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Pee raksta „Labibas meln un viņu apkarošana".



Labakee ārzemes

amafneeku riki
leelā izvēlē.

Būves apkalumi.
Tapetes, jumtu- un seenas pape,

ārzemes darva.
Krasas, pernica, dažadas eļļas un

lakas.

Saimneecibas un ķēķa pcederumi.
emaljēti, aluminija, misiņa, kapara un alfenida
trauki. Tējmašinas, naži, karotes, gaļas
kapajamās un veļas greežamās mašinas.

spirta un petrolejas lampas un ķēķi.
Kroņa lukturi un ampeļi-

Fajans un stikla preces.
Slidas. Zvejas peederumi.

Svari un dzelzu gultas



„Lauksaimneeku Kalendārs4* 1915.

C^tel

fC

I®
# 1’

ČSŽ

Aķeiju sabeedpibas

JJlHertel, Jelgavā,
S apteeku preču pārdotava s

Pasta eela Nr. [l3.
Peedāvā visus ūz šo arodu atteecošos artiķeļus, kā:

6ļļas un Oilnas

krāsas.
Dažadas

lakas un laku krasas.

Dažadus minerālūdeņus
un zāles,

parfimērijas,
ķimikālijās un gumijas

artiķeļus.

Visādus termometrus
preekš āreenes un eekštelpam.

Fotografēšanas aparatos on

viņu neederumos.
Ledumā un mazumā par lētām cenām.
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Zelta medalis 1909.
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īlilijniiia 1016. gadā.
medalis.

Peedavā

o
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O kreevu un ārzemes q

§ viņus, 3
O konjaku, rumu, araku, šampaneeti, A

liķeerus u. t. t. r

Tapai ari iz pašu destilaturas visādās o
- šņabju zortes, q3 ■■

O
Firma godalgota Rostovas un Jelgavas 1909 g. izstādēs ar

=====zelta medaļam. ===== C9

0000000000000

kā
'

ķimeņu, pomeranču, ķiršu, u. t. t. u

Firma godalgota Rostovas un Jelgavas 1909. g. izstādēs ar

zelta medaļam. ==
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Rigā,
Nikolaja eelā, Nr. 69. Pastkaste 78.

:ibas dārzneecilia
un

sēklu tirgotava,
dibinātā 1816. jj-
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1 kokus un krūmus,
§ rozes, puķu sīpolus, podu puķes

un t. t.,

kā ari visas

u

sakņu, puķu un lauksaimneecibas g
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Krāso mājās
tikai ar īstām

Heitmaņa
krāsām.

v
Kopš vairak kā 30 gadeem miljonu reiz atzītās un daudzreis god-

algotās, pēdigi 1912. gada ar zelta medali Rostovā p. Don.

īstās Heitmaņa krāsas
izradijušās par nepeeceešamām krāsošanai mājās. Katra mājas

māte var veegli un lēti ar veenreizi|fu variāanu

īsti un skaisti pate nokrāsot

stoffus, dzijas, visādus apģērbus, kā: seeveešu un bērnu drēbes,
biūzes, zeķes, apseenamos, logu aizkarus u. t. t.

]ļf Nav jaizārda.

Heitmaņa
drēbju krāsa

50 dažadās krāsās preekš vad-

malas, pusvadmalas, zīda, pus-

zīda, kokvilnas, audekla

Heitmaņa
kokvilnas un audeklukrāsa

20 dažadās krāsās
tikai preekš linu audekla, ka-

tūna un parķa

dabūjamas paciņās, līdz ar aizrādijumu, ka jaleeto, un ar katru

paciņu var īsti un skaisti nokrāsot 1 mārciņu drēbju.

*Pango«modes*ķpQsas.
Eepērkot stingri japeeprasa īstās Heitmaņa krāsas ar šo aiz-

sargātu zīmi
~l
apsas galva zvaigznē”.

Dabūjamas apteeku preču
veikalos.

Veenigee fabrikanti:

Brāļi }(eitmann, Rigā.
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Baltijas

Jelgavas nodaļa
agrak Gottfried Herman,

pārk visas zortes

āboliņa sēklas,
vīķus,

pelušķus u. 1.1.
un

pārdod
bastarda, sarkano un balto

āboliņu, timoleju
un visādās citas sēklas preeks sēšanas
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apteeka^
♦ provizor A.Junger, ♦

dibinātā 1833. g.

♦ Rigā, Vaļņu eelā Nr. 28a. Telef. 4964. ♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Pastkaste 675.

Uz vēlēšanos zāles var tikt izsūtītas ari uz pēcmaksu (Nachnahme).

Mazais homeopātiskais mājas draugs.

Padoma devejs katram cilvēkam, ar pamācibu par homeopā-
tisku zāļu leetošanu. Pēc labakajam homeopātiskām grāma-
tām un paša izmēģinajumeem sarakstijis kāds tautas draugs.
Latviski tulkojis V. Ramāns, Doles draudzes skolotājs un

ērģeļpeeks. 11. izdev, stipri pārlabots un papildināts no

M. Simmiņa. Apgādājis provizors A. Jungers, homeopātiskā
apteeķa Tpašn. Rigā, Vaļņu eelā 28a (dib. 1833. g.) A. Golta

ģeneralkomisijā.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

.©©©©©©t

Karla Ka lina,
manufaktūras, tūka, zīda un balt-

preču veikals.
jelgaoč, beelajo eela Dp. 9,

Pasta eelas stūri.

Arueen peenāli jaunas modes
iC bagatigā izvelē. -^|ļ
Lētas, bet noteiktas cenas.
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Timotej s. Āboliņš.

£auksaimneecibas
sēklu eksporta kantoris

Romanova eelā Nr. 16, telef. 8025,

pērk visādās lauksaimneecibas

sēklas
katrā daudzumā.

(C9 Ar peeprasijumeem lūdz greestees uz se-

košu adresi:

preekš vēstulēm: Ai i>ertRosenber&Rigft
pasta ksstite 973,

©preehš relegramam: Hepeci Pūra.

Āboliņš. Timotej s.

0000000000
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Vaikals dibināts 1874. gadā.

L.Rosenthals,Riga,
Leelā Grēcneeku eelā Nr. 13.

Caur pārbūvi veikals stipri paleelinats un bagatigi apgā-
dāts ar dažadeem jaunumeem.

izvēle par ļoti mērenām cenām:

t Rosenfhais.
R 'Qā,LeelāGrēcineeku

eelā I3

Tel. Ne 2704.

Kabatas pulksteņus
masivos zelta un sudraba vākos ;

tērauda, niķeļa, dublē-zelta

pulksteņus,
kā ari

seenas un

modinātājus

pulksteņus
pareizi noregulētus

uz ilggadēju galvošanu.

Bez ,am:

juveļus, zelta un sudraba preces
===== glītā izstrādājumā

Alfenida preces eekš- un ārzemes fabrikātus, kā ari alpaka su-
draba. Ēdama galda piederumus no Berndorfa metālā preču

fabrikas Artur Krupp.
Noņemot vairak uz reižu, aprēķina kreetnu rabatu.
Pulksteņu, zelta un sudraba leetu izlabojumi teek uz galvošanu

izdariti paša izlabošanas darbnicā.

Uzņemas vārdu un monogramu eegravešanu.
Pastellējumus pa pastu izpilda ātri un apzinīgi.
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9
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Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskas Sabeedribas drukatava, Jelgavā.



Kreevu Ķeizariskais nams.

Viņa Ķeizariskā Majestāte, Kungs un Ķeizars Nikolajs Aleksandrovičs,
visas Kreevijas Patvaldneeks, dzimis 6. mājā 1868. (vārda deena 6. dec.).

K un gļa un Ķeizara Visaugstākā Māte:
Viņas Ķeizariskā Majestāte, Kundze un Ķeizareene Marija Feodorovna,

dzimuse 14. novembri 1847. (varda deena 22. jūlijā); bij apprecejusēs ar Kungu
un Ķeizaru Aleksandru 111. (aizgājis Deeva meerā 20. oktobri 1894. g.).

Kunga un Ķeizara Visaugstākā LauJata Draudzene:
.

Viņas Ķeizariskā Majestāte, Kundze un Ķeizareene Aleksandra Feodo-
rovna, dzimuse 25. mājā 1872. (varda deena 23. aprill), apprecejusēs 14. no-
vembrt 1894. g. Hessenes Leelhercoga Ludviga IV. un Viņa Laulatas Draudzenes
Leelhercogeenes Alises meita.

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Troņamantineeks, Cezarevičs un Leelkņazs
Aleksejs Nikolajevičs, dzim. 30. jūlijā 1904. g. (vārda deena 5. oktobri).

Ku!nga un Ķeizara Visaugstākās Meitas:

Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Olga Nikolajevna, dzim. 3. nov.
1895. ķ. (varaa deena 11. jūlijā).

Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Tatjana Nikolajevna, dzim. 29.

mājā 1897. g. (vārda deena 12. janvari).
Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Marija Nikolajevna, dzimuse 14.

jūnijā 1899. g. (vārda deena 22. jūlijā).
Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Anastasija Nikolajevna, dzimuse

5. jūnijā 1901. g. (vārda deena 22. decembri).

Kunga un Ķeizara Visaugstākais Brālis:

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Michails Aleksandrovičs, dzimis
22. novembri 1878. g. (vārda deena 22. novembri!.

Kunga un Ķeizara Visaugstākās Māsas:
Viņas Ķeizariskā Augstība, Leelkņaze Ksenija Aleksandrovna (sk. tālāk).
Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Olga Aleksandrovna. dzim. 1. jū-

nijā 1882. g. (vārda deena 11. jūlijā), apprecejusēs 27. jūlijā 1901. g. ar Viņa
Augstibu Oldenburgas Princi Peteri Aleksandroviču, Oldenburgas hercogu.

Kunga un Ķeizara Visaugstakee Krusttēvi un Krustmātes:

Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Marija Pavlovna, dzimuse 2. mājā 1854. g.
(vārda deena 22. jūlijā): bija apprecēta ar Viņa Ķeizarisku Augstibu Leelkņazu.
Vladimiru Aleksandroviču f4. februāri 1909. g. Viņu bērni: Viņu Ķeizariskās
Augstibas: Leelkņazs Kirils Vladimirovičs, dzim. 30. zeptembri 1876. gadā (vārda
deena 11. mājā); Viņa laulata draudzene: Viņas Ķeizariska Augstiba, Leelkņaze
Viktorija Feodorovna, dzim. 12. novembri 1876. g. (vārda deena 1. jūlijā).
Viņu bērni: Viņas Augstiba, Kņaze Marija Kirilovna. dzim. 20. janvari 1907. (varda
deena 22. jūlijā) un Viņas Augstiba, Kņaze Kira Kirilovna, dzim. 26. aprilt 1909. g.
vārda deena 28. februāri.). Leelkņazs Boriss Vladimirovičs, dzim. 12. nov.

1877. g. (vārda deena 2. mājā); Leelkņazs Andrejs Vladimirovičs dzim. 2. mājā
1879. g. (vārda deena 30. nov.); Leelkņaze Helene Vladimirovna dzim. 17.

janvari 1882. g. (vārda deena 21. mājā), apprecejusēs 16. augustā 1902. g. ar

Viņa Karalisko Augstibu Greeķijas princi Nikolaju Georgijeviču
Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Aļeksejs Aļeksandrovičs, dzimis

2. janv. 1850. g. (varda deena 20. mājā).
Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Jeļizaveta Feodorovna, dzimuse

20. oktobri 1864. g. (vārda deena 5. zeptembri): bij apprecejusēs ar Viņa Ķeiza-
risko Augstibu, Leelkņazu Sergeju Aleksandroviču (f febr. 1905. g.)

13



Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Pavels Aleksandrovičs, dzimis

21. zeptembri 1860. gada (vārda deena 29. jūnija); bij apprecejees ar Viņas
Ķeizarisku Augstibu, Leelkņazi Aleksandru Georgijevnu (f 12. zept.
1891. g.). Viņa bērni: Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Dimitrijs
Pavlovics, dzim. 6. zeptembri 1891. g. (varda deena 21. zeptembri). Viņas
Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Marija Pavlovna, dzim. 6. aprill 1890. (vārda
deena 22. jūlija).

Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Marija Aleksandrovna, dzimuse 5.

okt. 1853. (varda deena 22. jūlijā; bij apprecejusēs ar Viņa Karalisko Augstibu,
Leelbritanijas princi Alfrēdu Ernestu Albertu, Sakšu-Koburg-Gotas hercogu.

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Nikolajs Konstantinovičs, dzimis
2. februāri 1850. g. (vārda deena 6. decembri).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Konstantīns Konstantinovičs*
dzimis 10. augustā 1858. g. (vārda deena 21. mājā). Viņa laulata draudzene»
Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze Jeļizaveta Mavrikijevna, dzimuse 12-

janvarl 1865. g. (varda deena 5. zept.). Viņu bērni: Viņu Augstibas: Kņazs
Joans Konstantinovičs. dzimis 23. jūnijā 1886. g. (vārda deena 24. jūnijā)»
Kņazs Gavrils Konstantinovičs, dzimis 3. jūlijā 1887. g. (vārda deena 13. jūlijā)!
Kņazs Konstantins Konstantinovičs, dzimis 20. decembri 1890. {vārda deena
21. mājā); Kņazs Igors Konstantinovičs, dzimis 29. mājā 1894. (vārda deena 5.

jūnijā) Kņazs Georgijs Konstantinovičs, dzimis 23. aprill 1903. g. (vārda deena
23. apr.); Kņaze Tatjana Konstantinovna, dzimuse 11. janvarl 1890. (vārda deena
12. janvarl); Kņaze Vera Konstantinovna, dzim. 11. aprill 1906. g. (vārda deena
17. zeptembri).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Dimitrijs Konstantinovičs, dzim.
1. jūnijā 1860. (varda deena 21. zeptembri)

Viņas Kara’iskā Augstiba, Leelkņaze Greeķijas Karaleene Olga Konstan-
tinovna, dzimuse 22. augustā 1851. (vārda deena 11. jūlijā): apprecejusēs ar

Viņa Majestāti, Greeķijas Karali Georgu I.

Viņas Ķeizariskā Augstiba, Leelkņaze \ era Konstantinovna, dzimuse 4.
februāri 1854. (varda deena 17. zeptembri); bij apprecejusēs ar Viņa Karalisko
Augstibu, Virtembergas hercogu Vilhelmu Euženu.

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Nikolajs Nikolajevičs, dzimis 6.
novembri 1856. (vārda deena 27. jūlijā). Viņa laulata draudzene, Viņas Ķeiza-
riska Augstiba, Leelkņaze Anastasija Nikolajevna, dzim. 23. decembri 1867.

(vārda deena 22. decembri).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Peters Nikolajevičs, dzimis 10.

janvarl 1864. (vārda deena 29. jūnijā). Viņa laulata draudzene, Viņas Ķeizariskā
Augstiba. Leelkņaze Miliča Nikolajevna, dzimuse 14. jūlijā 1866. (varda deena
19. jūlijā). Viņu bērni: Viņu Augstibas, Kņazs Romāns Petrovičs, dzimis
5. oktobri 1896. (vārda deena 19. Kņaze Marina Petrovna, dzimuse 28.
februāri 1892. g. (vārda deena 28. februāri); Kņaze Nadežda Petrovna, dzim.
3. martā 1898. (vārda deena 17. zeptembri).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Michails Nikolajevičs, dzim. 13. okt.
1832. (varda deena 8. novembri); bij apprecejees ar Viņas Ķeizarisko Augstibu,
Leelkņazi Olgu Feodorovnu (miruse 31. martā 1891.).

Viņa bērni: Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Nikolajs Michailovičs,
dzimis 14. aprilt 1859. g. (vārda deena 6. decembri).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Michails Michailovi čs, dzimis 4
oktobri 1861. g. (varda deena 8. novembri).
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Viņa Ķeizariska Augstiba, Leelkņazs Ueorgijs Michailovičs, dzimis 11.

augusta 1863. (vārda deena 26. novembri); Viņa laulata draudzene, Viņas Ķei-
zariskā Augstiba, Leelkņaze Marija Georgijevna, dzimuse 20. februāri 1876.

(varda deena 22. jūlija); Viņu meitas: Viņu Augstibas, Kņaze Ņina Georgi-
jevna, dzimuse 7. jūnijā 1901. gabā (varda deena 14. janvari); Kņaze Ksenija
Georgijena, dzimuse 9. augustā 1903. g. (vārda deena 24. janvarl).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Aleksanders Michailovičs, dzimis
1. aprill 1866. (varda deena 30. aug.). Viņa laulata draudzene, Viņas Ķeizariskā
Augstiba, Leelkņaze Ksenija Aleksandrovna, dzimuse 25. martā 1875. (vārda
deena 24. janvarl). Viņu bērni: Viņu Augstibas, Kņazs Andrejs Aleksan-
drovičs, dzimis 12. janvarl 1897. (vārda deena 30. novembri); Kņazs Feodors
Aleksandrovičs. dzimis 11. decembri 1898. (varda deena 16. mājā); Kņazs
Nikita Aleksandrovičs, dzimis 4. janvarl 1900. (vārda deena 24. jūnijā); Kņazs
Dimitrijs Aleksandrovičs, dzimis 2. augustā 1901. (vārda deena 26. okt.); Kņazs
Rostislavs Aleksandrovičs, dzimis 11. novembri 1902. (vārda deena 14.

martā); Kņaze Irina Aleksandrovna, dzimuse 3. jūlijā 1895. (vārda deena
5. mājā).

Viņa Ķeizariskā Augstiba, Leelkņazs Sergijs Michailovičs, dzimis 25.

zeptembrl 1869. (vārda deena 25. zeptembrl).
Viņas Ķeizariskā Augstiba. Leelkņaze Anastasija Michailovna, dzimuse

16. jūlijā 1860. (vārda deena 22. decembri); bij apprecejusēs ar Viņa Karalisko
Augstibu, Meklenburg-Šverinas Leelhercogu Fridrichu Franci.

Pareizticigo kalendārs.

Gavēņu liturģijas sākums (nocrHaa TpioAfc) 11. janvarl.
Mazo gavēņu jeb sveesta nedējas sākums (cupaas HexfcjuO

.
26.

„

Leelo gavēņu sākums (BejimciA nocn.) 2. februāri.

Jevdoķija Šogad svētd. 4. gavēņu nedeļā 1. marta.

40 asinsleecineeki šogad mandagā 6. gavēņu nedejā .... 9.
„

AJeksejs šogad otrdcena 7. gavēņu nedeja 17.
„

Leeldeena (BocKpeceHbe I'ocnoAHe) 22.
„

Marijas pasludināšanas d. (Bjiaroß-fcmeHie ripecß>rroA Boropoaumj) 25.
„

l’dens svētišana (ripenojiOßJieme) 15. aprill.
Jurģi 23.

Kristus debess-braukšana (Bo3neceHie TocnoaHe) 30.
„

Vasaras svētki (llsTH.tecsTHHua, Tpomujm. aem.) 10. maja.
Visu svēto svētdeena (Bckxi> Cbhtuxt>) 17.

t,

Petera gavēņu sākums (rieTpoßT. nocn.) 18.

Peteris Pāvils, Petera gav. beigas 29. jūnija.
Deeva mātes gavēņi (YcneHCKiA nocn.) 1.—15. aug.

Gavēņi preekš zeemas sv. (Po>KAecTBeHCKiA nocn.)
....

15.—24. dec.

Zeemas svētki un gavēņu beigas 25.
„

15



Sinī gadā ir:

No Kristus dzimšanas 1915

„
kreevu valsts dibinājumā 1053

„ kristigas ticibas eevešanas Kreevijā 927

„
Maskavas dibināšanas 766

„
vāceešu (Bremeešu tirgotāju) eebraukšanas Daugavā . .

756

„ pirmās kristigas baznicas uzbūvēšanas Ikšelē 729

„ Rigas dibināšanas 714

„
Kurzemes padošanās bruņeneekeem 685

„ Jelgavas dibināšanas 666

„
ta laika, kad izgudroja grāmatas drukāt \ 475

„
ta laika, kamēr Lutera māciba eevesta Rigā 393

„ Livonijas Ordeņa (mestru kungu) valsts beigšanās. Sāka
valdit pirmais Kurz. leelskungs Gothards Kettlers. Vid- ’.

zeme zem Leetavas valdibas 353

„ Sibirijas eekafošanas 332

„ poļu izdzīšanas no Maskavas caur Miņinu un Požarsku
.

303

„
Romanova cilts valdibas eesākuma Kreevijā 302

„
ta laika, kamēr pirmā latveešu bibele drukātā Rigā . .

226

„ Pēterburgas dibināšanas 212

„
leelā mēj"a laikeem un Vidzem. un Igaunijj. peeveen. Kreevijai 204

„
valdibas pārcelšanas no Maskavas uz Pēterburgu . . .

202

„
Kurzemes un Leetavas peeveenošanas Kreevijai ....119

„
leelā franču kafa (Prūšu laikeem) 103

„
dzimtbūšanas atcelšanas Igaunijā 99

,v
dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē 98

„
dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 96

„ pirmā dzelzsceļa atklāšanas Kreevijā 64

„
dzimtbūšanas atcelšanas Kreevijā 53

„
zemstibas un jauno teesas likumu pasludināšanas Kreevijā 51

„
amatu brivibas eevešanas Baltijas guberņās 50.

„ Baltijas pagastu pašvaldibas eesākuma 49

„ pirmeem vispārigajeem dzeedašanas svētkeem 42

„ jauno kapi klausibas likumu eevešanas 41

„ jauno pilsēt. lik. eevešan. Balt. guberņās. .
38

„
ta laika, kad senators-revidents N. A. Manaseins revidēja

Baltijas guberņas 33

„
ta laika, kamēr visām eestādem un amat-vireem jasarakstas

ar valdibas eestādem kreevu valodā 30

„
ta laika, kad Baltijas skolās sāka eevest kreevu vai. mācibu 28

„
ta laika, kamēr eevesta Balt. tāda pat polic., kā Eekš-Kreev. ‘27

„
ta laika, kamēr jaunās teesas eeveda Baltijā 26

*» Jelgavas Lauksaimneecibas Beedribas apstiprināšanas . .
22

„
Valsts Domes un Valsts padomes eecelšanas 10

16



Gada laiki.

(Pēc vecā kalendara un vidējā Pēterburgas laika.)

1) Pavasars sākas 8. martā, pulksten 7 vakarā; tad deena

un nakts veenā gaj-umā.

2) Vasara sākas 9. jūnijā, pulksten 3 vakarā; ši ir gaj-akā
deena gadā.

3) Rudens sākas 11. zeptembrl, pulksten 5 rītā; tad deena

un nakts veenā gajaimā.

4) Zeema sākas 10. decembri, pulksten 10 rītā; ši ir gada
īsākā deena.

12 zvaigžņu-zīmes,

caur kuj*ām saule eet veenreiz gadā, bet mēness katrā mēnesi.

Auns. Lauva. Strēlneeks.
Vērsis. • jg Jaunava. Mežāzis.

$ Dvīņi. sh Svars. Ddens virs.

Vēzis. HK Skarpijs. Zivis.

Gada ceturksni.

11. februāri.
13. mājā.

16. zeptembrl.
16. decembri.

Mēneša ceturkšņi.

0 jauns mēnesis.

3 pirmais ceturksnis.
& pilns mēnesis.

(£ beidzamais ceturksnis.

Aptumšošanas.
1915. gadā būs tikai divas saules aptumšošanās, no kūjām

Eiropā nebūs neveena redzama.

17



Chr. Jiirgensohn, Rigā,
viņu leeltlrgotava.

teK6- un ārzemju viņi un konjaki,
dabonami Baltijā visās tabakās vīnu

tirgotavās.

JanOapis,
jauna gada mēnesis, 31 decna.

■■ 1 - 1 ■ *»>■■' f' _ 1» ■- J

"c "5 rj ItB
17 i «ļ j Saule Men.

_

Katoļu kalendārs. lec un

4* „
Deenu vārdi,

c lec nor. noreet Sara

2 > js S Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

C. 1 Jauna gada deena 14 Jauna goda dina 8574 12 715
P. 2 Darbmīlis Makara Opata 5b 14 N. V. 18
S. 3 Meervaldis 16 Gen. Jpr. Dan. N. 55 16 515 21

Ev. Jēzus bēg uz Ēģipti. Mat. 2, 13-23.

S. 4 Sv. p. j. gada 17 Titusa Wejskupa 8534186 50 7 25

P. 5 Sīmanis 18 Telesf. Pap. Num. 52 20 820 28
O. 6 Zvaigzn. deena 19 Treju Ķieniniu 51 22 940 31
T. 7 Zeemels 20Luciana Numuc. 49 24 11 5 35

:C. 8 Rota 21 Sevverina Ab. 48 26 N. R. 38
P. 9 Kaspars 22 ir/* Marc. Num. Julij. 46 28 024 42

S. 10 Aša, Guna 323 Agatona Papiep 45 30 143 45

Ev. Jēzus 12 gadus vecs. Lūk. 2, 41—52.

S. 11 1. sv. pc. zv. d. 24£m$ Higina Papiep 8434 32 3 5 749
P. 12 I atjana 25 $ Mod. M. Onor. Jpr. 41 34 427 50
O. 13 jūtvaldis 26 JļJjf Wer.J.u.Piel.Pap. 40 36 545 53
T. 14 Roberts 27 $ Hilaraßazn. Dokt. 38 38 655 8 4
C. 15 Fēliks 28 HK Povvl. p. Tūks. dz. 36 40 745 o
P. 16 Lidija 29 Marc. Pap. Num. 34 42 817 8
S. 17 Tenis 30 ££ Ant.Opat. u.Dyod. 33 44 L. V. 11

Ev. Par kāzām Kān& Galilejā. Jāņ. 2, I—ll.
S. 18 9. sv. pr. leeld. ® 31 Svv. Piter Rima ats. 8 31 4 46 5 12 8 15
P. 19 Ķeistuts 1 Ind.Kanut.u.Ferd. 29 49 642 20
O. 20 Oļģerts 2 <«£ Fabiana u. Sebast. 27 52 813 25
I. 21 Agneze 3 Agn. Jum P- Num. 25 55 945 30
C. 22 Austriņš Winc.u.An.Num. 23 57 11 16 34
P. 23 l amat a 5 Laulejb. Jmp. Mar. 21 59 L. R. 38
S. 24 Ksenija 6ģļ Tim. Wejsk.Num. 185 1 0 55 43

Ev. No spitaliga vīra. Mat. 8, I—l3.

S. 25 8. sv. pr. leeld. (T 7ģ; Pasargris. Svv. P. 8 165 3 232 847
P. 26 Ansis Bfr Pol. W. u.Paul. At. 14 54 12 51
O. Ruta 9 & Jona Zaltm.Wejsk. 12 85 40 56

I. 28 Kārlis Jldef.Ercw. u. Cir. 10 10 647 9 0

C. 29 Zāmels 11m'rranc.Sal. W. Atz.ļ 7 12ļ 726 5
P. 30 Tekla, Tikla 12 4 Mart. Jump. Num. 5 15 748 10
S. 31 Mareeta 13 & Pit. Nol. Atz. (W.) 3 17 8 0 14

4. Spodra. 6. Zvaigzne. 11. Franciska. 18. Antons, Antoniej *

25. Laimstars.

18
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Jelgava:
* Latveešu Lauks. Ekonom. Sabeedr. konzuma veikalā,

pce A. Berg kga, N. Berg kga, Ed. Jehkul kga.



Chr. Jurgensohn, Rigā,
viņu leeitirgotava.

Eekē- un ārzemju viņi un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.

20



Janvāris.

Darba kalendārs.

Labiba jaku}. Kartupeļu un beešu uzglabājamās bedres jaaiz-
sargā no sala. Ledus pagrabi jatur vaļā, lai sala tanīs var eeeet.

Kūdra un merģels javed uz laukeem. Jasagatavo materiāls preekš
komposta kaudzēm. Būvmateriāls jacērt un javed. Ledus jasa-

gatavo un jaleek pagrabos. Jaizlabo lauksaimneecibas rīki un ma-

šinas. Lopu kūtis jatur siltas un ’arūpejas par peeteekoši sauseem

pakaišeem.
Augļu dārzā šimbrīžam viss meerā; še nekādu sevišķu darbu

nav. Jauzmana tikai, lai zaķi neapgrauž augļukokus un jasagatavo
darbarīki, meeti, salmu deķi un citi nākošam darbalaikam vajadzigi
preekšmeti. Sakņu pagrabi allaž jaizvēdina un pelējumi un pu-
vumi no dārzajeem janotīra.

Ari biškopim šinī mēnesi maz darba. Bites guļ zeemas dusā,
tikai jauzmana, lai viņas netiktu traucētas, kas beeži noteek no

putneem un pelem. Vispārigi uztrauktas bites ēd vairak un tādas

vairak saslimst ar caureju un rūru. Skrejas vajag pārlūkot, lai

sneegs tās neaizputinātu un vēlāk kusdams neaiztaisitu skrejas pa-
visam ceeti. Stropi, rāmiši un citi biškopibas rīki jaizgatavo un

čakli jamācas teorija.

21
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Februāris,
sveču mēnesis, 28 deenas.

|
.

Ž
v*> Kātoju kalendārs. leeun

l)r ' 11,1

iJ Dccnu vārdi, c‘ ( =ļ7 lec nor. noreet 8*!a

> šī? Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

Ev. Par strādneekeem vīna kalna. Mal. 20, I—l6.

S. 17. sv. pr. leeld. 14 Jgn. Wiej. N., Br. 8 15 19 N. V. 918

P. 2 Sveču deena 15 Svvacajnia d. (S. d.) 759 21 716 23

O. 3 Vastalāvs 16 Weis kupa 56 23 838 27

T. 4 Pelnu deena 17 Iļpļ* Peln. d. 54 26 10 0 32

C. 5 Agate lSt^f7 Agat. Jump. Num. 51 28 11 18 37

P. 6 Dārta 19Dort. j. u. feof. N. 49 31 N. R. 42

S. 7 Rikards Romual. Opat. 47 33 040 46

Ev. Par sējēju un dažadu zemi. Lūk. 8, 4—15.

S. 86. svētd. pr. leeld. 121 Jonia nu Mat. Atz. 7 44 5 35 2 2 9 51

P. 9 Tautmīlis $ |22 Apol. Jump. Num. 42 38 322 56

O. 10 Pauline j23 $ Skolast J. VVejs. 39 40 434 10 1

T. 11 Lūdzamā d. (G. c.) 24 Luc. W. N. Peln. d. 37 43 535 6
C. 12 Laima 25 *<£ Gr. W. A.S.E. Jpr. 34 45 615 11

P. 13 Drošvaldis. 26 £££ Juliānā R. Jora. 31 47 640 16
S. 14 Valentins 27 Wal. Bazn. N. 29 50 6 55| 21

Ev. Jēzus sludina savu ceešanu. Luk. 18, 31—43.

S. 15 5. svētd. pr. leeld. 28 Faust. u. J. N. 7275 53 7 610 26

P. 16 Jūle (?) 1 Julijans Jpr. 24 55 L. V. 31
O. 17 Konstance 2HK Silvvina, Donata. 21 57 719 36

T. 18 Drošvaris 3sh Semj. W. N. 18 59 853 41

C. 19 Zuzanne 4 jfj Konrādā Atz. 16 6 110 31 45
P. 20 Indulis 5 Leonau.Eik.Wjsk. 13 3L. R. 50

S. 21 Rasma 6 Eleonoras Jumpr. 11 50 11 54

Ev. Kā Jēzus kārdināts tapis. Mat. 4, I—ll.

S. 22 4. sv. pr. leeld. 7 Pit. ik*. Antiok. 7 8 6 7 1 52 10 59
P. 23 Zecdmīlis 8 Pit. Dain. Wejsk. 5 9328 11 4
O. Asja 9 £*s, Sigfrida Wejsk. 3 11 442 8

1. 25 Slavvaldis 10 Mateisa Apost. 0 13 528 13
C. 26 Alma 11 Alexandcra 657 15 555 18
P. 27 Simsons 12 & Lcandra W. 54 17 610 23
S. 28 Marina 13 ££ Romānā Op. Atz. 51 19 620 28

1. Sauldots. 3. Ida. 4 Veronika. 8. Aldona. 11. Vijtauts.
15. Vanda. 22. Pētera krēsla deena.

22

Chr. Jiirgensohn, Rīga.
vīnu leeltirgotava.

Eekš- un ārzemju vinl un konjaki,
dabonami Baltijā visās labākās viņu

tirgotavās.



Ventspilē: pee F. Baumgarten kga, F. Kohlmetz kga, Hot. „Royal“.
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Chr. Jiirgensohn, Rigā,
viņu leeltirgotava.

EekS- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.



Februāris.

Darba kalendārs.

Kulšana janobeidz. Jumti jatīra no sneega. Pagrabos ledus

ialeek. Leetas koki jasagatavo un dēļi jazāģē. Ja laiks atlaidees,
tad no zeemas sējas laukeem janolaiž ūdens. Teļi audzinašanai

yašķif. Uz tālakeem laukeem mēsli izvedami. Sēklas labiba jatīri,
jasagatavo un jaizmēģina tās dīgšanas spēja.

No augļukokeem potzari un no ogulajeem durtekļu zari gree-
2ami un eeveetojami pagrabā. Kur ap jauneem kociņeem sneegs

nokusis, tur arveenu sakņu tāļumā jasamet sneegs no jauna virsū,
lai kociņi bezlaikā no zeemas dusas netop uzmodināti. Sakņu dārzā

jāsāk rīkot mēslu kastes un lecekji un jaizsēj podos ilgāk dīgstošas
sēklas.

Biškopībā šinī mēnesi vēl nekādu sevišķu darbu nav. Tā ka

saule tagad sāk vairak sildit, tad skrejas jaapēno skrejdēlišus uz-

klapējot vaj, kur tādu nebūtu, aizleekot preekšā dēļus; citādi siltee

saules stari izviļina daudz bišu ārā un tās sastingst. Pee kārtigi
eezeemotām saimēm nekas nav darams, bet kur rudeni eezeemo-

šanai maz vēribas peegreests, tur jauzmana, ka bitēm nepeetrūkst
ēdamā. Ēdamā pasneegšana šinī laikā gan visai nedroša leeta, bet

vajadzibas gadījumā no tās nevarēs izvairitees. Uzmanigi jaattaisa
strops un bišu pūļa tuvumā japeeleek kāds rāmits aizvākota medus.

25

Kuldigā: pee M. Klein kga.



Chr. Jiirgensohn, Rigā,
viņu leeltirgotava.

tekš- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās tabakās vīnu

tirgotavās.

(V>QPt5,
pavasara mēnesis, 31 deena.

, *n : 5 ļ, * 1.1 ,
Saule j Mēn. ļr,

_ Katoļu kalendārs. : lecun

y
Deenu vārdi. diļlT lec nor. jnoreet £ara

2 > Dinys wordi. p. m.jp. m.ļ p. m. st. m.

Ev. Par Kananeešu seevu. Mat. 15, 21—28.

S. 13. svētd.pr.leeld. 14 Albina Wejskupa 6496 21 11 32

7 2 Matis £ 15 2* Simp. u. El. Keis. 47 23 N. V. 36

O. 3 Kunigunde 16 Upf* Fort. u. Kuneg. 44 25 739 41
T. 4 Alise 17't*»/7 Kazimira Kenina 41 27 858 46

C. 5 Austra Eusebejusa Opata 38 29 10 22 51

P. 6 Spēkvairs Wiktora Num. 35 31 11 41 56
S. 7 Ella 20:[ii# Turnas u. Akvv. 32 33 N. R. 12 1

Ev. Jēzus izdzen velnu. Lūk. 11, 14—28.

S. 82. svētd.pr.leeld. 21 $ I Fr. Rym. A. (S. d.) 6 29 6 35 1 412 6

P. 9 Biruta 22 $ Joņa Dievv. Atz. 26 37 218 11
O. 10 Konrāds 23 40 numucitu 23 39 323 16
T. ill Konstantins 324 Konstantina (S. d.) 21 42 411 21
C. 12 Ņina 25 Gregora p. (S. d.) 18 44 442 26

P. 13 Ernsts 26 £Ji( Nicefora Wejsk. 15 46 5 0 31
S. 14 Matilda 27 Z. Metild. Ķen. 12 48 513 36

Ev. Jēzus eejāj Jeruzalemē. Mat 21, I—9.

.15 Pūpolu svētd. 28 4K Longina 610651521 12 41

r\ 16 Gaismiņš 29 Ziijoka Num. 7 53 529 46
O. 17 Ģertrūde 30 Jas. no Are. Gertr. 4 55 L. V. 51
T. 18 DjftriliU 31 Gabr. Ercenģeļa 1 57 758 56
C. 19 Zaļā ceturtdēena 1 jgļ Lel. Catordina 559 59 940 13 0

P. 20 Leelā peektd. 2 Lel. Pikdina 56 7 111 25 5
S. 21 Baltjūris 3 Ben. Op. Wierb. 53 3L. R. 10

Ev. Jēzus augSamceļSanks no miroņeem. Mark. 16, I—lB.

5. 22 Leeldeenas sv. 44? Pirmā Leldin. Svv. d. 551 7 6 1 513 15
P. 23 Otra leeld. d. 5 Uhtra Leldin. Sw. d. 48 82 30 20

0*24 Kazimirs (£ 6 gjī, Marka Timoteja 45 10 326 25
1755 Marij. pasi. d. 7 Apsludyn. J. Mar. 43 12 4 0 29

C. 26 Gabriela 8 & Ludg. W. u. Em. 40 14 418 34
IP. 27 Gustavs 9j Rup. Wejsk. 37 16 428 39

S. 28 Laimgaids 10 3* Siksta Pawesta 34 18 486 44

Ev. Jēzus parādas saveem micekļeem. Jāņ. 20, 19 -31.

S. 29 Leeld. sv. atsv. 11 3* E\Vstak. Zihrila 5317 20 44013 49
P. 30 Zeedvairis Mw>l Kwir. u. Regul.W. 28ļ 22 4 45| 54
O. 31 Zenta 13 Benjamiņa D. 25 24 450 59

l. Rītvaldis. 8. Marga, Dagjnara. 45. Baņuta. 19. Jāzeps, Jozis.
20. Dzestra. 22. Truvors. 23: Ģedra. 29. Zeltite.

26
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Chr. Jiirgensohn, Rigā,
vīnu leeltirgotava.

Eekš- un ārzemju viņi un konjaki,
dabonami Bultijā vis&s labakAs vīnu

tirgotavas.



2»

Marta.

Darba kalendārs.

Sakņuaugi un kartupeļi pagrabos japārlūko un maitajušees
jaizlasa. Mēsli javed uz sakņudārzeera un pēc apstākļeem ari uz

laukeem. Komposta dobes jasagatavo. Uz ceļeem un sētas vidū

sakrājušees mēsli un netīrumi jasašķūrē un javed uz laukocm un

pļāvām. Tiltiņi un ceļa veetas jaeerīko un jasataisa. Malka jazāģē
un jasaskalda. Pļavas, ja tās peeteekoši apžuvušas, jaecē. Putni

sāk šinī mēnesi dēt un tādēļ vajag tos uzlūkot un sarīkot lāstus.

Dārzkopibā šinī mēnesi jau sākas leelaka darbiba, bet ari tikai

tad, ja laiks atmetas silts un sneegs nokusis. Ja rudeni vēl nebūtu

sūna notīrita no kokeem, tad tagad tas jasteidz padarit un notīritee

koki janopindzelē ar kalķeem un mālu ūdeni. Sausee un nederigee
zari no augļukokeem un krūmeem jaizgreež. Pagājuša gada oku-

leteem mežeņeein puspēdu virs okulejuma galotnes nogreežamas
un stādu skolā leelakeem kociņeem jaeegreež kroņi. Mēneša beigās
var sākt stādit kokus. Sakņu dārza mēneša beigas var sēt kāpostus,
beetes, burkānus un agros zirņus.

Bišu dārza gaf stropeem jaatšķūrē sneegs, lai zeme dabū

apžūt un apkust, jo šinī mēnesi pa laikam bites dabon pirmo reiz

izskreet, bet uz sneega nokritušas, tās protams sastingst. Vispārigi
šinī mēnesi vēl bites jaattura no pāragras izlidošanas un kārtigi
eezeeraotām saimēm, pēc tam ari nav vajadziba. Tā ka šinī mēnesi

jau bites sāk peret, tad viņām vajadzigs ūdens, bet lai viņām ne-

būtu pēc ta jaizlido, tad var pa skrejcaurumu drusku eešļākt ūdens.

Pēc bišu pirmās izlidošanas tūdaļ jaiztīrl stropi no kritušām bitēm

un netīrumeem un japārrauga, vaj netrūkst baribas.

Auce: pee Chr Tomsohn kga, pee llgeceema akciju sabeedribas vīna
noliktavā.



flppilis,
sulu mēnesis, 30 deenas.

3. J Kātoju kalendārs. --•-

i 1e
- iec un

Dcena

Dccnu vārdi,
c =l7 lec nor. noreet 8a Ta

£ JjS ~

Dinys vordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

T. 1 Mīļgaidis ’fe 14foP Hugona Wijesk. 523727N. V. 14 4

C. 2 Brencis 15Franziska u. Paul. 20 29 925 9

rB. 3 Ausma 16£*4' Rik. Wejsk. 17 31 10 45 14

'S. 4 Ambrozijs .
17 Is. Beazn. DoktAV. 14 33 N. R. 19

Ev. Jēzus top no Jūdeem lamats. Jāņ. 8, 46 59.

S. 52. sv. pc. leeld. 18 $ Wincenta Ferr. 5 11 735 0 614 24

P. *6 Inģerta 19 $ Wilh. N. un Cel. 9 38 115 29

O. 7 Zina 20 Epifaniusa Wejsk. 6 40 210 34

T. 8 Edgars 21 Dioniza Wejsk. 4 42 245 38

C. 9 Valerija 31 22 Marvas Kleof. 1 44 3 5 43

P. 10 Zīle 23 Ezech. Provv. 459 47 3 19 48

Sjll Mirte |24|hkl Leona P. ļ 56| 49ļ 3 30ļ 53

Ev! Jēzus paēdina 5000 vīrus. Jāņ. 6, I—ls.

S. 12 3. sv. pc. leeld. 25 *«#£ Julj. Pap. Num. 4 54 7 51 3 36 14 57

P. 13 Justins 26 (*o£ Hermen. Keniņ. N. 51 53 342 15 2

O. 14 Nannija 27 Tbr. Wir., Msk. 49 55 349 6

T. 15 Smailis 28 jfj Kresz. u. Kassyld. 46 57 L. V. 11

jC- 16 Mintauts 29 Lamb. Wiejsk. N. 43 59 844 16

P. 17 Rūdolfs 30 AnizetaPapiezaN. 41 8 110 32 20

S. 18 Selga I 1 s>• Apolonza vViejsk. 39 4L. R. 25

Ev. No vislabākā gana. Jāņ. 10, 12—16.

S. 19 4. sv. pc. leeld. £ 2 Timona Hermog. 437860 9 15 2®
P. 20 Lilija Sulpic. TeotimW. 35 81 21 3S

O. 21 Anzelms i®! 4 Anz. Wejsk. Atz. 33 10 2 3 3

T. 22 Juris
“

5 Sot., Kaj. Pad. N. 30 12 224 4

C. 23 Jurģis (£ ? 6 Jura Numuc. Kurs. 28 14 236 4
0

Viņas Ķeizariskās Majestātes, Kundzes un Ķeisareenes Aleksandras

Feodorovnas vārda deena.

P. 124 Visvaldis | ļ Wajc. Erc. W. N. 425816245 15 51
S. |25 Astra | ļ Mrk. Ap. u. Ev.(S.d.) 23 18 252 55

7
Ev. Jēzus noeet pee Tēva. Jāņ. 16, 16—23.

S. 26 5. sv. pc. leeld. 9 Kleta u. Marc. N. 4 21 8 20 2 57 15 59
P. 27 Glaima ‘

w
10 Teofila, Citas 19 22 3 116 3

O. 28 Tereze Witala Numucita 17 24 3 6 7
T. 29 Vilnis 312 Pitera Num. 15 26 3 12 11

C. 30 Jezusdeb.br.d. 2. 13|f5# Jesus deb. br. d. 13 28 320 15

5. Viktors. 12. Jūlijs. 19. Lība. 26. Daiļmeers. 30. Imants.
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Chr. iiirgensohn, Rīgā,
viņu leeltirgotava.

Eekš- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.
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Chr. Jiirgensohn, Rigā, EekS- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.



Aprilis.

Darba kalendārs.

Āboliņš jasēj, tāpat ari ģipsis jaizkaisa uz āboliņa laukeem.

Jasēj auzas, zirņi, lēcas, vasaras kveeši un rudzi mēneša pirmā

pusē un mēneša otrā pusē agrejee lini. No āboliņa un rudzu

laukeem janolasa mazakee akmeņi. Pļavas jatīri un japlūdina.
Jaizlabo ceļi, žogi un jumti. Pagrabi jaaplūko un jaaizsargā no

siltuma eeplūšanas ar salmeem vaj spaļeem. Ķēves jalecina.
liopeem, sevišķi aitam jaapgreež pāraugušee nagi. Mājputni jaleek
peret un mazee cālēni jasargā vēsos‘rītos un aukstuma.

Dārzi jaiztlra no zeemā sakrājušamees netīrumeem un boja-
jumeem un visi segumi no kokeem janoņem. Koki un krūmi ja-
stāda un rudeni stāditee kociņi jaapgreež. Augļukokeem apsalumi
jaārstē ar šrepešanu un jaapseen ar potvasku; vecakeem kokeem

mizas bojājumi un atzāģēto zaru veetas janosmērē ar māleem un

govu mēsleem. Jasagatavo zeme dārzajeem un jasēj zirņi, burkāni,

kāposti un kāļi. Koku skolās jāsāk potēt un no durtekļeem pavai-

rojam ee stādi jastāda.
Ja marta mēnesi vēl nebij eespējams pee bitēm izdarit tā saukto

pavasara reviziju, tad šinīs deenās ta visādā ziņā jaizdara. No katras

īeekas kj-avašanās gaj stropeem jaatsargās; peeteek, ja stropu iztīri

no kritušām bitēm un netīrumeem un pārleecinas vaj saimei ir

māte, ko redz no kārtigi aizvākoteem pereem. Tās saimes, kūjām
mātes trūkst, vajag peeveenot citām. Ja pasneedz baribu, tad to

vajag pasneegt no veetas un leelakās porcijās, lai bites bez laika

pārak neuzbudinātu. Sevišķi jazmanas, lai neizceļas laupišana.

Jaunjelgavā: pee E. Schubewitz kga
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Chr. Jiirgensohn, Rīgā,
vīnu leeltirgotava.

EekS- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.

Majs,
lapu mēnesis, 31 deena.

3
...

3tL Katoļu kalendārs.
u
--

e
-

Deena

•o o Deenu vardi, e y —— lec nor. noreet Sara

Z > Ā, S Dinvs wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

F~ 1 Zeedons 0 14 Filipa u. Jak. Ap. 412829N.V. 16 17
S. Zigismunds 15 Sigismunta Ken. 10 31 11 1 21

Ev. Jēzus apsola Svēto Garu. Jāņ. 15, 16—26, 4.
5. 36. sv. pc. leeld. £l6 $ Atr. Sv. Kr.‘ 4 88 33 N. R. 16 25
P. 4 Ceronis wl7 Flor. u. Monik. 6 35 0 0 29
O. 5 Ģederts ,2! 18 Piusa V. p. 4 37 040 33
T. 6 Daiļzeeds 19 ļsļf Jonia Ew. ik. El. 2 39 1 8 37
y/iņa Ķeizariskās Majestātes, Kunga un Ķeizara Nikolaja Aleksandroviča dz. d.
C. 7 Jete 020 ££ Domicilas Jurapr. 4 0 8 41 1 23 16 41
P. 8 Modriņš S.Stonsl. W. K. N. 358 43 125 45
S. 9 Sv, Nikolajs j> 22 HĶ Gregora N. W. 56 44 142 48

Ēv! Jēzus nosuta Svēto Garu. Jāņ. 14, 23—31.
S. 10 Vasaras sv. 23 Pirmā Wos. Svv. d. 3 55 8 46 1 50 16 51
P. 11 Otra vas. sv. d. Utra Wosor. Sw. d. 54 48 155 54
O. 12 Nerons jg, 25 Pankr. Wejsk. N. 52 50 2 0 58
T. 13 Laimrots(G. c.)

*

r
'

26 Bonif.Erew.Nym. 50 51 2 717 1
C. 14 Krišs ?27 «fc* Serwaca Wejsk. 48 52 L. V. 4

Vil? u Ķeizarisko Majestatu kronēšanas svētki.
P. 15 Jutmīlis 28 Sofijas 3478549 28 17 7
S. 16 Strauja 29 Jona Nep. Üb. W. 46 56 10 55 10

Ev. Jēzus sarunajas ar Nikodēmu. Jāņ. 3, I—ls.
S. 17 Vas. sv. atsv. ©3O Paskala kl. S. Fr. 3 45 8 57 11 50 17 12

«>
31 Wenanta Num. 44 58 L. R. 14

?19
n-i

ina 1 Petera Celest. P. 43 900 22 17
1 .20 Bile 2 Bernarda Atzyn. 43 20 40 19
L. 21 Lrnestina « 3 Donata, VVikt'ora 42 30 49 21
P. 22 Emīlija C 4 Helen. Keiz. 41 40 58 23
o. 23 Leontma 5 Desideriusa 40 5 1 4 25

c .

Ev
- No ba£- vīraun nab. Lācarus. Lūk. 16. 19—31.

nT? Esv.p.v.s.atsv. Num. u. Zuz. 3 39 9 6| 1 10 17 27
FvK? a lya

.
* ' 7 bif Gr.VII. Atz. u.U.V. 38 81 16 30

mas
,

eizariskās Majestātes, Kundzes un Ķeizareenes Aleksandras

r.

r . Feodorovvnas dzimšanas deena. »

U. 26 Eduards « Filipa Ner. Atzin. 338910122 17 32

roo\r1

U e
SĪ Ma( ' leTies Pasis 37 11 130 34

p m L

imS
= Germana, Aug. 36 12 140 36

o

a
_

ksls
—

ll Sf Maksimina 36 13 159 37b. 30 Klāvs £ 12 Fel. Pap. un Ferd. 35 14 226 39

Q loiio
E 7‘

,

leelām vakariņam. Lūk. 14, 16—24.b. ļ3lj 2. sv.p.v.s.atsv.ļ |l3| | Petr. un Beat. Jum. |3 35ļ9 15| 3 B|l7 40
3. lustaatr. 10. Maija. 11. Ķirils. 17. Veesturs. 24. Estere. 31.Alida.
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Chr. Jiirgensohn, Rīga,
vīnu leeltirgotava.

Eekš- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.



Maijs.

Darba kalendārs.

Mēneša pirmā pusē jasēj pupas, vasaras kveeši, vēlākās zirņu
zortes, lini un kartupeļi; mēneša otrā pusē meeži. Pļavas janobeidz
plūdināt, tīrit un nolīdzināt. Šķūni un rijas jatīri un krāsnis jaizlabo,
tapat ari janobeidz eesāktee būves darbi līdz seena laikam. Lopi

laist ganos. Pirmajā laikā rītos vēl vajag pasneegt lopeem
sausu baribu mājās; pārejai uz zaļbarību janoteek pamasam un pa-

kāpeniski. Aukstos migļaiņos rītos nevajag lopus laist laukā, se-

višķi uz āboliņa laukeem. Teļus, kuņ apvaisļošanai par jaunu,
vajag turēt no buļļeem atšķirtus.

Koku stādišana un potēšana janobeidz. Augļu koki un krūmi

rūpigi japārlūko un visi kāpuri un kukaiņi janomaitā, kuņ siltam

laikam pastāvot šinī mēnesi jau eerodas. Kokskolās okulanti pee-
seenami pee nogreesto mežeņu stumbureem. Sakņu dārzos visi

dārsaji tagad sējami un agrakee sējumi jaravē un zeme ar kapļeem
jauzirdina. Čakli jaleeto Parizes zaļums un bordo šķidrums cīņā
ar kāpureem un zeedu postitājeem kukaiņeem.

Bišu saimes šinī mēnesi nāk jau stiprākās un tām jāsāk pee-
likt rāmiši; vispirms jaleek gatavas izšūtas šūnas, bet vēlāk var

likt māksligās šūnas vaj tikai šūnu eesākumus veen. Ja rāmišus

leek ar šūnu eesākumecm veen, tad bites izšuj daudz tranu kan-

niņu un izperina daudzumu nevajadzigu leekēžu. Vislabaki šūnas

likt izstrādāt speeteem; tee šuj tikai bišu kanniņas. Jāsāk rīko-

tees ar māšu audzināšanu, lai vēlāk saimes dalot vaj kādai mātei

bojā ejot, būtu cita māte pee rokas. Mātes arveen jaaudzina no

vislabākās un eenesigakās saimes un tapat jagādā, ka otra tikpat
laba saime agrakā laikā izperinātu tranus, lai mātei būtu eespējams
apvaisļotees.
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Chr. Jiirgensohn, Rigā,
vīnu leeltirgotava.

EekS- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltija visas labakas vīna

tirgotavas.

Jūnijs,
vasaras mēnesis, 30 deenas.

ll 2 -3 Katoļu kalendārs. ■Sa u 1 e

lec un
Deena

-c „
l)eenu vārdi, c gIT lec nor. noreet &afa

Z > «s Dinvs wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

P. 1 Mozus P° 14 *(£ Nikod. un Prok. 3 35 9 15 N. V. 17 40
O. 2 Emma jļ>. 15 jS$ Marc. Num. u. 81. 35 16 11 29 41

OT. 3 Tālivaldis %16 fiJļ Eraz.W.Klot. Atz. 35 161141 41

C. 4 Friderika =l7 gļļ Aleks. W. (Wig.) 35 17 11 50 .42
P. 5 Igors lB Pranz. Kartsch. A. 34 17 11 57 43
S. 6 Magone 19 Doroteuza Num. 34 17 N. R. 43

Ev. Par pazudušo avi. Lūk. 15, I —lo.

S. 7 3.5.p.v.5.at5.3 rj2o Roberta 3 34 9 18 0 317 44
P. 8 Daiļrotis 21 Medard. Wejsk. 35 19 0 9 44
O. 9 Kristule j4* Felicj. u. Wirgin. 35 19 016 44

10 Krivis w23 %} Bogum. u. Marg. 35 19 024 44
C. 11 Vaira ®24 Barnabas Apost. 35 19 037 44
P. 12 Ģinto, Ģinta & Pank.Wej.jk. N. 36 19 L. V. 43
S. 13 Tobijas 26 Antona Pad. Atz. 36 19 939 43

Ev. Jēzus māca par žēlastibu. Lūk. 6, 36—42.

S. 14 4.s.p.v.s.ats.(£) 27 £& BazilaWejsk. Atz. 3379191020 17 42
P. 15 Leons

'

WitaMod.Kr.N.N. 37 19 10 42 42

O. 16 Ilga *2! 29 & Jonia Prancaß. A. 38 19 10 55 41
T. 17 Arturs "30 & Montana Wej. W. 39 18 11 5 39
C. 18 Alberts 1 Marka u. Marc. N. 40 17 11 12 37
P. 19 Ina, Inezis _2? Gerw. u. Prot. N. 40 16 11 18 36

S. 20 Dzidra 3j Silver. Pap. Num. 41 16 11 24 35

Ev. Jēzus sola līgsmibu pēc bēdām. Jāņ. 16 5—15.
S. 21 s.s.p.v.s.ats.£ ui Aloiza u. Gonz. A. 3 41 9 15 11 30 17 34
P. 22 Malvina «, 5 Gf/' Paulina Wejskupa 42 15 11 37 33
O. 23 Līga % Zen.u.A.J.N.(W.) 43 14 11 47 31

£#T. 24 JānisKrist. “

7 Pidz. S. Jona Krist. 44 13 L. R. 29

ļC. 25 Milda » 8 Prospera Wejsk. 45 12 0 2 27
v P. 26 Videvuds 9 $ Jona un Povv. N. 46 11 026 25

S. 27 7 gulētāji 10 •+£ Wis. Sirds Jez. d. 47 10 1 3 23

Ev. Jēzus māca Deevu lūgt. Jāņ. 16, 23—30.
S. 28 6.sv.p.v.s.atsv. *ll -fc Leon. p. 3 489 9 1 58 17 21
P. 29 Pet. u. Pāv. $» 12 Pit. un Paw. Ap. 49 83 12 19
O. 30 Pāv.peem.d. tl3 ££ Luc.un;Era.Jpr.N. 50 74 33 17

7. Laimmeers. 14. Titus. 21. Emils. 28. Pius.
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Chr. Jurgensohn, Rigā,
vīnu ieeltirgotava.

Eekš- un ārzemju vinl un konjaki,
dabonami Baltija visās labakās vīna

tirgotavās.



Vaftā: pec D. Behr kga, A. Reinfeldt kga.

NL_i !. v w

Jūnijs.

Darba kalendārs.

Mēsli javed un papuves jaar. Kartupeļi tūlit pēc uzdīgšanas
jaecē un vēlāk katru nedeju jarušina. Āboliņš un seens japļauj;
kad zāle jau pilnā zeedešanā, tad nav ilgi jakavejas ar pļaušanu.
Gar lauku un ceļu maļam jaizkapā nezāles un jaiznīcina, lai to

sēklas ne-eenāktos. Lauku šķūņi jaiztīra. Papes jumti jadarvo un

krāsošanas darbi jaizdara. Lopi jadzen rītos agraki ganos un pus-
deenās karstam laikam pastāvot jatur kūtis, pee kam jarūpejas par
labeem pakaišeem un labu dzeramu ūdeni. Kad laiks silts, var

sākt aitas cirpt. Izsīkušee dīķi un dumbru bedres jaiztīra.
Augļi koki un krūmi stipri aplejami ar mēslu atšķaidījumu,

pee kam jaeevēro, ka leešanu labak izdarit retāki, bet pamatigi, tā

ka mitrums eesūcas līdz saknēm. Jaiznīcina lapu utis un kāpuri.
Gatavi tikušee augļi un ogas jaatsargā no putneem, tīklus pārvelkot.

Biškopim šinī mēnesi pats leelakais darba laiks. Kufa saime

pērn telpu peestrādajuse, ta jalaiž medus rūmēs, vaj saleekameem

stropeem jaleek medus kastes virsū. Speeti jauzvaktē un jaķer un

māksligee speeti un dališana jaizdara; tikai bites māksligi vairojot ne-

vajag aizmirst, ka 5 stipras saimes ir vairak vērtas ka 10 vājas. ,

Jauzlūko, ka rāmišos šūnas tiktu kārtigi un taisni eešūtas, jo tikai

tad pilnigi sajūtam kustināmu kāru vērtibu, ja visas kāres un šūnas

ir taisni un kārtigi nošūtas un katrs rāmits veegli un ātri izceļams.
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Chr. Jiirgensohn, Rigā,
vīnu leeltirgotava.

Eekš- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīna

tirgotavās.

Jūlijs,
seena mēnesis, 31 deena,

Š 3 3 Katoļu kalendārs. — lec un
Deena

. Deenu vārdi.
—

lec nor. noreet Kara

g ?
«

S Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

TT“7 Lauma ~14 Juliusa un Teob. 3 52 9 6N. V. 17 14

C. 2 Mar. pm. d. |_ 15 «-«€ Apraudz. J. Maryas 54 510 11

P. 3 Zemturis 16 Heliodora Wejsk. 55 310 14 8

S. 4 Nora 17 Jāsepa Kaļas. 56 110 20 5

Ev. Jēzus svēti Petera zvejošanu. Lūk. 5, I—ll. .
S. 5 7.sv.p.v.s.atsv. wlB Cirila Metod. W. 3 589 010 2617 2

P. 6 Jonatāns 3 «19 Domin. jumpr. N. 59 8581035 16 59

O. 7 Gaida V2O CiriakaNumucita 4 1 57 10 45 56

T. 8 Burtneeks 21 Uzas Portug. Ken. 3 56 11 2 53

jļ C. 9 Tīce j|/22 Anatolijas Jumpr. 5 54 11 32 49

P. 10 7 brāļu d. _23 & Felic. u. jos 7 d.N. 6 52 N. R. 46

S. 11 Olga 24 Cypr. u. Pelag. N. 8 50 026 42

Ev. Jēzus māca īstenu taisnibu. Mat. 5, 20—26.

S. 12 8. s. p. v. s. ats. 25 Joņia Gvvalberta 410848L.D. 16 38

P. 13 Margreeta 26 Margitas Jumpr. 12 47 9 0 35

O. 14 Oskars ‘—27 Bon.Kard.Bazn.D. 14 45 912 31

T. 15 Vladimirs w2B J Roz.S.S. Ap.u.H. 16 43 920 27

C. 16 Hermine 529 5 Jumpr. M. Skaplera 18 41 926 23

\ ,P. 17 Aleksis _3O X Oleksa Wej. Atz. 20 39 932 19
t- ds. Slaida 31 Simona no Lip. 21 37 938 16

Ev. Jēzus paēdina 4000 vīrus. Mark. 8, I—9.1 —9.

S. 19 9. s. p.v. s. ats. •"* 1 iļpif* Winc.u.Paul. Atz. 4 23 8 35 9 45 16 1

P. 20 Elijs (£ ai Eliasa Pr. u. Ģesl. 25 33 954

O. 21 Danjels Dan. Pr. u. Prak. 27 31 10 7

T. 22 Marija Magd. ? Marias Mad. Pak. 29 28 10 28 15 5

Viņas Ķeizariskās Majestātes, Ķeizareenes-Atraitnes Marijas Feodorovnas
varda deena.

C. 23 Laimbeedris S" 5 Apol. Wej. Num. 4 31 8 26 10 59 15 55

P. 24 Kristina V6 $ Krist.Jumpr.Num. 33 24 11 48 51

S. 25 Jēkabs 7 Jakuba Apostola 35 22 L. R. 47

Ev. Jēzus māca pazīt viltneekus. Mat. 7, 15—23.

S. 26 10.sv.p.v.s.atsv. 8 An. M. Jumpr. Mar. 4 37 8 20 0 52 15 43

F 27 Marta Pant. u. Nat. Num. 39 17 212 38

O. 28 Cecilija 10 Botvvina Num. 41 15 N. V. 34

T. 29 Vilņturis 011 Mart. u. Seraf. Jpr. 43 13 818 30

C. 30 Roze 12 HK Sen. Jpr. u. Abd. 45 10 825 25

Viņa Ķeizariskās Augstibas Troņamantineeka Cezareviča un Leelkņaza
Alekseja Nikolajeviča dzimšanas deena.

J IP. |3l| Vismeers ļl3|| Jg.Loj.Jst.Drdz. J. |4 47ļ8 8ļ 8 31ļ15 21

5. Andžs. 12. Indriķis. 19. Kamilla. 26. Anna.
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Chr. Jiirgensohn, Rigā,
vīnu leeltirgotava.

Eekē- un ārzemju viņi un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīnu

tirgotavās.



Jūlijs.

Darba kalendārs.

Papuves lauki jasagatavo zeemas sējai; kārtošana jaizdara labi

padziļi un vairak reizes pamatigi jasaecē, lai dīgstošas nezāles iz-

nīcinātu. Rudži japļauj, pirms graudi nav vēl vārpas sakaltuši, lail

daudz neizbirtu uz lauka. Seena pļaušana un eevākšana janobeidz.i
Purvi jadedzina un sūnas jasakrāj pakaišeem. Sausā laikā lopus
var atstāt pa naktim laukā uz ganibam vaj laidarā. Kur ganibas
vājas, tur lopeem japeedod zaļbarība. Sēklas āboliņš japļauj un

lai daudz galviņu nenobirtu, tad grābšana un novešana jaizdara
rītos agri, kamēr saule vēl stipri nededzina un vakaros; sevišķi

bastarda āboliņš veegli birst.

Ogas nolasot jauzmanas, ka zari netiktu aplauziti, lai caur to

nākama gada raža nemazinātos. Koki jaaplej ar atšķaiditu vircu,
apmēram tan! attāļumā no celma, ka koka zari sneedz. Kritušee

augļi arveen jauzlasa un ar viseem tārpeem jaiznīcina. Tārpainos
augļus der arveenu nopurināt. Pilneem augļukokeem zari jaatstutē.
Mēneša beigās jaokulč koki. Kokskolās nederigee sāņu zari no

celma jaatgreež. Agros zirņus un sīpolus var jau novākt un to

veetā eesēt radisus un salatus. Zemenes katru deenu janolasa un

jasagatavo dobes jauneem zemeņu stādijumeem.
Bišu dališanu un vairošanu šinī mēnesi vairs nevajag izdarīt.

Vēlā laikā saņemti speeti un pārdalitas saimes nevar vairs peetee-
koši eestiprinatees un eenest vajadzigo zeemas pārtiku. Izspeeto-
jušās saimes un pēcspeeti japārlūko, vaj jaunās mātes ir apvaisļo-
jušās, jeb vaj dažkārt pee apvaisļošanās izskrejot nav nozudušas.

Tādā gadijuraā saimei vajag dot jaunu rezerves māti vaj, ja tāda

nebūtu, tad jadod jaunas oliņas, lai saime varētu sev pate māti iz-

perināt. Pilnee rāmiši jaizsveež un jaleek atkal atpakaļ, lai bitēm

nepeetrūktu rūmes, kur medu noguldit
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Augusts,
lahibas mēnesis, 31 deena.

’Ž, J5
.

* S-» Katoļu kalendārs.
Sau 1

- - lec un
Decna

•o „
I)eenu vārdi. č= v lec nor. noreet f> ara

jļļ- > -s Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

JS. 1 Petera sl. d. ļl4 Piteraikszan Apk. |4 48|8 SN. V.ļl 5 17

Ev. Par netaisno nama turētāju. Lūk. 16, I—9.

S. 2 11.sv.p.v.s.atsv. 15 & Jumpr. M. Engelu 4 508 3 8 44 15 13
P. 3 Augusts 16 Atr.kaul.Sw.S. N. 52 18 55 9
O. 4 Dzimtzeeds 17 Dom. A.J. D.B. M. 54 759 99 5

’T. 5 Osvalds 318 Jpr. Mar. Snigavv. 56 56 933 0

C. 6 Kristus apsk. 19 & Porsamejs. Kunga 58 54 10 16 14 56
P. 7 Alfrēds 20 Kajetana Atzinot. 5 1 52 11 24 51
S. 8 Mudite 21 Ciriaga, Lar. S. N. 3 49 N. R. 46

Ev. Par Jerusalemes izpostišanu. Lūk. 19, 41—48.

Sjjjjl 12. sv. p. v.s.atsv. 22 Romānā u. Fir. N. 5 5 7 47 0 54 14 42

r. 10 Labrencis 23 jfc Laur Djak. N. 7 44 234 37
O. Trine (5) Tiburc. u. Zuz. N. 9 42 4 9 33

12 Klara 25 2 Klārās Jumprovv. 11 39 L. V. 28
C. 13 Elvira 26 5 Hip. u. Kasj. Num. 13 37 740 24
P. 14 Zelma 27 Euzebj. Atz. (W.) 15 34 749 19
S. 15 Mar. deb. br. d. Deb.paim.J. M.(S.d.) 17 31 755 14

f
■" ■

—' —■ ■ ■

Ev. Par farizeju un muitineeku. Luk. 18, 9—14.

S. 16 1 3. sv. p. v. sv. atsv. 29 Jacka Atzin. Roka 5 197 29 8 414 10
P. 17 Adele 30 Miroņa Numucita 21 26 815 5
O. 18 Leene 31 fi*# Agapita Numuc. 23 23 832 0
T. 19 Melānijā (£ 1 Ludw.Wej.u.Het. 25 20 85813 55
C. 20 Nameitis 2 Bern. Opat. B. D. 27 18 938 51
P. 21 Klintnesis 3 Joan. Frc.Fr.de S. 29 15 10 39 46
S. 22 Raža 4 Symforias u. Filib. 31 13 11 53 42

Ev. Par kurlmēmo cilvēku. Mark. 7, 31—37.

S. 23 14.sv.p.v.sv.atsv. s££ Filipa Benic. 5 33 7 10 L. R. 13 37
P. 24 Bērtuls 6££ Bartula Apostola 35 7 115 32
O. Ludvigs 7 gļļ Lud. Ken. Pr. Atz. 38 52 41 27
T. 26 Natalija 8 Zef. Pap. Nm. N. J. 40 2 4 8 22
C. 27 Nauls $ 9 Cezara u. Rufa W. 42 05 35 18
P. 28 Auguste 10 Aug. Baz.Dk.u.M. 44 657N. V. 13
S. 29 Jāna nok. d. 11 Din. nuc. golw. S. Jiļ. 46 54 654 8

Ev. Par žēlsirdigo zamareeti. Luk. 10, 23—37.

S. 301 15.sv.p.v.sv.atsv. 12 ļ Feli.va u. Ad. Nm. 5 486 51 7 213 3
P. 3l| Vilma 13 | Nonat. Atz. 50 48 71412 58

2. Mālē. 9. Ivars. 16. Laimzeeds. 23. Benjamiņš. 30. Aleksanders
Ņevskis.
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Augusts.

Darba kalendārs.

Rudzi jasēj, bet ne ātrāki, kā divas nedeļas pēc lauka uz-

kārtojuma. Ceetā, smagā zeme sēšana jāsāk mēneša pirmā puse,
kamēr veeglakā un stipri mēslotā zeme var sēt mēneša otrā puse.
Jauzmana īstais laiks vasareja pļaujai, lai daudz graudu neizbirtu.

Zeemaju sēkla jakuļ. Lini j*sāk plūkt, ja no steebreem leelakā

daļa lapu nobirušas un galviņas zaudējušas savu zaļo krāsu. Linu

mērcešana; sliktu mārku var uzlabot ja ūdeni eegāž zirgu mēslus

vaj kadiķus. Pļavu attāls japļauj; lopi vēsākās naktis jatur kūtis.

Agree āboļi un bumbeeres noņemamas mēneša sākumā, kādas

deenas pirms gatavibas, jo noņemtas un tumsā turētas, tās ir suli-

gakas, ka kad pee koka nogatavotas. Augļus noņemot koki ja-

taupa, ka sīkos zarus nenolauž. Ja laiks sauss, augļu koki vēl

lejami, sevišķi peekalnes. Kāpuri un to perekļi iznīcināmi. Ši mē-

neša sākumā visādā ziņā janobeidz zemeņu stādišana un koku oku-

lešana. Vecee zemeņu stādijumi mēslojami; sīpoli noņemami.
Egles jastāda.

Bišu eenesuma laiks šinī mēnesi jau nobeidzas; tikai sevišķi
labās vēlās ganibās bitēm vēl eespējams savus krājumus papildināt
Medus telpas tagad jaiztukšo un jaizsveež no kārēm; tikai medu iz-

ņemot vajag peelūkot, ka bitēm paleek peeteekoši daudz zeemas

pārtikai. Lūkojot pēc saimes stipruma jaatstāj 22—80 mārc. medus.

Si mēneša beigās jasakārto bites eezeemošanai.
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Zeptembpis,
rudens mēnesis, 30 deenas.

■d*s * tr i it i
Saule Mēn. neenakatoļu kalendārs. lec un

Deenu vārdi.
c ,-17 lec nor. noreet Ka F a

2 > s 35 Dinvs wordi. p. m. p. ni. p. m. st. m.

O. 1 Austrums 14 g; Jdza Opata 5 52 6 45 N. V. 12 53

T. 2 Elize 15 & Stop. KieninaAtz. 54 42 814 48

C. 3 Berta 316 # jzabela Kienien. 56 39 914 43

P. 4 Baltrits 17 Razalas Jumpr. 58 36 10 37 38

S. 5 Natanaels 18 Laura Wej. b. op. 6 0 34 N. R. 34

Ev. Par 10 spitaligeem vīreem. Lūk. 17, 11— 19.

S. 6 1 6. s. pc. v. s. ats. 19 & Cakar. Provveta 6 26 31 0 1012 29

P. 7 Daiļprātis 20 £& Reg. Jpr. (Wig.) 4 28 147 24

O. 8 Marijas dz. d. 21 Pidsim. W. J. Mar. 6 25 318 19

T. 9 Bruno 22 3* Georgon. Num. 8 23 447 15

C. 10 Dzīle 23 (tfiP Meikula u. Pulch. 10 20 612 10

P. 11 Vilija W.W. J.M.P.u.J.N. 12 18 6

S. 12 Erna 25 iĻf Walerijana Num. 14 15 L. V. 1

Ev. Par leeku zūdīšanos. Mat. 6, 24—34.

S. 13 17.sv.p.v.sv.atsv. 26[jJ*> Maur. u. Eul. Wej. 6 166 13 6 20 11 57

P. 14 Krusta pacelš. 27 Pk. s. kr. W. W. J. M. 18 10 638 52

O. 15 Nikodēms 28 Nikod. Num. 20 7 7 0 47

T. 16 Olimpija (G. c.)29 $ Cipriana u. Korn. 23 57 34 42

C. 17 Vera, Žofija 30 Zejm. S. Frc. Serf. 25 28 26 37
P. 18 Leesma £ 1 Jezup. u. Kp. Atz. 27 5599 33 32

S. 19 Saulreets 2 Januar W. Num. 29 56 10 53 27

Ev. Par atraitnes dēlu Nainč. Lūk. 7, 11—17.

S. 20 18. sv. p.v.sv.atsv. 3 Eust. u. Bdr.joN. 631554L.R. 11 23
P. 21 Draitrijs 4££ Mat. Ap. (S. d.) 33 51 015 18
O. 22 Spēklāuzis 5 Maur. u. Bdr. jo N. 35 48 140 13

vT 23 Zeedite 6 Tekl. J. N. (S. d.) 37 46 3 8 9

X
'»C. 24 Zeedrits 7HK J. Mar. Jzp. (S. d.) 39 43 436 4

Francis &! 8 Kleof. Moc. Num. 41 40 6510 59
S. 26 Jārja māc. 9 Cvprian Justina 43 37 54

Ev. Jēzus dzeedina ūdenssērdzigo vīru. Lūk. 14, I—ll.

S. 27 19.sv.p.v.sv.atsv. 10 £; Kozm. u. Damj. N. 6 46 5 35 N. V. 10 49

&m<,P. 28 Veetlaidis 11 Wacl. Ken. Num. 48 32 542 44
O. 29 Miķelis 12 Mikiela Ercenģeļa 50 29 615 39
J. 30 Laida 13 Hier. Baz. D. M. A. 52 27 7 8 35

6. Ģedimins. 13. Ranta. 20. Mariana. 27. Ādolfs.
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Zeptembns.

Darba kalendāro.

Rugāji jaaj-, sevišķi ceetās zemēs. Kartupeli un beetes janovāc
un maitajušees tūdaļ pee noņemšanas jaatšķif no veselajeem. Mēsli

iaizved un jaeeaj- uz teem laukeem, kur nodomāts nākošā gadc
stādit rušināmos augus. Jaaprēķina esošo lopbaribas krājumu
daudzums un pēc teem janolemj par zeemu turamo lopu skaits

Pamazam japeeradina lopi pee sausas baribas un mēneša beigās»
janobeidz ganos dzišana. Jauni salmu jumti jajumj un veci jaizlabo.,
Kūtis un stajji jaiztīri un ar kalķeem jaizpindzelē. Mājputni jadzen
uz novākteem laukeem, kur tee nolūzušās vārpas un izbirušos

graudus uzlasot atrod peeteekošu baribu.

Rudeni stādameem kokeem jasagatavo dobes un mēneša pē-ļ
dejā pusē var eesākt koku stādišanu. Pēdejee koku augļi novāķami
un uzglabājami vēsās istabās vaj bēniņos. Sausos zarus tagad vis-

labaki var eeraudzit starp lapam un tādēļ tee tagad jaizzāģē. Sūnas
un vecas mizas no kokeem janokasa un paši koki ar kaļķu un

mālu ūdeni novitojami, cik augstu veen var peekļūt. Nokasitās

mizas un sūnas jasadedzina un zeme ap kokeem jauzrok kroņa

plašumā. Dārza saknes janovāķ; tāpat ari kartupeļi un kāposti.
No lecekļeem un mēslu kastēm zeme izmetama un kaudzēs sasvee-

žama. Nākama gada kāpostu stādijumeem mēsli uzvedami un

eeafami.
Bišu ?ezeemošana ja vēl nebūtu izdarita, tad ši mēneša sākumā

jaizdara; vēlākā laikā jau bites nolikušās uz zeemas guļu un katra

kravāšanās gar stropu tām nepatīkama. Izsveestās šūnas var eelikt

vakaros stropos, lai bites tās izlaiza; pēc tam vajag šūnas izzortet:

labās uzglabāt nākamam gadam, bet tādas, kas jau vecas un melnas,
izkausēt vaskā. Tāpat ari vajag sakrāt un izkausēt visas vaska

drumslas un atkritumus. Dažus rāmišus aizvākota medus vajag

•uzglabāt pa zeemu, jo varbūt pavasari peetrūkst dažām saimēm

baribas un tad bez kādas leekas krāmešanās var peelikt pilnos
rāmjus.
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Oķtobpis,
leetus mēnesis, 31 deena.

Z, 3 Š fļ,* Katoļu kalendārs.
Sau

—. iec un
Deena

~ „
Deenu vārdi,

c lec nor. noreet &ara

2 >
Š Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

C. 1 Marijas apsarg. 14 Remig. (Pkr. d.) 6 54 5 23 N. V. 10 29

"tP. 2 Reinholds 3 Eņģeļu sarg. 56 21 10 0 25

S. 3 Elza 16 Kand. u. Hezih. 58 18 11 32 20

Ev. Jēzus māca visaugstāko bausli. Mat. 22, 34—46.

S. 4 20. sv. Pļauj. sv. 17 & Franc. Seraf. Atz. 7 15 16 N. R. 10 15

P. 5 Amālijā 18 J.Mar.Rosan.Plac. 3 13 1 2 10

Viņa Ķeizariskās Augstibas. Troņamantineeka Cezareviča un Leelkņaza
Alekseja Nikolajeviča vārda deena.

O. 6 Trimpus 19 Brunona Atzinot. 7 5 5 10 229 10 5

T. 7 Valda ŽOMn/7 Justin. u. Julij. jm. 7 83 53 1

C. 8 Briģita 21 Gritas Atrajties 9 5515 9 56
P. 9 Velta 22<atf? Dioniz. Rust. u.EI. 12 36 38 51
S. 10 Arvids © |23|££#| Porvvarej. zam C. 14| oj 1 46

Ev. Par melmeņsērdzigo vīru. Mat. 9, I—B.
S. 11 21.sv.p.v.sv.atsv. 24(m# Placidas Jumpr. 7 164 58 L. V. 9 42

P. 12 Daiņa 25 Maksim. W. N. 18 55 5 4 37

O. 13 Irma 26 $ Edvv. Ken.Ang.A. 20 53 532 33

*T. 14 Minna 27 Kalikst. Pap. Num. 23 51 618 28
C. 15 Ede 28 *§£ Jad. Pol. Pr. Tr. J. 25 48 720 23
P. 16 Veetraugs 29 Florent. u. Satur. 27 46 834 19
S. 17 Bianka 30 fctļ Terezas jumpr. 29 43 952 14

Ev. Par kāzu veeseem un drēbēm. Mat. 22, I—l4.1 —14.

S. 18 22.5. p.v.s.ats.£ 31 Lūkasa Evvangel. 7 324 41 11 15 9
P. 19 Isma l Pitr. u. Alkantr.A. 34 39 L. R. 5
O. 20 Laimrits 2 Hi£ Jona Kanta 36 36 038 0
T. 21 Garlībs 3HK Urs. u. cit. Jpr. N. 38 34 2 2 856

Viņa Ķeizariskās Majestātes. Kunga un Ķeizara Nikolaja Aleksandrovica
valdibas sākuma deena.

C. 22 Godite 4 Brūn. Wejsk. N. 7414323 32 8 51
P. 23 Meerlaidis 5 Jona Kapistr. Az. 43 30 5 3 47

"S. 24 Varlaidis 6jģ Rafaela Erceng. 45 28 640 43

Ev. Jēzus dzeedina neveselo bērnu. Jāņ. 4, 47—54.
S. 25 23.s.p.v.s.ats. % 7 ģg Kriz. u. Dar. Num. 7 47 4 26 8 39

ftļ Urzula 8 Evvarist. Pap.u.Fl. 50 24 N. V. 34
Valdule 9 Crem. u. Jvvon. A. 52 22 453 30

&28 Sīmans, Jūdas 10 gģd Simona u. Jud. Ap. 54 19 6 6 25

29 Laimonis ll§j§£ Narciza Wejsk. 56 17 737 21
P. 30 Absalons 12 & Marceļa Numuc. 58 15 915 17
S. 31 Jagails 13 Wolfg. W. (Wig.) 8 0 13 10 48 13

4. Sergejs. 11. Burkards. 18. Ticib. atjaun. d. 25. Lāsa.
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Oktobris.

Darba kalendārs.

Lauku aršana jaturpina un vēl nenovāktee sakņuaugi japasteidz
novākt. Akmeņi janovāc no nākošā gada papuves laukeem.

