
UGUNSDZĒSĒJS

1922. g.Nr. 1. Jūlijs

LATVIJAS U6UNSDZESEJU BIEDRĪBU UN ORGANIZĀCIJU

SAVIENĪBAS IZDEVUMS.

tZNĀt\ REIZI SKS^TA7ĒrsiE3T

Rokas ugunsdzēsējs

MINIMAX
droša ugunsaizsardzlba

pie nejaušas ugunsizcelšanās!

Pastāvīgi gatavs lietošanai Special-dzēsējS

sarežģītākiem degšanas gadījumiem, kā

Neatkarīgs no Ūdens trūkuma ari viegli degošu vielu degšanai p. piem.

bencina, eļļas, petrolejas un tamlīdzīg.

ugunsgrēkiem pie elektriskiem vadiem

Parocīgs .
.
. .

v. t. t. v. t. t.

T _ a
Pilnīgs nevads.

Izturīgs ilgus gadus
Nekādi zaudējumi!

Lietošanā ir 2 milijoni dzēsēju! V l ' I

Līdz šim uzrādīti vairāk kā 60000 degšanas gadījumi, kup
dzēsti ar ML\IMVX.

MINI M A X Latvijas Akciju Sabiedrība Rīgā
RĪGĀ, Lielā Grēcinieku ielā Nr. 24

Telegr. adrese: Minimax-Riga
Post kas te 520. :-: Tāļrunis 36-51.



Il Apdrošināšanas Akciju Sabiedrība ||
ff :: Valde Rīgā, :: 1L ļ\ X " Tālruņi: :: ff
w

1. Pils iela JVq 6. ļ >-\ [Jt ļ J-\ \ J-\ un 30-86. W>

I Pilnīgi iemaksāts pamala kapitāls I
1 1.000,000 zelta franku-50.000.000 rubļu. |

Rezerves kapitāli pārsniedz 6.000.000 rubļu.

<§§> vSabiedrība noslēdz visāda veida apdrošināšanas zem vis- <§§>
<§§> izdevīgākiem noteikumiem, kā: (§§>

|| uguns, jūļ-as, upju, dzelzsceļu transportu, ||
<ģ> valoru un stiklu apdrošināšanas. ||

rL:
A^ENTURAS VISA Latvija*

•
'■

■

. Lippmann un Ko., :
\*®^*^^

J L. Reformatu ielā J6 3 I Speciāla darbnica glītiem

J Mārstaļu ielas stūrī. ■ graviera darbiem

■ :: :: Telefons 14-23. :: :: B

■
Piedāvā pa fabrikas cenām: i V.F.Millera

1 Tvaika šļirces, ; Rigā, vaiņu ielā * 15

■ Roku šļirces, ■

■ T

_

7
■ piedāvā

■ Ugunsdzēšanas rīki, ■

; Ugunsdzēsēju priekšmetus, • ugunsdzēsēju nozīmes,

■ Gumijas v. kaņepāju šļūtenes, ■ ugunsdzēsēju karogu naglas,

; Spiral šļūtenes, ; pulku nozīmes, ordeņus,

; Šļūteņu izlabošanas ; žetonus un t. t.
■ materiālu, ■

2 Dažādus metālus, l 110 zelta
>

sudraba, emalja

! Dažāda veida darba rīkus, -
un metāla.

I Pakungas un ! -

I Techniskie piederumi. I
l^^^^^^l^^^^^^



1922. gada satura radītājs.

Lap. p.

Aizrādījumi ugunsdzēsēju žurnāla lietā
....

8

Aleksandra brīvpr. ugunsdzēs. biedr. gada svētki 19

Apkārtraksts: Savien. biedru naudas iemaksāšana 8

Latv. ugunsdz. biedr. un org. statūti 8

Atmiņas iz pagātnes 14

Budžeta jautājums 16

Daugavpils br. ugunsdzēs. biedr. 46. gada svētki 20

levadam 1

Instrukcija par rekvizīcijām karaspēka vaja-
dzībām 29, 53

Kā Rīgā priekš 100 gadiem apkaroja uguns-

grēkus 35, 50

Kvīte, Savstarp. Apdrošin. biedrībai Jelgavā . . 8

Latvijas L ugunsdz. kongress Rīgā 1,9,17,25,33,41

Latvijas ugunsdzēsēju biedr. un org. savienības

krūšu nozīm. nēsaš. noteikumi 7

Latvijas ugunsdzēsēju biedr. un org. savienības

dibinātāji 7

Latvijas Valsts Prezidents Jānis Čakste
....

33

Londonas ugunsdzēsēju brigāde 52

Mīlgrāvja brīvpr. ug. biedr. 40 g. pastāv, svētki 20

Muzejs, ugunsdzēsēju . 8,16,31

Noteikumi par aizsardz. līdzekļiem rūpn. iestādēs '54

„
būvniecības pārzināšanu

....

12

„ Ķemeru miesta apbūvi 38

„ „
nodokli no izrīkojumiem Rīgā 36

„ „
palīdz, sniegšanu Dobeles pilsētā 54

Kuldīgas „
37

„
ugunsdrošību valsts ēkas

...
5

„ ugunsgrēku apkar. Rīgas jūrmalā 12

„
ugunsdzēsēju apbalvošanu

...

55

Obligatoriski noteikumi Kuldīgas pilsētā
...

27

Rēzeknes
„ ...

27

Sasmakas
„ ...

28

„ par skurst. tīrīš. Rīgā ...
4

„ „ „ n
Rīg. jūrmalā 28

„
Talsu pils. iedz. ug. gr. gad. 5

Bezmaksas pielikums žurnālam «Ugunsdzēsējs"
JV» 1 — 1924. g.

Lap. p

Obligatoriski noteik. par ugunsdz. izsauks. Rīgā 3

Ventspilī 28

Pagaidu takse par valsts telefona lietošanu . . 13

Pārskats par Jelgavas brīvpr. ugunsdz. biedrības

darbību /«. : ' t! 13

Paskaidrojumi par biedrību dibināšanu un pār-

reģistrēšanu 21, 30

Pateicība Aleksandra brīvpr. ugunsdz. biedrībai 23

Pilsētu nolikums 3

Prese un ugunsdzēsēji 11

Rīgas Arodn. ugunsdz. I. nod. 40 gadu svētki 52

Ostas brīvpr. ugunsdz. biedr. manevris . 38

Pilsētas ugunsdz. darb. pārsk. par 1921. g. 23, 32

Pilsētas ugunsdzēsēju izrīkojums ....
40

Priekšpilsētas brīvpr. ugunsdz. biedrības

manevris 39

„ Sekcijās sastāvs 16

Rīkojums par ārvalstu krūšu nozīmēm . . . . 8, 22

„ ordeņiem . 8

„
atlīdz. meža ugunsgrēku dzēsējiem 12

„ par mežu aizsargāšanu 4, 13

„ par pļavu dedzināšanu 12

Sabiedrība un ugunsdzēsēji 11

Saldus brīvpr. ugunsdzēsēju biedr. 50 g. svētki 6

Saudzējiet šļūtenes 19

Šis un tas
...

.'. 8, 16,40,55
Šreienbušas brīvpr. ugunsdzēsēju manevri

...

39

Ziņojums par ugunsdzēsēju nozīmēm ....
55

Ziņojumi no vietām: Jelgava 13

Žurnāls, ugunsdzēsēju 32

Ugunsdrošība Latvijā 3, 18, 26,51

kinematogrāfos 18

Uguns \ 27

Ugunsgreku_aizsardzība uz laukiem 36

Vidzemes Arrīgas br. ugunsdzēs. biedr. svētki 30

Vēstulnieks 40, 56



1923. gada satura radītājs.

Lap. p.

Aleksandra br. ugunsdz. biedr. pārskats ...
46

Avantūras fināls 136

Bacillus seditionis 59

Barons, Krišjānis 25

Bauskas br. ugunsdz. biedrības pārskats ...

127

Bencins 17

Biedrību dzīve 148

Brīvprāt. ugunsdzēsēju biedrību statūti . . . . 10, 22

Bulduru br. ugunsdzēsēju biedrība 94

Cīņa ar mežu degšanu Amerikā 51

Divi kongresi 62

Durbes br. ugunsdzēsēju biedrība
......

100

Ekengrāves brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība
...

128

Grāmatuplaukts 24, 36, 48, 72, 84, 96, 108, 120, 137, 152

Gredzens, Richards 134

Izmeklēšana ugunsgrēku gadījumos ....
102,114

Jaunais ministru kabinets . . • 73

valdības sastāvs 13

Jautājumi un atbildes 96

Jelgavas brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība
...

18

Kā Rīgā priekš 100gadiem apkaroja ugunsgrēkus 2, 15

Karoga svētki Vec-Aucē 78

Ķīmiski aizsarglīdzekļi . 125

Kongresa priekšvakarā 50

Kroņa-Vircavas br. ugunsdzēsēju biedrība
...

35

Kronika 35,48, 107, 119, 147

Kvīte % 96

Latv. meži 92

„ ugunsdz. sav 61

„
I. kongr 1,13,27,38

„
IL

_

„
26,37,49,62,73,85,98,109,122,140

„
ugunsdzēsējiem 64

„
valsis svētki 121,139

Likums par biedrībām 104, 105, 147

„ „ pagastu pašvaldībām 35

„ „ sapulcēm '115

Liepājas brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība .... 129

Limbažu
„ w

130
Ludzas

„ „ „
.... 128

Meža aizsardzības likums 80

Nordeķu brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība
.... 117

Noteikumi par aizsarg, līdzekļ. rūpniec. iestādēs 6

„ „
būvēm Ludzas apriņķī 68

„ „ īpašumu apdrošināšanu ....
116

„ Jēkabpils pilsētā -■■
~ ItV7w

Grīvas
„
. . . .• 116

„ Grobiņas „
45

Krāslavas
„

103

Lap. p.

