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Jūŗmala naktī.

IEVADAM.

pasaules karš, kas iznīcināja neskaitāmas vērtības,

nepagāja secen ari Rīgas Jūrmalas peldu vietām un

daudzi no viņas labajiem pasākumiem aizgāja bojā —

krita šim karam par upuri.
Kara vētras gan iznīcināja cilvēka roku darbu un

mācīja vērtības pārvērtēt, bet pret dabas vareno spēku

tās izrādījās tomēr bezspēcīgas.
Ir tiesa, ka ienaidnieks, ielauzies mūsu zemē, ari še

daudz nedomāja, liekot aso cirvi pie žēli šalcošas jūrma-

las priedes simtgadīgā celma, ta krita smagi lūstot za-

riem. Bet paraug, skaties, cik spēcīgi jaunas viņu vietā

aug, stāv braši pret ziemeļa vētrām, dod patvērumu

un spirdzinājumu katram nogurušam, neraugoties uz to,

vai draugs vai naidnieks bijis tas.

Nu jau vairāk gadus no vietas klaudzējuši jūrmal-

nieku āmuri un kalti; uz drupām jauna dzīvība pacē-

lusies, nopostītās ēkas atjaunotas, uzkopti atkal dārzi,

ierīkotas priekšzīmīgas peldu iestādes, sanatorijas, vie3-
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nicas; vasarnīcu skaits pieaudzis, sasniedzot savus pirms-

kara apmērus un Rīgas Jūrmalas peldu vietas par jaunu

spēj uzņemt pie sevis veseļošanā un atpūtā sadraudzīgā
saimē visas pasaules nāciju peldu viesus.

Kas Rīgas Jūrmalā jau bijis reiz, tas nomanījis

būs, kādā brīnišķā trīsvienībā daba še savienojusi savus

dziedinošos spēkus — plašo priežu mežu, spirdzinošo jūru

un krāšņo upi, tādā nepārtrauktā saistībā un tuvumā

vienu pie otra.

Ir nenoliedzami, ka visā plašā pasaulē sastopamas

vietas daudz krāšņākas par mūsu jūrmalu, bet tikpat

nenoliedzama ir ari patiesība, ka mūsu ziemeļu Rivjerai

— mūsu skaistajai jūrmalai, piemīt daudz tādu īpašību

un priekšrocību, kādas citur atrast būs grūti.

Jo dziļāk spersat kāju jūrmalas smaršojošos mežos,

jo biežāki gremdēsaties vēsajos jūras viļņos, biežāki

gulsaties jūrmalas tīrajās, baltajās smiltīs un brīvi

atdosaties saules glāsta dzīvinošiem stariem šeit, jo vai-

rāk jūs apburs Rīgas Jūrmalas skaistums, jūs dziļāk

sāksat izprast ziemeļnieku dabas īpatnējo krāšņumu un

pievilcību un slēgsat nesalaužamu draudzību ar to.

Laba daļa ārzemnieku, kuriem bijis ne mazums ga-

dījienu būt pirmklasīgos kūrortos, apmeklējot Rīgas Jūr-

malu un iepazīstoties ar to, ir bijuši sajūsmināti. Tie

dod vislabākās atsauksmes par mūsu jūrmalu un pareģo

tai lielu nākotni.

Arzemieki - pelduviesi, neskatoties uz vienu otru

trūkumu labierīcības — komforta ziņā mūsu jūrmalā, ir

tomēr vairāk kā apmierināti ar tās lielo dziedinošo no-

zīmi, ērto un vaļīgi-brīvo dzīvi, ar mūsu praktiski un

ērti iekārtotām un nedārgām vasarnicām, pēdējo lielo

izvēli un vispār ar mūsu jūrmalas plašumu un dzīves

lētumu viņā.

Plašie, smaršojošie priežu meži, skaistās jūras kāpas

un tāļā bezgalīgā jūra ar savu līdzeni lēzeno, balti-smil-

šniuo dibenu un krastu, svaigais un vienumēr spirdzi-
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nošais, dziedinošais jūrmalas gaiss, — visu šo velti meklēt

tādā brīnišķā saskaņojumā vienkopus citur, kaut ari pa-

saulslavenos kūrortos.

Mūsu jūrmalas kā kūrorta augsto vērtību ir sen jau

atzinušas ārstu autoritātes. To pierāda ari viņas ap-

meklētāju skaits, kurš sniedzas atkal līdz 100,000 peld-

viesiem sezonā un kādu uzrādīt gan laikam varēs tikai

nedaudzi un reti kūrorti.

Tikai mēs paši, liekas vēl ļoti mazos apmēros esam

centušies izprast mūsu krāšņās jūrmalas dziedinošās

īpašības; par maz mēs esam tās izmantojuši dzīves

prieka un enerģijas papildināšanai — fizisko spēku

atjaunošanai, kas patērēti darba gaitās, putekļainas pil-

sētas mūros. Ir pēdējais laiks mest nepareizos ieskatus

pie malas, ka uzturēšanās jūrmalā ir tikai turīgākās pil-

soņu daļas priekšrocība un greznuma lieta. Atmetot ve-

selībubojājošas izpriecas pilsētās, rāsiespietiekoši līdzekļu

ērtai atpūtai jūrmalā ari mazāk turīgākām pilsoņu

aprindām un viņas tīrajā gaisā un dziedinošo spēku

skāvienos atgūtā veselība un enerģija bagātīgi atmaksās

par uzturēšanos jūrmalā izdoto naudu.

Vedat mazās gaišmatainās galviņas laukā no pilsētas

mūriem un ielas putekļiem, dodat tām veselīgo jūrmalas

gaisu un sauli — tad atdzims un stipra kļūs, veselīga
un laimīga būs mūsu tautas nākošā paaudze.

Sī grāmatiņa grib būt aicinājums un ari vadonis

katram, kuru tā aizsniegs, vai tas būtu ārzemnieks, vai

mūsu dzimtenes dēls. Sī grāmatiņa lai sauc tos šurpu

pie varenās, plašās jūras, smaršojošā meža un saules

staru siltuma un gaismas — pie mūsu krāšņās dabas

dzīvinošā spēkavota. Še brīvajā, plašajā Rīgas Jūrmalā

lai katrs sev smeļas jaunu spēka krājumu un dzīves

prieku, tā ir šīs grāmatiņas sakopotājakarstākā vēlēšanās.

J. Heimans.

Rīgas Jūrmala, aprili 1926. g
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Rīgas Jūrmala no lidmašinas.

RĪGAS JŪRMALA.

Ģeogrāfiskais stāvoklis. Klimats. Vēsture.

D īgas Jūrmalas pilsēta, kurā kā administratīvāvienībā

ietilpst līdzšim ar saviem īpatnējiem nosaukumiem

pazīstamās atsevišķās peldu vietas: Buļļi, Bulduri,

Edinburga, Majori, Dubulti, Meluži un

Asari — atrodas 18 klm. uz rietumiem no Latvijas

galvas pilsētas Rīgas.

Peldvietu pussalas veidīgā teritorija ir 19 klm. gara

un tikai V3—3 klm. plata. No ziemeļiem to apskalo jūra

(Rīgas jūras līcis), bet no austrumiem un dienvidiem —

Lielupe, kamēr rietumos to noslēdz Slokas pilsētiņas ro-

bežas un Kurzemes meži. Pēc sava izdevīgā stāvokļa un

klimatiskām īpašībām, ar savām vairāk kā 12.000 vasar-

nicām, ērto satiksmi ar Rīgu pa dz lzsceļu sezonas laikā

(darbdienās 26 un svētdienās 32 pāri vilcienu dienā) —
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Jūrmalas skats pie Bulduriem.

Rīgas Jūrmala ne bez iemesla skaitās par vienu no lie-

lākām un izdevīgākām peldvietām visā ziemeļ-austrumu

Eiropā.

Rīgas Jūrmalas veselīgais klimats, meža un ūdens —

šo dabas krāšņumu tuvums rada to burvīgo pievilcību,

kuras dēj peldviesu skaits pagājušā 1925. g. ir sasniedzis

jau atkal savus pirmskara apmērus un pēc Rīgas Jūr-

malas policijas datiem ir ticis reģistrēts tuvu pie 100000

vasarnieku-peldviesu, no kuriem vairāk kā 25 000 bijuši

ārzemnieki.

Gar yisu jūras krastu stiepjās biezs skuju koku

mežs, kurš izplešās tāļāk līdz pat Lielupei, apbūvēts

skaistām, ērtām vasarnicām un dārzu laukumiem. Zemes

virskārta jūrmalā ir sausa, sastāvoša no dzeltenas smilts,

kura apbrīnojami ātri uzsūc sevī katru slapjumu. Jūras

piekraste un dibens ir līdzeni un sastāv no tīras, baltas

jūras smilts, kadēj Joti piemēroti peldēšanai.

Pastāvot mierīgam laikam jūrā var iebrist pat līdz

100 metru tāļu. Jūras dibena slīpums nolaižās tik ne-
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Vēsajos jūŗas viļņos.

manāmi, ka pat mazus bērnus bez kādām bailēm var laist

jūrā dažus desmit metrus tāļu.

Priekš mazajiem mūsu jūrmala ir īstā paradīze. Iz-

plunčājušies ūdenī tie labprāt spēlējas tīrajās, baltajās

jūrmalas smiltīs un tā spēlēdamies jūras malā bieži

vien caurām dienām, bērni brīvi un nepiespiesti tiek

padoti jūrmalas gaisa un saules vannu spēcinošai,

dziedinošai darbībai un pēc šādi pavadītas vasaras Rīgas

Jūrmalā top stipri un veselīgi.

Netāļu no ūdensmalas, gar visu jūras krastu aizstiepjās

nepārtrauktā virknē smilšu uzkalniņi, tā sauktās — kāpas,

kuras vietām sasniedz pat 15 metrus augstumu. Kāpas

apaugušas biezu priežu mežu, kas izplata visā apkārtnē

patīkamu un dziedinošu sveķu smaršu un reizē rodās ari

kā spēcīgs dabas aizsargs pret vēja pūsmām no jūras aiz

kāpām dienvidus saules siltumā dusošām vasarnicām.

No kāpām atveras brīnišķīgs skats uz jūru. Tādēļ
vakaros viņās ari salasās daudz dabas krāšņumu cienī-

tāju un pastaigājošās publikas. Ir tiešām bauda, norau-
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Ūdensballe.

dzīties varenās jūras un debesu velves krasu spēlēs, kad

ugunīgā saules karaliene jūrā grimst un dziest, atstādama

aiz sevis sārti krāsotu mākoņu švītru.

Kad saule nogājusi, vecā paaudze kāpj pāri kāpu

sliegsnim un meklē atdusu un mieru savās ērtajās vasar-

nicās, bet jaunajiem tad sākas intimās siržu lietas.

Amors ar loku un aso bultu tarbu pār pleciem tad

caur kāpām siro un klusā naktī, kad vienumēr čalojošā

jūra savas nebeidzamās sapņu teikas teic — šeit

noslēgta tiek daža laba siržu vienība uz visu mūžu.

Peldu sezona Rīgas Jūrmalā sākas parasti maija otrā

pusē un turpinās līdz augusta beigām. Vidēja ūdens

temperatūra sezonas vidū ir 15—19° pēc R., bet

bieži vien ūdens sasniedz 23° R. Regulārie peldētāji

pieron un peldas ari pie 13° R.

Ziema Rīgas Jūrmalā, pateicoties jūras klimatam ir

mērena, ar patīkamu gaisu, bez stiprām vētrām. Jūra

parasti aizsalst janvāra mēnesī un ari tad tikai uz īsu

laiku Jau marta mēnesī jūra atkal atbrīvojas no ledus,
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Edinburgas jūŗas paviljons.

kamdēļ Rīgas Jūrmala ieteicama ari kā ziemas kūrorts

nervoziem, mazasinīgiem, kā ari visiem tiem, kam atpūta

un jūras veselīgais gaiss ir nepieciešami.

Attiecīgās ārstniecības iestādes: sanatorijas, ārsti, dzī-

vokļi un pansijas ir vienumēr pieietami vislielākā iz-

vēlē ari ziemā, jo darbojas še cauru gadu.

