Mārupes novada senas mājas un varoni.
1 “Rasas” (Sīpeles iela 20)
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Mājā dzīvojis Kristaps Jansons, priekšzīmīgs
Mārupes pagasta jaunsaimnieks. 1931.gada
17.februārī saņēmis Triju Zvaigžņu ordeņa
Sudraba goda zīmi.

2 “Dimzas” (Sīpeles iela 2)
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Mājā
dzīvojis
Eduards
Ābele
(30.01.1899.-1944.).
Mācījies Ezeres pagastskolā.
1.Pasaules kara laikā kā
brīvprātīgais
dienējis
7.
Bauskas latviešu strēlnieku
pulkā.
Latvijas
armijā
iesaukts 29.11.1919. Kuldīgā,
piedalījies Latgales atbrīvošanas cīņās. Kareivis 11. Dobeles kājnieku pulkā.
1920.gadā apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni par izlūkgājienu Latgales
frontē 1920.g. 11.jūnija naktī uz Prigorodkrasnojes sādžu Osvejas ezera raj.
stiprā ienaidnieka ugunī. Ābele pēc savas ierosmes uzbruka pretinieka
nocietinājumiem, ar patšauteni apklusināja lielinieku ložmetēju, pirmais
ielauzās mājā un saņēma 4 gūstekņus, tā sekmēdams visas sādžas
iekarošanu. Atvaļināts 20.01.1922.g. Dzīvojis Mārupes pag. Tēriņu ciemā
(vēlāk mājās “Dārzābeles”- vairāk info pie objekta Nr.10). Pirms 1919.g. bijis
kurpnieks, pēc 1928.g. mašīnists. Vietējās organizācijas “Aizsargi” nodaļas
dalībnieks. Par turpmāko likteni ziņu nav.
E.Ābele bjis arī Latvijas šaušanas organizācijas dalībnieks. 09.09.1936.
šaušanas sacensībās izcīnījis 1.vietu un zelta krūšu nozīmi, viņa brālis
Voldemārs Ābele 2.vietu un sudraba nozīmi, mārupietis Jānis Rozebnergs
3.vietu un bronzas nozīmi. Visi trīs iedalīti pirmās šķiras šāvējos.

3 “Saurieši” (Ventas iela)

Mājā dzīvojis neatkarīgās
Latvijas
diplomāts
Aleksandrs Heinrihs Birznieks
(dz.19.11.1882)
ar
kundzi
Helēnu. Absolvējis Nikolaja
ģimnāziju Rīgā, vēlāk prestižo
Maskavas
universitāti.
Pēc studijām strādājis par
skolotāju Sāmsalā, pēcāk pasniedzis vēsturi F.Šmithena ģimnāzijā Dubultos
un mācību iestādēs Gomeļā, Lodzā, Lomžā un citās Krievijas pilsētās. 1920.
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gadā atgriezies Latvijā. Pārzinot krievu, vācu un franču valodas saņem darbu
Ārlietu ministrijā – 15.09.1920. Latvijas ārlietu resora vadītājs Zigfrīds Anna
Meierovics ieceļ viņu par pirmo sekretāru Austrumu valstu nodaļā, 14.03.1921.
kļūstot par tās vadītāju. No 1923.strādājis Krievijā par Latvijas sūtniecības
padomnieku un, paralēli, no 1925.-1930. par Latvijas ģenerālkonsulu
Ļeņingradā. 05.07.1927. apprecējis armēņu muižnieka meitu Helēnu BekMelin Tangijevu, dzimušu Pavlovskā 21.05.1907. Helēna, pēc pāra pārcelšanās
uz Latviju 1927.gadā pievienojās Nacionālās operas baletam. Iemācījusies
latviešu valodu kļuva par latviešu Nacionālās operas prīmabalerīnu, vēlāk
– par izcilu baltermeistari un pedagoģi. Šodien reti kurš atceras, ka slavenā
Gatves deja ir Tangijevas radīta. Helēna Tangijeva-Birzniece bija pirmo Deju
svētku (1948) virsvadītāja un vēlākos gados Deju svētku Goda virsvadītāja.
Mirusi 1965. gadā. Apbedīta Meža kapos.
Pāra ceļi šķīrās un A.Birznieks devās pildīt Latvijas ģenerālkonsula
pienākumus Dancigā. Pēc Latvijas okupācijas 1940.gadā devās trimdā uz
Franciju, kurā mira 26.03.1961. Diplomāts 14.11.1928. saņēmis III pakāpes Triju
Zvaigžu ordeni.