Noteikumi Ludzas pilsētā 93

„ par malkas noliktavām 134

„ Rīgas Jūrmalas pilsētā 19

„
Smiltenes pilsētā 45

par tvaika katlu nodokli 35

Valmieras pilsētā 134

Palsmānes brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība . . . 130

Pateicība 58

Pasta soma 35, 48, 72

Pilsētu pārstāvju kongress 145

Prese
_.

83

iiēzeknes brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība . . . 128

Rīgas Jūrmalas
„ „ ...

67

Pilsētas ugunsdzēsēji 64

„ prefekta rīkojums 116

Priekšpilsētas brīvpr. ugunsdz. biedrība . 57

Rīkojums par mežu degšanu 69

Rūjenes brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība
....

68

Savienības lēmumi, rīkojumi un ziņojumi

10, 22, 34, 46, 52, 71, 94, 107, 117, 135, 147

Skauti — ugunsdzēsēji 63

Smiltenes brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība . . . 105

Sodu likumi 80

Staiceles brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība
....

18

Starptautiskā valoda . . . 59, 71, 83, 95, 135, 150

Strenču brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība
....

68

Šeltings, Julius 58

Šertbergas brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība . . .36,47
Šis un tas

... . 12, 36, 58, 72, 96, 108, 119, 151

Šummers, Kārlis 57

Zirgu rekvizīcija 45

Talsu brīvpr. ugunsdzēsēju biedrība 79

Techniska nodaļa 131

Tiesu kronika 58

Ūdens piegādāšana Jelgavā 17

Ugunsdrošība Latvijā
_.

15

Ugunsdzēsības stāvoklis Talsu pilsētā ....
127

Ugunsgrēku apkarošana uz laukiem 77
&

n

& H }

b
42,77

Ugunsgrēki 5, 21, 33, 44, 55, 70, 81, 94, UB, 132, 149

Rīgā 5, 20, 33, 43, 55, 69, 81, 106, 131

Uzsaukums Latvijas ugunsdzēsējiem 151

Vai esam spējīgi sekmīgi apkar6t ugunsgrēkus ? 5

Vācijas ugunsdz. kongr. Minchenē 90,100,111,124,143

Varoņa piemiņai 140

Vasiļevskis, Aleksanders 83, 139

Vienotiem spēkiem 26

Viens par visiem, visi par vienu 97

N. Sprands & A. Hertels. Grāmatu un daiļdarbu spiestuve. Rīgā, Gogoļa ielā Ks 8/10, Jēzusbaznīcas ielas stūrī. Tāļr. 67-22.



UGUNSDZĒSĒJS
LATVIJAS UGUNSDZĒSĒJU IMJ BIEDR'Ru UN

SAVIENĪBAS IZDEVUMS. \
/ZīsĀK REIZI MĒrsiESī

Atsevišķs numurs maksā 10 rbļ.

Ārzemēs 20 rbļ.

Uz manuskriptiem jāatzīmē autora īstais

vārds un adrese kā ari honorāra lielums.

Redakcija un kantoris:

Rīgā, Lielā Maskavas ielā Nr. lb.

Darba laiks: no 5—7.

Redakcijas runas stundasikpirmdienas
no 6—7. Taļrunis 31-85.

iTluaksa:

sludinājumu daļā: firmu8 rbļ., pārējie 6 rbļ

parpetit rindiņu -ļ- s°/o sludinājumu nodoklis

Ārzemnieku sludinājumi par 100°/o dārgāki

1922. g.Nr. 1. Jūlijs.

levadam.

Latvijā ik gadus uguns izposta daudz tautas mantas

un valsts īpašumus.
Nepaiet pat diena, kad nepienāktu kāda ziņa par

tiko nodegušām dzīvojamām un saimniecības ēkām,

fabrikām, noliktavām un mežu degšanām.
Visi ugunsgrēki lielākā vai mazākā mērā tiktu

'aprobežoti, ja pilsoņi paši apietos uzmanigāki ar uguni
■un laikā izsauktu palīgā ugunsdzēsējus, uguns lik-

vidēšanai.

Garie kara gadi un politiskie apvērsumi ir at-

nesuši daudz posta ugunsdzēsēju biedrībām.

Ārkārtīgi viņas ir vājinātas dzēšamo rīku rekvi-

zicijas un evakuācijas dēļ.
Lai varētu sekmigāki dziedināt no kara un poli-

tiskiem apvērsumiem sistās brūces ugunsdzēsības lietai

un nostādīt, šo pilnīgi bez kaut kādas ievērības pali-
kušo nozari uz drošiem pamatiem mūsu dzimtenē —

Latvijas Ugunsdzēsēju Biedrību un Organizāciju Sa-

vienība izdodama savu mēnešrakstu „Ugunsdzēsē]s M

cer ar to iepazīstināt plašākas tautas masas ar uguns-

apkarošanas līdzekļiem un veidiem, kā ari pulcināt ap

sevi visus tos pilsoņus kam rūp ugunsdzēsēju lieta,
lai kopotiem spēkiem ievadītu ugunsdzēsības lietas

veicināšanu jo plašos apmēros.
Lai šo uzdevumu veiktu, mēnešraksts sniegs ap-

rakstus par ugunsgrēku aizsardzības izveidošanu un

uzturēšanu, aizstāvēs ugunsdzēsēju tiesiskās, ekono-

miskās, kulturelās intereses un techniskās vajadzības,
darīs zināmus valdības liķumus un rīkojumus cik tāļu
tie attiecas uz ugunsdzēsību; dos pārskatus par veik-

tiem un tekošiem darbiem; ievietos aprakstus par

ugunsdzēšamiem līdzekļiem, viņu lietderību un lieto-

šanas paņēmieniem ; dos atsauksmes un paskaidrojumus
ugunsdzēsēju technisko zināšanu izplatīšanai, kā ari

sniegs statistiskas ziņas par ugunsgrēkiem un apskatīs
visus citus uz ugunsdzēsību attiecošos jautājumus.

Izdevēja, izslēdzotjeb kuru politisku
tendenci, apgaismos augšminētos jautājumus, kuriem

ir jo liela vispārēja nozīme priekš visiem pilsoņiem,
kā ari uzturēs jo ciešus sakarus ar ārvalstu uguns-

dzēsēju savienībām domu apmaiņas un kopdarbības
nolūkam.

Lai labāki veiktu šos uzdevumus izdevēji griežas
pie visiem tiem pilsoņiem un ugunsdzēsēju darbi-

niekiem, kam rūp ugunsdzēsēju lieta, ņemt pie šī darba

savu dalību, lai kopdarbībā veiktu šo lielo aizliedzīgo,
brīvas gribas darbu, par svētību valstij un pilsoņiem.

Redakcija.

I. Latvijas ugunsdzēsēju kongress

Rīgā.
Pirmo reizi pēc Latvijas atbrīvošanas no okupā-

cijas varām pagājušā 1921. gadā no 27.—29. maijam
Rīgā sanāca Latvijas ugunsdzēsēju kongress.

Grūts bija šis uzdevums kongresa organizācijas
komitejai, jo iesākot šo darbu viņai netikai trūka lī-

dzekļu, bet ari darbinieku, kuri pie šī lielā sagatavo-
šanas darba būtu piepalīdzīgi.

Neskatoties uz šiem trūkumiem organizācijas ko*

mitēja veica visus vajadzīgos priekšdarbus un sasauca

pirmo ugunsdzēsēju kongresu lai pēdējais noskaidrotu

ceļus un rastu veidus kā ari līdzekļus ugunsgrēku
apkarošanai un ugunsdzēsības izveidošanai.

Kongresā ņēma dalību 76 ugunsdzēsēju biedrības

resp. organizācijas — caur saviem priekšstāvjiem.
Apskatot visā visumā kongresa darbības gaitu, jā-

saka, ka kongress nekā jauna gan nedeva, bet cik tas

bija nojaušams no viņa darbības gaitas, solija nākotnē

daudz vairāk dot nekā šoreiz, jo enerģija ar kuru tika

strādāts pie kongresa sasaukšanas, tāpat ari kongresā,
iedvesa katram kongresa apmeklētājam ticību uz darbu

un darba augļiem un tamdēļ neskatoties uz to cik un

kāds darbs ar šo kongresu tika veikts, jāsaka darbs

ir iesākts un ja viņu darīs tāļāk — viņš nesīs augļus.
Lai šo darbu labāki veiktu, kongress vienbalsīgi

nolēma dibināt „Latvijas Ugunsdzēsēju Biedrību un

Organizāciju Savienību", kuras mērķis būtu apvienot
uz kopdarbību visas Latvijā pastāvošās ugunsdzēsēju
biedrības un organizācijas.

Šīs savienības noorganizēšanai tika ievēlēta 18 lo-

cekļu liela padome no visiem Latvijas novadiem, pro-

porcioneli biedrību skaitam: no Rīgas 6 un 4 Latvijas
novadiem pa 3 locekļiem.

Izdarot padomes vēlēšanas pēdējā tika ievēlētas

sekošās personas:

L No Rīgas:

1. Rīgas brandmajors Eižens Leija.
2. Jānis Ligers, no Priekšpilsētas Brīvprātīgo Uguns-

dzēsēju Biedrības.

3. Jānis Smēlis no Patrimonial Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

4. Alberts Ērglis no Aleksandra Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

5. Andrejs Jansons no Pēterpils priekšpilsētas Brīv-

prātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības.

