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IG. Krūmiņš |

Praktisksilustrets

VadonispaRīgu

arpilsētasplanu

Rīga Jēkaba Krūmiņa izdevums 1928

Vaļp ielā 21/23, Rigā
• l~3~~SljEn Tālruni: dienā 2-0-1-3-7, 2-0-1-5-2

.; ||glWJlMEM naktī 2-0-1-5-2

jļliļ GARAGE «jļ|ļ||ļ Automobiļu novieto-

I U

šana uz īsāku vai il- f^^*****^*^

Sof7ru
uzrādīšana

—•—

Foto
un

radio piederumi
4 TTīTl O Rīgā, Lielā Zirgu ielā Nr. 27, Šķūņu ielas stūri,

Majoros, Jomas ielā Nr. 12 ™..i



Kristalstikli skatlogiem

Spoguļi Logu stikli

Būvstiklniecība

E. Bauman Framhaid. Rīgā.
Tērbatas ielā 26, tāļrunis 2-7-3-2-6

Makšķerēšanas sporta piederumurūpniecība

Oskars Kalniņš
9

Rīgā, Bruņinieku ielā 53

Izgatavo spiningu tinējus, līmētus bambuka

kātus un vizuļus
Krājumā visi makšķerēšanas piederumi

Krāsas, eļļas un ķimikālijas

li. i tais ii B-drl
Rīgā, Rāts laukumā 7

Tāļrunis 2-0-3-4-3

Mēbeļu VEiKals Kārlis Plāle
Rīgā, Marijas ielā 34

Ģertrūdes ielas stūrī Tāļrunis 3-3-7-5-3

Piedāvāju no sava krājuma dažādas mēbeles, kā istabu

iekārtas, tā ari atsevišķus priekšmetus. Bez tam vienmēr

krājumā visāda veida polsterrnēbeles un metāla gultas.

Pārdod uz nomaksu Garantēts darbs



J. Goldberga
Po~"arn

mēbeļu galdniecība £.i££K»
Rīga, Tālrunis 2-0-3-0-4.

KarlīnaS ielā 1. I Gll}i Pagatavo bārkstes,
; puskus, šņores, bantes,

Pieņem ' rozetes un pogas, kā

\ piederumus mēbelēm, lo-
pasutljumus un ļ gU aizkariem un dāmu

izpilda izlabojumus. uzvalkiem.

1 H. Būmans ļ
| Mēbeļu un buvgaldniecības darbn. |
1 Mechaniska koku apstrādāšana |
| Rīgā, Lauku ielā 14. Tālrunis 3-7-2-5 i

m Izpilda apzinīgi par mērenām cenām |
ā

—
is

| visus galdniecības darbus |

Pulksteņi,
zelta un

sudraba

lietas

" M.Obolers,
4 Rīgā, Elizabetes ielā 81 un

Raiņa bulvārī 11

(Brīvības bulvāra stūrī)
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Birstu un pindzeļu darbniea

izpilda visāda veida pasūtījumus priekš mājas
H un rūpniecības pec visjaunākām konstrukcijām Wk

H. Lu DĪOnbO, Rīgā, Ģertrūdes ielā 37

Momentātra apavu izlabo- Po nīr« Irnlīšn ip>GtāHp
šana un krāsošana visādās

1 apira KU11SU īesiaae

krāsās, kā arī gumijas zoļu u. īepakajamiepapīri
pazolešana tikai pie ar nn bez firmu reklamu

Iii
i I • •

uzrakstiem

.
KOlKOUSKl] B. Reichels

* Rīgā, Skārņu iela 6

Pulkv. Brieža ielā 8 Tāļrunis 2-3-6-9-7

M. Mellupa
mēbeļu un koku apstrādāšanas

rūpniecība,
Rīgā, Miera ielā 19 Tālrunis 3-4-0-4-1

Piedāvā: gatavas mēbeles un uz pasūtījumu
Par darba labumu pilnīga garantija



i Jāņa Pavasara!
» MēbeM un būvgaldniecība 0

p Rīgā, Brīvības ielā Nr. 153 0

A Pieņem pasūtījumus uz dzīvokļu, kantoru un veikalu i)
}'•: iekārtam, ka arī atsevišķiem priekšmetiem par
x, mērenam cenām \i

Tapsētājs

J. VALEIKO V. E1 c er s,
apavu darbnīca

Rīgā
Rīgā, Miera ielā Nr. 15 Ģertrūdes ielā'99, dz. 19

litra Un gllfa apaVU izlabošana Pieņem visāda veida

• I tapsešanas darbus

Z. Jegera
LMJ būv- un mēbeļu galdnieku

Jļzļj darbnica

IrļRļ Rīgā, Valdemāra ielā Nr. 23

ļ 1 Izgatavo dažādaveida dzīvokļu un

1 L * kantoru iekārtas, kā arī lielā vai-

•* ruma radio aparātu kastītes.

izdara tapsētāja darbus

Pulksteņu,
zelta un sudraba

i
**e*u tirgotava un

darbnīca

*3w!r S. GDbOUINS
Rīgā, Ērgļu ielā 2,
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T| |Tnļ||| gumijas preču tirgotava, Rīga,
MM.€M,MM.MRf Avotu iela 49. Liela izvelē galošas,

botes, sporta kurpes, vaska drēbe, rotaļlietas u. t. t.

— Izdara izlabošanas darbus paša darbniea. —

Ātra apavu izlabošanas mmmmmmmmmāmammĒĒĒmmKām

t a
mtr1

» -gr m
Daiļkrāsotāju darbniea

«LAI VIJ A» n I
*

L
* J

* ((
Rīgā, Gertrūdes ielā 19/21 K

II P l] P II P I I
Izlabo gumijas un ādas ||, UulJuUUll
apavus un kraso visādās

nirtā
krāsās

_

"īga,

ļ i. Ķēniņu iela 11, dž. 8

A.Svlrski Izpilda visādus

pulksteņu, zelta un
stikla «guru un

sudraba lietu veikals marmora izla-

un darbniea bošanas darbus
Rīga, Marijas ielā 18 ! WkmmmmmmmmmmmmWWwVm

Dārzkopju ievērībai! Mechaniska

F. Kikert

Turu krājumā un pieņemu Rīgžij
sf, pasūtījumus uz ■ Ģertrūdes ielā 99

polu un augļu kurvjiem, i
ĪL

. ,

* . ! illllllllllllllllllllllillIllllllllllllllllillllllMIIIII

Pastāvīgi krājuma uz Liel- i ~~

dienām pītas un liel- ; ļVfoČVlin £1C
dienu olas puķu ievietošanai. 1YXoJVllllCX>5

Ceļojumu kurvji visādos lie- GprtmidoQ ipIā S^S
lumos. Izlabošanas darbu

„

īeid o.>._
ātra izpildīšana. Pagatavo, izlabo un kraso

Ar pasūtījumiem lūdz grie- visādus apavus un adas

sties pie T. Kre iemaņa, priekšmetus visādas krasas

Rīgā, Rēveles ielā Nr. 91, ļ ar ūdensdrošam krasam

ieeja no Ērgļu ielas. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiaiiiiiiīi
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Mašinu darbniea J. Razevičs
Martas iela 3 (Tērbatas ielas stūrī), taļr. 9-7-8-0-5

Izgatavo un izlabo dažādas piensaimniecībai va-

jadzīgas mašinas, aparātus un piena traukus.

Būvē un izlabo dažādām rūpniecības nozarēm

attiecīgas mašinas un aparātus. Izdara auto re-

. montus u. autogeniskus metāla metināšanas darbus
li • ' 1

A T TL Lielā izvēlē no paša darb-

I ~W* nicas piedāvā:
* ! portfeļus, dāmu rokas somi-

ļ Rīgā, Gertrūdes iela 10/12 ! ņas, naudas makus, skolēnu

1 Tālrunis 9-7-3-9-2 somas, čemodānus un citus

., .
.'

, , -,
ceļošanas piederumus

Abesmisku aku ierīko-

šana, kanalizācijas, | ļWff
ūdensvadu un atslēdz-! JJJJL* JL 1LJm.JULM.9

nieku darbniea Rīgā, Marijas ielā 2

Speciāla skārdnieciba V. Nolte
Rīga, Gertrūdes iela 22/24

Izpilda būvdarbus, ierīko vannas istabas, kā

arīpagatavo dažādus saimniecībaspriekšmetus

PLISĒ Labi un lēti ir

ķimisku tīrīšanu

un dekatierešanu izpilda atri O/l 1!
par mērenām cenām

J. Laizan, Rīgā,
J M. Ķēniņu iela 15

Tāļrunis 2-2-2-4-8

Skārdnieku darbniea iOI^V

ļ A. Fttrst AllSr
l|iīga. L. Maskavas iela 50 iDTJJBjuEjR

(zpllda lēti visādus _būv- un
v

*

saimniecībaslietuskārdnieka i 0būtni tolā fi Tāļrunis
darbus ļ ulļliijU luifl 0. 2-3-9-7-9
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II.
Perl un F. irieildl I

Rīga, ||
m. Ķēniņu ielā 17 Marijas ielā 28 |P

Vislielākā izvēlē: |s

Elektriski materiāli un elektremuteri 1

Elektriskus apgaismošanas ķermeni 1'
m Radio aparāti un uip piederumi |

«LATBIRO» Dzirnavfielā 61

Dibināts 1921. gadā
Tālrunis

Pilsētu un lauku jaunsaimniecību, vasar-

nīcu u. c. visizdevīgākā pirkšana un pārdošana.

L Neumann, Rīgā,
kolonialpreču imports

— Lielā Grēcinieku ielā 24 —

' Tālr. 2-1-2-6-2" Priv. tāļr. 2-3-6-6-1

rēķ.: Rīgas Kreditbankas A./S.

Telegramu adrese: S e r f e 1

Smalkākais angļu maisījums

milti „Apollo" un „Kondor"

Vairumā tranzitnoliktavā:

kafija, rieksti, manna, žāvēti augli, rīsi

u. t. t.



I. Rīga.

Rīga, Latvijas republikas galvas pilsēta, uz 24°05' austr.

gar. un 56°57' ziem. platumā, Daugavas abiem krastiem,
13,3 klm no jūras (skaitot no Rolanda statujas uz Rātslau-

kuma līdz Daugavgrīvas bākai), 6,8 metrus (bruģa virsmas ļ
pie Pētera baznīcas) virs jūras līmeņa, aizņem 204,6 kvadr.

klm platību (neskaitot pilsētas mežus un muižas, kuri sastāda

apm. 84. 000 ha).
Caurmēra temperatūra Rīgā: janvārī — 5,2, aprilī -ļ_ 5?6,

jūlijā -ļ- 18,0 un oktobrī -f 6,8, bet gadā -f 6,O°C. Dienu,
kurās temperatūra noslīd zem nulles, Rīgā gadā ir 120- Vis- ļ
augstākā Rīgā novērotā temperatūra bij 1858. g. 21. jūlijā, ļ
kad termometrs ēnā rādīja 38,2°C. Nokrišņu gada laikā |
591 mm, no tiem ziemas pusgadā 208 un vasaras (maija —

okt.) 384. Caurmērā % gadā debesis apmākušās un de-

besis skaidras. Rīgā uz 1928. g. 1. janvāri apm. 340.000 iedz.

(no kuriem ārzemnieku apm 33.000), pret 337.699 (150.439
vīr. un 187.260 siev.) iedz. (10. i'ebr. 1925. g.). no kuriem

(1000 skaitot) 198,7 latviešu, 43,8 vāciešu, 27,6 lielkri'evu,
1,6 'baltkrievu, 39,4 žīdu, 13,1 poļu, 2,3 igauņu, 7,7 leišu,
3.2 pārējo un nezināmo, bet pēc ticībām (1000 skaitot):
221,9 ev.-lutertic, 3,5 pārējo protestantu, 32,5 rom.-katoļu,
30,3 grieķu-katoļu, 8,4 vecticībn., 39,4 Mozus tic. un 1,8 citu
nekrist, un nezināmo. Rīgā bij iedzīvotāju: 1760. g. 14.000,

t
I

"WkT
-m-mL-m āzx%%

neknslamu īpašumu pirkšanas un pārdo-
f< ļmļ SnĒ Ifļ šanas birojs Rigā, Dzirnavu ielā 70, dz. 1,

blakus s-bai «Konzums». Tāļrunis 2-7-5-7-0
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1812. ig. 36.600, 1850. g. 61.500, 1870. g. 116.000, 1897. g.

282.230, 1913. g. 525.000 un 1920. g. 188.662.

Rīga ir politiskās, intelektuelās un saimnieciskās dzīves;
centrs. Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam stāvoklim, ļ
atrazdamās pie varenas upes, ieņemdama valstī centrālu s'tā->
vokli, kur koncentrējās dzelzsceļu un kabotažas un aizjūras

kuģniecības satiksme, Rīga kopš seniem laikiem ir ievērojama

starptautiskas tirdzniecības pilsēta, atrodošās sakaros ne tikai

ar Eiropas valstīm, bet arī citām pasaules dalām. Rīgas ostā

ienākušo kuģu skaits (1927. g.) ir 2.486 ar 1.148.532 netto

tonnām (pret 2.923 kuģiem ar 2.070.059 net. ton. 1913. g.

un 1.049 kuģiem ar 341.902 n. t. 1921. g.), bet izgājušo

2.449 ar 1.138.973 n. t. .(pret 2.912 kuģiem ar 2.056.216 n.

t. 1913. g. un 1.018 kuģiem ar 330.788 n. t. 1921. g.). Kaut

gan kuģniecība pēckara laikā strauji pieaugusi, ta tomēr gan-

driz divreiz mazāka nekā pasaules kara priekšvakarā un sa-

sniedz tikai tos apmērus, kādi bija 30 gadus atpakaļ. Pie Rī-

gas ostas pieskaitīto kuģu skaits 1927. g. bij 111 (no kuriem

61 tvaikonis, 39 burenieki un 11 būru motorkuģi) ar 49.615

n. t. (no visas Latvijas 122 kuģiem ar 51.115 n. t.). Rūp-
niecības uzņēmumu skaits (1926. g.) 1.022 ar 35.096 strādn.

(visā Latvijā 2.732 uzn. ar 57.203 strādn.), pret 574 uzņ. ar

17.495 strādn. 1922. g.'un 372 uzņ. ar 87.606 strādn. 1913. g.

Rīgas rūpn. tagadējā ražojumu vērtība: apm. 200 milj. latu,

pret apm. 600 milj. latu 1913. g. Rīgas imports 1926. g.

664 milj. kg par 213 milj. latu (visas Latvijas 974 milj. kg

par 260 milj. latu), bet eksports 342 milj. kg par 163 milj.
latu (visas Latvijas 517 milj. kg par 188,5 milj. latu). Pirms

kara Rīgas ostas importa vērtība (miljonos latu skaitot) sa-

stādīja: 1913. c. 491 (visu Latvijas ostu 599) un 1900. g.

140 (visu Latvijas ostu 195), bet attiecīgās eksnorta vērtības

taī pašā 508 (visu-Latvijas ostu 774 milj.) 1913. g.
un 156 (visu Latvijas ostu 293 milj.) 1900. g.

Pilsētā (1924. g.) 11.883 anbūvēti un 2.933 neanbūvēti

gruntsgabali, vairāk nekā 30.000 ēku, no kurām 15 000 dzī-

vojamu, pret (1913, g.) 35.600 ēku, no kurām 19.000bij dzī-

vojamas. Rīgā tagad apm. 90.000 dzīvokļu, nret 116.000 dzīv.

1913. g. Pilsētā apm. 400 smago un 1.100 vieglo aautomobilu,
250 motocikletu, 7.500 velosipēdu. 2.300 smago un 700 vieglo

važoņu. Tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu, par kuriem

izņemtas tirdzn.-rūpniecības zīmes, apm. 20.000, pret apm.

9.400 (1913. g.). Pamatskolu 135, vidusskolu 45 un augst-

skolu 3 (1924./5. g.), bibliotēku (1926. ff.) 94, no kurām

23 privātas, bet laikrakstu 50 un žurnālu 209.

Pilsēta nodarbina pāri par 6.000 darbinieku, pret 2.800

(1913. g.). Tās ieņēmumi 1911.—13. g. caurmērā gadā 33

mii i., 1922. g. 12,2 milj.. 1924. 21.3 milj., 1926. g. 26,5 m.,

1927, g. 30 milj. un 1928. g. 34 miljoni latu,
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-**"""-" r—~:•.Mēbeļu rūpniecība

P. Migla,
.1 ļļl^^^l f| Rīga, Tērbatas iela 55a

Izpilda visādus mēbeļu
darbus pec dažādiem pa-

Apsūtījumi tiek*laikā glīti un izturīgi pagatavoti

g 'Mechaniska darbniea Galdniecība

T.Meijers A. Gailīt,
----= Rīga,

_

Rīga,
Maskavas Iela 59 ; Lielā Ķēniņu ielā 20

Laivas motoru, automo- Pieņem pasūtījumus uz

biļu daļu, tvaika mašinu visāda veida mēbelēm

daļu un katlu armatūru un veikalu iekārtām,

izlabošana u. t. t. ļ Izdara izlabojumus

Rīgas finieruizstrādājumu i H 1 II t

labrtka AI KPirf
«Laterma» ». J. IļUlb

rSIfdi mtkm\a mašinu darbn.
Fabrikas noliktava: ! Rīga, Dzirnavu iela 66

Svertuves iela 4
_

Pagatavo un izlabo

Liela izvēle finieru izstrādā- lauksaimniecības un citas

jumi un rotaļlietas mašinas

Miljoni lieto

ar vislabākiem panākumiematjaunošanas
līdzekli „Lukutate", kurš pagatavots no

Indijas auga. „Lukutate" uzrāda
_

pār-
steidzošus panākumus pie novājinātiem
un vecuma nomāktiem.

Firma „Lukutate"
Noliktava: Rīgā, Dabūjama arī aptieku un drogu
Brīvības iela 4 preču tirgotavās ā 4.50
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Pumpju būvētava

1 Jānīs Salgals, Rīgā,
Dzirnavu iela 66, seta

SKļ Tālrunis 2-6-7-9-7

āk sehlās ilis eufomsiīshu dzirdīšanu

' |9ļļHHtili gulto darbniea

| T.J.ADAMSONA |
|ļ KOKTĒLNIECĪBA ļ

I RIGĀ, I
iļ KR. BARONA IELĀ 93, DZ. 4 - 1

!i TĀĻRUNIS 3-4-7-6-2 j!



II. Rīgas vēsture.

i Daugava un tās krastmala, "bez šaubām, jau ļoti tālā se-

natnē noderēja par tirdzniecības ceļu starp rietumiem un au-

strumiem. Daugavas grīva, kā šī tiedzniecības ceļa sākuma

ļun gala punkts, tādēļ dabīgi šad un tad varēja būt par iekā-
Ilošanas ābolu starp Baltijas jūras tautām. No Skandināvijas

|zāgām ir zināms, kā jau.8.. g. s. pēc Kristus Ragnars Lodbrogs.,

ļniknākais no visiem vikingiem, Gotlandes pūķa uzvarētājs, ie-

glrucis Daugavas lejgalā un tur uzvarējis astoņus virsaišus.

iPar biežiem tirdzniecības braucieniem no ZAnedrijas uz Dau-

Iģavas grīvu stāsta vikingu laiku rūnu akmens no 10.—11. g.

ļ#., kad vikingi braukuši gar Kolkasragu uz Zemgali, kuru va-

Ireja aizsniegt tikai caur Daugavas grīvu jeb pa Lielupes ie-

lieku, atrodošos sakarā ar Daugavu. Kā pie tāda tirdzniecības

Iceļā vajadzēja arī atrasties tirdzniecības pilsētām vai nomet-

f.ņēm netālu no grīvas, nav apstrīdams, kaut gan vēsture ne-

kādas noteiktas ziņas par to nesniedz.

Rīgas pilsēta savu tagadējo nosaukumu dabūja 1201. g.,

ļ'kad lībiešu vecajie ierādīja bīskapam Albertam nometnes cel-

šanai starp Rīdzenes upi un Daugavu (kā Indriķa kronikā

;lasāms: „locum civitatis commonstrant, quem et Rigam ap-

pellant" (kādas pilsētas vietu, kuru tie sauca arī par Rīgu),
i,Sakarā ar to izsacītas domas, ka kādas pilsētas, no kurām

'viena ar Rīgas nosaukumu, pie Daugavas lejgala pastāvējušas

[jau sen iepriekš vācu atnākšanas.

Ar 1202. g. nodibinātāZobenbrāļuordeņa palīdzību biska-

[pam Albertam izdevās nostiprināties pie Daugavas un izplatīt

[vācu iespaidu visā Baltijā. Daudzos karos, kurus pret ordeni

veda kurši, zemgalieši, igauņi un leiši, vācu vara un pasākumi
[daudzreiz tika sadragāti. Un tikai pateicoties sociālām un naci-

ļonalām nesaskaņām, kādas pastāvēja Baltijas iedzīvotājos, vāci

|ilgstošā cīņā palika uzvarētāji.

Apvienota kuršu un igauņu flote iznīcināja vācu floti Rī- ,
Ēgas jūras līcī 1210. g., bet Rīgu tiem ieņemt neizdevās. Uz

i ierādītās vietas, uzceltās ēkas 1215. g. krita par upuri ugunij,

\izņemot ordeņa Sy. Ju?a baznīcu, kura ir Rīgas vecākā ēka.

Cīņās ar zemgaliešiem unTeislem Zobenbrāļu ordenis sa-

■bruka 1236. g., bet viņa atliekas apvienojās 1237. g. ar kopš

: 1230. gadā Prūsijā apmetušos Vācu ordeni. Ta darbība tad

ļizplatījās arī uz Baltiju, izlietojot Rīgu kā izejas punktu.
Sākot ar 1251.,gadu, Rīga skaitās par Livonijas, Igaunijas

ļun Prūsijas virsbiskapa metropoli. Tās pirmajam virsbiska-

'pam Albertam Suerbeeran?, kurš Rīgā nometās uz dzīvi 1253.

g., bij nesaskaņas ar Vācu ordeni, jo abas puses centās iegūt
vienīgo noteikšanu zemes pārvaldībā. Rīgas pilsēta stāvēja

: virsbīskapa pusē, kurš tās pilsoņiem atzina privātīpašuma tie-

ļsības, turpretī ordenis privātīpašumu apkaroja, pārvērzdams
: zemi valsts īpašumā un nododams to lēņu lietošanā. Tomēr

kompromisa ceļā šīs nesaskaņas nokārtojās, jo attiecībā uz ze-



mēs īpašumiem Sv, Mārās zemē ordeņa viedoklim virsbīskaps !
pievienojās,

1282. g. Rīga pievienojās Hanzas pilsētu savienībai. Pil-

sētas vara ar to ievērojomi palielinājās. Attiecības starp pil-
sētu un ordeni paasinājās. Virsbīskapa Jāņa 111. laikā (1294.::
līdz 1300. g.) notika starp Rīgu un ordeni 1297. g. asiņaina
sadursme. Rīgas pilsoņi nokāva ordeņa komturu un bruņinie-
kus un iznīcinājā arī pirmo ordeņa pili, no kuras palika tikai

Sv. Jura baznīca. Tikai 33 gadus vēlāk Livonijas Vācu ordeņa
mestram izdevās iekarot Rīgu. Tas piespieda" Rīgas pilsoņus
atdot ordenim pilsētas ziemeļrietumu daļu un tur ordenim

Pils.

uzbūvēt jaunu pili. Naidīgās attiecības starp ordeni, no vienas

puses, un virsbiskapu un Rīgu, no otras, — vēl arvien pastā-
vēja. Tās izbeidza ar Salaspilī (Kirchholmā) 1452. g. no-

slēgto mieru, uz kura pamata Rīga tika padota kā virsbīskapa,
tā ordeņa virskundzībai. Tomēr ienaids uzliesmoja no jauna ļ
un 1484. g. Rīgas pilsoņi izpostīja arī otro»ordeņa pili. Bet

ordeņa mestrs Valters Plettenbergs (1494.—1535. g.) uzva-

rēja pilsētu un piespieda pilsoņus ordeņa pili agrākā veidā no

jauna uzbūvēt. Tās būvi pabeidza 1515. g. Pēc tam iestā-

jās uz ilgāku laiku miers.

Ordeņa bruņiniekos bij notikusi radikāla maiņa ieskatos: j
no privātīpašuma noliedzējiem un kopīpašuma propagandētā-ļ
jiem tie bij pārvērtušies par privātīpašuma cienītājiem un, kā |
lielu zemes īpašumu lēņu turētāji, gaidīja tikai uz izdevīgu I



bridi» lai leaus varētu pārvērst dzimtsipašumā. To-, visu-labi

zināja arī ordeņa mestrs Piettenbergs. Viņš pareizi novērtēja
priekšrocības, kādas šādos apstākļos var dot baznīcas refor-

mācija un ar to savienotā katoļu baznīcas īpašumu pāreja
valsts rokās. Baznīcas īpašumu turētāju ieskati pilnīgi sa-

krita ar ordeņa bruņinieku ieskatiem zemes lietās. To ap-

sverot, mestrs Piettenbergs nekavējās sekot Vācu ordeņa liel-

mestra Albrechta priekšzīmei, kurš likvidēja katoļu baznīcas

īpašumus Prūsijā, pārvērzdamies par tās karali. Piettenbergs
1525. g. nodrošināja evanģeliski-luteriskai ticībai brīvu izpla-
tīšanos Baltijā. Rīgas pilsoņi tūlīt pieņēma Lutera ticību,
kuru kā pirmais uzsāka sludināt Rīgā Tegetmaiers 1522. g.

Tomēr ticības maiņa ne pilsētā, ne uz laukiem nenotika pil-

nīgi bez asiņainām sadursmēm.

Tādos apstākļos kāras acis uz Baltijas zemēm un Rīgu
meta kaimiņu valstis. Krievu karaspēks iebruka Vidzemē un,

to izpostīdams, tuvojās Rīgai 1559. g. Pēdējais ordeņa mestrs

Gotards Ketlers 1561. g. nodeva Vidzemi Polijai, bet pats,
kā poļu vasals, palika par Kurzemes un Zemgales hercogu.
Poļi ieņēma Vidzemi, aizdzīdami krievus, bet Rīga paturēja uz

20 gadiem pilnīgu patstāvību. Pēdējais Rīgas virsbīskaps,

markgrafs Vilhelms Brandenburgs, nomira 1563. g., bet viņa
koadjutoru, hercogu Kristapu Meklenburgu, poļi no zemes iz-

sūtīja laukā. Virsbiskapibu likvidēja 1566. g., bet viņas zemes

kopā ar ordeņa īpašumiem zem Vidzemes hercogistes nosau-

kuma pievienoja Polijai. Brīvās Rīgas tiesības 1576. g. ap-

stiprināja ķeizars Maksimilians 11. Rīgu, kā patstāvīgu Han-

zas pilsētu, pārvaldīja pilsoņu iecelta padome; Tai bij savs

karaspēks, sava nauda v. t. t. Tomēr šis likmets nevarēja
ilgi turpināties. Vidzemei un Kurzemei bij vajadzīga brīva

izeja uz jūru. Poļu karalis Stefans Batorijs 1582. g. ieņēma
Rīgu, piespiezdams to padoties Polijas virskundzībai. Poļi
gan apsolīja ev.~ luteriskās ticības neaizskaramību. Tomēr so-

lījumu nepildīja. Tie atsūtīja uz Rīgu jezuitus, kuri uzsāka

niknu cīņu par labu katolicismam. Pretreformacijas kustība

asāko stāvokli sasniedza tā saucamos kalendāra strīdus laikos

(1584.—89. g.), kad Rīgā norisinājās asiņainas cīņas starp
katoļiem un luterticīgiem.

Poļu virskundzībai darīja galu zviedru karalis Gustavs

Ādolfs, kura karaspēks ielenca Rīgu 1621. g. augustā un to

ieņēma 16./26. zeptembrī. Zviedri ieveda labi noorganizētu
pārvaldes kārtību un taisnas tiesas, nodrošināja luterticībai

netraucētu izplatīšanos, dibināja skolas un sekmēja Rīgas un

visas Baltijas garīgā un materiālā stāvokļa uzlabošanos. 1656.

gada augustā — oktobrim krievi bez panākumiem mēģināja
ieņemt Rīgu, pēc kam līdz Ziemeļu karam pilsēta baudīja mie-
ru. Ziemeļu karā, 1700. g., poļi un zakši ielenca pilsētu, bet

tika atsisti, un tikai 1710. g. krieviem Šeremetjeva vadībā, pēc
ilgas aplenkšanas (no 1709. g. oktobra līdz 1710. g. jūlijam),



izdevās Rīgu ieņemt. Ar Nistates 1721. g. noslēgto mieru

Eīga ar Igauniju un Vidzemi tika pievienota Krievijai.

Vairāk nekā simts gadu Rīga baudīja mieru, līdz 1812. g.

Napoleona karaspēka kreisais spārns ieņēma Kurzemi un ap-

draudēja Rīgas cietoksni. Uz ta laika , ģenerālgubernatora
Essena rīkojuma pamata, Rīgas Pārdaugavas un Latgales (bij.

Maskavas) priekšpilsētas tika nodedzinātas, kaut gan Rīgai
ielenkšana nedraudēja. Ugunij par laupījumu krita vairāk

nekā 700 privātu namu, kādas 40 sabiedriskas ēkas un 4 baz-

nīcas. 15.000 latvju tautības iedzīvotāju palika bez pajum-
tes. Pēc tam sekoja miers līdz Krimas karam, kad angļu flote

piebrauca pie Daugavgrīvas, nenodarīdma. Rīgai tomēr nekā-

dus postījumus un traucēdama vienīgi tās jūras tirdzniecību.

Saeima.

Krievu valdības laikā, saskaņā ar ķeizara Pētera I. dota-

jiem solījumiem, visā Baltijā un Rīgā vāciem piederēja virs-

kundzība, kaut gan jau Nikolaja I. valdības laikā iesākās tie-

sību apcirpšana un ticības brīvības aizskāršana. Radikāli ca-

riskās valdības attiecības pret Baltijas un Rīgas iedzīvotājiem

grozījās Aleksandra 111. valdības laikā. Pārkrievošanas nolū-

kos par darīšanu valodu valsts iestādēs 1885. g. un tiesās

1889. g. ieveda krievu valodu. Par valsts ierēdņiem, vidus-

skolu skolotājiem un tiesnešiem galvenā kārtā iecēla krievu

činovniekus. lemākās arī spaidi pret luterticību un pastiprinā-

jās propaganda grieķu-katoļu ticības labā. Tomēr krievu šo-

vinistiskajai politikai nebij panākumu.



19. g: s. otrā pusē bij izaugusi jauna nacionāla vara: at-

dzimušā latvju tauta, kura neatlaidīgi prasīja tēvu zemes pār-
valdības nodošanu viņas rokās, šī prasība noteikti izpaudās
1905. g. revolūcijas dienās. Šīs kustības priekšgalā gāja Rīga.
šo kustību krievu varai ar asiņaina terora palīdzību gan izde-

vās apslāpēt, tomēr tikai uz ne daudz gadiem. Turpmākais

latvju tautas saimnieciskais un intelektuelo spēku pieau-

gums rādīja, ka krievu pārkrievošanas politikai jābeidzas bez

panākumiem. Pasaules karam izceļoties, latvju tauta dabūja
iespēju līdzrunāt tautu cīņā. Radās ienaidnieka atsišanai

krievu armijā īpatnējas latviešu strēlnieku bataljonu kopības,
kuras Kurzemes frontē un Rīgas aizstāvēšanā 1915.—17. g. g.'
spēlēja lielāku lomu, nekā skaitliski daudz stiprākās krievu

karaspēka sastāvdaļas, un ar savu varonību ieguva nevīstošu

slavu pasaules kara vēsturē.

No kara Rīga daudz cieta. Vairāk nekā 350.000 iedzīvo-

tāju atstāja pilsētu, dodamies uz Krieviju. Uz turieni evaku-

ēja gandrīz visus rūpniecības uzņēmumus. Tirdzniecība pa-

mira, jo kuģniecības satiksme pa jūru, kurā valdīja vācu flote,

palika neiespējama. Apm. 3.000 ēkas tika nodedzinātas vai

noplēstas.

Pateicoties Krievijas 1917. g. februāra revolūcijai, lieli-

nieku un pacifistu propagandaikrievu armijā, īsā laikā Krie-

vijas armija palika par nespējīgu turpināt cīņu pret Vāciju
un Austriju. Dezorganizējās arī latviešu bataljoni, ūz kuru

pleciem gūlās smagā Rīgas aizstāvēšana, un 1917. g. 3. zep-

tembrī vācu armija ieņēma Rīgu. Rīga nonāca vācu okupā-
cijas varā, kura juridiski gan beidzās 1918. g. 11. zeptembrī.

kad, pasaules karam beidzoties, uz noslēgtā pamiera līguma

pamata, viņu armijas kapitulēja, bet faktiski turpinājās, pa

daļai ar sabiedroto, pa daļai latviešu piekrišanu, līdz 1919. g.

vasarai.

IzsludinotLatviju par patstāvīgu republiku 1918. g. 18. no-

vembrī, Rīga tapa par jaunās republikas galvas pilsētu. Vācu

kara pulki, uz mājienu no Berlines un ar sabiedrotiem no-

slēgtā pamiera pamata, atstāja savas pozīcijas Pleskavas fron-
tē. Un Latvijas Pagaidu Valdība nebija paspējusi noorganizēt
karaspēku, kad lielinieku karapulki, sekodami atejošiem vācu

spēkiem, ieņēma Vidzemi un 1919. g. 3. janvārī ienāca Rīgā,
ievezdami diktatora P. Stučkas vadībā lielniecisma iekārtu.

Lielinieku asiņainais režims terorizēja pilsoņus un nožņaudza
visu saimniecisko dzīvi. Pagaidu Valdība, kura toreiz atra-

dās Liepājā, gatavoja spēkus Kurzemē iebrukušo lielinieku

atsišanai. Bet radušos nesaskaņu dēļ starp Pagaidu Valdību

un zemē atrodošamies Vācijas karaspēka daļām un vietējiem
vāciem šis darbs tika tormazēts. Izlietojot ar lielinieku ie-

brukšanu radušos grūtos apstākļus, vācu karaspēka virsvadība

un šejienes muižniecība, kura domājaatjaunot savu reiz bijušo
varu Baltijā ar vācu karaspēka palīdzību, 1919. g. 16. aprīlī

19
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gāza Pagaidu Valdību, un Latvijas republikas varas funkci-

jas nodeva Andrieva Niedras uzurpācijas ceļā radītās valdības

rokās. Šīs uzurpētās varas rīcības pozitīvās zekas bij lielnieku

izdzīšana no Kurzemes un Rīgas atbrīvošana no lieliniekiem

1919. g. 22. maijā, Šaī atbrīvošanā galvenā loma piekrita
vācu karaspēka virsvadībai, kurai bij padoti arī toreizējā

pulkveža J. Baloža kara pulki un vietējo vācu landesvērs.

Mēnesi vēlāk vietējo vācu landesvērs, kurš bij piedalījies Rī-

gas atbrīvošanā, uzsāka kauju pie Cēsīm ar Latvijas ziemeļ-

armiju un no pēdējās tika iznīcināts 22. jūnijā. Vācu okupā-

cijas armijas daļas steigšus atkāpās no Vidzemes un Rīgas uz

Kurzemi. Likumīgā Pagaidu Valdība ar ministru prezidentu
K. Ulmani priekšgalā atgriezās 8. jūlijā Rīgā, turpinādama
zemes iztīrīšanu no lieliniekiem. Bet šis darbs, kuru sekmīgi

vadīja ģenerālis J. Balodis, vēl nebij galā, kad Rīgai ta paša

gada rudenī uzbruka spēcīgi vācu - krievu karapulki avantū-

rista Bermonta - Avalova vadībā. Bermontieši ieņēma Jelga-

vas priekšpilsētu, raidīdami šāvienus pāri Daugavai. Šis uz-

brukums sākās 1919. g. 8. oktobri un tika likvidēts pulkvežu
P. Radziņa un V. Ozola vadībā 1919. g. 11. novembri, pēc kam

Rīga, kā neatkarīgas republikas metropole, bauda netraucētu

mieru.

III. Rīgas torņi un vaļņi.
No agrāku laiku aizsardzības 30 torņiem lielākā vai ma-

zākā mērā uzglabājušies seši. Lielākais' no tiem ir pusapa-

ļais Pulvera jeb Smilšu tornis, iepretī Basteja

kalnam, L. Smilšu un Torņa ielu galā. Tornis pirmo reiz

uzcelts ap 1300. g_., bet savu tagadējo veidu dabūjis 1650. g. un

no iekšpuses izbūvēts 1892 g., kad arī pārbūvēts ta jumts.
Tas ievērojams ar varenām 8 pēdu biezām sienām un stipru

būvi, 90 pēdas augsts, 6 stāviem, kurus savieno riņķveidīgas
dzelzs trepes. Tagad tornī atrodas valsts kara muzejs. Ra-

mera tornis, kopā ar pilsētas mūra daļām, saskatāms no

L. Trokšņa ielas, kur savā laikā noplēsti nami 15. un 17.

Jūrgena tornis uzglabājies 4 stāvu augstumā, kā no-

vērojams Torņa ielas nama 11. iekšienē, un tagaddr apdzīvots.
Uz lekš-Rīgas pusi tas ir plakans, uz pretējo pusi — apaļš.
Blakus tam atrodas 1698. g. būvētie

..
Zvie dr v vārti,

kuri savieno Torņa ielu ar L. Aldaru ielu. Vārti no abām

pusēm izgreznoti ar lauvu galvām velvējumu akmeņos,
jumpravu tornis ir biiušā Cistercīniešu sieviešu klo-

stera daļa. Tas minēts jau 1336. g. Viņa virsdaļa nojaukta
19. g. s. sākumā un atlikums, kā no Klosterielas 19. nama

sētas redzams, tagad sastāda jaunceltnes daļu. Zviedru laikā

viņu sauca par Arsenāla jeb Mazo Pulvera torni. Svētā

Gara tomi s nosaukts pēc Sv. Gara Konventa, kurš līdz

1330. g. atradās Rīgas ziemeļrietumu stūri, tagadējās Pils

vietā. Uzceļot otro ordeņa pili 1330. g., Svētā Gara tornis,



kurš, cik zināms, bij pilsētas tornis, palika par šīs pils sa-

stāvdaļu. Tagad virs šī torņa pastāvīgi plivinās republikas

prezidenta standarts. Pils dienvidus galā atrodošās Svina *

torņa apakšējās velves daļas pieskaitāmas 14. g. s. būvēsi*»»
atliekām. No citu, Rīgas aizsardzības torņuatliekām tagadne-

'

kas saskatāms vairs nav.

Šmilšu vārti no pilsētas puses.

Pirmās lāpstas dūriena svinības, nojaucot Rīgas apcietinājumu vaļņus 1857. gada

17. novembrī.

No pilsētas j2Ul,r„ i, cm, kuri pirmatnējā veidā celti

13. g. s. sākumā un paplašināti ta paša g. s. otrā pusē un vē-

lākos laikos, palikušas tikai nelielas daļas. Tās iekšpilsētas
ziemeļos stiepjas no Pulvēra torņa līdz Jumpravu tornim un ļ
gandrīz aizsniedz Arsenāla ielu, ietilpdamas namu un nolik- ļ
tavu sastāvdaļās. Mūru atliekas novērojamas arī Svētā Gara .
Konventā (starp Skārņu un L. Kalēju ielām) un M. Min-

sterejas ielā 2. Tās uzglabājušās arī citās pilsētas vietās, bet

segtas ar namu celtnēm un nav saskatāmas. Rīgas vjajnji
(apcietinājumu) celšana uzsākta jau 16. g. sākumā, kādam *
nolūkam izlietoja lielos daudzumus zemes, kurus dabūja, ro-

kot Rīgas pilsētas kanālu. Vaļņus ar bastioniem nojauca/
1857. g., nolīdzinot zemi, kuru izlietoja Rīgas kanāla apstā- ,

dījumu joslas veidošanai. Agrākā Smilšu bastiona zemi izlie- ļ
toja Rastejkalna paaugstināšanai.

Strauch un Krūmiņ

hugu būvētava, mechanlsHa darbnīca un Kallu M\m

ttīgā, Zaķu, salā Tāļrunis 3"2~5"*!d°l
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IV. Iebraucot Rīgā.

Jā var teikt, ka visi ceļi ved uz. Romu, tad, ņemot Latvijas

mērogā, vēl vairāk pamatots būtu izteiciens: „Visi ceļi ved

uz Rīgu".
Uz Rīgu ,ved sekosi dzelzsceļi: I. no ārzemēm: caur Valku-

Valmieru — no Igaunijas; caur Valku-Valmieru jeb Rītupi-

Jaunlatgali-Vecgulbeni-leriķiem —
no Krievijas (Pleskavas

un Leņingradas) ; caur Zilupi-Rēzekni-Krustpili — no Maska-

vas; caur Zemgali-Grīvu-Daugavpili —- no Polijas; caur Mei-

teni — no Lietuvas un Vakareiropas; no Lietuvas caur Auci

no Možeikiem, caur Priekuļi un Klaipēdas un caur Eglaini-
Ģrīvu-Daugavpili no Ābeliem (Lietuvā). 11. Tās pašas līnijas
ar zaru līnijām un pievedceļiem pieslēdz Rīgai Vidzemi, Lat-

gali un Zemgali, kā arī Kurzemes dienvidus daļu. Kurzemes

ziemeļpusi savieno ar Latvijas metropoli Ventspils - Rīgas
dzelzsceļš, bet tās viduci — Glūdas-Saidus-Liepājas vēl būvē

esošā dzelzsceļlīnija.
Regulāru tvaikoņu preču-pasažieru satiksmi ar Rīgu uz-

tura: I. no ārzemēm: 1) Londonas (ar tvaikoņiem „Baltanic",
„Baltradet" un „Baltabor", firmaUnited Baltie Corporation) ;

2) Stetines (ar tvaikoņiem „Aleksandra" un „Viktoria", firma

Helmsing & Grimm) ; 3) Kopenhāgenas (ar tv. „Nidaros",
firma Jens Petersens & Co); 4) Stokholmas (ar tv. „Anger-
manland", firma P. Bornhold un Ko, un 5) Pērnavas (ar tv.

