llkfik number 4 senti.

TELLIMISE HIND:

li MII varabomillnil

1 kuu postiga 50 senti.

3 kuud 150 „
6 „ „ 280 „
t aasta „ 550 ,
Tellimisi wötawad wastu
kõik postkontorid.
Kuulutuse hinnad: 1 millim. 1 weerul kuuiut. kül
jel 3 senti, lehe tekstis Ja

eesotsas 8 senti. Tööot
si m ise kuulutused põole

Ilmub Jõhvis Igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval

hinnaga. Kuulutusi võe

TOIMETUS ja THLITUS:TJõhwis, Rakwere tän. 7-a Telefon 48 ja Narvas tel. 34.

Me 71.

Tegevtoimetaja Roman Hoona.

Zöhwis, teifipSewal, 11. juulil 1933. a.

takse wastu lehe Ilmumise

eelpäeval kuni kella 12

V aastakäik.

Viru laaned leekides
Hiigia metsatulekahjud Wiiwikonuas, Puhatul, Purus ja Toilas.

Kaitse- Narwa ainukese naisauwjuhi surm revolvrikuulist. — Lau-

wäeosad ja kohalikud elanikud kustutustöödel.

tiäwinenud sajad hektarid metsa.
Tänavune kauakestev põud soo
dustab metsapölemist. Metsad ja

aga tuli wõimust. Tuli hakkas äh
vardama põllupidajate Teeneri,
Salmisto, Bormanni ja Einmanni

semgi säde tekitab tulekahju. Möö

talusid. Tulest teatati Kurtna laagri
komandandile, kes saatis 200 sõdu

sood on niiwõrd kuiwad, et väik

dunud pühapäewal kerkis metsa
dest palju suitsusambaid. Osa põ
lemist likwideeriti kohalike elanike

rit kustutustööle. Weel saadeti

kaasabil.
Suuremad metsatulekahjud olid

Jõhvist 4. üksik jalaw. pataljonist
kompanii sõdureid kapt. Limbergi
juhatusel kustutustööle. Sõdurite

Wiiwikonnas (Waiwara ja Kurtna

kaasabil läks korda päästa talusid,

wahey, Puhatul, Iisaku läheoal
ja Puru ning Toila külade lähe

dal. Wiiwikonnas algas tuli

juba reede õhtupoolikul. Kohe alati
Waiwara metsaülema korraldusel

kustutustöid. Laupäewal wõttis

Vaivarast teatab meie kaastööltne: Juba mitu püewa märgati Viwikonna metsa kohal suitsu. Sellele aga
ei pööranud keegi alguses tähelepanu.

Alles siis, kui juba
suitsusambad kerkisid kõrgele
ja paistsid kümnete kilomeetrite taha,
huvituti asjast rohkem. Reedel, s. o.
7. juuli hommikul, wöttis tuli laialise
maaala oma alla. Esimesena sõitis tu
lekahju kohale Waiwara rajooni kons
taabel. Selgitanud tulekahju suuruse
ja piirkonna, teatati sellest wallawalitsusse, kes andis wiibimata käsu tule
kustutamiseks. Käsk jõudis kohale lau
päeva hilja-õhtul. Vaatamata hilisele
ajale,ru.ttastga kodanik kirve ja Jobidaga õnnetuskohale.

Kustutustöö oli väga raske, kuna
tuli oli juba suurimas hoos. Ka suits,
mis öösel maale langes, takistas töö
tamist. Tulele piiripanemini oli wäga
raske, sest tulepiirkond oli suur. Tulepiirkond oli Wiwikonna kraavi, Käredajooksu kraavi, Rajasamba saare ja
Kurtna waheline maaala. Tulesambad

olgugi, et ümberringi leegitses

palgimets. Laupäeva õhtuks suu
deti panna tulele piir. Tulepesade
juure jäeti walweks vähem salk
sõdureid. Täpne kahju on selgu
mata.

järjest uusi valdkondi oma alla.
Põlised puud langesid nagu heina
kõrred vikati ees, tekitades järjest suu
remat tuld. Kuna tuli ka osa Kurtna
laagrimaast oma alla oli võtnud, siis
oli käsutatud kaitseväelasi, umbes
200—300 meest, kustutustöödele. Ter
ve öö kestis kibe võitlus tulega. Alles

hommikul, kui tuli juba oli jõudnud
mitmest kohast suuremate kraavide
äärteni, jäädes seega sinna peatama,

suudeti ka mujalt tule lewinemisele

piir panna. Kuid kuiv turvamaa põ
tati valvurid, kes peavad takistama
igal juhul edasi tikkuwat tuld.

Tulekahju tagajärjel hävines suu
remalt osalt noor mets ja ka mõned
tiinud päris head palkmetsa. Tuli võt
tis oma alla ligi 30 ruutkilomeetrilife
maaala.

kohal.

Tuli ähvardas külahooneid.

Suure vaevaga suudeti osa inimeste
laevale minemist takistada, ning laev
lahkus sadamast umbes 700-hingelise
laadungiga 10 minutit enne ettenähtud

kellaaega. Kuna inimmass sadamas
aina suurenes, ja järgmise laeva 1u
lekul oli oodata weel energilisemat
laeva ründamist, ilmus kohale

väljaastumise tõttu suudeti ärahoida
õnnetusi, mis muidu oleks kindlasti
juhtunud. Nii lahkus iga tunni tagant
Narvast kestmiselt 600—700 inimest.

Kella 12-ks ott jõudnud laev linnast
sttpelalewisse viia

ülemad, kellede piirkonda kuulusid metsapölemised.

Juba mõnda aega põlenud Simuna
ümbruskonna mets ja raba on võtnud

viimastel päevadel valitsevate kui
vade ilmade tõttu tõsisema ilme. Avan
duse rabast lendavate sädemete tõttu,

on kogu Simuna alev süttimisohus.
Senini on ära põlenud umbes 3 ruut

detud Rakverest hulk sõdureid ja Rak-

edasi.

Puruküla foo leekides
Pühapäeval kell 2 tekkis tuli Puru

küla taga asuvas soos. Kuiva soopinda mööda levis tuli kiiresti. Õhtukshpandi siin tulele piir.

Kustutamise töödele on väljasaa

vere tuletõrje mootorpritsiga. Ka ko
hapealsed tuletõrjujad ja elanikud
võtavad kustutustöödest osa.
Käesoleval suvel on Rakwere mets

Tulekahjusid on olnud: Sõmeeus,
Pölulas, Laril, kus hävines 1,18 hek
tari noort kultuuristandust, Mödrikus
ja mujal.
Mitmel pool oletatakse süütamise
juhtumeid.

vast, mis kuulus A. Erapardile, on

kõrvulukustav rewolwripauk.

tapmises. Tunnistajad on kuulnud,

Samas jooksis mees ärritatult toast
välja ja teatas maja koridori kokkukogunud inimestele, et ta naine lask
nud enda maha.
Avades E. korteri ukse, nägid kohaleruttajad vapustavat pilti. Alles

haavatu avaldas weel elu-tundemärke,

siis toimetati ta kiires korras kohalekutsutud politsei voolt haigemajja. Et
haavatu oli kuni hingeheitmiseni meele

alarm Põlema oli süttinud Toila kü
last 2,5 km. eemal asuv mets. Tule

musse ja jättis järgi ainult aher

oht ähvardas Uituna talu. Pölemisekohale sõitis Toila tuletõrje ühes rah
vaga. Suudeti hoida tule eest talu ja
paralüseerida tuleoht. Lõpulikult ei
ole see metsapõlemine weel likvidee

jate ja M. Bachleini taludest. Sa
muti põles maha kohaliku kiriku

ritud.

hale käsutatud kogu Rakwere gar
nison ja ümbruse elanikkond.

talu. Tulilõõm haaras oma või

märkuseta olekus, siis ei läinud polit
seil korda teda ülekuulata. Rüüd tuleb
ametivõimudel asetleidnud juhtumist
selgitada tunnistajate varal. Et naine

vared Ioh Räägu, Wildti päri

Elusalt vedelas tulest

õpetaja heinaküün. Senini on met
sa ja raba kokku ära põlenud üle

vataksegi metsade süttimise põhjuseks
hooletut tulega ümberkäimist.

Tuli jatkab laastamistööd. Ka

mis talvel libisemise takistamiseks
autokummile ümber pannakse.

Mees eitab senini oma süüd naise

kuidas Erapart mõni päev tagasi lau
sus:

„Kui ma oma naisest muidu lahti
ei saa, siis lasen ta maha".
Ka on kuuldud, kui mees ähvardanud

noist: „Sinu jaoks on minul olemas
kuul revolvris".
Samuti on teada, et A. Erapart
kandis alaliselt laskeriista kaasas.

Rüüd aga seletab ta, et laskeriist
olnud tal lahtiselt laual, kust naine
võis relva võtta ja omale kuuli pähe
kihutada.

Toimetuse töö lõpul kuuleme, et
E. kuulatakse ametivõimude poolt
weel kord täiendavalt üle. Võib olla,
et ta selle! ülekuulamisel tunnistab
end süüdi.

vanud heaks vähimatki reklaami teha
miitingule, asjaolu, mistõttu ei olnud
ka publikut enam, kui seda oleks või
nud lugeda üles üheainsa käe sõrme

vormi ühelt ja sportlaste ning publiku
vahelist kontakti teiselt poolt.

Suweilmad.
Ilmade ennustamisega tegelevad
wäga mitmesugused asutised ja isikud.
Autoriteetsem neist on muidugi metobs,
kes oskab sulle seda ilma-asjandust nii
keeruliselt seletada, et sul suu ammuli
jääb. Näiteks nii: Gröönimaa antitsük-

ke ja Müdikülas hoitakse salaja kaitse
väe vintpüsse. Läbiotsimisel leitigi L.

K. ja M. R. talust kaks tälesti korras
vintpüssi ja üks püsstraud ning tääk.

lon liigub aeglaselt lõuna poole, mis

Ülekuulamisel selgus, et püsside oma

puhul madalrõhkkonna osamiinimumld

nikeks olid alaealised poisikesed.

