Raadiosädemed pajatavad.

TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti

3 kuud „ 150
6 „ . 280 „
1 aasta „ 550 ,
Tellimisi wõtewad wastu
*<õik postkontorid.

Kuulutuse hinnad: 1 mii
lini. i weerui kuulut kül
jel 3 senti, lehe tekstis Ja

eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole
hinnaga. Kuulutusi wõetakse wastu lehe ilmumise

TOIMETUS ja TALITUS: Jöhwls, Rakwere tän. 7-a Telefon 48 ja Narvas tel. 34. ----- Tegevtoimetaja Roman Hoona.

pidu pidama jne. Za on mitte üheskoos suwitamisel mõlemil kuldsem wabadus käes, sest

kuurordi elutempos ja rannasalongi orkestri
rütmis, kus on palju paljaid Sigu ja käflworfl,
seal enam kauem ^kütkeid me kanda ei taha-...

Kus, kuidas keegi supelrõõmesse on sukeldu
nud, sellest räägime hiljem, et mitte kedagi
häirida kuurroordi meeleolu.
Nimetame waid siinkohal, et alewis watitseb waikus. Van Danilewsky ei ole meel kuu

V aastakäik.

Jöhwis, laupäewal, 29. juulil 1933. a.

Me 79.

eelpäewal kuni kella 12.

IShwi suwllüb. Kuurortides wSib leida

tihtigi jödwilasi suwitamise mõnudesse sukeldunult. Ja on meil mces niisugune asi. mida
wõid iga praktilise mõtlemiswiisiga inimesele
soowitada. Ei sõida meie aiewist peaaegu kunagi auwääri abielupaar korraga supelranda,
maid enne suwitab proua ja siis naudib härra
kuurOrdi kiiremat elut mpat. Waadake, kui on
inimetel ikka koda ja maja, siis ei saa lahkuda
abikaasad korraga kodust, sest sits wõiks langeda majapidamine korratusse teenrid, hakata

rorti sõitnud ja Treilmanni habe wilksatab
weel alewis ja lehwib kusagil jõe wõi järwekaldal kui Treilmann püüab kala.

If. Brascfae lendub Väljundist 7\uwu» Wälk tappis karjatüdruku.

<š@—UBA wötab purilennuki ,shleppi^ ja toob õhu kaudu Narma lenuuwäljale. ‘Mevihülu lahedal metsas leili söestunud lüd~

vuhu laip.

Pühapäewai on „kogu Narwa silmad taewas"!
Viljandist, 28. juulil kell 1

Jnglise õhueskaader harjutusel.

26. juulil sai pikselöögi läbi sur

warjus puude all seismisel pikselöök.

ma Meriküla metsas karjalaps

Samasugune otsus tehti ka Narwa

leiti surnult umbes 200 meetrit teest

lahkamine.

rid Ungern-Sternberg ja Ulrich

eemal, kõrbenud riietega. Peas oli
laibal siniseid worpe. Alumine keha

sihis pühapäewa hommikul. Ungern-

põlenud.

Lahkamisel selgus, et wälk lõi tü
tarlapse kaela kohalt sisse, surmates
Li silmapilkselt.
Nagu kohapealt kuuleme, läks O.
Lulla saatusliku päewa warahommi-

päewal. Täna selgus stin lõpulikult
Viljandi eralennukite osawõtt Nar

Olga Sulla, 17 a. wana. Tütarlaps

wa lennupäewast. Siinsed lendu

Brasche alnstawad lendu Narwa

osa oli tüdrukul täiesti mustaks

Sternberg tõuseb õhku oma lennu

Alul tuldi arutamisele, et stin te

kil GS-UBA (endine ES-UST)

gemist Vägistamisega ja mõrtsukatööga.
Ümbruskonna elanike seas oletati isegi,

ja wõtab oma järgi Brasche puri
lennuki. Seega ei transporteerita
lennukid mitte raudteel Narwa,
waid õhu kaudu. Narwa jõuawad

et tapmine on sündinud poliitilistel
põhjustel, sest O. Lulla on pärit sa
mast külast, kust oli pärit hiljuti jälje

lennukid pühapäewa lõuna paiku.

sche purilennukis, kuna U.-Stern-

wastu on praegu äärmiselt suur,
isegi wälismaal.
*

teatawasti tuleb jpidamifele pühapäe-

N-Jõesuu suwiorkestri tuluõhtust

wal 30. juulil, algusega kell 3 p. l.
Pritska männiku juures asuwal lennu-

wäljal, on huwi praegu Narmas ja
Pildil on fikseeritud inglise lennuwäe wigurlend lennupäelval, mis peeti läinud piihapäewal Londonderry aerodroomil. Sellast demonstratsiooni näeme ka relolewal pnhapäewal Narwas, kus kaitsewäe lennukid teewad riwi-, wignr- ja kõiksugu muid lende.

päewa kawa on lõpule wiidud. Märkima peab siinkohal weel, et U.

Kaitsewäe lennukid jõuawad Narwa juba pühapäewa hommikul, lehes

Pilwedesse sõita soowijaid on Nar- Brasche purilennuk läks ehitamisel
was kuuldawasti nii palju, et kõigi maksma kõigest 450 krooni! Ohusõite

linna kohal reklaamtiire ja pildudes
lendlehti. Erasõitudega alatakse, kui

«Graf Zeppelln"! rida, lennates kord Mljandist Pärnu.

äripäewal kl. 9.80—11.

Jöhwi ühisgümnaasiumis on praegu
käimas kibe korraldustöö, et uueks õp

peaastaks kõik walmis oleks. Wärwitakse koolipinke, remonteeritakse saali-

ja klassiruume, parandatakse abjusid,
katust jne.

toetust o.-ü. «Virult" sada krooni.

ja Elmar K u u s k l e r.
Seni on matkajad läbistanud Tän-

1. augustist alates on gümnaasiumi

kantselei uute õpilaste wastuwõtmi-

leiawad lugejad teateid kuulutuste
küljel.

Neljapäewasel Pimeaia kontserdil
esines suure eduga peale pikemaajalist
waheaega meie kodulinna parim laulja
hra Valerian M u u r m e t s ä.

Lauldud palad wõeti rahwa poolt
suurema kiiduawaldusega wastu. Vaa
tamata ebasoodse ilma tõttu oli rahwast kogunenud aeda rohkesti.
Soowitaw oleks, et esinemine mitte
sel suwel wiimaseks ei jääks.

seleis.

Sünde: Jelena Leman, Ulo Passelmann, Vambola Treibusch, Silwi
Juudas, Ellen Sewer.
Abiellumise soowe: Harald Sahw-

rens ja Nadeschda Dtmitrijew; Ana

toli Sorokin ja Olga Prokuda; Ru
dolf Pakkane ja Olga Mägilamen.
Nikolai Kuzawin ja Antonina Kartesch-

nikow; Arnold Trussmann ja Niina
Rofchdestwenski. Johannes Alaküla ja
Linda Rautmann.

Abiellumisi: Arnold-Boris Ruudi
ja Aleksandra Kopson; Aleksander
Brjadow ja Zinaida Silantjew; Franz
Sketschuss ja Julie Klement.

Surmajuhtumeid: Anna-Maria
Kolk, 77 a. w.; Konstantin Wassiljew,

30 a. w.; Johan Tamm, 62 a. w.;

Peeter Annus, 66 a. w.; Karl Vinni,
21 a. w.; Mihail Pärn, 58 a. wana.

Eesti heinad Soome.

27. juulil wiis Rarwa-Iöesuuft
Soome 2-mastiline purjel „Leiwo" heinalaadungi Tütarsaarele. Kuuldawasti
kawatsewad soomlased Eestist weel hei

nu Soome sisse wiia. Heinasaak Soo
mes pidada olema hoopis kehw selle
aasta kutwa ilmastiku tõttu.

Raudteelased loosisid.
Pühapäewa! kell 12 päewal raud
teelaste hoolekande ühingu ruumes,
mis asub Narwa jaama hoone teisel
korral, toimus sama ühingu naiskomiteele lubatud loterii loosimine. Sellest
saadud tulu läheb puudustkannatarvate

raudteelaste inwaliidide ja penstonää-

ride heaks. Asjadest, mis tulid loosi

27. juulil kella 3 paiku öösel leiti
Auwere-Zoala wallas Rarwajöe wasa-

kul kaldal Kriwasoo parwe lähedalt
surnult Kose walla Pustoi-konetfi küla

elanik Rtkifor Hõlm, 58. wana.
Mees lamas jõekaldal, seljali wankri

Peipsi järwe ja Narwajöe ülemjooksu.
Edasi on julgeti sõitjail kowatsus sõita
Narwa-ISesuhu, mere kaudu Pärnu ja
sealt edasi Viljandisse. Narwast wäljusid süstasõitjad 27. skp. õhtul. Reis

ümber Eesti sünnib Viljandi Tennisja Veespordi-klubi lipu all, wärwilt
tumepunase! süstal, mis warustatud
purjega ja kahe sõudekohaga.

Kose wallas põles lepawösastik.

wäikest ansamblit. Vagneri tööd tarwitawad suurt orkestrit ning õige laia

nike poolt weel samal päewal.

Ratturid põrkasid kokku
Teistpäewal põrkasid kokku liiwaaia kohal Posti tänawal kaks jalgrat
turit. Mõlemad sõitjad kukkusid maha,

kuid wigastada nad ei saanud, waid
pääsesid ainult põrutusega. Politsei
poolt wõeti üks sõitja wastutusele, jest
mees ei kasutanud õiget sõidusuunda,
mis põhjustaski kokkupõrke.

Tapa jalgpallimeeskond
Narwas.

sall. Muidugi oli peale tähendatud

Narwa „Astra" jalgpallimeeskonnad.
Võistlust peetakse Ida-Lesti ringkonna

kordaläinuks, mille tõttu ka need,

26. juulil õhtuse SSSR-i reisijate-

Autodel Petserr.

teele ja kukkus hobusega koos 2 meetri

Tagasisõidul peatatakse Pühajärwe juu

Orkestrijuht kontserdil peab olema leid-

lik tõlgitsema ja suuteline wiia lõpule.
Ärakoputamisega lihtsa wea pärast wöib

takse erawait.
Narwa-Jöesuus, Eesti algkooli ruu
ott seni külastatud elawalt.
Paljude ekstarwamiste ärahoidmiseks olgu tähendatud, et näitusel on
Väljapandud täiesti uued esemed, mis
walmistatud läinud talwel Terwishoiu

Muuseumis Hariduse- ja Sotsiaalmi
nisteeriumilt saadud hädaabi tööde
krediidiga tööta kunstnike poolt ja mis

Tartus Terwishoiu Muuseumis weel
Väljapandud ei olnud.
Seega on näitus waatamiseks ka

neile täiesti uudis, kes Terwishoiu
Muuseumi Tartus on juba külastanud.
Nüüd jõudis weel kohale uusi Väl
japanekuid, eriti suguhaiguste osakon
nas, muuseas hermafrodiitide ehk Ka
hepaiksete" suguelundite ehitus.

