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Gadu maiņā.
Esam atkal nonākuši gadu maiņā un

nevilšus līdz ar . saņemamiem daudzajiem
laimes vēlējumiem gribētos pazilēt un

minēt cik daudz no tiem būs reāli un kas

mums gaidāms jaunajā gadā. Svinīgos
un lielos dzīves brīžos, pie kuriem, bez

šaubām, pieder arī gadu maiņa, parasti
mēs cilvēki mēdzam mest skatu atpakaļ
uz noieto laika sprīdi, un apskatīt pada-
rīto darbu, bet pēc tam palūkoties arī uz

priekšu cik tālu tas mūsu redzes laukam

pieietams.
Mūsu ugunsdzēsēju saimei pag. gads,

neskatoties uz visiem krīzes apstākļiem
un sliktajiem laikiem ir bijis diezgan lab-

vēlīgs un mūsu darbība kā parasti ir

ritējusi sekmīgi, attīstot un izveidojot
mūsu ugunsdzēsības lietu. Savienības

mantas stāvoklis un līdzekļu krājums nav

mazinājušies, sakarā ar pāriešanu jauna*
jās telpās glīti iekārtots ugunsdzēsības
muzejs, kuru apmeklējuši ne tikai daudz

mūsu ugunsdzēsēju saimes locekļi un pat
veselas ekskursijas, bet pat valdības un

daudz ārzemju organizāciju pārstāvji
Muzejs ierīkots jaunajās ērtajās telpās un

nostādīts priekšzīmīgi, tā kā dsudz par

viņu rakstīts ir mūsu vietējā presē, ir

ārzemju žurnālos Un tiešām ar to va-

ram būt lepni, jo daudz ko no viņa va-

ram mācīties, jo labi iekārtoti ugunsdzē-
sības muzeji ir retums arī pie ārzemju
kolleģiem Tomēr neskādētu to vēl pa-
pildināt ar visādām tabulām, kā tas ir

p. p. pie Polijas ugunsdzēsējiem. Minētās

tabulas mums ir un ne vienu reiz vien

tās esam skatījuši mūsu kongresos, tikai

vajadzētu viņas darīt pieietamas arī citā

laikā, kas domājams, daudz līdzekļu
neprasītu.

Pagājušā gadā nodibināti un darbojās
ugunsdzēsības virsnieku kursi, pa da-

ļai pēc Vācijas Barensdorfas skolas

parauga, kuros tiek sagatavoti mūsu

augstākie ugunsdzēsības darbinieki viņu
atbildīgajam amatam. Minētie kursi tiek

subsidēti arī no valdības un viņos ap-
mācīto kursantu skaits jau diezgan prāvs.
Viens otrs ugunsdzēsējs sakarā ar redzēto

un dzirdēto jau paspējis daudz ko ievest

un pbrveidot pie sevis — mājās. Tomēr

ir arī ugunsdzēsēji, kuri kursus nobeiguši,
tomēr neko no tiem nav mantojuši un

mājās pārbraukuši ne tikai kā sekmē, bet

pat traucē savas organizācijas dārbību.

Kursu vadībai gan derētu drusku sting-
rāki raudzīties uz uzrādāmām sekmēm un

nerēķināties tikai ar to, kā nedēļu minētie

kursanti taču šim darbam ziedojuši. Var*

būt varētu drusku revidēt ari līdzšinējo
kursu programmu, lasot un rādot vairāk

praktiskās lietas, ne kā atrisinot dažas

tīri teorētiskas problēmas, vai ķīmiskas
formulas, kuras vienam lauku puisim,
kaut arī sirsnīgam ugunsdzēsējam, tomēr

maz saprotamas.
Maz pa mazam izveidojās arī mūsu

ugunsdzēsēju organizācijas gan iegādājot
jaunus modernākus darba rīkus, gan mo-

bilizējot savā vidū atkal jaunus spēkus,
kuros arī mūsu inteliģence vairs nav

retums. Ir pagājuši tie laiki, kad uz

ugunsdzēsību skatījās, kā uz kumēdiņiem,
ko taisa pažarnieki, bet tagad pat veci

ugunsdzēsēju pretinieki atzīst, ka tā ir

zinātne, kura jāstudē, jāizkopj un kurai

jāseko, lai varētu tiešām sekmīgi cīnīties

ar ugunsgrēku briesmīgo postu, kaš tiek

nodarīts valstij un viņas pilsoņiem. Man

bij kādreiz saruna ar kādu vecāku cienī-

jamu un augstu valsts vīru, kurš agrāki
arī neatzinis ugunsdzēsību, un domājis
tāpat, kā vēl tagad daudz to saka: „ja
degs, tad nodegs, bet ja nedeg, priekš
kām tad ugunsdzēsēji."

Tomēr minētam pilsonim nācies per-

sonīgi pieredzēt un pārdzīvot lielas uguns-

grēka briesmas, kur bojā gājuse gandrīz
puse no diezgan lielas pilsētas, un pats

stāstītājs izglābies no jau redzamas nāves

tikai pateicoties, ugunsdzēsēju varonībai

un drošsirdībai. Tagad minētais kungs
ir ugunsdzēsējs un cik iespējams uguns-
dzēsību atbalsta. Tomēr pie vislabākās

gribas, vēl daudzām organizācijām trūkst

spēka nostāties kaujas gatavībā, jo nav

nekādu, pat veco primitīvo cīņas lī-

dzekļu. Mūsu pagājušā gadā izdarītās

inspekcijās vēl par nožēlošanu vajadzēja
konstatēt, ka ir vēl vienā otrā vietā cil-

vēki, kas gribētu uzņemties ugunsdzēsēju
grūtos pienākumus, bet turīgākie līdzpil-
soņi ne ar ko negrib un nevēlās šos cen-

soņus atbalstīt un tikai tad atmostās un

sāķ kaut ko darīt, kā minētais cienījamais
valsts vīrs, kad paši piedzīvojuši un pār-
cietuši briesmīgo ugunsgrēka postu, ka p.

piem. nesenajā Dagdas pilsētas ugunsgrēkā,
Pateicoties savienības neatlaidīgajām

pūlēm un klauvējumiem valdība maz pa

mazam sāk piegriezt vairāk vērības

ugunsdzēsībai, tikai pagrūti iet ar tiem

līdzekļiem un tiešām šinī grūtajā laikmetā

nav viegli rast avotus tālākiem valsts iz-

devumiem, kuri jau tā, pateicoties mūsu

daudzo politisko partiju saimniekošanai,
sasnieguši kolosālus apmērus, pārsniedzot
visus iespējamos ieņēmumus, vai kā laik-
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raksti ziņo, sniedzas astronomiskos skait-

ļos. Savienība zin to, un atturas ar

savām prasībām no valdības apcirkņiem,
lai gan ne vienreiz vien par to nācies

dzirdēt no saviem kollēģiem visai asus

uh nepelnītus pārmetumus. Tomēr ir

vietas no kurām drusku varētu ņemt, ir

organizācijas, no kurām drusku varētu

prasīt, ja vien dažas personas un uzņē-
mumi priekš kuriem ugunsdzēsēji tieši

strādā un kupām ugunsdzēsēju darbs at-

nes krietnu peļņu, drusku piekāptos un

no šis peļņas kaut mazumiņu atmestu

ugunsdzēsības izveidošanai un vajadzīgo
rīku iegādāšanai. Es domāju, ka visi būs

sapratuši, ka runa iet par mūsu lielajām
un bagātajām ugunsapdrošināšanas bied-

rībām. Vairākās valstīs tas jau ir panākts
un ar likumu ir noteikts, ka zināms

procents no minēto biedrību pelņām,
kuras nav mazas, tiek ieskaitīts uguns-
dzēsības fondā. Bet pie mums, kad sa-

vienība sāka par to runāt, tas sacēla tādu

vētru, kā pat veci norūdīti ugunsdzēsēji
apgriezās otrādi un, grūti cerāms, vai

nabadzīgie ugunsdzēsēji spēs pret bagā-
tajiem akcionāriem ko panākt. Minētie

kungi ir ar mieru nākt talkā ar saviem

padomiem, ņemt dalību dažādās apsprie-
dēs, bet tikai lū Jzu neaiztikt naudas lādi,
tad draudzība pagalam.

Gribētos tomēr ticēt un cerēt ka laiks

arī šo jautājumu izšķirs mums labvēlīga

garā un varbūt jau jaunajā gadā sapratī-

sim, ka kautkas tomēr ir jādod uguns-

dzēsējiem, lai tie varētu godam veikt

savu uzdevumu, un kur labāki būs no-

stādīta un izveidota ugunsdzēsība, tur

mazāk būs briesmu un posta un līdz ar

to mazāk zaudējumu pašiem kungiem un

viņu vadītām apdrošināšanas biedrībām,
tādā ceļā dubultīgi sev atvietojot tos iz-

devumus, kuri cēlušies no niecīgajiem
atskaitījumiem ugunsdzēsībai. Man šķiet,
ka tas nav gfūti saprast un te būs jāpie-
kāpjas pat vissīvākiem pretiniekiem, ja
kautcik viņiem rūpēs mūsu valsts un pil
soņu labklājība un arī pašu intereses.

Piegriežoties mūsu nākotnes problēmām
jānāk pie slēdziena, ka jaunais gads nebūs

sliktāks par pavadīto, un ir cerības uz

viena otra apstākļa uzlabošanos, ja vien

mūsu ugunsdzēsēju saime tikpat enerģiski
un cītīgi turpinās savu iemīļoto svētīgo
darbu un mūsu vadoņi nepagurs šaī

grūtajā cīņā.

Pagājušais kongress mums ir devis

daudz jaunu un spējīgu darbinieku mūsu

vadošās aprindās, tikai vairāk darba gri-
bas un iniciātīves, tad nekas nebūs par

grūtu, bet darbs vaiņagosies ar uzvaru

un sekmēm. Nākiet ar saviem ierosinā-

jumiem, ziņojiet par apstākļiem no vietām,

sūtiet savus apcerējumus savam žurnālam,
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arī tad, ja varbūt tagad Jūs neesiet to iz-

vēlēto skaitā. Plašā ugunsdzēsēju saime

lasīs Jūsu rakstus, dalīsies ar Jūsu uz-

skatiem un nākotnē centīsies izlabot tās

kļūdas, kas pielaistas agrākajos kongresos.

Darba ir daudz un tādēļ visi pielieciet
savas rokas pie tā, sekojot mūsu devīzei:

„

Viens par visiem un visi par vienu!"

Daudz laimes un panākumu kopējā
svētīgajā darbā jaunajā gadā.

Ugunsdzēsēju sagatavošana karam.

(Turpinājums.)

Vācijā ugunsdzēsējiem kara apstākļiem
izstrādāta sekoša iekārta:

Autošļirces, motoršļirces etc. nepaliek
vairs sakopotas, kā miera laikā pa divām

jeb četrām un vairāk savās nodaļās, bet

tiek sadalītas pa mazām nodaļām (viena
šļirce un 5—6 apkalpotāji) svarīgo ap-
draudēto punktu tuvumā.

Pats par sevi saprotams, ka katru tādu

kara ugunsdzēsēju depo jāapgādā ar tāļ-

runi, gāzu maskām, pretgāzu apģērbiem
un visiem ugunsdzēšanas piederumiem.

Visas brīvās ugunsdzēsēju maiņas, tā-

pat visas šļirču, rīku un šļūteņu rezerves

nekavējoši tiek izvestas no pilsētas uz

pēc iespējas tālāku neapdraudētu vietu,
kurai jābūt savienotai caur tāļruni ar pil-
sētas centrāli, lai varētu vajadzības ga-

dījumā pieprasīt cilvēku, rīku jeb šļūteņu
rezervu izsūtīšanu.

Gaisa uzbrukumu sagaidot, ugunsdzē-
sēji piepalīdz iedzīvotājiem nokļūt drošās

vietās, palīdz policijai uzturēt kārtību uz

ielām. Gaisa uzbrukuma laikā uguns-

dzēsēji gatavi izbraukt.

Dzēšanā izstrādāta iekārta: katra no-

daļa strādā patstāvīgi un dzēš, ko viņa
var, piegriežot vērību galvenā kārtā val-

stij vērtīgākiem objektiem.
ja degošā objekta apdzēšana vienai,

divām nodaļām izrādītos par neiespējamu,
tad nedrīkst koncentrēt pie viņa daudzas

ugunsdzēsēju nodaļas, bet atstājot to lie-

smu varā, jāpiegriež galvenā vērība uguns-

grēka ierobežošanai, neatļaujot liesmām

pāriet uz citām ēkām.

Katrai iestādei, katram lielākam rūp-
niecības uzņēmumam paredzēts uguns-

dzēsēju pulciņš no pašu darbiniekiem,
kuri jau miera laikā tiek mācīti un saga-
tavoti no ugunsdzēsības speciālistiem.
Šie vietējie ugunsdzēsēji domāti savas

iestādes aizsargāšanai, sevišķi, ja bojāts
tāļrunis, jebtuvākā ugunsdzēsēju nodaļa
ir nodarbināta citur.

Pēc gaisa v zbrukuma beigām uguns-

dzēsēju uzdevums ir 1) degāzēšana, 2) ielu

atbrīvošana no drupām un šķēršļiem,
3) palīdzības sniegšana līdzpilsoņiem, kas

cietuši no gāzēm jeb bumbām.

Minētā darbu iedalīšana prasa kara

laikā nodaļu vietu izraudzīšanu jau miera

laikā, gāzu masku un aizsarga apģērbu
rezervēšanu ugunsdzēsējiem, un, galve-
nais, apmācības un atkārtotas mobilizā-

cijas trauksmes.

Viss augšā minētais darbības plāns ir

Latvijas iestādēm un Latvijas ugunsdzē-

sējiem „terra inkognita". Varbūt, es at-

tiecībā uz mūsu iestādēm maldos, bet

tādā gadījumā šādi plāni eksistē tikai

kanclejās, bet ugunsdzēsēji paliek nesa-

gatavoti, kā agrāk.
Izvest dzīvē ugunsdzēsēju sagatavošanu

minētā, jeb citā, mūsu apstākļiem vairāk

piemērotā virzienā, nebūt nebūtu grūti,
jo mums nav daudz pilsētu, kuras pra-

sītu speciālu mobilizācijas un kara iekār-

tas sagatavošanu.
Mūsu ugunsdzēsēji i profesionālie i brīv-

prātīgie gandrīz visi apvienoti Latvijas

ugunsdzēsēju savienībā, kura strādā vis-

labākā kontaktā ar ugunsgrēku apkaro-
šanas pārraudzības iestādi Latvijā — iekš-

lietu ministrijas būvniecības pārvaldi.
Latvijas ugunsdzēsēji kara apstākļos un

miera apstākļos ir pierādījuši, ka viņi prot
pašaizliedzīgi strādāt savas tēvijas labā.

Vai tiešām attiecīgās iestādes negribēs,
pretēji tam, ka to dara visās kulturēlās

valstīs, šo palīgspēku izmantot kad tēvija
būs briesmās, jeb viņas tāpat, ka daudzi
citi līdzpilsoņi atcerēsies ugunsdzēsējus
tikai tad, ~kad jau degs"?

A. Strekāvins,
L. U. S. instruktors.
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TEMU ziepes
padara netīrākās rokas acumirkli tīras,

Viņas izņem mineral- un dzīvnieku taukus

darvu, piķi, eļļu, sodrējus, krasas, lakas,

ķīmisko zīmuļu krāsas, tinti un citas grūti
nomazgājamas vielas, neaizskarot ādu

Nepieciešami vajadzīgas šoferiem, mon-

tieriem, fabrikās, darbnīcas un katrā saim-

niecībā. Liels gabals —
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Vingrināšanās dūmu maskās

(Turpinājums.)