Labiba stirpās jasteidz izkult pee laba laika. Japārlūko un jaizlabo
ragus un citi zeemas braucamee daikti. Kartupeļi un citi sakņu-

augi janoglabā pagrabos un bedrēs. Ceļa veetas grāvjos jaizrok
un vispārigi jagādā, ka ūdenim būtu brīva noteka.

Dārzā janobeidz vēl pagājušā mēnesi nepaveiktee darbi, kā

sūnu un vecu mizu nokasišana un koku novitešana. Kamēr zeme

vēl vaļā, stādami koki un krūmi. Augļukoki vēl jaaprok un

jauneem kociņeem jaapleek mēslu kārta ap saknēm. Līmes riņķi
jaapleek ap augļukokeem kāpuru un tauriņu ķeršanai. Sedzamee

koki jasagatavo, lai tos salai uznākot varētu apsegt. Burkānus

n'kamam gadam var sēt; japeegādā skujas un lapas koku un jauno
zemeņu stādijumu apsegšanai.

Bites jaeezeemo uz zeemas dusu. Saleekameem stropeera
vajag virs greesteem uzlikt salmu deķus vaj, ja tādu nebūtu, tad

pelus vaj seenu. Tapat vajag aizpakat visas tukšas starpas starp
logeem un durvim. Stāvstropeem medus telpas tāpat japeebāž ar

sausu seenu un virs greesteem jaattaisa vaļā vaj ja vēl nebūtu,
tad jaizurbj ventilācijas caurumi. Protams, Šādi caurumi jaaizsit ar

smalku drāšu seetu, lai peles nevarētu stropos eelīst. Ja vēl at-

gadas kādas siltas deenas, tad vajag pamudināt bites uz pēdējo
izskrēju, eepūšot stropos siltu dvašu vaj peedauzot pee teera.
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DoOembpis,
salnas mēnesis, 30 deenas.

J5 Katoļu kalendārs.
sau 1e
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Deena

. Decnu vārdi, č | g’lT lec nor. noreet §ara

£ £ s2
'

Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

Ev. Par blēdigo kalpu. Mat. 18, 23—35.

S. 1 24.5.p.v.5.at5.3 14 Wisu svvatu dina 8 34 12N. R. 8 9

P. 2 Visu dvēs. d. 15 Dweseļu dina 5 10 017 5

O. 3 Ērika Teof.uHub.Veisk. 7 8 1 42 1

T. 4 Atis 17 Kar. Bar. Kar. Atz. 9 6 3 27 57

C. 5 Veesvaldis 18 Zachar. un Jlzas 11 54 25 54

P. 6 Kaija J. Mar. Gl.iks. Ost. 13 35 48 50

S. 7 Radivils 20 Herkul. u. Engels 15 1 7 8 46

Ev. Par nomas naudu. Mat. 22, 15—22.

S. 8 25. 5. p.v.sv.ats.(§) 21 ļfc Koronatu Num. 817 4 0 743

P. 9 Teodors 22 Teod. Kar. Num. 19 3 58 L. V. 39

ļp. 10 Mārt. Luters 23 ($1 Andr. n. Awlk. N. 21 57 415 36

T. 11 Vija 24 *s£ Mort. Wejsk. Atz. 23 56 512 33

C. 12 Jonas 25 *4£ Mort. Pap. Num. 25 55 622 30

P. 13 Eižens 26 Šp# Did. Atz. u. Zeb. 27 54 740 27

S. 14 Fricis 27 Serapj. N. 29 53 9 1 24

Viņa Ķeizariskās Majestātes Ķeizareenes-Atraitnes Marijas Feodorovnas

dzimšanas deena.

Ev. Par Jairus meitiņu. Mat. 9, 18—2K.

S. 15 26. s. pc.v. sv. ats. 28 Leop. u. Gritt. Jpr. 8 31 3 52 10 22 7 21

16 Cera 29 Edmund. Otm. O. 33 51 11 43 18

O. 17 Vaidelotis (£ 30 Hļ£ Sl. Jpr. u. Gr. Atz. 34 49 L. R. 15

T. 18 Staņislavs 1 J.B. S. S. Pt.Pk.R. 36 48 1 7 12
C. 19 Lizete 2 Jlz. Atr. Wen. Kn. 38 47 231 9
P. 20 Laimnesis 3 Fēliksa no Wal. 40 46 4 12 6
S. 21 Marijas up. d. 4 «jl Upereš. W. J. Mar. 41 44 538 3

Ev. Par galēju izpostišanu. Mat. 24, 15—28.

S. 22 Mir. peem. d. 5 Cecilij. Jpr. Num. 8 43 3 43 7 20 7 0
P. 23 Deevmilis §| 6 & Klem. Pap. Num. 45 42 657

,0.24 Katrina 7 Jona u. Krista Atz. 46 41 N. V. 55

25 Tautonis 8 Katras Jpr. Num. 48 41 5 8 53

ļC. 26 Ģirts 9£Jļ|
ļ

Pit. AI Wej. Nm. 49 40 646 52
P.' 27 Klotilda 10 Barlaama Atzinot. 50 40 827 50

28 Vaidelote 11 Ruf. u. Sost. Num. 52 40 10 0 48

Ev. Jēzus eejāj Jeruzaleme. Mat. 21, I—9.

S. 12911. atvent. sv. Saturn. u. Sizn. N. 8 53 3 40 11 27 6 47
P. l3oļ Andrejs 3 |l3|2E| Andrivva Apost. 54 40 46

1. Visu svētu d. 8. Aleksandra. 15. Leopolds. 22. Alfons.
29. Vaidelote.

*
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Chr. Jiirgensohn, Rigā,
vīnu leeltirgotava.

Eekš- un ārzemju vīni un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vinn

tirgotavās.



Novembris.

Darba kalendārs.

Jakuļ labiba. Kartupeļu bedres jaapsedz un janodrošina pret
salu. Akmeņi janoved no lauka. Staļļi un lopu kūtis jaaizsargā

pret salu un aukstumu. Pliksalam pastāvot, jasakrāj un jasaved
sūnas un lapas pakaiseem. Lini jamīsta un jakulsta. Kur eespējams
dīķus vaj attekas nolaist, tur tagad pats labakais vaļas laiks tos iz-

tīrīt un dubļus, kūp spēcigs mēslošanas līdzeklis, izvest uz laukeem.

Mājputni, sevišķi zosis, tagad jaleek barot.

Aboļi un citi augļi jaeeveeto nesalstošos pagrabos. Jaunakee
koki apseenarai ar skujam, salmeem vaj mašam, tāpat ari visi citi

koki un krūmi, kup paģēr zeeraas segu, bet tikai tad, ja salst

vairak par 8° R. Ja stipri salst, tad ari mēslu kastu un lecekļu
zeme apsedzama ar lapam vaj mēsleem, lai pavasari nebūtu ar

cirveem un stangam jalauž. Vecee sapuvušee mēsli jaizved augļu-
dārza ap kokeem vaj sakņudārzā.

Pee bitēm šinī mēnesi nekādu barbu nav. Labi būvēti stropi
istur aukstumu bez sevišķas aizsargašanas, bet kam tādu nav, tas

lai eenes savus stropus kāda tukšā ēkā, peem. rijā vaj šķūni vaj
ari apsedz stropus turpat laukā ar salmeem vaj skujam. 1 ikai pee

ši darba jaeevēro, ka tiklab nešanai, kā ari apsegšanai janoteek
klusu un uzmanigi, bez kādeem satricinajumeem un leekas peedau-
zišanās un lai skrejcaurumi paliktu brīvi un vaļā.

61

A. pee Chr. Tomsohn kga, pee llgeceea akciju sabeedribas vīna
0. noliktava.



Chr. Jiirgensohn, Rigā,
vīnu leeltirgotava.

Eek6- un ārzemju viņi un konjaki,
dabonami Baltijā visās labakās vīna

tirgotavās.

Decembris,
zeemas mēnesis, 31 deena.

S. 3 |£ Katoļu kalendārs. ■Saule ' Deena

o
Ueenu vardi, c i> —— lec nor. noreet &a l'a

Z > js, Dinys wordi. p. m. p. m. p. m. st. m.

O. 1 Arnolds Eligij. Wejskupa 8 55 3 39 N. R. 6 44
1. 2 Meta 15 Bibian. Jpr. Num. 56 39 212 43

C. 3 Jautra 16 Pranc. Ksaw. Atz. 57 39 333 43
P. 4 Barbara 17g*# Borbuļ. Jpr. Num. 58 39 455 41
S. < 5 Varaidots 18 Pitera Krizologa 59 39 616 40

• Ev. F* ar pastara deenas zīmēm. Lūk. 21, 25—36.

'S. 1 6f"2. atvent. sv. ļl9ļ $ | Mejk. Wejsk. Atz. 19 oļ3 39ļ 7 34| 639

Viņa Ķeizariskās Majestātes, Kunga un Ķeizara Nikolaja Aleksandroviča
varda deena.

P. 7 Laimdots 20 $ Am. W.8.D.(W.) 9 1 3 39 8 40 638
O. 8 Dzintars 21 HK New. Jjems. W. J. M. 2 40 L. V. 38

JJ. 9 Varons 22 Leok. Jpr. u. Wal. 2 40 412 38
C. 10 Judite 23 Jpr. Marij. Loreta 3 40 528 37
P. 11 Valdemārs 24 £4l Damaza Pap. Atz. 3 40 648 37
S. 12 Ottilija 25 ££ Dionizij. u. Sinec. 3 40 8 8 37

Ev. Jānis sūta pee Jēzus. Mat. 11, 2—lo.
S. 13 3. atvent. sv. 26ļH£ Lūcijas Jpr. Num. 94341928 6 37
P. 14 Auseklis 27 Nik.'Wejsk. (S. d.) 4 41 10 48 37

[O. 15 Johanna 28 Waler. u. Tren. 4 42 L. R. 38
~1. 16 AIviņa (G. c.) (£ 29 Ananiasa (S. d.) 4 42 0 8 38
C. 17 Ignats 30 L.pic.n.mir.(S.d.) 4 43 134 39

»P. 18 Kristaps 31 jļt Gaj. Pidz. ļez. Kr. 4 44 3 6 40

f£- 19 Marģers 1ģ; Faust. Atr. u. N. 3 44 441 41

Ev. Jānis dod leecibu par Jēzu. Jāņ. 1, 19—28.

S. 20 4. atvent. sv. 2 fr Pelagj. u. Egen. 9 3 3 45 6 5 6 42
P. 21 loms 3 Tumasa Apostola 2 46 723 44
O. 22 Mirdza 4 Zen. Num. u. An. 2 48 9 0 46
T. 23 Mīlveesis $ s£& Kl. u. Wtkt. J. N. 2 50 N. V. 48
C. 24 Ādams u. Eeva 6 Odum. u. Jvv. (W.) 1 52 540 51
P. 25 Zeemas sv. 7 Pirmā Zim. svat. d. 1 54 725 53
S. 26 Otrā zeem. sv. 8 Jļt Utra Z. s. d. St. IN. 0 56 858 56

Ev. Par Simeanu un Annu. Lūk. 2, 33—40.

S. 27 Zeemas sv. atsv. 9** Jonā Apostola Ew. 8 59 3 58 10 28 6 59
P. 28 Jļenoz. bērni 10 S. S. neminu 58 401155 7 2
O. 29 Zennija Tum. Kanta Num. 57 2N. R. 5
1. 30 Dāvids 312 Dovida Ķēniņa 56 41 8 8

C. 31 Zilvestris # 131čk# Silvv. Pap. u. Mel. 55 62 24 11

6. Nikolajs. 13. Lūcija. 20. Abraams. 27. |āņ. pr. māc.
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viņu leeltirgotava.

Eekē- un ārzemju vīni un konjaki,
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Decembris.

Darba kalendārs.

Kurināmais un būvmateriāls jacērt un japeeved. 'Jauni lauk-

saimneecibas rīki jataisa un veci jaizlabo. Lopeem nevajag dot

aukstu ūdeni dzert; labaki, ja ūdeni jau deenu eepreekš sanes un

eepumpē. Striķi, auklas un pinekļi jasavij nākošas vasaras vaja-
dzibam. Katra brīvākā brīdi un garajos zeemas vakaros janodar-
bojas ar sīkakeem mājrūpneecibas darbeem.

Dārzkopiba šinī mēnesi maz darba. Jauzrauga, ka zaķi ne-

apgrauž kokus un jasagatavo pa vaļas brīžeem vajadzigais materiāls

un darba rīki nākošam gadam. Augļu un sakņu pagrabi allaž

pārraugāmi un maitajušees augļi jaatšķif no veselajeera. Zeemas
bumbeerem un skaisteem āboļeem tagad vislabākais pārdošanas
laiks, kup šinī laikā ļoti labi teek samaksati. Vircu var izvest un

izleet uz sakņudārzeem.
Bites tagad guļ zeemas dusu un pee tām tagad vairak nekas

nav darams, kā šad un tad aplūkot, vaj varbūt kāda nelaime nav

notikuse pee kāda stropa. Pārlūkošanu izdara pee skrejas apklau-
sotees bišu rūkšanu, pēc kuj-as eevingrinajusēs biškopja auss spē*
noteikt, vaj pee saimēm viss kārtibā.
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Chr. Jtirgensohn, Rigā. Vīnu lecltirjfotava,

Kaļķu un Vaļņu eelu stūri.

Zīdu svētki.

No pasaules radīšanas 5675. un 5676. gads.

Janvarl 17. Preeku deena.

Februāri 12. Esteres gavēnis.
„

15. Mazee Purini .svētki.

„
16. Leelee Purim svētki.

Martā 3. Baznicas gada eesākums.

„
17.—24 Leeldeenas jeb Pašā svētki

Mājā 6.—7. Vasaras svētki.

Jūlijā 7. Gavēņi Deeva nama izpostīšanas dēļ.

„
13. Preeku deena.

Aug. 17.—18. Roš Hašana jeb jaunais gads 5676; tam ir 385 deenas.

„
30. Gavēnis pilsētas pārvaldneeka Gedalja noKaušanas dēļ.

Zept. 5. Salīdzināšanas svētki, gapā deena jeb gapā nakts.

„
10—11. Lapu būdiņu svētki.

„
16. Pūpoļu svētki.

„
17. Lapu būdiņu svētku beigas.

„
18. Bauslibas preeki.

Novembri 19. Baznicas svētišana.

Decembri 4. Gavēnis Jeruzalemes aplenkšanas dēl caur Nebukadnecara.

Pagaidu likumi par sapulcēm.
No 4. marta 1906. g.

I. Sapules, klibas nav publiskas, atļauts sarīkot bez peeteikša-
nas valdibas eestādem un viņu atļaujas.

11. Par publiskām sapulcēm atzīst tādas sapulces, kupās
peelaiž neaprobežotu personu skaitu, vaj ari aprobežotu, bet sa-

pulces sarikotajeem personigi nepazīstamu. Sapulces, pee kupām
peedalas tikai likumiski pastāvošu beedribu vaj saveenibu locekļi,
bet ne svešas personas, neteek eeskatitas par publiskām sapulcēm.
Sapulces, kupas sarīko teātros, koncertu un izstāžu zālēs, komunal-
un arodu ēkās, kupas eerīkotas publiskām sapulcēm vaj ari šādam
nolūkam teek iznomātās, atzīst par publiskām sapulcēm.

111. Uz publiskām sapulcēm atteecas sekošee nosacijumi:
1) Mācibu eestāžu un skolu telpās tikt sarīkot tikai lādas

publiskas sapulces, kupām pamācošs raksturs, vaj ari tādas, kupas
atļautas mācibas eestāžu likumos.

2) Publiskas sapulces, veenalga kāda rakstura, zem klajas
debess, atļautas ne citādi, kā eevērojot pastāvošos likumus un ne

citādi, kā katrreiz vaj nu ar gubernatora, pilsētas preekšneeka vaj
atteecigās veetejās policijas preekšneeka atļauju.

3) Sarīkot publiskas sapulces nav atjauts slēgtas telpās tuvāk par
pusversti un zem klajas debess tuvākpar divām verstem notās veetas, kur
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atronas Viņa Ķeizariskā Majestāte, vaj no valsts padomes un valsts
domes pa viņu sesijas laiku.

4) Publiskas sapulces nevar tikt sarīkotas veesnicās, restorānos,
ēdeenu mājās un ķēķos, trakteeros un tamlīdzigās eetaisēs.

5) Personai, kura vēlas sasaukt publisku sapulci, peenākas to
ar rakstu paziņot veetejās policijas preekšneekam, ne vēlāk kā trīs
deenas pirms sapulces atklāšanas, bet ja sapulces veeta un laiks no-

domātā atklāti izsludināt, tad ne vēlāk, kā trīs deenas pirms tādas
izsludināšanas. Ja sapulce teek eesaukta tādā veetā, kur policijas
preekšneeks pastāvigi nedzīvo, tad peeteik?anu vajaga izdarit ne vēlāk
kā septiņas aeenas pirms viņas atklāšanas vaj izsludināšanas.

6) Peeteikšanas rakstā vajaga būt ceeši nosacitai sapulces
deenai, stundai un veetai, deenas kārtibai, tāpat ari sasaucēja vaj
sasaucēju vārdeem, tēva vārdeem, uzvārdeem un dzīves veetai. Ja
uz sapulces nodomāts uzklausit jau agrak nosacitu personu referā-
tus ziņojumus un runas, tad paziņo urnā japeedod ari šo runātāju
vārdi, tēva un ģimenes vārdi, tāpat dzīves veeta.

7) Publiskās sapulces, kv.fu mērķis vaj deenas kārtiba ir pret
soda likumu vaj sabeedrisko tikumibu, vaj ari, ja tās apdraud sa-

beedrisko meeru un drošibu, vaj ari tādās veetās, kas ar šeem no-

sacijumeem nesaeelas, teek no policijas preekšneeka aizleegtas.
Šāds aizleegums līdz ar motiveem kādēļ, sapulces sarikotajeem teek

paziņots veenu deenu pirms sapulces eesaukšanas vaj izziņošanas,
Det ja sapulce nolikta tādā veetā, kur policijas preekšneeks pastā
vigi nedzīvo, tad divas deenas pirms tam.

8) Publiskās sapulcēsneteekpeelaistas: bruņotas personas, izņemoi
tās, kurām eeroči janesā pēc likuma, zemāko un vidējo mācibas eestāžu

audzēkņi bezviņu skolas preekšneecibasatļaujasunvispārnepilngadigi.
9) Uzkara un flotes deenestāstāvošām personāmatteecotees uz pu-

bliskām sapulcēm zīmējas Visaugstākā pavēle no 16. decembra 1905. g.
10) Gubematoreem vaj veetejās policijas preekšneekam peenā-

kas eecelt amata personu, kura lai būtu klāt publiskā sapulcē. Sapul-
ces eesaucejam vaj kārtibneekeem jaeerāda šai personai sevišķa veeta.

11) Kārtibas uzturēšana sapulcē teek uslikta sapulces sarīko-

tajeem. Tee iz sava vidus var izvēlēt veenu vaj vairākus rīkotājus,
kuru vārdi pirms sapulces atklāšanas japaziņo veetejās policijas
preekšneekam vaj ari no viņa eeceltai amata personai sapulcē. Ja
sapulce eevēl sev preekšsēdetaju, tad virsuzraudzība par kārtibu

pāreet uz viņu.
12) Personām, kurām peekrit pārraudziba par kārtibu publiskā

sapulcē, peenākas novērst katru pretlikumisku parādibu no sapulces
dalibneeku puses un bez kavēšanās spert vajadzigos soļus, lai at-

jaunotu kārtību. Ja pēc divreizeja brīdinājumā kārtiba sapulcē ne-

teek atjaunota, tad amata personai peenākas sapulci slēgt: 1) ja ta

redzami novirzās no deenas kārtibas, 2) ja sapulcē teek izsacitas

domas, kas modina naidu veenai sabeedribas daļai pret otru, 8) ja
sapulcē teek izdarīta neatļauta naudas kolekte, 4) kad tajā eeronas
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personas, kūjas nav peelaižamas un tās sapulci neatstāj un neteek

izraiditas, 5) kad kārtiba teek traucēta caur dumpigeem uzsauku-
meem vaj ziņojumeem, nozeegumu uzslavēšanu vaj attaisnojumu,
vaj skubinaiumu, pretotees valdibai ar varu, vaj teek izplatiti nozee-

dzigi uzsaukumi vaj izdevumi un sekas no tam, ka sapulce peeņera
draudošu raksturu sabeedriskam meeram un drošibai.

13) Zem apstākļeem, kādi 12. pantā zīmēti, amata personai,
kūja klāt sapulcē (10. pants), peenākas greestees pee sapulces sa*

saucejeem, rikotajeem vaj preekšsēdetaja (11. pants), lai sapulci slēgtu.
Ja minētās amata personas prasijums neteek izpildits, tad pēc div-

kārtēja brīdinājumā ši amata persona slēdz sapulci ar varu.

14) Publiska sapule, kūja noteek bez eepreekšejās peeteikšaDās
(5. pants) vaj ari atļaujas, kas vajadziga pēc šeem nosacijumeem
(3. pants) vaj neraugot aizleegumu (7. pants) no policijas teek slēgta.

15) Pēc tam, kad publiska sapulce pasludināta par slēgtu,
viņas dalibneekeem vajaga izklīst. Ja tas nenoteek, tee teek izklee-
deti ar policijas varu.

16) Eepreekšejā vēlētāju sapulce, atteecotees uz valsts domes
vēlēšanām (Visaugstākā pavēle no 11. decembra nod. XII. I—61—6 pants;
pavēļu krājums pants 1973.) var tikt slēgta no policijas tikai tajā
gadijumā, kas paredzēti šo nosacijumu 12. pantā.

17) Kongresu (cT/fc3;tOßT>) atļauja, starp citu zināmu arodu vaj
darbineeku kongresi, ja viņu sasaukšanas kārtiba nav nosacitā li-
kumā vaj Visaugstaki apstiprinātos ustavos, peekrīt eekšleetu mi*

nistrim, vajadzības gadījumā saziņā ar atteecigeem ministreem va

atsevišķu resoru preekšneekeem. Līdz ar to, šādu kongresu publi-
skām sapulcēm vajaga peemērotees šeem nosacijumeem.

18) Vainigais, kas sarīko vaj atklāj publisku sapulci bez vaja-
dzigas peeteikšanas, vaj sapulci, kūja no valdibas eestādem nav at-

ļauta vaj aizleegta, tāpat ari likumiskss sapulces sarīkotāji, kārtibneeki

vaj preekšsēdetajs, ja tee neizpilda peenākumus, kupjs teem uzleek
šee nosacījumi, teek soditi, ja nav padoti vēl bārgakam sodam par
nodaritu nozeedzigu rīcibu, ar arestu ne ilgāk ka trīs mēnešus un

naudas sodu ne augstāku kā trīs simts rubļu.
Sim sodam padotas personas: a) kūjas eeronas publiskā sapulcē

bruņojušās, ja tām eeroču nēsašana nav peešķirta no likuma un b)
kūjas turpina publiskas sapulces darbus pēc tam, kad sapulce no

valdibas eestāžu puses izsludinātu par slēgtu.
19) Vainigee, kas peedalijušees pee publiskas sapulces, kūja

sasaukta bez vajadzigās peeteikšanās valdibas eestādem vaj ari kūjas
no šim eestādem aizleegtas, tāpat personas, lai ari tās peedalijušās
pee likumigi sasauktas sapulces, bet caur savu pretlikumisku rīcibu
un runām noved pee šis sapulces slēgšanas, teek soditas, ja nav padotas
vēl bārgakam sodam par nodarīto nozeedzigo rīcibu, ar arestu ne aug-
stāku kā veenu mēnesi, vaj naudas sodu ne augstāku kā simts rubļeem.

Peezīme. Pa ka ja stāvokļa laiku veetejā administrācija prasa,
lai tiktu eepreekš policijai paziņotas ari tās sapulces, kūjas
minētas šo nosacijumu paragrafā 11.
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Medneeku kalendārs.
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Fazanu gaiļeem

Breežu un hiršu buļļi, stirnu āži, piļu tēviņi, medņu, rubeņu un meža

irbju gaiļi, meža šnepes laižotees, vilki, āpši, lapsas, caunas, seski, sermuķi
nu laupitaju putni ir medijami visu gadu.

Zvejneeku kalendārs.

Nemaz nedrīkst pārdot: zušus un lašus mazak par 18 collu

gafus, plaušus, zandartus un taimeņus apakš 12 collām gapus

sapalus, vēdzeles, līņus un sīgas apakš 8 collām; butes, upes

asarus, karūsas, pličus, raudas un vimbas mazakas par 6 colleem

Zivju gapums teek mērots no viņu deguna gala līdz astes spuru

picem. Bez tam vēl nedrīkst pārdot: Janvara mēnesi vēdzeles.

Apriļa mēnesi asarus, nēģus un zandartus. Maija mēnesi sapalus,
plaušus, Daugavas kārpas, pličus, raudas un vimbas. Jūnija mēnesi

karūsas, līņus un stūres. Mo'ls. oktobra deenas līdz 15. februāra

deenai lašus, sīgas un taimeņus. No 1. zeptembra deenas līdz

30. apriļa deenai vēžus; vēžeem vajag būt vismazākais 4 collas

gaļ*eem, citādi tee teek atņemti un palaisti upē.

oezalķohola ābolu Oīni.



Lopu grūsnibas un putnu perēšanas kalendārs.

Vidējs gfūsnibas laiks ir:

zirgeem 4BV2nedeļ.jeb34odeen. suņeem 9 nedeļas jeb 63—66

(vismazāk 310, visvairāk 410 d.); deenas;
ēseļeem drusciņ ilgāks, nekā kaķeem 8 nedeļas jeb 56 —60

zirgeem; deenas;
govim 40‘/2 nedeļas jeb 280 vistam perējamais laiks ir 19 līdz

deenas (starp 240 un 321 deen.); 24 deen.,visvairāk gan 21 deena;
ai tam un kaza m gandrīz 22 ned. tītareem 26 —29 deenas;

jeb 154 d. (starp 146 un 158 d.)J zosim 28—33 deenas;
zūkam pāri par 17 nedejam jeb pīlēm 28 --32 deenas;

120deen.(starp 109 un 133 deen.; baložeen. 17—19 deenas.

1B
eig um s Sā- Beigums

:——r —r: kūms —: : r r:

zirg. govīm aitam cukam zirg. govīm altam zukam

lecbr. oktbr. jūnija aprill martā!! febr. decbr. aug. jūlijā
6 12 3 30 8 10 17 8 5

maijā 11 13 20 11 8

9 15 6 3 14 16 • 23 14 11

12 18 9 6 17 19 26 17 14

15 21 12 9 20 22 29 20 17

18 24 15 12 janv.
16 21 27 18 15 23 25 1 23 20

19 24 30 21 18 26 28 4 26 23

nov. martā

22 27 2 24 21 29 2 7 29 26
25 30 5 27 24 aprill zept.

janv. 1 6 10 1 29

28 ļ 2 8 30 27 aug.
jūlijā 4 9 13 4 1

31 5 11 3 30 7 12 16 7 4
febr. jūnijā 19 15 19 10 7

3 8 14 6 2 13 18 22 13 10
6 11 17 9 5 16 21 25 16 13
9 14 20 12 8 19 24 28 19 16

12 17 23 15 11 22 27 31 22 19
15 20 26 18 14 febr.
18 23 29 21 17 25 30 3 25 22

decbr. aprill
21 2 24 20 28 2 6 28 25 :

24 5 27 23 maijā oktbr.
” i 1 5 9 1 28

27 • • 30 26 4 8 12 4 31
martā aug.

2 4 1 2 29 7 11 15 7 3

jūlijā 10 14 18 10 6
5 7 14 5 6 13 17 21 13 9 t
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Sā- Beigums Sā- Beigums
kūms —: : : kūms —: :——r r~^r

—

zirg. govīm aitam ļ cukam zirg. govīm aitam ļ cukam

maija april! febr. okt. zept. aug. jūlija jūnija janv. dec.
16 20 16 12 23 28 3 23 20

19 23 24 19 15 26 31 6 26 23

22 26 27 22 18 aug.
martā 29 3 9 29 26

25 29 2 25 21

maija zept. febr.
28 2 5 28 24 1 6 12 1 29

81 5 8 31 27 janv
4 9 15 4 1

jūnija nov. 7 12 18 7 4

3 8 11 3 30 10 15 21 10 7

okt. 13 18 24 13 10

6 11 14 6 3 16 ļ2l 27 16 13

9 14 17 9 6 19 24 30 19 16

12 17 28 12 9 jūlija
15 20 26 15 12 22 27 3 22 19

18 28 29 18 15 25 30 6 25 22

april! 28 9 28 25

21 26 1 21 18 zept.
24 29 4 23 21 okt. 2 marta

jūnija 1 5 12 3 28

27 1 7, 28 24 4 8 15 6 31

80 4 10 30 27 • febr.
7 11 18 9 3

jūlija decbr. 10 14 21 12 6

3 7 13 3 30 13 17 24 15 9

nov. 16 20 27 18 12

6 10 16 6 2 19 23 30 21 15

9 13 19 9 5 aug.
12 16 22 12 8 22 26 2 24 18

15 19 25 15 11 25 29
. 5 27 21

18 22 28 18 U ! oktbr.

maija 28 2 8 80 24

21 25 1 21 17 april!
24 ļ2B 4 24 20 31 5 11 2 27

jūlija
27 1 7 27 23 nov. marta

30 4 10 30 26 8 8 14 5 2

aug. janv. 6 11 17 8 5

2 7 13 2 29 9 14 20 11 8
dec. 12 17 23 14 11

5 10 16 5 2 15 20 26 17 14

8 13 19 8 5 18 ļ 23 29 20 17
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Sā- Beigums Sā- Beigums
kūms —: : ——: kūms —: : :

~

zirg, govīm aitam cukam [ zirg. govīm aitam cukam

aug. | jūlija maijā janv. dec. nov. ļ okt. zept. aprill martā

11 16 22 11 8
14 19 25 14 11 21 26 23 20

17 22 28 17 14 24 29 4 26 23

20 25 81 20 17 28

nov. nov. zept. aprill martā dec. nov. maijā aprill
27 1 7 29 26 18 I 22 20 16

maijā okt.
30 4 10 2 29 21 25 1 23 19

dec. aprill 24 28 4 26 22

8 7 18 5 1 dec.
6 10 16 8 4 27 1 7 29

9 13 19 11 7 jūnijā 25

12 16 22 14 10 30 4 10 1 28

15 19 25 17 18

Lopu apeešanās kāriba.

Aneešanks Kad neapvaislotas, Pēc atnešanās atkal
kāriba tad apeešanks kāriba parādas apeešanks

• pastāv: atkārtojas. kāriba.

stundas

[ ķēvēm. . .
24—86 pēc B—lo8—10 deenam pēc 14 deenara

govim . . .
24—86

„
21—28

„ „
28

„

aitam
. . .

24—36
„ 14—21

„ „
168

„

cūkām.
. . | 85—40

„
21—28

„ „
5—6 nedejam.

%

Caurmērā apvaisļoŠanai derigi:
ērzelis no 5.—15., ari 20. gadam.
ķēve „

4.—12. gadam,
bullis

„
2.-5.

„

zovs
„ l»/a—10. „

kuilis
„

1.—8., ja daudz, 4. gadam,
cūka

„ »/4—7., „ „
8.

„

teķis „ »/i—6. gadam,
aita

„ »/a—8.
„
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Uz veenu vīreešu kārtas lopu brīvi pārojotees skaita
caurcaurim seeveešu kārtas lopus:

pee zirgeem 34 —40 gabalus, '

pee vistam 15—20 gabalus,
„ govim 40 —50

„ „
tītareem 5—12

„

„
aitam

.

35 —40
„ „

baložeem 1
w

„
kazam 60 —80

„ „
zošim s—B

„

„
cūkām 25—30

„ „ pīlēm 10—12
„

Peena daudzums un viņa tauku saturs pee galvenākām
leellopu sugām:

gada dod stopu
Uuku saturs uz 100 mirc- dziva

6 v
prQc. svara peena marc.

Hollandes sugas govs 2000 —5000 2—3,1 550 —700
Ziraentales

„ „
1600—2600 4 280—450

Holmogonu „ „
2000—4000 1,5 3,5 450

Angelnas „ „ 1800—2400 3,3 540

Leel-Kreevijas sug. „
800—1200 3—7 850—465

Algavas
„ „

1500 2400 4 400—550

Džersejas „ „
1100—1400 4—6,5 - 500—700

Ukraines
„ „

300 —800 4—6 110—200

Breitenburgas „ „
2000 —3000 3,5 587

Svara zudums, kas ceļas caur lauksaimneecibas ražo-
jumu uzglabāšanu.

Labi eenākusēs un sausa labiba zaudē, klēti sabērta, no sava

svara pēc 2 mēnešeem ‘/a procentu un, veselu gadu uzglabata,
veenu procentu. Ja turpretim labiba jauna vaj mīksta, tad svara

zudums ir divi un trīs reizas leelaks.
Labā laikā sauss eevākts seens zaudē pusgada laikā s—lo5 —10 proc_

bet sliktā laikā eevākts 10—18 procentus no sava agrakā svara.

Ari kartupeļus uzglabājot ceļas eevērojami svara zudumi.
Pēc daudzkārtigeem izmēģinajumeem atrasts, ka kartupeļi zaudē
caurmērā ik uz 100 mārciņām no oktobra beigām līdz novembra

beigām >/* mārciņu, līds decembra beigām jau 3 mārciņas, līdi
ianvara beigām 4 mārc., līdz februāra beigām 5 J /2 mārc., līdz marta

Deigam 6‘/a mārc., līdz aprīļa beigām 8 mārc., līdz maja beigām
(stipri sadīguši) 10 mārc., un līdz jūnija beigām (savītuši) pat 17

mārc. no sava svara.

Pee pārdošanas un pirkšanas šāds lauksaimneecibas ražojumu
svara zudums ļoti jaeevēro. Tā peemēram ja rudeni par bir-
kavu seena 4 rbļ., bet pavasar! (pēc) pusgada) maksatu par to pašu
seenu 4 rbļ. 25 kap., tad tomēr eenesigaki jau pārdot rudeni. Jo
peeņemot svara zudumu ar 10 procenti, tad seena daudzums, kas
rudeni svēra 400 mārc. (1 birk.), pavasari svērs tikai 360 mārc.,
par kurām, skaitot 4 rbļ. 25 kap. birkavā, dabūsim tikai 3 rbļ.
82 */* kap., tā tad 17 */a kap. mazak, nekā kad būtu seenu jau ru-

deni par 4 rubļeem birkavu pārdevuši.
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Svari un mēri.

« _. Krcevu
Garuma man. pādaa. I roŪaT

Anglija un Sabeedrotas Valstis, 1 pēda = 12

collām = 120 linijam 1

1 jards (olekts) = 3 pēdām 3

Dānijā, 1 pēda =l2 collām = 144 linijam ... 1 o,.vs
Kurzemē leetoja senāk, un vēl tagad dažos atga-

dijumos leelo reinlandeešu pēau 1 o,™
1 ass = 6 reinl. pēdām . . . 6

1 mēmeeku kārts = 12 reinl. pēdas 10 collas 13 2,.a
Vidzemē, 1 vēveru olekte 1 10,3»

1 mērneeku olekte 2

1 mērneeku kārts 13 4

Poļos, 1 ass = 3 olektem 6

1 olekte 22,n»
Zveedriia, 1 pēda =lO collām = 100 līnijām 11,6»

1 olekts = 2 pēdām, 1 ass = 6 pēdām.
Francija, Austrija, Beļģija, Vācija, Hollandē, Greeķija, Spānijā,

Itālijā, Sveedrija-Norveģija, Bortugalē un dažas āreiropas valstis:
1 metrs = 10 decimetreem = 100 santimetreem 1000 milim. =

39,*7 kreevu collām.

1 kilometrs = 0,»87 vērst. = 468,7 asim.
. 1 jūj-as jūdze = 1,739 kreevu verstim.

1 angļu jūdze = 1,609 kreevu verstim.
1 vāzu jūdze = 6,95s kreevu verstim.

Kreevijas mēri.

1 kreevu pēda (= 1 angļu pēda) =l2 colli.
1 aršina =l6 veršoki = *2B colli.
1 sažens (ase) = 3 aršinas = 7 pēdas.
1 verste = 500 saženi = 3500 pēdas.
1 desetīna = 2400 kvadratsaženi.

1 vedris = 10 kruškas jeb stopi = 740,568 kub. colli.
1 četveriks = 1601,212 kub. colli.
1 četverts = 2 osminas = 8 četveriki = 64 garnicas.
1 pūrs = 4 seeki = 54 stopi = >/2 muca = 2,62 četveriki.

Metru mēri.

1 metrs = 10 decimetri = 100 centimetri = 1000 milimetri.
1 miriametrs = 100 hektometri = 10,000 metri.
1 kilometrs= 100 dekametri = 1000 metri (1 jūdze = 7420 metri).
1 hektārs = 100 ari = 10,000 kvadrātmetri.
1 litrs = 0,001 kub. metrs = 1 kub. decimetrs
1 šoppens = */2 litra.
1 hektolitrs = 100 litri = 0,1 kub. metri.
1 šeffels = */a hektolitrs = 50 litri.

*
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Kreevijas mēri salīdzināti ar metreem.

i pēda *— 0,30479 metra. 1 meters 3,2809 pēdas.
1 colls 2,5399 centimetri. 1 centimetrs 0,3937 collas.
1 olekts 0,5333 metra. 1 metrs 1,8748 olekts.
1 aršina 0,71118 metra. 1

„ 1,4061 aršina.
1 veršoks 4,4449 centimetri. 1 centimetrs 0,2249 veršoka.
1 sažens 2,1336 metri. 1 metrs 0,4687 sažena.

1 verste 1,06678 kilometrs. 1 kilometrs 0,9374 verstes.

0,14377 vācu jūdzes. 1 vācu jūdze 6,9560 verstis.
1 kvadratcolls—6,4lskv.centim. 1. kv. centimetrs 0,1 kv. colla.
1 kv. veršoks 19,757 kv. cent. 1 kv. metrs 506,1379 kv. vērš.

1 kv. pēda 9,29 kv. decimetri. 1 „ „ 10,7643 kv. pēdas.
1 kv. aršina 0,506 kv. metra. 1

„ „ 1,9771 kv. arš.

1 kv. sažens 4,5521 kv. metra. 1
„ „ —0,2197 kv. sažena

1 stops 1,299 litra. 1 litrs 0,8131 stopa.
1 četverts 0,5248 šeffels. 1 šeffels 1,9057 četverta.

Kreevijas svari.

1 mārciņa 32 lotis. 1 puds 40 mārciņas.
1 lote 8 zolotņiki. 1 birkavs 10 pudi —2O podi.

Decimal-svari.

1 kilogramms 1000 grammi. 1 decigramms lOcentigrammi.
1 hektogramms 100 „ —lOOmilligrammi
1 dekagramras 10

„
100 kilogr. 1 dubult centners.

1 gramras —lO decigrammi. 1000
„

1 muca.

Kreevijas svari salīdzināti ar decimal-svareem.

1 birkavs— >63,804 kilogrammi. 1000 kilogrammi 6,losbirkavi.
1 puds 16,380 „

100
„ 6,105 pudi.

1 raārc. 0,4095 „
1 kilogramms 2,4419 mārc.

1 lote 1,28 dekagramma. 1 dekagramms 0,781 lotes.
I zolotņiks 4,27 grammi. 1 gramms 0,234 solotņika.

Plašuma mēri (mazakee). Kreevudeset.

Anglija un Sabeedr. Valstis: 1 akrs = 4840 □jardeem 0,37

Francijā un daudz citās valstis: 1 hektārs = 100 areem =

1000 Q metreem 0,9
Kreevijā: 1 deset. = 2400 □asim, 1 = 9 Qarš. =

49 Qpēd., 1 Qarš. = 5,« □pēdām.
Kurzemē: 1 pūraveeta = 225 kār. = 805 Qasim . . . 0,334
Vidzemē: 1 pūraveeta = 25 kapēm = 1000 mēm.

[Jolekt. = 40000 Qpēd. = 816 Qasim . . 0,340
1 mucas veeta = 35 kapēm 0,47

PoļOs: 1 morgs 0,012
1 voloks = 30 morgeen. ,

Prūsijā: 1 morgens (agrak) 0,2»
Austrijā: 1 jochs (agrak) o,v«
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Plašuma mēri (taelakee).

1 kvadratverste = 104,2 deset. = l,isB kvadratkilom.

1 kvadratkilom. = 91,b deset. = 0,87» kvadratverst.

Atklātus teātrus, koncertus un citādās izrādes, maskē*

rades, dejas u. t. t. nav brīv sarīkot šādas deenas: 5. jan-
vāri, 1. februāri, 24. marta, sestās gavēņu nedeļas sestdeena, treš-

deena preekš Debessbraukšanas deenas, sestdeena preekš Vasaras-

svētkeem, 5. un 14. augusta, 7. un 13. zeptembrt, 20. novembri,
24. un 25. decembri, deena preekš Jāņa galvas nociršanas deenas.
pirmajā, ceturtajā un pēde ā gavēņu nedeļa, kā ari svētdeen otra

gavēņu nedeļa un sestdeen trešajā gavēņu nedeļa, Pūpoļu svēt-

deenā, pirmajā leeldeenā, krusta paaugstināšanas un Jāņa galvas
nociršanas deenas. Šis nosacijums atteecas uz izrādēm tiklab

kreevu, kā ari citas valodās.

Stempelpapira cenas.

1) Preekš vekseļeem, aizdevumu apleecibam, parāda
zīmēm, no paradneekeem parakstiteem rēķineem un viseem citeem

parada raksteem, kup nodrošināti caur kustamas mantas (starp ta

ari vērtspapiru) eeķīlašanu.

2ai ļ LaP as 2ai Lapas
"S*!? Zummas leelums. cena- 'E.5f Zummas leelums. cena-

*

R. K~ "

R. K.

1 līdz 50 rbļ. 10 14 līdz 3000 rbļ. 4 50
2

„
100

„
15 15

„
4000

„
6

3
„

200
„

30 16
„

5000
„

7 50
4

„
300

„
45 17

„
6000

„
9

5
„

400
„

60 18
„

7000
„

10 50
6

„
500

„
75 19

„
8000

„
12

7
„ 600

„
90 20

„
9000

„
13 50

8
„

700
„ I 1 05 21

„
10000

„
15

9
„

800
„ ļ 1 20 22

„
20000

„
30

10
„

900
„

1 35 23
„

30000
„

45
11

„
1000

„
1 50 24

„
40000

„
60

12
„ 1500

„
2 25 25

„
50000

„
75

13
„

2000
„

3
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2) Preekš aktim un dokumenteem par līgumeem un

norēķineem, zlmejotees uz īpašuma un leetošanas teesibam uz ku-

stamu un nekustamu īpašumu, akcijam, dalibam zīmēm, obligācijām
un citeem cinzes nesošeem papīreem (augstākās šķiras aktis) un

preekš aktim par preču pirkšanu un pārdošanu (zemākās šķiras
aktis stempe)u nodokļu Ustava 51. un 57. panti.)

.
Zemākās šķiras Augstākās šķiras .

,

aktis. aktis.
Pa P ,ra mak*a

-

r=***r
- ------- '* ' -

-
r- —~ ir —--

līdz 1000 rbļ. līdz 100 rbļ. rbļ. 50 kap.
» 2000

„ „
200

„
1

„ „

» 8000
~ ~

300
„

1
„

60
„

n
4000

~ ~
400

~ 2 ~ ~

n 6000
~ ~

500
~

2
~

50
„

n 6000
~ ~

600
~

3
~ ~

»
7000

„ „
700

„
3

„
50

„

„ 8000
„ „

800
„

4
„ „

„ 9000
„ „

900
„

4
„

50
„

»
10000

„ „
1000

„ 6
„ „

» 20000
„ „

2000
„

10
„ „

„
80000

„ „
3000

„
15

„ „

»
40000

„ „
4000

„ 20
„ „

h
50000

„ „
5000

~
25

~ „

„ 60000
„ „

6000
„

30
„ ,

„
70000

„ „
7000

„
35

„ „

„ 80000
„ „

8000
„

40
„ „

„ 90000 „ „
9000

„
45

„ „

„
100000

„ „
10000

„ 50
„ „

„
200000

„ „
20000

„
100

„ „

„
800000

„ „
30000

„
150

„ „

„
400000

„ „
40000

„
200

„ „

„
500000

„ „
50000

„
250

„ „

„
1000000

„ „
100000

„
500

„ „

Sods par stempelnodokļu neizpildīšanu.
Pēc stempelnodokļu ustāva vainigos amata vīrus nosoda ar

5 reiz leelaku zumu; privatcilvekus turpreti soda ar 30 reiz leelaku
sodu par kvītu, konosamentu, frakts zīmju un tamlīdsigu doku-

mentu izrakstīšanu bez vajadzīgās maksas un ar 10 reiz leelaku
zumu visos citos gadijumos. Šis sods nav jamaksā, ja trūkstošo
nodokli aizmaksā veena mēneša laikā, rēķinot no dokumenta iz-

rakstīšanas deenas un eekams uz dokumenta pamatu nav kaut kas

izpildīts.
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Lauku augu augams laiks Baltijā.
deenas. delnas.

Rudzeem 330 —350 meežeem 88 —103

kveešeem 335—355 vasaras kveešeem
. .

93 —100

zirņeem 104—118 aužam 100—103

griķeem 80 rāceņeem (kartupe-
lineem 78—88 ļeem) . . .

129—144

Lauka un dārza ražojumu svara un mēra salīdzināmā

tabula.

Tā kā sākot no 1901. gada vairak pilsētu tirgos dārza un zem-

kopibas ražojumus vairs nav atļauts pārdot ar mēru. bet ta vcctr

jaleeto svars, tad eevērojams šāds salīdzinājums:

1 pūrs kartupeļu sver 115 120 mārc.

1
„

burkānu
„

90 100 „

1
„ kāļu (greežņu) 85 95

„

1
„

beešu
„

85 95
„

1
„ sīpolu „

100 115
„

1
„

ābolu
„

95 120
„

1
„

bumbeeru 100 125
„

1
„

plūmu
„

125 135
„

1
„ pupu ar pākstim 50 60

„

1
„ zirņu „

55 o5
„

1 garnica ābolu
„

4»/* 5
„

1
„

kartupeļu
„

6

1
„

bumbeeru
„ 4*/a 5

~

1 stops plūmu „
2

„

1
„

ķiršu bez kāteem 2 2'/a
„

1
„ ķiršu ar kāteem 1 */* 33/< „

1
„ zemeņu „

13/4 2
„

1
„ aveņu „ l*/4 2

1
» Jāņogu „ 2

1
„

rožu kāpostu 1
„

1
„ ērkšķu ogu 2

„

1 šoks kāpostu
„

7 8 pudi.
1

„
mārutku

„
30 40 mārc.

No 1 pūra nolobitu zirņu iznāk 30 40 mārc. graudu.
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Korespondenciju peeņemšana un izsūtišana Rigas
guberņas pasta kantori.

A. Peeņemšana: Naudas un vērtigi sūtrumi, kā ari veen-

kāršas paciņas teek peeņemtas, izņemot Viņu Majestatu Ķeizara un

Ķeizareenes vārdu deenās, jaungada deenā, triju kungu deenā.
pirmā un otrā leeldeenā un pirmā vasaras- un zeemssvētku deenās,
ikdeenas no pulksten 8 līdz 2 pēc pusdeenas un svētdeenās no

oulksten 11 līdz 2, rekomandeta korespondencija no pulksten 8
līdz 2 un no pulksten 4 līdz 6 pēc pusdeenas un svētdeenās no

pulksten 11 līdz 2.
Veenkārša korespondencija teek peeņcmta ikdeenas no pulksten

8 rītā līdz pulksten 8 vakarā.
B. Izsūtīšana: Visādā korespondencija uz Eekškreeviju kā

ari uz ārzemem teek izsūtita ar vakaros izejošu Rigas-Dvinskas
dzelzsceļa pasta brauceenu uz Vidzemi un Igauniju ikdeenas ar

rītos izejošo Rigas-Pleskavas dzelzsceļa brauceenu, ar vakara
brauceenu veenkāršā korespondencija un laikraksti uz Cēsim, Val-

meeru, Valku, Veravu un Jurjevu. Veenkāršā korespondencija uz

Sv. Pēterburgu un Maskavu teek izsūtita 8 reizes deenā.
Uz Možeikeem (Kurzemes trakts) visādā korespondencija

ikdeenas ar pulksten 2,30 min. pusdeenā izejošo brauceenu.
Uz Tukuma traktu visādā korespondencija ikdeenas

pulksten 6 vakarā teek izsūtita; bez tam veenigi veenkārša kores-

pondencija ikdeenas pīkst. 9,50 min. no rīta. Pa vasaras laiku
teek leetoti vēl daži deenās brauceeni preekš veenkāršās korespon-
dencijas izsūtišanas.

Uz Jelgavu un U s tj-D vinsk u veenkāršā korespondencija
teek izsūtita ar katru uz tureeni ejošu brauceenu; visādā korespon-
dencija uz Bolderaju pulksten 12,15 min. pusdeenā.

Rigas-Dvinskas vokzala pasta nodaļā veenkāršās

un rekomandetas korespondencijas peeņemšana eesākas pulkst.
5 pēc pusd. uz visām eekšzemes- un starptautiskas pasta sabeedribas

stacijām. Rekomandetās korespondencijas peeņemšana beidzas
20 min. preekš vakara brauceena aizeešanas.

Pastamarku pārdošana Rigas gub. pasta kantori, kā ari preekš-
pilsētas pasta nodaļās, eevērojot augšā minētus aprobežojumus svēt-

deenās un svētku deenās, noteek ikdeenas no pīkst. 8 rītā līdz 8 vakarā.

Korespondencijas peeņemšana un izsūtīšana Jelgavas
pasta-telegrafa kantori.

A. Peeņemšana no pulksten 8 līdz 2 pēc pusd., svēt-

dsends no B—ll,8—11, rekomandeta korespondencija no B—28 —2 un no

4—6 pēc pusdeenas, svētdeenās no B—ll.8 —11. (Tuvāki noteikumi par
kantora darba laiku valsts un baznicas svētku deenās lasami pasta
pavēstēs.)

Veenkārša korespondence eemetama pasta kastēs, kuj-as teek
4 reizes deena iztukšotas: pulksten 6 no rīta, 12 pusdeena, 6 un 9 vak.
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B. Izsūtišana. Visādu apdrošinātu un veenkāršu koresponden-
ciju, kā ari transfertus uz Eekškreeviju izsūta pār Rigu ar pasta un

pasažeeru vilceeneem: pulkst. 7*/a no rīta, 4 pēc pusd. un p. 11 nakti

Uz ārzemem, Muravjevu (Možeikeem)
?

Leepaju un Deenvidus-

vakara Kreeviju ar pasta un pasažeeru vilceeneem pulksten 12 1/*
nakti, 11 >/* no rīta un 4 1/» pēc pusdeenas.

Naudas un vērtibu sūtijumi (izņemot transfertus) eet tik veen-

reiz deenā pār Rigu uz Eekškreeviju pulksten 7 ! /a no rīta un pār
Muravjevu (Možeikeem) preekš Leepajas un Deenvidus-vakara
Kreevijas pulksten 4 1 /* pēc pusdeenas.

Uz Bausku, Tukumu un to apkārtnēm korespondences izsūta

par jaunatvērto dzelzceļu „Kreicburg-Tukum“ pulkst 2 n. un 3 d.

Pasta mārku pārdošana noteek Jelgavā, izņemot valsts un bazni-

cas svētku deenās, katru deenu no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 8 vakarā.

Pasta takse.

A. Maksa par svaru,

1) Par sūtijumeem zem krusta lentes:

I. ar drukas dardeem:

a) Par veetejeem sūtijumeem (pa pilsētas pastu, ne

pārak par 1 loti smageem 1 kap.
Par smagakeem: ik par 8 lotēm vaj to daļam .

2
„

b) Par sūtijumeem ārpus pilsētas ik pa 4 lotēm un

starptautiskeem sūtijumeem ik par 50 grameem
(nepilnigām 4 lotēm) 2

„

11. ar dokumenteem un preču paraugeera:
Par veetejeem eekšzemes un starptautiskeem sū-

tijumeem: ik par 4 lotēm vaj 50 grameem . .
2

„

Pee tam mazakais maksas mērs noteikts:

preekš dokumentu sūtijumeem eekšzemēs 7 kap.
un starptautiskeem 10 kap. un preču paraugeem:
eekšejee 3 kap. un starptautiskeem 4 kap.

Peez I m e. Manuskriptu (pyKonHci>) sūtišanai

peemēroti tee paši nosacijumi ka dokumen-
teem; no I—l21—12 lotim jasamaksā ar 7 kap.,
bet ja sūtijums smagaks par 12 lotim, tad par
katrām 4 lotim vaj to daļam 2 kap.

2) a) Par veenkāršu vaļēju vēstuli: eekszemēs
... 8

starptautisku
”

b) Par dubultu vaļēju vēstuli ar samaksatu atbildi
eekšzemēs

.... 6
starptautisku g
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3) Par slēgtu vēstuli veeteju, pa pilsētu par katrām
4 lotēm 2 kap.
pee tam mazakais maksas mērs noteikts uz

. . 3
„

eekšzemēs ik par loti 7
„

starptautisku, ik par 15 gram. (1 Ve lot.) ... 10
„

Pee zīme. Par pēc svara pilnigi nesamaksātu
vēstuli iztrūkstošo zumu peedzen dubulti,
kas iztrūkst no pilnas samaksas.

4) Par 1., 2. un 3. N2.N2 minēto korespondenciju
rekomandešanu jamaksā par eekšeju 7, par starp-
tautisku 10 kap.

5) Par atbildes apgādāšanu, ka rekomandeta vaj ap-
drošināta korespondencija izdota adresatam, ja-
maksā: par veetejām 3

„

par eekšzemes 7

par starptautisku 10
„

Pasta takse paku sūtišanai Kreevijā.

1) Caur eekšleetu ministra pavēli no 1. jūlija 1904. g. stājās
spēkā sekoša eevērojami pamazinātā pasta takse paku sūtijumeem
eekšzemē. Joslu tarifs eedala Kreevu valsti trijos joslos. Pee
I. joslas peeder: Eiropas Kreevijā un Aizkaukazija, pee 11. joslas:
Reetruma Sibirija un Turkestana, Aizkaspijas un Turgai apgabals;
pee 111. joslas: Austruma Sibirija, Jenisseias un Irkutskas guberņas,
Amūra apgabals, Aizbaikals, Jakutskas apgabals, tāļo austrumu jūras
peekraste, Sachalina un kreevu pasta eestādes Mandžurijā.

Svaru nodoklis iztaisa:

1 joslā no Pi rm^s no pirmās
' J

uz 2. joslu. uz 3. joslu

Par paciņu ne smagaku par
2 mārc 25 kap. 45 kap. ļ 65 kap.

Par paciņu no 2 līdz 7 mārc.
.

45
„

85
„

125
„

Par paciņu no 7 līdz 12 mārc. 65
„ ļ 125

„
185

„

Pāri par 12 mārc.nodoklis teek ņemts no katras mārciņas jeb tās daju,
pēc attāluma, šādā apmērā:

līdz 500 verstem 5 kap.
no 500 verstem līdz 1000 verstem

....10
„

„
1000

„ ~2000 20
„

„
2000

„ „
3000 25

„

„
3000

„ ~
4000

„ ....30
„

pāri par 4000 verstem 35
„

Pee tam attālums teek skaitits no tās guberņas pilsētas, kuj*ā guberņā
paka nodota, līdz tai, kupā guberņā paka adresēta.

Bez svaru nodokļa top par katru paciņu ar vērbbas uzdošanu nolikt-

apdrošinašanas nodoklis (pr. 11. B.). Preekš paciņu sutišanas eerīkotas ses

višķas kārtis (pavadu adreses), kupas bez saņēmēja un aizsutitaja adreses var

aptvert uz atgreežama kupona ari paziņojumus vēstules veidā. Šis pavadu
adrešu kārtis (conpoßo.iHTejibHkifi aapeci») ir preekš_ paciņam ar vērtibu (baltā
krāsā) un preekš paciņam bez vērtibas (rozā krāsā) dabūjamas katrā pasta
eestāde par */a kap. gabalā. Visai pasta nodokļu atlīdzibai janoteek pastmarkās,
ar kupām adrešu karte jaaplipina pēc nodokļa prasijuma pilnā samērā.

/
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Naudas un vērtibu pakam visi pasta nodokļi jaathdzina caur past-
marku uzlipinašanu atteecošā samērā. Pastmarkas uzlīmējamas uz naudas vaj
vērtibas paķetu adreses puses labo stūri un proti ne ceeti kopā, bet mazos

attālumos, pee kam kuvēru mala nedrīkst tikt aplīmēta. Pee eekšzemes naudas
un vērtibas paķetu sūtīšanas vajadzigee pasta nodokļi ir sekošee:

A) svaru nodoklis 7 kap. par loti.

B) Apdrošināšanas nodokļi: preekš skaidras naudas vaj vērtibas
līdz 10 rub. = 10 kap., pāri par 10 līdz 100 rub. = 25 kap., par katreem nā-
košecm 100 rub. jeb to daļām 15 kap no simta. Peemēram par 300 rub. vēr-
tibu jamaksā: 25 kap. -ļ- (2 X 15 kap.) = 55 kap.

2) Par starptautiskām vērtsvēstulēm teek ņemti sekoši nodokli: A) svaru
nodoklis 10 kap. par katreem 15 grammeem (l*/« lote) jeb to daļam.

B) Apdrošināšanas nodoklis: uz Vāciju un Austriju pa 4_kap. no katreem
112 rub. 50 kap., uz citām valstim teek ņemts citādā mēra, pēc īpašā sarakstā,
kas atrodams pasta eestādCs.

C) Uzdošanas nodoklis (na 3aKa3i.) 10 kap. no katras vērtsvēstules.

Nodokļa takse naudas pārvešanai pa pastu un telegrāfu.

Jaatlīdzina: uz transferteem par zumam līdz 25 rub. inkl. 15 k.;
no 15 līdz 100 rub. = 25 kap.; no 100 līdz 125 rub. = 40 kap;
no 125 līdz 200 rub. = 50 kap.; no 200 līdz 225 rub. = 65 kap.;
no 225 līdz 300 rub. = 75 kap.; «o 300 līdz 325 rub. = 90 kap.;
no 325 līdz 400 rub. = 100 kap.; no 400 līdz 425 rub. = 115 kap.|
no 425 līdz 500 rub. = 125 kap. Ar veenu transfertu var sūtīt tikai
līdz 5000 rub. inci. Par augstakeem transfertu sūtijumeem ir vajadzigs
atteccošais blanķetu skaits (par katreem 5000 rub. 1 blanķeti). Naudas
zumu augstums eekšzemes transferteem nav aprobešots tiklab pa pastu
kā ari pa telegrāfu. Par sūtijumeem pa telegrāfu jamaksā bez jau
mineteem nodokļeem, vēl par telegramu, un proti par sūtijumu līdz
500 rubļeem pa 20 vārdeem un pee sūtijumeem pāri par 500

rubļeem par 25 vārdeem. Visi nodokļi teek nolīdzināti past-
markās, kufas uzlipināmās uz perevoda blanķeti.

C. Korespondencij u smagums.
Leelakais smagums noteikts:

1) Preekš sūtijumeem zem krusta lentes
ar drukas darbeem: veetejeem uz 4 mārc. 28 lot.

eekšzemes uz 4 mārc. 28 lot.

starptautiskeem uz 2 klgr. = 4 marc. 28 lot.
ar dokumenteem: veetejeem uz 4 mārc. 28 lot.

eekšzemes uz 4 mārc. 28 lot.

starptautiskeem 4 mārc. 28 lot.
ar preču paraugeem: veetejeem uz 27 lot.

eekšzemes uz 27 lot.

starptautiskeem 350 gr. = 27 lot.
2) Preekš slēgtām vēstulēm: veetejām uz 1 mārc.

eekšzemes neaprobežots.
3) Preekš vērtsvēstulēm: slēgtām un vaļējām uz 20 mārc.
4) Preekš naudas saiņeem: uz 60 mārc.
5) Preekš paciņam: uz 3 pudi.
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Naudas un vērti&u paku sūtījumu izdošana.
Kad kāda no minētām korespondencijam peenākuse, tad adre*

satam teek peesūtita pavēste (noB-kcTKa) ar uzaicinājumu savu ko-

respondenciju nākt saņemt. Šādas pavēstes īpašneekam jagādā,
pirms tas uz pastu eet, ka viņa persona no veetejās policijas uz

pavēstes otras puses teek apleecinata, vaj ari pasi uzrādot, jo citādi
no pasta eestācies nepazīstamām personām korespondencijā neteek
izdota. Dēļ korespondenciju saņemšanas atveeglinašanas uz vēlē-
jumos gub. pasta kantor! teek izdotas biļetes par 1 rbl. 50 kap. gadā.
Minēto korespondenciju izdošana noteek tai pašā laikmetā, kad tādas
teek peeņemtas.

Ja adresāts vēlas, lai naudas vēstules jeb paciņas teek mājās
klāt peenestas, tad jauzraksta uz pavēstes „npouiy .aocTaBHTb Ha aomt>“

par ikkatru naudas vēstules un transfertu peenešanu jamaksā 10 k.
un par paciņam līdz 12 mārc.

40 mārc.

Personas apleeciba no policijas nav vajadziga.
Mājās peenesti teek tādi sūtijumi, kupu vērtiba nepārsneedz 500 r.

Pasta sūtijumi uz pēcmaksu
(c-b najiO/KenHUMb njiaTOKOMb, gegen Nachnahme).

Ja sūtitajs vēlas, lai saņēmējs samaksā sūtijumu vērtibu pee
saņemšanas, tad viņš to sūta ar noteiktu pēcmaksu.
Uz pēcmaksu līdz 5000 rub. var izsūtit valsts robežās:

a) rekomandentas vēstules,
b) rekomandetus krusta lentes sējumus,
c) vaļējus un slēgtus vērtspaketus,
d) paciņas, kupu vērtiba pastā uzdota, kā ari tādas, kupu

vērtiba nav uzdota.
Uz tādas korespondencijas adreses pusi, augšā jaraksta: „o>

Hajio/KēHHbiMb njiaiejKOMi, Ha pv6. Kon.“ ar cipareein un burteem,
un adreses puses apakšā vaj ari otrā pusē no ta un ta: (t.i.
kārta, amats vaj čins, kristāms vārds, tēva vārds un uzvārds, vaļ tirdz-
neecibas firma u. t. t.), tapat ari adrese (eela, nama dzīvokļa N°).

Kas zīmējas uz smagumu, uzraksteem, aiztaisijumu, eelikumu,
leelumu, samaksu, tad jaeevēro nosacijumi, kādi noteikti preekš
visām korespondencijam. Par korespondenciju ar pēcmaksu, bez jau
par visādu korespondenciju noteiktās maksas, jamaksā vēl pa 2 kap.
ik-no rubļa (vaj ta daļam) no pēcmaksajainas zumas, pee kam vis-
mazākā maksa noteikta uz 10 kap.

Kad pastā peenākuse korespondencijā ar pēcmaksu, tad adre-
sātam teek nosūtita pavēste, kupā uzrādits, kāda korespondencijā
peenākuse un cik vajaga samaksat. Kad adresāts atnāk, tad viņam
korespondenciju ar pēcmaksu izdod ne citādi, ka tik pēc pilnigas
f)ēcmaksas atlīdzināšanas, pee kam sīkā naudā ņem preti: sudrabā
īdz 1 rublim un vapa līdz 93/< kap. Adresātā samaksato naudu

bez kavēšanas pārved korespondencijas izsūtitajam un ta teek

viņam izdota. Pasta valde atbild par dabūto naudu pilnā pēcmaksas
zumā. Ja adresāts leedzas peeņemt korespondenciju ar pēcmaksu,
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tad to tūliņ sūta atpakaļ, lai nodotu izsūtitajam, pee kam pēdējais
nevar prasit atpakaļ pasta naudu.

Sākot no 1. janvara 1911. g. visas pasta eestādēs atklāta pa-
rakstīšanās uz Kreevijā iznākušeem laikraksteem un žurnaleem.

Tāda gadijumā abonents ir atsvabināts no izdevumeem par naudas

aizsūtišanu. Periodisko izdevumu saraksts, uz kufām pasta eestādes

peeņem parakstīšanos, atronams katra pasta eestādē.

Baltijas pilsētas, kufās atrodas Finanču Ministrijas rentejas un kases.

Arensburga Jurjeva Revele Vezenberga
Hapsala Kuldiga Piga Vēro

Jēkabmeests Leepaja Talsi Vilande

Jelgava Pernava Valka Ventspile
Cēsis

Pasta krājkases.

Noguldijumi teek pretī ņemti no 25 kap. līdz 1000 rbļ. ar 3, 6°/o
rentes gadā. Ja kapitāls līdz 1000 rbļ. peeaudzis, tad tas vairs pro-
centes neness un var atprasits jeb procentu nesošos valsts papiros
noguldits tapt. Noguldījumu peeņemšana un izmaksašana noteek

vērtigu korespondenciju peeņemšanas laikā.
Pee pasta krājkasēm eevesti sekoši apdrošināšanas veidi: Ka-

pitāla apdrošināšana preekš nāves gadijuma, jaukta apdrošināšana,
kapitālu un stipendiju apdrošināšana preekš mazgadigeem un ve-

cuma penziju apdrošināšana. Pamatigi nosacijumi dabūjami katrā

pasta eestādē.

Telegrāfā tarifs.

A. Eekšzemes"

Maksa par eekšzemes satiksmes depešamsastādās iz:

a) depešu maksas (veenreizeja maksa par visu

depešu): \r~-~
, r-—j

b) vārdu maksas (par katru depešas vārdu). Jepešu"
Satiksmē eekšpus Eiropas, kā ari eekšpus Āzijas ' 1_

Kreevijas robešam j 15 5
Satiksmē starp Eiropas un Āzijas Kreeviju . .

15 5
Pilsētas apgabala šatiksmē 15 1
Satiksmē starp Rigu un peldu veetam Majoreem

un Dubulteem no 15. maija līdz 1. zemtembrim 15 2
Satiksmē eekšpus Somijas robežām 50 resp. 10

penni 12 1 2 i 21 /a

B. Ārzemes.
Austrijā un Ungārijā (D)

Bulgārijā (D) —9 kap.; Bosnijā un Ercogovinā (D)
Britanijā un Lamanša salās— 18 kap; Vācijā (D) —ll kap.; Gibral-
tārā

25 kap.; Dānijā (D) — 14 kap.; Spānijā (D) — 20 kap.; Itālijā (D) ar

Zardinijas un Zicilijas salam
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Maltā (D)
15 kap.; Portugalijā (D)
cijā ar Korziku (D)
16 kap.; Zveedrijā (D)

Pee vārdu skaitišanas rēķina tādus vārdus, kup nodaliti

ar apostrofu vaj strīpu, ari vārdu daļas par s višķeem vārdeera,
tāpat skaita par sevišķeem vārdeem ee kavas, zozu pēdiņas un

pastripojumus.
Leelakais vārdu garums veenā telegramā eekšzemes un

Eiropas satiksmē noteikts uz 15 burteem, pārejā starptautiskā
satiksmē uz 10 burteem. Pārākumu skaita par jaunu vārdu. Skaitļos
eekšzemes un Eiropas satiksmē rēķina 5 ciparus, pārejā satiksmē

3 ciparus par veenu vārdu. Punktus, kommatus, burtus un daļu
apzīmējumus, kupis leeto pee skaitļeem, rēķina par veenu ciparu.

Telegramas, uz preekšu samaksatas telegrāfiskās
atbildes vārdu skaits ir neaprobežots, uz dzelzsceļa stacijām adre-

sētas telegramas atbildes vārdu skaits ir atļauts līdz 30 vārdeem.
Uz šādām telegramam jaalzīmē preekš adreses (oTß'fcrb io), starp-

tautiskajā satiksmē (R. p. 10), pee kam šādas peezīmes skaitas par
veenu vārdu. Telegramas uz laukeem sūta vaj nu ar pastu vaj
estafeti. Estafetes līdz 2 jūdzēm maksā 75 kap., ja telegrama sū-

tama tālāku, tad par katru jaunu jūdzi jamaksā 75 kap. Uz tele-

gramam tad japeezīmē (P. P.) pasts-samaksats vaj ari (X. P.) esta-

iete samaksata.

Tabula preekš procentu aprēķināšanas par ioo rubļeem.

| 3°/« 3*/»°/oļ 4°/o 4*/*°/o s°/o ]5l/«°/oj b°/o

rT|~kT r.| k. r.| k. r!l~kT r.| k. r.| k. r.| k.
'

1 deen.
1 ned. -
1 mēn. —25 ļ — 41,e«
2

„
—SO

3
„

—75

4
,

I—l 16,«c 1 33,33 1 50 1 66,86 1 83,33 2
5

„
125 1 45,83 1 66,00 1 87,t0 2 8,33 2 29,10 250

6
„

150 175 2

7 175 2 4,10 2 33,33 2 62,w 2 91,06 ļ 3 20,86 350

8 2 2 33,33 2 66,06 3
9 ’ 225 2 62, uj 3

10 2 50 2 91,63 3 33,33 3 75 4 116,66 i 4 58,33 5

11 275 3 20,83 3 66,06 4 12,t0 4 58,33 i 5 4,10 550

12 3 -
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Augļu aprēķins.

•2 B°/o uz 8‘/2°/o uz 4°/o uz ļ 4 1/a°/o uz ļ s°/o uz

a 1 1 15 1ļ 1 ļl5 1I 1 15 ļ 1 1 15 ļ 1 1ļ 15

*2 gadu. mēn. deen. gadu. | mēn. ļ deen. gadu. men. decn. | gadu. mēn. dcen. H gadu. mēn. ļ deen.

Rbl. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. ļļ Kap. Kup. Kap. Kap. Kap Kap.
1 3 0,3 0,1 3,5 0,3 0,1 4 0,3 0,2 ļ 4,5 0,4 0,2 5 0,4 0,2
2 6 0,5 0,3 7 0,6 0,3 8 0,7 0,3 9 0,8 0,4 10 0,8 0,4
3 9 0,8 0,4 10,5 0,9 0,4 12 - 1 0,5 13,5 1,1 0,6 15 1,3 0.6

4 12 1 0,5 14 1,2 0,6 16 1,3 0,7 18 1,5 0,8 20 1,7 0,8
5 15 1,3 0,6 17,5 1,5 0,7 20 1,7 0,8 22,5 1,8 0,9 25 2,1 1

6 18 1,5 0,8 21 1,8 0,9 24 2 1 | 27 2,3 1,1 30 2,5 1,3
7 21 1,8 0,9 24,5 2 1 28 2,3 1,2 31,5 2,7 1,3 ļ 35 2,9 1,5
8 24 2 1 28 2,3 1,2 32 2,7 1,3 36 3 1,5 40 3,3 1,7
9 27 2,3 1,1 31,5 2,6 1,3 38 3 1,5 40,5 3,4 1,7 45 3,8 1,9

10 30 2,5 1,3 35 2,9 1,5 40 3,3 1,7 45 3,8 1,9 50 4,2 2,1
20 60 5 2,5 70 5,8 2,9 80 6,7 3,3 90 7,8 3,8 100 8,3 4,2
30 90 7,5 3,8 105 8,8 4,4 120 10 5 180 11,5 5,8 150 12,5 6,3
40 120 10 5 140 11,7 5,8 160 13,3 6,7 185 15,3 7,5 200 16,7 8,3
50 150 12,5 6,3 175 14,6 7,3 200 16,7 8,3 225 19 9.4 250 20,8 10,4
60 180 15 7,5 210 17,5 8,8 240 20 10 270 22,8 11,3 300 25 12,5
70 210 17,5 8,8 245 20,4 10,2 280 23,3 11,7 315 26,5 13,2 350 29,2 16,6
80 240 20 10 280 23,3 11,7 320 26,7 13,3 360 80,8 15 400 33,3 17,7
90 270 22,5 11,3 315 26,3 13,1 360 30 15 405 33 16,9 4.50 37,5 18,8

100 300 25 12,5 350 29,2 14,6 400 33,3 16,7 450 37,8 18,8 500 41,7 20,9
200 600 50 25 700 58,3 29,2 800 66,7 30,3 900 75,5 37,5 ļ 1000 83,3 41,7
300 900 75 37,5 1050 87,5 43,8 1200 100 50 1350 112 56,3 1500 125 62,5
400 1200 100 50 1400 116,7 58,3 1600 133,3 66,7 1800 150,5 75 2000 166,8 83,4
500 1500 125 62,5 1750 145,8 72,9 2000 166,7 83,3 2250 187 93,8 2500 205,3 104,2
600 1800 150 75 2100 175 87,5 2400 200 100 2700 225,5 112,5 I 3000 250 125

700 2100 175 87,5 2450 204,2 102,1 I 280C 233,3 116,7 3150 262 131,3 3500 291,7 145,9
800 2400 200 100 2800 233,2 116,7 ļ 3200 266,7 133,3 8600 300,5 150 ļ 4000 333,3 166,7
800 2700 225 112,5 3150 262,5 131,3 3600 300 150 4050 337 168,8 4500 375 187,1

1000 3000 250 125 3500 291,7 145,8 4000 333,3 166,7 4500 375,5 187,5 5000 416,7 208,3
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Kurzemē:

Aizputes pilsēta, 1) 24.

aprill, 2) 23. jūnija, 3)
28. oktobri (Sīmaņa Ju-
dasa deena).

Aizputes pilsmui˛a, 29.

zeptembrl (vecajos Mi-

ķeļos) 2 deenas.

Al~ vanga, 16. oktobri (jau-
najā Sīm. un Jud.
deena), katoļu mācitaja
mui˛a, Grobiņ-Aizpu-
tes apr.: ik nedeļas
tirgus tre~d.

A˛a ceema, uz Hiksteina

grunti, Eķengrāves pa-
gasta nedeļas tirgus
ceturtdeenas.

Baldones meesta, 2 reiz

nedeja otrd. un peektd.,
maja, jūnija, jūlija un

augusta.
Bātē, 1) 23. febr. un 2)

20. oktobri, ceturtdee-

nas nedeļas tirgus.
Bauskas pilsēta, 1) jan-

vara pēdēja tre~deena
u. ceturtdeena, 2) pirm-
deena, otrdeena u. tre~-

deena, pirmajā leela

gavēņu nedeļa, 3) pē-
dēja tre~deena un ce-

turtdeenā pr. 23. aprija,
4) pirmdeenā pēc Mi-

ķeļeem 5 deenas, 5)
tre~deenu un ceturt-

deenu pr. beidz, svētd.

oktobri

Bēnē, 20. jūlija un katru

pirmdeenu nedeļas
tirgus.

Bērzē, leelajā, pee Do-

beles, 1) 17. zept. (uz
vec. Lamberteem), 2)
15. oktobri.

Bērzmui˛a, kr., (Dobeles
dr.) otra pirmdeenā
zeptembra mēnesi.

Bērzu mui˛ā, Bauskas
dr., oktobra mēne~a

pirmajā pirmdeenā un

pirmajā pirmd. aprill.
Bir˛u mui˛ā, kr., pee Je-

kabstadtes, 21. aprill u.

30. zeptembrl.

Tirgi.
Bikstu muiža, Jaunpils

dr., 10. jul.
Borovka (Ilūkstes apr.)

1) 20. aprilt, 2) 20. ok-
tobri un katru ceturt-

deenu nedejas tirgus.
Branta muiža, (Ixtru-

mūnde), pirmajā pirmd.
oktobra mēnesi.

Daugavas muižā, (Lin-
de), 22. oktobri.

Dobeles kroņa muiža,
1) 28. augusta, 2) 28.

oktobri.

Dobeles meesta, 1) 24.

aprill, 2) 18. jūnija, 3)

pirmā pirmdeenā fe-

bruāri, 4) 30. zept., 5)
29. okt., 6) pirmdeen.
pēc 1. atv. un ceturt-

deenās ned. tirgus.
Džūkste (kroņa m.), 1)

ik nedejas tirgus otr-

deenas,2) 13. zeptembrl
zirgu un lopu tirgus.

Dzeldes muižā, leelajā,
1) pirmdeenā preekš
15. maja, 2) pirmdeenā
preekš 15. oktobra.

Dignājā, 1) 29. aprill, 2)
9. zept.

Dundagā, 9. zeptembrl
jeb 10., kad 9. datums
eekrīt pirmdeenā.

Durbes meestiņa, 1) 12.

un 13. aprill, 2) pirm-
deena, un otrdeenāpēc
1. zeptembra un pirm-
deenā un otrdeenā pēc
1. novembra un katru

ceturtdeenu nedejas
tirgus.

Eecavā, leelajā, 1) pirmd.
pēc 10. augustā, 2) otru

pirmdeen pēc 1. okt.,
ik trešd. nedejas tir-

gus.
Eiķes muiža, skatees Ilzes

muižā.

Eķengrāve (Sēlpils drau-
dze), 1) 25. jūnija, 2)
29. zeptembrl.

Elkšņu muiža kr., pirm-
deena pr. 24. augusta,

9. zeptembrl un trešos

Leelaeenas svētkos.
Katru otrd. nedeļas
tirgus.

Eleja, Leel-, pirmajā pirm-
deenā zeptembra mēn.

Emburga, katru ceturt-

deenu un pirmdeenā
pēc Marijas dz. d. ned.

tirgus.
Embote, ceturtd. preekš

17. zept.

Engure, pirmd. pēc 8.

zept., katru pirmd. ned.
tirgus.

Ezere, leelaja (Kuldigas
apr.), 27. un 28. zept.

Galte (Talsu apriņķi),
22. zeptembrl.

Garždova, pee Prūšu

robežām, 1) 1. marta,
2) 1. jūnija, 3) 1. zep-
tembrl, 4) 1. decembri.

Grāvendale, Bauskas

apr., pirmdeenā pēc
23. aprija.

Greeze, pirmd. pēc 12. jul,

Grenču muiža, Tukuma

apr. 10. augusta.

Grobiņas pilsēta, 1) pir-
majā trešdeena pēc 1.

aprija, 3 deen., 2) pir-
majā trešd. pēc 21. zept.,
3 d.

Jaun-Jelgava (Friedrich-
stadt),
1) pirmajā trešd. aprīli.
2) pirmdeenā preekš

23. aprija.
3) pirmd. pēc 24. jūnija.
4) otrd. un trešd. p.bei-

dz. svētd. jūlija mēn.

5) pirmd. pēc 8. zept.
6) „ „

29.
„

7)
„ „

10. nov.

Ik pirmd., trešdeen. un

peekt. nedelas tirgus.

Jaunpili, (Neuenburg),
1) 19. augusta, 2) 29.

zeptembrl.
Jaun -Svirlauka, pirm-

deena preekš vecā Jē-
kaba deenas.
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Chr. Jiirgensohn, Rigā. Vīnu leeltirjfotava,
Kaļķu un Vaļiju eelu stūrL

Jaun-Sabiles ceema 23.

oktobri.

Jēkaba meesta (Jakob-
stadt), 1) 6. janv., 2)
2. febr., 3) 14. marta

4) peektd. pr. 23. ap-
rija, 5) 6. nov. zirgu
tirgus; ik otrdeenas
un peektdeen. nedelas
tirgus. 6) 8. zept.

Liuu tirgi: 1J no peekt-
deenas nedeja preekš
leela gavēņa 8 deenas
no veetas; 2) no 1. līdz
8. decembrim.

Jelgava, 1) 8. febr., zirgu
tirg., 7 deen.; 2) 15.

apr. zirg. tirg., 3 deen.;
3) 12.—18. jun., zirgu
tirg.; 4) 9. aug. zirgu,
lopu tirg., 3 deenas;
5) ceturtd. pēc 8. zept.
(Marijas dzimš. deen.);
6) ceturtd. pēc 29. zep-
tembra, (vec. Miķefu
deen.); 7) 20. oktobri
zirgu tirgus, 3 deenas.

Ilē, Auces'draudzē, 1. au-

gusta.
Ilzes m., 1) trešd. pr.

deb. br. d., 2) pirmd.
pēc jauna Jēkabeem,
3) pirmd. pēc Bērtu-
lecm, 4) pirmd. pēc
9. zept.

Ilūkstē, 1) 6. janv., 2)
2. febr., 3) svētdeena
pēc 8. zept., 2 d. Ik
ceturtdeenas nedejas
tirgus.

Kabilē, 1)18 aprill, zirgu
tirgus, 2) 6. oktobri,
labibas, lopu un zirgu
tirgus.

Kaldabruņa, (Ilūkstes
apr.) 1) 11. jūlija, 2) 22.
augusta, 3) 19. zep-
tembrl.

Kalnamuiža (Hofzum-
berge) 28. un 29. jul.,
(jaun.Labrenču deena).

Kalna m. (pee Saldus)
15. zept.

Kalnceema (Dobeles ap-
riņķi), pirmajā otrdeena
pēc 1. zept. un ik ne-

dējas otra.

