TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti

3 kuud 150 „

6 „ „ 280 „
t aasta „ 550 ,

Esimene ülesanne olgu

igaühel (eliidi

Tellimisi wõtawadwastu
kõik postkontorid.

omale

Kuulutuse hinnad: 1 mfl-

lim. 1 veerul kuulul, kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja

eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole
hinnaga. Kuulutusi võe
takse vastu lehe ilmumise

eelpäeval kuni kella 12

Me 67.

Zõhwis, laupSewal, 1. juulil 1933. a.

Krooni languse esimesi tulemusi.
Hindade tõus ei ole esialgul suur. — Olukord lähemail päewil ei muutu, ütlewad ärimehed.
Kroonikursi langus, milline Rar- ärijuht hr. R. Taalmann ütles

was sai teatamaks kolmapäewa hom
mikul, mõjus hulkadesse wäga mitme

kindlal sõnal, et nende äris jäävad

suguselt. Peamiselt wäljendus see siiski

ringkiri äri peakontorist Tallinnast

selles, et suur osa kodanikke hakkas

on saabunud ja isegi poolaasta inven
tuur tehakse veel olevate hindadega.

palavikulise kiirusega tegema sisseoste.

Koloniaalkauplustes tekkisid lausa sa
bad suhkrutahtjaist ja angrooäridest
nõuti kaupa enam, kui tawaliselt. Ka
muudelt ärialadelt wõis näha elawamat kaubaläbikäiku. On selge, et suur
osa kodanikke, kel sularaha käepärast,
ruttas seda kiiresti paigutama mitme
suguste elutarwete alla. Mis puutub
kinnisvaradesse, siis osutusid nende
hinnad viimastel nädalatel eriti suurt

kõigi artiklite hinnad endiseks. Vastav

OMll „Lihaekspordi" ärijuht hr.

A. S i k k a r ütles: Meie äri müüb selle

järgi, kuidas ta saab osta toormaterjali sisse. Tõusevad selle hinnad, tõu
sevad hinnad ka meie saadustel. Täna
igatahes hinnad tõusnud ei ole.

„Puhk ja Poegade" ärijuht hr.
Ratassepp seletas, et kodumaasaaduste hinnad on endised, tõusnud on
sisseveetavate kaupade hinnad, millis

test tuleb maksta valuutas. Suhkru-

tõusutendentsi.

Et saada ülevaadet selle kohta, kui

kilo tõusis neljapäevaks umbes 3,5—4

palju tõuseb elukallidus kroonikursi
35% languse juures, selleks pöördu
sime rea Narva väljapaistvamate ja
domineerivate äride poole järelpäri
misega kas ja kuipalju on näha ette
hindade tõusu. Kahjuks aga ei saa
selle kohta üksikasjalikku ülevaadet

senti. Üldiselt olukord selgub hiljem.

eriti paaniliselt mõjunud—osalt võib
olla selle tõttu, et inimestel oli aega
sellega harjuda. Käis ju võitlus meie
krooni ümber juba mitu aastat. Mil
line on praegu väljavaade tulevikku,

anda sel lihtsal põhjusel, et ärimeestel

seda on raske öelda. Igal juhul on

endalgi on olukord veel selgusetu.
Neljapäeval ja reedel peeti rida täht
said koosolekuid majandusasjus nii
Tallinnas kui ka Narvas ja alles nä
dala lõpuks või tuleva nädala alul
on olukord enam-wähem niisugune,

kindel, et elukallidusetõus kestab. Kas
ta tõuseb kolmandiku võrra, s. o. selle
võrra, nagu langes kroon, või vähem,

mis võimaldab orienteerumist. Mõned
ärid igatahes andsid väikese pildi oma
kaubahindade seisukorrast. Nii näiteks

Kuni kroon on 35% langenud, pole
katki weel midagi, keerulisemaks

jalanõudekauplus „Globuse" (Union)

Üldiselt ei ole 35% kurstlangus

on pragu selgusetu, samuti kui sel
gusetu on ka see, kas suudetakse

hoida krooni 65% kursi juures,

läheb aga lugu fiis, kui ta weel enam
langema hakkab.

W lii villi nn milt sul alnii Mii.
Wallawolikogu aeda ei pooldanud.
Kesknädalal peetud Jõhvi walla
wolikogu koosolekul kandis vallava
nem Beläjew ette Sompa taluniku
Mihkel Abeli palve, kus viimane soo
vib valla maast omale ehituskrunti.
Jõhvi vallavalitsusel on nimelt Jõh
vi alevi külje all, just uue alewijaama juures suurem tükk maad, kuhu
ehitati uus vallamaja. Nim. maatükist
saaks väga häid ehituskrunte, kuna
nad asusid sama hästi kui alevis, kõi
ge paremas osas, sest uue alewijaama
rajoon tõotab kujuneda turuplatsi kõrwal teiseks alevi keskuseks: Sellest oli

aru saanud ka Sompa mees Abel ja
esitas palve sealt ehituskrundi saami

imestusega selle soovi peale, sest esi

teks ei taha vald alevile mõnd naaberalewit asutada, teiseks tuleks siis
weel rohkemgi ehituskruntide soovijaid.

Ja kellele sa annad, kelle ilma jätad.
Sellep. wallawolikogu otsustas Abelile,

kes on valla revisjonikomisjoni esi

Teatavasti avatakse Wirumaa Las
tekaitse Ühingu korraldusel Narwa-Iõe-

suus süwekolonii, kus mudilased vii
bivad 5 nädalat tervist kosutamas. 29

Rakvere Pauluse kirik.
Pühapäeval, 2. juulil jumalatee
nistus kell 11 e. I. Jumalateenistust
peab stud. theol. M. Saksen.
Ristitud: Uno Kajak, Rakverest.

47.

Rägaverest.

Rakvere 1 Malevkonna noorkotkad
läksid 29. skp rännakkorras suvelaag-

risse ilusasse Rutja ranna loodusse.
Poisid viibivad laagris 6 päeva.

Saukaste wallaswara oksjonil

Wabaõhu koosolek lau
päeva õhtul.

Kui vabanesime Landeswehrist.

Iakob Liiv. See õhtu kujuneb igati

müüakse linnapolitsei korraldusel tema

wallaswara mis hinnatud kr. 207.70
wõlgujäänud maksude katteks, mille ko
gusumma ulatub kr. 1650.

Metodisti kirik.
Laupäeval, 1. juulil kell 8 õhtul
jumalateenistus, kõneleb: Pastor M.
Hywonen Soomest, laululehed, keelpil
lide koor.

Pühapäeval, 2. juulil kell 10 hom
mikul jumalateenistus ühes armulaga — õp. M. Krüger ja teised; kell
5 p. l. Ewangeliseerimine — õp. M.
Krüger ja teised; teretulemast!

Meie lehte

------ loeb kogu maa.

da samme, et kõik riigi- ja oma
walitsusteenijate kolme wiimase
aasta kestel ettewõetud palgakärpimised saaksid kustutatud ning se
nised palgad wiidud endisele tasemile.

Niide- ja lõngahin-

suursündmuseks, sest osa võtab ka Rak

vere garnison täies koosseisus ja ar
vatavasti ka kaitseliit.
Rakvere linnavalitsuse poolt on
hoolitsetud tulevärgi eest varemetes —
süüdatakse muide põlema hulga hagu,
et sünnitada suurepärast walguseffekte.

Uusi kooliõpetajaid.
Rakvere ühisgümnaasiumile va
liti uueks eestikeele õpetajaks lahku
nud keeleteadlase hra Karl Leetbergi

asemele hra M i ch k l a, Tartu kom
mertsgümnaasiumi õpetaja. Saksakeele

õpetajaiks- tunniandjaiks valiti Zeeh

gümn. juhataja prl. Eleonore Dahl-

m a n ja prl. Anneliisa Laasi Tar-

tust. Usuõpetajaks valiti Rakvere Pau
luse koguduse õpetaja hra A b e!. 2.
algkooli määraliseks õpetajaks kinni

tati seni seal tuniandjana töötanud
hra Arnold A r o.

Enneolemata lõbustused.
Külalisena esineb A. Arry ettekannetega.

Algus kel! 8 õhtul. Pääs aeda 15 snt. Lähemalt müürilehtedelt.

■ 1. EESTI KROOMNAHAVABRIK ■

A. MARGUS
TEATAB, ET KROONIKUK-

dade tõus.

KUMiSE PEALE VAATAMATA
MINA OMA SAADUSTE PAR

„Kreenbalti" juhatus arutas kol
mapäeval muutunud olukorda ja lei

KIMISE HINDA El TÕSTA.

dis, et riide- ja löngahindade tõstmine

on paratamatu. Juba üksi puuwilla
hinnad on möödunud kevadest saadik,
mil wiimased hinnad fikseeriti, ümmar
guselt tõusnud 80 protsenti. Juba see
üksi oleks tinginud hindade rewideerimist, seda enam, et 15-ne protsendilise

waluuta ja läbikäigumaksu wabrikud
enda kanda olid wötnud. Et otsekohe
seid kahjusid ära hoida, otsustati hin

dasid tõsta 1. juulist — lõngadelt

Seega teatame, et hra Majandusministri loal

20 prots., toorriidelt 10 prots. ja sitsi'
delt 12 prots.

Muude artiklite hinnad.
Niidumasin, mis seni maksis 240
krooni, maksab nüüd 280 krooni. Vika
tid, mis seni maksid 170 senti, maksa
vad 205 senti. Kõige rohkem tõusevad
wäetisainete hinnad ja terveni 50 prots.

Superfosfaadi kott, mis seni maksis
380 senti, maksis eile 576 senti, kaali-

soola kott, mille hind oli 960 senti,
maksab nüüd 1400 senti.

avame 1. juulist s. a.

RAKVERES OSAKONNA
ja toimetame kõiki panga operatsioone Pikk uul. nr. 1,
end. Pärnu Krediit Panga Rakvere osakonna ruumes,
mis oma tegevuse käesolevast ajast peale lõpetab.

