Jlinub 3 korda nSdalas.

Toimetus Ja talitus
Jõhvis
ruraplats Nr l.
Teltfönid Nr 4.

Üksiku numbri hind 5 senti.
TelllalMhlBil postiga

ALUTAGUSE ELU

TöliÜfet&jUkõnetunnid

kella ll-l

TaHtas avatud 9 6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti
mjm ühel veerul, tekstis

S korda nädalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud

175 snt, 6 kuud 340 snt

12 kuud 6 kr. 75 senti
üks kord nädaliti Iga
laupäev.
Kuu 20 s.. 3 kuud 60 s.

6 kuud 120 s., 12 k. 240 s

Tellimisi võtavad vasta

Jõhvi la Alutaguse häälekandja

8 seoti m/m ja lehe
eesotsas 6 senti m/m.

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

ii. aastakäik.

Jõhwis, neljapäewal, 30. aprillil 1031.

48. (97.)

K.-m. A.VILLERS

Jõhvis, s
Turuplats
J j| Kohale jõudnud aiavilja ja loomatoidu-juurikate seemneid ning
Telefon 40
igasug. põllntooriisiu ja masinaid võistlemata odav. hindadega.

••••••••••••••••••••

Üle 3oo meetri Rofotta-jõe kallalt me all.
Üle kollaste tõusnud jõgi wiis 3 elumaja. — LLigwefi üldiselt alanemas. — Taliwilja orased
head. — Juba kari metsa all.

Kevad edeneb A*o o g s ait.

Soovitame kevadiseks hooajaks põllupidajatele
ja tarvitajatele hiljuti kohale jõudnud:

Jääminek» tagajärjel on Rosona-jõe
paremat kallast 320 meetri pikkuselt ja 32

meetri laiuselt Rarwa-jSe suu lähedal

G

jõesängi allu jäänud, ühes sellega jäi ka
Me alla 3 elumaja. Wee ohwriks lauges
Gtepan Artamonomi, Helene Lassingi ja
Skaterlua Parasei elumaja. Artamonom
ja Parasei jõudsid ise sõdurite abil ma
jad lammutada ja lammutatud materjal
kaldalt tõmmata, Aua aga H. Lassingi
maja lõhuti meest, kusjuures osa palke
moolust kanti merre. Sadamakapteni
esindaja hindamise järele, kes kohapeal

i
GG

käis, on meeõnuetuse läbi kahju saanud:

Gtepan Artamonom — 500 krooni, He
jade lammutamise ja lammutatud maja
de palkide päästmift juures on sõdurid
euuaftsalgawalt tööd teinud, wastasel

korral oleks Mfi wiinud kõik kolm elu
maja merre.

Wesi wiis Lagedi weski tammi.
Toila juures Püha-jõel mesi ou üle
kallaste tõusnud. Pühajõel asuma suure
Lagedi wesiweski tammi mesi wiis ära.
Weskiomanik Saare kahju on üsna suur.
üldiselt hakkab suurmesi juba kaduma.

Kewad oa edenenud haruldase hoo
ga. Paks lumekate on umbes ühe nädala
jooksul häwinenud täiesti. Liigwefi, mis
teMas laialdasi uputusi, on lõplikult ala
nemas. Ka teedelt ou jäätise-kord kadu
mas ja mauker afuuud igaljmol ree ase
mele. Kui ilmad seniselt edasi püsiwad,
siis mõne päewa möödudes mõiwad teed
tolmama hakata.
Orased on igalpool Võrdlemisi hästi
talmitunud. Lühiaegne lumikattest mäda
nemine ei toonud endaga kaasa tawaliselt juhtuwat orase lämbumist kewadel.

Kui öökülmi ei tule, siis wõib taliorastest kõige paremat loota.

Selleks aitawad kaasa ka soojad ilmad.
Maa on tõmbumas juba rohelisse. Kuna
loomatoidu puudus suur, on mitmel pool
juba kari wäljas.

Nagu harilikult, on ka tänawu Püha
jõel lõhefaak rohke. Kuna wesi lõhkus
tammi, wõiwad kalad kaugemale jõkke
kudema tulla, ümbruskonna elanikest ou

paljud lõhejahil. Püütakse õngedega,
wõrkudega ja ka tihti lastakse püssiga.
Peale lõhe on jões weel teisi kalu läbi

suwe. Suwitajaid Toilast käib harili
kult õige rohkelt õngitsemas.

West räästani.

Ainult madalamates kohtades teeb

Kewad tõi uputusi fõifial.f Jj§

muret orastel püsiw mesi.
Heiuapuuduse tõttu on lume kadudes
loomi lastud metsa Ma ja koplitesse, kus
nad pohlawartest ja mullusest kulust toitumad.

Suurwesi sünnitab praegu üle maa
suuri kahjusid.

Emajõel Tartu linna kohal wesi
tõuseb järjekindlalt, nii et kardetakse jõe
kaldal asuwa ujula saatuse pärast. Ujulat

toodi mootorpaat ja lendsalk kaitsma.
W a l g a maawalitsus on wõtnud kok
ku suurwee kahjud. Kannatanud on 56

suuremat ja wähemat silda ning kogu
kahju ulatub 5220 kr. peale. Nende kah

seemneid.

AiaviljaLoom atoidu juurikate-

VosvoriKaaliLämmastikuj. n. e.

i

väetisi.

Jlmarise” pere koos.