Ida-Siberis ja Golfströmi tempera

Ka Auweres põles mets,

tuuri langus põhjustavad osalise se

8. juulil süttis Auwere-Ioala val
las Auvere külas Jüri Torpani mets

— selge ja klaar asi. Kohe näed, mil
line ilm on tulemas.

di tulele peagi piir. Tules hävis um

tühjaks.

bes 1 hekt. head metsa. Omaniku kah
ju seni selgumata.

suvitasid Ioaorus, kuhu kogus ka um

Jõhvi alewijaama saabunud

bes 500 inimest. Löunapaiku oli lin
nas Celsiuse järele 35 kraadi vilus

esimese kaubarongi meeskonnale ei
korraldanuo lõunasööki alevivalitsus,

sooja.

vaid seda otsustas teha Jõhvi tarvi

Kuna R.-Iõesuhu inimesi igast kan
dist voolas kokku, siis muutus kuuror
di tempo korraga kiireks. Kirevat waatepilti pakkus mererand, kus päevitas
umbes 5000 pealine
supelwõõraste pere. Ka Narwajõe kal
dad olid pleekivast inimhulgast lausa

tajate Ühing, kes oli esimeseks kauba
saajaks uuest tariifijaamaft.

kokkulepe. Lähemail päiwil on oodata
lepingu formuleerimist.

peksnud ta kord naist isegi autoketiga,

loota, et niisugused iga-neljapäewased

Narva kriminaalpolitsei sai and
meid, et Waiwara vallas, Wana-Söt-

põlema. Kohalike elanike kaasabil pan

Eesti-Inglise kaubaleping edeneb.
Eesti-Znglise kaubalepingu läbi
rääkimistel on saavutatud sisuline

et laskjaks on A. Erapart.
Nagu teatakse rääkida, käis mees
naisega ümber alati wäga toorelt. Nii

miitingud aitavad tõsta sportlaste

Wslwarss leiti wiatpil e.

de! ja jalgsi. Linna tänavad jäid täiesti

kirevad.

poolt. Kuna peale abielupaar! teisi
isikuid toas ei olnud, siis on arvata,

^Võitleja kavatseb niisuguseid mii
tinguid hakata korraldama edaspidi
võimalust mööda iga! neljapäeval.
See idee on hea—kuigi ta tänavu liig
hilja tuli, tuli ta siiski ja on põhjust

üle Eesti on toimetusse jõudnud tea
teid suurtest metsapõlemistest. Kõik
jal tehakse meeleheitlikke pingutust
tulemöllu tõkestamiseks.

ümmarguselt 2500 suvitajat.
Peale selle liiguti N.-Iöesuu suu
nas autodel, jalgrattail, mootorpaati

Kes aineliste! põhjustel või teenistushuwide tõttu linna jäid, need

lastud mõne meetri kauguselt teise isiku

del.

200 hektari. Kustutustöödeks on ko

koheselt selgunud kuritahtlikkusöütamist.

Metsad on praegu nii kuiwad, et iga
väiksemgi hooletus tulega ümberkäi
misel võib tekitada tuleõnnetuse. Ar

ise oma elu lõpetas, on väheusutav.
Kui tegemist oleks olnud enesetapmi
sega, siis leiduks laiba peahaawa üm
ber põletishaawu. Reid märke agari
leitud, mis laseb oletada, et laeng rel

duse lahutamine; kohtuotsuse põhja! E.
pidi naisele maksma 1800 krooni.
7. skp. andis ta naisele 1500 krooni,
kuna ülejäänud summa peale kirjutas
veksli, mille naine tahtnud panka sisse
nõudmiseks viia. See oli mehel teada,
mispärast tekkis Rosalie! mehega, kes
tema tulekul oli kodus, sõnavahetus.
Majaelanikud kuulsid A. Erapardi toast
ägedat sõnelemist. Äkki kuuldus sõne
luse ajal

nägu üleni verega kaetud.
Hetk hiljem langes ta karjatades dii
vanile. Põrandal lebas mauser-süsteemiline, 7,65 kal. revolver. Kuna

Toimetuse töö lõpul kuuleme, et
Simunas on tules hävinenud kolm

metsapölemiste kohta alati
politseiline juurdlus. Senini pole otse

selgitada oma varanduslikku vahe
korda endise mehega. Hiljuti leidis
aset Erapartide abielu ja ka varan

hektari metsa, kusjuures aineline kahju
tõuseb umbes 300 kroonini.

Pühapäeva! peeti Toilas surnuaia
püha ja kiriku näitemüüki. Kui pidu
tuju kõige kõrgemal, algas tulekahju

tutustöödel.

Laupäeva hommikul tuli Rosalie
Erapart mehe korterisse, et lõpulikult

weel tuikuv naine toetus wastu seina,

*

Tuhat inimest Kus

Samal päeval peale lõunat vangistati August Erapart. Selgunud

konnas tulele söödaks olnud üle 30

Tulehäire Toilas.

hulk politseinikke,
eesotsas prefekt Kanega, kelle energilise

osa Vaivara, Iisaku ja Jõhvi metsa

Käsutati kustutustöödele ka Tammi
kus asuva autotanki kompanii auto.
Sõdurite ja kohalike elanike kaasabil

wudtale nii enneolematult suur. — 5CCC pleeMjai plaaaltil.

aurik kaldus küljeli.

asjaolude põhjal süüdistatakse meest naise tapmises.

kilomeetri suuruses metsa ja raba, ning
ühtlasi kaks metsas asuvat elamut.

Hahwas wulgus pühapäewal linnasf walja. — Tung lae*

kella 8 paiku valgus rohkesti rahvast,
et laevaga sõita Narwa-Iõesuhu. Kui
kell Vs9 esimene laev Narvas sildus,
hakkas inimlawiin liikuma laeva suu
nas, mida üksikud politseinikud takis
tada ei suutnud. Suure rüsinaga tormati laevale, mille tagajärjel

märkusele tulemata.

Laagri komandandi korraldusel saadeti
siia kustutustöödele sõdurid autodel.

asuti metsasihtide raiumisele ja kraa
vide kaevamisele tule tõkestamiseks.
Suudetigi kaitsta küla eluhooneid tule
eest. Pühapäeva öösel põles siin mets

heste elumärkidega A. Erapardi lahutatud naine Rosalie E r a p a r t,
33-aastat vana. Haavatu toimetati autol linnahaigemajja, kus arstli
kul ülevaatusel selgus, et kuul oli tunginud otsa eest, nina kohalt pähe
ja väljunud kukla tagant. Kuuli stssetungimiskohal põletishaawu ei lei
tud. Umbes tund aega peale haigemajja toimetamist suri naine meele

teisttuhat kodanikku ohverdas pühapäevarahu kustutustööde heaks.
Kustutustöödest võtsid juhtijatena

Kaks elamut tuleroaks

Iisakust teatatakse: Vae

Laupäewal, 7 juuli hommikul leiti Narvas^ Linda tän. nr. 8, takfi-

autode omaniku August Erapardi korterist läbilastud peaga ja vä

mad kustutustööd, siis selgub, et pool-

ohu».

hitil uius inimlm all küljeli.
Pühapäev möödus Narvas suure
liiklemise tähe all. Eriti see avaldus
linna sadamas, kuhu juba hommiku

wõttis osa üle 1000 inimese.

Kui sinna juure arvata weel vähe

hädaohus.

les hiigla tuleasemel ikka edasi. Tule
hädaohtlikumaile lewimiskohtadele aje-

kirjeldatud neljast metfakustutamisest

Puhatu kUla häwlnemiae

kerkisid mitmekümne meetri kõrgusele

ja võtsid

arveleerili. -- Kas tapmine w©I enesefapmins?

Kogusumrnas wõttis kustutustöö
dest osa üle 400 sõduri. Kui juure ar
vata weel kustutustöödest osa võt
nud kohalikud elanikud, siis juba siin

Simuna alew tule-

valt olid jõudnud kustutustöödel vii
binud sõdurid Kurtna laagrisse puh
kama, kui kostis uus alarm. Tuli oli
lekkinud Iisaku lähedal. Puhatu küla

paewa-hommikused surmakarjatused Linda tänaval. — Auto
juht Erupardi abielutragõödia dramaatiline Viimne waatus.

Leegid Gorodenkos ja Ingeris.
Laupäeva! hävis tules Gorodenko
metskonnas riigimetsa 100 hektari.
Tuli kustutati kohalike elanike poolt.

Samuti põles ka Ingeris Kullaküla
lähedal soos sammal ja põõsastik. Enne

kui tuli vallutas metsa, suudeti panna
aga leekidele piir.

gaduse tsüklonide liikumises. Ühesõnaga

Jaapani teadlane Tokuzo Imata laskus
neil pärmil eritises aparaadis ja eriliste
gaastkattse wahenditega warvstatult Oschima
saarel asuma mülkani Miharuyma kraateri-se.
et seal toimetada uurimust. Teadlasel õunes-

tas laskuda op raodl gondlis 400 meetri
sügawusse, sti» oli ta sunnitud suure kuumuse

tõtta jäll maapinnale tulema. Tähelepanumäart on, et tähendatud wnlkanisse, mis Jaa

panis kannab ka „Iumale ahju' ja «Enese
tapjate kraater!" nime, on sel aastal juba
hüpanud 270 inimest, leides hirmsa surma

------ loeb kogu maa.

sep Oblikas. Asrub, ütleme. Oblikas
õhtul aeda, sülitab pihku, kergitab pük

se, vahib taevast ja muud ja siis lau
sub: vanamoor, ära kangast ööseks ae
da jäta, öösel hakkab sadama. Veel sel
gem pilt!