A.-s. Tartu Tööstuse Pank.

teaknal oli 1350 krooni, ilutses eile

Hinnas on tõusnud ka teised vä
lismaalt sisseveetavate kaupade hin
nad. Nii näiteks nõuti fotofilmi paki
eest, mis seni maksis 7,5 kr., juba 9,5
kr. Seega hinnatõus 2 kr.

Weotariifid raudteel tõs
tetakse

Sõber, naaber, kaugelt võõras!

Kui sa oled Jõhvi» käimas.

Pane tähel’ panga maja, esimene turu nurgal,

Astu sisse õllepoodi, kosuta ent mehe moodi.
Saku õlut, söögid, joogid, soovi peale munakoogid,
Ara minnes tuju hea, pöörad tagasi veel pea!
Jällenägemiseni: Öliekaupluse omanik.

krooni langemise mõjul samale tase-

mile, mis nad olid kahe aasta eest.
Wõib-olla tuleb tõsta ka posti-telegraafi-telefoni tariife.

Wivu. skaudid, on wisad poisid.
Tõid Tallinnast rea wõite kergejõustikus.

Laulupeoga ühel ajal peeti Tallin

„Ia läks ja läkski".
Sõiduwoorimees Tepp tuli 29.
skp. politseijaoskonda oma häda kurt
ma. Teda olla kaubelnud sõiduks Jär-

jooksnud. „Hüüdsin küll, et kus sa ku

judele rakwerlastele sihiliku pankrotiga

«.külge tegi" on sunnitud nüüd oma
wallaswara, ohverdama riigimaksude
tasumiseks. 15. skp. kell 12 päeval

guse. Arwesse mõttes elukalliduse
tõusu, mis krooni langemisele järg
nenud ning järgnema saab, peab
keskliidu juhatus tarwilikuks astu

banemise tähtpäeva mälestuseks. Kõne

nisson, kuna lõppsõna ütleb kirjani-

„apaashide-öö“
Atraktsioonid... Jlluminatsioonid... Tantsud...
M&ngib Savoy+orMesler. Rõdu dekoreeritud.

ni külas elutsev Jaan Laskja, kuid

levad kol. O. Luiga ja kindral T ö-

Laupäeval, 1. juulil 1933. a.

palgateenija tulu ning
kutsub efile ostujõu lan

vastu, kuna see wähendab

Laupäeva õhtul 30. skp. kell 9 pee
takse Rakvere Vallimäel suurejooneline
wabaöhukoosolek Landeswehrist va-

Rakvere kurikuulus ärimees Alelsander S a u k a s, kes omal ajal pal-

(Pikk t. 51)

Ruletilaud väärtuslike võitudega Osavõtt maksuta.

juba silt 1650 krooni.

mõisa rendikruntide omanikele nende
krundid päriseks, alandati Tekselile ja
Miinile mootorimaksu ja arutati muid
vähemaid päevaküsimusi.

Raxvere Vabatahtliku Tuletõrje Suveaed

gi- ja omawalitsusteenijate nimel
protesti krooni kurfi langetamise

Peale selle Jõhvi wallawolikogu
otsustas weel kinnitada end. Jõhvi

antud 58 lapsest ilmusid jaama vaid

Noorkotkaste laager Nutjal.

tas üksmeelselt awaldadarii

Jalgratta mantel, mis seni maksis
675 senti, maksis eile juba 8 krooni ja
mootorrattal, mille hind kaupluse vaa

Laulatatud: Feliks Ermann, Warangult ja Ratalie Amalie Meigas,

skp. sõitsid lapsed Rakverest välja. Üles-

Riigi- ja omawalitsusteenijate
keskliidu uus juhatus, kaaludesirahawäärtuse ümberhindamist, otsus

et volinikele oli lubatud sobiva otsuse
puhul head napsid teha.

meheks, ehituskrunti mitte anda, olgugi,

seks. Wallawolikogus vaadati aga

Lapsed sõitsid fuwekoloniisse.

Riigiteenijad
protesteeriwad.

V aastakäik.

oli jätnud sõiduarwe, 3 krooni, maks

mata ja Nartsu talu juures metsa
rat lähed, aga ikka läks. Ja läks ja
läkski"!

õhukaitse ühingu
poolt määrati Tallinnas korraldatava
tele instruktorite kursustele purje- len

nas ka üleriiklikke skautide kergejõus
tiku võistlusi, kust võttis osa üle 300
sportlase. Viru maakonnast võtsid osa

Narva, Rakvere ja Alutaguse male
vad.
Võistlustel, mida võib konkurentsi
ja osavõtjate hulga poolest nimetada
noorte olümpiaadiks, omasid Viru poi-

IV kohale ajaga 19,9 ja Kleesmann
VI kohale ajaga 20,4 (mõl. Rakvere
malw.). Kauguses Nolk (Alutaguse

kapten Jõesaar.

V kohale 73, 95 mtr ja Preibek (Nar
va mlw.) VI kohale 72,21 mtr.

maa Lastekaitse ühingu vahel. Ühing
kulutab kasu süwekolonii ülalpidamidamiseks, kuna R. R. H. S. paigutab
summa teaatrimaja ehituskapitali.

Üafowere linnawolthogu
koosolek määrati kindlaks 6. juulile s.a.

Ujumises omas Wint (Narwa) 100 mtr.
rinnuli II koha ajaga 1:45,1. B-kl. 25 mtr.
wabaujumises tuli Tepumees V kohale ajaga

Sõudewõistluse võitis Narwa ma
leva i! koha ajaga 22. min. 45 sek.

kaugewiskes Kruusimägi (Rakvere mlw)

selt Rakw. Rahw. Har. Seltsi ja Wiru

(Narwa) 52,81 mtr. (esimene koht).

B-klassis tulid Viru noortest kohale
järgmised: kartulijooksus Kruusimägi

tuskooli juhataja hra Anderson

andis puhast sissetulekut kr. 595,65,
nagu selgus 29. skp. peetud peotoimkonna koosolekul. Summa jagati võrd

Eri-klassis: kuulis Erna II koht 14.43 mtr.
1500 mtr. jooksus: Krasflkow (Narwa) aeg
4:27,0 — IV kohi Lille (Rakwere) oli kuues.
Kettas: Erna (Rakwere) I koht 36,84. mtr.
Kerr (Rakwere) III koht 33,47. Odas: Kabral

23,5.

malw.) V kohale—4,34,5. 60 mtr. jook
sus Nolk 111 kohale, aeg 8,4. Pesapalli

Koolinoorte laulupidu

mtr.

sid rea esikohti.

nukite ja lennukimudelite alale töös
ja gaasikaitse alale kooliõpetaja res.-

aeg 3,07. Kuulis; Õun (Narwa) iil koht 12,96

A klassis: kõrgus Erna (Rakwere mlw.)
U koht 165. Kaugus: Kiin (Rakwere mlw.) i
koht 590 ja Warik (Alutaguse mlw.) Vi koht
651,5 ning Landsberg (Narwa mlw) iV koht
564. 1000 mtr. jooksus: Pohla! (Rakwere mlw.)

II koht, aeg 2,66; Piiritus (Narwa) IV koht.

Meeskonda kuulusid Krassikow, Kabral

ja Nolk. Skautsalgas jagas Rakwere
esimese koha Tallinna ja Nõmme ma
levatega, omades 12 punkti. Pesapal
lis tuli Narwa maleva 11 kohale, kus

juures võitis Rakveret 9:6 ning fi
naalis kaotas Nõmmele 9:8

Võistlustel püstitas Erna, kes on
Eesti teivashüppe meister, uue skau
tide rekordi 3,55 mtr. 3,73 ületamisel

ajas ta lati napilt maha. Viimane
tagajärg on teatavasti ametlik Eesti
rekord.

880 tulumaksu maksjat
Rakveres.

llus rahwahäaletus.

Rakvere linnapolitseisse saadeti
-9. skp. 880 tulumaksulehte maksu

Riigikogu juhatus otsustas nüüd
riigikogule vabadussõjalaste poolt
efitatud põhiseaduse muutmise eel

maksjatele kättetoimetamiseks. Suurimaks tulumaksumääraks on 120.000 s.
väiksem maks on 250 s.

nõu rahvahääletuse päevadeks
määrata 14., 15. ja 16. oktoobri
1938. a.

HHiM» t % ta täit,

s
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friis on öelda ajakirjandusel kreeni langusest?

Uus muusikariist.

"JMMMMM

JaRkretlneistrifl saneerioiai ü rii

Kuhu peab minema keskkooli
lõpetanud noor inimene.

Kroonikukutajate segane võidujoovastus. — „Päewalehe" talu järjekordne „ lippude vahetus." — „Waba Maa" usub, et süües kaswab kurfilangetajate isu. — Praegune walitsus:

Ei ole sellest möödunud kuud ae
gagi, kui said kätte oma koolitunnistu
sed tuhanded abituriendid — keskkooli
õpilased ja mõtisklevad, mis selle ammuigatsetud paberiga peale hakata.
Paljude mõtted tõmbavad neid Tartu
kolmesajaaastase ülikooli poole, sest
sinna avatleb ka osalt lõbus tudengi
elu. Ja abituriendi mõtteis wilksatub
arsti, advokaadi, kõrgema ametniku

trikkmeister tontide wäljakutsumises.
Ajakirjanduses on riigikogu kesk-

nädala-öösine otsus krooni kursi
langetamiseks, leidnud laialdast

wastukaja, mis sugugi järgi ei
anna rahvahääletusele pandud
põhiseaduse muutmise kawa läbi
kukkumisele järgnenud elevusele.

Mõjuvam ja võlgadeta osa eesti
ajakirjandusest on asunud aga asja
likel kaalutlusil krooni langetamise

suhtes kategooriliselt ei
tavale seisukohale, ega ole

ennast lasknud kaasa kiskuda kuku-

tajate segaseilmelisest võidujoo
vastusest.