19
Loterit-tült asjas seltsi juhatusele wabad käed.
J Hausing ja
Gd. Seemann seltsi auliikmeks.
Esmaspäewa õhtul kell 7 peeti aastal ühise loterii, kusjuures loterii
Narwa eesti seltsi „Jlmarise" aastapeakoosolek. Koosolekut juhatas A.
Pahla, protokollis Kus ma.

korraldamise alul lepiti juhatuste wahel
suusõnal kokku. Raha jagamisega nüüd

Läinud aasta kassa-aruande kohta

nõudmise juures, et loterii tulu jagataks

andis seletusi J. Hau siug. Seltsi esi

järgmiselt: 2k „Wõitlejale", Vs „Jlma-

mees A. P i t s a r kandis ette seltfi tege-

wuse-aruande. Mi aruanne kui ka

risele". Ka seltside juhatuste wahelised
koosolekud pole annud kokkulepet sum

1931. a. eelarwe — 16.150 krooniga

made jagamises, kuni tüli otsustati:

tasakaalus — wõeti wastu.

anda lahendada wahekohtu kätte.

Pikemaid sõnawõtte oli „Jlmarise"„Wõitleja" loterii-tüli kohta. Nagu tea
da, mõlemad seltsid wiisid läbi käinud

J. Hansingu ettepanekul „Jlmarise"
peakoosolek asus seisukohale — loterii
asjas jätta seltsi juhatusele wabad käed.

ei tulda wime, kuna „Wõitleja" püsib

Walaa linna ning eraisikute kahjud.

Wiljandimaal püsib külasid ikka
weel uputuseohus. Pärnu-jõgi on paisuuub 4— 5 kilomeetri laiusäs, uputusepiirkond umbes 5 km. pikk. Kõik ümbrus

5 jalga wett.
Ka naabrimail kollitab suurwesi ela-

isikke. Uputus Wäina-jõe ülemjooksul
Lätimaal on enneolematu. Wesi on nii
kohutawal kõrgusel, nagu seda juba 50
aastat nähtud ei ole. Paljudel majadel
ulatub ainult katus weest wälja. Elani
kele annab abi politsei ja tuletõrje.

Koosolekul wiibis ka k.-s. „Wõitleja"
juhatuse esimees T. Käbin, kes ei eita
nud suusõnalist kokkulepet, mille kohta
polewat ainult kirjalikke tõendusi. „Kui
koosolek oma otsuse juure jääb" — ta
ütles — „siis ei saa mina sinna midagi

Juhatuselt pandi ette walida seltsi
kauaaegsed tegelased J. Hau siug ja
Ed. Seemann seltsi auliikmeiks, mis
ka koosolekul üldist heakskiitmist leidis.

Juhatusse waliti tagasi wanuse jä

rele wälja langenuist A. Pitsar jn
A. B a ch m a n n, kuna J. Lusti asemel

sai juhatusse J. Hau siug.

Jõhvi alevimaade küsimus
Tallinna riigimaade planeerimise peakomisjonis.

Jda-Virumaa riigimaade planeerimise komisjoni otsus
muudeti osaliselt alevi kasuks.
28. aprillil oli Tallinna riigimaade

Planeerimise peakomisjon otsustas

planeerimise peakomisjonis Jõhwi alemi
maade küsimus harutusel. Jda-Wirumaa
riigimaade planeerimise komisjon Nar
mas otsustas senised Jõhwi alemi elani
kel kapsa- ja kartulimaadena kasutada
olewad pöllulapid anda asundustaludeks
planeeritutena uutele kasutajatele wälja.
Selle otsuse peale alemi elanikud esitasid

Jda-Wirumaa planeerimise komisjoni

protesti ja küsimus oli Tallinna riigi
maade planeerimise peakomisjonis uuesti
harutusel.

Alewihuwides esinesid alewiwanem
R. Lepik, alemiwolinikud adw. N. Wilde-

nau ja M. Treilman. Asunike hnwide

Ltsarongid Narwa laulupeo
ajalS käiku.
28. skp. kell 11 homm. oli k.-s. „Wõit-

leja" ruumes koos Narwa laulupeo
toimkond. Toimkond käis tutwumas ko
hapeal laulupeoplatsiga ja samuti laulu
peoplatsile wiiwa tee seisukorraga. Kin

nitati laulupeomärk lõplikul kujul ja
otsustati pöörata raudteewalitsuse poole
laulupeo tegelaste rongide asjas.

5-aaStane.
Narwa wäikekaupmeeste ühing pü
hitseb 1. mail oma 5. aastapäewa. Sel

puhul on korraldatud „Jlmarises"
30. apr. kell 9 õht. pidulik kooswiibi-

soovitavad oma valikust uusimaid

„Astra" aktus „Jlmarises".

mine.

1. mail pühitseb Narwa n.-ü. „Aftra"
oma 6. aastapäewa. Hommikul on Peetri

kirikus jumalateenistus ja kell 4 p. l.
„J!marises" aktus.

KergejõuSti.u knr used

Aia- ja loomatoidu juurikate seemneid
odavate hindadega.

I

konna metsad, samuti ka põllud on weest

Kohtla-Järvel, Kukrusel ja Kaval

ttevattooaia rme sorte

••
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üle ujutatud. Põldudfl on paiguti kuni

Narwa wäikekanPmeeSte ühing

Eesti Romlteeloste Torult. Dhlsustc kouplusctf

PÕLLUTOORIISTU

jude hulka ei ole arwatud Tõrwa ja

parata".

kaitsja Kütis tagandatt alemiesindajate
ettepanekul, kui Narma planeerimise ko
misjonist sama küsimuse harutusel olles
komisjoni liikmena osawõtnu.