Aga — kõige kindlam ilmaennus
tamise meetod on ikka minul. Mina,

wedelas tules Pildil foowitakse julgele tead
lasele õnne sooritatud julge laskumise eest.

lugupeetud kodanikud, suvatsen veidi
olla kergemeelne. Tuli mõte nagu su

Wõitleja kergejõustikku
arendamas.

deennustamise kunsti kätte. Õigem —
ilmade tegemise. See käib nii: panen
hommikul selga kampsuni, kuue, mantli
ja kaabu, tuleb ilus, selge, palav päik

Möödunud neljapäeva! peeti kait
seväe staadionil kergejõustiku õhtumii

ting Narva „Wöitleja" korraldusel.
Võistlusest wöttis osa paarkümmend

Meie lehte

Teistmoodi on isiklikud ennustajad.
Nagu näiteks minu majaperemees Joo

sportlast, kes pinevas konkurentsis pea
aegu rind-rtnnaga võistlesid, kuigi suwitushooaeg nii mõnegi parema mehe
täielikku alawormi on sundinud. Kahju

vaid, et võistluste korraldajad et ar

vitada või nii. Ja seal õppisin ilma-

sepaisteline päev. Lähen välja kuue

väel — ilm tulipalav. Edasi on nii:
Suvisärk — vilu tuul. Rarmarõi-

vastus — vilu tuul, pilvitus, hoo

vihmad. Valged püksid ja tenniskin
gad — järsk, suur vihmavaling. Kui
tennisdresst juure käib weel kaheks nä
dalaks ettetellitud tennisplats, siis on
oodata pikka ja kestvat sadu.

Hiihiteuleid
Peipsist Viru ronnifeuni.

Välisvõlad, suurenesid.
Krooni langus löi augu riigi eelarwesse.

RSSwistd külawahel.

Ametlikult teatatakse:

sendi võrra. Siin on aga tegemist

6. skp. teatas politseile Wihula wal-

Wäliswõlgade tasumiseks on riigi

suure eksitusega. Osa wäliskohustusi on

las Wergi küläs elutsew Aleksander
Lutter, et 3. skp. röövitud ära temalt

1933/34 a. eelarve krediiti kr.251S.7LS,
millest suurema osa moodustavad Rah

enne rahawäärtuse ümberhindamist

vasteliidu kaasabi! tehtud 7-protsendiline rahareformi laen ja Rootsi tiku-

renemist olla ei saa. Edasi eelarves
oli arvestatud laenude tasumist ka
kuld-dollarites ja Rootsi kuld-kroonides. Neid kohustusi saab aga õien
dada vastavates paber-waluutades,
mis omakorda annab kulude vähene
mise. Lõpulikke arve üksikute välisvõlgade ulatuse kohta muutunud olu

taskust laskeriistaluba ühes selle wa-

hel oleva 10 kr. rahaga. Rõöwijaiks
olnud Wergi küla elanikud Aug. Uustalu ja August Jsmael, kes talle Wer
gi külawahelisel teel kallaletunginud
ja teda peksma hakanud. Hiljem tõm
matud taskust wälja laskeriistaluba
Ühes rahaga. Loa saanud tagasi, kuid
raha olnud ärawõetud. Juurdlus rööwimise selgituseks kestab.

Klwiõlis kaubeldakse köwasti.
Kiviõlisse on siginud lühikese aja
ga hulga kauplusi, praegu töötab seal
üle tosina kauplust ja nagu kohapeal

näha, töötawad kauplused seal kõik
palju edukamalt kui linnades. Väikese
toiduainete kaupluse läbimüük ulatab
päevas 15.000 sendile, suuremaist kaup
lustest rääkimata.

Wiru ranniku suvituskohtadesse
kogub suvitajaid.
Viimased paar palawat päewa mee
litavad supelranda neid, kes seda am
mu kavatsesid, kuid vilude ilmade tõttu
senini viivitasid randa sõitmast. Peale

suuremate suvituskohtade Wiru ran
nikul, R.-Iõesuu ja Wõsu, on tunnus
tatud suve veetmise paigad veel Oru,

Toila, Rutja, Kõnnu, Wainopea, Selja
jne rannad. Nüüd on neisse paikadesse
kogunud tublisti enam rahvast kui näi

teks läinud aastal. Nutja rannal on
tänavu kõik võimalikud korterid üüri
tud, samuti on lugu ka teistes koh
tades.

Kas see tung odawamaisse suvi
tuskohtadesse sünnib kuurortide arvel,

või on inimestel siginud sel aastal

enam suwituswõimaiust, see on selgu

1.õdus weesport Wiinis.

trustilt saadud laen, mis kasutatud
uute raudteede ehitamiseks. Muu osa
eelarwesse võetud summadest läheb
väikeste materjali-ostuwõlgade katteks.

Sõjawõlgade tasumiseks Britile ja
Ameerikal Ühendriikidele 1933/34 a.
eelarves krediiti ei ole.
Võlgade õiendamiseks oli ülemalnäidatud summa eelarwesse võetud
tolleaegsete kurssidega.

Nüüd, kus meie krooni väärtus
ümberhinnatud, tekib loomulikult kulu
de teatud suurenemine, nagu seda kin

nitas ka majanduseminister P. Kur
vits oma kõnes krooni ümberhinda
mise puhul. Kulude suurenemine ei
ole siin aga suur. Mõnelt poolt on

juba tasutud ja selles osas kulude suu-

korras ja seda, kui palju siin tekib lisa
kulusid, ei saa veel anda. Kokkuvõttes
on selgunud, et rahawäärtuse ümberhindamise järele nõuab välisvölgade
tasumine 1933/34. eelarve aastal lisa
kulusid umbes 380.000 kr. ja kui kullaklauselite tõlgendamine kujuneb lõpu
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likult meie kasuks, nagu loota võib,
siis väheneb viimane summa enam

püütud näidata, nagu tõuseks välis-

kui 150.000 kr. võrra. Jääks järele
kulude suurenemine ligi 230 tuhat
krooni — mõnelt poolt ülespuhutud

wõlgade kulud tervelt 100 miljoni

100 miljoni asemel.

. M ■ — . -Ai

Miim politsei on hakanud Donaul harrastama uut sporti — kahel lootsikul asuvad
hed, kes püüavad üksteist vette lükata. Rahval kaldal ou aga lõbu laialt!

SEEBI HINDA LUBATI TÕSTA. Ifu U POrdi
Seebipakendil peab olema Lootja firma,
Hindade Komissar lubas tõsta liht kel märgitud.
sa pesuseebi (kirju seep) hinda 15 sen
Määrus astub jõusse kuu aja
dilt 18 sendile 460-grammiliselt tükilt. pärast peale avaldamist .Riigi Teata
ühtlast Majanduseminister pani jas".
Määrus on välja antud selleks, et
maksma määruse, mille järele võib
müüa ja müügiks valmis hoida ainult hoida ära petmise võimalusi, kus seeseesugust seepi, millel või mille väli bitükid lõigatakse mitmesuguses suuru
sel ümbrikul on märgitud seebitootja ses, näiteks 400 gr. asemel 360 gr.,
firma. Müügil olevad lihtsad pesusee- mis ei võimalda hinna võrdlust.
18 sendiga 400 gr. müüvad seepi
bid, nende hulgas ka saunafeebid, pea
vad olema lõigatud tükkideks värske- järgmised firmad: Tallinnas „Feiwal",
kaaluga 400 grammi või stantsitud tük P. Glückmann, „Estonia Eksporttapa-

kideks wärskekaaluga 200 või 100

majad" ja Watrik ja Mootse, Tartus

grammi. Need kaalud peavad olema

>,Frederking" ja „Weronika" ning Nar

tükkidel või nende wäliseil ümbri-

Merewesi 21 Kraadi!
Mhmaste ja viludate ilmade jä
rele tutt järsku suvi kõigi supelsakste
rõõmuks. Reedel ott Jõesuus esimene
tõeline suvepäev, kus päike kõrvetas

nii, nagu ei kunagi enne sel aastal
Merevesi, mis vast eelmisel päeval
oli veel 12 kraadi Celsiuse järele, tõu

sis pühapäeva lõunal 21 kraadile.
Või õigem — merewesi see polnudki,

kuna nõrk idatuul ajas supelranda
sooja jõevee ning suplejad leidsid ül
latudes, et seekord merewesi oli mage,

vas J. Tiitso.

nii, et kõlbas kas või joogiks.
Rohkesti «kasutamist" leidsid vette

setu.

Kodanike pisipatud.
Narwa-ISesuus wõeti «vastutusele Nikolai

Luup ja Artur Siig joobnud olekus tänawal
magamise pärast.

Auwere-Ioala wallas elutsema Johannes
Pilka awaldusel tuleb kohalikul elanikul D.

Riigiteenijate puhkus piiratud.
fflLi&ihassa ei wcimalda puhkuselclijale asetäitjale
"palkamist.

kust peale üheaastase teenistuse 2 nä
dalat ja peale kaheaastase teenistuse

rohkuse ja töö iseloomu tõttu palgata
puhkuselolijaile asetäitjad, milleks aga
puuduvad krediidid. Uksi teedeminis

1 kuu. Kohtunikud võivad saada puh

teeriumil selleks oleks tarvis 149.975 kr.

«realiseerimise" pärast.

kust kuni 2 ja 4 kuud, samuti on pi

Narma wallas tabati raha peale kaarte
mängimas kohalik elanik Iman K Nüüd on

kem puhkeaeg ettenähtud kaitseväelas
tele. Raudtee-teenijail, kelle teenistus

lisakrediiti. Praegune riigikassa seisu
kord aga ei võimalda sellekohaseid»
väljaminekuid.
Sellega arvestades Wabariigi Walitsus otsustas võimaldada riigiteeni-

P.-l wastust anda kuusepakkude omandamise
pärast.

Iõhwi elaniku Olga Saatmanni peale koos
tati protokoll arestialla pandud warandusre

mehel oodata karistust.

Woka walla elaniku Jüri A nimi sattr s

Riigiteenijail on õigus saada puh-

nõuab ööpäeva kestel alalist töölole

politsei protokolli naise kaebusel ja nimelt wii-

kut, on ühekordne tööloleku ülemmäär

mase peksmise pärast.