Eriti teravasti astub kroonikukutajate vastu välja meie era
pooletu ja pankrottmeistreist

rippumata, majanduslikult stabiil
sele alusele rajatud ajakirjandus,
nagu »,Waba Maa" kirjastusel il

muvad lehed. Esimesena võis
krooni languse järgi oma asjaliku
sõna öelda hommikleht „S õ n u-

m i d", kus tituleeritakse kroonikuku-

tajaid ja praegust valitsust trikkmeistriks tontide wäljakutsumises.
^Sõnumid" ütlewad oma juhtkirjas:
„Jaan Tõnissoni walitsnse majandus
programmi salalaegas avali eile riigikogus:

tont, mis sealt wälja hüppas, on wana

tuttaw — kroon alla!
Kni põhiseaduse muutmine rahwahääle-

tusel haledalt läbi kukkus, kossis ühel hää
lel nõudmine, et uued riigikogu walimised

wälja kuulutataks ja Jaan Tõnissoni wa
litsus, kelle autoriteet rahvahääletusel tu
gevasti kannatas, ametist lahkuks ja annaks

aset uuele, kellel on rahva wastn usaldus.
Riigikogu laialisaatmine jäi paragrahvide

külge rippuma ja J. Tõnissoni valitsus
enda päästmiseks piinlikust seisukorrast mõt

les välja osava triki: kni kroonikukutamine
läbi ei lähe, siis kroonikukutamise ettepaneku
esitamisega sisepoliitiliselt soovimata walitsusekriisi väljakutsumise vastutuse veeretada

teiste kaela, ja kui läbi läheb, siis pääseda

nagu nii kriisist, sest kellegi! pole ju isu
tulla sööma keedetud pudrn kohe palavalt."

„ Kroonikukutamise aktsioon ka ise

on ainult üks trikk. Krooni väärtust
Vähendades ja ära kaotades ka preemiad ja kriisimaksud, ei muutuks se
nine olukord põrmugi. Sellest ei oleks
tulu ei põllumehel, töösturil ega pan
kuril, ainult spekulantidel oleks lõikust

ja väikemees peaks hakkama oma
püksirihma nüüd meel eriti tõmbama
koomale. Asjatundjate seletused «rah
vamajanduse elustamisest" krooniku

kutamise abil on ainult tühjad sõna
kõlksud.

Jaan Tõnissoni walitsus, kes kroonimurdmise oma eluküsimuseks teinud,

paljastas riigikogus eile oma tõelise
pale. Ta ümber kogunenud pankrottmeistrid ja saamahimulised asunikud
püüavad saawutada ta kaudu oma
ideaali: saneerida end riigi ja rahva
kulul."

meeste" taskuisse voolanud sajad mil
jonid rahva raha. ^Asjatundjate", või

vast rahanduspoliitikast" ja võimsa
maarahva erakonna ühisest tahtest../'

õilsa nimega tituleeritud majandus

— See toon Maalehes" on täiesti

nõukogu kohta märgib sama leht:

arusaadav — kui ei ole tahtmist või
julgust heita pilku tulevikku, siis kat

«Asjatundjad" on otse mustakunstnikenn
tellija soowide kohaselt näänanud ja kääna

nud armusid nii. kuidas need aga ilusasti
mahuks kroonikukutamise wormelisse. Kui sil

mas pidada, et .asjatundjad" olid nõupida
misele walitud ainult Jaan Tõnissoni walit-

sutakse ikka rahvast kummitada mine

wiku, sageli küll olemata tontidega
„Päewalehe" talus on j ä ll e teos

tatud lippude vahetus. Aastat

või mõne muu akadeemilise haridusega
kodaniku elu.

hul boikoti alla pandud leht — raius

lootust ülikooli pääsemiseks? Nüüd

suse mõttelistest inimestest, siis klappis kõik
nii, nagu soowiti".

paar tagasi see—muuseas mitme! pu

..Vaba Maa" juhtkirjanik L(aa-

vihaselt kroonikukutamise vastu. Nüüd
aga võtab lehe juhtkirjanik L K. (enn),
kuigi natuke kõhklevalt, juba pankroit-

marm), krooni kukutamist vaatlusele
võttes, jõuab samuti kindlalt eitavale
seisukohale. Leiab, et on j ä m e d a s t i

võltsitud rahva tahteavaldust,
kui asunike liidrid väidavad, et rah

vas põhiseaduse muutmise kawa läbi
kukutamisega olevat selgesti väljenda
nud soovi meie rahakursi langetami
seks (!). L. ütleb, et kiidetud hooand-

mine väljaveole ja feega majandus
likule läbikäigule ei ole muud, kui

morfiumiprits (meie sõrendus,
toim), mis piitsahoobina silmapilguks
mõjub, siis aga endise, veel hullema
kannatuse enda järele toob. Wõidawad
ainult võlgnikud, kes eksportrahaga

maksta võivad, saavad kolmandiku
oma võlast kingitud. „Lahkeks", ent

sunnitud kinkijaks neile võlglasile
on aga vähemal määral hoiusummade

omanikud ja suuremal määral riik,

s. o. kogu Eesti rahvas. Lõpp

kokkuvõttes jõuab L. oma juhtkirjas
tulemusele, et suuri rahvahulki ootab
hindade tõus ja elatisstandardi lan
gus. See üldine kehwenemine tähen

Kuid kuhu siirduvad need, kel pole

peale esialgset puhkust koolitööst, on

nad hakanud juba ringi vaatama:
hiilitakse linnas kavala näoga ringi,

meistrid oma kaitse alla ja püüab us

sondeerides pinda, kust saaks kergema

kuma panna, et krooni langus olla

vaevaga lisaks oma siiruviirulisele

„hädawajalik" meie rahvamajanduse
elustamiseks! Muidugi, kui see leht
peab ennast ja oma talu inimest Eesti

atestaadile mõne muu kutsetunnistusekese, mis annaks õiguse kandideerida

raamatupidaja, masinakirjutaja või

rahvamajanduse tähtsamaiks tugedeks,
siis on arusaadav, et sellaste ^tugede"

seisukorra saneerimiseks kulus krooni
kukkumine üsna märjaks ära.
Wanapöllumeeste „Kaja" otsib krooni-!ahingu ohvreid ja leiab need kesk
erakonnas, kommenteerides sündinud
fakti järgmiselt:
.Selles ei ole. wististi oga juba praegu
kahtlust, et meie läheme mastu wäga kirju
dele ja wäga keerulistele aegadele.

Wifa hing oli meie krooni!, seda peab
ütlema. Terwelt poolteist aastat pani ta mastu

igapäewastele tormijooksudele, enne kui ta
nüüd wiimaks alla pidi manduma.
Ilma ohwriteta ei lõppenud nüüdne krooni
rünnak siiski. Krooni kukutamisega lõi kesk
erakond enda alusmüüri praod. Majaomanike

esindaja dr. Masing andis kohe samal ööl
riigikogule teada, et ta lahkub keskerakonnast.

dab siseturu kokkutõmbamist, mis oma-

Riigikogu meeleolude järele oli selge, et see
on maid algus ja et dr. Masingile järgnewad

kord hakkab halvama morfiumi „elus°
tawat" mõju . eksportmajanduselegi.

Wõib sellepärast kindlasti öelda, et krooni
kukutamisega wiib keskerakond oma read la-

warsti mitmedki teised.

kantseleiametniku kohale. Mõned abi-

loto Pillil on haruldaselt mahe tola. Meie

turiendid osutuvad eriti lihtsameelseiks ja optimistlikeks oma siiruviiru
lise suhtes ja ringlevad juba tõsiselt

.helisid mälumas "

kumenti kui imetegu stia-flnna ja us

Austrias walm!stut« kse uusi muusikariistu,

mis sornsnerood gitarrile, kuid vn ilma kae-

pildil üks Miini Sppurlonna sellel pillil

.Palgalised kaotawad koguni kahekordsel!:
esiteks raha langusest sa teiseks krhsimuksust.

Neid lohutatakse, et lrüsimaks edaspidi ära
kaotatakse, kui riigikassa asjad lahedamaks
lähemad. Kuid küllap edespidi ka neid auku
sid leidub, mille täiteks kriisimaksu weja. Eriti
ei saa ju loota, et asunikud Zõ prots. kursi
langusega lepiksid. Nagu Soome lapua ,pulameeste" tegewus näitab, ei jää nad enne
rahule, kui nende mõlad on taielikult maha
kustutatud, s. o. raha wäärtus nullini wii>
dud. Seepärast on karta, et neil süües isu aina
kaswab."

Ei ole kahtlust—viimase kuu sünd
mused, kus väga raskesti ja hoolima
tult on lahustanud Eesti rahvast hal
bade kirurgide noad, kutsuvad välja
tonte, kellede ohjeldamine võib kuju
neda raskeks, ja seda eriti põhjusel, et

tontide väljakutsujate-rahawäärtuse
kukkumistpooldawate rahvajuhtide pres-

tiish on langenud koos oma ohvriga
— Eesti krooniga. Wiimast saab vä

hemasti veel hoida, prestiishi aga
mitte, sest sellest pole enam midagi jä
rele jäänud.