1. mai ettewalmiStused Wene-

JngeriS.

Nõnk. Wene poolses Kulla-külas te
hakse ettewalmistusi 1. mai pidustuste
wastuwõtuks. Punakordoni ette tõsteti
juba 28. aprillil uus punane lipp, kuna

wana oli juba pleekinud ja warraski
wiltn wajunud.
1. mai puhul oodatakse suurt „miitiugut". Ümbruskonna elanikud-ingerlafeb' tulewad isegi 10—15 km. kauguselt
sellele miitingule, et näha omakseid kes
wiibiwad wabaduses.
Läinud aastal kommunistid karjusid

üle piiri, et järgmist maipüha tulewad
pidama traktoritega Eesti-poolses külas,
aga naerdakse, et jätkuks wanu atrugi.

30. aprillil, neljapäemal, kell 9 õhtul

„Mõitlejas".

Wene ttubis meestelaulu seltsi korral

Narwa k.-s. „Wõitlejas" R. Utt juhatu

dusel mai wastuwõtu-õhtu. Kamas laulu
kooride ettekanded. Lõpuks tants. Män
gib Rolss-Band.

3. mail kell 10 homm. algawad
sel kergejõustiku kursused mõlemale soole.

Kursuse maks 50 senti ja 1 kroon.

00

Heina-

Kevadised veed.

lene Lassing — 1000 krooni ja Ekaterina

Parasei — 1250 hooni. Nimetatud ma

»

Vilja-

Alutaguse Elu

00

otsust muuta alemi kasuks, nii et osa põl

lumaad ja rohumaad jääb alemi kasu
tada.

Teatawasti põllutüöministri otsusel
15. aprillil esitatud Jõhwi alewiwauema

R. Lepiku, alewiwolinike N. Wildenau
ja M. Treilmani palme peale jääwad
kõne all olewad maad weel üheks aas
taks alewielanike kasutada ja planeeri
mise komisjoni otsus astub jõusse rendilühtaja möödudes. Aastaks kasutada jät

misest on juba amellikult teatatud Jõh
wi ringkonna riigimaade walitsejale ja
alewiwalitsusele. Planeerimise peako
misjoni otsus teatati amellikult 29. ap

rillil.

KarSkusPäew NarwaS.
3. mail kell 2 päewal korraldaroad
k.-s. „Wõitlejas" k.-s. „Wõitleja", Narwa
skautide malewa, ENUNO ja NMKÜNO
karskuspäewa, kus kõnedega esinewad

T. Käsper, O. Hindus, Kalkun ja
W. Mustek.

Tööseisaku tõttu 1. mail ilmub
järgmine „Põhja Eestt" number teifi-

päewal, 5. mail.
Rongikäike läbi linna.

1. mail on kaitsewäe rongikäik läbi
linna.

2. mai õhtul on tõrwikutega rongi
käik läbi linna.

30. apr. awatakse ÜNÜNO ruumid
mai wastuwötuga.

NARVA PEETRI TULETÕRJE
MEESKONNA

liikmeil ilmuda täies paraad-vormis de
poo ruumesse laupäeval, 2. mail, täpselt

kell 20K — jüriöö-rongkäiguks.
P. Lužkov, peamees.

toimetavad Kõige paremad ajaKIrJandusiiiciid jõud provintsist Kaastöölised Kõigis
keskkohades, Ko&tla-Järvel, Mäetagusel,
Kuremäel, K.-Jõul, Püssis, IisaKus. Harvas.

Nr. 48.

Eelarvevaidlusi südaöötunnini.
Teisipäeval südaööks jõuti lõpule linna 1931. 32. aasta eelarve harutamisega.— Eelarve
võeti vastu tulude ja kuludega tasakaalus 762.222 kroom.

Seitse tundi büdsheti-rääkimiji.
Narma linuawolikogu korraline koos
olek teisipäetval, 28. aprillil, algas kel!

6.-rs õhtul. Alul wolinikke koos 35, ju-

hataja-kohal J. Hansiug.
8-punktilises päewakorras teisel kohal
seisab kohe

Lw. 21, Sä t l ilristl.): „Kas milke
wiietk?"

Lw. J. K n n s k: „See oleks teile
jõukohane."

Lw. A. Sakk: ,.Nii oli tööerakoni.ameeSte jutt."

limro ISM. SL. aasta eelarrv -.
arille kohta arwata, et sellele kaldub mv
likogu tüö raskuspunkt. Nii ta, kujuneski
— terwelt seitse tundi järjest kestis see
kord raetöö ja — liialdamatult öeldud—

Lw. J. K » n j k ütleb, et sarnast juttu
pole olnud, ning teeb samas kohe, olles

asja juures lühidalt peatunud, weel
teise ettepaneku: kärpida linnawalitsuse

esituskulud poolele — 1.500 kroonilt
750 kroonile.

jäi huwi õige pisut -- läks nii-öelda masindamise-korras.

Püewakord M-punktiliseks.