Pārbaude uz blīvumu.

Maskas iepriekšējo pārbaudi uz blīvumu

izdara, uzspiežot rokas delnu uz maskas

mutes gredzena un ieelpojot. Tomēr ar

šādu pārbaudi vien nepietiek, maska jā-
pārbauda vēl gāzu telpā. Šim nolūkam

piemērotā telpā izsmidzinā kādu no pa-
zīstamām kairinošām vielām, piem. asaru

gāzi. Šī gāze jau niecīgā koncentrācijā
atstāj kairinošu iespaidu uz acīm. Tā ka

filtri dod pilnīgu drošību pret kai-

rinošām gāzēm, tad zem maskas sajustais
kairinājums norāda uz maskas ne-

blīvumu. Šādā ceļā var konstatēt arī

vismazāko maskas neblīvumu.

Ārzemēs pārbaudēm lieto speciāli šim

nolūkam pagatavotas patronas, kas pil-
dītas ar minētām kairinošām vielām. Arī

pie mums šādas patronas dabunamas un

ieteicamas vingrinājumiem ar maskām.

Būtu jāpiezīmē, ka iepriekš patronas
aizdedzināšanas jāuzliek maska, lai caur

smalkām un smalkākām glāzes šķembe-
lēm nenotiktu ģīmja ievainojumi. Vēl la-

bāki būs, ja telpu pēc patronas aizdedzi-

nāšanas atstāj. Deglis deg apmēram 10

zekundes, tā ka ir pietiekoši daudz laika

telpu atstāt.

Pārbaudot masku uz blīvumu pietiks,
ja apgāzētā telpā uzturās 10 līdz 15 mi-

nūtes. Pa šo laiku jāizdara vienīgi tādi

vingrinājumi, ar kuriem varētu izsaukt

maskas neblīvumu. Tā tad jāaprobežojas
ar vingrinājumiem sarunāties zem maskas,
ar filtru apmaiņu pret jauniem, var izda-

rīt arī galvas pagrozīšanas vingrinājumus,
Pēdējie vingrinājumi noder pārbaudei, vai

pie galvas pagriezieniem uz labovai kreiso

pusi saites nepadodās par tik, ka maska

sāk palikt neblīva. Pagriežot galvu uz

sāniem filtrs ar savu svaru mēģina masku

pretējā pusē atraut no ģīmja. Tomēr tanī

pašā mirklī zem maskas rodās virsspie-
diens aiz tā iemesla, ka maska piekļaujas
ģīmim; šādā ceļā rodās gaisa strāva uz

ārieni. Līdz spiediena izlīdzināšanās maska

pieņēmusi atkal savu normālo stāvokli

un gaisā atrodošās indes nepaspēj iekļūt
zem maskas, ja tā kādu reizi arī drusciņ
atdalītos no ģīmja. Pie šādiem vingrinā-
jumiem un mēģinājumiem apmācamais gūst
pārliecību, ka maska viņu patiešām sargā
un ka viņš var izdarīt dažādas straujas
galvas kustības, neko neriskējot.

Filtra maiņa.

Vingrināšanās filtru maiņā kā mērķis ir

dot apmācamam pārliecību, ka arī sain-

dētās telpās var izlietotu filtri apmainīt

pret svaigu. Par laimi cilvēka deguns tik

jūtīgs, ka tas saož indīgas gāzes jau tad,
kad gāzu koncentrācijas vēl nebūt nav

bīstamas un atliek pietiekošs laiks filtri

apmainīt, vai arī apdraudēto vietu atstāt.

Ja filtrs jāapmaina tieši saindētās telpās,
tad pa filtra izskrūvēšanas un atkalie-

skrūvēšanas laiku ar lēnu izelpošanu at-

tura indīgās gāzes tik ilgi no ieplūšanas
caur mutes gredzenam, līdz filtrs atkal

būs atjaunots. Būtu kļūdaini iepriekš filtra

izskrūvēšanas dziļi ieelpot, lai pēc iespē-
jas ilgāki varētu izelpot; caur izlietoto

filtri maskas nesējs ieelpotu tādudaudzu-

mu kaitīgās gāzes, ka viņš var nonākt

briesmās. Ja jāapmaina piem. filtri CO

vai F 55, kurus lieto kopīgi ar starpšļū-
teni, tad ar vienu roku aizspiež šļūteni

un ar otru roku apmaina filtrus.

Sarunāšanās mēģinājumi.

Arī šie mēģinājumi der kā maskas blī-

vuma pārbaude. Runājot kustās apakšē-
jais žoklis un līdz ar to kustās arī maska.

Ja maskai būtu vēl kāds apslēpts neblī-

vums, tad tas tagad parādītos. Labāk par

sarunāšanos ir dziedāšana, jo pie dziedā-

šanas muti vairāk atplēs, kā pie runā-

šanas.

Pēc apgāzētās telpas atstāšanasnedrīkst

sastāties cieši kopā, nedrīkst arī masku

tūliņ noņemt, jo drēbēs sakrājušās indīgās
vielas sāk izgāzēt un var izsaukt ļoti ne-

patīkamas parādības. Tādēļ pēc telpas at-

stāšanas jānostājās tālāk vienam no otra,
drēbes labi jāizvēdina un jāizklapē, bet

maskas noņemt tikai pēc zināma laika.

Ķermeņa vingrinājumi.

Visos vingrinājumos lielu lomu spēlē

pareizā elpošana. Uzliekot pirmo reizi

masku gandrīz katrs elpo nepareizi, jo
viņš iedomājas, ka viņam zem maskas jā-

elpo citādi, kā parasti.
Zem maskas jāelpo nepiespiesti, dziļi un

lēni, jo tad elpošanas pretestība vismazāk

sajūtama. Kā labu normu var pieņemt,
ka minūtē jāelpo 14 līdz 20 reizes. Tā

ka vairums cilvēku elpo pavirši, t. i. ne-

elpo dziļi, bet toties bieži, tad jāvingrinās
pareizi, t. i. dziļi elpot. Šim nolūkam

kalpo elpošanas vingrinājumi.
Lai sasniegtu pareizu elpošanu izdara

vingrinājumus, kas ar savu ritmu iespaido
elpošanu. Vislabāk piemēroti vingrinā-
jumi ar ķermeņa locīšanos, jo šie vingri-

nājumi elpošanas dziļumu stipri pavairo.
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Pie tam jāņem vērā, ka izelpošana aizņem
vairāk laika, kā ieelpošana. Pie šādām

apmācībām vai vingrinājumiem pieder
ķermeņa locīšana uz priekšu, atpakaļ un

uz sāniem pēc skaitīšanas, kā arī citi,
līdzīgi vingrinājumi.

Pie šāda veida vingrinājumiem pieder
arī apmācības pie mērīšanas aparātiem.
Ugunsdzēsēji šādu mērīšanas aparātu var

viegli uzbūvēt paši. Zināms svars pie-
stiprināts pie stiepules, kas iet pāri rullim.

Skatoties pēc sasniegtā augstuma, līdz

kādam svars pacelts un svara smagumu

var aprēķināt izdarīto darbu.

Savu augstāko pakāpi apmācība sa-

sniedz beidzot trešā grupā, izvedot glāb-
šanas un pārvietošanas darbuspēc iepriekš
nosprausta plāna. Šādus vingrinājumus
izved brīvā gaisā un arī apgazētās un dū-

miem pildītās telpās. Kā apmācību no-

slēgumu var uzskatīt vingrinājumu, kad

vai nu personas, vai arī smagas lelles

novietotas apgāzētās telpās un cauri da-

žādiem kavēkļiem jāglābj.

Ja nu šāds apmācības kurss nobeigts,
tad tas nebūt nenozīmē, ka tas nebūtu

jāatkārto. Gluži otrādi, it īpaši beidza-

mās apmācības jāuzņem vispārējo apmā-
cību programmā un periodiski jāatkārto,
līdzīgi vingrinājumiem ar ugunsdzēsēju
pārējiem rīkiem. Jāatkārto arī masku pār-
baude uz blīvumu.

Šinī rakstā minēti vienīgi vingrinājumi
ar filtriem. Jāsaka, ka elpošana caur filtriem

uzstāda vislielākās prasības un ja kāds

apmācīts paieizi elpot ar filtri, tad viņam
elpošana caur šļūteni vai ar skābekļa apa-

rātu nedarīs nekādas grūtības.
M. Kr.

Ķīmiskie rokas ugunsdzēšamie aparāti.
(Turpinājums).

Rēzeknes BUB instruktors

A. Fitingofs.

B Aparāti, kuri darbojas ar dažādiem

ūdenī atšķaidītiem sāļiem, zem gāzueidlga
ogļskābes spiediena, izrietoša no viņu ķī-

miskā procesa.

Negatīvas konstrukcijas īpašības un

aparātu dārgums, kuri tika aprakstīti ie-

priekšējā nodaļā, ir spieduši konstruēt un

praksē pielietot tādus ugunsdzēšanas
aparātus- ekstinktorus, kuriem gāze rodās

pie ugunsdzēšamo vielu izsviešanas, apa-

rāta pielietošanas brīdī, pateicoties lādiņa

sastāvdaļu ķīmiskam procesam.
Šinī grupā minētie aparāti ir visplašāki

izplatīti. Kā paraugu šinī grupā, var mi-

nēt ugunsdzēšamo aparātu — ekstinktoru

w
New-Era <(

,
kas apvieno sevī visas tipis-

kas konstruktīvas īpašības no visiem ie-

tilpstošiem šinī grupā aparātiem.
ois aparāts sastāv no tērauda jeb ka-

para cilindriska, sakniedēta alvota balona

ar piemetinātu dibinu. Balona augšgalā
ir sešcentimetru plats caurums, kurš no-

slēdzams ar uzgriežņu kapara vāku. Cau-

rumā tiek ievietots slēgts stikla trauciņš
ar skābi, kuru aptver kapara tīkla veidīgs
cilindrs — turētājs. Caur blīvslēgu, kurš

atrodas aparāta vākā iet kapara stienis —

belzienis, kuram abos galos ir kapara
šķīvīši.

Šķidro ugunsdzēšamo vielu izplūšanai
augšējā galā atrodās 5 mm plats izpiūdes
caurums, no kura aparāta iekšpusē iet

šifona caurule. Pie izplūdes cauruma

pievienota gumijas šļūtene ar kapara uz«

galu. Starp izplūdes caurumu un šļūteni
atrodas pagrieznis, lai pārtrauktu, vaja-
dzības gadījumā, aparāta darbību. Pie

aparāta vāka piestiprinātas rociņas viņa
piekāršanai.

Aparāta ķīmiskais lādiņš sastāv no

divogļskābainā zoda, šis sārmainais at-

šķaidījums ievests aparātā, un, kā otra

lādiņa sastāvdaļa ir sērskābe, kura atro-

dās aizlodētā stikla trauciņā. Pielādēta

aparāta svars apm. 16 kg, pie kam pēc
aparāta piepildīšanas viņu var aizplombēt.
Lai aparātu iedarbinātu jāuzsit ar roku

jeb ar kādu cietu priekšmetu pa belzienu,

pie kam sasitās stikla trauciņš ar skābi,
kura caur cilindra-turētāja caurumiem iz-

lējās iekš sārmaina zoda atšķaidījuma.
No zoda bikarbonata (Na HCO3) savie-

nojuma ar sērskābi (H2 SO4) rodas liels

daudzums ogļskābes pēc sekošas formu-

las: 2Na HCO3 + H2 SO4 = Na2 SO4

+ 2 H2 O + 2 CO2. Pie reakcijas ra-

došais spiediens izsviež ugunsdzēšamo
vielu strūklveidīgi ugunī.

Ar pagriežņa palīdzību strūkli var pār-
traukt. Lai aparātā darba laikā neattīstī-

tos pārāk liels iekšējais spiediens, viņu
nedrīkst piepildīt pilnu, jāatstāj neliela

brīva telpa gāzes izplēšanai. Aparāts

pielietojams neapgrieztā stāvoklī. Ja apa-

rātu darba laikā apgrieztu, tad gāze, kā

vieglāka par atšķaidījumu, saplūstu augš-
galā un izietu caur šifona cauruli, pie
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kam atšķaidījums paliks neizsviests. Šo

aparātu šķidrvielu strūkļu ugunsdzēšanas
darbībā, ugunsgrēku dzēšanai sastāv no:

1. degošo priekšmetu virsmas atvēsi-

nāšanas ar ūdens atšķaidījumu un

tvaika izdalīšanos, kā arī ar izolē-

šanu no gaisa skābekli ar tvaiku;

2. degošo priekšmetu virsmas izolēšana

no gaisa ar atrodošos ūdens atšķai-
dījuma nātrija sāli, sērskābi un brī-

vās gāzveidīgas ogļskābes masu.

Šinī laikā visi ugunsdzēsības praksē
atrodošie šķidrvielu ugunsdzēšamie apa-

rāti, ekstinktori, kuri darbojas ar dažādiem

ūdenī atšķaidītiem sāļiem zem gāzveidīga
ogļskābes spiediena, izrietoša no ķīmiska
procesa, lielākā vai mazākā mērā, līdzīgi

nupat aprakstītiem „New-Era" aparātiem.
Viņi atšķirās galvenām kārtām ar saviem

sīkiem konstrukcijas izveidojumiem: daži

no viņiem slēgtās skābes vietā, satur

skābi vaļējā veidā, tādā gadījumā tiem

nav belziena; dažiem atkal nav šifona

caurules, kādēļ aparāta iedarbināšanai tas

jāapgriež; dažiem nav šļūtenes ar kuru

novadīt strūkli vēlamā vietā; ļoti maz

aparātiem ir pagriežņi, ar kuru palīdzību
var aparāta darbību pārtraukt; dažiem

aparātiem skābainais lādiņš sastāv no

sāls skābes (HCI) un lādiņu reakcija tādā

gadījumā notiek pēc sekošas formulas: .

NaHCoS + HCI = NaCl + H2O + CO2.

Sārmaiņa lādiņa daļa, šinī grupā ietilp-
stošiem aparātiem, bez divogļskābainā
zoda (NaHCO3), dēļ gāzveidīgas ogļskā-
bes attīstīšanas, pielieto vai šķīdinājumos,

jeb sausā veidā arī citiem ogļskābaiņiem
sāļiem, piem. vienkāršo zodu (Na2CO3)
un ogļskābainā kāliju — K2CO3 (potaša).
Pie šo sāļu reakcijas, piemēram ar sēr-

skābi (H2SO4) ogļskābes attīstīšanās tādos

gadījumos notiek pēc sekošām formulām:

1. Na2 CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2;

2. K2CO3 +H2SO4=K 2SO4+H2O-f CO2.

Vienalga kāda ogļskābā sāls arī netiktu

pielietota kā aparātu lādiņa sastāvdaļa,
pie šo sāļu apvienošanas ar lādiņu skā-

baiņo daļu, vienmēr radīsies 1) brīva

ogļskābe, kā šķidro vielu izsviešanas

enerģija, 2) ūdens un 3) attiecīga — nāt-

rija, kālija jeb citas sērskābes sāls.

