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OgreS DilsēteS Valde* BrīvIbas iela n- Tālrunis 18. Darba laiks no 9—15, sestdienās no 9—13.
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Vasarnieku reģistrācija un peldu nodokļa nomaksa parastā darba laikā.

Pasta-tēlegrafa-tēlefOna kantoris: Pagaidām Brīvības ielā 22, bet ar 1936. gada rudeni

° Brīvības iela 62. Atvērts visam operācijām no 9—15,
\ vienkāršām operācijām no 17—18, svētdienās no 9—11.

Ogres pilsētas policija un adrešu galds: ā 15
-

Tālrunis 59
-

Darba laiks

Ogres aizsargu nodaļas priekšnieks: Brīvības iela 21. Tālrunis 27.

Tūristu mītne: Krasta iela 5. Grupas rakstiski pieteicamas Ogres pilsētas valdē.

Ogres pilsētas bibliotēka: Krasta iela 5. Atvērta otrdienas un ceturtdienas no 15 — 17.
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Ogrē, Bērzu alejā 8. Tālrunis 12

OPRF1 TFT Ā 99
Pansija uz Ogres upes krasta, saulainā, sausā un gleznainā

uuivEi, nt\L v JdAo iihLiA 66 vietā. Moderni mēbelētas istabas, vanna, guļamā verandā,

Atvērta ilrrlipnfus nn 8—91
masāža, apstarošana, elektrizācija ūn uzbarošana. Uzņem

xvivei tā īKuieiidb ho o 6i rekonvalescentus un atpūtu pieprasošas personas cauru

gadu. Izņemot plaušu slimniekus. Uz vēlēšanos ārsta

uzraudzība 5 minūtes no stacijas
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OGRĒ, BRĪVĪBAS IELĀ N<> 22 Zobu ārste A. Grotāns. Ogre, Upes prosp. 4 j
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I. Hajutina-Jankelevič, zobu ārste, Ogrē, Upes prosp. 7, tālrunis 26
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Labākos lietus sargus PanSlja K. KlinklaU
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Ogrē, Tīnūžu ielā 8. Tālrunis 77
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Pansija uz kalna, saulainā, sausā skuju mezā
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MODERNI MĒBELĒTAS ISTABAS, ELEKTRISKA
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„Kultūras Draugs"
PeteriS TaSkOVS, Rīga,

Grāmatu, rakstāmlietu un mākslas darbu veikals
TRIKOTĀŽAS UN ADĪTU PRECU RŪPNIECĪBA „ADTRIK ; ' ,

Veikals: TĒRBATAS IELA Nr. 7, tālrunis 29472 Rīgā, AspāzijaS bulvārī N° 7

Tālrunis 22933. Tek. rēk. pastā 114-74

džemperi, kamzoli, svīteri, pulloveri, sportzeķes, damu un kungu bikses,

lakati, cimdi, zīda zeķes, ar vilnas un kokvilnas oderi u. t. t.
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mātas. Skolas un kantoru piederumi. Zīmēšanas papīrs un

Cnnmill! rīlnnionīha flTTH vAINAlV rasetes. Mākslinieku eļļas un ūdens krasas. Lietišķas un

0UUH.UIU I UUlllUUlUu U I I U OHLIlnJU tēlojošas mākslas priekšmeti, kā arī piemiņlietiņas latviska

_

_'_
. T _, . qAA1Pi

stilā. Dāvanām dažādos gadījumos.
Rīga, Marstaļu iela 1 lairunis

PIEDĀVĀ: Vērtīgas grāmatas glītos sējumos, (arīillūstrēti
,.„„„. —~

i— ■■■ ■"■ izdevumi franču valodā. Dažādus mākslas priekšmetus :

n
. .

i l I mm+m ***** iUI'"'ILL ■— £ £ Briselē godalgotā mākslinieka A. Bērnieka kokgriezumus,
MiniII (91)31(9 M. M Km |f mmm

J
-

Berka un citu mākslinieku darbus metallā, ada, keramikā,
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porcelānā. Latvju un cittautu mākslinieku oriģinalgleznas
III. šk., 50 gr.55 sant. un reprodukcijas. Mākslas audumus: aizkarus, paklājus,

Tabakas fabrika ,,TRŪD", Rīgā, Gertrūdes ielā 103 segas, spilvenus. Skaistus albumus īpatnējos iesējumos,
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tintnīcas: metalla un koka, dažādas rakstāmlietas u. t. t.
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Bērnu literatūra.
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Brīvlbas iela 11
Grāmatu, rakstāmlietu un mākslas darbu veikals

I • 1 IMHllHl Pilsētas valdes nama
RIgā; Aspāzījas bulv. 7, tālr. 22933. (Iepr. Nacionālai operai)
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apbuvesanai —- pārdodami pie rar-Ugres stacijas.
segums ir nepārspēts labākais un vienīgi piemērots segums

Tuv. ziņas Ogrē, Lejas-Ziedos un Rīga, Liela Pils
vannu istabām,mazgātavām,virtuvēm,priekštelpām,klozetiem,

ielā 12—2 E Kānela nodokļu birojā. Tāir. 22066 fabrikām, noliktavām, slimnīcām, klīnikām, sanatorijām,

■ .' skolām, iestādēm, bankām, veikala,kantora- un kluba telpām,

viesnīcām, restorācijām, dejas grīdām, teātriem, kino u.11
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E- HARFF, Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 27, dz, 7

I 11 11111 ' Dabūjams visur.
Tālr. 94810 no 9*12 un 27766 no 17-19
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I f Uzņemos vecu, saplaisājušu dilol-grīdu izlabošanu, kā arī

I Īli 1 II III Vairuma caur jebkuru jaunu segšanas darbu ikkatrā telpā
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Labākais darbs! pārliecinās! Zolīdas cenas!



Laukā no trokšņainās un putekļainās Rīgas,
Ogres teiksmainie krasti, ziedošie dārzi,
saule un veselīgais ozona gaiss Jūs aicina!

Dzīve putekļainā lielpilsētas gaisā, drudžainā steiga,

nervozais, trokšņainais dienas darbs padara ikvienu

pilsētnieku nervozu, nogurdina to garīgi un fiziski.

Tādēļ, tuvojoties pavasarim, ikvienam rodas ilgas
doties līdzi gāju putniem ārā no pelēkiem pilsētas
mūriem, Latvijas kalnājos, Latvijas lejās!

. . .
Un kad ir pienācis skaistais saulainais maijs, tad

ziediem pielijuši dārzi, pļavas, samtainas zaļās birstalas,
sili un romantiskie upju līči aicināt aicina zaļumniekus

un tūristus baudīt dzimtās zemes brīnišķīgo daiļumu!

Latvijas bagātība ir viņas skaistie, labi koptie un

daiļi izveidotie kūrorti. Viņi pilnīgi var sacensties un

atvietot dārgos, ieslavētos un vecos ārzemju kūrortus.

Mūsu kūrortos sastopas nemākslotā lauku daba ar

modernām labierīcībām un tādēļ tie ir reti pievilcīgi
un iecienīti.

Jāizšķirās tikai, kādā no kūrortiem pavadīt skaisto,
bet īso ziemeļnieku vasaru, lai pilnīgi varētu izmantot

atpūtu, sauli, gaisu, peldēšanos un sporta nodarbības.

Ir vēl ari blakus apstākļi: jāraugās, lai zaļumvieta
nebūtu no Rīgas tālu, tā būtu ērti un īsā laikā sa-

sniedzama, braukšanas maksa uz turieni būtu iespējami
zema un vasarnīcas dabūjamas par

katrām piemēro-
tām cenām.

Visas augšminētās prasības pilnīgi apmierina

skaistais Ogres kūrorts,

kurš ir viens no tuvākiem Rīgai, ar skaistu dabu,

nepārspējami labu gaisu, ērtu un ātru satiksmi ar gal-
vas pilsētu, daudzām ērtībām, labierīcībām un

lēto dzīvi.

Simti un tūkstoši zaļumnieki un tūristi ir iecienī-

juši Ogri viņas krāšņās dabas, veselīgās dzīves, peldē-
šanās, sporta un lielo veseļošanās iespaidu dēļ un

katru gadu aizvienam vairāk un vairāk pieaug šo

cienitāju pulks.
Skaistais Ogres kūrorts atrodas sausā augstienē pie

Rīgas Daugavpils dzelzceļa 34 km. no Rīgas, uzbūvēts



Romāntiskās saliņas dzirnavu dambja peldētavā

uz 5 pakalniem, tur kur straujā akmeņainā Ogres upe

laužas cauri varenām dolomita klintīm, sadalās divos

zaros, un ietek māmuļā Daugavā.

Gleznainie, romāntisma apdvestie Ogres krasti,

kuros pavasaros kā baltas kupenas zied ievas, kurām

apakšā ir zilo visbulīšu smaršīgie paklāji, neskaitāmu

lakstīgalu saldās dziesmas krastos un sapņainā mēnesnīca

vizuļojušos Ogres ūdeņos, siltajās pavasara
naktīs spēj

apburt vissmalkāko romāntisma un atpūtas meklētāju.