Linnapea J. Luts täiendab püewa-

Tööerakond ise oli nõus moodustama
5-liikmelist linnawalitfust?
Enne kui asutakse hääletusele, wõta-

wad sõna lw. G. Rumjan tsew

kordä kahele kohwikule awamise-loa-and

(tõend.) ja lw. W. Kokk (majandust.).
Mõlemad kinnitawad, et tööerakond

misega, mis paisutab päewakorra 10-

praeguse raekoalitsioorn saabumise eel

punktiliseks, ja seejärele wolikogü asub

tahtnud linnawalitsuse liikmete arwu
tõsta 5-le. Lw. W. Kokk toob ka ette,

tööle.

Nakkushaiguste ja taudide «astu wõitle-

et 1929./30. a. — J. Hermani linna

mise jundmääruseft

pea olles — esi tusk ulusid on olnud

wolikogü otsustab kustutada § 14., wastuwalt terwishoiu- ja hoolekandewaltt-

3.123 kr.; seega märksa rohkem.

suse nõudmisele, millega muutub ka sund-

wiawalduseks ette, et linn ei wõtaks oma
lauda kulusid, kui külaliste kutsujaks on
mõni eraorganisatsioon.

määruse järjestus. Tee osa sundmäärusest mis nüüd kustutati, kais erahaigemajade kohta ja seal nõuti, et kaudtde
puhuks haigemajus hoitaks maruks -.0 /»
wvodite armust ja sellekohased ruumid,
mille täitmine sünnitaks aga eraettewotetele, silmas pidades, et nad peawad end
ise majanduslikult tasuma, raskusi.

2. tundi eelarwe waidlusi.
Raesaali nurgakeüa osuti näitab pi
sut üle W?, fui asutakse linna 1931/32.
aasta eelarwe harutamisele.

Linnawalitsus on eelarme luure wolikogule awaldanud
pikema seletuskirja,
milles öeldakse, et kitsa aja tõttu, mispu

hul ka linna sissetulekud on hakanud
mõnel alal wähenema, see-wastu kogu
kondlikke ülesandeid linnakassal lasub aga
endises koormatuses, käesolewa eelarwe

koostamine on pidanud sündima
äärmkse kokkuhoiuga,

arwestades kulukrediitide määramisel
ainult kindlate loodetawate tuludega.
Kulusid on tulnud mahendada wõimaluicni; kärpimiste määra teeb piltlikuks

Lw. A. Kraan (sotsial.) paneb soo-

Nurjas...
Asutakse hääletusele. „Wäike linna
walitsus" saab poolt 6 tööerakondlase ja
rahwaerakonblase J. Lusti hääle, millest

muidugi on wähe. Ka esituskulu jääb
eelarwesse endises summas — 10 häält
koguneb wastu (tööerakond, rahwaeralondlane, osa sotsialistest), jälle wähe.
Juba nüüd on näha, et
tõsist arwustust eelarwele tuleb õige
pisut,

tui mitte sugugi. Iga pidur, mis wajutatakse eelarwe harutamise käigule, kan
nab tublisti isiklike huwikeste ja erakond
like tasa-tegemise-tahtmiste wimma, aina

opositsioon opositsiooni pärast. Eelar
wesse süwenemist on üsna wähe, seewastu hella isiklikkust rohkem tui tarwis.

Sel pinnal peamiselt waidlusi aetigi, ja
nii ei saanud teisiti, kui mindi isiklike
terawusteni. „Tööd" tehti paris mehe
moodi, kaugeke üle südaöö, aga wilja sai

üsna napilt.
„Palgawõitlus."
Tükk aega maadeldakse linna abisek-

juba seegi, kui teada, et osakondade eel' ärwetega üõuti esialgu korralisteks kulu
deks krediite üle 57.000 krooni rohkem,

retäri palga pärast. Wiiwuks areneb

tui linnawalitsus leidis wõimaliku ole

on 30 kr. otsast maha hääletatud, siis

ndi eelarwesse wõtta. Nn on saadud eel
arwe tasakaalu —

ta ihatakse, et sedamoodi on satutud ru

korralises osas 591.164 krooniga, era
korralises osas — 50.000 krooniga.
Ka on põhjalikumalt kui tawalisesti
eelarwe walmimise juures olnud linna
eelarwe-komisjon, kelle aruandes konsta

malasse seisukorda, mis ei tõsta wolikogu prestiishi, ja taas on palk endine!
Linnateenijate arstiabist

jätkub pikka juttu tükiks ajaks, kuni hää
letus lõpetab tagasilükatuks arstiabi kre
diidi suurendamise ja endise korra juure

teeritakse samuti, et linnawalitsus on
eelarwe kawa koostamisel talitanud
wäga kokkuhoidlikult, mitmeti saawutades kulude wähenemist, kuna ainult tule
tõrje ning heakorra atal, wäljudes tege

wisukord" sarnasel käidama! ja pikal

tanud Pika rea soowiawaldufi, hul
galt — 18. Nüüd peab eelarwe minema
meel läbi lõpliku sõela — wolikogü -r- ja
pidama eestkätt wastu Vastasrinna tule,
mida oodatakse huwiga.
Seletusi eelarwe-komisjonilt.

Wolikogü otsustab kõigepealt kuulata

ära eelarwe-komisjoni esimehe lw. A.
Pahta aruande, milles põhjendati ko
halikust kogukonnast mitmeti olenemata
eelarwe wnbimist ja anti seletusi komis

joni töö ja soowiawalduste kohta, Mdijelt eelarwe korralises osas kulud ei üle
ta eriti mulluseid, wahe on ligikaudu
- 3 A)0 krooni, erakorralises osas eelole\mi aastal on kulusid 50.000 kr., lõppe
nud eelarwe-aastal 43.000 kr.