Apgrozībā atrodošie šķidrvielu aparāti,
kuri zem sārmaiņā un skābaiņā šķīdinā-
jumiem kopdarbības attīsta šķidrvielas iz-

sviešanai gāzi, varētu minēt sekošus

rakst urveidīgākos:

1. Ugunsdzēšanas aparāts
„M INIM A X\ parasta tipa.

Šis aparāts ir viens no visvairāk izpla-
tītiem ārzemēs šķidrvielu ugunsdzēšanas

aparātiem. Viņu izgatavo Vācijas firma

Minimax. Aparāts pagatavots no metināta

dzelža koniska trauka ar tilpumu — lie-

lākais 9 litru un mazais 6 litru. Atšķai-
dījuma ieliešanai aparāta dibenā ir cau-

rums noslēdzams ar vāku. Vākā atrodas

belzienis, zem kura novietots tiklaveidīgs
cilindrs — turētājs ar aizlodētu stikla

trauciņu skābei. Šifona caurule iet apa-

rāta iekšpusē no apakšas uz augšu līdz

uzgalam, kurš piestiprināts aparātam pašā
augšgalā. Mazais 6 litru aparāta lādiņš
sastāv no 450 grm. divogļskābā zoda un

150 grm.- sāls skābes (30° stipruma pēc
Baumē).

Šāds lādiņš var attīstīt aparāta spiedienu
līdz 15 atmosfērām. Aparāts iedarbināms

ar sitienu belzieniem, caur ko pārplīst
stikla trauciņš un skābe izplūstot savie-

nojas ar sārmaiņo atšķaidījumu. Radošas

no tam ogļskābā gāze sakopojas augšējā
aparāta koniskā daļā nn spiež uz zoda

atšķaidījumu. Aparāta ērtākai turēšanai

darba laikā sānos piestiprināta rociņa.
Aprakstītās konstrukcijas aparāts wMi-

nimax" ļoti parocīgs un ērts ātrai pielie-
tošanai un izmantošanai, bet tomēr šaī

pašā konstrukcijā jūtams aparāta svarīgs
trūkums. Pateicoties tam, ka aparāta

pildīšanai vāks ar belzienu atrodas viņa
apakšējā daļā, tas pie nehermētiski slēgta
vāka, vai neblīva belziena, atšķaidījums
var iztecēdams kristalizēties, kamdēļ var

gadīties, ka aparāts neiedarbojas. Pats par
sevi saprotams, ka rūpīga apiešanās ar

aparātu viņa uzglabāšanas laikā, šis trū-

kums var izpalikt.

2. Ugunsdzēšanas aparāts
„MINIMAX", dzelzceļu tipa.

ois aparāts atšķiras no augstāk aprak-
stīta kā konstruktīvi, tā arī lādiņa ziņā.

Viņš sastāv no cilindriska dzelža trauka

8 litru tilpuma. Vāks ar belzienu atrodas

augšgalā, pie kam, lai varētu viņu pie-
skrūvēt bez attiecīgas atslēgas, viņā ierī-

koti divi spārnveidīgi lējumi, ar kuriem
var vāku pieskrūvēt un atskrūvēt. Trauka

sānos atrodas viena dubulta rociņa. Apa-
rāts iedarbināms ar belzienu un pielieto-
jams neapgrieztā stāvoklī, joizplūdes cau-

rumam piestiprināta šifona caurule.

Aparāta lādiņš sastāv no kristāliskas

potašas (KaCOa) un sērskābes, kura no-

vietota stikla bumbā. Kristāliska potaša
un bumba ar sērskābi ievietoti metāla
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patronā ar caurumiem augšgalā. Patrona

piestiprināta pie aparāta vāka. Aparāts
piepildāms vai ar vienkāršo ūdeni, jeb ar

kaut kuru no šķidriem ugunsdlēšamiem
sāls šķīdinājumiem, kas skaitās par apa-
rāta lādiņa otro sastāvdaļu. Uzsitot uz

belziena, stikla bumba saplīst, sērskābe

sāk ķīmiski iedarboties uz potašas, patei-
coties kam attīstās gāzveidīga ogļskābe,
kuras sasniedzot spiedienu līdz 6 atmos-

fērām, izsviež strūklveidīgi šķidrumu.
Tādā kārtā metāliska patrona ar ķīmi-
skām vielām izpilda laboratorijas lomu,
kurā tie izstrādā saspiesto gāzi, kā lādiņa
izsviešanas enerģiju. Šādas konstrukcijas
lādiņš atļauj piepildīt aparātu ar dažda-

žādiem gfūti aizsalstošiem šķīdinājumiem.
Pateicoties šādu lādiņu īpašībām, mi-

nētie aparāti var ar labām sekmēm tikt pie-

lietoti dzelzceļu transporta, staciju un citu

telpu apkalpošanai. Aparāta ērtākai iekār-

šanai ierīkots balsteklis, pie kura viņš
ar sevišķu siksnu piestiprināts.

3. Ugunsdzēšanas aparāts
«PLUVJUS", ļoti līdzinās jau agrāk
aprakstītam parasta tipa Minimax aparā-
tam. Viņš atšķiras tikai ar to, ka vāks

ar belzienu
un tīkla veidīgs cilindrs-tu-

rētājs atrodās aparāta sānos. Izplūdes
caurums ar šifona cauruli ir novietots

tāpat kā pie Minimaxa. Aparāta lādiņš
— zoda un skābes. ledarbināms ar bel-

zienu un pielietošanas laikā neapgriežams.
Aparāts tika izgatavots Vācijā, kur arī

bija savā laikā izplatīts.

(Turpinājums sekos.)

Magirus izgatavo arī mazus gaisa putu ugunsdzē-
šanas rīkus!.

Dzēšana ar gaisa putām atbilst jaun-
laiku sasniegumiem un ugunsdzēšanas
technikas uzlabojumu prasībām. Lai dotu

iespēju mazākām ugunsdzēšanas nodaļām
iegūt gaisa putu ugunsdzēšamās ierīces

un tāpat arī lielākām nodaļām, kuras bez

savām auto šļircēm negribētu jeb neva-

rētu iegādāties vēl otru braucamo auto-

mobīļu mašīnu, tad Magirus ir konstruējis
pārnēsājamu un pārvadājamu mazu gaisa-
putu motoršļirci, pie kuras galvenās
techniskās izvešanas ir atradušas izlieto-

šanas iespējamību vispārpazīstamās Ma-

girus mazās divtaktīgas motoršļirču kon-

strukcijas „Goliat I & II". bīs mazās

ierīces papildinātas ar Magirus mazās

gaisa putu motoršļirces asprātīgo iebūvi,

kapseļaizbīdnsūkni, tā kā šo Magirus mazo

gaisa putu motoršļirci var izlietot ne tik

vien ar gaisa putu sūkni mechaniskai

putu izgatavošanai kā ugunsdzēšamo šļirci
pie eļļas un tauku vielu dzēšanas un

ugunsnedrošu šķidrumu apkarošanai, bet

arī, izslēdzot gaisa putu sūkni, dzēšanai

ar ūdeni. Tā tad ir konstruēts jauns
universāli pielietojama un pie tam lēta

maza dzēšamā ierīce, kāda dabūjama di-

vos dažādos lielumos „Goliat I L" dod
600 1. putas jeb 800 1. ūdens minūtē

(pie brīvas iztecēs); „Goliāta II L" —

1000 1. putas jeb 1300 1. ūdens minūtē

(pie brīvas iztecēs). lebūvējot gaisa putu
sūkni, ugunsdzēšamais aparāts nepagari-
nās samērā ar normālo mazo motoršļirci

„Goliats I un II" un arī nav daudz sma-

gāks par to. Divi vīri var šo mazo mo-

toršļirci ērti nest. Bet pie apkalpošanas
ir vajadzīgs tikai viens ugunsdzēsējs,
kuram pat nevajaga ievērojamas technis-

kas zināšanas. Jau pēc īsas iepazīšanās
katrs nelietpratējs var apkalpot šo Magi-
rus mazo gaisa putu motoršļirci. Šī

ierīce ir arī dabūjama priekš Magirus
mazās motoršļirces normalvāģa. Tā tad

Magirus mazā gaisa putu motoršļirce ir

pilnvērtīga ūdens- un putu šļirce un pie-
lietojama, skatoties pēc vajadzības; viņa
ir absolūti darbadroša un katrā laikā

lietojama.

Gaisa putu priekšrocības: lēta

gaisa putu izgatavošana, kas izmaksā
mazāk kā Iļio ķīmisko putu un proti
Ls 1.50 līdz Ls 1.90 par kbm.

Nekādu ū densboj aj v mv, patei-
coties 10-kārtīgi pavairotam putu daudzu-

mam no pievestā un izlietotā ūdens.

Nekādu mantii bojājumu, jo
uztriepto gaisa putu izcelšanās notiekbez

kādu ķīmisko vielu pielietošanas, viņas
sastāvdaļas ir neitrālas un pēc viņu iz-

gaišanas nekas nepaliek pāri.

Pilnīgi nekaitīgas dzīvām

būtnēm, pielietojot tās slēgtās telpās,
jo viņu producēšanai ņem tikai tīru gaisu
un nekādas ogļskābas vai ogļoksida sa-

turošas gāzes.
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Izturīgākas par gāzes pu-

tām, kuru ogļskābie burbuļi gandrīz
nemaz neiegūst miera stāvokli, bet ku-

riem ir tendence izgaist, turpretim gaisa

putās esošie gaisa burbulīši ne visai viegli
sabrūk apkārtnes gaisā un viņu izturība

ilgst vairākas stundas.

Gaisa putu lielās pielipša-

nas spējas pie gludiem, taisniem un

no apakšas aptrieptiem laukumiem.

Nekāda putu un sūkņu iekš-

puses netīrība caur dumgāzem,

tādēļ darbadrošāki un izturīgāki.
Gaisa putu nepārveršanas, caurejot

spiediena šļūteni, strūklas cauruli un

dažāda lieluma uzgaļus un pie aptriep-

šanas uz lielākiem attālumiem,

Augstuma pārvarēšana caur

specifiski vieglākām gaisa putām bez ie-

vērojama spiediena palielinājuma un la-

buma iespaidojuma.

Tūlītēja dūmu samazināšana,
momentāna uguns apslāpēšana.

Vājas siltuma vadīšanas spē-

jas caur ko novērsta ugunsapdraudētās
apkārtnes aizdegšanās.

Techniskie aizrādījumi:
Normālai šļircei pievienotais gaisa putu

sūknis ir iebūvēts virs gultņu starpgabala
un tiek dzīts no augstspiediena sūkņa

vārpstas iekapselēta pieres rata. Gaisa

putu sūkņa ieslēgšana un izslēgšana no-

tiek caur piedzenamā rata pārvietošanu,
tai pašā laikā iedarbinot ieslēdzamu un

izslēdzamu berzes sajūgu. Gaisa putu

sūkņa apvalks ir izgatavots no speciāla

viegla metāla, visas darbojošās iekšdaļas
ir no augstvērtīgas cietbronzas. Sūkņa

iesildīšana notiek caur sadegšanas gāzēm.

Sūcpusē ir pievienota maisāmā ierīce.

Maisāmā ierīce satur pārredzamā iekārto-

jumā gaisa-, ūdens- un putu šķidruma
vārstuli. Putu sagatavošanai vajadzīgais
ūdens tiek ņemts no centrifugālsūkņa.
To viņš var saņemt pats uzsūkdams vai

saņemt no hidrantiem. Maisāmā ierīcē

tiek sajaukts apm. 90°/o gaisa, 9,9°/° ūdens

un o,l°/° putu ekstrakts ua caurejot caur

sūkni Un pārlabotāju pārvēršas gaisa

putās. Pietiekošie vairumi plašās robežās

regulējami un nostādami no iebūvētiem

vārstuļiem. Tā tad var ražot visāda

veida putas ar šķidrām, ūdenīgām, šļir-

cējamām putām līdz biezām, krējumvei-

dīgām sedzamām putām. Spiediena pusē
ir piebūvēts pārlabotājs ar spiediena pie-

vienojumu. No šejienes tiek ņemtas gaisa

putas uu tālāk novadītas normālās šļū-
tenēs. Gaisa putas var tāpat kā ūdeni

ar strūklu caurules un uzgaļa piepalīdzību
izpūst, jeb ar lejamo cauruli uztriept.
Dzēšot ar ūdeni agregāts strādā kā ma-

zais normālais motorsūknis ar augstspie-
diena centrifugālsūkni; gaisa putu sūkn-
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šaī gadījumā izlieto ka gaisa nosūcēja
sūkni ūdensstrūklas Uzsūkšanai.

Pie mazo motoršļircu būves ir ievēroti

pastāvošie obligatoriskie noteikumi un rīka

svars ietilpst priekšrakstītās svara robežās.

Tā tad sevišķi lētās Magirus mazās gaisa
putu motoršļirces ir universālriks, kāds

nepieciešams ne tik vien ugunsdzēsējiem,
bet tam vajadzētu būt katrā lielākā auto

garāžā, remontdarbnīcās, dzirnavās, lauku

miestiņos un fabrikā.

Kā nākošā visādā ziņā droša un katrā

laikā lietojama gaisa putu ierīce ir pār-
nesamais Magirus gaisa putu hidropults,
kurš vispirms domāts kā pirmā ugunsap-
karošanas ierīce pie izcēlušamies uguns-

grēkiem un dabūjams 3 dažādos lielumos.

Kā mazmotoršļirci, tā arī Magirus gaisa
putu hidropultu uz vēlēšanos var lietot

dzēšanai ar gaisa putām vai ūdeni, dzē-

šanā iespējama bez darba pārtraukuma,
papildinot ūdeni parastā veidā arspaiņiem,

kamēr uguns apdzēsta un proti, vienkārši

pārstādot pagriezni var laistīt vai nu ar

gaisa putām, vai ar ūdeni. Gaisa putu
ekstraktu iemēri mazos vairumos, kuri

noņemami piekabināti pie kubla

un tiek līdzi vesti. Ikkatri 10 ltr. dzē-

šamā šķidruma dod 70 līdz 90 litru gaisa
putu, minūtē apm. 30 līdz 40 litru, izpūsti
nepārtrauktā darbā. Magirus gais* putu
hidropults dabūjams 3 lielumos ar 10, 20

un 30 litru dzēšamā šķidruma saturu.

Ugunsdzēsēju automobīļi lietos vidēja lie-

luma ierīci, privātās saimniecības atzīs

labāk mazos rīkus, kurpretim garāžas un

rūpniecības uzņēmumi izvēlēsies lielo

aparātu. Dzēšanas izdevumi ar Magirus
gaisa putu bidropultu dzēšanai ar gaisa
putām ir niecīgi. Pat persona bez spe-

ciālas apmācības var ar to strādāt. letei-

cam interesentiem pieprasīt prospektus
no aparātu izgatavotāju firmas C. D. M A-

GIRUS Akc. Sab. Ulm - Donau, jeb
viņas priekšstāvniecību Rīgā, John Spinck
& Co., ī. Smilšu ielā K° 36.

Biedribu dzīve un darbība.

Pie kaimiņiem Lietuvā.

Ugunsdzēsības nedēļa. — Pārmaiņas valdībā.

Savienības 10 gadu jubilejas svinības atliktas. —

ugunsdzēsēju sanāksme

Katru gadu pavasarī vai vasarā Lietuvā

sariko «Ugunsdzēsības nedēju". Pagājušā

gadā nedēļa notika no 11.—18.jūnijam un

radīja lielu interesi. Centrālās komitejas
priekšgalā atradās iekšlietu viceministrs

plkv. Štencelis. Bija noorganizētas 22

apriņķu un 368 pilsētu un pagastu komi-

tejas. ledzīvotājiem un ugunsdzēsējiem
tika izdalītas daudz grāmatas un brošūras

ugunsdzēsības jautājumos. Žurnāla „Ug-
niagesis" abonentu skaits gandrīz divkār-

šojies. Šai laikā amerikāņu lietuvietis

Kalibatas kgs par saviem līdzekļiem ie-

gādāja motoršļirci 6000 litu vērtībā un

to iedāvināja Kavarskas miesta aizsargu-
ugunsdzēsēju komandai.