„Vasa", firma H. D. šmidt); 11. no Latvijas ostām: 1.) Lie-

pājas un Ventspils; 2) Jelgavas, Slokas un citām Lielupes

tvaikoņu piestātņu vietām, un 3) Aināžu, Pēterupes un Nei-

bades.

Uz Rīgu ved sekošas šosejas: Vidzemes, Daugavpils, Jel-

gavas un Jūrmalas Pilsētas.

Kārtēja autobusu satiksme Rīgai ir ar: Limbižiem (36
klm), Carnikavu (28 klm), Vainižiem (88 klm), Liepupi (75
klm), Jelgavu (43 klm), Baldoni (36 klm), Ķekavu (16 klm)
un lecavu (46 klm), bet vasarā arī ar Jūrmalu (28 klm) un

Siguldu (53 klm).
Uz Rīgu vel ved daudzi lieli un mazi zemes ceļi un satiksme

pa gaisu.
Galvenie pasažieru daudzumi Rīgā nāk pa dzelzsceļiem.
Katram iebraucējam Rīgā, uzturoties pilsētā, jāiesniedz

nama vai dzīvokļa īpašniekam, nama sētniekam vai viesnīcas

pārvaldniekam pase pierakstīšanai, kas jāizdara: viesnīcās,
mēbelētās istabās un iebraucamās vietās 24 stundu, bet pri-
vātos dzīvokļos ne vēlāk kā 3 dienu laikā.

Kas uz īsu laiku (dažām dienām vai nedēļām) ierodas

Rīgā, saprotams, apmetīsies viesnīcā, mēbelētās istabās vai

iebraucamā vietā. Attiecīgs par tām, tāpat kā restorāniem,
ēdienu namiem v. t. t. saraksts sniegts šās brošūras sevišķā

nodalījumā. īrējot mēbelētas istabas privātdzīvokļos, istabu

telpas ievērojama lētākas nekā viesnīcās vai mēbelētās istabās.
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Atsevišķas istabas privātos dzīvokļos visdārgākās ir lekš-Elga
un tuvākos pilsētas apstādījumu, un Strēlnieku

dārza rajoniem pieslienošos Vidzemes priekšpilsētas dzīvokļu

apgabalos. Par visiētākām cenām atsevišķas ar jeb bez mē-

belēm istabas dabūjamas pilsētas nomalēs, Latgales priekšpil-
sētā un Torņakalna, bet vidējas cenas ir Āgenskalnā, Vidze-

mes priekšpilsētā aiz Bruņinieku ielas un Latgales priekšpil-
sētā starp dzelzsceļu un Vidzemes priekšpilsētas robežu.

V. Vietējās satiksmes līdzekļi.

Par satiksmi Rīgā pastāv vispārējs noteikums, ka braucē-

jiem vai gājējiem, sastopoties ar pretī braucējiem vai nācē-

jiem, jāgriežas pa labi. Sevišķi noteikumi, kas jāievēro brau-

cējiem un kurus lietderīgi zināt arī visiem citiem pilsoņiem,
izdoti attiecībā uz kustību lekš-Rīgā — policijas I. iecirknī,
kur kustība visstraujākā un ielas šauras un līkas. Šās kustī-

bas degpunktos, iepretī Kaļķu ielai (Aspazijas un Basteja
bulvāru sākumos) un pretī Audēju ielai (uz Aspazijas bul-

vāra) pastāvīgi dežurē policijas kārtībnieks, kurš regulē ku-

stību pa šīm ielām. Tomēr satiksmes noteikumu zināšana ir

katra pilsoņa interesēs.

1. Satiksmes noteikumi Iekš-Rīgā.

1. Pa Kaļķu ielu starp Vaļņu un Kungu ielām atļauts
braukt vienīgi viegliem automobiļiem, pajūgiem un citiem

viegliembraucējiem tikai vienā virzienā no Vaļņu ielas uz Dau-

gavmalu. Smagiem pajūgiem, automobiļiem un rokas ratiņu

stūmējiem pilnīgi noliegta braukšana pa'šo ielu. Mantu pie-
vedējiem Kaļķu ielas veikaliem un namiem, tāpat arī izvedē-

jiem jāpiebrauc un jānogriežas noteiktā kustības virzienā pa

tuvāko zināmai vietai šķērsielu.

2. Pa Grēcinieku ielu un Audēju ielu līdz Vaļņu ielai at-

ļauta visāda veida kustība, kā smago, tā vieglo pajūgu, auto-

mobiļu, rokas ratiņu v. c. tikai virzienā no Daugavmalas.

3. Noliegta visāda veida pajūgu, automobiļu, motocikletu

un rokas ratiņu stāvēšana uz sekošām ielām, izņemot auto-

busus, kuru līniju pieturas vietas iekrīt uz šīm ielām:

a) Kaļķu ielā no Rāts laukuma līdz Vaļņu ielai un uz

Kaļķu ielas un Aspazijas bulv. stūra;
b) Grēcinieku un Audēju ielās līdz Vaļņu ielai;

c) Daugavas tirgus malā starp Grēcinieku un Svērtuvef

ielām;

d) Svērtuves ielā;

c) Šķūņu ielā starp Tirgoņu un Smilšu ielām;

f) Pie Biržas nama stūra;

g) Biskapa gāte, dienvidus pusē.
4. lelās, kur noliegta stāvēšana, mantu izkraušanai vai

iekraušanai atļauta stāvēšana ne ilgāk par 15 minūtēm, bet



viegliem pajūgiem un automobiļiem stāvēšana pasažieru uz-

gaidīšanai noliegta.
5. Braukšanas ātrums automobiļiem un motocikletiem

I. policijas iecirkņa robežās nedrīkst būt lielāks par 10 klm

stundā.

2. Rīgas vieglo ormaņu takse.

A. Braukšana rajonu robežās:

I. Rajona takse:

1) Par braucienu rajona robežās jāmaksā . . Ls —.60

2) Braucot no viena rajona otrā, oar katru nā-

košā rajona robežas pārbraukšanu vai viņa
caurbraukšanu jāpiemaksā . . ... Ls —.30

11. Laika takse:

1) Par pirmo pusstundu jāmaksā . . . . . Ls 1,40

2) Par katru nākošo pusstundu jāpiemaksā . . Ls 1.20

B. Braukšana ārpus raļona robežas:

; I. Par braucienu uz sekošām vietām jāmaksā pēc laika

takses:

1) Sarkankalna vājprātīgo slimnīcu, 2) Bērnu patversmi
«Ozolaini" („Eichenheim"), 3) Aleksandraaugstumu slimnīcu,
4) Armitstedta bērnu slimnīcu, 5) Kara slimnīcu. 6) Pilsētas

lopu kautuvi, 7) Mīlgrāvja dzelzsceļa līniju, 8) Meža kapiem,
9) Meža parku,- 10) Muitas rajonu un eksportostu, 11) Tlge-
ciema tirgu.
Piezīme. Ja ormaņi pieņem kāda rajona robežās un atlaiž,

sasniedzot vienu no iepriekš minētiem gala punktiem, tad

pēc laika takses aprēķinātā braukšanas maksa palielinā-
ma oar 50%.

11. Par braucieniem uz vietām ārpus rajona robežām, iz-

ņemot p. B. I. minētās vietas, jāmaksā pēc savstarpējas brī-

vas vienošanās .

C. Sevišķi, noteikumi..

1. Pirms brauciena uzsākšanas pasažierim jāteic, vai viņš
vēlās braukt pēc rajonu vai laika takses. 2. Rajonu takse skai-

ļtas vienā virzienā, bez pieturēšanas. 3. Aprēķinot braucienu

[pēc laika takses, samaksa izdarāma par ne mazāk kā pusstun-

ļdu (t. i. Ls 1.40), kaut arī brauciena gala punkts sasniegts
īsākā laikā. 4. Braucienos pēc laika takses ieskaitāms arī gai-
dīšanas laiks. 5. Vizināšanās braucieni bez nieturēšanas ap-

rēķināmi pēc davkārtēias laika takses. 6. Pēc divu stundu

[brauciena ormanim tiesība atteikties turpināt braukšanu, bet
šis noteikums neattiecas uz nodalījumā B minētiem braucie-

niem. 7. Par braucieniem«10 plkst. 12 naktī līdz plkst. 7 rītā

jāmaksā divkārtēja takse. 8. Ormaņiem, kurus pieņem no

gaidītāju rindām pie dzelzsceļu piestātnēm, jāniemaksā 30

santīmi par gaidīšanu. 9. Takses maksājumi attiecas uz divi

Personām: par katru pārēiu personu jāpiemaksā viena treš-

daļa no takses; par vienu bērnu zem 10 gadiem nav jāmaksā;
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divi bērni zem 10 gadiem skaitās kā viens pieaudzis cilvēks.!

Ormanim ir jāuzņem ne vairāk par 3 personām vienjūgā un

ne vairāk par 5 personām divjūgā. 10. Par rokā nesamām

somām nav jāmaksā. Par bagāžu, kas novietota uz bukas, jā-:

piemaksā viena trešdaļa no takses. 11. Tiltu nauda jāmaksā'
pasažierim. 12. Par braucienu jāmaksā, sasniedzot gala

punktu; tikai par braucieniem uz dzelzsceļu piestātnēm, teāt-

riem un citām vietām, kur paredzama drūzmēšanās, jāmaksā

iepriekš. 13. Brauciena ātrums nedrīkst būt mazāks par

§y2 kilometriem stundā, pie kam ievērojama publikas drošība

un satiksmes ērtība. 14. Ormanis nedrīkst atteikties braukt

iz gaidītāju rindām. Uz ielas izbraukušie ormaņi var atteik-

ties braukt tikai taī gadījumā, ja.tie brauc uz mājām. Mājās
braucot ormanim jāsēž ne uz bukas, bet ratos. 15. Ormanis

var atteikties vest piedzērušas personas. 16. Ormanim jābūt
klāt braukšanas noteikumiem ar rajona karti, kura jāuzrāda

pasažierim uz pēdējā pieprasījumu.

D. Rajonu robežas.

T. r a jons. Elizabetes iela pāri dzelzsceļa līnijai, Timoteja

iela, Turgeņeva iela, Daugavmala, Muitas rajona sēta, Eliza-

betes iela.

11. rajons. Elizabetes iela, Brīvības iela, Bruņinieku
iela, Sporta iela, gar Dārzkopības biedrības pomoloģisko dārzu,

pāri preču stacijas laukumam, izejot uz Pētersalas ielu līdz

muitas rajona dzelzsceļa līnijai, Elizabetes iela.

111. rajons. Elizabetes, Brīvības, Bruņinieku, Avotu,
Stabu, Adģēru un Ģertrūdes ielas, dzelzsceļa dambis, Eliza-

betes iela.

IV. rajo ns. Ģertrūdes, Ādģēru, Stabu, Avotu un Ērgļu

ielas, Mīlgrāvja dzelzsceļa līnija, Ģertrūdes iela.

V. rajo ns. Bruņinieku iela, Brīvības iela, Jaunās Ģer-
trūdes baznīcas abas puses, Rēveles iela, Ērgļu iela, Avotu

iela, Bruņinieku iela.

VI. rajons. Brīvības iela, . Rēveles iela gar Stricka

gruntsgabalu un Diakonisu iestādes gruntsgabala robežu pāri

Šarlotes ielai un pilsētas pļavai, izejot uz Pīļumuižas ielu līdz

elevatora dzelzsceļa līnijai, gar pēdējo līdz Pētersalas ielai,]
pa šo ielu pāri preču stacijas laukumam, gar Dārzkopības bie-

drības pomoloģisko dārzu, Sporta iela, Bruņinieku iela, Brī-

vības iela.

VII. rajons. Rēveles iela līdz viaduktam. Kazarmas

iela, Oficieru iela, Šarlotes iela līdz Stricka un Diakonisu ie-ļ
stādes gruntsgabalu robežām.

VIII. rajo ns. Rēveles iela, Brīvības iela, Mīlgrāvja
dzelzsceļa līnija, Ērgļu iela, Rēveles iela.

IX. rajo ns. Daugavmala, Turgeņevaiela, Timoteja iela,

dzelzsceļa līnija, Daugavpils iela, Grebenščikova iela, Dau-

gavmala.



X rajons. Grebenščikova iela, Daugavpils iela, Mīl-

grāvja dzelzsceļa līnija, Lauvu iela, Žīdu iela, L. Maskavas

iela, Kijevas iela, taisnā līnijā lidz Baugavmalai, Daugavmala,
Grebenščikova iela.,

XI. rajons. Labais Daugavas krasts starp Valdemāra

un Turgeņeva ielām, kreisais Daugavas krasts, starp Dēļu ielu

un tilta galu, starp tilta galu un Jūrskolu.

XII. rajon s. Dēļu iela, Marijas-Dzirnavu strauts, Alto-

navas iela, Hermaņa iela, Dārtas iela, Āgenskalna kuģīšu pie-
stātne, Āgenskalna līcis, Daugavas krasts starp Jūrskolu un

tilta galu, starp tilta galu un Dēļu ielu.

XIII. rajon s. Āgenskalna kuģīšu piestātne, Dārtas iela,
Lapu iela, Švarcmuižas iela, Kuldīgas iela, pāri Daugavgrīvas
ielai, līdz namam Nr. 7, uz mazās Daugavas krastu, pār mazās

Daugavas krastu un Āgenskalna līci, līdz kuģīšu piestātnei.

t. piezīme. Rajonu robežu ielu abas malas skaitās pie ta

rajona, pa kuru pasažiers brauc.

11. piezīme. Braucot vienā virzienā pa ielām, kuras skai-
tās par divu rajonu robežu, par caurbrauktiem skaitāmi

tikai tie rajoni, kuru robežu ielas krusto to ielu, pa kuru

zināmā gadījumā brauc.

3. Vieglo automobiļu (taksomotoru) noteikumi un takse.

§ 3. Automobiļiem jābūt apgādātiem ar skaitītājiem, tak-

sometriem, kuru veidus apstiprina pilsētas valde. Skaitītāju

J. Lasmans un B-dri
Rīga, Rēveles iela Nr. 45, tāļr. 3-7-3-3

Automechaniska darbnīca speciālistu vadībā

visāda veida degmotoru izlabošanai. Jaunu daļu
izgatavošana ar garantiju par darba pareizību

zem konkurentu cenām

j£V Skārdnieku darbnīca

A. Šapiro,Rīgā
f ļļr |ļ Rēveles ielā Nr. 57.

\JP Piedāvā piensaimniecības un

I ļ \ķ mājsaimniecības piederumus.

=g| I ļļ i :-: :-: Pastāvīgi lielā izvēlē :-: :-:

Vairumā Vairumā
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pareizu darbošanos pārbauda pdisetas valdes nozīmētie tech-

niķi, kuriem tiesība izdarīt mēģinājuma braucienus. Skaitītājs-: j
pielaižams lietošanā tikai tad, ja pilsētas techniķis t-o atzinis

par pareizu. Izlabotie vai pārtaisītie skaititāji pirms lietoša-

nas no jauna jāuzrāda pilsētas techniķim apskatīšanai un pār-
baudīšanai.

Skaitītājs jāuzstāda šofera sēdekļa otrā pusē, tādā veidā,

lai, automobilim braucot, aparāta rādītājs būtu pasažierim re-

dzams.

§ 6. šoferim nav tiesības atteikties no braukšanas, ja au-

tomobils brīvs. Pie skaitītāja jāpaceļ zīme, ka automobils nav

aizņemts.
§ 8. šoferim jābrauc uz noteikto vietu vispār īsāko ceļu.

Tomēr pasažieriem ir tiesība izvēlēties ceļu arī pilnīgi pēc sava j
ieskata.

§ 12. Ja pasažierim rodas šaubas attiecībā uz skaitītāja
darbošanās pareizību, tad pasažiers, samaksājot skaititāja uz-

rādīto sumu, var pieprasīt no šofera kvīti uz taksometra īpaš-
nieka blankas, atzīmējot samaksāto sumu, samaksas laiku, no-

braukto ceļu un automobiļa numuru, šoferim jātur pie sevis

minēto kvīšu blankas un jāizdod kvītes uz pasažieru pirmo pie-
prasījumu.

Automobiļu takse Rīgas pilsētas robežās.

I. Tips — S-vietīgs taksomotors.

I. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem dienā (no plkst. 7—23):
par pirmiem 480 metriem

.

Ls 0,60
par katriem tālākiem 200 metriem . . . . . Ls 0,10

11. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem naktī:

par pirmiem 360 metriem
.
. Ls 0,60

par katriem tālākiem 170 metriem Ls 0,10
11. Tips —

4- un vairākvietīgs taksomotors.

I. takse: ar 1 līdz 2 pasažieriem dienā (no plkst. 7—23):
par pirmiem 300 metriem.

. ... .
.

.Ls 0,60
par katriem tālākiem 160 metriem Ls 0,10

11. takse: ar 1 līdz 2 pasaž. naktī un 3 līdz 5 pasaž dienā:

par pirmiem 300 metriem Ls 0,60
par katriem tāļākiem 140 metriem Ls 0,10

111. takse: ar 3 līdz 5 pasažieriem naktī:

, par katriem 240 metriem Ls. .0,60
par katriem tāļākiem 110 metriem . .

.
.

,
Ls 0,10

Par gaidīšanas laiku:

I. tipa taksomotoriem:

par katrām 4 minūtēm . Ls 0,10
11. tipa taksomotoriem:

par katrām 8 minūtēm Ls 0,10
Šī takse attiecināmatikai uz nepārtraukto gaidīšanas laiku,

kas nepārsniedz vienu stundu.



29

Bezmaksas bagažaa daudzums abiem taksomotopa tipiem
— līdz 15 klgr.

Šī takse attiecināma uz visiem taksomotoru braucieniem

līgas pilsētas administrativās robežās, ja braucieni nobeidzas

)astāvošo važoņu tarifa rajonu robežās.

Braucot ārpus važoņu rajonu robežām, ja pasažiers ne-

zlieto automobili atpakaļbraucienam, tarifs dubultojas, sākot

10 robežas. Automobiļa vadītājam ir tiesība pieprasīt šo pie-
nākšu tikai tad, ja dubulta tarifa robežas sākumā viņš to pa-

;iņojis pasažieriem; par piemaksas saņemšanu jāizsniedz kvīte,
iz kuras atzīmējams vadītājs un automobiļa numurs.

Speciāla auto Finieru lietu un

limuzinu darbniea kastīšu darbniea

K.Liger fl. Finkelštein,
TRīo-ā Rīgā,
n'1^£t'

_

Lielā Maskavas ielā 45
Kurmanova iela 26 Tāļrunis 4-8-2-0

Kari MUSSiņ, Maisu tirgotava^

Rīgā, Vaļņu ielā 2

Izpilda visādus buv- Rīga, Gogoļa iela 7

un galdniecības darbus Tāļr. 9-4-1-2-4'

Mēru un svaru Mēbeļu galdniecība

darbnīca J. Kuģis,

Kj
Rīga, Stabu iela 90,

• 9J ailIlZGIIl ieeja no Ādmiņu ielas

•
_

Specialitāte: bufetes un

Rīga, Bruņinieku iela 19 dzīvokļu iekārtumēbeles

Modes, veļas un sīku preču tirgotava ļ

. Reiclīel,
RĪGA, Brīvības ielā 13 Tāļrunis 2-6-2-0-0 j

Jaunumi, modes garnitūras un piederumi kleitam |
un cepurēm. Mākslīgas puķes paša izstrādājuma ļ
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=: SPECIĀLA = - criEUHAJIbHAfl -

vulkanizācijas ByjiKaHH3auH0HHa«
darbniea

m a c t e p c k a s

I. Iiiinuill, m.
RĪGĀ, PHrA,

Marijas ielā Nr. 29 MapHHHCKaa yji. JV5 29

Auto riepu un /Ģļfk P e m o h t a b t o

kameru remonts .fcvļm uihh h kamep

ar galvošanu fOmlmm c r ap ahtheii

par izturību fC\|ļ H sa nponnoen»

Ātra pasūtījumu MfiJp SbiCTpoe HcnojmeHHe

izpildīšana 3aKa30B

Pērk vecas auto NL>5ur rioKynKa CTapHx

riepas un kameras >5^SF
aBTO raHH H K3Mep

Dāmu un

Jļ| bēr„u cepures,
filca, samta, zīda un salmu, lielā izvēle, lēti un

B,
£ labi kā it nekur, no Ls 1

— lidz 20 — Sēru

cepures un plīvuri krājumā un uz pasūtījumu pēc

Jļ\ // visjaunākās modes no Ls 1 — sākot. Presē, kā arī
*

ķīmiski tīra kungu un dāmu filca un salmu cepures

E. IVANES Vīnes cepuru veikalā,
Matīsa ielā Nr. 12, Tērbatas ielas stūrī, koka mājā.
Nodaļa: Tērbatas ielā 57/61, Rīgā :-: :-: :-:

ROBERTA KLEPPERĀ
Rīgā, Dzirnavu ielā Nr. 90

speciāla auto-radiatoru darbniea

kā ari karoserija, auto spārnu, bencina rezervētāju

izgatavošana un visi citi skārda darbi

Visi darbi tiek izvesti no ilggadīgiem Vācijas speciālistiem
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4. Autobusu satiksme.

\. Brīvības bulvars — Mežaparks: Brīvī-

bas, Karlines, Klusā un Ķīšezera ielas, Kokneses prospekts

(līdz „Luna" parkam). Atiet plkst. B—lo pēc katrām 20 mi-

nūtēm, bet no 10—23 pēc katrām 30 min. Brauciena maksa

no Brīv. bulv. līdz „Luna" parkam 23 s,, bet no viena vai otra

gala līdz Kara slimnīcai 14 s.

2. Brīvības bulv. — Jugla: Brīvības bulv. un

iela, Vidzemes šoseja. Apgrozībā plkst. 6.30—23 pēc katrām

20 min. no Brīv. bulv., bet no Juglas 7—-23 pēc katrām 20 m.

un 23.30. Brauc, maksā: no.Brīv. b. līdz Feniksam 14 s..

ino Feniksa līdz L. šmerlim 14 s., no šmerļa līdz Juglai 20 s.;

no Brīv. bulv. līdz šmerlim 23 s. un Juglai 40 s.

3. Ģertrūdes ielā — Viesturdārza: Ģer-

trūdes, Marijas, Dzirnavu, Plkv. Brieža un Hanzas ielas. Atiet

no .Ģertrūdes ielas katrās 15 min. plkst. 7—22.30, bet no

Viesturdārza 7.25—22.55. Maksa no Viesturdārza pa Dzir-

navu ielu līdz Gertrūdes ielas galam 20 s., no dzelzsceļa pār-
brauktuves pa Daugavpils ielu līdz Ludzas ielai 10 s., bet no

Tērbatas ielas līdz Ludzas ielai 20 s.

4. Operas laukums —■Pleskodāle: Aspazi-
jas un Basteja bulvāri, L. Smilšu iela, Domas laukums, Bīs-

kapu gāte, Daugavmala, pont. tilts, šoneru iela, Raņķa dam-

bis, Kalnciema, iela. Atiet pēc katrām 15 min. no Operas lauk.

plkst. 6.30—23, bet no Pleskodales 7—23 un 23.30. Maksa

no Operas lauk, līdz Pleskodalei 25 s., Bet no viena vai otra

gala līdz Zasulauka dzelzsceļam 14 s.

5. Operas laukums — Anniņmuiža: Aspa-

zijas un Basteja bulvāri, L. Smilšu iela, Domas laukums, Bīs-

kapu gāte. Daugavmala, pont. tilts, Kalnciema, -Daugavgrīvas,
Mārtiņu, Slokas, Kandavas uņ Anniņmuižas ielas. Apgrozībā
no Operas laukuma katrās 20 min. no plkst. 6.30—22.30 un

plkst. 23. bet no Anniņmuižas katrās 20 min. no plkst. 7 līdz

23.20. Maksa no Operas lauk. līdz Kandavas ielai 14 s., līdz

Zvirbuļa veikalam 24 s., līdz galam 30 s., bet no Anniņmuižas
līdz Zvirbuļa veikalam 10 s., Slokas ielai 20 s. un Operas lau-

kumam 30 s.

6. Operas laukums
— Nordeķi: Aspazijas

un Basteja bulv., L. Smilšu iela, Domas laukums, Bīskapu gā-
te, Daugavmala, pont. tilts, šoneru, Kalnciema, Slokas ielas,

dzelzsceļa pārbrauce, Nordeku st. Atiet katrās 30 min. no

Operas lauk. no plkst. 6,35—22.35 un plkst. 23; no Nordeķiem
katrās 30 min. no 7.05—23.35. Maksa no Operas lauk. līdz

Pulka sētai 20 s., līdz galam 24 s.

7. Jāna vārti — Eksportosta: Maskavas. Vi-

tebskas. Maskavas un Kārļa ielas, Aspazijas bulv.. Kalku,
Vainu, L. Smilšu, Jēkaba un Valdemāra ielas, Kaloaka bulv.,
Elizabetes un Ausekļa ielas, Hanzas laukums, Eksportosta.

Apgrozībā no plkst. 7—22.30. Brauc, maksa: no Jāņa vār-
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tiem līdz Kaļķu ielai 14 s., Elizabetes ielai 25 s. un Eksport-
ostai 30 s., bet no Eksportostas līdz Kaļķu ielai 10 s., Sarka-

niem spīkeriem 25 s. un Jānu vārtiem 30 s. Skolnieki maksā

10 s.

8. Operas laukums —- Ilģeeiems: Aspazijas

bulv., L. Smilšu iela, Domas laukums, pontonu tilts. Šoneru

iela, Raņķa dambis, Kalnciema un Daugavgrīvas ielas (līdz

Ilgeciema tirgum). Apgrozībā no plkst. 7.20—22.20 (darb-

dienās pēc katrām 20 min.), svinamās dienās 8.45—-23 (oēc

katrām 15 min.). Brauc, maksa: no Operas lauk. līdz liģe-
ciemam 20 s., līdz Mārtiņa bazn. 16 s.; skolniekiem 10 s.

9. Operas laukums — Torņakalns: Aspazi-

jas bulv., Kārļa iela, Daugavmala, pontonu tilts, Akmeņu iela

Jelgavas šos. (līdz Žagarkrogam). Apgrozībā no plkst. 7 līdz

22.20. Brauc, makst 14 s., skolniekiem 7 s.

10. Centrālais pasta kantoris — Sar-

kand av g a va: Krišj. Barona, Elizabetes un Plkv. Brieža

ielas, Ganību dambis (līdz Sarkandaugavas tiltam), bet atpa-
kaļ : pa pēdēji min. trim ielām līdz Marijas ielai, Marijas ielu

un Aspazijas bulv. Apgrozībā no plkst. 7.30—20.30. Brauc,

maksa 14 s., skolniekiem 7 s.

11. Raiņa un Brīvīb. bulv. st. — Čiekur-

kalns: Brīv. bulv., Brīvības, Karlines. Miera, Klusā un Ķīš-

ezera ielas, Pirmā garā līnija. Apgrozībā no plkst. 7.30 līdz

20.30. Brauc, maksa 23 s., līdz Vidzemes tirgum 14 s.; skol-

niekiem 11 s.

14. Kuzņecova fabr. —
Kvadrāts: Maskavas

iela. Aogrozībā no plkst. 6.45—20. Brauc, maksa 14 s.,

skolniekiem 9 s.

16. Rātslaukums — Bieriņi: Svērtuves iela,

pontonu tilts, Šoneru un L. Altonavas ielas (līdz Gimnastikas

ielai). Apgrozībā no plkst. 7.—22.30 (līdz 10 r. katrās 20 m.;

10-—15 katru pusstundu; 15—19 katrās 20 min. un 19—22.30

katru pusstundu). Brauciens ilgst 12—15 min. Maksa 18 s.,

skolniekiem 9 s.

17. Rātslaukums
— Liepājas iela: Svēr-

tuves iela. pont. tilts, šoneru, Bāriņu, Mārupes, Liepājas un

Raudas ielas (līdz Ozolmuižas ielai). Apgrozībā no plkst.

7—20.40, katrās 20 min. Brauciens ilgst 15—20 min. Maksa

20 s., līdz Āgenskalna tirgum 18 s.; skolniekiem 9 s.

18. Sarkandaugava— Mīlgrāvis: no Sar-

kandaugavas tilta pa Tvaika ielu. p-a.r Valdšlopchena brūzi un

Olricha fabriku. Apgrozībā darbdienās no plkst. 7—22.30:

katru pusstundu no 7.—9 un 18—20, bet pārējā laikā vien-

reiz stundā. Svinamās dienās un sestdienās satiksme līdz plkst.

24, r>ie kam pēdējais autobuss atiet: no Sarkand. tilta 24 un

no Mīle-rāvia 030 un iet cauri līdz Prefektūrai. Brauc, maksa

20 s., bet skolniekiem 10 s.
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Piezīme 1.: 4., 5., 6., 8. un 9. līniju autobusi, braucot at-

pakaļ no Pārdaugavas, no pontonu tilta iet pa L. Grēci-

nieku un Audēju ielām uz Operas laukumu. Autobusu

12., 13. un 15. līnijas likvidējušās.
Piezīme II.: Uz autobusu I.—-6. līnijām skolnieki un stu-

denti līdz pīkst, 10 rītā un no pīkst. 12—16 dienā, bet

bērni līdz 10 g. un pilsētas amatniecības skolas audzēkņi
pa visu laiku maksā" puscenu.

! AUTO MECHANISKA DARBNĪCA i

\ A. KUNST j
I Rīgā, Ķieģeļu ielā Nr. 2 •

• Izpilda visus auto remonta darbus •

l par mērenām cenām %

Vāģu būvētava — Lauksaimniecības mašinu un

rīku remonta darbnīca — Automobiļu virsu

:-: :-: :-: būvftava un auto remonts :-: :-: :-:

H. DREIMAN
kalēju amata meistars Rīgā, Rēveles ielā Nr. 56

Būv-, mēbeļu un mechaniska koku apstrādā-
šanas darbnīca speciāli priekš krēsliem

!. ŪZOLinS un B IRIS
RIGĀ, Ģertrūdes ielā Nr. 105

Pasūtījumi un izlabojumi tiek izpildīti apzinīgi
un noteiktā laikā
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5. Rīgas ielu dzelzsceļi.

Rīgas ielu dzelzsceļu tīkls sastāv no ap iekšpilsētu vedošas

riņķa (2,9 klm) līnijas (pa Daugavmalu, pa Valdemāra ielu,;
Basteja un Aspazijas bulv. un Kārļa ielu) un 12 ārpilsētas'
līnijām, kuru kopgarums apm. 75 klm. Atsevišķo līniju va-

goni apzīmēti ar numuriem no I—l2. Visu līniju vagoni iet

pa riņķa līniju un pēc tam nogriežas atsevišķos novirzienos

sekosā kārtībā:

1. līnija: pa riņķa līniju, Brīvības bulvāru un Brīvības ielu

līdz.Feniksa fabrikai (5,3 klm);
2. līnija: pa riņķa līniju, Brīvības bulvāru un Brīvības ielu

līdz Karlines ielai; pa Karlines, Miera un Lāču ielām līdz kara

slimnīcai (5,3 klm);
3. līnija: pa riņķa līniju, Marijas, Stabu, Avotu un Ērgļu

ielām līdz Pērnavas ielai (4,3 klm) ;

4. līnija: pa riņķa līniju, Krišjāņa Barona, Matīsa un Ma-

rijas ielām līdz Rēveles ielai (3,8 klm);
5. līnija: pa rinka līniju un Maskavas ielu līdz Kuznecova

fabrikai (6,2 klm)';'
6. līnija: pa riņķa līniju, Valdemāra ielu, Kalpaka bulva

ru, Pulpveža Brieža ielu un Ganību dambi līdz Provodņika
fabrikai (6 klm) ;

7. līnija: uz Torņkalnu, pa riņķa līniju, tiltu, pa Šoneru

Altonavas, Brīvzemnieka ielām un Jelgavas šoseju līdz Telti

ielai,,pie bērnu slimnīcas (5,3 klm) ;
8. līnija: uz Zasulauku, pa riņķa līniju, tiltu, pa Šoneru

Bāriņu, m. Nometņu, Margrietas un Kuldīgas ielām līdz Za

sulauka dzelzsceļu stacijai (5,5 klm);
9. līnija: uz Ilģeciemu, pa riņķa līniju, tiltu, pa šoneru

Raņķa dambi, pa Slokas, Emmas un Dagmāras ielām līdz B

ģeciema tirgum (6,8 klm);
10. līnija: uz Bišumuižu, pa riņķa līniju, tiltu, pa šoneru

Altonavas, Brīvzemnieka ielām, Jelgavas šoseju, Telts un Bau

skas ielām līdz Bišumuižai (8,6 klm);
11. līnija: uz Mežaparku, pa riņķa līniju, Brīvības bulva

ru, Brīvības ielu, pa Karlines, Miera, Lāču, Ķīšezera ielāni

Kokneses prospektu un Jachtkluba ielu līdz jachtklubam pi<
Ķīšezera (8,9 klm) ;

12. līnija: uz L. šmerli pa riņķa līniju, Brīvības bulvāru

Brīvības ielu, Vidzemes šoseju un Ropažu ielu līdz L. šmerliņi

Vidzemes šos (8,5 klm).
Šo līniju iekavās kilometros uzdotajos garumos ieskaitīt

puse no riņķa līnijas garuma.

Tramvaju vagoni no galu stacijām atiet darbdienās nļ

plkst. 6—23.30, bet svinamās dienās no plkst. 7.30—23.30. i

Braukšanas maksa —
14 sant., skolniekiem un kareivjieij

7 sant., izņemot līnijas 10., 11. un 12. (kurās ietilpst 2 tarifi

iecirkņi), kur jāmaksā 23 sant., bet skoln. un kareivj. 11 sani
Bez tam nepārtrauktiem braucieniem pa 2 līnijām dabūjamai



"ari pārsēšanās biļetes par 23 sant., bet skoln. un kareivjiem
11 sant. Brauks, maksa no pīkst, 6—B rītā visiem braucējiem
ir 7 s., bet uz 10., 11. un 12. līnijām — 11 sant. Bērni līdz

5 gadu vecumam bez maksas.

Tramvaja abonenti mēnesī maksā par neaprobežotubrauk-

šanu pa visām'līnijām Ls 20.—, pa vienu līniju Ls 10.
— un

pa līnijām 10., 11. un 12. (divu iecirkņu tarifi) Ls 16.50,

«AUTO-SKARDNIEKS»

:-: :-: :-: Skārdnieku kaparkalēju darbnīca :-: :-: :-:

J. Latte vies, Rīgā, Rēveles ielā 58

AUTOMOBIĻIEM izgatavo, kā arī izlabo dzesinātājus,

spārnus, karoserijas apsit ar skārdu, kā ari izpilda visādus citus

skārdnieka darbus par mērenām cenām

Smalkādu preču, čemodānu XX

un b i k šu lenču darbnīca H. La1XjJ3.Lj IX

Kārļa iela Nr. 27, 1 trep., Kungu ielas stūrī Taļr. .27701
Vairumā Mazuma

veļas zilumus .

Skārdnieku darbnīca

rrrJL i hiuuiil
—-—ijjllL Kr

*
Barona iela 30.

—"""jff --,] Tālrunis 3-1-8-7-7.

Pieņem visādus būv- un

"tC" skārdnieku darbus. Krā-

jumā ekonomiskās plītēs

iBBli .■"s/
1, un krāsnis, spaiņi, vannas

„ ■/ / u. t. t. Izpilda dažādus
'

.izlabojumus.
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6. Rīgas pilsētas tvaikoņu braucienu saraksts.

I. Āgenskalna līnija. No pilsētas uz Āgenskalnu

un atpakaļ atiet: no p. 24—6 katru pusstundu, 6—B katru cer

turtdaļstundu, 8-—2O katrās 10 minūtēs un 20—24 katru ce-

turtdaļstundu.
11. Pilsētas —- 11 ģ c ciema līnija (pa liek

Daugavu). A. Pilsēta—Balastdambis—Siļķu brāķis (Andrēj-
sala) — Cementfabrika—llģeciems. Atiet no Pilsētas: darb-

dienās 19 reiz: plkst. 6, 6.30, bet pēc tam pēc ikkatras stun-

das, beidzamajam tvaikonim atejot plkst. 23.30. Svinamās

dienās tvaikoņi atiet katru stundu, sākot ar pl. 7.30 un beidzot

23.30. B. Ilģeciems — Cementfabrika — Siļķu brāķis — Ba-

lastdambis —• Pilsēta. Atiet no Ilģeciema darbdienās 19 reiz:

plkst. 5.30, 6, tad pēc ikkatras stundas, beidzamajam tvaiko-

nim atejot plkst. 24. Svinamās dienās atiet katru stundu, sā-

kot ar plkst. 8 un beidzot ar 24. Brauciens no Pilsētas līdz

Ilģeciemam jeb atpakaļ ilgst apm. 25 minūtes, bet starpsta-

cijās s—B minūtes.

111. Pilsētas — Ilģeciema līnija (pamazo

Daugavu-Zundu). A. Pilsēta — Jachtklubs — Jūrskola —

Švarcmuiža—Zunda—Kīpsala-—llģeciems. Atiet no Pilsētas

darbdienās: 7.10, 7.35, 8.10, 8.45, 9.10, 10.10, 10.45, 11.10,

11.45, 12.10, 12.45, 13.10, 13.45, 14.10, 14.45, 15.10, 15.45,

16.10, 16.45, 17.10, 17.45, 18.10, 18.45, 19.10, 20.10. Svi-

namās dienās tvaikoņi atiet taī pašā laikā, kā darbdienās, ar

to izņēmumu, ka 7.35 un 8.45 tvaikoņi neatiet, bet vakarā

atiet papildu tvaikoņi plkst. 19.45, 21.10 un 22.10. B. Ilģe-

ciems — Ķīpsala — Zunda —
švarcmuiža — Jūrskola —-

Jachtklubs — Pilsēta. Atiet no Ilģeciema darbdienās: plkst.

6.30, 7.40, 8.15, 8.40, 9.15, 9.40, 10.15, 10.40, 11.15, 11.40,

12.15,12.40, 13.15, 13.40, 14.15, 14.40, 15.15, 15.40, 16.15,

16.40, 17.15, 17.40, 18.15, 18.40, 19.15, 19.40 un 20.40. Svina-

mās dienās atiet tāpat, kā darbdienās, ar to izņēmumu, ka

plkst. 8.15 un 9.15 tvaikoņi neatiet, bet vakarā atiet papildu
tvaikoņi plkst. 21.40 un 22.40. Brauciens no Pilsētas līdz

Ilģeciemam jeb atpakaļ ilgst 25—30 min., bet starpstcijās
s—B5 —8 min., izņemot Ķīpsalu — Zundu un Jachtklubu un Pil-

sētu, kur tas ilgst 2—3 minūtes.

Hrāsoīo ādaspriehšmefus Farbe Ledersachen:
kurpes, somiņas, cimdus, adas SchuTie, Handtaschen, Hand

mēbeles u. t. t
,

ar īstām schuhe, Ledermčb.ētc. mitect

krāsām, ari brokatkurpes. tenFarben, auch Brokatschuh*

f. L Idnli Shāriiu ielā f li
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Rīgas

pilsētas

tvaikoņu

braucienu

saraksts

Milmaņa
un

Miigrāvja
līnijās.

Mīlmaņa
līnija.

Mīlgrāvja
līnija

*)

Apgrozība
tikai

vasaras

sezona.

Pilsēta—
Mīlmanis

Mīlmanis—
Pilsēta

Piestātņu

Darbdienas

Svētdienās
un

svētku

dienās

I

Darbdienas

Svētdienās
un

svētku

dienās

nosaukumi

1

ļ

Xs

1

|

4*)

H2

i

i

2

ļ'

;

Ns
1

j

3

,;

4*)

4.45

11.00

5.15

11.30

5.20

11.35

5.30

11.45

5.35

11.50

5.40

11.55

5.55

112.25

15.30 16.00 16.05 16.1516

20 16.25 16.50

8.00 8.30 8.35 8.45 8.50 8.55 9.15

11.00 11.30 11.35
11

45 11.50 11.55 12.25

15.30 16.00 16.05 16.1516

20 16.25 16.50

20.00 20.30 20.35 20.45 20.50 20.55 21.25

atiet
1

Pilsēta

Pien.

1

Kundzinsalā
a.

ii

1

Sarkandaug.
I

1

Jaun-Mīlgr.
ģ

!

1

Loders

jj

*

1

Vec-Mīlgrāv.
pien.

1

MīlmaniS

atiet

7.30 6.50
6

45 6.35 6.25 6.20
6

00

14.30 13.50 13.45 13.35 13.25 13.20 13.00

18.30 17.50 17.45 17.35 17.25 17.20 17.00

10.50

14.30

10.25

13.50

10.20

13.45

10.10

13.35

10.00

13.25
9.50

13.20

9.30

13.00

19.55

22.55

19.20

22.20

19.15

22.15

19,05

22.05

18.55

21.55

18

50

21.50

18.30

21

30

Pilsēta

Milgrāvis

Milgrāvis
—Pilsēta

__Sestdienas

~"jfel

ļ

2

W\

ļ

2

Piestātņu

No

pirmdienas
lidz

piektdienai
ieskaitot

Sestdiena
-

nosaukumi

Jļfe

1

N°.