16 tundi ja neile võimaldatakse kuu
jooksul 4x24 tunniline puhkus.
Kui puhkust võimaldada täiel mää
ral, siis tuleks paljudes asutistes töö-

Lõhkeainete tanai-antina
põllumajanduses.
Eesti Põllumeeste Selts Tartus
koolitalus maksuta kursuse põllumees
tele. Kavas on lõhkeainete tarvitamine
põllumajanduses, kusjuures õppetöö

Siis ilmus konferansjeena Ferraris

tantse täiesti. Mõnelt poolt arvatakse,

Walkne üldkoosolek sdnasõjata.
Möödunud nädalal pidas Narva
linawabriku juures olev haigekassa
oma volinike üldkoosoleku, millest wõt-

viiakse läbi nii praktiliselt kui ka teo
reetiliselt. Kursuste juhatajaks on dip

tis osa 26 volinikku.

lomeeritud pürotehnik D. Wösotsky.
Kursuslastele on ühiskorter Wahi!
tasuta. Toitlustamine (soowikorral) 50

Koosoleku juhatajaks valiti ühel
häälel A. Müür ja protokollijaks M.
Ernits. Haigekassa juhatus valiti 5-

senti päewas. Osavõtt võimaldatud
kõigile, kes 15. juuliks ülesandmise
büroole (Tartu, Maavalitsus tuba 17,

liikmeline. Kinnisel hääletusel pääsesid

juhatusse A. Müürsepp. J. Rörman,

J Sorokin, W. Mägi ja Ioh. Puiko-

jäi Trutnew. Kontrolörideks valiti A.
Rink, R. Blaumann ja M. Dokukin,
asetäitjaks — A. Stulow. Jooksvate

tel. 1-01) esitavad.

nen. Iuhatuseliikmete asetäitjateks va

küsimuste all sõnavõtjaid ei olnud.

\eropolis.
Palasti ja Ernei fantastlik romaan 1952. aastalt.
Tõlge Ungari keelest.
43.

abil võis näha maapeal peetavat manöövrit nii
selgesti, nagu see oleks ainult paari sammu kaugusel.

Wõis näha kuidas komandant juhilennuki kabii
nist ühes mõne ohvitseriga juhtis manöövrit. Õhu
laevad hõljusid vee! ikka vees ujuvate masinate
ees. Weagant keeras üht nupukest, millepeale me
rewesi lennukite ees neljast kohast kerkis trehtriku-

julife tornina kõrgele Messe. Ilm ott aga täiesti
vaikne, ei olnud tunda tuuleõhkugi ja sõbralik päike
naeratas taevas. Neli vesitrehtrit kerkisid juba mõ
nesaja meetri kõrgusele ja ohvitserid ei osanud seda
nähet kuidagi seletada. Siis hakkasid aga neli vesi

püksi, mis seni liikumatult ringlesid vee kohal,
millest nad tekkisid, äkki peadpööritava kiirusega
lennukile poole liikuma.
Paaniline hirm valdas meeskonna, kuid ohvit

serid säilitasid rahu ja juhtisid lennukid vastas
suunda. Kui hüdroplaanid olid äsja tõusnud õhku

meeste ja ohvitseride surmakarjatused segunesid
wesipükste metsiku kohinaga.

Uks silmapilk, ja Austraalia hüdroplaan-laewastik oli jäljetult kadunud keerlewaisse voogudesse,
mis kummalisel viisil kohe pärast seda rahunesid.
Merepind ott tihedalt kaetud mastnaosadega. Õli,
bensiin ja mõned inimlaibad ujusid vees. Äustralia-inglise õhulaewastik lakkas eksisteerimist.

Ning järgnes üllatus üllatusele.
Sidney politseivalitsuse-majaseinale ilmus iga
päev teade. Weagant projekteeris müürile, mida
ta järgmisel päeval kavatses teha.
Ja ta teostas alati oma lubadused.

ühel päeval ta teatas, et hävitab Londonis
ühe, üle Themse viiva silla. Kui järgneval päeval
Londoni elanikud ärkasid, ott suur Themfe-sild kadunud.

Paanika muutus haiglaseks hirmuks. Tööle min
nes igaüks jättis jumalaga oma armsamatega, nagu
läheks viimsele teekonnale.

ühel teisipäeval Weagant projekteeris ainult
paar järgnevat sõna politseiwalitsuse seinale:

«Fulminaliit tuleb«.

Ja järgneval päeval kogu maailm tutwunes fulmi-

naliidiga, ka Ealwill ja ta kaaslased, kellele Wea
gant alljärgnevalt seletas, mida too kummaline
sõna tähendab:

„Fulminaliit tekib aatomite lagunemisel vabaks
saadud aatomienergiast. See moodustab aine, mis

püksi, mis veepinnal liikusid imestamiswäärselt

iga väiksema löögi või tõuke juures muutub ot
satuks gaasihulgaks, nimelt vesinikuks, milleläbi

ratud teed, jõudsid nelja põgeneva lennukini —
iga vesipüks ühe lennukini — ja hall veekogu mat

tekitatakse enneolematu mõjuga plahvatusi. Fulmi-

tis hiigelsõidukid. Kuuldus sõdurite surmakarjatust
— lennukid hakkasid peadpööritava kiirusega tiir
lema omaenese telje ümber kuni kohutava raginaga

pool parempoolse paralüsaatori traatwõret. Siin on

purunesid tükkideks ja vajusid lainetavasse vee
keerisesse.

Mõne hetke möödudes wesitrehtrid olid juba
teiste hüdroplaanide juures.
Hiigla veesambad laksatasid mürisedes vastu
sõidukite terastiibu, mis murdusid nagu tulitikud.
Kildudeks purunevate masinaosade ragin, laeva-

naliidiladu asetseb õhulinna ' alusmüüris, üleval
fulminaliitpommid ja kuulid, mida waskkestades
tulistatakse kahureist, väiksemad kuulid laskemastnatele, püssidele ja revolvritele. Ning on ka va
ba fulminattit-plahwatusainet. Sellel on omadus
väliselt metallina läikida. Katsudes ta tundub me

tallina ning temast hoovab virsiku lõhna. Plah
vatuse juures tekib suur apelsinikollane pilv, mis
vaatajale pakub kohutavalt suurepärase tuliwärgi,
eriti öösel."

keelewigadega reklaamlendlehed, mis
publiku pahandanud.

„Hugo Schiitz mängib'1

ühepalju hääli said, siis liisu läbi mää
rati Spiridonow liikmeks ja asetäitjaks

ja enne veel kui meeskond taipas olukorra tõsidust,
juhtus midagi kohutavat. Neli edasitormawat vesi
nagu mööda matemaatilise täpsusega kindlaksmää

võistluste nurjumises olevat süüdi
ühes Narva trükikojas valmistatud

liti Fr. Kivisild, A. Hein ja K. Lünga.
Revisjonikomisjoni pääsesid J. Issi,
W. Pukk ja M. Spirldonow, asetäitja
teks — N. Trutnew ja Ed. Märs. Et
aga Spiridonow ja Märs hääletusel

üks ja teine uudishimulik ja neile sele
tas Goldschmidt külma rahuga, et tema

teades Schütz peab just praegu män
gima, kuursaali kõrval, otse selle ma

japeremehe juures, kus elab linna

minna metsa, sinna, kus mängib Schütz.

(mitte see, kes Tallinna vanglas kuu
aega nälgis, vaid see shonglöör) ja
teatas, et nüüd tuleb wöistlusrumba.
ühtki paari ei ilmunud loorberite jä
rele. Sama lugu kordus ka polka ja
rheinländeri juures. Nii tuli wälja, et
publik küll tantsis, kuid mitte soovi
des võistelda, ignoreeris auhinna-

Linawabriku haigekassa sai uue juhatuse.

Goldschmidt mõtleb veidi ja vas
tab siis rõõmsalt: mängib küll. Aga
mitte siin, vaid kuursaali kõrval met
sas. Ja täna mängib veel nii, et ra
bab otse jalust maha. Juure tuli veel

ujujate „puhkesaare" moodustab.

N.-ISesuu Kuursaalis korraldati

seda võimaldavad asetäitjate palkami
seks Vastavad krediidid.

puhkpillikoosfeis. Pausi ajal keegi saks
läheb Goldschmidti juure ja küsib: Kas
Sütz täna ei mängi?

nõunik Juku Metsatalu.
Selle seletuse tulemuseks ott, et
terve jõuk lahkub rannakontserdilt, et

reede õhtul järjekorraline tantsuvõist
lus. Seekord olid auhinnatantsudeks
rumba, polka ja rheinländer. Publikut
saalis oli keskmiselt, tantsupõrandal
oli iga tantsu ajal oma 10—12 paari.

jaile puhkust sellel määral, kuivõrd

gib? Ükspäev oli niisugune lugu, et
rannas mängis keskpäeval orkestri

asetatud palgid ja väike parv mis
umbes 100 meetrit rannast eemal

Nurjunud tantsuwõistlvs.

Maksuta kursus põllumeestele.
korraldab 28.—31. juulini oma Wahi

me-

Narwa-Iõesuu uusim nali.
Hugo Schütz oma võluva viiuli
mänguga on muutunud Narva ja

Narwa-Iõesuu publiku lemmikuks. Kui
minnakse orkestrikontserdile, küsitakse

üksteiselt ikka: Kas Schütz täna män-

All maapeal loomulikult ei teadnud keegi, mis
on fulminaliit. Inimesed aga aimasid, et see on

Ja — Goldschmidt polnud valeta
nud. Sest tänavanurgal, lagedal plat
sil mängib Hugo Schütz — ühe tund

matu mehega kurni, nii et kaikad
lendasid ja tõepoolest iga ettewaatmatu

läheneja „jalust maha oleks rabanud",
nagu Goldschmidt väga õieti ott öelnud.

Orkestri tuluõhtu.
Tuleval laupäeval, s. o. 15. juulil
Narva linna sümfooniaorkester, milline

teatavasti mängib 4 korda nädalas
Pimeaias ja 10 korda N.-Iõesuus, kor
raldab omale tuluõhtu. Õhtu kavva
võetakse rida paremaid muusikapala
sid, samuti humoristlikke numbreid.
Täpsemast kavast hiljem.

B. Lepik N-Iõesuus.
Tenniseõpetajana Narwa-ISesuus
teotseb praegu juba mõnda nädalat
diplomeeritud tennisetreener Bernhard

Lepik. B. Lepik on tartlane, sportliku
hariduse saanud Tartu ülikoolis, kus
ta diplomitöö kirjutas tennisest. B. Le
pik on praeguse Eesti meisterklubi. Tal

linna Tennis-Hokiklubi treener, tema
näpunäiteid on saanud Lasn, Kleinberg j. t. meie paremad tennisistid.