Neraugoties tomēr uz visiem tik labvēlīgiem apstāk-

ļiem, peldu dzīve Rīgas Jūrmalā sāka attīstīties samērā

vēlu un viņas kā peldvietas vēsture ir tikai drusku vai-

rāk kā simts gadus veca, kamēr par tās vecāko vēsturi

ziņas ir ļoti trūcīgas.

Ir pamats domāt, ka tagadējā kūrortu teritorija at-

tīstījusies pakāpeniski, jūrai atkāpjoties un piekrastei

paceļoties. Tagadējais Tīreļa purvs nav nekas cits, kā

kādreizējā jūras līča vieta, ko norāda paralēlās kāpu

rindas gar purva malu. Ari Babite s ezers ir jūras

atliekas; vēlākos laikos caur viņu kādreiz tecējusi Liel-

upe. Vispārīgi — tūkstoš gadu laikā Lielupes lejasgalā



Jūŗmalas
smiltis
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saulē.
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Viesnīca "Jūŗmala".

gultue -- vairākkārt mainījusi savu vietu un virzienu.

Kādā vecā kronikā atzīmēts, ka seno latvju kulturālākai

un bagātākai ciltij — Zemgaļiem — piederējusi Liel-

upes ieteka jūrā, kuru viņi dēvējuši par «Zemgales

vārtiem", tādēļ ka caur šejieni norisinājusies Zemgales

tirdzniecība ar Skandināvijas un citām Kietum-Eiropas
tautām. — Šo ostu aizsargājusi no labās puses — B ab i-

tes pils, no kreisās — Slokas pils. Tas nozīmē, ka

kādreiz Lielupe ietecējuši jūrā kautkur starp tagadējo
Babites ezera dienvidus galu un Slokas pilsētiņu.

Ari vēl tagad redzama kāda dūksnaina gultne, vir-

zienā no Lielupes uz jūrmalu, kuru domā esam kādrei-

zējo Lielupes ceļu. Mūsu dienās Lielupe pie Slokas taisa

strauju līkumu austrumu virzienā un plūst starp divām

kāpu rindām gar Asariem, Melužiem, Dubultiem, Majo-

riem, Bulduriem un Buļļiem uz jūru. Tomēr ne visi

upes ūdeņi še iegāzās jūrā. Daļa no Lielupes turpina

savu gaitu uz ziemeļ-austrumiem, līdz savienojas ar Dau-

gavu starp Daugavgrīvu un Bolderaju.
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Viesnicas "Jūŗmala" viesu zāle.

Rīgas Jūrmalas peldvietu sākums meklējams Dubul-

tos, kuri tā nosaukti kāda vietēja zemnieka Dubulta

vārdā. 1815. gadā pēc tam, kad bija likvidēts Napoleona

uzbrukums un Makdonalda korpuss galīgi izvācies no

Kurzemes, Dubultos, toreiz vēl ļoti primitivos vietējos

apstākļos, bij apmetušies veseļošanās nolūkā vairāki Pēter-

pilieši no augstākām aprindām un ari daži Borodinas

kaujās ievainoti augstāki virsnieki. Tad pat daži tāļ-

redzīgākie vietējie zemnieki, kā ari rīdzinieki, sāka celt

pirmās vasarnicas.

Jūrmalas kā peldvietas attīstību kavēja galvenā kārtā

tas apstāklis, ka trūka labu satiksmes ceļu ar Rīgu. Tā-

pat toreizējā medicina raudzījās vēl ļoti skeptiski uz

ūdens un gaisa ārstniecību un pagāja labs laiks līdz ka-

mēr tā sauktie „Vīnes skolas aizstāvji" ar saviem

zinātniskiem pētījumiem nodibināja uzskatu par jūras

ūdens un gaisa lielo nozīmi ārstniecībā. Pamazām

ari plašākie tautas slāņi sāka saprast, ka uzturēšanās pa

vasaras laiku peldvietās nav tikai bagātākās un brīvākās
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Vasarnica.

ļaužu šķiras priekšrocība, bet ka tā ir nepieciešama

katram vienam, kas savu veselību vēlas atjaunot un

stiprināt.

Kā pirmais solis iekārtot daudzmaz kārtīgu satiksmi

ar Rīgas Jūrmalu jāuzskata 1836. gadā ierīkotais „zirgu

diližans". Šis kaut ari primitivais satiksmes veids pa-

nāca tomēr, ka Dubultos tajā laikā sāka pacelties jau

laba daļa jaunu vasarnicu; dzīvoja viens pastāvīgs

ārsts, atveras vairāki veikali un pansijas. Pamazām radās

līdzekļi un sāka ievest jau dažas labierīcības. 1844. gadā

nodibināspirmā peldu biedrība, kuras mērķis attīstīt un

izkopt jūrmalas kā peldvietas labierīcību. Satiksmi pa

Lielupi uztur jau kārtīgi tvaikonis „Unity" no Rīgas līdz

Dubultiem. 1845. g. tiek uzcelta pirmā kūrmāja Dubultos.

Pārējās peldu vietas, Majori, Edinburga, Meluži un

Asari sāk izveidoties 1848. gadā, kad no Maskavas un

Pēterpils sabrauc ļoti daudz aristokrātu un bagātnieku.

Rīgas jūrmalas peldvietu uzplaukšanu spēji pacēla Rīgas-

Tukuma dzelzsceļa atklāšaua 1877. gadā. Šis apstāklis
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Majoru pils.

galīgi pārveidoja līdzšinējo peldvietu iekārtojumu. Pāris

gados kā uz burvja mājienu pacēlās s;mtiem jaunas,

skaistas vasarnicas un daudzas no tām ar vislielāko kom-

fortu un labierīcībām, pamazām sagrupēdamās zināmā

kārtībā abās pusēs dzelzsceļam tiklab pret jūrmalu, kā

ari Lielupes pusē.

Peldviesu skaits, kurš pēc tvaikoņu satiksmes at-

klāšanas bij sasniedzis jau 18.000, ar katru gadu pieauga

ārkārtīgos apmēros. Sāka attīstīties ari Edinburga, radās

Bulduri un Buļļi, un Rīgas Jūrmala pieņēma pamazām

savu tagadējo izskatu. 1905. gadā tiek ierīkota šoseja.

Vairākas ielas tiek izbruģētas un galvenajos centros

ievesta kanalizācija un ielas tiek apgaismotas. Pasaules

karš šo progresu gan zināmā mērā apturēja un daudz

kas no Rīgas Jūrmalas peldvietu vērtībām krita karam

par upuri. Atdzimstot normālai dzīvei un radošam

darbam — atdzimst un atplaukst atkal mūsu krāšņā

jūrmala un kara sistās brūces, ja vēl šur tur ma-

nāmas, drīzi vairs nebūs saskatāmas. Atjaunotas ir va-
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Peldēšanās.

sarnicas un darbojas sanatorijas, peldu iestādes, viesni-

cas un panzijas. 1925. gadā galīgi par jaunu izbūvēta

šoseja Rīga - Bulduri, kura uzskatāma acumirkli par
vienu no labākām visā valstī un ir braucējiem, kā ari

autosatiksmei vairāk kā piemērota. Izbūvēta ari priekš-

zīmīga šoseja no Vec-Dubultiem līdz Melužiem. Jūrmalas

Pilsētas valde ir stājusies pie modernas elektriskas ap-

gaismošanas tīkla izbūves visā jūrmalā un šāda apgais-

mošana jau ierīkota visos lielākos jūrmalas centros.

Rīgas Jūrmala kā peldvieta tāju pārspēj Rēveles ap-

kārtnes un Hapsalas peldvietas galvenā kārtā ar savu

veselīgo priežu gaisu un skaisti-plašo piekrasti pastaigā-

šanai un peldētāju atpūtai. Bez tam Rīgas jūras līcī

valdošie rietumu, dienvidrietumu un ziemeļ-rietumu vēji

regulē normālo vi]ņu pieplūdumu. Še reti gadās nepa-

tīkamas vētras, bet ari vienmulīgais jūras klusums nekad

nepastāv ilgi.

Rīgas Jūrmalu daba it kā ar nolūku ir radījusi pa-

tīkamai pastaigāšanai un peldēšanai. Ari vēsā un vētrainā
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Tie, kam jūŗmalā vislabāk tīk.. .

laikā iespējams izdevīgi pavadīt atpūtas brīžus svaigā

gaisā — aiz kāpām priežu silā vai Lielupes malā. Rīgas

jūrmalas gaiss tīrs no dažādiem slimību dīgļiem.
Peldu sezonas laikā še atrodams un pieietams viss,

pēc kā cilvēkam vien var rasties vajadzība: sanatorijas,

aptiekas, baznīcas, koncerti, teātri, ārsti, fotogrāfi, fri-

zieri, tirgi, tirgotavas; siltu vannu iestādes, pansija<;

skolas, bibliotēkas, lasītavas, visādi speciālisti, biedrības,

sporta klubi, labdarības iestādes, patversmes v. t t.

Sevišķi izdevīga jūrmala ir sporta cienītājiem. Katrs

še atradīs sev ko piemērotu: peldēšanu, airēšanu, fut-

bolu, lavntenisu v. c.

Rīgas Jūrmalas peldvietās atradīs sev atpūtu netik-

vien kā noguruši, pārpūlējušies un neveseli, bet šeit ap-

mierinājamu iegūs ari tie, kas meklē izklaidēšanos un

izpriecas, brīvajā, spēcīgajā dabā un sportā
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Peldu kurvjos un...

JŪŖAS GAISA UN ŪDENS DZIEDINOŠĀS

ĪPAŠĪBAS.

Jūŗas gaiss.

Ar pirmo elpas vilcienu jūrmalas svaigajā gaisā jau

iesākas tā svētīgā darbība uz cilvēka organismu.

Starp daudzām ši gaisa dziedinošām īpašībām pirmo vietu

ieņem viņa tīrums. Šo gandrīz vai abzoluto gaisa tīrumu

rada 1) pastāvīgā un nerimstošā vēja cirkulācija pār visu

jūras izplatījumu, kura bieži vien ir tik nemanāma, kā

vieglas spirdzinošas vēsmiņas glāsts pie mūsu vaiga un

2) saules staru dezinficējoša darbība, kā ari diezgan ievē-

rojams daudzums skābekļa un ozona jūras gaisā. Ogļ-

skābi, kuru satur jūras gaiss, pastāvīgi uzsūc sevī jūras

ūdens, caur ko pavairojas skābekļa satura procents.

Sausā klimatā ozons rodas tikai pēc pērkona, kamēr

apgabalos,kur izgaro lielas sālsūdeņa masas, tas atrodams

katrā laikā. Lūk, tādēļ tas arvien ir bagātīgi atrodams

jūras klimatā.
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. . .aiz tiem.

Pastāv diezgan daudz un dažādu teoriju par jūras
klimata dziedinošām īpašībām, tā svarīgo nozīmi un lab-

vēlīgo iespaidu uz organismu. Daži zinātnieki (Froms,

Fischers) piegriež vērību gaisa blīvumam, smagumam un

šī gaisa skābekļa saturam pie jūras. Beneke izceļ jūras

vētru un gaisa mitruma svētīgo darbību, kamēr Bareldis,

Rošards un Kazins piegriež galveno vērību jūras gaisa

ķimiskam sastāvam kā maz ogļskābes, bet daudz sāls

daļu saturošam.

Šim viedoklim piekrīt ari daudz citi zinātnieki un ir

pierādīts, ka skābeklis, kuru bagātīgi satur jūras gaiss,
iznīcina slimību dīgļus, baktērijas, un pavairo deguna,
mutes un rīkles gļotas, šos dabīgos aizsargus pret sli-

mību ieperināšanos organismā. Zinātniskie pētījumi pie-

rādījuši, ka 1 kub. metrā sauszemes, sevišķi pilsētas

gaisā, dzīvo no 7 —15.000 dažādu baktēriju, kamēr jūras

krastā uz tā paša gaisa tilpuma to ir ne vairāk kā 45
— 75,

bet 30 jūras jūdzes no krasta, uz jūras, un uz 100 kb.

metriem gaisa to ir vairs tikai 25 — 33.
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Majoru jūŗas paviljons.

Jūras gaisa blīvums un spiediens dzen asinis no

miesas audu ārienes uz organisma iekšieni, caur ko tiek

izsaukta dziļāka elpošana un tā palielināta plaušu dar-

bība svaigajā jūras gaisā, kuru ieelpojot, līdz ar tajā at-

rodošamies sāls daļiņām, atdzīvināti tiek plaušu audumi.

