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Rahvas austab langenud kangelasi.
Pühapäeval avatakse Alutagusel kaks mälestussammast Vaba

dussõjas langenuile: „Körve* lahinguplatsil ja Sininõtnmel.

Auavaldus kapten H. Jürgensoni mälestusele.
HIIhIbiM Virn vapramale

Vanadele positsioonidele asuda.
Kuna waenlase! ott kawatsus suure

Pliile.

mate jõududega pealetungile asuda,

Pühapäeval, 16. juulil awatakse
Iõhwi juures Kõrwe lahingu platsil

sõjalaewad tule Iõhwi alewile ja õige
ägedalt pommitati raudtee piirkonda,

siis selleks otstarbeks awasid waenlase

mis aga kahju ei sünnitanud, sest

samas lahingus Vabadussõja ajal lan

pommid langesid kas siinpool alewit
ja raudteed wõi lendasid üle alewi ja

genud kapten Hugo Jürgensoni

Punawäe eelsalgad alustasid peale
tungi. Meie poolt wastati ägeda püssi

ta kuulipildujate tulega. See kestis

wäe kahurpatarei poolt lastakse aupavgud.

seisukohtadele. Algas äge laskmine waen

lituse lõppedes on terwitused kaitseväe-

lase poolt, kes oli koondanud suure

osade ja organisatsioonide esindajate poolt.

mad jõud. Kapt. Jürgenson pidas sidet
öö jooksul polgu staabiga; hommikul

ilmus ta Kõrwe kõrtsi juure ja seadis
üles kuulirahe all kuuttpilduja.
Ta andis oma meestele käsklusi ja
korraldusi, kuid sai alul jalast haavata
ja kukkus maha. Kuid hulljulgelt tõusis

ta püsti ja tegutses seni, kui teda

Nimetatud sammas asub Narwa
maantee ja Toila teede ristil (5 klm.

tagafooniks looklew Pühajõgi ja sega

nendest mürskudest ei olnud. Ainult

tabas teine kuul pähe, mille tagajärjel
suri. Lahingukaaslased kandsid ta warjule. Samal ajal waenlane tungis peale
kogu rindel ja samuti katsus meie wäeosi tiiwadel ümber haarata.

Oru lossile langesid kaks mürsku.
6. dets. waenlane algas pealetungi

löödi tagasi ohvitseride rühma poolt,

Jõhvist) ilusal kohal, künkal, millel
mets.

Selle koha ümbruses peeti 7. ja 8.
detsembril 1918. a. ägedaid lahinguid,
kus waenlane kolmelt poolt peale tun
gis ja meie positsiooni mainitud kohal

Jõhwile. Olid wisad wöitlused Künna
pea ja Oru-jaama joonel, mille järgi

Vaatamata sellele, et waenlane

tungis ta siiski uuesti peale suurte

4. polgu osad olid sunnitud taanduma

jõududega.
Salga juhi surma järele tekkis wäike

ümber haarata püüdis. Juba enne
Kõrtse lahingut oli ta merelt Iõhwi

Iõhwi rajooni. Rügemendi kaks kom
paniid jäeti Kõrwe kõrtsi — Pühajõe

segadus. Meie wäeosad taandusid Jõhwi joonelt raudtee sihis Sompa.

alewit ja raudtee piirkonda tugewasti
pommitanud ja kawatfes Iõhwi teede-

seks läbikäijate komando ja 5. rüge

silla kaitseks, kuid öösel tulid wahetumendi kompanii.

sõlmepunkti saada oma kätte.

Kol. Seimani poolt oli käsk kaitsta

Kapten Jürgenson oli oma Väe
osaga 5. polgust l. dets. i918. a. fron
dile tulnud 4. polgu ülema polkownik
Seimani käsutusse. Tema sai Ülesan
deks kaitsta raudtee ning maantee Va
helist piirkonda Oru jaamast kuni Kõrwe kõrtsini, mida ta täitis wiimse Või
maluseni, näidates Üles suurt julgust
ja wahwust. Lahingu kestel tabas teda
kuul. Olles haawamd, jäi ta siiski riwisfe ja andis oma alluwatele käsklust
ja korraldust. Kuid ei kestnud kaua ja
uus kuul tabas teda otse pähe ja ta
langes keset lahingut... ning lahingu
kaaslased kandsid ta metsa warju. Meie

Vägede taandumisel jäigi tema surnu
keha waenlase kätte ja on kuni tänini
leidmata.

Nüüd hiljuti, 15 aasta pärast moo

dustati kapt. Jürgensoni mälestus
märgi püstitamise komitee 4. üks. ja-

lawäe pataljoni, K. L. Iõhwi malevkonna, Wabadussõjas langenute mäles

tamise Iõhwi kihelkonna komitee ja
Iõhwi Vabadussõjalaste Liidu esinda
jatest, kes samba kawandi kunstnik
A. Kast'il Valmistada laskis ja kiwiraiumise töö ja samba ülesseadmise
M. Meermanni kiwitvõstusele Narwas
ülesandeks legi. Mälestusmärk on
wälja raiutud kodukihelkonna Eaka

ranniku graniidist ja on 3 meetrit
kõrge.

Mälestusmärk Kõrwe lahinguplatsil
langenud kapt. H. Jürgensonile.

Stanislause 3. j. ordu aumärk ja hil
jem ülendati staabi kapteniks.
Eesti Väeosade wormeerimise puhul

astus 5. mail 1917. a. 1. eesti jala
wäe polku ja määrati polgu tagawara
pataljoni 2. roodu ülemaks. Lühimat
aega oli pealL. selle komandeerimisel
174. jal. tagawara polgus Eesti sõdu
reid õpetamas.
1917. a. detsembri alul ilmus Tartu

Nowembri kuu keskpaigal astus
wormeeritawasse 5. jalawäe polku, kust

1. dets. 1918. a. jõudis posttstoonile

Viru rindele Oru jaama 5. polgu l
pataljoniga 3. polgu Ülema käsutusse.

Langes Kõrwe lahingus 8. dets.
1918. a., kus tegutses wäesalga juhina
pealetungiwa Vene enamliste wägede

wastu, näidates selles lahingus üles
suurt julgust ja awaldades püstwat
wastupanu.

Kapt. Jürgensoni surnukeha on
aegsete kaaswöitlejatega tema kolm

sor Iõhwi koguduse õpetaja J. Warik,
K. L. Iõhwi malewkonna pääliku abi,

õde Rosalle, Salme ja Ida Jürgen
sonid, kuna wanemad jnba mõne

jäädvustada esimest suuremat lahingu
asukohta peale meie Väeosade taandu
mist Narmast ja ühtlast Väärilist austust

ja lugupidamist osutada langenud ju
hile kapt. Hugo Jürgensonile.

Mälestusmärgi awab 1. diwiisi
ülem kindral Tõnisson, kuna Vaimu
liku talituse toimetab JõhDi õpetaja
' ärasõidu puhul õpetaja Muru, Kursist.

Kapten Hugo Jürgenson sündis
21. sept. (m. k.) 1894. a. Virumaal,
Rakwere linnas käsitöölise — rätsepmeistri Herman Jürgensoni pojana.

Õppis RakVere linna koolis ja
ilmasõja lahtipuhkemisel astus 7. uow.

1914. a. Vabatahtlikuna Vene wäkke
l jalawäe tagawara pataljoni.
26. mail 1915. a. komandeeriti 2.
Petrogradi lipnikkude kooli, millise 3
tuulise kursuse lõpetas 15. aug. 1915. a.

Kohe peale kooli lõpetamist saadeti
lipnikuna frondile määrates teenistusse

223. jalawäe OdojeVski polku.

Ilmasõja kestel 1914.-1917. a.
Võttis osa lugemata lahingutest Saksa

maa ja Austria wastu roodu komaudeerina ja lahingutes ülesnäidatud
Vahwuse eest annetati temale püha

N. Wildenau.

punawäe polku on «vaenlasele abiks
tulnud ja nad kawatsewad Peale tungida Kõrwe—Iõhwi sihis. Polguülem

Pühap. 16. juulil kell 12 päewal on
kogumine kaitsewäeosadele ja organi

andis käsu põletada maha Rarwa
maanteel, Kõrwe ja Liiwa kõrtside
wahel, üle Pühajõe wiiwad sillad, mis
ka süüdati põlema.

Positsioon wõeti siin pool sildade,
Kõrwe kõrtsist arwates, ja ülesanne oli
waenlast mitte üle silla lasta.

aasta eest on surnud.

Kõrva lahingu
käik.
Vabadussõja algpäewil 28. nowembrtl 1918. a., mil NõukogudeMne wäed suurte jõududega Narwale
pealetungi alustasid ja samal päewal
Narwa-Jõesuus ka laewadelt dessandi
maale lasid, taandusid meie wäed Narwast, et wõira aega oma wäeosade
korraldamiseks seljataguses.

Alul oli kawatsus Vaiwara kõr
gustikkudel asuda kaitsele, kuid et waen
lase dessant kahju ei sünnitaks, oli käsk

asuda kaitsele Oru jaama, Konju küla
ja rannikul asuwa Künnapea joonele.
Nimetatud positsiooni kaitse! oli 4. jala
wäe polk ja kaitseliidu osad.
1. dets. jõuab Oru jaama meie esi
mene soomusroyg. Samal päewal tulid
ka weel 5. polgu osad kapten Jürgen
soni juhatusel, kes jäid 4. polgu Ülema
kolonel A. Seimani käsutusse.