Dažu ugunsdzēsēju organizāciju vadībā

notikušas pārmaiņas. Pagājušā gadā mi-

rušā ugunsdzēsības lietu referenta D. Sie-

maško amatā nozīmēts inž. R a m a n au-

s ka s. Aizsargu ugunsdzēsēju branddi-

rektora vietas izpildītājs armijas uguns-

dzēsēju inspektors majors R v ž a n c o-

v a s ir atstājis direktora posteni aizsargu
organizācijā un iecelts par aizsargu uguns-

(Musu Kaunas korespondenta.)

- Jaunās savienības tozīmes un goda zīmes.
—

Muzejs. — Ugunsdzēsēja telefoni. — Aizsargu-
— Lietuviešu iespaids.

dzēsēju inspekcijas padomnieku. Par aiz-

sargu branddirektoru nozīmēts līdzšinē-

jais brandinspektors majors Karaša.

Rezerves virsnieks Pau lauskas, kurš

12 gadus Kauņā bija nokalpojis kā 1. ar-

mijas ugunsdzēsēju komandas brandmei-

stars un vēlāk Kaunas pilsētas brandma-

jora palīgs, tagad iecelts par Ponevežas

pilsētas brandmajoru.
Tiek pārveidotas savienības nozīmes un

goda zīmes «Artimui pagelbon". Savie-

nības nozīme turpmāk būs ovālas formas

ar valsts ģērboni uz sarkana fona un ar

savienības iniciāļiem. Galīgi pārveidotas
goda zīmes „Artimui pagelbon": I. šķira
bus liels sešstūrains melns krusts ar sar-

kanu emalju, 11. šķira — mazāks zelta

krusts ar sarkanu emalju, 111. šķira — su-

draba krusts. Bez tam vēl tiek nodibināta

„Artimui pagelbon" medaja (kālV.šķiras

goda zīme). Nozīmju grozījumi ir jau

apstiprināti savienības padomē un iesniegti
iekšlietu ministram.

Šinī gadā paredzētās savienības 10 gadu

jubilejas svinības atliktas. Šo laiku pa-
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rastais iemesls — krīze. Bet tas vēl nav

viss. Savienība nav vēl beigusi visu

ugunsdzēsēju organizāciju apvienošanas
darbu. Bet pats galvenais ir tas, ka vēl

nav izvests dzīvē ugunsgrēku apkaroša-
nas likums. Savienības valde un padome
pieliek visas pūles likuma izvešanai.

Žurnāls „Ugniagesis" 9. numurā plaši
aprakstīts Latvijas ugunsdzēsēju muzejs.
Pēc viņa parauga tiek ierīkots arī lietuvju
ugunsdzēsēju muzejs Kauņā.

Pasta pārvalde atļāvusi 1934. gada te-

lefona abonentu sarakstā ievietot visus

ugunsdzēsēju telefonus, t. i. ne tikai tos

vien, kas uzstādīti depo telpās (tādu nav

daudz), bet arī komandu virsnieku, orga-

nizāciju priekšnieku un valdes locekļu,
ar vārdu sakot, visu ugunsdzēsēju dar-

binieku, caur kuriem vajadzības gadījumos
var izsaukt ugunsdzēsējus. Šim jaunie-
vedumam liela nozīme provincē. Atvie-

glojas arī kaimiņu ugunsdzēsēju izsauk-

šana uz lielākiem ugunsgrēkiem. Sa-

rakstā būs ievietoti ugunsdzēsēju telefoni

apmēram kādās 120 vietās.

Oktobra mēneša beigās notika aizsargu
ugunsdzēsēju komandu priekšnieku pirmā
sanāksme. Bija ieradušies 150 darbinieki

(no 194). Izrādās, ka aizsargu uguns-

dzēsēju komandas pastāvīgi pieaug un no-

stiprinājās, līdz ar to iegūstot lietuvju sa-

biedrības un pašvaldību simpātijas. Dažās

vietās ir bijušas domstarpības ar brīvprā-
tīgiem ugunsdzēsējiem—žīdiem. Žīdi nav

gribējuši pieņemt lietuvjus. Šī iemesla

dēļ vietām ir nodibinājušās paralellas ko-

mandas (pa 2 nelielā miestiņā), bet ilgi
viņas nevar pastāvēt, notiek apvienošanās.
Tā 12 aizsargu komandas ir apvienojušās
ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām, un

tai pašā laikā likvidējušās 24 brīvpr.
ugunsdzēsēju biedrības, kuru biedri iestā-

jušies vietējās aizsargu ugunsdzēsēju ko-

mandās. Lietuvas aizsargi zem enerģiskā
vadoņa brandmajora Karaša vadības tu-

vojas savam mērķim — «nācijai jāatgūst
visu to, kas viņai pēc būtības pienākas".

«Ugniagesis" 10. numurāievietots raksts

par lietuvju-žīdu strīdiem Merkines miestā.

Žurnāls rakstam pievienojis daudzizteicošu

piezīmi «nebeužtvenksi upes bēgimo„ (upes
straumi nenoturēsi) un konstatējis, ka Mer-

kines žīdi iet neīstos ceļos, jo «katra cīņa
ar ugunsdzēsēju komandu dabīgo nacio-

nālizācijas procesu tiks zaudēta".

'Vērotājs.

Pērnavas zēnu-ugunsdzēsēju komanda,

suta Latvijas ugunsdzēsēju savienībai labākos novēlējumus jaunajā gadā.

Arī mēs no savas puses novēlam brašajiem zēniem labas sekmes pašaizliedzīgā darbā
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Valdības rīkojumi.

Būvniecības pārvalde

izsludina Ugunsgrēku apkarošanas padomes
(saskaņā ar ugunsgrēku apkarošanas li-

kuma 20. p.) apstiprinātos ugunsdzēšanas
darbu vadošos virsniekus un vietas iz-

pildītājus :

Virsnieki:

1) Dobelē
— Gangnus, Ludvigs.

2) Madonā — Baidiņš, Paulis,
Vietas izpildītāji:

1) Kārsavā — Ude m s, Bencions.

2) Elējas pagastā — Ringenbergs,
Jūlijs.

3) Rundāles pagastā — Kronītis,
Voldemārs.

4ļ Vānes pagastā — Antons, Ansis.

5) Vilces pagastā — Maskovskis,
Kristaps.

6) Virānes pagastā — Sāpe, Eduards.

Piezīme: Ar šo tiek atsaukts

«Valdības Vēstneša" š. g. 28. ok-

tobrī 218. num. — izsludinātais

vietas izpildītājs Madonā —

Baidiņš, Paulis.

1933. g. 6. novembrī.

Būvniecības pārvaldes priekšnieka v.

inž. R. Brencis.

Ugunsgrēku apkarošanas inspektora v.

A. Liepiņš.

(Paziņojums publ. «Vaid. Vēstn." 1933. g.

270. numurā).

Rīkojums No 444,
1933. g. 12. decembrī

par tarifa pazemināšanu ugunsdzēsēju
kursu dalībnieku braucieniem.

Sakarā ar satiksmes ministra 1933. g.
4. decembra rezolūciju, 1933. g. 27. fe-

" bruāra rīkojums .Ns 60, kas izsludināts

„Vald. Vēstn." 1933. g. 49. numurā un

«Dzelzceļu Vēstneša" 9. numurā, paliek
spēkā līdz 1934. g. 31. decembrim.

Dzelzceļu galvenais direktors

K. Bļodnieks.
Finanču direktors H. Mazkalniņš.

(Rīkojums publ. «Valdības Vēstn." 1933. g.

286, numurā).

NORAKSTS.

lekšlietu ministrija.
Preses un biedrību nodaļa

1933. g. 9. decembrī.

147856.

RĪGĀ.

APLIECĪBA.

lekšlietu ministrijas Būvniecības

pārvaldē reģistrētām Latvijas brīv-

prātīgo ugunsdzēsēju biedrībām at-

ļauts izgatavot un lietot formas tēr-

pus, kā arī citas ārējās nozīmes pēc
lekšlietu ministrijā iesniegtiem un

apstiprinātiem paraugzīmējumiem un

apraksta.
Atbrīvota no zīmognodevas sa-

skaņā ar rīkojumu par zīmognodevu
46. p. 40. pktu.

Preses un biedrību nodaļas

(Zīmogs) vadītājs P. Dardzans.

Darbvedis A. Veiss.

Par noraksta pareizību:
Darbvedis (paraksts).

Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un orga-

nizāciju savienībai.

Zināšanai un publicēšanai žurnālā

«Ugunsdzēsējs."
1933. g. 15. decembrī JVa 80853.

Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
inženieris P. Miezis.

Ugunsgrēku apkarošanas inspektora
vietā A. Liepiņš.

Savienības lēmumi, ziņojumi un rīkojumi

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju virs-

nieku pārbaudes XII. kursus

(no 3.-9. decembrim 1933. g.) beidza

un pārbaudi izturēja sekojoši ugunsdzē-
sības darbinieki:

1) Bedrītis, Teodors — Dzirciema ug. b.

2) Breķis, Pauls — Piedrūjas ugunsdz. b.

3) Briedītis, Jānis — Vecgulbenes ug. b.

4) Briņķis, Mārtiņš — Garozes ug. b.

5) Dārziņš, Alfrēds — Korģenes ug. b.

6) Galperins, Jāzeps - Leiba — Daugav-
pils ugunsdzēsēju biedrības.

7) Garkāns, Kārlis — Spāres ug. b.

8) Grīvans, Teodors — Sasmakas ug. b.

9) Heniņš, Eduards — Laidzes ug. b.

10) Javnišs, Antons — Zantes ug. b.

11) Jēkabsons, Kārlis — Laidzes ug. b.
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12) Kalniņš, Augusts — Skrīveru ug. b.

13) Kalniņš, Vilis — Korģenes ug. b.

14) Ķiesners, Arvīds — Salaspils-StopiņU
bub.

15) Kupfers, Eduards — Bēnes ug. b.

16) Lācītis, Valdis — Lubānas centra v. b.

17) Liģerts, Jānis — Rīgas priekšpilsētas

ugunsdzēsēju biedrības.

18) Mētels, Augusts — Sējas ug. b,

19) Movšensons, Michails — Daugavpils
bub.

20) Muriņš, Richards —Jaunlaicenes ug. b.

21) Plūms, Arnolds — Korģenes ug. b.

22) Prezma, Nechemijs — Daugavp. ug. b.

23) Priediņš, Ansis — Cenas stacijas.
24) Pušpurs, Kārlis — Jaunlaicenes ug. b.

25) Riekstiņš, Ādolfs — Salaspils - Sto-

piņu bub.

26) Sargs, Otto — Bēnes ug. b.

27) Sproģis, Voldemārs — Salaspils-Sto-
piņu bub.

28) Šmidts, Hūgo — Līvbērzes stacijas.
29) Talle, Jānis — Mazirbes stacijas.
30) Tillers, Edgars — Salaspils-Stopiņu

bub.

31) Vījups, Alfrēds — Rīgas pils. ug. k.

32) Voroneckis, Aleksandrs — Daugav-

pils bub.

33) Zvirbulis, Alfrēds — Zantes ug. b.

Rīgā, 1933. g. 11. decembrī.

Savienības valdes priekšsēdētājs
G. Rudzīts.

Valdes sekretārs A. Krieviņš.

Jaunjelgavas br. ugunsdz. b-bas kārtību, goda
komandiers, apbalvots ar Triju zvaigžņu goda
zīmes 1. pakāpi, sastāv ugunsdzēsēju dienestā

65 gadus, vecākais ugunsdzēsējs Latvijā.

Ārons Kāns,

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju virs-

nieku pārbaudes XIII. kursus

(no 10.—16. decembrim 1933. g.) beidza

un pārbaudi izturēja sekojoši ugunsdzē-
sības darbinieki:

1) Bērziņš, Kārlis
—

Inčukalna ug. b.

Blāzma".

2) Hermanis, Jēkabs — Cēsu dz. ug. k.

3) Hiršfelds, Teodors — Codes-Mežot-

nes ug. b.

4) Janušoks, Izraels — Sabiles ug. b.

5) Kalnenieks, Jānis — Nīcas ug. b.

6) Kļaviņš, Jānis-Francis — Codes-Me-

žotnes ug. b.

7) Krupenkovs, Pauls — Grīvas ug. b.

8) Kurps, Jānis — Bernātu ugunsdz. b.

Varonis".

9) Lankasjēkulis, Andrejs — Bernātu ug.

b. „Varonis".

10) Meilands, Roberts — Bērzmuižas-Sī-

peles apdr. b.

11) Ozoliņš, Pēteris — Stirnienes stacijas.
12) Pauče, Jēkabs — Vircavas-Platones

ug. b.

13) Kuvalds, Vilis — Bēnes ug. b.

14) Sakne, Jūlijs — Šreienbušas ug. b.

15) Spurelis, Kārlis — Litenes dz. stac.

16) Stankuns, Jāzeps — Torņakalna ug. b.

17) Tillers, Kārlis — Salaspils-Stopiņu
ugunsdz. b.

18) Urbasts, Jānis — Kraukļu savst. ap-
drošin. b.

Rīgā, 1933. g. 18. decembrī.

Savienības valdes priekšsēdētājs
G. Rudzīts.

Valdes sekretārs A. Krieviņš.

Ziņojums No. 1.

Savienības valde turpinās arī nākama

1934. gadā piesūtīt vienu eksemplāru žur-

nāla «Ugunsdzēsējs" katrai ugunsdzēsēju
organizācijai — savienības biedrim — par

brīvu, tāpat arī savienības sekcijām.
Ugunsdzēsēju organizāciju valdes un

komandējošais sastāvs tiek lūgti piegriezt
vairāk vērības publicējumiem žurnālā, zi-

ņojumiem un aizrādījumiem un ciešāki in-

formēt savus biedrus par notikumiem

ugunsdzēsēju seimē.

Tā kā žurnāla gada abonements maksā

tikai Ls 3.—,
tad vēlams, lai katrs uguns-

dzēsības darbinieks to abonētu, tādi pa-
balstīdāms žurnāla izdošanu, pats iepazī-
tos ar notikumiem ugunsdzēsēju dzīvē un

darbībā un smeltos zināšanas turpmākam
darbam.

Rīgā, 1933. gada 29. decembrī.

Valdes priekšsēdētājs
G. Rudzīts.

Valdes sekretārs

A. Krieviņš.
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ZiņojumsNo.2.

Savienības valde paziņo ugunsdz. organ. zināšanai cenas sekojošiem priekšmetiem:

fl. Nozīmes.

Savienības krūšu nozīme, sudraba, ar skrūvi vai adatu Ls 5,—

» » n „ « »
_

» ' ' »
2,

n „ „
miniāturā, ar adatu (nēsājama pie privātapģērba .

9
3,—

„ „ » »
ar mazu adatu (ugunsdz. organ. biedrenēm)

„
3,=

„ » »
sudraba, padomes locekļiem, ar adatu vai skrūvi .

„
7,—

n n »
miniātūrā,

„ „ „ 3,—
Goda zīme «Par cilvēku dzīvību glābšanu" I. šķiras

„
25,—

» n » »; ļ » * *j
...

„
15,

„ ~
«Par izcilus nopelniem ugunsdzēsība" I. šķiras . • .