1

6.30 6.40 6.50 7.17 7.22 7.27 y.30 7.35

!

16.55
i

17.05 17.15
■

17.42
!

17.47
!

17.52
I

17.55
\

18.00

6.30

13

50

6.40

14.00

6.50

14.10

7.17

14.37

7.22

14.42

7.27

14.47

7.30

14.50

7.35

15.00

atiet
1

Pilsēta

Pien.

m

1

Balastdamb.
a

B

1

Eksportosta
ļ

i

1

Kundziņsala
ļ

I

1

Sarkandaug.
i

ļ

Maun-Mīlgr.
j|

t

1

Vec-Mīlgrāv.
pien.
1

LoderS

atiet

8.45

!

8.35 8.30 8.03 7.58 7.53 7.50 7.45

19.10 19.00 18.55 18.28 18.23 18.18 18.15 18.10

8.45 8.35 8.30 8.03 7.58 7.53 7.50 7.45

16.15 16.05 15.55 15.28 15.23 15.18 15.15 15.10

P

i

e

z

ī

e:

Starpstacijas
kuģu

nobraukšanas
laiks

uz<

iots

tuvin
ši.
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Pilsētas tvaikoņu satiksmes tarifs.

1. Āgenskalna līnija:
Lidz plkkst. 24: I. klasē 11. klasē

Biļete 1 braucienam pieaugušiem .....

10 sant. 6 sant.

„
1

„ kareivjiem un student. 5
„

3

1
„

skolniekiem
.....

3
„

2
„

Čeku grām. pieaug. (I. ki. 30 biļ.; 11. kl. 10 biļ.) 240
„

60
„

Čeku gram. pieauguš. (10 biļ. ā 10 s.) . . 100
„

—

„

„„ 9
k ireiv. un student. (10 biļetes) 50

„
30

„

Čeku grāmatiņas skolniekiem (10 biļ.) ..
30

„
20

„

Naktī no plkst 24
-

5 rītā: Vienr. no personas 25
„

20
„

11. Mīlmaņa līnija:

Līdz Mīlmanim ļ Biļete 1 brauc, pieaugušiem 45
„

30
„

Līdz Vec-Mīlgravim: , Biļete 1 brauc pieaug. 40
„

25
„

Par braucieniem starpstacijas:
No Vec- līdz Jaun-Mīlgrāvim 5

„
5

„

No Vec- un Jaun-Mīlgrāvja līdz Mīlmanim . 15
„

10
„

Studentiem un kareivjiem līdz visām piest. 15
„

10
„

Skoln. līdz visām piestātnēm I. un 11. klasē 5
„

5
„

lii. Ilģeciema un Zunda līnijas:

Lidz pulksten 8 rītā atļauts braukt I. klasē ar 11. klases biļeti. '
Līdz Ilģeciemam, Zundai. Cementa fabrikai un Andreja salai:

Biļete 1 braucienam pieaugušiem .....

15 sant. 10 sant.

1
„ kareivjiem un student. 6

„
4 „.1

1
„

skolniekiem
.....

3
„

2,„ ■ ļ
Čeku grājn. pieaug (1. kl. 30 biļ.; 11. kl. 10 biļ.) 360

„

100
„

Čeku grāmatiņas skolniekiem (10 biļetes) .30
„

20
„

No pulksten 10 vakarā no katras personas 30
„

20
„

Lidz Baiastdambim, Jachtklubam, Jūrskolai un Švarcmuiža'):

Biļete 1 braucienam pieaugušiem 10 sant. 6 sant.

1
„ kareivjiem un student. 5

„
3

„

1
„

skolniekiem
.....

3
„

2
„

Čeku grām. pieaug. (I. kl. 30 biļ.; 11. kl. 10 biļ.) 240
„

60
„

Čeku grāmatiņas skolniekiem (10 biļetes) .30
„

20
„

IV. Mīlgrāvja līnija:

No pilsētas iidz Kundziņsalai un Sarkandaugavai:

Biļete 1 braucienam pieaugušiem 25 sant. 15 sant.

No Sarkandaugavas līdz Mīlmanim
....

20
„

15 „

No Sarkand. līdz Jaun- un Vec-Mīlgrāvirh . 15
„

10
„ .

No Eksportostas līdz Jaun- un Vec-Mīlgr. —

„

16
„

Studenti, kareivji un skolnieki maksā Mīlmaņa līnijas tarifu.

Piezīmes: It Skolnieku kartiņām jābūt apzīmogotām ar tvaikoņa

satiksmes zīmogu. 2) Bērni līdz 5 gadi par brīvu, no 5 līdz

1C gadiem maksā kā skolnieki. 3) Studentiem un skolniekiem

pie biļešu iegādāšanas jāuzrāda leģitimācijas kartiņas.
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1 Buvju un mēbeļu galdniecība I

I Ev. Vilsons, Rīgā, ī
i Marijas iela 13 (Berga bazāra, veikals 75) I

1 Tālrunis 2-6-6-3-7 |
= Izgatavo logus, durvis un dažādas mēbeles no sausiem §
= žāvētiem materiāliem. Izved visāda veida jaunbūves |

| un remontu darbus Rīga un province.

■ IIIlIlllIlllilIIillIIIllIlIlIlIllIIIllIlIlIlIllIlllIIllltlIIllIlMlIlIilIlIIllillIilIllIlIllIIllItlIIIlIlIllIIIIliB

paša rūpniecībā pagatavotas, piedāvā

J. Prikuls, Rīgā,
Avotu ielā 2 Tāļrunis 2-9-9-3-7

Apavu rūpniecība

J. Vilde, Rīgā /<SP
Amata meistars

Krišjāņu Barona ielā 57a —II

Speciāla īilczābaku apstrādāšana.
Pieņem visāda veida filcu apsusami, kā arī pārējos dāmu,
kungu un bērnu apavus, stilbzābakusjbotes. Atra apavu

izlabošana Izturīgs darbs. Mērenas cenas.

•
•

•••••••••••••••••• ••(i«ii«i<iitititttitattiiit«i«>i|
|
ie,

Jļ •

/ mmW\ Piedāvāju lielāizvēlē par mērenām V
cenām iekš- un ārzemju :

! dāmu un bērnu cepures un platmales i
• wSm iSK) P^enem presēt un krāsot no Ls 1— •

•
/ ,,

Vīnes" dāmu cepuru darbniea •

•
Krīšjāņa Barona ielā Nr. 57-a •

*• P. Ivan.
• •

** *•••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••»«*««••••*•«•
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i Dāmu cepuru fabrika ļ

A. KOTELLO
j Rīgā, Avotu ielā 23a Tāļrunis 2-9-1-9-1 \

Pulksteņi, briljanti, zelts, sudrabs un optika

J. Dūmiņ, Rīgā,
Audēju ielā Nr. 3 Tāļrunis 2-2-6-1-3

W H.Harvardt & G.Radatus
J|L amata meistari (agr. C. Jansons)

Pjc$& Rīgā, Šķūņu ielā Nr. 23. Pašu darbniea

ļlpi PnlhstenU zelts, sudrabs, kristais

W(W
Letas cenas Glīts darbs

Pareiza izpildīšana

Lēti polsterē
un piedāvā gatavus divanus, kušetes un citas

mīkstas mēbeles; piedāvā arī uz nomaksu.

*J. Krelja, Rīgā, Lāčplēša Ielā 47

••••••••••••••••••••o*«»««««*»«•••••••••••••••••••••■)••••••

: Aģentūra un komisija \

P. Jurenko

i meehanisHa atslēdznieku darbniea un veikals i
j Brīvības iela 32, ieeja no Ģertrūdes ielas j
• Izpilda visādus remonta darbus

; Pārdošanā: velosipēdi un velosipēdu rezerves daļas J
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7. Tvaikoņu satiksme no Rīgas uz Ķekavu un no Rīgas uz

Baltezeriem.

S- b a Strauchs un Krūmiņš (kantoris Zaķu

salā) uztura pasažieru - preču satiksmi pa sekošām līnijām:
I. Rīga — Ķekava un, ja ūdens stāvoklis pielaiž,

līdz Klangekalnam, ar piestātnēm: Katlakalnā (Daugavas
kreisā krastā), Jumpravmuižā (labā krastā), Ģipsragā (kr.
kr.), Annuškā (Doles salas lejas galā), tad Doles jeb sausā

Daugavā: Dzelzskalnā (kr. kr.), Doles muižā (1. kr.), Vimbu

krogā (kr. kr.), Ķekavā (kr. kr.), Simanovā (kr. kr.) un

Klangekalna (kr. kr.).
Braucienu cenas: no Rīgas līdz:
KatlakalnamI. kl. 50 s., 11. kl. 40 s.; JumpraVmuižai I. kl.

55 s., 11. kl. 45" s.; Ģipsragam I. kl. 60 s., 11. kl. 50 s; An-

nuškai I. kl. 65 s., 11. kl. 55 s.; Dzelzskalnam L kl. 70 s., 11. kl.

60 s. ; Doles muižai I. kl. 80 s., 11. kl. 70 s.; Vimbu krogam
I. kl. 80 s., 11. kl. 70 s.; Ķekavai I. kl. 80 s., 11. kl. 70 s.;
Klangekalnam I. kl. 90 s., 11. kl. 80 s.

Tvaikonis atiet no Rīgas (Daugavmalā, pilsētas pusē starp
dzelzs un pontonu tiltiem): darbdienās plkst. 3p. p., svēt-

dienās plkst. 14 un 20; no Klangekalna: darbdienās

plkst. y2§ no rīta; no Ķekavas: darbdienās plkst. 6no rīta,
svētdienās plkst. 12 un 18.

11. Rīga — Baltezeri: tikai svētdienās, ar pie-
stātnēm: Zušu muiža (Ķīšezerā), Bukultmuižā (Gaujas ka-

nālā), Ādažu mācītājmuižā (Lielā Baltezerā), Ādažos (starp
Lielo un Mazo Baltezeru) un Aldaru muižā (Mazā Baltezerā).

Tvaikonis atiet no Rīgas (Daugavmalas, pilsētas pusē,
starp dzelzs un pontonu tiltiem) plkst. 9 no rīta;, atpakaļ no

Aldaru muižas plkst. 6 vakarā. Brauciens turp Vai atpakaļ
maksā Ls I.—.

Kuģniecības sabiedrībasarīko izbraucienus zaļumos ar se-

višķiem tvaikoņiem, uz iepriekšējas vienošanās pamata, sko-

lām, biedrībām v. t. t., kā uz sabiedrības divu kuģniecības lī-

niju Rīgas apkārtnes, tā arī citām vietām.

8. Kuģniecības A./S. „Kaija" preču - pasažieru tvaikoņu
satiksme.

(Kantoris un pietura Daugavmala iepretī L. Jaunielai).

I. Rīga — Liepāja (cr. Ventspili). Atiet no Rīgas
uz Liepāju un no turienes atpakaļ divreiz nedēļā.

11. Rīga—-Ainaži ar piestāšanos Pabažos, Neibadē,
Skultē, Duntē, Liepupē, Ķirbišos un Salacgrīvā. Atiet no Rī-
gas plkst. 7 no rīta otrdienās un sestdienās; atiet no Aina-
žiem uz Rīgu trešdienās un svētdienās plkst. 6 no rīta, ceļā
pieturot pieminētajās piestātnēs. Brauciens maksā no Rīgas
līdz Ainažiem vai no turienes atpakaļ līdz Rīgai I. kl. Ls 3.90,
11. kl. 3.40, starp citām piestātnēm maksa piemērīgi attālu-

mam.
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j Voldemārā Kleino mēbeļu rūpniecība j
: Rīgā, Avotu ielā 59 Tāļrunis 3-2-4-2-8 : |
• Piedāvā vislielākā izvēlē »

» •

• guļam- un ēdamistabu iekārtas un •

• atsevišķus priekšmetus •

| kabinetā un zāles mēbeles, divani, kušetes •

• un matrači Izdevīgi maksāšanas noteikumi •

•••
• •i9iieBii3ii»ee*ati»«iais»iisi*is*i«*io««9stesiai*itica(..*

J. Januškevičad^tSu™
Rīgā, Brīvības ielā 35

Specialitāte: Bubigalviņas. Matu krāsošana visās krāsās

Manikirs. Uzmanīga apkalpošana

Lētākā iepirkšanās vieta

(?f| «iĒ! ' PPki vffiļļ Itālijas un Čekoslovakijas

4» nfWf* pūšamos un stīgo instrumentus

Speciāla izlabošanas darbniea Pārdod arī uz nomaksu

Elizabetesielā 16 (starp Marijas unKr. Barona ielām) O. Zutis

I IIHMII lllllllllllllllllilllHI "
'

' -TMilllinTnillM^^

Dāmu apģērbi

BiāM FRIDLENDER
Rīgā, Kr. Barona ielā 27

Nodaļas: P e
1

: o gr a dā un Berlinē

Piedāvā lielā izvēlē par lētām cenām:

Dāmu kleitas

Blūzes

Svārkus

Rīta kleitas u.t. t.
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9. A./S. A. Augsburga preču - pasažieru tvaikoņu braucienu

saraksts.

(Piestātne Daugavmalā, lejpus pontonu tilta, iepretī Svēr-

tuves ielai).
I. Rīga — Bolderaj a. Atiet no Rīgas: darbdienās

plkst. 7, 9.15, 11, 14, 17 un 18; svētdienās un svētku dienās

plkst. 7, 9, 10, 11, 14, 16 un 18. Brauciens ilgst līdz Voleriem

apm. 30 min., Jūrskolai 45 min., Mangaļsalai 1 st. 5 min.,
Krānam 1 st. 10 min., Daugavgrīvai 1 st. 25 min. un Boldera-

jai 1 st. 30 min. No Bolderajas uz Rīgu atiet: darbdienās

plkst. 6, 8.30, 11, 14, 16 un 19.30; svētdienās un svētku die-

nās
— 7, 9, 11.30, 14, 16.30 un 18.30. Brauciens no Bolde-

rajas līdz Rīgai ilgst 1 st. 25 min. līdz 1 st. 30 min.; no Bol-

derajas līdz Daugavgrīvai 5 min., no Daugavgrīvas līdz Krā-

nam 1& min., no Krāna līdz Mangaļsalai 5 min., no Mangaļ-

i salas līdz Jūrskolai 15 min., no Jūrskolas līdz Voleriem 15 m.

un no Voleriem līdz Rīgai 30 min.

: 11. Rīga — Vecāki (tikai vasaras sezonā). Atiet

; no Rīgas un no Vecākiem uz Rīgu, ar piestāšanos Voleros

; un Jūrskolā, ikdienas vairākas reizes, darbdienās no Rīgas, sā-

ļ kot ar plkst. 6, bet svētdienās un svētku dienās 9 no rīta un

i beidzot apm. plkst. 20 vakarā; no Vecākiem, sākot ar plkst.
; 6.15 darbdienāsun plkst. 7.20 svētdienās un svētku dienās un

ļ beidzot plkst. 20.30 darbdienās un plkst. 22 svētd. un svētku

i dienās. Brauciens no Rīgas līdz Vecākiem vai no turienes at-

ļ pakaļ ilgst apm. 1 st. 10 min.

111. Rīga — Jūrmala (tikai vasaras sezonā). Atiet

ļ ikdienas: no Rīgas plkst. 13.30, Daugavgrīvas 14,30, Buļļu-
f muižas I. — 14.55, Buļļumuižas 11. — 15.05, Vārnu kroga

ļ 15.20, Priedaines 15.30, Buļļiem 15.45, Bulduriem 15.55,
l Edinburgas 16.20, Majoriem 16.30, Dubultiem 16.45, Val-

; termuižas 17,25, Salasmuižas 17,35 un pienāk Slokā 17.55.

\ Atiet ikdienas: no Slokas plkst. 3.30, no Salasmuižas 3.50,

ļ Valtermuižas 4, Dubultiem 4.30, Majoriem 4.40, Edinburgas
! 4.50, Bulduriem 5.05, Buļļiem 5.10, Priedaines 5.15, Vārnu

•• ,
i««i»

M««»t»"»im,%ii»i,,»»»n
,,nm"i««t«"«ti«a"in«»"M'

• • • •

Laiks ir nauda!
*

•
• • . • •

5% Rīgas Transporta Artelis X

;**• (Ekspreši dzeltenie)

| Rīgā, Lielā Smilšu ielā JVs 19, tāļrunis 2-2-4-1-2
•• ••••

FJ**J Iepakā un visdrīzākā laikā pārvadā un pieņem uzglabāšanā

ļ 5 I visādas mantas, bagāžu u. t. t. lietpratēju vadībā
1 •«»•

ļ »**,, ..*•••••«•••••..•••••••..•••••..•••••..••••%••••••.•••.
•• *••••»**•••••**•»•••*%••*•**•••«•**•••••*%••«•**«• o••**•••••**«•*
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kroga 5.20, Buļļumuižas 11. 5.30, Buļļumuižas I. 5.35, Dau-

gavgrīvas 6, Jūrskolas 6.35 un pienāk Rīgā 7.15. Peldu se-

zonas laikā pastāv papildu tvaikoņu satiksme ikdienas starp

Rīgu un Dubultiem un Rīgu un Buļļumuižu, kuru braucienu

sarakstu nosaka sezonas sākumā.

IV. Rīga — Jelgava (no apriļa līdz Lielupes aiz-1

salšanai). Atiet no Rīgas ikdienas plkst. 17, Kalnciema 22,

Smilgas 22.30, Klīvesmuižas 23 un pienāk Jelgavā 24. Atiet

no Jelgavas 18, Klīvesmuižas 19, Smilgas 19.30, Kalnciema

20 un pienāk Rīgā 1.

10. Kuģniecībaas S-ba „Gaida" (Brēmiešu ielā 11) tvaikoņu
braucieni no Rīgas uz Ventspili un Liepāju.

(Daugavmalā, iepretim L. Jaunielai).

Atiet no Rīgas trešdienās un sestdienās caur Ventspili uz

Liepāju; no Liepājas atpakaļ uz Rīgu otrdienās un sestdienās

ar piestāšanos Ventspilī, no kurienes atiet trešdienās un sest-

dienās. Braukšanas maksa no Rīgas uz Liepāju vai Vents-

pili jeb no turienes atpakaļ: I. klasē Ls B.—, 11. kl. Ls 6.—.

11. Tiltu takses.

Par pontonu un vecā dzelzs tiltu lietošanu kājniekiem, ve-

losipēdistiem un rokām stumjamu vāģišu bīdītājiem nav nekas

jāmaksā. Turpretī par sekošiem satiksmes līdzekļiem un lo-

piem, pie pārbraukšanas vai pārvešanas, vienalga pār kuru no

šiem tiltiem, noteikta sekoša takse: automobili 50 santīmi,
taksomotoru 30 sant., motocikletu vai zirgu 20 sant., liellopu
6 sant. un mazlopu 2 santimi.

D'AMU C:EPURU ! Speciāla sēklu tirgotava

ļj£ ŪdriS
ROZĀLIJA STEBE1 ***** ™*

Marijas ielā 83/85, dz. 24 \ SeklaS

Vairumā Mazumā i par mērenāmcenām

•••••••••••«••*••••••*«••••••••••••«••«•••»••••••■•••••••••»

• •

A. RIežnieka
j elektro-mechaniska darbniea

• Rīgā, Rēveles ielā 45 •

; Izlabo dinamo, starterus un akumulatorus •



12. Ekspreši, izsūtamie un nesēji.

Publikas vajadzībām pie pārkravāšanās, mantu pārnešanas

sun dažādu priekšmetu nosūtīšanas Rīgā pastāv 4 eksprešu
kantori, kuri nodibināti jau pirms kara un darbojas uz arteļu,

: darba sabiedrību apstiprinātu noteikumu pamata. Tie ir se-

;,koši:

I. Rīgas publikas kalpotāju «Ekspresis" sabiedrība, ar zi-

l lām cepurēm, L. Zirgu ielā 17; 11. Rīgas eksprešu sabiedrība

ļ (Ekspresis II.), ar sarkanām cepurēm, L. Ķēniņu ielā 21; Rī-

f gas kalpotāju 111. sabiedrība (~Ekspresis III."), ar zaļām cepu-
; rēm, Kr. Barona ielā 30, un Rīgas transporta artelis „Ekspre-
• ši", ar dzeltenām cepurēm, Smilšu ielā 19.

Ekspreši parasti atrodas satiksmes dzīvākās kustības vie-

! tās, tirdzniecīcības ielu stūros, teātru, viesnīcu un restorānu

ļ tuvumā. Viņus var katrā laikā sastapt arī kantoros. Pasū-

ļ tijumus un rīkojumus tie pieņem arī pa telefonu. Atlīdzība

i par pakalpojumiem pēc pilsētas apstiprinātas takses, bet, dodot

\ lielākus vai komplicētus pasūtījumus (mēbeļu pārvadāšanas
;u. t. t.), atlīdzība pēc savstarpējas vienošanās.

i

li

Pārvadā kā pilsētā, tā arī ārpus tās visādas preces, labību,

mēbeles, koka materiālus, mašinas, tvaika katlus u. t. t.

Ēdienu nams, konditoreja unkafejniea

B. Zagržeckij,
Rīgā, Mazā Kalēju ielā Nr. 20

Tālrunis 2-2-2-0-0

zeltu, sudrabu, platinu, pulksteņus un mākslī-

gUS zobus, kā arī lombarda zīmes par ieķīlā-
tiem zeltu, sudrabu un briljantiem

_

ZnP«r»-»%li-**lfi« Rīga, Liela Jauna ielā M24
• i <*IlMLt5J.»9 Tālrunis 2-1-3-7-1
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VI. Viesnīcas, restorani, kafejnīcas un konditorejas

Istabu cenas, kā visur, noteiktas atkarībā no lieluma, lab-

ierīcībām, viesnīcas šķiras un atrašanās vietas. Istabas vies-ļ
nīcās dabūjamas, sākot no Ls 2.40 ar vienu gultu un Ls 4.-—•

ar divi gultām, pie kam atsevišķa maksa par apkurināšanu, ap-

gaismošanu, gultas drēbēm un dvieļiem netiek ņemta. Ēdienu!

un dzērienu cenas ļoti dažādas. Pirmās šķiras viesnīcu relj
storanos, atsevišķām ēdienu porcijām pasūtot, skaita Ls I.—

līdz Ls 3.— par porciju. Pusdienas (no 13—18) no 2 līdz

3 lati, brokasts (11—13) vai vakariņas (sākot no pīkst. 18)
apm. Ls 2.—. Bet vispārējos I. šķ. restorānos pusdienu meņū,
no 3 ēdieniem (no pīkst. 13—17) ir sākot no_Ls 1.40,
kāsts vai vakariņas no 2 ēdieniem Ls 1.20. Ēdienu namos,*;

kādu ir diezgan daudz, pusdienas ā la carte no 2 ēdieniem da--|
būjamas jau sākot par 80 sant. Dzērieni, augstās muitas dēļ,-
ir dārgi. Ārzemju vīni, konjaki un liķieri zem Ls 20.— par

pudeli nav dabūjami, bet arī par vietējiem vīniem cenas nav

zemas, jo svārstās starp 3 līdz 10 latiem par pudeli. Vietējie

liķieri maksā, sākot no 6 latiem par pudeli. Par vietējo alu

ņem-50'—70 sant., bezalkohola dzērieniem 30 s. —Ls I.— par

pudeli. Kafejnīcās tase vienkāršas kafejas maksā 30 sant.,

glāze tējas 20 sant., kafejas _maizes 10—14 sant., kūkas un

jtortes 16—30 sant. gabalā. Ēdienu namos un 2. šķ. kondito-

rejās cenas par 30 līdz 50% zemākas nekā kafejnīcās. Par;
ēdienu un dzērienu pasniegšanu viesmīļiem parasti pasnie-,
dzamā dzeramnaudair 10% no rēķina.

Pirmās šķiras restorāni, atvērti līdz pīkst. 2 naktī, otrās*.

— līdz pīkst. 22. Ēdienu namos no alkoholiskiem dzērieniem

atļauts turēt tikai alu un vietējos augļu vīnus. No restorā-

niem atvērti arī svētdienu un svētku dienu rīta pusē ~Romas

pagrabs", sākot no pīkst. 10 rītā, un ēdienu namiem —

Zagržecka ēdienu nams, vasaras laikā Bastejkalna kafejas re-;
storans. Vispārīgi restorāni (daži restorāni svinamās dienās;

slēgti), kafejnīcas un ēdienu nami svinamās dienās atvērti

tikai no pīkst 13. Biedrību un klubu restorāni biedriem un to.

viesiem atvērti līdz pīkst. 2 nakti.

I Mēbeļu veikals ;

j J. M. TAI C, RĪGĀ, I
• Kr. Barona ielā 30 Avotu ielā 16b

; Tāļrunis 2-7-9-6-8 Tāļrunis 2-7-5-5-6 l

l Paša darbniea Pārdod arī uz nomaksu
*
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1 * *

i :-: Vienīga kaīeļnica Rigā :-: :

ļ l kura tiek doti J

ļ • mākslinieciski priekšnesumi katru dienu •

I • Koncerta laiks no plkst. 5—9 vak. ar pirmklasīgu •

• artistu piedalīšanos •

ijC a f£- HHE IIP Caī ēl

I : Kaļķu ielā % Labākās pu-;

\ Nr. 10 ; blikas satik- •

\ l Tāļr. 20178 šanās vieta:

I l Ieeja brīva Cenas parastās Ieeja brīva :

I (••••••(«•«tiiiiiiiti«iii«0iie«i««ti««iiiiiiii«eiiti««isiiit

f

llSiritaniiil
| Rīga, |

| Kaļķu ielā Nr. 10 Tāļr. 2-3-3-1-1 =

DĀMU ROKDARBI :-:

ADĪTI IZSTRĀDĀJUMI

| DĀVANU PRIEKŠMETI 1
5 Specialitāte: Kareivju un sportistu E

| karogu izgatavošana
** mm
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A. Viesnīcas.

I. šķiras: Bellevue, Raiņa bulv. 33; Centralviesnlca,

Kr. Barona ielā 20/22, ar 65 istabām no Ls 2.40 -sākot, savs

auto uz galveniem dzelzsceļu vilcieniem; Frankfurte pie Mai-

nas, Brīvības ielā 25; Grand Hotel, Gogoļa ielā 5; Imperial-
viesnīca, Brīvības bulv. 3; Komercviesnīca, Aspazijas bulv. 13;

Pēterburgas viesnīca, Pils laukumā4; Romas viesnīca, Aspazi-

jas bulv. 5.

11. šķiras: Astorija, Tērbatas ielā 10/12; „Livonia"
mēbelētas istabas, Elizabetes ielā 14a; Parks, Elizabetes ielā

71/73; Rīga, Tērbatas ielā 7; Saule, Merķeļa ielā 12; Suvo-

rova viesnīca, Kr. Barona ielā 16.

B. Restorāni.

Automāts, šķūņu ielā 19; Centralviesnīca, Kr. Barona ielā

20/22; Bellevue pagrabs, Raiņa bulv. 33 ; Frankfurtepie Mai-

nas, Brīvības ielā 25; Imperiāls, Brīvības bulv. 3; Jāņa pa-

grabs, Ģildes ielā 6; Klostera pagrabs, M. Kalēju un Ģildes
ielu stūrī; Kroepš, Pils ielā 25; Otto švarcs, Basteja bulv. 2;

Rīgas namīpašniekuklubs, Brīvības bulv. 2/4; Romas pagrabs,
Aspazijas bulv. 5; Mazais Vērmaņa parks, Tērbatas un Eli-

zabetes ielu stūrī; Virsnieku klubs, Valdemāra ielā 5 (tikai
ievesti viesi); Zemnieku savienības klubs (tikai ievesti viesi),
Brīvības ielā 1.

C. Ēdienu nami.

Ēdienu nami atrodas dažādās pilsētas vietās, starp citiem

ieteicami sekošie: Augstskolas studentu virtuve, L. Vērmaņa
dārza restorāna ēkā; B. Zagržecka, M. Kalēju ielā 20; šeibes,
Brīvības ielā 7; Gaļas un veģetāro pusdienu nams, Brīvības

ielā 11; Neilanda ēdienu zalons, Kr. Barona ielā 9; Silmači,

Lāčplēša ielā 25; M. P. Feldmaņa, Stabu ielā 18.

D. Kafejnīcas un konditorejas.

Pazīstamākās starp tām ir: Cafē dc l'Opēra (Otto Švarc),

Aspazijas bulvārī 1; G. T. Reiner, Vaļņu ielā 11 un L. Grēc-

nieku ielā 4; „A. T.", Kaļķu ielā 10;' A. Torchiani, Tirgoņu
ielā 6 un Marijas ielā9; I.' Kalt, Brīvības ielā 38; Kafejnīca

„Koncert", Brīvības ielā 41; vasaras laikā Bastejkalna kafej-

nīca, kura atvērta arī svinamo dienu priekšpusdienās. B.

Zagržecka (M. Kalēju ielā 20) kafejnīca cauru gadu atvērta

svināmo dienu priekšpusdienās.

Mechaniska fabrika

KT 11Iri c
Lielā Altonavas ielā 7

• ;_; Tālrunis 3-2-6-3-3 :-:

Nažu iabrikaciļa, metāla

apstrādāšana un remonti
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VII. Pilsētas peldētavas.

I. Daugavas peldošā peldēta v a, pie pantonu

tilta, atklāta no jūnija līdz zeptembra vidum. Ņemamās mak-

sas: I. klasē 20 sant., 11. kl. 5 sant.

11. Ķīšezera, Meža parkā, viena vīriešiem un viena

sievietēm, ar apsauļošanās laukumiem. Katrā peldētavā 46 no-

slēdzami skapīši.
Brīv peldētavas. To ir 4: Zvirgzdu salā 2(1 vī-

riešiem un 1 sievietēm) un Māras dzirnavu dīķī 2, no kurām

1 vīr. un 1 siev.

VIII. Pirtis.

Vidzemes priekšpilsētā: 1) Fr. Esvariņa, bij. Kr. Kroģera
ūdens dziedniecības iestāde, ar krievu un romiešu pirtīm, van-

nām, dušu un ūdens baseinu, Baznīcas ielā 18; 2) Abelskalna,
Vidzemes šos. 28; 3) J. Ikmaņa, Ziemeļu ielā 12; 4) M. Kra-

stiņa, Brīvības ielā 145; 5) J. Lācis, Antonijas ielā 11;
6) J. Lapiņa, Rēveles ielā 37; 7) P. Lapiņš, Brīvības ielā 99.

Latgales priekšpilsētā: 1) M. Ablera, Daugavpils ielā 52 ;

2) A. Brinkmaņa, L. Lubanes ielā 1/3; 3) D. Drozdova,
L. Maskavas ielā 106; 4) H. Lapiņa „Centralā pirts", Mari-

jas ielā 98; 5) H. Lapiņa, Reveles ielā 71; 6) J. Rozevska
«Jaunā pirts", Marijas ielā 34; 7) A. Rozītes, Vitebskas ielā

Nr. 20; 8) J. Šalneroviča, Maskavas ielā 9.

Kurzemes priekšpilsētā: 1) K. Andrejevska, Jelgavas ielā

Nr. 17; 2) P. Eriņa, L. Ūdens ielā 20/22; 3) „Sanitas", Tri-
jadības ielā 20; 4) A. Tuzovas, Trijadības ielā 34/36.

IX. Ceļojumu biroji.

Vilcienu un tvaikoņu biļešu iepriekšēju pārdošanu izdara:

1) Ceļojumu birojs «Baltijas Lloids", Tirgoņu
ielā 22, atvērts tikai darbdienās no pīkst. 9—lß 1/2, tuvā-

CEĻOJUMU BIROJS

BALTIJAS LLOIDS

Rīgā, Tirgoņu ielā 22, tāļrunis 2-1-5-5-0

Dzelzceļu biļetes uz visām zemēm par ofi-

ciālām ēenām, bez komisijas. Kuģu biļetes
uz visām pasaules daļām. Guļamvagoni,
vietu kartes, biļetes priekš gaisa satiksmes.

Sabiedriski ceļojumi. Vilcienu saraksti,

vadoņi. Bezmaksas izziņas visos ceļojuma
gadījumos
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ķus paskaidrojumus dod rakstiski, personīgi un telefoniski,
sniedz bezmaksas izziņas visās ceļojumu darīšanās, pārdoiļ
un apgādā braucamas biļetes, plackartes, guļas vietas, ari

gaisa, jūras un aizjūras braucieniem, ekskursijām un apkārt;

ceļojumiem;
2) Valsts dzelzsceļu ceļojumu un tran-

sporta birojs, Šķūņu ielā 30/32, bez tam bagāžas no-

gādāšanuuz un no dzelzsceļu stacijām, kā arī pasažieru mantu

nomuitošanu, atvērts no 9—19, svētdienās no 9—11;
3) Starptautiskā guļamvagonu sabie-

drība, L. Smilšu ielā 11/13, atvērta no 10—16, sestdienai

10—14, svētdienās 10—12, kiosks Rīgas I. stacijā no 21 va-

karā, biļetes pārdod uz visiem tiem ārzemju un iekšzemes

vilcieniem, kuros ir guļamvagoni.

X. Slimnīcas un ambulances.

Valsts : Aleksandra augstumu slimnīca, .Aptiekāru iela

15/17; Rīgas leprozorija, Vidzemes šosejā 77; Valsts darbi-

nieku centrālā ambulance (turpat arī ārstu komisijas valsts

darbiniekiem), Skolas ielā 28; Rīgas kara slimnīca, Hospitāļu
ielā; Universitātes veterinarmedic. klinika, Pērnavas ielā 19i

Pilsētas: Rīgas I. pils. slimnīca, Bruņinieku ielā 5/7,
no kurienes var pa tel. 2-8-1-4-5 izsaukt ātrā ārsta palīdzību
Tuberkulozes nodaļa, Valdemāra ielā 44; Rīgas 11. pils. slim-

nīca, Pilsoņu ielā 13; Rīgas pils. (bijusē Armitstedta) bērni

slimnīca, Jelgavas šos. 23; Sarkankalna vājprātīgo slimnīca

un tuberkulozes nodaļa, Duntes ielā 16/22; Pastera institūti

un bakt-laboratorija, Skolas ielā 35; Rīgas pils. leprozorija
Vidzemes šos. 77; Rīgas pils. dezinfekc. nozare un infekcija!
slimnieku pieteikšana, šķūņu ielā 11; Kontrolstacija - ambu

lance, Stabu ielā 42; Biķernieku sanatorija. Vidzemes šo

sejā.

Privatorganizāciju: Sarkanā krusta slimnīcai

Ērgļu ielā 3, no kurienes var pa tel. 99.000 izsaukt ātrā ārsti

palīdzību; Krievu ārstu savienības ambulance, Elizabetes ;elš
Nr. 20; Krievu pal. kom. slimnīca, Maskavas ielā 51; Vāci

slimnīca, Miera ielā 3; Žīdu „Bicum Holim" slimnīca, L. Ma

skavas ielā 118/120; Lopu aizsardzības biedr. punkts, Ormaņi
ielā 23.

XI. Ievērojamākās saimnieciskās organizacijas.

Biržas komiteja, L. Pils ielā 24.

Centrālā Savienība „Konzums", Dzirnavu ielā 68.

Latviešu grāmatu izdevēju ixn tirgotāju savienība, Teātri

ielā 11.

Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība, L. Ķēniņ'
ielā 25/27.

Latvijas kokrūpnieku un tirgotāju savienība, L. Smilši
ielā 22.

Latvijas kooperativo,kongresu padome, Dzirnavu ielā 68
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Latvijas lauksaimniecības centralbiedrība, Baznīcas ielā 4a.

Latvijas linkopju savienība, Brīvības ielā 24.

Latvijas lopkopības centrālā savienība, L. Ķēniņu ielā 28.

Latvijas piensaimniecības centrālā savienība, Dzirnavu

ielā 87/89.
Latvijas rūpnieku un amatnieku savienība, Kalpaka bulv. 2.

Latvijas tirgotāju savienība, Valdemāra ielā 36.

Rīgas fabrikantu biedrība, M. Grēcinieku ielā 1.

Rīgas tirdznieciskā biedrība, Anglikāņu ielā 5.

Rīgas tirgotāju biedrība, L. Jaunielā 28.

Rīgas tirgotāju kamera, Ģildes laukumā 4.

XII. Zinātniskās, mākslas un citas kulturelas

savienības.

A. Latviešu.

Brāļu kapu komiteja, Kara ministrijā, Valdēm, ielā 10/12.
Centrālā izglītības savienība, Tērbatas ielā 1/3.
J. čakstes pieminekļa fonds, Valsts kanclejā, Valdemāra

ielā 3.

Jaunekļu kristīgā savienība, JuraAlunana ielā 7.

Jaunu sieviešu kristīgā savienība, Antonijas ielā 1.

Latviešu ārstu biedrība, Stabu ielā 9.

Kanta biedrība, Latvijas augstskolā, Raiņa bulv. 19.

Latviešu fotogrāfu biedrība, Brīvības ielā 3.

-Latviešu izglītības biedrība, Kaļķu ielā 13.

Latviešu jaunatnes savienība, Parka ielā 6.

Latviešu mākslinieku klubs, Vaļņu ielā 41.

Latviešu nacionālās jaunatnes savienība, Blaumaņa ielā

Nr. 30/32. .
Latviešu senatnes pētīšanas biedrība, Valsts archivā, Pilī.

Latviešu sieviešu palīdzības biedrība, Blaumaņa ielā 19.

Latviešu sieviešu nacionālās līgas biedrība, Brīvības ielā 24.

Latviešu skatuves biedrība, Dzirnavu ielā 34a.

Latvijas aero klubs, Stabu ielā 19, dz. 6.

Latvijas agronomu biedrība, Brīvības ielā 24.

Latvijas automobiļu īpašnieku klubs, Pērnavas ielā 20.

Latvijas aizsardzības biedrība, Brīvības ielā 10/12.
Latvijas architektu biedrība, augstskolā.
Latvijas atvaļināto kareivju savienība, Skolas ielā 20/22.

Latvijas bērnu draugu biedrība, L. Ķēniņu ielā 41.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība, Skolas ielā 1.

Latvijas bibliotekāru biedrība, Elizabetes ielā 11.

Sabiedrība „MINERAL", Rigā,
Domas laukumā 2, tāļrunis 2-2-5-8-9

Darva, jumtu pape, petroleja, eļļas, tauki, skābes, jēlvielas un visas

ķimikālijas visādām rūpniecībām un laboratorijām
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Latvijas biologu biedrība, Augstskolā.
Latvijas dabas mīļotāju biedrība, Pils laukumā 2, dz. 41

Latvijas farmaceitu biedrība, Ģertrūdes ielā 2-a.

Latvijas gaidu centrālā organizācija, Skolas ielā 1.

Latvijas ģeogrāfijas biedrība, Kronvalda bulv. 4.

Latvijas individuālistubiedrība, Lāčplēša ielā 64/66.
Latvijas inženieru un techniķu kongresa birojs, Ģertrū-

des ielā 4.

Latvijas izgudrotāju biedrība, Kr. Barona ielā 49.

Latvijas izpostīto apgabalu kongresa padome, Brīvībai
ielā 1, dz. 3.

Latvijas jaunatnes sarkanais krusts, Skolas ielā 1.

Latvijas kara invalīdu savienība, Brīvības ielā 2.

Latvijas komponistu biedrība. Konservatorijā, Kr. Barona:

ielā 1.

Latvijas ķīmiķu biedrība, Kronvalda bulv. 4.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība, Lāčplēša ielā 22.

Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrība, Baznīcas

ielā 4-a.

Latvijas namīpašnieku biedrību savienība, Brīvības bulv. 45

Latvijas muziķu biedrība, Tērbatas ielā 6/8.
Latvijas nacionālā jaunatnessav-ba, Blaumaņa ielā 30/32,
Latvijas nacionālo kareivju savienība, Valdemāra ielā 49.-

Latvijas pretalkohola biedrība, Brīvības ielā 37/39. i

Latvijas Radio klubs, Brīvības ielā 67/69.
Latvijas rakstnieku un žurnālistu arodsavienība, Kaļķi

ielā 3.

Latvijas skautu centrālā organizācija, Skolas ielā 1.

Latvijas skolotāju savienība, Dzirnavu ielā 12/14.
Latvijas tautsaimniecības biedrība, Aspazijas bulv. 3, dz. •>

Latvijas techniķu biedrība, Ģertrūdes ielā 25.

Latvijas teologu un filozofu biedrība, Latvijas augstskolā,
Raiņa bulv. 19.

Latvijas tūristu biedrība, Valdemāra ielā 2.

Latvijas vēstures pētīšanas biedrība, Kronvalda bulv. 10,

Latvijas vidusskolu skolotāju savienība, Tērbatas ielā

Nr. 15/17.
Limitiskās filozofijas biedrība Latvijā, Dzirnavu ielā 31,

dzīvoklis 13.

Z. A. Meierovica piemiņas fonds, Valdemāra ielā 3.

Rīgas juristu biedrība, Elizabetes ielā 63.

Rīgas latviešu biedrība, Merķeļa ielā 13.

Rīgas latviešu dziedāšanas biedrība, Merķeļa ielā 13.

Rīgas latviešu palīdzības biedrība, Merķeļa ielā 13.

Rīgas namīpašnieku biedrība, Brīvības bulv. 4.

„Sadarbs", mākslinieku biedrība, Lāčplēša ielā 52.

Latvijas zirgu sporta biedrība, Brīvības ielā 127.

Sociētē Pblvglotte, Kr, Barona ielā 7.

Tautu savienības veicināšanas biedrība, Augstskolā, Raiņa

bulv. 19.
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B. Vāc v.

