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Tutwustus.

adressi järele. Tärniks peitsin waimus iga
ühele kätt, kes uii ehk teisiti mulle nõuu
ehk jõuu poolest abiks püüawad olla! —

Tuule tiiwul
Mõtte wiiwul
Kaugele ma lendaksin.
Narwa linnas,
Sinna maale
Lehekuul
- 1902 a.
Sinna raale —

Teie tutaw ja föber
Z. p . Franzdorf.

Kusa kalli leiaksin.

Tuule tiiwul, — kes ei tahaks küll nii
ruttu kui tuul — edasi tormata? Kes ei
soowiks täna siin, homme seal olla? Paljnd,
valjud—iseäranis a%a kõige enam armastajad! On näituseks üks nendest Wirus,
'eine Harjus—üks Peipsi piiril teme Wiljandi wäljal — siis ei oleks neil küll mmtb
soowi südames, kui et tuule tiiwul, et mõtte
wiiwul — kallikesega kokku saaks.
Tuule tiiwul tahaksime ka meiegi kalli
sugurahwa sekka wälja lennata, tuule tiiwnl ka neile nii mitmekesist undift paknda,
küll jutujumel, küll kõne kõmal, küll õpetuseohinal, fiilT näitusenaginal — ühesõnaga
me tahaksime pisukeste pildikestena igast
asjast midagi tuua, midagit luua, — kui
palju fee meil korda on läinud, ehk mitte—
seda otsustagu fee, kes waewaks wõtab,
seda weikest lendlehekest läbi waadata.
Kellel aga seda nudist uähes, kriidiülse,
ehk hurjutust wju peale tuleb, see saatku
oma kriidikalised anded otsekohe: Hapea,
KHUMHOM mopzo6JiH &paHiidop$a ja ta
saab nende peale kohase wastuse. Kellel
aga kaastunnet põue paisub, kes ka nagu
rahwale midagit, säherdust, ära öölda
tahaks—aga tänini weel mitte omale kohast
paika ja wastu wõtte kohta ei ole leidma,
ka needki tcii$u sellesamast, ülemal ööldud

rmnvAum

1 Mil 1902.

"SUST

Kange põhja tuul keerutas paksu
tolmu maast üles. Loomad ja linnud
pugesiwad warju paikadesse. Ka inimesedki ei suutnud tuulele ja tolmuie wastu panna — ka nemadki
püüdsiwad, kuhu teegi juhtus
warjule pugeda.
Ainult ükssalk inimesi ei näinud
seda looduse wiha kartwat, julgelt
seisiwad nad, mees mehe kõrwal,
Peetriplatsi nurga peal ja waatasiwad suure uudistusega üht etendust,
mis kahe leiwategija wahel ette oli
tulnud — pealt. Kas nad küll leiwategijad oliwad, seda ei wõi kinnitada,
aga nende walgeist jahutolmustest
riietest wõis seda küll kindlustada.
Need kaks meest oliwad tüll wist
mõlemad Maiede Pojad, sest nagu
nende tammumisest arwata wõis,
oliwad nad Maie liiku joonud ja
^kämmeldasiwad" nüüd nii mehiselt
teineteist, et ninad tattis pias
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Kui kaaklejad lähedal olewa majaseinte ja akante wastu püüdsiwad
tuetada — siis tõukas neid sealt
üks hoopis tugewam, paksem ja pitkem, walgetolmuga kaetud isik—suure
hooga eemale ja ikka nii hoogsasti
ja osawasti, et kaks riiukukke mitmele
korrale wastu kiwidega kaetud teed—
uulitsat — küljeli, käpili ehk seljali
pidiwad kukkuma.

meeles!... Ja lähme kraani alla, ma
aitan sind werest pnhtaks pesta!...
Läksiwadti.
See oli esimesel M a i l 1902 a.

