


Salpls
Rīga, Dzirnavu iela 66, seta.

Tāļrunis 26797.

(Ogrē, Lielvārdes ielā 29, paša namā)

Godalgots ar 1. šķiras godalgu Saldū, Kul-

digā, Bauskā, Rēzeknē un Tirzā.

Dažādi pumpji: sūcēji, spie-

dēji, vircas pumpji, mašin-

pumpji, dziļāku pumpji u c.

Trieci (tarāni). Pumpju da-

ļas. Dārzu apūdeņošana.
Ūdens ierīkošana

kūtīs, staļlosu. c.

Urbjakas.
Dod padpmus aku ie-

rīkošanā.

Ierīko automātisku dzirdīšanu seklās kūtīs.



Vadonis pa Ogri

Ogresupe

1928.

OGRES NAMĪPAŠNIEKU BIEDRĪBAS IZDEVUMS



Spiestuve „Liepājas Burtnieks"

:-. Rīgā, Valdemāra iela N 37 :-:
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levadam.

Vasaras sezonai sākoties ikviens, kas domā par
savu un savu bērnu veselību, cenšas atrisināt jautā-

jumu, kur pavadīt saulaino vasaru un atrast gaisu,
kas varētu atspirdzināt pieputējušās pilsētnieku plau-
šas. Pirms kara par šo jautājumu daudz nebija jā-
domā: visi zināja, ka labākas atpūtas vietas

Ogri Rīgas tuvumā otras nav. Ne tā tas pēckara

gados — tagad Ogre likās tā kā drusku aizmirsta.

Taču intrese ar katru gadu manāmi pieaug un, jā-
domā, drīzi vien Ogres zaļumu vieta atkal iekaros

vispārējas zimpatijas ...
Lai tāpēc plašākas aprindas iepazīstinātu ar

Ogri kā atpūtas vietu, ar viņas īpatnējiem apstāk-

ļiem, sauso priežu gaisu, kas nepieciešams daudza-
jiem plaušu slimniekiem, un visām tām ērtībām, ko

sagādā Ogres ģeogrāfiskais stāvoklis un labierīcības,!
tad Ogres namīpašnieku biedrība ir stājusēs pie īpašai
„Vadoņa pa Ogri" izdošanas. Izdevēja cer, ka va-

donis, sniegdams vispirms vēsturiski-ģeografiskas zi-

ņas un pēc tam dažādus norādījumus tīri praktiskos

jautājumos, noderēs kā palīgs tiklab tiem, kuri vēl

meklē sev atpūtas vietu, kā arī tiem, kuri par tādu

ir jau izraudzijušies Ogri. Cik pilnīgi tas sasniegts,
lai spriež paši Ogres god. viesi un citi interesenti.

Uz varbūtējiem trūkumiem šajā pirmajā izde-

vumā lūdzam aizrādīt. Turpmākos izdevumos ņem-

sim šos aizrādījumus vērā un trūkumus centīsimies

novērst.

Ogres Namīpašnieku Biedrība,

Ogrē, sulu mēnesi 1928.
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Ogres

pilsētas
nams



5

Vēsturiski-ģeografiskas ziņas.

Ogres pilsēta atrodās pie Rīgas -Daugavpils
dzelzceļa līnijas, Ogres stacijas, 34 kilometrus no

Rīgas, pie Ogres upes ietekas Daugavā. Ogri min

jau 1184.—1196. gados Latviešu Indriķa rakstos, kur

aprakstītas senču piļu atrašanās vietas. Pie Ogres
ietekas Daugavā, uz t. s. Ķenckalna*), Ogresgalā

(kā veci ļaudis vēl tagad sauc Ogri) bijusi Ikšķiles
novada senču pils — Rīga. Tā bijusi Daugavas lībie-

šiem galvenais politiskais centrs. Bieži te sapulcē-

jušies visi Lībijas kungi apspriest kara gaitas. Senču

pils vietu Ķenckalnā vēl tagad norāda dažas pazī-

mes. Ap 1850. gadu tagadējās Ogres pilsētas vietā

bijušas Ikšķiles muižai piederošās: „Enīša", „Svelmes",

„Sķiparu" un „Tutes" saimniecības. 1874. gadā ap-

tieķnieks A. Ede nonomājis no Rīgas pilsētas uz

40 gadiem Ikšķiles meža gruntsgabalu Nr. 5, t. s.

Ogres parku. Pēc nomas laika notecēšanas viņam

vajadzējis parku atdot Rīgas pilsētai atpakaļ, nojau-
cot visas ēkas, ja tādas būtu uzceltas. Bez tam vi-

ņam bijis aizliegts ierīkot fabrikas, viesnīcas vai

citus Šo līgumu A. Ede 1875. gadā at-

devis mežkunga Šulca kundzei Alidei dzim. Ertling.
Tā vienu daļu parka iznomājusi tālāk Holandes kon-

zulam Eiženam Milleram, bet uz atlikušās daļas uz-

cēlusi apm. 18 vasarnīcas. Tās ļoti izdevīgi izīrētas,

jo ērtā dzelzceļa satiksme, priežu meža veselīgais

gaiss un peldēšanās iespējamība Ogres upē pievilkusi
rīdzinieku uzmanību.