Viru Väerinde juhatajalt kindral
major A. Tõnisonilt oli käsk meie Väe
osadel pealetungile asuda, mis ka taga

järgi andis.
Soomusrong käis juba eelmisel päe

wal Vaiwara jaamas ja liikus koguni
edasi Aumere jaama suunas. Jalgwäe
osade poolt Võeti ära Türsama mõis,
kuid laskemoona lõppedes tutt jälle

satsioonidele Iõhwi turuplatsile, kust Väl
jumine Kõrwe lahingu platsile kell 12.30
kaitsewäe ja Iõhwi muusttakoort orkest
rite saatel. Võta walla organisatsioonid
(Toila, Konju, Võta) koguwad Toila teele

samba kohale. Kell 14 00 on mälestus
samba avamine. Mälestusmärgi püsti

Selle järel on waimulik talitus Kursi
õpetaja Murult. Vahepeal on koorllaul
Woka ja Toila kooridelt. Vaimuliku ta

Organisatsioonidele on kindlad platsid

ära määratud tee serwal. Laulukoorid
ühes orkestriga ning organisatstoonide
esindajad on samba juures.

Einelaud karastavate jookidega on
hra Hindperi poolt üle tee samba wastn.
Autode sa jõuwankrlte liikumine tasa
sel käigul kuni sambani; seisukoht teisel
pool Toila teed, Narwa maanteel.

HesiBiMiiiiB Sininommele.
Pühapäewal, 16. juulil kell 12 päe
wal awatakse Preterristil, Gkninõmme
kalmistul Wabadussõjas langenute mä
lestussammas. Vaimuliku talituse pea

vad õpetajad G. Kiwiste ja Pastik.
Päewakohaste kõnedega efivewad mitmed

tegelased. Kalmistule minnakse rongikäigus Peeterristi koolimaja juurest kell
Vai2, kaitsewäe orkestri saatel. Rongi,
käigust wõtawad osa kohapealsed.seltskondttkud organisatsioonid, kaitseliit, nais
kodukaitse ja kaitsewäe aukompanii. Kal
mistu! on korraldatud karastawate jookidega einelaud.

Mälestussammas on Valmistatud tse
mendist; talle on kinnitatud tahvlid järg
mise tekstiga ja langenute nimedega:
«Langenuile wõitluses wabaduse eest

1918.-1920. a. Valter Maewa, Aleksander Markson, Oskar Tünder, Jakob

Muda, Theodor Kose." Teisel tahwlll
leiduw tekst kõlab järgmiselt: ^Suuremat

armastust ei ole ühelgi kui see, et tema
oma elu jätab isamaa eest-.

tamise komitee esindaja annab lühikese

roima viimne vaatus.

1918. a., millal okupatsiooni wõimud
Eesti wäeosad laiali saatsid.

kapten Fr. Mlberg, konsistooriumi ajes-

seride kogu ja naiskodukaitse Iõhwi
patarei jaoskonna lahkel toetusel, et

Seega ott Kõrwe lahing lõppenud.

Mälestussamba aimamise
kaiva.

wäe polku, kus teenis kuni 5. apr.

seni leidmata. Lahingus langenud sõjakangelast leinawad ühes wabadussõja-

kapten N. Wildenau.
Mälestusmärgi püstitamise kulud
on nimetatud organisatstoonide poolt
kokku pandud ühes 5. pataljoni ohwit-

mikul.

punawäge.
7. dets. homm. wõeti wangi3punamäe
sõdurit ja saadi ühtlast teateid,.et kolm

tagawara pataljonist Rakwere 4. jala

Mälestusmärgi püstitamise komi
teesse kuuluvad 4. jalawäe pataljoni

ärimees E. Saik ja adwokaat, res.

4. rügemendi walwe tõke toodi
Oru joonelt ära weel 9. dets. hom

Iõhwi jaama sildade poolt küljest.
Luure pandi wälja, et teada, palju on

järele 1. diwiisiulem kindral A Tõnisson
awab mälestusmärgi, mille järel kaitse

kuni õhtupimedani, mil meie wäeosad
Iõhwi jaama liikusid, kuna osa Kõrwe
kõrtsi juure jäid.
Hommikul 8. dets. asuti endistele

raudteeliini. Samuti tulistati ranni
kut Woka mõisa ja wallamaja ning
Toila sihis, kuid samuti eritist kahju

mälestusmärk.

ülevaate samba ehitamise käigust, mille

Raudteemaja juurest leiti paljaksröövitud punaohvitseri luukere. — Punasõdurite ja punaohvttseride saaglhimu

Mida jutustavad kohapealsed elanikud.
Läinud neljapäewa hommikul kella
19 paiku Kreenholmi tee lähedal asu

wa randteemaja nr. 12 trepikoja
Vundamendi serwalt kaewates, tööli
sed sattusid Võrdlemisi hästi säilinud
inimluukerele. Luustik ajus ainult 89
sentimeetri sügawuses maapinnast,
mispärast alul oli suureks mõistatu
seks asjaolu, kuidas sattus laip sar
nasesse paika. Leitud luustik on mulla
põues olnud umbes 15 aastat, kuna
maja on hulga wanem. Kuidas sattus
luukere elamu trepikoja kohale, selle
kohta teawad mõned ümberkaudsed
elanikud pajatada õudseid lugusid.
Nimelt on leitud luustik sõjaaastail

Narwas elutsenud puna-ohwitseri
Michail Schupurowi (võtTschupurovi)
jäänused, tes tapeti röõwtmise otstar
bel ööl enne punaste Väeosade Narwast taganemist. Seltfimehed matsid
laiba snnre kiiruga randteemaja seina
ääre, lootuses hiljem Narwat tagasi
Võttes, korraldada kaasvõitlejale vää
rilised matused. Kuid Narwa jäi punastele kättesaamatuks ja nii nnuneskt
äsjaawastatud matmispaik.

Ahel hommikul letti raudfillapoolsett Kreenholmi Väljalt, lumehan
gest M. Schapueoro tapetult.

hõlpsam leida. Nimelt oli punastel kindel
lootus Narwat uuesti tagasi võita ja siis
korraldada M. Schupurowile väärilised

Mõrvarid olid oh vrile löönud kümme

matused,

kond noahaava selga ja rindu. Tapmine
oli sündinud Kreenholmi teel, kust ohver
lohistatt põllule, mida osutasid verised

jäljed lumel. Siin toimisid mõrvarid
laiba kallal põhjaliku puhastustöö. Rää
kimata rahast ja kalliskividega sõrmustest,

surnul oü ritsutud ka riided ja jalast

sängltade- ta ühe- tel-te lange
nutega Piweaeda.

Vahepeal kirjutati alla rahulepingule
ja Narva jälgi punastele kättesaamatuks.
Sõjaaegsete läbielamuste keerises elanike
meelest ununes peagi hadavüstl maetud

punaohvitseri matusepaik, kuni nüüd,

saapad

viisteist aastat möödunud, päewawalgele

Laiba tolleaegsel leiupaewal tabas
linna „kurb" faatuS.

tulnud jäänused elustasid endiseid mälestust

Punawäeosad hakkasid taganema. Meele

teepolitseisse, kelle korraldusel nad sängitatakse enam-vähem „ kristlikult.

tus paanikas likvideeriti Narwas wüma-

Leitud luud on wtidud Narwa raud

fco kaitsewäeasutised. Kreenholmi staabi

Nii seletawad luukere leidu wanemad

teenijad, et mitte jätta mõrva ohvriks

elanikud ümbruskonnast. Võib olla, et

langenud seltsimeest sõja tallermaale, kae

ametliku juurdlusega läheb korda kindlaks

vasid laiba ttbr-ttirego, nii nagu ta letti,
aluspejuwäel, randteemaja trepikoja vun
damendi ääre, ei hiljem oleks teda sealt

teha, kuivõrd see zutustis mainitud leiu
puhul peab paika ja kas luukere kuulub
tõesti M. Schupurowile.

Cestl sportlaste hiilgav esinemine.

Punaohvitseri M. Schupurowit, kes
sõjas kaotanud ühe silma ja liinile kõlb
matu mehena punaste terrori ajal Nar
was o.t jäetud väerinna taha tegutsema
staabijõuna, tuntt julma ja saagiahne
inimesena. Sagedasti ta teostas jõugu
punasöduritega, tui Narvas Valitses puu
dus ja nälg,

Erstt-LStt kergejõustiku maavõistluse senine üldtagajLrg

ümberkaudsete- külades haaranguid
rekwereerides talunikelt wttmase Vara
natukese. Teostades Narwas .kontrrevo
lutsionääride" otsimist, puistudes korte
reid ja rekwireerides punase terrori eest
põgenenud kodanike warandust,

Gchupurow oti alati rahamees,
ja kandis endaga ühes suuremaid summe.

Nit langes ta peagi ohvriks saagiahnetele punasõdmiteie. M. Schupmow elas
Joaorns, tuna staap asus Kreenholmis,

kust ta tuli õhtuti koju üsna hilja. Ta
kojutuleku aeg oli nähtawasti silmas peetud

41:39 Eesti kasuks.

Neljapäeva õhtul algas Tallinnas,
Kadrioru staadionil kolmas Eesti-Lätt
kergejõustiku maawõiillus. Esimesel

esines üsna tublilt, saawutades tule
muse 15:34,6. Kaugushüpes lätlane

Võistluspäeval Eesti efindusmeeskõnd saavutas üsna silmapaistvaid
tulemust. Eriti tublilt esines Jürlau,

järg 3 sentim. vähem). Teatejooksu
4X190 Võitis Läti meeskond ajaga

tulles 800 m. jooksus efimefe's ajaga

rinna wõrra taha. Pealtwaatajaid

1:58,6, mis on ühtlast uueks Eesti
rekordiks. Wiidlng tuli kuulitõukes
esikohale, lüües lätlast Dimsat 7 sm.

Võrra parema tagajärjega. 110 m.
tõkkejooksus eestlased saawutafid kaksik-

Rudzit saavutas 7,04 (Rähni taga
44,4, kusjuures eestlased jäid ainult
ott esimesel päewal staadionil 2500
ümber. Üldpunktide Vahekord esimese

Võistluspäeva jooksul kujunes 41:39

Eesti kasuks. Võistlused jatknwab
täna, reede kell 7.

wöidu Tomsoni ja Paluwere läbi.