Kroonikukutajate ihuleht — Maa
leht", avaldab oma veergudel segaseid

Ametlik statistika laulupeost
Kolmel päeval käis lauluwäljal 1*16.000 inimest. — Eelmise
kahe laulupeoga võrreldes tagasiminek nii rahvaarvus kui
Esialgseil andmeil oleks vast või
malik iseloomustada rahvamasside
liikumist Lauluwäljal kolmel pidupäe

list — 25.000; Vabaõhuetendusel —
15.000; Lauljaskond kolmel päeval

val. Maksulisi pääsmeid müüdi X

Rahalise läbikäigu kohta juubeli
laulupeol esialgu on vaid brutto kok
kuvõte. Selle järgi on pääsmete müü

tundeid, milliseist kord vilksatab läbi
peatu võidujoovastus, kord aga pime
kobamine uduseis tulewiku-wäljawaateis. Kuigi nad on pannud oma juht

võtjate arv viimasel laulupeol tun
duvalt läinud tagasi, mida suurel

kirjale pealkirja „Uus suund," lõpeb see
suund lausa öös ja udus, millest kuluta
jad isegi enam teed wälja ei leia. Ja ega
nad sellest udust ei soovigi pääseda —

tänapäeval igal alal, mis seotud ma

on ju segases olukorras alati kõige

nende arv wõib kolme päeva kohta

parem kõiksugu spekulantidel ja suurtel
võlglastel, kelledest ju enamuscs koos

olla 5000. Seega kogusummast juube
lilaulupeost võttis osa umbes 55 000

nebki asunike juhtideks upitunud kild

kuulajat.

kond mehi. Need, poliitiliselt ja ma
janduslikult läbipõlenud mehed, ei
soovigi näha stabiilsust meie majan

Kui kuulajaskonna arvule juube
lilaulupeo! arvata juure jaaniõhtust

määral tuleb seletada majanduslikult
raskete aegadega. Tagasiminekut näeme

janduseluga.
Peale maksuliste pääsetähtede anti

X üldlaulupeol wälja ka priipääsmeid,

Lühidalt, lisavad „Sönumid" veel

duselus ja ei hakkagi sellepärast oma

ja vabaõhuetendusest osavõtjate arv,
samuti ka tegelaskond kolmel päeval,

juure — kroonikukutamisega tahetakse

lehes analüüsima krooni edaspidist

uuesti lahti keerata neid kraane,

siis saame Lauluwäljalt läbikäinud

saatust, vaid teevad oma harilikke õõn

rahvahulkade kohta järgmise üldpildi:

kust kaudu senini on kahtlaste „äri

said sheste „Päts-Iürmanni hävita

Kuulajaid oli 55.000; Iaaniõhtu-

kohakese kergema, puhtama ja peenema

töö peale. Vähesed aga on asunud
süüfilisele tööle. Seistakse praegu ras
kel teelahkmel.

Abituriendid maalt, keda kandis
linnas õppetöö lõppedes aurik, raud
teerong või ka talupojawanker oma
kodukohta, maaellu, mõtlevad ning
ootavad ja loevad päevi ja nädalaid,
mil jällegi needsamad sõidukid neid
linna tagasi kannaksid. Maaelu tun
dub neile tuimana, igavana ja talu
töö raskena. Neile näib nagu enesest
mõistetavana, et kes juba keskkooli lõ-

petanud, sellel on tuleviku asu- ja
teenistuskoht linnas, kust ei mõeldagi
pöörata tagasi.

Kellegi! ei ole ju midagi selle

vastu, kui ainult jätkuks seda waimlist tööd. Enam ei oota kohad, nagu
aastakümneid tagasi. Maailma pale

on rängasti muutunud. Vaimsetel

ka sissetulekuis.

üldlaulupeol kokku 50/00 (IX üldlaulupeol 8!.220, Vili üldlaulup. 69.693).
Nagu näha neist arvudest on osa

mööda ametiasutist, esitledes oma do

kudes naiivilt, et see võimaldab mõne
gunemisele. Seda näeme warsti kõik".

Eriti raskeks muutub oga palgaliste
seisukord.

Teelahkmel.

51.000; Kokku 146.000 inimest.

gist saadud kokku 35.000 kr.
Kortereist lauluoeole registreeriti üldse 311
Neist osa osutus kõlbmatuid wäijaüürimi>eks
sissesöirjaile ning osa korteriomanikke loobus
kontrollimisel korterit andmast. Tarwttamiskõlbulikeks osutusid 241 korterit 295 tooga,
milledes 48v magamisaset.

Korteripakkujaist oli umbes 8C—85% Tal
linnas elutsewad muulased.

Peale selle reserweeriti hotelli tube sissesõitwatcle diplomaatilistele esindajatele ning

ajakirjanikele. Hotelli toad kasutati ära wiimaseni.
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tööväljadel valitseb nüüd töötegijate
üliküllus. Ja need tuhanded abiturien
did, keda saadavad ellu iga suve saa
budes keskkoolide süled, ei leia enam

tühji kohti linna töölaudade taga.
Sellest siis otsene järeldus: tuleb pöör-

da otsisklev pilk füüsilise, praktilise
töö poole. Abiturientidel maalt tuleks
heita mõtteist n. n. oinuoiguslik linn.
See ei üllata nüüdisajal kedagi, sest
ta otse kubiseb haritlasproletariaadist.
Ka kõrgema kutseharidusega isikuil on
praegu raske vastavat kohta leida, ja
neist on paljud asunud füüsilisele tööle
lootusega vähemalt seniks, kui maa
ilma majanduselu on läinud jälle normaalseisse roopaisse. Ja nad on oma
töövalikuga täiesti rohule jäänud.
Seda püsivust peaks meie noortel
rohkem jatkuma.

—er.

OO0O OOOGO OOOO

Tõde
ja õigus
ora meie
lehe lahu
tamatud k. aslased.

fäbifeatefd
fYanvasž.

Narwss võeti 1069 isikut

wahi alla

/Xeropolis.
Palasti ja Ernei fantastlik romaan 1952. aastasf.
Tõlge Ungari keelest.

-----= • 39.

lasta igasse suunda wälja kiirgada ka vastavate
reflektorite (peeglite) abil."

Mr. Birmingham seletab edasi," kuuldus pro
fessori hääl.

„3ga asja raskus/ kuuldusid nüüd juba Bir
minghami sõnad, „mis sattub „ühisejöulise energia-

fiire* piirkonda, kaob järk-järgult või ka järsku ja
keha tungib meie aparadi abil kunstlikult saavuta
tud energiakiirte allikale: see on talle nüüd nega
tiivse külgetõmbejõu keskpunktiks."

Õpilane astus nüüd laua juure ja hakkas katse
tama. Ta ühendas saali laest allarippuva „paralüsaatoraparadi", mis tekitab koondatud kiiri, osava
käeliigutusega ühele antennile sarnaneva traatvõr
guga ja last pikkamööda voolu sisse. Nüüd Weagant tegi ettepaneku Ealwillstle, üles tõsta umbes
kaheksakümne sentimeetri kõrgune teraskuup. Ealwill

asuski üles tõstma rasket blokki, kuid märkas suuri
maks üllatuseks, et blokk osutus sulgkergeks.
Õpilane keeras edasi elektrikatkestajat; nagu gaa

sellepärast hoiame endid eemal uudishimulikest
pilkudest, ja wangistame sissetungijaid. Wiie aasta
kestel härra kuberner püstitab Aeropõlises uusi ehi
tist ja täiendab oma aparate, siis alles võib ta ava
likult estneda. Siis on Aeropolis kättesaamatu ja
vigastamatu, ning halastamatu Maailmaliit, mis
tahab kõiki vallutada ja endasse liita, ei suuda talt
ta riiki enam röövida."

Neljas üliõoilane ligines kõnetoolile ja väga
omapärane eksamitseremoonia jätkus.

Aeropolis vajab elektrienergiat, mille ammutab

akkumulaatoreist, mida tarvitseb maid täita iga
austakümne-möödudes. Aeropolis wõib paralüsaatori abil maakera külgetõmbejõudu halvata ainult
sellevõrra, et linn teatud kõrgusel maapinna kohal
Hõljub, ega lase ennast mõjutada teiste planeetide

tõmbejõust. — Aeropolis wõib aga ka edast lii
kuda, see tähendab — lennata. Allpool maju, kogu
õhulaeva pikkuse ulatuses, ühest hiigla masinasaalist teiseni, asub öhukäik, milles töötavad suured
öhuturbümd. Need turbiinid imevad laeva ninale
seadeldud kanaliawauste kaudu õhku sisse ja tõu
kavad selle teises otsas jälle wälja. Väljatõugatud
õhuhulga tagasiröhu survel liigub siis öhuliin edasi.
Aeropolisel on ellipsoidi kuju. Linna keskele, ellipsoidkeha põhipinnale on kinnitatud paralüsaator —
antennid. Selletõttu võib linn kuni saja kilomeetri
kõrguseni tõusta, ilma et teised planeedid teda suu
daks ligi tõmmata. Terasklaaskate — „kunstlik ho

mitmesuguseid elemente võib muuta komplitseeritud ühendusteks ja ka ümberpöördult — ühendusi
nende algelementideks lahutada. See olevat seletu
seks, kuidas muutusid elavhõbedaks, marmoriks, söeks

ja väävliks auto, päevapildi-aparat ja teised ese
med. Weagant tõestas oma ettekannet katsete abil

ja lisas juure, et see .moondaja" energia km val
gus wõib warjuheitjate abil teatud kohta projektee
rida. Ja see olevatki põhjustanud Siniste Mägede
salapärase ilmutise.

Veel jutustas Weagant, tal olevat kallaletungi
puhuks varuks hea kaitsevahend: Mondmanni ope
reerimisel saadud labyrinthococcuse kasvatus.

Ealwill'il ja ta kaaslasil sumises pea, kui nad
VeaganNga seltsis lahkusid võimsast laboratooriumist-õppesaalist.

Diplomaatia pingutused.
Merv-Pork Times'i" 27. juuni numbris ilmus

wälja — 13.214, seega linn aasta
jooksul „wäiksemaks" jäänud 396 isiku

võrra.