Visam tam pievienojas vēl skābekļa un ozona svētīgais

iespaids. Vebers un Puilets ir izmēģinājuši un atraduši,

ka jūrmalas gaiss bagātīgi satur pozitivo elektribu, un

tā kā zemē ir daudz negativās elektrības, tad jūras

krastā uzturoties mēs nemanot tiekam padoti elektrisko

strāvu maiņai, kas ari atsaucas labvēlīgi uz mūsu orga-

nismu. Pēc Mendeļejeva pētījumiem šīs strāvas rada skā-

bekli un iztīra jūrmalas gaisu.

Dunesa un Blūta pētījumi, uz kuru pamata cēlās

Finzena gaismas dziedinātavas, pierādīja, ka zem saules

staru iespaida ne tikai difterita, bet ari tuberkulozes

baciļi ātri aiziet bojā.

Jūras gaiss netikvien kā nocietina organismu pret

gaisa maiņām un lipīgām slimībām, bet tas atdzīvina un



Skats
uz

jūŗu

no

kolonades
Majoros.



30

Lielupes vispārējs skats.

nostiprina milsu spēkus caur to, ka radot skābekli asins-

daļās, palīdz organismam pretoties un iznīcināt slimību

dīgjus un baciļus, kuri tajā noslēpušies.

Jūrmalas gaisa tīrība, skābeklis, jūras sāls un saules

stari pastiprina un rada enerģisku balto asins lodīšu

darbību un tādā veidā, pēc Mečņikova teorijas, iznīcina

baciļus un mazina saslimšanas gadījienus.

Profesors Liebreichs nostāda jūras klimata dziedino-

šās spējas uz vienas pakāpes ar jūras vannām, kamēr

prof. Berneks aizstāv uzskatu, ka jūrmalas gaisam pie-

mīt vēl daudz lielākas dziedinošas īpašības, nekā pie-

minētām vannām. Cik liels ir jūras klimata dziedino-

šais iespaids ar tā raksturīgām īpašībām uz cilvēka nervu

sistēmu, eksperimentālā ceļā noteikt nav iespējams, bet

daudzkārtīgie piedzīvojumi un izmēģinājumi ari šeit ir

pierādījuši, ka tas regulē elpošanas un sirds darbības
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Laiviņas un jachtas Lielupē.

procesu, pavairo ēstgribu, atdala organismam kaitīgas

vielas un tādā ceļā nostiprina visu nervu sistēmu.

Jūras gaisa dziedinošā darbība palīdz atgūt un no-

stiprināt veselību — sirgstošiem ar mazasinību, bāluma

kaiti, muskuļu un locītavu reimatismu, kronisku elpoša-

nas orgānu kataru, ilgstošu deguna, mutes, kakla, kā ari

elpošanas orgānu gļotādiņu iekaisumu, nervoziem māgas

un zarnu darbības traucējumiem, ēstgribas trūkumu un

vēl daudz citām kaitēm, kuru pareizas ārstēšanas no-

lūkā ar jūras gaisu ir jāvadās no ārstu aizrādījumiem.

Ari plaušu slimnieki Rīgas jūrmalā atradīs sev labvē-

līgus apstākļus. Tīrais jūrmalas gaiss ar savu bagātīgo

ozona un skābekļa saturu atstāj ļoti labvēlīgu iespaidu uz

tiem, jo šī gaisa mitrums atvieglina elpošanu un līdz ar

vienmērīgo temperatūru pasargā tos no stipras svīšanas

un pamazina klepošanu

Jūŗas ūdens.

Juras ūdens temperatūra ir vienmēr padota stiprām

svārstībām. Šīs svārstības mūsu jūrmalā nepārsniedz
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Nakti jūrmalā.

6— 8° pēc Reomira. No saules staru vājākas vai

stiprākas darbības vispirms stāv atkarībā augsta vai arī

zema ūdenstemperatura, t. i. jo augstāka vidēja vasaras

temperatūra vispār, jo augstāka būs ari jūras ūdens

temperatūra. Tomēr šim noteikumam mēdz būt iz-

ņēmumi, jo ir dienas, kad ūdens temperatūra pat pār-

sniedz gaisa temperatūru. Uz ūdens temperatūru ļoti

ievērojamu iespaidu atstāj vēji, apmākušās debesis un

ilgstošas lietainas dienas.

Visā visumā tomēr par caurmēra ūdens temperatūru

mūsu jūrmalā pa visu sezonas laiku var droši un noteikti

uzskatīt 12° pēc R.

Apakšējie skaitļi rāda, cik maz mūsu jūrmala ūdens

temperatūras ziņā atšķiras no citiem kūrortiem.

Rīgas jūrmala 12 — 18° R.

Svineminde . 10 - 20»
„

Traveminde . 9 — 20°
„

Helgolande . 15 — 18°
„

Dierpe . . . .13 — 14°
„
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Jūrmalas tuvakā apkārtnē.

Triesta . . .22 — 24° R.

Sicilija .
.

.18 — 20°
„

Jūras ūdeņa ķimiskās analizēs Rīgas Jūrmalā tiek

izvestas diezgan bieži un gandrīz vienumēr ir devušas

vienus un tos pašus rezultātus. Ir divi faktori —

lietus un vējš, no kuru darbības atkarājas sāls dau-

dzuma saturs jūras ūdenī. Jo vairāk līst lietus un lietus

ūdens satek jūrā — mainās ari sālsdaju saturs tajā. Tāpat

vējam un vi|ņu virzieniem ir iespaids uz jūras ūdeņa

sālsda]u satura maiņām.

Zesceks, kurš pirmais analizēja jūras ūdeni Dubultos,

atrada, ka 10'J daļās jūras ūdenī ir 0,567 jeb drusku vai-

rāk par '/2°/o cietas sastāvdaļas. Tādus pat rezultātus

pēc 40 analizēm Melužos sasniedza Sveders un pēc 50 ana-

lizēm Glazenaps Bulduros un proti, ka 10,000 jūras
ūdens satur 56,734 sālsdaļas.

Jūras sāļu ķimiskais saturs pēc Kupfera pētījumiem
ir sekošais:



Bērzu aleju Dubultos.



Vasarnīca.
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Ziema jūrmalā.

Chlora nātrijs 77,11%

Chlora kālijs 2,69°/o

Chlora magnijs 9,27°|0

Sērskābais kalcijs 5,37°/o
Sērskābais magnijs 5,300/o

Dažādas citas sīkasvielas 0,26%

Tikai Daugavas un Lielupes ieteku tuvumā ūdens

sāls daļu saturs citāds.

Jūŗas ūdeņa iespaids uz organismu.

Ir trīs galvenie faktori, kuri peldoties jurā atstāj

uz organismu labvēlīgu iespaidu.

Pirmais no tiem,ūdeņiem (ari upes un ezera) vispār

piemītošais — uzmundrinošais aukstums, kas

pārņem organismu gremdējoties ūdenī, kamēr nākošie ar

vienīgi jūras ūdenimpiemītošām īpašībām, 2) ķimiskais

iespaids, kuru izsauc jūras ūdens sālsdaļu saturs un
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Jūrmala agrā pavasarī.

3)mechaniskais, ko rada viļņu masējoša darbība

un ķermeni aptverošās plašas ūdeņa masas spiediens

uz to.

Šie trīs galvenie faktori savā kopdarbībā rada siltuma

pieauguma, vielu apmaiņas un asinsriņķošanas procesa

pavairošanos organismā, kas savukārt paceļ cilvēkā gara

stāvokli un vispārīgo labsajūtu, kādu novērojam pie sevis

peldoties jūrā.

Pēdējo gadu pētījumi pierādījuši, ka zem auksta

jūras ūdens iespaida organismā ievērojami pavairojas

asins ķermenīši, baltie — trīskārtīgi un sarkanie līdz 1,8

milijoniem uz 1 kub. milimetra. Šīs pārmaiņas, kuras

rada svētīgais jūras ūdeņa iespaids, piedod asinīm lai

ari ne ilgstošas, tomēr ievērojamas pretošanās spējas

dažādu baktēriju postošai darbībai organismā.

Peldēšanai jūrā ir divējāda nozīme. Tai vispirms jā-
novērš iespēja slimībai attīstīties un otrkārt — jāpaātrina

pilnīga izveseļošanās.
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Jūrmalas tuvakā apkārtne. Tukuma virzienā.

Peldēšanās jūrā ieteicama pie asinsriņķošanas trau-

cējumiem organismā un ar to sakarā stāvošām slimībām.

Pamazām pārejot no siltām jūras vannām uz peldēšanos
atklātā jūrā, ņemot vērā pie tam ari jūras gaisa dziedi-

nošās īpašības — pēdējā ieteicama pie mazasinības un

bāluma kaites. Tāļāk peldēšanās jūrā novērš nekārtīgu

un vāju māgas un zarnu muskulatūras darbību,nogurumu,

gribas spēka trūkumu un pie pārāk izsmalcinātiem —

izlutinātiem organismiem vairāk kā noderīga, kā miesas

audu stiprinošs un norūdošs līdzeklis, kas veicina vielu

apmaiņu un siltuma produkciju ķermenī; tāpat pie ner-

vozā ēstgribas trūkuma un vēl daudz citām kaitēm, kuras

cēlušās uz bojātas nervu sistēmas pamata.

No sieviešu slimībām, uz kurām jūras ūdens dara

savu dziedinošo iespaidu, še minamas: dzemdes mātes

muskulatūrasnepietiekoša attīstība un vājums, kam sekas

— nekārtīga menstruācija un neauglība.

Peldēšanās jūrābez visa jau pieminētā ieteicamavēl vi-

siem tiem,kam pārpūlēti nervi. Jūras ūdens novērš ari nei-

rasteniju, ja vien šī slimība nav iesakņojusies pārāk tāļu.
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Kas jāievēro peldoties jūŗā.

Peldēšanos var iesākt, kad iestājusies attiecīga

gaisa un ūdens temperatūra. Rīgas Jūrmalas peldu vie-

tās šis moments parasti iestājas jūnija mēneša pirmā

pusē. Par temperatūras minimumu pirmai peldēšanai ir

jāuzskata 12—13° pēc R. Šo temperatūras minimumu

bez kaitīgām sekām pārkāpt var uzdrošināties vienīgi

jauni un stipri ļaudis, kamēr personām ar vājāku vese-

lību, izsmalcinātāku ķermeņa būvi un nepieradušiem pie

auksta ūdens, ir ieteicams peldēšanos uzsākt tikai pie

14—15° pēc R. Slimīgiem cilvēkiem nederētu uzsākt pel-

dēšanos atklātā jūrā bez ārsta norādījumiem, jo var

būt, ka tas pieradināšanas dēļ ieteiks tiem peldēšanos

jūrā iesākt tikai pēc siltām un pastāvīgi temperatūras

ziņā pazeminātām jūras ūdens vannām, kamēr visiem ve-

selīgiem šāda sagatavošanās nav vajadzīga, un tie var

aprobežoties vienīgi ar ilgāku uzturēšanos jūras krastā

dažas dienas pirms atbraukšanas un peldēšanās sākuma.

Agri no rīta, pēc siltas gultas, gaiss un ūdens mums

liekas sevišķi auksti, kādēļ ari jūras ūdeņa iespaids uz

organismu ir spēcīgāks. Peldēšanās agri no rīta ieteicama

tikai veselīgiem un stipriem cilvēkiem, kuriem pietie-

koši daudz organisma siltuma un kuri pie auksta ūdens

pieraduši — norūdījušies.

Tikai



43

Gluži tukšā dūšā peldēties nav ieteicams. Glāze

piena, tējas vai kafijas ar maizītēm lieliski pacels patī-

kamu siltuma sajūtu organismā.

Ļaudīm ar vāju veselību, mazasinīgiem, ļoti jauniem,

kā ari padzīvojušiem un sevišķi jūtīgām personām nav

ieteicams peldēties jūrā no agra rīta, jo zaudējot orga-

nisma jau tā nelielo siltuma da]u, tiem attiecīgā reak-

cija — siltumprodukcijas pavairošanās un ar to sakarā

stāvošā labsajūta — var neiestāties, un izsaukta var tikt

vienīgi saaukstēšanās un saslimšana, kādēļ tiem jāizvēlas

priekš peldēšanās vairāk piemērotākas stundas dienā.

