TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti

Esimene ülesanne olgu

3 kuud ! 50
6 .. „ 280 „
1 aasta .. 550 »

igaühel lelli

Tellimisi uõtawad wastu
Wõik peakontorid.

omale
hinnad: 1 mü
hin. I wcoul kuuh.d kül
je! 3 senfi, lehe tekstis (e

eesotsas 8 senti. Töftotslmlse kuulutused poole
hinnaga. Kuulutusi wõe-

_ _ takse wastu lehe ilmumise

TOIMETUS ja TFILITÜS: Jöhwis, Rakwere tän. 7-a Telefon 48 ja Narvas te*. 34. = Tegevtoimetaja Roman Hoona, eeipäewai kuni kella 12.

Jfs 87. Iöhwis, neljapäewal, 17. augustil 1933. a. V aastakäik.
ülevirumaalise näituse puhul Jõhvis, 19. aug.

ilmub meie lehe näituse erinumber,
missuguses numbris kuulutamine on äridele soodsaim võimalus reidaamiKS.

30 protsenti palka juure.
See otsus wõeti wastu tekstiiltöõliste kongressil.
Esmaspäewal peetud tekstiiltööstuste töölisnõukogude ja ametiühin
gute esindajate ühise! nõupidamisel
iöölisühingute keskliidu ruumes kaa
luti palgaolude parandamise Võima

lusi. Koosolek leidis, et palgaolud

meie tekstiilkäitistes on madalamaid
kogu Euroopas, kuid tekstiiltööstuse
olukord on meil soodustatud tollide

30 prots. wõrra, mõttes aluseks prae
guseid palga wäljaarwestuse aluseid
ja tingimusi.
Et palgamöitlust läbi miia, siis ta
hetakse alustada ühist aktsiooni kõigi
tekstiiltööstuste tööliste poolt, milleks
praegu käimas eeltööd. Eeltoodud ot
sused tehakse teatamaks ka wabariigi

ja muude eesõigustega, milletõttu
oleks wöimalus maksta ka töölistele

Valitsusele, kellelt loodetakse toetust ja
kaasabi. Esijoones peetakse tarwilikuks,
et kutsutaks kokku ühine nõupidamine

paremat palka.

Arwesse mõttes neid asjaolusid ja
ka seda, et wiimasel ajal elukallidus
on tunduwalt tõusnud, otsustati nõu

tööliste ja tööandjale esindajate wa°
hel ja kui see ei peaks andma soowitud tulemusi, süs tahetakse asuda ühi

Suurim la kiireim võiduvõimalus.

Peavõit kaks miljonit senti.
Igal eelioosimisel peavõit sadatutiat senti.

Järgmine eelleesimine 3. septembril §. a. Preemiad piletiraha tasa
jatele 2C. augustist luuni 21, septembrini s. a

sele Võitlusele.

Kahesajale kiiremale 5 krooni tasujale iga 5 kr. pealt üks preemiavõit, kõigile hilisematele — iga teise 5 kr. pealt

da tekstiiltööstustes palga tõstmist

üks preemiavõit ehk iga 10 krooni pealt kindlasti Uks preemiavõit.

Küdev ahi süütas rehetoa.
tt SpUttCUtC

Võitudeks ja preemiateks 7.225.000 senti.

Preemiateks on: Rehepeksu garnituur — klaver — mootorratas — söögitoa sisseseade — ehituskrunt Nõmmel —grammofon - portselaan lõunaserviis — päevapildi aparaat — siidikleidi riie — raadioaparaat — meester. ulikonnariie — briljantsõrmus — hõbe ja kristallasju jne.

tuff" Ijäuntas tDQtSfC Tllfft* ju IjCtnCtfCUlQt piletite tellimistega pöörduda Vabadussõja Mälestamise Komitee Loteriitoimkonna poole Tallinn, Vene tän. 1. krt. 15.

Paar päewa tagasi süttis põlema
Mäetaguse wallas Wolfred Treilmani

päralt olem rehi. Et tuld hilja mär-

720 kl. rukkiteri, 6 koormat peksmata
rukist, kolm wankrit, Luulamisemastn ja
regi.

Narwa „imearst“ langes lõksu

Nagu politsei poolt toimitud juurd

gati, ei suudetud teda enam koduste
ioahenditega, ega ka hiljem kohale il
munud tuletõrje poolt tõkestada.

lusega selgus, sai tuli alguse küdemast

Rehetuba, mis kinnitatud Mäeta

ajal, mil pererahwas wiibis einel. Tule-

guse Wast. kinnitusseltsis 300 krooni
eest, põles maani maha, ühes seesolema mürske Viljaga ja põllutööriis
tadega. Nimelt jäi tulle 2000 kl. heinu,

olid Lulewastu kinnitamata. W. Trei!
man hindab oma kahju 1352 kroonile.

reheahjust, mis walweta oli jäetud

ohwriks langenud wili ja tööriistad

Mees, bes nimetus end. armastusiehniku eriteadlaseks, vaimulikubs
apostliks ning pidi jalutuma veepeal, vägistas haige tütarlapse.

„fJe0CE>c<ixis«z” —

14. augustil wangistati Narwa kriminaalpolitsei poolt Wiru tän.
nr. 11. peatunud „ennrrstaja»imetegija" kohtunik Aurmy, õige nimega

Jakob Adams on, 31 a. wana, keda süüdistatakse Narwas, KalewiVabrikus elutsema Ll-aast. Salme P. Vägistamises. Wiimane on füü
siliselt ja waimliselt wäljaarenemata. Süüdistataw A. salgab korda

J. Adamson ilmus Tallinnast, kus
ta Viimasel ajal peatus, Narwa läi
nud nädala lõpul. Ta asus elama

26. aug. peeti Kuremäe päewa.
Õigeusu.ja tsaaririigi hiilgeaja! oli puutumatud selle maailma

õnnetus

Kuremäel rukkimaarjapäewa pühitse
mine wöi „bogoroditsa" suurpüewaks.

test ja ohtudest.

Siis kogunesid siia rikkad Venemaa
mõisnikud, kaupmehed, würstid ja
tähtsamad Võimukandjad, eesotsas
Eestimaa kuberneriga. Siis tulid mäe

geajad. Peetakse küll meel „bogoroditsaid", ent wäiksele inimhulgale. Ainult

deliga mett, tammest tükk termendawa

jõuga koort lõigata ja palweid lugeda
oma jumalale. Kuu aega enne „bogo-

roditsat" wiidi pühakuju Vafknarwa,
kust ta 15. augustil pidulikult kloost
risse tagasi toodi. Siis pidas piiskop
palwejumalateenistust lahtise taewa
all ja teda kuulas määratu rahwamass, kes kattis kogu mäe. Rikkad loo
pisid kulda pühasse allikasse, et olla

Piigiwanem saabus.
Riigiwanem J. Tõnisson ühes abi
kaasaga jõudis eile, teistpäewal, tagasi

Soome reisilt, kus ta teatawasti külas
tas Soome wabariigi presidenti Svinhufvudi. Ühes riigiwanemaga saabus
tagasi ka Soome saadik minister Hyn-

ninen. Suurtükilaew „Laine", millel
riigiwanem sõitis, Väljus Kultarannast esmaspäewa õhtul kell 8. Nii
Soomes Viibimisel kui ka teel walitses
kogu aeg hea ilm. „Lainet" saatis kuni
Soome territoriaalwete piirini Soome
sõjalaew „Uusimaa." „Laine" randus

Tallinnas kell 12.45 min. pärwal.

Haakristid weetorudel.
Rarwas, Joala t. nr. 20. Normaki
maja külge uuelt kinnitatud wihmaVeetorul on stlmapaistwal kohal sinine
haakrist, mille ümber ring ja trükitäh

tedega kirjutis: „Brano, Swastika".

Arwatawasti kuulub weetoruks

kasutatud plekk Saksamaa saaduste

hulka, mispärast ei ole imestatav)
haakristi leid weetorul.

Kuna see aga nii mõnelegi meie
kodanikule teadmata, siis on linnas
tekkinud arwamine, et siin tegemist
Hitleri pooldajate kätetööga.

Suurem tuleõnnetus
WNjandis.

Nüüd on kustunud Kuremäe hiil
osake Peipsi, Narma ja Tallinna Vene
lasist ründab meel mäele palwetama,
pidama rongikäiku ja wöibolla ka mäletama suurt minewikku. Aga piinlikult
ja alandlikult täidetakse tseremooniaid
turistideparwe silma all.
„Bogoroditsa"... see on nüüd maid
mari hiilgamast minewikust.
Tänawuaastasele Kuremäe pühale

saabus rohkesti turiste ja ümbruskondset rahmast Jõhwi ülewijaamn
tõid rongid kenakese kogu Venepäraselt
riietatud „bogoroditsale" tõttajaid.

Viru tän. nr. 11. asuwasse majja, kus
awas astroloog-ennustaja wastuwõturuumi. Ühtlasi lasi ta Rarwas kõikjale
kleepida müürilehti, milles Lähendatud

tema suured imeteod. Nagu alati, nii
leidus ka seekord Narwa kodanike seas

kergeusklikke. Oli ka isikuid, kes pöö
rasid „imearsti" poole haiguste juhul,

sest A müürilehtedel leiduw lause:
„Olen hüpnoosiga raskeid haigeid terweks teinud", osutus ligitömbejõuks.