Paul Abramowi majad Narva

oksjonihaambri alla.
Tartu panga 5000 kr. ühes %%

ja kuludega sissenõudmisel läheb Nar-

was 24. juuli! oksjonihaamri alla
Paul Abramowi kahekordne kivimaja
ja ühekordne puumaja ühes kõrval
hoonetega, mis asuvad Võõrastemaja

tän. nr. 28/2. Sel kinnisvaral lasub
hüpoteegiwõlg 10.000 kr. suuruses

„ Ameerika walitsus soovib wäga, et konflikt ei
halveneks mitte, sest sündmuste kiire käik võiks

Hüirem isin Saksamaalt Narwa

kaasa tuua ettenägematuid järeldusi."
See inetus stiilis koostatud teadaanne tõendas,
et sõda möödapääsemata on.

on Saksamaalt tellitud uus häiremastn,

See arvamine leidis kinnitust veel „Daily
Mailt" õhtuses väljaandes, milles avaldati järg
mine ametlik raadiogramm:

„Inglise walitsus jälgib elava huviga konflikti

„Saksa söjaväejuhatus on põhjustatud korral
dama sõjaväelisi ettevalmistusi. Kuni Weagant'i
vastuse saabumiseni ultimaatumile, hoiduvad saksa
trupid igasuguseist manööwreist, Maailma karistusnõukogu signaali ootel".

hiiglasuur õhusõiduk, mis mahutaks endasse väikese

normaalseks rõhult kui ka temperatuurilt".
Weagant katkestas nüüd üliõpilaste eksamid ja
esines ise ettekandega oma leiutiste üle. Ta jutus
tas, et Niels-Bohri päikesesüsteemi-aatommodell ole
vat ebaõige, sest elektrilaengud heljuvad oma tuuma
ümber lainetaoliselt, aga ei keerle.
Kolmekümne aasta eest Schrödingeri ja Cannongate ülesseatud teooriat olevat ta edasi arendanud

linna elanikud loomulikus suuruses majadega ja
tänavatega. Niisugusel viisil loodi ^Aeropolis".
Leiutis ei ole aga veel lõpulikult väljatöötatud,

ja leiutanud, kuidas elektroonide võnkumisi seda
võrd mõjutada, et mitte ainult elemente uuteks ele
mentideks, seega aatomeid, võib muuta, vaid ka

litsus läinud äärmiste piirideni, kui ta Maailmaliiduga vaikivalt nõus olles võttis endalt vahe-

Nii on tulnud härra kuberner mõttele, ehitada

Möödunud aasta jooksul on ela
nikke Narva sissesõitnud 12 818 ja

summas. Oksjoni jaoks on nimetatud
kinnisvara hinnatud 5000 kr. peale.

Maailmaliidu ja shulinna vahel, mis ei laseks

„wõlb härra kuberner igasuguseid raskusi õhku tõsta.

võetud 1069 isikut.

järgmine teadaanne:

risont" — ümbritseb õhukindlalt linna ja eraldab
selle välisest atmosfäärist. Selle! silmapiiril tööta
vad aparaadid muudavad vahetpidamata õhku

siga täidetud õhupall tõusis blokk õhku ja kinnitus
„paralüsaatori" antennile. Weagant'i palvel asusid
Ealwill ja ta kaaslased antenni alla ja oma üllatu
seks tõsteti nad nägematul jõul õhku.
Wangid taipasid nüüd ka, milliseid abilisi kasu
tas Weagant vägivaldsel äraviimisel.
„Tänu külgetõmbejõudu hävitavale energiale —
paralüsaatorile" — jatkas oma ettekannet õpilane,

Narva prefektuuri piirkonnas on
möödunud aasta jooksul wahi alla

jääda ka briti riiki ükskõikseks".
Järgmisel hommiku! seisis „Berliner Tageblatt"is:

„Paris Soir'i" öises väljaandes võis järgmist

lugeda:

„Rahu alalhoidmise pingutusil on prantsuse va
mehe osa õhulinna ja karistus-nõukogu vahel, tut-

Narva linna tuletõrje seltsi poolt

mis juba Tallinna jõudnud, kust ta
2—3 päeva Narva jõuab. Uus häiremasin on maksma läinud 1480 Saksa
riigimarka, mis meie rahas praeguse
kurst järgi on ümmarguselt 200.000 snt.

Krooni langus on selle masina 35%
võrra kallimaks teinud.
Uue HÜiremafina vastu oli Narvas
tungiv vajadus. Kohalejõudmisel kawatsetakse see masin asetada Hermani
kindluse piirkonda, kuid seni pole veel
asekohta täpselt ära määratud.

Merevesi läheb soojaks.
Viimaste päevade jooksul on Nar.

wa-Iõesuus merevesi läinud tundu.
Walt soojemaks. Kui tuul mere poolt,
siis tõuseb weesoojus juba 20 kraadini.
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iruurordi ITaia.
Esimene

Kes on tünawumed wavasemud.
suwilajad SV."Jõesttus.

ausammas
Hitlerile
avati möödunud nädalal
Berliinis, Kolmari-promenaadil. Ausamba avamisel

tegid natsid jälle — nagu
harilikult suuri sõnu oma
,surematule teenetega"
kantslerile. Sambale on kir

jutatud «Rahvakantsler
Adolf Hiller. 1933." ja selle

teksti all seisab haakrist.
Samba ümber tehti lillepeenar ja kõrvale püstitati
lipuvardad haakristlipuga.

Nagu juba ette näha oli, algas

wälja, kui wesi poolde säärde ulatub,

peale laulupeo, mis üle Eesti kümneid

kuna daamid sulistawad rahulikult

tuhandeid Tallinnasse tõmbas, elaw
suwitajate juurewool Narwa-Jõesuhu.
Nädala alul olid küll wiludawõitu ja
wihmased ilmad need, mis takistasid
weidi suwitajaid, kuid nüüd, wiimastel päewadel on suwitajate juurewool

edasi. Loomulikult kasutavad daamid
seda asjaolu endi huwides, wäites ni

kaswanud lausa progresstooniliselt. 25.

juunil oli registreeritud suwitajaid
925. 26. juunil tuli juure 53 meest ja
79 naist, kokku 132, nii et suwitajate
üldarw tõusis 1057-le. 27 juunil tuli
juure 3V meest ja 58 naist, kokku 88
inimest, üldarw oli õhtuks 1145 kuna
28. juunil tuli juure 44 meest ja täp
selt 100 naist. Kokku 144 ja suwitajate

üldharw 28. juuni õhtul 1289. tzuwitaw on märkida, et sellest üldarwust
on peaaegu kakskolmandikku naisi —
835, kuna meeste arw on 454.
*

SVoFwas lehti helifilmi.

Ameerika filmiühingu operaator wäntas Jaanilinnas nädalaringwaadet.

fooniks. Filmijaile sünnitas suuri

selt wändati Narwas Narwajõe pare

raskusi filmitawast rajoonist rahwa

mal kaldal Jaanilinna kindluse müüride

eemale hoidmine, kes püüdis tungida

taga 350 meetrit helifilmi, mis on
määratud Ameerika jaoks. Vändatud
helifilm läkitati järgmise! päewal, 29.
juunil, lennukiga Tallinnast Ameerikasse, kus ta paar päewa hiljem läheb
juba kinoekraanile. Sügisel tuleb see
helifilm meie kinodele. Filmimine sün

dis filmiühingu Fox Corporationk

filminäitlejate truppi ja nii rikkuda
helidepuhtust.

Meie lehe kaastöölisel oli jutuaja
mine kohapeal filmijaga, kes seletas:
^Mina töötan Fox Gorporatsioni juures

juba 14 aastat ja olen ainuke, kes

Baltimailt saadab nädala-ringwaateid
Ameerikasse. Eesti laulupeost filmisin

poolt, kelle esindajana wiibis kohapeal
B. Grebenschikow.
Operaatoriks oli Robert Hertmann,
kes filmis aparaadiga, mis maailmas
on kõige Väiksem.
Narwa helifilmis esinesid: Tallinna
Tshernjäwski balett-stuudio trupp, mille

rahul, sest kõik täitsid oma ülesandeid
hästi.

hulgas ka kaks tantsitari, kes hiljuti

Peale filmimist tehti ühine üles-

Varssavis ülemaailmlikel tantfuwõist-

wõte ja siis sõideti autodel N.-Jõesuu,
kust sõitu Tallinna jatkati.

lusil tulid esikohale. Karakter-tantsijaina

olid Tallinnast kohalesõitnud tuntud
artistid N. Tshigankowa ja Jnsarow.
Piiriäärsest Venkülast esines statisti
dena 15 noort neidu ja sama palju
Narwa «Swjätogori" seltsi poolt. Vii
mase seltsi poolt oli ka orkester 20
mängijaga Vereschnikowi juhtimisel.
Filmimine kestis üle tunni aja, mille
kestel esines balett-trupp ja külaneiud
mitmesuguste rahwuslike tantsudega

grupis ja eraldi. Filmijad jäid tehtud
tööga wäga rahule.

Esimese helifilmi Valmistamine
Ameerika jaoks kujunes Narmale era
kordseks juhtumiks, mida Jaanilinna

pealtwaatama oli ilmunud ligi paar
tuhat Inimest. Filmimehed oma auto
dega jõudsid Narwa juba lõuna ajal.
Sellejärgi tehti harjutust balett-trupiga

Suurel tänawal «Swjätogori" ruumes ja õhtul kella 1f2l paiku mindi
Jaanilinna Narwajõe paremale kal
dale, kust awaneb kena waade Jaani

linna kindlusele, mis sobiw filmi

märkida riigikohtunik Palwadret,
riigikohtunik Lõod j. t. Kohtutegelastest suvitavad Jõesuus weel prokurör

Meister ja kohtupalati liide S i imer.

Film saadeti juba lennukil Ameerikasse.
Läinud kesknädala õhtul esmakord

Prominentsematest suwitajateft oleks

helifilmi 600 meetrit. Homme lennu

sele enam tähelepanu pöörama. Läinud

aastal asutati eeskujulik sigala ja'ka
nala. Suurt edu on märgata ka karja
arendamises. Nii koosseisus kui ka
saagiannis wõib Vahi kari teiste pa°
rernate karjadega juba Võistelda. Õppe
töö huwides peetakse Vahil peale ang-

leri- ja maatõu ka friisttõugu weiseid.

Hobuste arwu, mis seni maa-ala
kohta Väikesena tundus, on otsusta
tud suurendada.

Loomakaswatuse arenemise ots
tarbel Viiakse läbi ka rida ümberehi
tust. Põhjalik ümberehitus wiiakse läbi
tallides, samuti ehitatakse ümber laut.
Karja edaspidiseks Väljaarendamiseks
ehitatakse noorkarja laut.

koored

SVaEva lahingla&ed.
Veteraanide mälestused. 11.
lorisebl (Loorents sai selle riistapuu endale; kiitis,
et olevat lahingus õige hea asi olnud) Võtame aga
nii palju kui jaksame...