Kandavas meesta, 1) 15.

aprill, 2) 27. augusta,
3) 29. zeptembrl, 4) no-
vembra mēneša pirmā
pirmdeena, 5) ikkatru
peektd. nedej. tirgus.

Kandava, (kr. muiža),
17. jūnija.

Ķevelē, pee Vec-Auces,
4. oktobri.

Kogales m. (Talsu apr.),
11. oktobri.

Kraulos, (Kuldigas pils.
muiža), otra otrdeena
apri}a mēn. 3. deen.

Krimunu-Briukšu mājas:
pee Krimunu stanci-
jas (Fridrichshof) ik
nedeļas pirmdeenas
tirgus.

Kropē, 1) septiņas deenas

preekš pusgaveņa, 2)
20. aprill, 3) 3. vasaras

svētku deen., 4) 26. jū-
nija, 5) svētdeena pēc
Marijas dzimšanas dee-

nas, 6) trešajā zeemas

svētku deena.

Krusas-Droga, pirmajā
trešdeena zeptembra
menesl.

Kuldiga, 1) otra otradeena

aprīli 3 deenas, 2) 17.

zeptembrl.

Kuldiga (kr. muiža), 11.

zeptembrl.
Kursišos (Saldus dr.),

12. zept.
Lāses m., 1) 18. aprill,

2) 20. jūnija, 3) 27. au-

gusta, 4) 19. jūlija.
Lauka Stubera ceema,

(Bauskas apriņķi) ik
nede|as ceturtd. tirgus.

Leepaja: 1) 10. aprill zirgu
tirgus trīs deenas; 2)
no ceturtd. pēc 14. jū-
lija līdz nākošai svētd.
Annas tirgus.

Lindes muiža, Jaunjel-
gavas apr. (skat. Dau-

gavas m.) 22.zeptembrl.
Markgrafes muiža (Mēs-

rags) ik katru otrdeenu
nedeļas tirgus.

Maseda, L., 1) debess-
braukšanas deena, 2)

Marijas debessbrauk-
šanas deena, 3) sv.

maizes d., 4) 3. oktobri.
5) 4. marta.

Mežamuižā-Leelā (Gross-
Buschhof Jaun-Jelga-
vas apriņķi) 30. zept.
un 21. aprilt.

Mises muižā (Bauskas
apriņķi), trešajā pirm-
deena pēc 1. zept.

Nereta (Nerft), 1) trešd.

preekš Jurģu deenas,
lopu un zirgu tirgus,
2) pirmā otrdeena pēc
Vasaras svētkeem un

trešdeenas preekš 24.

jūnija, 18. augusta, 8.

zept., 29. zeptembra,
20. oktobra un katru
trešdeenu nedelas tirg.

Nīzera (Neusorgen) Eec.
dr., pirm. ceturt., nov.,

lopu un zirgu tirgus
Niderkūnē (llukst. apr.)

treš. Leela svētk., ka-

tru ceturtd. ned. tirgus.

Nogales muiža, 24. zept.

Nurmuiža, pee Talsu pils.,
24. apr.

Palanga, pee Prūšu ro-

bežām, 1) svētd. pēc
Vasaras svētkeem, 2)
svētd. pēc 16. augusta.

Patmalē 22. apr. u. 10 nov.

Paulshafenes meestiņa,
katru otrdeenu un

peektd. nedelas tirgus.

Paurupē (ceems Rucavas

draudzē), trešd. pēc
15. apr. un trešd. pēc
24. zept. un katra trešd.
ned. tirg.

Peeviķu muiža(Zaķalejas
draudzē) 6. oktobri.

Piltenē, 3. febr., 14. apr.,
15. un 29. zept un

katru ceturtd. nedelas
tirgus.

Plātera Annas muiža
(Ilūkstes apriņķi), 1) 3.

vasaras svētku deena.

Pletenbergasmuiža, skat.

Daugavas muiža.
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Popes muižā 3 okt.

Preekulē, katru trešd.
nedeļ. tirg.

Poņemonē, (Gemauert
Poniemon) netāļu no

Bauskas, 1) 6. janv.
(triju ķen. d.), 2) 20.

jun. (Petera Pāvilā d.,
3) 8. zept. (Marijas
dzimš. d.

Remtē (Jaunpils dr.), 15.

zeptembrl.

Rendē, mazajā, (Kuldigas
draudzē). 9. zeptembrl,
preču, labibas, lopu un

zirgu tirgus.
Reņģu muižā pee Rigas-

Onas dzelzsc., Reņģu
stanc. ik nedeļas otr-

deenās tirgus.
Rojas ceemā, (Talsu

apriņķi) ik nedeļas ce-

turtdeenās tirgus.
Rubinē (Ilukst. apr.),

katru trešd. zept. un
2 pirm. trešd. pēc 1. okt.

Rundālē (Ruhenthal), 1)
pirmdeenā pēc 29. jū-
nija, 2) pirmo pirmdeen
pec 28. okt.

Rucavas leelā muižā,
pirmdeenā pēc Marijas
deenas 8. zeptembrl.

Sabiles meestiņā, 5. mājā,
24. augustā, 20. zep-
tembrl, 17. okt.

Saldus meestā, 28. febr.,
10. apr., trešdeenā pēc
13. jūlija, 20. okt.

Sakas muižā (Lejas m.),
Aizp. dr., 1) 2. jūlijā,
2) 2. okt.

Zasu muižā (Veessen),
18. apr., 20. jūnijā un

27. augustā.
Sasmakas meestiņā, 1)

trešo Vasaras svētku
d., 2) 29. zept., 3) 10.

novembri.

Šenbergas muižā, Bausk.

draudzē, 1) pirmdeenā
pēc 21.janvara, 2) pirm-
deenā pēc 4. gavēņu
svētdeenas, 3) pirm-
deenā pēc 13. aprija,
4) pirmdeenā pec 5.

svētdeenas pēc leel-
deenas, 5) pirmdeenā
preekš vasaras svēt-
keem, 6) divi deenas
preekš augusta pirmās
svētdeenas, peekt-
deenā, sestdeenā, svēt-
deenā, pirmdeenā, otr-

deenā un trešdeenā,
kaņepju t.,7) pirmdeenā
pēc 17. augusta, 8)
pirmd. pec 17. zept.,
9) pirmā, pēc 21. okt.

švārdē vecajā, 1) 1. apr.

zirgu tirgus, 2) 1. maijā
zirgu tirgus.

Sēlpili, vec., kr. 1) pirm-
deenā pēc Debess br.
d., 2 deen., 2) 28. zept.
un 28. oktobri.

Sesavā, leci. kr. pirm-
deenā pēc 21. zept.

Sesilē, 3. oktobri.

Secē, (Jaunjelgavas apr.)
24. augustā, otrd. pēc
vas. svētk. un 25. okt.

Skrundā, (kr. muižā),
zeptembra mēneša
preekšpēdejā pirm-
deenā.

Stabes muižā, 1) 15. jūni-
jā, Vīta deenā, 2) 25.

jul., Jēk. d.

Staļģenē, Jelgavas drau-
dzē, 1. svetdeenā pēc
Jēkaba deenas.

Stelpes muižā, Eecavas
dr., pirmdeenā preekš
25. jūlija.

Stendē pee dzelzc. stac.

ik trešd.

Subates meestiņā, (Alt-
Subbat) 1) pirmdeenā
pēc Marijas pasludinā-

2) pirmdeenā
pec Pupoļu svētdeen.,
3) pirmd. pēc otreem

Leeldeenas svētkeem,
4) pirmdeenā pēc Va-
saras svētkeem, 5)
pirmcļeenā preekš Pē-
tera un Pāvila deenas,
6) pirmdeenā pec Mi-
ķeļeem, 7) pirmdeenā
pēc Mārtiņeem, 8) pirm-
deenā preekš Zeemas
svetkeem.

Talsu muižā, 16. augustā.

Talsu pilsētā, 1) 21. apra
2) 7. zept.

Tartak sādžā (Ilūkstes
apriņķi), katru otr-

deenu nedeļas tirgus.

Tukumā, 1) no 20.—22.

febr. zirgu tirgus, 2)
pirmdeenā pr.Jurģeem,
3) pirmdeenā preekš
Debessbraukšanas d.

zirgu tirgus, 4) pirmd.
pēc 1. augusta, 5) pirmd.
pēc 1. zept., 6) pirmd.
pēc 1. okt., 7) pirmo
pirmdeen pēc 1. julij.,
ar precem un lopeem.

Ugālē, Piltenes dr., 17.

zeptembrl, Lamberta
deenā.

Umpārtes muižā, skat.
Vikstē.

Vadaksē, Tukuma apr.,

1) 21. zept.

katru pirmd.
ned. tirgus.

Vārmē, Kuldigas apr.,
13. okt.

Ventspilē, 1) ceturtd. pēc
vas. sv., 2) 5. okt., 3)
10. apr. 4) 4. zeptembrl.

Vecumuižā, Bauskas ap-

riņķi, pirmd. pēc 28.

zeptemDra, pirmd. pēc
25. jūlija un katru treš-

deenu nedeļas tirgus.

Vec-Aucē, 26. martā zirgu,
lopu un krāmu tirgus.
15. jūlijā un 11. okt.
Katru trešd.ned. tirgus.

Vīkstē jeb Umpārtes
muižā, 1) pirm. pirmd.
pēc 13. oktobra, 2) 10.

novembri.

Virginales muižā (Gro-
biņas apriņķi), 30. aug.

Vircavā, leelajā, pirmd.
pēc Marijas dzimšanas
deenas.

Ceecerē, vecajā, pee
Broces m., Saldus dr.
3. zeptembrl.
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Vidzemē:

Abijā, Pernavas apr., 2.
un 3. zeptembrl.

Adamam.,lo.mart.,lB.zpt.
Ārceemā, 15. zept.
Asteres Lūdiņu krogā,

18. un 19. aprill, 18.
un 19. zept.

Ainažos, 10. un 11. janv.,
20. un 21. zept.

Aurepa m. (Leelvārdes
robežās) 17. un 18. apr.,
15. un 16. zept.

Alderes m., 10. un ll.zep

Alūksnē, 15. aug.

Aizviķes muižā, 29. zept.

Anneneeku muižā,23. okt.

Apes muižā, 9. oktobri.

Arensburgā, 10.—22. jū-
lijā, 1. un 2. un 26.—28.
zept.

Arrolā, Jurjevas apr., 25.
un 26. zept.

Ātes muižā, Valkas apr.,
10. aprill, 7. zept.

Audernu muižā, Perna-
vas apriņķi, peektd.
preekš Vastlāvju deen.
un 17. zept.

Augšpālē, 15. un 16. zept.
Auguļu muižā, 20. aprill.
Aumeistara m., 21. okt.,

30. nov.

Bānuzes m., Smiltenes
dr., 21. zept.

Bauņu m., Mattīšu dr.,
21. zept.

Bērzonē, 25. jūnijā.
Bērzu m., Jaunpils dr,

18. apr., 6. okt.

Beļavas m., 15. zept.

Blomes m., 12. aprill, 4.
novembri.

Bolderajā, 10. zept.

Bormaņu m., Gaujenes
dr., 14. apr.

Breežu m., 1. martā, 3. dec.

Dikļos, 5. martā, 26. un

27. zept.

Dripatas m., 15. jūnijā.
Drustu m.,Dzērbenes dr.,

10. zept., 7. 8. okt.

Dzērbene, 16. apr., 23. okt.

Duntes m., 17. zept.

Ērģeme, 26. jūlijā.
Ērgļu m., 3. mājā, 22. jul.,

24. aug., 6. nov.

Ermaņu m., Alūksnes dr.,
8. janv.

Ēvele, 3. pirmd. pēc Mi-
ķeļu deenas.

Eikažu m., pee Zutiņ
kroga, Krimuldas dr.,
15. apr., 15. okt.

Feneru m., 20. 21. zept.

Flemiņu m., 10.—12. nov.

Gāles m., Siguldas dr.,
I. nov.

Gaujenes pilsm., 8. zept.

Gatartas m., Dzērbenes-
Drustu dr., 29. apr.

Golgovskā, Tirzas dr.,
10. aug., 21. zept.

Grotužu m., Cēsu apr.,
11. okt.

Grundzāles m., Gaujenes
dr., 10. nov.

Gudmansbacha m., Per-
navas apr., 26. 27. apr.,
18. 19. aug.

Heimadra m., 1. 2. maijā.
Helmeta m., 16. augustā.

Jaunpile, 21. 22. zept.

Ikšele, 19. zept.

Inceema Brasla krogū,
1. okt.

Jaun-Bebrum., Kokneses
dr, 18. apr., 26. zept.

Jaun-Bilskā, Smiltenes
dr., 18. apr.

Jaun-Brenģuļu m., 1. apr.

Jaun-Gulbene, 1. jūlijā,
10. nov.

Jaun-Jercenē,Ēveles dr.,
17. janv.

Jaun-Kalna m., 17. apr.

Jaun-Laicenē, 10. aug.,
12. zept.

Jaun-Niģenu m., Jurjevas
apr., 17. 18. apr.

Jumurdā. 4. okt.

Juratās, pee Rujenes, 10.

apr., 24. aug., 5. zept.,
10. 11. janv., 10. dec.

Jurjevā, 7.—28. janv., 4.

5. febr., 29. 30. jun.,
8.—10. zept., 29. zept.,
1. okt., 1. 2. nov.

Kārzdabā, pee Cesvaines,
1. maijā, 28. okt.

Kaivas m., Skujenes dr.,
20. okt.

Kalcenavā, 1. okt.

Kardisa m., Jurjevas apr.,
25. zept.

Karkusa m., 2. jūlijā.
Karmela m., 1.—3. okt.

Kartužu m., 25. apr., 12.
oktobri.

Kastnas m.,peePernavas,
4. martā, 9. zept.

Kavastes m., Jurjevas
apr., pee Kozes kroga,
20. zept.

Ķeeģeles m., Rubenes
dr., 24. aug.

Ķēču m., Nitaures dr.,
10. aug., 29. zept.

Ķeipene, Madleenas dr.,
15. apr..

Ķeišu m.. Ēveles dr.,
3. pirmdeenā pēc Mi-

ķeļeem.
Ķerģeļu m., Verovas apr.,

13. martā, 9. okt.

Ķirbišu m., 1. nov.

Ķirumpejā, 16. 17. zept.

Koknese, 29. zept. un

mājā, jūnijā, jūlijā un

augustā ik sestdeenas.

Ķoņu m., Jurjevas apr.,
20. zept
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Korvas m., 29. aug.

Kosas m., 8. zept.

Krapes m., Gulbenes dr.,
13. jul.

Krasnagora, 5. 6. martā.

Kreišava, Jaunpils dr.,
30. jun.; 3. nov.

Kridener m., 15. apr.;
10. dec.

Kroņa Mārsnēnu m.,
Raunas dr., Cēsu apr.,
5. apr. un 20. okt zirgu,
lopu, linu un krāmu tirg.

Krustapill, 29. zept.

Kurkundā, 28. aug.

Kusas m., Cēsv. dr., 29.

jul.; 1. nov.

Lādes m., 15. apr., 8. okt.

Lāsberģa m., peeßujenes,
5. zept.; 30. apr.; deenu
pēc debess braukšanas
deenas.

Langenzejā,Verrovas dr.,
pee Kitze kroga,l3. nov.

Lannemecas m., Harjelas
dr., 20. zept.

Lazdone, 24. zept

Lauberes m., 25. jūlija.

Ļaudone, 15. febr.; 26.

apr.; 11. zept.; 7. nov.

Lauteres m.j Bērzones
dr., 30. nov.

Leelā muižā, 5. 6. zept.

Lēdurga, 26. apr., 29. okt.

Leelvārde: nedeļas tir-
gus peektdeenās.

Lejas meest., pee Gul-
benes, 7. apr. un 24.
okt. gada tirgi un katru
ceturtd. ned. tirg.

Līderes m., pee Leezeres,
27. maija; 18. okt.

Limbažos, 27. 28. febr.;
16. apr.; 25. jun.; 10.

aug.; 9.—10. okt.

Lizdenes m., 2. apr.

Lodes m. Skujenes dr.,
29. jun.

Lodes m., Cesvaines dr.,
deenu pēc debess
braukšanas deenas.

Lohozu sādžā, 5. 6. okt.

Lorupes m., 10. aug.;
8. zept.

Lubāne, 22. febr., 18. zept.

Lubejas m., 14. okt.

Lustifer m., Augšpāles
dr., 15—17. okt.

Lucnika, 6. aprill.

Mālpili, 10. 11. nov.

Mālupes m., Alūksnes dr.,
21. okt.

Mārcenes m., Bērzones
bazn. dr.; 13. okt.

Maz-Salacē, 15. zept.

Mēres m., Palcmares dr.,
25. okt.

Meltures m., pee Cēsim,
5. okt.

Menģeļa m., 9. 10. okt.

Mencenu m., Harjeles dr.,
18. okt.

Meiranos, Lubanes dr.,
3. maijā un 3. oktobri.

Mīlites m., Matīšu dr.,
14. apr.

Mīles m., 15. 16. okt.;
20. 21. dec.

Modones m., Lazdones
dr., 6. okt.

Monu-Leelniuiža, 10.—13.

zeptembrim.
Muižkoce, Pelves dr.,

26. aug.

Mujānu m., 10. aug.

Nēķena m., 17. zept

Nītaures m., 3. apr.; 25.

jul.; 1. okt.

Nurmes m., 29. zept.

Odzeenes m.j 17. jun.;
30. okt.

Ogre, 10. jul.; 27. zept.

Ozolu m., Cēsu apr.,
1. jun.; 1. zept.

Pabažu m., 6. apr., 23. okt.

Palcmares m., 26. jul.
Paltmale trešdeenās ne-

dējas tirgus.

Prauleenes m., 21. zept.;
21. okt.

Pernavft, 25.—27. janv.;
2. 3. jul.; 20. jul. 9-

aug.; pirmdeen un otr.

deen preekš Miķeļu
deenas: pirmdeen un

otrdeen pēc 3. atventes

svētdeenas.

Preekulē, Leeldeenas ne-

dēļas trešdeenā.

Ramkā.Jaun-Peebalg.dr.,
10. apr.; 24. jun.; 24.

zeptembrl.

Rapiņos, 4. 5. zept.

Rauga, 8. zept.

Raunā, 3. okt.

Rauzes m., Palcmares dr.,
30. marta; 4. okt.

Rembates m., Leelvārdes
dr., 20. 21. apr., 8. 9.
oktobri.

Rencenes m., 2. okt.

Rujenē, 21. 22. apr.

Rujen6-Terneja, 10. apr.;
24. aug.; 5. zept.; 10.
11. nov.; 10. dec.

Rogozija, Raugas dr.,
6. okt.

Riga, 7.—9. janv.; 15.—22.
janv.; B.—ll. apr.; 20.

jun.—lo. jul.; 20.—22.

jul.; 9.—12. zept.; 10*

dec.—10. janv.
Sadoķile, 15.—17. okt.

Sagnica,s.maja,s. 6. zept

Salace, 3. 4. okt.

Sausnējas m., 31. marta;
16. aug.; 15. okt.

Sējas m., 7 okt

Zeltiņ m., 25. jul.; 13. zept.

Senes m., 21. zept.

Serrikste, Verrovas apr.,
20. martā.

Siguldā, 24. aug.
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Sigulda, pee Galēs kroga,
1. nov.

Sikšņu m., 11. jul.; 17.

nov.

Sinolas m., Tirzas dr.,
3. okt.

Skujenē, 15. aug.

Skultē, 21. zept.

Sloka, pirmā trešdeena

pēc 14. maija un 14.

zeptembra.

Smiltenē, 5. febr., 28. apr.
zirgu tirgus, 2. jul.,
20. aug., 13. okt lopu,
linu un visādu mantu

tirgus.
Stāles m., Pernavas apr.,

9. un 10. okt.

Stalbes m., 23. zept

Steenes m., 8. nov.

Straupē, Leel-, 1. maja;
10. nov.

Straupē, Maz-, 2. febr.;
29. zept

Stukmaņu m., 10. maja;
15. zept; 24. okt.

Suntažu m., 17. zept.

Tignica, 15. nov.

Tirzas pilsmuiža, 14. okt.

Tervas m., Helmetas dr.,
19. apr.

Tolkas m., 22. nov.

Torģeļum.,peePernavas,
15. 16. zept.

Torku m., 1.—3. zept

Trikatē, 29. jūnija, 1. okt

Turkalna m., Ikšķiles dr.,
27. apr., 3. okt.

Unguru pili, pee Alojas
baznicaskroga, 1 .marta;
29. zept.

Vagenķile, Helmetas dr.,
15. okt.

Vaidava, 29. zept.

Valka, 8. 9. febr.; 16. 17.

apr.; 18. jun.; 10. aug.;
29. 30. zept.; 28. okt;
20. 21. nov.; 27. dec.—
5. janv.

Valmeera, 30. 31. janv.;
marta mēn. pirmā pirm-
deena; 21. 22. apr.;
26. jul.; 21. zept; 28.
30. okt.; 25. nov.

Valmeeras-Ļaudone, 24.

aprill.
Valmeeras 10-

12. okt.

Vastemuiža, 27. un 28.

augusta.
Vebsa m., 9. maja; 5. okt.;

6. dec.

Veetalva, 10. maja; 6. okt.

Vēzenes m., 11. nov.

Velķu m., Vec-Peebalgas
dr., 6. aug.; 21. zept.

Vestenes m., 2. jul.; 10.

aug.; 6. zept.

Vec-Dubultos, 15. apr.,
16. zept.

Vec-Gulbenē, 24. febr.;
8. zept.

Vec-JērcenC, 17. marta.

Vec-Kalnamuižā (Valkas
apriņķi), ik nedeļas
tirgus pirmdeenas.

Vec-Salacē, 10.—ll.zept.

Vec-Vāles m., Trikates
dr., 25. apr., 11. okt.

Vībraķē, Mālpils dr., 29.

zeptembrl.

Viceema, 12. 13. zept.

Viļķenes m., 24. 25. zept.

Vinķelmaņa m., 5. apr.;
5. okt.

Virķes m., Rujenes dr.,
6. 7. okt.

Vizikuma m., 19. zept.

Vec-Aucē, pee Hauka
kroga, 20. marta; 23.

okt.; pee Krava kroga,
12. 13. zept.

Verova, 7.—9. janv.; 4.

febr.; 10. 11. apr.; 20.

jun.; 26. aug.; 24. 25.

zept.; 10. 11. nov.;
13. 15. dec.

Vec-Kustes muiža, 1. jun.
Vilande (Fellin), 2.—10.

janv.; 15.—17. febr.;
8 deenas pēc Zaļas ce-

turtdeenas; 22. jun.,
24. 25. zept.; 25.—27.

nov.

Cēsis, 22. 23. janv.; 15.
16. febr.; 19. 20. apr.;
11.—18. jun.; 8.—9. okt.;
10. 11. dec.

Cēsvaine, 25. jul.; 15.

aug.; 29. zept.

Cintes muiža, 18. oktobri.
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Abavneeki Tukuma 1 1 I Tukums A6aycro4>cKoe.
Adze Aizputes 2 4 XIII Aizpute A^eHCKoe.
Arlava Talsu 13 I Sasmaka DpßajieHCKoe.
Aizputes-Pa- Aizputes 2 4 X Aizpute ra3ennorb - Flaji-

dure

Aizputes-pils Aizputes 2 4 X Aizpute LLljiocT»-ra3eH-

noTCKoe.

Aizupe Talsu 2 4 XI Sabile A3vneucKoe.

Aizvīķi Aizputes 3 5 II Preekule AcenneHCKoe.

Alšvanga Aizputes 2 4 XIV Aizpute AjībuißaurcKoe.
Anneneeki Tukuma 2 2 XI Upeneeki AHiieHrofļDCKoe.
Apriķi " Aizputes 2 4 X Aizpute AnpuneHCKoe.
Asite Aizputes 3 5 V Preekule AcnTeHCKoe.
Auri Jelgavas 1 3 VII Dobele AyopMioHACKoe.
Auce, Jaun- Tukuma 2 2 XIV Vec-Auce HeftayucKoe.
Auce, Leel- Tukuma 2 2 XIII Vec-Auce rpocayucKoe.
Auce, Vec- Tukuma 2 2 XV Vec-Auce Ajn>Tayu.CKoe.

Bārte Grobiņas 13 IV Grobiņa 06ep6apTarcKoe.
Bāte Aizputes 3 5 111 Vaiņode BaTeHcnoe.
Baldone Bauskas 3 5 XIII Eecava Eaoib/toHCKoe.

Bārbele Bauskas 2 5 X Šenberģe EapneHCKoe.
Basi Aizputes 2 4 XIII Aizpute BacceHcnoe.
Bauska Bauskas 2 4 I Bauska EayccKoe.
Bebriņi Ilūkstes 13 V Ilūkste EeßepHCKoe.
Bēne Tukuma 2 2 XII Bēne BeHeHCKoe.

Bērze, Kroņa Jelgavas 13 II Dobele BepcrocļjcKoe.
Biksti Tukuma 2 2 XI Upeneeki BuKCTeHCKoe.
Biržu muiža Jaunjelgavas 2 1 II Jēkabmeests Eynirocļ>cKoe.
Blīdene Tukuma 2 2 XIII Upeneeki EjnueHCKoe.
Bomsminde Bauskas 2 4 IV Bauska BopHCMioHACKoe.
Bomes, Vec- Ilūkstes 2 4 XII Kpecjiaßat EopHCKoe.
Brinķi Aizputes 3 5 VI Vaiņode EpHHKeHCKoe.
Bramberģe Jelgavas 13 V Jelgava EpaH,aeH6yprcK.
Brocene Kuīdigas 2 2 V Saldus BpoueHCKoe.
Brukna Bauskas 2 5 XV Bauska EpyKKeHCKoe.
Bukaiši Jelgavas 18 IX Bēne d>oKKeHrocļ)CKoe.

Daudzevase Jaunjelgavas 2 2 XI Jaunjelgava AavA3eßaßCKoe.
Demene Ilūkstes 2 4 X Grīva HeMMeHCKoe.
Dignājā Jaunjelgavas 2 1 I JlHßeHro<ļyb HvbeHacKoe.
Doßele Jelgavas 1 3 111 Dobele ilobjieHCKoe.
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Džūkste Jelgavas 1 3 1 Džūkste >KyKTCKoe.
Dzērve Aizputes 2 4 XI Aizpute JkepßeHCKoe.
Dzirceems Talsu 2 4 VIII Kandava 3ejirep6eHCKoe.
Dunalka Aizputes 1 3 XII Aizpute
Dundaga Ventspils 2 4 VIII Talsi ,3.oH.aaHreHCKoe.
Durbe Grobiņas 2 4 VIII Durbe Hyp6eHCKoe.
Dveete Ilūkstes 13 111 Ilūkste iUeTeHCKoe.

Eecava Bauskas 3 5 VIII Eecava 3KaycKoe.
Ēdole Ventspils 2 4 I Kuldiga 3,āßa.jieHCKoe.
Erberģe Jaunjelgavas 2 2 X Jaunjelgava TepGepreHCKoe.
Eķengrāve Jaunjelgavas 2 1 XIII Eķengrāve 3KeHrpa<ļ)CKoe.
Eleja Jelgavas 2 4 XI Eleja 3jiJieftcKoe.

Elkšņi Jaunjelgavas 2 1 XIV Elkšņi 3jiJiepHCKoe.
Embote Aizputes 3 5 V Vaiņoda AMGoTeHCKoe.

Emburga Jelgavas 3 5 XXII Emburga ĀHHeH6yprcKoe.
Engure Talsu 1 4 VII Tukums AHrepHCKoe.
Engures mežk. Talsu 1 3 XV Talsi AHrepm> jrfccHHH.

Ezere, Leel- Kuldigas 2 2 I Ct. Mypaateßo 33epncKoe.
Ezemija Ilūkstes 2 4 X EopoßKa 33epH3Koe.

Gaiķi Kuldigas 2 2 V Remte I'aflKeHCKoe.
Gārzene Ilūkstes 13 I Subate TapceHCKoe.
Garoze Jelgavas 8 5 XXIV Emburga I'appo3eHCKoe.
Gaveeze Grobiņas 1 3 VII Grobiņa I'aße3eHCKoe.
Gramzda Aizputes 3 5 II Preekule rpaM3jieHCKoe.
Greenvalde Bauskas 8 5 VII Eecava I'piOHßajīb^cKoe.
Grenči Tukuma 1 1 VI Irlava rpeH^3eHCKoe.
Griķi Kuldigas 14 X Kuldiga TpHKeHCKoe.
Grobiņa Grobiņas 13 VI Grobiņa IpobHHCKoe.
Gudeneeki Aizputes 2 4 XIII Aizpute I^AeirfcKeHCKoe.

Jaunpagasts Talsu 2 4 XIV Sabile HeftßaKeHCKoe.

Jaunpils Tukuma 2 2 X Upeneeki HefleH6yprcKoe.
lēkabneeki Jelgavas 1 3 XIV Jelgava flKo6crocļ)CKoe.
Ile Tukuma 2 2 XIII Bēne HjieHCKoe.
Ivande Kuldigas 14 XI Kuldiga HBaitāCKoe.
Ilzemuiža Jaunjelgavas 2 1 XIV Elkšņi Hji3eH6eprcKoe.
Irlava Tukuma 11 VI Irlava HpMjaßCKoe.

Kabile Talsu 2 4 X Sabile KabHJuieHCKoe.
Kalēti Aizputes 8 5 I Preekule KajieTeHotoe.
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Kalkūne Ilūkstes 2 4 XIII! Grīva KajiKVHcnoe.
Kalnamuiža Jelgavas 1 3 VIII Dobele ro<ļ>uvM6eprcKoe
Kalnaceems Jelgavas 4 2 XIX Jelgava KajiHueMCKoe.
Kandava Talsu 2 4 XII Kandava KaH^aßCKoe.
Kazdanga Aizputes 2 4 IX Aizpute KaimanreHCKoe.
Kūrmala Kuldigas 14 IX Kuldiga KypMajieHCKoe.
Kuidiga Kuldigas 14 X Kuldiga TojibitHHreHCKoe.
Kurmene Jaunjelgavas 12 IX UleHČepn» KypMēHCKoe.
Kursiši Kuldigas 2 2 II Saldus KvpcnTeHCKoe.
Kūrei Ilūkstes 2 4 IX HoßoajieKC. KypuvMCKoe.

Kob. ry6.'
Laidze Talsu 13 IV Talsi Jlafl^3eHCKoe.
Lamiņi Talsu 2 4 VIII Kandava, JlHßēHrocļ>cKoe.
Lašas Aizputes 2 4 X Aizpute JlameHCKoe.
Laši Ilūkstes 1 3 VII Ilūkste JlacceHCKoe.

Lestene Tukuma 2 V Lestene JleareHCKoe.

Lībagi Talsu 13 V Talsi JlHncTry3eHCKoe.
Līvbērze Jelgavas 1 3 XVI Līvbērze JIHBeH6ep3eHCK.
Līve Bauskas 3 5 XIII Ikšķile JlHHrocļKKoe.
Linde Jaunjelgavas 1 2 VII Rembata JlnH^eHCKoe.
Lubezere Talsu 13 II Sasmaka Jly6e3epHCKoe.
Lutriņi Kuldigas 2 1 VII Saldus JIyTpHHreHCKoe.

Matkule Talsu 2 4 XIII Sabile \laTKyjibHCKoe.
Mēmele Jaunjelgavas 2 2 X Jaunjelgava Me.Mejibro4>CKoe.
Mercendarbe Bauskas 3 5 XII Ikšķile MepueHitopcjKK.
Mežamuiža Jelgavas 13 IX /Karopu, I pemirocjDCKoe.

Kob. ry6,
Mežotne Bauskas 2 4 V Bauska Me3OTeHCKoe.

Misa Bauskas 3 5 IX Eecava Mncroc^cKoe.

Naudite Jelgavas 13 JV Dobele HayiuneHCKoe.
Nereta Jaunjelgavas 2 2 XII Hepcjirb HepcļrrcKoe.
Nīgrande Aizputes 3 5 IV Jlyma JI. HHrpaHACKoe.

P. >K. A.

Nīce Grobiņas 1 3 111 Nīce HH^epbapTaßCK.
Nogale Talsu 1 3 .

II Sasmaka HorajueHCKoe.
,

Nurmuiža Talsu 13 V Talsi HypMry3eHCKoe.

Ozolmuiža Jelgavas 1 2 XX Jelgava OayjibcrHaACKoe.
Ozolneeki Tukuma 4 1 111 Tukums 3Keiuop4>CKoe.

Padure Kuldigas 14 XI Kuldiga ria;uepHCKoe.
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Palanga Grobiņas - 1 j Palanga IlojiaHreHCKoe.
l Pastende Talsu 13 VI Talsi riocTeHjieHCKoe.
Peenava Jelgavas 13 I Džūkste FleHaßCKoe.
Penkule Jelgavas 1 3 VII Bēne IlaHKejibrotļjCKoe
Pērkonē Grobiņas 13 V Leepaja riepKyHHHCKoe.
Petermuiža Jelgavas 3 2 yy Jelgava rieTeprotfjcKoe.
Petertale Tukuma 1 2 VII Irlava IleTepTajīCKoe.
Pilskalne Ilūkstes 13 IV Ilūkste LLljiocCeprcKoe.
Piltene Ventspils 2 3 111 Piltene IlnjibTeHCKoe.
Pianica Kuldigas 14 IX Kuldiga lljiaHHueHCKoe.
Platone Jelgavas 1 3 XIV Jelgava ILaaTOHCKoe.

Pope Ventspils 2 3 VI Ventspils lloneHCKoe.
Pormsāte Aizputes 3 5 I Preekule llopMcaTeHCKoe.
Praviņi Tukuma 11 IV Tukums ĪlpaßHreHCKoe.
Preekule Grobiņas 3 5 X Preekule IlpeKyjibCKoe.
Prode Ilūkstes 1 3 VII Subate llpoiteHCKoe.
Pūre Talsu 2 4 XII Kandava FlypeHCKoe.
Puze Ventspils 2 4 VII Vrajiem» ĪlycceHCKoe.

Raņķi Kuldigas 1 4 VIII Skrunda PamteHCKoe.
Remte Tukuma 2 2 IX Remte PeMTeHCKoe.
Rende Kr. Kuldigas 1 1 XII Leelrende PeHHeHCKoe.
Rende M. Kuldigas 1 1 XII Kuldiga PeHHeHCKoe.

Renģeneeki Tukuma 2 2 VII Upeneeki PeHreHrocļ>CKoe.
Rubeni Ilūkstes 13 II Subate Py6HHeHCKoe.
Rudbārži Aizputes 3 5 VII Skrunda PyA6ap^cKoe.
Rundāle Bauskas 2 4 IV Bauska PyaHTajibCKoe.
Rucava Grobiņas 13 II Rucava PymaßCKoe.

Sātiņi Kuldigas 2 2 IV Saldus CaTHHreHCKoe.
Saldus Kuldigas 2 2 IV Saldus <J>pay3H6yprcKoe
Saleneeši Jaunjelgavas 2,1 111 Jēkabmeests rojibMcrocjKKoe.
Zaļeneeki Jelgavas 1 3 XIII Dobele rpHHrocļjcKoe.
Salnija IluKstes 2 4 XI Ce.no BopoßKa CajiOHaftcKoe.
Zalve, Leel- Jaunjelgavas 2 2 XI Leel-Zalve Tpoc3ajibßeHCKoe
Sante Talsu 2 4 IX Kandava 3aHTēHCKoe.
Sarkanmuiža Ventspils 13 V Ventspils PoTrocfKKoe.
Satiķi Kuldigas 2 2 V 4>payeH6ypn» CamneHCKoe.
Sauka Jaunjelgavas 2 1 XIII CayKem» CayKeHCKoe.
Saule, Vec- Bauskas 2 5 VI Bauska PajieHCKoe.
Senberģe Bauskas 2 5 XIV Senberģe UleHČeprcKoe.
Sķēpiņi Bauskas 2 4 IV Bauska BopHCMHHjtcKoe.
Šķibe Jelgavas 18 VI Dobele Ajencaiueproct).
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Sņēpele Kuldigas 14 IX Kuldiga UlHenejubHCKoe
Svārde Kuldigas 2 2 111 Saldus Illßap^eHCKoe.
Svitene Bauskas 2 4 V Bauska IIIBHTeHCKoe.
Seeksāte Aizputes 2 4 VIII ra3eHnon> CeKcaTeHCKoe.
Sēme Tukuma 1 1 XVI Tukums CeMencKoe.

Serene, Jaun- Jaunjelgavas 12 VI Jaunjelgava HeftcepeHCKoe
Serene, Vec- Jaunjelgavas 12 VI Jaunjelgava AuibTcepeHCKoe
Sērpils Jaunjelgavas 2 1 IV Jēkabmeests 3ejfc6yprcKoe
Zemite Talsu 2 4 IX Kandava 3eMHTeHcnoe.
Zemupe Aizputes 1 3 XII Sakasleja 3ejtyneHC)ioe.
Zentene Talsu 1 4 VIII Kandava 3ēHTeHCKoe
Sesava, Leel- Jelgavas 2 4 XII Eleja TpoccecaßCKoe.
Sece Jaunjelgavas 2 2 VI Jaunjelgava CeueHCKoe.
Sīpele Jelgavas 1 3 II Dobele LUraejibrocļKKoe
Ziras Ventspils 13 V Ventspils 3HpreHCKoe.
Skrunda Kuldigas 11 VI Skrunda lUpviueHCKoe.
Skrundaliņa Ilūkstes 2 4 XI Grīva CKpyjiajiHHCKoe
Slampe Tukuma 11 IV Tukums UljiaMneHCKoe.
Slēkas Ventspils 2 4 II Piltene UljieKCKoe.
Sniķere Tukuma 2 2 XII Bēne IIIHHKKepHCKoe
Spāre Talsu 1 3 VI Talsi CnapeHCKoe.
Stelles (Staļļa Ilūkstes 1 4 VIII Ilūkste UlreftHe3eHCKoe.

muiža)
Stelpi (Ezere) Bauskas 2 5 XVI Bauska GreabneHrotļKK.
Stende Talsu 1 3 XVI Talsi GreH;ieHCKoe.
Strutele Tukuma 2 2 X Upeneeki OrpyTejibcKoe.
Stūreneeki Tukuma 2 2 VIII Upeneeki Grypro4>cKoe.
Zūras Ventspils 1 3 IV Piltene 3ypcKoe.
Sunākste Jaunjelgavas 2 1 V Eķengrave CoHaKTCKoe.
Susēja Ilūkstes 13 I AGejin Cycceftro<ļ>cKoe.
Susēja, Leel- Jaunjelgavas 2 1 XIV Elkšņi Cvcceāro^cKoe.
Svēte Jelgavas 4 2 XV Jelgava IllßejirotfKKoe.
Svente Ilūkstes 1 4 VIII Ilūkste CBeirreHCKoe.
Svirlauka, J.- Jelgavas 2 5 XVIII Emburga Heft6epr4>piracKoe.
Svirlauka, V.- Jelgavas 4 2 XXI Jelgava Ajn>T6epr4)pHjiacoe.

.

Tadaiķi Grobiņas 3 5 VII Durbe Ta^aAneHcnoe.
Tāšu-Padures Aizputes 2 4 VII Aizpute TejKn,-riajuepHc
Talsiņi Grobiņas 13 VI Grobiņa TajbceHCKoe.
Talsi Talsu 18 IV Talsi TajībceHCKoe.
Tetelminde Jelgavas 4 2 XXI Jelgava TerejbMHHACßoe.
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Tomeneeki Bauskas 3 5 XII Orept», P. O. w ToMcaopcjKKoe.
Tukumamežk. m. Tukuma 11 111 Tukums TyKKyMCK. jrfccH.
Tume Tukuma 11 I Tukums TyMeHC«oe.
Turlava Kuldigas 14 IX Kuldiga TypaaßCKoe.

Ugāle Ventspils 2 4 IX Ugāle yrajieHCKoe.

Upeneeki Aizputes 2 4 XII Sakasleja Eexro4>CKoe.
Usma Ventspils 2 4 IX Ugāle ycMafireHCKoe.

Vadakste Tukuma 2 2 XIV Reņģi BajtaKCKoe.
Vāne Talsu 2 4 XVII Sabile BaHeHCKoe.

Vārenbroka Jaunjelgavas 2 1 Vili Eķengrāve BapeHbpoßCKoe.
Vārme Kuldigas 1 1 Vil Kuldiga BopMēHCKoe.
Vaiņode Aizputes 3 5 111 Vaiņode BaftHo^eHCKoe.
Valle Jaunjelgavas 1 2 VIII Jaunjelgava*) Bajibro<ļ>CKoe.
Valgale Talsu 2 4 XIII Sabile BajībrajieHCKoe.
Valaegāle Talsu 13 IV Talsi BajībAerajieHCKoe
Valtaiķi Aizputes 2 4 VIII Aizpute Heftray3eHCKoe.
Vandzene Talsu 1 3 111 Talsi Bann3eHCKoe.
Vērgale Grobiņas 13 XI Grobiņa Mea3ein,-BHprajieH.
Veseene(Sasu) Jaunjelgavas 2 1 I Ct. JlnßeHr. BeceHCKoe.
Vecmoki Tukuma 11 II Tukums AjībTMOKeHCKoe.

VecpilsDobele Grobiņas 2 4 IX Durbe AjibTeH6yprcKoe.
Vecumneeki Bauskas 3 5 XI Vecrauiža HeiirvTCKoe.

(ct. Heftiyrb)
Vīgante Jaunjelgavas 2 2 IV Jaunjelgava Gra66eHCKoe.
Vilce Jelgavas 13 X Eleja BnjibueHCKoe.
Vircava Jelgavas 4 2 XVII Jelgava BHpuaßCKoe.
Vircava, Leel- Jelgavas 2 2 XXIII Jelgava TpocßHpuaßCKoe.
Volgunte Jelgavas 4 2 XIX Jelgava BoJibiļnucKoe.

Ceecere Kuldigas 2 2 IV Saldus IlenepncKoe.
Cēre Talsu 2 4 VIII Kandava UepeHCKoe.
Cērkste Tukuma 1 1 XVII Tukums UepKCTeHCKoe.
Ceraukste Bauskas 2 5 II Bauska llepayKTCKoe.
Cilrava Aizputes 2 4 XI Aizpute U.HpaycKoe.
Code Bauskas 2 5 111 Bauska UojLēHCKoe.

*) Tikai naudas vēstules caur Jaunjelgavu, visa cita korespondence
«Valles pagasta valdei, Kurzemes gub.“
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Ādažu Rigas 12 Ādažu Riga A^amcKift.
Aderkašu

„
14 Aderkašu Cnccerajrb A^epnaccKiA.

Adleenes Valkas 5 Adleenes Vec-Gulbene AjmeHcnift.
Ainažu Valmeeras 17 Ainažu Limbaži AftHa)KCKift.
Aizkraukles Rigas 14 Aizkraukles Skrīveri AinepajieHCK.
Aizkujes Cēsu 4 Sarkanas Moaoht» CapKaHCKift.
Alažu Rigas 13 Alažu Sigulda AjuiajKCKift.
Alsviķes Valkas 6 Alsviķes Alūksne Ajicbhkchck.
Alūksnes

„
6 Alūksnes

„
MapieH6yprcK.

Annas Rigas 13 Ķēču Nitaure KeniAcKiA.
Annas Valkas 6 Annas Alūksne AmteHCKiA.

Arakstes Valmeeras 18 Arakstes Rūjene AppaKcnift. '

Ātes, Vec-
„

18 Ātes 3ajmc6yprb ChTeHCKift.
Augstrozes „

16 Dauguļu Limbaži ilayrejibCKift.
Aumeisteru Valkas 7 Aumeistera Smiltene CepbnrajībCK.

Baiškalna Cēsu 1 Jaun-Raunas Cēsis HoboPohhch-

6yprcKĪft.
Bauņu Valmeeras 18 Bauņu Valmeera BavHCKift.
Bebru Rigas 14 Bebru Koknese EeßepHCKift.
Bērsaunes Cēsu 4 Bērzaunes Moaoht» Eep3OHCKĪA.
Beļavas Valkas 5 Beļavas Vec-Gulbene EejuiaßCKĪA.

Bīriņu Rigas 13 Bīriņu Inčukalns BHpHHbCKĪA.
Bilskas Valkas 5 Bilskas Smiltene EnjibCKeHCKiA.
Blomes *

„
5 Blomes

„
EjryMeHCKĪft.

Bolderajas Rigas 15 Bolderajas Bolderaja EojibAepaacK.
Brantu Cēsu 1 Brantu Cēsis EpaHTCKĪft.
Breslavas Valmeeras 18 Breslavas Valmeera EpecnoßCKiA.
Brenguļu, V.- Valkas 8 Trikates

„ TpHKaieHCKift
Burtneek.pils Valmeeras 18 Burtneeku

„ EvpraeKCKiA.
Burtneeku, J.- „

16 Bauņu
„

BayHCKifl.
Bučanskas Cēsu 4 Kraukļu Cēsvaine KpayKJiHHCK.

Dauguļu Valmeeras 16 Dauguļu Valmeera iUyrejibCKiA.
Dīķeres

„
18 Ķoņu Rūiene KeHHrcKift.

Dikļu „
16 Dikļu Valmeera JĪHKKejibHCK.

Doles Rigas 14 Doles Riga ilajieHCKĪft.
Drabužu Cēsu 1 Drabužu Cēsis ilpo6y;KCKiA.
Dreiliņu Rigas 15 Dreiliņu Riga ilpeftjmHCKiA.
Drustu Cēsu 1 Drustu Dzērbene JlpocTeHCK i.

Druveenes Valkas 6 Druveenes Vec-Gulbene ilpyßeHCKifl.
7’
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Dūres Valkas 5 Laisas Jleftca JlaflcKia

Dzelzavas Cēsu 4 Dzelzavas Moaoht» 3eju>yaßCKift
Dzērbenes p. „

1 Dzērbenesp. Dzērbenes 3aMOKT> 3ep-
6eHCKĪA

Ēveles Valkas . 8 Ēveles CraKe.abH'b SBeJibcnifi
Ērģemes

„
7 Ērģemes Valka SpateHCKŪS

Ērgļu Cēsu 3. Ērgļu V.-Peebalga Sprejibcitift

Gatartas
„

1 Drustu Dzērbene ilpocreHCivift
Gaujenespils Valkas 7 Gaujenes TaftßOJia A,a3ejn>cKia

Golgovskas
„

5 Golgovskas Vec-Gulbene rojrroßCKĪft
Grazdones

„
4 Marcenes Moaoht. Mapnencnift

Grašu
„

4 Kraukļu Cēsvaine KpayKJimicKiA
Gulbenes,V.- Valkas 6 V.-Gulbenes Vec-Gulbene Crapo-Evjib-

beHCKifl

Gulbenes, J.-
„

6 J.-Gulbenes Jaun-Gulben. HoBO-I jjīb-
6eHCKĪA

ides Valmeeras 18 Sēles Rūjene PUecKift
Ikšķiles Rigas 14 Ikšķiles Ikšķile MKCKiojibCKiA

Ilzenes Valkas 6 Ilzenes Alūksne Mjib3eHCKiu

Ipiķu Valmeeras 18 Ipiķu Mofi3eKiojib IdmiHKCKifi
Iršu Cēsu 3 ddzenes Stukmaņi • O^eH3eHCKĪA
Iršu kolonija

„
3

„
Koknese

„

Jaunpils Rigas 13 Jaunpils Nitaure SyHnHJibCK:H
Jērcenr Valkas 8 Jērcenes GraKejibHT» EpueHCKifi
Jeres Valmeeras 18 Jeres Rūjene Eppecnifi
Jumpravas Rigas 14 Jumpravas Skrīvveri lOHrcļjepHCKifl
Jumurdas Cēsu 3 Jumurdas V.-Peebalga K)MypACKift

Kārzdabas
„

4 Cēsvaines Cēsvaine UecßafiHCKift
Kalnamuižas Valkas 6 Kalnamuižas Alūksne KaJiHaMofi3CK
Kalnapedc- Kalnapede- Kajmanejiea-

dzes
„

6 dzēs
„

ckīA
Kalcenavas Cēsu 4 Vec-Kalce- Stukmaņi Grapo-Kajib-

navas ueHaßCKift

Kārļu Cēsu 2 Kārļu Cēsis KapjiacKift
Kārkļu Valkas 7 Kārkļu Valka KapKeabCKiA
Kastranes Rigas 13 Kastranes Mālpils KacTpancKift
Katveres Valmeeras 17 Pozendorfas Limoaži llo3eH4opcļ)c
Katlakalna Rigas 15 Katlakalna Riga KaTaaKajiHC.
Kaugeru Valmeeras 16 Kaugeru Valmeera KayrepcKbift
Ķeeģeļu

„ 16 Ķeeģeļu
„

KerejibCHKiA
Ķeipenes Rigas 14 Leel. muižas Cnccerajn» JlejiacKiAc.
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Ķēču Rigas 13 Nītaures Nītaure HirraycKift
Ķirbižu Valmeeras 17 Ķirbišu Limbaži KHp6«>KCKift
Ķoņu „

18 Ķoņu Rūiene KeHHrcKifi
Koka

w
16 Koku Vaimeera KoKeHCKifl

Kokneses Rigas 14 Kokneses Koknese KoneHry3eHc.
Koses Cēsu 2 Kļavkalna Dzērbene K-iaßeKžLikHc.
Kolbergas Valkas 6 Kolbergas Alūksne ToatAbeKCKiā
Krapes Rigas 14 Krapes Sk'īveri KpannencKifl
Kraukļu Cēsu 4 Kraukļu Cesvaine KpayKJHHCKĪft
Krimuldas Rīgas 13 Krimuldas Sigulda IvpenoHCKifl
Kopas Valkas 5 Kropas Vec-GuJbene KponeHciui!

Lādes Valmeeras 16 Lādes Limbaži JlsueHcitifl
Lāsberģu Valkas 6 Lāsberģu Alūksne JlacbeprcKift
Lazdones Cēsu 4 Lazdones Mojioht» JIa3AOHCKift
Laicenes, V.- Valkas 6 V.-Laicenes romieHro<jn> Crap -JlaiiueH.
Laicenes, J.-

„
6 J.-Laicenes

„ HoB.-Jlaftuen.
Ļaudones Cēsu 4 Ļaudones Mojnom> JIayAOHCKiA
Lēdemaņa Rigas 14 Krapes Rembata KponneHCKifl
Lēdurgas „

17 Lēdurgas Inčukalns JlojuHrepcKift
Leel. muižas ļ „

14 Leel. muižas Cnccerajn» Jlejiaccīuft
Leezeres Cēsu 3 Leezeres Peebalga Jle3epcKift
Leel-Lugāžu Valkas 7 Pedeles Valka riejwejn»CKift
Leepas Cēsu 1 Leepas Cēsis JlencKifl
Leelvārdes Rigas 14 Leelvārdes Rembat. Cēs. JlejibßapacKiA
Lenču Cēsu 2 Lenču Vec-Gulbene JleHHCKifl

Lejas Valkas 5 Lejas Lejas JleftcKift
Līvu Cēsu 2 Līvu Cēsis JlHßeHcaiA
Limbažu pils „

17 Limbažu Limbaži JleM3aibCKifi
Lizumas Valkas 5 Lizumas Vec-Gulbene JlH3yMCKifl
Litenes

„
6 Litenes OroMepaee JlHTreHCKiil

Lodes Valmeeras 18 Arakstes Rūjene AppaKcnifi
Lubanes Cēsu 4 Lubanes Vec-Gulbene Jly6ancKift
Lubejas „

3 Lubejas Mojioht. JlvbeAcnift
Lubu Vālkas 8 Trikates Vaimeera TpunaTeHCKiA
Lugažu pils „

7 Valkas Valka BajiKCKiA

Mālpils Rigas 13 Mālpils Mālpils MajmuabciciA
Mālupes Valkas 6 Mālupes Alūksne MajyncKifi
Mārsnenes Cēsu 1 Mārsaenes Cēsis MapcueHCKifl
Mārcenes

„
4 Mārcenes Mojroin» MapneHCKiA

Mangaļu Rigas 15 Mangāļu Mīl grāvis Maraycro<J)c«,
Mangeļu „ 14| Aderkažu Koknese A^epKacacifl
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Mēdzules Cēsu 3 Mēdzules V. Peebalga MeA3yjibCKiA
*>;ēres Valkas 6 Mēres Palcraare MepecniA
Meiranu Cēsu 4 Meiranu Moaoht» MeApancKiA
Meķes Valmeeras 17 Meķes Limbaži FlepHHrejibCK.
Moras Rigas 13 Mores Nitaure MopecniA
Mūru Valmeeras 16 Kaugeru Valmeera KayrepcKiA
Mujānu „

16 Koku Valmeera KoKeHCKĪA

Nabes „
17 Lādes Limbaži JlajteHcicift

Naukšenes „
18 Naukšenes Rūjene HayKmeHCKiA

Nētķenes Cēsu 1 Nētķenes Dzērbene HeTKeHCKiA

Nitaures Rigas 13 Nitaures Nitaure HHTaycKiA
Nurmuižu „

18 Nurmuižu Ligate HypMHjKCKiA

°£rres Cēsu 3 Ogres V. Peebalga OrepcniA
Odzenes-

(Kalcenav.) 4 Odzenes Stukmaņi O;teH3ecKLA
Odzen. Ļaud. „

4 Odzenes Moaoht. OaaeHCKiA
Olaines Rigas 15 Olaines Riga (Olaine) O-naAcKiA
Omeles Valkas 7 Omeles Valka OMe-nbHCKiA
Ozolu Cēsu 3 Osolu Koknese OaozbciūA
Ozolu Valmeeras 17 Dikļu Valmeera ZbiKejibHCKiA

Pāles
„

17 Pāles Limbaži CenKyjn>cKiA
Pabažu Rigas 13 Pabažu Inčukalns riačajKCKiA
Palcmares Valkas 5 Palcmares Palcmare OajībijjtapcKift
Patkules Cēsu 4 Sarkanas Moaoht» CapnaHCKiA
Peebalgas, V.

„
3V.Peebalgas V. Peebalga CT.-Flebajībr.

Peebalgas, J.
~ 3J. Peebalgas „ HoB.-rie6ajibr.

Pedeles Valkas 7 Pedeles Valka llejue.abCKiA
Piņķu Rigas 15 Piņķu Riga riHHKeHCKiH
Plāņu Valkas 7 Viceema OraKejibHT» BimeMCKiA
Plāteres Rigas 14 Aderkašu Cncceraxb AjtepnacKiA
Pozendorfas

(Poceema) Valmeeras 17 Pozendorfas Limbaži rio3eiuop4)c.
Praulenes Cēsu 4 Lazdones Moaoht» JIa34OHCKiA
Preekules Cēsu 1 Preekules Cēsis ripeKyjbHCKiā
Puiķeles Valmeeras 18 Puiķeles Valmeera llyflKejbHCKift

Rāmuļu Cēsu 2 Drabužu Cēsis Apo6yKCKiA
Raiskuma Valmeeras 16 Ungāru „

yHrypcKifl
Ramkas Cēsu 3 Ramkas V. Peebalga EaMKOBauA
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Raunas, J. Cēsu 1 Jaun-Raunas Cēsis Hobo-Pohc-

6yprcKĪfl
Raunas, pils „

1 Raunas pils Cēsis 3aMOKT>-Pone-
6yprcKifl

Rauzes Valkas 5 Mēres Palcmare MepecKĪfl
Rembates Rigas 14 Rembates Rembate PeMbaTcnifi
Rencenu Valmeeras 16 Rencenu Valmeera PemieHCKifi
Riktercs Rigas 13 Suntažu Jle.\i6ypn> CyHuejn>cKifi
Ropažu „

12 Ropažu Inčukalns PojteHnoftcKĪrt

Rozbeķu Valmeeras 16 Rozbeķu Cēsis Po3eH6eKCKĪiI
Rozes

„
18 Rozes Valmeera K.o;n>aKCKifi

Rūjenes „
18 Rūjenes Rūjene PyeHCKĪft

Sāvenes Cēsu 4 Sāvenes Mojtom> CaßeHCKifi
Saikavas

~
4 Saikavas

„
CaŽKaBCKifl

Salas Rigas 15 Piņķu Sloka OMHKeHCKiii

Salaspils „
14 Salaspils • Jēkabmeests Cajuiacinuibc.

Salaces, Vec Valmeeras 17 Vec-Salaces Limbaži Crapo-Cajiau.
Salaces, Jaun „

17 Jaun-Salaces „ Hoßo-Cazau.
Salaces, pils „

18 Salaces, pils 3ajiHc6ypn> 3ajmc6yprcK.
Sarkaņu Cēsu 4 Sarkaņu CapnaHCKiā
Sausnējas „

4 Ozolu Stukmaņi 030JibCKĪA
Zeemera Valkas 6 Zeemera Alūksne 3eMepcKĪft
Sērmūkša Cēsu 2 Sērmūkša Dzērbene 3epMyKCKiĀ
Zeltiņa Valkas 6 Zeltiņa Alūksne 3ejibTiiHčKii
Sējas Rigas 13 Sējas Inčukaius UereHCKift
Zīles Valmeeras 18 3ajwc6yprb 3ejieHCKiM

Siguldas Rigas 12 Siguldas Sigulda 3ereßOjibncKift
Zinoles Valkas 5 Zinoles Vec-Gulbene SnuojencKiti
Skriveru Rigas 14 Skrīveru Skrīveri CKpHßepcKŪi
Skujenes, pils Cēsu 2 Skujenes, pils Dzērbene CKyeHCKĪii
Skulberģu Valmeeras 18 Ātes 3anHc6yprb OrreHCKiA

Skultes Rigas 17 Skultes Limbaži CnyjibTCKifl
Slokas

„
15 Slokas Sloka LLLioKCKifi

Smiltenes Valkas 5 Smiltenes Smiltene CMHJbTeHCKič

Stāķenberg. Valmeeras 18 Unguru, pils Valmeera FlnpKejibHCKift
Stalbes

„
16 Rozbeķa Cēsis PoaeHČeKCKifl

Steenes „
17 Steenes Limbaži YjibnH/KCKift

Stopiņu Rigas 14 Salaspils Stopiņi Cajuacinuibc.
Stomeres Valkas 6 Stomeres CTOMep3ee OroMepcKift
Straupes, pils

Leel- Valmeeras 16 Straupes Cēsis PooncKift

Straupes, pils
Maz- ļļ

16
~ ~ tļ
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Stukmaņu Rigas 14 Stukmaņu Stukmaņi LLTroKMaHCKifI
Suntažu

„
13 Suntažu Sigulda CyHuejibCKift

Svārtes Valkas 7 Svārtes TaftßOJia CnapTCKift

Taurupes Rigas 14 Aderkažu Cnccerajib A^epKaccnift
Tirzas Valkas 5 Tirzas Vec-Gulbene Tnp3eHCKift
Tēmējas Valmeeras 18 Ternejas Rūjene TopHeftcKift
Trikates Valkas 8 Trikates CraKejibirb TpHKaieHCKifi
Turaidas Rigas 13 Turaidas Sigulda TpefUeHCKift

Ulbrokas
„

14 Dreiliņu Sigulda JtpeAjiHHCKifi
Umurgas Umurgas- Stopiņi y66eHopMi>-

Sāruma Valmeeras 17 Sāruma Limbaži CapyMCKifl
Ungurpils „

16 Unguru BojibMap-b yHrypcKift
Urģes

„
18 Puiķeles Valmeera llyftKejibHCKifl

Vāles, Vec- Valkas 8 Vāles
„

Bajuiecnift

Vāles, Jaun- „
8

„ „

Vaidavas Valmeeras 16 Vaidavas
„

Baft.aaycKiA
Vainišu

„
17 Vainišu Limbaži BaftHajKCKiA

Valmeeras
„

16 Valmeeras Valmeera BoJibMapcro4>.
Veetalvas Cēsu 4 Veetalvas Stukmaņi BeTajībßCKĪft

Vējavas „
3 Vējavas V.-Peebalga 4>ereHCKĪfl

Valkas Valkas 8 Valkas Valka Bajuccnift

Veismaņu Cēsu 2 Cēsu pils Cēsis 3aM.-Ben.aeHc.
Velķu

„
3 Veļķu V.-Peebalga BeabKCKift

Veselauskas
„

1 Jaun-Rauna« Cēsis H.-PoHe6ypr.
Vesteenes

„
3 Vesteenes Mojoht» 4>ecTeHCKiA

Vecās muižas Valmeeras 17 Mcķes Limbaži UepHnrejibCK.
Vidrižu Rigas 17 Vidrižu Inčukalns Bh^ph^cklA
Vīķes Valmeeras 18 Rozes Valmeera KoAT>aKCKĪft
Vīceema Valkas 7 Vīceema

„
BniieMCKiA

Vilka
„

5 Bilskas Smiltene EHJībCKeHCKifI
Viļķenes Valmeeras 17 Viļķenes Limbaži BnjibKeHCKifi
Vilzenes

„
18 Breslavas Valmeera EpecaaßCKifi

Viskaļu Rigas 14 Krapes Skrīveri KpanneHcniA

Cēsu, pils Cēsu 2 Cēsu pils Cēsis 3aMoin>-
BemaeHCKifl

Cēsvaine
n

4 Cēsvaines apd. Cesvaine UecßaflHCKifl
veen. Moaoht»

Cirstu 3 Vējavas V.-Peebalga 4>ereHCKĪfi
Cores Valkas 7 Pedeles Valka TleAejbCKifl
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Zirgā vecuma noteikšana pēc zobeem.

Pee vecuma noteikšanas jaizšķir: peena jeb kumeļa zobi, kuji top
mesti, un pastāvigee zobi.

Vecums.

6 nedeļas Divi pāri peena preekšzobi (2 lūkšas un 2 vidus

zobi) atronas apakš* un augšžokļos un 12 peena
dzerokšļi.

o—9 mēn. Peeronas trešais pāris peena preekšzobu (2 stūra

zobi) abjos žokļos.
10—12 mēn. Katrā rindā eeronas pirmais pastāvigais dzerokslis.
l‘/a—2 gad. Tapat un vēl peeronas otrais pastāvigais dzerokslis

katrā rindā (5 dzerokšļi tagad katrārindā, pavisam 20).
2*/« gadā Pirmais pāris peena preekšzobu (lūkšas) pirmais un

otrais dzerokslis teek izmesti un viņu veetās eeronas

pastāvigi zobi.

8V» „
Otrais pāris peena preekšzobu (vidus zobi) un tre-

šais dzerokslis teek izmesti. Peeronas vēl sestais

pastāvigais dzerokslis katrā rindā.

4»/4 n
Trešais pāris peena preekšzobu (stūra zobi) teek
izmesti. Lūkšu un vidus zobu malas jau pa daļai
norīvētas.

5
„

Lūkšu malas stipri norīvētas, grauds (dobums) gluži
sekls izlīdzinajees. Stūru zobu malas sāk rivetees
Eeronas ari ilkszobi.

6
„

Grauds nozudis (izlīdzināts caur rīvēšanos) uz apak-
šējām lūkšām.

7
„

Grauds nozudis uz apakšejeem vidus zobeem.

8
„

Grauds nozudis uz apakšejeem stūra zobeem.

9
„

Grauds nozudis uz apakšējām lūkžam.

10
„ „ „ „ augšejeem vidus zobeem.

11
„ „ „ „ „ stūra zobeem.

I3ez tam jaeevēro, ka zobu virsus caur norīvešanos peeņem
citādu veidu. Lūkšu virsus no 6. —12. gadam ir šķērss eeapaļš

caurmērs no labās uz kreiso pusi ir leelaks, nekā no preekšņs
uz pakaļu; tāds pats zobu virsu veids un caurmērs pastāv pee
vidus zobeem no 7 —13. gadam un pee stūra zobeem no B—l4.8 —14.

gadam, 12. gadā lūkšu, 13. gadā vidus zobu un 14. gadā stūru

zobu virsotnes pārvēršas no eeapaļa veida apaļā veidā. 15. gadā
ir visu preekšzobu virsotnes apaļas. 18. gadā lūkšas, 19. gadā
vidus zobi un 20. gadā stūra zobi peeņem trīsstūrigu veidu.
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Preekšzobi šinī vecumā paceļas no žokļa kaula daudz slīpāki un

zobi nesaeetas vairs veens ar otru tik ceeši kopā. Ar 24. gadu
zobu virsus pāreet eeapaļā veidā, caurmērs no labās uz kreiso pusi
ir mazaks, nekā no preekšas uz pakaļu.

Govs vecuma noteikšana.

Vecums.

4 nedeļas. Ir visi peena preekšzobi.
6—B mēn. Eeronas pirmais pāris dzerokšļu.

15—18
„

Eeronas otrais pāris dzerokšļu.
18 —24

„
Pirmais pāris peena preekšzobu teek izmesti un

viņu veetā eeronas pastāvigee zobi.

24—30
„

Otrais pāris peena preekšzobu maiņas ar pastā-
vigeem zobeem un peeronas vēl trešee dzerokšļu zobi

80 —86
„

Maiņas pirmee dzerokšļi.
36 —43

„
Maiņas trešais pāris peena preekšzobu.

42—48 „
Maiņas ceturtais pāris peena preekšzobu.

Govij ir pavisam 8 preekšzobi, kas visi atronas apakšžokli.
Bez tam govu vecumu var nosacit pēc rageem. Govij grūs-

nejuma laikā ragi neaug; pēc atnešanās tee atkal aug, top gaj-aki
un resnāki, caur ko eeronas riņķi. Skaitot šos riņķus, varam no-

vērot, cik reizas govs atnesusees. Govs atnesas apmēram pirmo
reiz pēc 2—3 gadeem; ja nu šos I—3 gadus peeskaitam pee riņķu
skaita, tad dabonam apmēram govs vecumu.

Sīkumi par dažadeem būves darbeem.

Zemes darbi. Veenas kubik ass (216 kubik pēdas) zemes iz-

rakšana -un noveetošana sāņus, paģēr veegla zemē veenas deenas

darbu, smaga māla semē deenas un akmeņaina zemē 41/» deenas

darba veenam cilvēkam, rokot ne dziļāk, kā 6 pēdas.
Mūra darbi. Dzīvojamām ēkām taisa ārējas seenas divu ķeeģeļu

ļjeezumā, vaj pusotra ķeeģeļa beezuma ar starptelpu. Augšējo
stāvu taisa pusotra ķeeģeļa beezuma ar starptelpu; ja ēka vairak

stāvu augsta, tad katrs apakšējais stāvs jataisa par pusķeeģeli bee-

zaks. Fundamente, no zemes akmeņeem, jataisa par veenu pēdu
beezaka, kā apakšējais stāvs*

Preekš veenas kubikass laustu akmeņu mūra uzeet 1 1/e kubikass

akmeņu, 20 pūri dzēstu kaļķu un 142 kubikpēdas grants jeb 200 kubik-
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pēdas kaļķu maisījuma. Grants fundamentei jaņem pēc eespējas
asa un parupja, vislabaki upes grants.

Preekš 1 kubikass veenkārša, beeza fundamentes mūra uzmū-

rešanas no lausteem akmeņeem, līdz ar kaļķu samaisišanu un ak*

meņu peegādašanu no 10—20 asu leela attāluma vajag 4*/a mūr*

neeka deenas un 4*/a algadža deenas.

Normālā leeluma ķeeģeļi 11 collu gaņ, 5 1/* collu plati un

2 1 /* collu beezi, eerēķinot s°/o brāķa, uzeet preekš veenas kvadrat-

īss mūfa:

Va ķeeģeļa beezam mūrim 169 ķeegeļi
1 i, „ „

338
~

11/*l 1 /* »» »i »
507

m

2
m »» »

876
„

2 1 /* >» » »>

8 ~ ~ ~
1014

~

1000 ķeeģeļu eemūrešanai vajadzigi 7 pūri kaļķu un 50 ku-

oikpēdas grants, jeb uz veenas kubikass mūra uzeet 150 kubikpēdas
kaļķu maisījuma. (Pee kaļķa maisījuma pagatavošanas arveen ja-

eevēro, ka pēc mūsu vairak leetojamā samēra rēķinot, no 1 kubik-

pēdas kaļķu un 2 kubikpēdam grants iznāk tikai 2a /a kubikpēdas

kaļķa maisijuma.) Caurmēra veens mūmeeks veena deena vai

samūrēt 700 keeģeļus fundamenta, 550 ķeeģeļus pagraba ar cau-

rumeem un izmūrejumeem, vaj 450 ķeeģeļus stāva mūros jeb, rē-

ķinot pēc kubikasim, preekš veenas kubikass ķeeģeļu mūra samū-

rešanas lfdz ar ķeeģeļu peegādašanu no 10—20 asu leela atstatuma

un kaļķu samaisišanu vajag pirmajā stāvā 6 a /a mūrneeku deenas

un 3*/< algadža deenas; uz katra augstaka nāk klāt l algadža
deenas uz katru kubikasi.

Preekš veenas kvadratass mūra seenas nopucešanas vajag
2—B kubikpēdas kaļķu maisijuma. Pucešanai jeb stukaturai jaleeto
smalka grants, vislabāk ja to izsijā caur smalku seetu. Preekš

veenas kvadratass gludas seenas pūces, kopā ar kaļķa maisijuma

pagatavošanu vajag */» mūmeeka deenas un ! /« algadža deenas.

Tādās veetās, kur jabaidas no ūdens izskalošanas, mūra pūcei

jaņem -āds maisījums: 1 daļa kaļķu, 1 daļa cementa un 4 daļas grants.

Namdara darbi. Preekš veenas kvadratass kaķetas baļķu
seenas uzeet 24 pēdas gāji baļķi

10 colli resni baļķi 2 gabali
8

„ „ „
2»/a „

®
n n ♦>

8
«»
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Preekš veenas kvadratass fachverķa seenas vajag caurmērā

1 1/2 baļķa 24 pēd. gafa. Vērbalķus dzīvojamām ēkām leek, kad

24 pēdas platas 12/s collu resnus baļķus
21

„ ~ >» >» »

šaurākām telpām ®/7 „ „ „

Vērbalķu attālums veenam no otra Sl li— 4 pēdas.
Preekš veenas kvadratass greestu vaj grīdas vajag apkantetu dēju

12 colli plati 24 pēdas gāji P/2 dēļi
10

„ ~
24

„ „ 2. „

8 » »»
“4

~ „
2 1

2
~

0
» »i

24
~ H 3, a

Naglas. Veenā pudā eeeet:

2000 naglas 3 colli gaj-as
1200

„
4

„

800
„

5
~ „

560
~

6
„ t,

400 „
7

~ ~

Jumti. Preekš 1 kvadratass dakstiņu jumta vajag pee 11 colli

plata latojuma 60 tekošas pēdas latu un 85 dakstiņu, pee 10 colli

plata latojuma 65 tekošas pēdas latu un 98 dakstiņu, pee 9 colli

plata latojuma 70 tekošas pēdas latu un 110 dakstiņu. Preekš 1000

dakstiņu aizstrīķešanas vajag 6 kubikpēdas kaļķu, 12 kubikpēdas
grants un 6 mārc. spalvu.

Preekš 1 kvadratass šķindeļu jumta vajag 150 šķindeļu 21 /*
pēdas gafus un 3—4 colli platus. No veenas kubikass malkas

iznāk 95 -105 Šakas zāģētu šķindeļu.

Preežu un egļu (laukā žuvušu) dēļu un blanku

svars pudos.
-

j)£ļ u I Dēļu un blanku beezums collās.

platums
collās. ī/j i 11/3 2 2>/2 3 3 1/* 4

7 0,19 0,38 0,57 0,76 0,95 1,14 1,33 1,52
8 0,22 0,43 0,65 0,86 1,1 1,29 1,5 1,72
9 0,25 0,49 0,74 0,98 1,23 1,47 1,72 1,96

10 0,27 0,54 0,81 1,1 1,35 1,62 1,9 2,16
11 0,30 0,60 0,90 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
12 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64

108

Chr. iīlrgensohn, Rigā. Vīnu leeltirjfotava,

Kaļķu un Vaļņu eelu stūri.



Deena, rēķinot no darba stundas, caurmērā var padarit
sekošus darbus:

|Veeglāzeme Smagft zeme

pūrveetas. pūrveetas.

Ar pāijūgu 7—B colli dziļi arot 1,25 l

I» >»
6

~ »» 1,5—2 1,25 1,6

„
divlemešu arklu 4 3—4

„ „
kārtojuma 2,5 * 1,8

Sēklu eeafot ar veenjūga arklu 2 2

„ „ „ pāijūgu ekstirpatoru ... 10—12 10—12

Izdzīt vagas preekš kartupeļu stādišanas. .ļļ 3 2

Kartupeļus apart ar veenjūga arklu
. . . ļ 4,5 3,5

Āboliņa lauku lobit ar četrlemešu arklu.
.

3—4 / 2,6—3
Noecet ar koka ecešaru (divjūga) .... 9—lB 9—lB

„ „
dzelzu

„ (trijjūga) .... 12 10

Norullet ar gludenu kūleni 16—20 10—12

Ar platsējmašinu apsēt 13—15 13—15

„
rindusējmašinu apsēt 10—12 10—12

„ pļaujmašinu nopļaut zeemaju . . \ . .
12—14 12 —14

n „ „ vasareju 14—18 14—18

„ „ „
zāli

......ļ 12-16 12-16

Veens strādneeks no stundu darba deenā var padarīt:
Mēslus izārdit 1 — l 4 |a pūrveetas

Kartupeļus novākt 0,0s —o,i „

Zeemaju nopļaut 1,5—2
„

Vasareju nopļaut 2
„

Saseet kūļos un uzstādit tos 0,7— 1,« „

Saveldrejušos ābulu nopļaut 0,75 „

Nesaveldrejušos 1,5—2
„

Pļavu zāli nopļaut 1,6—2
„

Sēklu izsēt 9—12 mēru

Kartupeļus izstādit 9—14
„

Kartupeļus novākt, leelus 10—14
„

„ „
mazus 10

„

Linus nokulst I‘la —2 podi
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Ķīlu takse

Deriga no 1910.—191
. gadam.

i & e S _v'2 3 £ . irt <T3 3 -i
<n h«a o > > a 2

S2« 3 i§ «
ti | .

Par: Ig s 1 ||- a| ļo a°

Sj-ļļ 11L J. J- !§■§■ $1 |s I
<•3 J* Zrt ļ < 2; ZC D. co BJ Sa u

Rb|. I k. I Rh|. | K. i Kh|. I K. I RI»I. I K. 1Kl»|! ITT W)|. ļ K. ÜbJ.J k.! Kbļ. JKZ
>

■■ 1■
* i™ļ 1. •

zirgu un leellopu .... 1 90 701 1 40 1 25 40 1 55 1 15 70

cūku un kazu 2 95 1 40 ļ 2 25 1 95 85 1 70 1 85 1

aitu un sīklopu 60 20 50 50 20 80 50

r
___

80 10 25 10 6 5 5 6

citeem māju putneem ...
15 ļ 5 10 5

5|
5 6 5

Augšējā ķīlu takse apstiprināta no Kurzemes guberņas zemneeku leetu komisijas 20. mai a 1909. g.
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Lauku mēra sastāvs

mucas H pūra
.

. ļ
, _,

□ verstu desetina kapes □ asis □ olektis I □ pēdas
veeta veeta

r

i |
1 1041 218 s/< 306 l li 7,566 »/< 250,000 3,062,500 12,250,000

I
1 2*/lo 2«/*° 73 */* | 2,400 29,400 117,600

1 1 */a | 35 1,142 «/t 14,000 56,600

—-f1-—|Oi
1 25 I 816 16/49 10,000 40,000

1 32 32 /49 400 1,600

1 12 »/4

1 4

Heks-
un

ārzemju
vīni
un

konjaki

_bagatlgā
izvēlē.

■



Zemes gabalu mērišana pūrveetās.

Mērījamās kārts garumam jair 13 pēdu un 4 colli.

Kad mērijams gabals ir:

1 kārti plats, tad tam jabūt 225 kārtis garam,

2
it it ii ii ii

112*2
|i ii

®
ii ii ii ii ii i>

4
ii ii ii ii ii 56*|4 }, ii

5 ii n ii ii ii
" ii »

8
ii ii ii n ii

37* ļs ,| ii

7
ii tin ii ii

82
i, ii

8
~ ~ ~ i, ii

28
~ ,i

8 ii ii n ii ii >i M

10
~ ~ ~ „ ||

22 1
>

~ H

n n ii ii ii 20*j2 ,| ii

12
|, ~ „ „ i,

183 4
~ ti

1®
ii ii ii it ii 17*ļ2 ~ ii

ii ii ii ii ii
1® >» ”

1®
ii ii ii ii n

1® ii »»

Pēc šīs tabulas katrs it veeglaki var tāļaki aprēķināt lauka

gabalus no visādā platuma un garuma, eevērojot, ka katrai pūra-
veetai jabūt 225 Q kāršu leelai. Pee četri stūrigeem lauka gaba-

leem, jabūt garuma un platuma lauka pusēm ikkurai 15 kārtim

garām; tas ir 15X15=225 □ kārtis.

Peena vidējais ķīmiskais sastāvs.

Cdctj* Olu b«lt. Tauka Cukura Sīļa.
Govs peens satur 87,5 8,9 3,5 4,5 0,7
Ķēves

„ „ 90,5 1,9 1,1 6,1 0,4
Kazas

„ „ 87,2 8,3 4,5 4,2 0,8
Aitas

„ „ 82,5 6,6 5,3 4,8 p,B
Cūkas

„ „ 85,5 8,5 1,9 3,0 1,1
Suņa

„ „ 77,8 9,2 10,6 2,5 0,5
Kameeļa

„ „ 86,6 4,0 8,1 3,6 0,8
Seeveetes

„ „ 89,0 3,9 2,6 4,3 0,2
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Ch. Jiirgensohn
vīnu leeltirgotava

Vaļņu un Kalku eelu stūri.

Ārzemju viņi
muitas pildījumā,’ sākot no 90 kap. 1/i pudeli.

Eekjfcemes vīni
teicama labuma, sākot no 35 kap. par */i pudeli.

Bezatkohola āboļu vīns.

K jsrB „ROYAL“
par I.2sjkap., 150 kap., 1.75 kap.

Galvenee veikali:

Kalku un Vaļņu eelu stūri. Tel. 106.

Teatra bulvāri Nr. 1. Tel. 5052.

Noliktavas Rigā:
Tērbatas eelā Nr. 7. Tel. 6580.

Vēveru eelā Nr. 7. Tel. 1569.

Dinamindes un Kalnceema eelu stūri.

Jelgavas šosejā Nr. 12. Tel. 3055.

Lūdzu peeprasit cenu rādītājus. "VI



„Lauksaimneeku Kalendārs* 4 1915.

Unas Agrarbanl»
izsneedz tekošā gadā ilg- un Tsgadigus aizdevumus pret

zemes resp. lauku māju eeķīlašanu Vidzemē, Kurzemē,

un Igaunijā un pret nekustameem ipašumeem pilsētās:

Rigā, Jurjevā, Valkā, Jelg a v ā, Jaunje 1 g a v ā,

Bau s k ā,. Leep a j ā, Ventspili, Revelē, Vezen-

bergā, Hapsalā, Joachimstalē (Hungerburgā

un Šme č ka j ā).

Maksājumu termiņi: I. jamr. un i. jūlija.

Galvenā aģentūra pieekš Baltijas guberņām:

Rigā, Strēlneeku teli Jfi 9,
tel. 55-06, runas stundas no 2—3.

Veetejas aģentūras:
Jelgavā, Leelā eelā 68, tel. 6—ll, aģents D. Bredrichs,

Leepajā, Klusā eelā 7, tel. 6—28 aģents J. Veyrichs,
Ventspili, Kuldigas eelā 29, aģents J. Grube,

Jurjevā, Zvaigžņu eelā 31, telefons 4-26, aģents
A. Kalms,

Valkā, Pleskavas eelā 1, aģents J. Oravs,
Revelē, Platā eelā, 49, tel. 6—96, aģents

A. v. Hūbbenets.



Lauksaimneecibas raksti
Izdoti

no

agronoma J. Qisseneelļo

Divdesmittrešais krājums.

Jelgavā,
Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeedribas drukātāvā

1914.





Kartupeļu un sakņaugu zoptu salīdzina-

jumi, izdariti Jelgavas Lauks. Beedribas
izmēģinājumu saimneecibā 1914. g.

I. Kartupeļi.

Ša gada neizdeviba jau vispār pazīstama. Retā Baltijas stūrītī

uznāca laba leetus gāze īstā laikā, bet Bērzmuiža pee šeem laimigeem
stūrišeem nepeedereja. Ari aizpērn bij kartupeļeem neizdeviga vasara,

taču toreiz vismaz nebij tik breesmigi karsts kā šovasar. Bez tam to-

reiz leetus uznāca jūlija vidū, uz reizes varena gāze, bet šovasar pir-

mais leetus, kas kartupeļeem gāja līdz saknēm, nolija tikai jūlija bei-

gās Kartupeļu veenai daļai tai laikā luksti bij jau gandrīz nokaltuši.