Mõni päew tagasi sai ka kalewiwabrikus elutsew P. kuulda „imearsti"
Võimetest. Pahoaimamata läks ema
koos tütrega „arsti" juure, et paluda
tütre terwekstegemist. Wiimane wiis
haige oma kabinetti, kuna ema jäi ees
kotta ootama, kuni toimub arstlik üle-

waatus. Mõne minutilise ootamise

gara talu hooned, mis kuulusid Jaak

järele kuulis naine imetegija
toast tütre hädakisa,

Kägeri pärijatele. Ära põlesid tall, laut

kuid ei pööranud sellele tähelpanu,

ja heinaküün, kuna elumaja suudeti
päästa. Sisse põles 3 hobust, 2 wasikat, 1 siga ja 40 kana; peale selle 100
koormat heinu, regesid. Vankreid, li-

namasin, laudu jne. Kogu kahju tõu
seb 3.500 kr. Hoonetest oli kindlusta

tud ainult elumaja kohaliku Valla
Vastastikuses kindlustusseltsis 1026 kr.

sest arwas, et tütar, kes waimliselt are
nemata, ei ole rahul arstliku Vaatlusega.

Hiljem, kui oldi teel koju, selgus
hädakisa põhjus — järelpärimiste! se
letas tütar emale, et „imeacst" tarwitanud tema kallal wägiwalda.
Kohe teatati sellest kriminaalpolit
seile, kelle poolt alustali juurdlus ning

Väärtuses, kuna kõik ärapõlenud hoo
ned ja wallaswara oli kindlustamata.
Talu omanik Jaak Käger suri alles

misaegne tegelane ja luuletaja. Teda

tunti Jaak Linnu nime all.

Pimeaed.

tegudesse, kuigi on korduwalt ettetul
nud petmist.*
Narwas on olnud rida kömutegemaid hiromante, kuid Irellidetaha pis
tetud mees oma lubadustega ületas

lutuse järeltrükkijat ähwardab R.N.S.
§ 1064 p. 1. põhjal karistus kuni 8 a.
sunnitööd. Teatawasti ei leidu meie

R.N.S. 8 1064. Samuti ei ole meie

kõik nähtud. Nimelt lubas ta kuulu
tuses erisoowil ennast kaewata 12 m.
sügawusesse maa alla, kust 12 päewa
hiljem wäljub elusana. Samuti olewat
ta Võimeline

Loom, et tema lukustamata korterist
on kaduma läinud wooditekk, särk ja
püksid. Mees hindab oma kahju 16 kr.
selgitamiseks.

Jutlus wabas õhus.
Neljapäewal 17. skp. kell 7 õhtul
jutlustab K.-s. ^Võitleja" aias Iisaku
kog. õp. V. Kuljus. Laululehed.

Eriti just see osa kuulutusest näi
tab, et siin tegemist petisega, kelle õige

koht on Vangimaja.

Jõuluks ilmub Eesti kirjanduse suurteos.
rik Paasi kohtame meie „Tõe ja õi

päewal lõpetas A. H. Tammsaare
„Töe ja õiguse" wiienda osa kirjuta
mise. Kuigi autori! kulub weel sep

guse" Viiendas osas uuesti maal ja ni
melt Vargamäe juba tuntud miljöös.

tembrikuu keskmiste püewadeni käsikirja

ühtlasi selle romaani Viimaseks osaks,

Viimistlemiseks, siis on kindel, et see
mete suurteos ilmub kindlasti eelole
waks jõuluks ja juba aegsasti enne
jõulu. Ulatuselt tuleb käesolew osa

milles on iöpule wiidud spe meie kir
janduse suurteos ja ühtlasi ka meie

Võrdne seni ilmunutega umbes 600 lhk.

leheküljeni.

„Tõe ja õiguse" wiies osa oleks

kirjanduse suurim teos, mille kõik wiis
köidet kokku küüniwad peaaegu 3000

«Tõe ja õiguse" peategelast Hend-

Linna tänawad loomadele

lawad jalgteid ja wigastuwad istu

dakäijatele iluks istutatud, siis ei
puudu neid isegi lapsed mitte. Loo
made poolt aga on lilled alalises hä
daohus. Inimestel kaob igasugune
tahtmine majaesist puhas ja korras
hoida. Kas tõesti ei leidu selle pahe
wastu mõjuwat rohtu?!

Kuna siin tegemist Vargusega, siis alus

tati politsei poolt juurdlus wargufe

nitööst.

Kaitseseisukorra Väljakuulutamise

ees on lillepeenrad. Kuna nad möö

Rakwere linna ehitusosakonnal on
küesolewal ehitushooajal teostamisel
hulk ümberehitusi elektriwörgus. 'Eel

rahukohtunikkudel õigus mõista isegi
wargaid 8-aast. wangi, rääkimata sun

Tõe ja õiguse" viies osa valmis.

kuid ilma karjaseta. Endise koolimaja

- Narwa kriminaalpolitseile teatas
5. Peetri tän. nr. 13. elutsew Karl

osta, kui kawatseti.

Kõige huwitawam on aga kuulu
tus selles osas, kus rõhutatakse, et kuu

tatud puid. Ühesõnaga täielik karjamaa,

Uued wasktraadist liinid.

maha Tarwastü wal. asetfewad Kä

Nagu käesolew juhus näitab, pü

weta majaesistel, tehes mustust. Tal-

Warastati.

salapäraselt põlema ja põlesid maani

Võib temast uskuda...

sib meie rahwa seas meel ikka usk ime-

ülesandmisega

Elektrivõrk Rakvere»

juba käimas. Kawatsetakse osa elektri
liini linnas Vahetada senise raudtraadi asemel wasktraadid,—kuna sel tee!
saab tõsta tunduwalt woolutugewust.

Edasi leidus kuulutusel, et ta on
armastusetehnika eriteadlane. Seda

ei oskanud ettekuulutada tulewikku.

Rutake Tartu näitusele

me aias solist hra. Felix Johanson.

tööd, nagu postide püstitamine, on

dustes Võimeline, siis peaks arwama,
et temal on kerge asi ka wangla müü
ride Vahelt ärakaduda.

karjamaaks.

Neljapäewal, 17. aug., esineb Pi

täieneb.

hiljem wangistati ennustaja-imearst,
kes «ennustas" teistele, kuid endale

Viimasel aja! on loomade karja
tamine Narwas, Tallinna maanteel
end. 6. algkooli ümbruses moodi läi
nud. Loomad käiwad ilma järelwal-

hiljuti. Surnud taluomanik oli ärka

Krooni kursi languse tõttu tõusis
traadi hind 100 sendi pealt 125, mis
tõttu ei saadud wasktraati niipalju

Viljandis süttisid 15. skp. öösel

uskuda, et mees on kõigis neis luba

saadetud kuritegu. Ent ametiwõimudel on olemas süütöendufi, mispä
rast mees paigutati Narwa wangimajja.

vari hiilgavast minevikust.

le õigeusklikud palwerändajad tuhan
dete kaupa, et Miia pühast allikast pu

jalutama püsti weepeal
ja tõusma 190 m. kõrgusele õhku. Kui

Jalgratta sõidutee
ehitamisega Rakweres Laiale tänawale

alustatakse juba neil päiwil. Mõlemal
pool uulitsat kaetakse sillutis 50 senti
meetri laiuselt bitumiiniga. See sõidu
tee oleks jalgratturitele suureks pare
museks, kuna senini sellest tänawast
Võis läbisöita Vaid tigusammul.

Kaitseseisukorra wäljakuulutamine Rakwe es.
Telegraasrteel teatati ka Rakwerre
Wabariigiwalitsuse otsusest kaitseseisu-

ksrra Väljakuulutamisest. Kohe astus
liunapea hra Awikfon wastawad sam
mud. Asiolud tehti teatawaks ametasutusile, teadaanded kleebiti öösel kuulu

tuse tulpadele jne. Ka teised määru
sed tehti teatamaks.

õpetati kumminuia tehnikat.
Läinud nädala lõpul peeti Narwa
politseile kumminuia tarwitamise kur
sus. Kursuseid juhatas Tallinnast ko
hale sõitnud politsei ametnik Tanne.
Nagu kuuleme, oli kursusest osawötmine
kõigile politseinikele sunduslik.

Ulakad raudstlla kallal.
Paar päewa tagasi, umbes keskööl
nähti askeldamas seltskonda noorimehi
raudtee silla kallal, Jaanilinna poolsel
otsal. Vahi kohale jooksmisel selgus,
kuna nooredmehed ise juba laiali olid
jooksnud, et oli ära kistud hoiatustahwel ja trepi käsipuud. Juhtumine tehti
politseile teatawaks, kes loodab peagi
ulakate isikuid kindlaks teha.

*f. 87.
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ülewirumaaline naitus Jõhwis.

Olukorra hinnang.