Hiilisime oma saagiga välja ja siis algas tee
linna poole. Igal poisil mitu püssi seljas, pajad
peas, väljatelefonid ja muu kolu kastid käes, mille
otstarbest aimugi polnud. Mäletan, kuidas vähel
dase kasvuga Tuisul pikk kiikriga-püss rihmal —
pära puutus vastu maad, igal sammul vastu jalgu

lüües — kolks — kolks.
Kus siis seda rõõmu endal ja teistel, et vaat
mis me kõik ei leidnud, ja kui palju veel ära tuua

Kärk.

sugust muud nina all. Laiemaid ole
misi äripäewaöhtuil palju ette ei tule.
Kabaree on tänawu niisugune, et prl.

linnast, kes ennast aga Võrdlemisi wä-

nädalal rahwast kuurordi rannas ja
nüüd enam rahwapuudust kurta, ah
tusel muusikal on rand inimesi täis,

he näitab. Kuursaalis igatahes näeb
teda harwa.
Mida muud weel rääkida Jõesuust?

Seda, et ööbikud enam ei laula ja et
sirelid on õitsenud, teab wist igaüks.

Ja muud erilist polegi Kes soovib

ega armastata just eriti palju merd

aga midagi teada, see olgu nii lahke
ja sõitku ise Jõesuhu. Kõige lihtsam.

ning süstasõitu. Selle eest on päewal
vlaashil seda enam „tööd". Kahel plat
sil lüüakse intensiiwselt wõrkpalli, kus

Jõesuus 1447 suwitajat.

kuigi alul ollakse weidi tagasihoidlikum

juures ühe wõrgu juures wõib kind
sandrowit linavabrikust, kes olgugi

muidu waikne ja kena härra, mängus

nagu lõukoer wõitleb, et aga oma
„kombineeritud meeskonda" wõidule

Viia.
Ulewal on ka juba korwpallipostid,
samuti trapeets, ronimispuud jne. Mis

puutub aga merde, siis on see küll
ilus ja kena nagu ikka, ainult - wi-

-lip.

Neljapäeva jooksu! registreeriti
N-Jõesuu alevivalitsuses 223 juuretulnud suwitajat, neist 44 meest ja
179 naist. Kokku tõuseb suwitajate
üldarw seega 1447-le. Nimekamaist
külalistst viimasel päewal saabunud
suwitajate hulgas wõiks märkida pro
fessor K l i i m a n n i ja hra S a a rs e n i Tartust.

Tori tdugu hobuste erinäitus

tab aga just jugewam pool" olewat
see, kes kardab wett. Kui seltskond

damise on võtnud oma peale Tori

härrasid ja daame wette läheb, kind-

lasti siis tulewad härrad juba enne

Piiri valvel.
Oskar Tuisk.

Suurem osa enda kaitseliidu teenistusest Narvas
veetsin piiri valvel. Sellest siis ka vestlen. Vahiposte

saadeti meil jamburi, Oudova, Keikino ja Popovka maanteedele, kaasas relvaks «Lorentsi arsenalist"

mõni vana revolvri-kolask, mis kõlbulik vast ainult
paugu tegemiseks. Sakslastel oli 3—4 tugevajõulist
karbiit-helgiheitjat, mis keerlesid alalõpmata õhus
ja valgustasid piiriäärseid teid. Meid kästi sakslas
test eraldi tegutseda ja asuda nendest linnapool,
kuid kokkupuutumisel konfliktidest hoiduda. Piiri
traataial oli sees alaliselt elektri kõrgepinge vool.
Kahe traattõkke vahel asetusid eri-postid isolaato
ritega ja neid mööda oli tõmmatud kolmelt realt
okastraat, mis oli laetud surmava elektrivooluga.

Tartus.

Eelolewal sügisel, 25.-28. augus
tini korraldatakse uudisena Tartus Tori

tõugu hobuste erinäitus. Näitus pan
nakse toime ühel ajal Tartu näitusega.

Tori tõugu hobuste erinäituse korral
Hobuste Tõuseks kuna osakonna juha
tajaks on walitud Tõuseltsi eriteadlanesekretär J. Soosaar.

Passide omanikud olid kohustatud asja selgitami
seks järgmisel päeval raekotta ilmuma. Suuremad
salakauba laadungid kuulusid konfiskeerimisele.
Selle tõttu kogunes raekotta suurel hulgal igasu
gust kolu, mille järele omanikud karistuse kartusel
ei söandanud tulla.
Olime Oudova maanteel vahipostil. Pool versta

siinpool traataeda oli heinaküün. Seal leidsime
kaitset vihma, tuule ja saksa helgiheitjate eest, ka
oli see sobiv koht salakaubitsejate varitsemiseks.
Meie vahilolekul sõitis esimesena Venemaa poole
keegi kintspükstes noorhärra, kes läbisõidu loaga
varustud oli. Vaatasime mehe kaariku läbi ja lasi
me edasi sõita. Peale selle tulid Narva poolt lina
vabriku kõrgema ametniku kaks poega, ühel kahepuudane kott jahu seljas, teisel paarkümmend naela
tükisuhkru! ja ühes nendega gümnaasiumi endine
õpilane Stepanov ka suurte kompsudega. Meeste
üllatus oli suur meid eest leides. Kuna tabamine
sündis kaugemal kui verst piirist, seega linna piir
konnas, siis käsutasime nad oma pagaasiga Narva
tagasi.

Mäletan üht Popovka küla preilit, kellelt «Ossipovi ploti" juures kolm leivapätsi äravõtsin, mida
ta ülejõe, sinnapoole piiri viia tahtis. Ta pole mulle
seda andeksannud tänapäevanigi: igakord kui vas
tu tuleb, vahib kurjasti ja kõõritab silmi.
Huvitavam lugu oli Narva ärimehe N-ga. Mees
tahtis konjaki koormaga Venemaale pääseda, kuid
õnnetuseks kukkus meie küüsi. Ei aidanud ei palu
mine ega meelitamine. Mees oli küll lahke ja kor-

— «meeleheaks" 29. novembril linnavõtjatele-punas-

tele. Meist igaüks võttis vaid ühe püssi kätte, pad
runeid tasku ja paja pähe, kui 28. novembri õhtul
raekojast Tallinna maantee poole teele asusime,
viimast pilku heites oma «soomuse" peale, mida
enam näha ei saanudl Kuid mis ma kõnelen! Aga
puukingadl Selle «soomuse" olid enamlased mulle
alles jätnud: ma andsin nad „]lmarise“ näitelavale
ning nad esinesid seal mitmeski näidendis. (Võib
olla ehk on seal praegugi kuskil kolikambris alles,
kui neid veel rotid nahka pole pannud).

kis paar pudelit lahti, kuid sõit läks ikkagi linna
raekotta.

Oskar Tuisk.
Esimesi kaitseliitlasi ja vabadusvõitlejaid.

Igasuguste kaupade ülepiiri vedamine oli keela
tud — seega kuulus äravõtmisele kõik ülepiiri vii
dav kraam. Sealtpoolt piiri tulijail võeti ära passid.

Peipsist rannikuni.
Pussitamine Alutagusel.
Mõni päew tagasi teatas Zõhwi

walla elanik Voldemar Niine, et
teda on pussiga haawanud sama walla

elanik Meinhard Pori. Mis põhjusel
toimus pussitamine, selgitatakse juurd
lusega.

Neil päewil teatas politseile ka
Püssi walla elanik Johannes Plotnik,
et teda on kergesti pussiga haavatud.

P. süüdistab pussitamises kohalikku
elanikku Johannes Videkowi.

Wigastusi töölistega. Alutagusel
asuwais pölewkiwikaewandusis regist
reeriti läinud nädala jooksul kergemaid
wigastusi töölistega 21 juhtumit.

Talupidajad ei paranda teed.
Nagu eelmisil aastail, nii on ka
tänawu Narwa-taga valdades talupi
dajate teeosad suuremalt jaolt paran
damata. Neil päewil tehti ametiwõimude poolt kindlaks, et Narwa wallas
on tähtpäevaks oma teeosad paranda

mata jätnud 42 talunikku. Nende
wastutusele Võtmiseks koostati proto
kollid.

Wafaweresfe erakool.
Teatavasti on ministeeriumi ot
susega määratud sulgemisele ISHwi
wallas asuv Vasawere algkool. Kuna
aga lastel wõimatu kauguse tõttu naa
berküladesse kooli minna, siis on laste
vanemad otsustanud kooli erakoolina

ise ülewal pidada. On loota, et maa
valitsuse haridusosakond tasuta tarvi
tada annab koolimaja ja õppeabinõud.
Samuti loodetakse toetust Jõhvi wallalt.

Jõhwi Maapanga esindaja
nõuandekoht.

Käesolewa kuu algusest alates sõi

dab kord nädalas, igal kesknädalal
ISHwi Eesti Maapanga estndaja-ametnik, kes ajab kohapeal Maapanga asju,
väljaarvatud rahalised operatsioonid.
Alutaguse põllumeestele on see suureks

hõlbustuseks, sest wäga paljude! on
Eesti Maapangaga tegemist. Senini

tuli sõita neil puhkudel Tallinna. Va
rem sõitis Maapanga esindaja välja
Virumaal ainult Rakwerre.

Wargusi,
A.-S. Kiviõli kaevanduse mehaanika-töökoja hoowilt varastati tead
mata kelle poolt kaks raudtoru, Väär
tusega 11 kr. 55 senti. Samuti kaduma

läks Kiwiõli elaniku Anton Kompuse
maja hoowilt kolm raudtoru. Omaniku
lahju 10 krooni.