Ogre Ir gaisa un ziedu kūrorts.

Daudzās skaistās baltās vasarnīcas grimst rūpīgi koptos

ābeļ- un ceriņziediem bagātos dārzos. Bet neskaitā-

mās priedes parkos un kalnājos, rada veselīgo ozona

pilno kalnu gaisu, ko spilgti izjūt ikkatrs iebraucējs,
kāriem malkiem elpojot šo dzidro gaisu.

Ogre ir bērnu paradīze.

Sauļošanās skaistajos, vēsu aizsargātos Ogres krastos,

rotaļāšanās ēnainos parkos, pastaigāšanās un peldē-
šanās Ogres upes

seklākās vietās, ir veselīgākā bērnu

nodarbošanās un atspirgšana pēc ziemas rūpēm, skolas

gaitām un dzīves piesmakušā lielpilsētas gaisā.

Rūpējoties par tautas veselību un nākotni, vecāku I

pienākums dot saviem bērniem iespēju un izdevību |

vasarā saulē, skaistas dabas vidū gūt patiesu atpūtu. |

Ogre Ir peldu kūrorts,

kurā ir trīs peldētavas un izcilus vietu ieņem centrālā ļ:
pilsētas jaunbūvētā peldētava kūrorta centrā, pie ļ
Mīlas kalna. I

Šī peldētava ir moderni ierīkota un izkopta. Tā ir j
plašs, mākslīgi ar aizdambējumu radīts baseins, ar ļ!
sauļošanās un izģērbšanās soliņiem, atspirdzinājumu
paviljonu, volejbola, sauļošanas un ūdens polo lauku- ļ
miem, peldētāju lēktuvēm un izīrējamām laivām.

Tāpat Latvijā vienīgas ir Ogres centrālā peldētavā
īpatnēji iekārtotas attaukošanās, ūdens masāžu ietaises, ļ
ierīkotas pie aizdambējuma tādā veidā, ka ūdens no ļ
Vļ2 metru augstuma plūst ar lielu sparu uz notekās

gulošām personām, izdarot atspirdzinošu, vispārējo
ķermeņa masāžu un ādas kairinājumu, kas savukārt ļ
veicina organisma vielu maiņu, asins cirkulāciju, pa- ļ
stiprinātu slāpekļaino vielu izdališanos un pēc ilgākas
lietošanas ir vispār atzītas un ieslavētas kā labs attau- ļ
košanās līdzeklis.



Tautu meitas zeltītā druvā

Otrā peldētava Jaunā parkā jeb dzirnavu rajonā

dzīvojošiem vasarniekiem ir plašais dzirnavu dambis

ar skaistām, krūmiem apaugušām saliņām, smilšu

laukumiem un plašo peldēšanās baseinu.

Trešā — ir Jaunogres peldētava aiz Ogres muižas,
kuru nākotnē cer paplašināt un izveidot par labu un

apmierinošu peldētavu Mālkalna vasarniekiem.

Bez jau minētām peldētavām, Ogres upe, visā savā

tecējumā caur kūrortu, ir derīga peldēšanai bērniem

un citiem, kas mīl siltu un seklu ūdeni. Bez dabiskām

peldētavām Ogrē ir arī modernas siltas ūdens peldes
prov. P. Sīrona peldu iestādē.

Ogre ir

labākā veseļošanās vieta Latvija.

To vienprātīgi ir atzinušas valsts, pašvaldības un kooperā-
tīvās veselības iestādes un slimo kases un centušās Ogrē

iegūt īpašumus atpūtas namu unbērnukoloniju ierīkošanai.

Sanitārie noteikumi regulē slimnīcu un sanatoriju

atvēršanu, pie kam slimnīcu un sanatoriju atvēršana sli-

mojošiem ar lipīgām slimībām un tuberkulozi ir noliegta.

Sanitāros apstākļus Ogreskūrortā uzraugapils. ārsti —

Dr. Vasiļkovs, Dr. Trēziņa un pilsētas sanitārā komisija.

Pēdējos 3 gados, pēc ārstu statistikas, nav bijuši

Ogrē miršanas gadījumi ar tuberkulozi.

Pateicoties tam, ka Ogres apkārtnē nav purvu un

pats kūrorts ir uzbūvēts uz sausiem kalnājiem,
kas paceļas līdz 57 metriem virs jūras līmeņa,

Ogrē, tikpat kā nemaz nav miglas — gaiss ir dzidrs,

smaršīgs un veselīgs.

Pateicoties veselīgam priežu gaisam, saules inten-

sitātei un labajiem peldu apstākļiem, Ogre izrādīju-
sies par pirmklasīgu ārstniecības vietu Latvijā.

Pavadot tikai nedaudzus mēnešus Ogrē, manāmi

uzlabojas veselība, dzīves prieks, pieņemas svars un

vispārējā labsajūta.
Daudzi vasarnieki, kas nav iepazinušies ar Ogres

izcilus gaisa īpašībām, lēto dzīvi, ērto un samērā lētu

satiksmi, kā arī beidzamā laikā labi nokārtotu peldē-
šanos, līdz šim izturējās nogaidoši. lepazinušies ar

skaisto veselīgo Ogres kūrortu, viņa dzīves ērtībām

un tuvumu Rīgai, noteikti dos priekšroku Ogrei un

vasaru un brīvlaikus pavadīs tikai tur. ,



Kurorta centrālā peldētava saulainā dienā

Ogre ir Rīgas tuvuma atrodošos

kūrortu pērle,

kas straujā, drudžainā steigā uz kara drupām un

gruvešiem ir izvērtusies un izaugusi par modernu

kūrortu ar visām labierīcībām un dzīves ērtībām.

Neskaitāmās vasarnīcas un daudzās pansijas ar

skaisti un moderni iekārtotiem dzīvokļiem dažādālielumā

un dažādu istabu skaitu, labi koptos dārzos un parkos,

dabūjamas lielā izvēlē par
katram pieejamu maksu.

Arī uzturam nepieciešamie produkti: svaigs piens,

zemenes, zivis v. t. t. dabūjami par lētu maksu tieši

no ražotājiem vietējā tirgū 2 reizes nedēļā.

Tāpat silti ieteicams ikvienam pavadīt Ogrē atvaļi-
nājumus un svētdienas brīvlaikus. Jo tur par niecīgiem

līdzekļiem var uzturēties un apmierināts atgriezties Rīgā.

Ogre ir makšķernieku iecienīta

un iemīļota vieta.

Jau agrā pavasarī simtiem makšķernieku brauc uz

Ogri un ar panākumiem makšķerē vimbas, asarus

un citas zivis, kuras Ogres upē pavasaros ir sevišķi

Ogre ir iecienīts ziemas sporta
kūrorts

ar modernu slēpotāju lēktuvi, kur katru ziemu tiek rīko-

tas vairākas plašas lēkšanas un slēpošanas sacīkstes,

izdevīgiem kalnājiem slēpošanai un kamaniņu braukšanai.

Satiksme ērta un ātra,

kas ar katru gadu tiek vēl papildināta un uzlabota, un

Ogre tagad sasniedzama 40-50 minūtēs. Braukšana,

ņemot mēneškarti, izmaksā Ls 21.— mēnesī, studen-

tiem un skolniekiem — Ls 10,50.

Arī auto ceļš Rīga—Ogre savests vislabākā kārtībā

un Ogre ērti un īsā laikā, sasniedzama ar automobi-

ļiem un motocikliem.

Vai Jūs pazīstiet Ogri?
Vai esiet tur bijuši?

Ja nē, tad apciemojiet to pavasarī kaut vienu dienu

un Jūs būsiet viņas pastāvīgs draugs un cienītājs!

Ja vēlaties ar niecīgiem līdzekļiem pavadīt

brīnišķīgu vasaru, atpūsties un uzlabot veselību —

brauciet Uz Ogri!
Ogres teiksmainie krasti, ziedošie dārzi un

vrsplīffais Q7.nna <raiss īūs aicina!



Prof. Ed. Kalniņš

Ogre — veselīgākā atpūtas un

veseļošanās vieta

Ogre pieder pie mūsu dzimtenes skaistākiem zemes

stūrīšiem. Kad ir runa par mūsu atpūtas un klimā-

tiskām dziedniecības vietām, tad pirmā vietā aizvien

min Ogri.
Ogre atšķiras no citām atpūtas vietām galvenām

kārtām ar savu sauso klimātu, skuju mežu ar patīkamo,

balzamīgo, veselīgo smaržu, meža aizvēni, saules staru

bagātību, kalnaino dabu un smilšaino, akmeņaino zemi.