4 “Sproģi”/ Braslas iela (cara laikā – Cērtenes iela)
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Dzīvojis kapteinis Nikolajs Ošiņš (Reinholda dēls).
Dzimis 05.08.1901., tirgotāja ģimenē. Mācījies
Nikolaja
ģimnāzijā,
absolvējis
1.izlaidumā
20.05.1920. Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi
01.06.1919., piedalījies cīņās pret bermontiešiem.
Dienējis 6. Rīgas kājnieku pulkā, seržants 9.
Rēzeknes kājnieku pulkā. 1923.g. apbalvots
ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
12.09.1928. ar LR atbrīvošanas cīņas 10.gadu
jubilejas medali, 16.11.1938. Viestura ordeņa IV
šķiru. 11.11.1924. saņēmis Lāčplēša kara ordeņa
III šķiru par 15.10.1919. cīņām Bolderājas rajonā
- kaujā ar vāciešiem pēc 9. Rēzeknes kājn.
pulka vada komandiera ievainošanas uzņēmās
komandēšanu, vada priekšgalā triecienā izsita
ienaidnieku no Bolderājas ZA daļas, pēc tam
no Bolderājas kāpām, saņēma vairākus gūstekņus un ieguva trofejas.
(foto – saņem ordeni. Pa labi pulkvedis Jānis Balodis, pasniedz prezidents
Jānis Čakste.) Vēlāk mācījies karaskolā, beidzis virsnieku kursus. Darbojies
Latvijas skolotāju slimokasē, Latvijas Sarkanā Krusta valdē. LKOK biedrības
revīzijas komisijas priekšsēdētājs. 1937.g. 5.Rīgas aizsargu pulka komandiera
palīgs.1940.-1941. g. tehniķis Rīgas celtniecības trestā Nr. 7. NKVD apcietināts
1941.g. martā. PSRS Augstākās tiesas kara kolēģija 1941.g. 29.jūlijā Maskavā
notiesāja uz nāvi. 16.10.1941. nošauts Maskavā.
21.12.1929. apprecējies ar Lilliju Almu Ulfers (dz.03.03.1902.-19.11.1997.),

ilggadēju Kara skolas darbinieci, kura par savu darbu šeit 11.01.1930.
saņēmusi Kara skolas žetonu.
Ģimenei bijuši 2 bērni meita Maija Dzintra (20.01.1932.-27.08.1933.) un
14.07.1935. dzimis dēls Andris Juris Ošiņš. Andris kopā ar māti un vecomāti
atstāja dzīvi Rīgā, apmetās Mērsragā un vēlāk Talsos.
1957.g. Latviju pāršalca vēsts, ka neprofesionāls
aktieris, Latvijas Lauksaimniecības Akadēmijas
Mežtehnikas fakultātes 4. kursa students Andris
Ošīiņš izvirzīts galvenajai lomai kinostudijas
„Mosfiļm” un Somijas kinostudijas „Suomi-Film”
kopražojuma filmas „Sampo”. 1962.g. apprecējās
ar Astrīdu Bērziņu. Miris 13.03.2004.g. Apbedīts
Rīgā, 1.Meža kapos.

5 “Donavas” (agrāk “Grantiņi”)

pagastā. Mārupes pagasta vecākais un 5. Rīgas Aizsargu pulka Mārupes
nodaļas vada komandieris Mārupes nodaļas aizsargs. Saņēmis II šķiras
Triju Zvaigžņu ordeņa medaļu. Aizturēts 1945.gada 24.janvārī 143.Armijas
rezerves strēlnieku pulkā un nosūtīts uz Jarinlagu Molotovskā. 1945.gada
17.aprīlī arestēts. Izcietis sodu 8 gadus Jarinlagā. Atbrīvots 1954.gada 8.maijā.
Apglabāts Mārupes kapos.