Kodanike pisipatud. Järwe walla
elaniku Aleksander Vitsuti peale koos

tati protokoll müüdud hobusepassi

ludawõitu weidi.
Keegi oli lugenud kolmapäewal huwipärast ära weeskäijaid plaashilt —
ja oli saanud täpselt 42 inimest. Arw,
mis liigagi tagasihoidlikuna tundub.
Kuid — pole ka ime, on ju weesoojus
alles alla 15° R. Imelikul kombel pais

tihti puudus oli, — aga... aga kõik see jäi meist

Kuid meie poiste «olek s" on senini hea poiss

kokkuhoidlik. Kuursaalis, kus iga õhtu
kabaree, istub rahwast küll, kuid suu
remal osal on ikka pudel õlut wõi nii

Tantsupedagoogidest on Jõesuus
muuseas weel ka Gerd N e g g o Tal

täis — granaate ja muud varustust, millest pärast

olnud.

Uht asja peab aga kindlasti mär
kima: tänavune fuwitaja on tublisti

linnas asju ajamas. Kuurhoones end
on mugawasti sisse seadnud pr. dr.

]a nii kandsime nagu kratid öösel raekotta
püsse kokku, neid oli pea pool luba täis, kapid

ootnud?

tahes midagi sinnapoole.

ja küsida juba stuudiojuhatajannalt suu
sõnal, kes tantsib ja mida.

võiks kui aga jaksaks...

]a kui nüüd keegi küsiks, mis siis oleks juhtu
nud kui sakslased meid omas laos käite oleksid
saanud — või oleks meid siis üllas sõduri surm

juht Nikolai G o l d s ch m i d t ongi
juba niisugune, et mitte ei saa aru,
kas ta on neeger wõi mustlane. Iga

juba tükk aega, kuigi mitte «päriselt",
kuna nagu paljud teisedki, käib päeviti

lasti näha korpulentset hr. Ale k-

Teiste alade kõrwal Eesti Põllu

lasta end päikesest põletada! Orkestri

Hansing. Adw. Pahla suwitab

muusikal Võrdlemist wähe käis, ei saa

meeste Selts Tartus on hakanud ka
oma Vahi koolitalus loomakasvatu-

mõtlegi minna enne wette, kui tempe

ratuur wähemalt 18 kraadi ei ole.
Sest mis wiga kuiwal maalgi olla ja

K i r k m a n ja wana F i l i p p o w

Eestisse, mil seda ka Narwas näha
wõib. Narwa helifilmiga olen täiesti

Wahil.

natada külma. Mine sa tea, kummal
see õigus on, aga kindel on see, et
vähemalt nende ridade kirjutaja ei

laulavad ning E. Kotschnewi stuudiolased teewad lawa! tantsu. Konferans
jeel on haruldane and rääkida nii rut
tu, et mitte ühestki sõnast aru ei saa.
Nii, et kui lawal tantsitakse, on kõige
kindlam minna kohe laua juure, kus
istuwad pr. ja härra Kotschnewid ja Ko

Ameerikasse. Sama film tuleb sügisel

Loomakaswatuse arenemine

wat fee tugewam pool, kuid leidub ka
küünilisi härrasid, kes seletawad liht
salt, et daamidel on üldiselt paksem
raswakiht kehal, mis võimaldab kan

Ka Narwa tegelasi on juba Jõe

suus suwitamas. Nii olid ühed esime
sed suwitajad naiskodukaitse ringkonnaesinaine pr. D e n e r ja Narwa jsk.
esinaine pr. K a p p e r. Eesti panga
direktor Hansing registreerus suwitajaks jaanipäevaks, samuti ka notar

Rännuelu muutub iga päewaga üha
intensiiwsemaks. Kui weel möödunud

kiga saadan Narwa helifilmi juba

melt, et tegelikult ikka nemad ole

jGäbitealeid

Piiriäärsed elanikud ei avaldanud meile vastu
tulekut. Iga naine, kes mööda läks, arvas heaks
meile paar sõimusõna öelda. See oli ka arusaa
dav, sest Popovka elanikud tolajal elatasid endid
salakauba vedamisest. Popovka oli 1918. a. ko
haks, kus sama hästi eesti kui vene saadusi osta

omawoliliselt kinnipidamise pärast. Sa

mas wallas elutsev Jelisaweta Ljubimow võeti wastutusele lapse sünnist
perekonnaseisuametile tähtajal mitte
teatamise tõttu.

Voka walla elanikul Ivan Popowil tuleb vastust anda iganenud peatusloaga elamise pärast.

Joobnud olekus awalikus kohas
lärmamise pärast Jõhvis, wõeti was

tutusele Friedrich Tars, Johannes
Saatmann, Eduard Plistkin ja Alek
sander Plistkin. Kiwiõli elanikul IoHannes Pahka! tuleb tegemist teha
politseiga, et kõrwaldas arestialla pan
dud waranduse.

Kiwiõli elaniku Johannes Pahka

kaebusel wõeti politsei poolt wastutu
sele kohalik elanik Otto R. aknaklaaside
purustamise pärast. Samasuguse teoga

sai hakkama ka Kiwiõli elanik Anatoli
Smirnowi. Koostatud protokolli järele

purustas S. kohaliku elaniku Volde

mar Silmi maja aknaid.

Kalliwerre eesti algkool.
Ingeris teotseb teatavasti soome
keelne Kallivere algkool, millise puhtsoomelikkufe eest eriti teatawad ring
konnad kõwa wõitlust pidasid. Elu aga
on näidanud, et võõrkeelne kool piiri
maal ei ole oma otstarbe kõrgusel ja

wiimastel aastatel on ikka enam ja
enam tõusnud kuuldawale hääli, mis
nõuavad Kalliwerre eestikeelset alg
kooli. Need rohwa soowid on nüüd ka
jastunud palvekirjas, milline lasteva

nemate soovil saadeti haridusminis

teeriumi ja kus % lastevanemaid

awaldawad soovi, et tulemast õppeaastast avataks Kalliwere algkoolis
eesti õpekeelega klassikomplekt.

G. Puu lahkub E. Haridusliidust
Eesti Haridusliidu vabaharidus
töö konsulent hra G. Puu, kes teotsenud Liidu juures juba üle 5 aasta,
lahkub s. a. 1. augustist Liidu teenis
tusest, et asuda tööle Kodukeskkooli
juure.

Nii siirdub härra G. Puu tagasi

koolipõllule, kus töötas enne E. Haridusliitu tulemist, olles usuõpetajaks

võis.

Tallinna linna 2. tütarlaste gümnaa-

Vahtkonna jaoks oli tarvis vastavaid ruume puh
kamiseks ja soojendamiseks. Vastava toa kättejuha
tamiseks pöörasime külavanema poole. See mees

eragümnaasiumis ning tehnikumis.

siumis ja pr. E. Lenderi tütarlaste

Teadaanne

flfggyg Pimeaed.

1933. a. tulumaksu asjus.

Linna sinfooniaorkestri kontsert.

Narva maksuinspektor teatab, et Narva linnas on 1913. a.
tulumaksulehed maksjatele posti kaudu (llhtsaadetistena) välja
saadetud 30. juunil s. a. (Tulum. s § 49 Ja Maksustam. korr. s.
§ 155).

Kindlustusselts „EESTI"

lõpeb 1. augustil 1933. a. (Tulum. s. § 51). Vastulaused on
vabad tempelmaksust.

2) Maks tuleb tasuda Eesti Panga osakonda: 1 pool —

30. septembriks ja 11 poel — 30 novembriks 1933. a. Tähtajaks
tasumata maksu pealt võetakse viivitusraha 1% kuus ja peale
selle sissenõudmise lisaraha 5%. (Tulum. s. § 64 Ja Maksust,

EESKAVA:

I Teatame, et 1. juulist s< a. asub

Rakvere osakond

Tähtajad:

1) Maksustamise vastu võib maksja Narva tulumaksu komis
jonile kirjaliku vastulause anda; vastulause andmise tähtaeg

Laupäewal, 1. juulil 1933. a.

1. Conrad — awam. .Kui Berliin nutab ja naerab".
2. Sfbelius — Romans.
3. Delibes — wals .Copeiia".
4. Grieg — Lüüriline süüt. Nr. 2.

omas majas.

Tallinna tän. 20.

1 K.-s. MEesti" Rakvere osakond.

5. Berlloz — awam. .Beatrice ja Wenedig."

korr. s. § 10©).

6. Tosti — .Sdeaalid*.

7. Sarasate — Romanza Andaiüza.
8. ürbadi — Mälestused Choplnist.

Juhtumisel, kui maksja endisest elukohast lahkunud ja uus
elukoht endises kohas teadmata, pannakse maksuleht avalikult

Fiwrna

välja maksuameti ruumes ja loetakse maksjale kätteantuks pärast

2. nädala möödumist — arvates maksulehe väljapanemise päe
vast. (M. K. § 154).

9 Grieg — Au marss.

Algus kell 6 õht. Juhet. N. Goldsdimidt.

Stahl
Hahveres,

Maksjad, kes kuni 15. juunini s. a. maksulehte saanud ei
ole, pööraku järelpärimisega maksuametisse, sest maksu

lehe mitte saamine või hiline saamine ei põhjusta ülal
toodud tähtaegade pikendamist.

Pühapäeval, 2. juulit 1933 a.
1. Adam. awam. — Oleksin Kuningas
2. Beece — Legende Amore.
3. Sibelius — Walse tr iste.
4. Grieg — Lüüriline süüt. Nr. 4.
a) Karjapoiss.
b) Norra talupoegade marss.

9ik h tän. 31, tel. 2 S2.

Hiili

Narvas, 30. Juunil 1933, a. Nr. B*33.

(allkiri). (allkiri).

Narva maksuinspektori eest. Sekretär.
Pühapäeval, 2. juulil 1933. a. renditakse awaliku!

enampakkumisel

Narvas vastuvõtt
M. Musta 'kaupl,
Posti tän. nr. 51.

wälja Wana-Rantowas

Jõhvis A, Palk-

heinamaad.

mann*i kaupluses.

Riidevärvimine ja villatööstus, kee
miline puhastus; palitu, ülikonnarilde, vaipade Ja suurrätikute

7. Blzet — fant. oop. ^Carmen".
8. Meyerbeer — mass oop. .Prohwet".

Algus kell 9 õht. juh. N. Goldsdimidt.