Sule ^Virutas- oda 64,74 peale tul
les efikohale.

Lätlased saawutafid estkohtt järg'
miselt: 100 m. Kiwit — 11,2 (eestlase
Tomsoni tagajärg 11,3). 5000 m. Bueenieks — 15:33,4. Ka eestlane Pröõm

Korteri Vargus Nartvas.
Läinud kolmapäeval, Narwas, Joala
üht. 4 elutsevalt Pauliine Kriinatt lukustotud korterist varastati vale võtme abil
mitmesugust pesu 89 krooni Väärtuses.
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Tuli lõõmas Ingeris.
Kullaküla ja Hannika olid hävimisohus. — Kabuhirm elanikes—Meele
heitlik kustutustöö põrgulises kuumuses ja suitsus. —- Tuli laastas neli
ruutkilomeetrit erametsa ja sood. — Talunike vili hävines.

Kõrged tulesambad pakkusid kohutavat pilti.
Nagu läinud numbris teatasime, Jngeris, Hannika ja Kullaküla kohtt puh.

metsakraav koristati kiiresti risust, mil-

kes suurem metsatulekahju, mis tugema

nemiseks külale

tuule tõttu vaisus sedawõ t suureks, et
ähvardas tõsiselt juba külasid. Metfapõlemlne algas juba teisipäeva õhtul.
Nimelt hakkas suitsema soine metsaalune

samast paigast, kus läinud laupäeval
põles kanarbik ja sammal, suuremat kahju

sünnitamata. Nähtavasti polnud tuli

Prantsuse töötud korraldavad nätjamarsse.

metsas täiesti snmbutatud \<x

Krooni järellainetel.
Wist olid need waid üksikud ja on

kaaswastutust kanda koos keskkomitee

jäänudki üksikuiks, kes hellitasid lootust,

kroonikukutajate enamusega. Ja mis

et krooni kukutamise aktsioon ei too
kaasa suuremat järellainetust. Kui walitsus laiemates rahwakihtides, eriti

jäigi kohalikul komiteel muud teha, kui

aga linnakodanikkude hulgas, usalduse
selle sammu astumisega kaotas, siis on
see wahest loomulik, et walitsus peab

minema mõneski küsimuses kui seda
riiklikud huwid nõuawad kodanikkude
huwide wastu, kuid selles küsimuses

sarnase seletusega awalikkuse ette tulla,
sest Narwas waewalt leiduks kodanikku,
kes usuks madala krooni soodsakstege-

Narwas reageeris Valijaskond õige
erksalt. Majanduslikud ringkonnad lah
kusid otsekohe rahwuslikust keskerakon

nast, kuna Viimast otse põhjendatult
peetakse krooni kukutamises peasüüdla

seks. Tekkinud lainetusse olid parata
matult sunnitud Veerema ka keskera
konna kohapealne südamik komiteede ja

juhatuste näol.

Nädala alul teataski Narwa komi
tee juhatus awalikult, et nende käed
on puhtad ja nemad ei taha kuidagi

tud tõotusele truuks.

Siin on enam kui waja seda tra
gikoomilist joont, mis Viimasel ajal
juhtide juures tahtmatult Välja lööb.
Walijaskonnale töötatakse Valimiseel
ses keerises lõpmata palju ja lubatakse

nii ja nii talitada on aga mandaadid
tasku saadud, on ka Valijaskond unus
tatud ja tants läheb lahti otse Vastu
pidises sihis.

Ja siis kui on taas waja Valijas

konna ette minna uue blanko Volituse
saamiseks, siis rutatakse kinnitama, et
meie pole unustanud oma seda ja seda
lubadust.

Narwa komiteel näis tõepoolest
wähe Võimalust olewat kaasakõnelemifeks krooni küsimuses, kuid millega
on kodanik kindlustatud tulewikus sar
naste kahetsuswäärfete järeltõotuste
puhul.
Kodanik.

Kartul läkeb hinda.
virumaalt eksporteeritakse suurel hulgal kartuleid Soome.
Mm rannikul on praegu rohkesti

ta üheksa reisu pealt poo! misjonit senti

liikumas kartuli ülesostjaid — soomlast.
Kartulitündrist maksetakse 300 senti,

wahekasu. Seega maksab meie kartul
Soomes head hinda.

kuna Soomes saadakse meie kartulist kau
gelt rohkem.

Nagu selgub kartulikaupmeeste sele-

tusep, toimetavad nad kartuli Aesostu
õige laialdases piirkonnas.

Kõikjalt ostetakse weel Viimased kar
tulid Les ja toimetatakse need autodel
Purtse randa, kus ootawad soomlaste

postkaardi ja toto

albumeid
soovitab

laevad.

Palju kartulikaupmehed meie kartuli
pealt mahekasu saavad, näitab see, et

L. Mauer Jojoajanj^

ühe kartulikaupmehe seletuse järgi saanud

Armastus —
= tules ja Veres.
(Söiasaugart päevik).
E. Glynni romaan.
Kui Ma sel silmapilgul oleksin olnud
küllaldaselt rahulik, et suula kainelt mõ
telda, sits ma Võlb-olla oleksin tulnud
otsusele, et see kõik on rohkem kui kasuks
mulle ja tõendab waid Veelkordselt, et ta

on minust huvitatud, kuid Viha segas
mind rahulikult asjadele vaatamast ja
«a lasksin tal saada enesest jagu. Haa
rasin kargu, ma ajasin end kuidagi jalule
ja suundusin oma magamistoa uksele.

Tunni aja pärast tuli Burton teise
postiga.

— Te näete halb välja, fir Nleolas!
— ütles ta. Ta nägu väljendas ärevust
ja muret.

— Kas ma saan teha midagi teie
heaks?

— Kus on armuline proua, Burton?
Ta Ütles, et Alathea on läinud wälja.
Ma nägin, et ta! oli mulle veel midagi
ütelda, Burkoni tähelepanekud on harili
kult Väärtuslikud.
— Laske tulla, Burton.
— Arvan, et kõik pahandused tule-

wad mamsli pärast, fir. O!i tarvis just
nii juhtuda, et parajasti kui ma lasksin
armulise proua wälja, mamsel pidi mi
nema trepist üles. Nad kohtusid wist üks
majakord alamal, kuna nii üks kui teine

— Jään ootama teilt vabandust, —
olt kõik, mis talle ütlesin, minnes oma

et kasutanud tõstetooli, milline, nagu

tuppa ja sulgedes enese järel ükse.
Kui me jatkame sel kombel tülitsemist,
sits ei maksa parem eladagi.
Läksin akna juure ja püüdsin rahuneda,

on rikkes.

kuid tuppa tuli teener, et kohendada
sängi, ja mul tuli uuesti minna elutuppa.

Alathea oli läinud väikesesse salongi,
kuna ta samal põhjusel ei pääsenud oma

tuppa. Mul ei olnud tahtmist ei lugeda
ega ka teha midagi muud.
Ring just täna pidime minema hertsoglnna juure, et esitleda minu tutwusringkonnale Alathead kui minu naist. Ei
teo, kas ta ise on selle juba unustanud?

lausa leegid. Kuna tuli oli tuulega otse
küla peale, tekkis tõsine kartus elamute
pärast. Liiaks kustutustööst osavõtjaile,
umbes 100 kohalikule elanikule, olarmee-

Magerburist kaitseväelasi.

Narwas on jäänud walimise eel an

seisukorda asetanud.

hommikul tugeva tuule soodustusel tuli

levis veelgi, metsast lõid wälja juba

oleks olnud liig suur ohwrimeelsus.
Komitee awalikus seletuses oli aga
huwitawamaks osaks see, et leiti tar-

tähtsad olewat, et oleks tulnud majan

konna ees ja ka Väljaspool riigikogu
seiswad tegelased Vägagi täbarasse

järjest laiemale maa-alale. Järgmisel

riti õnnetuskohale Kallivere ja Waiküla

wilikuks alla kriipsutada, et keskerakond

kogu maal. Tabawam seisukoht on aga
neil rahwasaadikuil ja erakondadel, kes
wast hiljuti olid Valimiseelseis lubadu
sis annud tõotuse seista krooni stabiil
suse eest. Need härrad on ootamatult
narri seisukorda sattunud oma Valijas

Asuti tulele piiri panema, kuid see lemis

wasse jõusse. Poolehoidjaid aga ee
male peletada teiste pattude pärast

ei näi riiklikud kaalutlused seewõrd

dusliku elu stabiilsus häwitada ja üldijt nurinat Valitsuse wastu külmata

samblas edasi hõõgudes ta vääfis
uuesti Võimule.

teate, flr Nleolas, eile õhtust saadik juba

— Tähendab, ta arvab, ct Svzttte
tuli minu juure. Mäherdune saatana
wrmp! Arvan, et meil oleks peaaegu
parem siit kolida kuhugi mujale, ja mida
warem, seda parem. . .

- Näib küll olevat nii, sir Nleolas.
— Kas teil ei ole mingit head nõu,
Burton. Täna ma ise ei oska tõesti midagi mõtelda.

— Armuline proua ei lobise teenijatega, nagu seda teemad mõned daamid,
muidu mul olek» hõlpus asi talle teatada

tulrtõrjemeeskonnad. kutsuti välja

lega õnnestus lõigata ära tulele tee lähe-

Kohutawa Praginaga leegid asusid

ahnelt hävitama Väärtuslikku
metsa,

Pikapeale suudeti sumbuiada selles

kui äkki hakkas sadama piksevihma nagu

osas tuli, hoides seega ära Kullaküla hiaimist. Kullakülos asuvad elamud peaaegu
külg-küljes kinni ja kui üks hooneist õieks
süttinud, flis

oavarrest, mi» sumbutas suurema tule.
Kella 6ks õhtul oli seega suurem tuleoht

kõrvaldatud. Kustutustöö kestis veel
sama päeva hib»öhirni ja ööseks jäeti

kogu küla, milles umbes 30 talun
dit, oleks langenud tuleroaks.

sadanud Vihm kustuta» tule lõplikult.