Peale tennise B. Lepik on aktiiv
selt teotsenud mitme! alal, eriti võim
lemises. Möödunud aastal ilmus tema
poolt daamide hommikune saledus- ja
terwiswõimlemise tabelwäljaanne, mida

mingi kohutav, tappev lõhkeaine.
Ja samal õöl lendas Maailmaliidu loss õhku, õnneks
ajal, mil keegi ei viibinud hoones. Plahwatusekohal hõl

ajakirjandus soojasti tervitas ja mille

jus roosakalt Wirwendaw, wirsikulöhna levitav pilv.

jääb Jõesuhu kuuks ajaks.

esimene trükk peagi läbi müüdi. Praegu

on tabelid juba teine trükk. B. Lepik

Järgmisel päeval astus uuesti kokku Maailmaliit ja nimelt Hüvitamata jäänud Rahvusvahelise
Töö-ameti ruumesse. Lühikese nõupidamise järele
otsustasid kõik delegaadid alata viibimata generaalpealetungi.

2 kilomeetrit.
(Moodne muinasjutt). Elas ja ott

„Härra kuberner!"
„Olen teie teenistuses, mr. Mondmann".
„Kas olete kunagi olnud armunud?"

kord üks tark, kes jalavägedega ühen
duses oli ja kes igat asja juba kauge
maa tagant ette kuulutas. Läks selle
targa juure kord üks kõrgete ideaalidega mees. Ta tõi targale kalleid kin

„Weagant vastas naerdes sellele intiimsele kü

gitust, langes ta jalgade ette põlvili

Miss Zumprey uus rüütel.

simusele:

„Olen seda ka praegu".
Bakteoroloogi nägu läks rõõmsamaks.
„Näete, see rõõmustab mind väga".
«Olen teile sellepärast väga tänulik, pean oga
tunnistama, et tegite mind oma küsimusega uudishimuliseks".

„Teid huvitab kindlasti, miks segan end teie
südameasjadesse?"

„Nii see on, mr. Mondmann".
«Ütlen seda teile. Nii siis sellepärast, et ka mina
olen kõrvuni armunud..."
«Tean. Miss Humprey? Eks ole?"
«Jah. Lubage, et jutustan teile edasi. Ühesõnaga
olen miss Humpreysse armunud ja sellepärast rõõmustan, et ka teid seovad kellegiga tugevad side
med, sest nii te mõistate võib olla minu palvet."
Professor võttis taskust väikese, kirju taskurä
tiku ja hoidis seda Weaganti nina all.
„Tunnete seda lõhna?
„Loomilikult. Beaucoupe 273".
„Teie tunnete, tähendab, seda"?
„Miks ma ei peaks tundma Beaucoupe 273 e?
See on ju moodsaim Pariisi lõhnaõli.
„N8ete, mina ei teadnud seda. Nautisin vaid

ja ütles:

Oo, suur tark ütle mulle millal
muutub Eesti riik paradiisiks, millal
saan ma presidendiks, millal kaob meilt
tööpuudus, vaesus, viletsus, haigused

omakasu. Millal muutuvad inimesed

öüsaiks ja Maiks, millal pühitseb
headus lõpttkult võitu kurjuse üle?

Millal tõuseb kroonikurss ja millal koristatakse Jõesuu rannast Sebedeuse
torn ära?

Ja tark vastas:
Oo, inimlaps, kes sa oled tulnud
kauge maa tagant, et saada teada suu

ri ja tarku asju. Tea siis, et see kõik
saabub sel päeval ja tunnil, mil saab
valmis Wiru maavalitsuse kahe kilo
meetri pikkune maanteejupp Narva —
Narwa-Iõesuu vahelisel teel. Aamen.
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Tõde
ja õigus
on meie lehe lahu
tamatud kaaslased.
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Valitsus muus maha
Eesti sõjalaevastiku.

oma ema.

Linawabrik sai wälistellimise.
Narma linawabrik sai mõni päem ta
gasi wälismaalt jutekottidele tellimise. Nagu
kuuleme, tuleb wabrikul walmistada saadud

Ostjaks on Peruu wabariik Lõuna-Ameerikas. — «Lennuki" ja „Wambola"

tellimise järele 500.000 kotti. Esialgul

eest saadi 2.500.VV0 krooni. — Kawatsusel soetada Eestile allweelaewu.

tööliste armu ei sunreudata, seda tehakse
siis, kui täiendaw töötellimiue saabub. Ou

Kas allweelaewade tellimine: läheb ^välismaale?
Ametlikult teatatakse: Eesti on
mereriik ja sellepärast wajab oma ül
dises kaitseorganisatstoonis ka mere
jõude. Need wiimased peaks tehniliselt

wastama meie wajadustle ja Baltimere kui sõjateaatri oludele, ning olema
kooskõlas meie kandejõuga.

bariigi malitsust, kus

samuti peeti

wa teostamine mitmekordselt suuren

Tuginedes eeltoodule, jatkas kait
seametkond müügi wöimaluste selgi
tamist. Asja käigust hoiti kursis Va
bariigi Valitsus.

Praeguste laewade juures see oleks ka

müük soowitawaks.

Kui ostjaga saawutati hinna suhtes

laewad tulewad müüa,

järgi otsustades Valitsus on juba

bola".
Omas klassis on need head laewad,
kuid nawigatstoonis olles wäga kallid.
Pealegi, olles ehitatud juba maailma
sõja ajal, nõuawad need laewad tea

kuid kriipsutas ühtlasi alla, et kohe tu
leb algatada uute laewade tellimist,

maha müünud Eesti sõjalaemastiku

tamas ulatuses märgatawaid summasid

kokkulepe ja meie anname mõne
aja pärast laewad üle. Rahas ole
me juba kätte saanud Peruult U.
S. A. kuld-dollareis 41V.W0., prae

korrashoiu alal, mis tunduwad meie
oludes ülearuseina. Söjakorral, arwestades wastase ülekaalu mere- ja õhu-

jöududes, need kaks laewa waewalt
suudaks täies ulatuses meie merekaitsel lasuwaid ülesandeid täita. Nii wöib

põhjendatult kinnitada, et „Lennuk"

ja .Vambola"
meie oludes on ebakohased.
Vananedes, nad iga aastaga kaotawad ka oma wäärtusest ja kui wanaduse ülemmäär, s. o. aeg, mil neid
enam merele saata ei wöiks, kätte
jõuab, siis nad on muutunud wanaks
rauaks, mille turuhind annaks õige
wähe (umbes 40.000—60.000 kr. laew).

Eelmainitud asjaolud on alatasa

käskiwalt meeletuletanud meie mere
jõudude wärskendamise wajadust. Seda

on püütud ka teostada ning juba
1826. a. alates on Väljatöötatud mit
med kawad, kuid

raha puudusel
need kawad ei leidnud teostamist.
Neis kamades nähti ette, et meie kaitselaewastiku peawad esmajoones moo

dustama allweelaewad ja kiirsõitjad
torpeedo-mootorpaadid (C.M.B." paadid), mis ehitatud tänapäewa tehni

liste Võimaluste ja Baltimere söjateaatri olude kohaselt.

Aeg aga läheb ja wajalikke laewu
meil pole, mis merekaitse küsimuse
ikka ja ikka terawamalt päewakorrale

nihutab. Sellepärast Viimasel ajal
wõeti tõsisele kaalumisele juba wana
küsimus —

guse kursi järele ligikaudu 2.5W.0V0
eesti krooni.
Vabariigi Valitsuse nõusolekul on
laewade müügist saadud raha kaitseametkonna korralduses ja hoitakse kul
las, et mitte kaotada kursi kõikumiste

juures. Vabariigi Valitsus on asunud
ühtlasi seisukohale, et laewade müügist

saadud raha wõib kulutada ainult me
rejõudude Värskendamiseks. Selle teostamiseks on käimas eeltööd ja tõenäo

liselt mõne kuu pärast saab anda tel
limise

kahe allweelaewa ja mõne kiirsõitja
mootor-torpeedopaadi peale.
Selle kawa lõpulewiimiseks arusaadawalt on waja määrata teatud krediite

ka eelarwe korras, milleks on Välja
töötamisel wastaw seaduse eelnõu. Ka

Kaitseametkond, läbikaaludes küsi
must igakülgselt ning leides pakutawa
summa täiesti rahuldamaks, informee-

järele sooja, mis on iseenesest kohutaw

soojus. Olukord on maal päris „SOS."

seks inglasilt 1918. aastal, mil inglise
laewastik tähendatud laewad Võttis
merelahinguis enamlastelt ära. «Len

nuk" kandis tookord nime „Awtroil"
ja „Vambola" — „Spartak".
Nüüd need laewad, mis on täht
sat osa etendanud meie iseseiswuse
saamisloos, lähewad Lõuna-Ameerika
troopikawetesse — 2.500.000 odawa

krooni eest. Sellega on Eesti ühtlasi
muutund merejõudude poolest Balti

Toila surnuaia püha.
Pühapäewal, 9. juulil peeti Toi
las surnuaiapüha ja kohaliku Pühajõe

abikiriku näitemüüki. Kuna ilm oli

Primo Earnera, «vastne maailmameister pok
sis, oma ema juures külaliseks. Earnera ema

elab Itaalias. Peale wõitu Sharkey üle Mü* maailmameister kohe oma sünnikohta.
Selleks fnndis teda igatsus ema järgi, keda
ta juba mitu aastat polnud näinud.

Lubatakse küll asuda uute allweeja torpeedopaatide ehitamisele, ent kas

selleni jõutakse, on küsitaw. Pealegi
pole loota, et uute laewade ehitamist
alustataks kodumaal. Seega tuleb uus
raha wäljawoolamine riigist. Sisemaal
tööpuuduse süwendamine, Välismaa
ettewötjaile aga köwa teenistuse andmine — see on ikka olnud meie walitsuste tark majanduspoliitika. Nüüd
oleks küll wiimane aeg siin teostada
põhjalik suunamuutmine. Rahwas on
seda juba liiga kaua oodanud.

pargi.