6. Harrijs Svens no Rīgas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrības.



11. No Vidzemes:

7. Aleksandrs Pētersons no Valmieras Brīvprātīgo
Ugunsdzēsēju Biedrības.

8. Dāvids Reintals no Smiltenes Labprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

9. Jānis Neilands no Rīgas jūrmalas

111. No Kurzemes:

10. Pāvils Bergs no Liepājas Brīvprātīgo Ugunsdzē-
sēju Biedrības.

11. Teodors fCeire'no Ventspils Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

12. Johans Bekers no Talsu Brīvprātīgo Ugunsdzē-
sēju Biedrības.

IV. No Zemgales:
13. Aleksandrs Daums no Jelgavas Brīvprātīgo Uguns-

dzēsēju Biedrības.

14. Oskars Vilde no Jēkabmiesta Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

15. Jānis Stanga no Vec-Auces Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

Uzņēmis V. Langenbergs

V. No Latgales:
16. Ivans Lecons no Daugavpils Brīvprātīgo Uguns-

dzēsēju Biedrības.

17. Giršs-Jēkabs Gamze no Ludzes Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

18. Moiseis Manteifels no Rēzeknes Ugunsdzēsēju
Biedrības.

Kandidātos:

t No Rīgas:
1. A. Krieviņš no Pētera Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju

Biedrības.

2. A. Pols
no Nordeķu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju

Biedrības.

3. 1 Daniļiik-Novitckis no Aleksandra Brīvprātīgo
Ugunsdzēsēju Biedrības.

4. G. Magzidsons no Zaķusalas Brīvprātīgo. Uguns-
dzēsēju Biedrības.

5. P. Ozoliņš no Šreienbušas Brīvprātīgo Ugunsdzē-
sēju Biedrības.

6. 2. Ansons no Rīgas Pilsētas Arodnieciskiem uguns-
dzēsējiem.

11. No Vidzemes:

7. P. Vārna no Gaujenes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrības.

8. A. Pētersons no Cēsu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrības.

9. J. Ziemels no Slokas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrības.

111. No Kurzemes:

10. Z. Lācis no Saldus Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Bie-
drības.

11. G. Braumans no Ventspils Brīvprātīgo Ugunsdzē-
sēju Biedrības.

12. G. Donkers no Sabiles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrības.

IV. No Zemgales:
13. K. Bergholcs no Bauskas Brīvprātīgo Ugunsdzē-

sēju Biedrības.

14. O. Niedra no Tukuma Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrības.

15. A. Strekavins no Jelgavas Brīvprātīgo Ugunsdzē-
sēju Biedrības.

V. No Latgales:
16. J. Galperins no Daugavpils Brīvprātīgo Uguns-

dzēsēju Biedrības.

17. Matiss Jasinevitc no Rogovas Brīvprātīgo Uguns-
dzēsēju Biedrības.

Savā pirmā sēdē 29. maijā 192i. g. Padome iz-

velēja valdi no 8 locekļiem, kura sadalot amatus ievē-

lēja par priekšsēdētāju E. Leiju, priekšsēdētāja viet-

niekiem J. Smēli*) un A. Daumu, sekretāru A. Ērgli,
sekretāra palīgiem A. Jansonu un J. Neilandu, kasieri
H. Svenu un mantzini J. Ligeru. Kā technisks spēks
valde uz kooptacijas pamatiem tika uzaicināts un dar-

bojās brandmeisters G. Ziemels (R. P. U.).
28. janvārī 1922. g. Padome izvēlēja par Padomes

priekšsēdētāju A. Pētersonu no Valmieras Brīvprātīgo
Ugunsdzēsēju Biedrības un par sekretāru J. Smēli no

Patrimonial Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības.

*) Atteicies un viņa vietā uzaicināts Padomes kandidāts
A. Krieviņš.

I. Latvijas ugunsdzēsēju kongresa dalībnieki, Rīgā. 27. līdz 29. maijam 1921. gadā.
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Ugunsdrošība Latvijā.
„Si vis paccm, para bellum."

(Ja mieru grib, gatavojies
karam.)

Minētais sen'aiku romiešu izteiciens vislabāk rak-

sturo kā izturēties pret uguns briesmām.

Uguns, kas dzīvē mums nepieciešama, bieži pār-
kāp viņai celtās robežas un tā pārvēršās par pilsoņu
briesmīgāko ienaidnieku, kas apdraud ilggadējus darba

augļus un pat cilvēka dzīvību.

No vēstures mēs zinām, ka jau agrāk cilvēce
daudz dabūjuse ciest no uguns, pat veselas pilsētas
gājušas bojā. Tāpēc cilvēki jau senlaikos domājuši
un pētījuši pēc līdzekļiem,, kas varētu šo ļauno varu,

ja ne iznīcināt, tad vismaz ierobežot. Tas ari zi-

nāmā mērā ir izdevies.

Tagad pastāv organizācijas, kuras apgādāta sar

spēcīgām mašinām un citiem ierīkojumiem, kas atbild

jaunākām techniskām prasībām.
Sī raksta uzdevums ir apskatīt visus tos līdzekļus,

ar kuriem civilizētā pasaule cīnās pret ugunsgrēkiem
un it īpaši apgaismot to stāvokli, kādā atrodas mūsu

dzimtene attiecībā uz šiem līdzekļiem.
Katrā kulturēlā valstī iedzīvotājiem ir garentēta

zināma drošība attīstīt savas spējas un baudīt savus

darba augļus, netraucēti no dažādiem nelabvēlīgiem
iespaidiem: kara, noziedzniekiem, slimībām, uguns-

grēkiem v. t. t., organizējot piemērotas iestādes, pie
kurām var griesties pēc palīdzības.

Vislabākais līdzeklis pret ugunsgrēkiem ir bez

šaubām neatļaut ugunij pāriet noteiktās robežas. Tas

ne ikreiz tiek aiz vieglprātības vai noziedzīgiem no-

lūkiem ievērots. Saprotams, ka par to draud sods.

Ari rūpniecībā, kur bieži jālieto viegli degošas vielas,

garantija pret ugunsgrēkiem ir mazāka.

(Turpmāk vēl)

Likumi un rīkojumi.

Pilsētu nolikums.

Pēc Krievijas likumu kopojuma 11. sējuma, 1915. g.
izdevuma ar pārgrozījumiem līdz 1920. g. oktobrim.*)

Pirmā nodaļa.

Vispārējie nolikumi.

2. p. Pilsētas sabiedriskās pārvaldes pārziņai it

īpaši piekrīt:

6. pk. gādāt par drošības līdzekļiem pret uguns-

grēkiem, plūdiem un citām nelaimēm, ierīkot un uz-

turēt ugunsdzēsēju un skursteņslauķu komandu un

ugunsgrēku zignalizacijas, kā ari gādāt par to, lai

organizētos un attīstītos īpašumu apdrošināšana pret

uguni; . . . . .
/ .:

:
v gg|

Otrā nodaļa.

Otrais nodalījums.

Par pilsētas domi.

63. p. Domei piekrīt:

pk. 7. ieskaitīt:
.

c) naktssargu uz-

turēšanu aizsardzībai pret ugunsgrēkiem ......

2. piezīme. Šajā (7.) punktā apzīmētos namsaim-

niekiem uzliktos pienākumus: a)

c) naktssargu uzturēšanu aizsardzībai pret ugunsgrē-
kiem

...
— var ieskaitīt par sedzamiem, visas pil-

sētas apmetnes vai viņas daļas robežās, no sevišķām
nodevām no namsaimniekiem, pamatojoties uz nosacī-

jumiem, kuri izteikti šī panta pielikumā.
Pielikums pie 63. p. 7. pk. 2. piezīmes.
Nosacījumi par namsaimnieku dažu klausību pār-

vēršanu sevišķās nodaļās no viņiem.

*) Pēc likumu kārtošanas nodaļas izdevuma.

Ļ Uz šī nolikuma 63. p. 7. pk. 2. piezīmes pa-
mata nosakāmās nodevas nedrīkst pārsniegt
īsto vajadzību robežas un izlietojamas vienīgi
tam nolūkam, kurām viņas tieši noteiktas. uw&)

2. Nodevu ņemšanas pamatu, apmēru, kārtibu

un termiņu nosaka pilsētas dome. fiw6.)

3. Ja nodevu neiemaksā kārtīgi, tad maksātājām

personām, neatkarīgi no nesamaksātās no-

devas piedzīšanas, uzliekams naudas sods

pilsētas ienākumiem par labu, ne augstāks

par vienu procentu no zumas, kura palikuse
nenomaksāta, par katru nokavētu mēnesi, lins.)

4. Nenomaksāiuma un naudas soda piedzīšana
izdarāma uz vispārēja pamata ar citām no-

devām. (1916.)

5. Par nodevu ienākšanu vedams rēķins atse-

višķi no citiem pilsētas ienākumiem.

Trešā nodaļa.

Par pilsētas sabiedriskās pārvaldes
piedalīšanos saistošu noteikumu izdo-

šanā vietējiem iedzīvotājiem.
108. pants. Pilsētas dome var izdot saistošus

noteikumus sekošās lietās:

pk. 1

pk. 4. par soļiem pret ugunsgrēkiem: pārjumtu,
krāšņu un skursteņu ierīkošanu un viņu kārtībā uztu-

rēšanu un apskatīšanu; par vietām, kur nav pielai-
žamas noliktavas ar viegli degošiem priekšmetiem,
par šo priekšmetu uzglabāšanas un pārdošanas notei-

kumiem un par līdzekļiem, kā novērst briesmas, kas

saistītas ar viņu aizdegšanos vai eksploziju; par ļaužu
pulcēšanās vietu apgādāšanu ar ugunsgrēka pret-

līdzekļiem un par aizsardzības soļiem pret uguns-

grēkiem viņās; par nakts apsardzības uzturēšanu; par
sētu iebrauktņu ierīkošanu satiksmei starp iekšējām
sētām un ielu; par ugunsgrēku dzēšanu, par ļaužu
glābšanas līdzekļiem un mantas apsardzību uguns-

grēku gadījumos v. tml.