Näitus kestab weel nädalapäewad.

Maestro žtf. Qold.schtnid.li

Itäluõhiu.

Seal, kus rohivas mõnuleb, teeb

õige wara, kui Jõesuu uinub rahus,
on juba orkestrandid teel proowNe,

rongiga saabus Jaapanist Narwa, ühes
abikaasaga Saksa saatkonna ametnik
Herman S ch u l t z e, kes peale mõne-

mata.

asjaarmastajalik.

Tõuswa Päikese maalt Narwa

kelle heaks loterii korraldati, uröiwad

wöitjate nimed on algul weel selgu

mine orkestrijuhi poolt on lubamatu,

supelorkester hoolega tööd. Hommikul,

peatse abi peale loota. Õnnelike

päewalist stinwiibimist sõidab edasi

kodumaale. S-i peatus Narwas on
tingitud soowist tutwuneda Narwa
linna ja Narwa-Iöesuuga.

res, Munamäel ja Võrus. Narwa jõu

Pimeaias jaah ära

takse Lagast 7. skp. Sõiduhinnaks om
nibussidel on 9 kr. 50 senti.

laupäewal, 29. juulil s. a. õhtune
kontsert.

wöitnud. Aplaus tugew ja annetati

lilli. Lüdigi „Õhtu päike" madalamale
transponeerituna oleks sobiwam olnud

pr. T. häälele. Sellane kõrgus, mis
üle hääle kõrguse pingutow, ei ole
pr. T. häälele sobiw ka wabaöhu ette
kandel.

1(12 ootused.

wõistluse tsüklis.

asjade weel palju teisigi, kuid wähema

Proua Tciik (sopran) laulis Go-

rast, mille puudumine solisti poleks se
ganud. Kontserdil sellane ärakoputa-

mes awatud terwishoiu muuseumi
poolt korraldatud terwishoiu näitust

tikku. Millest tuli alguse sai, ei ole
teada. Tulele pandi piir kohalike ela

Lüdigi sümfooniline pildike „Iaaniöö" on ja tahab olla lihtsalt lüüriline

Löpupalana kanti ette meeleolu
rikas Littolffi Robespierre orkestri ja

Enne kui tuld suudeti tõkestada, pö>
les tules ära umbes 3 hektari wösas-

Sosnowi maaalal lepawösastik.

waskpillide rühma.

kas wõi oboe paaritaktilife fraasi pä

Terw shoiu näitust külast a-

jal Tapa kaitseliidu spordiklubi ja

12 inimese löunaserwiis, põranda
waip, söögilaua lina, sohwapadi ja siidi

Kontsertmeistri, Estoonia kontsertmeister härra Schützi poolt ette kanti
Tschaikowski serenaad. H. Schütz on
musikaalseimaid ja tugewamaidwiiulimängijaid. Ka suweorkestris on H, S.
oma soolodega Jõesuu ja Narwa pub
liku südameid wöitnud.
Käesolewa serenaadi puhul oleks
pidanud orkestrijuht Kapp oma saat
misega kaasa aitama, aga koguniste
mitte nii abitult orkestrit ära koputama

24. skp. süttis Narwa taga Kose
wallas Kriwasoo küla lähedal sama
küla talupidajate S u d a k o w i ja

mised:

all. Nagu hiljem selgus, sattus Hõlm
linnast joobnudpäi koju sõites talwe-

bune pääses kukkumisest siiski eluga.

nasilma jõe, Võrtsjärwe, Emajõe,

Pühapäewal, 30. skp. kell 12 päewal kohtawad Narwa linna spordiwäl-

5. augustil korraldab Narwa Maja
omanike selts wäljasöidu Petserisse.

kõrguselt jõekaldalt alla, kusjuures
mees jäi wankri alla ja lämbus. Ho

nand J e h p e, August Agudandt

misele oleksid nimetamiswäärsed järg

Surm waritses kõrgel kaldal wäärtusega. Loteriid wöib pidada
hobust ja meest.

tõlgitsetud, kui arwesse wõtta orkestri

dardi „Hällilaulu^ läbimõeldult ja wiimistletud ettekandes. Vabama tempo
juures oleks „Hällilaul" weel rohkem

25. juuli õhtu! jõudsid Narwajöe
ülemjooksu kaudu Narwa 13. juulil k.
a. Viljandist weeteed mööda süstaga
ümber Eesti matka alustanud Ferdi-

Perekonnamuuteid.

Sünde: Olewi Tülis, Linda Nukka.
Narwa perekonnaseisuametis re
gistreeriti.

schmidt, kelle lawale ilmumist publi

kum südamlikult terwitas. Vagneri
awamäng „Rienzi" oli musikaalselt

tamist, rohkem kontakti.

Tulewal õppeaastal töötab ühis
gümnaasium endistel alustel, s.o. riigi,
maawalitsuse, kohalikkude omawalitsusasutuste ja organisatsioonide toetusel.
Neil päewtl saabus Ühisgümnaasiumile

Muurmetsä edu Pimeaias.

Aleksandri kiriku õpetaja kant

Prof. A. Kappi juhatusel kanti ette
Mozarti G-moll sümfoonia. Orkester
oli natuke suurendatud koosseisus,
muuseas mängis kaasa anderikas ja
tuntud wtiuldaja hra Mill (Tallinnast).

2. osa kontserdi ettekandeid juha

pildike, oma wormipooleft mitte paljuütlew, sisuliselt igawawõitu.

seks awatud igal äripäewal kl. 9 30 - 11.

nes Saage 30 a. wana.

tas alaline orkestrijuht härra Gold

mad ühtlustama kõlas. Juhataja R.
Kappi poolt oleks meeleldi oodanud
rohkem wiimistlemist, rohkem läbitöö

Uute õpilaste wastuwötmise tingimus
test ja eksamite ning õppetöö algusest

Sünde: Heino Rutow.
Surmajuhtumeid: Elisabet Plahwart, 29 a. wana; Jüri Luiks, 68 a.
wana; Tõnis Tiigen, 61 a. wana; Emilie Tulp, 49 a. wana; Rudolf-Johan-

sooja osawõttu.

Süstal ümber Eesti.

Kuna kooliümbrus ja aed juba ke-

seleis.

mõista ka mitte-orkestrijuht.

soowijate rahuldamiseks tuleks siia tuua on B. teinud purilennukil juba terwe

wadel korraldati, siis sügiseks jõutakse
ka ruumide kordaseadmisega luua öppeja kaswatustööks küllaldaselt soodne
ümbrus.

21. juulist kuni 28. juulini regis
treeriti Peetri kiriku õpetaja kant

N.-Iöesuu sümfoonia orkestri tulu
õhtu 22. juulil leidis seltskonna poolt

Sümfoonia ettetulewas andantes oleks
nüanseerimine ja soolode tõlgitsemine
paremine läbitöötatud pidanud olema,
niisama wiimases allegros orkestri rüh

ZShwt ühisgümnaasium öppetöö eel.
Uute õpilaste wastuwõtmine igal

keha. Laip lebas wäikeses kuusesalus,
selili maapinnal.
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Narwa lennupäewa wastu, mis

lennuplatsile.

Samas leiti ka karjatüdruku elutu

fuurordi Sfaia.

Brasche ja U.-Sternbergi õhusõidu

wite ajanud kogu linna ja seepärast
wSib oodata hiigla rahwarändamist

ajaks koju ei ilmunud, alustati talnrahwa poolt karja otsimist. Pikema
otsimise järele leiti loomad metsast.

Asjast teatati politseile ja kohali
kule arstile. Viimase poolt tehti kind
laks, et karjalast on tabanud wihma-

berg juhib GS-UBA-d. Teekond
Viljandist Narwani on pikemaid
lende, mis senini on sooritatud
purilennukil. Sellepärast huwi

dega esmakordselt purilennuk, onkihe-

kul loomadega karjamaale. Samal
päewal kella V» 12 paiku läks üle Viru
ranniku piksehoog. Kuna kari õigeks

tult kadunud Ingeri seltskonnategelane
Reljo.

Viljandist Narwa istub U. Bra

ümbruses äärmiselt laialdane. Juba
üksi see asjaolu, et stin esineb lendu

linnahaigemajas, kus wõeti ette laiba

Hiljem ennelõunane kontsert ja lõpuks
weel muuk'ka Narwa Pimeaias.

Kõike seda tööd organiseerib or
kestrijuht härra N. Goldschmidt, rorraldab noodid, hoiab oma taktikepiga
orkestrit waos, hoolitseb orkestri tasa
kaalu eest. Vahest kurjustades, wahest

orkestrijuhi poolt Vaimustusega, misüle-

Tähelepannes lugup. orkestrijuhi
härra Goldschmidti ja orkestri hoolsat
tööd, on rannakontserdid leidnud ala
liselt sooja osawõttu.

K. Grünwald.
kesine; kawwa on juletud wõtta Tschai

kowski kuulus V sümfoonia, töö, mis
igale muustkasöbrale suuremaks nau
dinguks. Huwitawamaid palu on weel

Vagneri Tannhäuseri awamäng jne.
Solistidena estnewad (sümf. ork.
saatel) tuntud jõud pr. L. Goldschmidt
(sopran), hra H. Malmsten (tenor) ja
kontsertmeister hra H. Schüts (wiiul).

Viimaselt saame wiimasel ajal
kuulda melankoolseid tõid, tähendab

- repertuaari muutus.
Kurni enam ei löö.
Suwitajad on otsustanud in corpore osa wõtta laupüewasest sümfoo-

nia-õhtust ja loota wöib ka rohket
osawõttu Narwa seltskonnalt.

lIMsiul MMi Hirwa-Jiietits.
Pühapäewal, 30, juulil korraldab
Narwa eesti Nikolai apostliku-Sigeusu
kiriku koor N. Jõesuu ew.°luteriusu kiri
kus Vaimuliku kontserdi. Esineb Nar
wa parimaist kirikulauljaist koosnew

segakoor tuntud koorijuhi Nikolai
K l a a s'i juhatusel Peale koori estne-

newad weel mees- ja naistriod. Kawas lõunamaa, greeka ja kloostrite ki-

rikuwiise ning eesti ja wene kompo
nistide töid. Osa kontserti Venekeelne,

kuid suurem osa eesti keeles. See
kontsert peaks pakkuma tõsist naudin
gut lauluarmastajaile oma mitmekestsuse ja tüsedate jõudude tõttu. Puhas
sissetulek läheb kiriku remondi heaks.