12 “Krūmvēveri”

Dzīvojis virsseržants Jānis Krūmiņš, dzimis 1893.g.
16.decembrī. Bieriņu pagastā, Rīgā. Virsseržants 8.
Daugavpils kājnieku pulkā. 1921.gadā saņēmis Lāčplēša
kara ordeni par cīņām 1919.g. 19.-21.novembrī pie Līvbērzes.
Miris 1968.g. 26. janvārī Beerfelden, Vācijā.

13 “Abavas” (agrāk “Tiltiņi”)

Mājā dzīvojis Valsts statistikas pārvaldes Mārupes
pagasta brīvprātīgais korespondents Mārtiņš
Strautmalis, kurš par savu darbu saņēmis Triju
Zvaigžņu ordeņa II pakāpes sudraba goda zīmi.

6 “Lieldzintari” (Braslas iela 12)

Mājā
dzīvojuši
Mārupes
pagasta
vecākais
Jānis
Rozenbergs,
dz.18.02.1904.10.04.1942.
un
pagasta
aizsardžu priekšniece Minna
Rozenbergs
(Mizonis),
dz.02.02.1904.- 02.03.1994. Abi
bija aktīvi Mārupes pagasta
Aizsargu organizācijas biedri. Dāvinājuši zemi Aizsargu nama būvniecībai,
uz kuras šodien atrodas kultūras nams. 1941.gadā Mārupes pagasts zaudēja
arī savus aktīvākos cilvēkus, tai skaitā Jāni un Minnu, kurus kopā ar Minnas
vecākiem no “Lieldzintariem” 14.jūnijā izsūtīja uz Sibīriju. Pēcnācēju viņiem
nav. Jānis nošauts Soļikamskā, apbedīts Krievijā. Minna atgriezusies Latvijā
1953.gadā. Bijusi Mārupes aizsardžu grupas vadītāja. Minna saņēmusi
Aizsargu medaļu “Par centību”.

Brāļu kapos Rīgā.

14 Piemiņas akmens Mārupes novada Lāčplēša

ordeņa kavalieriem. Atklāts 11.11.2018., godinot 7
LKOK. (Mārupes vecie kapi)

15 “Lamberti” (Lambertu iela 33)

16 “Straumes” (Lielā iela 36)

7 “Rožkalni” ( Gaujas iela 25)

Jāņa Rozenberga Teņa dēla
dzimtas mājas pirms kāzām ar
Minnu Mizoni un pārcelšanās
uz
“Lieldzintariem”.
Jānis
Rozenbergs saņēmis Aizsargu
medaļu “Par centību”, Viestura

sudraba goda zīmi. Apbedīts Mārupes kapos.

ordeni un Brīvības pieminekļa celšanas piemiņas zīmi. Bijis 5. Rīgas Aizsargu
pulka Mārupes nodaļas priekšnieks un pagasta vecākais. (Vairāk info pie
Nr.6)
nekas nav saglabājies)
Nu jau nojauktajās mājās “Zemenes”, kas atradušās šajā
vietā, dzīvojis dižkareivis Eduards Stebers (Andreja dēls)
– dzimis 1890.g. 26.maijā Stāmerienas pag. Kareivis 1. (4.)
Valmieras kājnieku pulkā. 1921.gadā saņēmis Lāčplēša
kara ordeni par 1919. g. 7.aprīļa sakaru atjaunošanu uz
Rīgas-Pleskavas šosejas pie Jaunlaicenes skolas starp
latviešu un igauņu vienībām. Mūža nogalē pensionārs. Miris 02.06.1970.g.
Mārupes pag., apbedīts Ziepniekkalna kapos.

Eduards Ābele (info pie Nr.2)
apprecējās ar Mildu Ābeli
(29.06.1901-21.03.1988) no mājām
“Dārzābeles”. Izsūtīta 25.03.49
uz Omskas apgabalu Drobiševas
rajonu. Atbrīvota 06.06.1956. –
atgriezusies Mārupē. Mājās pēc
ģimenes izsūtīšanas uz dzīvi
palika mājas strādnieki. Pēc Mildas atgriešanās no izsūtījuma, Dārzābelēs
dzīvojošā ģimene uzņēma viņu atpakaļ dzimtas mājās (attēlā – no labās
Milda Dārzābele pēc Sibīrijas, vidū Janīna Pučka, fonā Dārzābeļu saimniecības
ēka “Asarīši”). Apbedīta Mārupes
kapos.