Obligatoriskie noteikumi par ugunsdzēsēju iz-

saukšanu ugunsgrēka gadījumos.

§ 1. Namu īpašnieku vai pārvaldnieku, telpu
īrētāju un visu citu pilsoņu pienākums ir, ja tie pa-
mana ugunsgrēka izcelšanos, nekavējoties izsaukt

ugunsdzēsējus.
§ 2. Ugunsdzēsēju palīdzību sniedz bez jebkādas

atlīdzības no cietušo puses. Bez tam ugunsdzēsējus
var izsaukt plūdu un tamlīdzīgos ārkārtējos nelaimes

gadījumos, kad cilvēku un kustoņu dzīvībām draud

briesmas un kad cita palīdzība nav sasniedzama.

§ 3. Ugunsdzēsēju izsaukšana izdarāma:

a) mutiski tuvākā pilsētas ugunsdzēsēju nodaļā
vai policijas iecirknī;

b) pa telefonu, izsaucot pilsētas ugunsdzēsēju
centrāles numuru 3-21 ;

c) ziņojot ar tuvāko ugunsgrēka paziņošanas

aparātu.
§ 4. Ugunsgrēka paziņošanas aparāti nostādīti

lietošanai visās pilsētas daļās, uz ielām un laukumiem

(ārējie aparāti), pa daļai ari namos (iekšējie aparāti);
pēdējo atrašanās vietu norāda pie namiem un vārtiem,
redzamās vietās piestiprinātas sarkanas izkārtnes ar

attiecīgiem uzrakstiem. Dažādās iestādēs novietotie

aparāti nolemti lietošanai tikai ugunsgrēka gadījumos
šinīs iestādēs (privāti aparāti).

§ 5. Lai izsauktu ugunsdzēsējus ar ugunsgrēka
paziņošanas aparātiem, jārīkojās sekošā kārtā :

1) Jāpārsit ugunsgrēka paziņošanas aparāta stikls.

2) Jāpiespiež aiz stikla atrodošās poga, kāmēr

atskan zvans vai sadzirdama aparāta dar-

bošanās.

3) Jāsagaida ugunsdzēsēji, lai norādītu uguns-

grēka vietu.

§ 6. Dēļ ugunsdzēsēju izsaukšanas ar iekšējo
aparātu (skat. § 4.) jāgriežās pie tā nama saimnieka,
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sētnieka vai kāda iedzīvotāja, kur aparāts novietots,

un šīm personām katrā laikā jāpielaiž ziņotājs pie

aparāta vai jāizdara ziņošana pašiem pēc augšminētā

priekšraksta (skat. § 5.). Lai novērstu tīšu maldīšanu,

ugunsgrēka ziņotājs jāaiztur, kāmēr piesteidzās

ugunsdzēsēji.
§• 7. Stingri aizliegta ir katra darbība, kurai

varētu būt kaitīgs iespaids uz pilsētas ugunsdzēsēju

zignalizacijas vadiem, kā ari visāda ļaunprātīga uguns-

grēka paziņošanas aparātu un telefonu lietošana tīšā

maldināšanas nolūkā.

§ 8. Šo obligatorisko noteikumu pārkāpējus
sauks pie atbildības uz sodu likuma pamata.

§ 9. Šie obligatoriskie noteikumi stājās spēkā

pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas gaidī-
bas vēstnesī." Rīgas pilsētas valde.

(„Valdības vēstnesis" Nr. 30. — 1921. g.).

Rīkojums.
Aizrādot uz spēkā esošo krievu likumu par meža

aizsargāšanu no degšanas, pantiem 612—622, zemkopības
ministrs uzliek par pienākumu katram Latvijas pilsonim:

1) Ziņot par pamanīto meža degšanu vienam no

tuvākiem: mežsargam, pagasta valdes loceklim, vai

policijas kārtībniekam.

2) Uz pirmo uzaicinājumu no mežvaldes, meža

īpašnieka, pagasta valdes, vai policijas priekšstāvjiem,
katram darba sļ>ējīgam pilsonim, no apkārtnes ne

tāļāk par 10 verstīm, jāsteidzās uz degšanas vietu,

paņemot līdzi lāpstu, vai citu dzēšanai noderīgu darba

rīku. Līdz uguns lokalizēšanai neviens nedrīkst aiziet

no deguma vielas bez klātesošās mežvaldes, pagasta
valdes, vai policijas priekšstāvja atļaujas.

3) Meža īpašniekam jāsamaksā visiem, kas pie
uguns dzēšanas piedalījušies, vidēja dienas alga un

par līdzi paņemto darba rīku, lāpstu, cirvi un t. t.,
strādniekiem nākās sevišķa piemaksa. Kā dienas algu,
tā piemaksu par darba rīku nosaka vietējā pagasta
valde.

4) Katrs spējīgs pilsonis, kurš uz uzaicinājumu

nekavējoties neierodas degšanas vietā un nepieliek
visas pūles pie dzēšanas, vai atstāj patvarīgi deg-
šanas vietu, sodāms likumā paredzētā kārtībā un

samēra. Zemkopības ministrs: Aug. Kalniņš.

(„Valdības vēstnesis" Nr. 98. no 30. aprija 1920. g.).

Obligat. noteikumi par skursteņu un citu dūmu

vadu tīrīšanu Rīgā.
Domes sēdē 1921. g. 17. februārī pieņemti un iekšlietu mini-

strijas š. g. 22. martā zem X» 58623. apstiprināti.

§ 1. Skursteņu un citu dūmu vadu tīrīšanas

ziņā Rīgas pilsētu iedala 17 iecirkņos, kuru robežas

aprādītas sevišķā sarakstā.

§ 2. Katrā iecirknī pilsētas valdes būvnodaļa

ieceļ pārbaudītii iecirkņa skursteņslaucītāju meistaru.

Namu īpašniekiem, vai viņu likumīgiem vietniekiem

jānoslēdz ar sava iecirkņa skursteņslaucītāju līgums,
pēc kura pēdējam jāuzņemās visu nama skursteņu un

dūmu vadu kārtīga tīrīšana. lecirkņa skursteņslaucītājs
dabū par šo darbu atlīdzību pēc takses. Taksi no-

saka pilsētas dome. Namu īpašniekiem jāatļauj iecirkņa
skursteņslaucītājam katrā laikā aplūkot nama skursteņus
un jāizpilda viņa attiecīgie rīkojumi.

§ 3. Katram iecirkņa skursteņslaucītājam jāuzrāda
būvnodaļai pārbaudīts palīgs, kurš iecirkņa skursteņ-
slaucītāja slimības, atvaļinājuma v. t. t. gadījumos iz-

pilda pēdējā vietu. Palīgs tādās reizēs, kā vietas

izpildītājs, bauda visas iecirkņa skursteņslaucītāja
tiesības un izpilda viņa pienākumus.

Piezīme. Skursteņslaucītāju pārbaudīšanu izdara

skursteņslaucītāju savienība.

§ 4. lecirkņu skursteņslaucītāju un viņu palīgu
vārdus un adreses pilsētas valdes būvnodaļa izziņo
atklātībai.

§ 5. lecirkņa skursteņslaucītājam tiklab uz

ieinteresēto personu uzaicinājumu, kā ari pašam no

sevis jāapskata un pienācīgā kārtā jātīra savā iecirknī

visi skursteņi, dūmu vadi, krāsnis, kurināmās ietaises,

žāvētavas v. t. t.

§ 6. lecirkņu skursteņslaucītājiem jāatbild ļDar

to, ka skursteņi un dūmu vadi atrodās kārtībā. Jātīra:
1) skursteņi, kuriem pievienoti ķēķu pavārdi, kā ari

centralapkurināšanas skursteņi reizi mēnesī; 2) skursteņi,
kuriem pievienotas tikai apkurināmās krāsnis, tāpat
reizi mēnesī kurināšanas periodā; 3) rūpniecības no-

lūkiem lietojamo un tamlīdzīgu ietaišu skursteņi reizi ik

pa divām nedēļām vai iknedēļas, skatoties pēc vajadzības.
Šai piespiestai tīrīšanai nav padoti visi brīvā

stāvošo fabriku lielāko kurināmo ietaišu skursteņi,
tāļ)at ari brīvē stāvošo tvaika katlu kurinātavu skursteņi

un neapdzīvoto namu skursteņi.
§ 7. Ja starp nama īpašnieku un iecirkņa skursteņ-

slaucītāju izceļās domu starjDības, tad tādas izšķir būv-

nodaļa; tāpat būvnodaļa izšķir sūdzības, kuras ceļ
namu īpašnieki vai viņu vietnieki pret skursteņslaucītāju
izturēšanos.

§ 8. Sodrēji skursteņos pamatīgi nokasāmi vai

nokapājami. Šauru skursteņu tīrīšana izdarāma ar

vienkāršu pie virves piestiprinātu slotu un svaru

bumbām, kā ari sodrējus izdedzinot. — Tomēr sodrēju
izdedzināšana atļauta tikai tādos gadījumos, kur tīrī-

šana citādi nav iespējama. Sodrēji izdedzināmi līdz

pat skursteņa pamatam.
§ 9. Skursteņu tīrīšana nav atļauta mācēkļiem

vieniem pašiem; mācekļi drīkst strādāt tikai zem

skursteņslaucītāja vai tā palīga uzraudzības. Skursteņu
izdedzināšana jāvada katru reiz j)ersonīgi iecirkņa

skursteņslaucītājam vai viņa vietniekam.

-Diena un stunda, kad nodomāts izdedzināt zināmā

namā skursteņus, iecirkņa skursteņslaucītājam vai viņa
vietniekam jāpaziņo iepriekš nama īpašniekam vai

viņa vietniekam, vietējā policijas iecirkņa priekšniekam
un vietējam ugunsdzēsēju nodaļas brandmeisteram.