Baltijas vēstures un senātnes pētīšanas biedrība, Domas

muzejā.

Latvijas vācu skautu organizācija, Audēju ielā 18.

Latvijas vācu vecāku savienība, Skolas ielā 11.

Lielās Ģildes biedrība, Ģildes ielā 6.

Melngalvju sabiedrība, Rāts laukumā 5.

Psichiskās pētīšanas biedrība, Plkv. Brieža ielā 2.

Rīgas dabaspētnieku biedrība, Domas muzejā.

Rīgas „Herdera" savienība,.Antonijas ielā 1.

Rīgas filatēlistu biedrība, Anglikāņu ielā 5.

Rīgas mākslas biedrība, L. Ķēniņu ielā 4.

Rīgas praktisko ārstu biedrība, Domas muzejā.

Rīgas techniskā biedrība, Domas muzejā.
Rīgas vācu amatnieku biedrība, L. Ķēniņu ielā 30.

Saviesīgā sabiedrība „Musse", L. Ķēniņu ielā 4.

Sv. Jāņa Ģildes biedrība, Ģildes ielā 3.

Vācu - baltiešu skolotāju savienība, Kalpaka bulv., bij.
Biržas komercskolā.

Vācu juristu biedrība, L. Zirgu ielā 21.

Vācu slimnīcu biedrība, L. Jaunielā 22.

Vācu teātra biedrība Latvijā, L. Jaunielā 22.

C. Krie v v.

Krievu biedrība Latvijā, L. Ķēniņu ielā 1.

Krievu drāmas teātris, Merķeļa ielā 13.

Krievu emigrantu komiteja, Marijas ielā 4-a.

Krievu izglītības biedrība, Gaisina ielā 1.

Krievu klubs, L. Ķēniņu ielā 1.

f Krievu literātu un mākslinieku biedrība, Jura Alunana

ielā 6.

Krievu nacionālā savienība, L. Ķēniņu ielā 1.

D. Poļu.

Latvijas poļu savienība, Dzirnavu ielā 40.

Poļu izglītības biedrība Latvijā, M. Pils ielā 1.

Rīgas poļu sabiedrība „Aušra", Dzirnavu ielā 40.

Rīgas poļu skolotāju biedrība, Torņa ielā 4.

E. Lietuvi c š v.

Lietuviešu katoļu jaunatnes biedrība „šviesa", Katoļu
ielā 21.

Sittas leišu katoļu sieviešu biedrība, Elizabetes ielā 22.

Ed.Neugebauer,|S!K
Puvē modeļus. Pagatavo un izlabo dažāda veida medicī-

niskus un citus aparātus
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F. Ba11 krie v v. Jļ
Baltkrievu skolotāju biedrība Latvijā, Valdemāra ielā 2|
Rīgas baltkrievu kultūras un izglītības b-ba „Tēvija", M|

skavas ielā 80.

G. Ebre j v.

Ebreju izglītības biedrība Latvijā, Kalēju ielā 33.

Ebreju klubs, Skolas ielā 6.

Ebreju politechniskā biedrība, Ģildes ielā 4.

Ebreju sabiedrības savienība, Skolas ielā 6.

H. Igauņu.

Rīgas igauņu izglītības un palīdzības biedrība, L. Nometņ
ielā 62.

I. Ārzemnieku un starptautiskas savienības.

Alliance Frančaise, Elizabetes ielā 29.

Angļu klubs, L. Pils ielā 11.

Angļu - latviešu klubs, Valdemāra ielā 67-b.

Austriešu biedrība, šķūņu ielā 13.

Den Nordiske Forenings love, Mednieku ielā 6.

Latviešu - franču biedrība, Elizabetes ielā 29.

Latviešu - lietuviešu vienība, Tērbatas ielā 33.

Latviešu - zviedru biedrība, Augstskolā, Raiņa bulv. 1

Latviešu - čekoslovaku biedrība, Valmieras ielā 3.

Šveiciešu biedrība, Valdemāra ielā 7.

XIII. Sporta biedrības un klubi.

Sports plašos apmēros piekopts tikai sākot ar pag. g. \
pēdējo ceturksni. Spriežot pēc sporta biedrību dibināšanā
sākumiem, vecuma ziņā pirmo vietu ieņem šaušanas sports
kura piekopšanai nodibinātaRīgas strēlnieku biedrība 1859.ļ
Otrā vietā ir vieglatlētika, kurā kā pirmā sākusi darbotiel
1862. g. dibinātāRīgas vingrotāju biedrība. Trešā vietā ūdeņi

sports, kurā kā pirmais sācis darboties 1872. g. dibinātais Ri

gas airētāju klubs. Mašinu jeb technikas sports uzsākt

1886. g. ar I. Riteņbraucēju biedrības nodibināšanos. Ta

seko jāšanas sports, kura attīstīšanā kā pirmais ir 1892.|
dibinātais Rīgas jāšanas klubs. Vispārējās sporta biedrība;

dibinājušās sākot ar pag. g. s. pēdējo desmitu. Futbola spoi
tam atsevišķas biedrības nodibinātas tikai pēc 1920. g.

Rīgas sporta biedrībās apvienoti apm. 16.000 biedru, n

kuriem aktivu sportistu apm. 11.000 (9.500 vīriešu un 1.50

Sporta apavu darbniea O. Buman

Rīgā, Dzirnavu ielā 84, Berga bazārā, veikals 113
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sieviešu). Visvairāk biedru (apm. 6.500) ir vispārējo sporf
biedrību grupā. Otrā vietā ar apm. 2.500 biedru stāv šau

šanas biedrības. Tām seko vieglatlētikas, vingrošanas un ten

niša biedrību grupa ar apm. 2.000 biedru, ūdeņa sporta ļ
1.800 un smagatletikas — 1.500. Spēcīgi attīstās mašni

sports, kura biedrībās jau apm. 1.000 biedru. Speciālās
bola biedrībās apm. 200 biedru, bet šo sportu piekopj vai

rums vispārējo sporta biedrību un jaunatnes organizācijā!
Jāšanas sports samērā maz kultivēts un to veicinošās biedi!

bās ir apm. 200 biedru.

A. Ziņas par atsevišķām biedrībām.

I. Vispārējās sporta biedrības: 1) Latv

Sporta Biedrība (1891.), Valdemāra ielā 65/67; 2) Sporti
biedrība „Union" (1893.), Skolas ielā 12-a; 3) Sporta biedi

„Marss" (1907.), Vidzemes šos. 22-a; 4) Sporta biedrībj

„Amatiers" (1910), Augļu ielā 11; 5) Eb-ju sporta bieds

„Makkabi" (1918.), L. Kalēju ielā 56; 6) Eb-ju sporta biedi

„Hakoah) (1924.), Vecpilsētā 8; 7. „B-ba «Latvijas Vanagi'
(1921.), Ganību dambī 13; 8) Sporta b-ba «Ķeizarmeži
(1903.), Ezermalas 13; 9) Strādnieku sports un sargs (1925)
Bruņinieku ielā 29/31.

11. Ūdeņa sports: I. Rīgas airētāju klubs (1872.1
Balastdambī 1; 2) I. Baltijas peldēšanas b-ba (1905.), Ti|

goņu ielā 17; 3) Rīgas jachtklubs (1878.), Jachtkluba iela

4) Vidzemes jachtklubs (1895.), Balastdambī 3; 5) Latvija

jachtklubs (1924.), Andreja ostā.

111. Mašīnu sports: I. Rīgas automobiļu klul

(1912.), Ģildes ielā 3; 2) Latvijas automobiļuklubs (1923.)
Brīvības 102; 3) I. Latv. motociklistu b-ba (1924.), Valde
māra ielā 27/29; 4) I. Riteņbraucēju b-ba (1886.), past
kastīte 64.

IV. Jāšanas sports: I. Rīgas jāšanas klubs (1892)
Ģertrūdes ielā 9; 2) Rīgas jātnieku b-ba „Tattersal" (1924.)
Ģertrūdes ielā 9; 3) Latv. zirgu sporta b-ba (1925.), Bri

vības ielā 36.

V. šaušanas sports: I. Rīgas strēlnieku b-b

(1859.), Valdemāra ielā 5; 2) Latv. pareizu medību un šai)

šanas b-ba (1906.), Blaumaņa 19; 3) Armijas sporta klut

(1919.), Valdemāra 10/12;' 4) Rīgas policijas darbiniek

sporta klubs (1922.), Prefektūrā.

VI. Smaga11 etika: I. Latv. smagatletikas saviei

nība (1921.), Samarina 5; 2) I. Rīgas atletikas klubs (1890.)
Cēsu 43; 3) 11. Rīgas atietu klubs (1902.), Ērgļu 5; 4) Sport
biedrība „Krauze" (1921.), Samarina 5.

VIL Vieglatlētika, vingrošana, tennisi

I. Latv. vieglatlētikas savienība (1921.), Valdemāra 65/6
2) Rīgas vingrotāju b-ba (1862.), Vingrotāju 1; 3) Āgeni
kalna vingrošanas b-ba (1903.), Baldones 11; 4) Jaunekļ
kristīgā savienība (1920.), Jura Alunana 7; 5) Jaunu si*
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pešu kristīgā savienība (1921.), Antonijas 1; 6) Latv. uni-

versitātes akadēmiskā sporta b-ba (1921.), Raiņa bulvārī 19;

\l) Sporta b-ba „Sports" (1924.), pasta kastīte 864; 8) Rīgas

ļtennisa klubs (1924.), Jura Alunana 7.

VIII. Futbola sports: I. Latvijas futbola savie-

nība (1921.), pasta kastīte 712; 2) Kundziņsalas sporta b-ba

11.921.)
?

Kundzinsalā X. lin.; 3) Rīgas futbola klubs «Vie-
sturs" (1922.), L. Lāču 8; 4) Rīgas futbola klubs (1923.),
kalpaka bulv. 4.

B. Sporta un rotaļu laukumi.

Rīgas pilsēta ierīkojusi sporta laukumus: Viesturdārzā

5 tennisam (2500 kv. metru); Uzvaras parkā I futbolam

(12000 kv. m), 3 tennisam ( m.), 1 skrejamam ce-

ļam (1500 kv. m.) un 1 citām sporta vajadzībām (1000 kv.
mtr.); Ķieģeļu ielā 1 futbolam (8800 kv. m.), 1 skrejamam
ceļam (2000 kv. m.) un 1 citām sporta vajadzībām (5000
kv. m.). šie trīs sporta laukumi kopā ieņem 61.315 kv. m.,

fto kuriem tieši izlietoti sportam un rotaļu nolūkiem tikai

34.300 kv. m.

Sekošām sporta biedrībām: Latvijas sporta b-bai (Valde-
māra ielā 65/67), Sp. b-bai „Union" (Elizabetes ielā pie pils.
kanāla), Armijas sporta klubam (Kr. Barona ielā 116), Kun-

dziņsalas sp. b-bai (Kundzinsalā), Jaunekļu krist, s-bai (Jura
Alunana ielā 7), Rīgas strēln. b-bai (Strēlnieku dārzā),
Strādnieku Sportam un Sargam (Ērgļu ielā) un Sporta bie-
drībai «Ķeizarmežs" (Ezermalas ielā 13) kopā pieder 110.940

ķv. m. lieli laukumi, no kuriem sporta un rotaļu vajadzībām
izlietoti 67.170 kv. m. Katrai no šām biedrībām ir pa vie-

lām futbola laukumam, izņemot Armijas sporta klubu, ku-
ram to ir divi. Tennisa laukumi: pa 2 ir Latv. sporta b-bai,
Jaunekļu kristīgai s-bad un Sp. b-bai «Ķeizarmežs", bet 6
Rīgas strēlnieku b-bai. Pa 1 skrejamam ceļam ir Latv. sp.

J-bai, „Unionam", Armijas sp. klubam un Jaunekļu kr." s-bai,
3et disku un šķēpu sviešanas laukumi ir Rīgas strēlnieku
«edrībai.

XIV. Baznīcas.

I. Vidus laiku baznīcas.

1. Sv. Jura baznīca, kuras celšana uzsākta 1202. g.
un nobeigta 1237. g., uzskatama par vecāko baznīcu un vis-
vecāko ēku Rīgā. Ta atrodas Svēta Gara Konventā (Pētera
un Jāņa baznīcu tuvumā, starp Skārņu un L. Kalēju ielām)

savā laikā sastādīja pirmās ordeņa pils dienvidus spārnu.
Uzglabājušies ir altāra telpa ar pusapaļo romāņu apsīdu, baz-
nicas iekštelpu ieslēdzošās sienas ar sienu stabiem un agrāko
sesu velvējumu aizsargu lokiem un priekštelpa, šīs baznīcas
daļas izlieto, sākot ar 17. g. s. beigām, kā noliktavu telpas

ļjfl nes tagad sekošus nosaukumus: zilais, baltais un brūnais
«alodis. No 1297. g. iznīcinātās ordeņa pils citām daļām at-



rodamas ir tikai pamatu atliekas. Pēc ordeņa pils iznīcini

šanas palikusē baznīca piederēja virsbīskapam līdz 16. g. sļ
kad, katolicismam sabrūkot, tajā vairs nenoturēja dievkaļ
pojumus.

2. Sv. Māras jeb Domas baznīca, kura, pā
dažām vēstures ziņām, uzbūvēta 1206. g. no koka, tagad!

jās Jāņa baznīcas vietā, pēc nodegšanas 1215. g. uzcelti

viņas tagadējā vietā 1215.—1226. gados, kā Svētās Māra

zemes bīskapa katedrāle. No pirmatnējām romāņu būvei

daļām uzglabājušās altāra telpa un baznīcas telpu apakšdaļa

kurpretī tās virsdaļa, tāpat .kā sānu biktejas celtas gotu stilā

Baznīcas telpas austrumu ie|
šējās ģēveles izbūvētas renesaii

ses stilā 1727. g. Gotu stiļ
celtais tornis, kurš nodeg
1547. g., pēc viņa atjaunošana

dabūja renesanses kupolu a

gaili 1595. g. Altāra U lpaļ

tagad sedz renesanses kupo

jumts. No altāra telpas ved p

labi ieeja baznīcas piebūve

apakšstāvā atrodošajā velvēt

kapitelzālē un uzeja pa trepēi
uz altāra kora telpām un ott

stāvā atrodošos iesvētāmo %

draudzes locekļu sapulču zāt
Altāra telpā pa labi, ieprielļ
ieejas kapitelzālē, pie siena

piestiprināts- uzraksts, kurš rā

da, ka 1709. g. plūdos Doms

baznīcas iekša 3 pēdu āugstuifl
no grīdas bijusi ūdenī. Aitai!

telpu kreisā sienā iemūrēti biļ

kapa Meinarta kauli. Ba!

Nīcas ziemeļaustrumu stūrī aj
rodas pēdējā Vidzemes virsbis

kapa Vilhelma Brandenburga,bet dienvidrietumu stūrī virs

bīskapa Miķeļa Hildebranda kapi. Turpat tuvumā atrodas _v|
trīs citi kapi. Agrākos laikos tur atradušies kapi lielā skaita
bet pēcreformacijas laikā tie iznīcināti.

Baznīcas ziemeļpusē atrodas īpatnējs portāls, pie kufļ
jānokāpj 16 kāpieni, lai iekļūtu 1900. g. uzceltajā prieks
telpā. Baznīcas ērģeles būvētas 1883. g., kad tās bij vislie

lākās pasaulē. Zem baznīcas logu gleznojumiem, kas visi ra

dusies jaunlaikos, pievesti dāvinātāju vārdi un' ģērboņi. Zif

meļdaļas logos starp 4 stikla gleznojumiem atrodamas

mātes parādīšanās, Māras baznīcas dibināšanas aina, Plettet

berga privilēģijas nodošana Rīgai un karāļa Gustava Adolī

sagaidīšana pie Domas baznīcas 1621. g. Altāra apsīda gaļ

Domas baznīca.



vēna, logā tēlota Kristus svētības došana, logā pa kreisi Rute

un Nehemijaa, pa labi Kristus parādīšanās Emausā, bet zie-

meļu sānu apsīda logā Pēteris un Pāvils un dienvidus — Mo-

pus un Elija. Baznīcas 6 dienvidpuses logos sekosi gleznojumi:
Kristus piedzimšana, kristīšana, kalna sprediķis, sv. vakariņa
Izdalīšana, pie krusta, Kristus augšāmcēlies.

Domas gaņģis — ievērojama krustiska velve, baznīcas

(dienvidos —
ir vienīgais Latvijā un var sacensties ar skai-

stākiem krustiskiem gaņģiem Vācijā. Tas ir jaunāko laiku

romāņu būvniecības meistardarbs, celts 13. g. simtenī. Ta

būves veids rāda pāreju no romāņu uz gotu stīlu. Virs un

Makus gaņģim atrodošās telpas ieņem Domas muzejs. • Pēc

(reformācijas ievešanas še atradās kopš 1528. g. savā laikā

plaši pazīstamā Domas skola. Agrākos laikos, blakus un virs

[krusta gaņģa atradās Māras baznīckungu dzīvojamās un amat-

ļdarīšanu telpas. Krusta gaņģa dienvidus pusē atradās re

ļfektorijs, virtuve un kapitula baudvielu krātuve. Austrumu

[spārnā bij sakristeja, kapitelzālē, uzturēšanās telpas un ko-

Krusta ganģis.

%a guļamistaba — dormitorijs. Rietumu celtnē bij ievie-

sta domskola, kura arī ieņēma daļu no dienvidus spārna tel-

'ām, un mantu kambaris. Starp baznīcu un krusta gaņģi at-

"odošās pagalmā, sauktā arī par Domas kapsētu (kāda tur

igrāk arī atradās), agrākos gadu simteņos kuploja liepas,

curas nocirstas 18 g. simtenī, jo aizsedza baznīcai gaismu,
krusta gaņģī un pagalmā kopš 1663. g. līdz pat 19. g. s. otrai

iusei noturēja gadskārtējo Jāņu tirdziņu. Kapitelzālē kal-

vja arī laicīgām lietām, 1681. g. pārdalīta ar šķērssienu, pie
(am tur ilgāku laiku atradās vīnu pagrabs. Jaunākā laikā

kapitelzālē restaurēta. Sākot, ar 1582. g., Domas baznīca ir

Sgas pilsētas īpašums. Tagad ta ir Latvijas cv.-luteriskās

baznīcas bīskapa katedrāle.



3. Sv. Pētera ba z

ca, celta 1209. g. no kc

no jauna uzcelta skaistā g

stīlā 15. g. simtenī. Viņa

Rīgas aizsarga nosaukumu,

ra atslēgas iezīmētas pilst
lielajā un mazajā ģerboņos,

no sākta gala skaitījās

Rīgas pilsētas baznīcu. To s,

celt 1408. g. un nobei

1491. g., kad nāca gatavs
augstais tornis ar milzīgu g

galā. 1666. g. šis tornis sag

va, nosizdams 8 cilvēkus un

graudams vienu namu. Ta i
tā cēla jaunu torni, bet ne

beigto darbu iznīcināja 1677

Rīgas degšana. Jaunu te

sāka celt 1686. g. un nobei

1690. g. Torni un bazni

altāra telpu iznīcināja zibens 1721. g. 10. martā. Bazn

izlaboja jau tuvākos» gados, bet torni pabeidza uzbūvēt ti

1746. g. Torņa augstums no zemes līdz bumbai, uz ku

balstās augsta stanga ar gaili,
ir 379 pēdas. Marmora kan-

cele izgatavota Livornā 1791.

—93. gados un baznīcā iesvētī-

ta 1794. g. Skaistais ozolkoka

altars izgatavots 1853. g. un

ērģeļu telpa pārbūvēta gotu stī-

lā priekškara laikā.

4. Sv. Jēkaba baz-

nīca (pie Saeimas laukuma),
celta iepriekš 1226. gada romā-

ņu pārejas laikmeta stilā, uz

ko norāda altāra telpas austru-

mu ģēvele un dienvidus ār-

daļas apaļās loka frīzes. 15. g.
simtenī šī baznīca, sevišķi tās

tornis pārbūvēti gotu stīlā. Tor-

nim sākumā bij 4 ģēveles,
kuras 1482. g. nodega,pēc kam

torni, kura galā uzlika gaili,
atjaunoja bez ģēvelēm. Baznī-

cas ērģeles būvētas 1765. g.,

bet vēlākos laikos pārbūvētas.
Baznīcas dienvidus pusē atro-

das vecas krusta kapličas atlie-

kas, kur agrāk atradās 1675. g.

Pēterabaznīca.

Katoļu katedrale, bij. Jēkaba baznīca.

60
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Kibinātais karaliskais Rīgas licējs., Jēkaba baznīca bij pHrmā
Rigā, kur uzsāka cv.-luteriskās mācības sludināšanu 1522. g.

[Stefans Batorijs to 1582. g. atņēma luterāņiem un nodeva-

atkal katoļiem. Gustavs Ādolfs šo baznīcu 1621. g. nodeva

no jauna luterāņu lietošanā. Tajā notika arī zviedru garni-
zona dievkalpojumi. Ar 1923. g. Saeimas pieņemto likumu

Jēkaba baznīca līdz ar bijušo Marijas - Magdalēnas baznīcu

(vēlāku krievu Aleksēja baznīcu) nodota katoļiem, kā virs-

bīskapa katedrāle, uz 1922. g. ar Romas pāvestu noslēgtā
konkordata pamata, pēc kam tās iekšiene pārbūvēta, piemē-
rojoties katoļu baznīcas prasībām.

5. Sv. Marijas Magd-alenas baznīca (bla-
kus Jēkaba baznīcai), iespējams, celta jau 13. g. simtenī pie
1255. g. dibinātā Cistercīniešu klostera, kaut gan pielaiž

varbūtību, ka ta uzbūvēta tikai 14. vai 15. g. s. Cistercīniešu

klosteris pastāvēja līdz poļu valdības laikiem un līdz

ar baznīcu 1582. gadā tika nodats jezuitiem. Rīgu ap-

šaudot 1709.-—lO. gados, baznīca tika sagrauta. Krievu
valdība to atjaunoja 1751.—61. gados un pārdēvēja par

Aleksēja baznīcu. Pie baznīcas piebūvēja dzīvojamo ēku

grieķu - katoļu archiereja miteklim, kurš, tāpat kā pati baz-

nīca, ar Saeimas 1923. g. likumu tagad pieder Romas katoļu
baznīcai. .

6. Sv. Jāņa baznīca (Jāņa un Skārņu ielu stūrī),
sākumā piederēja dominikāņu (sprediķotāju jeb melno mūku)
klosterim, kurš atradās baznīcas ziemeļu pusē. Klosteris, no

kura tagad uzglabājušās tikai niecīgas daļas, dibināts 1234. g.

Pate baznīca vēsturē minēta pirmo reiz tikai 1297. g. Taga-
dējā veidā ta uzcelta 15. g. simteņa beigās. Viņas renesanses

stila altāra telpa uzbūvēta 1587.—89. gados. Baznīca no-

dega 1677. g. un tika atjaunota 1679.—80. gados. Reformā-
cijas laika sākumā klosteri un baznīcu slēdza un izlietoja līdz

; 1582. gadam kā karaspēka munīcijas noliktavu, bet pēc tam

tajā sludināja luterticību latviešu valodā.

,7. Sv. Katrines baznīca, piederēja franciska-

jiem (minoritiem jeb pelēkājiem mūkiem), tagad sastāda pie

Šķūņu ielas Nr. 9 atrodošās nama sētas puses daļu. Uzgla-
bājušās altāra telpas, kurās tagad atrodas šeubera manu-

fakturpreču noliktava. Bijušās baznīcas augstumu vislabāk

novērot no sētas, ieejot pa vārtiem no Laipu ielas 8. šī mūra

baznīca celta 14. vai 15. g. simtenī.

11. Jaunlaiku baznīcas.

A. Evaņģēliski - luteriskās baznīcas.

1. Sv. Ģertrūdes baznīca, Ģertrūdes un baznī-

cas ielu krustojumā, pirmo reiz minēta 1413. g., no jauna uz-

celta 1589. g. un nopostīta, zviedriem aplencot Rīgu, 1605. g.
Tās vietā pagaidu baznīcu uzcēla 1743. g., bet 1781. g. kar-

ogu baznīcu, kura tika nodedzināta 1812. g. Divus gadus
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vietā uzcēla koka pagaidu baznīcu, un 1865.—69,

baznīca uzcelta tagadējā veidā.

dv. Jēzus 'baznīca, Latgales priekšpilsētā, Eli

. Jēzus baznīcas ielu krustojumā, celta 1638. g., maska-

. 1656. g. uzbrukumā nopostīta, 1688. g. no jauna uzb»

a, 1710. g. nodedzināta, 1733. g. atkal no jauna uzcelta,
.812. g. vēl reiz nodedzināta un tagadējā veidā no koka uz-

taisīta 1819.—22. gados.
3. Sv. Mārtiņa baznīca, Kurzemes priekšpilsētā

starp Slokas un Daugavgrīvas ielām, pie Īles ielas, uzcelta

ar vienu torni 1851.—52. gados un 1887. g. pārbūvēta ai

diviem torņiem.
4. Lutera baznīca, Torņakalnā, Indriķa un Kapi

ielu stūrī, uzcelta 1888.—91. gados. Tai smails tornis ai

4 ģēvelēm.
5. Pāvila baznīca, Latgales priekšpilsētas austru

mos, starp Ērgļu, Lienes un Rumpmuižas ielām, uzcelti

1885.—87. gados,v

6. Trīsvienības baznīca, Sarkandaugavā, stari

Harasa, Allažu, Sliežu un Svētceļotāju ielām, uzcelta goti
stīlā 1876.-—78. gados, agrākā 1826. g. celtā koka dievnami

vietā.

7. Pētera - Pāvila baznī c a, Citadelē, Miķeli
un Pētera - Pāvila ielu stūrī, uzcelta 1776.—86. gados, fc

grieķu - katoļu katedrāles baznīca garnizona vajadzībām
agrākas zviedru koka baznīeiņas vietā, vācu okupācijas laiki

pārvērsta par luterisku baznīcu un nodota igauņu draudze

dievkalpojumiem. Tagad viņā notura dievkalpojumus ai

jaundibinātā Kristus latviešu luteriska draudze.

8. Jaunā Ģertr v d c s baznīca, Vidzemes prieki
pilsētā, starp Brīvības, Cēsu un Rēveles ielām, uzcelta, }
Sv. Ģertrūdes filialbaznīca, ~romaņu pārejas laikmeta stil

1903.—06. gados. Tai viens tornis ar 4 ģēvelēm,
9. Krusta baznīca, pie Vidzemes šosejas, pusceļ

uz Juglu, uzcelta 1909.—1910. gados.

B. Citas evaņģēliskas baznīcas, lūgšana
nami un reliģiskas organizācijas.

1. Reformatu baznīca, lekš-Rīgā, Marstaļu v'

Reformatu ielu stūrī, uzcelta 1727.—33. gados, vācu jauna
kās renesanses stīlā, ar četrstūrainu torni. To sedz aube i

astoņstūrainu par lukturi saukta galerija, virs kuras uzbūvēt

kupols ar zvaigzni galā.
2. Anglikāņu baznīca, lekš-Rīgā, Bremiešu u1

Anglikāņu ielu stūrī, uzcelta 1853.-—59. gados, no ķieģeļiem
uz bijušā Pāvila bastiona vietas un pa daļai pilsētas vidu*
laiku mūra pamatu atliekām, ar vidēji smailu torni, angļu ko

lonijas vajadzībām. Sākot ar 1920. g., baznīcā notura die?

kalpojumus arī latviešu valodā.
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i 3. Bisķap v - metodrs tu baznīcas, kuru nodi-

[bināšanas priekšdarbi uzsākti 1911. g., atrodas: Pirmā lat-
fviešu metodistu baznīca — Aku ielā 13; Āgenskalna baznīca

— Baloža ielā 15; Betanijas baznīca — Varakļānu ielā 1,

ļun Amerikāņu metodistu baznīca — Elizabetes ielā 15, kur

ari atrodas metodistu mācības institūts. Pirmajās trīs baznī-

cās dievkalpojumi notiek tikai latviešu valodā, bet pēdējā arī

[angļu, krievu un vācu valodās.

I. 4. Baptistu baznīcas: 1) Semināra baznīca (ar
[dievkalpojumiem latviešu un vācu valodās), Vīlandes ielā 5,
Ikur atrodas arī latviešu baptistu seminārs; 2) Āgenskalna baz-

[nīca, Mārupes ielā 14; 3) Golgatas baznīca, Hospitāļa ielā 24;
4) Ilģeciema baznīca, Slokas ielā 54; 5) Krievu baznīca,
L. Maskavas ielā 183; 6) Mateus baznīca, Matīsa ielā 50-b.

[ Vecākā no tām ir Mateus baznīca, kuras draudze nodibinā-

jusies 1867. g.
5. Pesti š a n a s templis, 1924. g. dibinātās Atmo-

das draudzes baznīca, celts 1925.—27. gados, Lāčplēša ielā
Nr. 117, ar 2000 sēdvietu un 1000 stāvvietu. Pie baznīcas

misiones un bībeles skola evaņģēlija sludinātāju sagatavo-
[ šanai Latvijai, Polijai, Ungārijai un citām zemēm.

6. Septītās dienas adventistu draudzes

savienība, Brīvības ielā 11, reliģiska organizācija, uz-

sākuši darbību apm. 30 gadus atpakaļ, līdz šim nodibinādama

Latvijā 40 draudzes, no kurām 5 Rīgā. Galvenos diev-

kalpojumus notura sestdienās. Organizācijas uzdevums —

evaņģēlija izplatīšana. Radusres Amerikas Savienotās Vai-

bstīs 1844. g. Galvenais lūgšanas nams Brīvības ielā 11, ar

ieeju no Baznīcas ielas.

7. Apustuļu draudzes baznīca (ar dievkal-

pojumiem latviešu un vācu valodās), Elizabetes ielā 14, ir

[lūgšanas nams, kur agrāk noturēja dievkalpojumus kāda no

ļRīgas baptistu draudzēm. Apustuļu draudzes dievkalpojumus
Rīgā uzsāka gadus 30 atpakaļ.

8. Pestīšanas armija, starptautiska garīgi -
filan-

: tropiska organizācija, kura nodibinājās 1865. g. Londonā un

savu darbību izplatījusi visā pasaulē. Latvijā uzsāka darbību

i1923. g. Tās mērķis Kristus evanģēlijuma sludināšana un

visu tautu un katras atsevišķas personas garīgas labklājības
veicināšana, materiālas un garīgas palīdsības sniegšana na-

bagiem, atstātiem, trūkumcietējiem, cietumniekiem, slimiem
v. t. t. Pestīšanas armijas vietējais nacionālais galvenais
štābs atrodas, Rīgā, Matīsa ielā 11/13, dz. 6; korpusi: I. —Eli-

zabetes ielā 95, 11. — Tērbatas ielā 45-a, 111. — Dzirnavu
ielā 38 (vācu), IV. — Rēveles ielā 56. Organizācija ierīko-
jusi nakts patversmi Akmeņu ielā 22/24 un staciju trūkum-

cietējiem —■ Maskavas ielā 183.
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C. Romiešu - katoļu baznīcas.

1. Sāpīgās Dievmātes baznīca, lekš-Rīgā,,

starp Daugavas krastu, Rīgas pili, Pils laukumu un Katoļu

gāti, uzcelta 1785. g., agrāka 1761. g. no koka celtā lūgša-

nas nama vietā un 1859. g. pārbūvēta ar zvanu torni.

2. Sv. Franciska baznīca, Latgales priekšpil-
sētā, Katoļu un Jēkabpils ielu stūrī, uzcelta no ķieģeļiem, ar

diviem torņiem, gotu stīlā, 1889.—92. gados.
3. Alberta baznīca, Kurzemes priekšpilsētā, pie

Liepājas ielas, pretī 11. pilsētas slimnīcai, uzcelta 1901.-—1903.

gados ar divi torņiem, jaunākās renesanses stīlā.

D. Grieķu - katoļu baznīcas.

1. Katedrāle, uz Esplanādes, pie Brīvības bulvāra,

uzcelta 1876.—34. gados, bicantiniešu stīlā, krusta veidā, ar

4 kupolotiem torņiem krusta stūros, augstu galveno kupola
torni un Brīvības bulvāra pusē atrodošos zvanu torni. Vācu

okupācijas laikā, kad torņu krustiem nozāģēja krustu šķībos
pāršmaugus, katedrāli nodeva evaņģēliskai garnizona diev-

kalpošanai. Tagad ta ir Latvijas grieķu - katoļu virsbiskapa
katedrāle.

Grieķu-katoļu katedrale.

2. Aleksandra - Ņevska bazn īc a, Brīvībasļ
un Lāččplēša ielu stūrī, uzcelta 1820.—25. gados no koka.

ar vienu kupolveidīgu torni. Mūra zvanu torni tai piebūvēja ļ
1863. gadā.

3. Trejadības baznīca, Āgenskalnā, Raņķaj
dambja galā, pie Dārtas ielas, celta 1891.—95. gados, krievuj
stīlā, agrākas Trejadības koka baznīcas vietā, kura būvēta ļ
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[1779.—80. gados un atradās toreizējā Jelgavas priekšpilsētā,
ļnetālu no tagadējās Valdemāra jūrskolas.
I 4. Debessibraukšanas baznīca, pie Miera ie-

las, iepretim Pokrova kapiem, uzcelta 1867. gadā, latviešu

grieķu - katoļu draudzes vajadzībām.

5. Pasludināšanas baznīca, Latgales priekšpil-

sētā, Gogoļa un Turgeņeva ielu stūrī, uzcelta no koka, kā

[lūgšanas nams, un 1905. g. dabūja torni ar kupolu.

6. Visu svēto, Katoļu ielā 27.

7. Jāņa, L. Kalna ielā.

v 8. Michailova Archangela, Maskavas ielā 140.

9. Apskaidrošanas, Sarkandaugavā, Tilta ielā.

10. Kapu, Torņakalnā, Jelgavas šosejā, pretī Pilsētas

bērnu slimn.

11. Sāpīgās Dievmātes, Lāčplēša ielā 108.

12. Troickas - Sergi jevas siev. klosteris,
Kr. Barona ielā 128.

E. Vecticībnieku.

Vecticībnieku Grebenščikova draudzes

lūgšanas nams, Krasta'ielā 73, celts 1833. g., atro-

das uz Grebenščikova labdarības iestādes gruntsgabala. Vec-

ticībnieku draudze Rīgā pastāv no 1760. g. Savu tagadējo
nosaukumu dabūja ar Grebenščikova labdarības iestādes no-

dibināšanu. Zvanu torni lūgšanas nams dabūja gadus 40 at-

pakaļ.

E. Nekristīgo lūgšanas nami.

1. Ebrejiem Rīgā divi zinag oga s, no kurām vecākā

atrodas pie Maskavas ielas, starp Lāčplēša un Katoļu ielām,
bet jaunākā laikā celtā, tā sauktā lielā zinag oga, Dzir-

navu» un Gogoļa ielu stūrī. Vairāki ebreju lūgšanas nami

atrodas dažādās pilsētas vietās, starp tiem viens Peitava ielā.

2. Muhamedāņudievkalpojumus pasaules kara laikā
līdz 1917. gada vasarai noturēja „Musses" namā, L. Ķēniņu
lelā 3, pēc tam, līdz kara beigām, tagadējās pilsētas 11. vidus
skolas ģimnastikas zālē, bet tagad, kur muhamedāņu Rīgā
maz, — Husnet - Ogļu namā, Marijas ielā 46,

XV. Valsts, pilsētas un sabiedriskas ēkas.

Pils, lekš-Rīgas ziemeļu daļā, starp Daugavas krastmalu,
Valdemāra ielu, Pils laukumu un Sāpīgās Dievmātes baznīcu,
uzcelta 1330. g. agrākās zobenbrāļu ordeņa pils vietā, kura,
kā vēsturiskā pārskatā aizrādīts, bij celta Sv. Jura baznīcas

ziemeļu pusē, 1237. g. pārgāja Vācu ordeņa rokās un 1297. g.
no Rīgas pilsoņiem tika iznīcināta. Šo 1330. g. uzcelto pili
cīņā starp Rīgu un ordeni rīdzenieki iznīcināja 1484. g. Pils
atjaunošanas darbus nobeidza ValteraPlettenberga laikā 1515.
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g. Pilsfrontes mise un vārtu ieeja 1682. g. pamatīgi pārbūi
vētas. Svarīgus pils pārbūves darbus izdarīja pēc 1783. g.

Bet tādi arī tika izdarīti 19. g. s., 1843.—44. gados. leejā

pils pagalmā ved no Pils laukuma pa zviedru laikā izbūvēto

vārtu ieeju. Pār pils vārtiem, kas ved otrā pagalmā, atrodas

iedobumā Marijas ar Kristus bērnu un Valtera Plettenberga
tēli ar šādiemuzrakstiem: „0, mater Dci, memento niei. Volter

Plettenberch mestr to Liflande Duschen ordens anno dmi

MCCCCCXV", zem Marijas tēla un „her Volter van Pletten-

berch mestr to Liflande dutsches ordens anno 1515" zem Ple-

tenberga tēla. No pils pagalma ved ieeja valsts prezidenta dzī-

voklī, amata un reprezentācijas telpās, kuras aizņem pils zie-

meļrietuma galu, kura lielkā daļa būvēta 19. gadu simtenī.

Pirms kara šaīs telpās atradās Vidzemes gubernatora dzīvoklis

un ķeizariskās istabas. Pils lielāko, dienvidus daļu tagad ie-

ņem valsts nacionālais mākslas un vēsturiskais muzeji, valsts

vēsturiskais archivs, valsts tipogrāfija un «Valdības Vēstneša"

redakcija un ekspedicija, bet pirms kara tur atradās valsts

renteja, drukatava, luterticīgo konsistorija, guberņas un da-

žādas citas kroņa iestādes. Pils dienvidus galā divos stāvos

atrodas Sv. Andrēja baznīca, kurā senos laikos pils kungiem
noturēja dievkalpojumus. Abi apaļie torņi, no kuriem dienvidu

galā atrodošos sauc par „Svina", bet ziemeļrietumu galā —

par „Svēta Gara Torni", ir atlikums no pils pirmatnējās būves.

Saeimas nams, agrākās Vidzemes bruņniecības nams,

celts 1864.—66. gados, renesanses stilā, izdarot

no Vidzemes vicegubernatora 1752. g. iegūtās pils pārbūvi.
Šī nama pamatīgu pārbūvi izdarīja 1921. g., pēc ta paša gada
vasarā tur notikušā ļaunprātīgi izdarītā ugunsgrēka. Pēc

Latvijas republikas nodibināšanas še notika Tautas Padomes

un Satversmes Sapulces un, pēc satversmes likuma pieņemša-

nas, tajā notiek Saeimas sēdes. Saeimas nama telpās atrodas
Saeimas kancleja un bibliotēka. Tur notiek arī visu Saeimas

politisko partiju frakciju apspriedes un komisiju sēdes. Sa-

eimas namā ir arī Saeimas prezidenta dzīvoklis. Saeimas ple-
nārsēdes pieejamas arī publikai, izņemot no komendanta at-

tiecīgas ieejas kartes. Saeimas apskatīšanu var izdarīt, kad tw

nenotiek sēdes, uz sevišķas atļaujas pamata.

Ministriju ēkas. Finansu ministrijas īpašumā at-

rodas bijušās Krievijas valsts bankas Rīgas nodaļas 1905. £

celtais nams Valdemāra ielā 2a. Tajā atrodas arī Latvijas

Banka, kurā ieeja ved no Pils laukuma. Ārlietu ministrijas

nams, Valdemāra ielā 3, celts 1913. g., piederēja līdz 1922. %\

Rīgas hipotēku biedrībai, no kuras tas iegūts pirkšanas ceļā'
šaī namā atrodas ārlietu ministrija, valsts kancleja un Latvi-

jas hipotēku banka. Nama frontes virsotnē zīmīgs uzraksts:

„Concordia res parvae crescunt." Satiksmes ministrijas ēka

Gogoļa ielā 3, piecstūraina celtne, 4 stāviem, uzcelta 1910'

līdz 1913. gados kā bijušā Rīgas - Orlas dzelzsceļa pārvalde*
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ēka, pieder satiksmes ministrijai. Tur pagaidām atradusi tel-

fpas arī Mākslas akadēmija. Pārējās ministrijas atrodas pri-
vatu dzīvokļu vajadzībām celtos namos, kuri iegūti 1020. līdz
1923. gados pirkšanas ceļā, kā: lekšlietu ministrijas —

Brīvī-

bas ielā 37/39, Zemkopības ministrijas — Kalpaka bulvārī 6,
Kara ministrijas — Valdemāra ielā 10/12, Izglītības — Val-

demāra ielā „36a, Tautas labklājības ministrijas — Skolas ielā

28, Tieslietu ministrijas ■— Antonijas ielā 6un Valsts kon-

troles
— Valdemāra ielā 26. Bez šiem namiem, kuros atrodas

[ministriju centrālās iestādes, ministrijām pieder arī vēl dau-

dzas citas ēkas pilsētas dažādās vietās .

Ārlietu ministrija.

i senāts un Tiesu palāta atrodas
bijušās Rīgas - Valmieras miertiesnešu sapulču namā, Brīvī-
bas bulvārī 10, bet Rīgas apgabaltiesa— Brīvības
bulvārī 8, bijušās priekškara Rīgas apgabaltiesas namā un

Mi ertiesas un Tiesu izpildītāji — tieslietu

ministrijai piederošā namā, Andreja Pumpura ielā 1.

Rīga. Centrālais Pasta kantoris, Aspazi-
jas bulvāra un Kr. Barona ielas stūrī, ieņem impozantu div-
stāvu ēku, uzceltu 1902. g. Tajā atrodas centrālā pasta un

telegrāfa pārvalde, ar visām pasta un telegrāfa operācijām.
Pasta paku muitošanas nodala — Citadelē (ieeja no Daugav-
malas).