«
25,—

II I*4
—

» » n n n » » »
l^»-T

»_ » » » » » » • » 6,
Krūšu nozīme „Par cītību" I. šķiras

„ 20,—

» „ n „
11.

n . . . . . . . n 10,
īīī «

v t> n » » .... .....

„

Savienības 10 gadu pastāvēšanas piemiņas nozīme
„ 2,50

Ugunsdzēsēju izdienas nozīme
. . „

3,50
Lentes atgriezums nozīmēm «Par izcilus nopelniem ugunsdzēsībā" 11. vai 111.

šķiras kopā ar «savienības 10 gadu pastāvēšanas piemiņas" nozīmes lenti
„ 0,75

Tas pats — IV. šķiras nozīmei kopā ar 10 gadu pastāv, piemiņas nozīmes lenti
« 0,50

Lentes atgriezums «savienības 10 gadu pastāvēšanas piemiņas" nozīmei, atsevišķi
„ 0,30

B. Literatūra un mācības līdzekļi.

Grāmata «Ugunsdzēsēj i darbs" (Latvijas ugunsdzēsēju organizāciju vēsture) . Ls 1,—
Žurnāla

„ Ugunsdzēsējs" gada abonements, ar piesūtīšanu . . . « 3,—

« atsevišķs numurs . . « 0,20

„ „
iesieti komplekti no 1922.—1933. g. g. ā . . . . « 5,—

Ugunsdzēsēju rokas grāmata
~ 0,20

Ugunsdzēsēju kalendārs 1934. gadam
„ 0,80

Jaunā ugunsdzēsēja ABC . „
0,50

Ugunsdzēsēju himna ar tekstu un notīm
« 0,20

Pamācība ugunsdzēšanā pilsētā un uz laukiem. (Kas katram ugunsdzēsējam jāzin)
„ 0,50

Ugunsdzēsēju mācības tabeles — 1 komplekts — 6 gab. —52 zīm. ar piesūtīšanu « 4,50

Latvijas ugunsdzēsēju savienības statūti
« 0,30

Ugunsdzēsēju biedrību normālstatūti
«

0,20
Latvijas brīvpr. ugunsdzēsēju ietērpa apraksts ar zīmējumiem . .

„
0,50

Ugunsdzēsēju bibliotēkas katalogs un vadonis pa ugunsdzēsēju muzeju . „ 0,50
Tabele ugunsdzēsēju šļirču darbības pārbaudei

« 0,25

C. Veidlapas.

Ugunsdzēsēju organizāciju biedru uzņemšanas iesniegums, apvienots ar dienesta

gaitas sarakstu Ls 0,05

Dienesta gaitas saraksts, atsevišķs
„ 0,05

lesniegums apbalvošanai ar savienības nozīmēm . «
0,10

lesniegums apbalvošanai ar Triju zvaigžņu ordeni vai goda zīmi . . . 0,05
Ugunsdzēsēju organizāciju darbības pārskats ......bez maksas.

Ziņojums par ugunsgrēku . . „ „

Ziņas par ugunsdzēsēju organizāciju ugunsdzēšamiem rīkiem un benzīna

patēriņu (paraugs 1.) « „

Pārskats-norēķins par benzīna apgrozījumu (paraugs 2,)
« „

Augšminētos priekšmetus ar cenu apzīmējumu savienība izsniedz vienīgi pret

tūlītēju samaksu, vai arī izsūta pa pastu ar uzliktu pēcmaksu, kā arī tad, ja iepriekš
iemaksāta attiecīga vērtība savienības pasta tekošā rēķinā JSr

2 1590.

Rīgā, 1933. g. 29. decembrī. Valdes priekšsēdētājs G. Rudzīts.

Valdes sekretārs A. Krieviņš.
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ZiņojumsNo.3.

Savienības valde aizrāda ugunsdzēsības
darbiniekiem — velosipēdu lietātājiem, ka

paredzētā rakstu nodeva Ls 5,— apmērā
par velosipēdu reģistrēšanu policijas ie-

stādēs (skat, Valdības Vēstneša š. g. 162.

numurā) ir atcelta ar valdības rīkojumu
š. g. 7. decembrī, kas publicēts «Valdības
Vēstrneša* š. g. 279. numurā, bet velo-

sipēdu reģistrācijas kārtība paliek spēkā.

Rīgā, 1933. gada 12. decembrī.

Valdes priekšsēdētājs
G. Rudzīts.

Valdes sekretārs

A. Krieviņš.

ZiņojumsNo.4.

Savienības valde atgādina visām pro-
vinces ugunsdzēsēju organizācijām, kas

saņēmušas apliecības tīrā benzīna dabū-

šanai, 7 dienu laikā pēc nāk. gada
1. janvāra iesniegt savienībai pārskatu-
norēķinu pēc piesūtītās formas 2 par

saņemto un patērēto benzīnu laikā no š. g.
1. oktobra līdz 31. decembrim ieskaitot.

Pārskats-norēķins iesūtāms arī tad, ja
biedrība vēl benzīnu nav saņēmusi, vai

arī to saņēmusi, bet benzīna patēriņš nav

bijis.
Ja biedrībai nebūtu vairs krājumā pār-

skatu-norēķinu veidlapas, tad tās var lai-
kus saņemt no savienības.

Neskatoties uz publicējumiem žurnālā,
biedrības vēl jo projām nekārtīgi iesūta

pārskatus-norēķinus, sakarā ar to savie-

nības valde aizrāda, ka viņa turpmāk
rakstiskus atgādinājumus nesūtīs, bet pēc
termiņa notecēšanas F. M. nodokļu de-

partamentam tiks iesūtīts kopējais pār-
skats par tām biedrībām, kas laikā būs

devušas savus norēķinus, un par nekārtī-

gām biedrībām tiks ziņots nodokļu de-

partamentam tālākai rīcībai, kas saistīta

ar tīrā benzīna lietošanas aizliegumu.

Rīgā, 1933. pada 28. decembrī.

Valdes priekšsēdētājs
G. Rudzīts,

Valdes sekretārs

A. Krieviņš,

ZiņojumsNo.5.

Sakarā ar šinī žurnāla numurā publi-
cēto iekšlietu ministrijas preses un bie-

drību nodaļas 1933. g\ 9. decembra ap-
liecību Xs 147856, ar kuru atļauts lietot

ugunsdzēsēju formas ietērpu un citas

arējās nozīmes, -- valde aiz-

rāda, ka saskaņā ar šo apliecību var

lietot sekojošus formas ietērpus:

a) 1924. gada 25. februārī apstiprināto
ietērpu, kura lietošanas termiņš izbeidzas

1976. gada 1. septembrī. Šī ietērpa ap-
raksts ievietots žurnāla «Ugunsdzēsējs"
1924. gada 3. numurāun «Valdības Vēst-

neša" 1924. gada 47. numurā;
b) 1931. gada 31. augustā apstiprināto

ietērpu, kura apraksts ievietots žurnāla

«Ugunsdzēsējs" 1931. gada 12. numurā

un «Valdības Vēstneša" 1931. gada 206.

numurā; pēdējā ietērpa apraksts ar krāsai-

niem zīmējumiem dabūjams savienībā

pret samaksu 50 sant. eksemplārā;
c) citus ugunsdzēsēju ietērpus, ja tie

apstiprināti Latvijas pastāvēšanas laikā no

iekšlietu ministrijas.
Tāpat arī var nēsāt visas nozī-

mes, kas apstiprinātas Latvijas
pastāvēšanas laikā no i c k š 1 i c tu mi-

nistrijas; visas savienības izsnie-

dzamās nozīmes un goda zīmes var nēsāt,
jo viņas ir apstiprinātas.

Tā kā dažām ugunsdzēsēju biedrībām

pastāv īpatnēji ietērpi, kas Latvijas pa-

stāvēšanas laikā nav apstiprināti, tad sa-

vienības valde, uz ieinteresēto biedrību

lūgumu, ir griezusies iekšlietu ministrijā
ar ierosinājumu atjaut arī šo tērpu val-

kāšanu līdz 1936. gada 1. septembrim.
Rīgā, 1933. gada 30. decembrī.

Valdes priekšsēdētājs
G. Rudzīts.

Valdes sekretārs

A. Krieviņš.
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P. M. Jelgavas, Krustpils un

Liepājas cukurfabrikas

pārdod par patreizējām cenām sekošus blakus

ražojumus:

1) cukurbiešu graizījumus — lētākā un

izdevīgākā lopbārība.
Cena Ls 3, — tonnā franko vagons cukur-

fabrika vai noņemot uz vietas vezumiem.

2) FihVpreskaļķi — lētākais zemes mēslo-

šanas un kaļķošanas līdzeklis.

Cena Ls 0,50 tonnā, noņemot uz vietas cu-

kurfabrikā, vai Ls 1,— tonna franko vagons
cukurfabrika.

3) Melasi — lētākā lopbarība.
Lauksaimniekiem tiek aprēķinātas sekošaš

lētas cenas: Ls 30,— tonna, noņemot uz

vietascuKurfabrikāvaiLs32, — tonnāfranko

stacijas Krustpils, Liepājā un Jelgava jeb
kuģa piestātne Jelgava.

Cukurbiešu graizījumus un filtrkaļķus izsūta

vagonossabērtā veidā nemazāk par vagonakravu

Cukurbiešu graizijumu dzelzceļa veduma maksa

stipri pazemināta.
Pasūtījumus pieņem un tuvākas ziņas sniedz :

1) Valsts cukurrūpniecības pārvalde, Rīgā,
1. Smilšu ielā Jfs 1/3, dz. 7, tāļr. 20739,

2) Jelgavas cukurfabrikā, tāļr. Jelgava 393,

3) Krustpils cukarfabrīkā, tājr. Krustpils 91 un

4) Liepājas cukurfabrikā, tāļr. Liepāja 1894.

Valats cukurrūpniecības pārvalde.



Latvijas ugunsdzēsēju biedrību un organizāciju savienības

pārskats

par ziedojumu vākšanas ar bundžiņām 1933. g. 3. septembri ieņēmumiem.

(lekšlietu ministrijas apliecība .N° 141809 no 31. augusta 1933. g.)

«Ugunsdzēsējs" Ns 1506

J\2J\2

pēc
kārtas

Ugunsdzēsēju organizācijas vākšanas Pavisam

savākts

Ls

Palicis

biedrībai

Ls

Nodots

savienībai
dalībnieces nosaukums Ls

1.

2.

3.

4.

Ādažu b. ug. b-ba

Aizputes
„

Aknistes
„

Aleksandra
„

Alojas
Alūksnes

Baltinavas
„

Barkavas
7?

261,66
36,76

23.84

106,89

130,83
18,38

11,92

53,44
5,47

130,83

18,38

11,92

53,45
5. 10,94 5,47
6. 91,66

14,79

46,66 45,-

7,407. 7,39
8. 28,44 14,22

9,71

27,97

14,22
9,709. Bulduru

„ 19,41
10. Bēnes

„

Br. ug. b-ba pie A-S R. Feldhūns

„ „
Tekstīlfabr. A-S

55,95

147,57

77,14
97,02

123,32

27,98
11. 73,77 73,80
12. 38,57 38,57
13. Cēsu b. ug. b-ba

Daugavpils
w

Daugavpils dzelzcm.
w

Dobeles
n

Durbes pils.
n

Džūkstes

Grīvas

Iecavas

Ilūkstes pils.
9

Indras dzelzceļa

Jēkabpils
w

Kacēnu

48,51 48,51
14. 61,66

52,05

61,66

15. 104,05 52-

16" 66.24 33,12 33,12
17. 23,36 11,68

15,62

11,68
18. 31,24 15,62
19. 18,01 9,01

15,05

9,-
20. 30,10

22,95

16,50
78,86

23,98

15,05
21. 11,47 11,48
22. 8,25 8,25
23. 39,43 39,43
24. 11,99 11,99
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Ķemeru
w

Krustpils pils.
w

Kuldīgas
v

Kundziņsalas
Latv. dz. Krustpils U g. k-da

„ „
Stendes

w „ Šķirotavas b. ug. b-ba

„ „ Zilupes Ug. k-da

Liepājas b. ug. b-ba

Liepājas dzelzc.

Liepājas «Trauksme"

Liepājas kara ostas

Limbažu

Lipnas
Līvānu

Ludzas
w

Madonas

Mazsalacas

Mīlgrāvja
Meitenes stacijas ug. k-da
Pāvilostas b. ug. b-ba

Pļaviņu
Preiļu

Priekules

10,34

36,—

77,19

206,14
56,20

53,90

22,89
19,-

206,38

126,36
78,06

88,10

5,17

18,-
38,59

103,07
28,10

26,95

11,44
9,50

103,19

63,18

39,03

44,05

39,—
2,71

5,17

18,-
38,60

103,07

28,10
26,95

11,45
9,50

103,19

63,18
39,03

44,05
39-

2,70

37. 78 —

38. 5,41
39. 43,28 21,64 21,64
40.

17,90 8,95 8,95
41.

139,60 69,80 69,80
42.

50,60 25,30 25,30
36,5443. 73,08 36,54

44. 38,— 19-

12,27

12,50

8,17

19-

12,27

12,50

8,18

45.
24,54
25,— -

46.

47.
16,35
23,-48. 11,5011,50»



Pieteikušās, bet dalību nav ņēmušas:
Annenieku, Bolderājas - Daugavgrīvas,

Matīšu un Salaspils-Stopiņu ugunsdzēsēju
biedrības.

Atteikušās: Baldones, Garkalnes, Jel-

gavas, Majoru -Vasaras, Neretas, Otrā

Rīgas Jūrmalas, Palsmanes, Rīgas priekš-
pilsētas, Saldus, Tukuma, VecgUlbenes un

Bauskas ugunsdzēsēju biedrības; pēdēja
no saviem līdzekļiem ziedojusi savienībai
Ls 50.—.

Nekādu atbildi nav devušas: Ainažu,
Baltijas Celulozes fabrikas, Codes-Me-

žotnes, Dagdas ugunsdz. b-bas, Daugav-
pils arodn. ugunsdz. komanda, Garozes,
Gaujienes, Gostiņu, Grobiņas, Jaunjelgavas,

Jaunlatgales, Jaunpils, Kandavas, Kārsavas,

Krāslavas ugunsdz. b-bas, Latv. dz. Gul-

benes ugunsdz. k-da, Lejasciema pils.,
Lielvārdes b.a.v. ug.b-bas, Liepājas pils.
arodn. ugunsdz. k-da, Līgatnes, Ogres,
Opes, Piedrūjas, Pienavas zemes īpašnieku,
Piltenes, Rīgas Jūrmalas ugunsdz. b bas,

Rīgas pils. arodn. ugunsdz.k-da, Rogovas,
Rucavas, Rundāles, Salacgrīvas, Sidgun-
das, Skaistas, Slokas, Slokas pagasta,
Subātes, Staiceles, Strenču, Šenbergas,
Valkas ugunsdz. b-bas, Valmieras stacijas

ugunsdz. k-da, Auces, Vecā Lielvārdes,

Ventspils dzelzceļnieku, I. Viesītes, Vilces

Vircavas-Platones un Vecmuižas ug. b-bas.

Rīgā, 1933. gada 23. decembrī.

Valdes priekšsēdētājs G. Rudzīts.

Valdes sekretārs A. Krieviņš.
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JN2

C

tas

Ugunsdzēsēju organizāciju vākšanas Pavisam

savākts

Ls

Palicis

biedrībai

Ls

Nodots

savienībai

Lsdalībnieces nosaukums

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55,

56.