§ 10. Ja iecirkņa skursteņslaucītājs vai viņa viet-

nieks, skursteņus aplūkojot vai tīrot, atrod, ka skur-

steņi, dūmu vadi, krāsnis, ķēķa vai citi pavārdi nav

tādā kārtībā, kā to prasa pastāvošie noteikumi, vai ja
kurināmo ietaišu un skursteņu tuvumā atrodas lielākā

daudzumā viegli aizdegošās vielas, tad viņš ļ3ar to

paziņo nama īpašniekam vai viņa vietniekam dēļ at-

rasto nekārtību novēršanas. Tāpat skursteņslaucītājam
jāraugās uz to, ka dūmus nenovada ventilācijas skur-

steņos. Svarīgos gadījumos iecirkņa skursteņslau-
cītājam jāpaziņo par aplūkošanas rezultātiem būvnodaļai,
lai tā varētu spert vajadzīgos soļus.

§ 11. lecirkņa skursteņslaucītājiem kā ari viņu

palīgiem un vietniekiem pilsētas valdes būvnodaļa
izsniedz sevišķas personas apliecības.

§ 12. Katram iecirkņa skursteņslaucītājam jāved
par skursteņu slaucīšanu sevišķa grāmata pēc būv-

nodaļas dota parauga un jjriekšraksta. Šinī grāmatā
katrs skursteņslaucītāja darbs apliecināms ar nama

īpašnieka vai viņa vietnieka ļ)arakstu.
§ 13. lecirkņa skursteņslaucītājs drīkst atstāt

pilsētu ilgāk kā uz 8 dienām tikai ar pilsētas valdes

būvnodaļas sevišķu atļauju.
§ 14. Šo obligatorisko noteikumu pārkāpējus

sauks pie atbildības uz sodu likumu pamata.

§ 15. Šie obligatoriskie noteikumi stājas sjiēkā
pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas dienas

„

Valdības

vēstnesī".

Rīgas skursteņslaucītāju pagaidu takse.

a) Gada maksa par katru krāsns skur-

steņa slaucīšanu:

nama I. stāvā no stāva 5 rbļ.
II 5

katrā nākošā stāva
„ „

3

b) Gada maksa par ķēķa skursteņu
tīrīšanu:

nama I. stāvā
„ „

10
„

„
11.

„ . ...... n
. n

10»
katrā nākoša stāvā

„ „
5
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c) Maksa par katru maiznicas, kondi-

torejas, ļaužu ķēķa, pirts vai rūp-
niecības iestādes kurinātavas skur-

steņa tīrīšanu: •

par katru atsevišķu reizi:

vienstāvu namos 10 rbļ. no reizes

divstāvu
„

45
„ „ „

augstākos „ .
20

„ „ „

cl) Maksa par sienas krāsns roru vai

skārdu trūbu tīrīšanu — pēc vie-

nošanās ar nama īpašnieku.
Piezīme. Par skursteni uzskatāms kurināmās

ietaisēs katrs līdz jumtam ejošs dūmu vads

neatkarīgi no tam, vai virs jumta vairāk šādu

dūmu vadu savienoti vienā skurstenī.

lecirkņu saraksts.

I. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 1, 2 un 3):

Daugavas krasts — Svaru — Kaļķu — Vaļņu—lielā Ķē-

niņu—Kārļa iela—Daugavas krasts.

11. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas6, 7 un 8):

Daugavas krasts — Nikolaja — Pētera-Pāvila — Torņa—

Vaļņu—Kaļķu —Svērtuves iela—Daugavas krasts.

111. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 4, 5,
5 un 10): Daugavas krasts — Kārļa — lielā Ķēniņu —

Vaļņu — Torņa — Pētera-Pāvila — Nikolaja iela — Dau-

gavas krasts — Andreja osta
— Elizabetes—Timoteja —

Turgeņeva iela—Daugavas krasts.

IV. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 11,12, 13,

18, 19, 23, 25 un grupas 17 dienvidus daļa līdz Elevatora

-dzelzsceļam): Elizabetes iela—Andreja osta—Daugavas
krasts, ieskaitot mazo un lielo Vējzaķu salas—Vējzaķu
salas izteka—Elevatora dzelzsceļš—Milgrāvja dzelzs-

ceļš—Ķīšezera iela—Miera—Nikolaja—Elizabetes ielas.

V. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 14, 15,
16 un grupas 17 ziemeļu daļa. līdz Elevatora dzelzs-

ceļam un grupas 68 un 96): Elevatora dzelzsceļš —

Vējzaķu salas izteka—ieskaitot Kundziņu, Zirgu, Kurp-
nieku, Katkezeķeļa un Daudera salas—Milgrāvju izteka

—Ķīšezers —robeža starp Milgrāvi un Ķeizara mežu—

Milgrāvja dzelzsceļš— Elevatora dzelzsceļš.
VI. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 23, 26,

27 un 28): Bruņinieku —Nikolaja—Miera—Ķīšezera
ielas—Milgrāvja dzelzsceļš —Aleksandra—Suvorova—

Bruņinieku iela.

VII. iecirkņa robežai (gruntsgabalu grupas 20,
21 un 22): Elizabetes—Nikolaja—Bruņinieku—Suvo-
rova—Elizabetes iela.

«

VIII. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 29,

30, 31 un 32): Elizabetes—Suvorova—Bruņinieku —

Valmieras iela—Daugavpils dzelzsceļš —Elizabetes iela.

IX. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 33,

34, 35 un 36): Bruņinieku —Suvorova—Aleksandra

ielas — Milgrāvja dzelzsceļš —
Atta

— Liniju—Ērgļu—
Avotu—Bruņinieku iela.

X. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 70, 84,

35, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94 un 95): Pēterpils šoseja
—Dzērbenes iela—Biķernieku mežs—Purvciema iela—

Milgrāvja dzelzsceļš—robeža starp Milgrāvi un Ķei-
zara mežu—Ķīšezers—Juglas upe—Pēterpils šoseja.

XI. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 37,38,
71 un 92): Daugavpils dzelzsceļš —Valmieras—Bruņi-
nieku—Avotu—Ērgļu—Liniju—Atta iela — Milgrāvja
dzelzsceļš —Purvciema iela—Biķernieku mežs—Dzēr-

benes iela—Pēterpils šoseja—Juglas upe—Juglas ezers

—pilsētas robeža—Lubānes—Slāvu iela—Daugavpils
dzelzsceļš.

XII. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 39,

40; 41, 42 un 43) : Turgeņeva—Timoteja iela—Dau-

gavpils dzelzsceļš—Daugavpils iela—Grebenčikova

iela—ieskaitot Zvirgzdu salu—Daugavas krasts—Tur-

geņeva iela.

XIII. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 44,

45, 46, 47, 48 un 72): Grebenšikova—Daugavpils ielas

—Daugavpils dzelzsceļš —Vjatkas iela—pilsētas robeža

—Maskavas iela—Donas iela—Daugavas krasts—ieskai-

tot Lībekas salu—Grebenčikova iela.

XIV. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 49,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 73, 74, 79 un 83): Raņķa dam-

bis—Pētera parks—Ermaņa—Altonavas iela—Marijas
dzirnavu dīķis—Marijas drirnavu grāvis—pilsētas ro-

beža—Da-ugavas krasts—ieskaitot Slumpu, Fridriķa un

Zaķu ielu—Āgenskalna līcis—Raņķa dambis.

XV. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 56,

57, 58, 59, 60, 61 un 62): Daugava, ieskaitot Ķīpu
salu—mazā Daugava—mazā Ddens—Ddens —Daugav-

grīvas —Kuldigas iela—Bolderājas dzelzsceļš —Marijas
dzirnavu grāvis—Marijas dzirnavu dīķis—Altonovas —

Ermaņa iela — Pētera parks — Āgenskalna līcis —

Daugava.
XVI. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 75,

76, grupas 80 dienvidus daļa līdz Slokas ielai un iz

grupām 81, 82 un 93): Slokas iela—pilsētas robeža—

Marijas dzirnavu grāvis—Bolderājas dzelzsceļš—Slo-
kas iela.

XVII. iecirkņa robežas (gruntsgabalu grupas 63,

64, 65, 66, 67, 77 un grupas 80 ziemeļu daļa līdz

Slokas ielai): Slokas iela—pilsētas robeža—Daugavas
krasts—mazā Daugava—mazā Ddens—Ddens—Dau-

gavgrīvas iela—Bolderājas dzelzsceļš —

Slokas iela. Pilsētas galva: A. Andersons.

Pilsētas sekretārs : A. Pļavinskis.

(„Valdibas Vēstnesis" M 84. no 16. IV. 1921. g.).

Obligatoriski noteikumi Talsu pilsētas iedzīvo-

tājiem ugunsgrēka gadījienos.

1. Ugunsgrēka gadījienos, katra iedzīvotāja pie-
nākums sniegt savu palīdzību pie uguns apkarošanas.

2. Namu un zirgu īpašniekiem tiek uzlikts par

pienākumu turēt gatavībā lielāku ūdens trauku (mucu,

toveri, baļļu un t. t.) ar ūdeni un vienu spaini un

pēc pirmā zignala, taures pūšanas, zirgu īpašniekiem

nekavējoši jāierodās ar ūdeni ugunsgrēka vietā, kur

tiek padoti ugunsdzēsēju priekšniecī-
bas rīcībai līdz ugunsgrēka pilnīgai apspiešanai.