Pirms Rīgas-Daugavpils dzelzceļa būves Ogrē

pastāvējis zirgu pasts. Pasta stacija atradusēs taga-

*) Ķenc-ķēniņš.
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dejā Ogres Grīvas muižā. Līdz ar dzelzceļa satiks-

mes ievešanu zirgu pasts izbeidzis savu darbību un

Ogres Grīvas muižā ierīkots mežziņa miteklis, kas

tur sabijis līdz 1895. gadam. Vēlāk tas pārcelts uz

Slotiņu kalnu, kur pastāv vēl šobrīd.

Sulca kundzes vasarnīcu īrnieki 1884. gada ru-

denī nodibinājuši „Vecogres koloniju" un uzaicinā-

juši dzelzceļa direktoru Mertensu pārņemt no Šulca

kundzes nomas līgumu un atpirkt izīrētās vasarnī-

cas, ko Mertenss arī izdarījis.
1885. gadā nomas līgums starp Mertensu un

Rīgas pilsētu ticis atcelts un noslēgti atsevišķi dzimts-

nomas līgumi starp vasarnīcu īrniekiem un Rīgas

pilsētas muižu valdi. Pirmajos gados kā pirmiemaksa,
tā nomas nauda bijušas ļoti zemas, bet pakāpeniski

palielinātas un 1908. gadā jau pirmiemaksa bijusi
400 rbļ. un ikgadējā nomas nauda — 15 rbļ. par

pūrvietu. Tajā gadā jau bijis apm. 200 vasarnīcu.

Vasarnīcu skaits ikkatru gadu strauji pieaudzis un

1914. g. Ogrē jau bija vairāk kā 300 vasarnīcu,

v Pasaules kara vētras Ogri pārvērta drupu kau-

dzē. No skaistajām vasarnīcām palika tikai dažas

un tās pašas ar izgŗautiem logiem un durvīm.

ledzīvotājiem, no bēgļu gaitām atgriežoties, stā-

vēja priekšā smags pārbaudījums, jo bij vajadzīgi

kapitāls un darba rokas ēku atjaunošanai.
1920. gadā Ogre ieguva miesta tiesības, t. i.

savu pašvaldību ar 12 domniekiem. No tā laika arī

sākās enerģiska apbūvēšanās, kura vēl tagad turpinās.
1928. gada 25. februārī Ogre, ar Saeimas lē-

mumu, izsludināta par pilsētu.

Pilsētas apraksts.

Dzelzceļa līnija Ogri dala divās daļās. Pa labi

no stacijas, t. i. Daugavas pusē, atrodas t. s. Ogres
centrs — tirdznieciskā Ogre ar tirgus laukumu, kur

trešdienās un sestdienās notiek nedēļas tirgus. Pa

kreisi ir vasarnīcu rojons, t. s. Ogres parks.
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Ogres centrā ievērojamākās ir Brīvības un

Rīgas ielas. Brīvības iela sākās no Rīgas ielas un

stiepjās pāri dzelzceļa līnijai, ari Ogres parkā, līdz

Tīnūžu un Lielvārdes ielām. Brīvības ielā, Ogres
centra daļā, atrodās viesnīca-restorans „Ogre", bet

Rīgas ielā — Ogres apvienoto biedrību nams un

Ogres pilsētas pašvaldība un policija (Bērna namā).

Ogres parkā ved liepām apstādītā Brīvības iela,
kur atrodas viesnīca-restorans „Esplanāde" un tai

blakus „Apgāde" — malkas un lopbarības veikals.

Bez tam Brīvības ielā ir provizora Šīrona „Ogres
aptieka" un peldu iestāde, kūrmāja, Pūra maiznīca

un vairāki tirdznieciski uzņēmumi. Brīvības ielas

galā sākas Tīnūžu ielā, uz kuras atrodas: 0. Silkena

desu darītava un tirgotava, apdroš. A./S. „Latvijas
Loids" aģentūra, Landovska namā, un pirmklasīga

pansija „Stella".
Brīvības ielas liepu apstādījumam beidzoties,

pa labi nogriežas Bērzu aleja, kura izbeidzās pie
Krasta ielas Ogres malā. Krasta un Bērzu

alejas stūrī atrodas Fuchsberga pansija Šulca namā.

Tālāk Krasta ielā atrodās Ogres pilsētas pamatskola,
visvecākā Ogres vasarnīcā. Aiz skolas nāk pilsvei-

dīgā Graumaņa vasarnīca, tāļāk Mīlestības kalns,
kuram blakus sporta laukums. Aiz sporta laukuma,

ejot pa Lielvārdes ielu redzama Grossmaņa vasar-

nīca, viņai iepretim, pāri upei, Zonnera dzirnavas.

Ejot tāļāk pa Lielvārdes ielu, pa kreisi redzama

J. Stārķa kokrūpniecība un J. Cinīša cementrūpnie-

cība, bet pārejot Norupīti sākas „Jaunogre". Jaun-

ogrei beidzoties pilsētas robežas noslēdz E. Liepas

papes fabrika.

Uz Pārogri ved laipas Bērzu alejas galā. Bez

tam satiksmei ar Pārogri ir vēl 2 tilti: 1) uz Rīgas
ielas un 2) no Lielvārdes ielas pretim dzirnavām un

otras laipas dažus desmitus soļus iepriekš dzirnavu tilta.