Visiem zināms, ka tūliņ pēc brokasta vai pusdienas

peldēšanās nav veselīga, bet laikam gan vēl ļoti maz ir

to, kas zinās, ka nav ari veselīgi tūliņ pēc peldēšanās

daudz ēst. Māga uzņemot barību, iesāk tūliņ savu dar-

bību, caur ko atvelk no peldēšanās miesas ārējiem
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audiem pieplūdušās asinis, un saīsina peldēšanās svē-

tīgā iespaida darbības laiku, t. i. — pavājinaun samazina

pašu šo darbību.

Pēc ātras iešanas, vai skriešanas, kad sirds darbība

un elpošana ir paātrināti un miesu pārklāj sviedri, pirms

peldēšanās vajag atpūsties, bet tikai tikdaudz, kamēr

KONDITOREJA UN KAFEJNĪCA

Bulduros, Rēzeknes pr. Nr. 8-a.

Piedāvā:

katru dienu svaigus cepumus, pieņem pasūtījumus
uz tortēm u.t t. Izsniedz pusdienas par mēren. cenām.

Kairu dienu:

TRIO KONCERTI UN DEJA PUBLIK.A.

S DĀRZNIECĪBA J
£ *

| BULDUROS, KRŪZES IELA 3 |
(UPMALA, RĒZEKNES PROSPEKTA GALA).

ROZES, PUĶES,

I STĀDI UN SAKNES.

| DĀRZU IERĪKOŠANA. ļ
I PLĀNU ZĪMĒŠANA U. T. T. %
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sirdsdarbība un elpošana ir atkal normāli un sviedri

nožuvuši. Pēc tam var iet jūrā.

Izģērbties peldu kabīnē vai ari krastā vajag lēnām,

tomēr bez liekām un nevajadzīgām pauzēm un iet ūdenī

mierīgi — ne skriet. Ar ūdeni vispirms jāaplej galva un

krūtis. Tas tādēļ, lai asinis nepieplūst tajos orgānos,

kuri šādiem spējiem asiņu pieplūdumiem, kīī galva un

sirds, viegli padodasun vēlāk izteicas nepatīkamās galvas

sāpēs vai paātrinātā sirdsdarbībā.

Pie viļņojošas jūras jānoiet līdz tādam dziļumam,kur

ūdens sniedzas līdz jostas vietai, jāapgriežas ar seju pret

krastu, atstājot muguru viļņu rīcībā. Nostāties ar seju

pret viļņiem nav ieteicams, jo brīžam spēcīgie viļņu
sitieni pret sirdi un māgu nav ne patīkami, nedz ari ve-

selīgi, kamēr mugura tos panes pat ar zināmu lab-

sajūtu. Pie mierīgas jūras ūdenī iegremdēties vajag tūliņ,

līdz ko sasniegts attiecīgais dziļums un tūliņ ari jāuzsāk

Kolonial-, delikatešu, augļu,

konfekšu u. dažādu dzērienu

tirgotava

ģeovgs ČMerksons
BULDUROS,

Telefons 92.

dZēzeknes prospektā dfr. 7,
jOielā

„
&fr. 66,

ŽRīgas ielā 0Yr. 38140.

Tāļrunis publikas lietošanā.
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Fr.Flugina

ļ)irmklasTga juras ūdens vannuiestāde Bulduros, Rēzeknes prosp. galā

pretim Bulduru viesnīcai. 1., 11. un 111. vannuklases. Cenas mērenas.

dzīvas, tikai ne pārāk ātras kustības, lai veicinātu siltuma

produkciju ķermenī. leteicama pareiza peldēšanās ar

visām attiecīgām kāju un roku kustībām un piemērotā

dziļumā. Karstā laikā nevajag piemirst laiku pa laikam

apmērcēt ūdenī ari galvu.

Galvenais noteikums pie peldēšanās tomēr ir — ne-

palikt nekad ūdenī par ilgu.

J. OZOLS

BULDUROS, RĒZEKNES PROSP. 12. TEL. 174.

KOLONIAL-,DELIKATEŠU PRECES

UN DZĒRIENI. PAŠA MAIZNĪCA.

TRAUKU NODAĻA.

VEIKALS ATVĒRTS VISU GADU.



48

Pie temperatūras 15° R. pat ļoti veselīgiem cilvēkiem

nav ieteicams palikt ūdenī ilgāk par 5 minūtēm. Pie

augstākas ūdens temperatūras to var ari mazlietpagarināt,

tomēr tas nekad nedrīkst pārsniegt 10 minūtes un ari tikai

tad, ja organisma siltumsajūtapavisu šolaiku nav vēlzudusi.

Vispār un katram vienam pēc peldēšanās ieteicamaspē-

cīga norīvēšanās ar sausu palagu vai dvieli, vai vismaz ķer-

meņa pamatīga nosusināšana. Pēc tam kad miesa kārtīgi

noslaucīta, vajag tūliņ apģērbties un pēc iespējas pusstundu
vai vairāk pastaigāt pa jūras krastu, un mazliet atpūsties.

Peldēties divreiz dienā atļauts tikai sevišķi veselī-

giem cilvēkiem un ļoti karstās, nospiedošās dienās un ari

tad tikaipie siltākas ūdens temperatūras, pie kam starp pir-

mo un otro reizi, ieturams7—B stundas ilgs starpbrīdis.

Peldēšanās jūrā no ārstniecības viedokļa nav nosa-

kāma ar zināmu reižu skaitu priekš visiem gadījieniem

vienādi. Ja peldēšanās atstāj labu iespaidu, tad to var

turpināt visu vasaru, līdz kamēr vien to atļauj gaisa un

ūdens temperatūra.

Jūrai ir jāuzņem visas mūsu likstas un slimības un

jādod mums atpakaļ spēks, veselība un dzīves prieks.
Tā tas ari īstenībā notiek un svētītā jūras māmulīte

izpilda mūsu vēlēšanās, piepilda mūsu cerības.

Siltās jūŗas vannas.

Silta jūras ūdeņa vannu iestādes, kuras Rīgas Jūrma-

las peldvietās atrodas ievērojamā skaitā — un pat vairākas

atsevišķās peldvietās — kalpo tai peldviesu daļai, kurai pēc

ārstu norādījumiem jāiesāk peldēšanās jūrā, kā tas jau

iepriekš aizrādīts, no šīm vannām. Tomēr galvenā kārtā šīs

vannas paraksta ārsti kā patstāvīgu dziedinošu līdzekli ar

dažādu ekstraktu piemaisījumu pret daudzām kaitēm.

Siltām jūras vannām piemīt tā priekšrocība, ka

viņas pieietamas tiklab agrā pavasarī, kā ari vēlārudenī

un tādā kārtā dod iespēju ārstēšanos turpināt tiem

slimniekiem, kuru izveseļošanās prasa ilgāku laiku. Ir
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Jaudis, kuļ-i vai nu negrib vai ari tiešam nespēj pierast

pie peldēšanās jūrā, kādēļ tiem siltas jūras ūdens vannas

savienotas ar veselīgo jūras gaisa iespaidu, tiešām ari

atvieto peldēšanos jūrā. Siltās jūras vannas nedrīkst

pārsniegt 28° R, bet ja tās lieto tikai kā sagatavošanās
līdzekli pe'dēšanai jūrā, viņu temperatūra pakāpeniski sa-

mazināma līdz 22 —20° R un vēl zemāk. Siltās jūras vannas

ņemamas, skatoties pēc ārsta priekšraksta, ikdienas vai ari

3 reizes nedēļā. Siltās vannās var palikt, protams, daudz

ilgāk nekā jūrā, tomēr uzkavēšanās viņās jāaprobežoar pus-

stundu pieaugušiem un ceturtdaļstundu bērniem.

PELDVIETU APRAKSTI.

Buļļi — stac. Buļļi, 18 klm. no Rīgas.

Buļļi ir pirmā peldvieta no Rīgas; atrodas pie Buļļu

attekas un ieņem nelielopussalas galu starp Bulduriem,

Lielupi un jūru. Vēl nesen atpakaļ še atradās tikai zvej-

nieku ciems, bet pēdējos gados uzceltas jau vairākas

vasarnīcas. Vasarnīcas ir nelielas un samērā lētas. Peld-

vieta atstāj klusas lauku apkārtnes iespaidu. Biezs skuju

koku mežs. Redzamas zaļas pļavas. Kuģu satiksme ar

Rīgu no Buļļu piestātnes. Buļļos ir divas ielas, — Kungu
iela ar šķērsielu uz jūras pusi, kuru sauc par Jūras ielu.

Dzīve Buļļos ir ļoti klusa un mierīga, kādēļ šeit

apmetas tādi pilsoņi, kuri meklē pilnīgi netraucētu

atpūtu. Ik vasaras še uzturas vairāki latvju mākslinieki,

rakstnieki un sabiedriski darbinieki. No augstās Buļļu

kāpas atveras skaists skats uz jūru un Lielupi.

Bulduri — stac. Bulduri, 20 klm no Rīgas.

Bulduri ir otrā peldvieta no Rīgas un ieņem diez-

gan plašu apgabalu starp jūru un Lielupi. Bulduri daļas

Vecos un Jaunos Bulduros. Par Vec-Bulduriem sauc to

daļu, kura atrodas viņpus dzelzsceļa un pieiet pie upes,

kamēr par Jaun-Bulduriem to, kura pieiet pie jūras

un atrodas šinī pusē dzelzsceļam. Pateicoties skaistajam
priežu mežam, kurš samērā reti apbūvēts vasar-
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nīcām, še iespējama diezgan klusa atpūta, izņemot svēt-

dienas, kad no Rīgas saplūst tūkstošiem ļaužu, kuri pār-

pilda visu Bulduru jūrmalu. Buldurusapdzīvo pa lielākai

daļai tā nevaļīgā peldviesu daļa, kuriem ikrītus agri ir

jābūt darīšanās pilsētā. Vasarnīcas še izbūvētas visdažā-

dākos stilos un daudzas no tām pat ļoti greznas. īres

samērā ar citiem jūrmalas rajoniem, ņemot vērā Rīgas

tuvumu, augstākas. Uz jūras pusi skaistais priežu

mežs izkopts un vairāk kā 2 klm. garumā pārvērsts par

tā saukto Marijas parku. Šī vieta ļoti skaista un izde-

vīga pastaigāšanai un atpūtai. Kuģu satiksmi ar Rīgu

uztur no Bulduru piestātnes. Rēzeknes prospektu, kurš

savieno jūru ar upi, krusto 3 galvenās ielas
— Lie-

lais, Vidus un Meža prospekts, kuri savukārt savienoti

18 šķērslīnijām. Rēzeknes prospekta galā, agrākā pār-

celtuves vietā, pastāv projekts celt piemērotu tiltu sa-

tiksmei pa jaunbūvēto šoseju ar Rīgu. Vezumnieku sa-

tiksme pagaidām notiek pa dzelzsceļa tiltu. Pateicoties

Rīgas tuvumam, daudzas mājas Bulduros apdzīvo rīdzi-

nieki ari ziemā.

Pēc savas būves, plašuma un nesenās bagātīgās vē-

stures, kā ievērojamākā ēka Bulduros še jāatzīmē Bulduru

viesnīca (Kazino). 1920. gadā še sanāca pazīstamā Bul-

duru konference ar vairāku ārvalstu pārstāvju piedalīša-

nos, bet 1925. gadā, Igaunijas valsts vecākam Jaaksona

kgm viesojoties, Latvijas Tirgotāju Savienība še sarīkoja
tam par godu uzņemšanu, piedaloties valsts prezidentam

Čakste kgm, valdības un daudz ārvalstu pārstāvjiem.

Plašās, greznās telpas un priekšzīmīgā šīs viesnīcas iekārta

un vadība spēj apmierināt visas, pat tās visizsmalcinātā-

kās peldviesu prasības. Turpat aiz Bulduru viesnīcas

jūras krastā atrodas Fr. Fiugina siltā jūras ūdeņa vannu

iestāde, kura ar savu ilggadīgo darbību ir ieguvusi pla-
šākas publikas atzinību un skaitās par vienu no pirm-

klasīgām šāda veida iestādēm. Tāpat atzīmējama K.