Kui tuleoht Kullaküla all oli peaaegu lik
videeritud, hakkasid leegid omale teed
murdma naabruses asuva Hannika kiria
suunas. Kuna tulekahju likvideerimiseks
ei jätkunud vajalikul määral kustutasid,
kutsuti Narvast välja sõdureid Hannika

küla ei sattunud aga sel määral
hädaohtu, kui Kullaküla, sest voh-peal
olev võrdlemist lai tee lõikas tulel tee
eest ära. Siit hakkas tuli uuesti omale
teed murdma mere suunas, kus asub
riigile kuuluv esmajärguline palgimets.

valve välja äö! vastu neljapäeva

Nagu esialgsel ülevaatusel selgus,

tuleroaks on langenud umbes neli
ruutkilomeetrit metsa,
mis kuulus kohalikele talunikele. Riigimetsas põles ainult pisut raba, kuna suur

mets jäi tulest puutumata. Ka said tub
listi kannatada küla serval talunike suiviljad ja rukis. Kõige suuremat kehsu

said vennad Mahtrad, kel viljapõllud
körb^sid kuumuses pea täielikult.

Tulekahju läbi tekkinud kahju pole
vee! selgunud.

ka NISesau tnlelö iuuÖõ ning
Algas Põrgulik Võitlus tulega.

Harjumaad Paemurru ju DushQla elanikele

Tuli levis kohutava kiirusega Kullaküla
olla wälja. Puud põlesid küünaldena,

Alakülas eeskujulikumaid asunikke Eestis.

puistades tihedat sädemetewihma külale.

Tulekahju jõudis haripunktile kella 2
paiku p. l. lOO.meetri pikkused tulekeeled
süütasid järjest metsa uuest kohast. Kogu

tähelepanu oli pöördunud nüüd külale.

Kuna elamud seal on enamikult õlg
katusega,

oli oodata igal hetkel mõne hoone
süttimist.
Inimesed töötasid meeleheitlikult kohutawas kuumuses, kallates katustele ämbri

test wett. Küla oli täis tihedat, läpastawat suitsu, nii et waewalt kümne sammu peale oli midagi näha. Osa elarr.kke
tabas kc-bchlrm Konti majadest kraami
vankritele ja loomad aeti lautadest välja,

et juhul, kui küla jük kb on öimalik

kiiresti tule alt põgeneda.
Kullaküla löunaservat ajam vennaste
Mihkel ja Peeter Mahirade taluelamu,
mis on metsaga piiratud, jäi peagi lee
kide vahele. Elamu õlgkatus võitis stba
mitmel korral tuld, kuid hoonet õnnestus

siiski päästa. Küla serval asuv lai

Uend passifas venda.

paat päeva tagasi viibisid Narwas

Erilist tähelepanu äratas uus asunike

maakorraldusameli juhataja Samberg jg

küla «Alaküla", mis alles lämud aastal

peakomisjoni liige A. peets. kes koha
peal tutvusid paemurru, Aadastiku ja

asutati Narwa valda. Asunikele anti

seada aiandust ühes mesindusega. Uued

dino mõisult.

mikust kuni hiljaõhtuni.

asunikud Alakülas, arvult üle 20, on
töötanud väsimata energiaga varahom

Maaalustes käikudes käis Narvas möödunud kuul 519 turisti.
Turistid on ka tänavu Nar va linna

kokku 329 kr. Turistidele on vaatamiseks

waotamtswääriustest iugupidonud. Linna

avatud ainult 3 maaalust käiku 1 kim.

muuseumis käis 1. aprillist kuni i. juulint 9l2 in, Peetri muuseumis 1095 in,
maa-alustes käikudes 1007 tn. Eriti hu
vitasid turiste maaalused käigud. Juuni

pittulett, kuni suurem osa, käike on veel
puhastamata. Esimesse kaiku, Pimeara

kuul käis maaaluseid käike vaatamas 59
turisti. Linn on saanud piletite müügist

Nar va kohalikud elanikud on Narwa

maaalla ja muuseumidesse selle aja kestel

Ilma võistleb Rakverega tennises.

pühitseti vana jaanipäeva. Minale ei

Tulewal pühapäeval peetakse R»kwere Rahamaias tennisplaistl järsekorralist Klubide Vahelist võistlust estwõist
luste B klassi tsüklis. Seekord võistlewad Rakvere ja Kreenholmi tennisklMd.

oli Peeter Lubanov, kes lõpuks joobnud
olekus tungis oma venna Feodor Lubanowi kallale ja 'õl viimasele pussiga 3
haava. Selle järgi tormas sama Peeter

viljakandvaks muuta, samuti ka sisse

Turistide hooaeg Narvas.

HaaVaS weel kolme sõpra ja ajaS
tervele külale hirmu peale.
Mokredi külas Skarjattna vallas
heidetud ,armu" Üks suurematest joojalst

kätte uudismaad ja nüüd on juba jõutud
hooned üles ehitada ja ühe osa maast

Uusküla linnaosa elanike soovidega, sa
muti ka kaaluti Narwa linna Samokrasst
ja Auga metsade wahetusasja. Leiti, et
pae,nurru ja Uusküla linnaosa elanikud
tõsiselt vajavad karjamaad Wäike Sol-

Mäng ott 16. juulil Rakveres.

all rootsiaegsetesse suurtükkide pesadesse

on välja pandud rooistaegsed suurtiMd.
maaaluseid käike külastanud õige währsel
armul.

Tag ,warawS« ohwitsertde
ekskursioon Kurt»» laagrisse.
Neil päevil korraldatt Narva tagawarawae ohvitseride sekstooni juhatuse
poolt toga«arawäe ohvitseride ekskur-

fioon Kurtna laagrisse. Ekskursioonist
võttis osa 33 tagawarawäelast, kes ko
hapeal tutvusid laagri elu-oluga.

Lubanov Jwon Gradovi ja Aleksander

Esimene Võistlus, milline peeti 1931.

Suworowi kallale ja lõi neid samuti

a. samade Klubide wahel Narvas, lõp
pes narvalaste võiduga. Nüüd tahavad
rakwerelased oma viimase wä jr panna,
et seekord võit neile jääks. Suure plussi

rohkusele, ulatub mõne kaupluse päevane

annab rakwerelastele juure fee, et praegu

läbikäik ligi 15 tuhandele sendile. Eriti

Võetakse vastutusele.

paremad Kreenholmi mängijad Viibivad
välismaal.

elaw on müük kaevanduse töõ.iste palga
päeval.

toatüdruku kaudu, et mamsel ei käi enam

nii et ma ei arwa, et ma võiksin seda

seisma.

siia. Ei, see ei ole võimalik ... — harutles ta. — Kas te ise ei saaks talle

kasutada.

seda kuidagi ütelda, fir N colas?
— Raske, see laseks teda mõista, et

nägi välja kangekaelne. Me läksime otsemaid sõögituppo, mis võitis mult juhuse

mulle on teada, kuiwõrt talle ei meeldi

kõnelda temaga. Ma Märkasin et ta ei
kannud ei käewõru ega sõrmust, mitte

— Ma palun andestust hommikuse
sõnawahttuse eest. Ütelge, kas ei oleks
varem, kui ma elaksin kuski mujal, käik
sin siia ainult tööle, nagu warem? See,
et ma elan siin ja kannan kihlasõrmust,
on waid komelant, mille pärast vist teenijadki naeravad mind taga.

pussiga. Mees oleks või terve küla läbi
pussitanud, kuid lõpuks suudeti pussitajalt nuga ära võtta ja käed kinni siduda.
Esialgse vaatluse järgi selgus, et haawatute elu pole hädaohus. Süüalune

need külastused, ja niiviisi ma haawaksin
teda veel enam.

— Andke andeks, sir Nieolas, kuid
aastat kakskümmend tagasi oli keegi tüd-

ruk, kellel käisid peal tujud, ja ma leid
sin alati, et kõige õigem oli siis mitte
horutleda, waid pisut temaga ajada asju.

See on just too, mis neile on tarvis, flr
Nieolas. Olen näinud naist kõigist rahwakihtidest ja tean, et neilt Võib saavu
tada kõik, kui waid ajada asju.
— Mis te mõtlete selle sõna „asja
ajama" all, Burton?

— Mis nüüd minu asi seda ütelda,
flr, eks te ise tunne daame paremini.
Noh, see tähendab — suudelda ja sülel
da ja muud sarnast, et nad teaksid, et
nad on kõige kallimad olevused maa
peal. See mõjub hästi isegi arukatele
tüdrukutele, flr.

Alathea tuli tagasi eine ajaks. Ta

ühtki neist esemeist, mis olin talle kinkinud, isegi kihlasõrmust mitte.
Söögi ojal meie pöördusime üksteisele
jo vestlesime jäise külmusega, ja kui jäime üksi kohvilauda, ma laususin waid:

— Loodan, et te ei ole unmtanud,
et täna kell neli pidime minema hertsoginna juure, et tutvuda nendega tema
sõpradest, keda ta peab teile kohaseiks tuitawoiks.

Alathea wõpahtus.

Nähtavasti ta ei olnud arvestanud,
et see pidi sündima just nimelt täna.
— Ma eelistaksin mitte sõita.

— Mina niisamuti, kuid oleme hert
soginnale tänu võlga kogu lahkuse eest,

mida ta näitas üles meie masin, nii et

Aust kauplust Kiwiõlks.
Kiviõlis on lühikese aja jooksul ava
tud mitu kauplust. Vaatamata kaupluste

— Ma nägin, et olite võtnud kih
lasõrmuse käest. Kogu teie käitumine ofit

võimatu ja ma nõuan seletust. Milles
asi seisab?. . . Meie sõlmisime lepingu,
kuid teie et pea sellest kinni.