Näitusele» millel 13 osakonda, ott olnud rohkesti ülesandmist.
Mewirumaaline näitus peetakse LS-

Ajakirjandus ja riigitegelased praegusest seisukorrast.
Vabariigi Walitsus leidis tarwiltkuks maksma panna kaitseseisukorra

nawu Jõhwis 19.—21. augustini. Näi
tus tõotab kriisiaja peale Vaatamata
kujuneda suureks Virumaa põlluma

Trükiwabaduse kitsendamise kohta

kirjutab A. S. .Vaba Maas".

terwes riigis, samuti seadis sisse eel
tsensuuri trükitoodetele. On huwitaw
jälgida, kuidas hindawad seda sammu

Ajakirjanduse wabaduse piiramise korral on
kõige kardetawam see, et rahwahulgad on täie
likult jäetud igasuguste kuulduste ohwriks. Rii

riigitegelased ja juba uutes oludes

trükiwabaduse päewil rahwal alati teadmine,
et tema eest midagi ei warjata, et ta aegsasti
teada saab kõik, mis ta teadma peaks. Erakon
dade rohkuse ja nende wahelise huwide wastolu pärast ei ole iialgi karta, et midagi jääks
ette toomata, mis walgust kardab.

weel hilja neil äridel ja tööstustel,

*8 a j o" märgib ära, et walitsus
on astunud järsu sammu. Võttes tarwitusele erakorralised abinõud. Leiab,
et hariliku aja walitsuswõttena seda
tarwitada et ole sünnis. Ja edasi:

musk.

ilmunud ajalehed.
WabadussSja-aegne ülemjuhataja

kindral J. Laidoner on seletanud.Esmaspäewa" kaastöölisele muuseas
järgmist:
^Kaitseseisukord puudutab üldiselt õige wä-

he harilikku kodanikku. Kui kardeti riigile min
git hädaohtu seespoolt, siis minu arwamise jä
rele meil Eestis keegi praegu tõflselt et mõt

legi wäewõimugapõhiseaduslikku

riigikorda muuta wõi koguni ku
kutada. Olen kindlasti weendunud, et wabadussõjalased tahawad läbi wiia riigikorra

muutmise täiesti legaalselt rahwahääletuse kau

du. Samuti ei usu mina, et mingisugused
noorsotsialistlikud organisatsioonid tahaksid wä-

giwalda tarwitada praeguse riigikorra wastu.
Lõpetades tähendan weel kord. et mina ei
näe põhjust närwitsemiseks wabariigi walitsuse praeguste sammude pärast, aga ei arwa ka.
et meil oleksid Võimalikud mingisugused riigi
pöörde katsed. Niikaua kui meie kattsewägi ja
kaitseliit ei ole kistud erakondade poliitikasse,

on need kaks tugewat tegurit alati malwel
maksma põhiseadusliku riigikorra säilitamiseks.'*

Eesti stsekaitse ülem kindral G.
Ionson ütleb oma jutuajamises, mis
antud „Segodnja" erikirjasaatjale Tal
linnas Arwed Arenstamiie, et tema
oma uues ametis talitab kui kaitsewäelane, täites Valitsuse käskusid.
Küsimusele,
seifukorra, kuna kogu maal waliises ja walit-

seb täielik rahu, wastanud kindral: „Ma ei
tea seda, mina ei tee tegemist poliitikaga. Te
wõiksite seda walitsuselt küsida. Temal pidid
selleks põhjused olema. Missugused need olid,
ei ole mulle tuttawad.
Ajakirjanik on uue küsimuse esitanud:. Mind

huwitab nüüd teada, kuidas teie, härra lindral. end diktaatori osas tunnete?" Kindral Ion
son on selle peale walju häälega naerma hakanud ja tähendanud: „Ma et ole mingi diktaator. Ma pean naerma, kui mulle niisugune
osa külge luuletatakse.

„Päervalehes" artiklis „Raske
samm raskel ajal" ütleb L. K. (enn)
kirjutise lõpul järgmist:
Sõna- ja trükiwabaduse kitsendamine on
karm ja raske samm. Aga see on samm, mida

oldi sunnitud astuma raske aja ja olukorra
tõttu. Kuidas rahwa laiemad massid seda
wastu wõtawad, on praegu weel teadmata.
Kindel on aga see, et sellega wõimaldatakse

rahwal ise rahulikult olukorra üle järele

mõtelda, ilma et tal kara kaupa üksteisest
ülepakkujaid demagooge turjal ratsutaks. Tei
salt aga et saa salata, et astutud sammuga
on walitsus enesele wõtnud raske wastutuse
riikliku heakorra ja rahwa meeleolude rahune-

delt olnud rohkesti. Sellepärast ei ole
seda kohe teha. Näituse kohapealseks

korraldajaks on IShwi põllumeeste
selts. Uldkorraldajaks on agr. E. TiNäitusel on järgmised osakonnad:
põllutöö- ja taimekaswatus, loomakaswatus, aiandus ja mesindus, metsan

dus ja turbatvöstus, masinad ja põl
lutööriistad, kalaasjandus, põlluma

danike wabaduste kitsendamisega on praegune
walitsus alanud ajajärku, mis kõigist seniolnust

jandussaaduste ümbertöötamine, hoo
ned ja ehitused, tööstus, käsitöö, majapidamisüksujed, ühistegewus ja kir-

Mvi pveaidenl de

järsult lahku läheb. Sellest järgneb, et prae

Valeva»

gune 'walitsus peale majanduse ka poliitilises

poliitikas uue suuna on wõtnud. Awalikkus

Jvbenil wallulamas

jääb põnewusega ootama, et walitsus seda suunawõtmist kiiresti ja küllaldaselt põjendab.

«Revalsche Zeitung" leiab,
et kaitseseisukorra maksmapanekuks pole

ehk

praegune silmapilk küllalt sobiw. Va
litsuse samme selalal nimetab ta kat

nelja narwalase imelikud juhtumised maal ja merel.

seks demokraatlikku riigikorda diktaatorlikkude abinõudega kaitsta.

Iuhannes Killip.

„Postimees" on Valitsuse poolt
astutud sammudega kõigiti nõus.
„Kodanikkude laiatistes hulkades on wõetud wastu rahuldustundega, et riigiwõim on
tarwitanud oma õigust neid abinõusid rakendada meie riigielu rahuliku Arengu ja kodu

Sellepärast terwitab iga riiklikult mõtlew
kodanik sammu, mis kindlustawad seesuguse
kaine õhkkonna loomist."

Valitsuse sammud õigeks peab ka

.Maaleht". Leiab isegi, et Valitsusel
polnudki walikut:
Lähemalt olukorda hinnates ja Leades, et

Meie aja kohta lausa haruldase tõetruudusega kirja pannud

12. peatükk.

Umberaetud piim.

Olen alati olnud weidi metafüüsik.

Ma nimelt kaldun uskuma, et igal
asjal on oma hing. Kui mitte just
suur, siis Vähemalt niiöelda pisikene
hingekene.

Tuletegemine Mõntus süwendas
mu Vaateid.

Panin laastud ilusti ritta nagu
kord ja kohus ja tõmmasin tikust tule.

Uks laast Võttis weidi tuld, kuid siis
tegi tsöss ja kustus. Teise tiku puhul

saatus, paistab, et teist teed praegusel silma
pilgul ei olnud.

oli lugu samasugune.
Paganapihta, mõtlesin. Nii see lugu

dawalt.

ei lähe. Võtsin kohwrist ajalehe ja
süütasin sellega. Ilm oli tulikuiw, päike
paistis heledasti ja rohi ott kõrbenud.

Enamuse arwamine aga lehti sil
mitsedes paistab olema, et meil küll

Nagu mu ajaleht põlema pahwatas,
mi ott terwe maailm tuld täis. Suure
waewaga jõudsin kustutada tule kui-

poliitilised rühmitused omawahel näge-

was kulus. Mis aga tuld ei wõtnud,

lewad, mingisuguseid riigipövrdeltsi

see ott meie lõke.

kawatsust aga waewalt on kellelgi.

Järgmisel katsel walastn laastutulele petrooleumi. See asjandus tegi

Et sisepoliitiline olukord stabiilne,
seda näitab juba seegi, et riigiwanem
abikaasaga Soome presidendile külla
sõitis, ärewatel asjaoludel ei oleks ta
seda kindlasti teinud.

nud, polnud laastudel muud wiga
midagi kui ainult see, et nad olid

Prowintsi ajakirjanike
koondis loomisel.

mees wiskäb üleõla suitsuotsa maha
ja sellest süttiwad maad ja metsad.
Sina aga rapsi pakk tikke üles, raiska

mu käed ropusti haisema ja palju
suitsu, aga kui petrooleum ott põlemustad.

Seal on see asi, mõtlesin. Teine

Pühapäewal peeti Kuresaares ko

petrooleumi ja paberit, aga tutt ei

Silgupraadimise ajaks ilmus ka
Luts tule juure. Toidulõhna peale.

enne kalapraadimist pannil weidi raswa wõi wõid säristatakse.
Teadsin loomulikult seda isegi, kuid
tahtsin näha, kas Luts ja Matso tulewad sellele. Ei tulnud kumbki ja laskstd mul esimese pannitäie ilusasti söeks

kõrbeda! Kenad Vennad, eks ole?

Kui silgud walmis, tuli ka Vakker.

Ta ott teel piima ümber ajanud ja
siis hirmuga ruttu tagasi läinud ja
uue piima wõtnud.
1Z. peatükk.