Tutvuge tööde vasiuvõim. kohta

44

tõttu

35-651°

Paide nahaladu,

odawamini kui kusagil mu
jal Narwas, wötan kõiksugu
kellaparanduse tellimisi

üaatla ž. nr. 4, ieZ. 3CS.

wastu. Töö eest pikaajaline
wastutus.

Soovitab kõikseltsi nahakaupu, head

talituses võetakse vastu tellimisi

Kellasepp M. Petrow

vastupidavat tailanahka. Jällemüüjatele kõr

i g a suguste

Tallinna mnt. 15—2.

ged %%• Kingseppadele odavaid saapa-

Südalinnas

liiste. Hea kaup, suur valik alandatud

krunt

hinnad.

Avati uuesti

müüa

Narvas

il

550 ruufsülda suur.
Teateid saab slt.

Väike

Hiui

maja

trükitööde
PEALE:
igasugused planketid
kirjaümbrikud äridele ja asutustele
tsekiraamatud
etiketid
nimekaardid
kihlakaardid
volikirjad
eeskavad
lendiehed

Viru ja Suure tänava
nurgal 9—13. Tel. 54.
Korralikud toad sissesõitjatele. Soojad ja külmad
suupisted einelauas, õhtusöögid, alkoholsed müüa ehk pikaajalisele
joogid jne. Köök vilunud meeskoka juhatusel. rendile anda. Kohane loo
Publiku lahket külastamist lootes

6 Rublnsieln — Melodia.

des kõigi viimaste uudisproovidega.

Omanik.

Hotell

5. Rossini awam. — Sewlila habemeajaja.

kudumine.

Kogumine Wana-Rantowa waremete juures kl. 10 hom
mikul. Wäljaandmine sünnib kõigile lubadeta. Ligipääs
Töökulude ökonomiseerimise
hobustega wõimalik, sillad on korda seatud.

Soli. Küttis.

Dl. MM

aruanded ja eelarved
kontoriraamatud
Ioteriitähed
müürilehed
pääsetähed

Vestervalii t, 27, krt. 2.
Telej. 196.

remonfeerifud

Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

— „CMiV —

JUHATUS: Tartus, Riia tän. 41, kõnetr. 3-44.

maja

rahekindtustused.

Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseitsideit

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures,
Pikk 2, kõnetr. 109. :—: Esindajad igaipool.

Ostu-müügiärl
telef, 127.

WW» JB * Cf

.Estonia
Rakveres.

Ostan, müün, üürin ja vahetan

Hinnad väljaspool võistlust.

müüa. Küsida s.l.t.

suutemas^Ikus puusärgid, pärjad, ristid, Xd91
küünlad, lilled jne. Teliimisi nimedega malmristide peale täidetakse
korralikult Hinnad odavamad kui kusagil mujal
Austusega OMANIK.

Kuosis
Nais-, figi- ja liiehaifised.
Wastuwõtmine

suu- ja sisehaigused.
Vastuvõtmine:

Kreenholmi haigemajas iga

Killa 18-12 |a 4—6.
Elan nillid

Aurulaeva sõiduplaan
15. juunist kuni muutmiseni.
Äripäevadel

Narva-Jõesuust i
kell 6.45 homm.

Dr.

Nalshaiguste eriarst.
Vastuvõtt kl. l/a& —ViK> ja
kl. 3—5 p. 1. Telef. 312.

Dr. A. Kress
Kõrgust.-päike.
Vastuvõtmine

i-JtaK kVp^-š6'39*
Vabaduse t. 31, endise
apteegi maja.

lauda

» 12.40 päeval.
„ 16 30 (4.30 p. 1.)
„ 1730 (5.30 õ.)**

Narva, Petrogradi t. 3. V.
Kruglov.

, 20.— (8 õht.)
Narvast:

Müüa odawasti

kell 8.40* homm.
. 11.30 päeval
„ 14.15 (2.15 p. 1.)*
. 15.30 (3.30 p. I.)
. 17.50 (5.50 p. 1)
„ 18.50 (6.50 õht.)**

9 süsta
täiesti korras, hea teenistuswoimalus tunniwiisi
wäljaüürides mererannas.

, 21.10 (9.10 õht)

* 18. juunist.

** Ainult laupäevad. 1. juulist.
Pühapäev. |a pühadel

Narva-Jõesuust:

kell 17.30 homm.

Müüa odavasti

8.30 .
9.50* „

11.10 päeval.

12.40 .

16.— (4 p. 1.)
17.30 (5.30 p. 1.)*

18 30* (6.30 õht.)

20 — (8 õht.)
„

kel

Maja
peremehelt.

O.-tr. JNaarva KbrJastsslihlssM1

845 homm.

Müüa
4-lstmetlne vihetarvltatud

Kauplusi
ära anda, kõige sissesea

Kiriku tän. 15—6.

Narvast:

12.20 päeval.
14.15 (2.15 p. 1.3
17.10 (5.10 p. 1.)
18.40 (6.40 p. 1,)*
19.35 (7.35 öh' )
21.10 (9.10 õht.)
21.50 (9.50 õht.)
23.50 (11.50 ö.)*

saab 1. Peetri tän. 5 maja

Piima-

20.45 (8.45 õht.)
22.45 (10.45 õ.)*
10.—
11.—*

müüa odawa hinnaga, suure
Sise- (kops, süda jne.) iaste- wiljapuuaiaga, maksutingija suguosade-haigused.
Eiektriravi. Kab. Diathermia muse wäga soodsad. Teat.

h,. Igal äripäeval 9 — 1 ja

ja kaks ümargust lahtivõe

„ 10.45* „

mani sanatoriumis Tel. 36. Küsida Tallinna mnt. 21—4.
teisipäev, reede 5—6.

e. esmasp. la neljapäeval
Ärasõidu tõttu odawasti
5 — 6. Suur t. 20. Tel. 212.
müüa wast piimatulnud

muusikat.

tavat
14.30. Heliplaate. 15.15. Välismaisi päevauudiseid. 15.30. Aja
näitaja õiendus. 19.50. Heliplaate Ja reklaami. 20.00. Kontsert
heliplaatidelt. 21.00. ülekanne Tartust. 21.05. Kodumaist päeva
uudiseid. 21.20. Kehakultuuri sihtkapitali valitsuse teaduslik saare puust. 6-es Peetri t.
sekretär Al-er Klumberg: Ettevalmistus 1936. a. olümpiamängu
k. 7.
deks. 21.50. Kontsert heliplaatidelt.

„ 7.50* homm.

päeva 12 1.
Narva-Jõesuus Dr. I. Salz-

Salme t. 2 (Tuisu majas)

võtmist ei ole.

9.55. Jumalateenistus Jaani kirikust. 12.30. R. statistika kesk Haigekassa haigete wasluwöi*
mine samal ajal.
büroo agr. statistik Elmar Jäska; Võikaubandus ja selle välja*
vaated praegustel või välisturgudel. 13.00. põllumajanduslikke
teateid. 13.10. Lõunane kontsert. 17.30. Kohtunik Rutherfordi
Müüa uus
kõned. 18 30. Reklaamija heliplaate 18.45.Päevauudiseid. 19.00.
Kiriliovi mandoiinistlde kvintett. 19.30. Lugemistund. 20 00. Kont
sert heliplaatidelt 21 00. ülekanne Tartust. 21.05. Kontserdi järg.
21.30. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt. 22.15. Moodsat tantsu*

Tel. 195.
erahaigete vastuvõtmine

juuni kuu*»

Balti tän. 6. Omas majas.

heliplaatidelt. 21.00. ülekanne Tartust. 21 05. Kodumaist päeva iga päew kella 11—1 Ja 5—7.
uudiseid. 2120. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt. 22.00. Mood Laupäeva õhtupoolel vastu
sat tantsumuusikat danclng-restoraanist #Merlklubi“.

Vastutav toimetaja August Rosenvaid.

Müüa

Narwa-Iõesuus.

Hambaarstimise
kabinetf

Joala tän. 19, Sinka majas
14.30. Heliplaate. 15.15. Välismaisi päevauudiseid. 15.30. AaJuhkentali
apteegi kõrval
näitaja-õiendus. 19.50. Heliplaate ja reklaami. 20.00. Kontsert

Esmaspäeval, 3. juulil.

esmaspäeval, kesknäda H. KotschnevM auruiaevandus
lal, reedel |a laupäeval

E. Wiiper, Aia tän. 25,

Harv»» arstid.

Laupäeval, 1. juulil.

Pühapäeval, 2. juulil.

Rakvere linnavalitsus.

soodsail tingimistel. Ka ära
vedamiseks! 11 — Pöörda:

Jõhvis Vene kiriku Juures, Lutsu m, ^ Ä tt TL WMM

mööbl., jalgrattaid ning majatarbeid.

*ST Raadio ringhääling. "SU.

Praak 2,5 „

Narvas 2. kordne plekk

Puusärgi- ja mööblitööstus

grammofone ja pžaafe.
limisi vastu hra V. Viil.

Vastuvõtmine 28. juunist

kuni 26. augustini on igal

katusega puumaja 8x5 sülda

Suutes valikus igasuguseid muusikariistu,

Sealsamas võtab „Esto-Band’i" orkestri tel

I sort 4 senti tükk

kella 3—5 p. I.

Tule-, eiu-, invaliidsuse-, murdvarguse-, klaasi-, koduloomade-,

Rakvere lelliskivilehasest.

Laste- ja lalsleWset

ja muid trükitöid. Tel
limised täidame kor
ralikult kõige lühema
aia iooksul

mapidajale. Põhja tän. 19.

Ärasõidu puhul uuelt

Pikk tän. 22,

a) Noktürn.
b) Härjapõlvlaste marss.
ii.

1932. a. mudal.

dega. Teadeid saab Tallinna
JärelkOsIda „PõhJa Kodu*1
mnt. 21.
talitusest.
Väljaandja: O.-C. JNanra