1. j*läwäerügement laagrist

naeratades, pärast töö lõppu läheb

tagasi.

merre „saledat joont" leidma, siis

26. juuli! lõuna paiku saabusid ron
giga Narma 1 salawäe rügemendi ük-

Väike kurnimäng ja järgmise! hommi
kul algab töö samasuguselt.

N. Goldschmidti tuluõhtu kawa
laupäewal, 29. skp. kell 9 õht. on mitme

sused, kes Viibisid Kurtna laaagris.
Teel Narwa peeti Alutagusel taktikalist
õppust, mis kõigiti õnnestusid.
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Wanadcl on 2to~
Tallinna maaniat laguneb.
htislusi noorte
wasfu.
Töö, mis liiinud~uaslal iebli, wajab juba pccMeie riigi rajamisel oli ülendaw

aegu samasuguseks, kui ta oli enne
asfalteerimist. Sellepärast ei jäänud
nüüd enam muud üle, kui tuli maantee parandamisele asuda, kui ei tahe
tud seda täiesti lasta laguneda.

lugu sageli nii, et manad näewad

segu küllalt otstarbekohane sõiduteede

oma wigu noorte tegudes: kuidas känd
nõnda wõsu.

Samuti selgus, et seguga kaetud

distada mitte üksi töödejuhatajat, waid
esijoones neid, kelle õlgadel lasus töö

lase wastu koolipoisid. See wabaduse

waim — alati malmis — on meie
noortes püsinud. Kuigi wahest kaewatakse, et noored armastawad kerget,

lennutawat elu, siis wõib fee sageli
ainult nii näida... On ka noortel palju
eluküpset mõtlemist ja tõsist arusaa
mist. Kui aga leitakse puudusi, siis on

Mainin siin weidi noorkotkaste tegewust. Lühikese aja jooksul on see
pere õige suureks kaswanud ja nad
wõtawad asja tõsiselt.

Wiimst poolsaare laagrisse oli ko
gunenud ligi witssada noorkotkast. See

katmiseks.

teed on palju wastupidawamad ja
nende korrashoid odavam muude sillutustega kaetud teedest.

Jõhvis tehtud teeosa, mis praegu
täiesti korras, näitab, et aastapäewad
tagasi tehtud katsed on tõeoludele was-

tawad. Kuid Narwa teeosa ei leia sel
ole ju wanematel alati kerge niisu- - les kinnitust, sest uuelt tehtud tee,
gust pikka reisu lastele Võimaldada. mille wastupidawust arwestati aasta
Kuid... raskustest saadi üle. Ja õpiti tega muutus juba ühe aastaga pea

nõudis noortelt paljugi waewa. Ei

Viimsi poolsaarele oli kogunenud
noorkotkaid kõigist maakondadest ligi
kolmkümmend all-laagrit. Kotkaid käi
sid Vaatamas ka riigivanem, haridus
minister, sõjaminister. Soome saadik j.t.

Igal maakonna ja linna rühmitu
sel oli kaasas ka wanemaid tegelasi

wöi juhte. Kuid Narwa oli sellepoo
lest küll taha jäänud. Kotkaid sõitis
Narmast, nagu kuulda 27, kuid Vane

maid juhte ainult 1. See oli hra M.
Speek, kes Võimaluse leidis poistega
kaasa sõita. Teised pidasid asja wist

liig tühiseks wõi oli jälle kiire suwitamine. See vanemate juhtide puu
dumine tegi Narwa silmatorkawaks.
Ja nagu ajalehtedest näha, olid alllaagrid mitmesuguste huwitawate Väl
jamõeldistega ja ehitistega esinenud;

Narmal oli see külg nõrk: ei olnud

kaitse.

Kui meele tuletada seda lipu üle
andmise aktuse korraldust noorkotkaste

wanemate juhtide poolt, siis peab küll

nentima, et ka siis oli palju ükskõik
sust ja hooletust.
Kes on oma peale kohustused wõt-

nud, see täitku neid ka tõsiselt. Kui ei
wõeta asja tõsiselt, siis ärgu kaewatagu ka, et noored kaswawad üle pea.

omandas Benita Einlon Tallinnast

oli enampakkumisele kogunenud rohkesti

kr. Neljandana hüüti müügile krunt

nii waatama kui jka pakkuma. Eriti

nr. 1332 asuw maja, mille pakkumisel
jällegi läks äge pakkumine lahti, kuni

lõpuks omandas August Frerik Rakverest 1021 kr. hinnatud maja 3200 kr.

eest. Viies elumaja krunt nr. 1333.
oli hinnatud 268 kr. ja omandas Ja

Maja alghinnaks oli 73.650 kr. ja

kob Oomer Rakwerest 2001 kr. eest.

selle omandas Rudolf Usk Vihula

Seega müüs linnawalitsus Moo

Vallast 2240 kr. eest. Teisena tuli pak
kumisele kiwist ladu krunt nr. 1329,
mille alghinnaks oli 264 kr. ja oman

naküla majad 4 korda kallima hinnaga

maha, kui hinnatud oli. Ülejäänud
majad tulewad müügile edaspidi.

Ciihileaiaid
Hafcwevesi.
Rakvere Jaagupi laat peeti 27.
skp. Sellepeale Vaatamata, et maa
inimestel praegu weel käsil kibe heina

tegu, ei saanud rohkearwuline kaupmeespere kaupade juures istuda käed

rüppes. Tegewuft oli, sest inimesi ja
seega ostjaid leidus. Eriliselt ei eelis

Riigivanem Võttis wastu tubakaseisma.

Riigiwanem ütles tööliste esindajaile, et valitsus tahab kaaluda tubakatolli alandamist, kuid ei saa lubada
liialdatud nõudmiste esitamist. Seni
on küsimus otsustamata, kuna pole
selgust, kui palju tõuseb toortubaka

Kõik need küsimused on praegu
asjaomastes asutustes kaalumisel ja

Muuseas viibisid laadal ka hobuste
ülesostjad hobuste Lätimaale transporteerimiseks. Suurem ostja, Jakob
Valga kaudu Läti linnadesse weoho-

Lätis äri Eesti hobustega õige lokka
valt. Sellepeale vaatamata, et iga

Vastutulek, kui see põhjendatud, ku
juneb kaugelt mõõdukamaks, kui trrbakatöösturid alul soovisid. Kuna või

teel, teenitakse hobusteekspordiga weel

ja juurearwata weel weokulu raud
ilusaid summasid, 70—100 kr. hobuse
pealt.

Sillutistõöd Poska uulitsal, kus

Warastati vasikaid.

mandri maade wõisortidele oli sel nä
dalal Võrdlemisi tagasihoidlik. Toodang

Rakwere wallas, Kloodi asundu

Taanis on kahanemas. Eestist jõudis
sel nädalal Londoni 4556 tünni wõid.
Eesti wõi müük ei ole seni importijaile raskusi valmistanud, kuna wõisegajad endid Värske hooaja wõiga
varustavad.

ses, kol. Zauselgi Venna käes kasutada

XeroEoMs.
Pala st i |a Ernei fantastlik romaan 1952. aastast.

Tõlge Ungari keelest.
51.

Järgmise päewa hommikul kaks tundmatut meest
külastasid Kirchhoffi. Uks neist esitles end kohe kombekohaselt:

«Olen James Baker, Austraalia arheoloogia-

institudi direktor."
Ka teine nimetas oma nime:
„Nie Voolwich, institudi^peasekretär".
Kirchhoff kummardus Viisakalt ja küsis:
^Missugusele asjaolule võlgnen tänu au eest, et
mind külastavad Briti ürgaja-teaduse kaks kuulsai
mat esitajat?"
„Tahtstme teid paluda, wõtta oma peale Sinis
tesse Mägedesse korraldatawa ekskursiooni juhtimine.

Pöördume oma palwega just sellepärast teie poole,

kuna teil juba siis jätkus julgust otsida Sinistes
Mägedes lohet, mil Draco's Valley'sse minek oli
lausa jumalapilkamine."
Kirchhoss'i nägu säras õnnest, kui ta wastas:
„H8rrased teevad mind selle meeldima ettepane
kuga kogu eluks õnnelikuks. Kunas on ekspeditsiooni
algus?"

^Minupärast kas wõi samal tunnil."
«Olen teie teenistuses."
Ja tunni möödudes väikene ekspeditsioon asus
teele.

Nad kasutasid sama teed üles mäkke, mida pal
judki teised enne neid „lohet" jälgides. Varsti nad
jõudsid kohani, kus hävines Llawellynll auto. Seal,
kus kokkusulanud autokered olid kleepunud kaljudele,
seisid tuhanded inimesed, imetledes sellast tavatut

nähet. Veerand tunni möödudes õpetlased saavuta
sid oma reisusihi. Nad ei imestanud sugugi, nähes
kümne meetri kõrgust ja kahekümne meetri pikkust

plekist lohet. Jäi mulje, nagu oleks mõni waatekaupluse omanik selle, kui kasutu asja, Visanud prahihunnikule.
„Usun, wanaraua-kaupmeestel oleks siin rohkem
tegemist kui meil," tähendas paläontoloog.

olevas talus pandi neil päewil toime
wasikawargus. Öösel oli laudast vii
dud wälja kaks vasikat ja tapetud
nad lauda taga. Vargad olid kaasa
wõtnud waid tagumised singid ja nahad, liha oli Visatud tiiki.

mandus igawest truudust.
Kui veteväljast hakkasid eralduma inglise sadama

piirjooned, tungisid kõik reisijad klaaskoridorisse.
Hiigla teraslind puhkas peagi sadamas ja reisijad
astusid maale.
Ewelyn süleles nuuksudes oma ema.
Kes teab, kui kaua weel tervitus oleks kestnud,

kui Calwill rahwahulgas ei oleks silmanud oma isa
toapoissi, kes tagasihoidlikult seisis ootajate seas.

Calwill tajus, et vanal on talle kindlasti midagi
tähtsat öelda, ja ruttas tema juure.

„Mis on uudist James?"
«Ei midagi erilist, mr. Calwill; see tähendab,
üks uudis siiski. Pärandus..."
„Aga jäta kord juba see neet... pärandus! Kind
lasti istusid laostunud printsid juba ammu meie
mõisas, sest tähtaeg on juba möödunud!"