Nii oli paksmees kaklejaid ju mõne
korra maha rabanud, kui ühel korral
teine neist nii osawasti maa peale
prantsatas et kulmust werd kui ojast
wälja purskas!....

riigitue, ühe tugewa ja kõikumata
meelse mehe meie sisemiseasjade ministri — ära on tapnud! —

6 M l 1902.
Aina wäristuse kuma käib üle
aimukama, arusadawama inimestekihtide, kui kuulma, nägema peame

et jällegi saadana sulased ühe tähtsa

... Seda tähelepannes peame tüll
kõik oma käed kokku panema, silmad
Kedagit ei näitnud see lugu kohku- ülesse.— „nende mägede poole tõstma
ma ajawad, — kesti ei öölnud „ah" kust meile abi tuleb"—ülesse taewa
ehk „oh" — see näis ju nii iga- poole tõstma ja paluma: „OH J u päine olema, et selle üle ei pruugi mal hoja ja kaitse meie kallist keisri
Härrat! Anna temale tugewat jõudu
oheldagi!....
wappert südant ja tarku ning truid
Kaakleja, kelle kulm punane 'äigas teenreid ja sönatuulelikuid alamaid.
oma „ammetipöllega" üle näu ja Anna et sõgedate ja segajate meeled,
tungis jällegi oma wastase kallale. mõtted ja keeled selgineksiwad—auuks
Keegi Wenelane läks mööda ja maale kiiduks riigile ja toeks Rigilausus: „xauta 6o3Merm, xomb Mopdaisale!...

See olgu meie püham, palawam
6^ kpobu!" See on: meie mees wõitpalwe tema sünnipäewa!. m. s\-a.
leb ehk olgu nägu puru!...)
... Ja ilma were pääle waatamata
langes teine taatleja werisele kaela,

suutles, kaisutas ja sõnas:
„Eks ma öölnud Wolodja — ära
minuga hakka — mina mees hammustan kibedast!... Pea seda nüüd
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Jfii lähvad rahwafl.
Kuld tähed langwad tähte järel
Weel särawad—siis kustuwad—
Ja uued paistwad nende järel
Ja jälle taewast langewad.
Nii lähwad rahwad rahwa järel
Siit aja hõlma uinuma —
Ja uued tõuswad nende järel
Ja jälle suikwad surmale! —
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Kus keerubimid hüüdwad
Ei keski sinna saa —
Kes kulla läbi püüdwad
Maailma lunasta!...
Suur, kallis, püha, palwe
Kõik sinna wiia wõib, —
Kes elu mures talwe —
Ja taewas, mattes, käib! —
I. Kolmsar, Krimmist.

lüliks!

palwe.
Kui elu ära tüütab
Siin ohaklisel teel —
Siis palwe lootust süütab
Mu usu ku nial weel.
Ta
Teeb
Teeb
Weel

imeline wägi
hinge kergemaks —
südant sõna läbi
palju rõõmsamaks.

Miks kaldale tungid oh laene
Kas meres sull wähe on maad?
Siin kaldal, oh usu sa waene
Küll koledast kolkida saad!
Oh waata kuis sinugi wennad
Kes kaldale tormawad eel —
Kuis purustult, lohutult, keewad,
Nad kaljuse kalda ees — teel!..*.
T. F. Küla.