Žirgtakee stādijumi pēc leetus gan kupli uzzaļoja, bet jau 9. augusta
nakti bij tik leela salna, ka tikai augstākās veetās luksti palika dzīvi,

kauču ar prāveem apskādejumeem. Un pāris nedeļu vēlāk ari te salna

lukstus nokoda galigi. Tādās nedeenās ne zemes kreetna mēslošana

un sagatavošana, nedz labakee .pārbauditi “ paņēmeeni apkopšanā kar-

tupeļus nevarēja glābt no neražas. Tupeņi pa leelakai daļai palika sīki

un ari stērķeļusaturs viņeem neapmeerinošs.

a) Smilti.

Šogad kartupeļu lauks eekrita vēl samērā jaunā zemē; tas eekopts
vecā atmatā. Zortu salīdzinājuma veeta plūstošas (baltās) smilts pau-

guri. Pirms uzplēšanas te auga sili un plāna virsējā kārta bij trūda-

bagata. Jaunraditā aj-amkārtā trūdasaturs gluži neecigs un ta leegi put,
vairak .tek”. Nu, ar beežu mēslošanu to nelaimi saglābs tāpat kā da-

žos citos pauguros.



Neskatot uz zemes šādām Tpašibam, 1913. g. rudeni tomēr izda-

rija dziļaršanu uz apm. 10 collām, kūja mums tagad, smilts laukos kar-

tupeļeem zemi sagatavojot, eevesta pastāvošā kārtibā. Pavasari, šini

veetā deva ap 25 vezumus gaj-u kūtsmēslu uz pūrveetas. Gapis mēs-

lus deva tādēļ, lai tee darbojas gausaki un viņu trūds tik drīz nesadeg.
Pee ša gada sausuma kūtsmēsli pat tādā ēdējā smilti līdz kartupeļu
novākšanai bij ļoti maz sadalijušees, kamēr citādi tāda smilts pat vis-

garākos mēslus pāris mēnešos saēd tā, ka no teem vairs nekas nav re-

dzams. Blakus kūtsmēsleem kartupeļi dabūja 1 maisu tomasmiltu un

2 pudi kalijasāis uz pūrv. Stādijums un apstrādajums kā ik gada.

Apvilkšana ar kapļeem drusku nosebojās un līdz ar to nezāļu izciršana,

kauču pēdējo nebij daudz. Kartupeļu luksti bij viskošaki sakuplojuši,
kad viņus nomaitaja salna.

Dažado zortu ražas, uz 1 pūrveetu pārrēķinot, iznāca sekāšas

Leelo Mazo
„ ,

Leelo ļ Sāfķeļu
- . .

*°Pa
tupeņu dau-

Zortes nosaukums. tupeņu tupeņu BteVķe ļu dzums

pudi. pudi. ļ p
sat . o/0. pudi.

a) Agras.
Lūcija |i 296,9 68,7 365,6 14,9 53,1
Cvikauas agree . . . 320,3 67,2 387,5 13,3 50,2

Agree ražigee 321,9 47,0 368.9 13,7 49,6

Starkenburgas agree ...304,7 28,1 342,8 14,9 48,8

b) V ē 1 as.

Silezija 315,6 68.7 384,3 14,1 52,8

Topāzs 243,7 104,7 348,4 15,4 51,6
Panākums 275,6 92,9 368,5 14,1 50,1
Voltman 34 : 309,2 39,5 348,7 14,5 49,8

Pee stērķeļu daudzuma aprēķināšanas, tāpat ka agrakos gados
mazo tupeņu stērķeļusaturs p # e ņe m t s par 2 proc. mazaks nekā leelo,
kuļ-š teeši izmeklēts.

Lasitajam laikam uzkritis, ka vēlās zortes agrām tiklab tupeņu,
ka stērķeļu daudzuma ziņā tikko turas līdzi. Tas veegli izskaidrojams.

Agrām zortem Tsaks augšanas laiks, tā tad viņas pa sauso laiku ar

zeemas miklumu attīstibā tika tāļaku nekā vēlās, kuļ-ām galvenā aug-

šana vasaras vidū tikai sākas. Kad vēlās zortes, pēc leetus jūlija bei-

gās, no jauna saņēmās uz augšanu, tad ari bij salna klāt, no kūjas,
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ceeta tikai veļās zortes, jo agrām augšana tā kā tā patlaban beidzās.

Saprotams, ka vispāri izdevigā gadā ari agrās zortes dotu leelaku ražu.

Visvairāk zaudējušas zortes .Silezija* un .Voltmann 34*, kūjām vis-

i!gaks augšanas laiks.

Šogad salīdzināts mazak zortu nekā gadu eepreekš, jo tādas maz-

vērtīgas, kā .Vater Rhein* vaj „Sas* nebij vērts tāļak salīdzināt un

jaunas viņu veetā nepaguvām eegādat. Tas laikam vairs neizdosees

ari nākošu pavasari, jo līdz tam laikam deezin vaj atjaunosees satik-

sme ar atteecigām ārvalstim.

b) Dumbrā.

Salīdzinājumu izdarija ta paša lauka lejasgalā. Leetaiņā va-

sarā tur mikluma mēdz būt par daudz, bet šogad viņa aptrūka pat
ātraudzem zortem. Vēlām zortem te klājās vēl ļaunaki nekā smilti, jo
dumbrā, kad ta jau reiz izkaltuse. augi izdeg visstipraki. Dažās slejās
zem dumbras bij rūsa; tur kartupeļi jau jūlija vidū pavisam nokalta.

Salīdzinājumu gan šādas rūsainas slejas neķēra.
Zemi sagatavoja un kartupeļus apkopa un mēsloja gluži tāpat kā

smilti. Te tikai leetoja gluži īsus kūtsmēslus, kas pa zeemu stirpā gu-

lējuši, jo dumbrai jau tā trūda pārpilnam un viņas darbiba jarosina, ne-

ba dotees no veelu izskalošanas.

Ražas, uz 1 pūrv. pārrēķinot, bij sekošas:

Leelo Mazo I
~ .

Leel ° Stērķeļu
_

. . . Kopa tupeņu dau-
Zortes nosaukums. tupepu tupepu stērķe]u- dzums

pudi. pudi. K •

Sat. «ļ0 pudi

, a) Agras.
Cvikauas agree ....

354,7 59,4 414,1 13,7 55,5

Agree ražigee 356,3 i 57,8 414,1 13,5 54,8

Lūcija | 264,1 78,1 342,2 15,6 51,8

Starkenburgas agree . . ~
259,4 42,2 301,6 14,5 42,9

b) Vēlas.

Panākums I 228,1 81,2 309,3 13,7 40,7

Voltmann 34 210,9 62,5 273,4 13,2 34,8

Topāzs 1 198,4 53,1 251,5 13,9 33,9

Silezija | 215,6 34,4 250,0 13,3 32,6

Ari skaitļi rāda, ka dumbrā vēlām zortem klājees sliktāki nekā

agrām. Ka apstākļi bijuši pavisam ārkārtīgi, redzam ari no ta, ka
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Silezija, kuj-a 13 gadus no veetas gandrīz arveenu devuse visleelako

ražu, šeft ražojuse vismazāk.

Mālā Šogad neiznāca kartupeļu zortu salīdzinājumu sarīkot.

11. Lopbaribas beetes.

Beetes mūsu klimatā gan ceeni karstu vasaru, bet ar karstumu

saistītais sausums bij preekš viņām par stipru. Augustā un zeptembri
uznākušee leeti viņas gan vēl uzlaboja, tomēr galvenā augšanas laik-

metā nokavētais vairs nebij satverams. Kad beetes sāka ņemt nost,

tām lapas bij vēl koši zaļas, taču ar novākšanu vairs nevarēja kavetees,

jo ta nav izdarama uz ātru roku, kad sējums plašaks. Neskatot uz

sulas pilnām lapam, sakņu sausnas saturs gandrīz visām zortem ne-

parasti leels, kas nāk no ārkārtigi sausās un karstās vasaras.

Visvairāk pūļu bij ar beešu pirmo sējumu. Pavasara vēsumā

nezāles pirms beešu sēšanas bij maz dīgušas; tās dīga vēlāk, pee kam

leelakā daļa negaidija beešu uzdīgšanu. Bez tam pirmo sējumu,
pirmā augšana bij gausa un vārga, stipri maitaja spradži un citi pos-

titaji. Tas tādēļ veetam palika rets. Daudz spēka viņam noņēma
nezāles, nav veenā deenā iznldamas. Vēlāk šo sējumu gan ap-

laistīja ar vircu, bet ta sāka darbotees tikai augustā, kad bij nolijis kaut

cik leetus, un vairs nepaguva savu spēju pilnīgi izrādit.

Labaki klājās otram sējumam, kufā atradās zortu salīdzinājums.
Pirms ta sēšanas zemes sagatavošana un uzdīgušo nezāļu iznīdēšana

bij jau divreiz izdarita. Pee siltākā laika šis sējums ātrāki uzdīga un

sparigaki auga, tā ka viņu jau mazak mocija postitaji un nezāles. Ap-
strādāšana iznāca veeglaka un lētākā. Bet vislabaki klājās beidzamam

sējumam, kufam zemi strādāja un nezāles pirms sēšanas iznīdēja pa

trim lāgeem. Tas tad ari prasija vismazāk dārgā apkopšanas darba

un pat izdeva vislabāko ražu. Ši vasara sevišķi spilgti peerādija, ka

ar sakņu sēšanu neder pārak steigtees, ja zeme nav tīra no nezālem

un ideāli izstrādātā. Un galvenajs ka leelaku sējumu neder izdarit

visu uz reizi. Kauču tā varbūt ne arveenu nedabūs eespējami leelako

ražu, bet sasneegs visleelako tīru pelņu.
Lopbaribas beešu zortu salīdzinājumu šogad izdarija veenigi stingrā

mālā, pēc melnā papuvē sēteem, ar zuperfosfatu un bagatigi ar kūts-

mēsleem mēsloteem kveešeem. Rudeni pirms papuves bij izdarita dziļ-
aršana. Drīz pēc kveešu novākšanas rugāji bij sagraizīti ar Šķīvju
ecešam un tā nostāvēja līdz aršanai rudenī. Beetem deva 4 pudus
20°/o zuperfosfata un 2 kules kainita uz pūrveetas.



Šogad Veibulia sēklu audzinatavas zortem. kuras tagad mums

visizdevigaki leetot, peeveenoja tikai Leutevicas beetes. Gan izmēģi-
nāšanai peesūtija dažas zortes iz Parizes, bet tās deemžēl peenāca tik

vēlu, ka salīdzinājumā vairs nevarēja uzņemt. Domājams, ka sūtijums
bij Vācijā tīši nokavēts, lai strādātu pret franču konkurenci.

6. mājā sētām un 9. oktobri noņemtām beetem, uz 1 pūrv. pārrē-

ķinot, bij sekošas ražas:

Lapas, Saknes, Saknēs sausnas.

Zortes nosaukums. VZZĀTZTpudi. pudi. pudi no

ļļ | r pūrv.

Veibulia Ekendorfas sarkanās.
. .

302,1 ļ 1180,4 14,1 166,4

„
Cilindra Barres

....
256,2 1317,6 12,3 162,1

.
Ekscelzior J 271,5 1212,4 12,4 150,3

Ljusrol |ļ 268,4 1090,4 13,6 148,3

.
Serimner 1 366,0 1122,4 13,5 151,5

„
Barres sark.-dzelt.

.
315,7 1226,1 12,0 147,1

Regia ļ 236,4 986,7 13,9 137,2

Leutevicas ļļ 434,6 690,8 15,9 109,8

111- Lopbaribas burkāni,

a) Mālā.

Burkānus te sēja reizā ar beidzamo beešu sējumu. Preekšaugs,
zemes sagatavojums un mēslojums tas pats, kas beežu zortu salīdzinā-

jumam, tikai mālam drusku stiprāks smilts peemaisijums. Novākti 11.

oktobri, pee pilna zaļuma.

Ražas, uz 1 pūrv. pārrēķinot, šādas:

Lapas, Saknes, Saknēs sausnas.

Zortesno s au k u m s. ~
*

.. ..T,'pudi. pudi. proc . pudi no

K

purv.

Veibulia Zupra . ....
298,9 974,5 12,2 118,9

„
dzeltenee 364,5 1009,5 11,3 114,1

Vogezu (no Mettes) 317.2 944,0 11,0 103,8
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b) Dumbrā.

Zeme dumbraiņa smilts. Gabalu, ķujā sarīkoja zortu salīdzinājumu,

preekš 8 gadeem uzplēsa no atmatas. Pirmo gadu sēja auzas un zem

tām tūliņ āboliņa-zāles maisijumu. Šis pļavas eerīkojums neizdevās.

Kauču pirmos gados zāles augums pastāvigi uzlabojās, tomēr tas palika

tāļu pakaļ tām pļāvām, ko eerīkoja pēc zemes pamatigas sastrāda-

šanas. Jau 1912. g. rudenī veenu gabalu uzplēsa no jauna, un 1913. g.

uzplēsa to gabalu, kuļ-ā šogad salīdzināja burkānu zortes. Pa teem ga-

deem, kamēr zeme stāvēja zem zāles, viņa bija tapuse irdena un, ik

rudeņa mēslojot, eekrājuse pa pilnam augu baribasveelu. Uzplēsa vēl

siltā laikā un plēsumu vēl rudeni sagraizija ar ..Vassi* ecešu. Pavasari

deva tomasmiltus un kālijā sāli un uzveda sīkus mēslus, kuj-us izraka

no 1909. g. nodegušas kūts atlikumeem. Pēc tam laida šķivju ecešas,

atsperu kultivatoru un cikcak ecešas. Burkānus sēja 30. aprili. Ap-

kopšanu deva parasto, pee retināšanas leetojot kapliti un rušinašanu un

apmešanu izdarot ar zirga rušinātāju. Vasaras beigās ari aplaistīja ar

stipru vircu, kufa sausajā laikā drīzāk kaitēja nekā līdzēja un tikai ru-

deni, kad bij vairak uzlijis, varēja izdarit mēslojošu darbibu. Taču ee-

vērojamu eespaidu uz ražu vircas laistijums vairs nespēja darit.

Pee novākšanas 11. oktobri eeguva sekošas ražas, pārrēķinot uz 1

pūrveetu:

Lapas, Saknes, Saknēs sausnas.

Zortes nosaukums.
~ ~

i
pudi. pudi. Drcc

pudi no

ļļ | v ' 1 pQrv.

Veibulla Zupra ļ 212,0 1059,9 11,4 120,8

Vogezu 183,0 908,9 12,0 109,1
Veibulla dzeltenee 181,5 896,7 11,8 105,8

111. Rāceņi (turnepši) un kāļi.

Šo sakņuaugu zortu salīdzinājumu šogad izdarija veenigi stingrā
zemē, tūliņ blakus atteecigam burkānu zortu salīdzinājumam. Zemes

sagatavojums un mēslojums tas pats, kas burkaneem, un ari sēja tai

pašā deenā. Vasaras vidū rāceņus un pēc tam ari kāļus stipri maitaja
sprādži, un augi dabūja .atdzertees* tikai kad augustā bij uzlijis vairak

leetus. Tas ir saēsto lapu veetā uzauga jaunas, pēc kam varēja sāktees

sakņu sparigaka attīstišanās. Sprādži rāceņus un kāļus mums stipri
maitā gandrīz katru gadu un tādēļ viņus beetem noderigā zemē nav

10



vērts sēt leelakā daudzumā, kauču apkopšana iznāk lētākā, tādēļ ka šee

augi ātrāki aizklāj rindu starpas un neļauj nezālem attīstitees. Dumbrā

burkaneem peemaisija rāceņus, lai agraki varētu uzsākt sējuma apkop-
šanu, jo rāceņi ātri uzdīgst un apzīmē rindas. Te sprādži rāceņus mai-

taja uzkrītoši mazak nekā mālā, tā ka dumbrā starp burkaneem rāceni

izauga leeliski. Veenā gabalā rāceņus atstāja beezaki. Tur burkāni

zem rāceņu apēnojuma panīka, bet to teesu rāceņi izdevās tik vareni,

ka viņu veena pūrveeta augustā vaj veselu mēnesi deva zaļbaribu slau-

camām govim, izēdinot saknes ar visām lapam.
’ Tādās veetās rāceņus

drīzāk eeteicams sēt plašakā mērā ari Kurzemē. No beetem tādā smilts

dumbrā gfūti ko labu izdabūt.

Kāļu un rāceņu zortu salīdzinājumu novāca 10. oktobri un, uz

1 pūrv. pārrēķinot, eeguva sekošas ražas:

\

Lapas, Saknes, Saknēs sausnas.

Zortes n osa u kurn s.

pudi. pudi. pudi no
v ļ r ūrv.

a) Kāļi.

Bangholm 311,1 751,8 13,7 103,0
Zveedru dzeltenee 1 305,0 610,0 13,3 81,1

b) Rāceņi.
Bortfeldas 228,7 976,0 10,0 97,6
Globus 292,8 966,8 9,2 88,9
Sekel 1 262,3 893,6 9,0 80,4

Tā tad tiklab kāļi, ka rāceņi kurmēr tais pašos apstākļos devuši

daudz mazak nekā beetes. Taisnība gan, ka viņus var turēt nenoņem-
tus ilgāki par beetem, jo tee pret salu visai izturīgi.

J. Bergs.

Bērzmuižā, 22. oktobri 1914. g.
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Tautas skola un lauksaimneeciba
Mūsu valdibas eerēdņi jau kopš ilgākā laika spreeduši par

lauksaimneecibas zinibu izplatišanu plašākās lauksaimneeku masās,
eeskatidami, ka tikai šajā cejā eespējams peenācigi pacelt Kreevi-

jas zemi stāvošo lauksaimneecibu. Galvenā kārtā uzņēmees gā-
dību par lauksaimneecibas zinibu izplatišanu tautā Zemkopibas
Departaments, kurš pārzin lauksaimneecibas skolu nodibināšanu

un pārvaldišanu, izsneegdams veenreizejus un ikgadējus pabalstus
naudā viņu uzbūvēšanai un uzturēšanai. Kauču gan Zemkopibas
Departamenta pārziņā ir jau smuks skaitlis lauksaimneecibas skolu

pēc jaunākām ziņām pavisam 288 dažadu mācibas eestāžu,
tas tomēr ir vēl pavisam maz, ja ņemam vērā Kreevijas milzigo
plašumu un salīdzinām citas valstis un viņu atteecigo lauksaim-

neecibas skolu skaitu.

Lai lauksaimneecibas zinibas ātrāki un plašaki izplatitos lee-

lajās lauksaimneeku masās, jau labi sen atpakaļ gadu 50 un vai-

rāk, —, ir radušees aizrādijun.i, ka vajadzētu tautas skolu ņemt

palīgā ša uzdevuma izpildišanai. Šce aizrādijumi jau toreiz atrada

daudz pretneeku un aprādijumu, ka mērķi šādā ceļā nesasneegs.
see pretneeku uzskati līdz šim laikam paleek pa daļai spēkā. To-

mēr min. ideja nav apklususe, arveenu no jauna cilātā un dažkārt

pabalstita īpaši no Zemkopibas Ministrijas. Si ministrija, sākot no

1888. gada, izlaida noteikumus par augļukoku stādama materiala,
dažadu sēklu, rīku u.c. izsniegšanu tautas skolotajeem bez mak-

sas, dažadu lauksaimneecibas nozagu eerīkošanai un vešanai. Gadu

velak viņa atvēlēja no saveem līdzekļeem izsneegt pabalstus baz-

nicas skolotāju skolām un Tautas Apgaismošanas Ministrijas sko-

lotāju zeminareem lauksaimneecibas zinibu mācibai, no 1890. gada
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sākot nokārto viņa kārtigu lauksaimneecibas kursu sarīkošanu pee
lauksaimneecibas eestādem tautas skolotajiem. 1897. gadā ši pate
ministrija izgādā Ķeizara apstiprinājumu, tautas skolām bez maksas

peešķirt no kroņa zemes gabalus.
Tāpat Tautas Apgaismošanas Ministrija veicinajuse lauksaim-

neecibas zinibu izplatišanu. Viņa pabalstija lauksaimneecibas kursu

sarīkošanu tautas skolotajeem, ka ari augļu- un sakņu dārzu ee-

rikošanu pee tautas skolām. Tais gadijumos, kad skolās mēģināja
eevest lauksaimneecibas zinihas kā mācibas preekšmetus, minist-

rija peeturejās pee tādas kartibas, ka skolā pasneedza tās dabas

mācibas veidā, cenšotees viņas peemēj-ot veetejo zemneeku dzīvei,
lai caur to skolas teorētiskais kurss būtu, cik veen eespējams, pee-

mēp>ts zemneeku dzīves prasibam. Bez tam šās ministrijas teešā

pārziņā ir vairakas lauksaimneecibas un lauksaimn. amatneecibas sko-

las. Pašā pēdējā laikā Tautas Apgaismošanas Ministrija šo jautājumu
no jauna eekustinajuse, un ir nodomajuse, ka laikrakstos bij ziņots, tī-

ras lauksaimneecibas skolas nodibināt (peem Ventspils apkaimē).
Kreevijas zemstes, kufas vispār ļoti daudz darījušas tautas

izglītibas laukā, dažas ir mēģinājušās lauksaimneecibas zinibas ee-

vest tautas skolā. Zemstu darbeneeku kongresi ir vairākkārt šo

autajumu cilājuši un vairak vaj mazak viņam par labu izsacijušees.
Lai nāktu pee kādeem noteiktakeem atzinumeem šajā jautā-

jumā, šogad no 26. —29. martam Pēterburgā noturēja sēdi, kufā

spreeda par to, kādā mērā un kārtā eespējams caur tautas skolu

izplatit lauksaimneecibas zinibas tautā. Sapulci vadija Galvenās

Zemes Eerīcibas un Zemkopibas Pārvaldes pārvaldneeka beedris

grafs P. Ignatjevs. Šajā sapulcē ņēma dalibu daži Valsts Padomes

un Valsts Domes locekļi, zemstu preekšstāvji, Tautas apgaismo-
šanu ministrijas un Sinoda preekšstāvji, Galvenās Zemes Eerīci-
bas un Zemkopibas Pārvaldes eerēdņi un vairaki eelūgti veesi,
pavisam pāri par 4M cilvēku. Jautājumus vispusigi pārspreežot,
sapulce nolēma sekošu:

1) Tautas pirmmācibas skolu programās jaeeņem zinibu pa-

sneegšana, kufas atteecas uz dzimtenes un dabas mācibam, peemē-
rojotees veetejai lauku dzīvei vispārigi un lauksaimneecibai atse-

višķi; šis mācibas japasneedz sakarā ar praktiskeem darbeem, pee-

mēpjjot tās skolēnu vecumam un attīstibai. Praktisko darbu no-

lūks ir veicināt tikpat audzināšanu, ka ari vispārējo attīstibu.

2) Ša nolūka labad vajadzigs, ka veetejeem organeem, kup
vada veetejas pirmmācibas skolas, būtu eespējams šo skolu prog-
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ramas un mācibas peemēpjt veetejām vajadzibam aizrāditā virzeenā,
un ka mācibas plānā būtu eevestas atsevišķas dabasmācibas stundas.

3) Divklasigo skolu otrās klasēs un augstākās pirmmācibas
skolās eevedama atsevišķās dabaszinibu nozarēs teorētiska un prak-
tiska mācibu pasneegšana, peemējnjotees lauksaimneecibai, lai caur

to mācekļus sagatavotu lauksaimneecibas technikas zinibu un pra-
šanas eegaumešanai.

4) Tajās pirmmācibas skolās, kufās ir preekš tam izdevigi

apstākļi (sagatavoti skolotāji, zemes gabali u.c.), var eevest lauk-

saimneecibas mācibas, bet tikai nebojājot pee tam skolas pamat-
uzdevumus.

5) Līdzekjeem, ar kupeem eespejams eevest skolā nodomāto

virzeenu (1. un 3. p. p.), vajag būt dažadeem un aptvērt dažadus

skolas dzīves un mācibu pasneegšanas jautājumus, bet viņeem va-

jag atbalstitees uz redzamibas un lldzdarbibas pa-
mateem. Tamdēļ vajag peegreest vēribu peemēram sekošām dar-

bibam: a) lasit rakstus, kufi aplūko lauku dzīvi un lauksaimnee-

cibu, tamlīdzigus aritmētiskus un ģeometriskus uzdevumus atrisināt

un vispārigi mācot lasit, rakstit, rēķināt paturēt vērā aizrādito no-

lūku; b) novērot veenkāršako mēģinājumu eekārtošanu dabasmā-

cibās; c) sarīkot kārtigas veetejas ekskursijas veetejas dabas un

dzīves vispārigi, vaj atkal atsevišķi veetejo saimneecibu vaj citu

lauksaimneecibas eestāžu novērošanai; d) salasit dažadas kolekcijas
pa ekskursiju laiku; e) eerikot, pēc eespējas, augļudārzus, sakņu-
dārzus, dravas, paraugu lauciņus, tos apkopjot un viņos eekārtojot
skolēnu praktisku nodarbināšanu u. tml.

6) Veetejo lauksaimneecibas speciālistu līdzdarbiba pee tau-

tas skolas varētu parāditees sekoši: pēc eespējas būt peepalīdzi-
geera skolotajeem vispārigi pee dabasmācibu pasneegšanas eekār-

tošanas, pee lauksaimneecibas mācibu materiala izvēles ar aizrā-

dijumeem un padomeem, ka ari apgādājot redzamibas mācibas

līdzekļus un bez tam būt peepalīdzigeem pee skolu saimneecibu

eekārtošanas, skolēnu ekskursijām u. t. t. Bez tam eevēlams lauk-
saimneecibas speciālistu sakars ar skolotajeem pee skolas dzīves
dažadu jautājumu apspreešanas atteecigās sapulcēs un pārsprecdumos.

7) Tautas skolu skolotāju personāls, ka ari viņu tagadēja
sagatavošana atteecigās mācibas eestādēs pa leelai daļai ir maz

noderigi aizrādita virzeenā izpildišanai. Tamdēļ izrādās nepeecee-
šami: a) sarīkot skolotajeem kursus galvenās Zemkopibas Eerīcibas
un Zemkopibas Pārvaldes pārziņā ar lekciju, saruņu un praktisko
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darbu programu, kupa peemēfota vispārējam garam un uzdevu-

meem tautas skolai, kup apzīmēti 1., 2., 8. un 5 p. p.; pee tam

vēlams, ka kursus vaditu kopigi pedagoģiskais un lauksaimneeku

speciālistu personāls, kufš pazīst veetejos apstākļus, b) Eevesl

visu skolu, kurās sagatavojas tautas skolotāji un skolotājās, prog-
ramās to mācibas materiālu un nodarbošanu pasneegšanu, kup
raditu eespēju nākošeem tautas skolotajeem veikt tos vispārējus
uzdevumus, kup apzīmēti 1., 2., 3. un 5. p. p. īpaši nepeecee-
šami ir eerīkot pee speciālām pedagoģiskām mācibas eestādem

un, kur veen eespējams, pee vispārējām mācibas eestādem parauga-
mācibas eerīkojumus, kā: preekšzīmigas saimneecibas, laukus,
augļudārzus, sakņudārzus, dravas u.c. c) Sastādit preekš sko-

lotajeem populārās grāmatas, uzdevumu krājumus, metodiskas ro-

kasgrāmatas, no skolotājs pats var smeltees zinašanas, ku-

ras tam vajadzigas aprāditam nolūkam, materiālus saruņam, dar-

beem ar skoleneem un metodiskus aprādijumus, kā vislabāk iz-

mantot atteecigo materiālu.

8) Blakus visam aizrāditam eevēlams, ka teem skolotajeem,
kas vairak šajā leetā eeintereseti un savu skolu labvēligo apstākļu
labad (sal. 4. p.) gribētu eegūt speciālās lauksaimneecibas zinibas,
tiktu sneegta palīdziba. Tādeem skolotajeem vajag dot eespēju
apmeklēt speciālus kursus, kurus sarīko par atsevišķām lauksaim-

neecibas uozarem zināmā apgabala skolotajeem.
9) Lai skolotājus sagatavotu lauksaimneecibas mācibu pa-

sneegšanai pirmmācibas skolās, kurās šās mācibas eeved (4. p.),
ir vajadzigs eekārtot lauksaimneecibas pedagoģiskus kursus pee

skolotāju un citām mācibas eestādem, pee kam šee mācibas plāni
un programas jaapstiprina saziņā ar Galveno Zemes Eerīcibas un

Zemkopibas Pārvaldi.

10) Eeteicams ari atvērt pedagoģiskas klases vaj kursus pee
zemākām zemkopibas skolām preekš teem audzekņeem, kup pēc
kursa beigšanas vēlētos eestātees par tautas skolotajeem.

11) Teem skolotajeem, kup, blakus saveem vispārejeem pee-

nākumeem, kārtigi nodarbojas ar skoleneem skolas zemes gaba-
los, augļu —, sakņudārzos u.c. (4. p.), vajag izsneegt īpašu at-

līdzibu, pamatojotees uz nosacijumeem, kurus sastādijuse Galvena

Zemes Eerīcibas un Zemkopibas Pārvalde, saziņā ar atteecigām
eeintresetām eestādem.

12) Lai būtu eespējama vispārēja vadiba un pārraudziba par

peenācigu mācibu pasneegšanu dzimtenes un dabas mācibas pirm-



mācibas skolās (1. p.) un dabas zinibas peemērot lauksaimneecibai

(3. p.) otrās klasēs divklasigajās skolās un augstākās pirmmācibas

skolās, ka ari par skolu augļudārzu, sakņudārzu, dravam, parauga
laukeem u.c. eerīkošanu un vadišanu, tad veetejee Galvenās Ze-

mes Eeerīcibas un Zemkopibas Pārvaldes eerēdņi jaeeskaita jepar-

ķijas un viņu apriņķu nodaļu skolu padomēs, ka ari guberņu un

apriņķu skolu padomēs par locekļeem.
13) Par to, kādā vīzē tautas skolu un viņas skolotājus izman-

tot lauksaimneecibas zinibas izplatišanai tautā, izspreež preekš-
stāvji no atteecigām ka ari veetejām eestādem. Bet par šo spree-

dumu izpildišanu rūpējas katra eestāde pēc peederibas, Baznicas

Pārvalde, Tautas apgaismošanas Ministrija un Galvena Zemes Ee-

ricibas un Zemkopibas Pārvalde par savām skolām.

14) Izdevumi, kup celtos atkaribā no preekšejā punktā mi-

nētas rīcibas, jasedz katrai pārvaldei no sava budžeta. Izdevu-

mus par speciālām lauksaimneecibas mācibam (4. p.) sedz Galvena

Zemes Eerīcibas un Zemkopibas Pārvalde no saveem lidzekļeem.

15) Lai izplatitos speciālās lauksaimneecibas zinibas un vin*

gribas, vajadzigs dibināt speciālās lauksaimneecibas skolas un no-

daļas, klases un kursus preekš eedzīvotajeem.
Bez šeem jautajumeem par dabas mācibu un lauksaimneeci-

bas eevešanu pirmmācibas skolu kursā, sapulcē vēl apspreeda
jautājumu par atsevišķu papildu lauku skolu nodibināšanu. Sājā
jautājumā sapulce nolēma sekošu:

Atzīstot par eevēlamu izplatit Kreevijā praktiska rakstura pa-

pildu lauku skolas, pēc vācu papildu lauku skolu tipa, bet pee-

mēfojotees kreevu apstākļeem, sapulce eeskata par peenākumu
Galvēnai Zemes Eerīcibas un Zemkopibas Pārvaldei šāda tīpa skolu

organizāciju mēģinājumam, ka ari pabalstit sabeedribu un privātus
cilvēkus šādu skolu nodibināšanā.

Šāda jauna tīpa lauku skolu sīkāku nosacijumu un eekārtas

izstrādāšanu sapulce atzina par derigu uzdot Galvenai Zemes Ee-

rīcibas un Zemkopibas Pārvaldei.

No šeem lēmumeem redzam, ka minētā sapulcē nokļuvuši
pee atzinuma, ka tautas skolu var un vajag izmantot lauksaimnee-

cibas zinibu izplatišanai tautā. Pee tam jaatzīmē, ka sapulcē bij
sastopjami šajā svarigā jautājumā dažadi eeskati, kas ari veegli
saprotams, ja jautājumā pamatigaki eedziļinajās.

Veena daļa sapulces dalibneeku eeskatija par vajadzigu ee-

rīkot lauksaimneecibas mācibu pasneegšanai skolneekeem (un ari

16
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peeaugušeem) dārzus, dravas u.c. mācibu palīgu eestādes. Otra
dala eeskatija par eespējamu pirmmācību kursa teeši eevest lauk-

saimneecibas pasneegšanu. Trešā daļa#
ceeti izsacijās pret trisga_

dejas tautas skolas kursa grozīšanu un atzina to par eespējamu ti-
kai tad, ja pirmmācibas skolas kursu pagarina uz četreem gadeem.
Bet ceturtā dala, peeturotees pee vidusceļa, atzina par eespējamu
un eeteicainu pirmmācibas skolā eevest tikai dabasmācibu pa-
sneegšanu, peemēj-ojotees lauksaimneecibai. Pēdējās domas tad ari

izrādijās par sameerinošām un atrada visas sapulces peekrišanu.
Tamdēļ ar * pirmmācibas skolas peeņemtos lēmumos šķiro

divās dajās: 1) pirmmācibas skolās ar 4 gadigu mācibas laiku, un

2) divklasigās skolās un augstākās pirmmācibas skolās. Pirmējās
būtu eespējams blakus parastām mācibam eevest dzimtenes un

dabas mācibas, peemēfojot veetejai lauku dzīvei un lauksaimnee-

cibai, sakarā ar praktiskeem darbeem. javeicina tikpat au-

dzināšana, ka vispārēja attīstiba. Bet otrajās skolās lauksaimnee-
cibas zinibas jau eespējams plašakā mērā eevērot. Divklasigo skolu

otrās un augstāko pirmmācibas skolu vecākās klasēs eevedama

dabaszinibu atsevišķu nozaru teorerisku un praktisku mācibu pas-

neegšana, peemēfojotees lauksaimneecibai.

TadēJ ka sapulcēs peedalijās ari Tautas Apgaismošanas Mini-

strijas preekšstāvji, tad varam sagaidit, ka šis jaunais virzeens drī-

zumā parādisees dzīvē un mūsu tautas skolu programas tiks attee-

cigi papildinātas.
Kādas sekas varam no ša ļaunā virzeena sagaidit?
Nolūks tautas skolu izmantot lauksaimneecibas zinibu pla-

šākai un ātrakai izplatišanai tautā ir veegli saprotams, jo caur viņu
eet visa nākoša lauksaimneeku paaudze, kūja pārnesis savās saim-

neecibās lauksaimneecibas zinibas un še leetā liks. Mēs daritum

nepareizi, ja šādam paņēmeenara noleegtu zināmus panākumus,
bet atkal malditos, ja no viņa sagaiditum lauksaimneecibas leelisku

uzlabošanos un uzzelšanu.

Atteecigi leelakus panākumus lauksaimneecibā tautas skola

varēs dot tais Kreevijas apgabalos, kur lauksaimneeciba vēl pa-
visam bērnu autiņos, kas sakams vispār par Eekškreevijas gu-

berņu zemneeku saimneecibam. Tur zemneeku bērni eepazīsees
ar veenkāršakajeem darburīkeem un mašinam, ar viņu leetošanu,
un tos zinās vēlāk sādžā nodarbināt. Tas būs jau solits uz preekšu.

Mūsu apstākjos šajā ziņā maz ko varēs lauksaimneeciba man-

tot, jo viņa jau ir pāri šim stāvoklim. Lai mūsu lauksaimneecibu



biditu uz preekšu, vajadzigas pamatigakas zinašanas, nekā tās, kuj*as

eegūstamas tautas skolās aprādītā kārtā.

Vairak vērtības būs tām zinašanam, kufas izplatīs divklasi-

gas, īpaši augstākās pirmmācības skolas, bet ari tikai tad, ja šajās
skolās atteecigo mācibu pasneegšana būs peeteekoši eekārtota un

izvesta. Par lauksaimneecibas mācibu pasneegšanas atteecigo ee-

kārtojumu īstenibā programu sastādijumu un viņu leetderibu

atleek mazak šaubu izsacit, jo projektā ir paredzēta viņu vispusiga
aplūkošana, ņemot palīgā veetejos lauksaimneecibas zinibu speci-
ālistus. Taču še nav no leela svara pašas programas sīka jo sīka

uzstādišana un izstrādāšana, bet gan viņas izpildīšana. Ko līdzēs

mums labi izstrādātā programa, ja nebūs labi sagatavotu izpildī-
tāju mācibu pasneedzeju? Pēdējais jautājums ir tas svarigakais

no viņa teeši atkaras leetas sekmiga atrisinašana.

Par to nav divējādu domu, ka lauksaimneeciba nav radama

pēc vispārejeem īseem recepteem. Ja tas tā nebūtu, tad jau varētu

uz ātru roku sagatavot tikpat labus lauksaimneecibas mācibu sko-

lotājus, ka viņu izpildītājus dzīvē.

Pateesee panākumi mūsu lauksaimneeku dzīvē no nodomātā

jauneeveduma būs teešā atkaribā stādami no tam, cik labi būs sa-

gatavoti mācibu pasneedzeji minētās skolās un vaj teem būs ee-

spēja dota lauksaimneecibas mācības peeteekoši saveem audzek-

ņeem pasneegt un izprotamas darit. Saprotama leeta, ka no tā-

deem skolotajeem, kup savas lauksaimneecibas zinibas eeguvuši
tikai kādos īsos lauksaimneecibas kursos, vaj no populārām grā-
matām, mēs nekā laba nevarēsim sagaidit.

Mūsu parastās pagasta skolās no dabas mācibu pasneegšanas,
peemērojotees lauksaimneecibai, pavisam maz ko varēsim gaidit,
ja netiks grozits pag. gada „jaunais kurss“, kufu eeveda tag. mā-

cibas apgabala kurators. Lai varētu dabas mācibas saprast, va-

jadziga eepreekšeja vispārēja izglītiba, kupj tagadējais pārkreevi-
našanas virzeens nevis paātrina, bet stiprā mērā aptur. Ar leelaku

vaj raazaku daudzumu kreevu vokabuļu eebuldurešanu prāts ne-

teek attīstits uz dabasmācibu Izprašanu. Ja grib, lai mūsu pa-
gasta skola kautko dotu mūsu lauksaimneecibai, tad jaatmet minētais

~jaunais kurss“, kuj-š kreevu tautai, kā tādai, bez šaubam neveena

jauna locekļa nepeevedis.
.

J. Mazversits.J. Mazversits.
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Vispārigi aizrādijumi par zaļu sēklu
audzēšanu.

Zemkopji dažadas zāles savos tīrumos audzē divējādā nolūkā,
lopbaribai un sēklai. Pirmā gadijumā cenšas eegūt labu seenu,

otrā augstvērtigas sēklas. Tiklab veena kā otra mērķa sasneeg-
šanai katrā reizē jaeet nevis pa kopēju, bet pa atsevišķeeem ceļeem.
Ja zāles audzē seenam, tad jasēj beeži un izklaidus, bet ja sēklai

tad rindās un reti. Beeži un izklaidus sētās zāles izaug gaj*as
un teevas, ar mīkstecm kāteem, kas lopbaribai ļoti teicami. Jasēj
rindās un reti, tad steebri attīstās stingri, resnāki un zeedu galviņas
vaj vārpiņas uzaug leelakas un satur daudz sēklu. Pirms ķej*as pee
zāļu sēklu audzēšanas, vajag novērot zemes un klimata apstākļus
un izraudzitees tikai tādas zāļu sugas, noder veetejeem ap-
stākļeem un spēj viņeem pilnigi peemēfotees. Tikai no tādām zā-

lēm zemkopis eegūs sēklas, kufas atmaksās viņa pūliņus. Zāļu
sēklu audzēšanai janodala seviķs lauka gabals ārpus sējas kārtibas.

Tūliņ leelumā ar zāļu sēklu audzēšanu nav eeteicami nodarbotees.

No sākuma peeteek, ja sēklai atstāj tikai dažas pūrveetas. Necen-

šatees audzēt veenā reizē vairakas sugas, bet sākumā apmeerinatees
ar veenu vaj divām. Ar laiku, kad šai darbā eevingrinasatees un

tapsat leetprateji, tad droši varesat ķertees pee zāļu sēklu audzēša-

nas plašākos apmēros, ka ari strādāt ar vairākām sugām reizē. Ja
šo neevērosat, tad uzņēmums nesekmesees.

Zāļu sēklu audzēšanai vajadziga labi izstrādātā un mēslota

zeme. Saprotama leeta, ka ari veeglakas zemes, ja viņas kreetni

mēslo un labi apstrādā, izdod peeteekošas zāļu sēklu ražas. Dažas
zāles preekš sēklas labi paaug ari purvaiņās, pat kūdraiņās zemēs.

Turpmāk, kad būs runa par katru zāli atsevišķi, sīkāki peezīmesim



ari to, kādu zemi katra no tām grib. Kā redzams, zāju sēklu au-

dzēšanai noder gandrīz vaj visādās zemes, bet viņām vajag būt tik-

pat labi apstrādātām, kā preekš rudzeem. Pirmā prasiba, ko uz-

stāda zāļu sēklu audzēšana, ir no nezālem tīra zeme. Kas šo pra-
sibu negrib izpildit, tas ar zāļu sēklu audzēšanu labaki lai neeesāk

darbotees. Nezāles mazina sēklu ražu un sēklu vērtibu, apgrūtina
viņu tīrišanu un dažreiz šo darbu padara pavisam neeespējamu.
Visa ta sekas ir no veenas puses leeli izdevumi sēklas tīrot un no

otras maza raža un zemas cenas. Zeme no nezālem ir tīra pēc
šādeem augeem: 1) pēc sakņaugeem, 2) vīķauzam, zaļbaribas un

3) melnās papuves. Kartupeļu vaj sakņaugu zeme jauzar tikai pa-
vasari un janoecē, tomēr nav par ļaunu, ja viņu jau rudeni padziļi
saar. Vīķu zeme tā jaapstrāda: Tiklīdz vīķi novākti, tūliņ zeme ja-
uzloba un kad nezāles sadīgst, janoecē. Rudeni druva jaapaf. Pa-

vasar! arumi jaecē ar atsperu ecešam vaj ar kultivatoru jaapstrādā.
Pēc tam zeme janoecē līdzena un tad viņa jauzskata par sējai pil-
nigi sagatavotu. Smagas zemes ari pavasari veenreiz sekli jauzar.
Ja zāļu sēklas grib audzēt papuvē, tad var rīkotees divējādi. Tai

gadijumā, ja papuvi uzar tikai jūnija mēneša sākumā vaj vidū, nav

eeteicams zāles sēt rudeni, jo tad aukstumam uznākot asni vēl ir

visai vāji, neeestiprinajušees. Labaki sēšanu atlikt uz pavasari, bet

tad pirmā, tas ir tai gadā, kad zāles sēj, sēklas nevar ražot un zeme

divus gadus no veetas neko neeenes. Ja sēklas grib eegūt veenu

gadu agraki, tad papuve jau rudeni jamēslo ar kūts un māksligeem
mēsleem un jauzar, pavasari jaecē, lai uzdīgst nezāles, kuras jūnijā
jaeeap Pēc kāda laika var irdināt ar kultivatoru vaj atsperu ece-

šam, noecet ar parastām ecešam un sēt sēklas jūlija eesākuraā vaj
vidū. Tā rīkojotees jau nākošā gadā teekam pee zāļu sēklu ražas.

Zāles var sēt ari pēc zaļbaribas vīķauzam, kuras jūlija sākumā ja-
nopļauj, zeme tūliņ jauzloba un jaecē. Jūlija vīdū lobijums dziļi
jaeeap kreetni janoecē ar atsperu un parastām ecešam un tūliņ ja-
sēj zāļu sēklas. Kā otru svarigu noteikumu pee zāļu sēklu audzē-

šanas var minēt kreetnu zemes mēslošanu. Kūts mēsli jaleeto tikai

zem preekšauga un papuvei. Tas tamdēļ, ka ar kūtsmēsleem uz

tīruma izved daudz nezāļu sēklu, kuras ir zāļu sēklu audzinataja
leelakās eenaidneeces. Ja turpretī kūtsmēslus leek zem preekš-
augeem, tad tādos laukos sevišķi labi aug lopbaribas zāļu sēklas.
No māksligeem mēsleem nepeeceešami ir kālijā sāls un zuperfos-
fats, pee kam pēdējā veetā var leetot ari tomasmiltus. Nereti labi
noder ari slāpekļa mēsli. Profesors Fruvirts Vācijā audzējis ka-
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molu zāļu (Dactylis glomerata) un pļavu auzeņu (Fcsluca pratensis) sēk-

las, peekam zeme preekšaugam mēslota, bet turpmākos 4 gados
stāvejuse nemēslota. Ceturtā gadā profesors eeguvis 5 pudi ka-

molzāļu un 9 pudus pļavu auzeņu sēklu no pūrveetas, 5. gadā
zāļu sējumi mēsloti ar 11 pudeem tomasmiltu un 67a puda čiles

zalpetra uz pūrrveetu, bez kālijā sāls, jo zeme bijuse kalifa bagata
māls. Tai pašā gadā no pūrveetas ražots 23 pudi kamolzāļu

un 30 pudi pļavu auzeņu sēklu. Tā tad mēslojums sēklu ražu

kamolzālei pacēlis 4, bet pļavu auzenei apmēram 3 1/2 reizes.

Mēslojums neveen paceļ sēkluražu, bet ari pagarina pašu zāļu
mūžu un paleelina sēklu ražošanas spējas. Cik daudz mēslu uz

pūrveetas jaleeto, tas pee mums vēl nav peeteekoši izzināts. Ja-
peezīmē tikai tas, ka pirmā gadā bagatigs mēslojums eeteicams

tamdēļ,, ka tad attīstās un nostiprinās neveen zāļu virszemes, bet

ari apakšzemes daļas, proti saknes. Zāļu īpašibas un veetejos kli-

mata apstākļus eevērojot, par vidējo mēslojumu jaatzīst 9 pudi jeb
17» maisa zuperfosfata un 6 pudi jeb veens maiss kālijā sāls uz

pūrveetu, ja preekšaugs kreetni ar kūtsmēsleem mēslots. Otra gada
pavasari, tas ir tai gadā, kad zāles pirmo reizi dod sēklas, kā virs-

mēslojumu der izkaisit 3—4 pudus čilizalpetra vaj ari sērskābā

amonjaka. Trešā gadā atkal jamēslo ar fosforskābes un kālijā mēs-

leem. Kālijā bagatās māla zemēs kālijā mēsli var izpalikt, vaj ari

tos var izkaisit mazā mērā, apmēram 3 pudus uz pūrveetu. Trūda

bagatās purvaiņās zemēs slāpekļa mēslojums nav leetojams, pretejā
gadijumā zāles sakrīt veldrē. Zaļu lauku apsēšanai jaleeto augst-
vērtigas sēklas. Vispirms jateek skaidribā ar jautājumu, kādā zemē

un kufā apgabalā sēklas, kuj-as jaizsēj, ir audzētas. Tad vēl ja-
eevēro, ka sēklām vajag būt tīrām no nezālem un labi dīgstošām.
Zāļu sejas laiks eesākas no maja sākuma vaj vidus, kad no stiprām
nakts salnam vairs nav ko baiditees, un velkas līdz jūlija mēneša

vidum. Ātri dīgstošas un rupjgraudaiņas sēklas var sēt ari au-

gusta mcneša vidū. Vēlākā sēja vairs nav droša, jo tad jaunee

stādiņi līdz sala uznākšanai nedabon eestiprinatees, kas stipri ma-

zina zāļu izturibu un viņu sēklu ražošanas spējas. Bez virsauga
zāles var sēt cauru vasaru. Apakš virsauga zāles var sēt tikai

pavasari. Kā zināms, pavasar! saule un vējš zemi stipri izžāvē,
kamdēļ zāļu sēklas gausi dīgst. Lai zeme tiktu apēnota un jaunee
zāļu asniņi aizsargāti no dedzinošeem saules stareem, zāles parasti

sēj zem kaut kāda virsauga. Bez tam vēl tā sējot, zeme pirmā

gadā, kad zāles vēl ražu nedod, nestāv dīkā. Preekš jauneem



zāļu asneem virsaugs ir derigs tikai no pavasaj-a un tamdēļ jasēj
agri. Var atgaditees, ka vasaras otrā puse ir leetaiņa un tamdēļ
vēlā sēja izdod mazu ražu kā ari zāles teek stipri nomāktas. Pē-

dējā laikā virsaugu sāk atzīt par nederigu, tamdēļ ka agri un reti

sējot un agri novācot virsauga raža ir maza. Ja sēj beeži un ļauj
virsaugam ilgi augt, tad no tam stipri ceeš zāļu pasēja. Ja pa

virsauga novākšanas laiku kādas deenas līst, tad jaunā zāle zem

zārdeem un gubām izpūst. Ja virsaugu grib izēdināt kā zaļba-
rību, tad pēdējo ar rateem novedot stipri ceeš pasēja. īsi sakot,
caur virsauga peekopšanu ceļas vairak nepatikšanu un zaudējumu
nekā labuma. Beidzot jaatzīst, ka galigu spreedumu par šo jautā-

jumu vēl nevar nodot, līdz mūsu dzimtenē vairākās veetās un da-

žādos apstākļos tiks izvesti atteecigi izmēģinājumi. Pee zāļu sēklu

audzēšanas svariga nozīme peekrīt ari izsētās sēklas daudzumam,
sējas veidam, izklaidu vaj rindu sējai un rindu atstatumam. Tādēļ
ka pašlaik trūkst šai leetā peemēru iz dzimtenes prakses, tad lai

leetu noskaidrotu, jaķefas pee ārzemju ziņām. Sekošā sarakstā

apzīmēts sēklu daudzums uz pūrveetas Dānijā, Zeemeļu-Vācijā un

Austrijā;

Sēklu daudzums uz pūrveetas mārciņās:

Zāles nosaukums. Dānijā. Vācijā. Austrijā.

Kamolzāle
.

! i ! ! ] Tļj 4—6 10—16 30

Pļavu auzene 8 12—16 I - 50

Timotejs 5—6l/a B—l3

Ņemsim Danijas izmēģinājumus ar kamolzāli, pee kam divju
gadu laikā izklaidus sējot eeguva:

Sējot 8 mārc. sēklu uz pūrveetu 10 pudus sēklu.
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No rindu sējas, leetojot 10 mārc. sēklu uz pūrveetas, pēdējā
divju gadu laikā ražojuse 22 pudus un 10 mārc. sēklu. Retā sēja,
izkaisot 4 mārc. sēklu uz pūrveetu, izdevuse 1 pudu sēklu vairak

un beeza tikpat daudz mazak. Visi Dānijā izvestee izmēģinājumi
peerāda, ka tur reta sēja un 20 —24 collas plats rindu atstatums iz-

dod visaugstāko ražu. Zeemeļu-Vācijas zāļu sēklu audzētāji preekš
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saveem apslākļeem eeteic sēt beezaki un pamazinat rindu attāļumu
no 20—24. collām uz 10 —14 collām. No ta redzams, ka sējas bee-

zums un rindu attālums stāv ceešā sakarā ar katra apgabala zemes

apstrādāšanas, mēslošanas un klimatiskeem apstākļeem. Kurzemes

kultura ir vispārigi augstaka un gaiss siltāks, tur labaka ir reta sēja
ar platām rindu starpam. Tā, par peemēru, Dānijā 7 —B gadus no

veetas uz veena un ta paša lauka zāļu sēklas audzē bez pārtrau-
kuma, par ko ļapateicās tureenes siltam un mīkstam klimatam, labai

zemes izstrādāšanai un kreetnai mēslošanai. Prakse peerāda, ka
beezi sējot un šauras rindu starpas atstājot ir apgrūtināta nezāļu
izravešana un zemes irdinašana. Vājās un veeglās zemēs, sliktākos

klimata apstākļos un ja vēl sēklas vājas zems dīgšanas °/o
tad jasēj beezaki un rindas jalaiž tuvāku veena pee otras. Mūsu

apstākļos zāļu sēklas jaeestrādā 1/a—*/a collas dziļi. Dziļāki eestrā-

dat ir šaubigi, jo tad asni nevar, kā teic, sauli eeraudzit. Izklaidu

sējot zāļu sēklas jaeestrādā ar veeglām ecešam un zeme pēc tam

japeebluķē. Ja pee rokas ir ripu bluķis, tad ar to papreekšu lauks

japeebluķē, tad jasēj zāļu sēklas un pēc tam japeebluķē ar gludo
bluķi. Beeži veen sēklas neeeecē, nedz ari lauku ar ripu bluķi
veļot padara strīpainu vaj vaļņainu, bet sēklas ar veenkāršu gludu
bluķi tikai peespeež pee zemes. Ja zeme ir dumbraiņa, tad ceeši

japeelūko, ka pēc zāļu nosēšanas ar zirgeem pa lauku daudz ne-

būtu jastrādā. Ja to neeevēro, tad daudzas sēklas teek eemīditas

dziļi zemē un tā aizeet bojā. Ja citādi nevar, tad zirgeem jauzmauc
tā dēvētās purva kurpes, kuras kājām neļauj grimt mīkstā zemē

eekšā. Ja leeto rindu sējmašinu, tad viņa janostāda tā, ka sēklas

birst vajadzigā beezumā un neteek eestrādatas dziļāki par l/t collu.

Zāļu sēklas ir sīkas un veeglas, kamdēļ ar roku grūti veenlīdzigi
izsējamas. Labi ir sēklas samaisit ar mitrām smiltim, jo tad vee-

glās sēkliņas peelīp pee smilšu graudiņeem un cita no citas veegli
atšķiras. Ar mitrām smiltim maisitās sēklas var sēt ar roku un

ari ar mašinu. Kam nav rindu sejmašinas vaj ~Planēt juniora'*, bet

kas tomēr neleelu gabalu grib rindās sēt, tas to var izdarit, sēklas

no pudeles kaisot eepreekš izdzītās vadziņās. Rindās sējot pa-

preekšu jasēj un tad šķērsam pār rindām zāļu sēklas.

Pēdējās var laist ari līdztekus ar virsauga rindām, tikai japeemanas,
kā lai zāļu rindas nāk virsauga rindu starpās taisni vidū. Vasarā

pa augamo laiku zāļu sējumi jatur tīri no nezālem un zeme rindu

starpās jairdina, ka ari zelmenis japeebluķē. Nezāles jaiznīcina
tiklīdz viņas uzdīgst, ko var panākt zemi reizem irdinot ar kādu
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rušinātāju. Visu to var darit tikai tad, kad zāles sētas bez virs-

auga, tad pēc pēdējā novākšanas rindu starpas tik un tā jairdina
un purvaiņās zemēs zāļu zelmenis japeebluķē. Pavasari eesētās

zāles līdz rudenim saaug gaj*as, kamdēļ zelmenis pāra reizes pa

vasaru janopļauj, jo tad zeemā sneegs zāles nevar izgulēt. Nav

labi zelmeni pļaut par daudz zemu un vēlu. No svara izraudzi-

tees pareizo eevākšanas laiku. Ja nopļauj par agru, tad sēklas

teek smalkas, veeglas, maz dīgst un neglītas. Par vēlu novācot

daudz sēklu izbirst. Par labako novākšanas laiku jauzskata tā dē-

vētais dzeltenās gatavibas eesākums, kad steebru galotnes jau me-

tas dzeltenas, vasku krāsā. Gatavibas laikam tuvojotees zāļu lauki

ik deenas jaaplūko, lai nepalaistu gafam īsto pļaujas laiku, caur

ko sēklu audzinatajam, it īpaši ja laiks vējains vaj leetaiņš, ceļas
leeli zaudējumi. Maldas ari tee zemkopji, kuj-i sēklā laistās zāles

cenšās par agru novākt, Labaki drusku par vēlu, nekā par agru.
Ir zināms, ka mums trūkst pareizu tīru zāļu sugu un ka tagadē-
jās zortes ir dažadu sugu maisijums, kamdēļ visi augi veenā reizā

neeenākas. Par peemēru Dānijā uzeetas divas kamolzāļu pasugas,

no veena eenākas par 14 deenam vēlāku par otru. Nerau-

gotees uz to, ka caur vilcināšanos ar eevākšanu pee vairākām zāļu
zortem daudz sēklu izbirst zemē, agrais pļāvums izdod mazak

sēklu. Tas caur to izskaidrojams, ka sēklu vērtiba smagums
un dīgšanas °/o sēklām ilgāki gatavojotees paceļas. Kā jau mi-

nēju, labakais zāļu eevākšanas laiks ir tad, kad eesākas ā dēvētā

dzeltenā gataviba. Eenākušās zāles var eevākt vaj nu ar sirpi,
izkapti vaj ar pļaujmašinu, vislabaki agri no rīta, kad rasa vēl

nav nogājuse, jo tad mazak sēklu izbirst. Kopiņas ēc eespējas
jasaseen kūlišos un jasasleen statiņās. Daži eeteic zāles pēc no-

pļaušanas pamest uz rugajeem kopiņās bez seešanas, lai apžūst,

pee kam vēl kopiņas laiku pa laikam jaapgroza. Tā rīkojotees
izbirst daudz sēklu, nemaz neraugotees uz rūpigo apeešanos gree-
žot un kūlišos seenot. Raugotees pēc laika apstākļeem un sēklu

gatavibas, statiņas uz lauka pametamas I—s1 —5 nedeļas. Sausā laikā

statiņas izžūst teicami un sēklas veenlīdzigi nobreest. Ja ilgi pa-
stāv leetaiņš laiks, tad eeteicami zālēm sēklu skaras vaj vārpiņas
nogreest. Tas tikai teem eespējams, kas zāļu sēklas audzē ma-

zumā. Zāles, kas uz lauka saliktas statos vaj sazārdotas, tikmēr

nav javed mājā, kamēr uz lauka pilnigi izžūst, citādi, šķūņos vaj
leelās kaudzēs sakrautas, neizžuvušās zāles sakarst un sēklas sa-

maitajas. No lauka mājās vedot jastrādā uzmanigi, lai sēklas ne-
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izbirst. Labi ir ratus izklāt ar deķeem un kūļus lēnam celt ve-

zumā. Tiklīdz zāles saved mājās, ja tās ir sausas, tūliņ jaķepis
pee kulšanas, ko var veikt tiklab ar spriguļeem, ka ari ar maši-

nam. Dažreiz labaki kulšanu atlikt līdz zeemai, kad uznāk kreet-
nis aukstums, jo tad sēklas veegli birst. Pēc kulšanas sēklas ja-
zortē un jatīra. Pēdējais darbs ir daudz gļ-ūtaks par pirmo, kam-

dēļ jau pa zāļu augšanas laiku jarūpejas par nezāļu izskaušanu.

Mājās zāļu sēklas no pelavam tīra uz parastās vētijamās mašinas.
Sēklu pamatigu iztīrišanu no nezāļu peejaukuma un zortešanu var

veikt tikai uz deezgan dārgām mašinam, kuj-as katram lauksaim-

neekam nav eespējams eegādat nedz ari ir kāds aprēķins to darit.
Vairakeem sēklu audzetajeem sabeedrojotees tas nenākas grūti. Iz-

tīrītās sēklas jauzglabā sausā un vēdinātā veetā. Ir zināms, ka

silts un svaigs gaiss, kad viņš eespeežas vēsās telpās, rada daudz

mitruma, Šo eevērojot nav labi klēti vēdināt tad, kad ārējais gaiss
ir siltāks par eekšejo, kā pavasari un vasarā. Tad telpas javē-
dina nakti vaj agri no 'rīta. Sēklas parasti eevāc tikai no pirmā
pļāvuma. Veens sējums sēklai noder līdz 6 gadeem. Vislabaki

ražo otrā gada zāles, bet 3. un 4. gados sēklu raža pamazam slīd

uz leju un 5. un 6. gadā, ja zeme nav kreetni mēslota, sēklu bi-

rums gluži vājš. Zeemeļu-Vācijā un Dānijā par kamolzāles sēklu

vidēju ražu uzlūko 12—15 pudus no pūrveetas, bet par labu

pudus. Teiksim, ka mūsu apstākļos kamolzāle un pļavu auzene

izdotu kā caurmēra ražu 10 pudus no pūrveetas. Veens puds
maksā B—lo rubļus un tādā kārtā no pūrveetas cenāk 80—100

rubļi. Mūsu lauksaimneekeem vajag audzēt tikai tādu zāļu sēklas,
kufas veetejos apstākļos izdod visvairāk seena un oēklu. Pee tā-

dām zālēm peeder auzene, kamolzāle, timotejs un sarkanais ka ari

bastarda āboliņš.
Pļavu auzene ir veena no labakām pļavu zālēm. Viņa labi

pārceeš zeemu, nobreest vēlu un izdod kreetnas laba, balojoša
seena ražas. Bez tam viņa it labi noder ganibam. Auzenes labi

aug mitrās, trūda bagatās, smagās un vidēji smagās māla zemēs.

Viņas labi paaug ari kreetni izstrādātos kultivētos purvos. Preekš

appludināmām pļāvām pļavu auzene ir labakā zāle. Augstās un

sausās, ka ari leesās zemēs auzene aug, bet paleek īsa. Zemei

vajag būt dziļi izstrādātai un kreetni mēslotai. Auzeni var sēt

pavasari zem virsauga un ari bez ta. Pazīstamais zveedru

zāļu zortu uzlabotajs Vitte eeteic auzenes sēt jūnija beigās
vaj jūlija eesākumā un bez kāda virsauga. Ari pee mums
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minētais laiks ir vislabākais preekš auzenem. Tad zemi no pa-

vasara var labi apstrādāt un nezāles iznīcināt. Bez tam pavasaros
laiks pee mums pastāv sauss, bet vasaras vidu vairak līst leetus,

kamdēļ zāles dīgst un tāļak attīstās teicami. Tā tad pavasara sēja
zem virsauga vaj ari bez la nav eeteicama. Jau tika aizrādits, ka

ari virsaugam ir savas ļaunās puses. Pavasar! bez virsauga sējot
pavasara sausuma deļ zāles attīstās gausi un stipri peeaug ar ne-

zālēm. Auzenes var sēt ar ikkatru sējmašinu, tikai sēklas jasa-
maisa ar mitrām srailtim, jo caur to var novērst izmeteju aizķepe-
šanu. Sēklu dīgšanas spēja nedrīkst būt zemākā par 85% un tīriba

par 95°/o. Jaeevēro, ka auzenem dīgšanas spēja drīz zūd. Pēc

Cūriches izmēģinājumu stacijas aizrādijumeem, kurus dod, pama-

tojotees uz atteecigcem izmēģinajumeem, pirmā gadā pēc eevāk-

šanas auzeņu sēklas no dīgšanas spējas pazaudē 5%, pēc divjeem

gadeem
steebri ir deezgan mīksti un drīz sakrīt veldrē, tad rindu sēja se-

višķi eeteicama. Rindu atstatums var būt 40 —50 ctm. jeb 16—20

collas. Vitte Zveedrijā eeteic 18 collas platas rindu starpas un

7—losēklu uz pūrveetas. Frekmans Vācijā eevēl B—l48 —14 collas

platas rindu starpas un sēklu uz pūrveetas. Jo labaka zeme,

jo labaki tiks apkoptas zāles, galveno veribu peegreežot rindu starpu
rušinašanai, to teesu plātākās var atstāt starpas no veenas rindas

līdz otrai. Vispārigi ņemot preekš mūsu apstākļeem vēl nav ee-

spējams noteikt rindu pareizo attāļumu, tamdēļ ka trūkst peedzī-
vojumu un atteecigu izmēģinājumu. Auzenes zeed agri no rīta,

no pulksten 5.-7. Zeedešana turpinās 5 —7 deenas. Eenākas

jūlija vidū. Nevajag ļaut auzenem, kā ,teic, uz kājas stipri nogata-
votees, jo tad pļaujot daudz sēklu izbirst. Vislabākais laiks pļau-
šanai ir tā dēvētās zaļās gatavibas beigas. Šai laikā skaras metas

brūnas vaj ari melnas un tās uz šaujas sitot dažas sēklas birst

ārā. Tai gadā, kad sēj, sēklas vēl nevar eegūt. Nākošā gadā
pirmais pļāvums sēklai un atals ganibai. Auzeņu sējumi seklas

ražo 3—6 gadus no veetas un raža ir 10—15 pudi no pūrveetas.
Labaki pēc 2—3 gadejas sēklu ražošanas, kad zāle jau tapuse ne-

spēciga, veenu gadu auzeni pļaut seenā un turpmākos divjos ga-
dos atkal laist sēklās. Ja sēklu raža peepeši maziņas un lauki

stipri peeaug ar nezālem, tad labaki sējumu uzart vaj ari uzsēt

āboliņa un timoteja maisijumu un pāris gadus pļaut seenā.

Pee labakām lopbaribas zālēm japeeskaita ari kamolzāle

I)actylis glomerata, kas zeedešanas sākumā vaj vēl agraki nopļauta
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izdod seenu, kam augsta baribas vērtiba. Pēc pirmās nopļaušanas
peeaug daudz atala. No zeemas aukstuma ši zāle nebaidās. Ļoti
teicama kamolzāle ari ganibam. Vaina tikai ta, ka kamolzāle agri
eenākas un baidas no vēlām pavasara un agrām rudeņa nakts

salnam. Cerams, ka turpmāk nopeetni strādājot pee zāļu uzlabo-

šanas, šee trūkumi tiks novērsti. Kamolzāle vislabaki padodas
baribasveelam bagatā un dziļi izstrādātā zemē. Salīdzinot ar au-

zeni, kamolzāli var audzēt sausākās druvās, bet ne veeglā smiltī.

Sausumu iztur labaki nekā auzene. Stāvošs grunts ūdens kamol-

zālei kaitigs. Par apūdeņošanu kamolzāle ir ļoti pateiciga. Purva

zemēs nav eeteicams kamolzāli audzēt sēklu eegūšanas nolūkā,

tamdēļ ka tad pate zāle gan paaug labi, bet sēklu teek maz. Pil-

nigi kamolzāle peeaug 3—4 gados un veens un tas pats sējums
sēklas ražo 7 —9 gadus no veetas, protams, tikai tad, ja zeme pa-
matigi mēslota un sējumi kreetni apkopti. Ļoti labi noder slāpekļa
mēsli, kupjs vecakeem sējumeem der pasneegt vircas veidā. Vircu

uz tīruma var ulaistit agri pavasarī, kad sneegs pašlaik kūst. Vis-

labākais sējas laiks ir jūnija beigas un jūlija eesākums. Sēklu

dīgšanas spējai vajag būt 80 —90%. Kamolzāle sēklu dīgšanas
spēju nezaudē tik drīz kā auzene. Dānijā un Zveedrijā stj rindās,
18—27 collas rindu no rindas. Frekmans Vācijā eeteic 10 —14 collas

platas rindu starpas un sēklu uz pūrveetas. Rindu star-

pām vajag būt samērigām ar ravējamā aparata platumu. Ja sēj
izklaidus, tad jaleeto Vs sēklu vairak. Tādēļ ka kamolzāle otrā

gadā pēc sēšanas izdod mazu sēklu ražu, tad dažos apvidos zem-

kopji kamolzāles sēklām peejauc agrā sarkanā āboliņa sēklas un

pirmā gadā sējumu pļauj sfjenā. Nākošā gadā leelakā daļa āboliņa
iznīkst un tad kamolzāli var laist sēklā. Sarkanā āboliņa sēklas

var labi nošķirt no kamolzāles sēklām. Kamolzāle zeed maja mē-

neša beigās, vaj jūnija sākumā un 3—5 nedeļās nogatavojas, tā ka

ir pļaujama jūlija pirmās deenās. Kad steebris pret galotni top
dzeltens un vārpa balta, tad jaķefas pee eevākšanas. Pirmo pļā-
vumu ņem sēklai un no atāla eegūst nedaudz seena. Atālu pļauj

augusta beigās. Pēc pirmā pļāvuma rindu starpas jairdina. Ee-

vākšana un kulšana noteek parastā veidā. Ārzemēs no pūrveetas

eekuļ 12—16 pudus sēklu. Dažos gados kamolzāle izdod mazu

sēklu ražu.

Timoteju pazīst ikveens latveešu lauksaimneeks, jo tam kā

lopbaribas augam leela nozīme. Timotejs, maisits ar sarkano ābo-

liņu, daudzos apvidos ir veenigās zāles, kuras audzē tīrumos preekš
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lopbaribas. Timotejs mīlē mitras veetas. Vislabaki paaug mālā,
smilts mālā un dumbrā, ja tikai mitruma ir peeteekoši. Sausās

smilts zemēs timoteju neder sēt. Zeme jaapstrādā un jamēslo tā-

pat kā preekš citām zālēm. Timoteju sēj izklaidus un rindās. Pirmo

sēšanas veidu leeto, kad sēj kā pasēju apakš virsauga, kā par pee-
mēru pavasar! uz rudzeem un vasaraja, kas jadara pēc eespējas

agri, sēklām peemaisot sarkano āboliņu. Timoteja un sarkanā ābo-

liņa sēklas var veegli veenas no otrām atšķirt. Pēdējā laikā ari

timoteju sāk sēt rindās un bez virsauga. Rinda no rindas lee-

kama 10—20 collas atstatu. Uz veenu pūrveetu jaizkaisa apmē-
ram sēklu. Sēklu dīgšanas spējai vajag būt 100, vismaz

90% un tīribai

velak eevācot sēklas ir daudz vērtigakas. Sēklas var ražot 3 —5

gadus no veetas. Veena pūrveeta izdod 11 —lB pudus sēklu. Ja
audzē kopā ar sarkano āboliņu, tad timoteja sēklu no pūrveetas
iznāk 9 —ll pudi un sarkanā āboliņa —5
Ja timoteju audzē rindās, ka ari sēj veenu bez virsauga, tad sēklu

raža ir leelaka.

Tā raksta agronoms E. Erlichs igauņu lauksaimneecibas žur-

nālā „Pollut6oleht“, pēc kuj*a šo rakstu atstāstu latveešu zemkop-
jeem. J. S m—d s.

Redakc ij as peezi me. Ja jau zāļu sēklas audzējam, tad

vajadzētu peekopt veenigi veetejās sugas. Eemesli pamatigi ap-
rakstiti agr. J. Berģa novērojumos pee pļavu eerīkošanas ( M

Zemk.“

1913. un 1914. g. g.). Bērzmuižā patlaban uzsākta kamolzāles un

mazumā pāris citu zāļu sēklu audzinašana, pee kam pasāku-
mam leetota veenigi
sēkla. Timoteja un agrā sarkanā āboliņa sēklas Bērzmuižā audzē

jau ilgākus gadus. Pēdējā laikā tur cītigi nododas dažadu veeteju
pļavu āboliņu izlasei, savairošanai un salīdzināšanai.



Labības melnplauķas un viņu apkarošana
Pēc Dr. E. Riehma.

(Ar bilžu peelikumu un zīmejumeem tekstā.)

Melnplauku slimibas rada sēnites, kuras, līdzigi pelējumu sē-

nitem, pastāv iz mikroskopiski sīkām stīdziņam; sis stīdziņas vijas
caur labibas steebru audeem, bez ka pee saslimušeem augeem
sākumā varētu nomanit kādus maitajumus. No citām leekēžu sē-

nitem melnplauku sēnites atšķiras caur to, ka viņas neeespeežas
atsevišķās šūnās, no kurām steebri uzbūvēti un nesaposta tur dzīvo

protoplasmatu; turpreti viņas aug šūnu sīkās starptelpās un, vis-

maz sākumā, apmeerinas ar caur šūnu seenam svīstošām (difun-
dejošām) veelam. Melnplauku sēnišu šis samērā nevainigais rak-

sturs grozās, tiklīdz augs attīsta savus zeedu orgānus; scnišu stī-

gas tad eespeežas šūnās un sazaro, tā ka šūnas drīz gluži pee-

pilda. Tad sēnite vairojas; tas noteek tādā kārtā, ka stīgas sa-

birst mazās loditēs, kuras peeņem brūnu krāsu. Šos brūnos ķer-
meņus (sporas) nevar pa veenam ar neapbruņotu aci saredzēt;
viņu caurmērs ir tikai s—lo, ja daudz 15 —24 tūkstotdajas mili-

metra; bet tādēļ ka tee leelos daudzumos guļ ceeši kopā, viņus
tūliņ eerauga. Slimās vārpas graudu veetā satur miljonus meln-

plauku sporu, vismaz pee daudzām melnplauku slimibam,
sastāda čauganu brūnu pulveri.

Četru galveno labibu melnplauku sēnites pēc viņu eespee-
šanās veida saimneekaugā var eedalit divjās galvenās kopās: vcenā,
kas peelīp dīglim un otrā, kas peelīp zeedeem. Melnplauku sē-

nites, kas peelīp dīglim, eespeežas jaunos augos, tā tad novākša-

nas laikā vēl atrodas kā bjūnas sporas uz labibas graudu virsot-

nes; melnplauku sēnites, kas peelīp zeedeem, eespeežas zeedos

L. Riehma.



un novākšanas laikā jau kā smalkas stigas atrodas labibas graudu
eekšeenē. Melnplauku sēnišu šāda šķirošana ne tikai vērtiga
preekš zinibas, bet viņai ir ari leela nozīme preekš praktiķa. Sa-

protams, ka pee sēklas sagatavošanas daudz veeglaki apkarot tās

melnplauku sēnites, kas graudeem peelipušas no āreenes, nekā

tās, atrodas graudu eekšeenē.

I. Melnplaukas, kas peelip dīglim

(Veegli apkarojamas melnplaukuslim iba s.) Kvee-

šusmirdošee melnplaukas, meežuceetee melnplau-
kas, rudzu steebru melnplaukas (brands) auzu putošee

melnplaukas.

Kveešu smirdošee melnplaukas (Tilletiz tritici [Bjerk.] \Vinter). '

Slimibas ārējs izskats.

Ja apm. jūnija mēnesi apstaigā ~Skvirheda“ (ang|u) kveešu

druvu, tad starp normālām, druknām (1. nob.) vārpām uzkrīt meln-

plaukaiņās caur savu gap steepto formu. Sākumā var domāt, ka

te darišana ar kādu pārveidojumu, kādi skvirheda kveešos dažkārt

atgadas; bet no šādeem pārveidojumeem melnplauku vārpas at-

šķiras caur savu zilizaļo krāsu (2. nob.). Starpibas top vēl uz-

krītošākās pee pilnas gatavibas; tad melnplauku vārpās normālo

graudu veetā redz neglīti brūnus graudus, kup spiguļo caur uz-

krītoši uzpūrušām blauznam (3. nob.). Seem graudeem (2a nob.)
ir gan apm. kveešu graudu veids, bet viņi ir kreetni mazaki un

satur melnu, sroēraiņu, pēc siļķu sālijuma smirdošu masu, kura
pēc dažām nedejam saceetē; šo slimibu sauc par smēraiņeem jeb
smirdošeem melnplaukam. Melnplauku vārpu steeptais veids un

zilizaļā krāsa drusku maiņas un neparādās arveenu tik raksturīgi,
bet melnee graudi gatavās vārpās ir droša zīme. Tādēļ ka mazi

palikuši, melnuma sēnišu apsegti kveešu graudi pavirši apskatot
drusku līdzinās melnplauku graudeem, tad pārleecinašanās dēļ ee-

teicams graudus saspeest; veenigi melnplauku graudos ir melnā,
pēc siļķu sālijuma smirdošā masa.

Sporu dīgšana. Ja smirdošo melnplauku graudu saturu

aplūkojam zem mikroskopa, tad redzam, ka viņš sastāv iz apaļi-
geem brūneem ķermenišeem ap 16—20 tūkstotdaļas milimetra caur-

mēru. Sevišķi uzkrītošs ir sporu laukumaiņums, kufš rodas caur

30
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paaugstinātām līstēm uz sporu seenas (1. zīm.). Virs ūdeņa pel-
došas smirdošo melnplauku sporas pēc kādām 5 deenam izlaiž īsu

bezkrāsas dīgli, kupim galā ir virkne slaiku, bezkrāsas, vaiņag-
veidigi sakārtotu ķermeņu, kup mēdz būt pa pāreem saveenoti

1. zīm. Smirdošo melnplauku (Tilletia triiici) sporas. Pa kreisi augš&:
dīgšanas sākums; pa labi: vaiņagaķermenišu attīstīšanās: apakšā pa
kreisi: dīgstoši vaiņagaķermeniši ar konidijam; pa labi: dīgstošas ko-

nidijas. Paleelinajums 500.

caur sīku stīdziņu. No šeem „vaiņaga ķermenišeem“ pēc loti īsa

laika atkal izdīgst bezkrāsas stīgas, pee var rastees sirp-
veidigi ķerraeniši. Tee ir stipri mazaki un druknāki par vaiņaga-
ķermenišeem; ari tee izdīgst ar bezkrāsas stīgu. Tāpat kā

ūdeņa pileenāsporu dīgšana norisinās zemē.

Peelipšana. Kad smirdošo melnplauku sporas kopā ar

kveešu graudeem eekļūst zemē, tad viņas dīgst reizā ar kveešeem,
un iz kāda vaiņagaķermeniša vaj viņa stīgas izdīguse sēnites stīga
var saknes mezgla tuvumā eeurbtees virsādas kādā šūnā. No še-

jeenes sēnites stīga (micels) eeaug eekšeenē un sasneedz jaunā
kveešustāda veģetācijas punktu, ar kupj viņa aug uz augšu, ka-
mēr attīstās zeedu pasākumi. Tad sēnite attīsta beezu micela au-

dumu, iz kuj-a rodas brūnās sporas. Sporu masu ņpsedz labibas

grauda miza. Tādēļ ka smirdošee melnplaukas var peelipt tikai

gluži jauneem augeem, tad peelipšanas eespēja ir to teesu leelaka,

Smirdošo melnplauku (Tilltia tritici) sporas
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jo ilgāki kveešu stāds paleek jaunibas pakāpē; tāpēc peelipšanu
ļoti veicina vēss laiks! Pee leelaka siltuma kveeši ātrāki izkļūst
iz vārigās pakāpes; caur to izskaidrojas, ka agri sēteem zeemas

vaj vēlu sēteem vasaras kveešeem smirdošee melnplaukas uzbrūk

mazak. No ta, ka smirdošee melnplaukas var peelipt tikai jau-
neem kveešu stādeem, top ari saprotams, ka ātri dīgstošas kveešu

zortes no melnplaukam ceeš mazak nekā gausi dīgstošas. Šis sa-

kars starp dīgšanas ātrumu un melnplaukaiņumu sevišķi gaiši pa-
rādās pee vasaras kveešeem; pee zeemas kveešeem tas nav tik

gaiši noredzams, tā ka viņi rudeni augšanā drīz nostājas, ar ko gan

peeteek, lai melnplauku sēnite vēl sasneegtu veģetācijas punktu.
Ši nostāšanās augšanā gan ir galvenais eemeslis, kādēļ zeemas

kveeši no smirdošeem melnplaukam ceeš daudz vairak nekā va-

saras kveeši, kūpi pat jau eebrukušai melnplauku sēnitei var iz-

augt „no zobeem“, eekam viņa sasneedz veģetācijas punktu..
Sporu izplatišanās. Lai peelipšana varētu notikt, vis-

svarigakais noteikums protams ir tas, ka smirdošo melnplauku
sporas nokļūst uz atteecigo lauku. Kā nu dīgšanas spējigas meln-

plauku sporas nonāk apamzemē? Visparastākais ceļš ir tas, ka

smirdošo melnplauku sporas peeķepas kveešu sēklai, ka dažreiz

pat veselus melnplauku graudus līdzi izsēj. Pee kulšanas daudzus

melnos graudus sasit; tā melnplauku sporas nāk sakarā ar vesa-

leem kveešu graudeem, it īpaši eeķeras viņu „pūkās“ (la nob.)
un tad teek līdzi izsētas. Daudz Jaunuma var notikt caur netīrām

kuļmašinam, maiseem, šķūņeem un sējmašinam. Ja peem. ar ma-

šinu veenās mājās kulti melnplaukaiņi kveeši tad nākošās mājās
var aplaist leelu daļu ražas, jo mašinā palikuši miljoni smirdošo

melnplauku sporu. Tā var notikt, ka saimneecibā, kupā ražoti

gluži tīri kveeši, tee nākošu gadu ir stipri melnplaukaiņi. Ari

caur maiseem un sējmašinam smirdošos melnplaukas var pārnest
uz gluži vesaleem kveešeem, sevišķi tādēļ, ka smirdošo melnplauku
sporas sausumā dīgšanas spēju patur vairak (vismaz trīs) gadus.