„Ekstte, armuline isand! Kohus jättis printside
nõudmise mingi wormiwea pärast tähelepanemata ja
tähtaeg lükati edasi. Kuulsin mrs. Hartleylt, et saite

Veagantilt mingi dokumendi. Sellega võite päran
duse saawutada enesele!"

hulk laewu ühes suvitajatega plaashil
pikutamas alati malmis suwitajatele
tarwitamiseks... — On ilusad sihwakad

laevad ja kui need rivis lähewad, siis
—, kuid ei pääse ainult wee alla, nagu

nüüd see moes... Nii et Veealuste
süstade puudumine oli üks põhjus.
Aga kui siis hakkasin ka muid tunde
märke tähele panema, siis kasvas kaht
lus meelgi.

Linnapea Luts rääkis alati, et kui

ja Valmistas kõik Narwa aluse sala
jast peiduurkaid täis, et rahval pole
karta midagi. Aga niipea kui kuulis,

otse sumades wette... Alles Tartus
saime kuulda linnapeast, kus ta wee
alt hinge tõmbama on kerkinud ja uju
mise suun on olnud keha seisaku järel
Lätimaa poole. — Ja jättis selja taha

maha Narva kõigi oma maaaluste
peiduurgastega, mis ometi pidid terwet Narwa elanikkonda kindlustama.

Ja nagu kuulda, olevat linnapeaga
ühes weel teisigi kodanikke Narwast
kadunud. Nii olevat ära ujunud Alf.

Matso, Vakker ja Joh. Killip... No
öelge nüüd ise, kas saab niisugusel kor
ral üks rahulik kodanik suwitama minna.
Inimesed kaowad keset käredamat puh

kuse- ja suwitusaega ihupaljalt Läti
Ei tule sel suwel minu suvitusest
jälle midagi wälja, sest kui juba esimene kodanik — linnapea — ujudes
Väljamaale kaob, kes võib siis vastu

„Veel mitte, mr. Calwill. Kell neli algab asja

neljaks ei Või ometi jõuda Londonisse."
„Rongiga mitte, mr. Calwill, küll aga lennukiga".
„Pean ma nüüd jooksma, et hankida lennukit"?

Sama päewa lõuna paigu sõitis lennuk Inglis

Enne oli see asi ikka kindlam kui
nägid laeva, aga nüüd ei tea enam
kedagi uskuda. Narwa-Jõesuus on ka

„Täna? Just täna? Kummaline! Mis on aga
meil sellest kasu? Oleme tulnud jälle liiga hilja!"

gant'i maandumispaik, enne kui fee Häwitatakse, loo

maale. Sellel õhuhiiglasel sõitsid reisijatena ka Aeropolise vangid: abielupaar Calwill'id, Lucy Costello,
Llawellyn ja kaks sakslast. Kaasreisijate hulgas olid
ka mr. Hartley — Ewelyn'i isa ja mrs. Mondmann.
Kellega abiellus Mondmann?
On kerge arwata, et see polnud keegi muu, kui
näitlejatar, kes baktereoloogile tund enne ärasõitu

paneb alt piraka...

maale.

arutamine."

Teine pulmareis.

kõik laevu täis ja tuleb mõni laev ja

„On see tõsi? Ja millal lõpeb uus tähtaeg?"
Täna, mr. Calwill."

.Jagan teie arwamist, mr. Kirchhoff. Kuna aga
meie instituudile oli usaldatud waadata järele Veatuses leida weel midagi, mida võiks päästa, siis oli
meie kohus, see koht Üles otsida. Nüüd ma usun
me wõime jälle sõita linna tagasi.

pärast peavad käima ka laevad mere
põhja mööda, et rahwal üldse ei tar-

et sõda tuleb mere põhjast, — kadus
meie esimene kodanik Narvast; kadus

Võihinnad jäid sel nädalal muu

tagawarades külmetusmajades on Vii
mase kahe nädala jooksul märgata ol
nud teatavat kahanemist. Nõudmine

et ujusid ainult vee peal kõigile näh
tavaina, aga uuem aeg nõudvat, et
kõik peab salaja sündima... Ka sõda
peetawat uuemal ajal salaja, ja selle

käiguks.

tuseta. Asumaade wõile oli nõudmine
natuke paranenud ning kohati saavu

tati 1—2 sh. võrra kõrgemat hinda.
Peetakse võimalikuks, et asumaade
võihinnad edaspidi tõufewad. Või-

müüdud, et olnud niisugused .elukad",

nüüd sõda tuleb, siis aina taewa poolt

korrastatakse. Uue haigemaja ette ehi
tatakse uus kõnnitee.

Wõihitmad. on suuremate muutusteta*

lehti enam ei saadetud. Ajalehest lu
gesin, et kroon olevat kukkunud ja
haige, sõjalaevad aga olevat maha

senini tehti waid mullatöid, alustati
neil päiwil. Sillutistõöd kavatsetakse
lõpetada järgmise nädala lõpuks ja
siis awada tänaw ka sõidukitele läbi

Rakvere haigemaja esine kõnni
tee, Tallinna kui ka Vene tänamas,

Eestist läks 4556 tonni wöid Londoni.

Laenasin siis omale mõned ajale
hed, et asi selgem oleks, sest maksuta

No ja. Siis ma lõingi kahtlema, et
mine merre suvitama ja on weealune

Hobuste ost — müük oli elaw.

hobuse pealt tuleb maksta tolli 35 kr.

kokku kulusid.

kergendaks terwislist seisukorda...

witse teada, kus sõditakse.

otsus tehakse alles siis, kui selgus käes.

malikud soodustused siin wõiwad sün
dida riigikassa arwel, siis ei saa küsi
must asjasthuwitatute meeleawalduslike sammude kaasabil lahendada.
Valitsus ei taha tubakawabrikute

ka sõjalaevu, kes suwitajaid kaitseks...

leid — osteti kõike.

busteks. Nüüd kroonilangemisega õitseb

wabrikute tööliste esinduse, kes teata
sid töösturite kavatsusest töö panna

meil enam õiget krooni ega ole

tatud seekord mingisuguseid kaubaartik

WaMsus lubas töölistele kindlustada seniseid tööwöimalusi.

ses (kwintaal 100 kilo). See sisseweo-

Ligemal ajal tahetakse võtta kaalumi
sele asjaomastes ringides juustu wäl
jaweo määruste täiendamine.

ja et riik preemiaid ka ei anna, mis

ToltiMiitt IH liipan itorc.

et senised töövõimalused ära ei kaoks.

mise laiendamiseks on aga küllaldaselt.

fid madrused ühe grupp-üleswõtte jaoksMugawa koha omale suurtükil, ronide» selleks
kaksiti tuld ta surma sülitawale torule Kaasa

Nisch, omandas 10 hobust makstes 28
—35.000 loomast. Hobused veetakse

ka töö ratsionaliseerimise teel hoida

määral. Võimalusi juustuvalmista

Ivglife lahlngristleja .Ballantt" parda! leid-

es lähe nii kui kavatsesin. (Siin ön
puht eesti es ja mitte segada saksa
es'iga). Hakati rääkima, et ei olevat

das 800 kr. eest Aleks. Kuljus Rak
verest. Kolmanda maja krunt nr. 1330.

peks tööstustel peaks olema võimalus

wäljawedu on toiminud õige Vähesel

ja suitsukatte prillid. Hakkasingi juba

wõeti ka ristleja meeskonna lemmikkoer
„Boozo". Kas pole kena idüll, mis?!

turg?

mahutamiseks, kuna meil senini juustu

nöutasin väljaminekud kas laenuks
wöi tegin mõlgu tuleviku paremate
oraste peole. Nii sain omale kõige

ärasõidupäewa kindlaks määrama. Aga

Juustule Prantsusmaal uus

norm on küllaldane meie wäljaweo

gelikke ettevalmistusi, et kui juba, siis
paistku ka suur joon mu suwitusretkel.
Eelarve seadsin kokku natuuras» sest

kanda? Ei usu seda wist ükski.
Kodanik.

töölisi, kes nii-kui-nii osa päevi on
tööta, raskustesse wiia ja hoolitseb

lepingus, mis ligemal ajal tuleb alla
kirjutamisele, on ette nähtud kontin
gent ka juustule 400 kwintaali suuru

välismaaga sõprussidemeid luua).Iuba

läinud suwel tegin suuri kavu ja te

hädatarwilisemad suwitusabinöud: mütsita noka, säärteta püksid, roowikkingad

hind välisturul. Samuti on tubakatööstustel olemas tagavarasid. Lõp

Eesti-Prantsuse täiendamas kauba

mis näitab, et ma keeli tunnen ja
prostoi suvitaja ei olegi, et võiks ka

kuludega uuesti käsile võtta. Kas on
see aga linna kassale praegu kerge

3260 kr. eest. Hinnatud oli maja 1729

äge pakkumine lahti puhkes.

noi on — puhas saksa- ja venekeel,

tei st kordselt ja teistkordsete

kumine algas kell 12 päewal. Rahwast

neljanda elumaja juures.
Esimesena tuli müügile krunt nr.
1338. asuw maja, mille juures kohe

soome keeles ja soome silla ehitamise
mõttes võetud, ganz es ja deelo kehv-

wiima juba esimesel korral, tuleb nüüd

maha wiis Moonaküla elamut. Pak

elavaks kujunes pakkumine esimese ja

noi ja paistab, et es pistab pintsli
jälle mu suursuwituse. (Pergel on

lohakuse tõttu on aga linna kulude
arve jällegi suurenenud, ja töö, mis
oleks pidanud wastupidawalt lõpule

Meonabüla elamud t,oksjonil. w
Teisipäeval müüdi enampakkumi
se teel Rakvere linnavalitsuse saalis

Kirja pannud Citizen.
Pergel wõtku. Deelo on ganz kehw-

korralikkuse järelvalve kohustis. Selle

Rakveres müüdi linnaosa maha

juhtijaid kohal ega olnud ka enne sel

leks juhatust antud. Narwa kotkad
olid uhked ainult oma ilusa lipu üle,
mille kinkis neile kewadel Naiskodu

ita trükkimisest.

Millest tingitud linnawahelise tee
osa kiire lagunemine, jääb arusaama
tuks. Näib, et siin oli wigu tehtud töö
läbiwiimisel. Muidugi ei saa siin süü

mõndagi üksteiselt oskuses, kodumaa
armastuses.

Ujumisest, allwee

laewastiKust ja ra

vandumist*

Teatawasti läinud aasta juulikuus
tehti osa Tallinna maanteest assaltteeks. Raudkivi killustik rulliti teele
kinni ja kaeti peene graniitpuruga.
Hiljem walati teele asfaltkord. Asfal
diks kasutati sama segu, millega ka
Iõhwis osa Tallinna maanteest siilutati. Mainitud segu on kodumaa saa
dus. Nagu siis katsed näitasid, oli see

nähe, et esimestena astusid wälja waen-

Idüll surmamasinal.