Pārogrē pie Čakstes prospekta Bākas (Kazāku)
kalna pakājē atrodās kokiem apaudzis izrīkojumu
laukums. Pilsētas valdes nodoms ir šo laukumu un
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Provizora
P.

Širona

māja,

kura

atrodas

aptieka
un

pasta-telegrafa
kantoris.
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Bākas kalnu izkopt par plašu pilsētas parku, — ierī-

kojot celiņus, laukumā uzceļot estrādi un uz Bākas

kalna — paviljonu. Čakstes prospekta kreisā pusē

ir dzirnavas, kurām pretī vācu kareivju brāļu kapi.

Apm. 1 klm. aiz dzirnavām ir Ķenckalns, kura galā
atrodās pasaules kara laikā uzceltā blindaža; no šā

kalna pārredzama daļa Ogres pilsētas un tās apkārtne.
No sporta laukuma Ogres parkā Norupes iela

ved uz jaunāko pilsētas daļu — Grebu salu, kur

Norupītes krastā atrodas pilsētas kapsēta, ar atsevišķi

nodalītiem latviešu brāļu kapiem.
Uz Mālukalnu no stacijas ved Upes prospekts,

kura galā, uz Slotiņkalna, atrodās Rīgas pilsētas
mežniecība.

Ogres kalni.

Cauri Ogres pilsētai stiepjās t. s. Ogres Kan-

gari, kuri sadalās vairākos kalnājos. Liela daļa no

šiem kalnājiem ir apbūvēta vasarnīcām. Citi noder

vasarniekiem par pastaigāšanās un atpūtas vietām.

Vilku kalni. Vilku kalni ir rajons no Ogres
upes labā krasta, sākot ar dzelzceļa līniju līdz Tī-

nūžu un Lielvārdes ielām. Pēc nostāstiem, te salasī-

jušies vilki, naktīs gaudojuši un uzbrukuši Ogres

galam. Šinī rajonā arī sāka celt pirmās vasarnīcas.

Vēl tagad šis rajons saucās par „veco parku". Pie

sporta laukuma Vilku kalni uz paša upes krasta

pāriet Grantskalnos. Pa kreisi no upes labā krasta,
t. i. Grantskalna paceļās augsts Vilku kalnu paugurs
— Mīlestības kalns. No šī kalna atklājas
skaists skats uz Ogres upi.

Serķīškalns ir atzarojums no Vilku kalniem

ziemeļu pusē. Šinī kalnā senāk mājojuši mazi grau-

zēju dzīvnieciņi, no kuriem cēlies kalna nosaukums.

Slotiņu un Mālu kalni. No stacijas Upes
prospekts ved Slotiņkalnā, kurš atdala pārējo Ogri
no Mālukalna. Aiz Slotiņkalna un mazās Ļebinas
upītes ir Mālukalns. Šī vieta nemaz neatgādina
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Dzelzsceļa viadukts.

kalnu, jo tā ir gandrīz līdzena, savu nosaukumu

tas dabūjis no senajām mālu bedrēm. levērojamākā
ēka šinī rajonā ir Centrālās Slimo Kases sanatorija
— bērnu atpūtas nams. Pa labi no Mālukalna

stiepjās augstie, garie Zilie kalni. Kalni apau-

guši ar viršiem, kuri vasarā zied ziliem ziediem.

Saules dienās ziedi izdod itkā zilu miglu, no kā arī

cēlies kalnu nosaukums.
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Panzija

„Stella"
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K.

Ausbika

«Ogres"

restorans-viesnica.
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Ķenckalns. Dienvidus virzienā no Ogres

stacijas, pāri Ogres dzelzceļa tiltam, kreisā pusē,
atrodās Bākas (Kazāku) kalns, labā pusē — Urgas
kalns. Apm. 2 klm. aiz Bākas (Kazāku) kalna pa-

cēlās visaugstākais kalns — Ķenckalns, kurš Ogres

pusē ir noaudzis alkšņu un lazdu krūmiem. Ķenc-

kalns ir garš kalnu strēķis divām nogāzēm ar

stāvām kraujām. Kalna augstākā vietā trīs galotnes,
cita par citu augstāka. Se vecos laikos bijusi Dau-

gavas lībiešu pils, vēlāk — baznīca.

Par ikvienu Ogres kalnu tautas mutē ir savi

nostāsti. Visbagātākais teikām ir Ķenckalns. Tā

teika stāsta ka kalna māte, kāda apburta princese,
vēl ļoti ilgi dzīvojusi Ķenckalnā. Pusnaktis un dien-

vidū kalna pakājē atvērušās smagas zelta durvis.

Tajās daiļā princese sēdējusi ar savām divām kal-

ponēm. Pēdējās ar zelta ķemmēm sukājušas prin-
ceses zelta matus. Reiz kāds jauns cilvēks to pa-

manījis. Viņš piezadzies klāt un gribējis sagrābt

durvju kloķi, lai tās neaizvērtos, bet princese to

ieraudzījusi un sākusi daiļā balsī dziedāt:

„Bēgat, meitiņas, slēpjaties!
Zelta matiņos tinaties.

Mums dusēt līdz brīnumu princis nāks

Un grimušo pilsētu izcelt sāks".

Pirms jaunēklis atjēdzies, durvis dārdēdamas

aizcirtušās cieti un palicis tikai kails kalns.