Kuna Iõhwi park on Vabariigi

walitsuse otsusega awatud awalikerah-

waparkide wõrku, siis järjelikult peab
olema parki pääs kõigile waba. Sellest
wäljaminnes Iõhwi alewiwalitsus as
tus samme pargi uuesti awamiseks

rahwale. Juba Varem rääkis alewi-

walitsuse liige A. Villers 1. diw.
ülema kindral Tõnissoniga pargi

Hiljuti kuulutas wälja Veltsi (Viru
wabrikuwalitseja Valimised Veltsi wii-

pidamist, siis selle tingimuse täitmine
oleks osutanud wõimatuks, ilma oma
palgast suurema osa ohwerdamiseta.

nawabrikus. Kuulutuste põhjal olid
kohale sõitnud 20 kohasoowijat üle

Sellane sõgesikumäng ja narritamine
kohasoowijate arwel heidab tõesti halba

Eesti.
Kuid kohalesöitnuile selgus, et wa-

warju Veltsi kartuliühingu juhatusele.
Oma huwides kasutada teiste lootusi,

maal) kartuliühing ajalehis Viinameistri

limisi üldse ei tule. Kogu Valimiste

Polnud teada, et kandideerib ka
endine Viinameister, muidu oleks hulk
inimesi säästnud kulud ja mitte kohale

sõitnudki. Pealegi olid teada Vabriku
juhatusel mitmesugused asiolud, mis
üldse ei Võimaldanud ilma suuremate
takistusteta walida uut meistrit. Muu

sundides neid raiskama oma wiimaseid

weeringuidki, see on ikkagi äärmiselt
häbemata talituswiis.
Ninapidiweetud mehed otsustasid
kaewata Veltsi kartuliühisuse juhatuse

kohtusse ja nõuda sõidu ja päewarahastd.

Uks kandidaat.

Tõöttsteaatri toetus kustutati.
Kultuurkapitali eelarwe kinnitami
sel kustutati Tallinna Töölisteaatrile

kindr. Tõnissoniga laupäewa õhtupoole

läbirääkimine. Siin teatas kindral
Tõnisson, et tema käsul on pühapäew.

9. juulist alates, Iõhwi parki pääs
jällegi waba. Tähelepanna tuleb Iõhwi
pargi kasutajail seda, et läbipääs pa
taljoni maaalast on wõimaldatud kuni
kella 9-ni õhtul. Samuti on nõuetaw,
et kaitsewäe maaalal ei oleks lärmitse
mist ega korrarikkumist.

„Alastikultuuri" harrastaja
Jaanilinnas.

Juba pikemat aega Narwas, Jaa

nilinnas Tartu külas Suwe t. elut-

sew, juba aastais ja wälimuse järele

otsustades Viisakas mees, Karl K.,
sai hakkama sellase hullu tembuga, et

demonstreeris oma toast läbi akna
wastasmaja elanikele, naisterahwaile

alastikultuuri. Naised leidsid selles
enda ränka teotamist ning teatasid

.osutub soodsaks. Kawatfusest ja tekki

bariigi Valitsus määras Töölisteaat

nud Võimalusest informeeriti ka Va

dada maapidamist, seega küüdiloomade

rile 500 kr. toetust.

harilikus kohtukorras arutamiseks. Me-

2\©©recl
5Varva lahinglased.

Kuna aga Töölisteaatri eelarwe
koostamisel toetusega oli arwestatud
ja juba ette kuulutust tehtud, siis Va

meid ära. Läksime tagasi Jaanikindlusse. Kindluses
liikusid kuuldused, et sakslased tahta sillad õhku

lasta. Älamkapten Leiburg tegi korralduse võtta

näha, kui punased kiirelt külast lahkusid lähedaloleva metsa poole. Saatsime neile järele mõned
paugud.

Padrunitega tuli kokkuhoidlik olla, sest nende
tagavara ei olnud kuigi suur. Imeliselt saime pa
druneid täienduseks. Parki ilmus üks vanake, käes
rätikusse mähitud kimp. Lähenedes meile avas va

sis vanake meie juures, jälgides meie tegevust,
omal rõõmuhelk näol.
Kell 11.00 tuli meie juurde Voldemar Bachmann,
lõi padruneid ja teatas, et raekojast on käsk meile
minna jaanilinna kindlusse. Käsk, siis käsk — teha
polnud midagi. Tõusime üles, jättes Popovka valve
sakslaste hoolde. Rivistusime kahekaupa ja asusi
me teele. Jõudes linnahaigemaja kohale, lasime
laulu lahti. Laulsime «Eestimaa, mu isamaa". Meie
hulgas oli kõva laulumees Artur Fridental; kaasa

tõmbas ka Rudolf Lallo, kes pikka aega Narva
laulukoorides kaasa laulnud. Peagi jõudsime puu
sillale. Sillast üleminnes kuuldus peakohal vilin,
siis vaikus ning kord paremalt, kord vasakult tõusivad üles veesambad. Punased tulistasivad puusilda.

Kui Jaanilinna kindlusse jõudsime, oli seal pa
rajasti supijagamine käsil. Saime plekk katlakesed

ja kruusid ning asusime supi sappa. Köök asus
vanas, Joann Julma aegses, paekivist venekirikus.
Sakslased olid sinna oma köögi päris meisterlikult
sisseseadnud. Lõuna söödud, saadeti mind koos Poli-

sinskiga silla juurde valveposti. Kell kolm vahetati

Kell võis umbes kuus olla, kuid lõhkemised

Arnold Shulbachi, laitis viimane selle nõu ära, tä

„Tõin teile, kodukaitsjad, padruneid; venelased olid
nad kuuri nurka jätnud. Teab, kas kõlbavad enam,

oma rahva vabastamiseks tarvilikud on". Kaua sei

järele kostis eemal seljataga mürts. Punased pom
mitasid ikka veel linna.

dus ärakäija, kuid kohates Vestervalli tänaval

nake räti, milles olid püssipadrunid. Ise sõnas:
aga küll ehk proovite. Pidin korra teised sakslas
tele ära anda, süda nagu aimas ette, et nad kord

asjast politseile. Meest karistati algul
käskotsusega. Sellega aga ei jäänud

hakkasid lähemale tulema, Peagi heljusid pimedas
peade kohal mänglevad pilvekesed, pildudes en
dast kui herneid tinakuulikesi, mis krabisedes lan
gesid lähedalolevate majade kivikatusfele. Punased
tulistasid shrapnelliga. Puiesteel oli inimesi, kuid ei
mingit kära ega kisa, ainult näod tõsised, silmad
kiindunud idasse.
Kella seitsme paiku tuli korraldus lahkumiseks.
Oli tahtmine veel kord enne linnast lahkumist ko

Veteraanide mälestused. 14.

Jaanilinna kindlus, Siin asusid Vabadussõja aigpäeval
kaitseliitlaste ja rahvavaelaste reservjõud.

lahkumisel kaasa niipalju varustust, relvi ja padru
neid, kui vähegi võimalik (Jaanilinna kindlusse oli
päevajooksul tekkinud väike ladu, kus ei puudu
nud isegi kuulipildujad). Peagi lahkusime kindlu
sest, kõik koormatud pakkidega, peaasjalikult pa
drunitega.

Jõudes sillale, märkasime Hermanni tornist ro
helisi rakette. Teiselpool silda olev saksa sõdur
tegi käega liigutusi, mis sundis meid kiirendama
sammu. Tulles üle silla, asusime saksa sõdurite
eeskujul kivitrepi varju. Varsti kostis tume mürts.

Linna sild lendas õhku. Õled hakkasid põlema,
kuid kustusid peagi. Kalda puiesteel organiseeriti
kaitset; bulvaari äärele oli liivakoftidest kaitsevall
tehtud, nüüd asetati sinna kuulipildujad. Puiesteele
asusin ka mina koos oma kaaslastega, sattudes
Peetri maja kohale. Ilm muutus pimedaks, ümbrus
oli vaikne, kõneldi sosinal. Idapoolt kostsid üksi
kud püssipaugud. Vahel sähvis taeva veerus Lilienbachi mõisa kohal punane helk. Esiteks üks, siis
teine. Sähvatustele järgnesid tumedad paugud kau
guses; siis vilin, mis kiirelt lähenes ja kohe selle

Mitte üksi linnades ei ole ärid oma

kaubahindu suuresti tõstnud, waid
hinnatõusmise tuhin on ulatunud ka
maale. Iõhwi alewis tõstis suurem
osa ärisid kohe hindu, kui krooni wäärtuse langemine teatamaks sai. Ostjaid

oli siiski rohkesti, eriti riideärides.
Mõned kaupmehed oskasid ostjate meeli

ärewaks teha jutuga, et krooni kurss
aga järjest langewat ja olewat wiimane
aeg weel sisseoste teha. Niiwiist mää

riti ostjatele kaela juba ammu lattu
seismajäänud kaup. Eriti agaralt ole
wat kasutanud olukorda ära üks juudi
soost kaupmees, kes müünud oma kaup
luse paari päewaga lagedaks, muidugi
tubli hinnakõrgendusega.

Ostjaskond peaks enese huwides
hoiduma mõtetuteft ostudest ja sellega
wastutustundetute ärimeeste spekulat
sioonile kaasaaitamisest.

Kohtuvenevlevi raaperf:

K. mitte rahule ning esitas Narwa
1. jsk. rahukohtunikule palwe asja

selt leiti otstarbekohaseks, kui hind

nud, kuid kuuldawasti sissetulek annud
üle rahuldawa.

4. üks. jalaw. pataljoni juhatus ISHwi

ettenähtud toetus 2500 kr.

rillil s. a., kus laewade müük üksmeel-

müügi täpsed tulemused ei ole selgu

Diwiisiülem tuli wastu ISHwi seltskonna õigustatud soovidele
Hinnatõstjaid Jõhwis.
Kuu aega tagasi sulges teatawasti

seas oli Valimiste tingimuses nõue,
et uus wiinameister peab oma peale
wõtma hoolitsemise aktflistametnike
eest ja nende küüdi. Kuna aga uuele
meistrile ei oleks suudetud wõimal-

rls asjast riigikaitse nõukogu 11. ap

haruldaselt soe, siis oli rahwast nii ran

nas, kui Vees wäga rohkesti. Räite-

JOHWI PARK AWATUD!

mere maadest kõige nõrgemaks. Senini
oli meie riik siin aga esikohal.

meistrile urwel.

alustamisest saadik.

bariigi käsutusse.