Mellenberga un Bāliņa jūras siltūdeņa vannu iestādes.
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Edinburga.

(Stac. Edinburga I — 21 klm. un Edinburga II — 22 klm.

no Rīgas.)

Edinburga ir nākošā peldvieta aiz Bulduriem (skat.

plānu). Skaists priežu mežs. Vasarnicas greznas ar pla-

šiem parkiem un dārziem ap tām. So peldvietu apdzīvo

galvenā kārtā bagātākās pilsoņu aprindas, kuras meklē

klusu un ērtu atpūtu. Edinburga pēc sava rakstura un

peldviesiem jauno seniem laikiem tiek uzskatīta par pašu

aristokrātiskāko peldvietu visā Rīgas Jūrmalā.

Edinburga dalās I, II — Edinburgā un Jaun-Edin-

burgā, no kurām pēdējā izveidojusies tikai vēlākos gados

Lielupes malā. Edinburgai ir divas galvenās ielas, —

Edinburgas prospekts un Kara iela, kuras krusto 15 šķērs-

ielas; vidējā no tām iziet uz Edinburgas I staciju.

Tvaikoņu satiksme ar Edinburgu notiek no Vec-Bul-

duru resp. Majoru kuģu piestātnes.

Uz Edinburgas un Majoru robežas atrodas Edinburgas

kūrmāja, kura agrāk skaitījās par vienu no pirmajām jūr-

malas peldu dzīves centrālām izpriecu vietām. Tagad

šīs kūrmājas plašajā dārzā ikvasaras tiek sarīkoti simfo-

niski koncerti ar labāko mākslinieku piedalīšanos un po-

pulāru diriģentu vadībā. Pagājušos gados šos koncertus

diriģēja iecienītais mūzikas veterāns prof. Hagels, kā ari

mūsu pirmklasīgais diriģents T. Reiters.

Blakus kūrmājai ir vasaras teātris, kur pa sezonas

laiku uzstājas dažādi artisti.

Uz paša jūras krasta lepni paceļās viena no vecākā

stīla krāšņākām celtnēm visā jūrmalā — Edinburgas jūras

paviljons ar daudzām terasēm un brīnišķīgi skaistu skatu

uz jūru Pie paviljona ir plašas telpas publikai un pirm-

klasīga restoracija. Uzstājas māksliniecisks trio.

Blakus paviljonam atrodas sanatorija Edinburga

(agrākā Dr. Maksimoviča), kura darbojas cauru gadu
Dr. Fišmaņa personīgā vadībā.



SANATORIJA

agrāk Dr. MAKSIMOVIČA

Stacija Edinburga II.

Telefons 88.

: , : L

PlE SANATORIJAS ūdens dziedinātava: siltas

jūras vannas, priežu ekstrakts, ogļu skābās van-

nas, dušas CHARCOT u. c, dūņu kompreses,

sēdvannas, elektrības un gaismas dziedināšana,

zviedru masāža. Pieņem nervu, kroniskā reima-

tisma, sieviešu, ģikts, māgas, zarnu, sirds un

plaušu slimībās no pulksten 10—12un 4—6 dienā.

Dr. M. FIŠMANS.
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Majori

(Stac. Majori — 23/4 klm. no Rīgas).

Majori ir Rīgas Jūrmalas peldvietu visdzīvākais centrs

— viņas sirds; tā vieta, kurā satek kopā visas jūrmalas

peldvietu āderes.

Vai tā būtuatpūta, izprieca, sports vai kas cits — viss

še pieietams, iespējams, iegūstams pēc katra viena vēlē-

šanās, garšas un līdzekļiem. Kam tuvāk jūrai, saulei, at-

pūtai tīk — apmetīsies klusajā Jūras ielā un viņas šķērs-

ielās. Kas izpriecas meklē, publiku un bezbēdīgi virpu-

ļojošu jautru dzīvi, tam par Jomas ielu labākas neatrast.

Bet kas nevēlās izdot daudz naudas par lepnajām mītnēm,

dzīvokļiem,pansijām un vasarnīcām Jūras un Jomas ielas

rajonos — atradīs vienumēr sev piemērotu stūrīti vislie-

lākā izvēlē Rīgas un Helenes ielas rajonā un viņu šķērsielās.

E.RĀCEN

Silta juras ūdens vannu iestāde Majoros, Kungu ielas galā (kapās)

Iestāde ierīkota pēc jaunlaiku prasībām ar centralapkurināšanuun

elektrisku apgaismošanu. Glīti mēbelētas istabas.

Dabūjamas: sāls, ogļskābās u. c. vannas.



oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
o o

o o

0 o

1 SANATORIJA §

ļ „MARIENBADE" I
§ RĪGAS JŪRMALĀ, MAJOROS f
§ TELEFONS 47. §
§ ATVĒRTA VISU GADU.
o o
o o

g VASARAS SEZONAS SAKUMS 20. MAIJA. §
o o

o ooo o

o o
o o

o o

o
SANATORIJA atrodas uz augstām, ar priežu §

o mežu apaugušām jūras kāpām. 75 priekš-

g zīmīgi iekārtotas istabas dažādāssanatorijas

g vasarnīcās un ēkās ar balkoniem un veran- g

o dām uz dienvidiem un jūras pusē. o

o o
o o

g SANATORIJA ierīkota un papildinātaarvisiem g

g moderniemārstniecības līdzekļiem. Elektri- g
8 skais kabinets. Kalnu saule. Peldu baseins.

o Zolluxlampa. Masāžas. Sūnu kompreses.

Pie sanatorijas ir biljards, lasītava, tennis

g laukums un daudz citas labierīcības. §
o o

§ SANATORIJA UZŅEM: nervu slimus, iekšķī-

g gāni slimībām slimojošus, reimatiskām, el-

o pošanas orgānu un māgas slimībām slimo- §

§ jošus, asins riņķošanas traucējumu slimības o

g un tos, kam nepieciešama atpūta.

§ SANATORIJA NEUZŅEM: ar lipīgām slimībām

g slimojošus un garā vājus. g
o o
o o

g Sanatorijas īpašnieks un vadītājs g

§ Dr. med. Th. Boettichers §

g Univ. Erlangensis. o

o o

o o
o o
o o

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



55

Sanatorija "Marienbade".

VIESNĪCA „MAJORI"
L ŠĶIRAS.

MAJOROS, JOMAS IELA JVs 24.

TELEFONS 73.

35 GLĪTI MĒBELĒTAS ISTABAS AR

UN BEZ PANSIJAS. PIRMKLASĪGS

ĶĒĶIS. PAŠU KONDITOREJA. 3 MI-

NŪTES NO STACIJAS UN 5 MINŪTES

NO JŪRAS.

ĪPAŠNIEKS V. ŠAMEISKE.
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Majoros viss ir tuvu, i jūra, i upe, i tvaikoņu pie-

stātne.

Pēc savas izbūves Majori atgādina vairāk pilsētu nekā

peldvietu, sevišķi Jomas ielas rajons. Staltas mūra ēkas,

lielais veikalu skaits, plašie skatu logi, bruģētas ielas, ar

vārdu sakot, visas pilsētas labierīcības. Tikai kuplie dārzi,

dažādie paviljoni, bezgalīgās verandas v. t. t. norāda, ka

še nav vis pilsēta, bet moderni eiropejisks kūrorts.

Daždažādākie uzņēmumi, kā siltas vannas, pansijas,

viesnicas, kafejnicas, ārsti, ārstu kabineti v. 1.1. ir vienu-

mēr gatavi pakalpot visām peldviesu vajadzībām.

Pašos pēdējos gados Majori kļuvuši bagātāki vēl par

vienu un acumirklī pašu lielāko un skaistāko ēku visā

jūrmalā — Jūrmalas viesnicu. Šī impozantā būve atrodas

taisni pretī Majoru stacijai un to cēlis mūsu centīgais

tautietis J. Paeglis pēc architekta Moedlingera projekta.

Ēku iesāka būvēt 1923. gadā, bet pabeidza 1925. gadā un

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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tā izmaksājusi viņas būvētājam apmēram 40.000.000rubļu.

Stallajā Jūrmalas viesnicā ir ierīkotas ap 100 dažādu

greznu istabu, 4 zāles, daudz ve;andas, terases, parks ar

2 skaistiem fontāniem v. t. t. Pēdējais būvtechnikas

vārds šinī ēkā ir atradis savu iemiesojumu. Peldviesu

rīcībā greznā Jūrmalas viesnica spēj dot visas savas mo-

dernās labierīcības un augstāko komfortu visizsmalcinā-

tākai gaumei.

Majoros uz jūras krasta atrodas Majoru jūras pavil-

jons, kur sezonas laikā tiek sarīkoti dažādi priekšnesumi

un koncerti. No paviljona terasēm atveras krāšņs un

plašs skats uz visu Majoru jūrmalu.

Lielupes malā pie Majoriem ir laivu, zēģellaivu un

jachtu izīrēšanas vieta upes sportam.

Majoru jūrmalā gandrīz vai ik svētdienas sarīko dažā-

das biedrības visādas izpriecas, bazārus, svētkus v. 1.1.

■j

Majoros, Jomas ielā Ns 4U (paša nama)
Firma dibināta 1877. g.

Saimniecībasun ķēķapiederumi, krāsas, krāsošanas

piederumi, tapetes un dažādas dzelžu preces.

Visvecākais un plašākais
saimniecības piederumu veikals Rīgas Jūrmalā.

Bagātīga izvēle. Pieņēmīgas cenas. Laipna apkalpošana.

J. J. ŠIRAJEVS MAJOROS
JOMAS IELA 20122. :: TELEFONS 96.

delikatešu un

gastronomijas tirgotava.

ČPaša maizes ceptuve.

FIRMA PASTĀV VAIRĀK KĀ 30 GADUS.



*
ELEKTRĪBAS ENERĢIJA . . .

Vai gribat ievest elektrību dzīvokli vai

veikalā, vai uzstādīt motorus, vai remontēt

liflus, elektriskus aparātus — Jums patiks, ja
to izdara pareizi un pēc iespējas lēti.

Mans uzņēmums diezgan mazs, lai va-

rētu strādāt ar maziem izdevumiem, un pie-
tiekoši liels un spēcīgs, lai dotu viskrietnāko

darbu. Kas vien uz elektrību attiektos, —

izsaucat mani, pieprasāt cenu aprēķinus.

j. Šņore
elektrotechnisks uzņēmums Majoros, Jomas ielā 39. Tā|r. 81.

P. BINDERS
MAJOROS,

JAUNA IELĀ 44. TELEF. 23.

BŪVMATERIĀLU UN

MALKAS PĀRDOTAVA.

FIRMA PASTĀV 30 GADUS.

MAJOROS, JOMAS IELĀ Jfe 27.

TELEFONS 97.

PULKSTEŅU, ZELTA UN SUDRABLIETU VEIKALS

IZPILDA

DAŽĀDUS PULKSTEŅU
UN JUVELIERA DARBUS.

Veikals un darbnTca atvērti visu gadu.
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Bez visa pieminētā uz jūras krasta Kungu ielā N° 2

atrodas un še atzīmējama E. Rāceņa jūras ūdens

vannu iestāde, un tāda pat iestāde piederoša A. Krūklim,

Viktorijas ielas galā.

Dubulti.

Stac. Dubulti—25V2 klm, Jaun-Dubulti26V2klm

un Meluži 127lj2 klm. no Rīgas.

Dubulti seko Majoriem un nezinātājs nemaz nemana,

ka jau ir iekļuvis no vienas teritorijas otrā. Dubulti

tiklab pēc sava rakstura, kā ari ieviesušiemies nosauku-

miem sadalās divās daļās: Vec- un Jaun-Dubultos. Vec-

Dubultus sastāda tā visvecākā, stipri apbūvētā un Majo-

riem cieši piekļāvusies peldvietas daļa, no kuras, kā

izejas punkta, pirms vairāk kā simts gadiem sāka attī-

stīties visas pārējās Rīgas Jūrmalas peldvietas. Še vis-

Silta jūras ūdeņa vannu iestāde

Dubultos, starp 10. un 11. līniju.

DARBOJAS KATRU DIENU

Dabūjams sāls, priežu ekstrakts u.c. piederumi.
Cenas mērenas.