Galvenā pasažieru vokzale, pagaidu koka

celtne, uzbūvēta 1913. g., blakus Rīgas - Daugavpils stacijas
ēkai (kura celta 1854. g.).
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Mantu noliktava, Torņa ielā 3, ieņem gari!
1828.-—32. gados būvētu mūra ēku, pretī Latvijas Bankai un

Jēkaba laukumam, pelna ievērību ar vienkāršo, bet harmonis-

ko ārieni un varenām velvētām telpām, kuras uzņem lielus

daudzumus mantu. Pieder kara ministrijai. Šī celtne ietver

sevī pusnoplēstā Jumpravu torņa ziemeļu pusi, pār kuru iet

šīs ēkas dienvidu puses siena. Apaļā Jumpravu torņa neiebū-

vētā puse labi redzama no Klosterielas 19. nama pagalma.

Centralais pasta un telegrafa kantoris.

Pilsētas domes nams, lekš-Rīgā, pie Rātslauk

ma, atrodas taī pašā vietā, kur bij celti (pirmo reiz 14. g. S

agrākie pilsētas domes (rātūža) nami. Tagadējais doffl

nams uzcelts 1750.—66. gados. 1847.—50. gados tam uzb|
vēts 3. stāvs. Agrākos laikos domes namā notika pilsētas d

mes un valdes sapulces un tiesas sēdes. Tagad tajā atrodi

Pilsētas Bibliotēka, Pilsētas Bāriņu Tiesa un Diskonto Bank

Gar domesnama trotuāru maļam 49 ar stobru galiem zemēi
raktu lielgabalu iežogojums.

Rīgais naudas kaltuve atradās M. Monētu ie

Nr. 16. leeja tajā pa renesanses portāla vārtiem. leejot, I
kreisi redzami trīs medaljoni ar dabīga lieluma galvām, J
kurām vidējā ir karāļa Gustava Ādolfa reljefa attēls.

Pēc dažāmziņām, naudas kalšana Rīgā izdarīta jau biskaj
Alberta laikā. Tomēr lietišķu pierādījumu tam nav. Nea;

šaubāms ir, ka 15. g. s. pirmā pusē kāds no Rīgas bīskapie
kalis artigus. Ta ir nauda, kura citur nav tikusi izgat
vota. Tās izgatavošanai lietotie zīmogi uzglabāti. Piri»

š ķ i 1 i ņ v s ar savu vārdu un ģērboni licis kalt virsbīska]
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iānis VI. Ambundi (1418.—24. g.). Pēc Salaspils miera

11452. g.) noslēgšanas naudas kalšana Ilgā bij virsbīskapa un

[ordeņa kopēja tiesība, kura izpildīta astra Plettenberga un

Virsbīskapa Miķeļa. Hildebranda laika. Pirms tam ordeņa

[mestrs Bernds Borchs (1472.—83. g.) laidis apgrozībā naudu

[ar savu vārdu un ģērboni, bet virsbīskaps Toms Šdnings
[(1528.—39.) kalis naudu Koknesē, apejot Salaspils līgumu.

Savas pilnīgas neatkarības laikā (1562.—82. g.) Rīgas
pilsēta kala savu naudu, ar pašas ģērboni, sekošās kupirās:
[dālderus jeb denarus, 36 šķiliņu markas, pus-

Imarkas, ceturtdaļmarkas jeb vērdiņus, šķili ņ v s un

artigus. Vēlāk pilsēta kala naudu Polijas un Zviedrijas
ļkaraļu vārdā. Tomēr blakus tai tika laista apgrozībā arī

[Vidzemes hercogistē poļu un zviedru valdību kaltā nauda.

Tā, piem., poļu valdība 1572.—73. g. Doles pilī lika izkalt

[monētas ar Vidzemes greifu, bet zviedri laida apgrozībā kā

[Vietēju naudu ar karaļa vārdu un Vidzemes hercoga greifa

ļģērboni apzīmogotas monētas 1639.—1669. gados.

Rīgas domes (rāts) nams.

Rīgas pilsītas bijušās jātnieku gardes
lantu nams, pieslienas Melngalvju namam, celts iepriekš

1-554. g., uz ko norāda nama ģēveles galu greznojošais ori-

&ielais pilsētas ģērbonis ar pieminēto gadskaitli. Renovets

iams 1735. g., kā to liecina attiecīgs uzraksts latiņu valodā,

ir pilsētas īpašums un atradās Rīgas pilsētas gardes
ietošanā līdz 1888. g., kad krievu valdība gardi likvidēja.

un 18. gadu simteņos garde pastāvēja kā militāra orga-
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nizācija. 19. g. s. gardes uzdevums bij sagaidīt augsti stā-

vošas personas un pildīt pie tām goda sardzes lomu. Tagad
šaī ēkā atrodas Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dzē-

šanas rīku noliktava. Gardes namu no Rātslaukuma puses

pa daļai sedz, tāpat Melngalvju namam pieslienošās oriģinela

celtne, tā sauktais Švabes nams, kurš celts 1836. un pārbū-
vēts 1889. g. jaunākā holandiešu renesanses stīlā.

Rīgas Birža, dibināta 1816. g., kad 20. jūnijā tā

*faika ģenerālgubernators apstiprināja Biržas komitejas sta-

tūtus uz 2 gadiem, pēc kam birža 1818. g. dabūja galīgi ap-

stiprinātus statūtus. Biržas sapulces notika pilsētas domes

apakšējā stāvā. Ar domes nama pārbūves uzsākšanu biržu
1847. g. pārcēla uz Melngalvju namu, kur ta palika līdz

1855. g. Biržas nams, atrodošs Jēkaba un L. Pils ielu stūri,

uzcelts 1852.—55. gados, pēc akadēmiķa H. Bosses plāna, iz-

maksāja pāri par 1 miljonu latu, ir pilsētas īpašums un no-

dots Rīgas biržas sabiedrībai lēņu lietošanā. Biržas darī-

šanas vada biržas komiteja, sastāvoša no 15 locekļiem, m

kuriem y jābūt latvju tautības. Par biržas sabiedrības bie-

* Ir® Mēbeļu galdniecība

I J K. SKUJEHIEKS ļ
; ļHHH Rīgā, Marijas ielā 110 :
• ļ I ' (ieeja no Rēveles ielas) !

Kartogrāfiska iestāde

A. Ošiņš & P. Mantenieks

Rīgā, Dzirnavu iela 119, taļr. 2-6-7-4-0

Vilnas vērptuve un mechaniska darbnīca

J. ZIEMELS,
STABU IELA M 21
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ļHriem var būt tirdzniecības uzņēmumi, kuri izņēmuši 1., 11.
vai 111. kategorijas tirdz. zīmi, rūpniecības uzņēmumi, kuri

izņēmuši L, 11., 111. vai IV. kateg. rūpn. zīmi, kooperativi,

[kuri maksā 1., 11. vai 111. kateg. tirdzn. nodokli, centrālās

un rajonu lauksaimniecības biedrības un tās lauksaimniecī-

bas biedrības, kuru valdes sēdeklis atrodas Rīgā. Birža at-

bērta ikdienas, izņemot svinamās dienas, no pulkst. 11—12.

Rīgas birža.

Elevatoru ēkas, no kurām viena pieder pilsētai,
[Celta 1904. g., izmaksāja vairāk nekā 1 miljonu latu un spēj ,
[uzņemt 500.000—750.000 pudu labības, bet otra Latviešu

"lauksaimnieku ekonomiskai sabiedrībai, uzcelta 1913.—14. g.,

tādu pašu sumu un spēj uzņemt 600.00.0
Pudu labības. Abi elevatori atrodas uz Andreja salas, pie
Daugavas krasta un savienoti ar dzelzsceļu ar galveno preču
staciju.

Saldētavas. No tām viena celta 1902. g. uz Andrej-
°stas teritorijas ātri bojājošos produktu (sviesta, gaļas, olu
v- c.) uzglabāšanai. Turpmākos gados tika uzcelta turpat
°tra saldētavas ēka, kura nodega pasaules kara laikā, šīs
saldētavu ēkas pieder Londonas akc. sab. „Union". Eksport-
osta 1926.—-28. gados uzcelta ar valsts līdzekļiem moderni

saldētava, kura atklāta 1928. g. 29. janvāri un at-

dodas zemkopības ministrijas pārvaldīšanā. Ta galīgā veidā

pttiaksās apm. 2 milj. latu uņ galvenā kārtā kalpos sviesta

eksportam.
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Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 1311!

pretim Vērmaņa dārzam, uzcelts 1869. gadā. 1907. g.
namilri

nopostīja uguns un tā vietā 1909.—10. gados tika_ uzcelts»

pēc architektu E. Laubes un E. Poles tagadējais staljbi
tais nams, ar plašu teātra un koncertu zāli, vidēja lieluma sālij

pulču zāli, restorāna un čitāiļal

telpām. Pirms kara šīs 1868. at

dibinātās Rīgas latviešu biedrifc

bas telpas bij latvjV intelekts
tuelās darbības sapulču ļ alye;oi
nais centrs, kur latvji pulcējāsL;
uz sarvstarpēju domu izmaiņu ģ.
nacionālos jautājumos. Latvi*

šu biedrības ikgadus rīkotās

nību komisijas vasaras

bij priekšzīmīgs seminārs, ku|
latvju inteliģence vēroja un npl.

vērtēja savus'sasniegumus kuif
turelas attīstības druvā. Derir

gu grāmatu nodaļa publicējjF
vērtīgus rakstus, kuri atradiF

plašu izplatīšanos tautā. Pi(P

biedrības pastāvēja teātris P

kurš darbojās ar panā li

kūmiem. Tas izaudzināja pls [i
šu teātra mākslinieku saimi, ku

ras vairāki locekļi tagad darba

jās operā un teātros. Biedu|
bas svētīgā darbība izteicās_ai|
saimnieciskās lietās. Nacionālā;
kultūras virzienu un saimnieci

sko problēmu atrisināšanā $

gas latviešu biedrībai .pirmska
ra laikā piekrita latvju tauta

ar likumu nesankcionēta pat

lamenta loma. Tagad Latvieļ
šu biedrības teātra un koncerj
tu zālē spēlē krievu dramati

skais teātris. Pie biedrības paļ
stāv laikrakstu lasāms galdi, |
kurš pieietams biedriem un fļ
ievestiem viesiem.

Lielā jeb Marijas ģilde, saukta agrākos laikoļ
arī par Stube von Miinster, starp L. Kalēju, _L. Zirgu m

Ģildes ielām, atrodas celtnē, no kuras pirmatnējā veida m

glabājušās apakšdaļas, tā sauktais klostera pagrabs un div

telpu apakšējā zāle. Tā celta iepriekš 1330. g., kad ordeni

abu ģilžu mitekli pārņēma savā lietošanā un
_

atdeva \i

ģildēm atpakaļ tikai 1359. g. Apakšējā zāle ievērojama ļ

Rīgas latviešu biedrība.
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[12 oriģinelām krusta vel-

vēm, kuras atbalsta 6 astoņ-
stūraini stabi, daudziem ģēr-
loņiem, uzrakstiem un da-

lādiem priekšmetiem, kas

atgādina sen pagājušus lai-

ps. Apakšējai zālei pa

kreisi pieslienošās brūtes

Istaba piebūvēta 14. g. s.

[otrā pusē, ģildes namu -pa-

plašinot. Tagadējā veidā

ģildes nams paplašināts un

pārbūvēts 1854.—59. gados,
kad to paplašināja līdz L.

Kalēju ielai, uzceļot tam

(otru stāvu ar lielo jeb aug-

šējo zāli un telpām virs brū-

ļtes istabas. Tad arī papla-

šināts līdz tagadējiem ap-

pēriem klosterpagfabs.

p-pakšējās zāles pārbūve iz-

|arīta 1899. g. Senos laikos

|ī ģilde bij sapulces vieta

lieltirgotājiem un zeltkaļiem

Šv. Jāņa ģilde.

Lielā jeb Marijas ģilde.

Ģildes ģerbonī iezīmēts ku-

ģis.
Mazās jeb Jana

ģildes nams tagadējā
veidā uzcelts 1864.—66. ga-

gos. Namā astoņstūrains

priekšnams, kreisā pusē ģil-
des vecāko zāle, labā —

amatmeistaru sapulču zāle.

Trepju telpā divi romiešu

kareivju akmeņa tēli, kuri

agrāk greznoja bijušos pil-
sētas mūra Smilšu vārtus.

Augšējās zāles logos uz ģil-
des 30 amatiem attiecošies

stikla gleznojumi. Ģildes

apakšējās telpās ierīkots

restorāns, ko sauc par

Jāņa pagrabu. Agrākos
laikos Mazajai ģildei piekri-
ta liela loma Rīgas amat-

niecībā, šīs ģildes ģerbonī
iezīmēta ēka, ka norādījums

uz amatniecību.



Mazās ģildes pirmsākuma gads nav nosakāms. lespējams,
ka tā pastāvēja jau 13. g. s. 1330. g. notika visu Rīgas ie-

dzīvotāju, kā bagātu, tā nabagukopēja sapulce, sakarā ar stā-

vokli, kādā pilsēta bij nokļuvusi cīņā ar ordeni. Šaī sa;
pulcē piedalījās abu ģilžu locekļi. Kur taisni atradās ģil-
žu nami, nav skaidri nosakāms. Tomēr pieņemams, ka tās atra-

dās aipmēram tagadējā vietā.Par mazo ģildi teikts, ka ta at-

radusies Klibojoša Skrodera ielā (hinkende Scroder strate),
bet tā vēlāk nozudusi un viņas vieta nav atrasta. leeja uz

ģildēm veda no šķūņu ielas puses, pa tagadējo Ģildes ielu,

pie kam no vārtu ieejas pa kreisi atradās Stube von
Miin-

ster (Lielā Ģilde), bet pa labi Stube von Soest (mazā

ģilde).

(Svēta Gara Konvents (Der Konvent zum Hei-

ligen Geist), minēts jau 13. g. s. sākumā, ieņem vairāku

namu kopību, starp Skārņu ielu 12-16 un L. Kalēju ielu

9-11, netālu no Pētera un . Jāņa baznīcām, agrāk atradās

lekš-Rīgas ziemeļrietumos, pie Daugavas, tagadējās Pils vie-

tā. Savu tagadējās atrašanās vietu tas dabūja 1330. &

Viņa pirmatnējie uzdevumi, tāpat kā tā nosaukuma izcel-
šanās nav noskaidroti. Sv. Gara Konventā ietilpst 1492. 1
pilsētas padomnieka Kampenhauzena dibinātā labdarības ie-

stāde „Campenhausens Elend" (nams 8), kurš paplašināt?
1605. g. un pārbūvēts 1749. g., un neprecētu sieviešu, „Pe-
lēko māsu", sabiedrības nams Nr. 2, kurš pārbūvēts 1866. #

Sv. Gara Konvents pastāv kā labdarības biedrība. Celtnes,

kuras ieņem šī iestāde, pašas par sevi nav ievērojamas, bet
stāv sakarā ar tām saistīto Sv. Jura baznīcu, kura ir vis-

vecākā celtne Rīgā.

Ekena Konvents, Jāņa baznīcas tuvumā, Skārņu
ielā Nr. 1, kalendāra nemieru laikos dibināta nabagu patver-
sme pilsoņu atraitnēm, ir 1435. g. dibinātās slimo un tru-!

cīgo ceļinieku patversmes „nabagu krogs" (Der ElendeD

Gasthuss) turpinājums, šīs iestādes nams celts 1494.—96;

gados.

Melngalvju nams, sākumā saukts par „Jaun°

namu", bet pēc 1477. g. apzīmēts arī par Artus galmu, ļpie
Rāts laukuma, celts ar pilsētas līdzekļiem 1330.—34. gados,
lielās un mazās ģilžu sapulču vajadzībām, kuru namus (die
Stuben von Mūnster und Soest) ordeņa mestrs Eberhards

/Munheims, kā sodu par ordeņa pils izpostīšanu, paturēja
ķīlā līdz 1353. g., kad ģildes savus namus no ordeņa dabūja

atpakaļ. Arī pēc tam „Jaunais nams" palika ilgāku laiku

. ģilžu lietošanā. Pēc 1477. g. „Jauno namu" lietoja lielā

un 1413. g. nodibinājusies neprecētu tirgotāju -
meln-

galvju sabiedrība, kuras priekštece bij-13. g. s. Rīgā radu-

sies neprecētu tirgotāju Sv. Jura brālība, saviesīgām un sa-

biedriskām sapulcēm, pret pilsētai maksājamu īri. Nams pār
gājis melngalvju vienīgā lietošanā 1721. g.



i Melngalvju sabiedrības nosaukums (Compagnie . der

Schvv'arzen Hāupter) un ģērbonis patapināti no 14. g. s.

Vidzemes pilīs pastāvējušām līdzīgām organizācijām. Par

savu aizsargu, līdzās Sv. Jurim, melngalvji uzskata 287. g.

pēc Kr. mocekļa nāvē mirušo nēģeri Mauriciju, kura galva
iezīmēta sabiedrības ģērbonī.

Melngalvju nams

Nama āriene līdz ar pirmatnējo gotisko fasādi pamatīgi
'ārtaisīta 1620. g. holandiešu renesanses stīlā. Mākslīgais ?

'ulkstenis ar mūžīgo kalendāru uzstādīts 1622. g., neilgi ie-
*

>riekš pasaules kara apstājās, 1926. g. izlabots un atkal /

'āda laiku.
,

Pēc 1889. g. izdarīta remonta nama priekšpuse
zgreznota ar Rīgas, Hamburgas, Libekas un Bremenes ģēr-

»oņiem un 4 plastiskiem mitoloģiskiem tēliem. leeja namā

red pa sevišķu portālu. * Pie portāla ieejas durvīm katrā

>usē portālu saturošiem stabiem piestiprinātas vērtīgas ak-

fteņa plāksnes.. Pa kreisi redzams Madonas tēls, bet virs

gotiskā ierāmējumā, pilsētas ģērbonis, pa labi Sv. Mau-

'icijs un ta standarts ar Sv. Jura krustu. Virs ta, tādā pat
erāmējumā, kā virs Madonas tēla, Sv. Mauricija ģērbonis.
>ie pārkrāsotie attēli uzglabājušies no 1522. g., kuram ga-

tam arī pieskaita divas bronzas akmeņa plāksnēm piestipri-
nās tāfeles ar uzrakstiem lejas vācu valodā, kuros cildi-
nāti diskrecija, pieklājība un godīgums. Virs portāla re-

Izams medaljons ar karali Artu, kura vārdā namu reiz sauca,

piestiprinātajām akmeņa. plāksnēm atrodas melngalvju
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un Rīgas ģerboņus turošas lauvas. Piebūves priekšpusē pie

stiprināti Tērbatas un Rēveles ģērboņi. Sānu sienu grezni!
lielās un mazās ģilžu ģērboņi.

Sākumā trepes no ieejas veda tieši lielajā zālē, bet vēlā!

ieeja pārcelta uz sānu pusi. Tagadējo izskatu zāle dabūja
1857.. g. Zālē vairākas vērtīgas gleznas. Sabiedrībai piedei

ļoti vērtīgi sudraba trauki. Nama apakšējās telpās sakrāti
dažādi griesti un krāsoti tēli un ģērboņi. levērojama liels

bruņniecisku apbruņojumu kolekcija. Sabiedrības archivš

glabājas tā sauktā zelta grāmata, kurā starp citiem ierak

stījušās daudzas vēsturiskas personas, kas apmeklējušas meln

galvju namu. Melngalvju sabiedrība tagad pastāv kā ne

precētu tirgotāju labdarīga un saviesīga biedrība.

Citas ievērojamas celtnes: Prefektūra

Aspazijas bulv. 14, celta 1889.—91. gados. Rīgas vāci

amatnieku biedrības nams, L. Ķēniņu ielā 30

celts 1868.—70. gados. Jura hospi t a 1 s, L. Kalēji

un Kungu ielu stūrī, slimnieku un nabagu māja, celta 1754. g

Dann.ensterna māja, Marstaļu ielā 21, celta 1696. g.

savā laikā piederēja pie visgreznāki ierīkotām mājām Rīgā
Reutera māja Audēju un Marstaļu ielu stūrī, celte

1685. g., uz ko norāda iniciāli „J. R." mājas augšpusē un pie
minētais virs tiem gadskaitlis. levērojama ar to, ka tās vietī

agrāk atradās cits nams, kurā 1621. g. uzturējās zviedru ka

ralis Gustavs Ādolfs. Pilsētas gāzes iestāde, Ba

steja bulv. 10, pretī Jēkaba kazarmēm, celta 1861. g. angļi
gotikas stilā, sastāv no divi torņveidīgām ēkām, kurās ražo|
gāzi līdz 1874. g., kad gāzes ražošanu iesāka jaunceltā 11. gā

zes iestāde, Bruņinieku ielā 157. Tagad gāzes iestādē atrodai

pilsētas uzņēmumu valde. Pilsētas I. vidus skola

Raiņa bulv. 8, atrodas agrākās pilsētas ģimnāzijas ēkā, celti

pag. g. s. astoņdesmitos gados. Tagad tur atrodas arī Tautai

universitāte. Pilsētas 11. vidus skola, Valdemāri

ielā 1, agrākās pilsētas reālskolas namā, celtā 1879. g. pel
Felsko plāna. lepretī, Valdemāra ielā 2, atrodas pil s ē tai

111. vidus (agrākās pilsētas meiteņu) skolas nams

kurš celts 1884. g. pēc arch. šmēlinga plāna. Techni_
kurn s, Valdemāra ielā Ic, bijušā Nikolaja ģimnāzijas namā

kurš celts ap 1890. g. Tajā atrodas arī Valsts Rīga
komercskola. Blakus, Kronvalda bulv. 1, bijušās Pe

tera I. reālskolas namā, kurš arī celts pārkrievošanas laika sā

kumā, ievietota augstskolas lauksaimniecība
fakultāte. lepretī šai ēkai, Kronvalda bulv. 4, atrod»

bij. Rīgas politechniskā institūta (tagad augstskolas) ķimi
jas fakultātes ēka, kura celta 1899.—1901. gado
Citadele, lielāks ēku komplekss, starp Muitas un Miķeļi
ielām, Daugavmalu un Kronvalda bulvāru, atrodas zviedfļ
laikos ierīkota cietokšņa vietā, kura tāpat kā pilsēta bij nosti

prināta ar smilšu bastioniem un aizsargu grāvjiem. Bastiofl



tinojaukti un grāvji nolīdzināti ar zemi 1873. g. Anatomi-

-0 kums, tagadējās augstskolas medicīnas fakultā-
tes ēka, Kronvalda bulv. 9, celta 1888. g. grieķu-katolu

. garīgā zeminara vajadzībām. Biržas komercskolas

nams, uz Esplanādes, Kalpaka bulv. 1, celts 1902.—04. ga-

-1 dos pēc arch Bokslafa plāna, ievērojams ar modernu iekārto-

• ļ jumu un skaistu ārieni, izmaksājis apm. 1,3 milj. latu. Izīrēts

'| dažādu vācu skolu vajadzībām. Rīgas apgabaltiesas

| .nams, Brjvības bulv. 8, celts pēc arch. J. Baumaņa plāna
.[ 1889. g. Senāta un Tiesu palātas māja, Brīvī-
bas bulv. 10, pieder Tieslietu ministrijai, celta 1889. g., agrāk

'• bij Rīgas-Valmieras miertiesnešusapulču vieta. Rīgas pil-

sētas krājkases nams, Kaļķu ielā 9, pārbūvēts
: 1891. g. sengotu stilā no 1649. g. celtā nama. Te arī atrodas

■ Rīgas pilsētas 1895. g. dibinātais lombards, kurš aizņem
!! vairākas ēkas līdz L. Zirgu ielai. Uļe ja s nams, L. Ķē-

'ļniņu ielā 1, krievu „Uļejas" biedrības īpašums, celts 1882. g.

pēc arch. šmēlinga plāna, ar plašu izrīkojumu zāli, renesan-

| ses stilā. „M uss es" nams, L. Ķēniņu ielā 4, Fītinghoia
• celts 1782. g. vācu teātra vajadzībām, vēlāk pārgāja savie-

ļ sīgas biedrības „Musses" īpašumā. Vācu teātris šai namā at-

| radās līdz 1863. g. Pontonu tilts, savieno lekšrīgu
[(starp L. Grēcinieku un Svērtuves ielām) ar Pārdaugavu (šo-
neru ielu), ierīkots 1896. g. agrākā plostu tilta vietā. Pirmo

ļtiltu pār Daugavu, uz laivām, uzcēla Kārlis XII. 1701. g., lai

no Rīgas puses uzbruktu Daugavas kreisā pusē apmetušamies

Ppļiem un zakšiem, sakaudams tos pie Spilves, šo tiltu 1705. g.

aiznesa pavasara plūdi, kaut gan tas bij pa ziemu novietots

Vējzaķa salas līcī. Tiltu pēc tam atjaunoja, bet krievi 1710. g.=
to iznīcināja. Sākot ar 1714. g., pār Daugavu ierīkoja plostu
tiltu, kuru ziemas mēnešos izņēma un novietoja no plūdiem

neapdraudētā vietā. Pasaules karā pontonu tiltu, sakarā ar

vācu uzbrukšanu Rīgai, izjauca, daļu pontonu aizvedot prom.

Tādēļ pontonu tilta vietā vācu okupācijas vara lika uzbūvēt

koka tiltu. Šo tiltu, sauktu arī par „Lībekas tiltu", pavasara

1922.
g. plūdi salauza, pēc kam ta paša gada vasarā tika

ierīkots atkal pontonu tilts, izlietojot daļu atlikušo pontonu
un iztrūkstošo daļu uzbūvējot no jauna. Dzelzs tilti.
Tie atrodas nedaudz augšup pontonu tilta. Tie ir divi: vecais

un jaaunais. Katrs no tiem apm. 3/ļ klm garš. Vecais uzbū-

vēts 1871.—72. gados, atradās dzelzsceļa lietošanā līdz 1914.

Ig< 27. aprilim, kad atklāja dzelzsceļu vilcienukustību pa jauno
1909.—14. gados uzbūvēto dzelzs tiltu. lepriekš kara vestās

sarunas par vecā dzelzs tilta pārdošanu Rīgas pilsētai izjuka,
un tilts palika valsts īpašumā, pie kam pa to tomēr atklāja
kājnieku un braucēju satiksmi. Krieviem pasaules karā at-

kāpjoties no Rīgas, tie saspridzināja vecajam tiltam vidējos
trīs posmus un spridzināšanas ceļā sabojāja arī jauno dzelzs

tiltu. Pēdējo izlaboja vācu. okupācijas vara. Vecā dzelzs tilta
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saspridzināto posmu vietā uztaisīja pagaidu koka posmus, no

kuriem viens vēlāk izdega. Viens no ša tilta dzelzs posmiem
ar spridzināšanu bij tikai iebojāts, bet bez tam palicis nedrošs

fermu sarūsēšanas dēļ, kādēļ arī šā posma vietā ielika pagaidu
koka posmu. 1921. g. šos 4 posmus vēl reiz atjaunoja no koka,

Divus gadus vēlāk 3 koka posmu vietā uzbūvēja dzelzs pos-

mus, atstājot tikai vienu pāsmu no koka.

XVI. Valsts un pilsētas iestādes.

Valsts un Rīgas pilsētas iestāžu vispārējais darba laiks

darbdienās ir no plkst. 9—15; sestdienās līdz 13. Dienās

iepriekš lielākiem svētkiem darbus pārtrauc jau plkst. 12.

Republikas prezidents, ministri, augstākās tiesu iestāžu un

prokuratūras amata personas, prefekts un pilsētas galva pie-

ņem publiku sevišķi noteiktās stundās. Darbdienās departa-
mentos un nodaļās parasti var ierasties katrā oficiālā darba

laika stundā. Augstāko tiesu iestāžu kanclejas atvērtas no

11—13; miertiesu kanclejas parasti pieņem sūdzības un lū-

gumus visā darba laikā, kad attiecīgam miertiesnesim nav tie-

sas sēde.

A. Augstākās iestādes.

Latvijas republikas prezidents —- Pilī.

Saeima — Jēkaba ielā 11.

Ministrijas: Ārlietu — Valdemāra ielā 3 ; F i-,
nansv: Valdemāra ielā 2a; lekšlietu.: Brīvības ielā;

37/39; Izglītības — Valdemāra ielā 36a; Kara -j
Valdemāra ielā 10/12; Satiksmes — Gogoļa ielā 31

Tautas labklājības — Skolas ielā 28; Tieslietu!
— Antonijas ielā 6; Zemkopības — Kalpaka bulv. ļļ
Valsts kancleja — Valdemāra ielā 3; Valsts ko m

tro 1c — Valdemāra ielā 26, un Val st s statistiskl

pārvalde — Stabu ielā 12.

B. Tiesu iestādes.

Latvijas senāts
— Brīvības bulv. 10.

Latvijas Tiesu Palāta — Brīvības bulv. 10.

Rīgas apgabaltiesa-— Brīvības bulv. 8.

Miertiesneši: Rīgas pilsētas I.—XV. iecirkņu un

Rīgas apriņķa IV. iecirkņa miertiesneši — Andrēja Pumpura
ielā 1. Uz 1927. g. 1. augustā izdarīto darbu sadalīšanas no-

teikumu pamata pa iecirkņiem starp Rīgas pilsētas miertiesne-

šiem, piekrīt iztiesāšanai lietas pēc apsūdzētā vai atbildētāja

uzvārda sākuma burtiem, bet, ja apsūdzēto vai atbildētāju vai-

rāk, tad pēc ta, kura uzpards sākās ar augstāko alfabēta burtu

(gadījumā, ja apsūdzētā personība nav. zināma, pēc cietušā
uzvārda sākuma burtiem): I. iecirkņa uz burtiem Am un G;

11. iec. -— Bi
— Bz; 111. —Ja Jt, Z (Ž)a — Z (Ž)r|
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IV. — Ca-Cg, Ci-Cz, H-f-Hz un Kr-Kz; V. — La-Lt; Vl.—

Ka-Km, un U; VII. — M, N; VIII. — Ba-Bh un Oa-Or; IX.
I— Ch, Ha—He un R; X. —Pp—Pž, un S (š)e—S(š)r;
XI. — S (Ž)z un V; XII. — An—,Az, Pa—Po;
XIII. —- Di—Dz, E, Ju—Jz; XIV. — Aa—Al, Da—Dh, T un

Z (Ž)s—Z (Ž)z; XV. —F, Kn—Kp, Os—Ož un S (Š)a —

S (š)d. Rīgas apriņķa IV. iec. miertiesneša rajonā ietilpst:
no Rīgas pilsētas — os_tas policijas iecirknis un lietas uz bur-

tiem Lu—hž, kā arī Ādažu, Baldones, Daugmales, Dreiliņu,
Ikšķiles, Katlakalna, Mangaļu, Mārupes, Olaines, Ropažu, Sa-

laspils, iStopiņu un Tomes pagasti un Ogres pilsēta, līdz ar

dzelzsceļu līnijām minēto pagastu un Ogres pilsētas teritorijās.
Tiesu izpidī tā ji: Rīgas un Rīgas apriņķa — An-

drēja Pumpura ielā 1.

Rīgas -Valmieras zem es grāmatu noda-

ļa: Brīvības bulvārī 10.

Kara tiesu pārvalde (Citadelē 11) : Kara tiesa

un Kara prokuratūra un kara izmeklēšanas tiesneši — Alberta
ielā 13.

Rīgas īres valde: I. rajons (1., 2., 3. un 10 pol.
iec. nami), 11. rajons (6., 7., 9. un 11. iec. nami) un 111. ra-

jons (4., 5., 8., 12. un 13. iec. nami) — Akas ielā 10.

Rīgas bāriņu tiesa — Pilsētas domes namā, pie
Rātslaukuma.

Jūras tiesa — Jūrniecības departamentā, Valdemāra
ielā la.'

Policijas iestādes.

Politiskā pārv a1 d c Alberta ielā 13;Kriminālā

pārvalde un Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļa — Aspazijas
bulvārī 14.

Latvijas dzelzsceļu policijas pārvalde

ķ— lekšlietu ministrijā, Brīvības ielā 37/39; Rīgas dzelzsceļu
policijas nodaļa — galv. pasaž. stacijā Rīga I.

Rīgas prefektūra (prefekts, viņa palīgs, komien-

dants, sekretārs, reģistratūra, administratīvā, satiksmes, saim-

niecības, finansu, ārzemnieku, pasu un sodu nadaļas, policijas
skola) Aspazijas bulv. 14.

Adrešu galds— Aspazijas bulv. 14 (Prefektūrā) at-
vērts no 9—lß.

Prefektūras iecirkņi: I. — Jaunavu ielā 9;
11. — Kalpaka bulv. 10; 111. —- Lāčplēša ielā 7;■ IV. — Ma-
tīsa ielā 9; V. — Allažu ielā 5 (I. nodaļa, Pētersalas ielā 2;
11. nod., Ezera 4, un 111. nod., Emmas 5); VI. — Gogoļa
ielā 7; VII. — Marijas ielā 28; VIII. — Vārnu ielā 2; IX.

■— Daugavpils ielā 8 (I. nod. Maskavas ielā 148 un 11. nod.

Ķengaragā) ;X. ,— Kuģu ielā 15 (I. nod. Bauskas ielā 43 un

11. un 111. nod. Āpšu ielā 6); XI. — Daugavgrīvas ielā 5
(I. nod. Drabužu ielā 14b, 11. nod. Kalnciema ielā 76, 111. nod.

Kandavas ielā 7, IV. nod. BaJtāsmuižas ielā 6- un V. nod. An-
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niņmuižas ielā 57a) ; XII. — Biķernieku ielā la (nod. Vidze-

mes šos. 131, nod. čiekurkalnā IV. līnijā un nod. Hamburgās
ielā 5) un XIII. Bolderajā, Gaigalas ielā 11.

Piezīme: Sākot ar 1928. g. 1. februāri XIII. iecirknis lik-

vidēts, ieskaitot to XI. iecirknī.

Ostas policijas iecirknis M. Jaunielā5: I. nodaļa

Ķengaragā 13, 11. nod. Jaunielā 5 un 111. nod. Jaunmīlgrāvī,
Krasta ielā 7.

Rīgas apriņķa priekšnieks — Lāčplēša
ielā 24.

D. Pasts un telegrāfs.

Rīgas centrālais pasta kantoris atrodas Aspazijas bulv. 15;
visām pasta operācijām darbdienās atvērts no plkst. 9—14,

lerakstītus sūtījumus bez tam pieņem no plkst. 16—20. Past-

marku pārdošanu nepārtraukti izdara no plkst. 9—20, zīmog-
marku līdz 18. Svētdienās un sekošās svinamās dienās: 6. un

26. janvārī, zaļā ceturtdienā un lielā piektdienā, 2. un 3. liel-

dienu svētkos, 1. maijā, debesbraukšanas dienā, 2. un 3. va-

sarsvētkos, 22. un 23. jūnijā, 31. oktobrī, 2. un 3. ziemas-

svētkos centrālais pasta kantoris izdara pastmarku pārdošanu

un ierakstītu sūtījumu pieņemšanu no plkst. 9—ll. Pēc tam

līdz plkst. 20 pastmarku pārdošanu izdara galvenais telegrāfa
kantoris (ieejā no Kr. Barona un Radio ielas puses). Pasta

nodaļa dzelzsceļa stacijā Rīga I. atvērta darbdienās, 2.stundas

iepriekš pasta vilcienu,un 1 stundu iepriekš pasažieru vilcienu

attiešanas, pastmarku un ierakstītu sūtījumu pieņemšanai no-

pīkst. 5.55—8.40; 9.25—10.25; 13.—18.50 un 19.50—0.30.

Pasta kantora nodaļas atrodas: I. Rēveles ielā 35; 11. L.

Nometņu ielā 2; 111. Vitebskas ielā 37; IV. Jelgavas šosejā

13a, un V. Sarkandaugavā, Tilta ielā 30.

Visas pasta iestādes slēgtas: 1. janvārī, lielā lūdzamā die-

nā, 1. lieldienu un vasaras svētku dienā, 24. jūnijā, 18. no-

vembrī un 1. ziemas svētku dienā.

Telegrāfa kantoris (ieeja no Kr. Barona un Radio ielu

puses, Rīgas centrālā pasta un telegrāfa ēkā) atvērts ikdienas

nepārtraukti dienu un nakti.

Bez tam telegramas katrā laikā, kamēr notiek kustība uz

dzelzsceļiem, var nodot Rīgas dzelzsceļstacijas telegrāfa no-

daļā.
E. Telefons.

Visas vajadzīgās ziņas ievietotas telefonu abonentu sa-

rakstu grāmatā.

F. Dažādas valdības iestādes.

Rīgas pilsētas komendants, Citadelē 1.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks — Kazaku ielā 3/5.
Valsts papīru spiestuve — L. Maskavas ielā .11.

Mēru un svaru valde — Valdemāra ielā la.

Patentēs valde — Valdemāra ielā 2a.



Proves valde — Valdemāra ielā la.

Muitas valde — Valdemāra ielā la.

5 Ostas valde — Citadeles ielā 1.

Galvenā cietumu valde — Antonijas ielā 6.

Centrālcietums — Centrālcietuma ielā 1.

Termiņa cietums — Laktas ielā 2.

Pieminekļu valde — Valdemāra ielā 36a.

Rīgas tiesu un policijas ārsti: Dr. K. Žiglevics, I. raj. par

I.
, 3., 4., 6.*un 8. pol iec. Brīvības ielā 100; Dr. Lokenbergs,

11. raj. par 2., 5., 7., 9. un 11. pol. iec, Ģertrūdes ielā 25;
[Dr. A. Blūmens, 111. raj. par 10., 12., 13. un ostas pol. iec,
Dzirnavu ielā 58. Rīgas rajona veterinārārsts L. Millers, Tēr-

ļbatas ielā 26 un Rīgas dzelzsceļu satiksmes un ostas veteri-

nārārsts P. Slaidiņš, Kr. Barona ielā 83

ļ Akcizes valde — Valdemāra ielā la.

, Rīgas L-—XIII. iec. nodokļu inspektori, L. Ris ielā 12.

Rīgas apr. I. un 11. iec. nodokļu inspektori, M. Pils ielā

[Nr. 7/9.'
i Darba inspektori (Rīgas 1., 2. un 3. rajonu un darba m

Ispekc slimo kasu lietās), Skolas ielā 28.

Uguns nelaimes paziņošana: Tel. 26000.

G. Notāri.

J. Graudiņš, Šķūņu ielā 23; V. Kanskis, Tirgoņu ielā 1;
J. Kreicbergs, Aspazijas bulv. 3; J..Krūklands, Basteja bulv.

Ķ; V. Līvens, L. Aldaru ielā 1; A. Meike, Kaķu ielā 1; J.

Purgals, Elizabetes ielā 63; K. Zumbergs, Elizabetes ielā 57;
[E. Trautsolts, Raiņa bulv. 21; M. čulkovs, Basteja bulv. 6;
|R. Poigts, Kaļķu ielā 30; B. Zemgals, L. Smilšu ielā 16.

J. Pilsētas pašvaldības iestādes.

I Pilsētas valde, bāvju, finansu, izglītības, nekustāmu īpa-
šumu un tirdzniecības nodaļas, L. Ķēniņu ielā 5; Darba no-

daļa, Torņa ielā 4; Dzimtssarakstu nodaļa, Kaļķu ielā 1; īres

valde, Aku ielā 10; Krājkase, Kaļķu ielā 9; Sociālās apgādības
nodaļa, Jāņa ielā 5; Uzņēmumu nodaļa, Basteja bulv. 10;
Elektrības spēka stacija, Andrēja pussalā; 11. gāzes iestāde,
Bruņinieku ielā 157; Tvaikoņu satiksme, Jaunielā; Veselības

nodaļa, šķūņu ielā 11.

K. Patversmes.

Latvijas neredzīgo institūts, Strazdu muižā; Latvijas valsts

zīdaiņu patversme, Kapseļu ielā 41; Emigrantu un bēgļu no-

daļa, Brīvības ielā 37/89; Galvenais emigrantu un bēgļu
valsts etapa punkts, Liepājas ielā 2; Rīgas bēgļu bērnu pa-

tversme, Liepājas ielā 2; Noziedznieku bērnu patversme,
Zvaigžņu ielā 6; Rīgas pilsētas nakts patversme, Krasta ielā 3;
Pestīšanas armijas nakts patversme, Akmeņu ielā 24.
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XVII. Ārzemju pārstāvniecības.

Vairums ārzemju diplomātisko pārstāvību pieņem amata ļ
darīšanās no plkst. 10—13; dažos konsulātos un sūtniecībās
strādā arī pēcpusdienās no 14—16. Bet nekādu vispārīgu šai

ziņā noteikumu nav, jo katra pārstāvība darbību iekārto at-

karībā no darba daudzuma. Ārzemju sūtniecību un konsulātu,

adreses ir:

Amerikas Savienoto Valstu sūtniecība, Skolas ielā 3; kon-

sulāts, L. Smilšu ielā 8/10.
Arģentinas konsulāts, Vaļņu ielā 2.

Austrijas konsulāts, šķūņu ielā 13.

Beļģijas sūtniecība, Antonijas ielā 1; konsulāts, Brēmiešu

ielā 5.

Brazīlijas konsulāts, M. Miesnieku ielā I.

Čekoslovakijas konsulāts, Strēlnieku ielā 9.

Dānijas sūtniecība un konsulāts, Mednieku ielā 6b.

Francijas sūtniecība, Strēlnieku ielā 1; konsulāts, Elizabe-

tes ielā 6b.