Ilgi strīdējās ap jautājumu, vaj smirdošos melnplaukas var ar

kūtsmēsleem izvest uz lauka. Ar satrupejušeem kūtsmēsleem tas

nenoteek, jo melnplauku sporas, kupas lopu zarnam cauri ejot jau
gandrīz pilnigi zaudē dīgšanas spēju, ilgāku laiku mēslos guļot
nobeidzas. Tikai ja izved jaunus mēslus ar melnplaukas saturo-

šeem salmeem, var dīgšanas spējigas smirdošo melnplauku sporas
iznākt uz lauka. Beidzot vēl būtu jaiztirzā, vaj smirdošee meln-

plaukas, kas pee novākšanas vaj kulšanas nokrīt zemē, eekš ze-
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mes var ilgi uzturetees dzlvibas spējigi. Deeražēl te nevar neko

drošu teikt, jo smirdošo melnplauku dzīvibasspēja zemē ļoti atka-

ras no mikluma un siltuma apstākļeem. Nav gluži neeespējami,
ka smirdošo melnplauku sporas, it īpaši ja viņas vēl atrodas ne-

pārsistos melnos graudos, siltu zeemu var zemē pārceest; bet vis-

pārigi melnee graudi ir eeskrambati, sporas tad rudeni uzdīgst un

viņu attīstitas konidijas sals nomaitā. Vesalu kveešu aplaišana no

zemes var eevērojamā mērā notikt tikai tad, ja zeemas kveešus

sēj tūliņ pēc melnplaukaiņeem kveešeem vaj ja zeemas kveeši nāk

tādā laukā, kufš tai pašā rudeni caur kuļmašinas putekļeem ap-
laists ar smirdošo melnplauku sporām.

Saimneekaugi. Blakus parasteem kveešeem smirdošee

melnplaukas uzkrīt ari blauznukveešeem. Aplaišanas (infekcijas)
izmēģinājumos retos gadijumos izdevees smirdošos melnplaukas
peelaist ari rudzeem, taču tam nav nekādas praktiskas nozīmes.

Meežu ceetee melnplaukas (Ustilago hordei [Pm.] Kell. et Sw.).
Slimibas ārējas parādibas.

Meežu ceelo melnplauku pārņemtas vārpas var daudz vee-

glaki izšķirt no veselām, nekā smirdošo melnplauku pārņemtas
kveešu vārpas; tas tādēļ, ka meežu ceetee melnplaukas saposta ari

augļa seenas, tā ka tumšo melnplauku sporu masas teeši krīt acis

(7. nob.). Sēnite beeži uzkrituse ari blauznam un pat akoteem;
tā peem. 8. nob. ari pee blauznam un akoteem redz melnplauku
sporu spilveniņus. Dažreiz sēnite akotus dažās veetās tā sabojā,
ka viņi nolūst; melnplaukaiņuma sekas pee akoteem beeži parādas
caur savadeem izlocijumeem, melnplaukaiņās vārpas ne reti ari

augšējā maksts lapā atpakaļ.
Sporu dīgšana un slimibas peelipšana. Meežu

ceeto melnplauku, tāpat kā kveešu smirdošo melnplauku, sporas
ir sīkas, brūnganas lodites, bet viņu caurmērs ir tikai 6—B tūkstotd.

milimetrus leels; sporu seenas ir gluži gludas. Dīgstot spora iz-

laiž īsu, bezkrāsas dīgli, kuj-š sāņup atšņorē bezkrāsas, gareni apa-

ļas konidijas; šis vairojas caur raugavcidigu zarošanu vaj ari laiž

asnus, kuj*i var eespeestees meežu stādos. Meežu ceetee meln-

plaukas var peelipt tikai jauneem meežu stādeem; vispārigi par

ceeto melnplauku peelipšanu meežeem sakams viss tas pats, kas

teikts par smirdošo melnplauku peelipšanu kveešeem. Sevišķi ari

meežu ceeto melnplauku peelipšana no zemes var notikt ja daudz

tad, ja laukā, kupā auguši melnplaukaiņi meežl tūliņ atkal sēj mee-



žus; vispārigi meežu ceetos melnplaukas no veena gada pārnes
uz otru tāpat kā kveešu smirdošos melnplaukas caur sēklas grau-
deem peelipušām sēnites sporām. Zeemas meeži no ceeteem meln-

plaukam ceeš vairak nekā vasaras meeži. Meežu ceetee meln-

plaukas uzkrīt veenigi meežeem.

Rudzu steebru brants (Urocystis occulta [Wallr.] Rabh)
Slimibas ārējas parādibas.

Rudzeem uzkrīt kāda melnplauku sēnite, mazak maitā

vārpas, bet vairak steebrus un lapas. Daudzreiz ar melnplaukam
saslimušee rudzu stādi nemaz neteek līdz pilnigai attīstibai, viņi
paleek gluži īsi (40 —60 centm.) un pee lapu makstim viņeem at-

2. zīm. Rudzu steebru brants
fUrorgstui occulta) Pa kreisi: nedī-

gušas sporas; pa labi: dīgušas, pa
daļai ar konidijam. Paleelinajums
apm. 450.

2. Zīm. Rudzu steebru brants

rodas melnas stipras sē-

nites sporu spilveniņi. Ja stee-

bru branta apstātee augi attīstās

tājak, tad vārpa mēdz palikt aug-

šējā lapā un pee steebreem pa-
rādās savadi locijumi (4. nob.).
Slimee rudzu stādi graudus gan-
drīz nekad neattīsta. Stipri sa-

slimuši steebri zaudē izturibu un

nolūst. Slimos augus var uz lauka

jūnija beigās veegli pazīt; sēnites

sporu spilveniņi gan rodas zem

auga virsādas, bet drīz izlaužas viņai cauri un no zaļā steebra

atšķiras kā melnas linijas.
Sporu dīgšana un

sl imib as pe eli p ša na. Ru-

dzu steebru branta sporas no

citu melnplauku sporām iz-

šķiras caur to ka viņas ir vairak-

šūnu (15—24 tūkstotd. milimetru

caurmērā); veena, divas vaj
leelakajs četras šo sporu eekše-

jas šūnas ii brūnu krāsu, kamēr
citas bezkrāsas (2. zīm.). Tum-
šās šūnas var visas dīgt; vi-

3. Zīm. Auzu putošee melnplaukas
Ustūago avenae. ira kreisi: sporu dīg-
šana, blakus konidiju rašanās pee
dīgļeemj pa labi: raugaveldigi zarojo-
šas konidijis *r micela dīgšanu. Pa-

leelinajums 500

3. Zīm. Auzu putošee melnplaukas

ņas izlaiž bezkrāsas dīgli, kufš savā galā, līdzigi smirdošo meln-

plauku sporu dīglim, atšņorē vairākus vaiņagaķermeņus, kup tad savu-

kārt izlaiž dīgļa pavedeenus. Steebru brants leelā mērā atkaras
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no dīgšanas laikā valdošas temperatūras; jo zemākā temperatūra
dīgšanas laikā, totees stiprāki brants izplātās.

Auzu putošee melnplaukas (UstUago avcnae [Pērs.] Jensj.
Slimibas ārējas parādibas.

Auzu putošee melnplaukas saposta ne tikai augļu pasāku-
mus, bet ari blauznas, tā ka viņu sporas auzu skarās guļ kā ir-

dens brūnimelns pulveris (10. nob.) Jau jūnijā sporas izbirst, un

vasaras beigās pee slimām skaram redz vel tikai vārpiņu kātus

un dažas blauznu atleekas. Bet nereti auzu putošee melnplaukas
izposta tikai graudus; uz blauznam (mizām) tad redz tikai retas

sporu kopiņas un viņas eesedz sēnites sporu masas (9. nob.)
Peelipšana. Auzu putošee melnplaukas ir savā ziņā starp-

pakāpe starp melnplauku sēnītēm, kuj*as peelīp dīglim, un tām,

peelīp zeedeem. Gan ari auzu putošo melnplauku sporas pee
saveem dīgļeem attīsta konidijas kā meežu ceeto melnplauku sporas;
ari auzu putošee melnplaukas peelīp jauneem asneem. Bet kamēr

līdz šim pārrunāto melnplauku sēnišu sporas tikai pee kulšanas

nāk sakarā ar vesaleem graudeem, tikmēr auzu putošo melnplauku
sporas nobirst jau jūnijā, auzu zeedešanas laikā un vējš viņas pār-
nes uz atvērteem auzu zeedeem. Taču sporas dīgst tikai nākošā

pavasari; tā tad caur noputešanu nevis aplīp zeedi, bet tikai spo-
ras nonāk ļoti izdevigā stāvokli starp blauznam un augli. Te vi-

ņas guļ aizsargatas un viņas nevar kā kveešu smirdošo melnplauku

sporas aizdzīt caur mechanisku tīrišanu. Peelipšana ļoti atkariga
no temperatūras dīgšanas laikā, taču te apstākļi drusku citādi nekā

pee kveešu smirdošeem melnplaukam vaj rudzu steebru branta.

Auzu putošo melnplauku sporas dīgst tikai pāri par 5 gr. C. sil-

tuma, kamēr auzas jau sāk dīgt pee 4—5 gr. C.; tā tad ja pastāv
ļoti zema temperatūra, tad peelipšana nevar notikt, jo melnplauku

sporas vēl nemaz nedīgst. Pee drusku augstakas temperatūras

dīgst ari auzu putošee melnplaukas un noteek peelipšana; meln-

plauku ir to teesu vairak, jo augstaka dīgšanas temperatūra. Ti-

kai pee ļoti augstām dīgšanas temperatūrām melnplaukas atkal

uzkrīt mazak; redzams, ka pee tik augstām temperatūrām (pro-

tams, ja ir vajadzigais mitrums) auzas atlīstas tik ātri, ka meln-

plaukas nevar augeem līdzi tikt.

Kā apkaro melnplaukas, kas peelīp dīglim,

Aizsargu līdzekļi. Tikai īsi te aizņemsim svarigakos

aizsargu līdzekļus; tee mazak atteecas uz auzu putošeem meln-
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plaukam nekā uz citeem trim raelnplauku veideem. Viseem preekš-

meteem, ar sēklas labiba nāk sakarā (kuļmašina, maisi,

šķūnis, sējmašina) vajaga būt tīreem no melnplauku sporām; ja
tee ir aplaisti, tad viņi pamatigi jadezinficē. To vislabāk izdara

ar formaldehida atšķaidijumu ; pērkamais koncentrētais formaldehida

atšķaidijums (formalins) satur 40 proc. formaldehida (par šo sa-

turu, vajag arveenu likt galvot;). No ši atšķaidijuma ņem 2 stopus
uz 100 stopeem ūdeņa un ar to eespējami labi nomazgā aplaistos
preekšmetus. Tāda dezinfekcija protams vajadziga iikai tad, ja

preekšmeti bijuši sakarā ar stipri melnplaukaiņu labibu. Stipri
melnplaukaiņu labibu nedrīkst kult tāda lauka tuvumā, kuj-u vēl

tai pašā rudeni apsēs ar to pašu labibu, lai melnplauku putekļi
neaplaistu zemi. Kā tāļaks aizsargu līdzeklis jamin pret meln-

plaukam izturigu labibas zortu leetošana; ja šo līdzekli gribētu
izleetot, tad vajadzētu atmest dažas citādi teicamas zortes vaj va-

jadzētu izkopt melnplauku-drošas linijas. Bet tas nav vajadzigs,
tādēļ ka melnplauku teeša apkarošana caur sēklas kodināšanu ne-

dara nekādas gfūtibas.
Melnplauku teeša apkarošana caur sēklas kodināšanu jaiz-

dara, ja sēkla cēlusēs no melnplaukaiņa tīruma.

Meežu ceeto melnplauku, rudzu steebru branta

un auzu putošo melnplauku apkarošana. Kā kodinā-

šanas līdzekli nevajag leetot vara preparātus, jo tee stipri maitā

labibas dīgšanas spēju vaj nedarbojas deezgan droši. Labakais lī-

dzeklis to melnplauku sēnišu iznīcināšanai, kas peelīp dīgļee-n, ir

formaldehids (formalins). Leeto 0,1 proc. atšķaidijumu, tā tad ņem

taisni ‘/ 4 stopa pērkamā 40 procentigā formaldehida uz 100 sto-

peem ūdeņa. Sēklu eeber kurvjos kup eekšpusē izsisti ar labi

caurlaideju drēbi, un tos līdz ar sēklu uz 20 līdz 30 jninutem ee-

mērc formaldehida atšķaidijumā. Firmās peecas minūtes labibu ar

kādu speeķi pamatigi apmaisa, lai viss gaiss, kas graudu starpā

atrodas, aizeetu projām un tā kodināšanas šķidrums viscaur pa-

matigi apslapētu. Pēc 20—30 minūtēm kurvjus ar labibu izceļ no

šķidruma un tūliņ iztukšo: labibu izklīdina plānā kārtā (apm. 10

centm.) un atkārtoti apgroza, lai formaldehids ātri izgaro. Ja ko-

dināšanu izdara sausā deenā un labibu izlaiž saulē, tad jau pēc
dažām stundām var sēt ar rindusējmašinu.

Kveešu smirdošo melnplauku apkarošana. Ari

kveešu smirdošee melnplaukas arveenu jaapkafo, kad sēkla cē-

lusēs no melnplaukaiņa tīruma. Pee melnplauku apkarošanas se-



višķi jarūpejas par to, ka atšķip vesalos melnplauku graudus, jo
tanīs formaldehids neeespeežas tik ātri. Vislabaki tas izdarāms, ja
kveešus taisni pirms kodināšanas eebep .ūdeni un te peecas minū-

tes apmaisa; pee tam melnee graudi peld pa virsu un viņus no-

smej. Ja grib gluži droši rīkotees, tad leek kveešus lēzenās silēs

pamatigi izmaisit; pee tam vesalos melnos graudus saspaida. Melno

graudu atšķiršana katrā ziņā vajadziga, jo veens pats tāds grauds
satur trīs līdz četri miljoni sporu ja rindusejmašinā tādu graudu
saspeež, tad aplīp daudzi kveešu graudi un veenā rindā parādas
daudzas melnplaukaiņas vārpas. Kad melnee graudi nosmelti vaj
saspaiditi, tad kveešus, kā agrak uzrādits, kodina ar formaldehida

atšķaidijumu; ja formaldehida atšķaidijumu apmaisot vēl paceļas
uz virsu melnee graudi, tad ari tee janosmalsta. Uzdotos preekš-
rakstus pareizi izpildot ļoti maz maitā labibas dīgšanasspēju; katrā

ziņā kodināšana ar formaldehidu ir pulku mazak bīstama nekā vēl

beeži leetotā kodināšana ar vapavitriolu.*)
Izdevumi par kodināšanu ar formaldehidu ir samērā ļoti mazi.

11. Melnplauku sēnites, kas peelip zeedeem.

(G fūti apkaujamas melnplauku sēnites.)

Meežu un kveešu putošee melnplaukas.

Bioloģija. Abjas šai grupai peederošas labibas melnplauku

sēnites, meežu putošee melnplaukas (Ustilago rindo [Jens.] Kell et

4. zīm. Pa kreisi: meežu putošee meln-

plaukas (Ustilago nuda). Sporu dīgšana ar

micela sazarojumu. Pa labi: kveešu pu-
tošee melnplaukas (Ustilago tntici ) ar sa-

leektu micelu. Paleelinajums 450-

Siv.) un kveešu putošee
melnplaukas (Ustilago tritici

[Pērs.] Jens.) ir katrā ziņā
tik līdzigas, ka agrak vē-

roja, ka viņas ir veena un ta

pate sēnite, kuj*a var uz-

brukt tiklab meežeem ka

kveešeem. Tikai vēlāk at-

zina, ka meežu putošos meln-

plaukas pārnest uz kvee-

šeem un otrādi nav eespē-
jams, ka tā tad meežu pu-

tošee melnplaukas uzkrīt tikai meežeem un kveešu putošee meln-

plaukas tikai kveešeem; citādi abjas sēnites izšķiras tikai caur

savu augšanas veidu uz māksligas baribas. Šo abju sēnišu spo-

*) Daži eeteic sēklu ar 0,1 proc. formaldehida atšķaidijumu apta.šķit, pār-
šķipelet un ilgāku laiku turēt ar maiseem apsegtu. Ja visi graudi pateesi
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ras ir gluži līdzigas; viņas ir (4. zīm.) brūnas lodites (caurmērs

5—7,5 tūkstotd. milimetra), kurām sīki punktēta sporu seena. Dīg-
stot viņas izlaiž asnu, kufš bagatigi sazaro, bet nekad neattīsta ko-

nidijas. Tāpat kā auzu putošo melnplauku sporas, ari meežu

un kveešu putošo melnplauku sporas jūnijā rada slimās vārpās
irdenu pulveri. Vējš sporas izputina un pa daļai pārnes atvērtos

meežu vaj kveešu zeedos, taisni tāpat kā pee auzu putošeem meln-

plaukam. Bet kamēr auzu putošo melnplauku sporas noguļ ne-

digušas līdz pavasarim, meežu un kveešu putošo melnplauku

sporas dīgst tūliņ, eeaug nomirstošos šķēļumos un eespeežas

gatavojošos graudos līdz dīgļa vairodziņam. Tā aplaists grauds
netraucēti gatavojas tāļak, un līdz ar tāļaku gatavošanos un ar to saistitu

ūdeņasatura mazināšanos ari sēnite nostājas augt; sēnites pavedeeni
gatavā graudā guļ vairodziņā un starp dīgļa šūnām. Aplaistee graudi

ārigi neizšķiras no vesaleem ; aplipušeem meežu graudeem gan var būt

drusku vaļigakas mizas. Ja aplipušus graudus izsēj, tad sēnite,
reizā ar graudu, taisas uz augšanu; tiklīdz melnplauku sēnite

sasneeguse jaunā stāda veģetācijas punktu, viņa līdz ar to

aug uz augšu, kamēr saposta zeedu pasākumus un atkal attīsta sporas.

Tādēļ ka kveešu un meežu putošee melnplaukas labibas graudā
atrodas jau pirms dīgšanas, vēroja, ka pavasara laikam uz saslim-

šanu nav nekāda eespaida; bet daudzi novērojumi norāda, ka ne-

tikai pavasara laikam, bet ari mēslošanai ir eespaids un meln-

plaukaiņumu. Pee meežu un kveešu (ari auzas) putošo melnplauku

peelipšanas leela nozīme ir laika apstākļeem zeedulaikā. Ja ša!

laikā stipri līst, tad putošo melnplauku sporas teek noskalotas zemē

un caur to padaritas nekaitigas. Peelipšana var notikt tikai tad,
kad sporas ir sausas un vējš var viņas iznēsāt; tad melnplauku spo-

ras redz nedaudz deenās no vārpas pilnigi noputam (11. —14. nob.).
Bet lai zeedi varētu aplipt, viņeem ari vajag Dūt atvērteem. Kā

pee viseem citeem melnplauku veideem ari pee kveešu un meežu

putošeem melnplaukam blakus gluži sapostitām vārpām (6. nob.)
redz ari tādas, kuru virsējā daļā normālās vārpiņas (5. nob.).

Apkarošana. Tādēļ ka vēl nesen pret meežu un kveešu

putošeem melnplaukam nezināja neveena droša apkarošanas līdzekļa,
mēģināja no viņeem izvairitees caur izturigu zoitu peekopšanu.

Pee putošo melnplauku apkarošanas labibu vajag padot aug-
stāku temperatūru darbibai. Ir izstrādāti dažadi apkarošanas paņē-

-

labi apslapēti, tad tada rīciba var būt peeieekoša, protams ja melnee graudi
eepreekš atskaloti; bet drošāki ir, ja labibu kodināšanas šķidruma eemērc.
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meeni, no kufeem te pārrunāsim tikai tos, kas izleetojami parastās
saimneecibās.

Veens paņēmeens pastāv eekš ta, ka labibu uz divi stundām

eemērc 45 gr. C. siltā ūden!. Labibu kurvjos vaj maisos (pēdejee
jaaizseen ērti, lai viņi labibai uzbreestot nepārplīsti) eelaiž baļļā
ar 52 —54 gr. C. siltu ūdeni un vairakas reizas ceļ uz augšu un

laiž uz leju, lai temperatūra ātri izlīdzinātos. Caur aukstas labibas

eemērkšanu ūdeņa temperatūra protams krīt; ja viņa noslīd zem

45 gr. C., tad uzmanigi japeelej karsts ūdens. Baļļu nevajag uz-

stādit laukā, lai novērstu ūdeņa pārleeku atdzišanu. Ik pus stun-

das temperatūru izmēri baļļas dažadās veetās un caur karsta ūdeņa
uzmanigu peeleešanu notur uz 45 gr. C. Pēc divjām stundām sēklu

izņem ārā un izlaiž žāvēšanai.*)
Otris paņēmeens pastāv eekš ta, ka labibu kurvjos vaj ērti

aizseetos maisos četras stundas mērcē 20—30 gr. C. siltā ūdeni.

Pēc tam labibu kurvjos vaj maisos eelaiž mucā ar 55 gr. siltu ūdeni

un kādas 20 reizas cilā uz augšu un leju, lai labiba ātrāki sasiltu.

Ddeņa temperatūrai tad vajag būt ne mazak par 50 gr. C., bet ne

vairak par 52 gr. C. un caur karsta ūdeņa peeleešanu viņu ātri

nokārto. Tad labibu vēl 10 minūtes (ne ilgāki!) atstāj ūdeni un

tūliņ pēc tam izlaiž atdzišanai un žūšanai. Pareizu termometru

leetošana ir nepeeceešama; istabu un vannu termometri daudzreiz

rāda 2 grādus par daudz vaj par maz.

Ja grib kodināt leelakus daudzumus, tad der eegādatees se-

višķu aparatu, kādu izgatavo peem. Ventskijs Graudencā.

Tādēļ ka labibas dažadas zortes un pat tās pašas zortes katru

gadu savadi panes augstas temperatūras, tad eeteicams, pirms ko-

dināšanas ar karstu ūdeni katrreiz mazumā izmēģināt, kādu tem-

peratūru labiba panes bez kaites.

Zināmās gfūtibas ceļas pee labibas pilnigas izžāvešanas pēc
kodināšanas ar karstu ūdeni; vispārigi peeteek, ja kodināšanu ar

karstu ūdeni izdara deenu pirms sēšanas un plāni izlaisto labibu

vairākkārt apgroza. Protams labiba nākošu deenu vēl nav izga-
rojuse visu pee kodināšanas uzņemto ūdeni, taču viņa jau tiktā)
apžuvuse, ka viņu var sēt ar rindusējmašinu. Pilniga izžāvešana

vajadziga, kad zeme ļoti sausa, vaj kad draud sevišķi stipras sal-

nas; pirmā gadijumā izsētee graudi no mērcējot uzņemtā ūdeņa iz-

dīgtu, bet sausajā zemē saknes nokalstu, otrā gadijumā uzbree-

*) Šis paņēmeens līdz tikai pret meežu putošeem melnplaukam; pee
kveešu melplauku apkarošanas vajag uz 6—B stundām eemērkt 40 gr. C silta ūdeni
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dušee graudi, kas pret salu ļoti vārigi zaudētu dīgšanas spēju.
Bez tam eeteicams labibu atkal pilnigi izžāvēt, kad sēkla ļoti vā-

riga un no kodināšanas ar karstu ūdeni viņas dīgšanas spēja cee-

tuse; proti ir novērots, ka dīgļu apskādejumi pēc ilgākās gulēša-
nas (2—4 nedeļam) var atkal izzust. Žāvēšanu drīkst izdarīt tikai

pee parastas temperatūras; žāvēšanas aparatā labibu drīkstētu sa-

sildīt ne stiprāki ka uz 35 gr. C., jo aj karstu ūdeni apstrādāta la-

biba jau pret 40 gr. siltuma ir ļoti vāriga.
Pret viseem labibas melnplaukam ir sekmigi apkarošanas lī-

dzekļi ; grūtibas rodas tikai tad, ja kveešeem vaj meežeem reizā

uzkrituši smirdošee (vaj ceetee) un putošee melnplaukas. Kveešus

tad vajag kodināt pirms ar formaldehidu un pēc tam ar karstu

ūdeni pēc agrak sneegta preekšraksta; bet preekš meežeem jau
ir paņēmeens, kurš iznīcina ceetos un putošos melnplaukas reizā,

proti agrak aprakstitā ilgā mērcešana. Ka kveešu smirdošo meln-

plauku apkarošana atmaksajas, tas jau agrak sacits, bet atmaksa-

jas ari visu citu labibas melnplauku apkarošana. Proti nedrīkst

aizmirst, ka sēklas veenreizeja pamatiga spstrādašana palīdz uz

vairakeem gadeem un ka pat dīgšanas spējas mazu maitāšanos

caur kodināšanu ar karstu ūdeni atsver tas, ka vismaz divi gadus
ražo nebojātu labibu. B.



Kooperativas lopu kautuves.

.Zemneeks ātrāki neeedrošinās eekāpt preekš viņa sagatavotos ra-

tos, eekam viņš teem uz veena ceļa līdzskrejot nebij galigi nokusis*.
Tā izsakas starp citu Dr. A. H. Holmanns*), raksturodams dāņu lauk-

saimneekus (sīk- un mazgruntneekus), kamēr tee vēl šaubijas uzsākt

ražojumu kopigu pārstrādāšanu un pārdošanu, ka ari peegreest ai-

rak vēribas lopkopibai. Un tagad, nepaejot pāri desmit gadeem, dāņu
lauksaimneeku sabeedriskee uzņēmumi atzīti par preekšzīmigakeem
visā pasaulē.

Ne mazak aizdomigi pret viseem jauneem pasākumeem izrādās

ari mūsu lauksaimneeki. Tee labak nogaida un noskatās, kā citeem

ees un tikai tad, kad nepavisam vairs citādi nevar, kaut ko mēģina
pakaļdarit. Gfūti, gaužam grūti nācās pārleecinat mūsu lauksaimnee-

kus par lopkopibas nozīmi; bet nu reiz, kad leeta eekustinata, sāk eet:

aug lopu pārraudzibas un peensaimneecibas (koppeenicas) sabeedribas

kā sēnes pēc augliga leetus. Preecadamees par mūsu lauksaimneeku

šādu pēdēja laika pārleecibu, negribu tomēr aizmirst viņus uzmudināt

peegreest vairak vēribas gaļas tirgus apstākļu nokārtošanai. Nav tee-

šam vairs ilgāki ceešams, ka uz lauksaimneeku gaļas ražotāju un

patērētāju rēķina teek uzturēti tik daudz nepeepildami starpeneeki.
Šādi starpeneeki, kā tas novērots nedeļas un gada tirgos, plēš gaļas
ražotajeem, vaj ādu pār acim. Cik nožēlojamā stāvokli atrodas mūsu

lauksaimneeki nedeļas un gada tirgos, par to sirds apsāpas katram, kam

veen cilveciga sajūta. Lai eedomajamees veen, ka lauksaimneekam uz

tirgus braucot nav ne mazakas jausmas par leelpilsētas gaļas tirgus cenām

un tādēļ tas prasa par pārdodamo lopu tikdaudz, cik tam prātā eekrīt.

Starptirgotajs to labi saprot un uz. ta pamata sola lauksaimneekam vaj
nu par daudz vaj ari par maz, skatotees pēc pārdēvēja sarunā novē-

Dr. A. H. Hollman. Die Entwick!ung der dānischen Landwirtschaft. Berlin.

Verlag Paul Parey.
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rota prāta. Ja nu gadijumā lauksaimneekam sasolits par daudz, tad

tas turesees pee eesolitas cenas un gribēs par to vairak dabūt; kamēr

beigu beigās, galigi apmuļķots, vaj nu pārdos lopu apakš cenas, vaj to

pārvedis uz mājam atpakaļ. Cik nepatikšanu, cik laiku tērēšanas, cik

izdošanu un t. t. nav lauksaimneekam, eekam tas savus lopus pār-

dod, to te gļ-ūti uzskaitīt. Uzskatot gafās tirdzeneeku rindas, kas pa

viseem ceļeem plūst kā ūdeņa strāva uz gada tirgeem, nāk prātā: vaj

visi šee cilvēki maz peedomā pee tam, ko viņi dara un vaj teešam ci-

tas izejas nav! Teešam ērmoti dažu tirdzeneeku uzskatit Brauc

uz tirgus saimneeks ar saimneeci, pee rateem peeseeta gosniņa, gos-

niņu dzen puisis; visu mērķis gosniņas pārdošana. Kādi izdevumi

gulstas uz gosniņu, peeņemot, kad ta teek pārdota?
3 cilvēku divu deenu nokavēts laiks

. . .
R. 6.

Saimneeka un saimneeces tēriņš 2.

Zirgs ar aizjūgu 2 deenas 2.

Kopā R. 10

Tā tad katris gada tirgus, minētos apstākļos, var izmaksāt lauk-

saimneekam ap 10 rubļeem, pee kam nav jaaizmirst govs vaj cita lopa

pārdošana zem cenas.

Ja nu tā peeņemam, ka katris mūsu mazgruntneeks tikai veenreiz

gadā brauc uz gadatirgu un katram izdevumi būtu apmēram tee paši,
tad par 50000 Baltijas mazgruntneekeem ceļas gada tirgu dēļ ap 500000 rbļ.
zaudējumu. Kas lai nu vēl var aprēķināt zaudējumus par zem ce-

nas pārdoteem lopeem u. t. t.

Pēc manas pārleecibas, lauksaimneeks tikai tad varēs par saveem

gaļas ražojumeem eegūt labakas cenas, kad būs izdeldētas vairakas pa-

razitlskās starpstacijas, kas šķiļ" ražotāju no patēretaja. Panākams tas

veenigi caur lauksaimneeku apveenošanos dēļ kopigas lopu kautuves

eerīkošanas. Šāda kooperativa lopu kautuve, kas saveenota ar gaļas
pārdošanu leelumā, var lauksaimneekeem būt par leelu svētibu. Ar

tādu kārtibu tad būtu eespējams:
1) samaksat beedreem par gaļas ražojumeem pēc tirgus vērtibas ;
2) aiztaupit daudz laika, jo lopus var novest uz kantori un tūlit

atstāt;

3) lopus aizvest kuļ-am katram strādneekam un saimneekam at-

liktu laika vairak saimneecibā rikotees;

4) izsargatees no varbūtigeem zaudejumeem, caur lopu pārdošanu

mazspējigeem tirgotajeem uz kredita;

5) saņemt tūliņ eemansu, jo kautuvei uz lopeem neveena banka

kreditu neleegs;
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6) gaļu uzglabāt kautuves vēsināmās telpās, kamēr cenas paceļas
u. t. t.

Ka ši kooperācijas nozare var ar laiku ļoti plašus apmērus eeņemt
un pee tam eevērojamā mērā pacelt lauksaimneeku turibu, par to man

nav mazako šaubu. Par šo jautājumu peeved ļoti pāmācošus skaitļus
kāds J. K. .Dzimtenes Vēstnesi" Nš 106. 1914 g., pēc kuļ-a raksta un

vēl citeem avoteem varu aizrādit sekošu:

Kur- un Vidzemē 1907 g.* atrodošos mājlopu skaits.

Galvu skaits tūkstošos.

Guberņu :—“

(govļC) ļ Altu un kazu I Cūku

Kurzemē
.

!
.

.11 338 339 154

Vidzemē ....!• 557 471 305

Kopā ļ 895 BĪO 459

Japaskaidio še klāt, ka tas lopu skaits, kas Vidzemē pamazinātos

caur igauņu daļu, tas atkal Kurzemē nāktu klāt no Kaunas gub. dzī-

vojošeem latveešeem, un tā kopējais skaits puslīdz izlīdzinātos. Ņemot
vērā mūsu apstākļus, kur uz .apm. 10 leellopeem nāk 1 bullis un 2

jaunlopi, varam peeņemt slaucamu govju skaitu (895000 —268500) uz

apm. 626500 galvu. Šis skaits mums bij jadabu, lai zinātu, cik apm.

varētu teļu gadā sagaidit. Tādēļ ka govju bij apm. 626500 galvu,

tad, saprotams, būs ari apm. tikdaudz teļu gadā sagaidami. No šeem

teļeem japatur vaislai (uz katrām 10 govim divi) 125300

No katrām 10 govim divi saimneecibā japatērē 125300

~ ~
10

„
veens eetu bojā vaj citādi izleetots 62650

Atliktu teļu pārdošanai 313250

Kopā 626500 teļu.

Tāļak varam peeņemt, ka ja uz katreem 10 leellopeem katru gadu

janāk 2 jauneem klāt, tad tikpat daudz jaateet nost japārdod; tā

tad no leellopeem varētu gadā pārdot kādus 17*000 gab. Aitu un kazu

skaits pee mums eet pastāvīgi mazumā, aiz ta eemesla varam peeņemt
pārdodamo aitu un kazu skaitu uz kādām 200000 galvam. Cūkas va-

rētu apm. pusi no peemineta skaita pārdot, tā tad apm. 229500 gabalu.
Ari sivēnus, cik man zināms, pārdod par abjām guberņām kādus 300000

*) Pēc . E>«eroaHHKi» TjiaßHaro ynpaßneHia 3eMjieycTpoiicTßa h 3eMjiea-feniH

3a 1907 r.



gabalus. Tā tad Kur- un Vidzemes gaļas tirgus apgrozijumu varētu

peeņemt gada:
313250 teļu ā 6 rbļ. = Rbļ. 1.879.500

179000 leelopi k6O
.

= .
10.740.000

200000 aitu un kazn ā 5
.

= . 1.000.000

229500 cūku k4O
„

=
„

9.180.000

300000 sivēnu k 6
.

=
.

1.800.000

Kopā 24.599.500

Kauču no ši apm. 24 t/a milj. rubļu apgrozījuma mums atliktu

tikai 5o o skaidris, tomēr tas iztaisa vairak par 1 milj. rubļu tīras peļ-

ņas. Es domāju, ka ir vērts par šo jautājumu paintresetees katram

lauksaimneekam, jo tas apsola turibu pašeem lauksaimneekeem un darbu

un maizi pašu dēleem, lai teem nav jaklīst svešumā. Ja nevar tūlit

sākumā eerīkot vispārēju lopu kautuvi, tad vismaz vajag pamēģināt
eerīkot kādu sabeedrisku cūku kautuvi pēc dāņu parauga. Pēc ma-

neem novērojumeem, eeteicami būtu vispirms tādu lopu kautuvi eerīkot

Jelgavā, vaj Jelgavas apkārtnē. Ja ļaudis redzēs, ka caur Sabeedribu

nāk labums, tad drīz radisees pakaļdaritaji. Jelgavas apkārtnes pārtiku-
šee un izglītotee lauksaimneeki mudināt jamudina eet saveem tautas

brāļeem papreekšu. Gribu ticēt, ka Jelgavā vaj Jelgavas apkārtnē drī-

zumā kāda Sabeedriska cūku kautuve sāks darbotees, tādēļ eepazīsti-
našu mazleet ar dāņu cūku kautuvēm. Dānijā sabeedriskas cūku kau-

tuves darbojas ar labeem panākumeem jau no 1887. gada. Šim brī-

žam, t.i. pēc apm. 26 gadeem no pirmās kautuves nodibināšanas,

Dānijā pastāv 27 sabeedr skas cūku kautuves ar kādeem 66400 bee-

dreem. Leelakās sabeedribās nokauj gadā ap 67000 un mazakās

ap 10000 cūku Visas kautuves apveenojušās kādā saveenibā, kūjas
galvenais kantoris atrodas Kopenhāgenā. Peeņemot dāņu kārtibu par

mērauklu, varam sacit, ka jau tagad, kur gadā teek nokautas kādas

200000 cūkas, būtu veegli uzturamas kādas 10 sabeedriskas cūku

kautuves. Tā tad kautuves varētu būt tikpat labi Jelgavā ka ari Rigā,
Ventspili,' Leepajā, Cēsis, Valmeerā u. v. c., skatotees pēc peedališanās
un vēl citeem apstākļeem. Tad kādu vārdu par kautuvju technisko

pusi, lai no tam mācitos šo to noderigu paturēt preekš mūsu apstākļeem.
Cūkas kauj nodurot, pēc tam tūliņ karstā ūdeni plucina un īpaši preekš
tam pagatavotā krāsni apsvilina, lai caur karstumu atmeekšķeto ādas

kārtu līdz ar sareem un netīrumeero veeglaki varētu notīrit. Kad tas

padarits, cūku uzgreež, izņem eekšas un muguru gajeniski pārskalda.
Gaļas labumu noteic pēc muguras speķakārtas beezuma; jo plānākā
kārta, totees augstaka labuma gaļa. Ir pavisam 4 labuma pakāpes,
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kuļ-as noteic tirdzneeciski techniski izglītots kautuves vaditajs ar val-

des locekļa peedališanos. Pēc tam, kad cūka nosvērta, stempeleta, nu-

murēta un klasificēta, to eeleek uz 24 stundām māksligā saldētavā.

Izņemot no tureenes, cūkai nogreež kājas un galvu, izņem leelakos kau-

lus, sāla un uzglabā, kamēr to nodod uz kuģa eksportam. Kā iz teiktā

redzams, darbiba norisinās visai veenkārši un maz ko izšķiras no mūsu

gaļas sagatavošanas preekš Rigas tirgeem zeemā. Šimbrīžam, kā vis-

pār zināms vasarā aizleegts Rigā kautas cūkas eevest. Bet kad kād-

reiz būs kautuve eerīkota pēc dāņu parauga, tad nav nekādu šaubu,
ka ari vasarā varēs kautas cūkas eevest Rigā un sūtit uz ārzemem.

Beidzot vēl kādu vārdu par cūku kautuves technisko eekārtojumu.
Cūku kautuve eerīkojama vislabāk tādā veetā, kur ērti peesneedzama

dzelsceļa stacija, vaj vislabāk stacijas tuvumā. Ja nav noderigu ga-

tavu telpu, tad šim nolūkam . jaceļ atteeciga ēka. Telpas eekārtojamas
tā, ka tur pēc eespējas būtu maz vajadzigs cilvēka spēka pee cūku no-

veetošanas no veenas apstrādāšanas nodaļas otrā. Eespējams tas vee-

gli, ja darbnicas mērķi tūliņ sākumā patur acis. Tādā kārtā vajadzētu
cūku saņemšanas telpas eekārtot kaušanas telpām līdzās un tām atkal

atteecigā kārtibā citas, kā: apstrādāšanas, (plucināšanas un svilinā-

šanas) greešanas un svēršanas, vēsināmās un izdošanas telpas. Ka

pee ši darba nepeeceĢŠams tvaika katlis, tvaika mašinas un mākslīgas
saldētavas mašinas, to sapratis katris jau no izteikta. Tad varbūt vēl

veenam otram gribesees zināt, cik visa šāda eetaise var izmaksāt un

kā ta atmaksajas. Peeņemot še atkal paraugam dāņu kārtibu*), varam

izdevumus uzstādit preekš 15000 cūkām sekošus:

Alga direktoram Rbļ. 1200.

Valdibas nodokļi (gaļas apskatīšana no valdibas vete-

rinārārstā puses) .

.
1200.

1 kaseera alga .
600.

1 meesneeku meistara alga 900.

1 preekšstrādneeka .
360.

2 strādneeku .
500.

1 mācekļa . : 180. -

1 kantorista
. -

360.

1 mašinista 480.

Virstundas „
300.

Ēkas vērtiba Rbļ. 10000.

Mašinu
, (eeskaitot saldētavu) »

8000.

Kopā RbļT 180007—

*) Pa daļai psc Kallundborgas cūku kautuves gada pārskata no 1902. gada.
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Aizņēmumu vaj paju kapitala rentes (180X®°/o) • • Rbļ* 1440.

Mašīnu dilšanai norakstīts gadā 10°/o 800-

Ēkas
. . . 2°/o 200.

Ēkas un mašinu apdrošināšana pret uguni 180.

Kurināmā patēriņš gadā (24X30) 720.

Dažadi sīki izdevumi 500.

Kopā Rbļ. 9920. -

Rēķinot 300 darbadeenu gadā, iznāk uz minēta personālā un ma-

šinam 50 cūku deenā apstrādāt. Izdevumi uz veenas cūkas apstrādā-

šanu ap 66 kap. Negribu ticēt, ka kādam lauksaimneekam būtu ee-

spējams pašam lētāki apstrādāt. Bet tas jau nav pēc mūsu atziņas pats

galvenajs. Sabeedriskas cūku kautuves uzdevums ir izsargāt lauksaim-

neekus no uzpircēju izmantošanas, kuļ-a eevērojot mūsu apstākļus, tee-

šam nav pilnīgi aprēķināma. Ja peeņemam tikai 10 % tīras peļņas,

kuļ-a paliktos uzpircēju kabatās, tad ari tas iztaisa uz veenas pašas cūku

kautuves deezgan eevērojamu zumu. Peeņemot cūku vērtibu caurmērā

uz 40 rbļ., 15000 kopvērtiba būtu tādā 2iņā iīdziga 600000 rubļeem un

10% no tam 60000 rubļu. Tā tad, ja peeņemam manu aprēķinu par

pareizu, veena pate cūku kautuve varētu operet ar 60000

rubļeem tīras peļņas gadā. Lauksaimneeki! Apdomajeet labi

manu uzmudinājumu, sasauceet sapulces un mē§ineet taču beidzot šini

leetā ko darit. Būseet Jūs paši apmeerinati un būs Jums pateicīgi ga-

ļas patērētāji. Līdumneeks.
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Kā šampinjoni audzējami
Ja mūsu rīcibā atrodas peeteekcšas telpas, peemēram siltumnīcas,

zirgu staļļi un pagrabi, tad šampinjonus, Šampenes jeb sveestenes au-

dzējot gada laiks nav jaeevēro un mēs cauru gadu varam meelotees ar

svaigām un gārdām sēnēm. Ar so sēņu audzēšanu pee mums maz

nodarbojas, nemaz neraugotees uz to, ka tāds darbs ir interesants un

pilnigi eespējams neveen lauceneekeem, bet ari daudzeem meestu un

pilsētu eedzīvotajeem. • Pats par sevi saprotams, ka teem, kas grib pee

ši darba ķertees kā jauni eesāceji, vispirms vajaga pamatigi eepazītees
ar dārzkopibas literatūru un praktiski šai leetā eevingrinatees. Tādēļ
kā šampinjonu audzēšana ir deezgan eenesiga, tad ārzemēs, par pee-

mēru Vīnē un viņas apkārtnē, leelā mērā nodarbojas ar šo sēņu au-

dzēšanu. Tureenes šampinjonu audzētavas nav nekas cits, ka zemi,

leeli, zemē eerakti šķūņi, kuļ-eem jumta malas metas pee zemes. Tā-

dos šķūņos šampinjoni aug īsti labi, jo tur ir vajadzigais siltums un ari

mitruma nav par daudz. Francijā šampinjonus audzē vecās, bet plašās

akmeņu laustuvēs. Parīzes apkārtnē veen ir vairak nekā 356 tādi apakš-
zemes Šampinjonu lauki, uz kuļ-eem eerīkotas šo sēņu dobes. Ne ma-

zākā veetiņa tur nestāv dīkā, ir eerīkotas ari lāvas, uz kufām atrodas

šampinjonu grēdas. Parizes Šampinjonu audzētāji par šām sēnēm ik

gadus eeņem apmēram 11ķ miljona franku, no kureem preekš mēslu

pirkšanas izdod līdz 150,000 franku.

Pee mums aug vairakas šampinjonu sugas, no kufām Agaricus edu-

lis jau veceem romeešeem un greeķeem bij pazīstama. Šampinjoni pa-

rasti mēdz būt vidēja leeluma. tīri balti, eedzelteni vaj gaiši brūni ar

baltu gaļu, kūjai balta krāsa un patīkama garša ka ari laba smarša.

Sēnes cepurite ir uz āru izspeesta, baltgana un gaļaina, no apakšpuses
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viņa ir peestiprinata pee sēnes celma ar sevišķu plēvi. Cepurites virs-

puse gluda, bet apakša lapaina. Kad sēne tikko uzdīguse, tad cepuri-
tes apakšpuse peleka, vēlāku viņa top eesarkana un pee veceem ekzem-

plareem tumši brūna.

Ēdameem šampinjoneem ir saldena garša. Ja šās sēnes cepuriti
pārlaužam, tad gaļa veenmēr peepatur balto krāsu, kamēr tām sēnēm

kuļ-as pēc ārēja izskata līdzigas ēdameem šampinjoneem, bet kas pa-
teesibā tādas nav, pārlauzumā pēc neilga laika mīkstums peeņem svina

krāsu un dažreiz top gluži melns. Tādas sēnes ir ģiftigas un tamdēļ
viņas ēšanai pavisam neder.

Kamēr šampinjoni vēl jauni, viņu cepurites ir apaļas, bumbveidī-

gas, bet vēlāku tās iztaisās plakanas. Vecas, pārstāvējušas šampinjonu
cepurites peeņem tulpes veidu, sula izžūst un gaļa saplok. Tādas pār-

stāvējušas sēņu cepurites ēšanai neder, jo ir veselibai kaitigas. Pār-

došanā izšķif 4 šampinjonu zortes un proti:

1) Mazee šampinjoni, kup cepurites caurmērā ir 1 1» /2 veršokus

platas. Šās zortes sēnēm ir vislabākā smarša.

2) Baltee šampinjoni, kup cepurites caurmērā 11/»—2l 1/»—2 veršokus

platas. Kājas īsas un resnas. Cepurites virspuse nelīdzena, peena

krāsā. Apakšpuse tumši-sarkana.

3) Baltgani-dzeltenee šampinjoni. Leeluma ziņā ši zorte eeņem
vidus veetu starp abjām jau minētām zortem. Cepurites virspuse gluda
un gaiši-dzeltena. Apakšpuse gaiši-sarkana.

4) Tumšee šampinjoni. Pēc leeluma ši zorte peeder pee vislee-

lakām; cepurite caurmērā 3—4 veršokus plata, no virspuses apklāta
dzelteni-brūnām pūciņām. Mīkstums balts un viņam peemīt sava īpat-
nēja smarša. Šampinjoni aug ari dabā brīvi uz pļāvām, ganibam un

tīrumeem, bet viņi nav tik garšigi kā tee, kups audzē māksligi.
Šampinjonu cepurites līdz ar celmeem izaug uz micelija jeb sēņu

dīgļeem, kup leelā daudzumā atrodas zemē ganibās un pļavās. Šam-

pinjonu dīgļi ir it kā balti, samezgloti deegi vaj kā balti pelējumi, kup
atrodas zemē netāļu no pašām sēnēm. Dabā svabadi augošo šampin-
jonu dīgļi preekš kultūras ir mazak vērtigi nekā tee, kup eegūti māks-

ligā ceļā, tamdēļ preekš šampinjonu audzēšanas dīgļi jeb dēsts jaeegādā
dārzkopibas eestādēs, kur tee maksā apmēram 60 kap. mārciņā. Sēklu
tirgotavās šampinjonu dēstu pārdod planciņās, kups sastāv no izkaltu-
šeem zirgu mēsleem, kas saauguši ar šampinjonu dīgļu pavedeeneem.
Aukstums šampinjonu dīgļus nenomaitā, bet gan par daudz leels kar-
stums viņus padara nedzīvus/
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Dēstu eepērkot vajaga prasit, lai planciņas lauž vidū pušu, jo tad

var pārleecinatees, vaj viņās ir dīgļu audi.

Kas grib nodarbotees ar šampinjonu audzēšanu, tam vispirms ja-
sagatavo vajadzigee mēsli, ņemot vaj nu veenus pašus zirgu mēslus

veen vaj ari tos sajaucot ar baložu un vistu izkārnijumeem. Šampin-
joneem nodomatee mēsli jasakļ-auj apmēram 11/*l 1/* aršinas augstās kau-

dzēs, kur teem jastāv B—lo deenas, lai labi sakarst. Kad šis laiks

pagājis, tad mēslus vēl kreetni samaisa un no teem uztaisa dobi, kuj-a
jaatstāj meerā 6—B deenas. Lai mēsli pardaudz neizžūtu, viņi jaap-
lej ar vircu, kas atšķaidita ar ūdeni. Mēsli no tādeem zirgeem, kuļ-i
ēdināti ar zaļbaribu un svaigu āboliņu, nav tik derigi kā tee, kufi ee-

gūti no zirgeem, kas ēduši auzas un seenu. Jo ilgāki mēsli stāv stalli

zem zirgu kājām, totees labaki tee ir preekš šampinjonu audzēšanas.

Ja nogulējušos mēslus nevar dabūt, tad var iztikt ari ar svaigeem, bet

tad viņi rūpigi jasamaisa. Ļoti labi ir preekš šampinjonu audzēšanas
nodomātos mēslus apbārstit ar ģipsi, lai amonjaks tiktu saistits. Uz 50

svara daļam mēslu ņem veenu daļu ģipša. Jo siltāks gaiss un mēsli, to

teesu plānāki pēdejee jaizleek, lai tee drīzāki zaudē savu svaigumu un

pārāko siltumu. Ar ģipsi apbārstitee mēsli 2 reiz deenā jajauc. Kad

B—lo deenas pagājušas un iz mēsleem vairs neatdalas tvaiks, tad vi-

ņus saleek beezakā kārtā un maisa par 2 deenam reizi. Par 12—14

deenam mēslu karšana nobeidzas un nu tee, ja satur 15—18° siltuma,
noder šampinjonu audzēšanai. Tā sagatavotus mēslus aiznes uz to veetu,
kur nodomāts šampinjonus audzēt. A. Wartminskaja, pēc kuj-as šo rakstu

atstāstu, saka: šampinjonus var audzēt pagrabos, staļļos, klētis un ari

brīvā gaisā. Vislabakas ir tādas veetas, kuj-as nav izliktas ar akme-

ņeem, tā ka grēdas var eerīkot taisni uz zemes. Ja tādas veetas nav,

tad var uz akmeņeem vaj cementa bērt kārtu zemes, kuļ-a ceeši nomī-

dama. Gaismu šampinjoni nemīlē, ta preekš viņeem ir pat kaitiga,
tamdēļ ja dobes eerīko brīvā gaisā, tad tās apēnojamas dēļus uzlee-

kot vaj salmu deķus uzklājot. Vislabaki no plāneem dēļeem sanaglot
jumtiņu un tad to uzgāst uz dobes.

Apriļa mēneša beigās un vasaras sākumā ir visizdevigaki šampin-
jonus brīvā gaisā audzēt. Ja dēsts eegādats kreetnā sēklu tir gotavā, tad

par 7—B nedeļam pēc sēšanas jeb pareizāki sakot dēstišanas var bau-

dit gārdās sēnes. Nereti atgadas, ka par 4 nedeļam pēc dc'stišanas

jau parādas jaunās sēņu cepurites, kas nav visai patīkami, jo tad va-

saras vidū šampinjoni ražo maz augļu. Ja pirmā gadā pēc dēstišanas

šampinjonu dobes izdod bagatu ražu, tad nākošā gadā viņas jaeerīko
no jauna. Mēsli no vecām dobēm noder kā labs dēsts, tikai nevajaga
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peemirst viņeem peemaisit nedaudz svaigus mēslus un vircu uzlejot
labi saslapēt. Kad mēsli kā peenākas sagatavoti, tad no viņeem izga-
tavo dobes, kūjas neeerīko vis tūliņ vajadzīgā augstumā, bet mēslus

leek kārtam. Vispirms noleek mēslus apmēram 6—B collas beezā kārtā

dobes veidā, pēc tam uzlej siltu ūdeni un mēslus ceeši samīda Tad

uzleek otru mēslu kārtu, ar kuju dara tāpat un tā tāļaku, kamēr dobe

teek vēlamā augstumā. Mēslu peemīdišana jaizdara ļoti rūpigi, lai starp

kārtam neatrastos tukšumi. Brīvā gaisā dobes eerīko ar veenu slīpumu

vaj ar nolaidumeem uz abjām pusēm, pee kam pēdējām dobēm ir vidū pušu

pārzāģēta baļķa veids. Pagrabos, bedrēs un siltumnicās preekš šampinjoneem

Visnoderigakas ir konusa veidigās dobes, kūjas eeņem maz telpu, bet

drīz izžūst, jo viņas ir līdz 1 l /2 aršinas augstas un tikai 2 */a aršinas

platas pee paša pamata. Konusa veidigās šampinjonu dobes visapkārt

jaapleek ar sūnām. Tādas dobes laiku pa laikam aplejamas ar ūdeni

un kad sūnas izžūst, tad viņas apmainamas ar jaunām. Šāda veida

dobes eerīko vasaras sākumā un tās ir isti noderigas preekš šampin-

jonu audzēšanas, jo tur Šo sēņu dīgļi teicami vairojas.
Lai ar labām sekmem varētu šampinjonus audzēt, tad, kā jau aiz-

rādits, dēsts jeeegādā pee kreetneem sēklu tirgotajeem. Uz ikkatrām

4 kvadrataršinam dobes plašuma jadēsta ne mazak ka 1 */a—2 i/a
šampinjonu dēsta planciņu, kūjas jasalauž gabalos. Ja dobes sagatavo-

tas no svaigeem zirgu mēsleem, tad janogaida, kamēr dobes vidū tem-

peratūra noslīd uz 15—20 oR.

Kad esam pārleecinajušees, ka dobēs ir vajadzigā, nupat minētā

temperatūra, tad varam ķertees pee šampinjonu dēstišanas, preekš kam

nz dobēm, apmēram 5 collas citu no citas, izrokam 3 collas dziļas bed-

rites, kūjās eeleekam dēsta planciņu gabaliņus, kas nav plātāki par 3

un gajaki par 5 veršokeem. Pēc tam bedrites aizbejamas ar labu sakņu-
dārza zemi vaj aiztaisamas ar labi satrepejušeem mēsleem. Bedrišu

rindām vajaga būt apmēram 6 veršokus atstatu veenai no otras. Tā

apdēstitā dobe jaapklāj ar salmaiņu trūdu 1— 1 l/% veršokus beezā kārtā.

Ja trūda nav pee rokas, tad var iztikt ari ar parasteem salmu pakaišeem,
kujeem virsū */»—

3/* v. beezā kārtā jauzbej laba lecekļu zeme, kuju ne-

drīkst peemīdit vaj peedauzit.
Ij,oti derigi ir, ja šampinjonu dēstu 3—4 deenas ilgi pirms dēsti-

šanas patur siltā un mitrā veetā, lai caur to veicinātu dīgšanas spēju.
Far 10—14 deenam pēc dēstišanas jaaprauga šampinjonu bedrites, ja
tad uz viņām parādas eesarkani vaj eebrūni plankumi, tas ir zīme, ka

dēsts bijis nederigs vaj ari tas eestādits par daudz karstos mēslos. Tam-

dēļ mēslu temperatūra rūpigi peelūkojama. Ja viņa dobes eekšeenē
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paceļas līdz 28 oR., tad trūdu vaj salmu sega tūliņ jaatņem, lai caur to

temperatūra noslīdētu vismaz uz 20 oR. Šampinjonu dobju temperatūra
mazakajs 2 reizas deenā jaizmēp. Ja šampinjonu dēstišana ir labi iz-

devušas, tad jau par 15 —l7 deenam pēc dēstišanas bedritēs parādas
baltgani plankumiņi, no kam var paredzēt, ka pūlēm būs panākumi.
Nu jarūpejas par to, lai telpās, kurās Šampinjonus audzē, varētu eekļūt
svaigs gaiss, kas panākams pagrabus, bedres, staļļus un siltumnicas, ja
tur atrodas sēņu dobes, vismaz veenu reizi par 24 stundām vēdinot.
Šo darbu var izdarit durvis vaj logus attaisot. Pats par sevi saprotams,
ka ļoti aukstā laikā to nevar darit. Kad dobes izžūst, tad viņas laiku

pa laikam aplaistamas ar siltu ūdeni. Aplaistišana jaizdara ļoti uzma-

nīgi, tamdēļ ka veena pate pārpilniga aplaistišana var sabojat visu leetu.

Brīvā gaisā eerīkotās šampinjonu dobes ir labaki nodrošinātās pret mēslu

pārleecigu sakaršanu un vispārigi viņās veeglaki nokārtot siltumu un

mitrumu nekā grēdās, kuras eerīkotās slēgtās telpās. Tiklīdz parādas
pirmās šampinjonu galviņas, viņām tūliņ virsū jauzbej- ļoti plāna kārtiņa
irdenas lecekļu zemes, kas sēnes stiprina, caur ko viņu gaļa top sting-
rākā un ari suligaka.

Šampinjonus var audzēt ari siltos lecekļos, vislabaki tādos, kups
bij sēti agree gurķi un melones. Preekš tam lecekli eerīko lēzenus,
bet ceeši peemītus uzkalniņus, uz kupem dēsta šampinjonus un tos tad

apkopj tāpat kā augstak minēts. Lecekļos šampinjoni aug 3—4 mē-

nešus. Tāpat Šampinjonus var audzēt ari pītos kārkla kurvjos, preekš
kam sagatavotus tīrus zirgu mēslus leek leelos kurvjos, kur tos ceeši

ar kājām peemīda un tā atstāj uz 4 deenam. Tad palūko, vaj Reomira

termometers jau nerāda 15—200 augšpus nulles. Ja tā ir, tad dēsta

šampinjonus kā jau tas aizrādits un bedrites pārkaisa ar lecekļu zemi.

Pēc nedeļas dīgļi sāk darbotees un pēc neilga laika parādas jaunee

šampinjoni. Tādā kārtā šampinjonus var audzēt ķēķi, koridorā, peelee-
kamās telpās un pat dzīvokļos. Pagrabos un bedrēs šampinjonus var

audzēt bez pārtraukuma cauru gadu. Preekš dobju eerīkošanas pagrabā
nes zirgu mēslus un no teem eerīko 3/i aršinas augstas un 1 1/4 arši-

nas platas dobes. Par 40 deenam pēc dēstišanas parādas pirmās sēnes,

kuļ-as uz veenas un tās pašas dobes aug 3—4 mēnešus. Vispārigi
ņemot, augsti, labi vedināms pagrabs un citas apakšzemes telpas ir ļoti
labas veetas preekš šampinjonu audzēšanas, tikai nevajaga peemirst,

ka, lai šās sēnes varētu sekmigi attīstitees, vajadzigs zināms siltums,
mērens mitrums un ēna. Pagrabu logi vasarā jaatvef tikai naktis. Lee-

taiņā laikā ari naktis logi jatur aizvērti. Zeemā pagrabi vēdināmi tikai

sausās, saulainās deenās, pee kam dobes jaapsedz ar salmu deķeem.
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Zeemā šampinjonus var audzēt ari zirgu stalli, kur tai laikā ir mitris

un mēreni silts gaiss. Tādēļ ka stalli svabadu veetu preekš dobēm

nav, tad jaeerīko sevišķis rāmis, kuļ-ā jaeestiprina 20 veršokus platas un

B—lo veršokus dziļas siles, veena uz otras ; apmēram 9 veršokus cita

no citas. Tādās silēs vispirms eeleek apmēram 4 veršokus beezu mēslu

kārtu, kas ceeši peemīdama. Tad uz peemīditeem mēsleem leek kārtu

izžāvētu govju mēslu, kup eepreekš apleeti ar čilizalpetra atšķaidijumu.
Uz govju mēsleem uzbef 1 veršoku beezu kārtu irdenas lecekļu zemes.

Lai rāmi eestiprinatās šampinjonu siles aizsargātu no gaismas, rāmis

ar veenu pusi japeestiprina pee seenas un no otras jaaizsedz ar

drēbi. Šampinjonu galviņu jeb cepurišu eevākšana jaizdara ik deenas,

vaj vēl labaki, par divjām deenam reizi. Pēc cepurišu nolaušanas uz

dobēm paleek bedrītes, kuras tūliņ ar zemi aizberamas. Dažreiz aiz

pārskatišanās izrauj par daudz mazus šampinjonus, kupas nevajaga
stādit dobē atpakaļ, jo tur viņi tā kā tā vairs neaugs, bet nekādu la-

bumu neatnesuši aizees bojā. Kad uz dobēm šampinjoni vairs nepa-

rādās, tad viņas nedaudz ar siltu ūdeni aplaistamas. Ūdeni eepreekš

jaatšķaida nedaudz Čilizalpetra un pate aplaistišana jaizdara pa druskai

un beeži, 6—B reizes daenā. Ja uz dobēm parādas pelējumi, tad tee

jaapber ar smalku un sausu lecekļu zemi.

Šampinjonus audzējot nav jaaizmirst šādi nosacijumi: Dobes, ku-

ļ-as eerīkotas slēgtās telpās ar to nolūku, lai zeemā dabutu svaigus šam-

pinjonus, nav vajadzigs apklāt ar salmeem. Brīvā gaisā esošas dobes

jaapsedz ar salmeem, plāneem salmu deķeem un dēļeem, lai caur to

dobes uzturētu siltas un mitras. Ja pate ta veeta, uz grib eerī-

kot grēdas, preekš šampinjoneem ir par tad tajās veetās jaizrok
zeme 4—5 veršokus dziļi un izņemtā veeta japeepilda ar upes granti
4 veršokus beezā kāqā. Tad uz grants kārtas var eerīkot šampinjonu
dobes, nebaidotees no grants zemes mitruma. Sleekas ir šampinjonu

ļaunakee eenaidneeki. Vajaga pārgreest vidū pušu leeius tupeņus, iz-

graizīt viņeem eekšas, lai iznāk it kā mazas laiviņas, kuļ-as uz mutes

leekamas uz dobēm. Tādās tupeņu laiviņās salasas sleekas, kuj-as tad

jaiznīcina. Ari peles un žurkas peeder pee šampinjonu eenaidneekeem,
kufus vislabaki var apkarot, dobju tuvumā vairākus slazdus izleekot.

Dažreiz šampinjoneem uzbrūk kāda leekēžu sēnite, kufa samaitā visu

sēnes mīkstumu un rada pūšanu.
Ārzemēs pret šo slimibu cīnās caur to, ka slimās dobes aplaista

ar čilizalpetra atšķaidijumu, pee kam uz 100 gr. zalpetra ņem litri ūdeņa.
Beidzot jamin daži tēikumi par šampinjonu žāvēšanu. Vidēja lee-

luma šampinjonus rūpigi notīra no peelipušām zemem. Tad ar asa
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naziša palīdzibu uzmanīgi nomauc šampinjonu cepuiitem virsējo ādiņu
un pašas sēnes eeleek aukstā ūdeni, kuļ-am peeleeta citronu sula. Kad

nu visas sēnes tādā kārtā notīritas un ūdeni eeliktas, tad trauku ceļ
uz plītēs, lai ūdens uzkarst līdz 50—60 °R. Nu sēnes iz ūdeņa izņem
un saleek uz seeteem. Kad maize iz krāsns izvilkta, tad seetus ar

ūdeni sakarseteem šampinjoneem leek krāsni eekšā, kur tee izžūst.

Žāvētus šampinjonus saveļ 1 deegā vaj saleek šķidras drēbes maisiņos un

glabā labi vēdināmās un sausās telpās. Žāvētas sēnes pirms leetošanas

uz dažām stundām eemērc siltā ūdeni, kufā viņas uzbreest un peeņem
svaigu šampinjonu garšu. J. Sm—d s.J. Sm—ds.



Popuve
Par papuvi latveeŠu zemkopjeem parasts saukt aramzemi,

augšanas laikā nenes kulturaugus un pee tam dabon zināmu apstrāda-

jumu. Zemes apstrādāšanai un izmantošanai pilnigakām topot, papuves

jēgums paplašinajees, jo nu eeradušās ari āboliņa un zaļbaribas jeb tā

sauktās aizņemtās papuves. Dažreiz gan āboliņu uzplēš vaj zaļbaribu
novāc tik vēlu, ka zeme līdz zeemaju sēšanai nedabon vairs rūgi, nedz

vairs paspējams viņu ,papuvveidigi“ apstrādāt; tomēr ari tad vēl parasts
runāt par papuvi, kauču te nosaukums vairs nav pareizi leetots. Te

āboliņš ir zeemaju preekšaugs un zaļbariba pareizāki jadēvē par starpaugu.
Vecee zemkopji prātoja, ka papuvē zeme atpūšas. Tas nav teikts

deezgan nepārprotami un ari jēgums teicejeem nebij īsti pareizs. Tais-

nība, ka zeme papuvē neizdod parastu ražu, bet tādēļ zeme nestāv

bezdarbibā. Papuvē zemei vajag krāt jaunu spēku nākošai ražošanai

un tas nebūtu eespējams, ja viņa gulētu ģībonim līdzigā bezdarbibā.

Kā ģībonis cilvēku nespirdzina, tāpat zeme netop augligaka, ja lauku

atstāj gluži nekustinātu, nogulušu vaj pat slapjā laikā nomīdītu. Tikai

ja zeme, caur atteecigu apstrādāšanu sagatavota, ir gaisa eespaideem

peeejama, tad viņa eekrāj augeem uzņemamas baribasveelas un eegūst
labakas fizikālās īpašibas, tad viņas augliba vairojas.

Rodas jautājums, vaj labumi no zemes papuvē turēšanas ir tik

leeli, ka tee pārspēj zaudējumus, kas ceļas caur to. ka ik pēc zināmā

laika lauks veenu gadu nedod ražu. Izleekas, ka jo spēcigaki zemi

izmanto, stiprāki mēslo un vispārigi padara ražigaku, to teesu neeenejii-

gaki būtu turēt tīru papuvi. Uz tāda prātojuma pamata sevišķi tais

kulturvalstis, kur ļoti intenziva lauksaimneeciba ar mazām saimneeci-

bam, papuve gandrīz pilnigi izskausta. Taču tādēļ veen nevar no-
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spreest, ka papuve vispārigi un visur atmetama, nevar pat teikt, ka

tais valstis, no kuļ-ām izgājuse papuves atmešana, šāda rīciba alaž

būtu pate pareizākā. Tur ļaudis kļūdas un pārsteidzas tāpat kā mēs

un dažkārt atmestu vecu parašu eeceļ jaunā godā. Tā noticis ari ar

papuvi. Sevišķi Vācijas vēsāko apgabalu daudzi zemkopji atkal at-

greezušees pee papuves turēšanas. Vairaki no teem, to starpā tādi,
kam vācu lauks, rakstneecibā eevērojams vārds, papuves atmešanu sma-

gās zemēs nosauc par leelu kļūdu. Caur papuves atmešanu esot sa-

maitatas zemes labās TpaŠibas, kuļ-as viņu preekšgājeji ar papuves rū-

pigu apstrādāšanu sagādājuši; ta paša eemesla labad laukos tagad sa-

radees daudz sēklunezāļu. Tādēļ viņi eeteic smagās zemēs atkal ee-

vest papuvi, vislabāk melno.

Ja leetu aplūkojam pamatigaki, tad teešam jaatzīst, ka it Tpaši
Baltijas klimatā smagu zemi nav eespējams bez papuves uzturēt pee

pilnas auglibas. Ka semes pilna augliba sasneedzama ar aļ-umu kreetnu

izsalšanu veen, tas jaukais sapnis jau izgaisis. Dažs gudreneeks pat

cildināja auksto apgabalu preekšrocibu pret silteem, jo pēdējos zeme

nedabonot stipru salu kā zemes leelako uzlabotaju. Tagad zinām, ka

zemes auglibas galvenee uzlabotaji ir sīkorganismi, bet tee sekmigi
darbojas tikai zināmā siltumā, pee tam netrūkstot mitrumam un baga-

tigi peekļūstot gaisam; sīkorganismi, kas darbojas bez gaisa peeejas,
mēdz zemes TpaŠibas maitat.

Tā tad, lai sīkorganismi varētu ar pilnām sekmem darbotees pee

zemes uzlabošanas, pēdējai siltā laikā vajag būt vaļējai; vajadzigā mit-

ruma mūsu apstākļos, ja virskārta irdinātā, nemēdz trūkt.

Sapratigs zemkopis cenšas zemi gaisam peeejamu turēt ari tad,
kad viņa apsēta. Vasaras sējumus viņš neatstāj noveltus, bet tais ga-

dijumos, kad velšana bijuse vajadziga, viņš vēlāk, kad velšana savu

uzdevumu izpildijuse, zemi atkal uzecē. Viņš savus vasaras sējumus,
kad asni nāk augšā, ecē ja zeme nemaz nav velta. To dara pa da-

ļai kamaras iznīcināšanas labad, kufa smagakā zemē, pirms zelmenis lauku

apēno, veegli eerodas, pa daļai uzdīgušo nezāļu iznīcināšanas labad. To-

mēr labibas nogatavošanās laikā zemes virsus atkal noceetē, bet it īpaši
pēc labibas novākšanas noceetešana sausā laikā eet ātri uz preekšu.

Leela nozīme pee zemes fizikālo īpašibu uzlabošanas un uzturē-

šanas teicamā stāvokli ir rušināmu augu racionālai apkopšanai. Rūpiga
rušinašana sakņuaugu sējumu vaj stādijumu zemi visu vasaru tur vaļēju,
caur ko netikai paši sakņuaugi, bet ari viņu pēcaugi labi padodas.

Sakņuaugu labas apkopšanas teicams eespaids uz pēcaugeem mēdz būt

noredzams vairākus gadus.
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Labu eespaidu uz zemes fizikālām īpašibam dara kupli lapoti
tauriņzeedaiņi augi, kufi lauku pamatīgi apēno, kā zirņi, vīķi, beezi

noaudzis āboliņš u. t. t. Zemes Tpašibas ir daudz labakas, ja šeem

augeem neļauj nogatavotees, bet viņus novāc zaļus. It īpaši pēc grau-
dos laisteem pākšaugeem smagai zemei irdenums un drupanums turas

ne ilgi un ja lauku drīz pēc šo augu novākšanas nestrādā, tad viņš
dažkārt noceetē vēl stiprāki nekā pēc steebruaugeem.

Vispārigi jo drīzāk pēc kāda auga novākšanas lauku apstrādā, to

teesu vairak labojas stingrās zemes fizikālās īpašibas un viņas augliba;
to teesu veeglaki viņa ari strādājama. Apstrādajumam nemaz nevajag
tūliņ būt dziļam un pamatigam, peeteek ar lobišanu, nevaļas gadijumā
ar smalcināšanu caur šķīvju, .Vassi", atsperu ecešam vaj citu attee-

cigu rīku.

Kādēļ tāda steigšanās, kad zemes irdinašanai stāv preekšā visa

zeema ar stipro salu, kuļ-a izšķirošo eespaidu dažs vēl tagad cil-

dina? Nu tāpēc, ka pee stingras zemes labu īpašibu sagādašanas gal-
veno lomu spēlē nevis sals, bet siltums, kufš veicina sīkorganismu dar-

bību. Sala raditais irdenums ir ātri pārejošs un ja pavasari nepastei-
dzas ecet vaj šļūkt, tad no viņa drīz vairs nekā neatleek. Sīkorganismu
siltumā radits irdenums turpreti turas ilgāki un viņu daudz veeglaki uz-

glabāt. Ši irdenuma mērs un turēšanās ilgums atkaras no ta, cik ilgi
un cik stiprā siltumā sīkorganismi darbojušees.

Saprotams, ka zemi strādājot un tā sīkorganismu darbibu veicinot

vislabākos panākumus sasneegs vasarā. Bet pamatiga apstrādašana

eespējama tikai tad, ja pee tam nav nekādi augi jasaudzē, tikai ja
zeme stāv papuvē.

Ja jau tas apstrādajums, ko izdaram pee rušinameem augeem,

sekmes rāda vairākus gadus, tad saprotams, ka pareizi apstrādātas pa-

puves eespaids ir vēl ilgāks un spilgtāks.
Pareizi strādātā, pilnā papuvē sīkorganismi vairojas un attīstās

vispilnigaki. Viņi un to atleekas eespeežas starp zemes sīkākām da-

ļiņām, kuļ-as pārvelk ar trūdu. Tādēļ zemes daļiņas vairs nevar tik

drīz saveenotees leelakos, saceetejošos gabalos, ka kad irdinašana no-

tikuse veenigi mekaniski, caur smalcināšanu vaj sala eespaidu.
Pee mums vēl arveenu visvairāk peekopj tā saukto Jāņu papuvi,

kufa zīmigaki gan būtu dēvējama par nezāļu papuvi. Te īsti parādas
latveešu zemkopja neveetā leetota stūrgalviba. Taisnojas, ka šādu pa-

puvi turot tādēļ, ka citādi neesot pavasari un vasaras šākumā kur

lopus izlaist. Bet ko tqr lopi dabon? Kārtigi zemi strādājot taču pa-

puvē nedrīkst būt tik daudz nezāļu, ka no tām lopeem iznāk apmeeri-
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noša ganiba. Veeglā zemē, kur vārpatu grūti iznīdēt, pēdējā var gan
tā sazelt, ka sakrājas tīri laba ganiba, bet tad vēlāk vārpatu pavisam
vairs nevar peeveikt. Turpreti smagā zemē, kur pilna papuve sevišķi
vajadziga, tikdaudz vārpatas, ka no tās lopi spēj peeteekoši peeganitees,
var būt tikai pee palaidigas saimneekošanas. Zemi rūpigaki kopjot
smagas zemes papuve audzē gušņas, peenes, pērkones un citas govs-
lopeem ganibai mazvērtigas nezāles, tā ka patīkamu .uzkožamo - te

atrod tikai cūkss. To dēļ vesalu lauku turēt nezāļu papuvē pat šis

papuves ceenitaji neatzīs par eeteicamu.

Papuves īstos uzdevumus tāda nezāļu papuve spēj izpildit ļoti
reti, turpreti daudzreiz viņa izvēršas par īstu zemes bojataju. Ja va-

saras sākums sauss, tad zeme stipri sakalst, tā ka viņu art ļoti grūti#
Ja ganišanas laikā bijuse slapja zeme, tad leeta top tik ļauna, ka pa-

puvi smagā zemē nemaz vairs nevar uzart. Mēslu vešanu negribas
kavēt, jo vēlāk uz to vairs nebūs vaļas. Meerinas ar to, ka .kaut

kujru deenu - vajag nākt leetum un vēl preecajas, ka mēslus pagūst pa

sausumu izvest. Bet ne reti. peem. ari šogad, leetus nenāk ari pēc
tam, kad kūtsmēsli izvesti un kārtigl izārditi. Nu mēsli izdēd, viņu
slāpekļa leelakā daļa izgaiso un atleek tikai slava, ka lauks mēslots.

Kad nu zeme beidzot ar leelu negalu salausta, tad leelee gabali
jaberž ar skrituļu rulli, ar ecešam javelk jauni gabali uz virsu un tee

atkal jaberž. Cik tur netērējas leeka smaga darba, eekam papuvi iz-

dodas sagatavot tik tāļu, ka tani var sēt zeemajus. Pa to starpu pa-

gājis sīkorganismu sekmigai darbibai visizdevigakais, t.i. īstais siltais

laiks un sēkla jakaisa nerūgušā, galigi izkaltētā zemē.

Var notikt, ka smagā zeme sasalst nemaz nerūguse. Tad nākošu

gadu, sevišķi ja zeemajus (kveešus) pavasari neecē, zeme ātri pārvel-
kas ar kamaru un sakalst galodā. Un ja viņa vēlu rūgst, tad ari maz

preeka, jo tādā gadijumā vārgais zelmenis pēc rūgšanas nenogulušā
zemē slikti pārzeemo; bez tam tādā pacilu zemē drātstārpeem paro-

ciga ciršana. No sēklunezāļu sekmigas apkarošanas nevar būt runa,

tādēļ ka pēc aršanas viņu maz dabon uzdīgt. Nezāļu sēklu skaits zemē

drīzāk pavairojas, jo papuvei ilgi neartai stāvot leela daļa pavasari uz-

dīgušu nezāļu pagūst nogatavotees un to sēklas nu pavairo agrako

krājumu.
Ari tais gados, kad izdodas mēslus laikā eeart un zemi kārtigi

sastrādāt, neecigās ganibas neatsver to, kas zaudēts pee zemes uzla-

bošanas. Zeme visu rudeni stāv noceetejuse, pret gaisu noslēgta, tā

tad viņā nevar notikt labvēligas pārmaiņas. Pa zeemu sals viņas virs-

kārtu zināmā mērā irdina un pavasara mitrums to padara vēl mīkstāku,
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tomēr tai laikā, kad zeme tik tāļu eesiluse, ka viņā var pamostees sīk-

organismu dzīve, viņas virsus jau atkal noceetejis. Lopu mīdišana

zemi padara vēl ceetaku un tā labvēligee sīkorganismi guļ bezdarbā un

pa da)ai eet bojā. To teesu sparigaki strādā kaitigee sīkorganismi,

kup izteek bez gaisa.

Ja papuvi grib izleetot govslopu agrai ganibai, tad vajag gādāt,
ka tur pateesi ir ko ganitees. Vislabāk tad papuves preekšaugam ja-

pasēj agrais sarkanais āboliņš ar mazeem peemaisijumeem. Tas dos

agru un spēcigu ganibu un ja ir deezgan beezs, tad ari drēgnā laikā

zemi eevērojami aizsargās pret nomīdišanu. Ja āboliņam pēc nogani-
šanas ļauj pāris nedeļas atzelt/ tad zeme viņa ēnā irst un top veeglaki

strādājama. Zemi tāļak strādāt var divējādi. Var dziļāki art, lemesim

preekšā leekot lobitaju, tad apimus sastrādāt un beidzot sekli eeart

kūtsmēslus. Bet var ari āboliņa vēlenu saplosit ar šķīvju vaj atsperu
ecešam un tūliņ sekli eeart kūtsmēslus, pee veena ar apakšgrunts peku
(divlemesim preekšejā lemeša veetā) izdarot padziļinājumu. Padziļinā-
jumu var ari vēlāk izdarit ar kultivatoru. Vēlākā dziļa kārtošana ar

arklu nav eeteicama, tādēļ ka tad dzīvo, sīkorganismeem pildito virs-

kārtu nosveež dibenā, jaunā virskārta atdzīvojas un rūgst vēlu un sēkla

nāk Čauganā, dažreiz vēl nenorūgušā zemē.

Šāda papuve pec sekmem pa leela'kai daļai stipri līdzinās melnai

papuvei. Ja saimneecibā kūtsmēslu trūkums vaj ja viņu leelakus dau-

dzumus parasts dot citeem augeem, tad zeemajus pēc šis papuves var

atstāt bez kūtsmēslu. Tad tikai eeteicams āboliņam ļaut atzelt tik tāļu, ka

no viņa iznāk kauču mērens zaļmēslojums, kuj-u pabalsta ar mineral-

mēsleem. Āboliņa virsaugam katrā ziņā jadod fosforskābes un kālijā
mēsli, jo tikai tad no viņa var gaidit spirgtu augumu.

Papuves vispilnigakais veids ir melnā papuve. Zemi pirmo reizi

aļ; rudeni vaj pavasari.
Aršanai rudeni tas labums, ka tad zeme pilnigi padota sala ee-

spaidam. Tas sevišķi svarigi tad, ja reizā ar melno papuvi izdara

aļ-amkārtas padziļināšanu uz reizes stiprā mērā. Veenigi pee ši gadi-
juma smagā zemē uz reizes var izdarit dziļaršanu, nebaidotees no kai-

tigām sekām. Jo uz virsu izgreestā nedzīvā kārta ne tikai irst no sala,
bet nākošu vasaru teek dzīva padarita caur kūtsmēsleem un strādāšanu

siltā laikā. Pavasari afumus laiku nošļūc vaj noecē, lai zeme neno-

ceetē un lai nezūd mitrums. Kad sējas darbi pabeigti, bez kavēšanās

stājas pee melnās papuves apstrādāšanas. Ja tūliņ nevedis kūtsmēslus,
tad zemi vajag apstrādāt apmēram tā, kā kad viņu gatavotu sēšanai,
t.i. irdināt un nomaitāt nezāles. Ja zeme vārpataiņa, tad vajag vār
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patu izplēst un izvilkt uz virsu, lai ta izkalst. Pēc tam to bez bažam

var eeart kopā ar mēsleem.

Ari ja kūtsmēslus agri eeaf, viņus neder gāst teeši uz nošļūkteem
vaj veegli noeceteem rudeņa ajumeem. «Zemes virsējai kārtai vajag būt

tā sagatavotai, ka mēslus sēkli eeapt vairs nerodas velenas, kups
vēlāk sasmalcināt daudz neparocigaki, tādēļ ka tad vēl nesatrupejušee
mēsli teek izvilkti uz virsu. Eepreekšejas sagatavošanas paņēmeeni
atkaras no zemes stāvokļa. Ja ta tīra un veegli drūp, tad pa leelakai

daļai peeteek ar dziļāku ecešanu. Bet ja rudeni sagreestas sīkstas

velenas vaj ja apmi pavasari sazēluši, sevišķi ar vārpatu, tad jaņem
palīgā šķīvju ecešas, atsperu kultivators vaj ecešas, kas nu kupm ir

pee rokas un katrā gadijumā labaki noder.

Daži eeteic melno papuvi art pavasari, jo tā dabūjot labaku zee-

maju ražu. Šo eeteikumu mēdz dibināt uz Poltavas izmēģinājumu
laukā eegūteem panākumeem. Taču tureenes atradumi nav izšķiroši
vispārigi un preekš Baltijas sevišķi. Teešam var būt gadijumi, kad

melno papuvi eeteicamaki art pavasari nekā rudeni. Tee visvairs attee-

cas uz pussmagām zemem, kups labprāt aug vārpata. Ja tur papuve

uzarta rudeni, tad līdz sējamā laika beigām vārpata pagūst stipri eezelt

un nu ir ļoti daudz darba ar viņas apkarošanu. Beeži strādājot zemi

samoca un nu viņas fizikālās īpašibas vairs nav teicamas. Tādi ap-

stākļi gan valda Poltavas izmēģinājumu laukā. Bez tam tur melnā pa-

puve atkārtota pārak beeži un jau tādēļ veen Poltavas izmēģinājumu
laukā eegūteem iznākumeem nav ta vispārējā nozīme, kādu viņeem cenšas

peešķirt. Nav ari par ļaunu zināt, ka Poltavas melnzeme spēj sausā

laikā putēt kā šejeenes putoša smilts, tā tad nemaz nav peelīdzinama
mūsu smagām zemem. Plašaki šo leetu esmu pārrunājis 1914. g.