„Utlestn ju, et oleme tulnud liiga hilja. Kella

„Seda pole vaja, mr. Calwill, olen juba selle
eest hoolitsenud".
„ James! Sellepärast..."

„Mr. Calwill, meil ei ole aega!" hüüdis talle
wana toapoiss.

Mõni minut hiljem Calwill, Ewelyn, Hartley ja
toapoiss lendasid mõnetuhande meetri kõrgusel.
Kui lennuk maandus Croydoneri maandumisplatsil

oli kell 3 ja 50 min.
Seal ootas juba sõiduk, mis nendega noolekiiru!
kihutas linna.
Kaks minutit enne nelja nad jõudsid kohtusaali
ukse ette. Ning siis Calwill avastas kohutama tõsi

asja: talle meenus, et oli Veaganti kirja annud
Mondmannile ja unustanud seda temalt tagasi
küsida.

Kella suur osut jõudis haripunkti.

Kell oli neli.
Calwill seisis kohtusaali ukse taga. Juhus ja
James oleksid teinud temast pärija, ent ta enese
üleliigne ettewaatus röövis talt isa Varandused.
Ewelyn ja toapoiss seisid noruspäi Calwilli kõr-

wal. Elektriuuri osut näitas kell neli, kümme mi
nutit. Siis väljus keegi mees kohtusaali uksest.
Hartley tundis teda.

„Mr. Lambey! Teie siin? Olete ühinguga siiski

sõlminud uue lepingu?"

Lambey viipas kurwalt käega, Vastates tasa„Kahjuks jah! Ei oleks ma seda ainult mitte

teinud!

„Mida siis otsustati seal sees," päris Hartley
pinevil uudishimuga.
(Lõpp järgneb.)

tada, et supelmeri N.-Iöesuus kõik vee

aluseid laewu täis ei ole. Kes neid
paganaid wee alt näeb...
*
**

Kui nii oma asja arutasin ja mu
res olin, tuli naabrieit, leht näpus, et
waata — rahamasinad pannakse käi-

ma... Mõtlesin, et: — kurask!... No
mis siis viga elada. Oleme üle öö
rikkaim rahwas maailmas. Võib maks
ta kõik omad mölad ja wõib ka natuke
elada. — Ainult see pani imestama,
miks siis warem niisugusele hääle mõt

tele ei tuldud. — Ja raha klisheed
weel koguniste valmis...

Ja siis lugesin edasi, et linnapea
Luts pööras tagasi keset merd. Murdsin pead, et kust kurask teada sai, et
meil raha trükkimine algab... Aga siis
sain viimati aru küll: raha paber toodi
Lätimaalt. Laew laadungiga läks mui
dugi ujujatest mööda. Kohe haistsid,
mis laewal laadungiks ja kohe tagasi
raha jagamisele.
See väide, et külma wee pärastztagast pöörati, ei wasta nüüd küll tõele.

On ju Narwa-ISesuus wesi 20 püga
lat ja on palju rohkem põhja pool, Ir
beni wäin on aga meie lõunapäikese
all. Ja päälegi olid lõuna pool hirm
sad metsapõlemised, mis oma-jagu ka
vett soojendasid.

Ja mul tuli uus mõte, et kui uut
raha nii palju saab, siis sõidan mina
ka Väljamaale suwitama...
Citizen.

ll«tij«te kiilile

Ar 79

„Saturn“ Soome merewalwe
küüsis.
Eesti piiritusepaat langes Kotta juures lõksu.
torpaadilt põgeneda. Lõksulangesuhu teade, et Soome rannas Kot nud mootorpaat „Saturn" konfis
ka linna lähedal on mootorpaat keeriti ühes salapiiritusega Soome
..Saturn", mis Narwas ja Narwa- ametivõimude poolt. Konfiskeeri
Jõesuus hästi tuntud, ligi 2909 tud mootorpaat olla kuuldavasti
liitri piiritusega langenud Soome kuulunud Kubõschkinile, kuid kelle
merewalwe kätte. Mootorpaadi poolt piiritus paadile asetatud, on
meeskonnaks oli Rudolf Watti ja seni veel kindlaks tegemata.

27. juulil saabus Narwa-ZSe-

"Pill minewikusl

— wahaduss&ia

päewilf.

(Pilt kuulub „Narwa noorte lahinglaste" mälestuste juure.)

Alfred Siig, kellel õnnestus moo

Joaoru Aleksandri kiriku
ümbruses mahapõlenud
majade aherwared pea
le pommitamise tulekah
ju 25. apr. 1919. a.

Koht, mis senini on suvitajate poolt jäetud kahestlma vahele.
Rääkjärve on osatud meie jõgede
ja järwede tekkimise ajal peita. Asub
ta keset soid 7—8 km Jõhvist eemal,
Wasawere järwede grupis. Kilomeeter
wõi poolteist tuleb käia päris sooteed,
fiis jõutakse kõrgete liiwaluidete va
hele peidetud Rääkjärve kaldale. Ei
ole need harilikud liivakünkad. Reed
künkad on kaetud lopsakate kasetukka-

dega, mis moodustavad järwele de
koratsiooni. Järv ise wirwendab. olgu

naga järv on nagu hiiglabassein. Ta
sub vibutaba siin ka õngeritva, sest
kalu on järwes küllalt. Kaldaiolejale
wahib haug häbematult näkku, sulpsab vees ka teisi kalu. Palju siin ka
lastajaid ei käi, sellepärast ka kalad
weel terrorist puudutamata.
Iärwe wõlu tõstab weel see, et siia

eksib vähe inimesi. Siin on jumalikku

waikust. Ärgu ka neile ridadele see

varjavad teda tuuletõmmete eest. Päike

õnnetu ülesanne osaks saagu — mee
litada suvitajaid Rääkjärwele, eksitame siinse järwesilma waikset selgust ja

aga leegitseb ja kütab vee niivõrd

rahu.

tuul milline tahes, sest kõrged kaldad

soojaks, et ruutkilomeetrilise weepin-

Neli haawlit naise kehha.
Nttpwci küttide õnnetu jahivefk Wäikülus.
Läinud teisipäeval viibisid Wäiküla juures Rossoni jõe ääres pardijahil 2 narwalast-jahimeest W. N. ja

linnu suunas laengu, kusjuures aga
4 haawelt tabas heinakuhja otsas ole

keegi M. S. Sama jõe ääres tegi

toimetati Narva linnahaigemajja, kus

vat Nadeschda (Sulinat. Haavatu

Liigagarus loomade püüdmisel.

heinakuhja Wäiküla taluperemees Su
lin ühes oma abikaasaga. Heinakuhja
tegemine sündis täiesti lagedal plat

Kassid viiakse ara inimeste sülest.

sil, kus ümbruskonnas põõsastikku
näha ei olnud. Kui jahimehed olid

juhtumile tõsist tähelepanu pöörama

umbes 35 sammu heinakuhjast eemal,

ja sündmus olgu eriti hoiatuseks ja

tõusis jõest heinakuhja sihis lendu

himeestele.

Nagu teada on Narwas jälle ja
korduvalt ettetulnud koerte ja kasside
juures marutaudi haigestumise juhtu
meid, mispärast linnavalitsus on kulu

tanud linna alla kuuluva ja ka ümbruskonna maaala marutaudikahtlaseks

rajooniks. Ühtlast on linnavalitsuse
poolt hulkuvate koerte ja kasstde kin
nipüüdmine antud kolme isiku kätte,

kes saavad iga kinnipüütud looma
pealt teatud tasu. „Koerajaht" Narvas
on kestnud juba mõnda aega, ent hul-

kuvate loomade arv südalinna täna
vail ei ole vähenenud, sest püüki korkorraldatakse korduvalt agulites, kuna

Peetri turu ümbruses ja Ioala täna
val, kus hulkurloomi rohkesti, püüd
jaid et ole nähtud. Arvatavasti on

gewust südalinnas takistab liiklemine,
kuna agulites see palju hõlpsam ja töö
tasuvam, sest nii mõnigi loomaomanik
annab ise wõi temalt võetakse vägise
loom ära.
Neil päevil langes püüdjatele saa

giks Peetri alevis kass, keda väike
tütarlaps kandis süles — lapse käest
kisti kass ära ja visati kasti. Ei tahaks

uskuda, et omaniku poolt süles hoi
tava looma kinnivõtmine on ettenäh
tud püügimäärustes (?!).

wahelt... —d—

fee tingitud asjaolust, et püüdjate te-

Lühiteateid.

vast. Peale jumalateenistuse lõppu
jale 2. suurtükiväe grupi poolt korral

Kunda noormehed «allu

söödipõllule oli korraldatud vastav

tasid merd.

plats ratsutamiskunsti demonstreerimi

alustasid ujumist Rutja rannast
Letipea neemele kaks Kundas elut
sevat noortmeest Ulrich Mentak,
19 a. w. ja Alfred Treimann, 20 a.

w. Noormehed viibisid vees, 4

jooksul ujudes umbes 15 Momeet.

Ujumismaratoni jälgima oli

Leningradis kohtasid 26. juu- ja. Lõpuks võtsid venelased

kutsutud Rakvere ajakirjanikke.
Ujumine toimus kõva lainetuse
ja 2—3 pallilise Luulega. Kuid vaa

lil Lenini-nimelisel staadionil Türgi
rahvus- ja Leningradi linnameeskon-

nad jalgpallis. Hoogne mäng peeti
maha 20.000 pealtvaataja ees. Män
gu esimene poolaeg oli tasavägine ja
lõppes viigilise seisuga 1:1. Teise pool
aja alul türklased näitasid eriti kiirust
ja aktiivsust, lüües mõneks minutiks

end

kokku ja saavutasid võiduvärava lõ
puminutitel. Nii lõppes mäng 2 : 1
Leningradi eduks. Huwitaw on märki
da asjaolu, et Leningradi linnameeskonna eduriwi näitas sama jõuetut ja

abitut mängu, nagu meie oleme õp
pinud nägema Eestis meie rahwusmeeskonna eduriwilt.

Gaidide fuurlaager lõppes.
Läinud esmaspäeval lõppes gaidide

fuurlaager, mis peeti Narwa-Jõesuus
Esimesest suurlaagrist võttis osa 150
gaidi üle riigi. Laager õnnestus väga

hästi. Laagriga jäid rahule korralda
jad ja kõik laagrid viibijad.

tamata sellele olid noormehed ujumist
lõpetades weel täie jõu juures.

Mõlemad noormehed on varem
ujunud Letipealt Kundasse 4 kilomeet

rit ja Letipealt Toolsele, mille vahe
maa on juba 8 kilomeetrit.
Ujumisele asudes määrisid noor
mehed kehad sisse õhukese tawotikorraga.