Kuumus on otse kõrwetaw. Püha-

päewal oli Waiwaras 50 pügalat C

kaks ainukest Väärtuslikku laewa. Need
laewad saime meie teatawasti kingitu

Wellsi k a ri ui i ühingu vumai ja inetu nali teetule wiina*

ja saadawa rahaga panna alus mere
jõudude moderniseerimisele. Tõuke sel-

hendada.

See on ametlik informatsioon, mille

Kohatahljad weeti ninapidi.

jant olewat lawastatud waid selleks,
et suruda alla palka wanal Viinameist
ril, kes kohal töötanud juba ettewõtte

leks andis konkreetne ettepanek üleanda meie laewad kohe maksetawa
raha eest Lõuna-Ameerika Peruu wa-

kord maal. Põllumees käib ringi mu
reliku ja kurwa näoga, pea täis mõtteid ja ülesandeid, mida ei mõista la

suhtes. Täiendawalt oli A. Villersil

katsuda «Lennuk" ja «Vambola"
ära müüa

Kuumad ilmad on wõtnud jälle
maad. Endiselt on kujunenud põuaolu-

aga hädaohtlikud.

miiniristlejad «Lennuk" ja «Vam

30. juunil saawutati lõplik

Waiwaras 50° C sooja.

jäänud edaspidi mitte rahuldamaks,
muutudes päew-päewalt ikka illusoorsemaks. Pettepildid riigikaitse alal on

kokkulepe, kaalus küsimust sõjanõukogu.

kasutades saadawat raha kui esialgset
ainelist alust.

loota, et uus tellimiue saabub lähemail
päewil.

dab meie merekaitset merejõudude abil.

Nagu kodanikud teawad, on meie
merejõudude tähtsamaiks üksusteks

Viimane asus samuti seisukohale, et

Eühiteuieid.

Poksi* maailmameister külastas

hendades, et olla viimane aeg linnast lahkumiseks.
Hakkasimegi koos minema. Tuleviku tänavale jõu
des kaotasime üksteist mürsu lõhkemise tõttu; mõ
lemad kukkusime maha ja läks tükkaeg enne kui
suutsime tõusta; olime nagu kellegi poolt mähitud
juhedesse, mis katkesid postidel mürsust.
Tallinna maantee oli tühi. Liikudes edasi möödusima peagi viimastest majadest. Eemal paistsid
põgenejate tumedad kogud. Seljataga tulekumas
virvendasid kaeblikult linnatornide siluetid.

]oala lahing 28. novembril 1918. a.
Mihkel Tartland.

28. novembri hommikul kella 06.00 paiku ärka
sin kodus, Pähklamäe mõisas kahurtule mürinast.
Riietusin, võtsin kaasa «Nagaani" ja ruttasin linna.

He wastu on tõstetud süüdistus
põhjal.
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Arusaadawail põhjusil toimus asjaarutamine kohtus kinniste uste taga.

Tunnistajaina kuulati üle 7—8 naisterahwast ja üks meesterahwas. Asja
läbiwaadates rahukohtunik otsustas

K. auhaawamises süüdi tunnistada
ja karistas teda 20-kroonise rahatrahwiga ehk mittemaksmise! 10-ööpäewase

arestiga, pannes tema kanda ka kohtumaksu 5 kr.

^uukseksrvL lõkkisjsmine on
rsske.

Narwa elanik K. Puss on tõstnud
süüdistuse Aleksander Iwanowi peale
lauakaalude Varguses.
Kohtus selgub, et süüdistusel pole

mingit alust. Selgub nimelt, et J. on
kaalud wõtnud waid kasutamiseks,
mida tõendawad ka tunnistajad. Kaa
lud läksid aga kuidagi paariks päewaks

kaduma. Puss tõstiski Vahepeal Iwanowile sellase raske süüdistuse wargusts. Kohtus jääb aga P. ikkagi oma
süüdistuse juure.

„Koht.: „Siin ei ole ju tegemist
mingi wargusega".
Süüdistaja kuidagi kõheledes: «Ma
ei tea, kas oli see ulakus wöi wargus"...

Koht.: «Kui teie ei tea, mis te siis
kohut käite ja jonnite. Iuuksekarwa
löhkiajamine on raske, süüdistajal"
Süüdistaja kehitab õlgu.

Koht.: „Kas te teate ka, et Vale
kaebuse esitamine on raskesti karista
tav)?"

Vaikus.
Rahukohtunik otsustas kaebealuse

A. Iwanowi õigeks mõista, kuna sel
gus, et siin ei saa kuidagi tegu olla
wargusega.

fflarwasl.
Kalewiwabriku saun awati.
Alates 6. juulist on Narwa Kalewabriku saun tarwitamiseks uuesti

awatud. Saun oli üle kuu aja re
mondi tõttu tarwitajaskonnale suletud.

Jõudsin 4-da jalaväe polgu staapi kella 08.00—09.00
vahel. Staabis meeleolu polnud kuigi hiilgav. Enam
lased pommitasid südalinna ja granaadid langesid

Nüüd, peale tehtud remonti, on saun

kõva raksatusega staabi lähedale. Peale polguülema kolonel A. Seimani oli staabis grupp suur

Praegu on käsil Kreenholmi-Uuskülas, kus elawad Kreenholmi ametni
kud, majade katuste wärwimine. Värwimisele kuuluwaid majade katuseid
on 30 ümber. Sisemised remondid on
Kreenholmis praegu seisma pandud,

tükiväe ohvitsere. Kuna staabis polnud midagi teha

tegin ettepaneku kolonel Seimanile meile relvad
välja anda, osa mehi määrata staabi kaitseks ja
teise osa saata linna patrullima. Minu ettepanek
leidis heakskiitmist. Staapi relvadega tagasitulles
jagunesime gruppidesse. Minu grupis, kes pidi lin
na minema, olid leitnandid Luha, Maim, Rostfeldt

mitmeti ajakohasem.

kuna remonttöölised on soodsate ilmade

tõttu paigutatud Välistele remonttöö
dele.

S I a i « I ■ | e Leata,

^li‘. il.

Avati uuesti Narvas

9. skp. õnnetu surma läki lahkunud. 1. suurtükiväe grupi patarei nr, 2

reamees Viktor Usar’it
mälestab l~ne suurtükiväe grupp.

Hotell

^eterburg

*4

Viru ja Suure tänava nurgal 9—13. Tel. 45.
Korralikud toad sissesõitjatele. Soojad ja kül
mad suupisted einelauas, õhtusöögid, alkoholsed joogid jne. Köök vilunud meeskoka
juhatusel.
Publiku lahket külastamist lootes

J oh. Küttis.
Rakvere Eesti Ev. lut. kogudus annab välja

„Empire" Tivolist. Rakvere Rahvamaja aias

vähempakkumisel

kiriku katuse katmise

esmaspäeval ja leisipäeval

ooe

009
OOO

plekiga (umbes 70 i l sülda) ja

OOO
OOO
OOO
OOO
OOO

Torma surnuaia kabeli
remonttööd
Kipten Hiiliii! siondlio
(uue katuse tegemine pilbssiesi, välisvooder, aknad ja
seina uuendamine).

lahkumise õhtu.

5 Blondiosed esinevad oma lahkumis-õhlul era
korraliste numbritega. «Inimesed elavad tõrvikud*.
„Loppendl-lopp“ raketlde sadu.

Valimised vallavolikogu koosolekul Vihula vallamajas
29. juulil s. a. kell 3 päeval.
Õpetajale teen. seaduses tähendatud avaldus ühes
üsaga esitada vallavalitsusele kuni valimise alguseni, soo
vitav aga hiljemalt 22. juuliks

uued ja hulljulged trikid kõikuval mastil Seda
närvepingutavaid vaatemängu saadab 1. diviisi
orkester.
Pääsmed lahkumis-õhtul on harilikud.

Töövõtjaid palutakse kirjalikke pakkumisi esilada
kiriku kantseleile kuni 13. skp. Vähempakkumine leiab

aset 13. juzilil ». a. kell 6 õhtul Rakvere koguduse

Vihllla Vald vajab Karula 6-kl. algkoolile

Direktsioon.

Vallavalitsus.

kantseleis. Pikk tän. 19.

Koguduse juhatus.

Hambaarstimise
kabineti

Eesti Omavalitsuste Kinnitusse'šs

Vastuvõtmine:

Balti tän. 6. Omas majas.

JUHATUS: Tartus, Riia tän. 4 , kõnetr. 3-44.
Tule-, elu-, invaliidsuse-, murd-

Narvas igas rajoonis
müüa

rahekindlustused.

Narvas, Salme 1. 5. Telefon 34.

kruntidega ja ilma

Pikk 2, kõnetr. 109. : Esindajad igalpool.

Raadio ringhääling. "S.

Luha län. nr. 78, pühap.

näitaja õiendus. 19.50. Heliplaate ja reklaami. 20.00. Kontsert
heliplaatidelt. 21.00 ülekanne Tartust. 21 05. Kodümalsl päeva ühe krundi peal soodsatel
uudiseid 21.20. Põllumajanduslikke teateid. 21.35. Kontsert heli

Ostii-mfiugiäri mmm « * II

Valmistab mait

trükitööde

sekalt ja ruttu.*

PEALE:

Müüri kuulutusi,

igasugused planketid
kirjaümbrikud äridele ja asutustele
isekiraamatud
etiketid
nimekaardid
kihlakaardid
volikirjad

Nimekaarte jne.

tingimustel. Ostuhinnast

poo! võib pikaaja laenuks

Hinnad väljaspool võistlust!

Harvas, Torni plats 4—12.

A. Knuude.

Mina oma naise
u * ■ ca

Ostan, miiün, üiirin ja vahetan

grammofone ja plaat e.