Ogres upe, kādu kilometri pirms ietekas Daugavā,
uzrāda savās krācēs kaļķakmeņa gultni. Šinī rajonā,

uzbūvējot mākslīgu aizdambējumu, ir radīts lielisks

peldu baseins, noslēgts ar klinšainiem, apaugušiem

krastiem, ērtām pieejām un uzkoptiem apsauļošanās
laukumiem. Bet augšup dzirnavu slūžām, turpretim,

upe ir lēzena, lēna, ar smilšainu, mīkstu gultni, pie-
tiekoši dziļa, lai to varētu izmantot kā dabīgu peld-
vietu. Vasarā tas arī bagātīgi tiek izmantots, un

vasarnieki te krastos zālītē sauļojas un peldas; dziļa,
aizsargāta upes leja ir šim nolūkam kā radīta.

Ogre ir iemīļota atpūtas vieta jau no seniem laikiem,

sevišķi rīdziniekiem, kas te atrod idillisku mieru,

Pēcpeldēšanās saulē

Lēciens peldētavas baseinā

dzidru, veselīgu gaisu un saules starus, mežu, puķes
un visu, ar ko mūs vasarā un ziemā daba iepriecina
un atspirdzina. Te es domāju arī par ziemas sportu —

slēpošanu.
Ogre ir sevišķi ieteicama atpūtai un dzīvošanai

tādiem, kuri slimo ar sirdi un nerviem, un kuri nepa-

nes jūras gaisu. Tie te labi atžirgst. Pastaigājoties
pa Ogres celiņiem un ielām, mēs te pavasaros visi

bieži sastopam bālas, mazasinigas sejas. Sie cilvēki

Ogrē cer atrast un arī atrod veselības uzlabošanu un

rudeņos atgriežas Rigā, svarā pieņēmušies un dzīves

priecīgi. Skaistā daba un mūzikālas lakstīgalas gāda
par labu omu un īsu laiku, bet modernā technika par
labierīcībām un ērtiem satiksmes līdzekļiem.

Ogres maģistrāts un Ogres sabiedriskie darbinieki

ar daudzām Ogres organizācijām sacenšas savā starpā
un pieliek visas pūles, lai paceltu Ogres labierīcību

un padarītu to par derīgu, mīļu atpūtas vietu novār-

gušam, nervozam pilsētniekam. Ogre ir Latvijas
Davosa en miniature.

L
m

9 Vecāka latviešu

AUGSTĀKAS KVALITĀTES PIANINI UN FLĪĢEĻI ..» *
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Ogres plāns un tūristu maršruti

• Drāšu audumu, pinumuun j
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• koka planku sienas un ir pilnīgi ugunsdrošas. Šīs sienas labi aiz-
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Tūristu gaitas Ogres kurortā

Rīgas — Daugavpils dzelzceļa līnija Ogri dala divās daļās- Pa labino Ogres

stacijas, t. i- Daugavas pusē, atrodas Ogres centrs — tirdznieciskā Ogre ar tirgus

laukumu, veikaliem un darbnīcām-

Pa kreisi ir vasarnīcu rajons, tā saucamais Ogres parks, Jaunogre un Jaunais

rļ parks (Grebu sala). Bez tam Ogres upe pilsētu atdala no Parogres un Robežu
*

prospekts — Veco Ogri no Jaunogres.

Lai iepazītos ar krāšņo Ogres dabu, ieteicams braukt uz Ogres galveno
Jl staciju (1) un no turienes, kā no centra, izdarīt trīs interesantas ekskursijas,

ii kuru maršrutus šeit. pievedam. Ejot pa tiem būs redzamas visas ievērojamākās

Ķ Ogres kūrorta vietas. (Numuri pie vietu nosaukumiem norāda attiecīgo vietu

ļļ| kūrorta plānā).

J Ekskursiju sāksim dodoties no dzelzceļa līnijas pa kreisi vasarnīcu rajonā —

H uz Ogres parku- Ogres parkā ved
v

liepām apstādītā Brīvības iela, kuras

sākumā atrodas pilsētas nams (2). Šinī namā mitinās ari Ogres 6 klašu

•ļ pamatskola. Pretim stacijai — ugunsdzēsēju depo (3) un — Jaunais

Ogres pilsētas parks (23), Parka ielas sadalīts divās daļās- Parks

nesen ierīkots, bet jau labi saaudzis.

Labākā pastaigāšanās vieta Bērzu alejā

Fīrhufs-Volfercs pansija, Bērzu alejā 8

No Parka ielas nogriežoties, pa pirmo šķērsieliņu — Pļavu
ielu — nonākam atkal uz Brīvības ielas — pie Ogres aptiekas (4).
Netālu aiz aptiekas ir — Ogres kūrmāja kafejas restorāns (6) un

tūdaļ aiz tā— jaunuzceltā modernā pasta ēka (9), bet pretim pēdē-
jai — Ogres aizsargu nodaļas priekšnieka dzīves vieta (7). Ejot
tālāk, nobeidzas Brīvības iela un sākas Tīnūžu un Lielvārdes ielas,

kuļ;u krustojumā ir trīsstū£veidīgs laukums, apstādīts bērziņiem —

15. maija birze (8). Nogriežamies uz Lielvārdes ielu, un tūdaļ aiz

birzes, pa kreisi, kāpjam pa mazo smilšaino ieliņu — Zvaigžņu
kalnā un, nokāpuši otrā pusē, ejam pa Zvaigžņu ielu līdz —ziemā

iecienītai kamaniņu brauktuvei Serķiškalnā (10)- Tad, soļojot pa

Meža prospektu, nonākam pie — Pavasara tenisa laukuma (11),
kuram blakus atrodas — K. Klinklau pansija (65) un nogrieža-
mies pa labi, Tīnūžu ielā. Ejot pa asfaltēto Tīnūžu ielu, nonākam

pie šaursliežu dzelzceļa līnijas ((12), kuru izmanto mežu materiālu

pārvadāšanai. Tūdaļ aiz tās sākas dabiskais pilsētas parks —

priedēm apaugušie Zilie kalni (13), ar moderno slēpotāju lēk-

tuvi (14) No šī kalna atklājas brīnišķīgi skati uz Jaunogri, Ikšķili
un Pārdaugavu. Tālāk ejot pa kalna galotni, nonākam pie otrās

stīgas, kur ir ierīkots
— Ogres pilsētas aizsargu nodaļas šaujam-

laukums (15) un vēl tālāk ejot — grantsbedres, bet aiz tām, kalna

piekājē — romāntiskais Velnacītes ezeriņš (17). Kalna piekājē iet

ceļš uz Tīnūžumuižu (16). Apskatījuši Zilos kalnus, dodamiespa ceļu,
kas šķērso kalnu, uz Gaismas prospektu, Jaunogrē, kur pa kreisi

pirmā māja ir — lieliskais Rīgas centrālās kopējās slimo kases

bērnu atpūtas nams (18) un tūdaļ aiz tā — Jaunogres parks (19)
ar spēļu un tenisa laukumu; blakus tam — Jaunogres stacija (20)
un pie dzelzceļa stīgas — bērziem apaudzis kalns (21), nokura lieliski

skati uz Ogres ieteku Daugavā (29) un plašo apkārtni. Turpinot

ceļu pa Zilo kalnu un Vidus prospektiem, apskatīsim skaisto Jaun-
ogres vasarnīcu rajonu, ar modernām, skaistām vasarnīcām, idilli-

ski klusu dzīvi, brīnišķīgi izkoptiem dārziem, ērtībām un labierīcībām.

Vidus prospektam beidzoties, nonākam pie mazas upītes —

Ļebiņas, ko tūristiem ieteicams apskatīt, jo tā savā tālākā tecējumā
iegrauzusies dziļos krastos un beidzot, pavisam ietek zemē (22),
un pa zemes apakšu ieplūst Ogrē- Pretim šai upītei Ogres upe
ir padziļināta un to izmanto kā — Jaunogres peldētavu (30).

Tālāk, ejot pa Rīgas ielu uz centra pusi, der apskatīt — vienīgo
kara laikā nesagrauto māju, Ogres muižu (28), kūjā tagad bērnu



Priedes saulē Zied ķirši...

Ogre pie Mīlas kalna

Gleznainie Ogres līči

policijas iecirknim (28), kuram blakus atrodas —
staltais Ogres

biedrību nams (27), no kura torņa lieliski skati uz Ogres kūr-

ortu un Daugavu; pretim biedrības namam atrodas — tirgus lau-

kums (64). leteicams vēl turpināt ceļu pa Ogres krastmalu gaļām
— koka (32) un — dzelzstiltiem (51), apskatot pa ceļam — Karsta

dārzniecību (31) un pa Upes prospektu atgriezties Ogres stacijā.
Otro maršrutu sāksim ar gājienu pa Liepu gatvi, garām

pilsētas valdes namam (2) un pie Ogres aptiekas (4), nogriezīsi-
mies pa labi, skaistajā bērzu alejā (5), kas vasarā ir iemīļotākā
vasarnieku pastaigāšanās vieta- Bērzu alejas galā, Ogres upes

malā, atrodas —pirmklasīgā E. Fīrhufs -Volfercs kdzes pansija (33).