Wiimane lõkketuli, mis oli korral
datud Tallinna gaidide maleva poolt,
peeti mererannas läinud pühapäeva
õhtul. Lõkketulele oli ilmunud ka um
bes 500 suvitajat, kellele pakkus suurt
lõbu gaidide esinemine lõkketulel mit
mesuguste huvitavate numbritega.

koored

Veteraanide mälestused.

21.

ser-kapten Reiieli. Ta naeris, et küll sa ehmatasid
meid ja teatas, et temale tehtud korraldus postid
ära tuua. Raekojas jutustas Reitel sündmuse kait
seliidu ülemale. See tegi mulle alguses väikse pea
pesu, kuid lõpuks avaldas tänu kohase käitumise

Pühapäeval, 23. juulil, peeti W.Maarja vanal surnuaial surnuaia püha.
Jumalateenistuse pidas kohalik õpetaja

Hiiemets. Ilusa ilma tõttu oli WäikeMaarjasse kogunud suurel hulgal rah-

Jõhvi alevi majaomanikud on kõn
niteede eest hoolitsemise lohakile jätnud. Wõimalik, et see on tingitud kokkuhoiu tungist. Nimelt suurem osa ma
jaomanikke on ise hommikuti luuaga
tänaval, et ära hoida kojameeste palkamise. Luualiigutamine pole aga majaomaniku-saksale hästi konti mööda ja

ma majaomanikele nende kohustusi
meele. Kui aga see tagajärgi ei anna,
siis on paratamatu protokollide sadu,
sest Jõhvi alev ei ole ometi mõni ida
maa turg.

neist ei kartnud midagi ja isegi sõimasid. Uudis

tuleb igakord suured virnad kaste va
gunisse upitada.

Pingi ümbev
W&MtmtwlwMMttm

Kodumaalt.
Reisija kukkus kiirrongilt. Öiselt kiirrongilt nr. 2, mis oli kella 3.45 ajal Tartu jaama
sissesõidul, kukkus jaama läheduses wagunirõ-

dult läbi lahtise ukse raudteekraawi Tartus,

Kaluri uul. 22 elutsew Rudolf Toorem, kel
murdus parema reie luu. Allakukkunu leiti
kraamist möödakäijate poolt ja toimetati raud-

tee-ambulantsi. Ta oli teel Elwast Tartu ja olnud ka wiinastanud olekus.

Paljassaarel põles maja maha. Tallin

nas, Paljassaarel süttis ööl wastu kolmapäe-

ma kella l.40 ajal põlema maja nr. 65, mis
kuulub Koplis elutjewale Aleksander Paisb e r g i l e. Kui lendsalk kohale jõudis, maja
oli juba pea täiesti maha põlenud. Tuletõrjel
polnud enam päästa midagi.
Hoone oli elaniketa, uus ühekordne laudehitus. Millest tuli õieti tekkis, on alles selgumata.
Kaks lätlast uppus füstasõidul Kuresaare?
Weeteede walitsusest on päritud järele, kas on
lähemaid teateid kahest Läti noormehest, kes
süstaga pidid sõitma Pärnust juba 12. juulil,
kuid sellest ajast saadik puuduwad neist igasugused teated. Weeteede walitsus teatas loost
meresidemele, kuid merefldeme punktidest pole
noormehi nähtud.

Koostatakse hädaabitööde kawa. Teede
ministeeriumis on asutud wälja töötama hä
daabitööde kawa eelolewa talwe jaoks. Maanteede osakond loodab kawa koostamisega walmis saada selle nädala lõpul

Estwõistlnstest wõtab osa 108 sportlast.
Eesti estwöistlnstele kergejõustikus, mis kor
raldatakse teatawasti 29. ja 30. juulil Kadri
oru staadionil, on wõistlejate ülesandmine lõp
penud. Wõistlejaid on üles antud 108 — 17
seltsi poolt. Wõistlejate arwu poolest seisawad

esirinnas Tallinna. Tartu. Narwa, Pärnu ja
Wiljandi. Kõige rohkem wõistlejaid on üles
antud lühi- ja keskmaa jooksudes. Nii on >00

meetrile üles antud 20 ja 800 meetrile 16
jooksjat.

Wälismaalt.
Suur politsei haarang Saksamaal.

25. juulil kell 12 algas ülciins läbiotsimine
kõigil Saksa raudteedel ja maanteedel. Iga
raudteerong otsiti põhjalikult läbi. Samuti
peeti maanteedel ja uulitsail kinni iga sõi
duk ning sõitjad otsiti läbi. See aktsioon
wöeti ette salapolitsei käsul. Selleks mobi

liseeriti kogu politsei, ablpoiitsei ja kõik
rahvussotsialistliku erakonna rünnakrühmad.

praeguse korra wastased Saksamaal on loo

ma. Siis haaras kuulipilduja käepidedest kinni ja

tud hane peale, mida ema küpsetama jäi. Minu

samasuguse külma rahuga, oma piibust suuri suitsu

kaasvõitlejad kadusid samuti peale lahingut igaüks

pilvi taevapoole saates, avas tule. Tema tuli nii-

ise kanti. Soomusrong sõitis vähehaaval jaama
poole. Raekoda oli kaitseliitlasi täis. Kaitseliidu
ülem Laretei tegi igasugusi korraldusi hobuste ja
vooride kohta. Askeldati edasi-tagasi paberid nä
pus. Kõigil olid ärevad näod. Paistis nagu oleks
midagi kohutavat juhtunud. Kiirside mida pidas
Imant Paap oma mototsikliga, järjest lendas ühest
linnaofsast teise. Siis pöördus kapten Laretei meie

poole: „igaüks võib minna pooleks tunniks koju
oma asjade korraldamiseks; meil tuleb Narvast ta
ganeda — selleks võtku igaüks hädatarbed kaasa“.
Kodus teatasin emale, et oleme sunnitud taga
nema, võtan veidi pesu ja lahkun kohe. Minu tea
de erutas teda väga. Hani oli ahjus täiesti puutu
mata. Ema lõikas sellest pool ja pani ühes pesuga
valge rätiku sisse kimpu. Ukse juures langes ema

mulle kaela ja nuuksus — mu poiss, mu poiss!

Voldemar Mirbach.
Esimesi kaitseliitlasi ja vabadusvõitlejaid.

punaste pihla marulist tuld... Poiste meeleolu tõusis

välja paista. Loomulikult, võiski hirm peale tulla
vaenlase suuri ahelikke nähes. Avasime tule vaen

meelehärma, sest madalalt platvormilt

poleks vaenlast olemaski, süütas põlema ja jäi oota

Uueküla majade taha, nägin joata väljal 3—4

järjest lähenesid; kuid seda ei lasknud keegi meist

turule. Jõhvi uues tariifijaamas tee
vad mustikakastid jaamateenijaile

Otsiti põhjalikult läbi mitte ainult pakid,
watd ka reisijad ise Aktsioon oli sihitud
kommunistide ja teiste .riigiwaenlaste*
wastu. Wõimudel oli tekkinud kahtlus, et

tis vaenlase ahelikke. Kreenholmi tee pealt anti

osavõtta, hirm oli nahas, kui punaste ahelikud

jakorjamife hooaeg. Suurel hulgal saa
detakse marju raudteejaamade kaudu

himulikke hakkas palju koguma. Ajasime kõik nad
laiali. Laibad veeti minema kusagile Kreenholmi.
Võtsin kasti ülejäänud padrunitega käeotsa ja
sammusin raekoja poole, mõeldes sellejuures prae

murru metsa poolt. Patrulli vanemalt lahkumiseks
luba saades, ruttasin Paemurru küla poole, jõudes

ahelikku hallivatimehi. Ruttasin Paemurru metsa
vastasoleva viimase paemurru auku. Seal oli juba
enne mind 5—6 kaitseliitlast ja umbes samapalju
saksa sõdureid. Saksa soomusrong, mis koosnes
kahest vagunist ja ühest vedurist, seisis Paemurru
küla lähedal Nobeli petroleumi sisterni ja semafori
vahekohal. Minul oli see esimest korda lahingust

Jõhvi kõnniteed korratuses.

tu palju tegemist, et tema peab tuleta-

Saabus 28. november. Hommikul umbes kel!
V26 äratas mind ülesse isa tugeva raputusega.

Kella 10 paiku kuulsime püssipaukusid Pae

diviisi orkester.
Pidu lõppes õhtul tantsuga. Peost
saadi sissetulekut 190 krooni, mis kõik
antakse allveelaeva ehitamise sihtka
pitali heaks.
2 nädala pärast sõidab 2. suurtüki
väe grupp Jõhvi, kus korraldab jällegi
huviküllase ratsapeo, mille sissetulek
samuti läheb allveelaeva heaks.

heaks.

eest.

Imestasin, et nii kõvasti magasin. Isa andis emale
käsu, et see paneks hane, mille Ja Rakverest too
nud ahju. Tolajal siin toiduaineid saada ei olnud.
Minu isa oli raudteeteenija ja sai niimoodi hanki
da toidumoona mujalt kaugemalt.
Raekojas määrati kaitseliitlasi gruppidesse täna
vatele patrulleerimiseks. Grupp, kuhu mind mää
rati, koosnes 5. mehest. Meid määrati Peetri alevi
rajooni. Korra jaluleseadmisega oli rohkesti tööd:
mõned salgad läksid sõna lausumata laiali, kuna
teised aga ähvardasid relvu ära võtta. Nad alistu
sid siiski, sajatades, et mine tea neid verekoeri, la
sevad maha ja koergi ei haugu.

seks. Ratfapeo kava koosnes tavalis
test numbritest. Ettekandeid saatis 1.

190 krooni allveelaeva sihtkapitali

grupi ratsapidu W.-Maarjas.

lase sihis. Kui sakslased hakkasid laskma, avanes
täieline sõja pilt. Oks vana habemega sakslane
rebis taskust suure valge kivikoluga piibu välja,
laadis selle tubakat täis suurima rahuga, nii kui

fVorva lahinglased.

datud suurele ratsapeole. Müürika mõisa

sellest tulebki, et kõnniteedele jääb
prahti. Mõnikord ei suvatse ka niisu
gune mees hommikul vara voodist
välja tulla.
Uuel alevi konstaablil ongi seetõt

Surnuaiapüha ja 2 suurtükiw.

Leningradi meeskonna tasakaalust wäl-

valgus rahvas Müürika mõisa väl

Peipsist Vi®« eamxikumi.

tundi ja 50 m. ja katfid selle aja

Üks huwitaw spordisündmus Leningradis.