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

A KotschnevM aurulaevandus

mööbl.j jalgrattaid ning majatarbeid.
Sealsamas võtab „Esio-Band’i" orkesiri tel

limisi vastu hra V. Viil.
Aurulaeva sõiduplaan
15. juunist kuni muutmiseni.

Nätwä arstid.

Äripäevadel

Narva-Jõesuust:
kell 6.45 homm.

„ 7.50* homm.

Dr. A. M

W-. sopp- j? liseMigued.

Sugu- ja nahahaigused

Wasiuwõtmine

WisiuwõlrnSne Ipa! örlpäewal
hommiku! kr»!!» 8- 9 ja
õhtul kella 5—8
PÜhapäewi! kotis 12-1.
Walge täna» nr 5

Joata tän. 19, Sinka majas
Juhkentati apteegi kõrval
Iga päew kella 11—1 ja 5—7.

Laupäeva õhtupoolel vastu
võtmist ei ole.

Hambaarst

Haigekassa haigete vastuvõt
mine samal ajal.

DrErnst Herfel.

E$»n rvilild
Salme t. 2 (Tuisu majas)

Suu- ja igemetehaigused.

Dr.

Ku nsf hambad.

Narva-Jõesuus, Vabaduse

Vastuvõtt kl. 1l29 — Va 10 ja
kl. 3—5 p. 1. Telel. 312.

Kolmap. ja laup. 10—12 ja 4—5.

DrllaMv,

Sise- (kops, süda jne.) lasteja suguosade-haigused.
Elektriravi. Kab.Diathermia
Körgust.-päike.
Vasfuvõlmine

Vestervalli t. 27, krt, 2.
Telef. 196.

NartfUi* •s3’ õNpsKvsi 9 — i ja
llfll VUi. esmasp. la neljapäeval

Vastuvõtmine 28. juunist

5 — 6. Suur t. 20. Tel. 212.
V läAMinf Iga päev 4—5, aga

OrJulIlilll. neljap. 7—8.
Vabaduse t. 31, endise
apteegi maja.

, 11.30 päeval

fiobwere uudiseid.

nud naise

Ohukangelased Rakweres.

Tsirkus „Medrano" osakond „Em-

ei vastuta.

pire" tiwollst esineb praegu snure

Austusega

eduga Rakwere rahwaaias, kuhu on
püstitatud kõrged mastid ja ehitised
artistide esinemiseks. Meie esindajal
Rakweces õnnestus kohata 5 Blondi-

Osvald Valk.

nofega peale etenduse lõppu.
Tschehhoslowaklased wötstd lehemehe

lahkesti wastu. Küsimusele: „Kuidas
tunnete end töötades 35 meetrilisel
mastil?" wastab kapten Mathias ra
hulikult: „Rii kui kodus".
Samasugusele küsimule wastab pi
sitillukene noorem Blondinodest järgmiselt: „Tunnen ennast oma töö juu
res nii, nagu teie end oma ajalehe
juures."

Narva-Jõesuus i:
kell 7.30 homm.

Laste- ja naistebaigased.

kuni 28. augustini on igal

esmaspäeval, kesknäda

lal, reedel ja laupäeval

kella 3 — 5 p. I.

Vastutav August Rossnvatd.

.. 20.45 (8.45 õht.)
„ 22.45 (10.45 õ.)*

Narvast:
kell 8 45 homm.

• 10 —

.. 11* „

.. 12.20 päeval.
> 14.15 (2.15 p. 1.)
.. 17.10 (5.10 p. 1.)
.. 18.40 (6.40 p. I.)*
„ 19.35 (7 35 õhk)
* 21-10 (9.10 õht )
„ 21.50 (9.50 õht.)
. 23.50 (11.50 õ.)*

Teat. slt.

Rendile anda

Blondinod on wäga sümpaatsed ja

heina

kena wälimusega inimesed.
Tsirkus sõidab Rakwerest edasi Nar

ma, jfealt Venemaale. Narwas esineb

tsirkus 3—4 päewa. Blondinod on
suure eduga töötanud New-York'is,
Pariisis, Londonis, Miinis, Berliinis

maad.

ja mujal.

Teateid saab slt. ehk telef.

Eestisse tulid Riiast ja esinesid
Tallinnas „Empire" Tiwolis suurima

nr. 223.

menuga, kus etenduse lõppedes sattus

publik waimustuse haripunkti ja ap
lausi saatel tõsteti auto ühes ärasõit-

wate Blondinodega üles, nina anne
tati palju lilli.
Peale selle esinewad „Medrano"

5 tiinu, niitmiseks välja-

* Ainult hea ilmaga 23 Juu renlida, asukohaga Vaiva

nist kuni 15. augustini.

Hinnad väljaspool võistlusi.

Sellega teatan, ei mina

Pühapäev, ja pühadel

„ 20— (8 õht.)

ralikult kõige lühema
aia iooksui

ÜKsiKteenijat

. 17.50 (5.50 p. 1)
Soovilakse osta meeste
„ 18.50 (6.50 õht.)**
rahva pruugitud
„ 21.10 (9,10 õht.)
* 18. Juunist.
** Ainult laupäevad. 1. Juulist.

16.— (4 p. 1.)

ja muid trükitöid Tel
limised täidame kor

Sealsamas

.. 14.15 (2.15 p. 1.)*
» 15.30 (3.30 p. I.)

„ 17.30 (5.80 p. !.)*
.. 18.30* (0.30 õht.)

pääsetähed

pijaid mitte ilmuda.

oma, 16. mail s. a. lahku

võlgade ega tegude eest

kell 8.40* homm.

aruanded ja eelarved
kontorfraamatud
loteriitähed
müürilehed

väikese masina peale. Õp

Multiku ärist.

, 20— (8 õht.)
Narvast:

il

eeskavad
iendlehed

kudujat

Valentin Hispel.,nrvis-Teai- i°a|a ,an- 22>

Klara Joosepi t.
Vaik i (sünd. Rihvk)

.. 13.40 päeval.
„ 16.30 (4.30 p. I.)
„ 17.30 (5.30 õ.)**

. 12.40 .

iMIM Peetri pl. 3.

Dr. fl. Kress

ei vastuta.

Vajatakse vilunud

.. 11.10 päeval.

Nalshalguste eriarst.

tän. 24.

võlgade eest

„ 10.45* ,

. 8.30 .
„ 9.50* ..

Kõnetunnid: äripäevadel
10—1 ja 4—6.

Tallinna mnt. 15—2.

Aruandeid,
Peopileteid j

Kolmapäeval, 12. juulil.

Rakveres.

Kella,kpp M. Petrow

mnt. „Tudolinna“ teemajas.

igasuguste

14.30. Heliplaate. 15.15. Vällsmaisi päevauudiseid. 15.30, Aja

telef. 127. ||

wastutus.

talituses võetakse vastu tellimisi

ii ••

Estonia

berehitamiseks veoauto

kella 8—10 homm. ja ketta
4—7 õht. ehk N - Jõesuus,

heliplaatidelt.

Pikk tün. 22,

kellaparanduse tellimisi

jaoks. Näha iga päev kell
15—19 Narvas, Tallinna

4. jaanilinna tän. nr. 2,
Vinogradovill

näitaja õiendus. 19,50. Heliplaate ja reklaami. 20.00. Kontsert
heliplaatidelt. 2S.00. ülekanne Tartust. 21.05. Kodumaist päeva ja esmasp. kella 9—12 p.
uudiseid. 21.20. Rkl Al-er Oinas: Reisimuljeid tänapäeva Itaa
liast. 2150. Esperantokeelne nädalakroonika. 20 00. Kontsert

plaatide!?. 22.00. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt.

35 — 65%
odawcunini kui kusagil mu
jal Narwas, wõtan kõiksugu

„Alut. Teatja

ja N.-Jõesuus

12 suvilat.
14 30. Heliplaate. 15.15. Välismaist päevauudiseid. 15.30. Aja

tõttu

9 maja

Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseltsidelt

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures,

Teisipäeval, 11. juulil,

kergesõldu-

täiesti korras. Kõlbulik üm wastu. Töö eest pikaajaline

Kelle 10—12 ja 4-li.

varguse-, klaasi-, koduloomade-,

Töökulude ökonomiseerimise

auto,

suu- Ja sisehaigused.

.CMW

„

1 Jana KiiiistviõhisiisT'

Odavasti ära anda

ras. Teateid saab: Narvas, j
Vahe tän. nr. 5 kaupluses *
(end. Heina turg).

osakonnas weel Schaban(läti kodanik),
dresseerija 25 koeraga. Kuulsaim Itaa-

lia muusika wirtuoos Paulo Momino

CK tr. ..Nwnra KlrjaataatttiiaaM" AML.

ja teised, kes kõik on samuti suure
menu osalised. Esmapäewa õhtul esi
nesid Blondinod wiimast korda Rakweres uue kawaga: ^Inimesed clawad
tõrwikud", raketide tulemeri jne.
Kuuldawasti esinewad 5 Blondinost
ka teiftpäewsl Rakweres, kuid see ole
neb ära telegrammist, mida oodatakse
Venemaalt riigitsirkusest.

Safevere vaefccjasi.
Uue elektriharuliini jaoks, mis

ehitatakse Roodewäljalt Eakala nahawabriku juurde, saabusid kohale sadamatehastest kaks raudmasti, 17 meet
rit pikad, mis läksid maksma 957 kr.

Vallimäele kiwist transforma-

tori kiosk. Senise puust transformatori asemele ehitatakse kiwist transformalori kiosk, kuna senine kiosk on esimene Rakweres ja ehitatud juba Saksaokupatsiooni päewil ja seega Vanane

nud, muutudes ümbruskonna elamu
tele kardetawaks.

Sekeldusi kroonikurstga. Maikuul
telliti linnale Saksamaalt AEG firmalt
wasktrossi, hinnaga 98 senti kilogramm.
Kuid nüüd, meie kroonikursi langemise

tõttu teatab firma, et nad on sunni
tud wasehindu tõstma 26 senti kilo
grammilt.

Hinnatõusu tõttu tekib puudujääk
eelarwesse, kuna eelarwes on arwestatud madalama hinnaga.

Väljaandja: o.-ü. „N*rr« KlrJaatesAbism