57.

58.

59.

Raunas b. ug. b-ba

Rēzeknes
„

Rīg. Bišu muižas
„

„
„Cito"

,

„
dib. 1865. g. „

„ dzelzceļmezgla „

„ Nordeķu „

„
Ostas

„

„
Patrimonial

„

„
Pētera

„

„ Zvirgzdusalas „

Rūjienas
Sabiles

„

Sas mākas
„

Siguldas
„

Skrundas b. a. v.
„

Smiltenes pils.
„

Spāres
Šreienbušas

„

Talsu
„

Torņakalna „

Vaiņodes „

Valmieras
„

Valmieras-Aizgaujas
„

Vānes u. apkārtnes
„

Ventspils
„

Ventspils «Pārventa"
„

Ventspils „Venta w

„

Vidzemes-Arrīgas
„

Viļakas «Drošība"
„

Varakļānu „

Viļānu „

Zaķusalas
„

Zilupes „

Zolitūdes
„

28,19

58,56
88,11

79,80

543,51

75,21

68,32

215,70

210,70

287,33

126,94

147,12

36,04
39/24

32,91

81,66

64,81

16,81

245,41

103,36
158,19

32,10

213,44

27,80
8,96

81,01

49,90

97,35

66,59
28,66

11,37

7,65

109,10

12,10

107,56

14,09
29,28

44,05

39,90

271,76

37,60
34,16

107,85

105,35

143,67
63,47

73,56

18,02

19,62
16,46

40,83

32,41
8,41

122,71

51,68
79,10

16,05

106,72

13,90

4,48

40,50

24,95
48,67

33,30

14,33

5,68
4,39

54,55

6,05

53,78

14,10

29,28
44,06

39,90

271,75

37,61,
34,16

107,85
105,35

143,66

63,47
73,56

18,02

19,62
16,45

40,83

32,40
8,40

122,70

51,68
79,09

16,05

CO.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77

106,72

13,90

4,48
40,51

24,95

48,68
33,29

14,33

5,69

3,26

54,55
6,05

53,78

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Kopā. . 6587,51 3295,15 3292,36



Sekciju ziņojumi.
Rīgas Sekcija.

Latvijas ugunsdzēsēju savienības Rī-

gas sekcijas kārtējā kopsēdē 15. de-

cembri 1933. gadā, kurā piedalijās sekosi

Rigas ugunsdzēsēju organizāciju pārstāvji:
A. Višņevskis, J. Krastiņš, J. Upmals,
V. Simkevičs, V. Klāvs, J. Skulte, H.
Svens, A. Vadzemnieks, A. Cinne, V.

Magarils, J. Strautnieks, V. Bobrovs, A.

Stambergs, A. Jansons, 1. Grundulis, A.

Treijs, H Šitce, G. Niepkens, R. Pone,
H. Jansons, G. Fainburgs, E. Varks, K.

jegers, J. Eberhards, tika nolemts sekošais:

1) Apstiprināt pagājušās kopsēdes pro-
tokolu.

2) Pieņemt zināšanai kasiera vietnieka
ziņojumu, ka Mīlgrāvju, Zaķusalas un

Zvirgzdusalas brīvpr. ugunsdzēsēju bie-
drības savu parādu sekcijai par izrīkojuma
biļetēm ir nokārtojušas.

3) Pieņemt zināšanai Šreienbušas brīvpr.
ugunsdzēsēju biedrības valdes š. g. 14.
decembra rakstu, ar kuru tiek paziņots,
ka viņa izteikusi rājienu jautrības komi-

tejas sekretāram Jūlijam Sakne, par
viņa rīcību š. g. 28. maijā izrīkojumā.

_4) Pieņemt zināšanai savienības valdes

pārstāvja ziņojumu resp. atbildi uz jautā-
jumu par instrukcijām un iekšējās iekārtas
reglamentu izstrādāšanu un spēkā stāšanos,
pie kam drīzākā laikā tie tikšot iespiesti
un bus saņemami savienības birojā pret
attiecīgu samaksu.

5) Noklausoties savienības valdes pār-
stāvja ziņojumu par ugunsdzēsēju organi-
zāciju normāl statūtu pārstrādāšanu, uz

viņa ierosinājumu pieteikties ieinteresētām

personām ņemt dalibu šinī darbā,
pieteicās sekoši sekcijas pārstāvji: A.

Jansons no Mīlgrāvju, V. Šimkevičs no

Pētera un A. Stambergs no Ostas uguns-
dzēsēju biedrībām.

6) Noklausoties savienības valdes pār-
stāvja paskaidrojumus par ugunsdzēsēju
formas tērpiem, kur paredzēts, ka ar

1936 gadu visām brīvprātīgo ugunsdzēsēju
organizācijām atļaus nēsāt vienīgi no sa-

vienības izstrādāto un lekšlielu ministrijas
agstiprināto formu. Sakarā ar pievesto
ienāk ierosinājums papildināt šo iesnie-

gumu tāda veidā, lai vecām organizācijām
atļautu pieturēties resp. palikt pie savām

līdzšinējam formām.

7) Lūgt savienību resp. žurnāla «Uguns-
dzēsējs* redakciju, turpmāk iekārtoties tā,
lai organizācijas un citi žurnāla abonenti
vienmēr saņemtu žurnālu ne vēlāk par
1 mēneša datumu, jo līdzšinēja kārtība
rada zināmasfneērtības.

8) Sakarā, ar Liepājas brīvpr. uguns-

dzēsēju biedrības naudas lotereju, kuras

biļetes ari izplatītas starp Rīgas uguns-

dzēsēju organizācijām un viņu biedriem,
bet minēta lotereja ka nenotikuse tagad
atsaukta, ar ko ceļās zināmi zaudējumi
rīdziniekiem un tamdēļ, turpmāk vairs

nemaz no ārpus Rīgas atrodošām uguns-

dzēsēju organizācijām piedāvātās biļetes

nepieņemt.
9) Caur savienības pārstāvi, lūgt savie-

nības valdi savā laikā no Rīgas sekcijas
ierosināto palīdzības fonda noteikumu

izstrādāšanu pasteidzināt un ja pagaidām
arī dažas ugunsdzēsēju organizācijas šāda

fonda nodibināšanai nepiekristu, tad to

attiecināt vienīgi uz tām organizācijām,
kuras to vēlās atbalstīt.

10) Cik novērots, ugunsdzēsēji, salīdzinot

ar citām organizācijām Latvijā, ir nostā-

ditas pabērnu lomā. Sevišķi pašvaldības
iestādes negrib ar viņiem rēķināties, ne-

skatoties uz to, ugunsdzēsēji tomēr godam
pildījuši savus pienākumus nesaņemdami

no pašvaldībām vajadzīgo atbalstu. Tie

ugunsdzēsējus atminās vienīgi tad, ja
kautkur uzsācis savu nežēlīgo — postošo
darbību visiem bīstamais ugunspūķis un

ir nepieciešami viņa apkarotāji. Bet

kad vajadzīgais darbs padarīts, tad atkal

tie paliek aizmirstībā. Turpre'īm pastā-
vošas dažādas daudz mazsvarīgākas or-

ganizācijas, vienmēr līdz šim ir tikušas

vairāk atbalstītas un priekš tām līdzēkļu
nav trūcis. Pēdējā laikā, kad valdība

uz mūsu savienības valdes ierosinājumu
izstrādājusi attiecīgu likumprojektu vaja-

dzīgo līdzēkļu rašanai ugunsdzēsējiem,
pacēlies vēl viens pretinieks no koope-
rātīvas apdrošināšanas sabiedrības aprin-
dām, iespiezdams savā šī gada žurnālā

JVTs 11 ierosināta likumprojekta izgāšanai
attiecīgu „šriftu". No šī raksta redzams,
ka viņas autors kurš atronās minētas

sabiedrības priekšgalā, stipri uztraucies

par to, ka apdrošināšanas sabiedrībām

pēc ierosināta likumprojekta vajadzēs zi-

nāmas °/
0

ziedot viņu aizsargātājiem resp.

ugunsdzēsējiem un tās ar visu krūti cen-

šās šo ierosinājumn nobīdīt pie malas.

Lai šīs nevēlamās parādības pārvāretu,
ieteicams mūsu savienības valdei būt vēl

aktīvākai šinī lietā un neapmierināties
ka līdz šim tas bijis, ar tukšiem solījumiem.

11) Sakarā ar Rīgas brandmajora -

Rīgas sekcijas vadītāja Art. Ķiesnera
pēkšņo saslimšanu, izteikt viņam līdz-

jūtību un novēlējumu drīzi izveseļoties.
12) Nākošo kārtējo kopsēdi noturēt

19. janvārī 1934. g. pīkst. 19.

Rigas sekcijas vadītāja vietnieks

A. Višņevskis.
Sekretārs J. Upmals»

«Uguns dzēsējs" Xs l
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Latvijas Ugunsdzēsēju
Savienībai.

Izsaku sirsnīgu pateicību lekšlietu mi-

nistrijas Būvniecības pārvaldei un Latvi-

jas Ugunsdzēsēju Savienībai par viņu pū-
lēm pabalsta izprasīšaoai man kā cietu-

šām pie savu pienākumu izpildīšanas
š. g. 4. jūnija ugunsgrēkā Varakļānos

— valsts mežā. Sajemtais no Mežu de-

partamenta pabalsts Ls 100,— ir palīdzē-

jis veselības atgūšanai grūtā brīdī.

16. decembrī 1933. g.
Lūdzu šo pateicības rakstu ievietot

mēnešrakstā „ugunsdzēsējs".
Varakļānu brīvprātīgo ugunsdzēsēju

k-das virsnieka palīgs S. Reichruds.

levērojot lielo interesi, kuru ugunsdzē-
sēju vadītāji piešķir taktikas praktiskiem
darbiem virsnieku kursos Rīgā, kā arī,
ievērojot vairāku ugunsdzēsēju organizā-
ciju pieprasījumus pēc šiem darbiem lie-

totiem ēku modeļiem, esmu nodomājis
tādus pagatavot uz attiec, pasūtījuma.

Modeļus izgatavošu apmēram tādā pašā
izpildījumā un lielumā, kā esmu tos pa-

gatavojis augšā minētiem kursiem. Katrā

modeļu komplektā ietilpst:
1) 10 daž. vienstāva un divstāvu ēku

modeļi.
2) 1 pamatplate (divpusīga) 35X&0 cm.

ar dīķa, hidranta, ceļu, zāles un ie-

las bruģa apzīmējumu.
3) 10 žogu, sētu, vārtu, malkas grēdu

modeļi.
4) Vata 4 krāsās, liesmu un dumu ap-

ztmēšanai.

5) Lietošanas pamācība.
Visi modeļi glītā, daudzkrāsainā izpil-

dījumā.

Modeļi tiek pagatavoti tā, ka ar vienu

kolekciju iespējams demonstrēt visdažā-

dākos degšanas gadījumus.
Atsevišķu organizāciju vēlēšanās attie-

cīgi uz ēku izskatu var tikt ievērotas, ja
tās paziņo pie pasūtīšanas.

Kolekcijas cena Ls 20.—

Pie pasūtīšanas jāiemaksā Ls 8.
—,

bet

pārējā summa pie kolekcijas saņemšanas.
Pie lielāka pasūtījumu skaita augšā mi-

nētā cena var samazināties, skatoties pēc
pasūtītāju skaita līdz Ls 15.—

Lai būtu iespējams caur pagatavošanu
vairumā samazināt izmaksu, es laipni
lūdzu event. pasūtījumus izdarīt līdz šā

gada 31. decembrim.

Visiem, kas modeļu kolekcijas pasūtī-
jušas līdz 1933. g, 31. decembrim, pasū-
tījumi tiks izpildīti lidz š. g. 20.janvārim.

Nauda iesūtāma un sarakstīšanās adre-

sējama uz Jelgavu, Lielā ielā Ks 10, dz. 1.

A. Strekāvins,
Latv. Ug. Savienības instruktors.

Kļūdas izlabojums.
Žurnāla

„Ugunsdzēsējs" 1933. g. 11.

numurā publicētā ugunsdzēsēju virsnieku

pārbaudes IX. kursus beigušo sarakstā

ieviesusies kļūda: Vatke, Indriķis ir ticis

komandēts uz kursiem no Garkalnes br.

ugunsdzēsēju biedrības, bet nevis no

Ādažu ugunsdz. b-bas, kā sarakstā minēts.

Pārliekme; Garkalnes br. ugunsdzēsēju
biedrības 1933. g. 12. dcc. raksts >fs 33.

Ziedojumi savienībai.

Jelgavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-ba

ziedojusi ugunsdzēsēju muzeja uzturēša-

nai Ls 50,—,
bet Bauskas br. ugunsdz.

biedrība arī Ls 50, — kā kompenzāciju
par nepiedalīšanos š. g. 3. septembra
ziedojumu vākšanā ar bundžiņām.

Sirsnīgs paldies ziedotājiem.

Literatūra.
Savienībai piesūtīti un iegādāti sekošie

žurnāli un grāmatas, kas ievietoti tech-

niskajā bibliotēkā un saņemami savienībā

lasīšanai:

1) Daugava. Literātūras, mākslas un

zinātnes mēnešraksts Ns 12. Decembris

1933. g.

2—3) Dzelzceļnieks. Latvijas dzelzceļ-
nieku biedrības žurnāls Xs 23—24. De-

cembris 1933. g.
4—7) Mūsu īpašums. Nedēļas žurnāls

saimnieciskai dzīvei un politikai Ns 47—50.

Decembris 1933. g.

8) P. T. Dzīve. Latvijas pasta, tele-

grāfa un telefona darbinieku biedrības

žurnāls JSfs 12. Decembris 1933. g.

9) Motors. Mēnešraksts automobīļu,
motocikletu, motorlaivu un lidmašīnu

technikai, transportam un sportam. Lat-

vijas Republikas Autokluba oficiāls orgāns
N° 12. Decembris 1933. g.

10) Ugniagesis. Menesinis ugniagešiu
laikraštis JSIs 11, lapkričio men. 1933.

11) Eeati Tuletorje. Eesti Olerukliku

Tuletorje liidu vāljaanne. 11/12. No-

vember-Detsember 1983.
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12) Pržeglad Požarniczy. Organ Glov-

nego Zwiazku Starzy Požarnych Ržec-

pospolitej Polskiej. Miesiecznik Pošwie-

cony sprovvom požarnictua. Warschawa.
Xs 12. 1933.

13) Feuerpolizei. Zeitschrift fūr Feuer-
schutz und Rettungsvvesen. Munchen.
N° 12. Dezember 1933.

14) Feuerschutz. Zeitschrift des Reichs-
vereins Deutsches Feuervvehr - Ingeniere
E. V. Berlin. N° 12. Dezember 1933,

15—18) Preusische Feuerivehr - Zeitung.
Organ der Brandenburgischen Provinzial-
Feuervvehr-Verbandes jfe 23—24. Berlin.
Dezember 1933.

19—20) Le Pompier Belge. Bulletin
Mensuel dc la Federation Rovale et des

(Jnions Provinciales des Corps dc Sape-
urs-Pompiers dc Belgique. N° 172—173.

Octobre-Novembre 1933.

21) Le Sapeur-Pompier. Organe Bimen-

suel dc la Federation Nationale des Sa-

peurs Pompiers Francais et dc la Pre-

vention dv Feu. Ns 386—387. Decembre

1933.

22) Revue Internationale dv Feu. Organe
officiel dv Comitē Technique Internatio-

nal dc la Prevention et dc l'Extinction

dv Feu. JSfs 11. Septembre-Octobre 1933.