Veci ļaudis stāsta, ka paši dažus desmit gadus
pirms kara esot atraduši kalna pakājē lielu akmeni

ar savādiem rakstiem. Nosprieduši, ka zem tā va-

jaga būt naudai, bet kad atnākuši ar lāpstām, ak-

meni vairs nevarējuši atrast.

Ogres upe.

Ogre ir strauja upe. Kā Daugavas pieteka no

labās puses, viņa savu sākumu ņem no Piebalgas
ezeriem, turpat apmēram, kur izceļas Gauja. 1844.

gadā Strūve par Ogri rakstīja šādi: „Pie ievēroja-
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mākām. Vidzemes upēm pieder Ogre. Pie Ērgļiem

viņa tek vēl 550 pēdu augstumā un līdz savai grīvai
pie ietekas Daugavā, viņai jānoteic taisnā virzienā

apmēram vairs tikai 60 verstes. Šaī gabalā viņai jā-

Ogres
upe

nokrīt strauji minētās 550 pēdas. Tamdēļ ari viņa
pie grīvas krīt šņākdama, kā kalnu upe". Viss

Ogres garums ir 135 verstes. Savā ceļā viņa tek

caur Līdes ezeru un uzņem no dienvidiem Līderes
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ezera noteku, kurā ari ietek Vēžezera noteka; no

ziemeļiem vairāku ezeru notekas, tālāk Jaunogri,

Zusteli, no labās puses Asteri, tad no kreisās puses
Lobi. Daudz interesantu ziņu par Ogri ir sniedzis

prof. Doss, Rīgas Dabas pētītāju biedrības 1895. g.

jubilejas izdevumā.

Ogres pilsētas rajonā Ogres upes krasts un

gultne sastāv no dolomita slāņiem, bet pate upe no-

sēta lieliem un mazākiem laukakmeņiem, kurus te

sanesis šļūdonis. Upe, pa lielākai daļai, šinīs vietās

sekla, kas ļoti patīkami tiem, kuri mīl seklas peldu
vietas. Krasti Ogrei, sevišķi pretim Bērzu alejai, ir

Ogres skats.

augsti un apauguši alkšņiem, ievām, lazdām un prie-
dēm. Vislabākās peldu vietas ir augšpus Zonnera dzir-

navu dambja. Šo pašu rajonu ir ļoti iecienījuši

Rīgas un apkārtējie makšķernieki, kuri šeit ierodas

kuplā skaitā sevišķi pavasaros pēc ledus iziešanas.
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Ogres upe, kalni un bagātiga flora ir tā, kas

Ogres vasarnīcu rajonam piešķir izcilus nozīmi kā

pirmklasīgai atpūtas un veseļošanās vietai visā

Latvijā. Beigās, peldu viesiem par prieku, jāatzīmē,
ka drīzumā ir nodomāts atjaunot peldu būdas un

steķus, kādi arī pirms kara pastāvēja.
Kā klusa atpūtas vieta Ogre jau sen priekš

kara tika iecienīta. Sausais, tīrais un veselīgais

gaiss krūšu slimniekiem, mazasinīgiem un citiem

lielā mērā uzlabo veselību. Dažs labs ar vārgāku
veselību pavada Ogrē cauru gadu un atjauno
savus spēkus.

Statistika.

Ogrē ir apm. 300 dzīvojamās ēkas un vasar-

nīcas ar apm. 1100 iedzīvotājiem. Pilsētā ir 64 ielas,
no kurām bruģētas ir pagaidām 2. Ogres platība
428,5 ha. Pilsētā ir pasta — telegrāfa — telefona

kantoris, 6 kl. pamatskola, 2 ārsti, vecmāte, aptieka,
2 peldu iestādes, 2 viesnīcas, 4 pansijas, 5 rūpnie-
cības uzņēmumi un 8 biedrības.

I. Valsts un pašvaldības iestādes:

1. Pasta — telegrāfa — telefona kantoris — Brī-

vības ielā 22.

Priekšnieks: J. Šluke.

2. Ogres pilsētas policija — Rīgas ielā 13.

Polic. uzraugs V. Mednis.

3. Pilsētas valde — Rīgas ielā 13.

Pilsētas galva: J. A. Marsons,
sekretārs: 0. Ozoliņš.

4. Valsts autonoma Juglas elektrības uzņēmuma
Ogres rajona pārzinis: E. Čulīts

— Lapu ielā9.

Darba laiks, kā valsts, tā pašvaldības iestādēs,
no pīkst. 9 — 15, izņemot pasta — telegr. — tele-

fona kantori, kas darbojās ari svētdienas rītos

dažas stundas.
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Ogres"Kūrmājas"viesutelpas



Ogre-Kurmāja
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Ogre-Kurmāja
Brīvības ielā 28. Tāļrunis 49.

Grezni ierīkotas istabas. Pirmklasīgs ķēķis. Kon-

certs un dejas muziķa. Atvērta cauru gadu.

Oger-Kurhaus
Freiheitsstrasse 28. Tel. 49.

Elegant moblierte Zimmer. Erstklassige Kūche.

Koncert und Tanz-musik. Geoffnet das ganze Jahr.
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II. Viesnīcas, panzijas, kafejnīcas, un kon-

ditorejas:
1. A. Pudana viesnīca-restorans „Esplanāde", ar

21 istabu — Brīvības ielā 11.