11 “Vētras”

Mājās dzīvojis Ādolfs Vētra
(1886.-23.02.1956.),
dzimis
Tukuma
apriņķa
Slampes

Matīss Vītols (dz.12.04.1899.),
5.Rīgas
aizsargu
pulka
Mārupes nodaļas aizsargu
vada komandieris. Latviešu
Jaunatnes savienības Mārupes
nodaļas
vadītājs.
1935.
gada 13.maijā saņēmis Triju
Zvaigžņu ordeņa II pakāpes

20 “Doniņi” (Lilliju iela 55)

Mājā dzīvojis Jānis Doniņš, saņēmis Latvijas
aizsargu organizācijas augstāko goda zīmi Aizsargu Nopelnu krustu.

20km

Latvijas valsts apbalvojumi
Latvijas Republikā 20.gadsimta 20.–30. gados bija četri apbalvojumi –
Lāčplēša Kara ordenis, Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības
krusts. Pēc neatkarības atgūšanas, 1994.gada 25.oktobrī tika atjaunots Triju
Zvaigžņu ordenis, 2004. gadā – Viestura ordenis un Atzinības krusts.
Lāčplēša kara ordenis - Mūsdienās Lāčplēša Kara ordenis
vairs netiek pasniegts. To pasniedza no 1920. līdz 1928.
gadam. Pirmais un augstākais Latvijas valsts apbalvojums.
Dibināšanu ierosināja Latvijas armijas virspavēlnieks
pulkvedis Jānis Balodis. Piešķīra par kauju nopelniem
Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku
pulku cīnītājiem, ārzemniekiem, kuri palīdzējuši brīvības
cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas valsts dibināšanu. Tam
bija trīs šķiras – I, II un III.
Triju Zvaigžņu ordenis - dibināja ar prezidenta Jāņa
Čakstes parakstīto likumu 1924.gada 25.martā. Pirmais
LR civilais ordenis. Zīmējumu izstrādājis Gustavs Šķilters.
Pirmie kavalieri – J.Čakste, Z.A.Meierovics, K.Ulmanis un
Rainis. 20.10.1994. ordeni atjaunoja. To piešķir pilsoņiem
un ārvalstniekiem par nopelniem tēvijas labā. Devīze Per
aspera ad astra (Caur ērkšķiem uz zvaigznēm). To izgatavo
juveliera Jāņa Mikāna zeltkaļu darbnīcā “Kalvis”. Ordenim
ir 5 šķiras un 3 Goda zīmes.
Viestura krusts (Vesthardus Rex) ordenis dibināts
1938.gadā senās Latvijas varenības piemiņai. Devīze ir
Confortamini et pugnate (Esiet stipri un cīnaties!).
Viesturs bija seno Zemgaļu karavadonis kura pārziņā
13.gadsimta sākumā bija Zemgales rietumu daļa. Viestura
ordenim bija tikai pusotru gadu ilgs mūžs, bet tas
atjaunots 2004.gadā. Meta autors - mākslinieks Herberts
Mangolts. Ar Viestura ordeni var apbalvot arī pēc nāves.
Tam ir 5 šķiras un 3 pa goda zīmes.

21 “Prātnieki” (Rožleju iela 40A)

Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance) dibināts 1710.
gadā Liepājā. Sākotnēji piešķīra par izciliem nopelniem
civilā un militārā jomā. Tā saņēmēji ieguva mantojamu
muižnieka titulu. Ordeņa nēsāšana bija obligāta. Tiem, kas
to neuzlika, Kapituls varēja ordeni atņemt. Pēc kavaliera
nāves viņa piederīgajiem ordenis bija jānodod atpakaļ.
1938.g. atjaunots par piemiņu Kurzemes un Zemgales

22 “Druvas” (Daugavas iela 16)

hercogistes slavas laikiem. Devīze Pour les honnêtes gens (Godaprāta
ļaudīm).
Mūsdienās, atjaunots 2004.gadā. Ar to apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un
par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un
izglītības darbā. Tam ir 5 piecas šķiras un 3 pakāpju goda zīmes.