Ni 1,„tl g v n s d z c s c j s"

Atbildīgais redaktors: A. Krieviņš.

Izdevējs: Latv. ug. b-bu un org. s-ba.
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Turpinājās parakstīšanas

uz Latvijas ugunsdzēsēju savienības mēnešrakstu

..UGUNSDZĒSĒJS" 1934. gada abonementu

Žurnāla abonements maksā gadā ar piesūtīšanu Ls 3.—,

pusgadā Ls 1.60, par 3 mēnešiem — Ls —,90. Atsevišķs

numurs, saņemot savienības birojā, maksā 20 sant.

Ugunsdzēsēji! atbalstāt savu vienīgo žurnālu! Abonējiet to un iesūtiet rakstus,
ziņojumus un sludinājumus, kurus lasīs visa ugunsdzēsēju saime.

Nevienam ugunsdzēsējam nedrīkst trūkt žurnāls „UGUNSDZĒSĒJS"!

ilfii 1 P Rupnn RīgāJJēniouielāli
r

wMm Wfa wb9 VGIII Ijdib. 1845. g. Tāļr. 2031i.

Vara, misiņa un zvanu lietuve.

Piedāvā visādus vara kalējdarbus.

JHĒL Baznīcu un kapsētu zvani viso^ lielumos

Uzņemas 'armatūru izgatavošanu priekš brūžiem un spirta

Ugunsdzēsēju piederumi.

Ja Jūs gribiet pirmklasīgus no- | Lielākais Augš-Silēzijas akmeņogļu

lējumus dabūt, tad griežaties * raktuvju koncerns

vienīgi čuguna lietuvē i „Progress"-Katovice
| (CAESER vVOLLHEIM)

j£ ļl ® Pārstāvis Baltijas valstīs

p.~ ri
.

<
'}- Xc -

1 S. M. Muškat
Rīga, Hospitāļu iela Ns o. &

n
-

... „ . m_ ,
A .& ' v * I Rīga, Valdemāra iela 33, dz. 44c.

Tāļrunis 92988. jļ Tālruņi 29152 un 34847.



Rigas fllus darītavu Centralbirojs

Rīgā, Kaļķu ielā 1. Tāļr. 33703 un 31051.

Rezervēts

F-mai AļS. A. S. Maikapar

L. Reguts „Boston"
Mākslas amatniecības kursu vadītājs. VUnas drēbju fabrika

īpašn. R. Altermanis

Mēbeļu veikals Kr. Barona iela JNs 37,
ieeja no Ģertrūdes ielas R lgā Tērbatas ielā 73.

Tāļr.; darbnīcā 92446, veikalā 29692, Tālr 91184 91291
dzīvoklī 29656.

'



Pārvietojamā motoršļirce PlīkūčllviS
jauna, labā stāvokli, 2 taktu, D

. - M .. ~ kr

ioītl> • a • -4.- Rig a, Marijas iela Ns 50
18 Hr, īauda 600 ltr. minūte, ar i c. v • i -r-i no*™

. .

' J . , .

' lec ano Stabu ielas. I aļr. 93490.
visiem piederumiem. M_. . . . -

,
, .

Hebe uun sporta riku darbnīca
Pā r n fi fl 3 m z\ — - — —a

Pieņem pasūtījumus uz dažāda veida mēbelēm.

nar nipnpmifrii Izpilda dažādus izlabošanas darbus. Pastāvīgā
pdl pīcneilllgu LCIIU. krājumā mājas biljardi_ „Korona". Jūrmalas at-

pūtas krēsli. Atveramās tabureteszaļumniekiem.

Pierimsit Rorisam fturevicām Slēpes ziemas sportam. Uz pasūtījumu izgata-
i īepidMi ownaain uurcvitani, voju dažāda veida radio kastes. Cenas piemē-
Rīgā, L. Grēcinieku ielā 10, dz. 6. rotas pašreizējam Darbs apzinīgs.
Tāļr. i Ludzu pārliecināties.

Kas mīl savus mazos, ļ Akciju sabiedriba

kasgribtosaudzināt veselīgus un
A. VDLFSCHMIDT Rigā

tīrus, lieto vienīgi jaunizlaistas Raugu fabrika, degvīna dedzinātava, spirta
tīrītava un liķieru fabrika

bērnu ziepes „Little Boy" Dit>.

Cena 25. sant. Pieprasiet visur
Katru dienu svaigs raugs, iesala ek-

Ziepju fabrika „Nākotne" strakts
> 9alda eti * js

Matīsa ielā M32 Tāļr. 93705. Vasaras sezonā dziedniecības(brāgas)y annas

Rigas Papīru Fabriku A|S. Būvmateriālu un malkas

Fabrika atrodas Līgatnē tirgotava

Valde: Rīgā, I. Aldaru ielā 12, fv\ P^chlTianS
tāļr. 23155, 22460, 20662.

Telegramu adrese; Pactien—Rīgā.

Rigā, L. Maskavas ielā 08.

Papīrs visādās kvalitātēs. Tāļr. 324s 1.

Spožākais prieks
atmirdzēs katrā nama, kur dāvanai izvēlēsies Latvijas tuberkulozes akarošanas bie-

drības lielās naudas loterijas lozi, ar kuru var vinnēt

Ls ĪO.OOO —

Ls 2000.—, Ls 1000
—,

Ls 500,— v. t. t. Lozes cena Ls I.— gabalā.

Nodrošiniet sev un ģimenei kapitālu !

Izdoto naudu par lozi Jūs nezaudējiet, ja kļūstat par modernu kapitālu krājēju un iegūstiet
apdrošināšanas sabiedrības „Latvijas Lloids" krajpolisi Atlicinādami Lfitiu n eteti dižt.s litus,
Jus sagādājiet sev un piederīgiem patīkamas vecuma dienas, izsargājaties no slimību un trū-

kuma posta. Pieprasiet tuvavus paskaidrojumus „Latvijas Lloida", L. Smilšu ielā 34 un Latvijas
tuberkulozes apkarošauas biedrība

Lozes dabūjamas: biedrības birojā, Miķeļa ielā 14, galvenā pastā, dzelzsceļu stacijas, Lat-

vijas bankā, Annijas ekonom. veik. un visos lielākos veikalos, arī province. Lozes izsūta ari

Ipa
pastu, ja ložu vērtību iemaksā biedrības pasta tek. rēķ. 819, pieskaitot pasta izdevumiem

atpakaļsutīšanai 40 sant.

Pieprasiet izsūtīt laimes lozes,uzdodot adresi. Pasteidzaties!



Arturs Mednis AkclJu sabiedrībā

Rī^ā „Furniers"
Rīgā, Bauskas ielā JVa 21-b.

Centrāltirgus, 2. paviljons 22

JJjr, 31571
Tāln : 33242

.
33303

'

J, Jaksch & Co.
Dib. 1841. g.

speciāls nams Rezervēts pas. 654
moderniem mājturības rīkiem.

Rātslaukumā.

Nodaļa Elizabetes ielā 51.

JP a P3V3 S 3 P S (Skat. Rīgas Policijas avīzēs,)

Maiznīca — Konditoreja _ _
. P''s?*33 valde.

levērojot vietējo nolikumu § 4, kuri izsludi-

Rigā, Ciekurkalnā I. g. lin. N2 11. w^llTl^±VM vh^s n
°!

8--lebruira
& '

_

• &• • 1893. g. zem A° 14, par skursteņu slaucīšanu un

Taļr. 91323 apskatīšanu, Rīgas pils. valde caur šo vispārība
izziņo, ka miruša skursteņslaucītāju meistara

I. F. L. ENSA vietā par iecirkņa skursteņu-slau-

XT , , ... . ._ v » _,
cītaju VII. iec. kuru ierobežo Valdemāra-, Bru-

Nodaļas: Vidz. šoseja JS2 21, taļr. 92179 ņinieku-, Kr. Barona un Elizabetes ielas, iecelts

Tilta ielā N2 16, „
95575 skursteņu slaucītāju meistars

L. Lāču ielā N2 14,
„

93960
U c ..

Brīvības ielā Jss 170,
„

92428 -H» oOrenSeHS,
dzīvojošs: Tērbatas ielā 20, dz. 10. Tāļr. 27760.

ff
X U r Z G m G" Mech. pozamentu darbnīca

Apdrošināšanas akciju sabiedrība 0
#

GCŠ C 1 S

VALDE: Rīgā,' Doma* N2 11 Rīgā, Marijas ielā 72.

Telegramu adrese: KURZEMELAT. <ieeJa no Matisa ielas)

Pasta kastīte Xs 1038. Tāļr.: 32117, 21622,23539. , _, .

Tek. rēķ.: Latvijas Bankā Xs 3022. ,z9- Zābaku Šņores

Pasta tekošs reķius JSfe 1456.
„ „

priekš Sporta

Uguns apdrošināšana. Apdrošināšana Caurvēja noslēdzējus
pret ielaušanās zādzību.

_

vislabākā aizsardzība pret istabu izvēsi-
Dzivības apdrošināšana. nāšanu

Pārstāvji visās pilsētās un miestos Latvijā.



Em. Jakobsona

Mechaniska darbnīca

Rīgā, Dzirnavu ielā 33, tāļr, 28140

priv. tāļr. 20410

Angļu Akciju Sabiedrība

The UHION Cūtū STORAGE COMPANi, Izpilda:

LTD. LONDON. Centrālapkures, ūdensvadu un

. . kanalizācijas ietaises. Autogēna
Rīga, Andreja saia.

metināšana, elktr. metināšana.

Dažādi virpotāju, atslēdznieku

un citi darbi. Remonti.

Krājumā:

Centrālapkures radiatori.

Pirmklasīgs darbs! Lētas cenas!

.AMERBENC" j Mū|man
Benzīns, petroleja Koku zāģētava, papīra v.papu fabrīķa

un eļļas imports

o- - di • i- \r o
Rīgā, !• Zirgu ielā N° 23

Rīga, Blaumaņa iela Jn° 8, & > &

Tālr. 3-1-0-9-2. Tāļr. 22595, 21127 un 23095.

S. P. R. S.

Rīgā, Antonijas ielā N° 2.



Tirdzniecības fi/S.

Latvijas Kokvilnas

Ražojumi

Rīgā, Herdera lauk. JV2 1.

Tāļr. 35-33.



i Richarda Kāzika I

i Mēbeļu rūpniecība 1

1 Rigā
' i

1 9 9 Artilērijas ielā Ns 69. 1

Tāļr. 95226. ©

"

i

Latviešu Sovslarplgā Apdrošināšanas biedrība
dib. 1906. g.

VALDE: Jelgavā, Uzvaras ielā 13, savā namā
Taļruņi: valdei 142, kantorim 520.

Pieņem visāda veida_ apdrošinājumus uz vīsizdevīgāhiem noteikumiem:
Ugunsapdrošinašana: kustāmas un nekustāmas mantas,

eku, inventāra, lauku ražas, fabriku, rūpniecības uzņēmumu
v. t. t. apdrošināšana.

Mājlopu apdrošināšana: pret uguni, sērgām, slimībām, nelaimes gadī-
jumiem un zādzībām.

Dzīvības un kapitāla apdrošināšana: uz nodzīvošanu un nāves

gadījuma; beru un pura naudas v. t. t.

Apdrošinājumus pieneni un tuvākus paskaidrojumus sniedz valde un nodalās:
Alūksne: Pils iela 64, J. Brodelis; Aizputē : Jāņa iela 2, H. Jākobsons; Blīdienā: pagasta ■

nama.X. Valbis; Bauskā: Kalna iela 16, T. Frišmanis; Cēsis: L. Pļavas ielā2,D Krūmiņš;
Ezere : M. Saime; Jēkabpili: Pasta ielā81, R. Jākobsons; Kandavā: Pils ielā 3, Ed. Meija;
Kuldīga: Liepājas iela 34, A. Grinbergs ; Liepājā: Aleksandra ielā 13, J. Zvagulis;
Piltene: J. Kaminskis; Riga:_Elīzabetes ielā 63, Ed. Bāliņš; Saldū: Striķu ielā 11.
J Mateus; Tukumā: Pils ielā 11, P. Valters; JTalsos: Rožu ielā 1, V. Bergmans; Val-
miera: Nikolaja iela 15, V. Zīrāks; Ventspili: Ūdens ielā 15, J. Jākobsons; Subatē: Pro-

des pag. nama, P. Kalvans.



pitiiiiiiiīPMiiiitiii
i ' i

| Rīgas Cementa Fabrikas 1

I C. Ch. Schmidt A./S. 1
Ē S

ļ PORTLANDCEMENTS j
| ROMANCEMENTS j
m Pašu ražojums Visaugstākā labumā 1

H ! #

j| Galvenais kantoris: ļ|

H Rigā, mazā Svaru un Krievu ielas stūri §j
Tājr.: 23429, 30062. ■

t Ill0illllitllllltllil!il»il

|l. Remiooļshi| j Mabescep'Mve ļ
| bd— 4ķi i | H. Rabiners ļ
| lupatas mašīnu tīrīšanai | f |

}
mm

M |
1 a

II I
1 Rīgā, I I

Rīgā, Avotu ielā 36
1

| Sarkanos spīķeros 46. | | < ieeja no Bru*inieku ielas) |
| Tājr.: 28159.

| | |



„Vidzemes maiznica"

Rīgā, Vidzemes šosejā j\s 66. Tāļr.: 95373. |

Krtsotava j | t

V. Obrams f J YMr » (. J

i i |

Rīgā, Ganību dambī 31 f P f

Tāļr. 93907 | RīgĀ'
JUra Alu,lāna ielā 7' S

Maiznica J, GLIZDfI
Piedāvā dažādu šķirņu maizi iz paša ceptuves.

Rīgā, Avotu ielā N2 73. Tāļr. 95843.



ValstsZemes Banka
Rīgā, Valdemāra ielā JVa lb.

Bankas nodaļas:

Jelgavā, , Akadēmijas ielā N° 23.

Liepājā, Kūrmājas prosp. N° 2.

Rēzeknē, Kalpaka ielā Ne 18.

Valmierā, Rīgas ielā N° 62.

Daugavpilī, Valdemāra ielā N° 2-4.

L

Rezervēts pas. N° 698

J. Kalna Konditoreja kafejnica
(Vasarā Mellužos)

lecienītie Kalna cepumi, kūkas,
tortes, kulibjaka, laba kafeju šokolāde

Atvērta Rīgā, Valdemāra ielā Ns 25, tāļr. 32894

Pieņem pasūtījumus.



J. un J. Dunkels

Būvuzņēmēji

Rīgā. Provodnikā, Ganību dambi 31

Tāļr. 93767.

Pieņem jaunbūves, remontus un dažādus

betona darbus, Rīgā un ārpus Rīgas.

Krājumā:

apaļā dzelzs, sijas, akmeņi, betona stabi, ielu bruģu plāksnes
un dažādi betona izstrādājumi, kaltas naglas, cemes, skrūves,
mūra āķi, enkuri v. t. t.

Akc. Sab,

Juglas Manufaktūra

Edg. Bergs



Gumijas sabiedrība BNllkmaņa
pirts

L. Maskavas ielā *& 228.
Rlgā> j Lubanes ielā ]/3

.

Tāļr. 31673.

Tālruni: Valde 22492

ļ~« .
..

rt£,™ft
Pirti kurina sestdienas no

Fabrika 22792

pīkst. Vali rīta — V2II vak.

Pils. kantoris: Cenas sākot no Ls 0,40 — 0,50,

Vecpilsētā N° 12. Tāļr. 22749 bērniem līdz 10 g. puscena.