Lõbuswirr-warr.
Eelarwe harutamise korra kohta esi
tatakse mitmeid ettepanekuid, paremalt,

keskelt ja pahemalt tiiwalt, ning woliloqu jääb wiiwuks päris nõutuks, kui
selgub, et on hääletatud maha üldiselt
eelarwe kohta rääkimiste wõimalus,
mida ometi soowiti. Ei jäägi teist üle,
tui asuda eelarwe harutamisele paragraaside kaupa, järk-järgu-haawal.

Wastasrind ründab.
Esimesena opositsiooni-pingelt saade-

tatse wälja lw. J. Kuusk (töõer.), kes
jääb ka lõpuni oma rühma eelarwe-wastast „tuld" juhtima.

„Wäike linnawalitsus".
Ta ütleb, et linnawalitsus kõneleb
lotkuhoiust, aga ei tunnista seda enese
juures. Leiab, et kogukondlike asjade
ajamine ei kannataks sugugi selle all, kui
linnawalitsuses oleks senise nelja liikme
aseme! kolm, mis annaks tunduwat kok
kuhoidu, ja teebki oma rühma nimel ette

paneku, wähendada linnawalitsuse liik
mete arw neljalt kolmele.

Linnanõunik naiswolinikuga kohtusse.
Sõna wõtawad toed mitmed, kuula

ra kse ära ta dr. R. Tuisu, E. Pun.
Risti Narwa osak. esimehe, seletus asja
kohta, aga lausa segasemaks olukord

muutub. Öeldakse, et asjal on „tolmu
juures", lastewanemaid delegeeritawat

toetust nõudma jne., kuni lw. pr. S.
Kapper hüüab wahele, et J. Metsatalu ise laitnud asja hvolekandekomis-

jonis maha. Ln. J. Metsatalu palub
wolikogü sekretäri kanda need sõnad

protokolli. Küllap wist huwitawalt
kohtuprotsessilt, kui ei lepita kokku, miiib
Narwa jälle rikkam.
Wiimaks jagutakse kaheks ettepane

kuks: 1) Kreenholmi laste-päewakodu
3.000-tr. toetusest määrata 1.000 kr.
Punase Risti Narwa komiteele, ülejää
nud osa Kreenholmile; 2) jääda toetuse
juure eelarwes esildatud jaotuses ja suu
ruses, — mis ka läheb läbi: 16 h. poolt,
14 h. wastu.
Tehnik jäeti kohata.

Tallinna maantee
kordaseadmisest, kuna praegune „k«ewiku-

lünawat ei sobi ja wõib tuua kaasa
õtmetusigi. Kordasead rvajaks aga suuri

summi, , linnapea arwamist möödu
13.000 .krooni, ja neid ei oska ka linn
nii kähku leida. Nii, et: tvist tuleb Tal
linna maantee! edaspidigi jääda „kae-

19 h. wastu. Selle asemel peetakse tarwi
liseks ametisse määrata majandus-osatomia ehitusjaoskvilda ehitus tehnik, pal
gaga 150 .kr. kuus.

€fimefed „pääfuk«kd“ N.Zöeluu;.
Narmast, Tallinnast ja Paidest supelkülalrsi päral

Sttwitajaid tänawu üle O.OOtMic?

kui esimesed suwitajad rvarakult ilmuwad

tal wälismaalasi oli Narwa-Joesuus
691.

Eelarwe kohta enam sõna ei wõeta
ja wolikogü juhataja — pisut enne süda
ööd — paneb

I. diwiisi orkester Narwa Jõesuhu

7 kiirpäewapiltuikku supelkülalisi
pildistama.

eelarwe, bilansseeritud tuludes ja kuludes
762.222 kr., wolikogule wastuwõtmiseks

ette, mis ka sünnib 24 hääle pooltolemisel.

Tööd on aga raekogul toeel rohkelt
ning hilisele ajale waatamatn kestab
koosolek edasi. Osa wolinikke ja ajakir
janikke käib Vahepeal kohwikutes keha
linnitamas, et pidada wastu rekordilise
kestwusega koosolekul.

Gelarwe-konrisjo^i fovwiawalDusiest
wõetakse wastu järgmised:

1) Üle tvna 1. augustiks j. a.

3. wene algkool 1. mene algkooli ruumi
desse ja 1. wene algkool wene ühisgüm
naasiumi ruumidesse.

2) Ühisgümnaasiumi ruumid tulewikus ära kasutada eesti algkoolide ümber
paigutamiseks.

3) Leida wõimalus kohalike tekstiiltoabriküte wanem-tõöliste (poolmdstrite)
ettewalmistamiseks.

4) Rewideerimisele rvõtta kokkulep
ped Wiru maawalitsusega kulude kand
miseks tööstus- ja naiskutsekoolis wastawalt tegelikele wäljaminekuile.

5) Toiduainete hindade languse pu
hul -suurendada wastawalt lastekodus
lastele toidunorm.

6) Korraldada otstarbekamalt linna
haiglas Röntgeni-aparaat.

7) Saawutada koolilaste arstimise

9) Katsuda linna ,,Riigi" metsa
ümbruskonna talupidajatega kokku lep
pida weeühingu asutamise asjas.
10) 5)oolt kanda, et linnateenijate
tõeline arw ei ületaks arwu, mis koos
seisus ette nähtud.