2. K. Ausbiķa viesnīca-restorans „Ogre" — Brī-

vības ielā 4.

3. P. Baumaņa kafē „Kurmāja" ar panziju un

istabām — Brīvības ielā 28.

4. M. Pūres konditoreja — Brīvības ielā 21.

5. Feldmaņa tējnīca — Brīvības ielā 7.

6. Doktorova tējnīca — Tirgoņu ielā 4.

7. Panzija „Stella" — Tīnūžu ielā 8.

8. Lindes panzija — Tīnūžu ielā 8.

9. Dr. Kļaviņa panzija Tīnūžu ielā 12.

10. Fochberga panzija — Bērzu alejā 8.

III. Ārsti.

1. Dr. Tiesenhausens — Berzu aleja 5.

2. Dr. Vasiļkovs — Brīvības ielā 11.

IV. Vecmāte.

Krigers — Tirgoņu iela 1.

V. Aptieka.
Provizora P. Šīrona aptieka — Brīvības ielā 22.

VI. Peldu un ārstniecības iestādes.

1. Prov. P. Šīrona peldu iestāde, ar siltām un

aukstām vannām un dušu pirti. Sezonas laikā

dabūjāmas arī sēra, ogļskābes, skuju un dažā-

das sāls vannas — Brīvības ielā 22.

2. Dr. Kļaviņa gaisa-gaismas-saules peldu iestāde

— Mednieku ielā 12.

VII. Skola.

Ogres pilsētas 6 kl. pamatskola līdz ar pirmskolas
klasi — Krasta ielā 5. Skolas pārzinis: J. Put-

niņš. Skolā darbojās skolēnu „Cerības pulciņš"
un „Jaunātnes Sarkanais Krusts*.
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VIII. Kapsētas.
1. Pilsētas kapi.
2. Latviešu brāļu kapi.
3. Vācu brāļu kapi.

IX. Rūpniecības uzņēmumi.
1. J. Stārķa kokzāģētava un galdniecība — Lāču

un Čiekuru ielu stūrī.

2. E. Liepas papes fabrika un koku slīpētava —

Lielvārdes ielā.

3. Fr. Zonnera ūdens dzirnavas — Dzirnavu ielā.

4. Kalniņa kokzāģētava un galdniecība L. Dārza

ielā 8.

5. Ciņa cementa cauruļu un stabu lietuve —

Lielvārdes ielā.

X. Tirgotavas un darbnīcas.

A. Pārtikas un kolonialpreču tirgotavas :

Kalniņa pārtikas preču tirgotava — Brīvības ielā25.

Kroesera pārtikas preču lieltirgotava — Brīvības

ielā 11.
_

Meijersona pārtikas preču veikals — Brīvības ielā 2.

Davidsona kolonialpreču veikals — Brīvības ielā 12.

Kacena pārtikas preču veikals — Brīvības ielā 13.

Kārtiņa kolonialpreču veikals — Brīvības ielā 16.

„Ogres ekonomiskais veikals" — Brīvības ielā 18.

M. Pūres maiznīca — Brīvības ielā 21.

Baloža pārtikas preču tirgotava — Rīgas ielā 1.

Kauliņa pārtikas preču tirgotava — Tirgoņu ielā 1.

Krūzes pārtikas preču tirgotava — Tirgoņu ielā 9.

Bērziņa pārtikas preču veikals — Tirgoņu ielā 6.

Vīca pārtikas preču veikals — L. Dārza ielā 12.

Kļaviņa pārtikas preču veikals — Lielvārdes ielā 24

Skujas pārtikas preču veikals — Lielvārdes ielā 45.

Jansona pārtikas preču veikals — Lielvārdes ielā 47.

B. Desu un gaļas tirgotavas :

Silķēna desu darbnīca un gaļas tirgotava — Brī-

vības ielā 2.
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Austriņa desu darbnīca un gaļas tirgotava — Brī-

vības ielā 11.

Silķena desu un gaļas tirgotava — Tīnūžu ielā 1.

Miķelsona desu darītava — Brīvības ielā 12.

C. Modes un drogu preču tirgotavas:

Ozoliņa galantērijas veikals Brīvības ielā 12.

Vītola parfimērijas un drogu preču veikals — Brī-

vības ielā 18.

D. Frizieru veikali:

Steinberga frizieru zalons — Brīvības ielā 13.

Blicava frizieru veikals — Brīvības ielā 12.

Blicava frizieru veikals — Tirgoņu ielā 4.

E. Fotogrāfijas:

Lībeka fotogrāfija — Brīvības ielā 18.

Blicava fotogrāfija — Tirgoņu ielā 4.

F. Grāmatu un rakstāmlietu tirgotava

Lībeka grāmatu veikals — Brīvības ielā 18.

G. Vīnu tirgotavas:

Ausbiķa vīnu tirgotava — Tirgoņu ielā 9.

A. Baloža vīnu tirgotava — Rīgas ielā 1.

H. . Malkas tirgotavas:

Jirhufa un Miķelsona malkas un auzu tirgotava —

Brīvības ielā 13.

J. Apavu darbnīcas:

Ozoliņa apavu darbnīca — Brīvības ielā 27.

Kalniņa apavu darbnīca — Tirgoņu ielā 2-a.