.Zemkopi*, sevišķi rakstā .zemes mocīšana*.

Taču, kā teikts, ari pee mums var iznākt vismaz saimneeciskaki,

ja vārpataiņu pussmagu papuvi af pavasari. Tad vārpata līdz sējas
laika beigām tikko pagūst atdzīvotees, viņas apkarošana prasa mazak

darba un nezāles apkapjot nav jabaidas no zemes pārstrādāšanas. īstā

smagā zemē nezāļu, to starpā ari vārpatas apkapšana daudz veeglaka
un tādēļ te nav nekāda eemesla papuves uzaršanu atlikt uz pavasari,

ja atleek vaļas to rudeni izdarit. Preekš šis zemes ari sevišķi svarigi, ka

apmi dabon pa zeemu izsalt, kamēr agri pavasari apt to var sastrīķet. Ja
uz reizes apmkārtu stipri padziļina, tad katrā ziņā papuve jauzaļ- rudeni.

Tādēļ ka jautājumā par melnās papuves uzaršanas laiku vēi at-

leek dažu ko noskaidrot, Bērzmuižā patlaban uzsākam izdarit atteecigus
izmēģinājumus. Peem. tādā pussmagā zemē, kur veegli eeveešas vār-
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atstājām neartu; abjus pēdējos dziļi ars nākošu pavasari.

Vispārigi, kā jau teikts, melnai papuvei pee smagas zemes uz-

labošanas’* peekrīt svariga lorrta. Viņas eespaids noredzams visai ilgi.

Bērzmuižā izdariti mērijumi (par kufeem savā laikā plaši ziņots un

•kufi aprakstiti ari Mazversiša .Zemes mācibā") rādija, ka rūgšana, kas

noteek sakarā ar melno papuvi, zemi uzirdina pat divreiz tik dziļi kā

viņa arta. Reizā ar to zemi padara tīrāku no nezālem, ilgus gadus
veegli strādājamu un protams ari augligaku. Pilnigi peeteek, ja
melno papuvi atkārto ik pēc 10—12 gadeem. Ja saimneecibā apgro-

zijums ir īsāks, peem. 6 gadi, tad var melnā papuvē alaž turēt tikai

pus lauka, tā ka viņa taī pašā veetā atkal atgreezisees tikai pēc 12

gadeem. Melnās papuves beeža atkārtošana var būt kaitiga.

Stipri izplatijusēs pee mums it īpaši Kurzemē tagad ir ābo-

liņa papuve. Ne tāda, kādu eeteicu nezāļu papuves veetā, bet pēc div-

vaj trīsgadeja āboliņa. Ja āboliņu, kā daži dara, uzar tikai kādu mē-

nesi pirms zeemaju sēšanas vaj vēl vēlāku, tad jau vairs nevar lāga
runāt par papuvi. It īpaši sausos gados zeme līdz zeemaju sēšanai

tad nemaz nedabon rūgt un ari nezāles tādā gadijumā nedabon apkarot.
Vispārigi pee šās papuves apstrādāšanas mēdz nodarit dažas ne-

pareizibas un paviršibas, Tagad gan vairs maz atlicis tādu saimneeku,

kas kūtsmēslus izved teeši uz nestrādātā, nomīdita vecā āboliņa un tos

ar kādu zveedru arklu .eelauž". Vairak parasts noganīto āboliņu pa

preekšu ar atsperu ecešam saplosit, tad eeart kūtsmēslus un velenu pēc
tam vēl eespējaml pamatīgi sastrādāt.

Nevar teikt, ka zemes sagatavošana tā alaž izdotos nesmādējami
un ka !abi panākumi būtu droši. Un ja grib zemi teicami sagatavot,
tad darbs nav veeglis. Veeglās zemēs darbs veicas sekmigaki, bet

smagās pee sausa laika ir .tīrās mokas". Ar atsperu ecešam jabrauc
vairakas kārtas, taču ar visu to irdinajums mēdz iznākt gluži sēklis,

sevišķi ja āboliņš trīsgadejs un viņā eezēluse vārpata. Kūtsmēslus sekli

eeart pa leelakai daļai nav eespējams, turpreti viņi jaeegreež tik dziļi
(citādi spe[ arklu ārā), ka zeēmaju saknes viņus maz sasneedz. Jo
vairak zeme sazēluse, jo vēlāku viņu sāk strādāt un jo sausaks laiks,

to teesu vairak velenas paleek pacilu. Jo smagaka zeme, totees -spilg-
tāki šee nelabumi parādas. Sekas tad beeži ir stipra ciršana, labibas

slikta pārzeemošana un vārpatas eesakņošanās. Labi dara, ja tādā

gadā, kad nav eespējams āboliņa plēsumu labi sagatavot, neeeteepjas
uz zeemaju sēšanu, bet lauku atstāj vasarajam. No teem labumeem,
kas papuvei jadod, te daudzreiz nedabon nekā.
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Lai drošāki tiktu pee labeem panākumeem, zeemajus vajadzētu
sēt vēlakajs pēc divgadeja āboliņa, jo reti kur trešā gadā būs vēl pa-

licis pāri daudz āboliņa, bet zeme būs sazēluse ar timoteju un ari ar

vārpatu. Protams, te daudz atkaras no zemes eemēslošanas un eekop-
šanas. Āboliņa uzplēšanu nevajag velti nokavēt. Jūnija vidu, ja ābo-

liņš vēl nav viss noganits, lopi novecojušo timoteju tā kā tā vairs ne-

ēdis un kaut cik vērtiga ganiba var vairs atzelt tikai leetaiņā laikā,

kad caur zemes nomīdišanu zaudēs vairak nekā caur atzēlušo ganibu

pelnīs. Tikai pilnigi veeglās zemēs āboliņa uzplēšanu varētu novilci-

nāt līdz kādam mēnesim preekš parastā zeemaju sēšanas laika. Jo te

sadališanās procesi norisinās ātri un veeglām zemem īsta papuves strā-

dāšana no maza svara. Āboliņu vajag pirms uzart pilnā dziļumā. Ja
leeto tādu arklu, kuļ-am lemesim pa preekšu eet lobitajs, tad zemes

graizišana vaj plosišana pirms aršanas nav no tāda svara, sevišķi
veeglās zemēs. Dziļos aj-umus pamatigi sastrādā, noveļ vaj saspeež
ar apakškārtas speedeju un tad izved kūtsmēslus, kuļrus eear sekli.

Mēslu vešanu var atlikt ari uz vēlāku laiku, un veeglā zemē vēla mēs-

lošana, īsi pirms zeemaju sēšanas, taisni eeteicama. Pirms labibas

sēšanas vajag iznīcināt čauganumu, vislabāk caur apakškārtas speedeju.
Vēl jaeevēro, ka pirmoreiz jaar tik dziļi, ka mēslus eeafot negreež ve-

lēnas uz virsu.

Arveenu vairak pee mums tagad izplātās zaļbaribas papuve. Sa-

protams, ka ari te vairs nevar būt runa par papuvi, ja zaļbaribu novāc

tikai īsi pirms zeemaju sēšanas. Jo zeme tad nedabon norūgt un ari

preekš viņas pamatigas apstrādāšanas un nezāļu apkarošanas vairs ne-

atleek laika. Tomēr jaeevēro, ka te papuves labumus eespējams sa-

sneegt īsākā laikā un veeglaki nekā pēc ganama āboliņa. Vispirms

jau pašai zaļbaribai zeme ir strādātā. Zaļbaribas maisijumos pārsvaru

dod lapoteem pākšuaugeem, kā zirņeem, pelušķeem, vīķeem, kufi zemi

stipri apēno un uztur irdenu. Maisijumu novāc zaļu, tā tad zeme nav

paguvuse noceetet, kā kad augeem ļauj nogatavotees. Nu tikai vajag steigt

strādāšanu, eekam zeme pagūst atkal. noceetet. Ja nav vaļas tūliņ art

vaj lobit, tad nu var iztikt, sagraizot ar šķīvju vaj saplosot ar atsperu

ecešam. Tā sagatavota zeme ilgi turas irdena un līdz zināmām dzi-

ļumam pat norūgst. Bērzmuižā mums atgadijees tādu pavirši (ar šķīvju

ecešam) smalcinātu vidēji smagu zemi vairak ka mēnesi turēt bez tā-

ļakas strādāšanas un tomēr viņa bij veegli afama, zināmā mērā norū-

gušai papuves zemei līdziga.
Tomēr vēl tagad daži zemkopji izsakas, ka pēc zaļbaribas zeme

pārleeku nokalstot un zeemaji dodot sliktu ražu. Man šķeet, ka vaina



pastāv eekš sekoša. Neapmeerinatee zemkopji, kā tuvāk apjautajotees
izzinām, zaļbaribai devuši kūtsmēslus. Ta jau kūtsmēslu izmantošanas

un zaļbaribas audzēšanas ziņā ir kļūda. Jo pākšaugeem, kas sastāda

zaļbaribas maisijuma galveno daļu, kūtsmēslu slāpeklis nav vajadzigs,

tādēļ ka viņi spēj pārtikt no gaisa slāpekļa. Ja viņeem kūtsmēslos

sneedz gatavus slāpekļa saveenojumus, tad viņi savu slāpekļa saistīša-

nas spēju vairs neizleeto pilnīgi, bet daļu slāpekļa ņem iz mēsleem.
Ši daļa zūd preekš labibas, kuļ-a pārteek no saistita slāpekļa. Cita daļa
veegli uzņemama slāpekļa, kas ar kūtsmēsleem zemē eevesta, līdz ru-

denim noskalojas dziļumā vaj caur sīkorganismeem teek pārvērsta grūti
un gausi izleetojamā organiskā slāpekli, tā ka nu zeemajeem, neskatot

uz kūtsmēslu bagatigu devumu pirms zaļbaribas, var aptrūktees uzņe-
mama slāpekļa. Bez tam zaļbariba patērē daudz kālijā. Ja nu zeema-

jeem nesneedz kālijā mēslus, kā neapmeerinatee zemkopji mēdz rīko-

tees, tad zeemajeem peetrūkst ari veegli uzņemama kālijā un sekas ir

vāja raža, dažreiz ari slikta pārzeemošana.
Zemes noceetešana, pēc mana uzskata, stāv sakarā ar to pašu

kūtsmēslu došanu pirms zaļbaribas. Ja laiks ir izdevigs, tad zaļbariba
uz kūtsmēsleem aug ļoti trekna un drīz no apakšas dzeltē un pūst, kā-

dēļ ari lopi viņu nepilnigi noēd. Zem tādas riņķi sagreezušās zaļbarī-
bas, zem kūtsmēslu raudzējoša eespaida, zeme pārrūgst un pēc zaļba-
ribas novākšanas ļoti ātri noceetē. Tas ir apmēram tā, kā kad no

smagas zemes noņemam salmu gubeni. Pirmā brīdi zeme ļoti irdena,

kaut cik dziļāku arot pat 3trīķē, bet sausā laikā pēc pāris deenam ir tā sa-

kaltuse, ka „ne ar stangu vairs nevar uzlaust.“ Tādēļ ja preekš zaļ-
baribas zeme nav deezgan bagata, tad viņu vajag mēslot ar mineral-

mēsleem, bet nekad ar kūtsmēsleem, kuj-i vajadzigi zeemajeem, tiklab

kā baribas (slāpekļa) dēvēji ka ari kā zemes fizikālo īpašibu uziabotaji.
Bez tam dažs zeemajeem kaitē caur to, ka zaļbaribai ļauj pārstā-

vēt, tā ka viņa jau gatavo graudus. Ja pēc tādas novecojušas zaļbari-
bas zeme vairs nedabon līdz zeemaju sēšanai pilnigi norūgt, tad

cik man gadijees novērot zeemaju augums un raža tūliņ mānāmi

maziņas, pat ja viņeem pēc zaļbaribas sneedz pilnigu kūtsmēslu de-

vumu. Tāpēc zaļbaribu ārveenu vajaga sētj tik daudzeem lāgeem,
ka viņai nevajag ļaut pārstāvēt un tomēr tās nekad neaptrūkst.

Ka zaļbaribas audzēšana papuvē neleedz eegūt kreetnas zeemaju
ražas, ja zeme vispārigi labi eekopta un eemēslota, no ta varam

pārleecinatees kauču no Bērzmuižas peemēra. Te nu jau desmit gadus
veenu papuves lauku, pee 11 gadu apgrozijuma, aizņemam ar zaļba-
ribu. Eesākumā, kamēr zeme vēl bij vairak nolaista un par pašu zaļ-
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baribas audzēšanu nebij tik daudz peedzīvojumu, rudzu ražas pēc zaļ-
baribas knapi pārsneedza 30 pudus no pūrveetas. Bet 1912. g. rudzi

caurmērā no pūrveetas ražoja ap 50 pudu, 1913. g. 60 pudu un 1914. g.
caurmērā ap 70 pudu graudu no pūrveetas. Pee tam šogad pāris pūr-
veetu (no apm. 40) sapostija zeemas plūdi un pāris pūrveetu eekrita

tādā putošā smilti, kas nekad nevar ražot 30 pudus no pūrveetas. Ap-
meklētāji par mūsu ša gada rudzeem pēc zajbaribas spreeda, ka pēc
izskata labakus gfūti eedomatees.

Jau reiz, izpildot dažu apmeklētāju vēlēšanos, esmu „Zemkopi*
aprakstijis, kā rīkojamees ap zajbaribas papuvi. Tāpēc ka daudzi zem-

kopji šo aprakstu nebūs lasijuši, te visu svarigako ar dažeem papildina-

jumeem izteikšu no jauna.

Zajbaribas papuvi turam tikai mūsu smagakas zemes laukos. Au-

guseka tur šāda: 1) melnā papuve, 2) kveeši un rudzi (skat. pēc ze-

mes), mēsloti ar kūts- un fosforskābes mēsleeem, 3) sakņuaugi (mēsi.
ar zuperfosfatu un kainitu), pupas, zirņi, vīķi (mēsi. ar zuperf. un ka-

lijasāli. bet ne viscauri), 4) vasaras labiba, mēsi. ar fosforskābi un kā-

liju, 5) zaļbariba, 6) rudzi, ar kūts-, un fosforsk. un kālijā mēsleem,

7—9) āboliņš ar timoteju, 10) meeži, mēsi. ar fosforsk. mēsleem, 11) mis-

trus. Veetam, sevišķi kur veeglas vaj ļoti smagas zemes strūklas, rei-

zam no min. kārtibas atkāpjas.
Zemi pirms zajbaribas sēšanas nekad nea{\ Viņu cenšas ar šķīvju

ecešam sagraizit rudeni un ja tas neizdodas, tad graizišanu izdara ee-

spējami agri pavasari, protams zemei nesmērējot. Ja kādā gabalā eezē-

luse vārpata, kas vēl atgadas, tad to cenšas rudeni nzlobit un pavasari

pirms zajbaribas sēšanas vārpatu izplēst un x izkaltet. Sevišķu cīņu ar

vārpatu nākas vest smilts gabalos, kas eekrīt smagakai zemei pa starpam.

Zaļbaribu sēj pa lāgeem. Vissmagākās zemes gabalus cen-

šas apsēt pašus pirmos (t.i. cik darba citas ērtibas peeļauj) un veeg-

las zemes gabalus apsēj pašus pēdigos. Ja laukā smaga zeme veen,

tad pēdigo zaļbaribu novāc augusta vidū. Ja pa pulku eegadas smilts,
tad tur zaļbariba dažkārt paleek līdz 5. zeptembrim un dažas deenas

pēc zajbaribas novākšanas jau sēj rudzus.

Zajbaribas sēklu eeaf ar trīs- vaj četrlemešu arklu; mēslus viņa
nekādus nedabon, tādēļ ka no eepreekšejo mēslojumu atleekam viņai
sakrājees deezgan baribas, sevišķi tai dziļumā, kur visvairāk izplātās

pākšuaugu saknes. Afumus peeveļ, lai sējums ātrāki uzdīgst. Kad zaļ-
baribas asni patlaban nāk augšā, tad sējumu ar vidēji smagām ecešam sa-

ecē. Tā aiztur mikluma nevēlamu izgarošanu, zemei peedod patīkamu
irdenumu un iznīcina uzdīgušās nezāles. Pēc tam mēdz uzdīgt jaunas



64

nezāles, kufas kopā ar zaļbaribu nopļauj. Zaļbariba mums mēdz no-

augt varena un lopi to ēd ļoti labprāt, jo nav kūtsmēslu, kas viņu pa-

daritu negārdu.
Kur zaļbariba novākta, tur eespējami drīz laiž virsū šķīvju ecešu.

Kūtsmēslus uzved, kad eekrīt vaļas. Pēdējos gados, tādēļ ka būvju
labad pastāvigi ar laukadarbeem sebojamees, kūtsmēslu vešana pēc

zaļbaribas gandrīz visam laukam novilcinās uz pēdigo. Tad jaņemas
vaļa. Pat stingrākā zemē tā eegadas kūtsmēslus eeart īsi pirms sē-

šanas. Tomēr panākumi labi. Taču neuzņemos galvot, ka tur, kur nav

preekš pāris gadeem bijuse melnā papuve, iznākums būs alaž tikpat
labs. Ja agraki nopļauts tāds gabals, kufā draud eezelt vārpata, tad

tur zemi papreekšu noloba un pēc kāda laika ecē. Tas ir, papreekšu
apkafo nezāles un gādā, lai zeme .nogatavojas' un tikai tad, pee va-

ļas laika, izved kūtsmēslus. Lai ģnevaļas laikā ar kūtsmēslu vešanu

būtu mazak darba, uz attāļakeem laukeem vaj gabaleem kūtsmēslu
leelako daļu izved jau zeemā un sakj-auj 250—400 vezumus leelās,

pamatigi nomīditās stirpās. Kūtsmēsli mums pa zeemu javed tā kā tā,

tādēļ ka kūti viseem nav telpas.
Kūtsmēslus eeaf, cik ātri eespējams, pa leelakai daļai tai pašā

deenā, kad viņi izvesti. Eearšanu izdara ar divlemesi, kujam veena

lemeša veetā peelikta apakšgruntspeka. Pēdējā neizdara nekādu se-

višķu padziļinājumu, tādēļ ka kūtsmēslu eearšanas labad arklis janostāda
uz seklu gaitu; pekas galvenais uzdevums Ir saplosit vagas dibenu,
lai būtu svabada satiksme starp zemes virsēju un apakšēju kārtu.

Kūtsmēslu arumus ar šļūci nogludina un pēc tam kaisa fosforskā-

bes mēslus stingrākā zemē zuperfosfatu, bet smilti tomasmiltus. Tas

ir, ja kūtsmēsli eearti neilgi pirms rudzu sēšanas, citādi zuperfosfata
kaisišanu neizdara tūliņ pēc mēslu eearšanas, bet to novilcina līdz sē-

jamam laikam. Ar tomasmiltu kaisišanu nav ko kavetees. Tāpat ja
pēc kūtsmēslu agrakas eearšanas vajag zemi apstrādāt nezāļu eevee-

šanās vaj noceetešanas labad, tad zuperfosfatu, ja viņš jau pārvests,
izkaisa pirms šis apstrādāšanas.

Pirms sēšanas, veenalga, vaj zeme vēlreiz strādātā jeb vaj pēc
kūtsmēslu vēlas eearšanas tikai nošļūkta, laiž apakškārtas speedeju,

kufam seko rindusējmašina. Ja nav bijis vaļas kalijasāli izkaisīt pirms
labibas sēšanas, tad to dara vēlāk, dažureiz pat vairakas nedeļas
pēc rudzu sēšanas. Smilti kalijamēslu vēlākā uzkaisišana laikam būs

pat eeteicamaka.

Neba nu visur un katrā gadijumā ar zaļbaribas papuvi jarīkojas
taisni tā, kā te aprakstits. Sevišķi pee izklaidu sējas darba beigas būs
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jaizveido kaut kā citādi. Peem. apakškārtas speedeja veetā varēs lee-

tot atteeciga smaguma bluķi, kauču pee rindusējas, kā mūsu peedzīvo-
jumi mācijuši, speedejam pret bluķi ir leela preekšrociba.

Nepareizi mēdz runāt par kartupeļu stādišanu vaj sēklā laižama

bastarda āboliņa sēšanu papuvē. Kartupeļi nāk tik vēlu nost, ka pēc
tam no zemes papuvē turēšanas un strādāšanas nekas labs vairs neiz-

nāk. Daudz ja pēc agreem kartupeļeem smiltī vēl iznāk kāda puspapuve.

Smagā zemē pee mums pēc kartupeļeem nemaz nemēdz zeemajus sēt,
un tas ir pareizi, tāpēc ka ari pēc agrām zortem neko labu neeegūtu
zemes savada fizikālā stāvokļa labad.

Sēklas bastardu gan novāc agraki, bet smagajā zemē, kādā vee-

nigi bastards dod kreetnas sēklu ražas, zemei pēc tam pa leelakai da-

ļai īstā laikā nav deezgan mitruma vaj smalkuma, lai tanī varētu pil-
nigi norisinatees tās darbibas, ko no papuves prasam. Tāpēc zeemaju
ražas pēc sēklas bastarda ir nedrošas.

Vēl būtu japeemin tā sauktās puspapuves. Ja pēc labības no-

vākšanas lauku tūliņ apstrādā —af vaj loba, peeveļ, ecē, tad pee iz-

deviga laika zeme līdz rudenim norūgst tā, ka zināmā mērā līdzinās

pilnā papuvē strādātai zemei. Taču jo agraki kur uznāk zeema, to

teesu mazakas sekmes šādai strādāšanai. Vislabākās ļsekmes sasnee-

dzamas zeemaju laukos, tādēļ ka tur strādāšanu var uzsākt samērā siltā

laikā. Eeteicama tāda strādāšana būtu ari pēc vasarajeem, taču pee

tagadejeem darba apstākļeem viņa veegli izdarama deemžēl tikai uz

papira. kamēr „dabā“ viņai parasti peetrūkst vaļas. Ik gada vajadzētu
vaļu ņemtees preekš nākošā sakņu sējuma zemes, veenalga vaj viņas
audzē pēc zeemajeem jeb vaj pēc āboliņa. Tur šis darbs atmaksajas
ar tik leelu pelņu, ka viņa dēļ vērts kādu citu nokavēt. Bet ari preekš
citeem augeem izdevigu vaļas gadijumu nevajag tīši noneeķenet ar kā-

deem mazvērtigeem sīkumeem, preekš kuj-u padarišanas ari vēlāk laika

deezgan.
Siltā klimatā, ja apgabals nav sauss, tādas puspapuves pat mēreni

stingrā zemē var pilnu papuvi padarit leeku To noskatijees, dažs, kas

neprot pareizi novērtēt klimata eespaidu uz zemes .nogatavošanos",

pats tic un citeem stāsta, ka zemes katras strādāšanas sekmes visur

veenadas. Tā nu nav, un pat karstos apvidos, ja viņi sausi, pilnu pa-

puvi uzskata par nepeeceešamu.
Pee mums parasts pēc pilnas papuves sēt veenigi zeemajus un

tikai izņēmuma gadijumos, kad papuvi nevar laikā un kā peenākas sa-

strādāt, zeemaju veetā sēj kādu vasaraju. Tas pilnigi saprotams, jo

pee mūsu īsas vasaras un zeemaju agras sēšanas ar zeemajeem citādi
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gfūti eekārtotees. Tāpat kūtsmēslu vešana vaj veenigi uz papuvi to

pašu klimatisku apstākļu labad smagā zemē saimneeciski gandrīz ar-

veenu vispareizākā. Deenvidu Kreevijā pēc pilnas papuves daudzās

saimneecibās sēj cukurbeetes vaj citus augus, kas zemes pamatigu iz-

strādāšanu ļoti labi samaksā. Ari pee mums smagā zemē sakņuaugus
daudzreiz deretu labak sēt pēc melnas vaj āboliņa papuves. Kur zeme

vēl nezāļaina, it īpaši vārpataiņa, maz eemēslota un sekli strādātā, tur

katrā ziņā vajadzētu zemi pirms sakņuaugu sēšanas kreetni izstrādāt

un eemēslot melnā, vaj ari agrā āboliņa vaj zaļbaribas papuvē.

Jo smagaka zeme, to teesu leelaka nozīme pilnai papuvei un viņa
beežaki jaatkārto, saprotams neejot līdz zemes pārstrādāšanai. Veeglā
zemē ari pee mums var iztikt ar puspapuvem veen, kufu galvenais
uzdevums ir nezāļu iznīdēšana. Ar pilnu papuvi, ja smilts zeme ir

trūda nabaga, var pat nodarit eevērojamus zaudējumus, caur strādāšanu

siltā vasaras vidū iznīcinot trūdu un eekrājušās baribasveelas atsva-

binot un nogremdējot dziļumā. Bez tam, tādu zemi turot pilnā papuvē,
beeži sagādā vairak darba cīņā ar vārpatu. Leeta top vēl ļaunaka,
ja te papuvē agri izved kūtsmēslus. Bērzmuižā smilts laukos nemaz

neturam papuvi, bet rudzus sējam pēc vēli arta divgadeja āboliņa.
Kūtsmēslus smilti arveenu izvedam īsi pirms rudzu sēšanas. Kartu-

peļeem kūtsmēslus (satrupējušus) izvedam pavasari, bet burkaneem,

ja veen eespējams, gan jau rudeni. Auguseka te šāda; I—2) āboliņš,
3) rudzi (ja nepagūst zemi laikā sastrādāt vaj ja vecais āboliņš ilgāki

vajadzigs ganibai, tad rudzu veetā auzas), mēsloti ar kūtsmēsleem, to-

masmilteem un kalijasāli, 4) zirņi vaj pelušķi, 5) auzas, 6) kartupeļi,
un lopu burkāni, pēc dziļaršanas, mēsi. ar kūtsmēsleem, zuperfosfatu

vaj tomasmilteem un kalijasāli, 7) meeži, mēsi. ar tomasmilteem un

kalijasāli. Pee katra izdeviga gadijuma te nezāles apkarojam jau ru-

deni, ja eespējams puspapuvē. J. B e r g s.J. Bergs.



Jauni ceļi biškopība
Visur, tiklab še mūsu dzimtenē, kā ari mūsu plašajā tēvijā, lauk-

saimneeclba savās dažadās nozarēs staigā pa jauneem ceļeem. Nepee-
teek ar to, ka atmet novecojušos aizspreedumus un pārgroza dažus vairs

neapmeerinošus paņēmeenus. Uz dažadu izmēģinājumu un paša vaj citu

peedzīvojumu pamata meklē un ari atrod jaunus ceļus, pa kuļ-eem
ejot var ražot vairak un turklāt ražot lētāk. Tādus jaunus ceļus savā

laikā sāka staigat zemkopiba, pāreedama no vecajeem trim vaj četreem
laukeem uz daudzlauku kārtibu ar āboliņu un māksligeem mēsleem. Pē-

dējos gados arveen vairak atmet graudkopibu un galvenos eenākumus

eegūst no uzlabotas lopkopibas, kuļ-ai eet palīgā ar sakņuaugeem un spē-

kabaribu, uzlabotām pļāvām un ganibam, ka ari ar pārraugu sabeedri-

bam un koppeenotavam. Ja, dažeem karstgalvjeem izleekas gaļ-a un

gpūta lopu uzlabošana vaislas izlases un pareizas ēdināšanas ceļā, bet

tee ātrāk grib kļūt pee mērķa, krustodami savus lopus ar ārzemes kul-

tursugam.
Gluži tāpat lauksaimneecibas jaunakā nozare, biškopiba, sāk

staigat jaunus ceļus, jo kaut gan ari tagadnes latvju biškopis atzīst, ka

«biškopiba ir lauksaimneecibas dzeja*, tomēr bez ta ari

viņš teecas ražot daudz un pēc eespējas lētāk. Sen gaļ-am tee laiki,
kur izgudroja un eeveda dzīvē biškopibas visleelakos jauninājumus, proti:

stropu ar kustināmām kārēm, māksligas šūnas un medsveedi. Leelakā

daļa biškopju tos peeņēmuse un tikai šur tur vēl rēgojas kāds vecais

bišu klucis vaj aulis kā vecu laiku leeceneeki.

Kāds kreevu biškopis (M. Kormiļcevs, Rjazaņas gub.) pastāsta par

milzigu medusražu, kufu viņš eeguvis no veena stropa 1913. g., proteet
17 pudu un 8 mārc., kamēr citas saimes eenesušas līdz 5 pudi. Tas
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izklausās it kā pasaka, un tomēr šis cilvēks tikai mācējis eet jaunu ceļu,
neparastu, bet gluži labi saprotamu. Calvenais eenesums mēdzot būt no

1. līdz 15. jūlijam, un šinis 2 nedeļās bites varot e'enest tikpat, cik pa

visu citu vasaras laiku kopā. Tādēļ biškopim līdz tam laikam vajagot
attīstit un dabūt gatavas spēkā savas bišu saimes, ka ari medsveedi turēt

kārtibā, tiklīdz medus atņemams. Viņa stropi (Ruta zistemas) gan vai-

rāk esot noderigi, ražot sekciju medu, šūnās, bet laba eenesuma gadā
esot ļoti labi, ja malās stāvošos perurāmišus, kup pilni medus, alaž at-

ņemot un izsveežot, bet citus neaizteekot. Tā rīkojotees aizkavējot pār-

mērigu speetošanu un dabūjot labu teesu medus, nemaz netraucējot sek-

ciju rāmišu peestrādašanu. Bet kamēr veen bitēm stropā esot izdeviba

vilkt jaunas šūnas, tikmēr viņas' nemaz nedomājot speetot. Šādu bišu

īpašibu pazīdams, viņš pērnogad uztaisijis divstāvu stropu, kur katrā pa

25 Ruta rāmiši (45 X 29 sant. ārpuzē) un virsū uzlikta magazina ar

80 sekcijas rāmišeem.

Tādā stropā viņš 10. 11. un 12. jūnijā eelaidis veenu pēc otra

trīs speetus (6 mārc. -ļ- 4m. -f- 8 m.) un pametis tur veenu māti. Spee-
teem devis šūnu pasākumus, bet drīz peelicis vēl 16 rāmišus ar pereem,

kup pašulaik nāk ārā. Tos viņš dabūjis no 8 spēcigām saimēm, ik pa

2 no katras. Visu citu telpu peepildijis ar sausām pērnajām šūnām,
bet magazinā eelicis 80 sekciju rāmišu. Te 13. jūnijā šinī saimē vēl

peelaidees svešs speets, kūpi māti dabūjuši noķert uz laipiņas un tā

saime vēl paplašinajusēs. Atņemto 2 perurāmišu veetā katrai saimei

peelikuši pa 2 rāmiši ar šūnu pasākumeem, un tas palīdzējis viņas at-

turēt no speetošanas.
Drīz ši saime bijuse īsts milzenis un strādajuse vareni. Jau no

2. jūlija sākuši sveest medu, bet tikai no abju malu rāmišeem. Katru-

reiz medus svaru pareizi peerakstijuši un kad eenesumam beidzotees at-

ņēmuši 100 mārc. skaista sekciju šūnu medus, tad visa šis milzu saimes

raža bijuse 688 mārc. =l7 pudu Bm. Ari tad vēl saime bijuse ļcti
leela, tā ka viņu augusta sākumā sadalījuši 4 daļās, labakas pārzeemo-
šanas dēļ. Nākošā vasarā viņš cerot pagatavot vēl 6 tādus stropus.
Bites esot veetejas sugas. (>KypH. KyHrypc«. O-Ba nnejiOß.).

Varētu nu te šo to eebilst (kreevu biškopji to ari darijuši). Savee-
noti te kopā 4 speeti un ja 16 pilnus peru rāmišus peelīdzina 2 speeteem,
tad iznāk 6 bišu saimes kopā. Ja nu dala 688 :6, tad uz katru saimi

būtu ap 114 mārc., un tas laba eenesuma gadā un veetā nav daudz.
Turklāt noprotams, ka no malu rāmišeem (peru telpās) izsveestais medus

nebūs bijis aizvākots, nogatavojees, tā tad ar mazaku vērtību. Tomēr

atkal jaleek vērā, ka tādi mēreni speeti parasti eenes tikai zeemas pār-
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tiku, bet atlikuma nedod. Tamdēļ jasaka: tas ir jauns ceļš, pa kuļ-u
ejot eegūtilabi panākumi, stipri pavairota dravas eenesiba.

Ari pee mums rodas tādas veetas, kur agrs pavasara eenesums un

tamdēļ tur agri nāk speeti. Tā šogad kāds biškopis no Līvbērzes ap-

kaimes žēlojās, ka katru gadu bites daudz speetojot, nevarot nemaz no-

valdīt. Peetrūkstot stropu un eelaižot pa 2 speeti kopā. Vaj nevarētu

pamēģināt aizrāditā veidā, bet atlikušās mātes usglabat? Pee mums

laikam vairak tad noderētu rīkotees ar 2 magazinam, nekā ar sekciju
medu, kufu te mazak peeprasa.

Kāds cits jauns ceļš biškopibā nule šogad sācees: nodibinājušās
pirmās 6 bišu pārraugu sabeedribas, no kūļ-ām 3 jau sākušas darbotees,

Jaun-Svirlaukā, Leel-Sesavā un Vilcē. Tur pārraugs eet apkārt bites

apkopdams, viņu īpašneekus pamācidams un vesdams grāmatu par katru

dravu. Šis pasākums cēlees caur Latv. Lauks. Ekonom. Sabeedribas

BiŠkop. Sekcijas gādibu. Ta sameklēja pārraugus, izstrādāja grāmat-
vešanas kārtibu, eeteic un apgādā stropu paraugus, bet pats galvenajs,

viņa visu šo leetu eerosinaja preekšlasijumos un kursos. Kur pārraugu
sabeedribas, tur var nodarbotees ar biškopibu ari tādās saimneecibās,

kufu vaditajeem līdz šim trūka vaļas, patikšanas un zināšanu šinī arodā.

Tā nāk eespējams visur izmantot mūsu dabisko zeedu bagatibu, lai simteem

un tūkstošeem mārciņu zeedu sulas neeetu pazušanā, bet raditu jaunu

eeņēmumu, kuplinātu tautas ēdeenu kārti, izplatot visur medu un novēršot

veenpusigu gaļas leetošanu, kas tautas veselibas kopšanā nepaliks bez

zināmā eespaida. Biškopibā nokārtos eenākumus, nākdama paligā se-

višķi tādos gados, kad ārkārtēja sausuma vaj pārmēriga slapjuma dēļ
ceeš zemkopiba un lopkopiba. Tā ari biškopibā ar sabeedrošanos varēs

sasneegt to, ko katrs savrūp rīkojotees nevar panākt. Zināms, nāks klāt

saimneecibā jauns strādneeks, jauni izdevumi, bet tee vairākkārt atlī-

dzinasees, kad caur pārrauga darbibu tiklab pacelsees saimju raža, ka

ari peeaugs viņu skaits. Tā šis jaunais ceļš gan vēl tāds pasvešs pa-

sākums, bet visas zīmes rāda, ka tas mūsu biškopibā daris leelu ee-

spaidu. Protams, te galvenā kārta viss būs japanāk pašu spēkeem, bet

Biškopibas Sekcijai jau tagad līdzekļi vairojas, tā ka viņa sekmigi varēs

nākt palīgā mazajām sabeedribam, ka ari jau pastāvošām biškopibas

beedribam.

Kāds vecs, bet tagad gluži atjaunojees ceļš biškopibā ir bišu

ganibu uzlabošana. Cik senāk jau skubināts, rakstits un mācits:

biškopji, gādājāt zeedus! Bet viss tas samērā maz ko līdzēj?, kaut gan

netrūka labas gribas, jo kamēr visur valdija graudkopiba, tikmēr biškopis
ar savu spēku veen nekā nespēja eesākt. Tagad apstākļi ļoti groziju-
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šees un viņam nāk paiīgā no visām pusēm. Gan jaunais virzeens

lopkopibā, plaša sakņu audzēšana, biškopim nekā nepalīdz, jo ravēšana

un rušinašana labprāt neceeš neveenu zāliti, tomēr visur tur, kur eetaisa

kādu gabaliņu mēslotas pļavas un uzlabo ganības, rodas bitēm zeedi un

eenesums. Laba daļa no laukos audzejameem lopbarības augeem ir ari

teicami medusaugi, kā vīķi, baltais un bastarda āboliņš, lucerna un

citi. Kur izzūd kadiķi un ciņi, kur aiztek projām purvu ūdens, tur tas

nāk par labu ari dravneekam. Kur zeed baltā āboliņa un ba-

starda lauks, tur bitēm paradize. Un ja ari sēklām cenas nebūtu

augstas, tomēr šo āboliņu zeedi veen jau atnesis eenākumu pavairotās

biju saimēs. Kur apsētas ar šeem augeem dažas pūrveetas, tur ari

neizdevigā gadā eenesuma netrūkst.

Kā zināms, bite katrā izskrējeenā pēc medus mēdz uzmeklēt tikai

veenas sugas zeedus. Viņu nekad neredzēs laižamees no ābeles

zeeda uz bumbeeri, tad uz ķirsi vaj plūmi, kur tikai tuvāk, nē, tā

bite savā darbā nerīkojas. Tikai vēlā rudeni bites redz uzlaižamees te

uz rudzupuķi, te uz gušņu un dadzi. Bet dobē, kur tuvu auga rezedas,
mazās angļu magones un facelijas, tur biti esmu redzējis rudeni aprau-

gām šos zeedus veenu aiz otra. Saprotams, to bites tad dara tikai tā

kā rotaļādamās, itin kā zeedus paostidamas, jo vēsā laika dēļ tur sal-

duma laikam maz un no nopeetnas medus vākšanas vairs nevar būt

ne runa. Un tas itin dabigi, jo ko gan tas līdzētu leelajā dabas saim-

neecibā, ja bites uzmeklētu zeedus juku jukām, kas tikai pa ceļam?
Ko palīdzētu peem. bumbeerei, ja bite viņas zeedeem uzbirdinatu ābeles

vaj ķirša zeeda puteklišus? Bet apputinot zeedus ar citu tās pašas
sugas augu puteklišeem bites izdara dabai leelu pakalpojumu, aizmetas

vairak augļu un sēklu rodas bagatigak. Tādēļ bitēm augļkopibā peekrīt
deezgan leela loma. Nemaz nav gfūti paredzēt, ka nākošos apm. 10

gados leeliski uzplauks pee mums augļkopiba. Jau tagad kokskolās ik

rudeņa izpērk vaj pēdējo kociņu un tomēr var apmeerinat tikai kādu

pusi pircēju. Parasti tagad stāda tikai tādas sugas kokus, kup izturigi
un augligi un par kūpi augļeem labi samaksā. Pagājušais taču bija
bagats augļu gads un tomēr pēc zeemsvētkeem par labām zortem mak-

saja pat līdz 7 rub. pudā, kamēr rudeņa āboļus pirka par 1 rub., bet

vasaras par 50 kap. Tagad drīz stādīs jaunus dārzus un vecos labak

uzkops, bet bišu ganibas tā leeliski pavairosees. Vaj tas nebūs jauns
ceļš ari biškopibai?

Beidzot kā uz jaunu ceļu, vēl nestaigātu, jaaizrāda uz kopdarbibu.
Laba leeta gan jau ir, ja pulcējas beedribā, mācas izzināt bišu dzīvi

un saimes pareizi apkopt. Bet ar to vēl nepeeteek, vajag ari kopigi



eepirkt un pārdot. No Kazaņas biškopības beedribas lasam, ka viņa
guberņas pilsētā eerīkojuse savu noliktavu. Tur viņa gadā saņēmuse
no beedreem pārdošanai 563 pudi medus par 5219 rub. un izmaksajuse
22—35 kap. mārciņā, lūkojotees pēc preces labuma. Beedriba gādaja
dažadus stropus par 4—6 rub. gabalā, ka ari labas māksligas šūnas no

"tīra vaska par 90—130 kap. mārc. Kas eespējams tur Kreevijā, tas

izdarāms aripee mums. Bet kas nebūs pa spēkam mazakām beedribam,
to izvedis mūsu leelās organizācijas. Latv. Lauks. Ekonom. Sabeedribas

Biškopības Sekcija jau apgādajuse biškopjeem dažus simtus stropu, ka

ari neviltotu šūnu vairak ka 100 pudu gadā. Tagad nolemts eet biš-

kopjeem palīgā pee medus pārdošanas, uzmeklēt izdevīgus tirgus un

drošu nodošanu bet pircejeem galvot par labu un neviltotu preci.
Nevaru atstāt neminējis ari to, ka šur tur dzird dažu blēdigu .biškopi-
bites visu vasaru ēdinām ar cukuru; nolūks eegūt un pārdot daudz

medus, protams tādeem pircejeem, kufi labu medu nepazīst. Ari tas ir

jauns ceļš, kaut gan tāds, kuļ-a gājējus likums soda, tiklīdz tos peenāk.
Bet mums biškopjeem japazīst visi šee .jaunee ceļi"; tikai kuļ-i labi,

tos paturēsim, tos staigāsim. J. Ledus.J. Ledus.
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Openu tīkla projektešana
V. D ū c m a ņ a.

(Iz žurnālā .CejibCKiti Xo3SHH-b*).

V. Dūcmaņa,

Lauku nosausināšana ar trūbu drenām ir jau sen atzīta par ļoti

eenesigu meliorāciju un Vakar-Eiropā lauku drenešana ir ikdeenišķiga
parādiba. Kreevijā šis meliorācijas veids vēl ir ļoti maz izplatīts, ti-

kai Baltija un Polija stāv pārejai Kreevijai šai ziņā tāļu preekšā. Bez

šaubam, ar laiku, kad Eekškreevijas lauksaimneeki eevedls intenzivakus

saimneecibas veidus un radisees vairak speciālistu, ari tur lauku dre-

nešanai peegreezls leelaku vēribu.

Eevērojot to, ka lauksaimneeku leelakā daļa ār neuzticibu raugas

uz katru jauneevedumu un galveno vēribu peegreež praktiskeem pee-

mēreem, no ļoti leela svara ir lauku drenešanas izdarit pareizi, lai vi-

ņas pilnigi apmeerinatu lauksaimneekus, jo viņi veenam sliktam pee-

mēram mēdz peegreest vairak vēribas, nekā desmiteem teoretiskeem

peerādijumeem. Lauku drenešanu var izvest nepareizi: 1) caur nepa-

reizi sastāditu projektu un 2) rupjām kļūdām pee projekta izvešanas.

Pēdējās šķiras kļūdas var veegli novērst: vajaga tikai nodot darbu va-

dišanu speciālistam techniķim, kufš projektu sastādijis un drenu lī-

nijas uz lauka nospraudis. Ļoti beeži taupibas labad, lauksaimneeki

grib izdarit visus darbus bez techniķa palīdzibas, kaut gan šāda taupiba
viņeem var izmaksāt ļoti dārgi. Tikai izņēmuma gadijumos var ap-

meerinatees ar techniķa klātbūtni pee darbu sākšanas, lai eerāditu strād-

neekeem un uzraugeem visnepeeceešamakos paņēmeenus.
Cita leeta ir, ja kļūda eeveesusēs pašā projektā un līdz viņa iz-

vešanai nav uzeeta. Tādā gadijumā nepalīdzēs ari visleelakā rūpiba,
ar kādu mēs projektu izpildisim, un visas lauksaimneeka uz drenāžās

liktās cerības nepeepildisees. Tomēr deezgan reti atgadas, ka šāds pro-

jekts jauzskata par galigi neizdevušos, pa leelakai daļai viņš dara ee-
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spaidu uz ražu tikai tādā ziņā, ka ta var būt eevērojami mazaka, sa-

līdzinot ar varbūtējo paugstinašanos pee pareiza projekta. Labakā ga-

dijumā nepareizi sastādits projekts tikai paleelina izdevumus caur lee-

keem zemes darbeem un labošanu pēc darbu beigšanas. Šee leekee iz-

devumi, saprotams, eevērojami pamazina drenāžās eenesibu.

Eevērojot pareizas projekta sastādišanas leelo nazīmi, apskatisim
tuvāki drenu tīkla projektēšanu. Ir eemesls domāt, ka ari dažas no

tām personām, kuj-ām Kreevijā uzticēta techniķu sagatavošana, nevisai

labi pārzin šo zinibas nozari. Šo spreedumu pamatojam uz drenāžās

projektu, sastādījis kāds Maskavas profesors un peesūtijis Gorķu
mērn.-agr. skolai kā paraugu pee mācibu pasneegšanas. Šis projekts
drīzāki var noderet par paraugu, kā nedrīkst sastādit projektu. Pee ša

projekta mēs vēlāk atgreezisimees.
Drenu tīkls, kā zināms, sastāv no nosausinataju drenām un no-

vadu drenām jeb kollektoreem. Nosausinataju drenas projektē līdztekus

veenu otrai leelakās vaj mazakās gru-

pās (skatotees pēc reljefa) un uzņem
ūdeni teeši iz zemes. Iz nosausina-

taju drenām ūdens eetek novadu dre-

nās, pa kufām nokļūst līdz iztekai.

Nosausinataju drenas sastāda no 4 cm.

leela caurmēra trūbam (l*/2 —2 collas).
Novadu drenu caurmēri var būt dažadi,

skatotees pēc ta ūdeņa daudzuma, kufš
drenai janovada laika veenibā; p. p.

trūbas ar 5, tl/ļ, 8, 10, 13, 16 un 18

centimetru leeleem caurmēreem. Ja
rodas vajadziba pēc trūbam ar lee-

laku caurmēru, tad uz specialeem pee-

prasijumeem izgatavo pat ar 25 cm.

leelu caurmēru. Šis drenāžu trūbu

leelums ir maksimālais.

Drenāžās laba izdošanās un ari izdevumi viņas eerīkošanai stāv

ceešā sakarā ar to, kā grupā nosausinataju un novadu drenas. Pareizi

sastādīt projektu ir veeglaki nekā izleekas no sākuma, bet viņa node-

rīgums izvešanai, saprotams, ļoti leelā mērā atkaras no sastāditaja ee-

preekšejās praktikas. Projekta sastādišanai vajadzigs lauku plāns ar

horicontalem (par horicontalem sauc linijas, kufas saveeno veenada aug-

stuma veetas uz zemes virsas un teek atzīmētas uz plana ar eepreekš

peeņemtu augstuma starpību). Ja horicontales atzīmētas uz plana ar
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nevisai leelu augstuma starpiba, tad pēc viņām var nosacit pat mazako

reljefa maiņu.
Drenāžās projektus var sastādit pēc divejeem principeem: nosau-

sinataju drenas var satiktees ar horicontalem taisnā leņķi (grāvjus rok

no kalna, 1. zīm.) un novadu drenas asā leņķī (gļ-āvjus rok gaļ- kalnu,

2. zīm). Pirmā gadijumā mums ir darišana ar drenāžu pēc gareniskā
principa (npoflonbHbitt apeHaMCb) un otrā —ar drenāžu pēc šķērsejā prin-

cipa (nonepeMHbifl npeHa>Ki,). Agrāk bija pazīstama tikai drenāžā pēc

gareniskā principa, bet tagad arveenu

vairak izplātās otrs drenāžās veids.

Labakus panākumus var veenmēr

uzrādit drenāžā pēc šķērsejā prin-

cipa, jo tad mūsu novada drenas ir

ar labu slīpumu jeb kritumu un ātri

novada ūdeni. Ja novadu drenas

ir ar mazaku slīpumu nekā nosau-

sinataju drenas, tad ūdens, pārejot
no nosausinataju drenas novadu dre-

nās, zaudē daļu no sava ātruma un

smilšu daļiņas, kuļ-as ūdens nes līdz,
var nosēstees un drenas var pee-

sēret. Drenāžu pēc gaj-eniskā prin-

cipa var eeteikt tādos laukos, kur

drenām nevar peedot slīpumu lee-

laku par 0,004 (uz veenas ass hori-

contalā atstatuma 0,004 as. vertikāli atstatuma jeb krituma), pretejā
gadījumā veenmēr jaleeto drenāžā pēc šķērsejā principa. Drenāžā pēc

šķērsejā principa peelaiž bez tam ari par 20°/0 leelaku atstatumu starp
atsevišķām drenām, nekā pee drenāžās pēc gareniskā principa, kas,

saprotams, dara leelu eespaidu uz vajadzigo trūbu daudzumu. Tādu

starpibu atstatuma ziņā var izskaidrot ar to ceļa garumu starpibu, kāds

janoeet katrai ūdeņa daļiņai, lai tiktu iz zemes drenā. Apzīmēsim
(3. zīm.) ar burtu „a“ to ūdeņa daļiņu, kuļ-a atrodas apmēram vidus-

ceļā starp abjām drenām, kuj-as zīmējumā apzīmētas ar burteem .m*

un „n*, pee kam ar pārtrauktām līnijām apzīmētas horicontales. Ūdeņa
daļiņu »a“ peevelk tuvākā drena, bet zemes peevilkšanas spēks virza

viņu uz leju pa leelako kritumu, t.i. stāvu pret horicintalem. Pee

drenāžās pēc gareniskā principa zemes peevilkšanas spēks virza ūdeņa
daļiņu uz leju līdzteku drenām un tuvākās drenas peevilkšanas spēks
viņas ceļu pastāvigi tuvina sev līdz viņa eekļūst drenā. Turpretim
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drenāžā pēc šķērsejā principa ūdeņa daļiņa B
a“ var nokļūt drenā ari

tad, ja drenas peevilkšanas spēks nemaz nedaritu savu eespaidu, vee-

nigi caur zemes peevilkšanas spēku, kuj-a darbibas linija ātri sateekas

ar drenu. Tādā ziņā ceļš, kufš janoeet ūdeņa daļiņai .a“, lai nokļūtu
drenā, pēdējā gadijumā ir eevērojami īsāks. Eerīkot dreenažu pēc šķēr-
sejā principa iznāk lētāki ari vēl tamdēļ, ka novadu drenas spēj ātrāki

novadit ūdeni un viņu caurmērs tamdēļ var būt mazaks, salīdzinot ar

vajadzigo caurmēru pee otras drenāžu zistemas. Šāds eetaupijums ir

deezgan eevērojams, jo leelako caurmēru trūbas maksā dārgi.
Drenas leek dažados dziļumos, skatotees pēc ta, ko drenējam:

afamu zemi vaj pļavas; tā p. p. afamā zemē drenas leek 0,6 un pļa-
vās 0,5 asu dziļumā. Šee skaitļi var mainitees uz veenu vaj uz otru

pusi, skatotees pēc reljefa, tomēr viņi nedrīkst pārsneegt savas mini-

mālās un maksimālās robežas. Vācijā kā drenu normālais dziļums tī-

rumos peeņemts 1.25 mtr. (0.59 as.) un tikai visnepeeceešamakos gadi-

jumos no viņa atkāpjas. Anglijā pee drenu eelikšanas dziļuma noteik-

šanas eevēro ari zemes īpašibas un smagakā zemē drenas leek seklāki.

Gadijumā, ja nosausinataju drenai nav vajadzigā minimālā slīpuma, vi-

ņas augšgalu eeleek tuvāki pee zemes virsus un caur to rada māksligi

vajadzigo slīpumu: p: p. drenas augšgalu eeveetosim 0,45 as. leelā dzi-

ļumā, bet viņas saveenojumu ar novadu drenu 0,6 as. Tuvāki par

0,4 asim no zemes virsas drenas likt nevar, jo citādi vaj nu viņās var

eeaugt augu saknes, vaj zeemā peekļūt sals. Pēdējā apstākļa dēļ Kree-

vijas zeemeļu guberņās drenu minimālais dziļums japaleelina. Lielāko

dziļumu, līdz kuram zeme sasalst, mums var uzrādit tuvākās metereo-

loģiskās stacijas. Reljefa dēļ esam dažreiz speesti eelikt drenas dziļāki
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par normu, pat 0,8 asim; aramai zemei tas gan nekādu ļaunumu ne-

dara, bet preekš pļāvām un ganibam tas ir bīstami. Agrāk Vācijā dre-

nas beeži lika tādā dzijumā, bet tagad tas atzīts par neērtu, jo tāda

dziļuma gfāvji izmaksā ļoti dārgi. Ārzemju speciālā literatūrā arveenu

paceļas vairak balsis, ka smagās zemēs drenām ir vajadzigs neleels

dziļums.

Aprēķinot drenu atstatumu vajadzigs eevērot divus principus: vis-

pirms-zemi vajaga pilnigi nosausinat un otrkārt neprojektet drenas

tuvāki veenu otrai, nekā vajadzigs preekš zemes pilnigas nosausināša-

nas. Drenu atstatums atkaras no viņu dziļuma un zemes īpašibam.

Gruntsūdeņa līmenis pēc drenešanas nebūs vis horicontals, bet viļņu
veidigs. Ja ņemsim zemes šķērsgreezumu starp divjām drenām, tad

gruntsūdeņa līmenis izrādisees kā līka linija, kuj-ai, ja zemes virsa ir

līdzena, vidus ir augstāks un drenām tuvojotees pazeminās (4. zīm.). Ja

gribam vidu starp divjām drenām peeturet veenu un to pašu grunts-
ūdeņa dziļumu, tad, jo dziļāki liksim drenas, to teesu leelaku atstatumu

starp viņām varam peeņemt. Tas izskaidrojas caur to, ka leņķis, kuj-u
iztaisa gruntsūdeņa līmenis un vertikālā linija, ir pastāvigs. Ša leņķa
leelums atkaras no zemes ūdeņa caurlaišanas spējas: smilts zemēs šis

leņķis ir leelaks, nekā smagās māla zemēs, kuras gj-ūti laiž ūdeni cauri.

Bez tam ari leels dzelzs saveenojumu un trūda saturs zemē eevērojami
aiztur ūdeņa caurisūkšanos, kaļķis turpretim šo procesu paātrina. Ja
zemes virskārtas analizi izdarot atrastas pirmās divi sastāvdaļas eevē-

rojamā daudzumā, tad drenu atstatums japamazina, bet otrā gadijumā
japaleelina. Pee drenu normālā dziļuma un pee zemes virspuses

slīpuma zem 0,004 (t.i. gadijumā, kad eeteicama drenāžā pēc gareniskā
principa) Vācijā peeņemti sekoši drenu atstatumi:

Smilts zemē (satur mazak ka 10°/0 māla 24—30 metru.

Mālaiņā smilti *
„

no 10—20% .
20—24

.

Smilšainā mālā
. . 20—30°/o „

16—20

Māla zemē
. „ 30—40»/o „

14 —l6
.



Smagā mala zemē
. . 40—50°/0 „

12—14

Ļoti smagā māla zemē
, . 50—75% .

10—12
.

Preekš drenāžās pēc šķersejā principa šee skaitļi japaleelina par 200/o.
Ja zeme sastāv no dažadeem, pēc mechanisķā sastāva, slāņeem,

robežu veids ir taisnstūris ar 60 asu

garumu un 40 asu platumu. Peek-

tais zīmējums rāda drenu tīkla pro-

jektu, kufš sastādits pēc gareniskā
principa. Pārtrauktās linijas uz ša

zīmējuma, ka ari turpmakeem, ap-

zīmē horicontales, bet ceešās dre-

nas. Ja drena, neskatotees uz to,

vaj viņa ir nosausinataju vaj no-

vadu, eet līdzteku robežai, tad no

robežas viņa jaleek pusattāļumā no

peeņemtā atstatuma starp drenām,

p. p. ja atstatums peeņemts 10 asis,
kā peevestā peemērā, tad drena ja-
leek 5 asu atstatumā no robežas.

tad vajaga vispirms aprēķjnat at-

statumu preekš katra slāņa atsevišķi
un tad no pēdejeem izvest vidējo
atstatumu.

Atsevišķu nosausinataju drenu
maksimālais gaj-ums ir 75—80 asis,
bet novadu drenām maksimālā ga-

ruma nav: viņš pilnigi atkaras no

relfefa

Šinī apcerējumā apskatisim ti-

kai drenu grupēšanu, t.i. tikai veenu

daļu no projekta sastādīšanas dar-

beem. Ņemsim kā peemēru šādu

veenkāršu gadijumu: janosausina
veena desetīna aramzemes, kuj-as

Turpretim ja drenas augšgali peeeet pee robežas, tad viņi jaleek no

robežas par % no drenas atstatuma. Ja apgabalu ar tādu zemes virs-

puses veidu, kāds ir 5. zīmējumā, gribam drenet pēc gafeniskā prin-
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cipa, tad drenas var grupēt tikai tā, kā redzams 5. zīmējumā. Turpre-

tim drenāžā pēc šķērsejā principa atļauj grupēt trejādi, kā redzams no

6., 7. un 8. zīmejumeem. Visi šķērsejās drenāžās prasījumi abzoluti

izpilditl projektā, kuļ-š peevests 6. zīmējumā. Šee prasijumi ir sekoši:

titā 252 un pēc astoto zīmējuma
247 asis, novadu drenu gaļ-ums

preekš šeem pašeem projekteem ir

sekošs: 54, 47 un 27 asis. Kā re-

dzams, vismazākais trūbu skaits un

zemes rakšanas darbu ir vajadzīgs

pēdējā gadījumā, kaut gan drenu

atstatums ir veenads. Projekts pēc
6. zīmējuma prasa leelaku trūbu

skaitu un vairak zemes rakšanas

darbu; tas tāpēc, ka 5 asis plata
zemes strēmele gaļ- novadu drenu

teek nosausinata divkārši: no no-

šausinataju drenu galeem un no pa-

šas novadu drenas. Projekta lee-

laka noderiba atkaras ari no tam,
cik veetās novadu drenas saveeno-

nosausinataju drenas sateekas ar ho-

ricontalem asos leņķos, bet novadu

drenas taisnos jeb eet ar leelako

kritumu. Tomēr praktiskāki ir pro-

jekti, kup peevesti 7. un 8. zīmē-

jumos, kaut gan novadu drenas tur

neeet ar leelako kritumu. Neska-

totees uz to, drenāžā tomēr japee-
skaita pee šķērsejā principa, jo pate
galvenā prasiba ir, lai nosausinataju
drena sateekas ar horicontalem asos

leņķos. Septītā un atstotā zīmē-

jumu projekti ir izdevigaki saimnee-

ciskā ziņā viņi ir lētāki. Ņem-
sim drenu kopgapimu: pēc sestā zī-

mējuma viņš ir 280 asis, pēc sep-

jas ar nosausinataju drenām, jo šīs veetas ir visvairāk vārigas drenu

peesērešanas ziņā un pee tam, kaut gan maz, tomēr pavairo izdevumus
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pee drenāžās izvešanas. Mūsu projekti dod šādus skaitļus; uz 6. zīm.

8; 7.—5 un 8.—3.

Katrā atsevišķā gadijumā tā tad jaizmeklē, kuļ’š projekts ir node-

rigaks. Ja nosausinamam zemes gabalam ir pareiza robežu forma, tad

var eeteikt, kur to atļauj horicontales, drenas projektēt līdzteku robežām.

Pēdējais apstāklis ļoti atveeglo tīkla nospraušanu uz lauka.

9. un 10. zīmējumos peevestais reljefs ir eeleja, pee kam 9. zī-

mējumā drenas projektētas pēc gareniskā principa, bet 10. pēc šķērsejā.
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Gadījumā, ja zemes gabala garums pārsneedz atsevišķu drenu maksi-

mālo garumu, galvenā novadu drena japrojektē pa eelejas zemāko veetu,
kā pee veena, tā ari otra drenāžās principa. Drenējot pēc šķērsejā
principa ūdens iz nosausinataju drenas eetek palīgu novada drenā un

no pēdējās eekļūst galvenā novadu drenā, kuļ-a tad ūdeni aizvada līdz

iztekai, kā redzams no 10. zīm.

Apskatisim tagad projektēšanu uz vairak sarežģita reljefa. Šinī
nolūkā atgreezisimees pee agrak minētā projekta, kufam bija janoder
par paraugu pee projektu sastādišanas. Šis projekts ir peevests 11. zī-

mējumā pamazinātā mērauklā (masstabā). Drenu tīkls tur projektēts
tik neizdevigi, ka viņa izvešana nepeelaižama. Svarigakās kļūdas būtu

sekošās.

Novadu drenas projektētas nez’ kamdēļ pa drenējamo lauku uz-

kalneem un nevis, kā vispārigi peeņemts pa viņu lejam. Šādai novadu

drenu projektēšanai ir sekoši iznākumi: gandrīz visām (ar maz izņē-

mumeem) nosausinataju drenām ir” māksligi jarada vajadzīgais slīpums.
Pee drenu augšgala zemes virsa ir zemākā, nekā tai veetā, kur viņa

saveenojas ar novadu drenu. Tādu projektu uz lauka izpildot, katra

nosausinataju drena būtu rūpigi janivelē un projekta izvešana pavairotu

zemes rakšanas darbu, kalab izmaksātu ļoti dārgi. Lai sacīto peerāditu,

apskatisim tuvāki drenu, kufa apzīmēta ar burtu „a“ nn saveenojas ar

novadu drenu .b". Drenas sākumā zemes virsus augstums ir 3,88, bet

veetā, kur viņa saveenojas ar novadu drenu

0,15 as. Eeleekot drenu ar minimālo slīpumu
nas ass horicontala atstatuma vertikālais atstatums

ņas lejas galam jabūt par 0,175 asim zemākām, nekā augšgalam, jo
visas drenas gafums ir ap 70 asim = 0,175). Peepem-
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sim, ka drenas augšgalu eeliksim minimālā dziļumā; Kreevijas zeemeļu
guberņās ir daudz tādu veetu, kur mazakais peelaižamais dziļums ir

0,5 ass. Tādā gadijums drenas saveenojumam ar novadu drenu jano-
teek 0,15 as. -f-0,175 as. -f- 0,5 as. = 0,825 asu leela dziļuma. Sacito

paskaidro 12. zīmējums, ļkujš rāda zemes garenisku greezumu pa drenu

„a\ 0,8 asu un dziļāku gjāvju rakšana izmaksā ļoti dārgi. Varētu

vēl peelaist, ka tāds dziļums būtu jadod tikai nedaudzām nosausinataju
drenām, bet nelaime jau irta, ka mums japadziļina reizē ari novadu dre-

nas, kūjas taču saveenojas ar nosausinataju drenām.

Uz peeprasijumu projekta autors atbildēja, ka viņa mērķis esot

bijis dot šķērsejās drenāžās shēmu, kūja pēdējā laikā vairak izplatita.
Novadu drenas pa lejam nevarot projektēt tamdēļ, ka tad nosausinataju
drenas satikšotees ar novadu drenām vaj nu pret straumi, vaj ļoti asos

leņķos.
Aizrāditee nelabumi teešam ir nepeelaizami, bet šinī gadijumā

viņus var novērst ari bez māksliga slīpuma radīšanas. Trīspadsmitais
zīmējums rāda projektu, sastāditu stingri pēc šķērsejā principa preekš
ta paša reljefa. Mūsu projektā visām nosausinataju drenām ir dabigs
slīpums un tās nekur neteek novadu drenā pret straumi, ka ari nesa-

teekas ar viņu ļoti asos leņķos. Pēc ša projekta nosausināšana būs

veenlīdziga, jo visas nosausinataju drenas var eelikt veenadā, eepreekš
aprēķinātā dziļumā. Neskatotees uz viseem leekeem izdevumeem, kā-

dus prasa 11. zīmējuma projekta izvešana, grunts-ūdeņa līmenis tur

nebūs veenadā dziļumā no zemes virsus, kas nevar nedarit eespaidu
uz ražas leelumu.

Drenu tīklu projektējot vajaga paslāvigi raudzitees uz to. ka dre-

nas neeetu pret dabigo kritumu neveen visā drenu gājumā, bet ari kaut

kādā viņas daļā. Ārzemēs par peemēru atzīst par nepeelaižamu, ja
drena divjās vaj vairākās veetās sateekas ar veenu un to pašu hori-

contali, jo starp teem punkteem nav krituma,

Ir peeņemts, ka drenu ūdenim janokļūst līdz iztekai pa īsāko

ceļu. Turpretim 11. zīmējumā drena, kūja apzīmēta ar burtu .1* un

citas, ūdeni novada uz pretejo pusi no iztekas un tikai no novadu dre-

nas „b* ūdens nokļūst galvenā novadu drenā un pa pēdējo līdz iztekai.

Cik veegli ši kļūda novēršama, mums rāda 13 zīmējums.
Pee 11. zīmējuma projekta peeliktā nozīmju paskaidrojumā ir sa-

cits, ka O nozīmējot kontroles aku un šādas zīmes mēs atrodam pee

viseem drenu saveenojumeem. Pavisam šādu aku ir 49. No sākuma

mēs šaubijamees, vaj teešam projekta autors būtu atradis par vajadzigu
eerīkot uz 13 desetinu leela zemes gabala tādu skaitu kontroles aku.
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Domājām, ka būs zīmētājs pārskatijees. Projekta autors tomēr apstip-

rināja, ka esot projektējis visur kontrolesakas. Gj*ūti eedomatees, ka

varētu būt nopeetna vajadziba preekš tik daudzām kontroles akam. Vis-

pirms caur to taču nevajadzigi paleelinam meliorācijas izdevumus, jo
katra aka izmaksās vismaz 3 rubļus, tā ka pavisam būtu vajadzigi leeki

147 rubļi Ja ari negreestu vēribu uz leekeem izdevumeem, tomēr tik-

daudz kontroles akas nevar projektēt ari aiz tīri techniskeem eemes-

leem. Projekta novadu drenām ir

mazs slīpums un ja viņas pēc kat-

rām 7 l/z asim (projektā peeņemtais
drenu atstatums) pārtrauksim ar kont-

roles akam, tad caur to eevērojami
pamazināsim ūdeņa tecēšanas ātrumu.

Pēdējais apstāklis ir ļoti nevēlams

tajā ziņā, ka veegli var notikt drenu

peesērešana caur smilšu daļiņu no-

sēšanos, kas var eekļūt drenā līdz ar ūdeni. Caur kontroles akam tādā

kārtā varam panākt taisni to, ko ar viņu palīdzibu varbūt gribējām no-

vērst. Ja peevestā gadījumā teešam būtu vajadzība eerīkot kontroles

akas, tad ar 2—3 pilnigi peeteiktu.

Projekta autors atbalstas uz ārzemja autoritātēm un norāda, ka

viņu darbos sacits, ka kontroles akas teekot eerīkotas pee drenu sa-

veenojumeam un citās veetās (p. p.

kur novadu drenu slīpums pamazi-

nās). Bet tas taču nenozīmē, ka

viņas jaeevēro pee viseem drenu

saveenojumeem un visās veetās,

kur novadu drenu slīpums pama-

zinās. Šādi pārpratumi arveen vai-

rāk peerāda, ka ar jauneevedumeem
lauksaimneecibā, kāds ir lauku dre-

nešana, ir nepeeteekoši eepazītees
tikai pēc grāmatām.

Kontroles akas eerīko sekošos

gadijumos: 1) ja veenā veetā saveenojas vairakas novadu vaj no-

sausinataju drenas viņu ērtakai saveenošanai, 2) ja novadu drenas

slīpums peepeši eevērojami maiņas un 3) ja drena savā ceļā krustojas
ar kādu stāvu kanti un turpināt ar agrako slīpumu nevar. Visbeežaki

aku vajadziba sastopjama pirmā gadijumā. 14. zīmējumā redzam šā-

dam gadījumam peemērotu drenu tīklu un 15. zīmējums rāda kontroles
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akas greezumu. Jadotnā, ka projekta autors projektējis kontroles akas

drenu ērtākās saveenošanas dēļ, jo viņam pee katras akas peeenāk
divas nosausinataju drenas. Šādus gadijumus (ka veenā veetā satee-

kas divas nosausinataju drenas) vajaga pēc eespējas novērst, lai tikai

nebūtu iaeerīko kontroles akas.

Praksē tādi gadijumi nāk reti preekšā,
jo leņķi, kups nosausinataju drenas
sateekas ar novadu drenām, gandrīz
veenmēr ir neveenadi un drenu

saveenojumeem janoteek dažadās

veetās. Bet ja ari nejauši sagadas
veenā veetā divas nosausinataju
drenas, tad tomēr var iztikt bez kon-

troles akam. Projektu tomēr būsim

pareizi izpildījuši, ja ari saveeno-

sim veenu nosausinataju drenu ar

veenu novadu drenas trūbu un otru

ar nākošo, jo uz plana 1 pēdu
leels atstatums būs redzams tikai

punkta veidā.

Sešpadsmitais zīmējums rāda

gadijumu, kad drena sateekas ar stāvu kranti. Tādā gadijumā kon-

troles aka ir nepeeceešama, jo turpinot drenu pat ar minimālo slīpumu,

viņa var iznākt vaj nu pavisam uz zemes virsus, vaj ari peenakt pē-

dējai tik tuvu, ka var tikt padota sala darbibai vaj ari aizaugt ar augu
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saknēm. 17. zīmejujumā redzams drenas garenisks greezums kontroles

akas veetā. Tomēr tādi gadījumi nāk reti preekšā, ka ari gadijums,
ka novadu drena peepeši nogreežas ļoti asā leņķi. Pareizi sastāditā

projektā kontroles aku vajadziba ir ļoti maza. Agrākos laikos šādas

akas eerīkoja dažās drenu tīklu veetās, lai kontrolētu drenāžās darbibu,
bet tagad ir atzīts, ka viņas beeži ir trūbu peesērešanas eemeslis. Kon-

troles akās ūdeņa ātrums pamazinas un smilšu daļiņas, kuļras nes līdz
drenu ūdens, nosēžas. Saprotams, ka ja katru gadu kontroles akas

iztīra, tad par trūbu peesērešanu nav ko bītees, bet deemžēļ jasaka, ka

parasti viņas teek tīritas tikai pirmajos gados un pēc tam teek aizmir-

stas. Ar laiku smilšu kārta paceļas līdz ūdeni novadošās trūbas aug-

stumam un peesērešana nu neizbēgama. No visa sacitā varam no-

skārst, ka kontroles akas jaeerīko tikai visnepeeceešamakos gadijumos.
Lai projektā neeeveestos tādas kļūdas, kādas atrodamas nupat ap-

skatitā, pirms viņa sastādišanas vajaga vērigi apskatit drenējamos ze-

mes gabalus pēc plana ar horicontalem. Pee tam var eeteikt ar pār-
trauktām linijam apzīmēt visas ūdeņa šķiršanas veetas, kuļ-as ir atse-

višķu drenāžu zistemu dabiskās robežas, Caur šādu apzīmēšanu viss

drenējamais lauks tiks sadalits atsevišķos gabalos ar veenkāršu reljefu,
uz kuļ-eem projektēt ir deezgan veegli.

Projektu sastādot, sevišķi pēc šķērsejā principa, kā redzējām, dre-

nas varam dažadi grupēt, bet no viseem dažadeem varianteem veens

tomēr būs vislabākais un viņu mums vajaga izvēletees par galigo.
Vāceešeem ir preekš šāda ļoti peemērota paruna: *Das Beste ist des

Guten Feind* (Vislabākais ir labā eenaidneeks). Par labako, sapro-

tams, jaatzīst tas projekts, ku[š ar mazakeem izdevumeem nosausina

laukus vaiadzigā mērā. Šāda projekta īpatnējas pazīmes ir: 1) atse-

višķas nosausinataju drenas ir pēc eespējas gaj-as, bet ne gafakas par

maksimumu, 2) visām drenām ir dabisks slīpums un 3) nosausinataja?
sateekas ar novadu drenām 35°—90° leelos leņķos.

Kad projekts jau galigi sastādits, var eeteikt viņu vēlreiz pārska-
tit. Patērētais laiks ar augļeem atmaksasees no dažadeem izlabojumeem,
kup meliorācijas izdevumus pamazinās un galvos par drenāžās labaku

darbibu. Tulkojis A. Bērziņš,
Gorķu mērn. agr. skolas audzēknis.

A. Bērziņš,



Peru puve un viņas āpstešana.

Leelu postu biškopibā nodara bišu slimibas, sevišķi peru puve,

kūja ari pee mums Baltijā izplātās deezgan plašos apmēros. Esmu at-

radis daudz bišudārzu, kur ši slimiba stipri izplatijusēs. Dažos dārzos

visas saimes bija saslimušas ar peru puvi, pee kam pats biškopis vēl

nekā nemanija no šis slimibas, kaut gan bij dzirdējis, ka tāda bitēm uz-

brūkot. Redzams, vēl daudzi biškopji šo sērgu viņas eesākumā nepazīst,
bet novēro viņu tikai tad, kad jau ir par vēlu, kad maz vairs līdzams.

Tā ļoti daudz bišusaimju jau gājušas un arveen vēl eet bojā ar šo sērgu.

Eevērojot, ka ši slimiba ir ļoti lipiga un veegli pārnesama uz veselām

saimēm, biškopjeem viseem spēkeem jacenšas viņu apkarot jau pašā
sākumā.

Peru puvi biškopji pazina jau sirmā senatnē, bet viņas īsto cēloni

izpētija tikai vēlākā laikā, kad jau bij izgudrots mikroskops, kufš deva

eespēju eeskatitees citādi neredzamā pasaulē.
Peru puves cēlonis ir sevišķas baktērijas, kuļ-as, eekļuvušas cirme-

ņu organismā, ārkārtigi ātri vairojas, pašu cirmeni nonāvē un pēc tam

to pārvērš sausos vaj slapjos puvekļos, skatotees pēc baktēriju īpašibam.

Baktērijas ir ļoti sīkas. Veenā pašā cirmeņa organismā viņu at-

rodas vairak miljardu; 3000 reizes paleelinatas, viņa izskatās kā mazi

koka sprunguliņi ar noapaļotu galu.
Peru puvi radošas baktērijas līdz šim atrastas jau kādas sešas un

bakteriologi viņas peeskaita pee dažadu baktēriju, pelējumu un raugu sē-

nišu sugām. Atstāšu šoreiz neaprakstitu atsevišķo baktēriju darbibu (to

aprakstišu turpmāk), bet pāreešu uz vispārējām peru puves eezīmem.

Peru puves pirmais attīstibas laikmets biškopim aizeet nepamanits

gaļ-am; viņu var uzeet tikai bakteriologi, jo šinī laikmetā ārēju zīmju
vēl nav.

Slimibas ārējās eezīmes eeraugamas pamatigi apskatot šūnu kāres

ar aizvākoteem un vaļejeem cirmeņeem, pee kam slimās šūnas no
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veselām veegli izšķiramas. Veselām, aizvākotām cirmeņu šūnām vā-

ciņi ir drusku eeapaļi uz augšu, slimām eekrituši uz eekšu un cauru-

maini. Caurumiņus, kup pa leelakai daļai atrodas šūnu malās, izplēš

bites, kufas cenšas beigtos cirmeņus izsveest, vaj caurumiņus rada pu-

vuma gāze, kufa uz āru laužotees atplēš šūnu malas.

Atceļot šādai šūnai vāciņu, pašā šūnā atrodam beigtu cirmeni,

kuļ-š, pa leelakai daļai nepaspēdams eekūņotees, nobeidzees un sācis

pūt. Ja pūšana noteek sausā veidā, tad cirmenis sažūst vaj sakrīt, pār-
vērzdamees brūnos graudiņos, pee slapjas pūšanas cirmenis pārvēršas
brūnā, skābi smirdošā šķidrumā, ku[š steepjas kā līme.

Veselee cirmeņi līdz aizvākošanai ir mirdzoši balti un guļ šūnu

dibentiņā riņķveidigi saleekušees, slimee turpreti guļ izsteepušees gan-

drīz taisni, kas pee veseleem nekad nenoteek, un baltā krāsa peeņem
eedzeltenu nokrāsu. Cirmerta sānos sāk parāditees dzeltenbrūnas līni-

jas, kuj-as eesākumā saredzamas tikai ar paleelinamo stiklu, pats cirme-

nis zaudē elastigumu, pamazam maina krāsu, līdz pēdigi top tumši

brūns, dažreiz pat melns, pilnīgi zaudē formu, sakrīt šūnas dibenā, kur

pārvēršas brūnā šķidrumā, vaj izžūst un peelīp, kā bez formas masa,

pee šūnas seenam. Spēcigas saimes eesākumā vēl spēj beigtos, sažu-

vušos cirmeņus no šūnām izvilkt un izsveest no stropa ārā, kufus tad

biškopis pee stropa preekšas var eeraudzit. Saprotams, lai šos izmetu-

mus eeraudzitu, stropa preekšai jabūt tīrai no zāles.

Cirmeņus, kuļ-i jau pārvērtušees Šķidrumā, bites vairs nespēj no

šūnām iztīrit; viņas šo darbu gan mēģina darit, par ko leecina izplēstee

caurumiņi šūnu vāciņos, bet atrasdamas cirmeni pārvērtušos šķidrumā,
leek šūnu meerā. Tā pee stropa, kur peru puve peeņēmusēs leelumā,

jau ga gabalu var sajust no stropa izplūstošo reebigo smaku.

Slimības sākumā bišu darbiba ir vēl pilnigi normālā, bet slimibai

tāļaku izplatotees viņu darbibā var nomanit gurdenumu (gurdenums no-

mānāms ari tad, kad stropā viss nav kārtibā), saimes vāji, pat nemaz ne-

attīstās. Jaucas kopā uz veenas kāres tikko dētas oliņas ar slimeem

un veseleem cirmeņeem dažadās attīstības pakāpēs. Jaunās bites no

šūnām izļeen arveenu mazak, vecās vairak nokrīt, līdz pēdigi saime

pavisam iznīkst.

Cik līdz šim izpētits un peerādits, ar peru puvi saslimst tikai attī-

stošees cirmeņi; māte un darba bites no šās sērgas neceeš.

Jaaizrāda, ka peru pūšana saimēs noteek ari peru aizsaldešanas

gadījumos, kas visvairāk atgadas agros pavasaros aiz biškopja paša vai-

nas, pee kam saaukstetee cirmeņi nobeidzas, top melni un pamazam

pūst. Šādi pūstošos cirmeņos nedarbojas peru puves, bet veenkāršas
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puvuma baktērijas, ari puvuma smaka tad ir parasta Pate slimiba mi-

tējas, tiklīdz beigtos cirmeņus saime izmetuse laukā. Vispārigi ši sli-

miba nav lipiga un bīstama, jo viņai nav nekā kopēja ar īsto peru puvi.
Biškopji pēc paraduma šo slimibu sauc par veeglo peru puvi.

Pirms pāreju uz peru puves ārstēšanu, gribu aizrādit, ka veeglaki ir

no viņas izsargatees, nekā to izārstēt. Eevērojot vajadzigos aizsargu-lī-
dzekļus, biškopim maz kad nāksees viņu sastapt savā dravā.

Vissvarigakais faktors cīņā ar peru puvi ir pate bišu saime, viņas

organisms, kupš tāpat kā spēcigs cilvēku organisms spēj uzvarēt slimibas

dīgļus. Bišu organisma pretošanās spēks meklējams nevis atsevišķās
bitēs, bet pašā bišu saimē, viņas stiprumā. Veenigi spēciga bišu saime

kopēji ir tāds vesels bišu organisms, caur kūpi plūst visu saimju dzīvī-

bas spēks. Tikai spēciga saime spēj ražot stropā vajadzigo daudzumu

skudru-skābes, kufa peru puves baktērijas nonāvē. Vājas saimes tur-

preti, to nespēdamas, krīt baktēriju darbibai par upuri. Tādēļ turat savos bi-

šu dārzos tikai spēcigas un stipras saimes, tadbūseet pasargati noperu puves.

Eevērojot peru puves parādišanos kādā saimē, jarauga to aprobe-
žot, lai sērga nepāreet uz veselām saimēm, par visām leetam jasargas
pašam biškopim slimibu pārnest, strādājot pee slimām un veselām sai-

mēm reizā. Strādājot pee slimām saimēm, jaeevēro it sevišķi tīriba, ja-
raugas uz to, ka bites no citām saimēm nenāktu laupit un pēc darba

beigšanas rūpigi janotīra, jadezinficē rokas un darba rīki.

Nedrīkst nekādā gadijumā bez dezinfekcijas leetot tādus stropus,
šūnu kāres vaj citas leetas, kuj-as leetojušas slimās saimes, kaut šee

preeksmeti ari vairak gadus no veetas būtu stāvējuši neleetoti.!

Slimo saimju medu var leetot tikai tad, ja viņu vāra pee 100° C.

8 /< stundas; l/z stundas ilgi vāritā medū baktērijas vēl ir dzīvas. Daži

pētneeki eeteic vārit pat 3 stundas. Zeedu putekliši nemaz nav leeto-

jami, tee iznīcināmi.

jaskatas ari uz tīribu bišu dārzā un viņa apkārtnē, pēc eespējas
jaiznīcina visi netīrumu grāvji un peļķes, no kureem bites sevišķi agri
pavasarī mēdz ūdeni ņemt. Peerādas, ka šādos netīros ūdeņos ari daudz-

reiz peemājo peru puves dīgļi, kufus bites kopā ar ūdeni pārnes stropā.
Bišu apgādašanai ar veseligu ūdeni eerīkojamas bišu dārzā dzirdināmās
silites. Vājas saimes, kuj-as peru puve stipri pārņēmuse, būtu labaki

iznīcināmās, jo viņas leelā mērā apdraud veselās un no viņu ārstēšanas

panākumu maz.