3. Ddens pievedēji pirmie trīs, kur/i ar ūdeni

ierodās ugunsgrēka vietā, saņem atlīdzību sekošā

kārtā: pirmais—loo rbļ., otris—50 rbļ., trešais—2s rbļ.
4. No ūdens vešanas tiek atsvabināti nespēcīgi

zirgi uz no veterinārārsta apliecību pamata.
5. Zirga īpašnieka slimības un nespēka gadī-

jienā, viņa zirgs tiek uzticēts citai personai, pēc īpaš-
nieka izvēles priekš ūdens pievešanas ugunsgrēka
vietā.

6. Uguns dzēšanai vajadzīgais ūdens bez atlī-

dzības ņemams no visām pilsētā atrodošām akām,

pumpjiem un citiem ūdens krājumiem.
7. Visiem vīriešiem no 16 līdz 40 g. veciem uz

pirmā zignala jāierodās ugunsgrēka vietā pie uguns

dzēšanas darbiem un tiek padoti uguns dzē-

sēju priekšniecības rīcībai.

Piezīme 1. No uguns dzēšanas darbiem tiek at-

svabinātas slimīgas personas uz ārsta apliecību

pamata.
Piezīme 2. Ugunsdzēsēju biedrības locekļiem

ir citas priekšrocības un tiesības.

8. Noteikumu pārkāpēji var tikt saukti pie at-

bildības uz soda likuma 138. p. pamata.
9. Šie noteikumi nāk spēkā divu nedēļu laika

pēc viņu izsludināšanas „Valdības Vēstnesī".

Talsos, 10. jūnijā 1921. gadā. Talsu pilsētas valde.

(„Valdības Vēstnesis" M? 132. no 16. VI. 1921. g.).

Noteikumi, kas jāievēro ugunsdrošības ziņā pie
valsts ēkām, darbnicām, noliktavām v. 1.1., kuras

atrodas iekšlietu, izglītības, finansu (izņemot

ostas), tieslietu, darba un ārlietu ministrijas, ka

ari valsts augstāko iestāžu pārziņa.

Izmeklējot ugunsgrēku cēloņus, tiem par iemeslu

visbiežāk mēdz būt vai nu: 1) neuzmanīga un nolai-

dīga apiešanās ar uguni, it īpaši pie apkurināšanas

apgaismošanas un smēķēšanas; 2) eksplozijas; 3) dažu

vielu pašaizdegšanās; 4) zibeņu spērieni; 5) technis-
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kas konstrukcijas kļūdas, vai ari 6) ļaunprātīga dedzi-

nāšana.

Šo iemeslu resp. viņu seku novēršana ir valsts

ēku, noliktavu, darbnīcu v. t. t. pārziņu tiešs uzde-

vums, kāpēc viņiem ugunsgrēku izcelšanās novēršanai,

starp citu, jāievēro un jāizpilda sekošie minimālie no-

teikumi :

§ 1. Dūmu skursteņiem bēniņos jābūt no ārpuses

nogludinātiem.
§ 2. Skursteņiem bēniņos nedrīkst būt tīrāmās

durvtiņas; ja tādas būtu ierīkotas, tad tās tūliņ aiz-

mūrējamas.
§ 3. Starp skursteņiem un visām viņu tuvumā

esošām ēkas koka daļām, kā: grīdas un griestu sijām,
spāru sējumiem, koka sienām, starpsienām v. c. ir jā-
būt vismaz 12,5 centimetru biezam ķieģeļu izmūrēju-

mam, lai starp dūmu kanāli un koka daļām būtu vis-

maz 25 centimetri biezs mūris.

§ 4. Bēniņos nedrīkst ierīkot dūmu vadus un

skursteņu savienošanas gabalus no skārda. Skursteņi
bēniņos periodiski jāapskata un viņos parādījušās
plaisas nekavējoties jāaizmūrē.

§ 5. Dzīvojamo, kā ari neapdzīvojamo ēku bē-

niņos iekšējie pretuguns mūri nedrīkst būt plānāki par

25 centimetriem; viņi mūrējami perpendikulāri jumta
spārēm, 35 centimetri augstāk par jumtu un viņos ne-

drīkst ierīkot nekādus caurumus.

§ 6. Vidējiem pretuguns mūriem bēniņos ir pi-
laižamas durvis, kurām jābūt no koka un abās pusēs

apsistām ar asbestu un skārdu; sliktākā gadījumā dur-

vis var būt ari no dzelzs. Šīm durvīm jāstāv pastā-
vīgi cieti.

Visas ieejas durvis uz bēniņiem jātur vienmēr

aizslēgtas un atslēgas glabājamas tādā, svešiem nezi-

nāmā vietā, kā tās ugunsgrēka gadījumā varētu ātri

dabūt.

§ 7. Valsts ēku un noliktavu bēniņiem jābūt
pilnīgi brīviem un tur nedrīkst sakrāt un uzglabāt ne-

kādas nederīgas lietas: kastes, papiru krājumus, vai

citus materiālus, kur/i var viegli aizdegties.
Šo ēku bēniņus var izlietot minētām vajadzībām

tikai ar īpašu iekšlietu ministrijas būvvaldes atļauju.
Bēniņus var apmeklēt tikai dienas laikā un ne-

kādā ziņā nedrīkst lietot uguni apgaismošanai.
§ 8. Krāsnis un p ītes jāmūrē cieši pie attiecīga

skursteņa vai dūmu vada, vai ari jāsavieno ar skur-

steni caur īpašu mūra kanāli. Metāla rores mūra ka-

nāļa vietā pielaižamas tikai tādos izņēmuma gadījumos,
ja ir iespējama kurināšanas ietaises pastāvīga uzrau-

dzība: šinīs gadījumos metāla rores ir visādā ziņā jā-
izolē no blakus esošām koka daļām ar ugunsdrošu
materiālu. Ja krāsns vai plītēs kurināšanas caurums ir

ierīkots blakus koka sienai, tad pēdējā jāizolē ar

ugunsdrošu materiālu.

§ 9. Ja krāsns vai plītēs kurināmā cauruma

.priekšā nav ugunsdrošas grīdas, tad tanī vietā uz grī-
das jāpiestiprina skārds, kuram jābūt katros sānos ma-

zākais 20 centimetru platākam par caurumu un pre-

tējā virzienā mazākais 45 centimetru. Dzīvojamo
telpu krāšņu kurināmiem caurumiem jābūt pēc iespē-
jas ar hermētiski slēdzošām durvtiņām.

§ 10. Pilsētās ar apūdeņošanas sistēmu pie valsts

ēkām, darbnicām, noliktavām v. t. t., vērā ņemot viņu
plašumu, jāierīko attiecīgās vietās brandpoiti ar uguns-
dzēšamām šļircēm pēc vietējo ugunsdzēsēju parauga;
bez tam dēļ katras ēku grupas ir jātur vienmēr pie-
ietamā vietā un pilnīgā kārtībā attiecīgs komplekts
ugunsdzēšanas rīku, kuru saraksts jāiesūta iekšlietu

ministrijas būvvaldes caurskatīšanai un apstiprināšanai.
Piezīme 1. Pilsētās, miestos un uz laukiem, kur

nav apūdeņošanas sistēmas, ugunsdzēšanas va-

jadzībām pie valsts ēkām jāiegādā un jātur

pilnīgā kārtībā pie vienas, vai raugoties pēc

attāļuma, pie vairāku tuvu kopā esošo ēku

grupas nepieciešamie ugunsdzēšamie rīki

viņu daudzumu katrā atsevišķā gadījumā no-

saka būvvalde pie viņai iesūtāmo rīku saraksta

apstiprināšanas, vērā ņemot ēku skaitu un vie-

tējos apstākļus. Eku, darbnicu, noliktavu v. 1.1.

pārziņiem jārūpējās par vietējo kalpotāju ap-

mācīšanu ugunsdzēšanas rīku ātrā lietošanā;

viņiem ari uzlikts par pienākumu iesūtīt mi-

nēto rīku sarakstus būvvaldei.

Piezīme 2. Šinī § minētie dzēšanas rīki iegādā-
jami pēc iespējas.

§11. Visās noliktavās, kur tas ir iespējams, vē-

lama elektriskās apgaismošanas ierīkošana. Petroleju,
bencinu, benzolu, gazolinu, spirta preparātus un citus

ātri aizdegošos materiālus nekādā ziņā nedrīkst turēt

noliktavā kopā ar citiem materiāliem, bet viņi uzgla-
bājami no ugunsdroša materiāla taisītās atsevišķās

telpās. Minēto materiālu noliktavās drikst būt tikai

elektriska apgaismošana. Ja noliktavas apgabalā tādas

nebūtu iespējams ierīkot, tad ieiet telpās materiālu

pieņemšanai vai izdošanai drīkst tikai bez uguns ap-

gaismošanas.
§ 12. Visās noliktavās sērkociņu aizdedzināšana

un smēķēšana ir pilnīgi aizliegta.
§ 13. Pārziņiem jāraugās uz to, ka elektrības

ierīkoiumi būtu arvien pilnīgā kārtībā.

§ 14. Visas valsts ēkas, darbnicas, noliktavas

v. t. t., viņu pārziņiem periodiski jāapskata un atrastie

trūkumi ugunsdrošības ziņā steidzošā kārtā jānovērš.
lekšlietu ministra biedrs: A. Birznieks»

Būvvaldes priekšnieks: inženiers E. Kolpaks.

(„Valdības Vēstnesis" Xc 280. no 10. XII. 1921. g.)

Kronika.

Saldus Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrības

50 gadu pastāvēšanas svētki 5. jūnijā 1922. g.

Jauka, saulaina diena. Daudzi nami pušķoti, ju-
bilārei par godu, ar karogiem un zaļiem vijumiem.

ledzīvotāji jau agri sāk pulcēties uz tirgus lau-

kuma lai apsveiktu savus brašos ugunsdzēsējus viņu
svētkos.