Didrichsona apavu darbnīca — Tirgoņu ielā 4.

Bremšmita apavu darbnīca Tirgoņu ielā 1.

K. Drēbnieku darbnīcas:

Lapiņa drēbnieku darbnīca — Ķiršu ielā 4.

Kalniņa drēbnieku darbnīca — Brīvības ielā 16.

Barabančika drēbnieku darbnīca— Brīvības ielā 13.

Griķa drēbnieku darbnīca — Tilta ielā 2.
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Zuša drēbnieku darbnīca — Rīgas ielā 13.

Martinsone— modiste — Upes prosp. 9.

L. Galdnieku darbnīcas:

Neimaņa galdnieku darbnīca — Brīvības ielā 2.

Baltkaula galdniecība — Rīgas ielā 2.

Zaķa riteņu darbnīca — Rīgas ielā 4.

M. Kalēju darbnīcas:

Feldmaņa kalēja darbnīca — L. Dārza ielā.

Plostnieka kalēja darbnīca Tirgoņu ielā 2.

Grūbes kalēja darbnīca — Rīgas ielā 8.

Ozoliņa un Mikša skārdnieku darbnīca un veikals

Brīvības ielā 2.

N. Dārzniecības.

Jansona dārzniecība — Daugavpils ielā 1.

Rotberga dārzniecība — Rīgas ielā 7.

XI. Biedrības un organizācijas.

1. Ogres-Sprēstiņu Palīdzības Biedrība, dib.l888.g.,

apvieno 144biedrus. Biedrības pr-ks: ,1. Stārķis.

2. Ikšķiles Krāj-Aizdevu Sabiedrība, dib. 1908. g.

apvieno ap 500 biedrus. Sabiedrības padomes
pr-ks — J. Dalbiņš, valdes pr-ks: B. Lazdiņš.

3. Ogres Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība, dib.

1910. g., apvieno 60 biedrus. B-bas pr-ks: M.

Krastiņš.
4. Ogres Namīpašnieku Biedrība, dib. 1925. g.,

apvieno 47 biedrus. B-bas pr-ks: M. Paucīts.

5. Ogres Kultūras Veicināšanas Biedrība, dib.

1926. g., apvieno 70 biedrus. B-bas pr-ks: A.

Cimbuls.

6. Brāļu kapu komitejas Ogres nodaļa, dib.

1926. g., apvieno 26 biedrus. Nodaļas pr-ks:
T. Spuriņš.

7. Latvijas Nacionālās Atvaļināto Karavīru Bie-

drības Ogres nodaļa, dib. 1927., apvieno apm.
50 biedrus. Nodaļas priekšnieks: J. Sniedze.
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8. Ogres Ikšķiles Zvejnieku Biedrība, dib. 1927. g.,

apvieno 50 biedrus. B-bas pr-ks: J. Reinsons.

Ogres telefona centrāles abonentu saraksts:

8 Ausbiķis, Kārlis, restorans-viesnīea.

51 Aļeksejevs, Aleksandrs.

44 Bandrevičs, Vilis.

39 Baumans. Pauls, būvuzņēmājs.
49 Baumans, Pauls.

17 Bērziņš, Mārtiņš, tirgotava.
35 Bombans, Jānis. '

4 Cimbuls, Augusts, mežzinis.

10 Dāvidsons, Kārlis, tirgotava.
42 Eichmanis, Vilhelms.

13 Fuchsbergs, Vallija, pansija.
34 Grauman, Emilija.
5 Juglas elektr. uzņēm. pārzinis.
1 Jansons, Alberts.

20 Jansons, Andrejs.
29 Kalniņš, Elza.

46 Kalniņš, Kārlis, Upes prosp. 9.

23 Kamper, Pauls, koku apstrād. fabrika „Blomos".
2 Kanēls, Ernsts, Lejasziedos.

36 Kārtiņš, Jānis, tirgotava.
32 Ķēse, Andrejs.
41 Kļaviņš, Augusts, ārsts, pansija.
45 v. Klots, Roberts.

3 Krūze, Krišjānis, tirgotavā.
15 Kroeser, D., kolonialpreču lieltirgotava.
33 Kundrats, Andrejs.
25 Landovskv, Herberts, Ikšķiles „Saleniekos".
26 Landovskv, Jānis, „Latv. Lloida" aģentūra.
55 Legue un Miihlman, kantoris.

40 Linde, Emilija, pansija.
22 Marsons, Jūlijs.
58 Miska, Jānis.

37 Niedra, Jānis.

7 Ogres dzelzceļa stacija.
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57 Ogres Ekonomiskais veikals.

50 Ogres koku sllpētava un papes fabrika

18 Ogres pilsētas valde.

19 Pasta-telegrafa kantoris — pastmeistars.
6 Pasta-telegrafa kantoris — techniķis.

59 Policija.
47 Postnieks, Miķelis.
48 Postnieks, Miķelis.

52 Pudans, Arturs, viesnīca-restorans „Esplanade".
27 Pūre, Mārtiņš, maiznīca.

30 Putniņš, Jānis, skolas pārzinis.
56 Rīgas pilsētas mežsargs, Dirveikās.

24 Reinsons, Jānis.

54 Rīgas Centr. Slimo kases bērnu sanatorija.
28 Rīgas pilsētas novērošanas postenis.
43 Ronimois, Emmy.
62 Seljamaa, Igaunijas sūtnis Latvijā.
31 Stārķis, Jānis, būvuzņēmējs.
61 Silķens, Osvalds, gaļas tirgotava Nr. 1.