Wakkeri kõrgeklassiline marjasemäng ja Lutsu
pedagoogilised wõimed.

löödi kaarte. Nelja käega marjast. Luts
mängis kokku Matsaga^ mina Vakke-

riga. Enne mängu kutsusin Wakkeri
kõrwale ja seletasin talle ära paarid
nõksud, kuidas saada teada partneri
ässasid. Vakker ott kohe nõus ja sele
tas, et see kõik on talle klaar kui üks

Väljudes purustama hakata seda

tud prowintsiajakirjanike liidu asuta

ker julges tõmmata näo naerumuigele,

mitte kaarditega, waid närwidega. Ni

paisu. Teadku walitsus, et kui
rahwas on s u n n i.t u d purus

mise sihiga. Arwatawasti otsustatakse
prowintsiajakirjanike liidu asutamine
lõpulikult prowintsiajakirjanike kong-

krridMliresti õnnestus mul saata ta
külla piima tooma. Siis Matso õien

melt meie närwidega. Kaardid olid

puruneb ka meie riiklik iseolemine.

ainult proowido, kas^ Matso oskab

tunud merest wälja tõmmata wiietonnilise,
umbes 310 puuda raskuse, walaskala. Mis
Viimasega teha, sellest raadiogrammis lahematt ei kõnelda. Selle nädala lõpul oodatakse

3 pidalitõbist Aadako leprasooriumis terweks saanud. NeU päewil oli Audaks lepra
sooriumis Saaremaal rawimisel olnud kolme
pidalitõbise arstlik järelewaatus sellekohase
komisjoni ees, mille koosseisu kuulusid: esimees

maakonna arst dr. Martinson, ieprasooriumi
juhataja dr. Parmakson ja riiklik ekspert prof.

Aleks.
Paldrock. .. .
Komisjon leidis, et kõik kolm järelewaatu-

sel olewat isikut on pidalitõwest täiesti terweks
saanud, ja otsustas nad leprasooriumist wälja

las a, mis on ka juba teostatud.

sest tedred on warakult laulma hakanud.

Tedre laulu järele peaks lumi septembri lõpuks

maha tulema, sest wanarahwa jutu järel

Välismaalt.
Rongiõnnetus Rumeenias. 12. augusiü
jooksis Grossvarden-Bukarestl kiirrong su
vituskohta Busteni lahedal täies hoos ühel

kõrwaleel seisva weJuri otsa. 2 vagunit
purunes täielikult. Seni leiti rusude alt 7
raskesti haavatut. Arvatakse, et kannatada

saanule arv suureneb veelgi. Õnnetuse
põhjus on selgltamala.

Prantsusmaa president jäi jalgratta

Baibo tagasi Itaalias. Õhumarssai Batbo
õhuarmaada saabus 14. augustil varahom

mikul oma alalisse asukohta, Orbateilo

merelennujaama.

Uruguay-Wene kaubaleping. Uruguay
tegi Nõukogude Liidu valitsusele ettepaneku

sõlmida kaubalepingut. Ettepanek võeti
wastu.

Suur tulekahi Piräuses. Piräuses põles
maha 360 barakki, milles elasid sõjapõge
nikud. 250 perekonda jäi peavarjuta. Mit
med said tulehaavu. Aineline kahju ulatub
15—20 miljoni drahmani.

Iõudeajal kraaditi weesoojust ja

Kutsusin Matso appi. See wastik
tüüp ghirwitas saatanlikult, kui nägi
mu üleni nögist nägu ja käsi, ja puh
kes lausa naerma. Vaadates mu laastuhunnikut kiwide wahel. Isegi Vak-

ressil.Pnis tuleb pidamisele selle aasta

heeringaid. Ühtlast on heeringapüüdjai! õnnes,

alla 13. aug. jäi Prantsuse vabariigi presi
dent Lebrun Metzis jalutuskäigul jalgratta
alla ja sai peast kergelt haavata. Ta suutis
omal jalul koju minna.

osa Võttis ka Narma Ajakirjanike ühin
gu esindajana Narwa wanema ajalehe
„ Põhja Kodu" toimetaja Ulrich Kuusberg-Kullend, kes praegu Viibib Saaremaal puhkusel. Nõupidamine oli seo

sügisel Tallinnas wõi Tapal.

seni on püütud ja soolatud 10.502 tünni

pann ja need olewat harjunud, et

nud owalikule arwustusele ette
paisu. Olgu siis Valitsuse edas
pidine tegewus sarnane, et arwustus ei pruugiks üldhuwidest

ta ühes paisuga ka Valitsuse.

Heeringapüüdjate saagiks walaskala.

«Kalandusele" saabus Islandi lähedal asuwalt heeringalaewastikult raadiogramm, et

tulewat lumi 7 nädalat peale esimest tedre
laulu.

selge issanda päew. Tema, Vakker, ole-

das^ weidi tule juures, tõmbas korra
tikkuZ ja peagi loitis meie^koldes hele
tutt. Sest — noojaa —^ma tahtsin ju

Kodumaalt.

Weeretasime silku munas, siis jahus
ja lõime pannile ritta. Esimese pannitäiega ott põrgu häda. Nagu silgud
pannile panid, nii tekkis kohutaw sä
rin, hirmus kärsahais ja suits tahtis
hinge kinni matta. Uks laewamees,
kes seda asjandusi pealt nägi, lükkas
piibu teise suunurka ja tähendas nii
mööda minnes, et mine tea, mis wiga
sel pannil on. Ega iga panniga silku
küpsetada ei saa. See neil Saaremaa

mõtlegi hakata põlema.

Iäädawalt. Aga ühes Valitsusega

maailma.

Wanarahwas ennustab «arast talwe.

halike ajakirjanike nõupidamine, millest

tama seda paisu, siis^ purustab

Hingi ümber

Wanarahwas ennustab tänawu warast talwe,

tuld teha.

Tuletegemise kõrge kunst ja halwa iseloo
muga Matso. Saaremaa panni iseäraldused.

riigi ja rahwa julgeoleku küsimustest ripub
meie demokraatliku korra ja riigi tulewiku

Nagu ülaltoodud wäljawõtetest nä
ha, suhtuwad mõned lehed Valitsuse
sammudesse arwustawalt, teised pool-

wal muusika ja on palju teisigi lõdustust näituse aias.

kes weel näitusele ülesannud ei ole,

Kaitseseisukorra wäljakuulutamifega ja ko

mife tunde ees.

Vabariigi Valitsuse edaspidine
tegewus peaks praegu rohkem kui
kunagi enne kujunema sarnaseks,
et tema poolt astutud ükski samm
ei kutsuks esile arusaamatusi ja
kaksipidi tõlgitsemisi. Trüki- ja sõnawabaduse piiramine on sead-

ülesandmist näitusele on kõigilt ala

halb, kul ajakirjanduse toon ka ei oleks, on

rahu kindlustamiseks.

mispärast walitsus maksma on pannud kaltse-

janduse ja kaubanduse paraadiks, sest

jandus, tegelikkude tööde Võistlused.
Näituse päewadel mängib igal päe-

wat marjasemängus maailmatu lõwi.

Isa olewat tal Narwa ja üldse Virumaa parim marjasemängija ja tema
wõitwat isa niipalju kui tahab.

Poiss mängiski päris hästi, kuigi
tal käes Varesepesa moodi hunnikus.
Ott, näiteks, Väljas risti emand. Kõik
panewad peale ristid, Vakker aga ruutu

üheksa. Ristiässaga ei löö üle keegi.
Pärast, kolmanda-neljanda käigu järele

Meie lehte

------- Loeb kogu maa.

tuleb wälja, et äss on Wakkeri peos.
Ta enne ei näinud. Wõi jälle nii: meil
on eestkäsi. Wakkeri! on käes ruutu la-

moriga ja poti äss. Ta käib wälja ärtu
soldati ja annab eestkäe teistele. Teistel aga on kõwa mast ja tulemus on,
et meie oleme laua all.
Kaks päewa mängisime marjast ja
kaks päewa sõimasime kolmekesi Vak-

kerit niipalju kui oskasime. Siis Va
hetasime paarid. Matso sai mulle,

Vakker Lutsule.
Kuukaardid olid jagatud. Luts Võt

tis maast tubli wembla, pant omale
käepärast ja ütles Vakkerile: Niipea
kui sa nüüd wale käigu teed wõi ringi

koored

viga — Narva käes ilma suurema lahinguta. See
rõõm oli küll varajane.
Ei saanud veel suitsu ära tõmmata, kui tuli
käsk: minna viie mehekaupa patrullideks linna tä
navatele. Olime kolme poisi. Vaevalt saime Viru

JVarva lahinglnsed.
Veteraanide mälestused. 29.

ja Vestervalli tänavate nurgale, kui kuulsime Tamm-

produkte katlasse pandud. Ega muud, kui jälle
kerjama. Lieberg viis meid oma isa juurde. See
lahke mees tõi välja kõik, mis tal oli, isegi vii
mase võinalukese. Kõrvalt suvilast leidsime suure

hulga saksa raudkiivreid. Iga poiss olsis endale
paraja pähe. Nii tõstis kiiver märksa meie sõjamehelikku välimust. Retk ]öesuu suunas läks uuesti
lahti. Kuni Shmetskeni tulime soomlaste taga. Siis
aga seadsid soomlased meid ette, sõnades — nüüd,

virupojad, minge teie ees, see ju Virumaa ja teie
virupojad. Mis muud, kui asusime ette ja soom
lased meie taha. Marssisime edasi.