Dubultos, Kungu ielā 11. Telef. 94.

PANSIJA atvērta visu gadu. Pansionāri un pasanti
atrod katrā laikā laipnu uzņemšanu un kopšanu.

Gaišas, siltas istabas. Elektriska apgaismošana.

3 minūtes no jūras un stacijas.
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tuvāk saiet kopā Lielupe ar jūru. Vec-Dubulti ir Rīgas

Jūrmalas pilsētas un peldvietu administratīvais centrs,

jo še novietojušās gandrīz vai visas pilsētas iestādes: Pil-

sētas Valde, Jūrmalas Policijas Valde, Pilsētas Banka,

Pilsētas vidusskola, R. J. Krāj-Aizd. sabiedrība, Uguns-

apdrošināšanas biedrība v. c. Ir luterāņu, pareizticīgo

un žīdu baznīcas, pasts, telegrāfs, telefons, aptieka, pan-

sijas, daudz veikalu, dažādas darbnīcas v. t. t. Dzīve

Dubultos klusāka un mierīgāka kā Majoros. Vasarnīcas

nav dārgas. Satiksme ar Rīgu ērta tiklab pa dzelzsceju,

kā ari no Dubultu tvaikoņu piestātnes pa Lielupi.

Jaun-Dubulti ir Vec-Dubultu turpinājums un pazīstami

ar savu skaisto, vairāk kā 3 klm garo bērzu aleju —

Melužu prospektu, kuru vēl tikai pag. gada rudenībeidza

izbūvēt par pirmklasīgu šoseju. Plašs priežu mežs, mai-

noties reti izbūvētām vasarnīcām ar saulainiem dārziem

Masrasaaāsaiflsi

GAĻAS UN DESU TIRGOTAVA

Dubultu tirgū. Tā|r. 32.

Ikdienas

SVAIGA GAĻA UN ŽĀVĒTI ŠĶIŅĶI
Liela izvēle Mērenas cenas.

Dibināta 1884. g.

Melužos (stac. Meluži I.), Kāpu ielā 2-a. Tāļr. 7.

glīti iekārtotas istabas,

pirmklasīgs ķēķis.

īpašniece JL M®jr©Sna
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un parkiem, aizstiepjas no jūrmalas kāpām līdz pat Liel-

upes krastam, kamdēļ Jaun-Dubulti ir ļoti piemēroti

klusai, ērtai un samērā lētai peldu dzīvei un vasaras at-

pūtai. Bez Melužu prospekta kā galvenās satiksmes

āderes Jaun-Dubultiemiet cauri vēl divas taisnas ielas —

Jaunais un Aleksandra prospekts. Visus trīs pieminētos

prospektus savukārt krusto 17 šķērsielas — līnijas.

No Dubultus apkalpojošām 3 dzelzsceļa stacijām —

stac. Dubulti parocīga Vec-Dubultus apdzīvojošai peld-

viesu daļai; stac. Jaun-Dubulti —tiem vasarniekiem, kas

apdzīvo J.-Dubultu rajonu starp 2.—9. līnijai, bet stac.

Meluži I — J.-Dubultu peldviesiem, kas apmetušies 10. —

17. linijas rajona, kā ari Melužu austrumdaļas iedzīvotā-

jiem. Uz pašas Majoru un Dubultu austrumdaļas robežas

atrodas viena no pirmklasīgākām visā Rīgas Jūrmalā —

dziedniecības iestādēm — sanatorija „Marienbade" Dr. T.

_T_L -EJ JLA -L\ ±)

2)u6ultos, ČMelužu ielā SYr. 27. Tālrunis 183.

ŽPāvtifcas preču un

materiālu tirgotava.

stiGlus, tapetes, GūvapRalumus, Urāsas,

pārti/eas preces un t. t.

jCiela preču izvēle. cenas.

SKarla SKofmaņa
maiznīca un fionditoveja

S)u6ultos, ČMelužu ielā 9.

3Piedāvā svaigu maizi un citus cepumus

2 reizes dienā. * ČPiens.

Ue i6als pastāv 40 gadus.
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Boettichera personīgā vadībā. Sanatorija darbojas cauru

gadu un ir apgādāta ar visām modernām labierīcībām

un ārstniecības līdzekļiem.
Jaun-Dubultos starp 10. un 11. liniju jūras kāpās

atrodas priekšzīmīgi iekārtota un moderni izbūvēta A,

Pleca silta jūras ūdeņa vannu iestāde, kura savu darbību

atklāja ar pag. gada sezonas sākumu. Tāda pat iestāde,

piederoša K. Liepiņām, atrodas J.-Dubultos 15. līnijas galā

un Metera-Mētriņa — jūras kāpās Vec-Dubultos.

Meluži.

(Stac. Meluži L — 27V2klm un stac. Meluži 11. —
29 klm no

Rīgas.)

Meluži ir nākošā peldvieta uz rietumiem no Dubul-

tiem. Biezs priežu mežs ieslēdz šo peldvietu no kāpām

līdz pašam Lielupes krastam veselīgās sveķu smaržas

skāvienos. Ļoti daudz dārzu. Vasarnīcas samērā nelie-

las. Dzīve stipri lētāka un vienkāršāka nekā Bulduros,

Edinburgā, Majoros un Dubultos. Vietējie iedzīvotāji

nodarbojas ar zvejniecību un dārzkopību. Sevišķi attī-

stīta še ir ogkopība, ar kuru nodarbojas plašas vietējo

saimnieku aprindas. Gadu no gada, sākumā niecīgie,
dārzi izvērtušies diezgan ievērojamās zemeņu un aveņu

plantācijās un sava ienesīguma dēļ sastāda gandrīz vai

pašu galveno vietējo iedzīvotāju —
dārzu īpašnieku ieņē-

mumu un eksistences avotu. Ar ieslavētām Melužu, kā

„SIRU" DESU FABRIKA

īp. RŪDOLFS ŠEFLERS

RĪGĀ, ELIZABETES IELĀ Nr. 10.

TĀĻRUNIS 9-2-1-7-6.

Desupreču, šķiņķu un speķa eksports.
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ari Asaru zemenēm un avenēm tiek apgādātas netikvien

kā visas pārējās jūrmalas peldvietas un Rīga, bet pirms

kara tās izveda pat uz ārzemēm ļoti ievērojamos apmē-

ros. Vietējā dārzkopības biedrība .Zemene* pieliek visas

pūles, lai atkal atjaunotu ogu eksportu.

Melužiem iet cauri četras galvenās un paralēlās ielas:

Melužu prospekts, Kāpu, Jaunā un Vasaras iela, kuras

krusto 17 šķērsielas. Uz Melužu un J.-Dubultu robežas,

pie Upes ielas, atrodas Melužu parks, kur pa sezonas

laiku notiek simfoniskā orķestra koncerti; tiek sarīkoti

dažādi izrīkojumi brīvā dabā un bērnu svētki ar dažā-

dām izpriecām. Tvaikoņu satiksmei pa Lielupi tuvākā

piestātne ir Dubulti. Melužos, jūras kāpās, ir divas silta

jūras ūdeņa vannu iestādes, no kurām F. Dzelzkalna at-

rodas Peldu ielas galā, bet A. Bobinska — Kanālu ielas

rajonā. Meluži sevišķi ieteicamiklusas atpūtas mīļotājiem.

PELDU IESTĀDE Asaros, jūras kāpās,

pretim Asaru kūrmājai. Jūras ūdens,

ogļskābas un skuju ekstrakta vannas.

PANZIJA

M. VILHELMSON

Asaros, Dzelzsceļa ielā Nr. 3.

Villa „Jasmin"

GLĪTI mēbelētas istabas.

Panzijas vajadzībām tiek lietots
artēziskas akas ūdens.
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Asari.

(Stacija As ar i, 31 klm no Rīgas.)

Tāļāk uz rietumiem no Melužiem seko Asaru peld-

vieta, kura ir ļoti līdzīga pirmajai. Šī ir visklusākā'peld-
vieta visā Rīgas Jūrmalā ar plašu priežu mežu visapkārt

un zaļām pļavām, kādēļ še ari apmetas galvenā kārtā tie

KOLONIAL- UN DELIKATEŠU PREČU VEIKALS

R. RENEMAN

Asaros, Dzelzsceļa ielā 12. Tālr. 13.

SVAIGA MAIZE UN KONDITOREJAS

CEPUMI 2 REIZES DIENA.

Dažādi dzērieni. Svaigs piens katrā laikā.

BŪVMATERIĀLU UN MALKAS

TIRGOTAVA

DAMBJA IELĀ JMs 1, TĀLRUNIS 90.

VEIKALA PĀRVIETOŠANA

Ar šo laipni paziņoju visiem saviem agrākiem pircOjiem — peldu

viesiem, kā savu veikalu un gajas tirgotavu esmu pārvietojis

Dambja ielā 2. Tel. 41.
(savā nama).

Manim līdz šim dāvāto uzticību izlūdzos ari uz priekšu. Visa

prece tikai pirmklasīgā labumā un par mērenām cenām.

Laipna apkalpošana. J. P ALK I N S.
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peldu viesi, kas mīl pavadīt netraucētā mierā savu va-

saras brīvlaiku. Še ir zemeņu plantāciju centrs un ar

zemeņu audzēšanu un viņu kopšanu nodarbojas vietējie

iedzīvotāji visplašākos apmēros. Asaru jūrmala ļoti

izdevīga peldēšanai, saules un gaisa vannām. Asaros ir

4 galvenās ielas: Asaru prospekts, Kāpu, Dzelzsceļa un

Zemgales iela, kuras krusto 16 šķērsielas.

Asaros pie stacijas atrodas Asaru Kūrmāja ar resto-

raciju un glīti iekārtotām mēbelētām istabām atbraucē-

jiem. Pa sezonas laiku svētdienās kūrmājā spēlē māk-

sliniecisks trio un tiek sarīkoti visdažādākie izrīkojumi

kūrmājas zālē.

Uz jūras krasta, kāpās, atrodas K. Zieraiua siltajūras

ūdeņa vannu iestāde un Latvijas Sarkanā Krusta sana-

torijas ēka, kurā ievietota bērnu patversme.

ASARU KŪRMĀJA
PIE ASARU DZELZSCEĻA PIESTĀTNES.

TELEFONS 5.

Labi iekārtotas

mēbelētas istabas uz

vēlēšanos ar pilnu pansiju.
Atsevišķi ģimenes kabineti.

Mērenas cenas. Muziķa—koncerts.

AUTO PIETURAS VIETA.

īpašnieks FR. BRUNAU.
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LIETDERĪGIAIZRĀDĪJUMI

Rīgas Jūrmalas apmeklētājiem.

ZIŅU BIROJS.

Sakarā ar šo izdevumu pie L. T. S. Rīgas

Jūrmalas Nodaļas ir noorganizēts līdz turp-
mākam ari Zi ņ v birojs, kurš ieinteresē-

tiem izsūta rakstiskas ziņas par

vasarnīcām, viņu cenām, panzijām, sanato-

rijām un vispār peldviesus interesējošiem

apstākļiem Rīgas Jūrmalā. Visi ziņu piepra-

sījumi adresēj.Ziņubirojam,Dubultos,Melužu

ielā 24. Atbildei pieliekama 60 sant. marka.

VADONIS PA RĪGAS JŪŖMALU

iznāca šogad latviešu, vācu un krievu valodā,

bet nākošā gadā nodomāts izdot vēl franču,

angļu, igauņu, leišu un poļu izdevumus.

Šiem izdevumiem nodomātos materiālus, liet-

derīgas atsauksmes, aizrādījumus un sludi-

nājumus, laipni lūdz piesūtīt jau laikus,

Dubultos, Melužu ielā J6 24. L. T. S. Rīgas

Jūrmalas Nodaļai.
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PELDU NODOKLIS.

Pilsētas sanitāro apstākļu uzlabošanai, kulturelu pa-

sākumu pabalstīšanai un tādas labierīcības sekmēšanai,

kura nāktu par labu pašiem peldviesiem — katram vasar-

niekam, kurš uzturās Rīgas Jūrmalā ilgāk par 3 dienām,

laikā no 15. apriļa līdz 15. oktobrim — jāmaksā peldu

nodoklis Ls 2. — no personas, bet ģimenēm Lg/T.— par

katru ģimenes locekli. Par ģimenes locekļiem skaitās:

vecāki un to neprecēti bērni līdz 21 g. vecumam, ja tie

dzīvo kopējā dzīvoklī. No ārzemniekiem šis nodoklis tiek

ņemts dubultīgos apmēros.