— Kui te lasete mind vabaks, et
ma saaksin töötada, ma maksaistn teile

vähehaaval see wttskümmend tuhat
franki tagasi, riided [a ehteasjad aga
sodin jätta kohe siia. . . Ma tahaksin
minna ära.
Nüüd ta kõneles p iris murtud häälega.

— Kust teil nii äkki tuli tuju ära
minna — tänane päev ei erine mille
gagi et eilsest ega üleeilsest. Ma keeldu»
olemast teie tujude nukuks.

Järgneb.

ma kardan, et peame siiski sõitma.

Meie ei jatkattud vestlust — ma ei

Burtoni nagu, mis kibeles kuivast

saanud keskusteleda temaga seni kui ta

huumorist, viis mind vaimustusse ja ka
nõu oli esmajärguline.

püsti, et väljuda toast. Ta ulatas mulle

ei olnud vabandanud, ja ma tõusin

" REPtKOOtE1

kargu.

ostate kõige odavamalt

ütlesin talle — ja ta jättis mind üksi.
Kahtlemata see oli tee, mille kaudu
mõis võita wõi kaotada kõik korraga,

Mind pahandas, ei ta ei vabandanud. Ometi ma ei saanud olla elutoas

L. Maueri kauplusest

kuid see oleks tähendanud sõnamurdmist,

Ta nägu õhetas ja minu ette ta jäi

- Ma mõtlen selle üle järele, —

weel minutitki, kui ka Alathea tuli järele.

Joala tän 12.
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Linnapea „wstab hoogu". Eesti — nähtuna Riia lehe prilli läbi.
Treerrlngujvmlfed Irbeni wSina üUtamiUU ka EwajSel ja

Suvi ei toonud Eesti poliitikaellu vaikust. — Käärimine
rahvuslikus keskerakonnas. — Kroonikukutajail halb kuul

Pärnu lahe-. — Tartlased ja pärnakad tunnewad aSja
wastn suurt huwi.
Narma linnapeal on praegu ees

suur ujumisie seeria. Löpunumbriks on
muidugi Irbeni wäina ületamine ja «ett
mõõda v'fiit Riia linnapeale, kuid enne
sooritab ta rea ^proovinumbreid". Nii
stardid meie linnapea eelolewa! pühapäe-

wal, 16 skp. Tartus, Emajõe leigetes
Voogudes.
«Postimehe" järele, kes näib sest as-

Utttjad sõidavad Tartust wälja pü.
hapäewa hommiku! kell 9. Starti sõiduks

kulub ligemale paar tundi. Tund aega
läheb ettevalmistusiks, nn et ujumine
võiks alata k,ll 12 päeval, Kella S eks

jõuavad ujujad jubr f-mshi Jänesele.
Uumismaratoni vastu huwitundjaile

Ujumist alatakse wöhe altpoolt Elva wõi

korraldatakse lõbusõit. Lõbusõitjail on
Võimalus ujumist kogu aeg jälgida.
Järgmine suur ujumine toimub Pirnus eelolewal teiflpä-Wal, s. o. 2 päewa

Utta jõesuud, kohalt kust Peipstni 70
kilomeetrit. Ujujatel tuleb läbi ujuda

hiljem kuhu ujuv linnapea Plrnu ran
nast suundub, kas Tahkuranda wõi

muuseas ka Kärewere ja Muuge kärekt k-

mõnda teise kohta, see ei ole praegu meel

kudest. Ulumine algab Uttla ja lõpeb

täiesti kindel, waid oleneb ilmastikust ja
tuule suunast, — targutab nõutult „Pär-

jast kangesti huwitatud olewat, on dis

tants nüüd juba kindlaks määratud.

Jänese kohal, kuhu saab stardist 20 klm.

Kindel on, et kaasa ujuvad tartlan
nade

sus. — Asunike pettumus oma juhtidest.

5 tartlast.

nu Päevaleht".

Teatavasti tahab linnapea Irbeni

Riia leht «Segodnja" avaldab oma
Tallinna kirjasaatja sulest pikema kirju
tise Eesti sisipoMMste olude kohta. Leht

tutt neist valimistest võtavad osa juba
uued rühmitused. Poliitilistes ringides

ütleb:

uued riigikogu valimised, siis rahvus

„Sel aastal suvi ei toonud Eesti
poliitikaellu vaikust.

Tõst küll — riigikogu puhkab, kuid
ometi peitub sille välise vaikuse taga
suur võitlus, mis toimub parteide sise
muses. Eriti on see võitlus käimas rohvuslikus keskerakonnas ja nüüd ei ole
enam saladus, et lõhkimlnek seal on
möödapääsematu. See an waid aja küsi
mus. Keskerakonna rühma poliitika krooni

kursi küsimuses läks teravalt lahku sille
erakonna toetajate meeleoludest ja

kutsus wälja suure rahulolematuse.

ollakse veendunud, et kui toimuks praegu
likku keskerakonda ootaks suur kaotus.

Ast seisab selles, et kõik linnarmgkonnad, kes senini kuulusid keskerakonda

kallimat hinda vikati, petrooleumi, suhkru

tänu keskerakonna riigikogu rüh

riidekauba eest. Need on kõik estmesejärgu

Seda võib näha niihästi riigi- kui oma-

wahega, mida ta saab enam pärast krooni
kurst langetamist oma põllusaaduste müü-

walitsusteenijate väljaastumisest, samuti
ka isiklikest kõneluflst. Sellest annab tun
nistust ka see fakt, et mitmed lehed, kes

jVianäsbukuo valitseja jutustab.

teistes linnades on käirrns palavikuline
töö uue poliitilise rühmituse moodusta,
miseks neist ollustest, kes on valmis lah
kuma keskerakonna ridadest.

nagu kinnitavad maaelu tundemärgid,

Hellitab lootusi saada Hiina keisriks.
Ühenduse» Kauge-Ida sõjasündmus-

tega oli weei hiljuti palju juttu Hiina
ekskeifer Pjist. kes «pandi" Mandfhukuo
Valitsejaks ^United Preest" Kauge-Ida
kirjasaatjat on korda täinud uue Valitseja
res audientsi s -oda ja ta jutustab nüüd
oma muljeid. Kõneldi juba ostul ajal, et

Puji on jaapanlastele enam ^hüpi nutuks" tui Valitsejaks Mandshukuole A akirjaniku muljed kõne evad hoopis teist.

«Taeva poeg", endine Hiina keiser
ja nüüdne M^ndihukuo president wöi ka
tulemune Põhjo-Hiina keuer, seletub aja
kirjanik, könek b energiliselt sa Veendu
musega. Et sõnu rõhutada, lööd ta käega
kordujalt sahma ees seis roale lauakesele.

«Jaapan, Ameerika Ühisriigid ja Mänd-

j hukus peavad koos lõõtomr, et alal
hoida rahu A sios, Waiksel ookeani! ja
kogu maailmas," seletab ta. «Meie, mänd-

sh.rd, soovime, et maailm või'» teataVaks Võtta, et meie maa on rippumatu
Mandshuvrio, mie isade maa sa meie
rah va häll, kuulub Me mandshudele."
Juba audientsi eel antud ajakirjanikule

mõtsw, et «keisrile" — sest tõepoolest
mandshud nimetavad Pusid keisriks, —
ei wõi esitada küsimusi üksikasjadest, waid

Valitseja wastawat ainult üldküsimusi.
Olewat tõsi, seletanud Pusi edasi, rt
Tientsinist teda Väevõimuga ära viidud

ja vastu tahtmist Mandshukuo valitse
jaks tehtud. Ennem oleks ta järgnenud
Mandshu sugukondade kutsele.

Puji on osutanud suurt huvi Hiina
küsimuste vastu. Tema lootvat, et mänd-

ihud ja hiinlased lepivad ara ja «eel
ühise riigi loovad. Mitte sõnagagi ei ole

Pusi Hiinat hukka mõistnud, waid on
nähtavasti seda enam lootust omanud,
et lepttussoomid varsti täituvad.
Isegi m ndshud, kes nüüd on ilmatu
uhked oma noore riigi peale, tunnusta
vad, et Mandshukuo võim tugineb Irapanile. Neil ei näi olewat mingisugust
hirmu Jaapani ees.
Keegi mandshude juht keisri ümbrus
konnast on ajakirjanikule kinnitanud, et
mandshu suguharude» olevat umb. 15
milj. inimest. Rad ei armasta hiinlast ja

Ta seifis ringuta wi käsi, vältides
mulle Vaatamast.

— Alathra, — ütlesin karmilt, —
vaadake mulle otsa ja kõnelge tõtt. Mil
le s ost Wfcb?
— Ma ei wõi seda ütelda.
Ta seifis endiselt noruspäi

— Jäi teil mõni kallim mah?
Mu häälest kostus vastu ttge viha,
jaüt isegi sellest aru.

- Suid te ju ütlesite, et sel ei ole
tähtsust, kui ma waid oma suhteid teie
et st ei varja, — kostis ta südilt.

tahavad viimastele Mandshuuriasse sisserändamise täielikult ära keelata. Iga

liidrid, kui nad iga abinõuga
püüdsid kukutada krooni kurssi.
Wöiks peaaegu kindlasti väita, et kui

praegu kutsutaks kokku riigikogu, siis
valitsusel õige nobedasti tuleks minna
erusse. Seda mõistetakse väga hästt nii
valitsuses kui ka riigikogu ringkondades.
Opostlstoon siiski mitmesugustel põhjustel

Lühiteateid
Alutaguselt.

lõppu. Siis ka arwatawasti toimub

reform annab suuri kergendust põllu

Kohtla-Rutikele oma matmis

valitsuse kriis. Aga senini opositsioon

seda, mida ootasid, ja seepärast
üsna loomusunniliselt nad mitte
üksi ei ole pettunud, waid Palju

valmistub võitlusele.

des rajoonides otse wihaseks aetud.

line.