Atskan mūzikas skaņas, rīb dzēšanas mašinas pa
Saldus ielām un ugunsdzēsēju komanda stingros no-

teiktos soļos dodas uz svētku vietu, kur nostājās pa-
rādes frontē.

īsi pec pīkst. 10 ierodas biedrības valde, depu-
tacijas un goda viesi.

Biedrības priekšnieks Kūnstlers apsveic svētku

dalībniekus. Komandas virsnieks Blumentāls sniedz

īsu pārskatu par biedrības darbību notecējušos 50

gados.
Latvijas Ugunsdzēsēju Biedrību un Organizāciju

Savienības valdes vārdā gaviļnieci apsveic valdes lo-

ceklis A. Daums.

Jūsmīgiem vārdiem apsveic gaviļnieci delegāci-
jas no Kuldigas un Vec-Auces ugunsdzēsēju biedrībām.

Rīgas ugunsdzēsēju biedrību vārdā sveicina brant-

*meisters G. Ziemels.

Vēl apsveic pilsētas valde un dažādas delegācijas
no Saldus un apkaimes biedrībām un organizācijām
pie kam gaviļniecei pasniedz adreses un vērtīgas bal-

vas, biedrības karogu pušķoar daudzām piemiņas nag-
lām un plaķetēm.

Svētku aktam seko parāde un manevris, kuri

spīdoši izdodās.

Pēc manevra visi svētku dalībnieki dodās, no ie-

dzīvotājiem jūsmīgi apsveikti, uz stalto biedrības namu,
kur pīkst. 12 sarīkots .goda mielasts.

Te atkal daudz sirsnīgas runas tiek teiktas, no-

lasītas telegramas un apsveikumi.
Goda krēslos sēd biedrības dibinātāji un goda

biedri Vējš un Hazenjāgers.
Sirmais Vēja tēvs ar aizgrābtību stāsta jaunai pa-

audzei, kā viņi priekš 50 gadiem biedrību dibinājuši
un kādas grūtības pārvarējuši. Svētku dalībnieki jūs-
mīgi zumina sirmos ugunsdzēsēju veterānus, kuji vēl

joprojām biedrībā aktīvi darbojās.
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Pulkstens 3 svētku dalībnieki dodās uz zaļumu
vietu pilsētas apkaimē, kur biedrības dziedātāju koris

daudzos svētku dalībniekus patīkami pārsteidza ar

vairāk jaukām dziesmām.

Visā visumā svētki noritēja ar jo lielu sajūsmu
un priekšzīmīgā kārtībā.

Svētki pagājuši un Saldus ugunsdzēsēji stāv at-

kal uz saviem sargu posteņiem.

Centīgai biedrībai ilgu mūžu un ražīgu darbību,
Latvijai par godu un Saldus pilsoņiem par svētību.

D.

Savienības lēmumi, rīkojumi un ziņojumi.

Latvijas Ugunsdzēsēju Biedrību un Organizāciju
Savienības krūšu nozīmes nēsāšanas noteikumi.*)

(Padomes lēmums no 6. augusta 1921. g.)

§ 1. Latvijas Ugunsdzēsēju Biedrību un Orga-

nizāciju Savienības krūšu nozīmi, kura apstiprināta no

lekšlietu Ministra 9. novembri 1921. g., zem Ne 2617.,

var nēsāt tikai to ugunsdzēsēju biedrību un organizā-

ciju biedri, kuras sastāv par biedriem Savienībā.

§ 2. Krūšu nozīme ir no sudraba vai apsudia-
bota un nēsājama pie krūtīm kreisā pusē, izpildot die-

nesta pienākumus.
§ 3. Krūšu nozīmes izsniedz vienīgi Savie-

nība līdz ar attiecīgu apliecību, zem tekoša numura.

§ 4. Nozīmes nēsāšanas tiesības izbeidzas, ja
biedrība vai organizācija izstājās no Savienības, vai

savu pienākumu neizpildīšanas dēļ to izslēdz no pē-
dējās, vai kad attiecīgās ugunsdzēsēju biedrības vai

organizācijas biedris izstājas vai tiek izslēgts no bie-

drības.

Latvijas

Ugunsdzēsēju Biedrību

un Organizāciju
SAVIENĪBA.

3. oktobri 1921. g.

Nr. 53.

Rīgā, L. Maskavas ielā.N» lb

Telegr. adr.: „LUBOS".

Apkārtraksts.

Pamatojoties uz Savie-

nības valdes sēdes protokolu
I Nr. 15. no 26. zeptembra

1921. g., valde dara Jums
zināmu, ka par „

Latvijas Ugunsdzēsēju
Biedrību un Organizāciju Savienības"

dibinātājiem uzskatāmas apakšā minētās biedrības un

organizācijas, kuras caur saviem priekšstāvjiem pie-
dalījās I. Latvijas Ugunsdzēsēju Kongresā, Rīgā, 27.,
28. un 29. maijā 1921. gadā.

Kongresā piedalījās:

1. Ādažu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

2. Aleksandra Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biebrība.

3. Alūksnes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

4. Bauskas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

5. Rīgas Ugunsdzēsēju Darbinieku Biedrība -Biedris*.
6. Bolderājas—Daugavgrīvas Brīvprātīgo Ugunsdzē-

sēju Biedrība.

7. Bulduru Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

8. Daugavpils Pilsētas Ugunsdzēsēju Komanda.

9. Daugavpils Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

10. Dobeles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

11. Eķengrāves Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

12. Gaujenes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

13. Grobiņas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

14. Jaunjelgavas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

15. Jēkabmiesta Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

16. Jelgavas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

17. Kandavas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

18. Ķeizarmeža Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

19. Kokorevas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

20. Krāslavas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

21. Kuldigas Biīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

22. Kundziņsalas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

23. Lejasciema Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

24. Liepājas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

25. Livānu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

26. Ludzes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

27. Nordeķu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

28. Palsmanes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

29. Pētera Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

30. Pēterpils Priekšpilsētas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrība.

31. Pļaviņu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

32. Preiļu Labprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

33. Rēzeknes Ugunsdzēsēju Biedrība.

34. Rīgas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība 1865. g.

35. Rīgas Jūrmalas Ugunsdzēsēju Biedrība.

36. Rīgas Patrimonial Ugunsdzēsēju Biedrība.

37. Rīgas Pilsētas Arodnieciskā Ugunsdzēsēju Komanda.

38. Rīgas Priekšpilsētas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju
Biedrība.

39. Rogovas Labprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

40. Rumpmuižas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biebrība.

41. Rūjenesßrīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

42. Sabiles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

43. Zaķusalas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

44. Salacgrīvas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

45. Sasmakas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

46. Saldus Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

47. Savienoto Ugunsdzēsēju Biedrība, Rīgā.
48. Slokas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

49. Smiltenes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

50. Zolitūdes Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

51. Strenču Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

52. Subates Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

53. Svirgzdusalas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

54. Šreienbušas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

55. Talsu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

56. „Tekstil" Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība pie
Akc. sabiedrības Tekstiī".

57. Torņakalna Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

58. Tukuma Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

59. Valkas Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

60. Valmieras Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

61. Ventspils Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

62. Vec-Auces Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

63. Cēsu Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība.

levērojot sacīto un Noteikumus par Savie-

nībām (Lik. un Rīk. krāj. Nr. 126. no 1919. g.,

§ 56.) Savienības valde lūdz paziņot viņai rakstiski

par biedrības resp. organizācijas faktisko iestāšanos

Savienībā un piesūtīt viņai 1 eksemplāru no bie-

drības resp. organizācijas statūtiem, kā ari ziņas,
kad biedrība resp. organisacija dibināta (gadu, mēnesi

un dienu), no kā apstiprināti statūti un kad statūti

reģistrēti Latvijā (gadu, mēnesi, dienu, zem kāda Nr.

un kur).
Priekšsēdētājs: Leija.

Sekretārs: A. Ērglis.
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Latvijas

Ugunsdzēsēju Biedrību

un Organizāciju
SAVIENĪBA.

3. oktobri 1921. g.

Nr. 54.

Rīgā,L. Maskavas ielāM? 1 b

Telegr. adr : „LUBOS".

Apkārtraksts.

Pamatojoties uz I. Lat-

vijas Ugunsdzēsēju Kongresa
lēmumu, attiecībā uz vien-

reizēju iemaksu par labu Lat-

vijas Ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju Savienībai

ā 5 rubļi no katra biedrības biedra, Savienības Valde

griezās pie Jums ar lūgumu izpildīt šo kongresa lē-

mumu un iesūtīt Savienībai no Jums pienākošo vien-

reizēju iemaksu.

Vēstules un sūtījumi adresējami: Latvijas Uguns-
dzēsēju Biedrību un Organizāciju Savienībai — Rīgā,
L. Maskavas ielā Nr. lb.

Priekšsēdētājs :_Lei ja.

Latvijas

Ugunsdzēsēju Biedrību

un Organizāciju
SAVIENĪBA.

3. oktobrī 1921. g.

Nr. 55.

Rīgā, L. Maskavas ielā N» 1b

Telegr.adr.: „LUBOS«.

Apkārtraksts.

Ar Rīgas Apgabaltiesas
Administratīvās Nodaļas lē-

i mumu no 21. zeptembra š. g.
ir apstiprināti „L atvi j a s

U g unsdzēsēju Biedrību un Organizā-
ciju Savienības" statūti.

Ar šo apstiprinājumu Savienība oficieli uzsāk

savu darbību un cerē, ka visas ugunsdzēsēju biedrības

un organizācijas Latvijā sniegs palīdzīgu roku, viņai,
ka centram, kuram jāveic visi tie darbi un jāizved
dzīve visas tās rezolūcijas, ko L Latvijas Ugunsdzēsēju
Kongress,_ kurš notika Rīgā 27., 28. un 29. maijā
1921. gada, ir iznesis.