Nogriezīsimies pa
kreisi un turpināsim ceļu pa stāvo, romāntisko,

klinšaino Ogres upes krastu. Otrā māja šeit ir — vecā pamat-

skola (34), kur tagad atrodas tūristu mītne, Ogres pilsētas biblio-

tēka un aizsardžu mītne, bet pretim tūristu mītnei, pāri Ogres
upei ved tilts-laipas uz — Pārogres Bāku kalna parku- Tālāk pa

Krasta ielu ejot, nonākam — centrālā Ogres peldētavā (35), kur

ir izīrējamas laivas braucienam pa peldētavas baseinu- Pretim

peldētavai — romāntiskais Mīlas kalns (36) un lejā aiz Lielvārdes

ielas — Ogres baznīca (37). Tālāk turpināsim ceļu pa Ogres
krastmalu, blakus Lielvārdes ielai, līdz dzirnavu tiltam, aiz tā

sākas — Jaunais parks, kuram tek cauri burbuļodama, zaļumiem

Skats no Mīlas kalna



Ziedu kupenas dārzos

apaugusi — Norupīte (42) un Līču ielā— Stārķa kokuzāģētava (40).
Pie Norupites ietekas Ogrē nogriezīsimies no Lielvārdes ielas un

turpināsim ceļu pa Ogres upes krastu, apskatot — Dzirnavu dam-

bi (41) un jaunā parkā — plašo peldētavu (43) ar — romāntiskām

Cinīša saliņām (44), kur ir smilšu laukumi sauļošanai un apkārt

tām ideāls peldu baseins. Pa Rūpnieku ielu nonākam atkal uz

Lielvārdes ielu un pa to turpināsim gājienu uz — Ogres papes

fabriku (45), fabrikas salu (46), apskatīsim to un iesim pa Ogres
krastmalu līdz — fabrikas dambim (47). Aiz fabrikas dambja
sākas brīnišķigi skaistie, stāvie Ogres krasti ar neskaitāmām, ne-

aizmirstamām dabas ainavām. Apskatījuši to, griezīsimies atpakaļ

un pretī papes fabrikai nogriezīsimies pa labiun ejot pa Amatnieku

ielu, šķērsosim Jaunā parka vasarnīcu rajonu un beidzot, pa Egļu
ielu, nonāksim pie — Ogres brāļu kapiem (50) un pa Turkalnes

un Baznīcas ielām atgriezīsimies Mīlas kalnā (36) un, uzkāpuši kalnā,

turpināsim apskatīt priedēm apaugušo veco parku vasarnīcu rajo-

nā, ejot pa Kalna prospektu; tā ir lieliska promenādes vieta ar

skaistiem celiņiem un brīnišķīgu priežu gaisu. Un beidzot pa

Bērzu aleju atgriezīsimies stacijā.
Trešais maršruts veltījams Pārogres apskatei. Sāksim

to, ejot pa dzelzceļa stīgu pāri — dzelzs tiltam (51) un nogriezī-
simies pa kreisi pirmajā šķērsielā (Lielā Dārza ielā) un tūdaļ

Pilsētas valde un pamatskola

Modernais atpūtas nams "Saulstari"

Ogres kurmāja, iecienīta atpūtas vieta
Ogres baznīca



Plašais Jaunā parka peldē

nonāksim pie — izkoptā Bāku kalna parka (52), kur augšup kalnā

vedierīkotas kāpnes. Ejot pa līku loču ierīkotiem celiņiem, nonāksim

otrā puse apakšā, pie Ogres centrālās peldētavas kioska un —

peldētavas (35), to apskatījuši, dosimies tālākpāri,,A" laukumam(53),
kur tuvākā nākotnē izveidos modernu sporta laukumu, uz Ogres
izrīkojumu un pagaidu sporta laukumu „B" laukumā (54). Turpi-
not ceļu pa Čakstes prospektu, nogriezīsimies pa Dzirnavu ielu,
apskatīsim — dzirnavas (39), dzirnavu saliņu (38), dzirnavu dam-

bi (41) un dzirnavām pretim esošo — vācu karavīru kapsētiņu (56),
dosimies tālāk pa stāvo Ogres krastu. Šeit atveras gleznaini
skati uz Jauno parku, papes fabriku, saliņām un plašo peldētavas
baseinu Pretim Cīniša saliņām ir — pārceltuve ar laivu (57) un

tālāk ejot, nonākam— vēsturiskā Ķenckalnā (58), kura sākumā ir
—

pilsētas grants bedres, bet tālāk, pašā galotnē — betona blin-

daža (59), no pasaules kara laikiem. No Ķenckalnā skaisti skati

pāri kalnu un mežu galotnēm. Apskatījuši Ķenckalnu, dosimies

Augšā: Vizināšanās laivā. Apakšā: Pēc airēšanas sacīkstēm Ūdenspolo komandas



ldētavasbaseins

tālāk apejot nelielo"purviņu, pa labi, mēs pa ceļu griezīsimies uz

Ogres pusi. Netālu tur ceļmalā ir — trigonometriskais tornis (60),
no kura var redzēt ļoti plašu apkārtni: Tomi, Lielvārdi, Daugavu,
fabriku v- t- t. No torņa virzīsimies uz dzelzceļa pusi, pa Indrānu

ieluun pa Lazdukalniem, tālāk uz — Pārogres staciju (63). No turie-

/- var apskatīt — Urgas upīti (62) un pa dzelzceļa līniju, Dārza,

Daugavpils un Tirgoņu ielām, atgriezties Ogres stacijā-

Tie īsumā ir maršruti, pa kuriem ejot, mēs ik uz soļa redzē-

| sim skaisto Ogres dabu, elposim brīnišķi dzidro un veselīgo
? kalnu gaisu.

Tūristiem apmešanās vieta — Ogres tūristu mītnē, Krasta

i ielā Ne 5, garšīgas pusdienas — Ogres stacijas bufetē, vietējās
:i pansijās un viesnīcās. Tūristu pavadonis A. Kalniņš sasto-

pams Ogres pilsētas valdes kanclejā. Turpat arī tuvākas ziņas

i par citiem tūrisma maršrutiem.

Augšā: Ķenckalns ar blindažu. Apakšā: Skats uz Ogres dzirnavāmAttaukošanās ūdens masāžas



Vasarnīca vienai ģimenei Dolomita krasti pie peldētavas

Kā celies Ogres kurorta un upes nosaukums?

Ogres tuvumā pirms vairāk kā 200 gadiem atra-

dušās labi koptas latviešu dzimtsļaužu mājas — „Mazie
Staldāti". Šinī mājā piedzimusi meitene Marta, kuras

rokas vēlāk veidojušas varenās Krievijas likteņus, jo

viņa kļuvusi par ķeizarieni Katrīnu I.

Mazā Marta bērnībā bijusi ņipra un skaista meitene.

Viņa kopā ar citiem ģimenes locekļiem gājusi muižas

klaušās. Muižkungam Marta ļoti iepatikusies un tas

gribējis to dabūt par kalponi. Meitenei šis nodoms

nepaticis un tā ar brāļa palīdzību aizbēgusi uz Alūksni

Tur prāvests Gliks viņu pieņēmis par savu audžu-

meitu, izskolojis, uzaudzinājis un ievedis Alūksnes

sabiedrībā. Sākoties lielajam Ziemeļu karam, latviete

Marta nokļuvusi Krievijas ķeizara galmā. Patvaldnieks
to apprecējis, bet vēlāk iecēlis par visas Krievijas
valdnieci Katrīni I.

Būdama augstā godā, Marta atcerējusies dzimtenes

sētu un piederīgos, sūtījusi tiem dāvanas. Pēterburgā
dzīvojot, Katrīna I. likusi saviem pavāra palīgiem braukt

uz Vidzemi un meklēt upi, kur dzīvo zuši. Krieviski
zušus sauc par „ugri". Ķeizarienes pavāri, atbrauk-

dami Ogres malā, bieži lietojuši vārdu „ugri". Latvieši,
ķeizarienei Katrīnei

par godu, nosaukuši apkaimi par

Ogri. Tā cēlies tagadējās Ogres kūrorta un arī upes
nosaukums. Vēl tagad upes līci lejpus Staldātiem

sauc par „Katrīņdambi".

Īss Ogres vēsturiskais apskats un statistika

Pēc atrastajiem cirvjiem noteikti konstatējams, ka

jau 3000—4000 atpakaļ, Ogre bijusi apdzīvota. Jau
1184.—1196. gados Ogri piemin Latviešu Indriķis
kronikā, kur aprakstītas senču piļu atrašanās vietas.

Perēs ietekas uz tā saucamā Ķenckalnā

pils — Rīga. Tā bijusi Daugavas lībiešiem galvenais
politiskais centrs. Bieži te sapulcējušies visi Lībijas
kungi apspriest kara gaitas.