jõudsime Jõesuhu. Punased olid sealt lahku
nud pooletunni eest üle jõe. Jõesuu rahvast oli
murruna kogunud turuplatsile. Inimesi tuli ikka
juurde — taheti oma silmadega näha neid ime
loom!. kelle eest punased nii suure rutuga pagesid.
Kutsuti mitmele poole sööma. Poisid valgusid laiali,

kes kuhu. Määratud ajal, umbes tunni-poofeteise
pärast, kogusime endid kokku ja läksime kogumispaika hotel wFranlsia“ elle. Ja siis kuulsime sadama

poolt orkestri helisid „Mu isamaa, mu õnn ja
rõõm..." Jooksime sinna. Sõjalaev „Lembit" sõitis
sisse ja orkester mängis hümni...
Soome ohvitser andis käsu — virupojad mingu

luurele kallast mööda Narva poole, nemad tule
vad tunni aja pärast järgi. Kogusime poisid kokku
ja läksime teele. Veidi edasiminnes avati meie peale
metsast tuli, kuulid vingusid ümber pea. Lasksime
kohe vastu ja tuleandmine sealtpoolt rauges. Kud-

Narva poisse — dessandi mehi. Seisavad vasakult:
V. Mirbach, F. Shmiedehelm, K. Lieberg, E. Raudsepp,
A. Eigelman; istuvad vasakult: V. Gutfeldt, E Amb erg,

P. Ek.

masid kaldast ülesse meie peale. Õnneks oli veel
valge ja meid tunti ära, muidu oleksime saanud
soome vellede käest tina. Siis seati meid jälle ette
ahelikku, soomlased taha. Edasi Narva poole. Mina

sattusin kesk teed, paremalpoot sammus Pere.
Hakkas pimedaks minema. Tükkmaad nii edasi
minnes, tuli keegi vilet lüües vastu. — Kes oled?
— Soomepoeg esimesest kompanist. Tuli välja, ei
üks kompan! soomlasi oli läinud üle Sininõmme
Riigiküfa peale ja jätnud selle mehe maha meid
ootama sõnumiga, et kompani läks Narva poole

lindi peale ja kisendab all jõe ääres olevatele

suur. „Elagu" hüüded kõlasid võimsalt läbi õhtuse
pimeduse. Eesti ja meie Narva on vaba. Mis nüüd

tas silmad kinni ja käis pimesi ühe
kaardi wälja.

See ott poti kuus. Ta käis Lutsule
ainsa ässa peale puhtalt sisse ja nad
tegid trumbi lamoriga.
14. peatükk.

Oiwaline õhtusöök ja ebaõnnestunud start.

Kuidas Laas ujus üle Irbeni. Piimajaamtse
raskused Sõrwe sääres ja Luisu radikaalne
meetod.

jälle startida, kuna tuul ott ebasoodus

ja tugew. Lisaks sellele oli Vakker lj
lasknud wöipaki jääda päikse kätte, mis-

tõttu wõi mokas ott, ja 2) eksikombel
unustanud puljongipurgi mootorpaati

flme ka uue puljongi, mis oleks teinud au igale esmaklassilisele restora-

Sm o." selge, et ainult mina

Võisin selle keetja olla). Ja kui me
kolmapäewa öösel kõige magusamat und

magasime, kiskus Luts meid kõiki suurt
warwast pidi üles. näitas näpuaa Lae-

resti, kiiresti.
Sepa tänavat mööda tulime raekoja ette. Soom

sed kisasid: elagu virupojad ja vaba Viru; meie
omaltpoolt lasime soomlasi elada. Vaimustus oli

Lutsul ott ainult padaäss. Vakker, kes
ühe silmaga kaardipakki, teisega Lutsu
paremat kätt ja wemmalt sihtis, pigis

rost tellisime Kuresaarest toiduaineid
Meie. muuhulgas ka puljongi konte.
Kordoniülema abikaasa pr. Utiari lah
kel loal keetsime endile oiwalise õhtu
söögi kordoni köögis, samas walmista-

peale — tahtsime ettejõudnud soomlased kätte
saada. Läbi Silverist sammusime Narva poole kii
lased olid sihile jõudnud enne meid. Suure kisaga
ja hurra hüüetega võtsime üksteist vastu. Soomla

Kaarte Võttes selgus, et Vakkeril

pole ässa. Mul ott üksi neid kolm,

kus see halwaks oli läinud. Sellevs-

edasi. Oh, sa tuline silk! Lootsime esimestena Nar
vas olla, aga võta näpust. Kirusime soomlasi, kes
jõesuus nii kaua aega viitsid.
Teadasaades. et teised ees, panime kiirkäigu

ruküla metsast leidsime punaste patarei asukoha
ühes laskemoonaga. Korraga kisa. Jooksime met
sast välja ja näeme: kõrgel kalda peal seisab Raud
sepp, hoiab üht kätt üleval, näitab varukaloleva
soomlastele. Need arvasid meid punasteks ja tor-

Stammi nurgalt laskmist, põrgu kisa ja mingisu
guse soomuse kolinat. Esimene mõte oli, et see
punaste soomusauto, kel kokkupõrge meie patrul
liga Hermani tänavat. Jooksime Eha tänava nur
gale ja heitsime sea! kõhuli maha; mõtlesime siit
soomusautol tulistada, kui ta mööda Vestervalli
linna poole peaks sõitma. Kuid ei tulnud kedagi.
Läksime raekoja platsile, seal teati ka seda lask
mist ja kära. Võtsime lurupealt niipalju soomlasi
ja poisse kaasa kui seal veel leidus. Lähenesime
sündmuskohale nüüd juba teistkaudu. Suurelt tä
navalt alla tulles, nägime üht suurtükipaari hobus
tega tänava otsas. See oligi siis| kisa ja laskmise
põhjus ja meie soomusa uto osutus suurtükiks,
□ks hobune oli maas haavatud. Soomlane võttis

wahid, saad siraka.

wa ja ütles: Nüüd lähme!
Kiiresti panime asjad kokku, wõtsime 10 liitrit piima kaasa ja ruttasime
sadamasse, et asuda starti.
Vestervalli tänav. Siin peeti 18. jaan. 1919. a. ägedat
tänavlahingut linna vallutajate ta taganevate punaväe
laste vahel.

Mootorpaat aga oli kadunud. Ta

oli läinud ametsöidule.

Järgneb.
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Ainult Eesti Lastesõprade Ühingu
loteriipiletiga võib ostes kohe võita. Võit. de nimekirjad näha kõigis müügikohtades.

peavõit 1.500.000 senti. -

Ilus valitsus seinast seinani?
Riigikogu esimehele tahetakse anda suuremaid Või
mupiire.
Rahvusliku keskerakonna, sotsialistide
ja asunike wahrl on peetud läbirääkimisi,
et enne rahwahääletnst tuleks teostada maa

valitsuste kaotamise seadus ja riigikogu
walimisseaduse muutmine. Sotsialistid on
nõusoleku auuud «ende kawatsuste läbiwiimiseks. Läbirääkimistel on olnud kõue
aü ka riigikogu kokkukutsumine. See ou

hariliku korra järele nähtud ette Iseks
oktoobriks, kuid mõnesugustel kaalutlustel
ou peetud tarwilikuks seda teha juba sep

tembri alul. Prosessor Piipi kama vali
mise korra muutmise kohta, mille järele
edaspidi riigivanem valitaks kolmele aas

tale ja mis laiali saadetud oli tutvumi
seks poliitilistele ringkondadele, ou olnud
kaalumisel sotsialistide keskel, kus see ou
leitud wastuwõetawaua. Juhtumisel, kui
kokkulepe saavutatakse riigikogu valimis
seaduse muutmise ja uue valitsemise kava
kohta, astuvad sotsialistid koalitsiooni, et
võimaldada neude kavade teostamist.
ühenduses valimise korra muutmisega

on kõue all olnud ka riigikogu esimehe
võimupiiride laiendamiue. Wastava kava
kohaselt ei tohiks riigikogu esimees tulevi

kus kuuluda poliitilisse erakonda ja ta
peaks omama riigi valitsemises kindla
koha. Tulevane riigikogu esimees oleks
umbes presidendi volitustega.

Sotsialistide poolt ou osa võtnud nõu
pidamisest riigikoguliikmed Oiuas ja Ast,

asunike poolt Zimmermann ja Köster,
üldiselt on side asunike ja sotsialistide
vahel viimasel ajal muutunud väga tihe
daks.

«Vaba Maa" kuulmist mööda on

tati pärast 1. detsembri mässukatse
mahasurumist.

„Rü8salkar< leiti.
„ Helsingin Sanomat" teatavad, et
„Russalka" on leitud. Otsides oma up
punud allveelaeva Eesti rannikult, on
venelased Tallinna vetest väljaspool

leidnud vraki, mis osutus 40 aasta
eest jäljetult kaduma läinud soomus
laevaks „Russalkaks". Laev lebab 44
sülla sügavuses. Ta on vajunud mere

Kui niisuguse suure koalitsiooni

põhja, tekk ülespoole. 4y-aastane mere

moodustamine ei peaks õnnestuma,
siis peaks Toompea ringide arvates
uus valitsus tulema niisugune, mis
seisaks võimalikult väljaspool partei
sid. Riigikogu teatavasti oli kavatsus
kokku kutsuda varem, juba septembri
esimestel päevadel. Nüüd kuuldavasti
riigikogu ei alga enne istangjärku, kui
need käimasolevad läbirääkimised et
ole annud mõningaid tulemust.

põhjas lamamine pole muidugi jää
nud õnnetule laevale jälgi jätmata.
Uks Wene päästeühing on otsusta

nud laeva tõsta üles. Töödega tahe
takse teha kohe algust, kuigi «Russalkat" enam ei saa kasutada ei sõja ega
veolaevaks. Wraki ülestõstmine sün-

nib ainult lootuses saada temalt um
bes HOO tonni vana rauda ja vaske.