Kah mtftltiutQcIftrrb!
(Pildike uulitsalt).
Esimesed kewade päikese kiired soendasiwad maa pinda.
Lumi oli ära sulanud; maast tärkas noort rohtu üles.
Koik ilm ja elu oli liikuwusel, tegewusel.
Ma astusin omast tuast wälja. J a kes suudaks siis umbses tuas istuda, kui loodus
hõiskab, eluneb?...
Mu tee wiis mind nii öölda. ,,Surwamäest" möeda.
Seal oli kaunis kogu suuremaid inimesi koos, mehed kui ka naesterahwad. Nad kõik
oliwad wäiksed kahwatumate nägudega ja mõnel ka silmadki unised ja kriimustatud, —
werised...
Mis nad siin seisawad? Mis ootawad?...
Ah ja — siin on ju „kasonna" — sest nendel igaühel walud tübjaks joodud pudelikael salalikult taskust, polle, ehk rättiku alt — wälja!...
Nad ootawad „kasonna" lahti tegemist.
Lass ootawad pealegi — on ju neil nii mitmelgi weel eilsest purjutusest pea baige,
silmad unised ja ära kriimustud — werised — tarwis ju parandada! Sest — kes kellelegi
haawu lööb — selle kohus ou ka neid jälle ära parandada!...
...Eemal käratsewad poisijõmpsikad.
Astun nende poole.
Parajaste on kisa täies hoos. Üks kaunis priske püüetawa põskedega poisike otsib ja
otsib oma „pluusa" sügawast rinnataskust ja sõneleb:
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„Tüll ma sulle, tuladile näitan; lass ma aga nua tastust tütte saan!... Oota — oota;
äla ada nüüd putted tee?!... Wõi tina titta nina julded minule walas öölda?!... Tas ma
tinu tanu waldil täinud?!.... Tulat wöttu ta tastu — ei sa nuda tätte!"...
„Ro otti — otti, eda minadi ei mäda" — wastab üks tulipunaste juustega poisikene.
Aga siiski astub hirmudes eemale. Arwab wist et ega poisike siis nalja ei tee, kui nua
kätte saab.
Esimene kobab aga oma tasku kallal edasi.
„Tulat tead, tuim uut nuda on jäenud!... ma sulle näitats"!...
„Tull ei oledi nuda — aga miuul on todu hea nuda oota, oota tiin, — ma jootsen
ja tuan oma nua j a — tiis hattame peale!"....
J a mõlemad poisikesed wadisiwad minema, üks lähidal olewasse maja hoowi, teine
aga mööda pitkemat uulitsat alla poole.
„Waata kus uuarütttlid", ütles minu lähidal feisaw wanaeit.
„Näha on! J a mis te arwate et nad mõne silmapilgu pärast seie tagasi ei wle ja
nugasid proowima ei hakka? J a imelik, et kumbki õieti weel rääkida ei mõista — aga
uuaga, waat, sellega tarwis kohe wälja tulla!... Kas te tuuuete neid"?...
„Mina seda esimest küll ei tunne, aga seda punaste juustega tunnen küll. Tema
wanemad elawad minuga ühes majas".
„Kas ta on siis ka ju riiakas ja õel poisike?"...
„Mine sa nüüd tea — aga seal ta ongi. Eks küsige ise, mis mina teiste lastest head
ehk halba rääkida tean!"... seletas wanakene ja läks oma weeämbritega edasi.
Via astusin punapea juurde ja küsisin.
„No kus nuga jäi"?...
. Pois wahtis helesimste silmadega mulle otsa pühkis warukaga oma ninakest ja laskis
pea alla ning sõnas:
„ I a ema ei annud nuda!"...
JmU emale, et ta millalgi sulle nuda ei annaks, — säh sulle kopikas ja ära sa ise
ka enam nuda otsima mine, muidu lähed wangi"!...
Poisike ei lausunud sõnagi — waid jooksis ruttu hoowi. —

Hxnzutage
oina lapsi maast madalast kindlale, korralisele ja wiiwimata sõna kuulmisele! I s w tage jn maast madalast pisukesest peast
nende wäikeste südametesse tahtmise ja
töötamise wõimu! Kõnelege ainult laste
kuuldes häist asjust, ärge sallige seda, et
lapsed laiali suul pealt knnlawad, kui teie
mõne wanema inimesega juttu ajate! —
Laps, kes ju maast madalast, pisukesest
peast ou sõnakuulmisele koolitatud, ei ütle
mitte oma isale, emale, wennale ehk õele
„ inina sinna ei lähe! Mina seda ei tee!"...
M —tema läheb kohe ilma pitkema jututa

ja teeb, ehk täidab seda, mis temakesele
teha on kästud.
Laps, kes wanema inimeste jutustamist,
ilma tööta, pealt kuulab, arwab ennast ka
wanemaks inimeseks. J a nii saab temale
fee weresse kaswatawd, et ta siis, kui keski
juhtub tuppa tulema, ka oma töö nurka
ehk käest ara paneb ja pältkuulajaks hakab,
kui ei saaks üks asi, üks jutt mitte ilma
temata ära õiendatud, ära räägitud, läbi
tehtud.
Need on pisukesed, aga siiski silma torkawad nähtawufed.
Meie peame kõige
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kindlusega selle kuldse wanasõnu täitmise
poole püüdma tüürida, mis nii käib:
^Tütarlaps tööta — kui käija ilma
wööta"!...
Pidage seda hoolega silmas. Ei ole
suurem kunst lapsukesele ikka ja alati midagit kätte ja teha anda, aga lapse peäle
mõedub see ime suurte ja hea tagajärgedega.
Ta teeb lapsest kombelise rigikodauiku, annab
talle ise oma ette seiswa tööstuse kindluse
ja „leiwakannika" kätte — mis nüüdsel,
kibedal ajal, omast kohast palju wäärt on!...