Haiti konsulāts, Jura Alunana ielā 1.

Holandes konsulāts, Aldaru ielā 1; vicekonsula kabinets,

Domas lauk. 7.

Igaunijas sūtniecība, Skolas ielā 13.

Itālijas sūtniecība, Skolas ielā 17; konsulāts, Elizabetes

ielā 41/43.
Lielbritānijas sūtniecība, Valdemāra ielā 71; konsulāts,

Raiņa bulv. 9.

Lietuvas sūtniecība un konsulāts, Elizabetes ielā 45/47.

Norvēģijas konsulāts, Jēkaba ielā 5.

Pērsijas ģenerālkonsulāts, L. Ķēniņu ielā 13,

Polijas sūtniecība, Elizabetes ielā 41/43; konsulāts, Raiņa
bulv. 6.

Portugāles konsulāts, Arsenāla ielā 7.

Rumānijas konsulāts, Pils ielā 21.

Sociālistisko padomju republiku savienības sūtniecība,

Antonijas ielā 2; ģenerālkonsulāts un tirdzniecības priekšstāv-

niecība, Alberta ielā 11.

Somijas sūtniecība, Kalpaka bulvārī 1.

Spānijas konsulāts, Smilšu ielā 29.

Šveices konsulāts, Valdemāra ielā 7.

Ungārijas konsulāts, iSmilšu ielā 34.

Vācijas sūtniecība, Raiņa bulv. 13.

Zviedrijas sūtniecība, Eksporta ielā 5.

XVIII. Pilsētas tirgi.

Visi Rīgas pastāvīgie tirgi, izņemot Daugavmalas, Kārļa

un Vidzemes tirgus, tirgojās visās darbdienās no pīkst. 7—lßl

Daugavmalas, Kārļa un Vidzemes tirgi darbdienās atvērti no

7—15, sestd. 7—lß. Svinamās dienās visi tirgi ir slēgti. Tirgo-;



I šanās ar kautu lopu gaļu vairumā Gaļas tirgū un Vidzemes

| tirgū, kur ari izdara gaļas sanitarveter. apskati un apzīmogo-
I šanu pārdošanai. Ar dzīviem lopiem tirgoš. notiek „Lopu sētā"

I (pie pilsētas lopkautuves, skat. zemāk). Periodiskie tirgi ir

I šādi: 1) zirgu tirgus, kurš tekošā 1928. g. notiek šādās die-

fnās: 19. un 20. janvārī, 16. un 17. februārī, 15, un 16. martā,
18., 19. un 20. āpralī, 10. un 11. maijā, 14. un 15. jūnijā, 19.

? un 20. jūlijā, 16. un 17. augustā, 13. un 14. zeptembrī, 17.,
I 18., un 19. oktobrī, 15. un 16. novembrī un 13. un 14. de-

cembrī; 2y ziemas svētku tirgus, kurš parasti pastāv no

10. decembralīdz 1. februārim, un 3) ziemas sūētku eglīšu tir-

gus, kurš pastāv no decembra vidus līdz jaunam gadam. Pa-

stāvīgo tirgu skaits ir 11.

Tirgu atrašanās vietas.

Pastāvīgie tirgi: 1) Daugavmalas (no Kārļa ielas līdz Ka-

toļu gātei) ; 2) Vidzemes, Brīvības un Matisa ielu stūrī; 3)
[Latgales, pie L. Maskavas ielas 131; 4) Sarkandaugavas, pie
-Aptieku ielas 26/28; 5) Āgenskalnā, L. Nometņu ielā 62;
; 6) Torņakalna, pie Jelgavas šosejas un Telts ielas; 7) Ilģe-
ciema, Ilģeciemā, Daugavgrīvas ielā 53; 8) Matīsa augļu un

ļmalkas tirgus Matīsa ielā 25; 9) Sīkumu tirgus, starp Tur-

; geņeva, Spīķeru, L. Maskavas un Elijas ielām.; 10) Kārļa sie-

na, malkas un sivēnu tirgus, L. Maskavas ielā 2; 11) Gaļas
tirgus ('blakus Sīkumu tirgum) un pirmā gaļas apskatīšanas
nodaļa, Turgeņeva, Elijas un Ulbrokas ielās; 11. gaļas anska-

ļtīšanas nodaļa, Vidzemes tirgū. Periodiskie tirgi: 1) Zirgu
- tirgus, blakus lopkautuvei, Ganību dambī, ikkatru mēnesi

|2 dienas, bet divreiz gadā 3 dienas. (Sk. augstāk); 2), Zie-

ļ. mas svētku tirgus, uz Esplanādes, (sk. augstāk) un 3) Zie-

_ mas svētku eglīšu tirgus (uz Brīvības bulv., bet arī citās pil-
: sētas daļās).

Rīgas pilsētas tirgu takses.

1. Nomas maksas par vietām visos pilsētas tirgos: a) par

katru kvadrātmetru dienā 10 sant., nedēļā 50 sant.; par
rokas ratiem dienā 50 sant., vienjūgu zirgu ratiem dienā
1 lats, divjūgu ratiem Ls 1.50 un automobili Ls 3.—. Naktī

: Ģem divkārtēju maksu.

2. Periodiskos tirgos: par katru uzvestu zirgu Ls 2.—;
Kvadrātmetru ziemas svētku eglīšu pārdošanai 5 sant.; kvad-

rātmetru ziemas svētku tirgū nedēļā Ls 2.—.
3. Kārļa un Matīsa tirgos par vienu kvadrātmetru ņe-

mamā gada maksa ir Ls 6.—. Vienai tirgus vietai vajadzīgi
caurmērā 4 kv. metri.

4. Svēršana, Pārtikas tirgos par, svēršanu jāmaksā par
10 kilogramiem 2 sant., siena tirgū par 100 kilogramiem
10 sant. ,

5. Daugavmalas, Latgales un Sīkumu tirgos par ikkatru
(1 kvadrātmetra vietu gada maksa ir: ' I. kategorijai Ls 80.—,



11. kategorijai Ls 40.—, 111. kategorijai Ls 30.— un IV. ka-

tegorijai Ls 20.—.
6. Vidzemes un Āgenskalna tirgos gadskārtējas maksas

par vienu kvadrātmetru ir: I. kategorijai 80, 11. —■ 70, 111.

—- 60, IV. — 50, V. — 40, VI. — 30, VII. — 20 latu.

Pilsētas lopkautuve un gaļas apskatīšanas iestādes.

(Starp Ganību dambi, Lapkautuves ielu un dzelzsceļu).

Lopu sēta. Lopu sētā notiek tirgošanās tikai ar dzī-

viem lopiem un to novietošana staļļos. Pirms iedzīšanas lopu
sētā un kautuvē, lopus apskata veterinārārsts. Slimos un slimī-

bās aizdomīgos lopus novieto lopkautuves sanitarstaļļos slimī-

bas gaitas novērošanai. Tirgošanās katru dienu: ziemā no

plkst. 8-—ll, vasarā 7—ll.

Kautuve. Pilsētas robežās, ārpus lopkautuves, lopus
kaut stingri aizliegts. iSlimos lopus kauj kautuves sanitarno-

daļā. Galvenās kaušanas dienas — pirmdiena, trešdiena un,

ceturtdiena:no plkst. 8—15; kaušana notiek tomēr arī pārē-

jās nedēļas dienās. Kaušanas dienu gadā apm. 290. Kauto

lopkautuvē lopu skaits 1927. g. pārsniedz 81.000. Pie kau-

tuves pastāv utilizācijas iestāde kritušo kustoņu pārstrādāšanai
gaļas miltos un techniskos taukos. Lopkautuve apzīmogo tikai

lopkautuvē kauto lopu gaļu. Ņo citurienes ievestās gaļas ap-

skatīšanu un apzīmogošanu izdara tikai gaļas apskatīšanas no-

daļas: Vidzemes tirgū un Gaļas tirgū (pie Sīkumu tirgus). :

XIX. Bankas un citas kreditiestādes.

A. Bankas.

Latvijas Banka, finansu ministrijas namā, Valde-
māra ielā 2a, ieeja no Pils laukuma, atvērta darbdienās no

plkst. 9—l4' sestdienās no 9—12.

Valsts Zemes Banka, Valdemāra ielā lb, atvērta

darbdienās no plkst. 9—15; sestdienās līdz 13.

Latvijas Hipotēku Banka, ārlietu ministrijas

namā, Valdemāra ielā 3, atvērta darbdienās no plkst. 9—-15,
sestdienās lidz 13.

Privātas bainkas atvērtas no plkst. 9.30 līdz 14.30, vekseļa
operācijām līdz plkst. 14, izņemot sestdienas, kad tās slēde

plkst. 13. Rīgā ir 20 bankas, no kurām sekošas atrodas:

Latviešu akciju banka, Kaļķu ielā 3/5.
Latvijas komercbanka, šķūņu ielā 15.

Latvijas tautas banka, Brīvības ielā 24.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības banka, L. Smilšu

ielā 15/17.
Latvijas zemnieku banka, Elizabetes ielā 63.

Lauksaimnieku centralbanka, L. Ķēniņu ielā 24/26.
Rīgas Uniona banka, Basteja bulv, 7,



B. Kredītbiedrības un krāj -aizdevu

sabiedrības.

Kredītbiedrībuun krāj-aizdevu sabiedrību Rīgā liels skaits

Starp daudzām citām mināmas sekošas:

Latvju savstarpīgā kredītbiedrība, Architektu ielā 1.

Rīgas amatnieku krāj-aizd. sabiedrība, Kr. Barona ielā 14

Rīgas namīpašnieku krāj-aizdevu sabiedrība, Brīvības bul-

vārī 2/4.
, Rīgas un Pārdaugavas savst. kredītbiedrība, Kaļķu ielā 1.

C. Lombardi.

Rīgas pilsētas lombards, Kaļķu ielā 9.

Latvijas privātais lombards, Teātra ielā 9.

Pirmais privātais lombards, L. Kalēju ielā 18/20.

XX. Ievērojamākās izglītības iestādes.

Latvijas Augstskola. Tās galvenā ēka atrodas

starp Raiņa bulv., Architektu, Merķeļa un Inženieru ielām, ar

zvaigžņu lūkotavas torni, celta 1866.—69. gados, agrākā
1862. gadā dibinātāBaltijas Politechnikuma vajadzībām. Bal-

tijas politechnikumu vēlāk pārvērta par Rīgas politechnisko
institūtu. Pēc Latvijas universitātes nodibināšanas šī ēka

skaitās par mūsu augstskolas galveno ēku. Citas universitātes

ēkas atrodas: Kronvalda bulvārī 1 (bijušās Pētera L reāl-
skolas ēkā), 4 (bijušā Rīgas politechniskā institūta ķimijas
nodaļas ēka, kura celta 1900. g.), 9 (bijušā grieķu-katoļu .ga-

rīgā semināra ēka, celta 1888. g.) un Baznīcas ielā 5. Lat-
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■vijas Augstskola (Universitas latviensis) dibināta 1919. g.

28. zemtembrī ar 9 fakultātēm: agrākām politechniskā insti-

tūta 6 nodaļām, pārdēvējot tās par fakultātēm, pie kam bi-

jušo tirdzniecības nodaļu pārvēršot par ekonomiski-juridisko
(tagadējo tautsaimniecības un tiesību zin.) fakultāti un ķimi-

jas fakultāti papildinot ar farmaceitu nodaļu, un 3 humanitā-

rām fakultātēm: 1) matemātikas un dabas zinātņu, 2) medi-

cīnas, un 3) filoloģijas un filosofijas. Vēlāk fakultatu skaits

palielinājās par 2: teoloģijas un veterinārmedicīnas. Univer-

sitātei apm. 450 mācības spēku (no kuriem 130 — palīgspēki)
un apm. 7.500. studentu. Universitātes centrālā bibliotēkā

pāri par 60.000 inventarizētu grāmatu, žurnālu sējumu un

brošūru. Agrākā politechnikas bibliotēka, kuru 1915. g. aiz-

vāca uz Krieviju, nav dabūta atpakaļ. Pie universitātes pa-

stāv 25 studentu korporācijas (no kurām 6 sieviešu) un;
69 citas studentu organizācijas.

Latvijas augstskolas galvenā ēka.

Latvijas Konservatorija, Kr. Barona ielā 1

(atrodas agrākās Aleksandra ģimnāzijas ēkā, celtā pēc arch.

J. Baumaņa plāna 1873.—76. gados), dibināta ar ministru

kabineta lēmumu 1919. g. 20. augustā, kad par tās pirmo di-

rektoru, turpmāk rektoru, iecēla prof. J. Vītolu ar uzdevumu

stāties pie šīs mūzikas augstskolas organizēšanas. Tās pro-

grama atbilst līdzīgām muzīkas augstskolām ārzemēs. Konser-

vatorijas programās ietilpst: vispārēji mūzikas un dziedāša-

nas māksliniekiem obligatoriski priekšmeti ar speciālām (kla-

vieru, stīgu Instrumentu, ērģeļu, pūšamu un sitamu instru-

mentu, dziedāšanas, teorētiskās un speciālās kompozīcijas, or-
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ļ;ķestra v. c,) klasēm. Konservatorijā apm. 40 mācības spēku

i un 380 audzēkņu.

X . Mākslas Akadēmija, Satiksmes ministrijas na-

i mā, Gogoļa ielā 3, dibināta 1921. g. 15. oktobrī. Tās organi-
; zēšanu izdarīja prof. V. Purvīts, izveidodams tās programu

pēc bijušās Pēterpils mākslas akadēmijas un citu šāda veida

mākslas augstskolu mācību plānu paraugiem. Akadēmijas
mācību plāni paredz četrgadējus obligatoriskus kursus un spe-

cializēšanos gleznošanas (figuralā, peizažu, dekorativā, gra-

fcfiskā) darbnīcās vai tēlniecības (vispārējās tēlniecības, lietiš-

ķās tēlniecības, keramikas) darbnīcās. Akadēmijas mācības

spēku skaits 23, audzēkņu apm. 280.

XXI. Muzeji.

Valsts Mākslas Muzejs, Pilī, 111. st., dibināts

1920. g. 15. martā, iekārtots tēlnieka B. Dzeņa vadībā, at-

vērts publikai sākot ar 1922. g. 27. maiju, kad muzejā at-

radās 153 gleznas (eļļā un akvareļos), 85 zīmējumi un 4

tēlniecības ražojumi. Muzējs sevī ietver gandrīz visu latvju

j ievērojamāko mākslinieku darbus, sākot ar kāda nezināma

ļ gleznotāja darbu no 1813. g. un slavenājiem pirmiem latvju
gleznotājiem: K. Huhnu un J. Feddersu līdz pat mūsu die-

nām. Tur ir J. Rozentala, V. Purvīša, A. Baumaņa, Mader-

; nieka, Kalves, Zeltiņa, _Lielausa, O. Skulmes, E. Brencena,
. Kazaka, Strunkes, K. Ūbana, Suttas, Eliasa, Drēviņa, Mat-

; vēja v. c. gleznas, R. Zarriņa zīmējumi v. t. t., Zaļkalna,
Dzeņa, Maura, Meldera skulptūras darbi. Pie muzeja spe-

ciāla mākslas bibliotēka ar apm. 4.000 sējumu. Muzejs at-

vērts darbdienās un svētdienās no pīkst. 10—15, sestdienās

j 10—13; pirmdienās un .visās valsts un baznīcas svētku dienās

: slēgts.
Pilsētas mākslas muzejs, uz Esplanādes, Val-

demāra un Elizabetes ielu stūrī, celts 1903.—4. gados dien-

i vidvācu 18. g. s. barokstīlā. Celtnes frontes puses ģēvelē
tēlota dažādo tēlojošo mākslas nozaru padevība Pallas Ate-

nai. Ēkas pretējā pusē jaunekļa un jaunavas rokas snie-
dzošie tēli simbolizē mākslas un uzcītības jeb pilsētas un

mākslas gara kopību. leeja mākslas muzejā ved pa augstām
akmeņu trepēm, starp 4 joniešu stīla frontes puses akmeņa
stabiem. No galvenā vestibila, kura griestus tura dzelteni-
brūni pulierēta mākslīga marmora augsti stabi, eja uz otro

stāvu pa lieliskām marmora trepēm.1 Muzejā apvienoti pil-
sētas iegūtie gleznas, skulptūras priekšmeti, grafiski zīmē-

; jumi, litogrāfijas, kokgriezumi un taml., ieskaitot Breder-

ļ 100 galereju un Rīgas mākslas bedrības gleznu kolekcijas.
Pamats Rīgas pilsētas gleznu galerejai likts 1866. g.,

kad pilsēta ieguva no tirgotāja Domenika Robiani 47 glez-
nas, kuras novietoja pilsētas realģimnazijā. Gleznu kolek-



cija, .kura turpmākos gados palielinājās ar dāvinājumiem/;
vai pirkumiem, atradās pilsētas bibliotēkas pārvaldībā. 1872, |
g. šo gleznu galereju pārvietoja uz Baltijas politechnikas: |
ēku. 1870. gadā nodibinātāRīgas mākslas biedrība arī vācājj
gleznas, kuras galereju pievienoja pilsētas gleznu galerejaivj
1879. g. šo galereju pārcēla uz L. V. Kerkoviusa namu, pie
Esplanādes, Kalpaka bulv. 4. 1899. g. galereja skaitīja:l;
pilsētas 238 numurus, Rīgas mākslas biedrības ■— 109 nu-

murus gleznu un citu priekšmetu. Pēc ievietošanas uzcel- I

Pilsētas mākslas muzejs.

tajā muzejā, 1906. gadā Rīgas pilsētas, un Rīgas mākslas

biedrības apvienotā galerejā ietilpa 243, bet taī pievieno-
tajā V. Brederloo galerejā 201 numurs gleznu. Uz 1928. g-
-1. janvāri muzejā 683 gleznas, 1428 zīmējumi, 37 sējumi
zīmējumu, 124 skulptūras priekšmeti, 2227 rasējumi un 402

litogrāfijas. Pie muzeja pastāv speciāla bibliotēka ar vai-

rāk nekā 3000 sējumu. Muzejs un ta bibliotēkā pieejami vi-

siem bez maksas, ikdienas no pīkst. 10—15, izūemot pirm-

dienas, valsts un baznīcas svētku dienas, dienu iepriekš zie-

mas, lieldienu un vasaras svētkiem un vasarā no 20. jūnija
līdz 1. zeptembrim. Ekskursantu grupas muzeju var apska-
tīt arī vasaras laikā, iepriekš sazinoties ar muzeja admini-

strāciju, kura kancleja vasarā atvērta otrdienās un ceturt-

dienās no pīkst. 12—13.

Valsts vēsturiskais muzejs, Pilī, IV. st.,

dibināts ar 1924. g. 25. aprilī apstiprināto likumu, šī mu-



zejri pamatos ir Rīgas Latviešu Biedrības zinību komisijas

etnogrāfiskās nodaļas savāktie etnogrāfiskie, archeoloģiskic

un numizmatiskie priekšmeti. To vākšana sākās tūlīt pēc
Rīgas Latviešu Biedrības nodibināšanas. Savāktās un dāvi-

nātās mantas ievietoja K. Dombrovskas 1880. g. Biedrībai

dāvinātā skapī, kur sakopotos priekšmetus (monētas, etno-

grāfiskās mantas v. t. t.) var uzskatīt par latvju vēsturiskā

muzeja sākumu. Priekšmetu skaits turpināja augt un 1884.

; gadā Biedrība bij spiesta iegādāt jaunu lielāku skapi muzeja
mantu uzglabāšanai. Tad muzeja mantas arī tika kataloģi-
zētas. Nākošos gados muzeja mantu daudzums ievērojami
paplašinājās, bet sevišķi plašos apmēros tas notika 1894.

un 1895. gados, kad izdarīja etnogrāfisku, numizmatisku un

ārcheoloģisku; priekšmetu vākšanu visā latvju zemē sarīko-

jamai Rīgā, 1896. g. X. archeoloģiskā kongresa laikā lat-

viešu etnogrāfiskai izstādei. Šī izstāde izdevās spīdoši un

vērsa uz sevi vispārēju ievērību. Izstādē sakopotās mantu

kolekcijas bij tik plašas, ka jau tad radās doma celt sevišķu
ēku latviešu etnogrāfiskam muzejam. Pēc izstādes slēgšanas
izstādītos priekšmetus novietoja pa daļai R. L. B. telpās, pa

' daļai pie mg< Birzmaņa, bet pēc pēdējā nāves — provizora
; Gudžes spīķerī. Kad 1902. g. R. L. B. nopirka namu bij.
Pauluči ielā 15, mantas no prov. G. spīķera tika nogādātas

•uz turieni, Pār to pārzini un kārtotāju iecēla M. Šiliņu.
Trīs gadu laikā kārtošanas darbs bij veikts tiktāl, ka 1905.

i gada 12. oktobrī R. L. B. atvēra latvju tautas muzeju, kurš

J vispārībā gan vairāk bij pazīstams zem «etnogrāfiskā mu-

ļ zeja" nosaukuma. Pēc 1905. g. revolūcijas iesākās rosīga
līdzekļu vākšana latviešu etnogrāfiskā muzeja ēkas celša-

: n&i. R. L. B. ieguva gruntsgabalu šī muzeja celšanai uz

i laukuma, aiz tagadējā Nacionālā teātra. 1914. g. muzeja
celšanai bij savākti naudā un apsolīti būvmateriālos 240.000

z. rubļu. R. L. B. ,arī stājās pie šīs celtnes priekšdarbiem uh

bij pat iesākusi rakšanas darbus pamatu likšanai, kad uznāca

ļ pasaules karš, kurš visam šim projektam pārvilka strīpu.
| Lielinieku okupacijas_ laikā etnogrāfisko muzeju nacionali-

zēja. 1919. g, 18. maijā to sāka pārvest uz Domas baznīcas

bij. mācītāja Erdmaņa dzīvokli, bet paguva pārvest tikai

\ daļu, kad lielnieku valdība krita. Tādā dalītā stāvoklī mu-

zejs palika līdz 1920. g. februārim, kad ta mantas sāka pār-
vest uz Pili. Muzeja pastāvēšana turpinājās zem valsts etno-

grāfiskā muzeja nosaukuma. Par ta pārzinātāju un vadī-

tāju visu laiku bij tagadējais muzeja direktors M. Šiliņš.
Savu tagadējo nosaukumu muzejs dabūja 1924. g. 25. aprilī.

ļ Latvijas pastāvēšanas laikā muzejs ievērojami papildināts
ar klātpienākušiem priekšmetiem. Tanī tagad skaitās: etno-

grāfiskā nodaļā apm. 16.000 priekšmetu (no tiem apm. 3500

R. L. B. etnogrāfiskā muzeja), archeoloģiskā — 6.000 (no
tiem apm. 2000 R. L. B. etnogr muz.) un numizmatiskā —



apm. 20.000 gabalu dažādas naudas un taml. (no tiem apm.

8.000 R. L. B. etnogr. piederoši). Muzejā ievērojamas Lat-

vijas teritorijā atrastās naudas kolekcijas, starp kurām veļ

cakās monētas no asiriešu (7. g. s. pr. Kr.), Sirijas (Antio-
chu) un Ēģiptes (Ptolomeju) laikiem. Plašas ārcheoloģiskas

kolekcijas attiecas uz Baltijas' jaunāko akmeņa laikmetu

(5000—-1800 g. pr. Kristus) un visiem dzelzs laikmetiem.!

Izsmeļošu ainu par latvju cilšu apģērbiem un rotas lietāmļ
pēdējos 3 g. s. sniedz plaša apģērbu nodaļa. Samērā ne-ļ
lielas ir mūzikas instrumentu un mājturības priekšmetu ko-

lekcijas. Muzejam pastāvīgi pienāk klāt turpmākas kolek-ļ
cijas, tā kā pēc nedaudz gadiem tagadējās telpas jau būs,

par mazām. Muzejs Pilī ieņem 21 telpu. Pieejams apska-
tīšanai visiem bez maksas: darbdienās no plkst. 10—15, sest-

dienās un svētdienās no 10—13. Slēgts pirmdienās un vi-

sās valsts un baznīcas svētku dienās.

Domas muzejs, Palasta ielā 4, sastāv no divi no-

daļām: 1) archeoloģiski - vēsturiskās un 2) dabaszinātniskās,I
Pirmo ierīkojusi Baltijas vēstures un senātnes pētīšanas bie-'j
drība (dib. 1834. g.), otro — Rīgas dabaspētnieku biedrībai

(dib. 1845. g.). Vēstures un senātnes pētīšanas biedrība tūlītļ

pēc savas nodibināšanās stājās pie Baltijas archeoloģisku,
numizmatisku un etnogrāfisku priekšmetu vākšanas. Archeo-I

loģiski izrakumi tika izdarīti daudzās vietās, ar ko iegūtas J
plašas kolekcijas. Dāvinājumu ceļā iegūtas plašas ieroču!

un mājturības (trauku v. t. t.) kolekcijas. Svarīgākā, bez-'ļ
šaubām, ir areheoloģijas apakšnodaļa, kura aptver jaunāko!
akmeņa laikmetu (iepriekš 18. g. s. pr. Kr.), bronzas laik-J
metu (no 18. g. s. pr. Kr. —

6 g. s. pirmai pusei pr. Kr.),|
Baltijas pirmatnējo dzelzslaikmetu (no 6. g. s. vidus — Kr.]
dzimšanai), vecāko dzelzslaikmetu (1.—8. g. s. pēc Kr.) unļ
jaunāko dzelzslaikmetu (8.—-12. g. s. pēc Kr.). Savāktās!

archeoloģiskās un" etnoigrafiskās mantas sākumā glabājās da-ļ
žādās vietās, līdz tika novietotas tagadējās telpās. Pirmos

10 biedrības pastāvēšanas gados biedrība un tās muzejs at-j
radās kādā Pils torņa pagraba telpā.' Tā sākumi bij mazi,j
jo kad muzeja inspektors mācītājs Taube to 1841. g. no-5

deva jaunieceltajam muzeja inspektoram Dr. K. Bornhaup-

tam, viss muzeja saturs ietilpa „vienā dūrainā cimdā un

vienā zeķē". Kad šīs telpas bij jāatstāj, vēstures un senatnes

pētīšanas biedrības bibliotēka un muzejs atrada trūcīgas tel-

pas Bornhaupta skolas vienā istabā (Vaļņu ielā 2), kur mv-;
zejs un bibliotēka palika līdz 1857. g., kad Rīgas pilsēta vē-;
stūres un senatnes biedrībai ierādīja telpas jaunceltajā no-

dokļu pārvaldes namā, šķūņu ielā 11, kur atrada pajumti
arī vēl citas biedrības. Muzeja mantas bij pieaugušas līdz

ievērojamiem apmēriem, bet neatradās pārskatāmā kārtībā.,
Sakarā ar 1883. g. Rīgā sarīkoto kultūrvēsturisko izstādi,

vietējos vācu sabiedriskos darbiniekos radās liela interese arī
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touzeja lietā. Uz „Rīgasche Zeitung" redaktora A. Bueh-

holtza priekšlikumu dibināt Baltijas kultūrvēsturisku muzeju

(„ein baltisches kulturhistorisches Muzeum"), Rīgas pilsētas
dome deva līdzekļus bijušā Domas klostera telpu pārbūvei. Tel-

pu izbūve tika izdarīta 1890. gadā un jau 1891. gada
2. janvārī Baltijas vēstures un senatnes pētīšanas
biedrības muzeju atklāja publikas apskatīšanai. Pirm-

ierādītās telpas pēc nedaudz gadiem izrādījās par ma-

zām. 'Muzeju slēdza uz dažām nedēļām 1899. g. zie-

mā, lai izdarītu ta pārkārtošanas darbus, un no jauna atklāja
divkārtīgi paplašinātās telpās 1899. 23. maijā. Tagadējo sa-

kārtojumu tas dabūja tikai 1913. g., kad šī darba veikšanā

bij pieaicināts pazīstamais vācu archeologs M. Eberts.

Muzeja dabaszinātniskās nodaļas ierīkošanā sevišķi no-

pelni ir dabaspētnieku biedrības dibinātājam B. A. Gimmer-

; tālam un vēlākiem muzeja pārziņiem Fr. Būsei un G. Šve-

. deram. Savākto kolekciju novietošanai jau 1846. g. noīrēja
nelielas telpas tagadējā muzeja namā. Pēc vairākkārtējām

; telpu maiņām, Rīgas pilsētas valde, ievērējot biedrības pa-

veiktā darba nozīmi, ierādīja 1856. g. telpas kolekciju no-

vietošanai bijušās pilsētas nodokļu pārvaldes namā (Šķūņu
f ielā 11), kur šīs kolekcijas glabājās līdz 1890. g., kad Rīgas
Ipilsētas dome biedrības rīcībā nodeva tagadējās telpas Domas

klostera namā. No tā laika dabaspētnieku muzeja kolek-

cijas kopā ar tur novietotām vēstures un senātnes pētīšanas
biedrības kolekcijām sauc par „Domas muzeju", kaut gan

>katra nodaļa uzskatama par atsevišķu muzeju un palikusi to

. dibinātāju pārziņā. Dabas vēstures muzeja sakārtojumu ga-

ļ līgā veidā izdarīja Fr. šveders, kurš bij ta direktors no 1870.

' līdz 1915. g. Dabas vēsturiskajā muzejā ir ne tikai Balti-

jas, bet arī citu zemju dabasvalsts kolekcijas, kuras no-

| vietotas sevišķā putnu zālē, starpistabā un galvenā zālē. le-

eja katrā muzeja nodaļā 50 sant. Muzejs atvērts tikai. svēt-

| dienās, no plkst. 11-—l4.

Kara muzejs, Pulvera tornī, L. Smilšu ielas galā,
dibināts ar kara ministra pavēli 1919. g. 15. zeptembrī. Ta

pirmsākumi attiecas uz 1916. g., kad sāka kopot materia-

[ lus par latviešu strēlnieku bataljoniem. Savāktie materiāli

glabājās Tērbatas ielā 1/3, dz. 16, kur tie bij pieietam! pu-

fblikas apskatīšanai, sākot ar 1917. g. Tagadējā vietā muzejs
atrodas kopš 1919. g. jūnija. Muzejs ieņem visus virs pa-

;grāba telpām atrodošos torņa stāvus. iPrmā stāvā ir muzeja
priekšistaba un kanceleja. Otro stāvu ieņem Latvijas pilskalnu
nodaļa, kurā izstādīti no uzmērītiem 350 senlatvju pilskal-

niem vairāk nekā 110 pilskalnu reljefu modeļi, vairums no pa-

pes, bet daļa ģipša atlējumos. Netālā nākotnē pilskalnu mo-

deļu skaits palielināsies vēl ar kādiem 50 ievērojamāko pils-
kalnu modeļiem. Latvju pilskalni savā laikā sastādīja va-

renu cietokšņu sistēmu, kura radusies tālā senātnē, katrā zi-
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•ņā iepriekš Jūlija Cezara laikiem. Pār to lielo vecumu lie-

cina biezie (līdz 16 pēdu dziļumā isniedzošies) kulturelie

virs pilskalniem uzkrājušies slāņi, par kuru vecumu zinātne

gala vārdu vēl nav teikusi. Pilskalnu nodaļā ievietoti arī

archeoloģiski izrakumi no akmeņa un dzelzslaikmetiem. Nā-J
košā stāvā ievietoti ieroči, etnogrāfiski un numizmatiski, kā

arī vēsturski dokumenti un pieminekļi no viduslaikiem, ne

tikai Baltijas, bet arī iz citu tautu dzīves. Starp auksto ie-

roču kolekcijām sevišķu vērību uz sevi griež kalifa" Omāra

laiku zobens no 636. g. un ieroči no krusta karu laikiem,
kā arī mēģinājums restaurēt

senlatvju kareivja tērpu un ap-

bruņojumu 12. g. s. pēc
Muzeja ceturtā stāvā sakopoti

apbruņojuma, ieroču, karogu,

nozīmju, dokumentu v. t. t.

kolekcijas, kuras runā par lat-

vju strēlnieku rašanos un dar-

bību pasaules kara laikā. Tās

liecina, ka latvju strēlnieki

pasaules karā izauga par fak-

toru, kuram piekrita izšķiroša
nozīme ceļā uz Latvijas neat-

karību. Torņa piektā un sestā

stāvos, kuri jau priekškara lai-

kā izbūvēti vienstāva apaļāj

zālē, ir muzeja vissvarīgākā da-;
ļa, kur sakopotas ziņas par ļ
Latvijas atbrīvošanu no lieli-1

niekiem un bermontiešiem, lat-

vju tautas suverenitātes un ne-;?

atkarības atgūšanu un atzīšana j
no citām nācijām. Tur ir latvju
kara vīru un citu tautas dar-

binieku pašaizliedzīgo cīņu un

—————————————————— uzupurēšanās gaitu vēsture. *

Viņu piemiņu godinot katram, apmeklējot latvju strēlnieku;
un Latvijas atbrīvošanas nodaļas, godbijībā jānoņem cepure.
Muzejā izstādīti apm. 17.000 atsevišķu priekšmetu un priekš-
metu sakopojumu. Muzejs pieietams visiem bez maksas un

atvērts: trešdienās un piektdienās no plkst. 12—15; svēt-

dienās 10—14. Ekskursantu grupas muzeju var apskatīt
katrā laikā, iepriekš pieteicoties, no plkst. 9—15, izņemot
pirmdienas un valsts un baznīcas svētku dienas.

Izglītības ministrijas Skolu muzejs,
Valdemāra ielā 36-a, Izglītības ministrijas namā, kur divos

stāvos aizņem 15 istabas, dibināts 1919. g. 15. augustā, at-'
klāts publikas apskatīšanai 1920. g. I..maijā. Muzejā apm.

12.000 kataloģizētu priekšmetu, kuri sadalīti pa sekošam no-]

Pulvera tornis.



, daļām: zooloģijas, entomoloģijas, botānikas, cilvēka anato-

ļ mijas, fizikas, akvāriju, ģeogrāfijas un skolu mācības līdze-

: kļu. Atvērts publikai bez maksas ikdienas, izņemot pirm-

īt dienas, no pīkst. 10—15, svētdienās 10—13.

I Lauksaimniecības muzejs, Torģeles ielā 1,

ļ iekārtots pēdējos 5 gados, atklāts publikai 1928. g. 8. jan-

ļi varī. leeja bez maksas. Atvērts pa svētdienām no 11—14.

ļ Muzejā zemkopības, dārzkopības, mājturības, lopkopības,
r lauksaimniecības mācības līdzekļu, zemes un zivkopības no-

daļas. *

[ 8. Veselības kopšanas muzejs, Kalpaka
bulv. 4, Latvijas bērnu palīdzības, biedrības ierīkots, atklāts

|J.928. g. 19. februārī. Tas rāda cilvēka attīstību un dod no-

rādījumus veselības kopšanā no cilvēka nākšanas pasaulē
līdz jaunekļa gadiem, bet arī vēlākos gados. Muzejā ieeja

\ visiem bez maksas. Atvērts ikdienas no 10—15, svētdienās

10—13. Pirmdienās slēgts.

XXII. Archivi.

1. Valsts vēsturiskais archivs, Pilī, dibi-

nāts 1919. g., atvērts no pīkst. 9—15; sestdienās līdz pīkst.
13. Tanī sakopoti agrākie krievu valdības un agrāko Vidze-

ļmes, Kurzemes un Latgales pašvaldības iestāžu tieslietu un

administrācijas archivi. šī archiva vecāko daļu sastāda bi-

jušo pašvaldības iestāžu archivi, ieskaitot agrāko vēsturisko

; zemes archivu, sākot ar 17. g. simteni. Tiesu archiva do-

kumentos ietilpst Vidzemes hoftiesas grāmatas un akti no

1797. g. sākot, kā arī draudzes, apriņķu, virspilskungu un

bruģu tiesu, Rīgas apgabaltiesas un pa daļai arī Jelgavas un

iLiepājas apgabaltiesu un Latgales apriņķu un miera tiesu lie-

ļtas. Pārvaldes archivi sastāv no grāmatām un akttiem, kuri

'attiecās uz krievu režima laiku pēdējiem 50 gadiem. Valsts

vēsturiskā archivā iztrūkst ievērojamas uz Latvijas- zemi

attiecošās daļas. Bijušā Vidzemes ģenerālgubernatora ar-

chiva lielāko daļu (no 1710.—1802. g.) krievu valdības se-

višķa komisija likvidēja 1873/75. gados telpu trūkuma dēļ.
Kurzemeš hercogu archiva daļu 1909. g. aizveda uz Pēter-

burgu. Zviedru ģenerālgubernatora archivu evakuēja 1914.

gadā uz Rjazaņu, no kurienes tas 1920. g. aizvests uz Tēr-

batu (Igaunijas centralarchivā). Igaunijas centralarchivā

atrodas arī Vidzemes guberņas valdes un Vidzemes ģenerāl-
gubernatora archivi, kuri kopā ar citiem mazākiem archi-

viem 1915. g. tika evakuēti uz Terb'atu un Rjazaņu., Tāpat
1915. g. tika aizvests uz Krieviju Vidzemes guberņas mēr-

niecības archivs. Kurzemes bruņniecības valdes akti un Kur-

zemes hercogu archivs ar Kurzemes archivu Bermonta uz-

brukuma laikā 1919. g. aizvests uz Rostoku, Vācijā.
2. Rīga s; pilsētas vēsturiskais archivs,

kura valde un kancleja atrodas šķūņu ielā 11. atvērts publi-

93
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kai no plkst. 10—13, sadaļas divās nodaļās, no kurām viena

— Šķūņu ielā 11, otra -—, Palasta ielā 4, Doma muzējā.
Archiva savešanu sistemātiskā kārtībā uzsāka 1882. g, No

agrākiem pilsētās vēsturiskiem dokumentiem v. t. t. daudz

kas gājis zudībā. No 1674. g. 9. februāra ugunsgrēka rāts

kanclejā aizgāja bojā pilsētas grāmatas un rāts protokoli
līdz 1642. g. un vidus laiku korespondences lielākā daļa,

starp citu, sarakstīšanās ar Hanzas pilsētām.

1915. g. evakuēti uz Pēterburgu un nodoti zinību aka-

dēmijai 138 oriģināldokumenti (Urkunden), sākot no 1220.

gada, kuri, pretēji miera līgumam, no turienes atpakaļ nav

saņemti. Rīgas domkapitula, biskapu un virsbiskapu ar-

chivus 16. g. s. otrā pusē aizveda uz Poliju, bet to atliekas

krievu režima laikā uz Pēterburgu un Maskavu. Livonijas
vācu ordeņa archivs 1621. g. aizvests uz Stokholmu. Rīgas
pilsētas archivs ir vecākais Latvijā.

Rīgas vecās domes (rāts) archivs, pēc savas novietoša-

nas rātsnama ugunsdrošās velvēs sadalījās iekšējā jeb sle-

penā un ārējā archivā. Archiva nodaļā, Palasta ielā 4, iek-

šējā archivā atrodas' Rīgas pilsētas privilēģijas, līgumi ar

vietējiem zemes kungiem, ordeni, ārzemju valdniekiem un

pilsētām, apm. 900 dažādu pa lielākai daļai oriģināldoku-
mentu uz pergamenta ar vaska zīmogiem, sākot no 1220. g.;

vidus laiku pilsētas tiesību dokumenti un grāmatas, starp

kurām vecākā ir parādu grāmata no 1286.—1352. g. Arējā:

archivā sakopoti alfabētiskā kārtībā vēsturiski materiāli no

Rīgas ārējās un iekšējās vēstures: Curlandica, Lemsaliana,

Litera, Monetaria, Moscovitica, Ruthenica, Polonica, Suecica;!

Uexkūlliana v. t. t. Tiem pieslienas rāts (domes) dažādi1
apakšnodaļu archivi: maģistrāta virskanclejas dokumenti

(rātsprotokoli, galma un sūtīti raksti, oriģinalreskripti, vai-]
dības pavēles), sākot no 16. un 17. g. s.; pilsētas rēķini unj
protokoli: tirdzniecības tiesas, Fogtejas un zemes fogtejas;
tiesu, finansu valdes, iecirkņu, amatnieku un cunftes un bā-

riņu tiesu un konsistorijas grāmatas un aktis, no 17. g. s.

sākot, bet zemes fogtejas zemnieku lietu departamenta grā-f
mātas pat no 1457. g. v. c. Archivu nodaļā, Palasta ielā,,

atrodas apm. 3000 dokumentu, kurus uzglabā archivu vel-;

vēs, un apm. 115.000 aktu un 10.500 grāmatu, kurus uzglabā
5 lielās archiva telpās, Domas muzejā. Archiva nodaļa Šķūņu
ielā sastāv no bijušo Rīgas nodokļu valdes un pilsētas kara

klausības komisijas darīšanu grāmatām un aktiem; pilsētas
valdes aktiem no 1879.'—1890. g. un dažādu citu pilsētas ie-

stāžu grāmatām un aktiem priekškara pēdējo 3 gadu de-

smitu laikmeta.

3. Zemkopības ministrijas archivs, Kal-

paka bulv. 6, atvērts no plkst. 9—15, sestdienās līdz 13.

agrākais bijušās Baltijas domeņu valdes archivs, satura grāj
mātas no 1710. g., aktus, sākot no 1490. g., starp tiem ori-



ģinaldokumentus no ordeņa laikiem, kontraktus, robežu ak-

; tus, Kurzemes hercogu pavēles, privātu un kroņa muižu plā-
nus, sākot ar 1710. g,; agrākās Kurzemes hercogu virsmež-

! niecības (aktus sākot no 1608. g., pavēles no 1707.—1796. g.,

gada pārskatus no Kurzemes mežu iecirkņiem' no 1686. g.