IM aleiiiiliK iii oli iiUii.
Kr. Saar ja Ko. Iõhwi osakonnal on õigus nõuda kahjutasu
alewiwalitsuselt.
Nagu varem teatatud, kohtupalat

ja äril on õigus alewiwalitsuselt nõu

tühistas Jõhvi alevivalitsuse poole-

da kahjutasu.

miljonilise nõudmise mitteseaduslikus

Tähelepanuväärt on kohtupalati
eesistuja sõnad, kus ta tähendas, et
Jõhvi alevivalitsuse samm oli täiesti
järelkaalumata. Vähemalt omawalit-

elektri tarvitamises Kr. Saar ja Ko
Jõhvi osakonna vastu. Protsessi käi
gust on nüüd selgunud, et Jõhvi ale
vivalitsuse samm oli täiesti järelkaalumata. Ei olnud mingit alust niisuguse nõudmise esitamiseks, kui mahaarwata alevi elektri kontroll-ametniku
seletus. Kogu aeg see ametnik midagi
ei märganud,vaid korraga awastat aga
nii kohutavalt suur elektritarwltamine.

Loomulikult kohus niisuguste seletus
tega ei saanud opereerida ja tühistas

nõudmise Kr. Saare äri vastu. Koh
tupalati poolt anti kohe välja täite-

susasutised peaks järelkaaluwamad ja
autoriteetsemad olema, siis jääks pal
jugi asjatuid protsesse ära.

Pommidepildmmne lahinglemmkeilt Hendoui lenuuplatsil selleks kujundatud liuuale.

Ja taewast sadas weewlit ning tuld...
Inglise iahinglennukid pidasid proowisõda.

Naiste «lahing- UENU
Peetri osak.
Mõni päev tagasi said UENUNP
osak. ruumes Rüütli tän. viibivad
inimesed omapärase vahejuhtumist
pealtvaatajateks ja tunnistajateks.

Lämud nädalal lõppesid Briti õhu-

manõöwrid, millest võtsid osa 318
sõjalennukit, 540 lennuväe ohvitseri,
161 lennukijuhti ja 4700 lennuwäelast.
Manööwrite strateegiliseks ülesan
deks oli kaitsta Briti saarestiku põhja
poolset osa lõuna poolt kallaletungiwa
lennuwäe vastu. Põhjapoolsel lennu-

miheited tabasid sihti või mitte.
Manöövrid lõppesid sõjalennukite
tegewuse demonstreerimisega rahwale,

mis leidis aset Hendon'i lennuplatsil.
Hendon'i lennuplatsil oli poolmiljonit pealtvaatajat maksustatud koh
tadel, veel rohkem oli aga rahvast, kes

praegu käimas erakondade vahel läbirääkimised, et luua uut walitsuse-koalitflooni seinast seinani. Sellesse kuu

leht, mille kohaselt mööd. laupäeval

vabastati Kr. Saar ja Ko Jõhvi osa
konna kaubad aresti alt. Kuna äris

sisse ühe tuntud sporditegelase abikaasa,

wäel oli 152 lahingulennukit, kuna

jälgisid.

luksid peale praeguse walitsusbloki
wanapõllumehed paremalt ja sotsia
listid pahemalt tiivalt. Niisugune sei-

5 kuud aega poolemiljoni eest kaupu
vitseri all seisis ja nende arvele uut

kes küsis prl. Frieda L-i järele. Kuna

prl. F. L. viibis tagumistes ruumi-

Sõjalennukite ülesandeks oli de
monstreerida rahvahulgale näitlikku

nast-seina valitsus teatavasti moodus-

seismise tõttu saanud teatava kahju

vastase poole käsutuses oli 166 pommiheitjat luure-lennukit.
Pommide pildumine oli asendatud
walguse-signaalidega. Kohtadel, mida

kaupa tuli tellida, siis on äri kauba

N.-Jõesuu kalurid ja kiwitõrw.
Eesti põlewkiwitörw ei olewat püügiriistade tõrwamiseks ko
hane.
Narwa-Iõesuu kalurid on suures vata, siis esialgu läigib tõrv peal,
hädas kiwitõrwaga. Kui kalapüügiriis
tade köied ja nöörid üle tõrvata, siis
käivad nad 3-4 korda pikemat aega
kui tõrvamata. Waremalt tarvitasid
Narwa-Iõesuu kalurid püügiriistade
tõrvamiseks Rootsi tõrva, kuna aga
nüüd pole Eestist seda saada. Nüüd

on Eestis müügile lastud meie põlewkiwitõrw, mis aga püügiriistade
tõrvamiseks ei olewat kölwuline. Nar-

wa-Iöesuu kalurid seletavad, et kui

meie tõrvaga püügiriistad üle tõr

hiljem lööb punetama, kusjuures õlid

ära auravad ja järgi jääb ainult kiwitolm, mis imeruttu nööridelt maha
pudeneb.

Iclasai wõiatluateka.

Neil päevil algavad Tallinnas liiduklasst sügisesed jalgpallivõistlused est-

wõistluste sarjas.
Narwa Hokiklubi meeskonnal tuleb

esimesena võistelda 27. augustil Tal
linnas ..Estoniaga". Järgmine mäng

on Narvas 10. septembril ..Kalevi"
meeskonnaga. 17. septembri! Võistle

vad narvalased läinudaastase meis
termeeskonna ^Spordiga". Loode
takse, et see võistlus peetakse Narvas,

sest tallinlased on selleks avaldanud
soovi, kuigi mängu pidamine on mää
ratud pealinnas. Edasi on ettenähtud
võistlus 24. septembril „TJK-iga" Tal

linnas ja 1. oktoobril ^Puhkekodu"
meeskonnaga Narvas.

Teatavasti jäi Hokiklubi kevadel
viimasele kohale. Nüüd tuleb narva
lastel tükk tööd ära teha, et paran
dada oma tagajärgi. Nimelt on tar
vis saavutada kolm võitu, et püsima
jääda liiduklassi. Kuna võitude saa-

pudeleid,

ning apteegi rohuklaase ja
purke.

Narvas, Viru tän. nr. 15.
Vastuvõtt igapäev kella
8—5-ni.

hoidis prl. L. pea oma kaenlas ja jagas talle pudeliga hoope pähe. Teiste
abiga päästeti peksetaw, kes langes
verist peaga minestanult maha. Naine

lahkus selle järele majast, kuna prl.
L. toimetati kohe autol linna haiglasse. Vigastused kuulusid õnneks ker

gete liiki, nii et L. wõis juba järgmi
sel päeval koju minna.

Mis peksmist põhjuseks oli, pole

rast on kiwitõrw Narwa-Iõesuu kalu
ritele väga tähtsaks aineks. Nüüd on
kalurid otsustanud palvega esineda

Rakvere linn maakasutajatega
hädas.

vastava asutuse ees, et Eestisse saaks
kalapüügiriistade tõrvamiseks lubatud
sissetuua Rootsi kivitörwa.

Ehitawad hooned peale, kuid ära
ei osta.

Linnavolikogu poolt otsustati müüa
Rakveres rida ehituskrunte. Kruntide
kasutajatele anti üheaastane tähtaeg
ostu-müügi lepingute sõlmimiseks. Seda

tähtaega aga pole pidanud paljud,
kocduwatest meelelahutustest hoolimata,

narvalastel juba nüüd oma parema
väljapanemiseks tahtejõudu ja püsi
vust koondada, nagu seda tehti vii
masel mängul «Võitlejaga". Kui aga
minnakse ükskõikselt tulle, siis on kin
del liiduklassist väljalangemine, mis

oleks häbistav, kuna narvalased on
seni jalgpallis olnud alati tugevamad
teiste provintsilinnade kõrval.

-A.-

tzoktkiubilane Ambos mängib
rahwusmeeskonnas.
Kesknädalal, 16. skp. peeti Tallin

nas Eesti ja Soome neljas B maa
võistlus jalgpallis. Rahwusmeeskonna
koostamisel on määratud B. meeskon
na pä. Narva Hokiklubi mängija Ambos, kes esmakordselt saab internatstonaaliks.

Spordivõistlused Jõhvis.
Pühap., 20. aug, korraldab UENU
Jõhvi osak. avaliku spordimiitingu ja
spordivõistlused. Osa võivad võtta kõik.