on tema Rootsimaa pealinnas Sthokolmis omast
leidusest pitkad kõned pidanud. Ja nendest
kõnedest järeldatakse seda wäga tähtsat, kõrget
ja kuulsat teadet — et ommeti abinõuu käes
on, mis loomade katkutõbe wastu mõjub. See
abinõuil saada niisama pruukimisele wõetud,
kui inimeste seas — rõugepaneminegi. J a
kellel ei oleks meie päiwil see suur tähtsus juba
tutaw küllalt, mis rõugepanemine inimese soole
teeb? Kui wäga suur tähjas ja tänuwääriline
ei saa küll pr. Beringi uusleidus ta loomariikis olema. Ju nüüd kuuldub Saksamaalt
et seal pr. Beringist ülesse leitud limaga —
missugustest osadest ta küll koos on, seda ei
ole weel awaldatud — seal suuremõõdulisemalt
loomadele rõugeid tahetakse hakata panema.
Hea asjale — head edu! —

Mötte-terad.

Mu« lendmise massin, olla nende Päewade sees, kellegist isand Willardist ülesse leitud.
Tema ei pidada mitte niisugune olema, kui
senised ümmargused, ehk ka sigarikujulised õhupallid — ci, tema pidada hoopis naesterahwa
pääwarjude taoline riistapuu olema, kellel all
„wrisinid" ja warssi — kepp ei puududa.
Päewawari ci pidada mitte aga kumer olema
waid otsekohene. J a warrekülge pidada kaks
kohta, chk jakku, asendatcklna — mille ülemise
jakku külge tuulelaewa, wõi lendmise lnassina
juhitaw, tüüritaw ja käima pandaw jagu on.
Alumisel jakkul istuwad aga reisijad. Edasi
mitmes — muidugi lennates, tule tiiwul weel
pealegi — panna juhitaw massinist oma „laewa"
wõi „massina" ümber keerama ja see päewawarjuline massina ümber käänamine hoidagi,
et lendaja oma massinaga maa peale mitte maha
ei kukku.
Eks kuuleme, kas tema uuel lendamise
wargil paremat õnne on, kui teistel tema sugustel enne teda! —

Külmuse ja kiirdelise oleku wahel on weel
üks kohakene ja see on — rahu rand!...
Edewate naesterahwaste kohta, kes end häbewuse katte olla kinni katawad, wõib küll öölda:
„Sõjamees sureb — a$a alla ta ei anna!"...
Aga auusanleelsete otsekoheste kohta: „Kõik
on kadunud — auu a$a peästetud"!...
Jakob Priidam.

Unustada — see tähendab, et sõjamees ehk
laewawügi — oma endisesse kodusse ja sadamasse jälle tagasi on pööranud.
Meelesuurus awaldab siis end, fui keski
oma weriwaendlasele andeks on annud.
Kadedus tõstab siis healt, kui armastus
waikid.

Zlroh. h e r i n g i uuem l e i k u s .

Praegu kannab telegrahw tuule tiiwul
kuuldust üle maailma lajali, et proh. Vcring
on niisuguse abinõuu, ehk rohu ülesse leidnud,
mis loomade katku, muhu-tõbe jne. ühe sõnaga
igasuguse katkunäulise ja külge hakawa haiguse
wastu mõeduda. Omast suurest ja üli wäga
tähtjast leidusest on tema suured raamatud
kirjutanud, mis nüüd Maarburis, Saksamaal,
trükitakse ja peagi sadatnhandate eksemplaride
wiisil mööda maailma lajali lahutatakse. Ka

Armukade mees. Alwilla külakeses, kõige
kõrgemal Apenini ladwal, elada üks mees,
ameti poolest kingsepp, nimega "Tcssomon, keda
kohus rahuriktumisc pärast 25 päewaks porkasse mõistis. Aga enne kui tema Tessomon,
istuma läks, wõttis ta kätte ja tagus kõik wäljakäigu kohad, uksed ja ulualused, hoowi wärawad
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Kirjutusmaterjali, koolitarwituste, mänguasjade äri.