14 Silķens, Osvalds, gaļas tirgotava Nr. 2.

38 Šīrons, Pēters, provizors.
21 Tuberk. apkaroš. biedr. bērnusanatorija, Ogres-

Grīvas muižā.

53 Vārna, Jēkabs.

16 Vasiļkovs, Valentins, ārsts.

12 Vierhuf-Volferc, pansija.
11 Zonners, ūdens dzirnavas.

50 Žube, Jānis.

Ielu saraksts.

Ogres pilsēta sadalās 6 lielākos rajonos : Ogres

centrs, Ogres parks, Jaunogre, Pārogre, Grebu sala

un Mālukalns.

Katrā atsevišķā rajonā ietilpst šādas ielas:

T. Ogres centrā.

Brīvības iela.

Krasta iela.

Ķiršu iela.

Rīgas iela.

Skolas iela.
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Tirgoņu iela.

Tilta iela.

Ziedu iela.

Enkurnieku iela.

11. Ogres parkā.

Bērzu aleja.
Brīvības iela.

Baznīcas iela.

Jaunā iela.

Krasta iela.

Kalna prospekts.
Kalna aleja.
Krauciema iela.

Klusā iela.

Kapu iela.

Lielvārdes iela.

Lauku iela.

Lapu iela.

Līču iela.

Meža prospekts.
Mednieku iela.

Miera iela.

Norupes iela.

Priežu aleja.
Parka iela.

Pļavu iela.

Suntažu iela.

Zvaigžņu iela.

Zaķu iela.

Zaļā iela.

Tīnūžu iela.

Turkalnes iela.

Ūdens iela.

Upes prospekts.
Vārpu iela.

Čiekuru iela.

III. Jaunogre.

Amatnieku iela.

Bezdelīgu iela.

Lielvārdes iela.

Peldu iela.

Rūpnieku iela.

Rožu iela.

Vēja iela.

Čiekuru iela.

IV. Pārogrē.

Daugavpils iela.

Dzirmvu iela.

Dravnieku iela,

Kalēja iela.

Liela Dārza iela.

Lielā Smilšu iela.

Mazā Smilšu iela.

Mazā Dārza iela.

Puķu iela.

Riņķa iela.

Strēlnieku iela.

Čakstes prospekts.

Urgas iela.

V. Mālkalnā.

Ausekļa prospekts.
Gaismas prospekts.
Robežu iela.

Saules prospekts.
Ziedu prospekts.
Zilokalnu prospekts.
Vidus prospekts.

VI. Grebu sala.

Grebu salā ielu nosau-

kumus pilsētas dome

nav vēl apstiprinājusi.



Ogre un apkārtne uzņemas

elektrības darbus

J. Plikgalvis, Rīgā, Elizabetes ielā N° 77.

tālrunis 2-8-9-3-7.

Lietpratīga izpilde. Mērena maksa.

HILDE SOMMER
ZVIEDRU DZIEDINĀŠANA, VINGROŠANA UN

MASĀŽA.

Adas, matu un nagu kopšana.

SCHWEDISCHE HEILGYMNASTIK UND MASSAGE.

HAUT und HAĀRPFLEGE. MANICURE.

Pieprasīt aptiekā jeb telefons 50.

SPIESTUVE

"LiepājasBurtnieks"
RĪGĀ, VALDEMĀRA IELĀ N° 37. — TĀĻRŪNlS 2-0-5-8-1.

Piegern un izpilda visādus grāmatu iespiešanas un daiļ-
darbus valsts, paSvaldību un privātām iestādēm, biedrībām,
tirdzniecības rūpniecības uzņēmumiem un privāt personām.

DARBUS IZPILDA APZINĪGI UN NOTEIKTĀ LAIKĀ.



D. un V. Steinbergu
pirmklasīgs

frizieru zalons kungiem un dāmām

Brīvības ielā 13.

Matu un nagu kopšana.

J. Ozoliņa un A. Miks

skārdnieka darbnica

Brīvības ielā N° 2.

Kiempnerei fūr Bau-und Uzņemas visādus skārd-

sāmtiiche Klempner- nieku darbus būvēs un

arbeiten. saimniecībās.

„A P G Ā D E"

malkas, auzu, siena un salmu

tirgotava.
Vairumā. Mazumā.

Brīvibas ielā N° 13.



APDROŠINIET

pret uguni savus īpašumus un mantu

Apdrošināšanas un tronsporta
akciju sabiedrībā

Latvi Lloids
Pamata kapitāls Ls 1.000.000.—

Rezerves
„

Ls 600.000.—

Pieņem visāda veida apdrošināšanas un pa-

skaidrojumus sniedz valde

Rīgā, Lielā Smilšu ielā 34. Tel. 22885, 22842,

22883, 21831, 21823 un

priekšstāvis Ogrē

J. LANDOVSKY kgs

Tinužu ielā N° 7. Telefons 26.



Būvuzņēmējs

J. STARĶIS
Rūpniecības iela 8.

Tālrunis 31.

Koku zāģētava
un

būvgaldniecība

Čiekuru ielā.