Stājoties pie šī grūtā uzdevuma izpildīšanas,
Savienības valde paļaudamās uz ugunsdzēsēju brīvo

gribu un labprātīgo darbu cerē veikt visus
šos darbus un lai labāki sekmētu viņu izvešanu, uz-

aicina visas Latvijas ugunsdzēsēju biedrības un orga-
nizācijas, ņemt dzīvu dalību šaī, priekš mūsu mīļās
dzimtenes, svētīgajā darbā, jo vienotiem spēkiem var

panākt visu, un tamdēļ ciešā vienībā lai ķeramies pie
šī darba, un pie ugunsdzēsēju vienības saimes pils
celšanas.

Savienības valde.š uzdevumā:

Latvijas

Ugunsdzēsēju Biedrību

un Organizāciju
SAVIENĪBA.

Rīgā, 12. jūnijā 1922. g.

Rīkojums Nr. 1.

Neskatoties uz to, ka Latvijas
Ugunsdzēsēju Biedrību un Orga-
nizāciju Savienībai ir no lekš-

lietu ministrijas 9. novembrī 1921. g. ar Nr. 2617. ap-
stiprināta Savienības krūšu nozīme, kufu var nēsāt
visu ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju Savienības

biedri, vēl joprojām biedrībās no viņu biedriem tiek
nēsātas bij. Krievijas ugunsdzēsēju biedrību krūšu

nozīmes.

levērojot šo apstākli un pamatojoties uz lekšlietu
ministrijas rīkojumu, publicētu „Vald. vēstn." Nr. 196.

1920. g.j Savienības valde ar šo aizliedz turp-
māk nesat minētas bij. Krievijas ugunsdzēsēju bie-
drības krūšu nozīmes.

Šī rīkojuma izpildīšana tiek uzlikta attiecīgam
ugunsdzēsēju, resp. organizāciju valdēm.

Rīgā, 12. jūnijā 1922. g.

Priekšsēdētājs: E.Leija.
sekretārs: A. Ērglis.

Rīkojums Nr. 2.

Pamatojoties uz rīkojumu par ārvalstu ordeņu,
medāļu un dažādu nozīmju nēsāšanu Latvijā („Vald.
vēstn." Nr. 196. — 1920. g.) Savienības valde ar šo

uzaicina biedrību valdes ne vēlāk kā līdz 1. zep-
tembrim š. g. pieteikt viņai rakstiski tos uguns-

dzēsējus, kujiem ir ārvalstu (ari bij. Krievijas) valdību

ordeņi, medāļi un citas nozīmes, kuras piešķirtas
par ugunsdzēsības darbību, lai varētu iz-

gādāt atļauju šīs nozīmes ari Latvijā nēsāt.
Pie ziņu iesūtīšanas jāpieliek dokumenti vai citi

pierādījumi norakstos, kuru pareizība jāapliecina attie-

cīgam biedrību resp. organizāciju valdēm.
Pēc norādītā termiņa ienākušie raksti šaī jautā-

juma netiks ievēroti un augšminēto nozīmju nēsāšana

līdz ar to tiks uzskatīta par aizliegtu.
Rīgā, 12. jūnijā 1922. g. Priekšsēdētājs: E._Leija.

Sekretārs: A. Ērglis-

Savienības birojs atrodas Rīgā, L. Maskavas ielā
Nr. 1 b un atvērts ikdienas, izņemot sestdienas un

svētdienas no 5—7 vakarā.

* *

Nākošā Padomes sēde notiks 5. un 6. augustā
š. g. pīkst. 2 dienā, biroja telpās.

Žurnāla izdevēji uzaicina visus, kas nodomātu
līdzstradat pie žurnāla, iesūtīt rakstus par dažādiem,,
attiecība uz ugunsdzēsību, jautājumiem uz Savienības
biroja adresi, Rīga

L
L. Maskavas ielā Nr. 1 b ar uz-

rakstu
„ Ugunsdzēsējam".

Var ari iesūtīt dažādus pieprasījumus un jautā-
jumus, uz kuriem pec iespējas nākošos numuros tiks
dotas atbildes.

Visā drīzumā Rīgā_ tiks atklāts ugunsdzēsēju
muzejs, kurš bus zināmas dienās pieietams ari pla-
šākai publikai.

Muzeja atklāšanas diena un apskatīšanas laiks
tiks paziņots nākoša žurnāla numurā.

Aizrādījumi.
Savienības valde dara zināmu Savienības biedriem, ka

principiela satura raksti, rīkojumi, 7iņojumi un aizrādījumi uz

priekšu tiks ievietoti žurnāla «Ugunsdzēsējs" nodaļā zem no-
saukuma «Savienības lēmumi, rīkojumi un ziņojumi" uz ko «riež
biedru ievērību.

Sludinājumus pieņem žurnāla kantori no 5—6 ik dienas.

TT • • l-
*

_

Lz visiem žurnāla «Ugunsdzēsējs" ievietotiem special-
uzņemumiem reproducēšanas tiesības patur redakcija.

Nākošais numurs iznāks 4. augustā.

Kvīte.

Savienības valde ar šo izsaka jo siltu pateicību Latviešu
Savstarpigai Apdrošināšanas Biedrībai Jelgava par ziedotiem.
Savienības mērķu realizēšanai 6000 rbļ. un Apdrošināšanas
Akciju Sabiedrībai „Daugava" par ziedotiem tam pašām mērķim
3000 rbļ.

Šis un tas.

Ugunsgrēks. Vakar vakara pulkstens 3/41 lbij Zinder
iela Hofhngera nama skurstens aizdedzies, kurš ātrumā no
kādiem ugunsdzēsējiem tapa dzēsts.

Pētera baznīcas-zvans bij vienīgais, kurš šo ugunsgrēku
ziņoja, bet jau pie piektā sitiena apklusa, tādēļ tik reti uguns-
dzēsēji bija uz degšanas vietu nosteigušies.

(«Baltijas Vēstnesis" Nr. 54. — 1881. g.)

lespiests satiksmes ministrijas drukatavā, Rīgā, Gogoļa ielā Nr. 3

Redaktors: Alberts Ērglis.
Izdevēja:

Latv. Ugunsdzēsēju Biedrību un Organizāciju Savienība.
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Apdrošināšanas un Transporta Akc. Sabiedrība

«Latvijas Lloids.
Pamata kapitāls: zelta franku, līdzinājās 50.000.000 Latv. rbļ.;

rezerves: 2.500.000 Latv. rbļ.

zzz Noslēdz visāda veida apdrošināšanas zem visizdevīgākiem noteikumiem: :

Uguns apdrošināšanas: ēkas, mobilam, Kasko apdrošināšanas (kuģu korpusus),

preces, lauku ražu v. t. t. Valoru apdrošināšanas: naudas un vērts-

Jūras, upes un dzelzsceļu transportu ap- t
PaPiru sQtīJumus Pa Pastu un ar kurjeriem.

drošin.,līdzieslēdzot atbildību pret zādzību. Stiklu apdrošināšanas pret saplīšanu.

Strādnieku un atsevišķu personu ap-

drošināšana pret nelaimes gadījumiem.

Pieņem pārapdrošināšanas no Savstarpē-

jām apdrošināšanas biedrībām.

Valde: Rīgā, lielā Smilšu ielā JVa 34, savā namā.

Aģenti visā Latvijā.
Valdes tāļrunis 583.

Kantora tāļrunis 16-42.

Dažādi blīvējumi j Ed. Lēdebom, j
(Packungen) J === Rīgā, 3£s== JJ

Kaņepājā, talkā, azbestā,
_

Z L
-

Smilšu ielā 32
- : Telefons 29 39 2

klingeritā, mazgājamā lūkā, grafita. 2 Galvenais prieksstavis pr. Latvijas I

Kā arj :
■ Ugunsdzēšanas rīku fabrikas ■

visāda lieluma šļūtenes j G
-

*■ Fi * er<
Gerli,cā

<
Vācija' [

Šļūteņu fabrikas
B

no kaņepāja un gumijas .

Alhefl Cieglef, Giengenā p/BF. Vācijā. ;

gumijas starpaudumiem. ■
—

_
. . ļ

■ Piedāvā: ■

Uzbūves materiāls -

Ugunsdzešanas šļirceS; ugunsdzēšanas n- 2

atrodās arvien krājumā 2 kus
>

rīku un šļūteņu vāģus, J
■ kompl. ugunsdzēsēju iekārtu priekš fab- ■

JT qjļjļ q I£0» ■
r*kām

>
šiQtenu savienojumus, trepes un JJ

■ visādus ugunsdzēsēju priekšmetus. ■

Lielā 32. I Kaņepāju šļūtenes, J
Tālrunis 25-43. ■ kā ari šļūteņu izlabošanas materiāls B

„Original-Ziglin" m

Imports un Eksports. pastāvīgi krājumā.



I Vienīgās pārdošanas tiesības priekš

! IFFA
| AKTIEN-GESELLSCHAFT

i
§ Institut fiir Feuerverhutung, Feuerschutzanlagenv.Ausrustung

Berlin W. 8

| Visu ugunsdzēšanas līdzekļu un apgādājumu priekš-

| metu piegādājums ugunsdzēsējiem.

I MINIMAX Latvijas Akciju Sabiedrība Rīgā
© RIGĀ, Lielā Grēcinieku ielā J* 24

g . Telegr. adrese: Minimax-Rīgā.

g Pastkaste 520. :-: Tāļrunis 36-51.

J
J. OTLANA

f Liķieru fabrika, Rīgā
I Pauluči ielā 5.

* Draugi ugunsdzēsēji!
Kā sacīt jāsaka katram ugunsdzēsējam priekš darba un pēc darba jāiebauda
krietnis malks, kurš, kā zināms, dabūjams no augšminētās firmas. —
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