ja jalgwärawatest!), suure hoolega kinni, et
keski tema majasse, ei ka sealt wälja ei peaseks — ta jättis ainult weikese augulefe hoowi
wärawa sisse, millest majas olcwaile, naese ja
kahe lapsukesele süüa ja juua wõiks anda. Ja
seda toob neile üks lihuniku wäikene pojukene
katte. Kui kohane politsei sellest ise wiisilisest
wangistusest kuulda sai, oli tema esimene töö,
wangis olewaid wabaks laskma hakata. Ja
kui sellest ettewõttest wangis olewale kingseppale
teadust sai wiidud, kargas fee kui hull püsti
ja ähwardas end kohe ülesse puua, kui keski
tema naest julgeks wabastama hakata. Ja
politseil ei jäenud muud üle, kui asja eudisese olekusse jätta: mees wangimajas kinni
ja naene jälle oma elumajasse wangi.
Vtine saa räägi weel et armastust ja armu
kadedust maailmas ei ole! —
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8) Isewalitsuse^: Ole oma meele südame
ja keele — kuningas 'ära lase end õigest raast
ja otsekohesest teest, südametundmatuse tee peale
wedada, meelitada ja awadleda.
9) Meele olust: Rõõmus, lustiline ja
rahuline meel, see käigu ikka kõige eel. Kes
kõik puudused alla jõuab suruda — see on terwe
ja lustiline — lõbus mees. Kurbtus ja mure—
wiiwad Irnua poole.
10) Tööst: Hiit sa mõtte ehk waimlisi tööd
teed, siis ära jätta käsa ja ka kehalist tööd
mitte unustusesse; aga kui sa kättetööga omale
eluülespidamist teenid, siis ära jätta mõtte- ja
wainmwalda ka mitte waeseks lapseks.
Mui nii teed — siis saad 100 aastat —
wanaks! —

Naljad.

Kümme liistu — tcwc olla.
Dr. Dürkorne on järgmised kümme käsku
kokku seadnud, mille järele elades, inimene
terwe pidada olema ja — kuni sada aastat
wanaks saama:

1) Üleüldised määrused: Tõuse wara
ülesse ja tee terwe päew tubliste tööd.
2) Hingamise määrused: wesi ja leib,
hoiawad meie elu — aga wäga soowitaw on
puhas õhk ja päikese paiste.
3) Söömise asjus: Mitte wähe, ei ka
mitte palju süüa, aga mis süüa see olgu toitcw, rammus.
4) I h u puhastus: Puhtus peab inimese
ülewel, ta ei lase teda mitte wanaks ja nautuks saada.
5) Unest: Paras puhkeaeg annab jõudu,
kosutab, karastab ja korreldab, tema mõtte
käiku ja luuleleudu; kuna aga wäga kauane
aelemine inimest waewab ja wanandab.
6) Riietest: Hästi tehtud, keha järele
seisaw riie hojab inimest külma eest ja peab
ihu soojuse parajal kraadil. Piigistalo on aga
kui wangikojas inimesele piinaks ja waewa».
7) Elumajast: Puhtus olgu seal esimese—
pulga peal. Puhtus tuas, kambris, hoowi* ja
aias, — siis wõib terwe olla.

korteri üürija: „Palju sa tahad selle
locraputkasuguse korteri eest"?
korteri andja: „Kolmkümcnd rubla kuus,
kui teie ei hammusta"!...
ivarwa peält: „Karwa pealt pidin mina
wiimsel wäljanäitusel esimest auuhinda saama"...
„Kuidas nii"?...
„Sellepärast, et esimese auuhinna saaja
miuu kõige lühem naaber oli!...
Testament: „Ma olen teid, auustatud
uotariuse härra, sellepärast enda juurde palunud
et enne surma oma waranduse üle testamenti
walmis teha. Olge nii lahked, istuge ja kirjutagc: „Esimenc punkt: oma õdedele ma midagit pärida ei jätta; teine punkt: oma wendadele niisama....
„Aga olge head — mikspärast teete teie

niisuguseid tingimisi''?....
„Ia just sellepärast, et mull kopikatki hingetaga ei ole ja praegu alles selle üle oma pead
pean murdma — kuidas teile teie tööwaewa —
ära maksta"!....
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terwelehelülg — 10 rub., poollehetülge — 5 rub., kolmweerand
weerand — 3 rub., ja nõnda edasi. —
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(D. A. CMHPH0B1