Mājā dzīvojis fotogrāfs Rūdolfs Balodis. Par savu
darbu 16.11.1938 saņēmis Atzinības krusta 5.šķiru.
1930.gadu 2.pusē Rūdolfa Baloža fotostudija
atradās namā Kaļķu ielā 13, Rīgā. R.Balodis
emigrēja un mira Itālijā.

23 Aizsargu nams (Mārupes Kultūras nams – Daugavas iela 29)

9 “Māliņi” (Rožu iela 34)

10 “Dārzābeles” (agrāk “Caunes”)

15

- Zīriņš Roberts (dz.1890.g.) ,
Rīgas pilsētas būvju valdes
satiksmes direkcijas pārzinis.
17.11.1937. sanēmis Trīs Zvaigžņu
ordeņa zelta goda zīmi.
- Zīriņš Voldemārs, (28.09.1897.,
Majori – 18.03.1966. Rīgā).
Tālbr.kapteinis,
jūrskolotājs.
1919.g. beidzis Odesas tirdzn. jūrasskolu. Latvijā atgriezies 1924. Dibinājis
kuģu vadītāju privātsk. Rīgā, Meža ielā 4a 1928.g. 1936.-41. skola atradās
Mārupē “Jaunzīriņos”. Skolā mācīja jūras un upju praksi, navigāciju, lociju,
noteikumus par kuģu sadursmju novēršanu uz jūras. Skolas absolventi
ieguva Latvijas piekrastes un upju kuģu vadītāju tiesības. Līdztekus darba
skolā Zīrings bija Latvijas upju kuģu kapteinis līdz 1940.g. PSRS-Vācijas kara
laikā veicis takelāžas darbus. Sarakstījis māc.grāmatas par jūrskolām. Dzīves
pēdējos gados pensijā dzīv. Mārupē “Zīriņos”.
20
19 “Jaunzīriņi” (Ziedleju iela 8)

Dzīvojis Jānis Štaueris, kurš no 1919.g vadīja 5.Rīgas aizsargu pulka Mārupes
nodaļu. Dzimis 04.10.1897. Krimuldas pagastā. Latvijas armijā dienējis nav,
bet 6.tā Tukuma latviešu strēlnieku pulkā no 15.10.1916. līdz 05.04.1918. kā
strēlnieks. 1929.gadā saņēmis Aizsargu medaļu “Par centību” un 18.11.1933.
gada arī Aizsargu Nopelnu krustu. 1929.gada 13.novembrī piešķirta Triju
Zvaigžņu ordeņa II pakāpes sudraba goda zīme par darbu kā Mārupes
pagasta vecākajam policijas kārtībniekam. 1941.gada februārī J.Štauers
apcietināts.

8 “Zemenes” (Gaiziņa iela 6 – no senājām mājās vairs

Mājās dzīvojis Alberts Laiviņš (Jāņa dēls), dzimis 03.12.1921.
Laiviņš bijis latviešu leģionārs. 1944.gada 13.marta
laikrakstā “Tēvija” Nr.61 rakstīts kā stūrmanis A.Laiviņš
kopā ar citiem Volhovas leģionāru trieciengrupas
biedriem, Rīgā godināts Latvijas pašpārvaldē. Saņēmis
Vācijas armijas apbalvojumu – Dzelzs krustu par cīņām
pret boļševikiem pie Volhovas, Novgorodas, Lugas
Pleskavas un Ostrovas. Strādājis Rīgas rajona kolhozā
“Mārupe” par garāžas priekšnieku un mehāniķi.

Voldemārs
Bremmers,
Bruņošanās
pārvaldes
vecākais rakstvedis, 1932.gada
16.novembrī saņēmis Triju
Zvaigžņu ordeņa I pakāpes
zelta goda zīmi.
- Mārtiņš Bremmers, Rīgas
pilsētas aizsardzības valdes
saimniecības pārzinis. 1937.gada 15.novembrī saņēmis 5.šķiras Triju Zvaigžņu
ordeni.
Pirmie Mārupes pagastā sāka ražot skābbarību.