No nodokļa atsvabināti: valsts amata darīšanās

iebraukušās personas; bērni, jaunāki par 10 gadiem;

trūcīgu bērnu patversmes, slimnīcas, sanatorijas un pa-

tversmes nespējniekiem un trūcīgiem, kā ari fizisks

darba strādnieki, kuri nodarbināti uz vietas.

Šis nodoklis samaksājams reizā ar 20 sant. pierakstī-

šanās nodokļa pie peldviesa reģistrēšanas vietējā policijas

iecirknī, kurai jānotiek 24 stundu laikā pēc apmešanās

Rīgas Jūrmalas pilsētas robežās.

Laikā nesamaksātu nodokli piedzen divkārtīgos ap-

mēros.

Pie peldviesa reģistrēšanas vietējā policijas iecirknī

ir jānodod līdz ar viņa pasi attiecīgi izpildītas pierakstī-

šanās zīmes (baltas) 2 eksemplāros, bet pie aizbraukša-

nas — izrakstīšanās zīme (rozā) 1 eksemplārā. Attiecīgās

pie- un izrakstīšanās zīmes dabūjamas katrā policijas

iecirknī, kā ari daudzos jūrmalas veikalos.

PELDU STUNDAS.

Priekš peldēšanas jūrā ir ievesta sekoša kārtība un

stingi i ievērojamas peldu stundas:

Darbdienās:

no pulksten 6—B abiem dzimumiem kostimos

•■ „
815—10 vīriešiem — bez kostimiem
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no pulksten 10 15—12 sievietēm — bez kostimiem

„ „
12—24 abiem dzimumiem — kostimos.

Svētdienās un svētku dienās peldēšanās jūrā atļauta

visu dienu abiem dzimumiem — tikai kostimos.

Uzturēšanās kāpās, darbdienās no pulksten B—l2,

pretējam dzimumam, kuram navpeldu stundas — noliegta.

Jūrmalā uzstādītos kurvjus un krēslus kā peldu ka-

bines izlietot ir aizliegts.

BRAUKŠANA AR VELOSIPĒDIEM.

Braukt ar velosipēdiem atļauts ari pa jūras krastu

ievērojot peldu stundas, un izņemot rajonu starp Edin-

burgas jūras paviljonu un sanatoriju «Marienbade", pa

kuru, publikas pieplūduma dēļ, velosipēdi stumjami pie

rokas. Tāpat ar velosipēdiem un bērnu ratiņiem ir at-

ļauts braukt pa jūrmalas meža parku ceļiem un ielām,

bet tikai samazinātā ātrumā un netraucējot publikai ērtu

un brīvu pastaigāšanos pa tiem.

Jāšana un braukšana ar zirgiem, braukšana motocikle-

tiem un automobiļiem — aizliegta.
Šis aizliegums attiecas uz sezonas laiku no 15. maija

līdz 1. zeptembrim.

VASARNICUĪRES.

Skatoties pēc vasarnicu atrašanās vietas (jūras, upes,

stacijas v. c. tuvums), istabu lieluma, mēbelēm, labierī-

cībām, greznuma un ērtībām, — vidējā maksa par visu

sezonu un par istabu attiecīgos peldu rajonos ir caur-

mērā šāda:

Buļļos no Ls 20-60

Bulduros
„ „

60- 200

Edinburgā , „
100—180

Majoros „ „
80—140

Dubultos
„ „

60—120

Melužos
„ „

40—100

Asaros
„ „

40—80
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Vidējā maksa par istabu sanatorijās, viesnicās,

pansijās, pa sezonas laiku:

Par dienu, bez uztura no Ls 2—lo

„
mēnesi,

„ „ „ „
60—250

Ar pilnu pansiju, par dienu
„ „

7—lB

„ „ „
mēnesi

„ „
180—450

Uzturs vien, par dienu
„ „

4—12

Pusdienas
„ „

I—6

Ziemas sezonā maksa par istabām un tāpat uzturs

aprēķināti ievērojami lētāk.

VIESNĪCAS.

BULDUROS — Bulduru viesnīca (Kazino), Lielā prosp.

Ko 47/49. Tel. 46 un 60.

Viesnīca „Standart", Rēzeknes prosp. 8.

Tel. 74.

EDINBURGA — Viesnīca „Edinburga", pretī stacijai.

Edinburgas kūrmāja un Jūras paviljons

uz Edinburgas un Majoru robežas.

MAJOROS — Viesnīca A.S/. „Jūrmala", Jomas ielā 7.

Tel. 57 un 58.

Viesnīca „Majori", Jomas ielā24. Tel. 73.

DUBULTOS — Viesnīca „Eiropa", Melužu ielā3. Tel. 164.

ASAROS — Viesnīca „Asaru kūrmāja", pretī Asaru

stacijai.

SANATORIJAS.

„Marienbade", uz Majoru un Dubultu robežas. Tel. 47.

«Edinburga" (bij. Maksimoviča) Edinburgā 11. Tel. 89.

Latvijas Sarkanā Krusta, Asaros. Tel. 44.

PANSIJAS.

Šīman, Bulduros,* Vidus prosp. 24.

H. Kevic, Edinburgā,* Edinburgas prosp. 39. Tel. 26.

K. Anders, Edinburgā, Prosp. 44.
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Anderson, Edinburgā,* Kara ielā 6. Tel. 66. (Pretī Edin-

burga II stacijai.)

„Royal", Edinburgā, Prosp. 42 (īpašn. A. Nelsbach).

K. Frīdberg, Majoros, Jūras ielā 36. Tel. 196.

Elli Rozental kundzes ģimenes pansija, Dubultos, Gon-

čarova ielā 36, blakus Marienbades ūdensdzied-

niecībai. (Rīgā, Rozentala mākslas zalonā, Valde-

māra ielā 31. Tel. 5-9-5-1)

Nietz, Dubultos,* Kungu ielā 11. Tel. 94.

„Favorite" (īpašn. A. Mevron) Melužos, Kāpu ielā 2a. Tel. 7.

Vilhelmson,* Asaros, Dzelzsceļa ielā 3.

Bez še pieminētām pa sezonas laiku darbojas vēl

ļoti daudz citas pansijas.

Ar *
apzīmētās pansijas atvērtas cauru gadu.

PELDU IESTĀDES.

BULDUROS : Fr. Flugina, Rēzeknes prosp. galā.

K. Mellenberga, 5. līnijas galā.
A. Bāliņa, 17. līnijas galā.

MAJOROS: E. Rāceņa, Kungu ielā 2.

K. Krūklis, Viktorijas ielas galā.
DUBULTOS: K. Metriņ-Mētera, Dārza ielas galā.

A. Plecs, 10 /11. līnijas galā.

P. Liepiņa, 16. līnijas galā.

MELUŽOS: M. Dzelzskalnes, Peldu ielas galā.
J. un B. Bobinska, Kanālu ielas galā.

ASAROS: K. Ziemiņa, iepietīm Kūrmājai, kāpās.

PELDU STEĶI:

BULDUROS: Fr. Flugina, Rēzeknes prosp. galā,

K. Mellenberga, 5. līnijas galā
A. Asara.

EDINBURGA: Legzdiņa.

Avotiņa.

MAJOROS: 0. Elcera, Robežu ielas galā, pa kreisi

Peldu kabines. Atspirdz dzērieni. Veļa
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MAJOROS : A. Klīve, Teātra ielas galā. Personu svari.

Atspirdz. dzērieni. Veļa.

Legzdiņa, Konkordijas ielas galā.
Alksne, Jaunās ielas galā.

Štūla, Mazās Kungu ielas galā.

DUBULTOS: J. Brodes, Baznicas ielas galā.
J. Pleca, 1!. līnijas galā.
K. Spriņģa, 17. līnijas galā.

MELUŽOS : Grintala, Baložu ielas galā.

ADMINISTRATIVĀS IESTĀDES.

PILSĒTAS VALDE.

Dubultos, Melužu ielā 17. Tel. 21. Darba laiks

no pīkst. 9—15. Sestdienās no 9—13.

POLICIJAS VALDE.

Dubultos, Vecā tirgus laukumā 1. Tel. 8. Kanc-

leja atvērta darba dienās no 9—15.

1. Buļļu-Bulduru iecirknis, Bulduros, Piestātnes ielā.Tel. 11.

2. Majoru-Edinburg. iecirkn., Majoros, Jomas ielā 70.
„

I°.

3. Dubultu iecirknis, Dubultos, Policijas valdē.
„

8.

4. Melužu
„ Melužos, Melužu prosp. 27.

„
13.

5 Asaru
„ Asaros, Dzimtenes ielā 3.

„
14.

Pasu pierakstīšana un pārējie darbi visos jūrmalas

policijas iecirkņos tiek izdarīti darbdienās no 9—15 un

no 17—18, bet svētdienās no 9—12. Krimināllietās dežu-

rējošais iecirkņa ierēdnis pieņem katrā laikā.

MIERTIESA.

Dubultos, Policijas valdes telpās, Tiesas sēdes

tiek noturētas iknedēļas piektdienās. Turpat
ari iesniedzamas sūdzības.

ĪRES VALDE.

Dubultos, Policijas valdes telpās. Birojs atvērts

ikdienas, izņemot svinamās, no 10—14. īres

valdes sēdes notiek pēc vajadzības.
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DZIMTSSARAKSTU NODAĻA.

Dubultos, Melužu ielā, Pilsētas valdes telpās.

Kantoris atvērts no 9—15 ikdienas, sestdienās

no 9—13. Laulāšana notiek otrdienās, ceturt-

dienās un sestdienās.

ADREŠU GALDS

Rigas Jūrmalas Policijas valdē, Dubultos, vec.

Tirgus lauk. 1 (pretī stacijai). Adreses izsniedz

ikdienas, izņemot svinamās, no 9—15. Par

adrešu izsniegšanu jāmaksā 10 sant. par

katru adresi.

NOTĀRS.

Rīgas Jūrmalas Pilsētas notārs A. Jansons Ma-

joros, Rīgas ielā 36. Tel. 93. Kantoris atvērts

darbdienās no pulksten 9—15.

PASTS, TELEGRAFS.

Bulduru pasta-telegrafakantoris, Bu" dūros, Rēzeknes

prospektā 6. Tel. 52. Apkalpo ari Buļļus.

Majoru pasta-telegr. kantoris, Majoros, Rīgas ielā 33.

Tel. 6. Apkalpo ari Edinburgu.
Dubultu pasta-telegr. kantoris, Dubultos, Melužu

ielā 26. Tel. 4. Apkalpo ari Jaun-Dubultus.

Melužu pasta-telegr. kantoris, Melužos, Mežsarga
ielā 2. Tel. 72. Apkalpo ari Asarus.

Pastkantori atvērti pa sezonas laiku no 9—15 ik-

dienas, bet svētdienās no 9—12.

Telegrāfs un telefons darbojas vasarā ikdienas (ari

svētdienās) no 8—22.

Ziemā pastkantori atvērti no 9—15 darbdienās un

no 9—ll svētdienās, kamēr telegrāfs un telefons darbo-

jas tikai no 9 —15, 17—18, bet svētdienās no 9—12.

Pasta sūtījumi tiek pienesti adresātiem vasarā divas,

bet ziemā vienu reizi dienā. Sarunu punkti pie Majoru

un Melužu pastkantoriem darbojas nepārtraukti.
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TELEFONU CENTRĀLES, telefoni:

1) Majoru — Majoros, Jomas ielā 42.

2) Melužu — Melužos, Mežsargu ielā 2.

Pie abām telefonu centrālēm ir sarunu punkti, kuri

darbojas nepārtraukti.

Telefoniskām sarunām bez tam vēl pieietami pri-
vāto abonentu aparāti, kuri atrodās gandrīz vai katrā

jūrmalas labākā veikalā, pansijā, viesnīcā v. t. t.

SATIKSME.

DZELZSCEĻA STACIJAS:

Buļļi — Buļļiem un Bulduriem.

Bulduri — Bulduriem (bufete).

Edinburga I — Edinburgai (tikai pa vas. laiku)

Edinburga II — Edinburgai un Majoriem (bufete).