^Osaw" kütt on Narva jahiseltsi
„Wiroonia" liige.
Ametivõimud peaks küll sellele

selt.
Alutaguse metsades on praegu mar-

part. Jahimees S., nähes parti, kihutas

Pühapäeva hommikul kell 8.45

Kui aga see siiski nii peaks olema,
siis tuleks küll enne need loomad kinnipüüda ja hukata, kes liiguvad omapead linna tänavail ja siis alles asuda
loomade „püüdmisele" inimeste käte-

tema seisukord tunnistati tõsiseks.

Mustttalaadung d Alutagu

kui silmasid, et hallivatimehed tagasi tõmbuvad.
See tunne, et vaenlane sai tagasi löödud mõjus
vaimustavalt meie peale. Poisid muutusid lühikese
aja jooksul väga sõjakateks. Eriti paistis silma noor
gümnaasiumi õpilane Rimski-Korsakov, kes nii kui
elavhõbe ei püsinud kuidagi paigal.
Kreenholmi väli oli surnute ja haavatutega üle
külvatud, mõned laibad olid päris puruks kistud,
mõnedel näod tundmatuseni moonutatud. Ka koha
likud elanikud peale lahingut tulid kasarmutest ja
majadest välja vaatama värsket lahinguvälja Paljud

Ütlesin midagi, kuid sõnad jäid kurku kinni...
Tänavatel oli vaikne, mõned üksikud arad näod
piilusid hooviväravate ja nurkade tagant. Jõudsin
Viru tänavale, kui korraga käis nii kui välgu löök,
sellega ühes ka kõva lärtsatus Peterburi võõraste

maja nurga juures. Tundsin nii kui keegi oleks
mulle kaikaga pähe virutanud. Tuikusin ja lange
sin maha. Mäletan, nagu läbi une, et minu kaas
lane Rosenberg, kellega me koos tulime, raputas
mind ja jooksis raekoja poole.

Toibudes, leidsin end päris üksi. Pea oii kui
puupakk. Raekoja trepil tuli üks juut sealt välja
kirjutusmasin kaenlas. Nähes mind viskas masina

raekoja ukse ette maha ja jooksis alla Rüütli tä
nava poole. Masina kaasavõiies läksin sisse. Läk
sin edasi arsenali tuppa, seda valgustas üks häda
vaevalt kiiluv lambike. Arsenalis valitses kaos —
kõik oli segi paisatud. Vanad mõõgad, jahipüssid,
pasunad, paberid, püssitäägid ja muu kraam lebas

nud laialise kullerite wõrgu üle kogu riigi.

Maailniakonwerents loob uue raha?

Magu Reuter Ameerika delegatsiooni

ringkondadest kuulub, tahab kuberner Cox
neljapäewal konwerentsi täiskogus esineda
kõnega, milles soowltab mingisugust w a 1 i t s u s r a h a loomist. See oleks teatawas mõttes rewolutsiooniline ettepanek. Kui
niisugune ettepanek wastu wõetakse, siis

sellel wõiwad olla wäga kaugeieuiatawad
tagajärjed.

Hispaanias paljastati wandeselts. His
paanias on awastatud uus laialine wande
selts, mille eesmärgiks oii makswa korra
kukutamine Wandejehsil on osakondi, ol
nud peaaegu kõigis suuremates linnades,
üle 1000 isiku olewat wangistatud, nende
hulgas õigusteadlasi, waimullkke ja ajakir
janikke.

Saksa lennukid käiwad Austria kohal.
Austrias on awaldatüd ametlik teadaanne,

milles öeldakse, et Salzburgi ja mitmete

teiste Austria linnade kohal on käinud

wõõrad lennukid, mis ilmselt on pildunud
alla lendlehti, Innsbrucki lähedal koguni
20 000 lendiehte, mis sisaldawad terawaid
süüdistusi Austria walitsuse wastu ja kants
ler Dollfussl wastu isiklikult.
Austria saadikule Berliinis on ette kir
jutatud awaldada walju protesti Saksa len
nukite rünnaku wastu. Austria walitsuse
ringkondades leitakse, et kui protest Berlii

nis ei suuda awaldada mõju, siis tuleb
Austrial pöörda kaebusega Rahwasteliidu
poole-

Leedu ookeanilendurite jäänused baisameeritakse. Hukkunud Leedu ookeani*
lendurite Dariuse ja Girenase jäänuste säi
litamise komisjon otsustas balsameerida

lendurite laibad. Sel otstarbel kirstud lendu

rite jäänustega toodi eile õhtul kalmistu

kabelist Kaunase ülikooli arstiteaduskonda,
kus balsameerimine ette wõetakse. Pärast
balsameerimist laibad wilakse kalmistukabelisse tagasi.
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Südamlik tänu

'Narva Chuasjanduse Ühing

Johannes Saag*el

Leinajad omaksed.

9 Lembitu tän. nr. 9, Noor-

Ostu-müügiäri

einelaud.

Pikk tän. 22,
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Laupäeval 29. juulil 1933. s.

Narva-jõesuu mererannal

orkestrijuht N. Goldsdimidti tuluõhtu
kontserdi kava:
«.

1) Tschalkovskl — Sümfoonia nr. 5, E moll
s) Allegro, b) Andante cantaabile, c) Veise, d) Finale.
II.

Rakveres.

7) Qoldschmidt — Poeem «Mälestused Narvast.
8) Pucclnt aaria oop. ,Boheme“.
8) Qoldschmidt — .Hällilaul".

Lully Qoldschmidt sopr.
10) Vagner — Marss oop. «Tannhäuser*.
Algus kell 9 õhtul.

Linna sümfooniaorkestri kontsert.

limisi vastu hra V. Viil.

Elan nüüd

korraldab

Salme f. 2 (Tuisu maja.!

e h shuvsiooni

Dr,

Väljasõit Narvast J. Paapi omnibussides laupäeval, 5. augus
Naishaigusle eriarst.
til ja tagasijõudmine esmaspäeval 7. augus!il. Reisi pikkus um
bes 800 kilomeetrit. Hind 9 kr. 50 senti.
Vastuvõtt kl. V, 9 —V-MO
kl. 3—5 p. I. Telef. 31?.
Soovijaid registreeritakse Naiva Majaomanikkude Pangas,
Peetri pl. nr. 2, telel. 2-68, kuni 4. augustini Igapäev kl. 0—2

Juhatus.

Dr. V. lakovlev,
i

Johni ühisgümnaasiumis

ft. Kotsdhnev’1 aurulaevandus

IMi-llina
autobufe sõiduplaan

Aurulaeva sõiduplaan
15. juunist kuni muutmiseni.

16. juulist kuni muutmiseni.
Llinipidaja A Hek.

Äripäevadel

N.-Jõesnv. Luha t. 6, tel. 31.

Narva-jõesuust s
kell 6.45 homm.
m 7.50* homm.

« 10.45* «

„ 12.40 päeval.
„ 16.30 (4.30 p. 1.)
„ 17*30 (5.30 õ.)**

„ 20,— (8 öht.)
Narvast;

kell 8.40* homm.
. 11.30 päeval
» 14.15 (2.16 p. !.)*
« 15.30 (3.30 p. I.)

. 17.50 (5.50 p. I)
„ 18.50 (6.50 õht.)**
« 21.10 (9.10 õht.)
* 18. Juunist
** Ainult laupäevad. 1. juulist.
Pühapäev, ja pühadel
Narva-jõesuust s
kell 7.30 homm.

. 8.30
.
9 50*

l 11.10 päeval.

« 12.40 .

« 16.— (4 p. 1.)

Artpäewadel
Narwa-Jõesuust:

Kell 7.30 (raudteejaama)

« 8.30 (Peetri platsile)
. 13.15 (raudteejaama)

„ 17.00
» 20.05
« 21,30

Narmast:
Kell 8.10 (raudteejaamast)
„ 10.30 (Peetri platsilt)
. 15.15 (raudteejaamast)

« 17.35
« 22.10

PühapSewadel

Narma-Jõefnrrfi:

„ 18 30* (8 30 õht.)

« 20.— (8 õht.)
. 20.45 (8.45 õht.)
« 22.45 (10.45 õ.)*

Narvast:
. kell 8.45 homm.

« 1735

« 20.45

« 14.15 (2.15 p. 1.)
„ 17.10 (5.10 p. I.)

* ainult ilusa ilmaga.

* * 12.20 päeval.

* 18.40 (6.40 p. I.)*
. 19.35 (7.35 õhh)
« 21.10 (9.10 öht.)
« 21.50 (9.50 õht.)
. 23 50 (11.50 0.)*

„ 22.10 *

,©MU“ —

Kõnelunnid: äripäevadel
10—1 ja 4—6

senti, raudteejaama 50 senti.

* Ainult hea ilmaga 23 Juu
nist kuni 15. augustini.
v«»tutav lõimeta ja August Rosenvald.

üinberiioliiiad Peetri pl. 3.
Narva-jõesuus, Vabaduse

Tule-, elu-, invaliidsuse-, murd-

tän. 24.

varguse-, klaasi-, koduloomade-,

Suur marja- ja

6-es Peetri tän. 25, keha

3-7 p. I.
Ära anda

väga head tikerberid, sõst

rad ja vabarnad,

kohe välja rentida.
jõhvi, Edise, telef. 28.
Paemurru tän. 4—10.

Narva lennupäeval pühap, 30. juulil

sõidavad
Peetri platsi ja lennuvälja
vahel autobused vahetpida

mata. Sõiduhind 15 senti.

OO o,

ooo

Koimap. Ja laup. 10—12 ja 4—5

rahekindlustused.

Praegu on õige aeg

Edasikindlustuste vastuvõtmine valiaseltsidelt

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures,

Pikk 2, kõnetr. 109. : Esindajad igalpool.

Ifl

$

uuendada

Nais-, susil- ja sisebaigoseü

*5T* Raadio ringhääling. "S.
Laupäeval, 29. juulil.

Wastuwõtmine

Joata tän. 19, Sinka majas

juhkentali apteegi kõrval

14.30. Heliplaate. 15.15. Välismaist päevauudiseid. 15.30. Aja- iga päew kella 11—1 ja 5—7.

näilaja-õiendus. 19.50. Reklaami ja heliplaate. 20.00. Kontsert. Laupäeva õhtupoolel vastu
Juh. R. Palm. 21.00. ülekanne Tartust. 21,05. Kodumaisi päeva
võtmist ei ole.
uudiseid. 21.20. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt. 22.00. Mood
sat tantsumuusikat.

Haigekassa . haigete wasluwõt*

mine samal ajal.