( sākot), agrākās kāmeralvaldes ekonomijas nodaļas, Kurze-

i mes domeņu valdes (1841. g.) un mērīšanas- komisijas

t (1832. g.) archivus. ,

0t
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XXIII. Bibliotekas.

Latvijas Valsts bibliotēka, Pils laukumā 2,

dibināta uz ministru kabineta 1919. g. 28. augusta lēmuma

pamata. Uz likuma pamata, valsts bibliotēka saņem bez mak-,

sas visus Latvijā iznākošus grāmatas, laikrakstus, žurnālus un

citus publiskai izplatīšanai paredzētus iespiedumu darbus.:

Bibliotēka sākumā atradās L. Jaunielā 26. 1921. g. ta pār-

gājaizglītības ministrijas agrākās telpās, Pils laukumā 2. (kur
atronošais nams celts 1783./85. g.), paturēdama arī savas pir-
mās telpas Jaunielā. 1922. g. 24. maijā Satversmes Sapulce
izdeva likumu par valsts bibliotēku, ar ko ta nostādīta uz dro-

šiem pamatiem.
Bibliotēkā apm. 60.000 sējumu. Tās galvenā lasītava

(Pils laukumā 2) atvērta darbdienās no pīkst. 10—20, kur

izsniedz grāmatas lasīšanai uz vietas. Turpat dabūjami lasī-

šanai visā Latvijā iznākošie laikraksti un, uz pieprasījumu,
žurnāli un references grāmatas. Dublētunodaļa (Jaunielā 26),j
kura izsniedz grāmatas līdzņemšanai uz mājām' pret galvo-
jumu, atvērta no pīkst. 15—19. Bibliotēkas lietošana bez

maksas. Grāmatas izsniedz katram, kas sasniedzis 15 g. ve-j

cumu. Valsts bibliotēkas darbu veic kādi 40 darbinieki. Bib-3

liotekas gadskārtējs budžets pārsniedz 100.000 latu.

Valsts bibliotēkai ir nodaļa pie Statistiskās pārvaldes (Sta-

bu ielā 12) ar vairāk nekā 12.000 sējumu. Ta pieietama arj
sevišķu Statistiskās pārvaldes atļauju.

Projektēts atrast līdzekļus modernas bibliotēkas prasībām]
piemērotas ēkas celšanai.

Rīgas pilsētas bibliotēka, pilsētas domes;

(rāts) namā, pie Rāts laukuma, dibināta 1524. g., ir vecākā,|
plašākā un techniski vislabāk iekārtotā bibliotēka

Kopš 1553. g. atradās pie Domes baznīcas. Uz tagadējām teļi
pām pārcelta 1891. g. Lasītavā izsniedz bibliotēkas krātu-ļ
vēs atrodošos grāmatas, laikrakstus un žurnālus. Pieejamai
visiem par brīvu. Atvērta darbdienās no pīkst. 10—15; sest-

dienās līdz 13. Bibliotēkā pāri par 120.000 sējumu, starp

tiem daudz retu grāmatu, visvairāk vācu un citās svešās va-

lodās, ar lielu nozīmi, sevišķi par Baltijas pagātni. Patrei-

zējos apstākļos Latvijas vispusīgākā grāmatu, laikrakstu un

žurnālu krātuve, kur smelties materiālus zinātniskai un pu-
blicistiskai darbībai. Grāmatas lasīšanai uz mājām izsniedz

pret sevišķu bibliotēkas vadībai pazīstamu personu galvojumu-
Rīgas pilsētas Missiņa bibliotēka, Jē-

kaba ielā 18, atvērta darbdienās no pīkst. 13—-18, svin. dienas]
slēgta. leeja visiem bez maksas. Ir pilnīgākā grāmatu, laik-

rakstu un žurnālu krātuve latviešu valodā. Tajā atrodas vai-

rāk nekā 26.000 sējumu. Ir arī vērtīgi manuskripti un citi

agrāku laiku dokumenti, šo bibliotēku savāca un sakārtoja
bibliofils J. Missiņš, ziedodams šim darbam vairāk neka

40 gadus, sākot ar 1885. g. Ar pilsētas- domes 1925. g. 15. ok-
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tobra lēmumu, pilsēta šo bibliotēku nopirka 1926. g. Biblio-

tekaas novietošanai un lasītavu ierīkošanai pārbūvēja pilsētai
piederošo namu, uz kuru to pārcēla 1927. g. no Baznīcas

ielas 25. Bibliotēka atklāta publikai sākot ar 1927. g. de-

cembri.

Pilsētas bezmaksas tautas bibliotēkas.

Tās ir sekošas: pirmā — bibliotēka, Ģertrūdes ielā 19/21;
otrā — bibliotēka, Dārtas ielā 41a; trešā — Sadovņikova
ielā 37; ceturtā — Miera ielā 43; piektā — Krāsotāju ielā

32; sestā — Sīmaņa ielā 14/16; septitā — Slokas ielā 40;
astotā — Bolderajā. To lasītavas atvērtas darbdienās no plkst.
14—20, izņemot pirmo un otro bibliotēkas, kuru lasītavas at-

vērtas no 15—20. Pie V. un VIL bibliotēkām ir arī bērnu

lasītavas: V-tās atvērta no 12—16, Vīl-tās no 12—18. Visās

šais bibliotēkās izdod lasītajiem grāmatas arī uz mājām, pret
galvojumu: 1., 11., IV. un VI. no plkst. 15—19; 111. no

15—20 un V, VII. un Vili. no 14—20 Vairākām šīm biblio-

tēkām ir grāmatu izdalīšanas punkti: otrai bibliotēkai trīs,
trešai, ceturtai un septitai pa vienam un piektai un sēstai pa

divi punktiem. 1928. g. sākumā atvērta IX. bezmaksas tautas
bibliotēka, Vidzemes šosejā 5.

Plaša izcilus bibliotēkaRīga

M. Sneiders un A. Sīrs

Dzirnavu ielā 39- Tāļrunis 2-9-3-2-6

Grāmatas 3 vietējās, kā ari angļu un franču valodās

Visjaunākais literatūrā — lielā izvēlē

Vērtīgi pirmskara izdevumi. Klasiķi. Ceļojumu apraksti.
Grāmatas par mākslu, filosofiju un citām zinātnes nozarēm

Speciāla Baltijas nodaļa

Bibliotēka bērniem — vērtīga izlase

Mēneša abonements Ls 1.50

Drošības iemaksa Ls 2.—



XXIV. Opera, teatri un koncerti.

Nacionālā Opera, atrodas izcilus skaistā vietā,]
pie pilsētas kanāla, starp Brīvības un Aspazijas bulvāriem unl
Kr. Barona ielu, bijušā Rīgas pilsētas I. teātra pilsētai piede-;
rošā namā,,kurš celts grieķu stilā 1860.—68. gados, 1882. g.

izdega, pēc kam 1885.—87. gados piemērotāki izbūvēts ska-j
tuves mākslas prasībām. Vācu okupācijas kara spēkam noj
Rīgas izvācoties, 1919. g. naktī no 2. uz 3. janvāri izdegā!

operas dienvidus gals ar tur glabājošamies skatuves kostīmiem]
un piederumiem, šīs telpas atjaunotas agrākā veidā 1922.-23.1
gados. Savu tagadējo uzrakstu «Nacionālā Opera" frontes!

pusē ta dabūja 1921. g. šī uzraksta vietā pirms kara stāvējaj
„Die Stadt den darstelīendenKūnsten", kurš noņemts uz krie-j
vu valdības rīkojuma pamata 1914. g. Latviešu operas izrā-j
des sākās jau 1912. g., kad tās notika bijušā varjetē teatraj

Nacionalā opera.

«Kazino" telpās, Brīvības ielā Nr. 80. Kā pirmā uzvesta

1912. g. 27. decembrī opera «Jevgeņijs Oņegins". Operas

dibinātājs un diriģents — Pavuls Jurjāns. Drīz pēc tam no-

dibinājās „Operas savienība", kura garantēja šī pasākuma pa-

stāvēšanu. Opera ar panākumiem darbojās līdz pasaules ka-

ram, kad ta darbību pārtrauca. Vācu okupācijas laikā, 1918

g. Pēterburgas latviešu muziķu aprindas, prof. J. Vītola, l

Zālīša un T. Reitera vadībā, nolēma stāties pie operas atjau-
nošanas, ataicināt no Krievijas operai vajadzīgos latvju dzie-

doņus un muzikālos spēkus un ar gatavu trupu atgriezties v!
Rīgu. šim aicinājumam bij panākumi un jau ta paša gad*

98
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R; oktobri latviešu opera uzsāka izrādes Nacionālā teātrī ar

Rich. Vāgnera «Skrejošo Holandieti". Opera darbojās arī ko-

munistu laikā, pie kam, sākot ar 1919. g. 23, janvāri, tās iz-

rādes notika tagadējās telpās. Zem Nacionālās operas nosau-

kuma atklāta 1919. g. 2. decembrī. Speciālas baleta izrādes

operā uzsāka 1922. g. 1. decembrī. Operas sezona skaitās no

zeptembra līdz jūnijam. Izrāžu sākums 7.30 vakarā; svēt-

dienās arī 2 dienā.

Operā pavisam 1530 vietas, no kurām orķestra ložās 35,
[parketa ložās 71, I. balkona vidus ložās 51, I. balkona sānu

Iložās 152, I. balkona dibina ložās 36, orķestrā 118, parketā

270, parterā 156 (no kurām 90 stāvvietu), 11. balkonā 144,
II: balkona ložās 73, 111. balkona 274 un galerejā 150.

Modes u. veļas veikals J. Kašdan

Rīgā, L. Grēcinieku ielā 13

Ķungu un dāmu veļa lielā izvēlē no paša
|-: darbnīcas, cimdi, zeķes, kravates u. t. t. :-:
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LatvijasNacionalās
operas

I.

balkona
plans

Latvijas
Nacionalās

operas

II.

un

III.

balkonu

un

galerijas
plans
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J. Svager ļ
I pirmklasīga dāmu drēbniecība j
• Rīgā, Tirgoņu ielā 9 (1, trepi) j
• Specialnodaļa priekš kažokdarbiem •

:•.
•••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••

Modes, galantērijas un trikotāžas lieltirgotava

Jr^Vioifi*i
R 5 ?s

» Kungu ielā 5 (1 trepi)
• V/IiCtlLIIIj Tāļruniz 2-1-5-8-8

Visplašākā* izvēle no visāda veida spicēm, galantērijas, lentām-.'

kleitu sprādzēm, pogām, mutautiņiem, zeķēm, cimdiem u. t. ī.

Izdevīgākā iepirkšanās vieta veikalniekiem.
==±= Pastāvīgi krājumā pēdējie jaunumi. !

KOKTĒLNIEKS

H. MERCS, RĪGĀ I
MARIJAS IELA 115, DZ. 63

Pieņem visādus koktēlniecībā attiecošos darbus ļ

_ "'"'-Wm

; Drogu, parfimērijas un gumijas preču :

i tirgotava i

ļ Prov. D. GARBERS, ļ
i Aspazijas bulv. 7, iepretim operai
• Liela izvelē iekš- un ārzemju parfimērijas, tualetpiederumi un %
9

.
teātra sminķi par lētām cenām. Tāļrunis 2-0-0-7-2 »*



Nacionālais Teātris, Valdemāra ielas un Kron-

valda bulvāra stūrī, celts 1900.—1902. gados, kā Rīgas pil-
sētas 11. teātris, kurā līdz 1917. g. vasarai izrādes notika krie-

vu valodā. Teātra izrādes latviešu valodā tur uzsāka 1917. g.

.rudenī. Gadu vēlāk, 1918. g. 18. novembrī, Tautas Padomes

atklātā sēdē še tika deklarēta Latvijas republikas neatkarība.

Nacionālais teātris dibināts 1919. g. 30. novembrī. Reālistiski-

psicholoģisks teātris. Uzved latvju un cittautu dramatiskus

darbus reāli - modernā izpildījumā. Izrāžu sākums ikdie-

nas plkst. 7.30 vakarā; svētdienās un svētku dienās arī plkst.
2 dienā. Sezona no zeptembra līdz jūnijam.

Nacionalais teatrs.

Nacionālā Teātra 1927./28. sezonas ieejas cenas.

II Pirmizrāžu un viesu izrāžu: parketa vai
dā Ls 4.-—; parketa 6.—7. r., balk. ložu 3. r. vai I. balk. 2 r.

; 13. rindā Ls 2.50; parketa 11.—15. un I. balkona 4. r. Ls 2.20;,

ļļLts 3.—; parketa B.—lo. r., balkona ložu 3. r. vai I. balk.

jpalkonu ložu 1.—2., vai parketa 1.—5. r. un I. balkona 1. rin-

ļparketa 16.—17., I. balk. 5. un 11. balk. 1. rindā Ls 1.80;
11. balkona 2. r. Ls 1.20, 3.—6. r. 80 s., 7.—9. r. 60 s. un

jgalerejā 40 s.

Parastās: parketa un balk. ložu 1.—2. r., parketa
IL—7_ r-j un i. balk. 1. r. Ls 3.—; parketa B.—lo. r. un

ļ|. balkona 2. r. Ls 2.50; parketa 11.—15. r., balk. ložu 3. r.

|h I. balk. 3. r. Ls 2.—; I. balk. 4. r. Ls 1.80; parketa
16.—17. r., I. balk. 5. r. un 11. balk. 1. r. Ls 1.50; pārējās
vietās cenas tādas kā pirmizrādēs.

Ārkārtējās izrādes. Tajās visu vietu cenas par

'iļapm. 70% augstākas nekā parastās izrādes.
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Paaugstinātās izrāžu cenas. Tās saskan ar

pirmizrāžu cenām, ar to izņēmumu, ka vietās, kur pirmizrā-;
dēs ņem 4 latus, paaugstinātās izr. cenas ir Ls 3.50, kur

Ls 2.20 — ņem Ls 2.— un kur pirmizrādēs ņem Ls 1.80, pa-

augstinātās izrāžu cenas ir Ls 1.50.

Pazeminātās cenas. Tās, salīdzinot ar parastajām
cenām, ir par 40% zemākas dārgāko vietu kategorijās un par

50% zemākas pārējās vietās.

Skolnieku cenas. Tās ir: 1 lats ložu 1.—2. r.,

parketa 1.—5. r. un I. balk. 1. r.; 80 s. parketa 6.—10. r.

un I. balkona 2. r.; 70 s. I. balk 3. r.; 60 s. parketa 11.—15.

r., I. balk. ložu 3. r., I. balk. 3. un 11. balk. 1. r.; 50 s. par-

keta 16.—17. r., I balk. 5. r. un 11. balk. 2. r.; 40 s. 11. balk.

3.-6. r.; 30 s. 7.—9. r. un 20 s. galerejā.
Kase atvērta ikdienas no 10;—13 un no 17—19.30, kā arī

pusstundu pēc izrādes sākuma. Par virsdrēbju uzglabāšanu;;
jāpiemaksā par katru biļeti 10 sant. kasē, izņemot skolnieku

un kareivju izrādēs, kur par virsdrēbju uzglabāšanu nekādu

maksu neņem.

Damu frizešanas zalons

Ludvig
BRĪVĪBAS IELĀ 14 Tāļr. 2-7-4-3-8

Modernas frizūras, galvas maz-

'* Jr gāšana, matu krāsošana, grie-
:-: :-: šana, nagu kopšana :-:

Pozamentiers; Apavu darbnīca

J*Balodis 1

!
Kr. Barona iela 74 Lielā izvēlē

Izgatavo glīti, ātri un lēti kungu, dāmu Ūn bērfflJ

bārkstis, šņores aPavi un ūdenszābaki

• • iin f»n>r1olnc • • ' pagatavoti no pirmā labuma
.-. uii UTUUtJļUfc izpilda ātri un glīti
tapsētāju u.konfeke.nozarēm I pasūtījumus un izlabojumus

R. LEVIN

veļas, kleišu un modes preču lieltirgotavl
Rīgā, Marijas ielā 28. Tāļrunis 2-9-3-0-7
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Latvijas Nacionalā teatra zāles plans.

A. Skatuve, orķestris un parkets.

Vietu skaits: orķestra ložās 16, parketa ložās 60, parketā 333,
kopā 409.
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Latvijas Nacionalā teatra zāles plans.

B. Pirmais balkons, otrais balkons un galerija.
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Dailes teātris Lāčplēša ielā 25, pirms kara pastā-

vējušā „Jaunā Teātra" vietā, Rīgas latviešu amatnieku palī-
dzības biedrības namā, kura teātra un koncertu zāle 1921. g.

vasarā pārbūvēta moderna teātra prasībām piemērotā veidā.

Dailes teātris dibināts 1920. g. 19. nov. Repertuārā latvju un

cittautu dramatiski ražojumi. Izrādes stilizētā veidā, atdzīvi-

not romantisko, izceļot grotesko, apvaldot vulgāro, idealizējot
reālo. Izrāžu sākums pīkst. 7.30 vakarā; svētdienās arī pīkst.
2 d. Sezona ilgst no zeptembra līdz jūnijam.

Dailes Teātra vietu cenas
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Ls Ls Ls Ls Ls

Z ā 1 ē:

K2.N5

I. v. 1.—10. rind. 1—220

II.
,

11.—18.
,

221—396

III.
,

19.—24. ,
397—515

3.—

2.—

1.50

2.—

1.50

1.—

1.20

1.—

—.80

1.—

—.80

-.60

— .80

—.60

—.40

Balkona:

I. v. 1.—3. rind. 1—118

II.
,

4.-7.
„

119—193

1.50

|—.80
l.— —.80

—.40

—.60

-.30

—.40

—.20—.60

Piezīme: Par garderobi
kareivju izrādēs 10 san

20 san . no p rsonas, skolni ;ku tr

Špiču un modes preču tirgotava
JĒ, ■ ■' »■ v

M. Kačerginskij, agr.
„Santil"

Audēju ielā 13, Rīgā Tāļr. 2-2-6-5-4

:-: :-: Lielā izvēlē ŠP1CES, DAMU un KUNGU VEĻA :-: :-:

Cenas ārpus konkurences

S. Leibovics
Teātru un masku kostimu ateljē

:-: :-: RĪGA, Kurmanova ielā 20 :-: :-:
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Dailesteatra zālesplans.
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Strādnieku teātris, Tērbatas ielā 64, Tautas na-

mā, pastāv no 1927. g., dod izrādes vairākas reizes nedēļā.
Izrāžu sākums plkst. 19.30; svētdienās ir ari pēcpusdienu iz-

ļrādes, kuru sākums plkst. 14.

Vācu drāma (Deutsches Schauspiel), Vingrotāju
ielā 1, uzved galvenā kārtā komēdijas, retumis ari drāmas un

traģēdijas. Izrādes parasti 3—4 reiz nedēļā. Izrāžu sākums

20, beigas 23; svētdienās pēcpusdienas izrādes, kuru sākums

plkst. 15.
r Krievu dramatiskais teātris, Merķeļa ielā

113, uzved visāda veida dramatiskus ražojumus: drāmas, komē-

dijas un traģēdijas. Izrādes ikdienas. Izrāžu sākums plkst. 20;
[svētdienās arī pēcpusdienas izrādes, kuru sākums plkst. 13.

Žīdu teātris, darbojas periodiski, izrādes sniedz žar-

gonā. Izrādes notiek Ebreju klubā (Skolas ielā 6), vai Uļejas

[zālē (L. Ķēniņu ielā 1). Izrādes 4—5 reiz nedēļā. Izrāžu

sākums parasti plkst. 20.30.

Koncertu zāles. Galvenās koncertu zāles Rīgā ir:
1) Konservatorijas (Kr. Barona ielā 1); 2) Rīgas latviešu bie-
drības teātra zāle (Merķeļa ielā 13), aizņemta krievu dram.

teātra izrādēm; 3) Vācu amatnieku biedrības (L. Ķēniņu
ielā 30); 4) Uļejas (L. Ķēniņu ielā 1); 5) Melngalvju namā,

Rātslaukumā 5.

Lielākie simfoniskie un ievērojamāko dziedāšanas koru,

dziedoņu un mūzikas virtuozu koncerti parasti notiek Nacio-

ļnalā operā vai Konservatorijas zālē.

XXV. Publiski dārzi.

1. Vērmaņa dārzs, Rīgas patricietes Annas Vēr-

man ietaisīts un dāvināts pilsētai par publisku dārzu 1817. g.,

atrodas starp Kr. Barona, Merķeļa, Tērbatas un Elizabetes

ielām, ar minerālūdeņu iestādi,plašām restorāna telpām, kurās
tagad studentu publiska ēdienu virtuve, un kinoizrādēm aiz-

ņemtu koncertzāli. Restorāna telpām pretim redzama mūzi-

kas estrāde, kur kareivju orķestris dod bezmaksas populārus

koncertus. Dāvinātājai, turpat dārzā, pilsēta 1829. g. uzcēla

nelielu pieminekli. Dārza platība 4,98 ha.

2. Viestura dārzs, atrodas ziemeļos no Hanzas

laukuma, starp Rūpniecības ielu un Daugavmalu, ietaisīts

1711. g., ievērojams ar lieliskām vecu liepu alejām, klusa,
ēnaina atpūtas vieta, ar diviem dīķiem un sporta un rotaļu
laukumiem. Pirmskara jautrā restorānu dzīve (divi restorāni,
no ikuriem viens, mazākais, atradās dārza centrā un saucās

par „Vēso pīpi", bet otrs, lielākais, ziemeļrietumu stūrī ar

plašu varjetē izrāžu ziemas zāli, kurā tagad atrodas kafejas

restorāns, un iepretī šim restorānam atrodošais vasaras var-

jetē teātris) pēckara laikā nav atjaunojusies. Līdz 1921. g.

dārzs saucās par Ķeizardārzu. Dārza platība 8,05 ha.



3. Strēlnieku dārzs, starp Valdemāra ielu, Kal-

paka bulvāru, Elizabes ielu un pilsētas kanālu, ierīkots

1863. g., līdz pasaules karam atradās 1859. gadā dibinātās

Strēlnieku biedrības lietošanā, ar restorānu, koncertzāli un:
sporta laukumiem. Kara laikā krievu valdība dārzu un bie-

darbību slēdza. Pēc kara dārza dienvidus daļu ar koncertzāli

un restorāna telpām nodeva Virsnieku Kluba rīcībā, bet zie-

meļu, dārza lielāko daļu, atstāja Strēlnieku biedrības lieto-

šanā.

Kaļķu iela, Basteja, Brīvibas un Aspazijas bulvaru sākums.

4. Pilsētas kanāla apstādījumu josla

stiepjas no Marijas ielas līdz Valdemāra ielai, gar kanāla abām

pusēm, bet pēc tam gar kanāla kreiso pusi un Kronvalda bu!-

vaaru līdz pēdējam pār kanālu vedošam tiltam. Šo apstādi-
jumu joslu uzskata par Rīgas parku kultūras augstāko sasnie-J
gurnu, ar ko rīdzenieki var lepoties pat ārzemnieku priekšā.
Lielisks skats atklājas no Brīvības tiltav uz Nacionālo Operu,
Brīvībaas, Aspazijas un Basteja bulvāriem un lekš,Rīgas ku- ,
stības centrālo nervu — Kaļķu ielu. Bet visplašāko pār šo

skaisto apstādījumu joslu un dzīvās kustības rajonu skatu

sniedz vēriens no uz Bastejkalna atrodošās kafejas restorāna ;
augšējās galerejas. Pilsētas kanāla apstādījumu joslu sāka

veidot 1857. g. Tad arī, uzbērumu ceļā, izveidots Bastejkalns,
kura nosaukums ņemts no vārda «bastions". Kanāla apstādī-
jumu platība 11,12 ha.

4. Arkādi jas dārzs, saukts arī par Torņakalna
parku, ieņem 6 ha platību, atrodas starp L. Altonavas un Brīv- ļ

110
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zemnieka ielām un dzelzsceļu, ar no Marijas dzirnavu ezera

\. caurtekošu upīti un kalnainu virsmu, no kurienes atklājas
! lielisks skats uz Daugavuun Rīgu ar viņas daudzajiem baznīcu

torņiem, ir patīkama atpūtas vieta, kura pavasarā un vasarā

ļoti iemīļota. 1926. g. dārzā uzcelta mūzikas estrāde ar se-

višķi izbūvētu un apstādījumiem norobežotu laukumu kon-

certu apmeklētājiem,
i5. Uzvaras parks, agrāk saucās par Pētera parku,
'ziemeļos no Arkādi jas dārza, stiepjas romba veidā līdz Raņķa
, dambim un patlaban atrodas tikai tapšanas stadijā, kaut gan

pilsētas plānos tas iezīmēts par parku jau 1910. g.

6. Grīziņkalna parks, starp Pērnavas, Ata, Lī-

[ nijas un Ērgļu ielām, pirmskara laikā ar savu restorānu un

I varjetē teātri noderēja nakts izpriecu dzīvei. Tas nāca plaši

pazīstams tautā 1905. g. revolūcijas dienās tur notikušo,
ļ grandiozo tautas sapulci, kurā piedalījās kādi 60.000 cilvēku.

Tagad tas pārvērsts par tautas atpūtas vietu un tiek izbūvēts

par modernu parku. Platība 8,75 ha. .
7. Meža parks, starp Ķīšezera ielu, Ķīšezeru un

Mīlgrāvja dzelzsceļlīniju, ir plašākais Rīgas publiskais dārzs.
Šo apgabalu Gustava Ādolfalaikā, 1621. g., kad zviedri Jaun-

( Mīlgrāvī ierīkoja kara nometni, nosauca par karaļmežu. Ap
1890. g., kad radās ideja šo ar skuju kokiem apaugušo rajonu

pārvērst lielā parkā, šis apgabals tika pārdēvēts par Ķeizar-

Tirg°tava J. Redlich
Redlicha stūris Dibināts 1857. g.
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mežu. Jau pirms kara tur tika sabūvēts prāvs skaits vasar-

nīcu, ierīkots zooloģiskais dārzs un uzbūvētas divas tramvaju
līnijas, no kurām viena (Nr. 6) pa Ganību dambi līdz Alek-

sandra Augstumu slimnīcai un otra —■pa tagadējo Ķīšezera
ielu: no dzelzsceļa līdz Ķīšezeram. Kara laikā zooloģiskais
dārzs tika iznīcināts, vasarnīcas atstātas un tramvaja satiksme

uz turienipārtraukta. Pēc kara šis parks pārdēvēts par Meža

parku, no kura atdalīja dienvidus stūri ar nosaukumu „Meža
kapi". Sākot &r 1922. g. satiksmi ar Meža parku pa Ķīš-

ezera ielu un Kokneses prospektu uzturēja ar autobusiem, bet

1927. g. uz turieniatjaunota arī elektriskā tramvaja satiksme;

8. Ilģeciema jeb Dzeguzkalna parks.
lerīkots uz Dzegužkalna ar labi veidotiem celiņiem un skai-

stiem apstādījumiem, pie Daugavgrīvas ielas. No ta augstā-
kām vietām atklājas lielisks skats uz visām pusēm. Dzeguž-:
kalna apstādījumi ieņem 6,34 ha.

9. Esplanādes apstādījumi, ierīkoti pēc 1902.

g., ieslēdz Esplanādes■ laukumu no visām pusēm, ieņem 3,60
ha platību.

10. Citi pilsētas atklātie dārzi un ap-

stādījumi: 1) Bij. Semināralaukums, pie Elizabetes ielas

un Kronvalda bulv., 0,70 ha; 2) M. Vērmaņa dārzs, pie Eli-

zabetes un Tērbatas ielām, 0,44 ha; 3) Rāvelina laukums,

starp M. Vērmaņadārzu un Brīvības bulv., 0,27 ha; 4) Miera

dārzs, pie Miera ielas, 3,02 ha; 5) Kojusalas dārzs, uz Koju

salas, 1,54 ha; 6) Jēkaba laukums, pie Jēkaba un Valdemāra

ielām, 0,44 ha; 7) dažādi sīki apstādījumi, 0,66 ha; 8) Pil-

sētas kapi (Meža parkā) 9,87 ha, Matīsa 8 ha; Ķīšezera (Sv.
Markus) 6 ha, un Buļļu (Sv. Lacarus) 3 ha. To kopplatība
ir 33,94 ha.

XXVI. Operete, cirkus, kinematografi, varjetē
teatri, dejas lokali un dejas skolas.

Operēt c. Mēģinājumi nodibināt Rīgā pastāvīgus ope-

retes teātrus pēckara laikā nav devuši apmierinošus rezultā-

tus, kaut gan apmeklētāju tām netrūktu, ja tos nostādītu uz

pietiekoši augsta mākslas līmeņa.
Salamonska. cirkus, Merķeļa ielā 4, darbību uz-

sāka 1884. g. 15. oktobrī. Cirkū, ieskaitot stāvvietas, 1300

vietu. No 1920. g. cirkus vadība atrodas Bredforda-Forkača
rokās. Cirkus sezona parasti skaitās no 1. oktobra līdz 15. ap-

rilim.

Kinematogrāfi. Pirmie kinematogrāfi Rīgā radās

1903. g. Tagad to te ir 20, no kuriem ievērojamākie grupē-

jas uz Elizabetes un Marijas ielām. Kino izrāžu sākums darb-

dienās 17 vai 18, svētdienās plkst. 14 vai 15. Vairākos kine-

matogrāfos kā papildinājumus sniedz deju, dziedāšanas, dekla-

mācijas, mūzikas vai cirkus gabalu divertismentus.
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Varj c t ē teatr i. Tie pēckara laikā darbojas šauros

apstākļos, sakarā ar rigurozajiem alkohola noteikumiem. Var-

jetē izrādes sākas plkst. 23 un beidzas 2 nakti.

Dejas un balles. Rīdzenieki, izņemot kara gadus,
visos laikos daudz dejojuši. Rīgas balles sezona skaitās no

novembra līdz marta otrai pusei. Visvairāk, bez šaubām, tiek

ziedots uz dejas dieves altāra februārī, fašingu un karnevālu

mēnesī. Starp ballēmpirmo vietu ieņem studentu vecāko kor-

porāciju balles. Tomēr par lielāka stila balli atzīstama gads-

kārtējā preses balle, ar kuru faktiski noslēdzas sezonas ievē-

rojamāko baļļu cikls. Bet pastāv pie dažiem restorāniem un

klubiem dejas grīdas, kur ikvakarus, kā ziemā, tā vasarā,

publika var piedalīties one step, foxtrott, tango, black bottom

vai čarlstona dejās.
Dejas skolas un ritmisko kustību kursi.

Dejas skolas Rīgā pastāv vismaz kopš 19. g. s. sākuma. Pēc-

kara laikā te 6 dejas skolas, kuras māca zalondejas. Pastāv

2 ritmikas skolas. Speciāli baleta sagatavošanas kursi nodi-

bināti pie Nacionālās Operas.

XXVII. Kapsētas.
A. Luterticīgo kapsētas:

1. Meža kapi, V. p., pieslienas ziemeļaustrumos Meža

parkam, dienvidaustrumosĶīšezera ielai, bet dienvidrietumos

un rietumos atrodas 100 līdz 400 metru attālumā no Man-

gaļu dzelzsceļa, ir plašākā kapsēta visā Latvijā. Viņu centrā

atrodas Brāļu kapi ar nezināmā kareivja kapu. Pēckara

laikā tajos apbedīti ievērojamākie valsts un sabiedriskie dar-

binieki.

2. Jēkaba kapsēta, V. p., Pokrova un Miera ielu stūrī.

3. Pētera - Domas; Ģertrūdes, Jāņa un Jēzus kapsētas,
V. p., starp Miera, Kluso un Klijānu ielām.

4. Markus kapsēta, V. p., Meža kapu dienvidos, pie Ķīš-

ezera ielas, no kurienes ved ceļš uz Meža kapiem.
5. Vecā Jēzus nabagu kapsēta, L. p., Katoļu ielā.

6. Trīsvienības kapsēta, V. p., pie Svētceļotāju ielas.

Deias tasi
L. Grēcinieku iela Nr. 24.

Tāļr. 2-1-2-8-6
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7. Matīsa kapsēta, L. p., Matīsa ielas gala, pie Lauvas ,
uti Vietalvas ielām.

8. Torņakalna kapsēta, K. p., pie Jelgavas šos., Kapu un

Brīvzemnieka ielām.

9. Āgenskalna kapsēta, K. p., pie Īles, Slokas un Hamana

ielām.
10. Lutera kapsēta, K. p., Ziepniekkalnā, Vaļņumuižas

un Mālu ielu stūrī.

11. Jāņa kapsēta, K. p., Ziepniekkalnā, blakus Lutera

kapsētai, pie Mālu ielas.
12. Pāvila kapsēta, L. p., pie Vietalvas ielas, pieslienas :

Matīsakapiem.
13. Ilģeciema nabagu kapsēta, K. p., pie Buļļu ielas.
14. Kareivju kapi, pie Mangaļu dzelzsceļa, iepretim Kara

slimnīcai.

Brāļu kapi.

B. Reformatu un anglikāņu kapsētas,

apvienotas ar Pētera-Domas kapsētu.
C. Grieķu-katoļu kapsētas:
1. Pokrova kapsēta, V. p., Pokrova ielā 12/14.
2. Visu Svēto kapsēta, L. p., Katoļu ielā 27.

3. Pareizticīgo kapsēta, L. p., pie Lazdonas ielas.

4. Krievu Torņakalna kapsēta, K. p., pie Jelgavas šosejas.
5. Krievu kapsēta, V. p., starp Katoļu kapiem un Man-

gaļu dzelzsceļu. Neizlietotā agrākos laikos daļa tagad pār-
vērsta par kareivju kapiem.

D. Vecticībnieku Ivanova kapsēta, L. p.,

pie Kalnu un Jēkabpils ielām.
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E. Romas - Katoļu kapsētas:
1. Katoļu kapsēta, V. p., pa kreisi no Ķīšezera ielas un

ceļa, kurš no Ķīšezera ielas ved uz Meža kapiem.
2. Jaunā katoļu kapsēta, K. p., Ziepniekkalnā, pie Mālu

ielas, pieslienas Jāņa kapsētai.
F. Žīdu kapsēta, L. p., pie Žīdu, Samarina, Ko-

stromas, Tējas un Līksnas ielām.

G. Karaimu un muhamedāņu kapsētas
atrodas viena otrai blakus, ziemeļos no Katoļu kapsētas, pa

kreisi ceļam, kurš ved uz Meža kapiem.

•* Cementa izstrādājumu un mākslīgā

j Bili granita-teraco un dilol darbniea

j JL B. ANDERSON
l Rīgā, Karlīnes iela 37

SHSSH9SS (Tramvajs Na 2)

'*«» »»> » ........

,/\ Tikai vislētākie zārki!

>| i). OZOLU apbedīšanas birojā. Rīgā, \(
< : Brīvības iela 114 (Rēveles ielas stūrī), j ";
\j pie Jaunās Ģertrūdes baznīcas). Tāļrunis 3-3-9-6 I..-'

\ f\ Granita, marmora on niksligi I
\ i ļ ahmegu darbnīca j

l R'Sā
'

Mat'Sa 'elā 145
'

92394 i

• (Pie Matīsa kapiem) . •
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XXVIII. Rīgas apskatīšanas plans.
Lai pietiekoši labi iepazītos ar Rīgu, vajadzīgs krietni ilgs

laiks. Bet ceļotājam ilgu laiku parasti tam nav iespējams,
ziedot. Tas, saprotams, gribēs par Rīgu gūt vispārēju pār-
skatu, sevišķu vērību piegriežot tam, kas to visvairāk interesē..
Vadoties no tā, brošūra sadalīta nodaļās, kurās ievietots viss

svarīgākais un interesentākais atsevašķi par baznīcām, laicī-

gām celtnēm, valsts vai pilsētas iestādēm, muzejiem, biblio-

tēkām v. t. t., lai ceļotājs varētu visracionālāki piegriesties,
katram atsevišķam to interesējošam jautājumam. Bet vispā-
rēju pārskatu par Rīgu gribēs iegūt katrs, kādēļ še uzrādīti

maršrutu posmi, kuriem sekojot, izlietojot vietējas satiksmes

līdzekļus, Rīgas vispārēju apskatīšanu var izdarīt pat \icnā

dienā. lekšrīgas apskatīšana (pirmais posms) un otrā posma
maršrutu ieteicams izdarīt, ejot kājām. Saprotams, pietieko-
šas orientēšanās labad, nepieciešams brošūru iepriekš izlasīt.

I. posms. Prefektūra un Pasta un telegrāfa centrālais
kantoris (Aspazijas bulv. 14 un 15) — Nacionālā opera —-

Aspazijas, Brīvības un Basteja bulvāri — Bastejkalns
— Pulvera tornis (Kara muzejs) — L. Trokšņa iela — Rā-

mera tornis (L. Trokšņa iela 15 un 17) — Jūrgena tornis

(Torņa ielā 11) — Zviedru vārti (savieno Torņa ielu ar L.

Aldaru ielu) — L. Jēkaba iela — Saeimas laukums — Sa-

eima — Jēkaba baznīca (katoļu katedrāle) — Marijas Mag.
dalenas (bijusē Alekseja) baznīca — Jumpravu tornis (re-
dzams no Klostera ielas 19 sētas) -— pilsētas seno mūru at-

liekas — Klostera iela — Pils laukums — Sāpīgās Dievmātes

baznīca — Pils — Svina tornis — Uzvaras kolona
—

Valsts

bibliotēka, Latvijas Banka — Finansu ministrija — Valsts

zemes banka — Valdemāra iela — Daugavmala — Svēta

Gara tornis — Anglikāņu baznīca — Daugavmalas tirgus —■
Bīskapu gāte — Herdera laukums ar Herdera pieminekli —

Palasta iela — Domas muzejs — Domas laukums —

:
Māras

jeb Domas baznīca — Birža
— finansielās dzīves centrs, ap

kuru grupējas banku un apdrošināšanas biedrību rajons (L.
Smilšu, Jēkaba, šķūņu, L. Pils ielas) — šķūņu iela — Pil-

sētas vēsturiskais archivs — Ģildes iela ( Lielā Ģilde, Mazā

Ģilde) — Laipu iela 8 (kur no sētas puses saskatāma daļa no

bijušās Sv. Katrines baznīcas) — šķūņu iela — Kaļķu iela
— Rāts laukums ar Rolanda statuju — pilsētas bijušās domes

(rāts) nams — Melngalvju nams — švabes nams — pilsētas
bijušās gardes mantu nams — Lielā Monētu iela — Mazā

Monētu iela 16 (kur agrākos laikos atradās Rīgas pilsētas
naudas kaltuve) — Svētā Pētera baznīca — Pētera baznīcas

laukums — caureja uz L. Skārņu ielu — ieeja starp namiem

116 un 18„J3v*Gara Komv. grunts gabalā — Sv. Jura baznīca

Kampenhauzena patversme (Nr. 8) un „Pelēko māsu" nams

— L. Kalēju iela — Jāņa sēta — Jāņa baznnīca — Skārņu
iela — Audēju, L. Grēcinieku un Mārstaļu ielu sākums -— J.
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Reutera nams (Mārstaļu ielā 2) —Reformatu baznīca (Mār-
staļu un Reformatu ielu stūrī) — Dannensterna nams (Mār-

staļu ielā 21) — M. Minsterejas iela (kur pie nama Nr. 2

saskatāmas bijušo pilsētas mūru atliekas) — L. Minsterejas
— Sv. Jura hospitals (Kungu un L. Kalēju ielu stūrī) — L.

Kalēju iela — Alberta laukums — Vecrīgas, Peitavas un Re-

formatu ielas (kur atrodošies nami pa lielākai daļai uzglabā-
jušies no Hanzas laikiem) — Staļļu iela:— Kārļa iela — Rī-
dzenes iela (vēsturiskās Rīdzenes upes vieta) — Audēju iela
— Vācu amatnieku biedrības nams (L. Ķēniņu ielā Nr. 30)
— Armijas Ekonomiskais veikals (Audēju ielā 6) Lat-

viešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība (L. Ķēniņu ielā

25/27) —■'Pilsētas valde (L. Ķēniņu ielā 5) —S-bas „Musse"
nams (L. Ķēniņu ielā 4) — „Uļejas" biedrības nams (L. Ķē-

niņu ielā 1) — Pilsētas (krājkase un lombards (Kaļķu ielā 9).