Ap 1850. gadu, tagadējās Ogres pilsētas vietā biju-
šas Ikšķiles muižai piederošās: „Enīša",

M
Svelmes",



i12. septembri atklāja satiksmi pa Rīgas - Daugavpils
1dzelzceļa līniju, rīdzinieki steidzās izmantot šo ērtību,
lai dotos ekskursijās uz skaistākām vietām. Tā sākās

Irīdzinieku izbraukumi uz Ogri un Koknesi. Vispār,
pirmā skolnieku ekskursija tikusi no Rīgas sarīkota uz

{ Ogri. Pirms tam satiksmei ar Ogri pastāvēja zirgu
ļ pasts. Pasta stacija atradusies tagadējā Ogres Grīvas

muižā.

Rīgas - Daugavpils dzelzceļu sabiedrība Ogri pār-

| vērta par izpriecas vietu. No Rīgas pilsētas sabie-

|l drība noīrēja 2 pūrvietas meža, ierīkoja celiņus, uzcēla

I restorānu ēkas un vairākus paviljonus. Jauno izpriecas
vietu iesvētīja 1862. g. maijā. Tā tad tagad Ogre ir

74 gadus vecs kūrorts.

Pirms pasaules kara, vasarnīcu skaits ikkatru gadu

fstrauji pieaudzis un 1914. gadā Ogrē jau bija vairāk

ļ kā 300 vasarnīcas.

Pasaules kara vētras Ogri pārvērta drupu un gru-

\ vešu kaudzē.

1920. gadā Ogre ieguva miesta tiesības un apmēram

tanī laikā arī sākās miesta enerģiska izbūve. Ap-
mēram 8 gadu laikā, lielākā daļa no nopostītām vasar-

nīcām tika atjaunotas.
1928. g.

25. februārī Ogre izsludināta par pilsētu.

No šī laika arī atzīmējama Ogres straujā uzplaukšana

ķun izkopšana. Ogres robežas stipri iztaisnotas un

' territorija paplašināta. Ogres pilsētai, uz 1932. gada
likuma pamata, klāt nāca ap 400 hektāru neapbūvētas

zemes: gar Ogres ieteku Daugavā pie Grīvas muižas,

Jaunogres (Mālkalna), Zilie kalni, Brāļu kapi, Grebu

sala un Pārogrē uz Ogresgala pagasta pusi. Ogres

pilsētas kopplatība sasniegusi ap 8 kvadrātkilometrus.

Ogrē skaitās 720 gruntsgabali, no kuriem apmēram
550 apbūvēti ar ēkām un vasarnīcām, ar tuvu pie 1000

dzīvokļiem. Pastāvīgo iedzīvotāju — 2000. Vasarā pāri
3500 sezonas vasarnieku, vasarnīcu īpašnieku un ārzem-

nieku. Bez tam, vasaras sezonā; sestdienās, svētdienās

un svētku dienās sarodas 2—3000 personu liels iz-

braucēju skaits, atpūsties Ogrē dažas dienas.

Kūrortā ir 90 ielas, no kurām lielākās izšosētas,

izbruģētas vai grantētas. lelas tiek laistītas vairāk

reizes dienā.

Ogrē ir pasta-tēlegrafa-tēlefona kantoris, 6 klašu

pamatskola ar pirmskolas klasi, 4 ārsti, vecmāte,

veterinārārsts, 2 zobu ārsti, peldu iestāde — pirts,
2 viesnīcas, 4 pansijas un 6 rūpniecības uzņēmumi.

ledzīvotāju vairums latvieši un vācieši un ļoti

niecīgs skaits pārējo cittautiešu.

1933. gadā apstiprināts Ogres apbūves plāns un

saskaņā ar šo plānu izbūvējoties, Ogrē paredzētas
visas kūrorta ērtības un labierīcības: plaši parki un

atpūtas vietas, izkoptas alejas, taisnas ielas, sporta
laukumi v. c.

Ogrei, pateicoties īpatnējiem dabas un klimātiskiem

apstākļiem, plašas nākotnes izredzes starp Latvijas

ievērojamākiem kūrortiem.

Augiem un ziediem bagātie Ogres krastiKlinklau pansija Ogrē, Tīnužu ielā 8



Līgo vakars peldētavā

Ogres kurorta sabiedriskā, kultūrālā un sporta dzīve

Sabiedrisko un kultūrālo dzīvi Ogrē kārto daudzas

biedrības un organizācijas. Visdzīvāku un rosīgāku
darbību minētās organizācijas attīsta vasarā, kad Ogrē
iebrauc vasarnieki. Tad nepārtraukti visu sezonu,

sestdienās, svētdienās un svētku dienās pilsētas izrīko-

jumu („B") laukumā, ar plašu estrādi un dejas grīdu,
un rajonu parkos tiek rīkoti koncerti, bērnu svētki,

sporta svētki, koru koncerti un brīvdabas izrādes plašā

inscenējumā. Šie sarīkojumi iecienīti no vasarniekiem

un vienmēr labi apmeklēti.

Sportam Ogres kūrortā tiek piegriezta liela vērība.

Visiem iebraukušiem vasarnieku sportistiem tiek dota

iespēja trenēties vispusīgļ un daudzās sporta nozarēs.

Vasarā kārtējie treniņi vieglatlētikā notiek pagaidu
sporta laukumā Pārorgrē „B laukumā". Trenējās lēk-

šanā, skriešanā, lodes grūšanā un šķēpu mešanā.

Turpat "otiek trekni volejbolā, basketbolā, galda

Darbojās vairākas grupas un sekcijas, sieviešu grupa,
bērnu grupa, iesācēju grupa spēlēs v. c.

Treniņi peldēšanā, ūdens polo spēlē un airēšanā

notiek katru dienu jaunajā plašajā peldētavā, kūrorta

centrā.

leteicams katram sporta cienītājam, kas vasaru pa-
vada Ogrē, iestāties vietējā sporta biedrībā, lai varētu

trenēties un izmantot rīkus un ietaises.

Teniss Ogrē ieņem ievērojamu vietu. Ir pavisam
5 tenisa laukumi, kas par mērenu maksu īrējami

spēlēšanai.

Ogre, ziemas sporta ziņā, ieņem arī izcilus vietu,

jo atrazdamās Rīgas tuvumā, ar saviem daudzajiem
kalniem, ir iecienīta slēpotāju izbraukšanas vieta.

Slēpošanai noderīgi ir Zilie, Serķiš- un Ķenckalni.
levērības cienīga ir modernā slēpotāju lēktuve, kas



Apmeklēsim Ogres apkārtnes skaistākās tūrisma vietas!

Bez pastāvīgiem sezonas vasarniekiem, kas Ogrē

pavada visu vasaru, Ogri iemīļojuši un to apmeklē gan

darbdienās, gan svētdienās, daudzas ekskursijas un

tūrisma mīļotāji, izbraucot gan grupās, gan atsevišķi.
Izbraukušie tūristi, apskatot skaisto Ogri, grib

redzēt arī plašāku apkārtni un apkārtnes skaistākās

vietas.

Seit īsumā pievesti daži tūristu maršruti ārpus

Ogres kūrorta robežām.

Kājām ejot, bet vislabākais braucot ar velosipēdu,

vispirms dosimies pa Brīvības un Tīnūžu ielām uz

Ziliem kalniem un tālāk uz zivīm bagāto, aizaugušo

Kaparāmura ezeru starp Ikšķiles staciju un Tīnūžu

muižu. No turienes dosimies uz Tīnūžu muižu, Mazās

Juglas skaistajos krastos. Tur tagad Invalīdu Savie-

nības atpūtas nams un plaša saimniecība. Tālāk no

Tīnūžu muižas var doties uz īpatnējiem Kangaru kal-

niem, kas ir apm. 7 km. attālumā un pāri šiem kalniem

pa Ērgļu šoseju uz
Briežu krogu. No turienes var

atgriezties pa jauno dzelzceļu uz Rīgu jeb pa
Mazās

Juglas krastiem doties uz Turkalnes muižu, apskatot

to, atgriezties uz Ogri. Vispār, Mazā Jugla, kas ir

apm. 5 km. tālu no Ogres, ir bagāta ar
līdakām un

vēžiem, tamdēļ to iecienījuši spiningotāji un vēžotāji.

Otru maršrutu varētu izvēlēties, ejot gar Ogres ļ
papes fabriku, pa skaistajiem, lazdām un ievām apaugu- ļļ
šiem Ogres krastiem, uz Kārļiem un Vārnas muižu.

Gleznainie Ogres upes krasti šeit īpatnēji skaisti un

dod patiesu baudu un prieku ikvienam tūristam, i
Skaisti dabas skati ir arī Kārļu tuvumā, pie Vārnas

ūdens dzirnavām un aiz viņām. Tālāk, turpinot ekskur-

siju, var pārcelties pār Ogres upi, pie Ogres gala pagasta ļ
tautas nama „Auseklis" un pa otru pusi Ogrei, gar ļ
Ķenckalnu, Mariņmuižu un Lazdu kalniem, at-

griezties Ogrē.
Trešo ekskursiju varētu rīkot, pārceļoties pāri ļ

Daugavai, uz Tomi, apskatot turienes ievērojamo valsts !
zivju audzētavu, Tomes salu Ķeguma krāces, kur iz-

darīti daudzi zemes urbumi un nākotnē paredzēts celt

Daugavas spēkstaciju. Turpinot ekskursiju pa priedēm

apaugušo ceļu, apskatot raksturīgo vācu pieminekli

ceļa malā, un beidzot, pretim Lielvārdes stacijai, pār-
celties pāri Daugavai, apskatot Lielvārdes vēsturiskās

pilsdrupas, ap kurām vijās senas teikas, skaistos

parkus un vilcienu atgriezties mājās.
Plaukstoša zaļumvieta ir arī Ikšķile, 7 km. no

Ogres, uz Rīgas pusi, Daugavas klinšaino krastu tuvumā,

ar vecākās baznīcas drupām un vasarnīcu koloniju.