11) Tunnistada mittesoowitawaks,

mängima.
Narwa-Jõesuu alewiwalitsus sõlmis
l. diwiisi orkestriga lepingu, mille järele
diwiisi ortester hakkab Nartva-Jõesun
mererannas ja pargis suwitajatele män
gima 1. juunist luni 1. septembrini. Ni
metatud orkester on suwitajatelt heas
lugupidamises.

Mererand ja pargid seatakse

korda.
Alewiwalitsuse korraldusel on Narwa-Jõesuus alanud suwituskoha tnererauua ja parkide kordaseadmine ja pu
hastamine. Ühes sellega suurendatakse
mererannas ja pargis istepillkide arwri
ja hiljem tuuakse ka randa tugitoolid.

Heiirrich Braueri poolt ou NarwaJõesuu alewis, Wabaduse tän. 26, asu
tatud spetsiaal-tomaadikaswatus, mis esi
mene sellesartmue Eestis. Selleks ott chiratud suur klaashoone, kus juba 1000 to-

maati õitsemas. Tomaadid walmiwad
maikuuks. Huwitaw on see, et H. Brauer
õrna uues „wabrikus", kus peaks wähemalt 3 töölist olema, saab üksinda tööga

Punase Risti Narma komitee toetuse
asjas.

Läinud aastal komitee sai laste-

sliu olemi kohalt mererand umbes 2 kilo
meetri kauguselt jääkatte alt.

Kalapüük Narwa-jõel alanud.

päewatodu ülalpidamiseks linnalt toe
tust 2.000 kr. Tänawu on komitee jäe

tud päriselt toetuseta. Linnanõunik

J. Me isatalu seletab, et toetus ko

miteele olewat kustutatud seepärast, et

päewakodus on lapsi wähe ning pole

tajal tuli hoida kella peos, et raemehi
walimis-kastide juures hoida.
Mnniswaraomanike wastulaujed

korras.

Spordikursused Narwa-Jõesuus

korraldab kohalik s.-s. „Mlewala". Lek
toriks kutsutakse kohapeale spordi-instruktvr O h a k.

täiesti hakkama. Wähese füüsilise tööjõu
tarwitamine on saanud selles ettewõttes
wõimalikuks see-läbi, et seal sisseseade
tehniliselt eeskujulik. Wäikese kütte juu
res külmadel ilmadel on suures klaashoo
nes soojus seisnud üle 30 kraadi.
H. Brauer on tvabadussõja-aegne ohwitser, praegu erus.

lismaalased.

Nanva-Jõesuu kalurid algasid kala
püüki Narwa-jõel. Püütakse peaasjalikult
hawisid ja ahwenaid. Püüdmas käib 10

— 15 kaluri ümber, kalasaak kehwatvõitu.

Poiss ei tahtnud SSSN^isse
sõita.
Põgenes rongilt wanemate magamise ajal.
Esmaspäewa hommikul kadus Wene-

nematega koos Eestist lahkuda ja põge
nes wanemate rongil magamise ajal ara.

tomisjon oma senises kujus (ou esitatud

Muu osa päewakvrrast — 8 punkti—
masindati läbi sõna tõsises mõttes. Kell
näitas juba teist öötundi ja wolinikudki
olid tüdinud istumisest. Wolikogü juha

wälja töid wiiakse läbi hädaaoitööde

Rndehoiu-kobti randa.

ja 9carwa jaamade wahes ära 14-aastane
poeg Roman.
Wanemad sõitsid Nõukogude Wenesse, kuid poiss ei tahtrmd nähtawasti wa-

Lausa isiklikule pinnale kaldutakse

3karwa-Jõesuu alewalitsuse korraldu
sel ehitatakse Narwa-Jõesuus Kiriku tä
na mate uus spordiwäli. Osa uue spordi-

Wäga tarwilik oleks, kui alewiwalitsus illarwa-Jõesuu mereranda soetaks
mõtle riidehoiu-ruumi, mille wastu su
witajad tunnewad wajadust. Iseäranis
oh selle peale tähelepanu juhtinud wä-

witawaks, et teater hoiduks „pornograafrliste ja alatväärtuslike näitemängude

olema isegi küllaldaselt tihedaks sõelaks,
et kamale ei pääseks rõwedusi, ja wolikogul oleks sarnases küsimuses olnud asjata
teha „interwentsiooni".

Uus spordiwäli N.-JSesuhu.

Narwa laht oa juba jääst wabauemas. 28. aprillil wabanes Narwa-Jõe-

andmise wastu ei ole, kuid arwab, et see
toetus on antud siiski kergel käel. Eesti
teatritel on tulnud pikemat aega töötada
ilma toetuseta ja alles töö kaudu wõita

rida kultuur- ja haridusseltse) peaks

28. aprillil Narwa-Jõesuu alewiwalitsus otsustas luba anda 7 kiirpäewapiltnikule. Eelmisel suwel oli kiirpäewapiltnikke Narwa-Jõesuus 5, kuna nüüd seda
arwu kahe wõrra suurendati.