Majori — Majoriem (bufete).
Dubulti — Vec-Dubultiem (bufete).

Jaun-Dubulti—Jaun-Dubultiem(tikai pa vas. laiku).

Meluži I — Jaun-Dubultiem un Melužiem.

Meluži 11 — Melužiem.

Asari
—

Asariem.

TVAIKOŅU PIESTĀTNES:

1. Buļļi — priekš Buļļiem.

2. Bulduri — priekš Buļļiem un Bulduriem.

3. Majori —

„ Edinburgas un Majoriem.

4. Dubulti —

„
Dubultiemun Jaun-Dubultiem.

5. Valtermuiža — priekš Melužiem un Asariem

AUTOTAKSOMETRU uzturēšanās vietas :

BULDUROS pie Bulduru viesnīcas.

EDINBURGA
„ Edinburgas kūrmājas.

MAJOROS
„ stacijas.

DUBULTOS
„ stacijas.

ASAROS
„

Asaru kūrmājas.
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ĀRSTI.
Dr. A. Kreislers, Pilsētas ārsts, Dubultos, Slokas

ielā 7. Tel. 130. Pieņem vispārīgās slimībās no 10—12.

Dr. Th. Boettichers, sanatorijā „Marienbade", Du-

bultos, Gončarova ielā. Tel. 47. Pieņem iekšķīgās un

nervu slimībās, vasarā no 10—1 un4—5. Ziemā no 10—12.

Dr. M. Fausts, Dubultos, Dārza ielā 3. Tel. 184.

Pieņem iekšķīgās un sieviešu slimībās no 10—12 un 5 —6.

Privatklinika sieviešu slimībāmun dzemdēšanaspalīdzībai.
Atvērta cauru gadu.

Dr. M.Fišmans, Edinburgā 11, sanator. „Edinburga".
Tel. 88. Pieņem iekšķīgās un nervu slimībās no 10—12

un no 4—5.

Zobārsts M. Heifec, Dubultos, Dārza ielā 9. Tel. 42.

Pieņem zobu slimniekus no 10—1 un 4—6. Izgatavo ari

mākslīgus zobus.

Vecmāte O. Klāsen, Dubultos, I līnijā 10.

Bez še pieminētiem, pastāvīgi Rīgas Jūrmalā dzī-

vojošiem ārstiem, pa vasaras sezonu Rīgas Jūrmalā uz-

turas un praktizē ļoti daudzi Rīgas ārsti, kuru adreses un

pieņemšanas stundas var dabūt zināt vietējās aptiekās.

APTIEKAS :

Bulduros, Lielā prosp. 27a. Tel. 49.

Majoros, Jomas ielā 19 Tel. 41.

Dubultos, Melužu ielā 15. Tel. 68.

Melužos, Melužu prosp. 34 (tikai pa vasaru)

AMBULANCE, Dubultos, Melužu ielā 15. Tel. 68. Atvērta

no lī. maija līdz 1. zeptembrim ikdienas.

BAZNĪCAS.

Ev.-Luteraņu, Dubultos, pretī stacijai.

„ „ Bulduros, uz Edinburgas robežas, pret

Vidus prospektu.

Pareizticīgo, Edinburgā, uz Majoru robežas, pret

Jomas ielu.

Pareizticīgo,Dubultos,Jaunāpr.un Robežu ielas stūrī.
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Katoļticīgo, Majoros, Kungu iela 26.

Žīdu sinagoga, Dubultos, Dārza ielā 11.

PARKI.
Bulduros — Marijas parks, blakus Bulduru viesnī-

cai (kāpās).

Edinburgā — Meža parks, starp dzelzsceļu un Edin-

burgas prospektu.

Jaun-Dubultos, Pētera parks, starp dzelzsceļu un

Aleksandra parku.

Melužos, Melužu parks, pie Upes ielas.

NAUDAS IESTĀDES.

Rīgas Jūrmalas Pilsētas Banka, Dubultos, kūrmājā,

pretī stacijai. Tel. 170. Banka izdara visas banku ope-

rācijas un maina ārzemju valūtu. Atvērta no 9—15 katru

dienu, izņemot svinamās dienas.

Rīgas Jūrmalas Krāj-Aizd. Sabiedrība, Dubultos,

Melužu ielā 17 (pašas namā). Dibināta 1898. g. Kantoris

atvērts ikdienas, izņemot svinamās, no 10—4. Izdara

visas kredita operācijas.

11. Rīgas Jūrmalas Krāj-Aizd. Sabiedrība, Melužos,

Dambja ielā 6. Atvērta sestdienās no 18—21, Izdara

visas kredita operācijas.

Vācu Krāj-Aizd. Sabiedr., Dubultos, Melužu ielā 15.

Atvērta pirmdienās, trešdienās un sestdienās no 17—18.

TIRGI.

Bulduros — Rēzeknes prospektā pie dzelzsceļa.

Majoros — Rīgas ielā pie dzelzsceļa un kuģa piestātnes.

Dubultos — Baznīcas ielā pie dzelzsc. un kuģa piestātnes.

Melužos — Zāles ielā.

Tirgi atvērti no 6—15, izņemot Melužu tirgu, kur

atļauts tirgoties no 13—20.

LAIVU IZĪRĒŠANA.

Laiviņas un jachtas braukšanai pa upi tiek izīrētas

Majoros pie kuģu piestātnes.



RĪGAS JŪĶMALAS PELDU VIESIEM

savus laipnus pakalpojumus piedāvā:

BULDUROS:

P. Šmalcs, kolonial-, delikatešu un dzērienu tirgo-

tava, Meža prosp. 20 (pie stacijas).

J. ROsiņš, maiznīca. Automobils mantu pārvadā-

šanai, Smilšu ielā 20.

E Krieviņš, pārtikas preču tirgotava, Rīgas ielā59.

MAJOROS:

J. Šulcs, kolonial-, delikatešu un dzērienu tirgotava.
Trauki. Kalēju ielā 4, paša namā. Tel. 112.

N. Sokolovs, kolonial- un delikatešu tirgotava.

Trauki. Jomas ielā 63. Tel. 99.

K. Štengels, pārtikas preču tirgotava, Rīgas ielā 58.

N. Vogels, friziers, Jomas ielā 17. Pirmklasīgi

laba apkalpošana.

DUBULTOS:

Rīgas Jūrmalas pārtikas veikals, Melužu ielā 17

un 30. Tel. 179. īpašn. K. Ozoliņš un J. Strautmans.

Pārtikas preces, dzērieni, elektriski piederumi, trauki.

K. Ģerliņš, maiznīca un konditoreja. Melužu ielā 30.

Tel. 178.

J. Heimans, kolonial-, delikatesu-preču, dzērienu un

piena produktu veikals. Konditoreja. Visplašākais un mo-

dernākais veikals Jaun-Dubultos. Melužu prospektā 118.

Telefons 108.

MELUŽOS:

H. Ozoliņš un R. Bekmans, pārtikas preču un ma-

teriālu tirgotava Zāles ielā 19. Tel. 19.

J. Kleinhofs, kolonial-, delikatešu un piena pro-

duktu veikals. Ogas un saknes no paša dārza. Melužu

prosp. 9. Tel. 33.

M. Gedrovics, kafijas restorāns «Stundiņa atpūtas"

pie Melužu tirgus. Tel. 22. Istabas ceļotājiem. Telpas

zirgu un vezumu novietošanai.

Arveds Spēra, pārtikas preču tirgotava, Jaunā ielā6.



Rīgas Jupnalas

Savstarpējā

Ugunsap drošināšanas

Biedrība

Dibināta 1906. gadā.

Biedrības kantoris atrodas

Dubultos, Melužu ielā Jfe 17,

Krāj-Aizdevu Sabiedrības namā

un atvērts no pulksten 10—14.

O

Biedrība pieņem apdrošināšanā
visādu kustamu un nekustamu

mantu. Visi riski tiek pārapdro-
šināti līdz 75°/o valsts pārapdro-

šināšanas iestādēs.

Biedrība apdrošinātie īpašumi
tiek atzīti no Latvijas hipotēku
bankas un citām valsts un pri-

vātām iestādēm,

VISLĒTĀKIE PRĒMIJU TARIFI

Valde.



II. Rīgas Jūrmalas

Krāj-Aizdevu Sabiedrība

MELUŽOS,

Dambja ielā 6.

Kantoris atvērts sestdienās no 18—21.

IZDARA

VISAS KREDĪTA OPERĀCIJAS.

VALDE.

IEL II M li ā 1 I
Asaros, 6. līnijā H I. Tājr. 13 ■»

Būvmateriālu un malkas tirgotava.

Piedāvā:

pernicu, naglas, tapetes, mālus, granti, ģipsi u. 1.1.

par bezkonkurences cenām.

Itj iV_C Jr\ U Si 1 jyl £}

PUĶU DĀRZNIECĪBA

Dubultos, Kungu ielā 9.

Piedāvā grieztas un augošas puķes.
Izgatavo vaiņagus un uzņēmās dažādām

svinībām zaļstādu dekorācijas.



Z. JAUCE

GRĀMATU UN RAKSTĀMLIETU TIRGOTAVA

PLAŠA BIBLIOTĒKA

3 VIETĒJĀS VALODĀS

IEKŠ- UN ĀRZEMJU LAIKRAKSTI UN ŽURNĀLI.

DUBULTOS, MELUŽU IELĀ .\° 17.

J. DREIFELDS
DUBULTOS, BAZNĪCAS IELĀ NR. 38. TĀĻR. 109.

BŪVMATERIĀLU UN MALKAS

TIRGOTAVA.

ČFotografisfca iestāde

2)u6ultos, cMelužu prosp. 87.

Uzpilda

dažādus fo tografis Hus dav6us

par mērenām cenām.

Būvmateriālu tirgotava

Edm. Peetc, Dubultos

Melužu ielā Nr. 30. Tājr. 237.

Pilsētas kantoris: Rīgā, Vaļņu ielā Nr. 24. Tāļr. 21-645.

Piedāvā visdažādākos būvmateriālus;

dzeLs un tērauda preces un t. t.



■DZIN I AKS"UGA

SILTA JURAS ODENA VANNU
'

IESTĀDE

MELUŽOS II., KANĀLU IELAS GALĀ.

DABŪJAMI SĀLS, EKSTRAKTI, OGĻSKĀBĀS
VANNAS U. T. T.

Mērenas cenas. Laipna apkalpošana.

K. RUCKULS

Melužos, Melužu prosp. Nr. 37.

KOLONIAL-PREČU TIRGOTAVA

PIEDĀVĀ PIENA PRODUKTUS,

ATSPIRDZINOŠUS DZĒRIENUS

SVAIGU MAIZI 2 REIZES DIENA

un citas pārtikas preces.

Sftrāļu SfCelštein

jOimonade Sinalfco

ir tie l a 6 ā & i e

*

Pieprasiet tos visos la6āHos veiHalos.

3līgā, Cēsu ielā 14. Tel. 90490.
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Krāj-Aizdevu Sabiedrība

DUBULTOS,

Melužu ielā Nr. 17, pašas namā.

Dibināta 1898. gadā.

Sabiedrības kantoris atvērts

katru dienu no pīkst. 10—14.

hhbii i
ni§

Izsniedz aizdevumus,

pieņem noguldījumus,

diskontē un iekasē vekseļus,

izdara visādas kredita operācijas.

VALDE.

II



Zelmas <§kra6an
) 3lo£dar6u \

===

-l un mākslas zalons \

Rīgā, Krišjāņu Barona ielā .Y° 37. (gg
1=) Telefons 77-73.

\ Aizvien krājumā f—
==

\ pašu darbnieā pagatavoti (==■

: brunči, ņieburi, vaiņagi, ;==

( villaines, prievites u.t.t

/ segas, paklāji, priekškari, spilveni, v==

■ 1/ saktas, vāzes, dažādi trauki u. 1.1. \=~^=

\ Pārdod gleznas un reprodukcijas. Pieņem izšū- (=.=■

) šanas un izkrāsošanas darbus un izpilda (=

■) zīmējumus dažādos stilos. (Š^=

/ Biedrībām un organizācijām

> izgatavo v

mļ Jr\ Si Q) Qj tJ W> [H|
) mākslinieciskā izpildījumā. (
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