Atspirdzinošas dabīgas ūdens masāžas

Prof. R. Meiers

Ogres klimatoloģiskie un meteoro-

loģiskie apstākļi

Ogres klimats piemērots kūrortam. To vislabāk

var pierādīt, ja Ogres klimatu salīdzina ar citu apga-
balu klimatu, kas atrodas tajā pašā ģeogrāfiskajā pla-
tumā un ar to apgabalu klimatiem, kuri atrodas netālu

no Ogres.

Pirmkārt, jūra un Golfa straume ir tie, kuri visai

Ziemeļu Eiropai piešķir labvēligu klimatu. To raksturo

vidējā gada temperātūra Latvijā un citos Rītbaltijas
i apgabalos, kuros temperātūra ir par 5% augstāka par

: temperātūru citur šinīs pašos ģeogrāfiskos platumos,
t Ziemā šeit temperātūra ir pat par 8% augstāka.

Arī jūra stipri ietekmē klimatu un padara maigā-
kas temperātūras svārstības, tiklab kārtējās dienas un

gada, kā arī neperiodiskās.

Pateicoties ģeogrāfiskam platumam, kurā atrodas

18 stundas). No maija sākuma līdz augusta beigām ļ
naktis gaišas. Ne visai spēcīgie tiešie saules stari, kā jļ
arī izklaidētais debess starojums, tiek atstaroti caur 1

viņu ilgumu un rezultātā ir tas, ka ultrāviolēto staro- >.
jumu kopdaudzums, kas cilvēkam ļoti nepieciešams,

ziemeļu apgabalos vasaras pusgadā ir lielāks nekā

dienvidos.

Izrādās, ka vispārīgie klimātiskie noteikumi ļoti iz-

devīgi. Salīdzinot Ogri ar viņas apkārtni, Ogrei ir

dažas priekšrocības. -|

Jūras iespaids uz temperātūras svārstību izlīdzinā-

šanos ir jūtams, bet tomēr daudz mazāks nekā Rietu-

mu — vai Vidus-Eiropas krastu apgabalos, jeb arī

Rīgā un Liepājā. Tas nozīmē, ka Ogrē, vasaras tem- |
perātūra turās drusku augstāka (jūlija vidējā temp. 17,2°), j
bet ziemā temperātūra, saprotams, nedaudz zemāka

(janvāra vid. temp. — 4,5°).

No maija līdz septembrim ir caurmērā apmēram
17 dienas, kad temperātūra sasniedz 25° vai arī pār
sniedz to. Pēkšņas, spēcīgas temperātūras svārstības

ir daudz retākas nekā kontinentālā Eiropā.

Strauja temperātūras krišana notiek gandrīz tikai

negaisa gadījumos (lielākā temperātūras krišana, kas

novērota Ogrē, ir bijusi 6,5° vienā stundā).

Lidojums no tramplina



Sākot ar maiju lidz septembrim saulains laiks caur-

mērā iztaisa drusku vairāk par 8 stundām dienā. Tas

izskaidrojams ar to, ka zemākos piejūras apgabalos
mazāk mākoņu (un sakarā ar to mazāk nokrišņu).

Piejūras iespaids sajūtams vairākus simts kilo-

metrus no jūras, jo tuvāki krastam, jo iespaids lielāks.

Arī vēja apstākļi Ogrē labvēlīgāki. Vēja stiprums
tiek mazināts pateicoties augstienām un mežiem, bet

viņa stiprums ir pietiekoši liels, lai izklaidētu gaisa

stagnāciju.
Gaisa tīrība Ogrē pierādāma ar viņa dzidrumu un

zilo debess nokrāsu. Tikai naktī, sākot ar vēlo vakaru

un beidzot agro rītu, zemākās vietās reti kad ir migla.

Nokrišņu daudzums Ogrē drusku lielāks nekā Rīgā.
(650 līdz m/m gadā).

Arī dienu skaits ar nokrišņiem nav visai mazs.

(185 dienas gadā, līdzīgās daļās sadalīts ziemā un

vasarā).

Nokrišņi tomēr nevelkas ilgi.

Relātīvais gaisa mitrums dienā, it sevišķi augstākās
Ogres vietās, nav visai līels un pēc līdzšinējiem mērī-

jumiem atrodas zem Rīgā konstatēta daudzuma. Ziemā

caurmērā 110 dienas zeme klāta ar diezgan biezu

sniega segu caur ko rodas labvēlīgi ziemas sporta
piekopšanai.

Ārzemju tūristi Ogrē

Anekdotes un piedzīvojumi

Ogre izveidojusies par skaistu

kurortu

Ogres kūrortā aizvienam turpinās vēl strauji iz-

būves un izkopšanas darbi. Bez jau pastāvošiem
vasarnīcu rajoniem: Vecā parka jeb centrālās Ogres,
Jaunogres jeb Mālkalna, Jaunā parka jeb fabrikas

ap-
kārtnes rajona un Pārogres, pēdējā laikā stipri sāk

apbūvēties Lazdu kalni pie Pārogres stacijas līdz pat
Māriņmuižai un viss plašais rajons no Pārogres staci-

jas līdz Daugavai. Tāpat jauns vasarnīcu rajons vis-

drīzākā nākotnē izveidosies starp Ogres muižu un

Jaunogres staciju, kur apmēram 60 gruntsgabali pie-
šķirti Lāčplēšiem un brīvības cīnītājiem. Vecā parkā
un Pārogrē vasarnīcas uzbūvētas kalnos, priežaju par-

kos, turpretim Jaunogrē un Jaunā parka līdzenumā:

Vasarnīcas pa lielākai daļai ļoti skaistas, modernas un ļ
stila ziņā īpatnējas, tā ka citu kūrortu vasarnīcām

grūti pat ar viņām sacensties skaistuma ziņā.
Tik pat krāšņa ir arī pati Ogres daba ar saviem ļ

neatvietojami brīnišķiem upes līčiem, kalniem, priežaju ļ
parkiem un mežiem.

Neapgāžams fakts ir tomēr tas, ka Ogrei ir īpat-

nējs, vienīgi šim kūrortam piemītošs skaistums, kurš

kopā ar sausāko un dzidrāko kalnu gaisu, kļuvis par

plašai sabiedrībai pazīstamu apstākli un padarījis Ogri
par iecienītāko atpūtas un veseļošanās vietu Latvijā.



Skats uz dzirnavām

Sveķu smarša un tīrais sausais gaiss, netikai ārstē

plaušas, stiprina organismu un uzlabo nervus, bet rei-

bina arī pilnīgi veselos un dod neizteicamu labsajūtu.
Kas reiz iesācis klejot pa Ogres apkārtni, tam aizvie-

nam tīk tur atgriezties. Kad dažus gadus atpakaļ uz

Ogri atvesti somu ekskursanti, tad tie aizbraukuši

vārda pilnā nozīmē apburti no viņas krāšņās dabas.

Ir tiesa, dzīves ritms Ogrē krietni lēnāks un mierī-

gāks, kā vienā otrā no pārējiem kūrortiem. Nav tās

Slēpotāji Ogrē

Saules peldes

steigas satrauktības un vaļīguma, kādu var vērot citur

ik uz soļa, bet par to ir brīnišķīga atpūta, miers,
klusums un veselības uzlabošanas iespējamības.

Protams tie, kas vēlas arī Ogrē var priecāties pēc
sirds patikas. Katru svētdienu tiek rīkotas plašas
brīvdabas izrādes, dziesmu dienas, koncerti, dejas un

citi sarīkojumi. Kūrmājā katru vakaru pēcpusdienas tēja
ar trio mūziku. Tāpat ir arī vairāki restorāni, stiprāku
dzērienu un skaļākas dzīves mīļotājiem.

Starts10 klm. slēpojumam pie Zilo kalnu tramplina



Augšā pa labi: Lēciens no Zilo kalnu tramplina

Ogre plaukst un drudžaini plēšās plašumā katru

gadu vairāk un vairāk.

Bet neskatoties uz viņas straujo apbūvēšanos, tā

līdz šim ir paturējusi un arī uz priekšu paturēs dārzu

un parku kūrorta raksturu, jo būvnoteikumos ir pa-

redzēts un pašvaldība stingri raugās uz to, ka vasar-

nīcu rajonos uz katru gruntsgabalu būvētu tikai

vienu dzīvojamu ēku.