Madal wefi Peipsis.
€sfon

hale, avanes järgmine pilt. Proua

teada.

wutamine ei ole nii lihtne, siis tuleks

igasuguseid veini, likööri,
limonadi, äädika, ekstrakti
ja tindi

de.s, siis järgnes naine sinna. Mõni
silmapilk hiljem kuuldus tagant kisa
ja appihüüdu. Kui teised jõudsid ko

Et tõrv pikendab püügiriistade
vastupidavust 3-4 kordselt, seepä-

SP
Narwa olgu walmis liidu-

Nimelt astus ühingu ruumesse

Praegu on Peipsi järves vest ala
nenud Mustvee sadamas mõõtmise
järele 40 sentimeetrit möödunud aas

ta sama ajaga võrreldes. Kui vesi
peaks veel alanema ja juhtub maa
poolt tuul puhuma, mis vee Eesti
rannast Venemaa poole rõhub, siis
muutub juba Mustvee sadamasse pääs

suurematele laevadele raskeks, sest
sadama suhu laevade teele on lained

uhtunud ka liiva. Rannas, kus möö
dunud aastal sel ajal lainetas vesi,
on nüüd kuni 50 meetri ulatuseni veevaba liiwaseljandik.

kinni. Need ehituskrundid, kuhu pole
veel ehitatud, langevad tagasi linna

valdusse. Kuid on olemas ka sarna
seid ehituskrunte, millele juba ehita
tud, hoolimata sellest et ostu-müügi
lepingud sõlmimata. Linnawalitsus
teeb, volikogule ettepaneku anda nende

kruntide kasutajaile ühekuuline täht
aeg müügilepingu sõlmimiseks. Kes
aga seda võimalust ei kasuta, need
peavad hooned kruntidelt vedama

ära ja maa langeb linnale tagasi.
Suuremale osale on see tingimus
wastuwõetaw.

Ücmattniwcisllua
IC. CCC fer, auhinnaga.
Eestikeelse raamatu 400-aastase
juubeli puhu! korraldab k.-ü. ..Loodus"

algupäraste romaanide võistluse,
mille taotluseks ületada meie senist
jutukirjanduse tasapinda. Võistlusel
kogu senist Eesti algupärast proosat
ületavaks romaaniks tunnistatud teose
eest maksab ..Loodus" autorile 10.000

pidid tabama lendurid ettekujutatud
pommidega, olid asetatud erilised mõõ-

duaparaadid, mis näitasid, kas pom-

„plangupiletiga" sõjalennukite lendu

pilti õhusõjast. Viimane lõppes sellega,

et kuigi kaitset teostavad lennukid
suutsid lahingusse astuda pealetungi
jate lennukitega, nad siiski ei suutnud
ära hoida viimaste rünnakut.

Kuurordi Kaia.
Solistide kontsert.
H rgo Schiitz't kontsert Kuursaali
aias 8. augustil 1933. a.

Wiiulikunstnik Hugo Schütz, kes tänawu
Narwa sinfooniaorkestris niihästi ansamblis
kui ka solistina publiku laialdast poolehoidu
on wõitnud, korraldas 8 skp. Kuursaali aias

kontserdi, milles peale wiiuldaja enda esi
nes sopran Meta Kedaniburg, bariton Artur
Rinne Ja klawerikunstnlk Cecille Rosin. Ettewõ‘e oli puhtakujuline soolokontsert, ku
na saateks oli ainult klawer — wõi wähe-

mait endine klawer. Kõnealiolewa kont

serdi klawer oli pigem kummut kui muusi
kariist ja selletõttu eriti prl. Rosina menu
Jäi täielikult tulemata, waatamata kunstniku
wirtuooslikkuseie. Saapalabal ei mängi isegi
Paganini wiluliti

Prl. Kodaniburg andis neli laulu,

millistest Toiwo Kuula «Suudlus* suuremat
tähelepanu äratas. Sellised asjad aga nagu
Pucclnl „M-me Butterfiy" ei sobi hästi wabaöhukonlserdi kawwa.
Lauljataril on kenatämbriline, sügawasti

kõlaw sopran, mis noorele kunstnikule lu
bab ennustada parimat.
Artur Rinne esines tawaliseit — igatahes

mitte wälja paistes erilise wormisolekuga.
Režkunowi «Serenaad“ oma brawuuriga oli

ta parim sel õhtul, kuigi Tolwo-Kuula *Süglsmeeleolule* laulja oli sunnitud andma

korduwalt lisapalu.
Schü z ise esines 8 soolonumbriga pluss
lisapalad. Schü!zi wiiullle paistsid sel õhtul
sobiwat enam lüürilise põhitooniga palad—

wõib olla oli see tingitud publiku — Ja suu
resti wist küll ka kunstniku enese —wastawast häälestusest.

Sama kontsert sama kawaga tuleb pida
misele reede õhtul Narwa Pimeaias, Kunsti
lisest küljest oli see Igal Juhul parimaid se!
aasta! — ioodetawasti saab Plmeaeda nüüd
korralikuma klaweri, mis tagajärjel ka kla-

weri soolopalu nautida saab. —kse.

Sxxwe wiixnameid.

matu, et soojade ilmade puhul täna
vune „suwi" septembrini kestab.

Viimaste pidustustena korraldati

laupäeval Paul Pinna tuluõhtu pu
hul fashing-pall, millest osavõtt oli
elav. Pühapäeval oli benefiiss deko
raatoril, kunstnik A. A n n i p a j o'!,
mida külastati juba tagasihoidlikumalt,

kuid seda südamlikumalt. Benfilsiandile korraldati publiku poolt kauakes

tev aplaus. Samal õhtul teostati ka
viimased selle suve valimised; nimelt
tehti kindlaks, milliseid daame eelistab
publik. Iury, kelle koosseisu kuulusid

kolonel Borgelin, maestro Raimund
Kull ja ajakirjanik Pillikse, konstateeris
publiku antud häälte põhjal, et meel
divam daam saalis oli pr. Maria Gorh o w s k a j a Tallinnast (shatään), kuna

teist koha omandas blond pr. Alek
sandra Andrejewa ning kolmanda brü
nett pr. dr. Busch, ka Tallinnast.

Nurisetakse Naidjonowi üle.
Narwa-Iõesuu alevivalitsuse või
volikogu poolt on alevi elektrikontrolõõriks määratud alewiwolikogu liige
Naidjonow. Voolutarwitajate hulgas

on aga kuulda nurinat N. tegevust
üle. Alevivalitsus peaks selgitama,
kas woolutarvitajate nurin põhjen
datud, muidu võivad mõned vast
isegi loobuda woolutarwitamisest.

Külalugu.
Hiljuti läks J. külas elutsev usuwend
ilmalikule teekonnale. Abikaasale tea-

ccfelscFcfe.

tas nagu kord ja kohus täpse tagasi

krooni. Romaani ilmudes 2500 kr. ja
ülejäänud osa ühe aasta jooksul vee

Suvehooaeg hakkab jõudma juba
lõpule — ka Narwa-Iõesuus. Iga päev

venna meelerahu kurivaim võr

rand aastate kaupa.

viib Auvere omnibus ja laevad Jõe

truuduses kahtlema. Ja pöörduski mees
rongile minemise asemel jaamast koju,

Autoritele jääb õigus aine vali
kus ja käsitluslaadis. Tööde vastu
võtmist viimaseks tähtpäevaks on 1.

mai 1934. a. Võistlevad tööd tuleb
saata k.-ü. «Loodusele", Tartus, ülikooli t. 18. Shüriisse kutsutakse neli
kirjandusehindajat ja kolm kirjanduseorganisatsioonide esindajat. Käsikirjad
peavad olema masinal kirjutatud ka-

suust suvitajaid ära — pole enam mi
dagi teha paljunõudlikul patisaksal.
Viimasel ajal püsinud jahedad ja muut
likud ilmad on merewee temperatuuri
löönud alla kuni 13 kraadini, samuti
peaaegu alati lõõtsuv tuul on olemise
mererannal teinud kaunis ebamuga

vaks. Siiski tuksub suvituselu veel
küllaltki intensiivselt ja nagu näitab

heksandikpoogna suurusele lehele.

praegune ilmastikuolukord, tõotab tulla

Auhindamiskomisjoni otsus awaldatakst 1. sept. l934. a.

veel „järelhooaeg", kuna Inglismaal
ja Lääne-Euroopus walitsew kuumuslaine jõuab kõigi tundemärkide järele

k

otsustades Eestisse.

Hooaeg kuursaalis lõpeb kuulda

vasti 20 augustil, kuid pole või

tuleku aja. Kuid siis hakkas palve

gutama: ta sundis teda oma naise
et kontrollida oma naise jumalakart
likku meelt. Targu koputab mees uk
sele, et nõrgem pool ei ehmataks.
Pika ootamist järele avaneb uks ja
naisuke heidab end tulejale kaela...

Korter asus teisel korral ja pal
vevennale oli selge, et akna all sei
nal ..ristilöödu" ei olnud keegi muu.
kui truu naise üks armsamaist. Osu
tus see ka usuwennaks, kuid abielu
mehe viha see ei vähendanud. Mees
haaras luuavarre ja paari löögi järele
kramplikult aknalaudu hoidva käe pihta vabanes laud ja ehalkäija lendas
alla.

ft I » i & 6 M e J f ü Iö!

2Vax?va Pimeaed.

Müüa

Linnn süm|ooniaorkeslri konlserl.

terve garnituur plüiish

r. S7.

Nelj?päeval, 17. aukusil 1933. a.

EESKAVA:

Teatan, et peale remonteerimist Kohala püüti- ja lihtjahuveski algab tööd

Dr. A.«

1) Leutner — Pidulik avamCng
2) Gillet •— flrmasluse tervitus

pildid, irümoo ja raamatu
Sugu- ja nahahaigused riiul. Teat. Posti f. 48—8,
Wistuwötmine igal äripäewal
kella 1—5 p. I.

li) STcuss — Vi hs l<uns'niku eluä) Jessd — Süit Vahemere reis.

