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Vahavdien Juvmala

IZTURĪGI vīrieši

Ārzemnieki brīnās par Jūrmalā dzīvošo vīriešu izturību. Vienalga, cik augstu saule dzīvsudrabu
termometrā arī neuzdzītu, vī. riesi svārkus nenovelk, bet pat 20 grādu karstumā brauc uz Rī gu ar
apkaklīti, biezu kravati, vesti un .. polsterētiem" svārkiem. Ārzemēs, sevišķi Amerikā un Anglijā,
tas esot citādi. Pat pilsētā un iestādēs vīrieši staigājot bez svārkiem, vaļēju kreklu un tagad
jaunākā mode esot sandales. Visgrū. tāk Latvijā karstā laikā ir tiem, kam jā-ģērbjas formās —
policistiem, karavīriem, aizsargiem, ugunsdzēsējiem. Anglijas kūr. ortos kārtībnieki un
ugunsdzēsēji sezonas laikā tērpjas vieglās drēbēs. JŪRMALA TUMSA
Vakar Rīgu un Jūrmalu piemeklēja stiprs pērkons ar lietu. Lietum sākoties ap pīkst. 7 vak. visā
Jūrmalā pēkšņi sabojājās elektrība un Jūrmala no Bulduriem līdz pat Slokai palika tumsā.
Vasarnieki kafejnīcās, sarīkojumos un dzīvokļos izmantoja lampu un sveču apgaismojumu.
Apdziestot elektrībai, kafejnīcas ātri pildījās apmeklētā, jiem, jo mājās trūka apgaismojuma.
Bojā-jumu izlabošanaiuz Jūrmalu izbrauca pilsē-tas elektrības iestādes montieri. Tikai pl. 12
naktī Jūrmalā atkal dega elektrība. ČIKI .ČIKI
Jūrmalnieki dzīvo līdzi Abesinijas notikūmiem. Pludmalē, kafejnīcās un sanāk, smēs dzirkst
abesiņu anekdotas. Ik piecas minūtes dzirdams izsauciens „čiki - čiki!" Puiši baida dāmas ar
„čiki - čiki". Kad mazie nenāk pusdienā, vai mātes tos nevar dabūt gultā, tad tēvs tos baida ar
„čiki - čikl". „Čiki - čiki" abesiņu valodā nozīmē — es tev izdarīšu nepatikšanas. Tie, kas lasīju,
ši avīzēs aprakstus par Āfrikas notikumiem, lieto arī citus abesiņu vārdus, piemēram — „lo-lo",
„situčunā", „hela?ijomo" u. c. LIELUPĒ NOSLĪCIS SKOLNIEKS
Lielupē peldoties vakar ap pl. 2 pēc p. noslīcis Bulduru dārzkopības skolas audz8k. nis 18 g.
vecais Artūrs Mundrais no Rīgas Anniņmuižas ielas 94. Līķis pēc dažu stundu meklēšanas
atrasts
GARĪGS KONCERTS Šodien pīkst. 5 p. p. Dubultu baznīcā. Diriģents A. Pārups. Piedalās
radiofona orķestris un solisti: Mariss Vētra, AI. Arnttis un prof. A. Ozoliņi. . LĒTAS BUTES
Svaigu un žāvētu zivju cenas pēdējās dienās kritušas. Pašureiz Jūrmala lēti luciši, reņģes nn
butes. Pāris būtu maksā 10 sant ^ AIZLŪGUMS KAPOS
Šodien pēcpusdienā Jūrmalas pareizticīgo ml' cītāji noturēt aizlūgumu Aāaru Brā|u kapoi un
Ķemeru baznīciņas dārza. Abi vietā» pasaulei kara laikā apglabāti tuvu pie 300 latviešu
strēlnieku, krievu kazaki un somu jSgeru. Dievkalpojumu sākums pīkst. 5 p. p. SAVADA
RĪCĪBA
Kāds no lielākiem Majoru uzņēmumiem, kai atrodas apm. 200 mtr. tālu no telefona centrāles,
nesaprotamu iemeslu dēļ par katru tris minūšu ii" gu sarunu ar Rīgu prasa 47 sant., kaut gan
tarifs dienas laikā — 20 sant-, bet nakts laikā — 12 sant. Kad sarunu pieprasītāji vakar lūdza
direkciju paskaidrot, kāpēc jāmaksā 47 sant., pār. valdnieks atbildēja, ka 2 santīmi maksājot
zīmogmarka, bet 25 sant. paturot uzņēmums par tālruņa lietošanu. JŪRAS SVĒTKI

Šovakar Marino kafejnīcā pludmalē šreienbu-šas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība rīko Jūras
svētkus. Sākums pīkst. 2. Vakarā uguņošana un balle.
MOTORLAIVU SPORTS Jūrmalā ir tikai viena vieta, kur va- I m^M sarniekiem izīrē mo- p'i
j&, torlaivas izpriecu I - j.irB braucieniem. Laivu , ^a*^. īpašnieks labi no- S , . ļ
stātnē atrodas viena i'VJ A^| *#»
ūdens, līdzpaņemot Rota|a ar bumbu, teltis un nepieciešamo ēšanai. Tie, kam naudas mazāk,
brauc ar jachtām (maksā 80 snt. stundā), vai arī ar airu laivām (40 snt. stundā).
LATVJU MŪZIKAS VAKARS šodien pīkst. 8.30 vak. Dzintaru kūrmājas dārzā. Diriģenti Jūlijs
Sproģis un Oļģerts Bištēviņš, solists Ādolfs Kaktiņš. Programā Jūl. Sproga skaņ-darbi: Simfonija
Nr. 1 c-mollā, Latvju dejas un Strēlnieks. A. Kaktiņš orķestra pavadījumā dziedās L- Garūtas un
Jūl. Sproga dziesmas. O. BIStēviņa vadībā orķestris atskaņos A. Kalniņa « Mana dzimtene" un
Jāņa Mediņa « Zilais kalns".