Kes soowib omale miskisugust
muusikariista: wiiulit maudolim,
tsitrit, harmomkat, balalaikat,
gittari, alti, kouterpassi ehk wioloutseli osta — see tulgu

J . A. gimroronri
MArA3UH~b Üy3blKAHbHblXl jVluusika riistade
BI> r. Hapet, BbiuiropoAOKaii yji., A. Bejuiem».

ntctQafroi, mis
EoJituioft Buoopi.: MaHÄO-iHHi., IJiiTprb,
TapMOHifi, EajiajiaeKi., CKpHnoKt,
AJIBTU, BiojioH^eJiH, KoirrpooacB,
THTapu H np. H npHHaÄ-neaKHOCTeft
K t HHMT>.

dpyHbi jiysiUAro KAHECTBA.
HacTpoftKa, PoHJieft, üiaHiiHO, (DopxeiiiaHO K <Dncrap.\iouift AOOpocoBtcTHoe ncno.nHeHie. yifltpeHHan njiaTa, MHoro/itTHflH npaxixxa.

jürvas, Suures uulitsas, Zellem
majas on ja waligu just seda wälja mis
talle meeldib! Parandan igasugust mängu
riistu; säädau klawerisi, orelist ja muid
keele pillist healele. Hinnad odawad —
töö tubli — muud kui tule ja waata! —
Hungerburis wõetakse tellimisi wastu:
Äiatrossi uulitsas, Sompe majas Na 10.

ryHrEPByprii, MaTpocKiii nep,fl.CoMna No 10.
n kellelgi uut kübarat, mütsi, wihumkuube,
kindaid, kraesid,^ manishkaid, mailsetta,
\ f nööpa, sigaritoo^a, nlärkuse raamatukest,
päewa wõi wihmawarjusi, jalutus keppisi,
talweks ka kasukaid, kraesid, muhwtisid, kutsarite
mütsisid waja — see tulgu

I. 5. Ropp'e
kübarate ja kasukate kauplusesse,

Auupaklikult F . A . $mirttoff.

?

iigistab kedagit saabasninast, wajutab weikest warbast, öõrub konsast, — nii et ta
päewal ei öösel rahu ei saa — see tulgu

^ . Johclnfon'i

uude saapa ja jalavarjude magasini,
mis Narwa linnas. Wiru nul.
Millert mafas Nž 18, Põderi

raamatukaupluse ligi on ja lastu
.
mõõdu järele omale tublid saapad &
teha mis ei „ninast", warbast, ega kontsast mis Narwas, 'ZPe&tevxvatXx « u l i t s a a , Vrasze mitte ei piigista! Ka on suurel wäljawalikul
majas on ja waligu oma südame soowi järele igasugusi saapaid, kamassist, kalossist ja laste
saapaid, alati walmis saada.
kraam wälja.
Kõige auustusega £. K. Kopp.
Narwas, Kreitseri majas, P. Dokukini poe wastu
on mull täieline

Ul. Usl,arow'i

walmis-pesu kauplus

u u r i - j a Kolla &axtptxt&,

kus tellimise peäle omast kui ka tellija riidest igasugu
meeste ja naesterahwa pesu saab walmistatud, ümber
tehtud, jne. Oma töötua tõttu on mull wõimalik kõiksugu pesu, palju odawam müüa, kui mujal. Töö saab
ruttu, korralikult ja hästi tehtud. Proowid on kaupluses alati näha.
Auupaklikult A . I n r k a n o w .