Morālisks peenākums ari kaimiņu biškopjeem paziņot par peru puves

parādišanos bišu dāvzā, lai viņi varētu jau laikus ķertees pee aizsargu
līdzekļeem.
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Ja tomēr, neskatotees uz viseem šeem aizsargu līdzekļeem, parā-
ditos peru puve, tad pee viņas ārstēšanas.

Biškopibas literatūrā aprakstitas dažadas ārstēšanas metodes. Visas

viņas uzskaitit būtu leeki, aprakstišu tikai veenu ļabako ārstēšanu ar

skudruskābi, kuru pēdējā laikā vispārigi leeto un kuļ-ai labi panākumi.
Slimibas sākumā saslimušo cirmeņu stropā visai maz: nedaudzas

šūnas uz kāres, uz dažas pat nemaz.

Acim redzot, šee cirmeņi saslimuši no cirmeņu baribas, kuļ-ā ee-

kļuvuši slimibas dīgļi caur medu, zeedu putekļeem, ūdeni u. t. t. Līdz

ar uzņemto baribu cirmeņu organismā nokļūst peru puves baktērijas, ku-

ļ-as, atrazdamas labvēligus apstākļus, eesāk savu postošo darbu. Tā-

dēļ ka bites ir ļoti taupigas, tad viņas no jaunakeem cirmeņeem, kufi
nobeigušees, izsūc vēl neizleetoto baribas sulu un izēdina citeem cirme-

ņeem, caur ko slimibas izplatišanos pašas bites stipri veicina.

Šo eevērojot biškopja pirmais uzdevums ir, tiklīdz pamana peru

puves parāoišanos, no stropa izņemt saslimušos cirmeņus, vaj nu ar visu

Šūnu kāri, vaj izgreežot saslimušas šūnas. Tāpat jaatņem ari medus

un zeedu putekliši, par kuļ-eem jadomā, ka viņos atrodas dīgļi. Stropu
grīda, seenas un rāmiši rūqigi janotīra un jadezinficē. Bitēm apmēram
trīs nedeļas, ik pārdeenas, japasneedz šķidra bariba, cukura sīrups, ku-

ļ-am peelikta skudruskābe.

Bariba sagatavojama sekoši: uz 1 glāzi cukura ņem 1 glāzi ūde-

ņa, kuļ-a uz lēnas uguns, lai nepeedeg, javāra pusstundu. Kad vārijums
atdzisis, uz ik 2 glāzēm cukura sīrupa japeelej veena ēdamkafote 10°/o
skudruskābes, kūpi tad pēc vajadibas apmēram 1/<—V2 stoPa leelās por-

cijās, vislabaki glāžu traukos, vakaros pasneedz bitēm.

Bez tam pašas bites ar visām šūnu kārēm I—21 —2 reizes nedeļā ar

pulverizatora palīdzibu jaapspricē ar 10—12°/o skudru skābes atšķai-
dījumu.

Ja peru puve stipri izplatijusēs, tad saime japārceļ tīrā, dezinficētā

stropā, uz tāpat tīrām gatavām vaj māksligām šūnu kārēm. Ja pārceļamā
saimē atrodas medus, tad deenu eepreekš pārcelšanas viņš jaizņem, lai

bitēm pee pārcelšanas nebūtu eespējams viņu peesūktees un paņemt lī-

dzi uz jauno stropu, jo medū, kujš ņemts no slimas saimes, pastāvigi
atrodas slimibas dīgļi.

Pate pārcelšana izdarama vislabaki pavasara pusē, kad jau rodas

eenesums. Citā laikā pārcelšanu izdarot, kad nav eenesuma, vaj rudeni,
biškopim jagādā par labu, veseligu baribu un kārtīgām šūnu kārēm.

Ar pārceltās saimes turpmāko ārstēšanu jaunā stropā jarīkojas pēc

augšejeem aizrādijumeem, pee tam gādājāt, lai saimes spēks vairotos,
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ko panāk, peeleekot pa reizei no veseiām saimēm rāmišus ar aizvāko-

teem pereem.

Gadijumos, kad slimai saimei ir veca slikta māte, ta būtu japār-
maina pret jaunu, augligu.

Lai izsargātu veselās saimes no saslimšanas, eeteicam pa visusli-

mibas laiku ari veselas saimes reižu reizam apspricet ar 10°/o skudru-

skābi. Stropi rūpigi jatīra un pēc eespējas jadezinficē.
Stropu, rāmišu, biškopibas peederumu un šūnu kāru dezinfekciju

var izdarit dažadi. Preekš stropu, biškopja darba rīku u. t. t. dezinficē-

šanas leeto karbolu, kreolinu, 20°/o formalina šķidrumu, kalka peenu un

vēl citus, ar kuļ-eem kreetni nomazgā tīrāmos preekšmetus. Labs līdzek-

lis dezinfekcijai vēl ir zoda un kalka maisijums, kuļ-u pagatavo sekoši •

Uz divjeem spaiņeem ūdeņa ņem 6—9 mārc. dzēsta kalka un 10—15

mārc. veenkāršas zoda. Šo maizijumu kādā katlā uzvāra un tad ar šo

vārošo šķidrumu, ar birstes palīdzibu, kreetni noberž un nomazgā tīrā-

mos preekšmetus. Ja katls ir peeteekoši leels, tad mazakos preekšmetus
var viņā eemest un laiciņu pavārit. Roku dezinfekcijai leeto 4°/o for-

malinu, bez tam vēl sevišķi derigs roku un citu preekšmetu dezinfekci-

jai ir 96°/o denaturetais spirts.

Biškopju drēbju un šūnu kāru dezinfekcijai leeto sevišķas dezinfekcijas

lampiņas. Pašu dezinfekciju izdara ceetās telpās, vislabaki šim nolūkam

der preekš tam eerīkoti skapji un kastes, kur eeveeto dezinficējamos

preekšmetus līdz ar dezinfekcijas lampiņu, aiztaisot durvis jeb vāku ceet.

Lampiņai, kuj-u dedzina ar spirtu, virs degļa atrodas sevišķs rezervuārs,

kuļ-ā eeleek s—lo ceeta formalina ripiņas, kufas no uguns izkūst un

rada dezinficējošos tvaikus. Pēc apmēram 6 stundām dezinfekciju var

nobeigt un telpas izvēdināt. K. Veske.K. Veske.



Par puķu kopšanu istabā.

Pavasarim tuvojotees katra namamāte un visvairāk mūsu jauna-
vas grib, lai dzīvoklī krāšņi zeedetu un augtu katra puķītes, ko viņa

kopuse un audzfnajuse. Nekas mūsu mājas daiļumu nevar apmeerinat

tā, kā puķes. Puķes var būt kaut pašas veenkāršakās vaj ari gleznā-
kās, tās uzjautrina katra sirdi. Pareizi koptā un sakārtotā puķu logā
katris garam gājējs ar patikšanu nolūkojas un nopreecajas par krāšņi
augošām puķēm, bet ari par viņu kopējas labo garšu un kārtības uz-

turēšanu.

Pareizi uzturēts, labi kopts un eekārtots puķu logs prasa deezgan
daudz laika un pūļu, tomēr šis darbs daudzkārtigi atmaksajas daiļuma
ziņā. Nav veegla leeta visu pilnigi kārtībā uzturēt. Sastopjam ari

starp kreetni koptām puķēm panīkušus, tikko dzīvibu velkošus stādiņus.

Še nu pa leelakai daļai vaina meklējama neprašanā, kā ar katru pu-

ķiti jaapeetas. Daudzas puķes, kuj-as pa zeemu jatura sausakas nekā

vasarā, teek apleetas cauru gadu veenlīdzigi, turpretim vairak mitruma

prasošeem stādeem jaiztur leelakais sausums. Grēko neveen ar lee-

šanu, pārstādišanu, bet visvairāk zemes izvēlē, Šai ziņā gan puķu ko-

pējām netrūktu gribas un spējas, bet trūkst pamācošu aizrādijumu. Te

mūsu jaunavam janāk palīgā dārzneekeem specialisteem ar saveem aiz-

rādijumeem puķu audzināšanā, stādišanā, pavairošanā, uzaudzināšanā

u. t. t.

īsumā uzzīmēšu, kas pee istabu puķu audz inašanas višvairak

eevērojams. Pirmā un visusvarigakā vajadziba puķu dzīvē ir zeme,

kuļ-a der kā viņu augšanas veeta, bet ari preekš tam, lai būtu stādeem

eespējams sasneegt tās baribasveelas kas viņām nepeeceešamas. Zemē

vajaga būt neveen peeteekošā mērā augu baribas veelu, bet viņai va-

jaga būt ari tādām fizikālām īpašibam, ka stāds atrod patīkamu pat-
versmi. Lai puķēm nebūtu javārgst baribas trūkuma dēļ, visādā ziņā
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jacenšas gādāt tādu zemi, kādā katris stāds mēdz augt brīvā dabā.
Būtu ļoti nepareizi, ja mēs pret dabas likumeem daritu, peem. liktu tādu

stādiņu purva zemē, kufš labi aug smilts zemē. Jo deezgan gj-ūti, daž-

reiz pee labakās gribas pat nav eespējams apgādat peederošu zemi, to-

mēr ar rūpibu un saprašanu pa leelakai daļai var līdzetees. Ja eedo-

majamees, ar cik mazu daudzumu zemes japeeteek podos audzētām pu-

ķēm, tad varam pilnigi saprast, cik tanī vajaga atrastees augeem node-

rigas barības un cik pamatigi ta sagatavojama katra stāda dabiskām

vajadzibam. Ja zeme augliga un citādi deriga, tad puķes ātri attīstās

augšanā un laiž spēcigus dzinumus (augumus), turpreti ja zeme vāja
un nav peerņēj-ota stādu dabai, tad tee nīkst, zaudē košo zaļumu un

pēdigi nokalst Ja neeevēro to, ka tikai labā, augligā zemē atrodas

īstais podupuķu kultūras pamats, tad labak atsacitees no podupuķu kopšanas.
Te ceļas jautājums, kādai tad vajaga būt zemei preekš podupuķem ?

Zemei preekš podupuķem vajaga sastāvēt no māla, trūda un smilts.

Mālā atrodas vairak derigu mineralveelu, kā kālijs, kaļķa sāļi u. t. t.

Trūds atīsta siltumu, satur ūdeni un caur to zemi dara mitru, caur viņa
sadališanos augi eemanto slāpekli. Smilts zemi uztur irdenu, tā ka

gaiss var peeteekošā mērā peekļūt pee trūda un to sadalit; smilts aiztur

zemi no skābšanas. Tādu zemi, kas satur visas minētas daļas, ee-

gūstam caur dažadu zemju šķiru sajaukšanu. Irdenai, spēcigai zemei

vajaga sastāvēt no 4 daļam trūda, 2 daļam mēslu un 3 daļam lapu
zemes. Drusciņ smagaku un treknāku zemi var pagatavot no 5 daļam
trūda zemes, 4 daļam mēslu, 2 daļam lapu zemes un 1 daļas smilts;

šādā zemē labi aug mirtes, granatu koki, oranžu koki u. t. t.

Tādeem stādeem, kas nekādu mēslu zemi nepanes, vajaga 2 daļas
velenu, 1 daļu lapu zemes un 2 daļas smilts; šai zemē aug visi trek-

nee stādi, kā kaktusi, alejas u. t. t.

Lai pee šādām zemem tiktu, mums visādā ziņā vajaga jau rudeni

viņas sagatavot, lai būtu pavasari, kad stādi japārstāda, pee rokas.

Dažas zemes šķiras gan nebūs eespējams īsā laikā pagatavot, tomēr

ja būs gādāts, tad būs uz preekšu. Puķkopibā vajadzigs komposta
mēslu- velenu- lapu- viršu- māla- trūda- smilts zemes. Ja gribam audzēt

dažadus stādus, tad vajaga dažadas zemes. Katram puķu kopējam būs

zināms, ka zemei podā stāds ātri izsūc visas baribasveelas, tādēļ ja

grib, lai stādi arveenu krāšņi augtu, zeme atjaunojama.
Zemes atjaunošana var notikt kaut laikā, bet tikai ne kad

stādi visspēcigaki aug un zeed. Zemes atjaunošanu vispilnigakā mērā

varam, panākt caur pārstādišanu. Labakais laiks pārstādīšanai ir tad,
kad stādi no zeemas dusas atdzīvojas, tas lr pavasari. Visi stādi stā-
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dami veenkāršos māla podos, bet nekad glazētos. Neglazētos podos

puķes vislabāk aug, tādēļ ka to seenās ir sīki caurumiņi, pa KUļ-eem

gaisa skābeklis eekļūst zemē un palīdz tur trūdošas veelas sadalit, ka

ari aizsarga zemi no skābšanas. Glazētos podos zemes eeskābšana

arveenu atgadas.
Katrā podā jagādā laba ūdeņa novilkšana, kuļ-u var eerīkot, ja

poda dibenā uz cauruma uzleek poda, dakstiņa vaj ari ķeeģeļa gaba-
liņu. Pee pārstādišanas jalūkojas uz to, ka puķe stāvētu podam pašā
vidū un zeme ap pašu puķi drusku augstāku nekā gaf poda maļam.

Katra pārstādita puķe jaaplaista un janoleek uz kādām deenam

ēnā, skatotees pēc ta, cik ātri viņa turpina augšanu. Ūdens apleeša-
nai ņemams tik silts, cik silts ir istabas gaiss. Esmu redzējis, ka daži

puķes apgādā ar ūdeni no apakšas, ūdeni eelejot apakštraukā, lai viņš
eesūcas podā. Šāda apleešana ir pilnigi atmetama, tamdēļ ka caur to

apakšējas saknes drīzi sāk pūt. Ūdens lejams no virsus, apakštraukā

sakrājees ūdens pēc eespējas drīzi izlejams. Vispārigi varu teikt, ka

visi stādi viņu augšanas un zeedešanas laikā apgādājami bagatigaki ar

ūdeni, bet viņu dusas laikā tikai tik daudz, cik vajadzigs pee viņu
dzīvibas uzturēšanas.

Puķes vislabāk aplejamas tanī laikā, kad saule neapspīd podus
un zeme drusku atdzisuse; ja to neeevēro, tad drīzi sāk puķu kātiņš
un saknes pūt. Ļoti svarigi preekš puķu veselibas, ja arveenu uztu-

ram podos zemes virskārtu irdenu, ik pēc 2—3 reizas apleešanas zemi

ar kociņa palīdzibu irdinot. Zemes irdinašana vislabāk izdarama pēc

apleešanas, kad zeme apžuvuse. Labakais laiks apleešanai ir izrādi-

jees pee podu puķēm pavasari un vasarā vakaros, rudeni un zeemā rītos.

Pavasari visi dzeltenee un gafee zari apgreešami, lai stāds caur

to dabu smukāku izskatu, lai gaisma varētu labaki peekļūt; caur to

panākam kuplāku augumu un bagatigaki zeedu. Saprotams, tas vairak

atteecas uz ātri augošeem stādeem. Ceešus nosacijumus par apgree-

šanu dot nav eespējams, tai vairak janoteek pēc katra puķu kopēja
patikšanas. M. 0. Lodziņš.M. 0. Lodziņš.



Rūgti gupķi.
Rugtums pee gurķeem nav patīkama īpašiba, vēl jo vairak tam-

dēļ, ka tas nekā nav noredzams no āreenes. Rūgts gurķis no izskata

uz mata tāds pat, kā kaut kufš cits gurķis. Vēl ari skaidri nav nodi-

bināts,; kas ta ir par rūgtu veelu, kuj-a gurķus padara taisni nebaudāmus.
Var tikai sacit, ka viņa ir ļoti izturīga veela, jo viņu ne ar ko nevar

pārņemt vaj apklusināt, ne vēl iznīcināt. Nepalīdz ne vārišana (pee
sutinateem gurķeem), ne cukurs ne sāls (pee sāls g.), ne stiprs etiķis
(pee etiķa g.), ne ari sinepes (pee sinepju g.). No ka rūgtums ceļas,
ari par to visai dažadi domā. Daži apgalvo, ka rūgtums peemīt zinā-

mām gurķu pasugam un caur rūgto gurķu sēklām pāreet tāļak uz nā-

košeem augļeem. Tādas domas ir nedibinātās, jo nav eespējams uz-

rādit tādu zorti, kam it sevišķi peemīt šis ļaunums. Dažreiz dzird sā-

kām, ka rūgti augļi izaugot tādeem gurķu augeem, kuļ-eem sabradājot
vītnes. Vēl citi vainu grib uzkraut aplaistišanai. Tomēr ši leeta nebūt

nav tik veenkārša.

Rūgtuma cēloņi divējādi: vaj nu neizdevigs gaiss, kas traucē un

aizkavē augšanu, vaj ari kļūdas gurķu audzēšanā un apkopšanā. Pro-

tams, var jau ari sagaditees abi cēloņi reizā, tā ka gurķu augs viscaur

teek nespēcigs, kaut gan slimu saukt viņu nevar. Salīdzinājuma dēļ
var aizrādit, ka ari sparģeļi (dārza kosas) top rūgti, ja teem zeme par

ceetu un tee gausi aug, tamdēļ ka nespēj izlaustees cauri zemei, vaj
ja zeme teem pārak mēslota ateju mēsleem, vaj lopu mēsleem; tāpat
ja saule ilgāku laiku dabon apspīdēt steebru galus, caur ko eestājas
sulas sastrēgums. Gluži tādos pat apstākļos ari gurķi izaug rūgti. Bet

ja nu pee tik neveenadeem augeem veenadi cēloņi rada veenadas se-

kas, tad tas peerāda, ka mūsu uzskati bijuši pareizi.

Tāds gurķu augs pateesi izlutināts mēslu, mitruma un siltuma

ziņā. Ja maz baribas un mitruma, tad augi panīkuši, vāji attīstās, augļu
maz un tee paši sīki un daudzreiz rūgti. Japeemin, ka katrā zemē,
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sevišķi kalka nabagā, drīz eestājas nogurums, ja vairak gadu no vee-

tas tur audzē gurķus. Eeteicams tadēj gurķus sēt vislabāk ikgada juaņā
veetā. Kur tas nav izdarāms, tur jaeegroza vismaz triju gadu augu-

maiņa. Labi preekšaugi ir stipri mēsloti kāposti, kartupeļi vaj beetes.

Bet gurķus mēdz sēt tikai uz maja beigām un tādēļ viņeem nodomātā

veetā dažreiz varēs jau eepreekš izaudzēt agros salatus, redisus, ba-

landas, beešu un kāļu dēstus un t. t. Visi šādi augi mīl bagatigu mēs-

lojumu, tādēļ tee ir labi preekšaugi gurķeem. Ari gurķi mīl labi mēs-

lotu zemi, bet taisni ar mēslošanu nodara pee gurķeem visleelako kļūdu.
Kur doti nesatrūdējuši lopu vaj ateju mēsli, tur vaj katrureiz gurķi būs

rūgti, sevišķi sausā vasarā, jo tad viņeem no zemes jauzņem neatšķai-
dītas un negatavas mēslu sastāvdaļas. Vislabāk, ja gurķu preekšaugs
dabon vajadzigo svaigo mēslu devumu, bet ja tā neeekrīt, tad gurķeem
jadod komposts, satrūdējuši mēsli, vaj māksligu mēslu peedeva (zuper-
fosfats, kālijs un zalpetris).

Nav patīkami gurķeem, ja zeme stipri saguluse, nav irdena un

silta. Tikai čauganu zemi saule spēj eesildit. Tāļak gurķeem vajag
daudz mitruma no zemes. Viņu platās lapas saule stipri apspīd, tā

ka tās iztvaiko daudz ūdeņa. Jo kārstāks gaiss, toteesu leelaks katra auga

ūdeņa zaudējums un drīz peetrūkst vajadzigā mitruma, sevišķi tani

laikā, kad sāk aizmestees augļi, kuj-eern vajag daudz ūdeņa. Šee tad

aug un attīstās gausi un veegli dabon rūgto peegaršu. Tādēļ ja nelīst

leetus, tad gurķu dobes bagatigi jalaista. Daži eevēl to darit pašā pus-

deenas karstumā, bet vēl labak to darit vakarā, jo tad zeme ilgāk uz-

turas slapja. Gurķi teek rūgti ari tad, ja viņus ilgi dabon apspīdēt
saules stari, tamdēļ karsta un sausa vasara rūgtumu veicina. Labi tad,

ja lapas saaug kuplas un var apēnot augļus. Ari drusku ēnu no ko-

keem un ēkām gurķi panes itin labi.

Gurķi peeder pee ātraudžu augeem un augļi viņeem aizmetas un

izaug ātrāk, nekā daudz citeem augeem. Jo ātrāk augļi dabon

augt, totees mazak viņi būs rūgti, tamdēļ jadara viss, kas paveicina

viņu peeaugšanu: jagādā bagatigs un viņeem patīkams mēslojums, ja-
uztura zeme irdena un mitra. Turpreti viss tas, kas kavē ātru augšanu,
ari pavairo rūgto augļu skaitu. Pēdejee gurķi, kurus noņem
pusē, daudzreiz visi mazuleet rūgti, tādēļ ka slapjums sableeķē zemi

un vēsais gaiss aptura augšanu. Ja staigājot samīda gurķu vītnes, tad

ar to traucē augšanu un augļi mēdz būt rūgti. Jajautatu: kā novērst

gurķu rūgtumu? tad jaatbild: Gaisa nelabvēlibu, vēsumu, slapjumu,
karstumu, sausumu gan nespējam novērst, bet varam pa labai daļai novērst

viņu ļaunās sekas pee gurķeem, zemi pareizi mēslojot, irdinot un aplaistot.
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Atliktos vēl jautat, vaj jau noņemteem gurķeem var atņemt rūg-
tumu ? ja kādu gadu daudz rūgtu gurķu, tad salatos viņus taisot dara

labi, ja vispirms katram auglim nogreež no kāta gala sākot tikdaudz,
kamēr gurķim vairs nav rūgta garša, jo kaut cik kārtigi auguši gurķi
nekad nav viscaur 'rūgti. Tāpat gurķus nekad nevajadzētu mizot, aiz-

sākot no kāta gala, jo tad rūgtā sula uz leju tecēdama visu augli var

padarit rūgtu. Bet ja kādreiz aiz neuzmanibas gurķu šķēles rūgtas, tad

eeteic rīkotees šā: atšķaida ūdeni dažus graudus pārmanganskābā kā-

lijā un pārlej gurķu šķēlēm pāri, pēc dažām minūtēm nokāš un no-

skalo ar aukstu ūdeni. Pēc tam gurķu šķēles sagatavo, jo rūgtums būs

zudis. Ari eeskābešanai gurķus ņemot jalūkojas, ka tee nebūtu vi-

sai rūgti. Mazā mērā rūgtums daudz nekaitē, jo eeskābejot tas pa

daļai zaudē savu stiprumu. E.



Ganibu nozīme augošeem lopeem un cūk-
kopibā.

No~agronoma Ž. E g 1 i š a.Ž. Eg1iša.

Lasitajeem vēl būs atmiņa mans raksts par ganibam, kufš bija
1914. g. oktobfa un nDvembfa mēnešos eeveetots .Zemkopi". Toreiz

mans nolūks bija 'eepazīstinat zemkopjus ar jautājumu, kufam līdz šim

deemžēl ļoti mazu vēribu peešķīra kā agronomi, tā ari paši lauksaim-

neeki. Savā rakstā apskatiju, cik nu tas plaši bija eespējams nedeļas
žurnālā,"-treknu ganibu eerīkošanu un to apkopšanu, Jaizrādidams ari

uz ganibu vajadzibu un nozīmi vispārigi, un sevišķi peena lopeem.
Šoreiz jvēlos lauksaimneekus eepazīstinat ar ganibu nozīmi augo-

šeem lopeem un cūkkopibā.
Treknas kultivētas ganibas apklātas ar garšīgu zāli, kas satur

daudz mineralveelu un olbaltuma. Pateicotees šauram baribasveelu sa-

mēram treknu ganibu zālē ir ļoti spēciga baribas ziņā. Tāpēc gani-
bam sevišķi leela nozīme, kalab būtu peegreežama tām leelaka vēriba

nekā līdz šim noticis. Lopturibas eenesiba atkariga no lopu ražibas

spējas, kuļ-a gan var būt dažada dažadām lopu sugām, bet krīt ari

ļoti svarā lopu audzinašana. Ne veenu reizi veen agr. J. Bergs savos

rakstos aizrādījis, kāda leela loma pee dažadu baribaslīdzekļu sagremo-

šanas un izmantošanas peekrīt izaudzinašanai un peerašanai. Ja lopi
jau no pašas jaunibas labi ēdināti un audzināti veselīgos apstākļos, tad

viņu baribaslīdzekļu izmantošanas spējas var izkopt visaugstākā mērā.

Pat tādos apvidos, kups lopkopība pacelta augstākā attīstibas pakā-
peenā, ganibu uzturu augošeem lopeem uzskata par lzdevigako un spē-
cigako. Tāds uzskats pamatojas uz to, ka augošeem lopeem savas

meesas uzbūvei un orgānu normālai attīstibai vajag daudz olbaltuma

veegli sagremojamā veidā. Tāpat ari ģindeņa normālā attīstiba prasa

nepeeceešamās mineralveelas, fosforskābi un kaļķi. Visas minētās uz-



99

turveelas, tik bagatigos apmēros mēs nekad neatradisim kūtis pasneeg-

tos baribas līdzekļos, kā treknu ganibu sulotā zālē.

Pēdējos gados daudzi zinibu vīri nodarbojušees ar kūtī ēdināšanas

jautājumu iztirzāšanu un izpētišanu, caur ko daudz kas eevērojams pa-

nākts un izskaidrots šinī leetā. Tomēr visi gudreneeki nāk pee at-

ziņas, ka lopu uzturēšana un attīstišanās kūtis nekad nespēj salīdzi-

natees ar veenkāršo lopu mitinašanu ganibās, ko veenigi var apzīmēt

par lopu dabigo uzturēšanas veidu, kas īpašas zinašanas no loptura

neprasa, ari nav tik sarežģita kā lopu uzturēšana kūti. Tāpēc, veenigi
treknas ganibas jaatzīst par visnoderigako augošo lopu uzturēšanai. Tā-

pat nolaistas plikas ganibas un noras, kuļ-as pee mums deemžēl vis-

vairāk sastopjamas, ka pat lopi tanis nespēj sameklēt vajadzigo baribu,
nevar but noderigas lopu meesas normālai attīstišanai un uzturēšanai.

Sevišķi tas sakams par purvaiņām, slapjām ganibam, kuļ-ām nav gan-

drīz nekādas vērtibas un kas pilnigi nederigas augošo lopu mitinašanai,

jo tur zāle satur maz mineralveelu un olbaltuma un ir nespēciga.
Daudzreiz nākas novērot, ka lopiņi, kuj-us gana purvainās veetās,

beeži slimo ar kaulu slimibam. Tas ceļas no ta, ka purvu zāle nesa-

tur peeteekoši fosforskābes un kaļķa kaulu normālai attīstibai. Sevišķi
beeži pee lopeem kaulu trausiums parādas sausos gados, tādēļ ka ze-

mes mitrumam trūkstot augu saknēs eeeet mazak kaļķa un fosforskābes.

Tā vispārigi leela sausuma dēļ 1893-un 1894. gados, ši slimiba bija

epidēmiski izplatijusēs gandrīz visā Eiropā. Zinibuvīri, izmeklējot kropļo
lopu kaulus, atrada, ka peeaugošas daļas, it īpaši locitavu kaulos, pastāv

iz mīkstas irdenas skrimstalas, kuļ-ā maz kaļķa un fosforskābes; tādēļ
šis slimibas eemeslis ir fosforskābā kaļķa trūkums baribā.

Vēl nesen atpakaļ leelakai lauksaimneeku daļai kaulu slimibas

cēloņi bija gluži sveši. Atminos, ka reiz man vecāks zemkopis žēlo-

jās, ka viņš bijis speests savus divus kumeļus aiz ta eemesla nošaut,

ka tee ilgāku laiku nav spējuši turetees kājās. Kāds cits lauksaim-

neeks man sūdzējās par savu slikto gānāmo pulku, kuļ-ā vairaki lopi

bijuši lēti japārdod meesneekam dēļ kāju izlaušanas. Min. lauksaim-

neeks nemaz nebija eegaurnejis, ka viņam darīšana ar kaulu trauslumu,

kuļ-a cēlons sliktas purvaiņas ganibas un pļavas.
Kārtigā, attīstitā lopturibā arveen jarūpejas par labām treknām ga-

nibam augošeem lopeem.
Neveen baribas ziņā ganibam leela nozīme, bet gan ari tādēļ, ka

ganibās jaunee lopi atrod gaismu, gaisu, svabadu kustēšanos, visus tos

apstākļus, kas visvairāk norūda viņu veselibu, izturību un dzīves ener-

ģiju. Tikai ja augošee lopi dabon peenācigi kustetees, muskuļi un
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kauli attīstās pilnigi. Skraidišana noderigā aplokā aizsargā no agras no-

barošanās, rada druknu spēcigu augumu, stiprina pret slimibam un no-

drošina visu to īpašibu izkopšanu, kuj-as lopu padara dažadeem leetoša-

nas nolūkeem noderigu. Tuvāku apskatu par ganibu eespaidu uz lopu
veselibu un attīstību tagad nesneegšu, par to jau runāju savā rakstā

, Ganības",

Tādēļ ka spēka bariba ganišanas laikā ir pilnigi izslēgta un sapra-

tiga aploku eerīkošana aiztaupa darbaspēku, lopu audzinašana iznāK

daudz lētākā. Talab lauksaimneeki, nekavejatees uzlabot savas ga-

nibas un neaizmirsteet, ka tikai labās treknās ganibās vareet izaudzi-

nāt veseligus lopus; veenigi veseligi lopi spēj atnest Jums peļņu.
Slimigus lopus turēt nozīmētu baribaslīdzekļu izšķērdibu.

Viss nupat sacitais par ganibu nozīmi jaunlopu audzināšanās attee-

cas ari uz cūkaudzinašanu.

Visur eeveesusēs paraša, audzināt cūkas gandrīz veenigi kūtis, bet

tas gluži runā pretim racionālas cūkaudzinašanas prasibam. Ar tagadējo

nepareizo audzināšanu lopu konstitūciju ļoti vājina, izturiba gandrīz pa-

visam zūd un dažadu slimibu parādišanās arveen beežaki sastopjama.
Salīdzinot ar pārējo māju kustoņu audzināšanu, cūkkopibā visvairāk no-

dara kļūdas.
.Ārā no kūtim un peemēptees dabai“ tādai vajag būt katra

apziniga cūkkopja devizei! Ka ganibas leelakās daļas māju kustoņu
audzināšanā ir galvenais pamats, par to neveens apzinigs lauksaimneeks

vairs nešaubisees. Tomēr jaatzīstas, ka vēl ilgi daži zemturi nebūs pār-

leecinati, ka cūkaudzinašanā ganibam peešķiļ-ama pirmā veeta, kufās
veenigi var izaudzināt veseligus un spēcīgus lopus. Eevērojot cūku leelo

augligumu un īso mūžu, mums sevišķi jarūpejas neveen par ve-

cāku veselibu, izturibu un peenigumu, bet gan jau no pašas rrtazotnes

ari par jaunās paaudzes dzīvibas spirgtumu un izturibu pret dažadeem

nelabvēligeem apstākļeem. Tas panākams veenigi, ja ari cūkaudzinašanā

ganibam peešķif peenācigu veetu.

Līdzšinējā cūkaudzinašana, kur lopi arveen stāv eeslodziti kūtis

aprobežotā gaismā, gaisā un kustēšanā, lopu konstitūciju stipri vājina un

kopā ar to viņu ķermenis pee bagatigas ēdināšanas attīstās visai ātri,

līdzigi siltumnicas augam. Bet tiklīdz trūkst pareizas bagatigas baribas,
tad lopi attīstās visai bēdigi, zaudē izturibu un dzīves spirgtumu, ir pa-
doti dažadeem eespaideem uu slimibam. Šeit dabiskās dzīves prasības
nav eevērotas un trūkst saprašanas cūkaudzešanā. Tādos apstākļos dzem-
dēšana un zīdišana nevar norisinatees pareizi. Sivēnu māte daudzreiz

atstāj sivēnus aiz peena trūkuma, nepeegreezdama teem vajadzigās rū-
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pes un uzmanibas; sivēni parasti izskatās neecigi un slimigi, klepus un

caureja eesākas drīz pēc peedzimšanas; leelaka daļa aizeet bojā, pirms
to var atšķirt no pāripalikušeem, kas ari maz noderigi tāļakai audzinā-

šanai dēļ viņu vājās konstitūcijas. Nesapratigs cūkkopis, atrazdamees

nelāgā stāvokli, parasti mēdz sacit, ka cūkkopiba nav eenesiga un ka

janožēlo tik šaubigā uzņēmumā eegulditā nauda. Kamēr ganibam cūk-

audzešanā nebūs eerādita peenācigā veeta, tikmēr sagaidisim tam līdzi-

gus gadijumus. Cik tomēr savads skats, kur cūkaudzešana dibinātā uz

ganibam! Šeit sivēnmātē uzturas dabiskos apstākļos, svabadi kustēda-

mās svaigā gaisā, kas veicina muskuļu un eekšejo orgānu stiprināšanu.
Sivēni parasti pavada ziditajas ganibās un dabā preecajas. Leelaku si-

vēnu nīkšana var būt tikai izņēmums. Agrākā sliktā, saspeestā kūts-

gaisa veetā tagad ir brīviba svaigā gaisā, gaismā un saulitē. Pateico-

tees dabiskeem dzīves apstākļeem dzemdēšana nav padota sarežģijumeem.
Tāpat apaugļošanās svabadibā norisinās labaki, nekā kūtis un veseligee
un dabigee dzīves apstākļi ganibās nodrošina augļa normālu attīstišanos.

Sivēni peedzimst leelā skaitā, spirgti un veseli. Peena sivēnu mātēm

netrūkst. Sliktas parādibas pee mātēm, kā sivēnu nokošana vaj viņu
atstāšana, nenāk preekšā. Sevišķu eevēribu pelna uzmaniba, kādu

zīditaja peešķiļ- siveneem. Sivēnu nogulēšana atgadas visai reti. Vaislas

lopi tik drīz nezaudē savas labās spējas un viņus daudz ilgāki var iz-

mantot, kas no ļoti leela svara eenesigai audzinašanai.

Augšā minetee eemesli pilnigi peeteekoši, lai katrs lauksaimneeks

eeskatitu ganibas ari cūkaudzešanā par galveno pamatu. Tomēr bez

peevesteem pamatojumeem ir vēl daudz citi, kup ganibam runā par

labu. Taisni nesaprotami, kamdēļ vēl līdz šim pēdējās nav eemantoju-
šas peenācigu eevēribu no tā saukteem „cūkkopjeem\ kuļ-i prot pee

tam ar skaitļeem rīkotees un skatas uz saimneecibas eenesigumu. Ga-

nišana un dabai peemēfota cūkaudzešana padara pēdējo daudz veen-

kāršaku, eevērojami aiztaupa izdevumus pee ēdināšanas un apkopšanas,
—tā tad ari pamata un rīcibas kapitālu. Gānāmā laikā sivēnu mātes,

kad viņas nezīda, tāpat sivēni no 4 mēnešu vecuma sākot, pārteek

veenigi ganibās no āboliņa un zāles. No apriļa līdz zeptembra mēneša

beigām nav vajadzigs viņus leeki ēdināt, eetaupot laiku pee veenkāršas

apkopšanas.

Tikai ļoti vaisligas sivēnmātēs eeteicams 2 nedeļas preekš atne-

šanās paturēt kūti un laikā peeradinat pee baribas, kufa pa zīdišanas laiku

pasneedzama. Tiklīdz sivēni atšķirti, mātes izteek veenigi no ganibam.

Ļoti pazīstamais cūkaudzetajs, prof. Koborus, pamatodamees uz

daudzgadigeem izmēģinajumeem apgalvo, ka veena pūrveeta labas zāļu
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ganibas vaj āboliņa lauka spēj aiztaupit meežu ražu no 3 pūrveetam.
Ar citeem vārdeem sakot 1 pūrveeta treknas ganibas ražo tikpat daudz

gaļas, cik izbaloti graudi no 3 pūrveetam meežu lauka. Daži māciti

vīri, pamatodamees uz pētijumeem atraduši, ka cūkas, kuj-as vasaru pava-

dījušas ganibas, daudz ātrāki nobadojas un labaki izmanto pasneegto baribu.

Līdz Šim aizrāditais pilnigi noskaidro, kādu eevērojamu veetu ee-

ņem ganibas pareizā cūkaudzešanā.

Atleekas vēl izšķirt veenu deezgan svarigu jautājumu: kāds ganibas
veids būtu noderigaks preekš cūkkopibas? Līdz šim tai ziņā izsacitas

divējādās domas; veeni eeteic āboliņa laukus, otri atkal treknas kultivētas

ganibas, apsētas ar zāļu maisijumu. Šeem divjeem veideem, kā veenam

tā ari otram, ir savas labās un sliktās puses. Tomēr treknas zāļu ga-
nibas neapstrīdami pārākās savas veenkāršibas dēļ. Veenreiziga pareiza
eerīkošana pee peenācigas vēlākās apkopšanas, pilnigi peeteek vaira-

keem gadeem, pat uz viseem laikeem. Eerīkojot aplokus, cūku dzenā-

šana un ganišana pilnigi atkrīt. Ja eerīkotās ganibas pastāvigi kalpo
veenam un tam pašam nolūkam, tad viņās eespējams eetaisit dzirditavas
kā ari peļķes, kas āboliņa laukos nebūs izdevigi. Taču jabūt uzmani-

gam aploku mainišanā, tādēļ ka cūkas nav spējigas pāraugušu ceetu

zāli tikpat labi sagremot un izmantot kā leellopi vaj zirgi. Cūkām

turpreti ļoti noderigi atrast svaigu mīkstu un smalku zāliti. Gan zāļu
zelmenis pēc eespējas jaizsarga no cūku izrakņašanas. Tas vislabaki pa-

nākams riņķus eeieekot cūkām purnā, kas rakņašanu padara sāpigu un

neeespējamu. Taisni šeit āboliņa lauka peekriteji atrod pastāvigo ga-

nibu sliktās puses, neatvēl rakņatees un uzņemt zemes un grants

daļas, uz ko daba cūkas pamudina. Teešam tas leels nenovēršams

ļaunums. Taču tik bēdigi nemaz nav, ja eevērojam, ka neraugotees uz

cūku purnā atrodošos riņķi, viņām ir eespējams rakņatees eerīkotās

peļķēs. Turpretim āboliņa lauks ir it kā pastāvigi bagati klāts galds,
kur cūkas pee vajadzibas var ari apmeerinat savu rakņāšanās kāri. Totees

viņu sliktās puses, ka pēc zināmā laika tāds āboliņa lauks jaatjauno
un daudzreiz pat jaunā veetā, kas ļoti apgrūtina un sadārdzina uzņēmumu.

15 pūrveetas kultivētu, treknu ganibu pilnigi peeteek, lai uzturētu

100 peeaugušu cūku ar atteecigu skaitu sivēnu.

Dažs lauksaimneeks, kamēr vēi nebūs eerīkojis pastāvigus cūk-

aplokus, varēs cūkas ganit uz beidzamā gada āboliņa, ļaujot tajā cūkām

rakņatees, tādēļ ka lauks rudeni aparams.

Aprobežojotees ar mineteem aizrādijumeem par ganibu nozīmi

cūkkopibā, uz veenu leetu es gribētu šajā veetā vēl aizrādit, kas būtu

darams cūkkopibas pacelšanai.
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Eevērojot tagadējo koppeennicu straujo attīstibu, cūkkopibai bez

šaubam leela nākotne. Nostādot to uz pareizeem, drošeem pamateem,

ari cūkaudzinašana pārvērtisees pee mums saimneecibās par eevērojamu
eeņēmuma avotu, Līdzšinējās zinašanas cūkkopibā mums vēl deezgan
neeevērojamas. Mums pat nav pašeem savas izstrādātās audzinašanas

metodes, daudz maz pamatotos uz ziniskeem izmēģinajumeem un

peemēfotos veetejeem apstākļeem. Līdz šim mēs ņemam pamācibas un

ziņas iz ārzemju peedzīvojumeem un atradumeem. Domāju, ka sen jau
laiks būtu censtees atsvabinatees no tādas aizbildnibas un vajadzibas
leetot ārzemju ziņas un peemērus, kufi ne ikreizes ir noderigi mūsu

apstākļos. Mūsu cūkkopibas uzplaukšanai parastee līdzekļi, kā: teore-

tiskee aizrādijumi sapulcēs, sugas lopu eevešana, valdibas pabalsti,

prēmijas un t. t. daudz nepalīdzēs. Lauksaimneeki, eevērojat, ka vis-

drošākais ceļš cūkkopibas pacelšanai ir atkal ta pate vecā eemītā tekā,

pa kufu neveenreiz veen ir jums nācees staigat dēļ spraustā mērķa sa-

sneegšanas. Ko nav eespējams sasneegt veenam, to var panākt
ar kopigeem spēkeem, jo apveenibai ir leels spēks. Neaizmirstat,
ka mūsu uzplaukstošā govkopiba un peensaimneeciba ir veenigi patei-
cibu parada nodibinātām lopupārraudzibas un koppeennicu sabeedribam!

Tādēļ dibināt turpmāk ari cūkaudzešanas beedribas un ar kopigeem
līdzekļeem uzturat preekšzīmigas saimneecibas, kuļ-ās varētu izdarīt

cūku ēdināšanas izmēģinājumus, apgādājot lauksaimneekus ar noderi-

geem siveneem. Pateicotees eevērojamam kappeennicu skaitam Baltijā,
noderētu dibināt pee tām paraugu saimneecibas mācitu vīru vadibā.

Eerīkotas preekšzīmigas saimneecibas bez šaubam darīs vislabāko ee-

spaidu uz cūkkopibas attīstibu un uzplaukšanu, jo katris beedris, bū-

dams eeintresets, ņems dzīvu dalibu saimneecibas vadibā un pats mā-

cisees praksē pazīt pareizos audzinašanas principus.



Veenpusiba mūsu lopkopibā.

Kad mums stāsta par lopkopību citās zemēs, tad apraksta dažadas

govslopu sugas, kuļ-as izšķiras neveen ar dažadu meesasbūvi, dzīvsvaru

un spalvu, bet ari ar savu ražu un noderīgumu. Pašulaik cilvēku un

sevišķi bērnu uzturam tur eevēl leetot svaigu un ari skābu peenu (ke-

firu, kumisu u.c.) un leelajās pilsētās viņa patēr milzigi daudz. Tāpat
daudz peeprasa un labi samaksā sveestu, beezpeenu, dažadu seeru,

saldu un skābu krējumu, ko visu pa tureenes sīki izplatiteem dzelzs-

un ūdensceļeem var peesūtit ikdeenas svaigu un garšigu. Patērētāji
var dabūt labus ražojumus, veseligus un samērā lētus, bet ražotajeem
arveen eenāk smuka nauda. Nepeeteek ar to veen, bet kur mazak

izdevibas pārdot svaigu peenu, tur koppeenicās to saved, pārstrādā svee-

stā uu seerā un ar šeem ražojumeem apgādā tiklab savus, eekšzemes

tirgus, kā ari ārzemēs tādas veetas, kur labak samaksā. Protams, kad

nu lopkopiba itin labi atmaksājās peensaimneecibā. tad drīz veen lopu

ēdināšanā un apkopšanā izgāja uz to, kā tikai ražot daudz peena. Pat

lopu audzināšanā jau no viņu mazatnes rūpējās, kā lai izaudzētu pee-

nigus lopus. Un pa leelakai daļai ari sasneedza nolūku, jo dažās ze-

mēs tagad govis neveen dod caurmērā 2—3000 stopu peena gadā, bet

viņu peena devumi vēl arveen vairojas.
Tomēr tas nav viss. Bez peenabaribas cilvēki leeto visur ari

vēl spēcigaku, gaļu. Šai vajadzibai izleeto govis, aitas, cūkas, kazas,

putnus un zivis, ka ari veetam pat zirgus. Baribas līdzekļi visi cēlās

cenās, tamdēļ ari bija eenesigi audzēt un nobadot govslopus gaļai. To-

mēr daudzreiz nu iznāca tā, ka paši peenigakee lopi deva sliktāko,

mazvērtigako gaļu. Govslopus tādēļ dažās zemēs sāka audzēt gaļas
nolūkam. Visnopeetnak uz to centās Anglija, un tagad tur ir govslopu

sugas, kam gaļas ziņā vispasaules slava, peem. šortornu, herfordas,

eberdīnas, galovejas sugas. Citi gribēja iztapt abjeem nolūkeem, ražot
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peenu un dabūt no saveem lopeem ari peeteekoši labu gaļu. Pa daļai
tas ari izdevees, peem. pee holandes, airšeiras, holsteinas un citām su-

gām. Protams, šee lopi, salīdzinot pēc dzīvsvara, izdod mazak peena,

nekā īstee peenalopi, kuj-i audzēti veenigi šim nolūkam, kā angelnas,
šlezvigas, džersejas, švīcas, simentalas un citi. Japeemin vēl, ka da-

žās zemēs govslopus ari vēl leeto kā darbalopus, arklā un vezumā, it

īpaši vēršus, kuj-us vēlāk B—lo gadus vecus nobaro un pārdod gaļā.
Protams, tādi lopi nav ne īsti peena, ne labas gaļas dēvēji.

Ta citur pasaulē. Bet kā tad izskatās šini ziņā pee mums? Kādā

virzeenā turas mūsu lopkopji-lauksaimneeki? Tee pēdējos gados ļoti

sparigi runā un raksta par govslopeem un pa daļai jau ari ko dara šini

arodā, kā to varēja manit pēdējo gadu izstādēs. Ka pee mums govs-

lopi neeeņems darbalopu veetu, vismaz tuvākā nākotnē ne, par to pil-

nigi esmu pārleecinats. Tomēr vaj mūsejee audzē peena vaj gaļas lo-

pus, vaj grib panākt abjus šos nolūkus? Nav gj-ūti atbildēt uz šādeem

jautajumeem. K’. ārzemēs, tā ari pee mums arveen vairak leeto peenu

un citus lopkopibas ražojumus, tā ka tirgošanās, peesūtišanas veidi un

dažadā apstrādašana visai dzīvi nn vispusigi. Lai tikai atceramees

mūsu lopkopibas uzplaukšanas pirmo laikmetu, kad visi eegādaja peena

zeparatorus, lai ātrāk un pilnigak varētu atšķirt krējumu. Lopkopji ti-

kai tad dabūja pārleecinatees, ka lopi spēj dot nevis veen pašu pārti-

kas teesu peena un sveesta, un laukeem mēslus, bet ka par sveestu

var eeņemt prāvu naudu gadā. Tee ari saprata, ka vērts lopus baga-

tigak ēdināt, lai tee ražotu vairak; audzēja āboliņu, deva vasarā zaļ-
baribu, sāka peekopt pa gabaliņam sakņaugu, izēdināt klijas, pirkt eļļas-
raušus, visu to, lai tikai ražotu vairak peena. Itin tāpat, protams,

rīkojās lopu audzēšanā, ņēma audzēšanai teliņus no peenigakām mā-

tēm un ikgada .izbrāķēja" mazpeenigās. Gluži nemanot tā mūsu cen-

tigakee lauksaimneeki bija uztikuši uz peenalopu uzlabošanas ceļa, tā

ka turpmāk nodibinātās pārraudzības beedribas bija nekas cits, kā da-

bisks turpinājums šini ziņā. Beidzot, lai nepārplūdinatu ar sveestu vee-

tejos tirgus, bet lai izgatavotu labaku preci un aizsūtītu tāļak, dibi-

nāja visās malās koppeenicas, kuļ-ās apgrozīja tūkstošus un kufas, kā

droši ceram, vēl arveen vairak uzplauks un attīstisees.

Tāda, īsumā saņemot, bija pee mums peenalopu un lopkopibas
attīstibas gaita, un viss tas, blakus minot, notika itin dabiski. Neda-

biskais nāca tikai vēlāk. Daži karstas putras strēbēji domaja .atraduši

Ameriku* ar to, ka skubināja un peerunaja mūsu lopkopjus eepirkt vais-

lai ārzemes vaislas lopus un tā īsā laikā tikt pee tādām pat peenarar

žam, kā tur ārzemēs. Aizr..irsa tikai pasacit, ka pee ārzemju lopeem
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nepeeceešama ari apkopšana, bariba, aanibas, pļavas, kūtis un gaiss
tādi, kā tur ārzemēs, citādi eevestee lopi peemēpsees neveen šejeenes

lopu apstākļeem, bet ari peena ražam, tas ir, nebūs nemaz ražigaki,
nekā veetejee. Tā ari bija. Nākotne vēl vairak rādīs, kā .pārkrustot-

lopus nav vis tik veegli, kā pārpotet ābeli. Bet lai nu kā, kas neat-

darīs acis, atdarīs maku; sāpēs pašam, ne citam. Par šo veegli sapro-

tamo leetu jau līdz apnikšanai runāts un rakstits. Peevedu to te tikai

tamdēļ, lai rāditu, ka no ārzemem mums eeved tikai peenalopus,
turklāt vēl tādus, kureem leesaks peens, nekā veetejeem. Pilnigi pee-

rādits, ka tikpat ražigus lopus var labi daudz jau atrast mūsu pašu zemē.

No visa tomēr redzams, ka līdz šim esam rūpejušees veenigi par

peenalopeem, tā veetejeem, kā ārzemes. Par gaļaslopeem ko gā-
dāt vēl neveenam nav nācis prātā. Vaj tad pee mums gaļas nevajag,

vaj to neaizmaksā? Palūkojatees mūsu gaļastirgos, apvaicajatees; jums
sācis, ka laba gaļa pee mums ļoti dārga, maz dabūjama. Leetprateji
saka, ka parasti labeem peenalopeem nav laba gaļa. Ta parupja, tum-

šaku krāsu; lopi labi nenobapjas un nobapteem gaļa nav ar taukeem

caurauguse, bet tauki nogulstas savrūp, zināmās veetās. Tas sakams

ari par angelnas sugu un viņas krustojumeem. Tikai ālaves teles veeg-

lak nobarojas. Bet šis sugas buļļi un vecākās govis gausi nobapjas,
turklāt viņu bapšana iznāk padārga, tādēļ ka šee lopi .kāri -

,
tādi kā

izlutuši, prastāku baribu smādē. Mūsu mazgruntneeki zin sacit, ka

viņi savus brūnos buļļus labak pārdod tikai tā labi mitušus, ne nobap-
tus, jo nobapšana iznākot par dārgu. Jaeevēro, ka to saka ļaudis, ku-

pem lopbariba un milti nav jaeet pirkt, bet tee noredz, ka ar šo ba-

ribu eenesigak ražot peenu, nekā govslopu gaļu. Gluži citādi spreež
tee, kupem bapjams melniraibs rītfrīžu sugas bullis, vaj govis. Tee

ari dabon pavisam citādu cenu. Tas tamdēļ, ka .brūnee - ir tikai peena-

lopi, bet .raibee- tā peena kā gaļas lopi.
Un mūsu veetejee lopi? Jau viņu druknais stāvs rāda, ka teem

prāvs svars un eespēja šo svaru vēl pavairot, nobaptees. Tee gan nav

īsti gaļaslopi, kam pee smalkeem kauleem būtu daudz labas gaļas, bet

kad nu viņi nav izvēligi un baribas apsmādetaji, turklāt labu veselibu

un spirgtu ēstgribu, tad šimbrīžam varam apmeerinatees ar viņeem ga-

ļas ziņā. Jo vairak krustojumeem peejaukts brūnās kultursugas asiņu,
toteesu tee gausaki aug un gptak nobapjas. Tāpat ar govim, kups
japārdod. Tee mūsu lauksaimneeki, kupem .sakrustoti - lopi, mēdz

pārdot savas brāķa govis ne gaļā, bet jaunpeenes. Un tas nemaz nav

izdevigi, jo parasti iznāk, ka tādu lopu jatura vaj pusgada gluži bez

kāda labuma, kamēr vairak gaļotu un drīzāk uzbapjamu varētu nodot
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kaut kuj-u brīdi par labu cenu. Varam ari pateiktees veetejām leel-

gruntneecibam, ka tās mūs apdāvinājušas ar šim kalsenām vājpeenem,
tāpat kā ar karstasiņu niķigeem un ātras dabas zirgeem, gan

var jāt un lepni izbraukt godos, bet ne likt veenmuļigā un paceetibas
pilnā zemes darbā

Kādēļ mums tagad vēl nav gaļaslopu, bet tikai labi peenalopi, tas

veegli saprotams. Neesam vēl rūpejušees par teem. Un ja pārraugi
uzstāda baribas devumus, tad viņi to dara veenigi uz govu ražibas pa-

mata. Tas veenā ziņā pilnigi pareizi, katrs lops dabon, cik pelnijis,
bet tas veicina veenigi peenaražu. Vēl dažas paaudzes, —un mums

būs eenesigi peenalopi, kupis pamazam varēs izkopt par noteiktu sugu.

Bet tā veenpusigi rīkojotees arveen vairak izzudis lopu noderiba gaļas
ražošanai, kura tagad vēl deezgan apmeerinoša, tas ir, pee mūsu vee-

tejeem lopeem un ari teem krustojumeem, kuļ'eem vēl veetejo lopu mee-

sas stāvs. Tad mums būs tikai peenalopi un vajadzibas reizā, viņus
pārdodot gaļai, zaudēsim daudz. Ari tādu lopu mitinašana iznāks dār-

gākā, jo lētas rupjās baribas tee patērēs mazak, bet lai uzdzītu peena

ražu arveen augstak, būs japatēr daudz spēkabaribas, kas japārved par

dārgu naudu un mazinās skaidro atlikumu. Tāda veenpusiga rīko-

šanās veselibas ziņā lopus padarīs arveen vārigakus, gļēvākus, pat sī-

kākus augumā, jo eenesigaki un tamdēļ vēlami taču izliksees tādi lopi,

kup pee mazaka dzīvsvara dod samērā leelaku peenaražu. Nav ari

pee mums nekas nedzirdēts, ka 800 mārc. smaga sīka peenagovs dod

7500—8000 mārc. peena gadā, tas ir, viņas peena skaitlis ir 9—lo.

Ja tādu peena skaitli mekletu pee 1500 mārc. smagas peena un gaļas
govs, tad būtu no viņas jagaida 12,000—15,000 mārc. peena, un tas

būtu nedzirdēta leeta. Tādēļ lopturim ir kairinoša leeta izaudzēt mēre-

nus lopus ar augstu ražibu, jo rneesas uzturēšanai tad tērē maz, bet va-

jadziga vairak ražotaja bariba.

Tomēr lai ari cik teicami ir augsti ražigi peenalopi, citu zemju

pecdzīvoiumi rāda. ka gfūti šādus lopus uzturēt labā veselibas stāvoklī.

Tee nekad nav tik izturigi pret gaisa eespaideem, tik paceetigi ganibās
un kūtī, tik atturigi pret sērgām un neveselibu, tā ka viss tas atkal

paņem daļu no peļņas, ko būtu sneeguse augstā raža. Itin labi un

teicami, ja ar gaišu prātu un leetas prašanu apdāvināti lauksaimneeki

cenšas eeaudzet sev augsti ražigus lopus. Viņi to dara aiz patikšanas,

nelūkodamees veenigi uz sagaidamo peļņu. Bet visās caurmēra saim-

neecibās, kādu mums tagad vēl leelum leelais pulks' būs eenesigaki.

ja lopus audzēs uu turēs ne veenigi augstas peenaražas virzeenā, bet

kā peena un gaļas devejus. Un tādi ir šimbrīžam vēl mūsu vee-



tejee lopi, lai teem spalva kāda būdama,-kuri gan jau uzlaboti pareizi
ēdinot, un kopjot, bet vēl nav izlutināti un visādi sasmalcināti, kā no

teļa deenam sākot, tāpat ne caur veenpusigu vaislas tzlasi. Bet kas

klausidams tukšeem skubinatajeem vaj paša patikšanas dēļ ņemsees sa-

vus lopus krustot joprojām ar ārzemju peenalopeem, tas jo drīzāk kritis

veenpusibā un nākotne tam varētu būt kļūmiga, ar necereteem zau-

dejumeem
Gribētu vēl minēt savus novērojumus par to, ka mūsu lauku ļau-

dis parasti nav labas gaļas pazinēji. Tas nav tamdēļ, it ka viņeem
rociba nevēlētu leetot gaļu savam uzturam, ne ari tamdēļ, ka viņi vis-

pārigi ēstu maz gaļas. Gluži otrādi, mūsu lauceneeki pēdējos 20 ga-

dos daudz leelakā mērā leeto gaļu ikdeenas baribai, nekā mantas ziņā

viņeem līdzigas pilsētas ļaužu šķiras. Starpiba tikai ta, ka pilsētneeki
arveen pērk un leeto svaigu gaļu, kamēr, lauceneeki to leeto visvairs

sālitu un nožāvētu. Tā katru gadu nožāvē ļoti daudz cūkgaļas un pa

daļai ari aitasgaļas. Svaigu leeto teļagaļu un pa daļai ari aitas gaļu,
bet cūkgaļas maz. Tomēr reti kāds uz laukeem ēd govsgaļu, vaj tādā

gadījumā viņš to būs nopircees pilsētā. Eemesls gan būs tas, ka šāda

govs par leelu un dārgu, lai viņu svaigā veidā spētu patērēt veenā

saimneecibā. Bet žāvēta govsgaļa iznāk sausa un ceeta. Tomēr

mūsu zemneekam kā gaļas audzētajam gan būtu jazin, ka par smalku

un treknu govslopu gaļu maksā otrtik, pat trīskārtīgi vairak, nekā par

eesu, ūdeņainu un rupjšķeedrainu. Tāpat jazin, ka peenalopeem plā-
nākā un mazvērtigaka āda.

Beidzot vēl sacišu: Japreecajas, ka tagad lopkopibā soli pa solim

teekam uz preekšu un ka viņa arveen vairak atmet pelņas. Bet ja-

sargas no veenpusibas, tīšas, vaj netīšas. Audzēsim tādus lopus, kuji
neveen dod daudz trekna peena, bet kuļ-i turklāt ari veseligi, stipru

meesu. un kas ņem par labu ari rupjāku baribu. Tikai tādi izmantos

baribu vispilnigaki un nebūs mums ko bītees no viņu izvirtibas.

J. Ledus.J. Ledus.
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Sīkumi.

Labs līdzeklis pret lapu utim- Pret lapu utim, kā Dr. Vogelejs

aksta, eeteic daudzus līdzekļus, kup pa daļai izrādijušeeš labi, kā peem.

kvasijas-zeepju novārijumi, taču viņu izgatavošanas veids dažu atbaida.

Veenkāršaki leetoŠanā ir fabriku izgatavotee ekstrakti, kauču ari te da-

žam nepatīk vajadzigā zaļo zeepju peelikšana.
Vormsas izmēģinājumā šogad lapu utis bij ļoti stipri apstājušas

lauka pupas, kuļ-ām kā zināms, šee kaitēkļi gandrīz pastāvigi uzkrīt.

Augu veenu pusi apspriceja ar Oppenheimas skolas līdzekli, otru pusi
ar prof. Muta augu aizsardzibas līdzekli. Pirmais līdzeklis sastāv no

nikotinekstrakta, sēroglekļa un zaļo zeepju saskalojuma (emulzijas);
Muta līdzeklis ir nikotina-sērogļekļa-petroiejas-zeepju saskalojums. Ab-

jus līdzekļus leetoja veenprocentigā atšķaidijumā; sagatavošana ļoti veen-

kārša, jo zināmām daudzumam ūdeņa vajag tikai peemaisit atteecigo
daudzumu emulzijas. SpriceŠanu izdarija ar pašdarbigu dārza sprici,

kuļ-a maisijumu ļoti sīki izputināja. Abju līdzekļu darbiba bij ļoti tei-

cama. Kauču dzenoļi bij gluži aplipuši ar melnām utim, tomēr pēc
dažām deenam īeredzeja vairs neveenas dzīvas uts. Pupas žirgti auga

tāļak. Tā tad pee izturigakeem augeem, kā rozēm un augļukokeem,
šos līdzekļus var leetot droši. Viņi ari ir visai lēti. Deemžēl raksti-

tajs nav uzrādijis,- cik no katras sastāvdaļas leeto pee līdzekļu izgata-
vošanas, bet eeteic viņus pirkt gatavus. Izgatavo viņus Vācijā, taču

cerams, ka pēc dažeem mēģinajumeem tos varēs ari šeit izgatavot.
J

Negatavu āboļu izleetošana. Ir par skādi, negatavus āboļus
sapūdēt, jo no viņeem var izgatavot teicamu želeju. Negatavus āboļus

jau jūlija beigās vajadzētu peevākt. Āboļus nomazgā, ar visu serdi un



mizu sagreež plānās šķēlēs un ar maz ūdeņa vāra tik ilgi, kamēr viņi
top gluži mīksti. Tad pee apgāsta krēsla kājām ar stūreem peeseen

drēbi, paleek tai leelu bļodu apakšā, savārijumu uzlej uz drēbes, kūjai
sula pamazam iztek cauri. Bet nevajag sulu iz drēbes spaidit, jo tad

ta (sula) vairs nebūtu dzidra. Eegūto sulu nosvej un ik uz 1 mārc.

sulas ņem
l ļv mārc. cukura, Sulu vāra uz spilgtas uguns lēzenā podā,

lai ūdens ātri izgaisotu un pastāvigi apmaisa. Laiku pa laikam izdara

mēģinājumu, uzpilinot šķidrumu uz šķīvja. Ja pileens vairs netek, bet

ātri sastingst, tad želejs ir gatavs un vēl karsts jaeepilda eepreekš sa-

silditās glāzēs. Šo īsto brīdi nedrīkst nokavēt; jo ja želejs par ilgu

vāras, tad viņš vairs nesastingst, bet top sīrupaveidigs. Mazās glā-

zēs vaj podos eepilditu, šo želeju var uzglabāt cauru gadu. Tas ir ļoti
gārds un sevišķi eeteicams bērneem uz maizi smērēšanai vaj slimeem

kā dzesinoša, veegli sagremojama bariba. Nm.

Kaulu kaite pee siveneem. Kaulu kaite (Rachitis) pee sive-

neem deezgan beeži atgadas. Viņa ceļas aiz ta, ka meesa nepeetee-

košā mērā uzņem kaļķi, kauli paleek mīksti, kaulu galos skrimstala un

kaulu āda attīstās nekārtigi. Turklāt meesas svars speež un muskuļi
kustotees velk, tā ka kauli lokas un top līki, kaulu gali saaug resni.

Visbeežak šo kaiti var novērot pee tādeem siveneem, kuji bagatigi
ēdināti un kā par brīnumu pat tādos gadijumos, kur peeteekošā mērā

pasneedza kaļķi, bet kur lopi nedabūja kustetees un skraidit pa āru.

Turpeti visai reti ši kaite peemeklē tādus sivēnus, kuji peeteekoši da-

būja kustetees ārā, pat tad nē, ja baribā no leeka nepeelika kaļķi, kaut

gan citādi ēdinaja bagatigi. To būs cik dažs peedzīvojis, tāpat kā šo

rindiņu rakstitajs. Mums bija veca neērta cūkukūts, kūjā varēja ee-

eet pa trim paaugsteem pakāpeeneem, pa kujeem peetika ko kāpt lee-

lakām cūkām, bet sivēni gan nolēca zemē paši, kamēr atpakaļ kūti tee

paspēja eetikt veenigi ar cilvēka palīgu. Protams, reti viņus tamdēļ
laida laukā. Tomēr kaut gan mātēm pastāvigi deva pee barības fosfor-

skābo lopbarības kaļķi un ari siveneem, kad tee eesāka ēst, tāpat veenā

aizgaldas kaktā alaž pabēra pa saujai mūjakalķus un zemi, reti kāds

perēklis sivēnu izgāja sveikā no līko kāju ligas. Dažeem locitavas iz-

leecās jau 3.—4. nedeļā, citeem tikai 3. mēnesi, bet ari tee, kas palika

pee veselības, auga sīksti un nesasneedza parasto svaru.

Vēlāk lopukūts galā uztaisija jaunu kūti cūkām, gan veenkāršu,
tomēr ērtāku, nekā veco. Pa kūti gaj aizgaldam gāja celiņš, visā ēkas

platumā, 5 asis gajš. Uz šo iznāca aizgaldu durvis, kā ari siļu kļapas,
kūjas pastūma uz eekšu, baribu dodot, jo viņas karajās stiprās eņģēs.
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Vaislascūku aizgaldas bija prāvākās (16’ X 9’) un viņām durvis bja
prāvs caurums, kufu taisīja vaļā, kad sivēni nāca 1 nedeju veci, Pa

šo caurumu sivēni līda ārā, skraidija pa celiņu un rakņājās pa zemi,

kufas celiņa veenā galā bija nobērts vēsais vezums. Turpat siveneem

deva meežu graudus, jau no 3. nedeļas sākot. Kad gaiss atvēlēja, tad

māti līdz ar bērneem laida pa āru divreiz deenā. Pa zemo sleegsni
sivēni veegli tika pāri. Vasarā viņus laida pee citām cūkām dārza

aplokā, tiklīdz tee bija 4 nedeļas veci. No kaulu kaites un līkām kā-

jām vairs nebija ne vēsts un sivēni spirgti auga, tā ka 6 nedeju ve-

cumā viņi parasti svēra 28—36 mārc. Baribas kaļķi un sāli mēreni

devām mātēm baribā, sivēni ta nedabūja. Frotams, rakņadamees pa

āru viņi kaļķi dabūja no zemes.

Negribu nu sacit, ka dabiski uzņemtais kaļķis, no zemes, labak

pāreet asinis, nekā mākslīgais, kufu pasneedzām agrak sivēnu baribā.

Domāju, leeta šāda: Siveneem, kup peeteekoši nedabon kustetees, itin

veegli rodas traucējumi sagremošanā. Tee gan itin neeevērojami, tā

ka neuzmanigs kopējs pat nekā no teem neredz, bet tee spēj aizkavēt,

ka kaļķis iz baribas nepāreet asinis. Drīz tad meesā aptrūkst kaļķa
un sekas kaulu kaite, līkas un nejauki izveidotas kājas, ka ari nī-

kulīga augšana un attīstišanās. Veeglak šo Ilgu novērst, nekā dzeedet.

J. L.

Līdzeklis pret teļu caureju. Pret teļu caureju sevišķi lipigo

izgudroti un eeslaveti dažadi līdzekļi. No teem labums atlec pa

leelakai daļai tikai min. līdzekļu izgatavotajeem un pārdevejeem. Prak-

tikā labs izrādijees sekošs veenkāršs līdzeklis. Slimam teļam pirms

eedod mazu ēdamkaroti Karlsbades sāls, kuļ-a kungi pamatigi iztīra un

zināmā mērā dezinficē. Nevajag uztrauktees, ka caur Karlsbades sāli

caureja top vēl stiprākā. Pēc tam katram dzēreenam, ko teļam sneedz,

peepilina 3 pileenus tīras, stipras sālsskābes, kuj-a palīdz sagremot un

ari noder kā aizsargs pret caurejas sīkorganismeem. Ar ārstēšanu ne-

vajag kavetees, bet ta jauzsāk tūliņ, kā slimibu eerauga. Vesalus teļus
vajag bez kavēšanās atšķirt no nevesaleem un aizgaldas dezinficēt, izsla-

kot ar ūdeni, kuļ-am uz 1 spaiņa peemaisita */2 tējasglāze kūpošas (ne-

tīras) sērskābes. Ja kūti parādijusēs lipi g ā (baltā) caureja, tad bez

tam teļeem tūliņ pēc dzimšanas vajag nabas apmazgat ar borskābes

atšķaidijumu un peelūkot, ka alaž pa pilnam būtu pakaisits, lai guļu-
veeta būtu pilnigi tīra. Labaki ir, ja nabas apmazgašanu ar borskā-

bes atšķaidijumu atkārto vairakas deenas. J.
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Vaj govi der slaukt pirms atnešanās? Uz šo jautājumu at-

bildi atrodam kādā vācu lauksaimneecibas laikrakstā. Speciālā literatūrā,

ka zināms, aizrāda, ka īsi pirms atnešanās govi vajagot slaukt, bet praktiķa

peerāda pretejo. Ja govs jau pirms atnešanās teek slaukta, tad caur

to novilcina atnešanās brīdi. Bez tam tukšā tesmeņa labad maziņas

asiņu peeplūdums vaislas orgānos, kamdēļ pamazinas ari pee dzem-

dēšanas vajadzigā dzīšanās, caur ko aizkavējas teliņa peedzimšana un

rodas, kā teic, gfūtā teļošanās. Ja govs tesmens par daudz ar peenu

pārpildits, tā ka pēdējais jau pats no sevis iztek, tad slaukšana pirms

atnešanās ir peelaižama tikai ar to noteikumu, kā jaizslauc tikai kāda

daļa peena, lai tesmenis nedaudz atslābst. J„ Sm—d s.
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Uzmanība! Uzmanība!

Vissvaigākās zāles
preekš

lopu audzinašanas un kopšanas.
Visjaunākās un vissvaigākās zāles lopeem ir no ministrijas

atļautas un apstiprinātas un no visslavenakeem veterinarārsteem atzi-

tas par vislabāko līdzekli; no Reveles, Turgeles un Ampeles lauksaim-
neecibas beedribam ar goda diplomeem un medaļeem apbalvotas.
Preekš ēstgribas un atspirdzināšanas ir šis pulveris zem varda

„EeBtimaa“. Šis pulveris ir vislabākais līdze-
klis pee lopu audzinašanas, kopšanas, ēstgri-
bas un stiprina kaulus katram mājas lopam,
kā: zirgeem. govim, cukam un aitam; sneedz
katram sasirgšanas gadijumā ātru palīdzibu

Eret klepu, karsoni un aknas slimibam, vēdersāpēm un drudzi, pēc
umeļa vaj teļa atnešanās u. t. t.

Ragulopeem viņš dod labu ēstgribu, novērš sliktu peenu un

krējumu.
Dzeedina drudzi, labs līdzeklis kad nevar mēslot, kā ari pret

sarkano peenu, karsoni un klepuj viņš palīdzigs, kad govis kremt
akmiņus un kaulus un pa naktim ūdeni laiž.

Pulveris „EeBtimaa‘‘ ir atspirdzināšanas pulveris, kas kopā ar

kaulu milteem lopeem eedodams.
Ari dažos pavisam nepazīstamos slimibas gadijumos ir lopeem

jadod šis pulveris „EeBtimaa“, jo viņš dod labu ēstgribu, dzeedina
māgu un pasargā no slimibam un sērgām.

Daudz reizes jau ir preekšā nācis, ka mans pul-
veris ir pakaltaisits; tādēļ katram pircējam jaskatas uz-

manigi uz to, ka uz katru paku atrodas mans vārds un

fabrikas marka „Zirgs un cūka *. Ja vārds un fabrikas
marka trūkst, tad zāles nav pareizas.

Pulveris „EeBtima“ ir pakā ā 360 gramu (1 mārciņa) sapakats
un top pārdots par 25 kap par mārciņu.

Eekš katras paciņas ir fabrikas marka ~Zirgs un cuka* un mans

vārds Arthur Ahlmann, VVeisseinstein, kā ari leetošanas pamāciba.

Dabūjams visas apteekās un apteeku preču pārdotavās.
Vairumā dabūjams Rigft: pee Brāļeem Kamarineem, Rudzroga un

Burcharda apteekā. Jelgavā: pee Eckerta.

Mana adrese: BettcceiiuiTeāiii, JcT.iniiiciioii ry 6.

ApTyp i» A:ibMaiii>.
(Arthur Ahlmann, Droguen- & Farben-Handlung, Weissenstein.)
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}LRndsrooga
apteeku preču tirgotava,

Lreela Gpēeineeķu eelo Dp. 15.
Peedāvā par lētām cenām eekš- un ārzemes

apteeku preces,
ķimikālijās, parfimērijas, dažadas gumijas preces, dezinfekcijas līdze-

kļus, visādās vilnas un eļļas krāsas gatavas un pulveros, kā ari

jūfasšvamjus un zāles, mineral-ūdeņus, zobu un nagu suseklišus,
toaletes zeepes, zeepju sāli, klorkaļķi, karbolineumu, visādās eļļas, pi-

parus un virces, kaneli un zafranu. Lopu zāles un cūku pulveri.

Lopu baribas pulveri „Vis“.
Spermina zekara šķidrumu.

DooneaimnDDllDDm. Dānijas slavenās sveesta un seera krāsas, kā

■ bulluUlllllluulltiijlll I ari seera raugu un tīritu zoda.

Malrforoom Dažadas eļļas krāsas, pulveri un gatavas, pernicu,
I IfllUul uulll ! terpentinu, sikatifu u. t. t., u. t. t.

Palrinnol/oom Koka spirtu, politūru, šellaku, dažadas beices, eļļas
UUllilltjKjllbKilllr un spirta lakas u. t. t.

Darzhopjeem: Puķu baribu, tabakas ekstraktu, dažadus līdzekļus
pret pelem un žurkām u. t. t., u. t. t.

Turpat ari dabūjams

„Parnassia palustris“
labakais līdzeklis pret kritamo kaiti.

Turpat var ari dabūt eekš- un ārzemes

jCematogenu,
pret blauznam.

Sperminu,
Zanodarma, I
Sampon, J
Pertusinu, ļ kl
Sirolinu, J

Odola mutes ūdeņi,

Bormaņa balzamu )
Pain expelleru, j

preekš
reima-

tisma.

kā ari visas citas ārstneecibā un saimneecibā vajadzigas zāles.
*

Visas preces pārdod leelnmā un mazumā par lētām cenām
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Vispasaules izstādē Parizē

Ha BceMipMOH BbiaaßHt ai» riapamt
1900 r.

„Gpand Ppi£“.
Maskava Apbalvota visās izstādēs ar pirmām Ņižnij-Nov-

-1882. un augstākām godalgām: goroda 1886.

5 goda diplomi, 4 sudraba medaļas,
14 zelta medaļas, + 4 bronsa medaļas.

brandvīna dedzi-Rauga fabrika,
spirta rektifika-1 W 1 natava un

cija, vīsS»/ destilatura,
Aķeiju sabeedpiba

A.Wolfschmidt
Dibinātā Rigā, 1847. g.

I. Ganibu dambja Ns 25 27.

<

■ i

-w
i

-

'■'"vniM KyHueHCKiM TpaßHb*^

loBoctb!
8 a,s as Kuncenas zāļu balzams-

jauns ,oBocTb!
B^a,s Rīgas rvunueiia» jauns!

mepaTopcK. n Mm. idahr. Ķeizariskais u. Jubilejas šņabji.
Fahrilrac nrtlilr+avae •

wo o Di«o .Noliktavas Rigā:
Peldu eeia 32.

Leelā Maskja eelā 110.

Ķimiska nodaļa un higroskopiskas vates fabrika.

Petrcgrādā, Gorochovajā 34

Hamburgā, Šopenstēl 5.

IlpcKc h-K>paiiTi>i BbiCbiii. 6e3nn«THO. Cenu rādītājus izsūta par brīvu.

il
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* XŅižņij-Novgorodas izstādē 1896

zelta medaļa.
gadā ?T <

X » ®

Xiā X=

05 CQ
X X
X > <z>

X
X X®«ķatopo»
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ir"*;X X03'
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X X
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<X X!j»oi
-* -CX >m

CL
2 X
IX
X
X
X

X
X
X
X ctf .h

03
X

c/)

X 0)

> a:X
X

C.StrizĶ.y,Riģā,, „

* alus u. portera brūzis u. eesala fabrika,
*

ļ Nikolaja eelā Nr. 75/77.
’

i Galvenās noliktavas: Eft2®ks&£ ££ S
mergerskas stūri. Varšava: pee A. Domansky, Gržybovska Jsis 43.

Ķijevā: Kadetu šosejā X" 37. Harkovā: Kontorskajā Jss 27. ļļķ
Noliktavas visās Baltijas un apkārtējo guberņu leelakās pilsētās.
Jelgavā, Leelajā eelā Xs 63 un Paula Martinelli vīna pagrabā, Akcīzes

eelā j\s 9.

Bez tam noliktava preekš brūzi nopildita alus:

Rigā: Kungu eelā .\š 1, Kamarina namā, telefors 114 un Aleksandra
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jttakslas darbs I

uz adamām mašinamļ

Mācibu mašinu pircējam pasneedz par brīvu šaī mākslā izglTtojees mei- EHļ
stars, kuļ-S šo uzdevumu jau vairak nekā 2 gadudesmitus izpilda. |H|

1 M. Steinberga ■
(senāk E. Zagovska leeltirgotava)

šujmašīnu veikala
Oēoepu eela Dp. 21.

Neveen zeķes, kamzoļi,
vestes, bet ari visādi

raibi un rūtaini musturi,
gultas apsegam un ci-

teem, gatavi uzvalki,
bērnu kostīmi u. t. t.

teek izgatavoti.

Telefons 741. Pasta kaste 649.

un

A
*

velosipēdu un isto

mPFAFFA
šujmašīnu noliktava.

(P)

4

it
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X
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X
X
X
X
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«Fr. Arājs, Rigā
ļ Sēklu tirgotava un puķu veikals,
X Aleksandra eelā Nr. 36. Telefons 20 77.

x Dārzneeciba:
Vjatkas eelā Nr. 3 un 5, telef. 30/77, pee Kuzņecova fabrikas.

Peedāvaju ceen. publikai daudzurrā un ma-

zumā labakās un eenesigakās dārza sakņu
un lauksaimneecibas augu sēklas, kufas
pašu dārzneeciba labi izmēģinātās, kā ari vi-

sādus līdzekļus pret kukaiņeem un spradžeem.
Dārzkopibai nažus, šķēres un citus peede-
rumus. Pavasaros visādi stādi dabonami, kā:

kāposti runkuļi, kāļi, kā ari visādu puķu
stādini bagatigā izvēlē. Rožu stādi, sēru

rozes
’

sākot no 25 kap. gabalā, pusaugstās
no 80 kap. un dārgāk, augstās no 150 kap.
gabalā; sēru rozes skaisti zeedošas preekš
kapsētām sākot no 2 rub. gabalā. Arveenu

dabonami

gatoOi kpo 9*
no augošām puķēm.

Visādās zeedošas podu puķes,
Skaista metālā k poP>*

ki'fu izvēle ir ba-

gatiga.

Cenas
loti

mērenas.

X
X
X

wtX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Atkalpardevejeem zināms

Cenu rāditaju izsūtu par velti

ijļA

rabats.
FR. ARAJS. X

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
o
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000©O®©00000©0000

|Ed.
® Risa, ~m_ ®
0 j, granita un marmora rupneeciba 0

peedāvā par mērenām cenām dažadus granita kapu 0
krustus, peeminekļus, plates, kapu sētas un visādus

Jt granita izstrādājumus pr. būvēm.

Fabrika: Pletenberga eelā 3a, ©
telefons 4018.

Noliktava: Meera eela 29.
q

00000000000000000

Papira fabrikas noliktava

A. Chantoff,
Rigā, Leela Jauneelā Jf? 18, telef.

Somu papira SabeeMasI
I

fabrikātu pārdo-
šanas veeta.

Pasta-, rakstama-, pergamenta-, perga-

mina-, zīda- un cigarettu papirs.
Filtrēšanas un pudeļu papirs.
Brūni un peleki pakašanas papiri, loksnēs un

ruļļos.
Papira maisiņi u. t. t.

i
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I uigH)
Grecineeku un Kungu eelu stūri.

fpßT' Leelā Krājumā:
audeklis, galda veļa (eekš- un ārzemju fabrikāts), zēgeļ-
drāna buram, madrači, spilveni, spalvas un dūnas,
(«atava kungu veļa, krekli, krāgi, manšetes, mē-

beļu pārvelkamee stoffi, plīša un filctepiķi, galda-
drānas un gardiļji.

Pastellējumi uz kungu veļas pagatavojuuieem
teek katrā laikā peeņemti un drīzā laikā izdariti.

■ TTT
nītu

■>•>
•>•>

H

Pērceel pir-
mās Kreevijas

adamās mā-

siņās

Jallica".
Paltira 4 * ma^inas dod pircejeem leelako drošibu,

„CdlUld tādēļ ka teek šeit pagatavotas. Vee-

nigās mašinas, kuļ-as savas veenkāršās konstrukcijas, veeglās
apeešanās un veeglās eemācišanās dēļ ir katram eevēla-

mas. Uz mašinas var 150 dažadus preekšmetus un 185

musturus izadit. Pamāciba par brīvu. Par mašinas labumu

un izturību teek galvots. Dabujaipas veenigi pee

J. 3(ronberga, Rigā,
velosipēda, adamo- un sujmasinu veikala, Kungu eela Jfr. 2S.

Fabrika Petrogrades šosejā N: 24 a.
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Sudraba medalis

Jelgavā 1913. g.