15. augustil.

hommikul kella 8—9 ja
5) V< ber — evamäng . Obtron*.

õhtul kella 5—8.

7) Rachmanincv — P e üOd.

Pühapäevi! kella 12 1.
Waige tär.aw nr 5

f) Solist hr» Feliks JOHANSON.
8) Gounod — fant. ooper ..Faust*.

Pääs 5 senii. Juh. N. Gold chmidt

Austusega omanik.

autobufe sõiduplaan
16. juulist kuni muutmiseni.

Aripäewadel
Narwa-Jõesuust:

auto.
Alghind Kv. 5€C.-. Teada saab
91

telef, 127.

Aurulaeva sõiduplaan

veoautot.

15. juunist kuni muutmiseni. Kirjalikult kõik vajalikud andmed 2-ne Peetri t. 21 — 3.

Kell 7 30 (raudteejaama)

.. 17.00

kell 6.45 homm.

. 20 05

* 7.50* homm.

„ 10.45* „

j „ 2130

13.40 päeval.

Narwast:
' Kell 8.10 (raudteejaamast)
„ 10 30 (Peetri platsil!)

li»!

„ 1630 (430 p. 1 )
* 1730 (5.30 õ.)**
„ 20.— (8 Sh! )
Narvast:
keü 8.-0* homm.
„ LI.30 päeva!

„ .15.15 (raudteejaamast)

* 1735
. 20,45

Kuusid

Rakveres.

Narva-jõesuust:

„ 13.15 (taubtecjaf.mn)

(Tuisu kaupluse vastas).

Estonia

Äripäevadel

, 830 (Peeiri piatsile)

Salme tän. 1

kchtupeistavilt arvas, Bai tan. 3.

Pikk tän. 22,

Soovin osta l1/*—2 tormilisi

Lilnipldaja A. Hek.
N.-Jõefun, Luha t. 6, tel 31.

Cksjvnil 18. augustil 1933. a. müüa
täiesti kovTus «fordi" hergesõidu

Ostu-muügiäri

fl. Kotschnev’i aurulaevandus

„ 22.10

Ostan, müün, üürin ja vahetan

gvammcf©ne ja plaate.

Wastuwõtmlne

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

Joata tan. 19, Sinka majas

mõõt»!.. Jalgrattaid ning majafarbeid.

Juhkentali apteegi kõrval
iga päew kella 11—1 Ja 5—7-

Sealsamas võtab „Esto-Band’i" orkestri tel

Laupäeva õhtupoolel vastu
võtmist ei ole.

limisi vastu hra V. Viil.

.. 14.15 (2.15 p. ! )*
„ 15.30 (330 p. ! )

Pühapäewadel
Narwa-Jõesuusi:

Did-, ligu- ja ilMmiI

. 17.50 (5 50 p 1)

Kell 7 30 (rdt.-jaama)
„ * 8.45 (Peetri platsile)

B 18.50 1,6.50 Sh-.)*'

, * 9.45

* 18. juunist.
** Tiinult laupäevad. 1. juulist.
Pühapäev, ja pühadel

„ *11.00
„ 1315 (rdt-jaama)

. 1700

. 20.05
* 21.30

Narva-jõesuust:
kell 7.30 homm.

830 ,

„ 9.50* ..

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

11.10 päeval.

. 12.40 .

„ *1030
. *11.35

„ 16.— (4 p 1.)

„ 13.50 (rdt. jaamast)

.. 17.30 (5.30 p. I.)*
.. 18 30* (630 õht.)

, 20.45

„ 20.— (8 õht )

,17 35

.. 20.45 (8.45 õht.)
.. 22 45 (10.45 õ )*

„ 22.10

* ainult ilusa ilmaga.

sekalt ja ruttu:

kell 8 45 homm
. 10.—

SSiduhinnad: Peetri platsile 35

vaid ajalehti

Valmistab mait

Narvast:

Tarbekorral pühapäewil lisareisid.

meie väljaandel ilmu

Narvas, Salme t. 5. Telefon 34.

, 21.10 (9.10 õht.)

Narwast:

ELLIGE

1 ism liilistiiillmT

senti, raudteejaama 50 senti.

Müüriktiulutusi,

„ 11-—* ..

12 20 päeval.

Kellel on

* 14.15 (2.15 p. I.)
.. 17.10 (5.10 p. 1)
.. 18.40 (6 40 p. !.)*
. 1935 (7 35 õh' )
, 21.10 (9 10 õht )
„ 21.50 (9.53 õht.)
„ 23 50 (11.50 0)*

MUUS

* Ainuil hea ilmaga 23 juu

Aruandeid,
Peopileteid,

N imekaarte jne.

Hinnad väljaspool võistlust!

nist kuni 15. augusiini.

99

99

Põfa/a Kodu
Vivu Hääl

Mul. Teataja

Müüa

Teal. slf. „Vann“ all.

□ni o om u jn
LIL. .4 ILL

taini

nammDODDCD

Toim elaja R, PRUUN.

Ülesanne nr. 20.

ja kabineft-

(meeste- ja naisterahvas)
otsivad teenistust. Mõlemad

õmblusmasin.

praktiseerinud mitmesu

Näha saab lukusepa ja

guste kaupade müügi alal
üte 10 aasta. Teatada slt.

ii

MALE.

Jl Jl 1; ILUL 1 U-» fa»« LjCimaüu; ii iUUJ
Kokkuseadnud S. Rosenfeld (Saksa).

mehaanika töökojast
Tuleviku tän. 1,

märgusõna ^Äriteenijad".

Valged algavad Ja annavad matt kolme sammuga.
ülesande nr. 19 lahendus: 1. h4— h5!, g3:h2. 2. Va4 — h4
h2:gl. 8. Rh3 —f2 + +.

NEED LEHED PAKUVAD VÄRS
KEMAT INFORMATSIOONI )A
ARTIKLITES LAHENDAVAD Pö-

Ringreis ümber Eesti.

NENAID PÄEVAKÜSIMUSI.

talituses võetakse vastu tellimisi

igasuguste

trükitööde
PEALE:
Soovitakse osta väikest

maja
Eesti Omavalitsuste Kinnitusse^ts

If

aiümaaga.
Pakkumised stl. märgusõna

all „Maja“.

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

Tule-, elu-, invaliidsuse-, murdvarguse-, klaasi-, koduloomade-,
rahekindlusfnsed.
Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseltsidelt

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures,
Pikk 2, kõnetr. 109. s—: Esindajad igalpool.
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Vastatav tolmaUJa August Rosenvald,

2 mööbliga

TUBA

ära anda erasissekäiguga
ja vanni tarvitusega. Seal
samas korter ära anda.
Äadr. slt.

igasugused pianketid
kirjaümbrikud äridele ja asuiusteie
tsekiraamalud
etiketid
nimekaardid
kihlakaardid
volikirjad

eeskavad
lendiehed

aruanded ja eelarved
kontoriraamatud
loteriitähed
müürilehed
pääse tähed

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

Male hooaja algades kava!sevad Eesti parimad male'ajad,
eesti meister G. Fr»edemann, eksmeister L. Laurentlus T E M S-i
suurturniiri võiija F. Villard ja Tall. .Kalevi* meister R. Pruun,
sooritada ringreisu ümber Eesti. Seks saadetakse enne malel
organisatsioonidele vastavad teated Ja tingimused. Ringreisu
sihiks o'eks tutvumine male organisatsioonide tegevusega ja
anda hoogu intensiivsemaks tegevuseks, korraldades kohapeal
simultaane, male jne. Sellega kujuneks Narva maletajal! või
malus kokku puutuda Eesti parimatega. Kuna suuremal hulgal
parimate maletajatega kokkupuutumise võimalused minimaal
sed, siis on väga tervitatav kui N.E.M.S. leiab ka võimaluse meis

termeeskonna vastuvõtuks.

H-™ P- Keres (Pärnu) kirjutab meile, et ta korraldab kaugeturniiri M Villemsoni mälestuseks 15. sept. 1933. a. Turniirist
osavõtu maksu ei ole. Võitjad omavad auhindu, ülesandmist
võ'ab vastu P. Keres kuni 10. sept.

Raadio ringhääling. "S.
Neljapäeval, 17. augustil.
1430. Heliplaate. 15.15. Välismaist päevauudiseid. 15 30 ftianällaja õiendus. 20.00. Kontsert. Juh. R. Palm. 21.00. Ilmateade

ja ajanäitaja õiendus. 21.05. Kodumafsi päevauudiseid. 2!.?(\
n Sörk: »Kas tuletõrje on õigustatud saama toetust** 21 40

Kontserdi järg. '

Reedel, 18. augustil.
- ^0', Heliplaate. 15.15. Välismaist päevauudiseid 15 30 Aia

na, aja-oiendus. 20 00. Kontsert. Juh. R. Palm. 21.00 Kod .maisi päevauudiseid. 21.20. «Päevalehe" toimetaja E Jalak*
Nadaia välispoliitiline ringvaade. 21.50. Kontserdi järg

O.-ü. „Narva Kirjastusühisuse"
trükikoda, Salme län. 5, ostab

Hinnad väljaspool võistlust.

O.-ö. jNarva BUrJaartaalUüm»*" trtück.

Väljaandja: O.-ü. «Narr* KlriaatMttUsM