Narwa layt wabancb jääst.

maale sõitwal August Rümmelil Auwerc

samastamisest", — sai poolt 12 häält
27 koosolewalt wolinikult ja lükati ta
gasi (Hüüe sotsialistide pinkidelt: „Moraalne parem-tiib!"). Teatri repertuaari-

1926. u. — 2596, 1927. a. - 3210,
1928. a. — 4434, 1929. a. — 4985 ja
1930. a. 5181 suwitajat. Läinud aas

Wabrik toodab esimesi tomaate juba maiks.

teatrile toetust andes wolikogü peaks soo-

Wiimane soowiawaldus, rnille esitas

308, 1922. a. — 848, 1923. a. 1475,
1924. a. — 2033, 1925. a. ■— 2563,

MAil MQiiiiMs «.-MA

irv. P. Ellert (majaom.) selle kohta, et

rvaidlustes

1920. a. oli suwitajaid 158, 1921. a. —

kohale, siis sel aastal tuleb suwitajate

Lw. S. K a p p e r (tööer.) ütleb, et
ta tõene teatrile toetuse — 250 kr. —

selt teatrilt tähendaks V:r elanikega mittearwestamist.

suus aasta-aastalt näidanud tõusu:

kawaga ühel järgmisel koosolekul.

wastu.

juba mõnd aega ja toetuse ärawõtminc

6000-ni. Suwitajate arw ori Narwa-Jõe

tvanemad danikud teawad rääkida, et

on sugulased.

kinnitab, et kohalik wene teater tegutseb

.smvitajäte arw Narwa-Jõesuus ligi

Tallinna maantee tööde arwele, mille
kohta linnawalitsus esineb wolikogule

Weewärgi ja kanalisatsiooni tehniku

kui linnawalitsusele alluwates asutustes
teenijad-ametnikud alluwuse wahekõrras

Lw. G. Rumjan tsew (tõend.)

arw juur. Läinud suwitushooajal oti
9karwa-Jõesuus 5161 suwitajat ja anvatawasti eeloletva hooaja jooksul tõuseb

palk — 1.440 kr. — otsustati kanda

toetuse wastu Narma teatrile (1.000
trooni), kuid leiab, et alatväärtuslike
tükkide lawastamisele tuleks astuda

omale kätte toetuse saamise.

õhu vastutakistuse võitmise otstarbel
voolu jooneline kiiver ju kee ülisarnane
Jisakehau, millist sõitja pildistamisel
parajasti enda külge kinnitab. Mõlemad
Jäiendused* võimaldavad märksa pa
remat kiirust.

Narwa-Jõesuhu elama asunud ning naudiwad kuurordi kewadist ilu. Ka errd. wene waiitsuse ajal olewat üksikud suwitasad aprillikuu lõpul Narwa-Jõesuhu suwitama ilmmmd. Ottmetatud suwituskoha

8) Elektriwörgu laiendamiseks teha
laenu 30.000 kr.

Lw. P. Ellert (majaom.) ei räägi

kes neil päevil alles püstitas kolm uut
ilmarekordit oma sõidukil. Huvitav on

konna juhataja abikaasa, A. Laas, Tal
linnast prl. A. Koilga ja Narwaft maja
omanik G. Schults, kes suwitajatena

l20 kr., ei saa enamust — 14 h. poolt,

juures rohkem kokkuhoidu.

andmise eeltöödeks, toetuste juures aga
tuleb jätte pikemaid sonawõtte.

Pildil on huvitav stardi-ettevalmistus
luutud mootorratta võidusõitja Heunele,

wastawa haridusega tehnik, kuupalgaga

jäeti eelarwe harutuse lõpuni lahtiseks.
Supelkohab ja teatrid.
Lühemalt saadakse üle supelkohtade

500 kr ftattstika aasta-raamatu wälja-

VALMISTUMAS.

Narwa-Jõesuhu on juba 3 suwitajar
kohale jõudnud. Esitnesteks „pääsukesteks" on Paidest Eesti panga Paide osa

tada, korra teda juba on alatud. Asi

korraldamisest linnas, ka jääb eelarwesse

„LENDAV HE\'NE“ STARDILE

Lrunarvatitsuse esildis: tunnistada
tarwiliseks liuua-weewürgi ja kanalisat
siooni korraspidamiseks ametisse wõtta

juha asi niikaugele, et 180-kr. kuupalgast

jäämise ettepaneku. Seda pikein jutt saab

likust wajadusest, on kulusid tõstetud.
Eelarwe kinnitamisel liunawolikogme
wastuwõtmiseks komisjon on ühtlast esi

wüttese osa laste-päewakodu kasutajate
eesõigustamisele. .

rahuldati linnawalitsuse poolt esitatud
kujul.

Tallinna maailtee nr. 6 lubati wõtta
üle restoran „Linden" pidamise Eduard
Tederil.
Joala täu. nr. 3 awatud kohwik anti
üle Joh. Grünbergile, peale selle lubati

toed awada kaks kohwikut, Tallinna

H uut autojuhti.
23. skp. illarwa linnawalitsuse eksa
mikomisjoni ees sooritasid esimese liigi
autojuhi kutse-etsami Oskar Lafsberg,
Klaus Weber, Wassili Barattow, Albert
Tartal ja Ed. Brückmann.

Prof. Peeter rNammul f
Esmaspäewal lell V-2IÖ suri Taüinlla
ionfcrtoatoorinmi muusikaprofessor Pee
ter Rammul. Kadunu kannatas juba pitemat aega südamesooute lubjanemise all,

mis temale ka surma tõi. Prof. Rammu!
oli 49 aastat wana.