Erlolev sügis tõotab tulla õige tormi

paik. Juba 1928. aasta! otsustas Kohtla
valla > olikogu ühel häälel osutada Krhta-

PDImlüe kirikut remonteeritusje.

Rutikele avalik matmispaik. Põhjuseks
oli asjaolu, et koguduse vaimulik lubas
koguduse surnuaiale malta ainult koguduse Liikmeid. Matrrsipaigaks valitud
kohr vaadati ametivõimude poolt üle ja
tunnistati kõlbulikuks. Surnuaia suurus
oli ette nähtud 2,274 ha. Mõni aeg hil

Toila rannal korraldatud loterii.allrgrist saadi 1486 krooni.

jem oga efitoti Viru maavalitsusele
suure hulga alllicjadega protest surnuaia
asutamise wastv; toodi matusepaiga kohta

KSrwe lahingu kangelane kapten Hugo

ette, et see koht ei kõlbavat ja ei ole ka
uueks matusepaigaks vajadust. Maava
litsus hakkas nüüd küsimust omalt poolt
selgitama. Kõlbulikkuse küsimuse selgita

Jürgenson, kelle mälestusmärk ava
takse pühapäeval Kõrvel (o. kirjel

miseks kaisid maavalitsuse poolt asjatund

asemele. Maavalitsus kinnitas Peetri
võlla valitsusi otsuse. Udria rahvas ei

jad kohal, kusjuures leiti, et maaala on
kõrbulik matusepaigaks. Matmispaiga
vajalikkuse küsimus anti aga selgitada

vallavolikogule. Vallavolikogu, asja
veel kord läbi arutades, leidis, et matu
sepaik on vajalik. Seepärast otsustas
maavalitsus jätta tagajärjeta stsseantud
protesti ja kinnitada matusepaiga asuta
mise otsuse. Seega pole surnuaia asuta
miseks enam takistust ja vald võib asu
da 5 aasta eest tehtud otsuse teostamisele.

Udria lastewanemad protestreriwad. Udria algkooli õpetajaks üheks
aastaks määras möödunud aastal Wiru
maavalitsuse hariduse osakond pr. A.
Kuljuse, kes töötas koolis hea eduga.
Peetri vallas vähendati eelolevaks õppe
aastaks klasfikomplekte Peetertisti algkoo
lis, kust rrabanes selle tagajärjel õpetaja-

dus estküljel).

ole aga nimetatud otsusega rahul, waid

näeks, et Udria koolijuhatajaks jääks
edasi pr. A. Kuljus, kes on energiline
seltsttegeiane. Lastevanemad otsustasid

valla ja maavalitsusi otsuse vastu pro
testeerida.

Jõhwi alewi jaamale uus

ülem. Jöh oi ulejoi jaam avati alates
1. juulist 4 kl. tariifijaamana ning sinise
jaamaülema Kesleri asemele määrati se

nine Jõhvi alijaama ülem W i l v.

Jõhvi jaam ', milline nüüd ka 4 kl. ta-

riifrjaam, jäi ülemaks endine abi Krüüs

li erg Sompa jramaüsim Kallas paigu
tatakse teisele kohale. Tema asemele tuleb

Jõgeva iaamoülem J a k o b s on

Jõhw! altjaam ristitakse Toi-

Jõhvi kogudus korraldas pühapäe
val, 9. juulil Toila raunal suurema lo-

ehitada kirikule kahekordsed aknad ja

terii-allegri, mille puhas stssituirk läheb
Pühajõe kiriku remonteerlmisiks. Loterii-

Rõdule mahutatakse oreli, mis praegu

aüegrii üldstsfetulek oli piletitest, einelau-

näitemüügist ja teisel suviste pühal Pü

ast ja loteriist kokku !486 krooni, millest

milline korraldati suviste pühadel Püha
jõel. Kui kontsert rahaliselt õnnestub,
siis värvitakse ka Pühajõe kiriku pingid

tada.

Saadud sissetulekuga tahetaksi Püha
jõe kirikule ehitada kõige esmalt uus ka

^mfonnafeifttfeateib.
6.—13. juulini registreeriti Narva
linnaperekonnaselsuametts:

sünde: O'ga Kamnerow, Walenttna
Latderg, Malle Rehemaa, Florla Gafatschko, Mina Mägi ja Wootele Brand;
abiellumissoove: Woldemar Kilvits
ja E'aterina Korkino; Nikolai Grigorjev

ja Klaudja Ertis; Jaan Schönberg ja
Erika Paal; Stepan Kudrjawtsiv ja
Maria Kuro:-chNv;
abiellumist: Vladimir Mägi ja Alek-

fandra Mässistes; Nikolai Leiko ja Si
naida Geideiko; Wladimir Männik ja

Hertsoginna suudles südamlikult meid
mõlemaid, ja seades mlnd istuma muga

läks — minu arvamist mööda, ta ei

jus toast.

vasse tugitooli, tutvusta» kõigile Alathead.

mõistnud, milleks neid mulle oli tarvis.

Ring nüüd ma ooiün millal ta tuüb
tagasi, olles juba riietanud ümber, et
sõita hertsoginna juure vastuvõtule, —
praegu on kümme minutit neljal...
Tulemagi, millel praegu elame, ei

Vastumeelselt lähenes ta mulle.
— Andke käsi siia.

— Ei anna.
— Alathea, olgugi et olen vigane,

wõl enam kaua suitseda vaikselt, varsti
peab järgnema pursi.

ma sunnin teid alistuma jõuga, kui te
et võta mind heaga kuulda.

— Loodan, et nüüd te kannate neid
seniajani, kuni ma isi, veendudes teie
poolt ettetoodud asjaoludes, ej võta neid

riee hiljem ütles, ta ott *lottfo schik".

teie sõrmest, mis puutub oga käevõru
desse, siis wõlte nendega talitada, kui
das heaks arvate, visake nad minema
või ttnttge toatüdrukute. Täna aga ma

pa ning tooge sealt sõrmused ja käe-

arvestan teie sünnipärast takti, mis
avitab teid pidada end ülal nõnda, et

Kingitusi

kelgi pärast ei oleks põhjust hakata lobi
sema.

Ta tõmbas oma käe säärasel kombel

ära, otsikul minu puudutu» oleks teda
põletanud; ta näo ilme ott põlglikultkõrk.

— Mis puutub. .. tänasesse, siis

Siin ott koos kogu seltskonna koore

kiht, keda waid ott võimalik Pariisis
kokku saada, kuna paljud veel elavad
provintsis. Teiste hu'gas viibis ka Coratte — tema tarkades, nõelapea taolis
tes väikestes silmades põlesid tigedad
tulukesed, kuid suus sie-wastu tal olid
kõige armastusmaärsimad sõnad.

Hiljem.
Sündmuste käik läheb oma rada.
Teel meie ei wahetanud ainustki sõna.
Ta nägi välja magusaima maiuspalana,
millist vaid üks mees võib tutvustada
oma sõpradele. Ta kandis sooblinahast
mantlit ja väga maitsekat kübarat ning
kleiti. Ta toatüdruk on nähtavasti soen
gu tegemises meister Nagu mulle MauOodates Alathea tulekut, ma helista-

stn Maursie'tte, et teatada talle oma
uudisest. Ta teeskles, et ost ei hämmasta

kontserdi Jõhvi kirikus samase eeskavaga,

ja puuosast seinad.

tus, valgrstada väljast kiriku müürid,

Võite endastki mõista olla minule kin
del, - seepeale ta keeras ümber ja väl

— Tulge siia.

hajõe kirikus peetud kontserdist.

sest üldiselt oii väga raske kontrolli teos-

võrud.
Sõna lausumata keeras ta ümber ja

Viivu pärastZta tuli tagasi esemetega.

all. Tööd tehakse summadega, mis saadi

Pühajõe ümbruskonna laulukoorid ja
muusikategelased korraldavad 20. aug.

bustaks suvitajate orienteerumist.

valitsus otsustas prl. Johannese üle viia
Udria algkooli juhatajaks pr. A. Kuljuse

laks. Toila elanikkude poolt saadeti teedeministeeriumi e palve, et Jõhvi vana
raudteejaam rlstitaks Tõttaks, mis hõl

kõrgendada kiriku lage 8 jala võrra.

jääb puhast N85 kr. 53 senti. Pileteid
müüdi loterii'allegriile ligi 2000, kuna
umbes samapalju rahvast oli piletita,

Maali-Anette Part;
surmajuhtumeid: Konstantin Burow,
77 a. vana; Georgi Nikitin, 1 a. vana,
Heldur Nõmm, 5 kuud vana.

kohalt prl. Charlotte Johannes. Walla-

jandiga.

kõige odavamalt ostate
L Mauer’iltJoala län-12

kellede huwe õieti kaitsesid nende

laiad asunike ringid ei saaund

kuni ««maks meie pilgud kohtusid.
— Ei, see pole tingitud sellest, et mul

Õlge nii lahke ja minge seniks oma tup-

Nende liidrid, kes tahe aasta jooksul on
ajanud aktiivset kampaaniat kroonikurst
allaviimiseks, kinnitastd kogu aja, et see

tult sügama kukalt ja murrab pead,

majandusele ja eriti asunikele.
Kroonikurss on kukutatud, kuid

duda tübst, nii et ta ei keeldunud mulle
kätt andmast. Panin tolle kihlasõrmuse
kätte tagafi, samuti sõrmuse suure brtl-

ri avalda mulk olulisimaid põhjust.

avaldub pettumus ja rahulolematus.

gist. Ning asunik hakkab nüüd tahtma

mandshude liikumist pooldaks.