11. posms. Dzelzsceļu galvenā pasažieru stacija — Raiņa
bulvars — Angļu institūts (Raiņa bulv. 29) — Latvijas Kon-

servatorija (Kr. Barona ielā 1) — Latvijas augstskola (Rai-
ņa bulv. 19) — Rīgas Latviešu Biedrība (Merķeļa ielā 13/15)
-— Vērmaņa dārzs-— Kr. Barona iela— Centralviesnīca (Kr.
Barona ielā 20/22) —• Latvijas Atjaunošanas S-ba „Lats"
(Kr. Barona ielā 7/9) — Dzirnavu iela — Centrālā Savienība

„Konzums" (Dzirnavu ielā 68) — Latvijas piensaimniecības
centrālā savienība (Dzirnavu ielā 87/89) — Tērbatas iela —

Elizabetes iela — Mazais Vērmaņa dārzs — Rāvelina lau-

kums — Senāts un Tiesu Palāta (Brīvības bulv. 10) — Rīgas

Apgabaltiesa (Brīvības bulv. 8) — Grieķu-katoļu katedrāle
— Veselības kopšanas muzējs (Kalpaka bulv. 4)
— Zemkopības ministrija (Kalpaka bulvārī 6) — Espla-
nāde i— Latv. Lauksaimniecības Centralbiedrība (Baznīcas
ielā 4a) — Latvijas Sarkanais Krusts (Skolas ielā 1) — Pil-

sētas mākslas muzejs (Elizabetes un Valdemāra ielu stūrī)
— Rīgas biržas bij. komerskolas ēka (Kalpaka bulv. 1) —

Virsnieku klubs (Valdemāra ielā 5) — Strēlnieku dārzs —

Plkv. Brieža iela — Hanzas iela — Viestura dārzs — Eks-

portosta (Valsts saldētava.) — Andrēja sala (Sab. „Union"
saldētava, pilsētas un Latviešu Lauksaimnieku Ekonomiskās

sabiedrības elevatori, siļķu brāķis) — Eksportiela — Ana-

tomikums (Kronvalda bulv. 9) — Citadele (starp Daugav-

malu, Miķeļa un Muitas ielām un Kronvalda bulv.) — Ķīmi-
jas un fizikas ēka (Kronvalda bulv. 4) —Latvijas Nacionā-

lais Teātris (Kronvalda bulv. 2) — Lauksaimniecības fakul-
tāte (Kronvalda bulv. 1) — Technikums un Valsts Rīgas Ko-

mercskola (Valdemāra ielā lc) — Jēkaba laukums — Mantu

noliktavas (Torņa ielā 3/5), — Pilsētas Missiņa bibliotēka

(Jēkaba ielā 18) — Torņa iela
—. Jēkaba kazarmas — Ba-

steja bulv. — kanāla apstādījumu josla — Valdemara iela—

Rīgas pils. 11. vidus skola (Valdemāra ielā 1) — pils. 111. vidus

skola (Valdemāra ielā 2) — Ārlietu ministrija un Latvijas



hipotēku banka (Valdemāra ielā 3) — kanāla apstādījumu

josla — Gāzes iestādes ēkas (Pilsētas uzņēmumu valde, Ba-

steja bulv. 10) — pilsētas I. vidus skola un Tautas univer-

sitāte (Raiņa bulv. 8) — Brīvības bulv. •— Brīvības tilts.

111. posms. Dzelzsceļa galvenā pasažieru stacija — dzelzs-

ceļa uzbēruma viadukts — Gogoļa iela — Amatnieku skola

un technikums (Gaisina ielā 3) — Centrālā tirgus jaunbūves
— Sīkumu un gaļas tirgi — Sarkanie spīķeri — Satiksmes

ministrijas un Mākslas akadēmija (Gogoļa ielā 3) — Elijas
iela — Jēzus baznīca — Valsts papīru spiestuve (Maskavas
ielā 12) — Maskavas iela — Kārļa tirgus — jaunais un ve-

cais dzelzstilti — pontonu tilts — Valdemāra jūrskola (Kuģu
ielā 25) — Šoneru iela —- Uzvaras parks — Arkādijas dārzs
— Brīvzemnieka iela— Lutera baznīca — Altonavas iela —

Marijas dzirnavu dīķa upīte un dīķis — M. Nometņu iela —

Āgenskalna tirgus — L. Nometņu iela — Baložu iela — pa

elektrisko ielu dzelzsceļu līdz Dzegužkalna (Ilģeciema) par-

kam — Tvaikoņu iela — Pilsētas Ilģeciema līnijas tvaikoņu

piestātne, no kurienes
pa lielo Daugavu jeb mazo Daugavu

(Zundu) ar tvaikoni pusstundas laikā sasniedzama lekšrīgas
krastmala (iepretī L. Jaunielai).

IV. posms. Brīvības bulvars — Brīvības iela — Alek-

sandra Ņevska baznīca — Vecā Ģertūdes baznīca (Ģertrūdes
un Baznīcas ielu krustojumā) — Skolas iela — Tautas lab-

klājības ministrija (Skolas ielā 28) — Valdemāra iela —

Latv. sporta biedrība (Valdemāra ielā 65/67)) — Bruņinieku
iela — I. pilsētas slimnīca (Bruņinieku ielā 5), Brīvības iela
— Vidzemes tirgus — Karlines iela — Miera iela — pilsētas

kapsētas — Mieraiela — Hospitāļa iela — Kara slimnīca —

Invalīdu iela — L. Lāču iela — Mīlgrāvja (Mangaļu) dzelzs-

ceļa pārbrauktuve — Ķīšezera iela—
Meža kapsēta ar Brāļu

kapiem — no turienes atpakaļ uz Ķīšezera ielu — Kokneses

prospekts — Meža parks — Ķīšezers — Sarkandaugava —

Ganību dambis — Lopkautuve — Aspazijas bulvars.

V. posms. Brīvības bulvars — Brīvības iela — Jaunā

Ģertrūdes baznīca — Aleksandra vārti (dzelzsceļlīnijas tu-

vumā) — Fenikss — Vidzemes šoseja — Ropažu iela
—

L.

Šmerlis — Vidzemes šoseja — Juglas stacija un Juglas ezers

— Strazdu muiža — Biķernieki — Franka muiža —- Strauta

iela — Rumpmuižas iela — Pērnavas iela — Grīziņkalna

parks — Ērgļu iela
— Sarkanā Krusta slimnīca — Avotu

iela —- Stabu iela — Marijas iela — Prefektūra.

XXIX. Rīgas osta.

Rīgas osta ieņem plašu ūdeņu apgabalu, kurā ietilpst arī

Ķīšezers. No Daugavas grīvas skaitot, osta stiepjas 40 klm

garumā līdz Doles salas augšgalam, pa Lielupi līdz Vārnu

krogam un pa Veco jeb Aklo Daugavu līdz Vecākiem, Ostas

galvenā daļa ir Daugavas lejgals. Ģeoloģiskā ziņā tas sada-
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las divi daļās. No Ķengaraga sākot, Daugava tek pa aluvija
sanesumu gultni, ar zemiem krastiem, virs kuriem tikai šur

■tur paceļas neliela augstuma smilšu kāpas. Abas Daugavas
gultnes gar Doles salu laužas starp cietiem dolomitu kra-

stiem. Tādēļ tur ir straujumi un sēkļi, kuri kuģniecību dara

nedrošu. Pēc gultņu savienošanās, Daugava paliek dziļāka.

Augšup Ķengaraga akmeņu gultne beidzas un sākas aluvija
rajons, kur straume sadaļas pa vairākām gultnēm. Daugava
te izplēšas vairāku kilometru platumā. Te atrodas vairākas

salas, starp kurām straume rugulēta. Tomēr pavasara plūdos
un pie augsta ūdeņa līmeņa, ūdeņi iet pāri straumes regulē-
jumu dambjiem. Doles salas kreisā gultne, jeb tā sauktā

Sausā Daugava, un Daugava līdz dzelzstiltam ir Rīgas galvenā
koku osta. Doles salas labās puses gultne maz piemērota
koku novietošanai. Kreisā gultne var uzņemt apm. 3000 plo-
stu, bet Daugava no Doles salas lejgala līdz dzelzsceļa tiltam

līdz 7500 plostu.
Senos laikos galvenā kuģu piestātne bij iepretī Vecpilsē-

tai. Tagad dzīva kuģu kustība pastāv starp Daugavmalas
krastmalu un Pārdaugavu. Te, kaut gan Daugavas dziļums
ir tikai apm. 20 pēdas, piestājas lielā skaitā arī kuģi, kuri

izdara tāļbraucienus. Lejpus Valdemāra ielas sākas muitas

krastmala, kur upes dziļums sasniedz 24 pēdas. Aiz tās ir

Andrēja sala (pie kuras krastiem ūdens sasniedz 21—22 pēdu
dziļumu) un Andrēja osta (līdz 16 p. dziļa) ar ziemas ostu.

Tai seko 24 pēdu dziļā Eksporta osta. Daugavas pretējā
krastā lejpus pontonu tilta Daugavas straume noregulēta ar

3 dambjiem. Pirmais (no pontonu tilta līdz Valdemāra jūr-
skolai) ir AB dambis, aiz kura atrodas 20 pēdu dziļa osta,
kurā drošu patvērumu kuģi rod ledus iešanas laikā. Tālāk,
pie Ķīpsalas, seko CDE jeb Balasta dambis ar tāda pat no-

saukuma ostu (kura stiepjas līdz Rīgas jachtklubam) un FG

dambis ar ostu.

Lejpus pilsētas, regulējot straumi, līdz Mīlgrāvim, raditi

fašinu dambji, ar kuriem atdalīts plašs upes apgabals ar

daudzām salām, šai nožogojumā starp salām ūdeņi nesa-

sniedz nekādu lielu dziļumu. Aiz Mīlgrāvja ietekas, pie Bal-

tās baznīcas, Daugava novirzās ziemeļrietumu virzienā. Labā

krastā no tās ir atdambēta Aklā Daugava. Tās kreisā pusē
ietek Lielupe un Hapaka grāvis. Pēdējais ir Daugavas atza-

rojums, kurš sācies Ilģeciema līcī. Ta sākums aizsērējis. Vi-

dus uz lejgalu dalās Hapaka grāvis vietām sasniedz 16—17

pēdu dziļumu. Pie Bolderājas un Daugavgrīvas cietokšņa ir

vairāki akmeņu dambji straumes regulēšanai.
Daugavu ar Ķīšezeru savieno Mīlgrāvis. Vecmīlgrāvis jeb

šā savienojuma lejgals sasniedz 26 pēdu dziļumu. Te atrodas

Mīlgrāvja osta, kurā piestāj līdz 26 pēdas dziļi peldoši kuģi.
Apmēram tāds dziļums ir arī Bolderājas. ostai. Tai pieslie-
nas Ziemas osta, kura kopš Katrines 11. laikiem atdalīta no
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Bolderājas ostas ar no granita bluķiem uzceltu cietokšņa ko-

metdambi. Ziemas ostas dziļums 26 pēdas. Ziemas osta no-

dota biržas komitejas rīcībā.

Rīgas ostas apskatīšanu var izdarīt braucienā ar tvaikoni,
kādu var noīrēt no pilsētas tvaikoņu satiksmes kantora pret
20 latu maksu stundā.

XXX. Rīgas ielu saraksts.

(Lielie burti un arābu cipari .apzīmē kvadrātu, kurā uz

klātpieliktā pilsētas plāna atrodas meklējamā vieta. Romiešu,

cipars „I" iepriekš kvadrāta apzīmējuma nozīmē, ka attie-

cīgā vieta meklējama liekšrīgā. īsākas izteiksmep labad,_vārds
„iela" pēc ielas nosaukuma visur izlaists, bet apzīmējumu
„Lielā" un „Mazā" ielu vietās attiecīgi likti tikai to sākuma

burti „L." un „M.")

Abavas CB, Ābolu C9, Ādažu Dl, Ādmiņu E6, Ādolfa D3,
Adulienas CB, Āgenskalna J36, Aiviekstes E7, Aizupes CB,
Akas D6, Aklā lAI, Akmeņu C7, Alberta D6, Alberta lau-

kums IC3, L. Aldaru 181, M. Aldaru 181, Alekša D-3, Alises

86, Alkšņu D4, Allažu D3, Alsungas CB, L. Altonaavas C7-8,
M. Altonavas CB, L. Alūksnes C5, M. Alūksnes C5, Amālijas1
C7, Amatas E3, Andrēja Pumpura D6, Anglikāņu LAI, An-

nas D5, Anniņmuižas AB6, Antonijas D6, Apes EF4, Apgul-
des CB, Apriķu CB, Apšu CB, Aptieku D3, Apuzes A6-7,

Arensburgas D4, Architektu D6, Arsenāla lAI, Artilērijas

D_s-6,E6, Aspazijas bulvars ICI-2, Asteres DB, Ata E6, At-

gazenes CB, Atgriežu 181, Atlasa E4, Audēju IC2, Augļu C7,

Augšiela E6,_ Augustes E5, Aurenieku BCB, Ausekļa C5,
Avotu DE6, Azenes C6, Azītes CB, Ažu D3.

Balasta dambis €6, Balasta C6, Baldones 86, Baložu 86,
Baltāsmuižas 85, Bārbeļu C9, Bārddziņu D7, Bāriņu C7,
Bārtas 87, Bārtavas C9, Basteja bulvars IBCI, Basteja kalns

IBCI, Basu C9, Baterijas C7, Bātes C9, L. Bauskas ceļš E9,
Bauskas CDB, M. Bauskas DB, Baznīcas D6, Bebru AB6,
Bēnes 85, Bergenes E3, Bērzaunes E5, Bērzmuižas E4, Ber-

zumuižas 89, Bērzu 87, Beverīnas 86, Bēverinas C9, Bezde-

līgu C6, M. Bezdelīgu C6, Biešu CB, Biķernieku E5, Bikstu

C9, Birģeļmuižas C9, Bīskapu gāte lA2, L. Bīskapu lA2, M.

Bīskapu lA2, Bišu L. C7, Bišu M. C7, Blaumaņa D6, Blīde-

nes C9, Bolderājas L. 85, Bolderājas M. ABS, Bramberģes

88-C9, Brēmiešu lAI-2, Briežu F5, Briņķu C9, Brīvības bul-

vars D6, Brīvības D5-6, Brīvzemnieka C7, Brūkleņu F6

Brūkleņu 88-9, Bruņinieku DE6, Bukaišu EB, Bukultu D4,

Buļļu L. A4-5 85, Buļļu M. 85, Buršu C7, Būru C7.

Carnikavas Dl, Caunes F4, Caunu EF6, Cementa 85, Cep-

ļa CB, Ceraukstes 89, Cēres 88-9, Cēsu DES, Cesvaines 89,

Cieceres 89, Cietuma E4, Cigoriņu C7, Cīravas 85, Cīruļu

88, Citadeles C6, Codes 88.
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Dagmāras 85, Daibes ABB, Dancigas E3, Dandales CB,
Dārtas C7, Dārza 86, Dārzaugļu E5, Daugavas krasts IA2,

Daugavgrīvas CB6-5, Daugavmuižas 88, Daugavpils E7, Dau-

guļu 88, Dāvida 85, Dēlu C7, Demmes 88, Depkina CB, Di-

driķeles AB,- Dikļu 88, Dīķa CB, Dobeles C7, Doles DB, Doma

laukums IAI-2, Drabežu 88, Dreiliņu 87, Drustu 88, Dru-

vienas ABB, Dundagas 85, Duntes D4, Durbes 86, Dūres

ABB, Dzegužu 85-6, Dzelzsceļa CB, Dzērbenes F4, Dzērvju

E7, Dzirnavu D6-7. 1
Ebelmuižas ceļš C9, Ebelmuižas CB-9, Ēdoles 85, Edvarda

D6, Eiženijas 86,' Eksporta C5-6, Elija D7, Elijas E7, Eliza-

betes CD6, Elviras 86, Embūtes 85, Emmas 85, Emmas (Vec-

Mīlgrāvī) Dl, Engures CB, Enkura C6, Ērģeļu C6, Ērgļu E6,
Ernestīnes 87, Ertelu CB, Ezera D2, Ezermalas EF3, Ežu

F6,
Fabrikantu 87, Feniksa E4-5, Fridriķa E7, Fūrekera E3.

Gabrieļa E7, Gaiziņa D6-7, Ganību dambis D4-5, Ganu

D5, Garā 85, Garozes CB, Gaujas EF4, Gaujienas D3, Ģer-
trūdes D6, Ģildes 181-2, Gimnastikas CB, Ģipšu C6, Glez-

notāju 1.C2, Glūdas E9, Glūcka E3, Gogoļa D6-7, Grants 85,
Graudu DB, Grāvju C7, Grāvesmuižas 87, Grebenčikova E7,
Grēcinieku L. 182, Grēcinieku M. 182, Grēdu E7, Gregora

86, Grīvas 85, Grodņas 85, Grotes 85-6, Gulbju E9, Gulšņu
C7-8, Gumijas 87, Gustava CB, Gūtenberga IA2.

Hamaņa 86, Hamburgas E3, Hanzas D5, Hanzas lau-

kums C5, Hapsalas D3, Harasa D3, Herdera laukums IA3,

Hermaņa C7, Hermelina 05, Holsta D4, Huzaru F3.

lecavas 86, lerēdņu D5, leroču E5, Īles 86, Indriķa C7-8,

Indrupes EB, Invalīdu E4, Inženieru D6, Irbes CB-9, Irbes-

muižas AB, Irbju F5, Irlavas A6, A7, īsā D7.

Jachtkluba E3, Jāņa IC2, Jāņasēta IC2, Jaunāsmuižaas

87-8, Jaunāsmuižas ABS, Jaunāsmuižas F4, Jaunavu L. 181,
Jaunavu M. 181, Jaunielā L. IAB2, Jaunielā M. 182, Jaun-

mbku AB7, Jēkaba L. 181, Jēkaba M. 181, Jēkabpils DE7,

Jelgavas šoseja C7-8, Jēzus baznīcas D7, Jūlija 85, Jura

Allunana D6.

Kabiles 89, Kadiķu D3, Kaiju C6, Kakasēklu dambis C4,
Kaktu C6, L. Kalēju IBC2-3, Kalēju M. '181-2, Kaļķu 182,
Kalkūnes 88, Kalnamuižas D4, Kalnciema 86-7, Kalnu L.

E7, Kalnu M. E7, Kalvenes 88-9, Kandavas L. A7, 86, Kan-

davas M. 86, Kantora 88, Kapseļu 87, Kapu C7, Kārļa ĪC3,
Karlīnes D5, Karogu C6, Kartupeļu CB, Kastranes F5, Ka-

toļu D7, Katoļu gāte IAI, Katrīnes dambis C5, Katrīnes C5,
Kauguru 87, Kaukāza F4, Kaunas 85, Kazaku D6-7, Ka-

zarmu E5, Ķekavas DB, Ķemerejas IAB2, Ķemerū 87, Ķen-
garaga L. EB, Ķengaraga M. E. 8, Ķēniņu L. ICI, Kēninu

M. 181-2, Ķieģeļu D5, Kijevas E7, Ķīšezera E4, Kivulu C7,
Kļavu D6, Klijānu L. E5, Klijānu M. E5, Kliņģeru 86, Klī-

veru C7, Klostera IAI, Klusā E5, Kojusalas E7, Koka GB,
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Kokneses prospekts ES, Kalpaka bulvars D6, Konrāda CB,
Konstantīna C6, Konsula 86, Koplavas C9, Kostromas E7,
Krāniera 182, Krāsotāju E6, Krasta D7, Krasta (Vec-Mīlgr.)

CDI, Kreslera 85, Kridenera dambis E7, Krievu 182, Kri-

muldas-.E5, Kristapa 86-7, Krišlāna Barona D6ES, Krogus

C6, Kroņa E5, Kronvalda bulvars Č6, Krūmu D7, Krusta CB,
Krūtes 86, Krūzumuižas 87, Kūdras 86, Kuģu C6-7, Kukser-

muižas 87, Kukšu A7, Kuldīgas L. 86-7, Kuldīgas M. 87,
Kungu 182-3, Kurmales 89, KurmanovaD-6, Kurmenes 88-9,

Kurmju F6, Kurpnieku. 86, Kursīšu 88-9, Kuzņecova EB.

Laboratorijas E5-6, Lāčplēša D6-7, Lāčplēša D7, Lāču L.

E5, Lāču M. E4-5, Lāčumuižas E6-7, Laipu 182, Laivas C7,
Laktas DE4, Lāpstu D3, Lapu 87, Lašmuižas 88, Lauku E6,
Lauteres 88, Lauvas E7, Lavīzes 87,„ Lazaretes D-6, Lazdo-

nes E7, Lejas E5, Lenču D5, Ļermontova 87, Lestenes 88, Lī-

bekas E3, Lībiešu E3, Līča C6, Līderes 88, Lielās muižas

85, Lielezēres 86, Lielgabalu D6, Lienes E6, Liepājas 87-8,

Liepupes F3, Līgates E3, Liksnas E7, Limbažu D3, Līnijas

E5-6, Līnijas no I.—VII. (Zasulaukā) A6, Līvānu E7,
Loču E5, Lopkautuves D4, Lubānes L. EF7, Lubānes M. E7,
Ludviķa CB, Ludzas E7, Lūkasa E6.

Maija F4, Maiznīcas D5, Maiznieku C7, Makša CB, Ma-

lēju EB. Malkas 85, Mālu CB-9, Margrietas 87, Marijas D6,
Marka 85, Marstaļu 182-3, Martas D-6, Mārtiņu BC6, Mā-

rupes 87, Mašinu E6, Maskavas L. DE7, Maskavas M. E7,
Mastu C5, Matīsa DE6, Matrožu C5, Maudes C7-8, Mednieku

D5, Medņu F5, Medus L. C7. Medus M. C7, Meistaru C7, Me-

lidas Dl, Melngalvju 182, Merķeļa D6, Meža C6, Meža pro-

spekts E3. Miera DES, Miesnieku L. IAI-2, Miesnieku M.

TAI, Mikela C-6, Mikus A7, Mīlgrāvja D2, Min sterejas L.

183, M. Minsterejas 183, L, Monētu 182, M. Monētu 182,
Morica 86, Mucinieku IC2, Muitas C6, Muižas 85, Mūksalas

C7, Mūku IAI-2, Mūrnieku E6.

Nabes AB, Narvas E6, Natālijas Dl, Neibades F3, Nelku

D9, Noliktavu C6, L. Nometņu BC7, M. Nometņu BC7, Nor-
deku 85, Nummurmuižas D9, Nurmuižas 88.

Oficieru D5, Ogļu C5-6, Ogres EB, Olaines 85, Olgas C7,
Olivu CB, Ormaņu 87, Ostas Dl, Oskara CD7, Ozolmuižas

88, L. Ozolu D4,' M. Ozolu D4.

Palangas 85, Palasta IA2, Palātu CB, Palīdzības D5, L.

Palisādu D6-7, M. Palisādu DE6, Palmu F4, Parka D6, Pasta

183. Patversmes D3, L. Peitavas IBC3. M. Peitavas IC3, L.

Peldu 182-3, M. Peldu 183, Pēmavas E.5-6, Pērses D6, Pē-

terbaznīcas L. 182, Pēterbaznīcas M. 182, Pēterbaznīcas lau-

kums 182, Pētersalas C5, Pēterupes E3, Piena L. C5. Piena

M. C5, Pils L. ĪAI. Pils M. IAI, Pils laukums IAI, Pilsoņu

87, Piltenes 85, Piļu F5-6, Pīļumuižas CD4, Piņķu 86, Pio-

nieru E5, Pirts D7, Planku C5, Pļavas E6, Pleskodales A7,
Plienesciema A7, Podaraga BCS, Pokrova DES, Polockas
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DE6, Popova D6, Porchovas D7, Priežu D3, Promenades DB,
Pūces F6, Puķu C7, Pulka 86, Pulkv. Brieža CDS, Pupu D9,
Pūres 86, Purva 86, Purvciema E6, Puškina D7, Putnu

CDB-9.

Raiņa bulvars D6, Raņķa dambis C7, Rāts laukums 182,
Raudas 88, Reformatu IC2-3, Reimermuižas C9, Reimersa

D6, Remtes A7, Remtesmuižas 87-8, Reņģes 85, Rēveles

E5-6, Rēznas E7, Rīdzenes IC2, Riekstu 85, Riepnieku D6,
Rindzeles 87, Rītupes E7, Robežu BCB, Rodenburgas D6,
Romburgas E5, Roņsalas C5, Ropažu EF4, Rozena 182, Ru-

cavas A7, Rūdolfa E5, Rūjienas E6, Rumpmuižas EF6, Rūp-
niecības C5, Rusova E4.

Sabiles 87, Sadovņikova D7, Saikavas E7, Sakaru C5, Sa-

lacas E7, Salas L. D7,' Salas M. D7, Saldus 80, SamarinaE7,
Sāmsalas C6, Sapieru E5, Sarkanā E7, Sasmakas 85, Sa-

tiksmes CB, Sējas muižas 88-9, Sēlpils 85, Sermuliņa F6-7,
Sesavas 86, Sesku E7, Sētas C6, Siena CB, Siguldas prospekts
E3, Sīmana D-3, Sīpeles 89, Skanstes D4, Skārņu L. 182,

Skārņu M. 182, Skodas 85, Skolas D6, Skolas M. IA2, Skrī-

veru 86, Skrundas 85-6, Sliežu D3, Slokas ABS-6, Smārdes

88, L. Smilšu 181, M. Smilšu 181, Spāres 87-8, Sparģeļu
E6, L. Spārnu DB, M. Spārnu DB, Spēku D7, Spīķeru D6-7,

Spirgus 88, Spitalu D5, Sporta D5, Stabu D6, Staburaga D9,
L. Stacijas 86, M. Stacijas 85, Staiģenes CB, Staltu IC2-3,
Stāvā C7, Stendes A7, Stendes 88, Stendera E3, Stērstu DB,
Stetines E3, Stienes F3, Stiklu D3, Stokholmas E3, Stopinu

E6, Strazdu Cl, Strēlnieku D5-6, Strūgu D7, Struktora E5,
Struteles 87, Subates 85, Sūnu CB, L. Svaru 182, _M. Svaru

182, Svērtuves IAB2, Svēta Gara konvents 182, Svētceļnieku
D3, šampētera AB7, Šarlotes D5, Šauļu 85, Šaurā E7, Šķērs-

līnijas no I.—V. E4, šķērslīnijas no VI.—IX. F4, L. šķērsu
ABS, M. Šķērsa ABS, Šķirotavas EFB, Šķūņu 182, šmidta

ABS, šoneru C7, šulcmuižas 85, švarcmuižas 87.

Talsu 87, Tammasmuižas A5-6, Tapešu 86-7, Teātra IC2,

Tējas E7, Telts CB, Tempela 87, Tēraudfabrikas E4, Tērba-

tas D6, Terēzes E5, Tēriņu 88-9, Teteru F5, Tīklu C5, Tilta

D3, Timoteja D6, Tirgoņu 182, Tirgus C7, Tīrumu D9, Toma

E7, Torģeles D5, Torņa IABI, Trauksmes 183, Trijādības L.

C6-7, Trijādības M. C6-7, Trokšņa L. 181, Trokšņa M. 181,
Tukuma 87, Tulas E7, Turaidas E5, Turgeņeva D7, Tuzo'va

Cl, Tvaika D3, Tvaikoņu C3.

Ūdens L. BC6, Ūdens M. BC6, Ūdensvada 182-3, Ugāles

88, Ulbrokas D7, Uniona E5, Upes E4.

Vagonu E6, Vaiņodes CB, Valču E4, Valdemāra D5-6,
Valguma C7, Valentīna 87, Valkas C5, Valmieras E6, L. Vaļ-

ņu 181, Cl-2, Vaļņu M. IC2, Vaļņumuižas C9, Valtera 85,
Vanagu CB, Varakļānu E7, Vārnu E6, Varžu E6, Vasaras

C7, Vatsona E3, Vec-Auces BCB, Veciela 85, Vec-Jelgavas
C7-8, Vec-Moku CB, Vecpils 88, Vecpilsētas IC2, Vec-Saules



08, 86, Vēja CB, Ventspils 87, Vestienas E6, Veru C5, Ve-

zera 07, Vēžu 05, Vidus 05, Vidzemes šoseja E5, F4, Vie-

talvas E7-6, Vilandes 05, Viļānu E7, Vīlipa 86, Vilku 87,
Vilnas 85, Vingrotāju CD6, Vircavas 86, Visbijas prospekts
E3, Vitebskas E7, Vītolu D4, Vladimira 06, Volguntes AB7.

Zāģeru D3, Zakšu E5, Zaķu E6, Zaķusalas krastmala D-7, i
Zaļā D6, Zaldātu 08, Zāles D9, Zalves A7, Zaru A7, Zasu-

lauka A6-7, 87, Zellu 07, Zemītes 88, Ziemeļu D-3, Ziepju

DB, Zilupes E7-8, L.' Zirgu 181, M. Zirgu 181, Zirņu D5, Zo-

fijas D3, Zutenes 85, Zvaigžņu E5-6, Zvanu 07, Zvejnieku
06, Zvirbuļu 07, Žīdu E7, Žubišu 07.

XXXI.Rīgas apkārtne.

Rīgas apkārtne ar sevišķiem dabas jaukumiem nav ap-

balvota. Tomēr tajā ir daudzas vietas, kuras sniedz patīkama

pārmaiņu.
Ar pilsētas tvaikonīti viegli aizsniedzams Ilģeciema fabriku

rajons, pie kura pieder Baltā muiža. Ziemeļrietumu virzienā

no turienes 3 klm atstatumā atrodas Kleista muižiņa. No tu-

rienes labi pārredzama visa apkārtne, Spilves pļava, Latvijas
gaisa kuģniecības galvenā nolidošanas un uzlidošanas vieta,

Aiz Spilves paceļas Bolderājas smilšu kāpas, kuras gar Liel-

upes labo krastu lokveidīgi ziemeļrietumu virzienā no Bolde-

rājas stiepjas līdz Vārnu krogam un Priedainei. Divu stundu

gājienā no Kleista muižiņas, ejot rietumu virzienā, var aiz-

sniegt Lielupi (Bolderāju) un kādām no turienes piekrastes

mājām pārcelties uz Buļļu muižu; jeb 3 stundu gājienā, turo-

ties dienvidrietumu virzienā, vispirms aizsniegt Dubultu mā-

jas un, no turienes ejot rietumu virzienā, nonākt Vārnu krogā,
lai pārceltos laivā uz kluso peldu vietu — Buļļiem, lielupes
otrā pusē, pie ietekas jūrā, jeb uz Buļļu salu. No Buļļu peld-
vietas kāpām lielisks skats atklājas uz jūru, Buļļu Salu un

sevišķi Lielupi, no kuras viena daļa, saukta arī par Buļļupi,
ietek jūrā, bet otra — Bolderāja — lēni aizplūst uz Daugavu.

Bolderāja (12 klm no Rīgas pontonu tilta), ietilpst

Rīgas administratīvās robežās, aizsniedzama pa dzelzsceļu vai

ar tvaikoni pa Daugavu, atrodas pie Lielupes (Bolderājas)
ietekas Daugavā, apm. 1 klm no Daugavas grīvas, celta uz

bijušās Bolderājas muižas zemes un izcēlusies jau tūlīt pēc
ziemeļu.kara. Pirms pasaules kara tai bij apm. 10.000 iedz.,

tagad apm. 2.500. Tās ievērojamākā rūpniecības iestāde ir

Rīgas biržas komitejas kuģu un mašinu būvētava. ledzīvo-

tāju lielākā daļa ir strādnieki, zvejnieki un jūrnieki. Ta sa-

vienota ar izgriežamu dzelzs tiltu ar Daugavgrīvas
cietoksni. Agrāk to sauca par Jūras pili vai Skansti.

Tagadējā vietā tas uzcelts Katrīnes 11. laikā. Agrāk, ordeņa,
poļu un zviedru laikos, Skanste atradās uz Daugavas labā

krasta. Šīs vietas stratēģisko nozīmi bij sapratušijrnjļkn. uz-

celdami tur 1208. g. klosteri. Zemgalieši un kursi to izpo-
-124
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atīja 1228. g., pēc kam ordenis tur uzcēla stipru pili, no ku-

ras tam bij iespējams katrā laikā apturēt Rīgas kuģniecību.

Rīgas pilsoņi šo pili 1481. g. aplenca un iznīcināja. Vēlāk

ta atkal nonāca ordeņa rokās. Viņas nozīmi saprata novērtēt
arī zviedru un krievu valdības. Tagadējā vietā celto Dau-

gavgrīvas cietoksni krievi 1904. g. izbūvēja par I. šķiras cie-

toksni, kuru vēl pastiprināja 1914.—16. g. Tomēr nesenajā
karā tam piekrita tikai maza loma Rīgas aizstāvēšanā. Dau-

gavgrīvas cietoksnis ieņēm Buļļu salas austrumu daļu. Ap-
mēram 4 klm uz rietumiem sala nolīdzināta, bet tālāk ta

klāta viļņveidīgām smilšu kāpām, kuras apaugušas ar skaistu

priežu mežu. Apm. 5 klm atstatumā no Daugavgrīvas atro-

das Buļļu zvejnieku ciems, aiz ta dažu klm. garumā stiepjas
Buļļu muižas vasarnīcu rajons un beidzot salas dienvidrie-

tumu stūri ■— otrs Buļļu zvejnieku ciems.

Vecāķ i, 1899. g. dibinātapeldvieta, Rīgas ziemeļos, uz

augstām smilšu kāpām, vareniem priežu mežiem ieslēgti, uz

Daugavas labā krasta, netālu no Daugavas agrākās gultnes

un kādreizējā Skanstes cietokšņa. Klusa, veselīga atpūtas
vieta. Sasniedzama apm. 1 st. 10 min. laikā ar Augsburga
s-bas tvaikoni, pa Daugavu un senās Daugavas gultni (kuras
ieteka aizsērējuse), gar bijušo cistercīniešu klostera (1205.
—1304. g.) un vācu ordeņa komturata (1305.—1562. g.) at-

rašanās vietām.

Ķīšezers un Meža parks viegli sasniedzami pa

elektrisko dzelzsceļu. Lai apskatītu ezera mainīgo krastmalu

jaukumus, ieteicams nostaigāt gar ta krastu līdz Mīlgrāvim.
No turienes var atgriesties uz pilsētu pa dzelzsceļu, ar auto-

busu, vai tvaikoni. Skaistu gājienu var arī izdarīt no Meža

parka pa Kokneses prospektu gar Ķīšezeru, Vidzemes šosejas

virzienā, uz L. Šmerli, kur atrodas restorāns. No turienes

ieteicams nostaigāt līdz Juglas stacijai un Juglas eze-

ram, pie kura krastiem 19. g. s. vidū tika ierīkotas vasaras

uzturēšanās vietas, kā, piem., Strazdu muiža, Bekermuiža,
Gravenhede.

Rāmav a, Augstskolas lauksaimniecības fakultātes pa-

rauga lopkopības ferma, iy2 klm atstatu no Katlakalna kuģu
piestātnes (līdz kurieneibrauciens ar s-bas Štrauehs un Krū-

miņš tvaikoni) un 3 klm — no Bišumuižas, kur pieiet elek-

triskā ielu dzelzsceļa 10. līnija. Rāmavas fermā ietilpst ag-

rākās Rāmas un Depkina jeb Merķeļa muižiņas. Fermas pla-
tība 350 pūrvietu. Tās sasniegumi lopkopībā ļoti ievērojami.
Tur zemkopji un lopkopji rod daudz pamācoša. Viena kilo-

metra attālumā no Rāmavas uz Daugavas krasta atrodas Kat-
lakalna kapsēta, kur apglabāti latvju brīvības cīnītājs Garlībs

Merķelis un gleznotājs J. Baumanis. No Rāmavas pusstundas
gājienā var aizsniegt Dzelzskalna kuģu piestātni pie Sausās

Daugavas, lai pār to pārceltos uz Doles salu. Salu no

Katlakalna vasarā var aizsniegt ar tvaikoni. ■
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XXXII. Nosaukumu rādītājs.

(Sekojošie pēc katra nosaukuma cipari apzīmē lappuses, kur attie-

cīgais nosaukums minēts.)
Adrešu galds 79

Adventistudraudz.63

Akadēmija 87

Ambulances 50

Anglikāņu bazn. 62

Apgabaltiesa 67, 78

Apkārtne 124

Apskatīšanas plāns
116—118

Apusfuļu bazn. 63

Archivi 93—95_
Ārzemju pārstāvnie-

cības 82

Augstākās iest. 78

Augstskolas 85—87

Autobusi 31—33

Automobiļi 27

Balets 99, 113

Bankas 84

Baptistu bazn. 63

Bastions 21

Bastejkalns 21

Baznīcas 57—65

Bibliotēkas 12, 86,
96, 97

Biedrības 51—54

Birža 70

Brāļu kapi 113

Budžets 12

Ceļojumu bir. 49, 50

Cirkus 112

Citedale 76

Dailes teātris 107,108
Dannensterha maja

76_
Dažādas valdības ie-

stādes 80

Dejas skolas 113

Domas baznīca 58

Domes nams 68

Dzelzs tilti 77

Dzīvokļi 12

Ēdienu nami 46—48

Ēkas 12

Ekena konvents 74

Ekspreši 43, 45

Elevatori 71

Gaļas apskates 84 *
Gāzes iestāde 76

Ģertrūdes baznīca:

jaunā 62

vecā 61

Ģildes 72, 73

Grieķu-katoļu baznī-

cas 64

Grieķu-katoļu kate-

drāle 64

Gruntsgabali 12

ledzīvotāji 11

lelas 120—124

lelu dzelzsceļi 34-35

leņēmumi 12

lestādes 78—81

Izsūtāmie 45

Jāņa baznīca 61

Jāņa ģilde 73

Jātnieku garde 69

Jēkaba baznīca 60

Jumpravu tornis 20

Jura bazn. 15,16,57

Jufa hospitals 76

Jūrgena tornis 20

Kafejnīcas 46—48

Kapsētas 113—115

Katrīnes baznīca 61

Kinematogrāfi 112

Konditorejas 46—48

Konservatorija 86

Kredītiestādes 85

Krievu teātris 109

Krusta baznīca 62

Kuģniecība 12

Kuģu līnijas 23,36-46

Laikraksti 12

Latviešu b-ba 72

Lielā ģilde 72

Lombardi 77, 85

Lopkautuve 84

Lutera baznīca 62 j

Mantu noliktava 68 s

Māras baznīca 58

Marijas-Magdalēnas i
baznīca 61

Marijas ģilde 72

Mārtiņa baznīca 62 J
Mazā ģilde 73

Melngalvju nams 74

Metodistu bazn. 63

Meža kapi 113

Miertiesas 67, 78

Ministrijas 66, 78 )
Muhamedāņu lūgša- !

nas ņems 65

Musse 77

Muzeji 87—93

Nacionālais teātris

103—106

Nauda 68. 69

Naudas kaltuve 68

Nekristīgo lūgšanas i
nami 65

Nesēji 45

Nezinām.kareivis 113

Nokrišņi 11

Notāri 81

Opera 98—101

Operete 112

Ormaņi 25—27

Osta 118—120

Parki 109—112

Pasts 67, 80

Patversmes 81
Pāvila baznīca 62

Peldētavas 49



127

Pestīšanas armija 63

templis 63

Pētera baznīca 60

Pētera-Pāvilabzn. 62

Pils_6s
Pilsētas ēkas 65—77

iestādes 81

mūri 21

Pirtis 49

Policijas iestādes 79

Pontonu tilts 77

Prefektūra 76, 79

Prezidents 78

Publiski dārzi 109

Pulvera tornis 20,21

Ramera tornis 20

Rātuzis 68

Reformatu bazn. 62

Restorāni 46—48

Reutera māja 76

Rīgas Latviešu Bie.T

driba 72

Rīgas platība 11

Ritmika 113

Rolanda statuja 11

Rom -katoļu bzn. 64

Rom.-kat. katedr. 60

Rolaļu laukumi 57

Rūpniecība 12

Sabiedrības 50—54

Sabiedriskas ēkas

65—77

baeima 66, 78

Saimnieciskas orga-
nizācijas 50, 51

Saldētavas 71

Satiksme lekšrīgā 24

Satiksmes līdzekļi
12, 24—45

Savienības 50—54

Senāts 67, 78

Skolas 12, 76

Slimnicss 50

Smilšu tornis 20

Sporta klubi 54—57

laukumi 57

Sports 54—57

Strādniekuteatr. 109

Sv. Gara konv. 74

Sv. Gara tornis 20

Svina tornis 21

Zinagogas 65

Zviedru vārti 20
Žīdu teātris 109
Žurnāli 12

Taksomotori 27—29

Teutība 11

Teātri 98—109

Telefons 80

Telegrāfs 80

Temperatūra 11

Ticība 11

Tiesu iestādes 78

„ izpildītāji 67,79

„
Palāta 67, 78

Tiltu takses 44

Tirdzniecība 12

Tirgi 82—84

Torņi 20, 21

Tramvaji 34—35

Trīsvienības bazn. 62

Tvaikoņi 23, 36—44

Uļeja 77

Universitāte76,77,85

Valsts celtnes 65-78

Valsts iestādes 78

Varjetē teātri 113

Važoņi 25—27

Vācu drāma 109

Vecticībnieku lūgša-
nas nams 65

Vēsture 15—20

Vidusskolas 76—77

Viesnicas 46—48

Vokzales 67

53000000000000000000000000000000

CD Pieprasiet visos kioskos un grāmatu veikalos CD

cand. rer merc. Gotarda Krūmiņa brošūru

1 Kas katram iāzin 91
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R.Liesmet,
Karlīnas iela 16, dz, 1

Pieņem pasūtījumus uz

visādiem audumiem un

rokdarbiem. Turpat tiek

pasniegt, aušanas stundas

Muzīkas instrumentu

un nošu veikals

A. Ludzin
9

Rīgā, Elizabetes ielā 77

Tāļr. 2-9-3-1-4

Vairumā Mazumā

Kungu u. dāmu apģērbu
piegriešanas kursi

FPlmiHlC
M- Smilšu

. riaUUlb, ielāNr. 7/9

K.BREIKŠES saimniecības

kursi, Brīvības iela 4/6

Pusdienas no 12—6 vak.

Sarīko dinejas ārpus mājas

0. Prak i Bievensteln
Grēcinieku Iela 32

Tāļr. 2-0-7-6-7

:: Zirgu lietas un ::

segliniekupiederumi

Vairumā Mazumā



TH. RBEGERT

šokolādes fabrika

�

Rīgā ■ Zaļā ielā 2 ■ Rīgā

M. P. Feldmanis

Nā]turības„rokilarbD skola
RIGA, Stabu ielā Nr. 18, dz 6. Tāļr. 9-6-0-2-2

Skolnieču pieņemšana no p. 9—12 un 4—5 p. p.

Pusdienas galds $1"
Izsniedz pirmklasīgas Ķaļas un veget. pusdienas iekš-

un ārpus mājas. Apkalpošana brīva un izvelē liela

Sarīko dinejas (mielastus)
un pieņem pasūtījumus, kā : tortes, kūkas,

dažādas maizes, aukstas bļodas u. t. t.
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