18 “Zīriņi” (Ziedleju iela 14)

Mājā dzīvojis Augusts Tiltiņš,
Pirmā Pasaules kara invalīds.
Saņēmis
divus
Krievijas
cara armijas Sv.Jura krusta
apbalvojumus.
02.11.1939.,
saņemot pensiju aplaupīts
un nošauts. Viens no 4
mārupiešiem, kuri apglabāti

Mājā dzīvojis Kristaps Lamberts, Valsts zemes
bankas Jelgavas nodaļas pilnvarotais. 1937.gada
5.maijā saņēmis V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

17 “Zieduklēpji” (Ziedleju iela 20)

ēkas arhitekts Artūrs Braunfelds, celta 1936.g. Ēka sākotnēji celta kā
Aizsargu nams par Mārupes Aizsargu organizācijas
savāktiem ziedojumiem uz pagasta vecākā Jāņa
Rozenberga un viņa sievas Minnas Rozenbergas
– pagasta aizsardžu priekšnieces, dāvātā zemes
gabala.
5.Rīgas aizsargu pulka Mārupes nodaļu vadīja
Jānis Štauers (skatīt Nr.22.), aizsardzes - Marija
Grīnberga no “Zaļkalniem”, no 1936.gada Minna
Mizone-Rozenberga no “Lieldzintariem” (skatīt
Nr.6). 1940.gada 20.jūlijā aizsargu organizācija
likvidēta.
- Ēkā strādājis Jānis Ēķis, kurš diriģējis Mārupes
pagasta kori. 1933.gada 16.novembrī saņēmis
Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru. Bijis arī Latvijas
Nacionālās operas režisora palīgs.
- Dienesta dzīvoklī pagasta mājā dzīvojis Jānis
Vītoliņš, Mārupes pagasta sekretārs. 1939.gada
maijā apbalvots arī ar Atzinības krustu.

Maršruts tapis sadarbībā ar Mārupes novada
vēstures pētnieci Guntu Lielkāju
Izdevējs: Mārupes novada dome
e-pasts: turisms@marupe.lv
Tālr. 28347211

Patīkamu atpūtu!

Aizsargu organizācijas apbalvojumi
Aizsargu Nopelnu krusts bija Latvijas aizsargu
organizācijas augstākā goda zīme no 1927. līdz 1940.
gadam. Piešķīra par varonību, izcilu darbību aizsargu
organizēšanā un apmācībā. Tās mērķis godināt cilvēkus,
kas veikuši pašaizliedzīgu darbu valsts iekšējā miera un
kārtības uzturēšanā. Goda zīmi piešķiršanu izlēma aizsargu
valde, akceptēja - Iekšlietu ministrs. Varēja apbalvot arī
valsts amatpersonas, karavīrus un ārzemniekus.
Aizsargu medaļa “Par Centību” bija Latvijas aizsargu goda zīme no 1927. līdz
1940. gadam. To piešķīra par ilggadīgu kārtīgu dienesta
pienākumu pildīšanu organizācijā.Medaļa bija jānēsā zaļi
baltā lentē. Izskata autors bija mākslinieks Kasparsons.
Šī bija viena no divām aizsargu goda zīmēm. Reizē ar šo
dibināts aizsargu “Nopelnu krusts”.

Ārvalstu militārie apbalvojumi
Svētā Jura krusts - Krievijas impērijas apbalvojums militārpersonām, ko
pasniedza apakšvirsniekiem, karavīriem, matrožiem. Izveidots 1807. gadā kā
Svētā Jura ordeņa goda zīme. Pēc 1.Pasaules kara beigām
faktiski Jura krusts beidza pastāvēt, tomēr ar to apbalvoja
Baltās kustības dalībniekus par cīņām pret lieliniekiem
Krievijas pilsoņu kara laikā. Mūsdienu Krievijā atjaunots
1992. gadā.
Dzelzs krusts bija Vācijas militārais ordenis, ko 1813. gadā
dibināja Prūsijas karalis Frīdrihs Vilhelms III, lai apbalvotu
militārpersonas par nopelniem Napoleona karos.
Dzelzs krustu nepasniedza par nopelniem miera laikos.
Vairākkārt atjaunots sakarā ar Vācijas iesaistīšanos plašās
militārās kampaņās — 1870. gadā (Francijas—Prūsijas
karš), 1914. gadā (Pirmais pasaules karš) un 1939. gadā
(Otrais pasaules karš).