— päritafin edasi, katsudes hoida alal
oma rahu. — Vaadake mulle otsal
Pilkamist tõstis ta oma silmad üles,

— Kardan, et olen sunnitud keel

senini olid väga ligidal keskerakonnale,

pealt, ei saa ta katta selle väikese

loeb seda sammu enneaegseks ja. otsus
tades meeleolude järele opositsiooni ring
kondades, erakorralise istungjärgu kokku
kutsumine vaevalt toimub enne augusti

Ta näis olevat väga pahane, kuid
ta on ka küllalt arukas silleks, rt hoi-

duma harutamast käesolevat asja, kui te

linna- ja mcavolikogudesse ja kahtlema-

tahes keiser ise ei ole midagi öelnud,
millest nõiks järeldada, et ta sarnoft

— Seega siis on mängus keegi mees?

oleks keegi kallim jäänud maha. Ma ei
taha lihtsalt enam siia jääda elama.

Novembris seisavad ees valimised

ja soola eest, samuti ka jalanõude ja
tarbeained põllumehele. Seda, mis põllurmes nüüd maksab rohkem nende osjade

pärast krooni kukutamist on asunud opo«
sitstoom selle erakonnaga.
Seisukord ei ole hea ka asunikkudel,
kelle erakond praegu riigikogus on kõige
suurem. Maal asunike ringides juba nüüd,

konnad vrowinlsis. Tartus, Narvas ja

Põllumehel aga tuleb nüüd maksta

male õnnestus Valitsusel kukutada
krooni kurssi.

Peale selle t h ivad kogu maa läbi ujuda

maina ületamisele asuda pärast 20. juulit.

suurtele eksportööridele, tööstusele, ml»
weob wälja oma tooteid, kuid samuti ka
mõnedele pankadele ja mustale bõrfile.

ehk vähemalt toetasid teda valimistel,
pöörduvad nüüd lihtsalt ära temast pärast seda, kui ainult

Eriti nurisevad rühma seisukoha muutmise üle krooni asjas keskerakonna osa-

naiskond ja noorte meeskond.

On ju küll vähe aega veel möödu
nud «revolutsioonist" Eest! finantspolii
tikas, kuid juba nüüd on selgunud, et
krooni kurst langetamine on eriti kasulik

Keegi neist ei saanud leida puudust
ei minu naisi välimuses ega tema käitu
mises. Ta omab, nagu herlsoginnagi, kõik
^wana hea aja" voorusid, Nägin, et tal
oli suur edu.
Näis, et kõik läks hästi, ja kui kogu

seltskond fiirdus kõrvaltuppa, kus ott
serveeritud suupisteid, mu vana lahke
sõbranna tuli minu juure.
— Ast ei edene, Nieolas, mis?

— Pole nagu kõik kõige paremas
korras, hertsoginna. Ta lihtsalt vihkab
mind ja ei taha elada minuga ühes kor
teris.

teda põrmugi. Ta omab liig hea kasvatüse selleks, et mitte avaldada oma vai
mustust sille üle, pealegi kus meie abi
elu on juba sündinud fakt. Mauriee ei
kavatse katkestada tutvust minuga —
olgu ma abielus või poissmees.

— Endastki mõista, et ei, sellega on
juba ammu lõpetatud, kuid näib nii, et

Nilwiifi, kui meie, olles jõudnud pä

ta on arvamisel, et ma jatkan oma

rale, sõttflme liftiga üles sa läksime

suhteid. Vaadake, see istk, kellest on jutt,

võõrastetuppa, Mauriee ott esimeste seas,
kes meile soovis õnne.

külastab oma sugulast, teisel korral ela
vat antikvaari naist. Alathea nägi teda

Või ni! Ta on armukade kelle
legi, ei wõi ju ometi olla, rt sa...
Ma ei vihastanud.

Vesilennukite kUioskUik H.-J6esDhu.
Uks lennuk sai tormis ratsutada.

Läinud kesknädala hommikul kell 9.40
saabus Narwa-ISesvha Tallinnast 3 vestlennukit, mis laskusio veepinnale umbes
500 meetrit rannast eemal. Westlennukite

salk, lendas Tallinnast Narva-ZSesuhu
lendur-kapten Döringi juhatusi! 50 minutiga. Lend on korraldatud õppelennuna.
Lennukid suvitajatele olid huwinumbriks.
Lennukite ärasõit Rarwa-Jõesuust ott

ette nöhlud samal päeval kella 5-6
asal õhtul, kuid lükati edast äikesitormi

parast. Lennukid toodi varju jõkke ja
paigutati muuli teha. Vahepeal kiskus
torm ühe lennuki ankrust lahti ja viis
umbes 100 meetrit edasi, enne kui len
nukile «jaole" saadi.

trepikojas ja arvab nähtawastt, et sie
naine külastab mind.

— Sa ei saa talle ütelda, kuidas ast
tegelikult on?

— Oletatakse, et mulle pok teada, et
see talle läheb korda.

— Hüva. kas fo armastad

tõesti

seda lapsukest, Rieola»?

— Kõigest hingest, ta on ainuke, keda
vajan selles maailmas.
*— Kuld tema kohtleb sind ikkagi veel

võimatult. Ma tunnen tema iseloomu,
ta on pagana uhke, ja kui ta weei on
arvamisel, et sul on armuke...
— Jah, tõepookst!
Hertsoginna naeris.

— Eks me vaata särele, mu poiss,
mis stin annab teha. Ent mõtle waid,
mis ma avastasin. See nurjatu võttts
vastu sinu raha, sel ajal kui asi ott juba
lahendatud koloneli poolt sinu korraldu

sel. Asja selgitas üks minu sugulane,
kes teatastt mulle sille fakti. Nieolas, sa
oled tõsine rüütel. Sa maksid sõna lausu-

maia kaks korda. Milline suurmeelsus
sinu poolt, kuid vaene Hilda on meekheitel, et sind nii toorili...
Sel silmapilgul kogu seltskond tutt
kõrvaltoast tagasi ja hertsoginna jättts
mind üksi.

Järgneb.

Alutaguse elü
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Mina oma mehe Kristof

JOoiIts Kollale

Lulla

Surma läbi lahkunud meeskonna liiget

Rudolf Kutsar'it

i

Mälestab:

Narva linna Vabatahtliku Tuletõrje
Ühingu juhatus ja meeskond.

võlgade la
tegude

ti

Medrano

I

14.,15.,16.

Jn 17. Ml

osakond ..Emplre" Tlvollst Qhines Harva linna Tuletõrje alas osava tsirkusega.

eest ei vastuta Täiesti uus eeskava! Tgnye ■“
Kaine Hilda Lulla.

19

Uudis!

Enneolemata dressuur 25

koeraga. I korda Eestisl

Elmari Janlmaa ES* Mi-lopp ? ? ?

Kutsekooli õmblusosa- Oanlll Maminn kuulsaim Itaalia muusika virtuoos imeliste! muusikariistadel.

ii

Ravila ..HUENE

konna lõpetanud

lOIIItt H Bill III lil Koerad jalgratastel, köisraudteel üle aia-platsi.

neiu palub

õ 5 ^ma^uu*sa<^ tasa^aa^u kunstnikud kõrgel trjadif.

wastawalt oma alale, ehk
mingisugust muud

tööd

Narva-Jõesuus, Luha ja Pargi tän. nurgal.
Rawitakse igasugu

naishalgiisl,

vajatakse"

zz mltmetsugu zz

kondihaigusi:.

preilit

kondltlislkust, üldistkõnd Istu mi st, LÕI
KUSE TAGAJÄRGI, luumurde tagajärgi, südame- ja närvihaigusi.

päevapildi töödele maale.

Haigeid koheldakse suurima helluse ja südamlikkusega, hra Huene

Kirjad aadresseerida „Põhja

zzz on ise hommikust õhtuni haigeid põetamas. zzz

Eesti* talitusele H P. all

Hra Huene kauaaegne kogemus oma erialal on taganud tööle häid tulemusi.

kiitmiseks

rendile anda

Uuesti avatud

heina-

Narva parim hoteil-restoran

.PETERBURÖ

Teateid saab slt. ehk tel. 223.

Suure ja Wiru tän. nurgal. Kõnetr. 54. E

01.11001

Hinnad kõigile vastuvõetavad I

kella 10-1 Ja 4-7.

V abaduse t. Nr- 29

KAWAD
Laupäewal, 15. juulil 1933. a.
1. Keler-Bela — Ungari lustm.-awam.

2. Järnefeldt — Hällilaul
3. Strauss — walss „Jlusal sinisel DonauT
4. Dauber — kant. Juudi viisidest

Telefon nr. 208.

Autobuse sõiduplaan
liinil Narva-Jõesuu —. Narva

ka tenorina on ta Võitnud Tartus tun
nustuse. U :e jõuna tuleb Narma teat
risse weei Artur K a t t a t W üga «6a-

augustikuul. Sõnolawastustest tuleks 1ulewal teatri koaalal mängimisele «Sula-

NarwaJõesuust
kell

7.30
8.30

»

13.15

»

17.—

Narwast
8.10

kell

dest*. Endistest Narma teatri näithjitest

reltldest «Õnnelikku reisi*, mis köit man-

jääwad teatri juure: A Lääne, G.

giti «Estonias* möödunud aastal hea
eduga.

Teatrist lahkunute, primadonna Toni

Krooni ja Hugo M a l m st e n i

asemele tulewad primadonnaks Rmee

Summer on teg nsenud teatrilawal juba
kauemat aega, wUmaste! aastatel mängis

15.15
17.35
20.45
22.10

n

20.-

n
n

Pühapäeviti
7.30
kell 8.10

, 8.45*
. 9.45*

, U.-

. 17.. 20.-

. 21-

Vanemale seisukohtadega, mis L nnade
Liidu viimase koosoleku järele aa sikkufele juba teotamaks saanud. Nimelt toouitatakse mis wajadust kindlajooneliselt
üksteisest eraldada hoolekande-ala ja hädo-

leks nad wiimaseil aastail on kippunud
mälja kujunema. Telse põhimõttena too
nitati wajadust stlmas pidada, et häda

WWWW N. SAAR, Raudtee tän. JsS 21.

IKSB nalm-, prsnHs- ja wueiaiu.
Hinnad odavad!