Narwas, suures uulitsas, Kõrtsi majas on jälle
uuesti saanud suures wäljawalitus tuld-ja höbc-uurisi,
kuld ja hõbe ilu-ja ehte-asju. Ka saawad uurid hästi
ja odawalt parandatud. Hinnad wäga odawad, kraam
tubli ja töö auus.
Palun lahkeste waatama tulla

H^rowiseri

j \ jvfikolai

H. A. Andersoni

j ä r w a s , Suure» uut.,
$)tto m a j a s

Jfarva Apteki magasin

soowilad

Suures uulitsas, Kurshini majas

kõige suuremas väljavalikus

soowitab suures wäljawalikus
igasugu pesu-ja triikimise, tuaja köögi tarwiwsi, kerosini ja
bensini köökis:, elektri kellasid,
aia-ilutulesid ja kõiksugu maja
tarwitust, mettal krantsid, laternad j . n. e.

Griurnpf' g>a&(amaa Singeri ja
kõiksugu uuema sistemiga

iimblnse mafiiiuiii,
fruöumife

ma&fxnaxö

ja

jalg- O O
rattaid,

Z-se Vene tulekahju kinnituse
seltsi agent;

kui la nende

Pühapäiwiti on magasin kell 12 —
7 ohtu lahti.

üksikuil jagusid.
Narwas,

M a a l e r J . Metsniku

Wärwi tapeeti la paberi kaupluses
Unest snndnl» tnpretid.
soowitud kõik sugu wärwid, clid, eli ja spiiritus lackid,
peeglid, peegli klaasi, akna klaasi, pinslid, prongsid ja
nende tar. Õnne soowi kaarta öli wärwi pilta, pildi
raami liistusid pappi walged ja wärwilist, wiiuli gitarre ja tsimli keeled j . n. e. Kala püüdmise tarwitused ja muud pudu kaupast.
Puusärgi ehted paberist ja plekist wälja pressitud
topsud ja käe rauad, kalintori j . n. e. Ka on ilustus»
krantsid medal ja kuiwatud roosidest. Maaldre sildi
maalimise ja pildi raamimise tööd saawad alati heaste
tehtud. H i n n a d £ 0 " 0 a l a n d a t u d .

P

arandan ja puhastan kõiksugused t a s k u uurid,
seina kellad, mängn k a s t i d j . n. e. Et mina
ise lõik need praktikalisi teen — siis on töö hea
ja hinnad odawad: Narwas, Ioahimsthalis Suures
uulitsas, Grasmandorsi majas.

K. A r n m e l .
õiksugused puuseppa ja raudseppa tä«>
saawad hästi ja odawaate (TTIjonmjocL
Olgina mõisa maa peal walmistud, isetoonis aga

K

surnuaiad fa raudristid.
Wcuuakscd g. ja Jt. Shwts.

Aptegi magasin,
Narwas, Ioaorus, Suures uulitsas.
soowitab suures wäljawalikus ime odawa Hindadega,
waablatud ja wärwitud maja nöufi, lerafini ja bensini
köökisi, lutita—kerbu—Prusaka—ja koide möiuwaid pulb»
risi, pesuliwi, tamfoli, wäljamaa buri, meresoola iga»
sugu numbrialusid prillisi, kerged jalanõud, ölekübarat:
tisleri lakki ja polituri, riide ja willawärwisi, mängu»
riistad, kingitused, pesukraed, maniskad, kalstülid j.n.e.

Enne M »

il^ubtuuma- Jflfo

^ ^ «

h m

järgmist nimetame: ,,Kallil i i a l " — , , I ö n l n d " —
,,Gln wahntawail woogudel" jutt.—Ka» nii?—
,,Kal, w ö r d l n s ! " — G i ole k a l e " laul. — , , G i
l e i t a " laul. Onnemaa" ,,teadusline k i r j u t n s "
.,Kuidas mundes maades aemnpettnst kätte
maksetakse" — «Mine aea" laul; „Uäpnn«ited"
Ktaljad—ja—seda töil ainsa 3 lopila eest! —

X

ellel 2 5 k o p . raha ou see saab minu
käest — 4 raamatut: „Onne Hallikal"
„Kus on õnn?" — ^,Siin on õnn"
ja„Tuule-tiiwul". Üksikult maksawad
need 38 kop.! Markide eest saadan nad
igale poole—koju kätte! G. M. Leanfdors.

ornav r c l a r n a t u k a u p . k a r r o a s » .
ue*, paap. 6 Iioaa 1902 r. IIpHCTaBt KpeHr. MaHy«J». HBaHOBi..
HapBa, THnorpa^ia P, Ilexopa.