Apdrošināšanas un Transporta Di^i^e»
a/s lAigas

Mm Uis ™s™

Valde: Rīgā, 1. Smilšu ielā JMs 34.
Kantoris: iķuou ielā Jvfs 9.

Tāļruņi: 22865, 21831, 33010. Tāļr.: 23543 un 23545.

Fabr. kant.: Baltāsmuižas ielā 3|9.

H Tāļr.: 33453, 32772.

,
Aužamie un adāmie

Pieņem visāda veida apdrošināšanas
uz visizdevīgākiem noteikumiem: die(]l.
pret uguni, pret ielaušanās zādzībām,

transportus pa jūru, upēm un savs- KunOU Un damU UZValkl)
zemi, dzivībus apdroš

,
stiklu apdroš.,

.
,

_~

automobiļu apdroš., pret visām brie- Un meteļU drēbe,
smām v. t. t.

Aģenti visā Latvijā. Dabūjama visos labākos veikalos.



Mazais Vermaņa dārzs

Rīgā, Elizabetes un Tērbatas ielu stūrī

Pirmklasīga virtuve lekš- un ārzemju dzērieni Zalona mūzika.

Atsevišķas telpas — rautiem, dinejām v- t. t.

Atvē.rts no 10 rītā līdz 2 naktī. Tāļrunis 3571.

Direkcija: F. Romāns, E. Fricson, V. Krauc.

Lētu, sausu malku

Finieru un riņķos piedāvā

kokrūpniecības malkas un ogles

flkc Sab. tirgotava

Prīma" Llngnau
| Lielā Ķēniņu ielā JV2 9

™ 1 ™I■ Ml ieeja no Gleznotāju ielas.

CENAS:

Bērza

t/a arš. . . .
Ls 1.40

1/3 „ • • „
MO

V 4 n . . , „
0.90

Par pareizu mēru un laipnu apkalpošanu
tiek gādāts.

Rigā, Buru ielā 15 Tāļr. 31498

Tāļruņi: Valde 32156 Briketes un ogles par dienas cenām.

Kantoris 22881. Piesūtīšanas visās pilsētas daļās.

Izkārtnes
P. Avotiņa

aBHBI™B,IBB mechaniskā austuve
glīta izstrādājuma

OSVaIdS 9ā'
Vidzemes šosejā 36, paša namā

Rigā, Valdemāra ielā 25
Austuves-noliktava; Tērbatas ielā23 25.

Tāļr. 28626. Tāļr. 27376.



Finieru fabrika /v\. Krincmans

Jānis Gerliņš un

Ch.Lovensteins

Būv- galdnieku, koku

materiālu un

Rigā, malkas tirgotava

Ganibu dambi 11

Tāļr. 29441. Rīgā, Rēveles ielā JSfs 64.

Tāļr. 92447.

Pat koop.

PAMATS" Galdnieku darbnica

uzņē

;
urai

A> Priedītis

Valde un kantoris:

L. Nometņu ielā 58, tāļr. 41875.

Ēdienu veikals Mārupes ielā Jfc 2.
Rīgā> Matīsa ie)g 48> Tāļr| 94431

.

L veik. L. Nometņu ielā 58, t. 41573

11.
„

L. Nometņu ielā 64, „
41372

111.
„

Kalnciema ielā 128, „
41475

—-_________—.

IV.
„

Kalnciema ielā 81, „
41906

V.
„ Liepājas ielā23, ~41346 L< f\ Rm č c

VI.
„ Lilijas ielā 14,

„
41809

rx
*

1 i—» vj o o

VIL
„

Kalnciema ielā 16 ~41093 /v\īltCj un kolonialpreču lieltirgotava
VIII.

„ Jelgavas šos. 22-a, ~32315
IX.

„
L. Altonavasielā 27,

„
41187 Rīgā, Kungu ielā 23, tāļr. 20829.

X.
„ Jelgavas šos. 80, ~42371

Tekoši rēķini: Latvijas Bankā 3210, Pastā 1650.

Da'lļkrāSOtājS JŪlijS POgUIS Amata meistars

Darbnīca: Torņa ielā 4, (pie Bastejkalna), tāļr. 26212. Dzīzoklis: Putnu ielā 15, tāļr. 33211

Pieņem dažādus krāsotāju darbus, kā: jaunbūves fasādes, dzīvokļus, remontus, dekoratīvos

un reklāmu darbus kā Rīgā, tā provincē.
Izpildījums glits un izturīgs. Pieietamākās cenas. Izdevīgi maksāšanas noteikumi.



I A. Kalinka kondit-maiznīca |
I Karllnes ielā 42.

|
| Piejem: Piedāvā: \

| Pasūtījumus uz tortēm, cepumiem, Dažādas maizes, vairumā un ma- |
ļ krinģeliem v. t. t. zumā. ļ

| Izpilda ātri un labi. Cenas ārpus konkurences.

|
wamwMmwwaĒmmfmmwĒmkwwakwWMĒkwWāmwm

Kuģu un virvju piederumu

Modemi pārdotava

rokas austi L
.

Eiche

mēbeļu drānas,
- * « T ,3
a >

Ķemerejas iela 8. I aļr. 22815.

priekškaru drānas —

tepiķi
Restorāns

Rokas austuve „VlllkanS"

TODļfl RflPOPOft
Matīsa ielā JSTs 6. Tāļrunis 92125.

Kungu ieiā 31 ... - .... .._ ..

Tāļr 22887
Vienmēr silti un auksti ēdieni un

atspirdzinoši dzērieni.

<s=ssa£> <Srsas©(ā^5©(ass**© «īfass5©Qg^^^^^(^s^^^^^^^^ss^^s^s^<ā^^>(S:^®<^^^(^^!Si

| Uz pasūtījuma pagatavoju mēbeles, kā arī izlaboju |
| uzpulierēju, pārkrāsoju. Pārpolsterēju vecas un |
jl jaunas mēbeles, kušetes, divanus, matračus v. c. I

I Taisu jaunas durvis un logus, kā arī izvedu visus i

| mājas remontus par krizes cenām. |
| Lāčplēša ielā 47, sētā. Tēl. 33543. |
| Augstcienībā J. StPUpUIS ļ



P/S. „Alumetals"
p

-
R

- Thielemans,

Aluminija un metāla apstrād. fabrika atslēdznieku amata meistars.

Naudas skapju būvētava

un atslēdzniecība.

Rīgā, Brīvības ielā N° 129/133. Kigā, Anglikāņu ielā Jsf° 3. Tāļr. 22320.

Chrom-ādu fabrīķa DilTlitpiS

~Viktoria" Mēbeļu rūpniecība un būvuzņēmumi

Rigā, Šarlotes ielā 60. Zvaigžņu ielā Xs 1. Tāļr. 92523.

Minerāleļļu fabrikas A/S. Mašīnu fabrika

A. Oelrich & Co. Sabiedrība „Imanta"

Kantoris — Kungu ielā 2.
„ _ ,

.
,_

Taļr: 21735. 31440
RlSa

,
m- Kandavas iela 13a.

————————.^————■—■<———^—^^^————■—■—————■ ——————B———————————

Ķīm.-techn. laboratorija Koku zāģētava

B

Dārgmetāls" H. Levin

Rīgā, Stabu ielā 55. Rīgā, Katrīnes dambī 29. Tāfr. 30323.

Koku dreijatava Baltijas krāsu fabrika

K. Arguls Ed. Rozīts AļS.

Rīgā, Lāčplēša ielā 62166. Rīgā, Lāčplēša ielā 52j04.
Tāļr. 29476. Tāļr. 20804.

Jānis Roze
,„,„„,„„,

darbnīca un buvgaldniecība

Rīgā, Kungu ielā 7, dz. 4.
.
•

Tāļr. 27194. Rīgā, L. Jaunavu iela JN° 19.

Rīgas tūku fabrika Klūga un Ervalds

J VGiSS
Trauku un lampu tirgotava

Rīgā, Tērbatas ielā 14.

Rīgā, Šarlotes ielā 46. Tāļr. 26257.

Modernās un stilā mēbeles jj
#

restorāns

K. Jaungaija
"

flvots"
galdniecība !> ~.

_ ,

&
MX , ip. Cimurs.

Rīgā, Krāsotāju ielā Js° 26, tāļr. 91911. .
. ; . ,

Mērenas cenas. Ari uz nomaksu. Rīgā, Avotu un Bruņinieku ielas stun.



Vilnas apstrādājumu fabrika | Finieru ,abrlka

Viktoria"
Akc Sab

i Rabinovi*. R. HOUŠO IS. MAIISIMS

Rīgā, Brīvības ielā 129 Rīgā, Patversmes ielā 21

Tājr. 92494
Tālr

-
92058 un 21794

Koku tirgotava Kafejas, kakao, šokolādes un

l Buntes un B. Kau
E

.

MežS
- Rīgā

Pirts ielā Ns 8, Maskavas ielas stūrī
.

. ... V(, \ n

Oaugavgnvas iela JNs 10

Tāļr. 30697
t

. . 1
TaJr.: Personīgais 32571.

„
Pašūt, un eksped. 32793.

Finieru noliktava \L. Jauna lela 2 -

9 I. Nolikt. Kaļķu ielā 9—26717.

Kantoris / (Doma lauk.)
„

11.
„

Matīsa ielā 8—94920.

»
111.

- Marijas ielā 2-34346.

,r' a?o?I »
IV- »

Brīvības ielā 40—94587.

Mašīnu fabrika, kapara kaltuve, ču-

guna un metāla lietuve A Q* I U— /\A U— ii

S.

W2. Minuth, Rigā Latvija,

Ģertrūdes ielā 28 Rīgā, Aspāzijas bulv. JSft 3

Tāļr. 32348
3545

Pakkas. s un kokapstrādāšanas tabrīka

Kungu, dāmu un formas tērpu
ie

i • i ff

drēbnieks
„
LātKāSt

Alberts Pincis Rigā -T^t^ l7

Rīgā, Āgenskalnā, Mārupes ielā 1.

Tāļrunis 41860 D - v • -i*

Buvgaldnieciba
Pagatavo kungu un dāmu apģērbus, kā arī formaš

tērpus, pēc visjāunākiem fasoniem, Darbs tiek j LcV^+m
izpildīts apzinīgi un noteiktā laikā — pilnīgi sra- *

J |\ [ X li KS
rantējot par šāvu darbu.

W " IXI U ,IfXJ

Rīgā, Gogoļa ielā 2, tāļr. 30677



Koku apstrādāšanas
_~ , ...

fabrika
IlUlllll lirlillCl

P. Caune J. Sipolinš
Rigā, Sparģeļu ielā 10.

Izpilda visādus kokapstrā-

dāšanas darbus par bezkon-

kurences cenām, pilnīgi ga-

rantējot par darbu. Rīgā, ftvotu ielā 62

Tāļr. 92906.

Koku izstrādājumu eksports

i■ ■ i

i■ ■ 1

Ž.Lagzdina
n

n
I maizes fabrīķa

I* Rigā, Matīsa ielā Nš 52.

ķ1 Tā|ruņi: 9-1-4-2-3, 9-1-6-5-6.

yp
| y | ļjļ ļ Tekošs rēķins Pastā Ns 1339.

N O DAĻAS:

metāla hausēlava
VI. Brīvības ielā 15, tāļr. 20777

m m V. Ģertrūdes ielā 73
™ ™

VI. Pulkv. Brieža ielā 3, tājr. 31592

VII. Marijas ielā 62

VIII. Rēveles ielā 34

IX. Matīsa ielā 8 •

Rigā, Kuģu ielā 14. BjiidaroipPrtiwW4*i
a 3 XI. Majoros, Jomas iela 44

Tāļr. 23836. XII. Elizabetes ielā 33, tāļr. 26687

XIII. Majoros, Jomas iela 80.



Rezervēts pas. 795. Rlfreds Trijctcs

Rīgā, 1934. g. janvārī. Rigā, Palasta ielā 3. Tāļr. 29186.

Siena un auzu tirgotava
jQrgenson _

D. Gutkin OttoŠvarc

Rīgā, L. Maskavas ielā, sark. spīķ. N° 22.

Tāļr.: 30308. Rīgā, Vaļņu ielā 20.

Kārļa Helmaņa
pārtikas preču tirgotava un maizes

Rezervēts

ceptuve

Slokas ielā JSfe 104. Tāļr.: 39295. pas. N° 648. 8. XII. 1933. g.

Saru un astru šķirošanas

Trikotāžu darbnīca darbnīca

Kurts Ziegels B* Gabrilovič

Rīgā, Marijas ielā Jn° 103. Rīgā, Timoteja ielā J. Tāļr. 27706.



ī Ziemeļu Baltijas Zāģētavas fi|S* 1

I
Rīgā, Daugavgrīvas ielā 59. Tālr

-

393īi |
ļļ Eksporta nodaļa: I. Smilšu ielā 23/25. 1
\ Tāļr. 22719, |

IafIHHHHBBHnHBVHBB | HHHMlli«HilWi«lM—HHiM—iHMiIHiIHHIMIH

Kristai stiklu
Mgbeļ(J veika,s

slipetava

,KRISTPiLL"
KKAiH,ŅS

Ģertrūdes iela 29.

Taļr. 96317.

* Mēbeļu rūpniecība:

Rigā, Jaunielā 12
R| ā ie |ā 32

,

Tāļr. 34232.
3

| Ilģeciema eļļas spiestuve K|S. |

I L. Kremmert un Co. |
I

Rīgā, Planku ielā 1. Tāļr. 39292. |



KriŠjaņa Barona Koku apstrādāšanas

TaUtaS rūpniecība

,|l(JOrtllBK
R. Pasternak, Rīga.

Mācības notiek vakaros.

Jaunus audzēkņus uzņem seme-

stru sākumā.

Tuvākas ziņas kanclejā

' Rīgā, Skolas ielā X 32
Ģertrūdes ielā 125, tāļr. 28369.

no pīkst. 18—20. v

I inaf" K|S Rigas

|)||Jd| Birstu Fabrika
™

Georg Lenk.

Grūbu, putraimu
Rlgā Vēja eiā 22/24.

dzirnavas.
�

ĒMSI Mūsu ražojumi:

Zobu birstes, galvu - un

drēbju birstes un daž. veida

Rīgā, Tvaika ielā 23, tāļr. 37108. roku birstes.



i Galdniecība 1

m ļļ
_

r

0
■ Valmieras iela 1, (paša nama)

UWBw
m Tāļrunis 22697 M

1
'

b£)<Si^^)Q^^)<^^S>@^£>(s (<r=is@

| Metāla apstrādāšanas | | Trikotāžu un zeķu |
| darbnīca | | adītava |

ļ K. Jankevič I I Tirdz

s

n

ab

rQpn
- |

2 Rīgā, Stabu ielā 74, tāļr. 95170. I £ Kurmanova ielā 21, tāļr. 33704.

|



lespiests H. Šitces spiestuve, Rīga, Palasta iela 9. Tāļr. 218&5.

i AttiĒmāmMMA Automobiļu gaisa |
i putu aparāti

o

*

i VSt
Jauns! Gaisa polo--raazmolor-1

I \ šļirces un gaisa putu hidropulfi. |
Daudz piegādāti un atzīti. Ttk

BBfifiltti Pieprasiet piedāvājumus.

| t. o. nanijus,l s. ļ

[ ļ

Tāļrunis
22098."

1 Mēbeļu rūpniecība |
I E. Nazers, I
I Rīgā, Rēveles ielā, 91, tāļr. 91132. i

1...

#

((

j
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