Cementa dakstiņus,
dpenažu

tpūbas,

al^as,
siles,

Cementa dakstiņi,
labakais un lētākais ta-

* gadnes jumts,

ūdena pezepouapus, tpepju
nas, ķapu apleeķamos, dzelzs*be»

toņa sēta stabus, jumta papi, mālu

tpūbas. peedāva

Brāļi jViaulvmrfj,
Jelgavā, cementu preču rūpneeciba,

Zaļās un Valles eelu stūrf. Tel. 560.

Mi
Mi
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Saveenotās firmas

F. Razewsky & Ko. un U. F. Schwarzhoff jun. & Ko.
Rigā, Pēterburgas šosejā Nr. 66, telefons 1947.

Lauksaimneecibas rīku un atsperu ecešu fabr.
Peedāvā atzīta labuma

laksaimneecibus rīkus,
kā: dašadus arklus, ecečas u. atsperu ecešas

ļ
oT
c
3

4

Patentētas atsperu, pļavu un līduma ecešas.

Galvojam

par atsperu

ecešam

uz 1 gadu.

a
•n

o
C

3
M

Birstu un pindzeļu veikals
Maza paleju eela Dp. 25,

ļ Rosenbanm.
Peedāvā:

visādās birstes peensaimneecibai,
kā ari kuļmašinam.

Jļgr Glīts darbs, lētas cenas.
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(uz

kooperativeem
pamateem).

Telefoni:
Veikala
52-91;

Techniskā
biroja
31-21;

Grāmatas
vēšanas
bi-

roja

52-02.

Centralvalde;
Rigā,

Leelā

Ķēniņu
eelā
N?

22/28
(pašas

namos).

Vēstuļu
adrese;
T.

&

R.

E.

S.,

Rigā,
pasta
kaste
M»

872.

Jelgavas
I.

nodaļa:
Katoļu
eelā
46.

Telefons
72.

Mašinu,
darba
rīku
un

dažadu
technisku
peederumu
tirgotavas.

Oriģinal-ang|u Hornsby
naftas
un sūcgāzes

Zolidi
būvēti.

Droša
gaita.

motori.
Veegla
darbā

laišana.
Mazs

degveelas
patēriņš.

Ērta
un

veenkārša
apkalpošana.
Mazs

apgreezeenu

(tūru)
skaits.

Bez

smakas
un

dūmeem.

Vislabākās
atsauksmes.
■

■

■

Visur
darbā

apskatami.

Oaipalļ
I{q

48,000
motoru
darba.



Prpspekti
un

cenas
uz

peeprasijumu.

Ērti

maksašanas
noteikumi.

sia««n
0

A»me,

dzirnavu
mašinu

hidAlJtaih
u

t.

t.

veetneeciba.

Glesecke
£

Konegen
Dzirnavu
peederumi

bideletajl)
u.

t.

t.

Dzirnavu
un

darbnicu
eerTkošana.
ti

4

Laivu
motori
„GREY
L

(Norvēģijas)

no

zvejneekeem
šejeenes

apstāķļeem
par

visnoderigakeem
atzīti.

Visādās
specialmašinas
un

rīki

metālā
un

koka

apstrādāšanai.

Siksnas,
eļļas,

transmisijas,
siksnu

ripas
u.

t

t.

Pumpji,
šļūtenes.
Ugunsdroši
naudas
skapji.

Elektrotechnisku
peederumu

krājums.
Elektr.

instalācijas.

I.

Čuguna
leetuve

un

mašinu
fabrika
izgatavo
kā

specialitāti:

ma|amos
u.

grūbu
gaņģus
u.

1.t.,
zāģu
gaterus,

zeimerus
1.1.

t.,šinde|mašinas.

11.

Akmeņu
laustuve
un

māksligu
dzirnavu

akmeņu
fabrika.

Dzirnavu
akmeņu
uzleešanas
materiāli.

lil.

Zāģu

sudmalas
un

tOaiķa

galdneeeiba.

Būvgaldneecibas
darbi:

Vētījamas
mašinas.
Salmu

kratitaji,
ekseļu
maēinas
un

beedu
greezeji
u.

t.

t.

Nodaļas:
Jelgavā,

Tukumā,
Ventspilē,
VeoAucē,
SaldO,
Bauskā,

Jekabmeestā,
Leepajā,

Gēsīs,
Valmeerā,
Valkā,

Rujenft,
Pernavā,
Verovā,
Alūksnē,
Možeikos,

Jānišķē,
Šauļos,
Vitebskā,
Dvinskā,

Rēzeknē,
Novgorodā.

**********▼*'?**▼*▼
Lauksaimneeku Kalendārs* 1 1915.
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D0DDD

Baltijas

Lauksaimneeku
Saisiarpiii
Itriditleeirilia

Rigā,
L.

Ķēniņu
eelā
Nr.

28,

telefons
6348.

Kreditbeedriba
maksā

par

noguldijumeem
6°/o

gadā,

skaitot
no

noguldīšanas
deenas
un

neatvelkot
kroņa

nodokli;
uz

tekoša
rēķina
s°/o.

Noguldījumus
peeņem

un

izsūta
pa

pastu.

Kreditbeedriba
ņem

par

aizdevumeem
no

6
1

/a

B°/°.

Peeņem
vekseļus

un

preču

zīmes

eekasešanai.Darba
laiks
no

pulksten
10—3.

Apdrošina
prēmiju
biļetes
pret

amortizāciju.

:

Telegramu
adrese:
9

,Agronomkredits
Rīga“.
-i'

:

Bilance
31.

jūlija
1914.

g.

2,698,496
rbļ.
81

kap.

i
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TPTCCjnOB'.I

cementa trepju u. jumtapapes fabrika,
JelgoOo, Žagapes eela Dp. 5.

— Telefons 270. ZUZ

Pagodinos namu un lauku māju īpašneekeem peedāvat par
nepārspējami labeem atzītos

cementa dakstiņus HBjjļHH
un

cementa akas,
kuras dabonamas dažados leelumos

un par mērenām cenām.

Cementa trūbas
sevišķi eeteicamas, ka uztur pastāvigi labu

ūdeni, ir izturigas un iznāk daudz lētāki kā

dažas citas.

Jumta un seenas papi,
izgatavotu no vislabākā materiala par lētām cenām.

Drenāžu rores,
eelu un koridoru flīzes, trepju kāpeenus, tiltu

rores dažadā leelumā u. t. t.

Ta ka mana eestāde ir eerikota un apgādata ar vislabākajām
formām, materialeem un nodarbina labakos spēkus, tad pagodinos
god. publiku lūgt, mani pagodināt ar apstellejameem.

Ar ceenišanu i. Spalits.

17
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Tpyao>iMBtt

4
Sudraba med.

4
4

►
I»
■I»

Jelgava, 1909.

h
>
>
>

visādus mūzikas rikus J;
leelā izvēlē un no tabakām

ārzemes fabrikām, glītus

gramofonus,»

mūzikas rīku veikals un izlabošanas darbnīca,
Jelgavā, Ķatoļu eela 80.

pretim Katoļu baznicai.

- Peedāvā:

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

>
koka un metālā X

pūlamos rīkus Jļ
pilnam orķestra sastāvam.

Mandolines, Vijoles, balalaiķas u. 1.1. ā*

duzikas riku peederumus leelā izvelē. f»
Bez tam peedāvaju leelā izvēlē

velosipēdus un šujmašinas. ļ»
Visleelakais rabats. -

Gramofonu notis
no vairak fabrikām jaunākos uzņē-

mumos un dažadās valodās.

errrrrrrrrrrrvrre
19
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Greenvaldes

(Atklātā I. mājā 1899. g.)

Bilance 1. zeptembri 1914. g. 416,752 rbļ. 72 kap.
Drošības kapitāls ar 785 beedru garantiju

307,640 rb|. 82 kap.

Sabeedriba maksā par noguldijumeem 6°/o 9 un ņem par
aizdevumeem 77 1/* procentus gadā.

Sabeedribas Valdes sēdes teek noturētas Greenvaldes beedri-

bas namā katru sestdeenu.

Valde saņem un izdod noguldījumus un aizleenejumus, kā ari iz-

pilda visas citas tekošas darišanas.

Sabeedribas Padome uzņem jaunus beedrus un nosaka, cik

leelus aizņēmumus un zem kādeem nosacijumeem tos beedreem

var izdot.

Padome savas kārtigās sēdes notura Greenvaldes beedribu
namā katra mēneša pirmajā sestdeenā no pīkst. 10 līdz 2 deenā.

Padomes preekšsēdis: kroņa meža rev. L. Jankovskis.

Padomes locekļi: apteekars Ch. Toepffers,
māju īpašn. M. Plampe,
māju īpašn. J. Romāns,
māju īpašn. J. Kalniņš,
māju īpašn. F. Dunovs-

Valdes preekšsēdis: māju īpašn. J. Renbušs.

Valdes locekļi: māju īpašn. J. Semgalneeks,
māju īpašn. M. Schiesmans,
nama īpašn. J. Brūmels.

20
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ļļasliriiii ļļilMh.
Jelgavā, Katoļu eelā Nr. 30, pašu namā. Tel. 247.

Atvērta ik darbdeenas no pulksten 10 —3.

No 1215 beedreem eemaksats un garantēts drošibas kapitāls
2.357.679 rbļ. 53 kap.

Bilance uz 1. juliju 1914. g. 2.202.118 r. 48 k.

Izdara vizadas banku operācijās un peeņem apdrošināšanā
prēmiju biļetes.

Peeņem noguldijumus uz noteiktu un nenoteiktu laiku, augļu-augļeem
un tekošeem rēķineem no beedreem, nebeedreem un eestādem.

Aizdod pret vērtspapireem, precem un citām drošibam un diskontē

vekseļus.
Pērk un pārdod procentu papirus.

Savsftarpiga Kreditbee]driba
maksā:

Par noguldijumeem, atvel-

kot kroņa nodokli.
.

b l/» 0 /*
„

noteiktu tekošu rēķinu 5%
. veenkāršutekoš.rēķinu 3%

ņem:
Par termiņu aizde-

vumeem
. . . 7—B°/o

, vekseļu diskontu 8Va —9°/o
„ spēc. tekošu rēķ. 7 1/2 8 l/9°/ (

Domneeki

Domes preekšneeks: E. Feldmans.
J. Bergmans, māju Tpašneeks.
E Frišmans, māju Tpašneeks.
E. HirŠhorns, tirgotājs un nama Tpašneeks.
K. Jansons, skolotājs.
J. Murņiks, nama Tpašneeks.
V. Ošeneeks. tirgotājs.

Valdes preekšneeks: J. Jacobsons, muižas un namu Tpašneeks.

G. Eulenbergs, fabrikas un muižas Tpašneeks.
E. Spertais, māju Tpašneeks.
J. PiliņŠ, namu Tpašneeks.
A. Stegmans, tirgotājs.

Darbvedis: J. Brūmels.

Grāmatvedis: A. Rozenbergs.
21

Valdes locekļi
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4
4
4
4
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Fr. Osols,
atsledzneeķu meistars,

Jelgavā, Katoļu eelā Nr. 25. Telef. 680.

Mechaniska atslēdz-

neeku, emaljēšanas u.

niķelešanas darbnica

un velosipēdu būvē-
tava

Peedāvā paša izgata-
votus, visjaunākā pār-
labojuma 1912. gada

velosipēdus.
No manim izgatavotee velosipēdi ir uz

galvošanu veegli skrejoši un izturigi, kā ari

glīti nostrādāti,slaikeemramjeem un duhult-

tērauda rorem; gada la'kā visus vajadzigos
izlabojumus pee velosipēda izdaru par velti.

Tāpat visādās velosipēdu daļas un pee-
derumus peedāvaju par lētām cenām.

Emaljēšanas un niķelešanas darbi
teek ātrā laikā uz krāšņāko izdariti.

un atraka

4
4

no visādām zīstemam izdaru pamatigi
laikā, kā ari turu krājumā centrifūgu daļas,
kā lēģerus, zobu riteņus, asēs u. t. t.

Pamatiga šujamo māsiņu un vi-

sādu šauj. eeroču izlabošana.
Peeņem pastellējumus un pagatavo visādus me-

chaniskus un atslēdzneeku darbus, kā: visādās
patent atslēgas preekš durvim un durvju stee-

ņeem; visādus dzelzs- tērauda- un misiņa drei-

jašanas darbus.

Glīts darbs, mērenos cenas.
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Glīts
un

izturigs
darbs.
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Daudzi atzinibas raksti.

+0

TPyaOVIH)BIE

J

Leelais sudr. med. JelgaOa, Jelgava, 1909.

granīta un marmora zāģētava, slīpetava un puleeretava.

Zārku fabrikācija un galvenā noliktava

ir*-

ciwa

taura«l tikai Katoļu eelā AL 58.

Peedāvā no krājumano krājuma un izgatavo
uz pastellējumu dažadus slīpētus un

puleeretus ļoti glīti nostrādātus

krustus, piramideB, rakstu plates,
grāmatas, ruļļus, klinšu akmeņus,
kapliču sleegšņus, ķēžu stabus un

kapu žogus, zokeles cirstas iz ak-

meņa preekš marmora un dzelzs

krusteem u. t. t., leelā izvēlē un

par dažadām cenām.

Kapu peeminekļi un krusti izgata-
voti no labakā materiala, kā: Zvee-

drijas granita, Kurzemes granita,

Zienita, Labradora, Kreevijas mar-

mora u. j. pr.

Zeltiti un nezeltiti Čugunu kapu krusti par lētākām fabrikas ce-

nām. Tālāk eevēlu savu zārku noliktavu, kuj-ā atrodas leela izvēle

gatavu zārku no veenkāršakeem—lēteem, līdz smalkeem— dārga-

keem, kā ari dažadus zārku izgreznojumus.

Apstellejumus izpilda apzinigi un ātrākā laikā.

i

Mērenas cenas

23
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® Tērauda, dzelzs un bOvmaterialu tirgotava §
© J\. J\. J!\rtemjewa §
©
©
©
©
©
©
©
©

mantineeki,
senāk J. S. Parigina un T. S. Smirnova mant.,

Jelgavā, Akcīzes eelā M 4, Jelgavā,
pretim Komersa veesnicai.

Peedāvā leelā izvēlē:

visādus būves apkalumus, darvotas jumta papes, ģipsi,
kritu, kaļķi, uguns-ķeeģeļus, ugunsmāla trūbas un svina vadu

rores. Tērauda preces, Amerikas riņķu-, baļķu- un šķērs-
2āģus iz slāv. fabr. Distona & dēla, un vīles. Angļu ādas

dzenamās siksnas.

Saimneecibas un ķēķa preekšmetus, emaljētus bleķa
traukus, u. t. t., u. t. t.

©
I©
©I
©
©
©
©
©

©©©©©©©©©©©©©©©©©

X. Zaunberga
tvaika zāģu sudmalas

un

koku tirgotava
Jelgavā, pee Ezera vārteem, Lilienfelda eelā 25,

agrak Stefani sudmalas

Telefons Nr. 224.
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i Ediarda Dainenltrga i
0 zeltkaļa veikals ©
© dibināts 1835. g. fp

®9OT Jelgavā, Katoļu eelā *V> 22
, (Tk

peedāvā iz sava bagatā krājuma

© zelta,sudraba u.alpaka (balts metāls) ©

© = leetas. = ©
Pastellējumi un izlabojumi teek isā laikā izdariti.

Leela izvēle zelta, sudraba un tērauda

© » kabatas pulksteņu. ©
©©©©©©©©©©©©©©©©©

£rnst frisch,
senāk T. Erdmana

zeepju u.svečufabrika#
Jelgavā, Katoļu eela ,\6 28,

peedāvā

labakās zortes preci
daudzumā un mazumā.
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Jelgavas Krāj-Aizdevu Kase. 1
(Pašas namā. Palejas eelā Ne 2 a). Telefons 45. Dibinātā 1892. g.

Id Qilance uz 1. juliju 1914. g.

E
U
u
E
E
U
E

E
E
E
B

Ak t i v ā:
Nauda un vērtspapīri:

a) Skaidra nauda kasē Rb], K.

un citās krediteest. 151,593 78

b) Vērtspapiri . . . 14,327 71

c) Beedru daļas citās

krediteestādēs . .

Aizdevumi:

6,000

171.921 49

P as i v ā:

Drošibas kapitāli: Rbļ. k.

a) Pamata kapitāls 10,000
b) Rezerves kapitāls 13,953 47

c) Dalibas naudas . 184,539 51

d) Dažadi citi kap. 8,410 52

216,903 50

Noguldījumi:
a) Uz augļeem . . 2,216,349 45

b) Uz augļu-augļeem 45.007 68

c) Krājnoguldijumi. 40 606 65

d) Tslaika noguldij. 185,737 37

2,487,701 15

Augļi 112,982 12

Dividends ....
41 31

Pārejošas zumas
. .

785 02

Hipotēkas
....

30,299 75

Giro ā dēpdt . . . 35,000
Kases nama saimnee-

ciba 2,265 87

Salogi 5,000

Bilance 2,890.978 72

216,903 rbļ. 50 kap., ne-Kasē atrodošais drošibas kapitāls
eerēķinot 1810 beedru garantiju.
1. Kase peeņem un izmaksā noguldījumus, kā ari izdod aizdevumus

katru deenu, izņemot svētdeenas un valsts svētku deenas.
Maksa par noguldijumeem beedreem, kā nebeedreem, neatvelkot
kroņa nodokli: a) uz augļeem 6°/o gadā, uz augļu-augļeem,
krājnoguldijumeem un uz tekoša rēķina suo5 u o gadā, rēķinot no

eeguldijuma deenas un ņem par aizdevumeem 6 */a B°/o.
Noguldijumus peeņem kā no beedreem, tā ari no nebeedreem.
Uzņem par beedreem abēja dzimuma personas.
Visi noguldijumi, kā ari aizdevumu paradu raksti svabadi no

kroņa nodokļeem.
Aizdevumu peeprasijumus valde izspreež otrdeenās un peekt-
deenās, pirmdeenās un zeturtdeenās.
Naudas noguldijumus var sūtit ari pa pastu: rop. MHTaBa, Kyp-
nHHfICKOH ry6. B-b MwTaßCKyio Ccyflo-c6eperaTe.ii»Hyio Kaccy, Zlßop-
uoßan yn. Ns 2a, kā ari pārvest caur Valstbanku, tās kantoreem

un nodaļam ari rentējam, no visām Kreevijas pilsētām, kur tā-

das atrodas, eemaksajot tais uz Kases tekoša rēķina: ycjioßHbiit Tei<ymifi
cifTi MHTaBCKoti Ccyflo-c6eperaTe/ibHoii Kaccu Jfc 63666 un bez

tam paziņojot to vēl Kases valdei; tādos gadijumos noguldījumu zī-

mes teek peesūtitas nogulditajeem pēc uzdotas adreses uz Kases rēķina.
Darba laiks no pulksten 10-3 deenā. Valde.

2.
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Atkalpardevejeem
un

kalejeem
rabats!
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Cenas ļoti merenas!

atslēgu fabrika, dzelzsdreijatava un

leetuve,
Jelgava, Dobeles eelā 02/64, telef. 250,

peedāvā:

modernas durvju atslēgas
sevišķi stipras klēts un zirgu sta||u at-

peeskruvejamas un preekškaramas;

modernus un stiprus logu apkalumus;
plits apkalumus: s

u

ni8
t. ? llts durv,s

' Ma|‘

rotu atenoroc un QQĪQ« patent-,puspatent-,smēru-
l alu olo|JulCO UII aOIO i u.specialasislinijdroškam;

ratu-, rumbu- un dīstelrinķus,
ratu kāpšļus un visus citus ratu peederumus.

Uz pastellejumeem izgatavoju visdrīzākā laikā

visādus dzelzs aroda un

leešanas darbus

pec paša un citu paraugeem.

iSßuajauMjo^Buo^l
27
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apteeku preču u. krasu pārdotavas,
Katoļa eelā Nr. 34. lolnava Katoļa eelā Nr. 11,

telefons 69, telefons 492,
peedāvā visādās

apteeku un gumijaspreces,
kā ari parfimērijas, zeepes, ķimikālijās,

vislabākās mālderu krāsas,
pernicu, laku, pindzeles, zeepju sāli, kalfoniju, ādu

smēres, sveesta krāsu un papiri, zeparatoru e|ļas,

Oisodus dezinfekcijas līdzekļus,
karbolineumu, sērkaliju, formalinu,

mašinu un cilindra eļļas, brilles u. 1.1.
Daram ari ceen. nama mātes uzmanigas uz mūsu nepār-

spējamā labuma

vilnas krāsām.
Jfama mātes un Veļas maz jatajas!

Izmēģineet pašu mazgājošas zeepes -
Patente N» 106,689.

r u b trrrr~—
15 minūtēs tās izmazgā sneega baltu apm. 2—3 pudi

vejas. Nebūt nesaposta mazgajamo preekšmetu audumu.
Dabonamas visās apteeku preču pārdotavās. Vairumā
Thietmaņa & Neulanda apteekas preču veikalos, Jelgavā,
Katoļu eelā Nq 34 un 11.

Ozoliņa „Mitrols“
labakais līdzeklis pret prūšeem un blaktim.
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Virsskolotaja J. Preedes

seeveešu ģimnāzijā
ar valsts ģimnāzijās teesibam

Jelgooā, Leelajā eela Qp. 67, paša nama.
Skola ir bagatigi apgādata ar mācibas līdzekļeem. Kreetni mā-

cibas spēki. Bez parasteem ģimnāziju preekšmeteem teek pasneegti vēl
šādi preekšmeti: latveešu valoda un literatūra latveetem, angļu valoda

un mūzika. Pee skolas peeder plaša sēta un 1 t
fs pūraveetas leels

dārzs-parks. Pa zeemu slidotava preekš pašu skolneecem.

Skolas nauda maksajama katra pusgada sākumā sagatav. klasē
15 rubļu, I. kl. 17 »/a rbļ., 11. kl. 20 rbļ., 111. kl. 22 »/» rbļ., IV. kl. 25 rbļ..
V. kl. 30 rbļ., VI. kl. 35 rbļ., VII. kl. 40 rbļ. pusgadā. Tautskolotāju
meitām pusmaksa. Par angļu valodu japeemaksā 3 rbļ. un par muziķu
15 rbļ. pusgadā.

Svabadas veetas ir visās klasēs, izņemot trešo.

Kari Ginter,
JelgaOo, Lējēju eela Qp 2.

Peedāvaju no sava krā-

juma visādus

kungu, dāmu un bērnu
apavus.

it īpaši sevišķi izturigus

ūdens zābakus,
kā ari preekš skolneekeem

= vingrošanas kurpes u. t. ft.

29
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T.Bobkowitza zeltkaļa veikals
(agrak F. Veide)

Jelgavā, Katoļu eelā M 2 5.
Peedāvaju iz sava bagatā krājuma:

Zelta, sudraba un alpaka leetas.

Zelta, sudraba un tērauda

kabatas pulksteņus un seenas

regulatorus.
Peeņemu pastellējumus uz visādām zelta un su-

draba leetam un pārtaisu vecas pēc vēlēšanās.

Izgatavoju visādus monogramus un gravee-
rešanas darbus.

Pastellējumi un izlabojumi teck drīzā laikā izpildīti.

7/



Jēlasādaspeeņempreekšsarkan-unadraugāģērēšanas,kā:

vēršu-,zirgu-,te(u-,aitu-,kazuuncūkuādasu.t.t.

Segleneeku
preces:

Pārdošanā:
pārsegu
ādas,
rēdu
ādas.

Jukts
ādas.

Aitu
un

buku

lak-ādas.

Siksnas,
melni
slīpētas.

Šeremet-,
jožamas
un

šujamas

siksnas.
Guģes,

ķiBeņi,
sedulkas.

Loki,
paugu

silkšņi.

Tūbas,
junkuru

vadma'a.

Streņģes,
vebes.

Binfades.
Bronkses.

Širu

apkalumi.
Segleneeku
naglas.

Kroll-
un

govu-spalvas.
Macallcas
u.

t.

pr.

Jelgavā,
Akcizes
eelā
Nr.

Krājums
visādu

kurpneeku-, segleneeku-reepneeku-, preču Teicama
labuma
pašģēretas pastalas. Melna,

balta
un

peleka

l{upzemes
Oilna.

&

Plešas
un

skoteles.

Širas,
eemauktl,

paugas,
sedulkas,

iz

labakās
šeremet

-ādas.

Labakā
mašinu

siksnu-āda

Kurpneeku
preces:

Pārdošanā: Zirgu
ādas

platetas,
rētainas

un

gludenas.
Viksādas

Sektes,
galvas,

stifeletes
un

blates,

teļa
un

zirga
ādas.

Odeni

caurnelaidošaB
sektes
un

galvas

no

labas
jukts

ādas.

=—..

Lakas
ādas,

franču,
amerikāņu,

kreevu.

Glazē
ādas,

zoles,
binzoles.

L,eestes,
preekš
dāmām,

kungeem
un

bērneem.

Zids,
deegs,
dzijas.

Špeiles.

Vīnes
klīsters.
Ādas

apretura,

laka.

Stiftes.
Kurpneeku
naži!

īleni,
lienu
kāti

u.

t.

pr.

Jēlas adas pēeņem preekš balt-ģērēšanas, kā:

breežu-, stirnu-, sesku-, takšu-, cauņu-, suņu un aitu-ādas
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M. Grassmana
Sudraba med. sēklu tirgotava,

Jelgava 1909.

Jelgavā, Katoļu eelā Nr. 20.
Telef. 407. ■

Peedāva leeluma un mazumā

labi dīgstošas un pareizas suga9 visādās dārza sakņu, lop-

baribas augu, puķu un koku sēklas.

Dažadus

žāļu fēklu maisijumus
preekš pļāvām un dārzeem.

Labas

seklas.
Visādā»

putnu baribas
sēklas.

Raffia lūkus. Potvaskus.
Stādu baribas sēklas.

Tura leelA krājumā

kapu krogus
no palmam un māksligām puķēm un

metālā kroņus.
Cenu rāditajus uz vēlēšanos peesūta par velti.

32
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Jelgavas

Jelgavā, Katoļu eelā 18. Telef. 688.
(Atklāta 1. novembri 1909. g.)

(340 beedri, drošības kapitāls 26,733 rbļ. 08 kap.,
neeeskaitot 340,000 rbļ. beedru garantiju).

Bilance 30. jūnijā 94. g.

Sabeedribas bilance bija:
Sabeedriba maksā: par no-

guldijumeem 6'/3°/o (nekā neat-

skaitot), krājnoguld. s°/o un tek.

noguid. s°/o un ņem par aizde-

vumeem 7— B‘/3°/o.
Noguldījumus peeņem un

atmaksā ari pa pastu.

Procentus aprēķina no eeguldijuma deenas par pilneem mēnešeem.

Darba laiks no pulksten 10—2 deenā.

Adrese: Jelgavas Namneeku Krāj-Aizdevu Sabeedribai (Ccyao-
c6eperaTem>HoMy ToßapHmecTßy Mmtsbckhzt» HoMOB/iaa'b/ibueßi»),
Padomes preekšsēd.: K. Martinsons, nama Tpašneeks.

Padomes locekļi: J. Fiēmeisters, nama Tpašneeks.
J. FreimanlB, eerēdnis un nama Tpašneeks.
J. Garševics, nama un māju Tpašneeks.
J Tions, namu Tpašneeks.
J. Aveneeks, māju Tpašneeks.

Valdes preekšs.: zvēr. adv. P. Juraševskis, māju Tpašneeks.

Valdes locekļi: V. Gotthards, tirgotājs un namu Tpašneeks.
J. Kāps, nama Tpašneeks.
Ed 068, fabrikas un namu Tpašneeks.
Fr. Spertais, namu un māju Tpašneeks.

Grāmatvedis: J. Neumanis, māju Tpašneeks.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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X

X
X
X
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Firma dibinātā 1890.

J. Lahzis,
Rigā.

Čugunu leetuve, granita zāģētava
slipeta va

ar tvaika speķu.

FABRIKA:

Pletenberga eelā Nr. 19.

Telefons 2487.

NOLIKTAVA:
(Čuguna precem)

Terbatas eelā Nr. 26.

Telefons 986.

Fabrikas filiāle un noliktava granita precem

Meera eelā Nr. 33. □□ □ o Telefons 5436.

Pasta adrese: J. Lahzis, Rigā.

Peedāvā’dažadus

kapu peederumus:
čuguna un marmora peeminekļus, krustus, kapu bcnķus,

ķēdes, kapu sētas un metālā kroņus

par mērenām cenām.

NB. Tā ka granita izstrādāšana noteek ar mašinu spēku, tad

cenas ir bez konkurences, darbs iznāk glītāks un izturigaks kā ar ro-

kam strādājot, jo caur to, ka granita bluķi teck zāģēti, akmens ne-

teck sadaudzits, kā tas noteek ar kalteem kājot, akmens dabon vec-

nadaku krāsu, un ar mašinas palīdzību slīpējot akmens dabon labaku

spodrumu caur to, ka pulelot akmens paleek stipri silts un spodrums
teek tā sakot eededzinats, kas ar rokam strādājot nav eespējams.

Cenu raditajus izsuta bez makzas.

Fabrika dibinātā 1897.

*
*
>
►
»
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*
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*
>
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Rīgā, Ratsnama laukumā 7,
pašas namā.

_ . . .1 Valdes 68-68.
Telefoni ļ Biroja 39 _ 58

Maksā par noguldijumeem kroņa nodokli
neatvelkot:

uz noteiktu laiku 6 proc. par gadu
„ nenoteiktu laiku 5 l/i proc. par gadu
„ augļu augļeem 5 proc. par gadu
„

tekošu rēķinu 4 proc. par gadu
un ņem

par vekseļu diskontu 7—9 proc.

„ special tekuŠu rēķinu 8 proc.

Noguldijumus peeņem un Izsuta ari pa pastu.

Kreditbeedriba uzņemas eekaset vekseļus un citus dokumen-
tus un izdara naudas pārvedumus uz visām Kreevijas pilsētām.

Bilances kopzuma uz 1. juliju 1914. gadā
2,806,132 r. 68 k., no 1222 beedreem garantē-

tais kapitāls 3,550,650 r. k.
Darba laiks no pulksten 10—3. Valde.

Tpy*o
JDC:e

Dabas un medibu

miļotaem!!!
Privātu un skolu muzejas uz apstellejuma apgādajam ar

I\š

izbāstu putnu un zvēru kolekcijām.
Darbus izved rūpigi, dabiskā izskatā par mērenām cenām Sa-

beedribas preparators

Fr. Narbs, Aucē.
Peeņemšanas veeta Jelgavai un apkārtnei:

Tirgot, un Rūpn. Ekonom. Sabeedriba, Jelļgavā, Katoļu eelā Nq 46.
Putni un zvēri peesūtami svaigā stāvokli un labi eepakati.
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MtfUMMIH

Rostovā pee Donas 1911.
Zelta medaļa.

Limbažos 1911. g.
Zelta medaļa.

Kamenskā 1911. g.

Sudraba medaja.

T HIGIĒNISKAS T

] papirosu čaulītes [

„jWars‘
godalgotas Oisas izstādes,

eevēl kā vislabākās

čaulišu fabrikas ipašneeks

agrak jtfaks frey,

Rīgā, Sadovņikova eeta Nr. 11.

Telefons .Ne 1872.
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K

C-8

Naftas Rūpneecibas un īirdzneecibas Sabeedriba
„Varinskas techniski-ķimiskas fabrikas

1 N.Ter-#kopow.“
Noliktava un kantoris:

ftigā, CJalņu eelā Dp. 2, Rigi.
Tel. 946, 4501, 1101, 2095,

un

Jelgavā, Katrinas eelā Nr. 6, tel. 463, 522.

Peedāvā:

Mašinu eļļu,
Zepopatopu eļļu,
Milnas eļļu,

ķatlu ei*

lindpu eļļu,

C?azelin>eļļu,
Lobošo motopu

eļļu,
(VJotopnaftu,
Trānu,

Degutu u. t. t.

īpaši eevērojams „Terrolins“, petroleja visaugstākā la-
buma, kuļ-a tikai neeku dargaka kā veenkārša petroleja, bet

leetošanā iznāk gandrīz lētākā; ari uzrāda daudz preekšrocibas.
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Leelumā. Mazumā.

Tipdzneeeibas nams

Rubiti un Dannenberg
Jelgavā, Leelajā eelā Nr. 10.

■ - : Telefons 699.

Eevel par fabriku cenām

savu bagatigi apgādāto

manu/aktur-, tūku un linaudeklu preču
krājumu.

Leela izvēle gatavu kungu un dāmu

apģērbu.
Pastāvīgi saņem dažadu visjaunāko drēbju sūtījumus.

Peeņem pastellējumus uz ķungu
un dāmu gapdepobem.

Peedāvā eeks- un ārzemju kažoku drebi.

Petrogradas galošu „Treugolnik“ leelnoliktava pārdod par
fabrikas cenām.

Leelumā. Mazumā.

©®@€©©©©©©©©©©©©©©©©(5f
UUMMU *

J. Osoiina
apavu pardotava Jelgavā,

Pasta eelā Nq 11.

Tura Krājumā visādus apavus;
peeņem spstellejumus un izlabošanu.

;©©©© [CļjTļCļjTļvj 1000000000000^^
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i Oliidiiiiiiii
apteeku preču, krasu un fotogrāfisku

peederumu pārdotava,
Jelgava, KolonaDu eela Jfr. 9, telefons 810, blakus tirgum.

Peedāvā leelā izvēlē par lētām cenām:

ķimikālijās, parfimērijas, dažadas gumijas preces, dezinfekcijas lī-
dzekļus, dažadas vilnas krāsas, eļļas krasas gatavas un negatavas,

minerālūdeņus, klorkaļķi, karbolineumu, dažadus pulverus preekš
leel-lopeem un cūkām. Pulverus un sprices preekš blaktim, inzek-

teem un citeem.

I aulrcaimnPplfAPm •
dažadas e ilas Preekš centrifūgām un ma-

Lid UtVSaiiuiU/CfVCClll • šinām, pergamentpapiri, sveesta un seera

krāsas un tīritu zoda.

•
daiadas e ll as krāsas, gatavas un negatavas, pernicu,

• terpentīnu, sikativu, pindzeles u. t. t.

Galdneekeem:
.

spir,u- po " ,ur “- sellaku ' e||as un !pirla

Elektriskus zvanus,
sausas un slapjas baterijas un visus pie-
derumus.

Fotogrāfiskus aparatus: celiulo?dau
P
b°romB u<lrSspa:

plri un pastkartes. Kartonu preekš fotogrāfiju uzlīmēšanas. Da-

žādi attistišanas līdzekļi, kā: Adurol. metols, hidrochions u.c.

Kopēšanas rāmjus, vannas preekš attistišanas, lampas un lukturus,
menzūras, koka un metālā momentslēdzejus.

Elektriskas kabatas lampas, baterijas, lampiņas
un dedzīkli.

Ģīmja raibumu smēres, zeepes, oderus, au de Cologne, pūderi un dažadas

kosmētiskas leetas un Odolu. Zobu un galvas birstes, ķemmes, drēbju bir-

stes, pucnažus un pindzeles, matu šķēres un lampas, dažadus speegeļus.
Termometrus preekš istabas, ārcenes un slimneekeem, aerometrus.

Dr. Hommeļa Hematogenu, Kapzinu, Balzamu, Bormaņu, pertusenu
sirolinu, fitinu, biomalcu, sanatogenu, Zomotoze, Velloca un Valda

pastiles

Bērnu miltus: Kon,ek,es
'

MeHns Food
' Re9Ulln -

1/ l Van Houter.s, Lāmans, Michails, Casseler un vaļēju
IVaKaO. kakao.

Spermins, Rolff un Kolenčenk

mākslīgās ugunis (?euerwerk)
pastāvigi dabūjamas.
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Zetla medalis Zeita medalis

&

Samarā, 1909. g.

Sudraba

Rostovā pee Donas, 1910. g.

medalis

Jelgavā,

J. Strautiņa
1909. g.
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zābaku un galošu pārdotava,
Jelgavā, Leelajā eelā Nr. 2, tel. 917,

(pretim Japhē kga veikalam.)

Peedāvā tikai pirmā labuma paš-
gatavotus

apavus
\ preekš kungeem, dā-

j mam un bērneem,vis-

jaunākās modes visā-

dās krāsās.

II: *

Turu krājumā
leelā izvēlē Petrogradas galošas tikai pirmā

labuma.

Peeņem apstellejumus uz viseem mana aroda atteeco-

šeem darboem, sevišķi uz ūdens zābakeem, bez tam

peedāvaju filckurpes, naudas makus, vēstuļu tašas
u. t. t. par lētām, bet noteiktām cenām.

Atkalpārdevejeem vislabākā eepirk-
šanas veeta.
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00000000000000000

i Brāļu L& L lalli, 1
© tirdzneecibas nams Jelgavā, 0

tagad eevērojamā mērā paplašināts, pagodinās peedāvat savu 0
0 bagato krājumu 0

manufaktūras-, tūka-, bukstiņa un audekla preču, gardinu.
tepiķu, portjeru, galošu, ffv

? gatavu dāmu un kungu garderobju,
kā ari

©eekš- un ārzemju kažoku preču. m

Apstellejumus uz garderobēm izpilda visātrākā laika.

© Lētas, bet noteiktas cenas. ©
00000000000000000

♦J.J.Undsenas,*
iltolic un tĀranila nrf>ru tirarntava

♦
♦
♦
♦
♦

dzelzs un tērauda preču tirgotava
Jelgavā, tirgus laukumā .Nš 22, pretim rātuzim.

Peedāvā no sava bagatigā krājuma ceen. publikai: visā-

dus amata peederumus, kā ari visādās mājsaimneecibas
leetas un rīkus, kā atslēgas, durvju un slēģu eņģes, vi-

sādus mēbeļu apkalumus un peederumus, dzelzs un cink-

blekus, stempeletus stopus, garnicas un daudz citas saim-

neecibā vajadzigas leetas un rīkus.

Pērk un pārdod visas augšminētās leetas, kā ari kaparu

un misiņu. Laba prece pee mērenām cenām.

♦
♦
♦
♦
♦

JAUNS! Maksligas atslēgas, JAUNS!
kufas ari ar līdzdotu slēdzamo nezinātājām nav eespējams atslēgt.
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N. STEINBERGA
pulksteņu magazīna, JelgaOa,

Leelajā eelā Nr. 34, Gūntera mant. firmas namā.

Eevēl savu krājumu :

Dāmu u.kungu kabatas pulksteņus,
kā ari kreetnus

galda seenas un modinātāju pulksteņus un regulatorus.
Dašadas pulksteņu ķēdes.

Izlabojumus izdara uz galvošanu.

birstu un pindzeļu taisitaju meistars.
MT Jelgavā,

Kanģiseru eelā N9 3, paša nam

f un Katrines eelā Nq 8.

Peedāvk savu bagatigo krājumu:

Iztabas slotas, rokas slaukāmos, Šruhes, grīdu beržamas birstes, galvas
un drēbju birstes, vēveru birstes, inoderneeku birstes, brūveru birstes,
vešas mazgājamās birstes, zobu un nagu birstes. Tāļak: mālderu

un mūrneeku pindzeles, lakas pindzeles par lētam cenām.

====== Kulmašinu valču, =====

kā ari dažadu birstu un pindzeļu pastellējumus ņem preti katrā laikā

un izdara par lētāko cenu.

3dF
<a” Atkalpārdevejeem aprēķina rabatu.

NB. Cūku sarus un zirgu astrus pērk par dārgāko cenu.

Pirmā latveešu

Zemkopibas skola,
vireešeem u.i seeveešeem, ķuj*u dibinajuse un ar saveem lidzekļeem uztur

£atveesu £auks. Ekonomiskā Sabeedriba, Jelgavā, Katoļu eelā J\T° 44,
Jelgavas Lauks. Beedribas namā. trešā un ceturtā stāvos.

Pirmos 4 gados, Jelgavā, teorētiskas vispārējas, ar zemkopibu sakarigas
un zemkopibas zinibas, peektajā skolas fermās zemkopibas speciālās zi-
nibas ar praktiķu saimneecibā.

Skolēnu galvenā uzņemšana augusta beigās un janvara sākumā; atse-

višķus skolēnus var uzņemt ari citā laikā, cauru gadu, ja kādās klasēs butu
svabadas veetas.

Skolā ir ari 2 sagatavošanas klases, kurās uzņem mazak sagatavotus.skolēnus.
Skolas nauda sagatavošanas klasēs 15 rbļ., I. un 11. 30 r., 111 un IV.

klasēs 35 r. pusgadā.
Tuvākās ziņas lūdz peeprasit par pasti vsj personigi skolas kancelejā,

Mturtajā stāvā. Skolas preekšneeks: agronoms J. Mazversits.
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J. Taube, Jelgava,
katoļu eelo Dp.ll, Jelgavas Latv. Beedribas namā.

Manufaktur-preču, drēbju un audeklu veikals.
Peedāvā iz sava bagatigā krājuma:

Apģērbu stoffus

Mēteļu „

Kleišu
~

Kostimu
~

Skolēnu stoffus Baltveļu.
Blūžu

„
Gardines.

Zida
„

Gultas deķus.
Flaneļus. Triko veļu.’

Spalvas un dūnas.

Bagats krājums no gatavām dāmu jakam un mētejeem.
Lētas, bet noteiktas cenas!

Pastellējumi uz gataveem dāmu kostimeem un mēteļeem teek

glīti un visdrīzākā laikā izpilditi.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ĶjbbtidbbbUbbbbļdbbbbbbbbbtig(
i v

X-
X-
*
X-
X-
X-
*
X-
X-
X-
x>
X-
X-
f
X-
X-

-1 /V\ax Ķernsteina
ļļ modes preču veikals

Gpēeineeku eelo 22.

peedāva visbagatigakā izvēlē par vislētākajām cenām:

3

Gāzē šalles
Spiču šalles

Spiču kragus
Žabo
Jostas

Kabatas drānas
Kravates

Cimdus
Vilnas lakatus

Apakšsvārkus
Ādas jomas

Portmanejas
Ķemmu garnitūras
Virskreklus

Apkakles
Manšetes
Manšetu pogas
Autošalles
Trikotažas
LeetuS sargus

Brudoeretas batistu volangas un strausu spalvas.
Pastāvigi jaunākās modes preces krājumā, kā ari visādi

peederumi modistēm.
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Veenigi īstās

,/VUrkuri
papirosu čaulites no

AJaunsem,Rigā,
tikai Suvorova eelā Ne 21

ir labakās un smeķetajeem nekaitigas,
visur dabūjamas, kā eekšzemē tā ari ārzemēs.

Apbalvotas ar 8 pirmām godalgām.

o®o®oo@9@@©® 0©000
©I
0
0
0
0
0
0
0

# E. Apei,
©
0
0

Rigā, Jāņa eelā Nr. 6, teļefons 3790.

FirmAft RuttArvA/orfh Rrnc < Annliiā't nraak&otāvift

I

Firmas Buttervvorfh Bros (Anglijā) preekšstāvis
preekš Jgaunijas. Vidzemes un Kurzemes

Peedāvā:

TDrmnmDtPIIC brūžeem, brandvīnu dedzinātavām, moder-

lul lllUllluirilu neecibam, fabrikām un laboratorijām.

Raudzēšanas rores
viņa izgatavošanai.

0
0
0
0

® Ūdens mērišanas glāzes la (patent). Ūdens mērišanas glāzes la A
(angju) firmas Butterworth. Visādās biķeru glāzes, vāzes, mēri-

©ianas cilinderl, porcelānā trauki, filtrēšanas peederumi u. t. t.

Uzlabojumu Darbnica X Zeemas-svētku eglites izgreznojumi.
0 Jauns! Ēdenu katla ūdeņa izmeklēšanas aparats Jauns!

0
0

00000000000000000
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Latveešu lauksaimneecibas laikraksts

..ZEMKOPIS"
ar 1915. gadu uzsāks savu divdesmittrešo gada gājumu, peeturedamees pee

lidzēmejās sekošas programas:

Zemkopis iznāk ik nedeļas sevišķos vākos šūtās burtnicās, leelā formātā,
satura leelumā .12 puslapas jeb gada laikā apm 1456 lappuses sa-

turā un pāri par 200 lappusēm sludinājumu uz vākeem.
Zemkopis pasneedz rakstus par zemkopibu, lopkopibu. biškopibu, tautsaim-

neecibu, dārzkopibu, mājrupneecibu, putnkopibu, medneecibu, ziv-
kopibu u t. t., bez tam 2 reiz menesi ~Baltijas Lopi* 4

un 1 reiz
mēnesi Dārzkopība un Biškopība" kā peelikumus.

Zemkopis cenšas aizrādit uz visu, kas veen varētu līdzēt pavairot latvju
zemkopju eeņēmumus.

Zemkopis pasneedz plašas ziņas par visadeem valdibas sojeem un rīkoju-
meem, kureem veen kāda atteeciba uz mūsu saimneecisko un sabeedrisko

sadzīvi.

Zemkopis apcerē ārzemju notikumus, kuri veen sakarā ar valsts, lauk- un

tautsaimneecibu

Zemkopis eevēro mušu zemkopju teesiskās vajadzibas un pasneedz rak-

stus un padomus ari iz teesleetu zinātnes.

Zemkopis pasneedz ātras un plašas lauksaimneecibas ražojumu tirgus ziņas
un caur to izsargā lauksaimneekus no dažeem zaudejumeem.

Zemkopis uzmanigi seko mūsu sevišķi lauksaimneecibas beedribu
darbibai un pasneedz plašus ziņojumus par tām.

Zemkopis eevēro ari mušu pagastu pašvaldibas un saimneeciskās dzīves
jautājumus.

Zemkopis kā Jelgavas Lauks. Beedribas orgāns pasneedz jo plašus ziņoju-
mus par minētās Beedribas izmēģinājumu saimneecibas darbibu un

panākumeem.
Zemkopis pasneedz plašus ziņojumus par Latv. Lauks. Ekonomiskās Sabee-

dribas Zemkopibas skolas fermas Lustesmuižas saimneecibu.
Zemkopis pasneedz labakos, zemkopjeem noderigakos rakstus pilnā sastāvā

ari iz citeem latveešu. kreevu un vjicu laikraksteem un tādā ziņā
dod saveem lasitajeem eespeju aplūkot katru parādibu no visām

pusēm un izsargā no veenpusigas leetas apspreešanas.
Zemkopis pasneedz daudz zīmējumus un illustracijas tekstā un sevišķus

litografētus bilžu peelikumus.
Zemkopi pabalst i daudz līdzstrādneeki. speciālisti dažadās lauksaimneecib.

nozarēs.

Zemkopis dod saveem lasitajeem teesibu zināmā mērā par brīvu sludināt uz

lauksaimneecibu zīmējošos sludinājumus. Gada abonenteem 5 reiz
gadā ā 6 rindas ā 15 k., un pusgada abonenteem divreiz pusgadā
ā 6 rindas ā 15 k. vērtibā.

Zemkopis iznāk veenu reizi nedeļā un maksā: bez_ peesūtišanas par gadu
2 rbļ., par pusgadu 1 rbl. 10 k.; ar peesutišanu par pastu par gadu
2 rbļ. 80 k.; par pusgadu 1 rbl 50 kap. Latveešu Lauksaim-
neeku Ekonomiskās Sabeednbas beedreem 1 rbl. 75 k. par gadu
līdz ar peesūtišanu.

Zemkopi kas pastellē peecus eksemplārus, kaut ari uz dažadām adresem.
dabon sesto eksemplāru par brīvu.

ZemkopT sludinājumi atrod leelu izplatišanu un maksā par sīku rakstu rin-
diņu 15 kap.; preekšpusē 30 kap.

Zemkopis apstellējams visās gramatu pārdotavās. Lauksaimneecibu veicino-
šās beedribās, pee pagastu vecakeem, skrīveru un skolotāju
kungeem, visās Latv. Lauks. Ekon. Sabeedribas nodaļās un Zem-
kopja" ekspedicijās, Rjgā. Leelā Ķēniņu eelā N»29, vaj ari Jelgavā,
Katoļu eelā Ns 46.

Zemkopja izdevēja; Latv. Lauksaimneeku Ekon. Sabeedriba.
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8,500 personigu beedru, bez tam 105 beedribas-beedrenes ar 760,000 dalibas
naudas. Apgādātās preces 1913 gadā par 4 miljoneem rubļu.

No Ministrijas 30. novembrī 1906. gadā apstiprinātā

lilv. buks. Ekon. SiMrili
var eestāt pai beedreem visi pilngadigi abēja dzimuma zeme-! īpašneeki. aren-
datori, pusgraudneeki, lauksaimneecibas- un uz to atteecošo nozaru speciālisti,
parvaldneeki un \ispari personas, kuras kaut kādā ziņa nodarbojas ar lauk-
saimneecibu, kā ari visādās saimneeciskas sabeedribas un eemak-
sajot vismaz JO rbļ dalibas naudas un 1 rbl. eestāšanās maksas Pēc statūta

§ 60 beedri saņem no Sabeedribas tīrās gada peļņas 4.*>'/•* uz dalibas ņaudam
un 40°/o kā rabatu uz pirktām precem.

Sabeedribas nodaļas visās Latvijas un apkārtējo guberņu pilsētās un
meestos.

Sabeedriba apgadā visādās no lauksaimneekeem par vislabakām atzītas

mašinas, māksligus mēslus, sēklas un citas lauksaimneekeem vajadzigas leetas.

izdotais laikraksts „Zemkopis“, iznāk ik nedeļas un
Odliet/ailUda sneedz gadā apmēram 1456 leelas lapas puses derigu rakstu

ar daudzeem zīmejumeem un 200 lapas puses sludinājumu; maksā pa pastu
peesūtot 2 rbļ 80 k. gadā, bet beedreem tikai 1 rubli 50 kap. gadā pa pastu
peesūtot. „Zemkopis‘‘ iznāk 12,000 eksemplāros un atrod visplašāko izpla-
tīšanos lauksaimneeku aprindās.

zemkopibas skola zēneem un meitenem, Jelgavā teore-
tJduccurlDdS tiski un Lustesmuižā (netaļ no Līvbērzes stacijas) praktiski
darbi. Vidējs zemkopibas skolu kurss (H-gadigs) Plaša prakse: laukkopiba,
zemes mērišana, peensaimneeciba, darzkopiba. zemkopibas mašinu izmēģinā-
šana u. t t. Tuvākās ziņas un programas skolas kanclejā, Katoļu eelā 44.

• nstru*<^or * sarīko plašus lauksaimneecibas_ kursus, tura
OdDeearlDdb preekšlasijumus. pasneedz padomus un aizrādiiumus lauk-
un pļavko pibā, dārzkopibā, lopkopibā, peensaimneecibā, biškopibā, putnkopībā
etc. Beedreem un beedribam par sevišķi pazeminātu maksu.

UZl>emas kopmoderneeubu eerīkošanu ar pirmā labuma ma-

OdDetUriDd §inam preekš visadeem peena daudzumeem un dažadeem

peena pārstrādāšanas veideem, kā ari izsuta speciālistus preekš organizēšanas
un pārlūkošanas, beedreem un beedribam beedrenem zem sevišķi atveeglina-
teem noteikumeem.

uzņemas lopkopibas parraudzibas beedribu organizēšanu,
izdodot par brīvu vajadzigos eerīkojumus, apgādājot pār-

raugus un izsūtot kontroleerus, eerīko un izdod ciltsgrāmatas ražigeem lopeem.
Sabeedribas vadibā darbojas 85 pārraudzības beedribas.

JdDc6QriOda eedališanas un nlvelelanas darbus. Uzrāda robešas
un pagatavo olanus. Beedreem par pazeminātu maksu

plaši eerikotā drukatava, grafiskas mākslas eeatāde
OdDccUllDda un grāmatu seetuve uzņemas visus atteecigus darbus un

izpilda tos uz visglītāko pēc jaunako laiku prasijumeem.
Sabeedribas statūtus, veikalu katalogus un „Zemkopja“ paraugu nu-

murus izsūta nz pirmo peeprasijumu veikalu valdes Rigā un Jelgavā.
Sabeedribas valde un centralnoliktava: Rigā, Leelā Kēninu eelā Ns 27/29,
pašas namos. Telefons: Valdei .V® 6443, kantorim 7517, veikala bi-

rojam 7280, instruktoru birojam 7864, ekspedicijai 1379, spīķereem
5569 un 4131.

Jelgavas nodaļa: Katoļu eelā Nq 46, telef. 72.

Rīkotajs-direktors: agronoms J. Bisseneeks.
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•NHHMCH9
Ceel-Sesavas

v l* IV

Kase.
JelgaOo, katoļu eela Dp. 44,

Jelgavas Lauksaimneecibas beedr. namā.

BILANCE
;i. oktobri 1914. g

Ak t i v ā.

Kases konts un citu kred.-eest. k.

Aizdevumi pr-t galvojumeem . . .

. .
nekustam Tp.

. . .

. „
vērtspapireem . . .

Noguldijumu rentes

Kantora konts

Inventārs
. . . .

Vērtspapīri
Zaud. dažadi

19,955 42

374,874 06

334,528 01

384,052
11,553 05

5,004 72

1,790 41

69,806 17

13.148 29

„ . *
1,214,712 13

Pasīvā:
Beedru daļas 7,212 52

Noguldijumi 1,139,896 09

Dividende
. .

211 94

Aizdevumu rentes 58,571 60

Rezerves kapitāls 5,999 08

Aaizdevumu rezerves kapit 2,790 91

1,214,712 13

Kase maksā par noguldijumeem 6 , /2°/o gadā,
skaitot no noguldišanas deenas. Par aizd. ņem 7—9°/o.
Rakstu naudas nekādas neņem.

Kantors atvērts katru deenu no pīkst. 10—3 deenā.
Valdes sēdes noteek kārtigi katru trešdeenu un bez

tam katru nedeju valde vēl notura rīcibas sēdi.

Valde.

:
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„Itatvee§u Avi2es“
ar 1915. gadu uzsāk

savu deviņdesmitceturto gada gājumu
I kā pirmais un vecākais latveešu laikraksts. "

I Qtu□ 0011 Al/1700** iznāk katru deenu, tā tad ari svētdeenās,
»LulVUuuli AviLGu reizā Rigā un Jelgavā.

I otuppcn Ai/I7PQ** sava politiskā daļā sneedz īsus kodoligus ap-
>,LullUUOu AvllGu cerejumus par viseem eevērojameem notiku-

meem Kreevijas un ārzemju politiskā, sabeedriskā un saimneeciskā

dzīvē, bet sevišķu vēribu peegreež Latvijai un Latveešu tautas va-

jadzibam, īpaši lauku dzīvei, to vispusigi apgaismojot.

I flt\/PPsll Aui7PS“ strādā dzimtenes labā, meklē ceļus, pa ku-

»,LdlVuuuU MVIIUO j-eem vest savus lasitajus pee materiālas un

garigas labklājibas, pretim gaišakai nākotnei.

I 3tuPPCI! Aui7PC“ sava feļetonā sneedz interesantus stāstus un

ifLdlvuGuU AVlluu romānus leetderigam laika kavēklim, bet li-

terariskajā peelikumā īsākus stāstiņus un ziniskus rakstus, kā ari dzejas.

I Ptl/PPQII Alll7P »’Baznicas un skolas" peelikums ir veltits
,»Lul IGuoU HVlluu mūsu draudzes dzīves un vajadzibu apskau-
šanai, apcerejumeem par jaunakeem virzeeneem audzināšanā, pee kam

stingri peeturas pee principa: skola preekš dzīves.

I ūtuppčll AUI7PQ“ strādžl veselai progresivā garā. Viņas sle-

mLulVuuuU AilLuu jās katrs lasitajs atradis atbildi uz daudza-
jeem jautajumeem, kupis tagad katru deenu uzstāda dzīve gan sabee-

dribā, gan politikā, gan saimneecibā, mākslā u. t. t.

I QtV/POČII Ai/i7QQ“ jau strādā pāri devitam gadu desmitam savu

»LdlvuGuU A VIlGu nopeetno darbu un ta ir labakā leeciba par
viņu veseligo garu un plašo peekrišanu, ko tās eeguvušas.

Tagadējā kafa laika ~Latveešu Avīzes" pasneedz visjaunākās
un drošākās, tikai no oficialeem avoteem smeltas ziņas.

Eevērojot avizes leelo abonentu skaitu, pašu lasitaju interese to

prasa, ka pasūtijumi jeb pastellējumi

uz 1915. gadu
teek jau laikā izdarīti, lai uz gadu maiņam neceltos darbu sastrēgums
un leeki kavējumi un visādās nevēlamas neērtibas tā veenā, kā

otrā pusē. '

IQf 11/00^II Avi7oo“ Kantoris: Rigā, Vainu eelā 30, pasta
»Ldl VVGuoU AVIIGO kast. 286, telef. 6260, Jelgavā, Katoļu eelā 44,
telef. 981. Abonēšanas maksa par gadu 3 rbļ. ar peesūtišanu.

Izdevēja: Sabeedriba ~Latveešu Avizes“.
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Latu. Sausi. Apdrošināšanas Beedriba-
Centralkantoris: Jelgavā, Katoļu eelā Nr. 44, Lauksaimnee-

cibas Beedribas jaunbūvetā namā.

Kantoris: Valiju eelā 30, 1 trepi augstu.

Peeņem apdrošināšana pret uguni visādu kustināmu un nekustināmu mantu
pilsētās un uz laukeem (ari kuļgarnituras un ražu).

Nodaļas atrodas:
1) Bauskā:. Stepermaņa grāmatu pārdotava. 2) Ventspili: Ventspils Latveešu
Krāj-Aizdevu Sabeedriba 3) Tukumā: Tukuma Veesigšs Beedribas Krāj-
Aizdevu Sabeedriba 4) Aizputē: Aizputes Krāj-Aizd. Sabeedriba. 5) Subatē:
Prodes pagasta nama. 6) Kandavā: Ed. Maija kga nama. Sabiles aģentūra
pee J. Volrat kga. Matkules pag. nama 7) Talsos: J. Bekera veikala.
8) Saldu: Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskas Sabeedribas nodala. 9. Kul-

dīgā: Rubu}a veikala pee A. Grūnberga kga. 10) Jēkubmeestā: pee M. Karp
kga 11) Leepajā: Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskas Sabeedribas no-

dala. 12) Leel-Ezerē: pagasta nama. 13) Piltenē: pee Kaminska kga.
14) Rigā: Vainu eela N° 30 15) Siguldā: Grūnberga kga veikalā 16) Cēsīs:
Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskas Sabeedribas nodala. 17) Modonā

(Biržos): V. Rāfina kga veikala. 18) Stukmaņos: aģentūra pee K. Kalniņa kga.

Teeši zem centrāles stāvoši aģenti,
resp. aģentūras, Dobeles apriņķi katrā pagastā:

Bauskas apriņķi: Baldones pagasta nama E. Brūmels, Bārbeles pagasta
nama_ A. Kaktiņš, Greenvaldes pagasta nama Ž. Šmidts, Codes pagasta Zaķos
J. Brūnais Brunars. Rundāles pagasta nama Fr. Rūtenbergs. Svitenes
pagasta Dučkenos K. Reinhardts. Vecmuizā Latv. Lauksaimneeku Ekono-
miskas Sabeedribas nodala L. Brunauvs.

Jaunjelgavas apriņķi: Sērenes Pungfts (Jaunjelgavas apgabalam) J Grau-
diņš, Seces Kampanos M Vītols, Erberģes pagasta Vārtonos E. Dārziņš
Jaunjelgavā R. Kvāls. Kurmenes pagasta nama J Vītols.

Tukuma apriņķī: Vec-Auces pagasta nama M Migliņš, Jaun-Auces Krāj*
Aizdevu Kase A. Roze, Blīdenes pagasta K. Valbe, lies pagasta F. Kāpa,
Reņģu pagasta nama T Viegmans, Leel-Auces pagasta nama J. Sauleskalns,
Vadakses pag. namā Z. KJaviņš. Lestenes pagasta nama J Ceelavs.

Grobiņas apriņķi: Preekules pagasta nama Z. Sproģis. Vaiņodē: Kalētu
pagasta nama E. Saulits, Pormsates pag nama K. Iltners. Rucavā: K Kur-
zems, Vec-Pils pag. nama M Berke. Polangā: K Šiliņš, Vaiņodes-Bātes Krāj-
Aizdevu Kase J. Bokums

Augškurzemē: (Salonajas-Skrudaliņas apgabalam) Salonajas pag Luškos
Saleneeka kgs, Briģenes pag Pelavnikiškos K Zariņš lllukstē: K. Vītol kgs
Zemneeku Virsteesas preekšsēdetajs Slokā: M. Krišjansons.

Uzraugu komiteja: agr J. Blsseneeks, nama ipašneeks G. Eulenbergs, agro-
noms J. Bergs, inženeers Sp. Paegle, mājas ipašneeks D. Kānbergs.

Valde: nama ipašneeks K. Graudiņš, nama ipašneeks J. Brūmels un mājas
ipašneeks Ed. Frišmans.

¥ ¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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Latveešu Savstarpigā

;ivibas Androši
Centralkantoris: Jelgavā, Katoļu eelā Nr. 44.

Jelgavas Lauks. Beedribas namā.

Rigas kantoris: Rigā, Valgu eelā Nq 30.

Citur aģentūras un aģenti jau ir un teek eerīkoti.

Apdrošina visādus kapitālus uz miršanas un sadzīvošanas gadijee-
neem, kā ari izdara bēru naudas apdrošināšanas pēc vislēta-

keem tarifeem, kā savstarpiga beedriba.

Tuvākus paskaidrojumus pasneedz uz pirmo peeprasijumu ar rakstu
ud izsūta visādus savus prospektus.

Paskaidrojoši peemēri:

1) Jautājums: Esmu 30 gadu vecs un vēlos saveem bērneem apdroši-
nāt 1000 rbļ leelu kapitālu uz savu miršanas gadijeenu. Prē-
mijas gribu maksat 20 gadus. Apdrošināšanai jastājas tūlīt spēkā.

Atbilde: Jums jamaksā 20 gadus no veetas ikgadus 31 r. 60 k.

2) Jautājums: Esmu 25 gadi vecs un vēlos saveem bērneem apdroši-
nāt 500 rbļ. leelu kapitālu uz savu miršanasgadijeenu, bet ar to

nosacijumu, ka ja es peedzīvoju savu 60. mūža gadu un tad vēl
neesmu miris, ši nauda izmaksajama man pašam. Prēmijas
gribu maksat 10 gadus. Apdrošināšanai jastājas tūlit spēkā.

Atbilde: Jums jamaksā 10 gadus no veetas ikgadus 25 r. 60 k.

3) Jautājums: Esmu 10 gadu vecs un vēlos savai familijai nodrošināt
200 rubļu uz savu miršanas gadijeenu (preekš saveem bēr-
neem) un prēmijas gribu maksat 15 gadus no veetas Apdroši-
nāšanai jastājas tulit spēkā.

Atbilde: Jums jamaksā 15 gadus no veetas ikgadus 8 r. 22 k.

cik Jums būtu
apdrošinātu

Jusu apstākļeem un Jusu vēlēšanās.

Pēc šeem peemēreem lūdzam peepratit ziņas,
prēmijas jamaksā, ja Jūs savu dzīvibu

Ju

Peeprasijumi adresējami:

rop. MHTasa, 71aTbiuiCKOMy B3aMMHOMy 06iuecTsy CTpaxo-
nani*» >Kh3hm.

Latveešu Savstarpigai Dzīvibas Apdrošināšanas Beedribai,
Jelgavā.

Valde.
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I i
Jekabstadtē.

Nodaļa Krizburgā.
Peedāvā:

Dibināts 1800. g.

1) Peena zeparatorus „Alfa-Laval“ un ~Melotte“.
2) Šujmašinas: leelakā isvēle, labakee fabrikāti, labi noteikumi,

daudzgadiga galvošana, par 30-40°/o lētāki kā konkurenteem,
pamāciba māksligos izšuvumos bez maksas.

3) Velosipēdus ~Rossija“ un peederumus. (Veetneeks firmai Leut-

ner un Co.).

4) Mūzikas instrumentus: misiņa un koka pūšamee instrumenti,
harmonikas, vijoles, cīteres, ģitares, mandolines, balalaikas u. 1.1.

5) Medibas rīkus: flintes, revolverus, pulveri, patronas u. t. t.

6) Kabatas pulksteņus, gredzenus, ķēdes un dāvināšanai noderigus
preekšmetus jaunsudraba un niķeļa preces.

7) Optiskas brilles un pensnejas teek par brīvu acim labi peemē-
rotas un lēti pārdotas, barometri, tāļskati.

8) Bagatigs krājums angļu amata riku: ēveles, kalti, koku-zāģi,
šķērs-zāģi, vīles, laktas, skrūvstiķi, ļdupes, bormašinas,
īstās Austrijas izkaptis uz galvošanu.

9) Fiskara nažus un šķēres, bet sevišķi labas aitu-dzirkles, bārdu-
nažus un bārdas paš-dzineju aparatus.

10) Ķēķa- un saimneecibas leetas: tējmašinas, misiņa leetas un vi-
sādās dzelzu preces,

11) Leelakā izvēle būvapkalumu, logu glāzes, tapetes, krāsas, lakas.
12) Decimal- un galda-svarus, pletdzelzis, angļu ķernādas siksnas,

kaņepāju siksnas, ķēdes, suņu uzpurņus, sesku lamatas, ģīmja
seetiņus biškopjeem.

13) Elektriskus zvanus un elementus.

14) Vaska drēbi (Linoleum), bilžu līstes.
15) Speeģeļu glāzi, slīpētu visos leelumos.

16) Zārku apkalumus, metālā kapu kroņus.
17) Lampas un viņu peederumus u. t. t.
18) Lauksaimneeku maŠinas.
19) Dažadas birstes. •

20) Fotogrāfā aparatus un peederumus.

Peeijem apstellejumus uz naftas motoreem,



visās

pasaules
izstādēs
1

Lauksaimneeku Kalendārs44 1915.

Pee

pusmiljona
peensaimneeku

strādā visās pasaules daļās

1 1

ZEPARATORU 44

,
pee kam pirmee, preeks ‘25 gadeem i-'.gatavotee zeparatori,

strādā vel šodeen.

99
a

u zeparatora karajošais trumuļa nodrošina
lueiOlie veeglu un meerigu gaitu, kā ari visleelako

kzturibu.

Kā 25-gadigee peedzīvojumi rāda, ~Itlčlotte u
zeparators

nepaģēr rezervu daļu maiņas,
nepaģēr remontus,
veenkāršas konstrukcijas dēļ

nepārspēti izturigs.
Centrāle preeks Kreevijas:

Tirdzneecibas nams Berg & Strekeisen
Maskavā, Pokrovka 2.

Preekšstāvis

0 Jonla Candmanns
Jekabmeestā.
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SBsesssi

Krasnu
un

mala

Eevel:
balti glazetu8 9 brūni

glazētus u. neglazētus

I izstrādājumu I

fabrika

Alita

Jelgavā,
Konstantina

eelā Nr. 6

neglazētus krāšņu izgreznoju-
mus, krāsoti glazētas krāsnis

un kaminas

dažados musturos,
dārza un puķu

trāzes,
zirgu un citu lopu

siles,
un visas citas

poflneeku preces.

00000000000000000000000000

8 J.Burcbard.Rigā,
Vec-Rigā Nr. 19.

jKanufaktur- un tuku preces8 jnanuj
0000000

leelumā (en gros).

0000000000000000000
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Pirmā Baltijas

pakavu un stotu (radžu)
fabrika.

Rigā, Eeelā Jlltotiavas ccla Dr. 7.
Peedāvā:

1. Vasaras pakavus ar eevaicetām

preekšradzem un ar eevaicetām

gaia stotem.
2. Zeemas pakavus preekš eeskrū-

vejamām stotem.
3. Stotes visaugstākā labuma.
4. Stotu atslēgas.

Pasūtījumus izdaram un mūsu fabrikātu cenas

ir loti mērenas.

0000000000000000000000001

BRigas jubilejas izstādē 1901. g.

2 zelta un i sudraba medaļas. 1

Th. Riegert,
Zaļoja eelā Dp. 2.

Šokolādes,
konfektu un

q
bonbonu fabrika.

Magazina: Kaļķu eeia, „Uļeja“ nama.

Noliktava: Leelā Jumpravu eela N? 1.

Telefons 317. Telefons 343.

00000000000000000000000000
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x Dzelzsleetava. mašinu fabriha un hallu smēde
X n n n i n n* a

_

Otrā Ganibu dambf 11.
X Elektrisks eelu dzelzsceļš no jukf ftigas jubilejas izstādē 5 meda-

Daugavmaias līdz pat fabrikai. ļas. to starpa zelt.valstsmedaļa.

*
Zāģu gateri, riņķu zāģi.

w ' _a sevišķi raež- un lauksaimneecibai konstruēti.

x sral Tvaika katli un tvaika mašinas.

XX Visas čuguna un kuļamas dzelzs daļas vēja-, ūdens nu tvaika

dzirnavām.

* w Čuguna kapu krusti.
X
x Katalogi par velti.

x
x
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

♦ Homeopātiskā apteeka
♦ Ppooizopo J. Eysmonta (ogp-O.Steina)
T

♦ Rigā, Teaftra eelā Nr. 14 (Rcmas veesnicas namā). 1
♦

Telefons Ns 44-96.

♦ Grafa manēja un Saulera elcktrobomcopatijas līdzekli.

t
| Ranatinc l/roinmc* dažadu specialaparatu, majas un <
+ Ddydliyb lUdJUlllb. ceļa apteekas, gumijas preces pa-

tentlidzekļu, apseenamo, arstneedbas grāmatu u. t. t.

! Padomus slimibas gadījumos pasneedz par velti.:
ļ Arstneecibas līdzekļus un zāles Izsūta ari uz pēcmaksu.

+ MF Apteeka pilnigi atjaunota un paplašinata. 1
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Rigas Jubilejas izstādē 1911. gadā sudraba medaļa.

Rigas

spiral- un rafu-atsperi fabrika

~Ressorf
Fabrika un kantoris:

OtPQ Ganību dambi 21. Tel. 1081.

P e e d ā rftt

1) Lauksaimneecibas rikus, kā: atsperu ecešas,

kultivatorus, zarus un spices ecešam un kulti-

vatoreem, grābekļu zarus.

2) Ekipāžu atsperas preekš veegleem rateem un

rospuskam.
3) Čuguna un temperetus lējumus: mašinu daļas,

skrūvju atslēgas, pakavus ar striķa eelikumu,
papildu daļas lauksaimneecibas mašinam, visā-
dus nolējumus pēc muduļeem vaj paraugeem.

4) Spiral-atsperas visām mašinam pēc zīmejumeem.

5) Bufera un asu atsperas preekš vagoneem.

Merenas cenas.

Katalogi par velti. Katalogi par velti.
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Fabrikas marka.

MK m

Riga.

4
4
4

«
4
4
41
ā
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Eevelu:

1) higiēnisku ka ari parasto galda
Sāli zem markas ~Kristall 4 ‘;

2) konzervu sāli „KristalP\ lee-

tojamu moderneecibas (sveestam
un seeram), zivju-, gaļas-, sakņu-
un augļu konzervu fabrikās; un

3) techniku sāli.

Mani fabrikāti ir no medicinal-

valdes apstiprināti un no ārsteem

un Londonas higiēniska institūta

par labu atzīti un eeteikti.

m

&

sr
sr

*
fr
&
&

*
*
*
&
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LL!

Kiga,
Kungu eelā 6.

Kiga,
Kungu eelāffr.6

f.L jnertensa
kažoku magazina,

i{ungu eela Dp. 6.

1) Petrogradā, >levskij-Prospektā N? 21, paša namā.

2) „ Gostinij-Dvor M? 58.

3) „ Leel- (En gros) noliktava: Gostinij-
Dvor Ns 2—3.

4) Nižnij-Novgoroda
, pa gada tirgu (meses) laiku I.

linijā N; 20.

5) Leipcig?, Brūhl 59 58.

6) Berlinē, Parizē, Londonē, Briselē.

E e v ē I:

IV kažoku preces,
leelā izvēlē gatavus kungu un dāmu kažokus, paleto-
sus, rotundas, Stolu boas, mufes, krāgus, cepures un

dažadus kažoku tepiķus u. t. t.

Pastellējumu peenemšana preekš kungu kažokeem
un dāmu kažoku konfekcijam jaunākos elegantos fa-

► sonos, paša darbnicā izgatavoti.
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X
x
X
X
X
X
* JelgaOo, Ireelaja eela Dp. 12,

Brāļi Hall,
senāk A. Šveissing

pretim Pasta eelai. Telefons Nr. 152.

■ 1 Eeteic bagatigā izvēlē :
~

X
X
X
x
X
xr Audekļa preces.

w Zīda drēbes.
S Oderu drēbes.

Leetas sargus

Dāmu hleišu un mēteļu drēbes, bungu uzvalku un mēteļu drēbes.

x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X

„ .
m ■■■■■

Kokvilnas preces. w

Kungu veļu. 5
Gumijas galošas. R

Dažadas vates. *

S Zīda-, vilnas- un kokvilnas lakati. Akciju Sa- S
5 ’beedribas Max Grebnera vaska drēbes fabrikāti. 8

XXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX

• A

Helenes eelā Nr. 13. Telef. 6945.
Uzņemas

artēzisku, abesinisk. un

filteru

aku urbšanu.
Turam krājumā un izgatav ar elektrisku dzinēj, spēku
pumpjus un pumpju daļas ša laika vajadzibam par

mepenam eenam.



£. jhra\ dēli.
Mineral-ūdeņu eestādes.

Fabrikas un noliktavas?

JelgaOa, Leepaja, ou*

bultos, Oentspilē,
ļj Oalķa, Ooinsķa.

Visleelalia minerāl ūdeņu firma Kreevijā.
1914. gadā pilditas pāri par

l2miljonu pudeles.
Jauns!

»Koroljok“
izgatavots no svaigu apfelzinu sulas, pasterizēts,

tā tad pilnigi izturigs pret bojāšanos.

āoētķu dzēpeens:

„Solo-Sekt“.
Visas izstādēs dabūtas aug-

stākās godalgas.
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J\. Glahsneeks, Riga,
:n

D

2)

3)

4)

5)

co

4ā
ICO
IVJ

taU

co

oo

oo

Aleksandra eelā JYr. 9z. 9. telefons 42-28.

Kā veetneeks no sekošām firmām:

J. D. Dominikus un dēleem, Remšeidē.

Spear un Jackson Ltd., Sheffieldē,
Nicholson File Co., AmerikA,
Brāļeem Born, RigA,
I. Baltijas Pakavu fabrikas, RigA.

Apgādā:

* l

Gmtr'

...

Oislabaķas flmepiķas Oīles,

ēveļu zobus, frēzētājus, visādus borus,
pakavus, pakavu naglas.

Bez tam

L
visādās ēdamas eļļas, sinapes.

Visas še min. preces ir dabonamas visos labakos šo leetu veikalos 11l

šķērs-
u.

rokaszāģus,
šmirģe|a
ripas.
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X
X
X
X
X
X

Aktiebologet Baltik
Sodertelje (Zveedrijā).

ļļļ
Fabrikas noliktava preekš Kreevijas:

X RiļjA, LeelA Ķēniņu ceļā Nr. 27.
IK l'asla kuatlte 1039, 1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

_
X

1 £
J X

jaunais .Baltik* M. Zeparators. )K
Katalogi un cenu rāditaji par brīvu.

blakam Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskai Sabeedribai.

Peedāvā ceen. lauksaimneekeem

slavenos

»Baltik“ zeparatorus
ar veenkaršu trumuli un ar šķīvišeem.

zeparatori ir nepārspēti
mOOIrIIC tapat nokrejošanas, kā

veenkāršas, stipras konstrukcijas un vee-

gias gaitas ziņā.

„Baltik“
zeparatori god-
algoti visās iz-

stādēs, kur tee

j| izstādīti, ar pirmām godalgām.
-* ■«-■« mājsaimneecibas zepa-

w nDcHtIK rators nokrejo 30 stopu

stundā, cena 20 rbļ.

X spēka zeparatori.X ~Baltik
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jauns un eeverojams peensaimnee-
cibam!

„Baltik“
turbinas moderneeciba.

r
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99 USSIA braucamo riteņu un

automobiļu fabrikas

i* a,

•*
Aleksandra eelā Nr. 129133.

„RUSSIA“ braucamee riteņi, godalgoti visās izstādēs.

Braucamo riteņu daļas un komplekti sastāvi fabrikan-

teem un izlabošanas darbnicam.

Braucamo riteņu peederumi jaunakā un pilnīgākā izvēlē.

Pašu izlabošanas darbnica.

Automobiļu krājums
frakts un personu vadašanai, jaunākās konstrukcijas.

Izlabošana uz veetas. Pneumatisku šinu

krājums.

Speeķi || Bērnu ratiņi
Ēeroču nodaļa.

Rigas noliktava Teatra bulvāri Nr. 7.
Leels krājums flinšu, revolveru, pistoļu- Eeroču peede-

rumi. Visādi sporta preekšmeti.

64
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6eorgs Chalhcims, Riga,
Kantoris: Leeiajā Pils eelā Nr. 16, paša namā.

Dibināts 1860. g.

M

CJ

l/l

B
CTS

sa-

leci-tirgošanas ar neizstrādateem

materialeem.

F a
L

brikas preeki:
vāģu smērēs, zēģel-lakas, pudeju sveķa, sveķu
līmes, sfeķu eßas, brūveru piķa, šverspata,
leichtspata, kaļķuspata, kachelu glazūras u t. t

i'-k;

FeO PTA brEHMA.
Bh r ' PHTI.

Wagenschmiere-Fabrik v. Gftor£ Thalheimjtiāa.

•Alabasters.

BJ

BJ

5'

65 5
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I ~Ceniraiā“
2) I. klasse. Kopējā

pirts.

Tr,r. ' ' 1

si. -> 4
*

.

i-UJ IlUl

&

Tnl

*

I) Ara izskats.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X Numuru pirtis:
5 Par veenu numuru bez vannas (ar garaiņu krāsni) 50 kap.
X »» .. i> ar vannu un dušu (bez garaiņu krāsnes) . .

45
„

X •* ». papildu biļeti numurā 20
~

V ». ..
tālāku vannu 20

„

ļļļ Bērna biļete numurā 10
„

X Kop.ejās pirtis:
X Vireešu 1. kl 35 kap.
X ..

2. , 20
S 3 12

..

Cenas

Seeveešu l. kl.
. . .

2

Bērni maksā puscenas.

25 kap.
12

„

„Lauksaimneeku Kalendārs41 1915.

KXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXI

pirts Jelgavā,
Dīķa eelā 13. x

Tālrunis 1066. J
X
X

1) Bufete. X
X

2) Mašinu telpas. X

3) Nr. ar 2 vannam. X

-

Šjssg

II
ui

j

1

Numuru pirtis atvērtas ceturtdeenās, peektdeenās un sestdeenās.

Kopējas pirtis atvērtas peektdeenās un sestdeenās.

Pa svētdeenam (no pīkst. 6—lo rītā) atvērta veenigi 2. kl. vīreešu no- w

daļā. Minētās darba deenās visas nodaļas atvērtas no pīkst. 10 rītā.

Peezime. Numuru jeb vannu ir teesiba leetot 1 (vannu) stundu, X
par katru minūti ilgāk katra persona maksā 1 kap.

Vērtsleetas un naudu lūdz pee kases atstāt. X

Par pirts apkalpotāju nekārtigu uzvešanos, lūdzam greestees pee S
pārvaldneeka.

XXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» ********************************
66 67
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Politiska un literariska rita avize

ar visjaunakām ziņām

„Rigas Ziņas"
sneedz vēl nakti peenākušas telegramas, ātrākās un no-

teiktākās veetejās ziņas, pastāvigus pārskatus par pub-
lisko dzīvi, saistošu stāstu nodaļu u. t. t.

„Rigas Ziņas“ maksā ar peesūtišanu par pa-

stu: par 1 gadu 3 rbļ. 50 kap., 1
2 gadu 2 rbļ., ceturksni

1 rbl. 10 kap., par mēnesi 40 kap. Rigā un āree-

nes izdalāmās veetās saņemot par gadu 3 rbļ., J/2
gadu 1 rbl. 50 kap., ceturksni 80 kap. mēnesi 30 kap.

i;:„ Numurs maksā I kap. =
Laikraksts iznāk 7 reizas nedeļā (ari svētdeenās

un svētku deenās).

Sludinājumi par sīku drukas rindiņu maksā 10 kap.,
avizes preekšpusē 30 kap., tekstā 25 kap.

Visi naudas sūtijumi un apstellejumi adresējami:

Bt> maßiiyio KOHTopy ra3eTbi:

„Rigas Ziņas46
bi> Pnri.

Pasta kaste Nr. 34.

Parauga numurus uz vēlēšanos izsūta par velti.

I zde vej i:

3* Striķis un beedri,
Rigā, Todlebena bulvāri Nr. 2.
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