Pühapäeval, 30. juulil.
10.25. Jumalateenistus Toompea kirikust. Jutlustab õp. ühke.
12.30. H. Velberg; Hoonete värvimine. 13.00. Põllumajanduslikke
teateid. 13.10, Lõunane kontsert. Juh. R. Palm. 17.30. Kohtunik
Rutherfordl kõned. 18.30. Heliplaate. 18.45 Päevauudiseid, 19.00.
KlrlUovi mandoltnistlde kvintett. 19.30. Lugemistund. 20.00. Kont
sert. Juh. R. Palm. 21.00. Ilmateade ja ajanäitaja-õlendus. 21.05.
Kontserdi järg. 21.30. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt 22 15
Moodsat tantsumuusikat.
14.30. Heliplaate. 15.15. Välismaist päevauudiseid. 15 30. Ajanäitaja õiendus. 20 00. Kontsert heliplaatidelt. 21.00. Ilmateade
Ja ajanäitaja õiendus. 21.05. Kodumaisi päevauudiseid. 21.20.
Dr. Mäe: Inimene tahab elada. 21.50. Kontsert heliplaatidelt

Dr. R.

Ilr, A. Kress
Sise- (kops, süda jne.) lasfeja suguosade-haigused.
Elektriravi. Kab. Diathermia
Kõrgust.-päike.
Vastuvõtmine

Tarbekorral pühapäewil lisareistd. H9fUai* lgal õllpäeval 9 — 1 ja

Sõiduhinnad: Peetri platsile 35

kanad ja korras kahega

Kunsthambad

Iv

Wastuwõtmine igal ärlpäewa!

« 10,- .
„ 11.—* „

kaugel Peetri turust. Seal
samas noored, munejad

Suu- ja igemetehaigused.

Sugu- ja nahahaigused

*11.35 «

müüa puuvilja aiaga, mitte

kella 3—5 p. I.
Hambaarst

Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

„ 13.15 (rdt..|aama)

l 13.50 (rdt.*jaamast)

tea'ed sh.

lal, reedel ja laupäeval

DrErnsf Hertel.

n oo ruie e st.
ki rel! õpitavasse ‘öös^e Kahe
kohal ku keete osk 'S nõue av.
Ilmuda soovitustega. Lähemaid

esmaspäeval, kesknäda

lide tunnistuste põhjal eksamita, teisi soovijaid
eksamitega. Õppemaksu tõstetud ei ole.
Kooli juhatus.

* 17.00
« 20.05
» 21.30

* *10.30

Narvas, Viru iän. nr. 15.
Vastuvõtt igapäev kella

kuni 28. augustini on igal

Esimesse klassi võetakse 6-k!. algkooli lõpetanuid
eksamita; kõrgematesse klassidesse teiste keskkoo

« *1100

Kell 8.10 (rdt.-jaamast)
. * 9.15 (Peetri platsilt)

hen kohsnemhevõlmega

Vastuvõtmine 28. juunist

Uute õpilaste vastuvõtmiseks on gümnaasiumi

, * 9.45

Narmast:

Vajatakse

purke.

Laste- ja nalsiedaiM

on vasluvõlu- ja järeleksamid 24, 25. ja 26. au
gustil s. a. Oppelöö algab esmaspäeval, 28. au
gustil s. a. kl 9.00.

Kell 7.30 (rdt.-jaama)
« * 8.45 (Peetri platsile)

„ 17.30 (5.30 p. 1.)*

ning apteegi rohuklaase ja

lapsevanker müüa. Läbi-

Esmaspäeval, 31. juulil.

. 20.45

ja tindi

Vestervalli t, 27, krt 2. rääkida ja vaadata võib,
Telef. 196.

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

Algus keti 9 õhtul.
Juh. N. Qoldschmidt.
Pääs 10 senti.

Müüa korras kingsepa

igasuguseid veini, likööri,
limonadi, äädika, ekstrakti

ajaloolisse Pelserisse ja lagast, peatudes ilusamaies
Eesli kohtades: Pühajärvel, Munamäel, Võrus ja mujal.

j.

5) Veber — avam. «Peeter Schmoll*.
6) Mendelssohn —- «Noktürn".
7) Brahms — «Ungari tants nr. 5*.
8) Halevi — fant. oop. «Juuditar*.
9) Mendelssohn — „Pulma marss".

Rahu tän. nr. 7/9 krt. 1

Ostan

8—5-ni.

EESKAVA:

II.

era sissekäigu ja wanniga.

21 — 13.

ftiurva Majaomanikkude Selts

99

toad

Sealsamas võtab „Eslo-Band’i" orkestri tel-

Pühapäeval, 30. juulil 1933. a,

1) Lorzlng -- &vam. .Undln©*,
2) Delibes — «Naita lntermezzo".
3) Strauss — valss «Viin. naised ja laul*.
4) Grossmann — Cardas — «PiStikuvaim*.

mööbliga

firma .Singer". Madise t.

kantselei avatud igal äripäeval kl. 9.30—11.00.

Narva ‘Pimeaed..

kodused

möõbl.j jalgrattaid ning majafarbeid.

Hugo Malmslen tenor.
Hugo Schüts viiul.

reedel J '

Väljaüürida soojad, puhtad

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

2) Vagner — avsm. «Tannhäuser*.
3) Tsdialkovskl — Lenskl — öarlaoop. »Eugen Onegln*.
4) Rlmskl-Korsakov — Hindu lau! oop. «Sadko*.
5) Qoldschmidt -- Adaglo.
6) Chopin — Nektürn.

teisipäeval \ 7 8

grammofone ja p/uef e.

Publikule võimaldatud lennukile vaa

tamine lähemalt. Algus kl. 15.00.

oooõ-oi S**»0OOOO®®^°OO® °°oooo®° °0»O° °000000° <'ooo0o®00000C°00 OO*®0®

Estonia

u

Ostan, müün, nürin ja vahetan

õpilastele 15 senti.

Juhatus.

99

teles. 127.

Pääsmed: esimene rida nummerdud
kohad 1 kr, istekohad 50 senti, seisu*

kohad 25 senti Sõduritele Ja kooli

iiinii publikule.

haigused, kirurgia.

Vastuvõtmine: Kalevivabr.
haiglas 11—12.
Masing, korteris

Pritska männikus õlle ja veiniga

a) vigurlennud ja rivilennud.

Kõrva*, nina*, Marga*

Tuleviku tän. nr. 9. Dr.
9
mägi
majja.
>9 Austusega rälsepmeisler A. Hunt.

Mängib puhkpillide orkester.

Purilennukt võimete näitamine.

Dr. V. Platil

■ rätsepatöökoja
üle viinud
Kogukonna tänavail —

kal! sõite.

Purilennuki demontratsioon.

Tsupchenko juukselöik. ärist.

Olen oma

£ciepu.

juuksurit lähimasse fuüntus-

(Tuisu kaupluse vastas). kohta. Teat. saab Zoala tn.

ygwBtaaaiBlRBBi—BlUffllflii fn I

10 sendiga on võimalus võlla lennu

Kaitseväe lennukite võimete
demonstratsioon.

Saime tän. 1.

rohkete, kaunide lilledega ehtisid.

Kavas:
a) tõusud, maandumine, b) evolut
sioonid õhus, c) vigurlennud.

lahkunu sõpra

viimasele rahupaigale saatsid ja tema kalmu

lennupäeva.
Eralennukite esinemine,

•• ••

dele ja tuttavatele, kes meie armsat

korraldab pühapäeval, 3C. juulil s. a. kell 3 päeval
Piit sh a männiku juures lennuväljul
u

Vajatakse

kõigile, iseäranis

ui iur. esmasp. ja neljapäeval

hommikul kella 8—9 ja
õhtul kolla 5—8.
Pühapäewil kella 12—1.
Walge tänaw nr 5

Dr l. leiler.
Tel. 195.
erahaigete vastuvõtmjne

juuli kuus

5 — 6. Suur t. 20. Tel. 212. Kreenholmi haigemajas iga

HJÕK n^VÄ5' 393
Vabaduse 1. 31, endise
apteegi maja.

päeva 12-1.
Narva-jõesuus Dr. I. Salzmani sanatoriumis Tel. 36.
teisipäev, reede 5—6.
0. v. Jivrrs KlrjMtmflldivMM** fcrejdc.

tellimist 1. augustist!!!

Viru koguduste teateid:
Narwa kirikud.
Narwa Nooma-Katoliku kirik.
Laupäewal, 29. juulil õhtujumalateenistus kell 7.

Pühapäewal, 30. juulil kell 11.
homm. jumalateenistus poolakeele jut
lusega. Ohtujumalateenistus kell 7.

Maa kirikud.
Narwa-Iõesuu Wene kirik.
Narma eesti Nikolai ap.-õigesu ki
riku tegelaste korraldusel on* pühap.
30. juulil kell 10 h. pidulik eestikeelne
liturgia jumalateenistus Narwa-Iõefuu wene kirikus. Teenib ja jutlustab

preester A. Angerjas. Laulab koor.
Ka rahwalaul laululehtedelt. Omas
kirikus Narmas sel püewal jumalatee
nistust ei ole.

Kadrina kirik.

Sündinud: Asta Lampe—Udrikust, Alekfander-Eduard Mühlberg —
Neerutist, Helgi Punt — Jõeperest, Ak
sel Meiner — Undlast, Ralfi-Iobannes

Däöring — Lehtsest, Aino Rääbus —
Nõmkülast, Heino Laisaar — Surust,
Ellen Maalberg — Huljalt.

Kuulutatud: Egon Leopold

Holdt - Saksist ja Elise Ekchhorn Erlangenist, Leopold Arro — Idame

rest ja Marie Fäelmann — Uljalt,

Bernhard-Rudolf Mägi — Rakwerest
ja Marta-Helene Neuhaus—Neerutist.

Laulatatud: Johannes Iaan-

son — Hõbedalt ja Hilda-Iohanna Liiwak — Aokülast, Kaarel Kiigemägi ja

Ida Goldback - Kolust.

Maetud: Aleksander ja Linda
Elhi surn. sünd. poeglaps — Huljalt.
Gustaw Monstrum — Jaani pg. 58 a.
ja Leeno Wolsiner, Kustase tr. 85 a.
mana Kolust. An Weidenbbum, Jaani
lesk 73 a. - Udrikust. August Sauks,
Juhani pg. 54 a. Neerutist.
Pühap. 30. aug. kell V210 lastejumalateenistus. Kell 11 jumalateenistus armulauaga, ühtlast leinajumalateenistus piiskop Kukke mälestu
seks.

Rakwere kirikud.

Rakwere Pauluse kirik.
Pühapäewal, 30. juulis jumalatee

nistus kell 11 e. l. Op. Abel.

Väljaandja: O.-Ü. «Narre THiJmf Umi