Par Ogres kūrorta labierīcībām un izkopšanu,
čakli rūpējās gādigas rokas, sevišķi Ogres pilsētas
valde ar enerģisko un iecienīto galvu J. Marsonu

priekšgalā. Tāpat daudz kūrorta izkopšanas darbā

darījuši arī galvas biedris P. Liep i ņ š un valdes

loceklis M. Pūre.

Līdzi Ogres kūrorta uzplaukumam un paplašinā-

šanai, aug arī viņas cienītāju un apmeklētāju skaits.

Apakšā pa labi: Slēpotāji gatavojas startam

Šo Ogres kūrorta propagandas prospektu
rediģējis L. Silķ ē ns

Vāku zīmējis A. Ķ i r v 1 i s

Uzņēmumi no M. Jauniem a, foto-studijas Ogrē, Brīvības

ielā Nr. 18, un foto-amatieriemL. Silķēna un A. Kocha

Klišējas pagatavojusi cinkogrāfija „Pr i s m a", Rīgā, Krišjāņa

Barona ielā Ns 7-9

lespiests grāmatspiestuvē „G r a fi ka", Rīgā, Pils ielā Ns 20

Ogres kūrmāja
Viesnīca — Restorāns — Kafejnīca

Ogrē, Brīvības ielā M 28, tālrunis 44

Pirmklasīgs uzņēmums

LABĀKĀ ATPŪTAS UN APMEŠANĀS VIETA

TŪRISTIEM UN IEBRAUCĒJIEM

Glītas un mājīgas istabas ar un bez pansijas
(Mēneša pansionāriem rabats)

BROKASTIS 8 PUSDIENAS 8 VAKARIŅAS
Bagātīgs aukstais galds. Iekš- un ārzemju dzērieni

Sākot ar 1. jūniju katru dienu

pēcpusdienas kafeja
Sezonā pirmklasīga trio mūzika

Radio priekšnesumi. Dejas mūzika

Istabas sākot ar Ls 1,75. Pansija no Ls 1,50. Uzņēmums

darbojas cauru gadu. Restorāns atvērts līdz pulksten 2 nakti

JpSSmmmmmmm
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Meialtfrdaenieclbasakc. sab. Liepa

Brāļi Popovi" Ogres dzirnavas
senāk „Brāļi Popovi" dib- 1788. g.

Dzirnavu iela 3

Rīgā, Grēcinieku ielā Nr. 35, kantora tālrunis 22144 Pieņem graudus malšanai, bīdelēšanaiun grūbošanai

I. nodaļa: Turgeņeva ielā, pie Centrāltirgus, tālrunis 28947
Atra un laipna apkalpošana Mērenas cenas

II. nodaļa: Stabu ielā 87 (Avotu ielas stūrī), tālrunis 97433
_

,
Noliktava: Popova ielā 6-8, tālruņi 26980 un 27316 bUVGJā J, l_J O PTI UTOVS KlS

1* Dzelzs preces: Tālruņi 22146, 22147
0grē Brīvības ielā 15

Dzelzs, sijas, skārds visos ejošos samēros, I. labuma apcinkotais pjgpļgpļ-ļ pāmu apģgrbu pasūtījumus
jumta skārds, tērauds stieņos un plāksnēs, cinks plāksnēs un ga- ■ — . Jl
balos, naglas, stiepules, ratu asis un ieliktņi, pavārdu virsas, Dažādu preČU tirgotava
cepeškrāsnis, tecīlas, arkli, lemeši un ecēšas ar piederumiem, smēr- nir • ji ? T Te 11 1

eļļas, antimons, babīts, svins, baļata dzensiksnas u. t. t. ĪVI. V rīClDergS U. J. OimmelnOCllS
Mazg. istabu krāsnis un vannas, klozetu ierīces. Caurules melnas, Ogrē, Brīvības ielā 12 Tālrunis N° 52
apcinkotas, svelmes un svina. Lodīšu gultnes- ■ - '

Automobīļu un motocikletu riepas „DUNLOP". 'B"mwrm*M«»aB"M»»a»BBSa

Z. Tērauda preces: Tālruņi 22145, 22149 Prof. Dr. med. A. Roljē
Būvju un mēbeļu apkalumi, darba rīki un instrumenti galdniekiem,
namdariem, kalējiem u. c, kniedes, skrūves, misiņš un varš stie- "V^^^
ņos un caurulēs, dakšas, lāpstas, ķēdes, pārvietojamās čuguna un

«J"*--» %-&OP U � "A-rA«^

podiņu taupības krāsnis un pavārdi u. t t- Kā ar pareizu apsauļošanos var izdzie-

3. Saimniecības preces: Tālr. 22158, 32043 dināt slimības un pret tām aizsargāties
Metalla gultas un matrači, servizes un galda piederumi, aluminija

SATURĀ
un emaljēti galda un ķēķa trauki, kā ari vārāmie katli dažādos

lielumos, piena sieti un kāstuvi u. t. t. J^a es kļuvu par saules ārstu. — 2. Kas mums šimbrīžam

Liela izvēle no porcelāna, fajansa un stikla traukiem.
zinamS P ar ,Saul

_

eS ie
.

darbibu
;
~ 3
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Kādas slimības izārstējamas ar

1 : saules un brīva gaisa peldēm. — 4. Sauļošanas metodika un

j . I* 1 •1
technika. — 5. Saules peldu nozīme slimību profilaksē. — 6. Kādas

I q4"\71 mc pvpkf'ni 11 Kofini 1 TQnV1 l/Q briesmas draud no nepareizas apsauļošanās? — 7. Kā apsauļoties
L,aLVlJdb UCrilU rdtinU IdUllKd dažādos kl imatiskos apstākļos. - 8. Saules dziedniecības rezul-

_Tk¥.£^k¥ ,

fci&*r»f"&Ci
tāt ķirurģiskas tuberkulozes ārstēšana. — 9. Barība un saules

IpaŠn. JL vJi VJ.'U'A 3> kJ CjLJLJL^\3jLJ.2> dziedniecība.— 10. Darbs kā saules dziedniecības papildinātājs.—

Rīgā, Marijas ielā 140, tālr. 92535, pasta tek. rēķ. 11251
U> Mūsu klīnikas uzbūve un attīstība. - 12. Valsts kā saules

° dziedniecības iestāžu uzturētajā.
Lielā izvēlē bērnu, sporta un leļļu ratiņi, velosipediņi 72 laPP ,

Ls 0,90, vērtību var iesūtīt arī pastmarkās
u. t. t. Izturīgs un glīts darbs

M\T
• tv/t -

Vairumā un mazumā pie
erenas cenas Vairuma Mazuma

_ .

r»

Pārdošana arī tieši no fabrikas
,,IVUllUraS DldU^S

—

"~

t-1 • o o Q q q
Rīgā

» Aspāzijas bulvāri Nr. 7

StdCljdS bllfilS piedāv^ķatru laļrums (iepretim Nacionālai Operai)

Pirmklasīgs ķēķis. Izmeklēti uzkožamie. Katru

dienu svaigas paša ceptas dažādas maizītes. Atspir- ...
, , , _, . . ¥-» i

dzinoši dzērieni- Mērenas cenas ' ļflin.-181111. laDOrdlONja „Ph cl F III H C O 11

Porieiis cand< pharm
*

baltakmens

L,, ,
„ , , \. Rīgā, Tilta ielā Nr. 22

ModemS kiOSkS °2rē
>

Brīvības ielāNr. 22

JZļpvJ*. M
- Rusteiks, pārtikas tirgotājs

laikrakstus un pieņem pasūtījumus traukos promnešanai Rīgā, Valdemāra ielā 39

Apavu darbnīca Ādolfs Kelms Frizētavai Ogre. Brīvības iela 13

Ogrē, Brīvības ielā 11 agr. V. Steinbergs īpašn. K. Silenieks



A A. Samena
valsts autonoms

/WV Latvju adītu preču rūpniecība untirgotava JUGLAS ELEKTRĪBAS

Rīgā, Tērbatas ielā JP. 59/61 (Aizsargu ielas stūrī) ■ JK^O
\/ Pastāvīgi krājumā modernās technikas adījumi U«Wil>lCiiVlUIVlW

DIB.V1921
Pieņem izstrādāšanai pašdarinātas dzijas, katra rupjumā

Pārva lde: Rīgā, Mārstaļu ielā 19, tālrunis 22212

OGRES RAJONA PĀRZINIS:

Dzeriet Ogrē, Tīnūžu iela 13. Tālrunis Ogre 5

■feļM 1 Piegādā elektrisko enerģiju un izpilda visāda veida elektri-

|1 m mm §Wļļgļļ mWļ Iskās apgaismošanas un dzinējspēka ietaises

Klllfll alusilari,avi1 mīl Rīgas Krāšanas un Aizdošanas Biedrība

IIIMUJ kvalitātes UIU
., 17

dib

v

1882 g-

_.. . 2q227fc# Blaumaņa ielā 17, pašas nama. Tālrunis 29227

—
— — Bilance uz 1936. gada 1. februāri Ls 1.831.876,79

Biedru garantētais drošības kapitāls Ls 1.285.700,—

J. REINSONS Pieņem noguldījumus, biedriem diskontē vekseļus,

j-"»* i -i y
izīrē seifus

K CD S rX O Darba laiks no pīkst. 10—3
*

Valde

Čakstes prospektā 2, pie „B" laukuma

09TGS ViGSIliCd

, TT„, . _ . T T-.TT,j- T o atT\-fīTTT-nj-Gi Pirmās Skiras pestopāns

AUGLI, SALDUMI, SALDĒJUMS
_ an^^ana

ATODTDU7TMAČ r\7t?T?TFT\TT
Ērtas istabas ceļotājiem. Mērenas cenas- Laipna apkalpošana

ATSPIRDZINOŠI DZĒRIENI
Pirmklasīga auksta bufete un ķēķis

Atvērts līdz pīkst. 2 nakti

„W.KYl¥IWIEI_", R;Sā fSSSSil'SSMS NTafaSga 'Ifefctba ŠUJMAŠĪNA
izgatavo un piedāvā Griežaties tādā gadījumā TIKAI pie PASAULSLAVENAS

TE Ml I Tii aukstlīmi galdniecībai un šujmašīnu s-bas un Jūs būsiet apmierināti-
■i" mm mmW m m I. labuma rīSU Stērķeles V*I-ilV pasu veikali un aģentūras visās Latvijas pilsētas

„.. un miestos. Pārdošana uz nomaksu ar viegliemmaksāšanas noteikumiem

A. Dreimans Ogrē, Rīgas ielā 8

__ ii» - ■
GUTMANA HIMMELHOCHA mantin-

Buvgaldnieciba ogres kokslīpēfava,papes fabrika, vilnaskārstuve ■ vērptuve
Mēchaniska koku apstrādāšana un dēļu spundešana Ogre, Lielvārdes ielā 26. Tālr. Ogrē 50, Rīga 26762

, . _ , „ ,
Visādi vilnas apstrādāšanas darbi, kā arī lupatu plucināšana

Izlabo visādus pulksteņus un
f* II ftfHļftfiil tiek izpildīti ātri un lēti

patafonus ar pilnu galvošanu I U UIINII%
- ■■

Speciāla pulksteņu darbnīca I li II11II11.1 "amM"""'*ku un bQv"^ē-efu 1

ogre, Brīvībasfeiā ga »tiiiiuiiuii Podnieks E.Dakars

izpilda visāda veida podnieku darbus

PīnrQC ofar»l*iiJC Apzinīgs darbs Lētas cenas

i\lgdb bldClJctb UU1CLC
Rīga, Marijas ielā24, dz. lO, tālr.24126



Lielāka izvelē! J J. Salgals — Rīgā
Neizsmeļama Dzirnavu Ielā 66

ražojumu jļ) ™™v 26re7
>
3m«

daudzpusība! Jānis Amats
diplom. elektrotechniķis

Izglītībasministrijas reģistrēts installātors

II jļ nHirrrn Hf Izpilda dažāda veida elektrības

un radio darbus visā Latvijā

9 UllILULIl I
Rīgā, Marijas ielā Nr. 55, dz. 46, tālrunis ,96190

ziepju un parfimēriju fabrika 0grē
>

str61nieku prosp- Nr
-

6
>

tālrunīs 3

Dib. 1849. g. Iežogojumu pinumus,

Rīgā, Stabu ielā 10, tālr. 94350 drāšu sietus, skārda sietus

katrai vajadzībai piegādā

" "

A„ Jdkobsona J
eTu

u

Apn
k

Rīgā

\ / ļ ļ I J O FABRIKA: Svarcmuižas ielā 14, tālrunis 41265
V GLI VJUO

NOLIKTAVA: M. Monētu ielā 7, tālrunis 21458

gribiet priecāties par SaVU Vairumā Pasta tek. rēķ. N» 10527 Mazumā

dārzu ? 1 ~" I
""""

CEĻIET =

ugunsdrošas, sausas, siltas un izturīgas —

ĒKAS NO CEMENTA ĶIEĢEĻIEM =

Ražojiet paši cementa ķieģeļus ar rokas
mimmmm

.

■ ■ j,
veidņiem. Cementa ķieģeļu būvveids vis- mmmm

TSLCl pusīgi pārbaudīts un atļauts pilsētās un mmmm

* uz laukiem. Bezmaksas padomus un pa- ®*w™s

visus dārzaugus un puķes skaidrojumus par cementa ķieģeļu pa-
mmmm

ar pilnmēslojumu gatavošanu un būvveidiem sniedz m^mm

RĪGAS CEMENTA FABRIKA

HliMAHAMffl VM C.CH.SCHMIDT, A/S. ZZZ

mĪTKnffnRK A ĪU «ai, kantor,:

h R;r,M. Svaru ielā i

=
I li I I I Iļ ļj i I, Jļ II 1\ I JL JL Turpat pārdod rokas veidņus cementa ķieģeļu pagatavošanai
m%m JĒļ ■ mm mm H WB H H HH9BB ■ ■M ■ (3 kieģ. uz reizi) par Ls 40.— gab. un uz nomaksu 8 mēnešos. maimm

■ " ■» W " WW111H WWi® * Veidņi tiek iznomāti par Ls 1- mēn.
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Aijas Ekonomiskais Veikals
JpM Rīgā, Audēju iela 16

jm%W Jsgjļļr Daugavpilī, Vadoņa ielā 16, tālrunis 4

JmW A\W -Jm\\\ Liepājā, Rožu lauk,9 10. tālr.2065, 2066

%\y Rēzeknē, 15. maija ielā 16, tālrunis 31

""ļļ? MANUFAKTŪRA - GALANTĒRIJA - APAVI

APĢĒRBI - DELIKATESES - SALDUMI

KUNGU UZVALKI UN MĒTEĻI
-jJl GATAVI UN UZ PASŪTĪJUMU

AUKSTIE' ĒDIENI

HļMjUfe BIEDRĪBU, ORGANIZĀCIJU, PRIVĀTPERSONU

mjf viesībām, dinejām u. c. • sarīkojumiem

TmrlrH BEZMAKSAS PIEGĀDE VEIKALA TRAUKOS

Visas pārtikas preces vairumā un mazumā

*w4^S
atK

Telefoni: Veikala priekšnieks 23902, kantoris 22095,

ļļz -JĒ* pārtikas • nodaļa 30245, manufaktūras nodaļa 24210,

galantērijas nodaļa 26510, vairuma nodaļa 23901, apģērbu
nodaja 32615. vīnu nodaļa 27329, vīnu darītava 28205

1 ' " ■ ' ' " ' 1
"

7
"

""■ i \ f; H,: ': ; -
Lielā izvēlē īrn par mērenām cenām piedāvā vismodernākos JL JL1 IlilJU tJUUA IJVViJ-lIļ

:1u mus, gatavus apģērbus, modernas kleitas un blūzes,
. _ , , .... ._,

. 0.-, 0A „„.„, iQ«

bērnu uzvalkus, pletkreklus, kakla saites, dāmu un kungu R'g», Aspazijas bulv. 11, tālrunis 21780, pastkaste 196

zeķes, peldu kostīmus Ģipša, tīrīta krita un krasus podiņu fabrika

.......
:: S: rt5.!eJ< ilmiR se?-.; \ i ■■

Pārtikas un tirgotava
un noSēdināto krītu lopbarībai, glazētus un neglazētus

-

,

iy. IJarX«a l€5l€l O podiņus. Jaunums: Ģipša pielietošana starpsienu būvei

.- .Piedāvā dažādas preces: pienu, sviestu, konservus, sierus, maisījumā ar akmeņogļu izdzedžiem vai zāģu skaidām,

īgns inm t.t la ?em: miežus, auzas, miltus, klijas, Rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus sniedz firma:

siļķes sāli, petroleju, r»tu smēru u c. Krasolaflem: pernicu krāsas, p a ul Boehm", ģipša rūpniecības iestāde, Rīgā,

M Pnv^' maize: ceptuve on Mitoiēļa ■ ■ apdrošināšanas ui transporta akg. sab.

l¥|/# i UlCi Ogrē, Brīvības ielā 21, tālr. 27
j 4 miTT I i O T T f\1T\O

Piedāvā svaigu baltmaizi, rupjmaizi, kūkas, saldumus, raugu, lifti V I (•! rV LJ I J I 1\ Ml ll I
biskvītus. Pieņem pasūtījumus uz tortēm un kūkām. J_JXAJL,1 Av/ilU M~A Vll/M

nu
VaWe Rm Smilšu ielā 34

LAUKSAIMNIECĪBAS MAŠĪNAS, RIKI, PIEDE-
_

RUMI, SĒKLAS, MĀKSLĪGI MESLI, LOPBARĪBA Aģentūra OGRE : Kalna prosp. 1, tālrunis 79

U. T. T. _
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