Narma linawabriku Valitsus au
gustikuust alates otsustas tõsta töö
liste palku 10 prots. mõrra. Ka suu
peale nädalas.

wade arwu senise 4 pealt 5 päewa

Tautfu-õhtu „Ferdi«and-hofiS."
R. V. Ü juhatus korraldab laupäewal,
15. juulil „Frrdinandshofls", Sümertsts,
suurejoonelise pargipeo tantsuga. Mängib

parim jrzz orkester. Tantsuks on uuesti
ümberkorraldatud tantsumuru. Peo algus

kell 9 õhtul, lõpp kell 3 öösel. Vihmase
ilma puhul on tants saalis.

Peelri plats Jfi majas)
10 Ä A,
töökoda.

Saare

2.30
4.50

R. Jõesuu ew.-lut. usu kirik.
laieenistus. Kell li ja kell 12 15 saksa
keelne jumalateenistus. Laululehed.

vesilained 25-60 senti,
tan^lokid 35-50 senti,
maniküür 35—50 senti,
pediküür 75 senti,

kulmude, ripsmete ja juuste
värvimine 35 senti.
Ka kõige halvemad juuksed lokin ehtsalt.
Minu head tööoskust tõendab laialdane klientuur.

M-me
SCHURA
(Tartu R. Dilsi end. õpilane).
Kabineti N.-Jõesuus, Vabaduse tän, 22.

Vastutav toimetaja Hans Liit.

8.Peetrl pi. ■

Eelteade: 23. skp. kell 5 p. l.

9.40
2,50
8.10

9.15
2.30

Kreenholm -

kirikus suur Vaimulik kontsert härrade

prof. A. Kappi, H. Schüizi ja teiste
kaastegevusel.

Kulgu sadam.

Äripäewiti

Peetri pl.
Kell 1.45

Laupäewal, 15. juulil õhtujumalateenistus kell 7.

Pühap., 16. skp. kell *M0 lostejuma-

Pühapäeviti

Elektri-aurulokid 4-6 krooni,

Rooma-Kaloliku kirik.

nislus poolakeelse jutlusega kell tl homm.
Õhtujumalateenistus kell 7.

8.45
10.30
2.50
5.15

10.-

Mmmm teateid.

Pühopäewal, 16. juulil jumalates,

515

8.30

seisukohtadest. Valitsuses on praegu nende

küsimuste selgitamine ja hädaabitööde
kumade ettewalmktom ne käimas ning
Linnade L idu seisukohad omawad see
juures suure praktilise tähtsuse. Kui kawad lõplikumal kujul jnba malmi», astu
takse Lmnade Liidu esindajatega uuesti
ühendusse, et leida hädaabitöödeks tõesti
eluline ja praktiliselt läbimiidau, korraldus.

Kari Koljat, kes teeb rattamatka ümber

Laupäeviti

Hauaristid valmis värvitud alates 2 kroonist

Riigimonem wastob, el Linnade Liidu
soomiamaldused ei lahe lahku Valitsuse

Ka tSöpaewade arvu suurendatakse

10.30

4.50

tõesti wcj.wad häda-abina.

Skaudid matkawad.

2. juulist kuni muutmiseni.
Äripäeviti
Linavabrik.
Peetri pL

10.-

töödeks kõigile, woid ainult neile, kes seda

Linauabrik (ostab liiste salka.

Narva linna liinidel

pealkirjadega, P10||lJlliyII

lewa.aastone eelarwe ja möödunud aas
tane aruanne selgub lähemail pärmil.

abitööd ei muutuks regulaarseteks taime-

11.35*
13.50
17 35
20.45
22.10

+ Walmistan
hauariste Autobuse sõiduplaan
ja MAS1NAOS1.

Teder ja pr. A. LaäneUlm. Teatri tu-

Linnade Liidu sooviavaldus riigivanemale.
. Avalikkude |a hädaabitööde korral
duse asjas eelseis val töötaolu hooajal
esines L.nnadr L«idu saatkond Riigi-

rendatakse eelolewast nädalast töõpäe-

Tarbekorral iisareisud.

sissevalatud

matest: W. Galinsky, E Walgesuaulow
ja A. Nuude. Eelmisest hooajest eemalolnutest tulewad teatri juure tagofi prl.

Hädaabitöödeks uus korraldus.

9.15*
10.30

* Ainult hea ilmaga 16. juulist.

matmist ja rauast. Soovi korral llillfliialfin

Wilmann, A Keller, F. Malmsteiv; pr.
pr. A. Alaküla, A W Ümaan, ja P:eri;
prld. Gerda Valentin, M. Müür, noore-

1030

2130

kell

Jürgensoni hinnatakse tubli la ma jõuna;

raha* ja «Õnnelik Sakarlas* ja ope-

mast teisteks hoolekandeosakondadeks, mil

. 43.15

5. Vallace — Maritana
6. Eulenberg — «Peterburi liusõlt"
7. Slede — Heliotroop, Intermezzo
8. Kull — kant. Eesti viisidest
9. Marss

kongis.* Proovid algawad teatris juba

Äri päeviti

»

2.

Tallinnas töölisteatris. Tenor L mbit

abitööd, nõnda, et töödõrfld lakkaks ole

»

pühapäeval, 16. juulil 1933. a.
1. Suppe — «Luuletaja ja talupoeg*'
2. Szibulka — gavotte — «Naiste kavalused'*
3. Vatdteufei — valss, «Heas tujus"
4. Strauss — katked oop. «Mustlase parun’1

Narma teatrihooaeg auatakse 3. sept.
Hugo Raudsepa uue tükiga ^Salongis ja

16. juulist kuni muutmiseni.

2.

5. Veber — avam. „NSidKütt"
6. Rlmskl-Korsakov — «Hindu laul"
7. Paderewski — Menuett
8. Verd! — fan. oop. ,Rigoletto“
9. Marss

ScnotlM taleb Hugo Malmfteak asemele Lembit Jürgenson
ja primadonnaks Renee Snmmer.

Soga- Ja aa&aKalBosal.
Wastuwätmine igapiew

Köök parima meeskoka juhtimisel.

orkestri kontsertide

Harva teatri tiooaei avataase 3. sept.

Summer Tallinnast ja tenoriks Lem
bit Jürgenson ^Vanemuisest. Renee

Tubades uus moodne mööbel, kabi-1
nettides mugav, kodune sisustus.

NARVA LINNA SINFOONIA

Pääsmed 15-50 snt. DIREKTSIOON.

Nõus ärasõiduga.
Kirjad s.l t. .Hädavajalik*.

reumat, ischlast, gichti, liikmereumat,

BI

Kartmatuim inimene MafKlijlf R!f|||f|i||ft ^es sooritab 35 meetri kõrgusel
maailmas kapten rlQIIIIUv UlUflUillU, mastil närvepingutavaid trikke.
5. Biondinose närvepingutawat vaatemängu saadab puhkpillide orkester.
Algused: äripäiviti kell pool 9 õht., pühapäeval kell 5 ja 9 õhtu!.

Kulgult

Kell 2.—
Peetri pl. — Sllvertsl

ainult pühapäeviti haidel ilmadel.
Siivertsist
Peetri pl.

10.-

1.—

11.2.-

3.10

4.10

6.5.—
Surnuaia pühadel on vahetpidamata ühendus, homm,
kella 8—6 õht. Sõiduhind surnuaiale 20 senti.
nPõhja Eesti*trükk NArvit 1933

Gaidide sa skautide laagrid
N.-ISesnus.

Neil päewil saabus Narma skaut

Eesti. Ta on juba sõituud maha üle
800 klm. ja kavatseb weel sõita umbes
samapalju maad.

Sai Päikesepiste.
R-ISefuus sai paar päewa tagost
Tartust päritolew pr. R. Enn päikese
piste. Pr. Enn oli Varahommikust peale
mererannal, käis vahepeal paar korda
Vees, kui äkki hakkas tal raske peapöö-

rttus la ta langes merellimale maha,
kust N.-ISesuu arsti juurde toimetati.
Selgus, et pr. E. oli saanud päikesepiste.

Kunstnik ja magister Pisteti
Pakri.
Tungisid linnaametniku kallale.
Läinud triflpaemal ilmcstd Narva lmnamolitsose aroeosakonda vabakunstnik

Ado f A. ja magister Arnold R. kes
olid täiesti joobnud olekus. Mõlemad
tikkusid liuna maUtsules rohu ja tegid
suurt lärmi R hurikkulall olid millegiparast käed wrrisrd. Linnaametnik M.
Woarpuu palus, et joobnud istkud lohluksid linnawalttsusest, tuid lärmitsejat) ei

teinud sellest Väljagi, vaid tungisid «eel
kätega ametniku kallale. Ametkonnal ei
jäänud muud Ae, kui telefoniteel paluda
politsei abi. Mõne minuti jooksul Umus
kohale kordnik, kes toimetas kunstniku ja
magistri arestimajja.

..Uimade ]a alevitepfiev" varus.
Eesti linnadeUidu korraldusel peetakst

15. skp. algab R.-Iõesnus gaidide ja

kaheksas linnade ja alewitr sekretäride,

KRNÜ-gn ühine ülemaailma laager.

statistikute, perekonnaseisuametnikkude ja

Laagri kstwus on 10 päewo; 3 esimest

päewa wiibimad laagris gaidide ja
Kr. naisühingu juhid. Laagrisse tuleb
kokku gaide ja Kr. naisühingu liikmeid
umbes 200.

Virn maleva skautide laager algab
Morieuburgis juuli lõpul. Laagrisse tu
leb Üle Virumaa umbes 150 skauti.

olemi raamatupidajate pära, 26. ja 27.

augustil s. a. WScus, linnawalttsuse
ruumes. Päewa kamas on rida referaate.
Kommunalflnantsstatistika alustest ja üles
annetest kõneleb Narva linna ablsekretär

M. Speek.
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