Osvalda Silkena

gaļas un desu tirgotava

Tinužu ielā N° 1. Tā]r. N° 61.

Nodaļa: Brīvības ielā N° 2. Tāļr. N° 14.

Augstākā labuma gaļas preces

un desas vienmēr krājumā.

M. Pūre

maiznīca un konditoreja
Brīvības ielā 21.

Pasūtījumus tortēm, kūkām,

un dažādiem cepumiem

izpilda ātri un apzinīgi.



A. PUDANA

VIESNĪCA

pie " ESPLANĀDE" pie

stacijas stacijas

Ērtas istabas ceļotājiem. Silti un auksti

ēdieni katrā laikā.

I. šķiras restorāns. Muzīka.

A. Dļfflotia
FocTHHHima

,ECnJlAHAfl'
HanpoTHB CTaHU.HH.

llpOCTOpHblfl KOMHāTbl

npneHOtoaiMM.

TenibiH n

KyuiaHbn b jik)6oc

Bpemn.

nepBOKnaecubiH peeTopaH.

P9y 3HKa.

A. Pudan's
Hotel

„ESPLANADE"
unveit der Station

Bequeme Zimmerfur

Reisende.

Warme und kalte

Speisen zu jeder zeit.

I.-klassiges Restaurant.

Musik.



K. Ausbika

„OGRES" VIESNĪCA
Brīvības iela 4.

Ērtas istabas, labas pus-

dienas, biljards.

KRĀJUMĀ

dažādi dzērieni, alus no

Tannhāusera un Ilģeciema

brūžiem.



GAISA KŪRORTS OGRE
E. VIERHUFF-WOLFERZ kundzes

VALSTS APSTIPRINĀTĀ ATPŪTAS VIETA

Tinužu ielā 8 Tāļrunis 12

Vasarnica uz kalna, saulainā, sausā skuju mežā. Moderni

mēbelētas istabas, elektrības apgaismošana, vanna, guļamā
veranda, apstarošana, dieta un uzbarošana. Uzņem rekonva-
lescentus un atpūtu pieprasošas personas cauru gadu. Uz

vēlēšanos ārsta uzraudzība. Cena (iesk. Istabu) no

Ls 7.— līdz 10.— dienā.

LUFT-KURORT OGER

STAATLICH BESTĀTIGTES ERHOLUNGSHEIM

Frau E. VIERHUFF-VVOLFERZ

Tinužu ielā 8 Telephon 12

Sonnige, hochgelegeneVilla in trockenem Nadelvvald. Modern-

moblierte Zimmer, elektrische Beleuchtung, Bad, Liegehalle,

Bestrahlungen, Diāt un Mastkuren. Aufnahme von Rekon-

valescenten und Erholungsbedūrftigen das ganze Jahr

hindurch, auf VVunsch ārztliche Behandlung. Pensionspreis
inklusive Zimmer von Ls 7.— bis 10. - tāglich.

Bo3AyujHO-jie4e6HbiM Kypopi Orep
t-ikh [. miiPxyi-BoiibiiiEPii

IIpaBH'reabCTBOM yTBCp>KjļCHHJin ,T,a iia :\:m OTjĻwxa

THHTUIV yjl. 8 I EJIK'I>OH 12

/ļana - naMCMOM Ma rope, b cvxom cochobom necy. Moaho

oficTaMOBneMMbm conHenMbin KOMHaTH, 3/i£ktpmh£ctbo, Barii-ia,

SanKOM flrm nenei-ine jiyHawn, AneTa w ycMneHMoe

nHTaMMe. npnHMMatOT Kpyr/ibifi rofl Bb!3AapaBnnBaK>iu,HX h

b OTflbixe t-iy>KAa|oinMXCFi nnu,. no «enaMkio Mafl3op Bpana.

Lļeiia 3a nonHbifi nanchoh (BKJiKJHan KOMHary) ot naT 7.—

AO 10.
— b Aent>.





OGRES PILSĒTAS

PLĀNS





Visu

priekš

būvēm
un

Visas

kolonial
preces

lauksaimniecības
Jūs

dabūsiet

Jūs

lieltir
gotavā
p

ie

K.
Zvīgznes

-A.

Januma

tirgotava

P.

Kundziņa

Rīgā,

Dzirnavu
ielā

Nr.

101.

Rīgā,

Mārstaļu
ielā

Nr.

25.

Tālrunis
29256

Tāļrunis
20878

Ogres

Ekonomiskā
veika|

Ogres

pilsētā,

Brīvības
ielā

Nr.

18.

Tālrunis
57.

Preces

saņemam
tie~i

no

pirmavotiem,
caur

ko

iespējams

aprēķināt
god

cējiem

viszemākās
cenas.



Prov. P. Širona

peldu iestāti!
Brīvības iela 22,

atvērta ikdienas no 8—22.

Siltūdens vannas ar dušām.

Ogļu-skābes, skābekļa, sēra

un dažādu sāļu vannas.

Dušu pirts.

Warmwasser Reini- BaHHoe saBejienie,

gungsbāder, Kohlen- ļ yr.:ieKHCjm>r, khcjio-

saure-, Sauerstopf-, Pojihhh, cipuka h

Schwefel-, Salzbāder. cgjihhhh nannu.

Russisches Bad. Eann.
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