Laudast wiidi elus lammas.
Wargad toiduainete kapi-kallal.
28. aprillil teatas Narwa kriminaal
politseile Parwe tän. nr. 9 elutsew Alti
de Kont, et wargad on tunginud tema
loomalauta ja ära wiinud elusa lamba.
Kahju 15 krooni.

Samal päewal teatas krim.-politseile

Anna Woitsechowski, kelle elukoht

maant. nr. 22 ja Westerwalli tän. nr. 2.
Walimisi.

Waestemaja tän. nr. 14, et wargad on
lahti murdnud toiduainete-kapi ukse ja

7. algkooli hoolekogusse waliti
N. Schuwalow, Narwa sadama ko

suguseid toiduaineid.

misjoni liikmeks K. Ratassepp, peale

otstarbekohane hoolekande summasid see

ja palwed 1931. a. kinniswaramaksu

selle rida uusi terwishoiu-walwureid.

tõttu sinna ka paigutada, kuna ta wiiks

Vahendamiseks ja maksust wabastamiseks

Koosolek lõppes kell y»2 öösel.

wiinud kaasa 7 kr. 38 sendi, eest mitme

Mailaat Jõhwis.
Mailaai Jõhwi alewis peetakse 4 —
5. mail.

Nr. 48.

Alutaguse Elu*1

SOiasim kordonis areieoriii 8880! piirivatvor.
Weewool kandis parwelt jõkke kukkunud Nõuk. Wene piiriwalwuri Eesti territooriumile, kus
tn areteeriti. — Kordonisse wiimisel wenelane hakkas konwoeerijale wastu, tungides kirwega
kallale, ja katsus põgeneda.

Eesri piiriwalwur haawas Põgenikku jalast.
Pühapäewa õhtul sattus Söjasihi ti piiriwalwur lats appi hädalisele, tõmkordoui juures, mis asub Wasknarwa ra- bas ta kaldale ja tahtis wiia kordonisse,

joonis, üle piiri Rõuk. Wene piiriwal- Rõuk. Wene piiriwalwur hakkas aga
wur. Mees sõitis parwega mööda Wtro- wastu ja tungis Eesti piiriwalwurile
ja-jõge — õige piiri ääres. Jäämineku kirwega kallale. Rabelemise juures haatõttu ott weewool kõma ning kandis pii- ras wenelane Eesti piiriwalwuri püssiriwalwuri parwega Eesti territooriumi- rauast kinni ja tahtis tõmmata relwa
le. Sündmust nägi pealt Eesti piiriwal- oma kätte. Eestlane oli füüsiliselt tuge-

Samal ajal oli ilmunud sündmusko
hale piiri taha mitu Rõuk. Wene piiriwalwurit, kes kurjustasid oma mehe
äpardust nähes õige käredalt.

Wangistatud Rõuk. Wene piiriwalwur toimetati kordonisse, kust ta hiljem
saadeti edasi Wasknarwa.

wur, kes ruttas otsekohe «enelast aretee- wam, mispärast ei õnnestunud see katse,

Teisipäewal oli wahejuhtumise kohta

rima. Wene piiriwalwur püüdis tagasi Wene piiriwalwur püüdis siis põgeneda,
juhtida parme, kuid kaotas tasakaalu par- Ka fee ei läinud korda. Eesti piiriwalwe weerel ja langes wette. Temaga ühes wur kasutas wiimast abinõu ja laskis

Söjasihi kordoni juures Eesti-Wene piiriülemuste kohtamine. Eesti poolt wõttis
kohtamisest osa piiriwalwe Rarwa jaos

ka püss ja kirmes, mis olid kaasas. Ees- mehe peale, haawates teda jalast.

konna ülem kol. Scherwel.

M WtOsMW M0 M «Wor.

L meest kahe hobusega lagunewail jääpangal. — Hädalised toodi N.-Jõesuu sadama pääste
meeskonna abiga kniwale maale.

nast inimesekogustd, kes heitlesid lagune- sel murdus jalaluu, ta lasti hiljem maha. Wiiburist.

matel jääpankadel. Pikksilmaga waadates Päästetud toodi R.-Jõesuhu. Selgus, Eestlased sõitsid esmaspäewal koduselgus, et merehädalist on 5 meest ja kaks et nad on „piiritusekülast", mis asus me- külasse, kuna soomlased lahkusid N.-Jõe-

hobuft. rel ja milline jääolude halwenemise tõt- suust teisipäewal, et minna Tallinna kau-

Otsekohe ruttas hädalistele appi pääs- tu tuli likwideerida. Pääsnud olid Mi- du Soome,
temeeskoab ühes päästeredelitega. Jää- chail Korkmann, 25 a. wana, Aleksan-*1——^^ MMMM—— - - - _

a s j a pärast.

Teisipäewal kella Vsl paigu öösel ko

Ohtu! olewat läinud rätsepp naisega

he äraolekul oli lahkunud töökojast üks
ineestööline, siis arwati et see on enese
ära tapnud.
Mindigi snndmuse-kohale. Rätsepa
korteri juure oli kogunud ööriietes maja
elanikke. Isegi kordnik oli kutsutud koha
le. Wäljaküigu-koha uks tõmmati lahti.
Seal polnud aga ainustki elawat hinge.
Seinad olid tugewad ja ka muidu polnud
wõimalik wälja pääseda. Uudishimulike

kinosse. Tema jäänud töölistega koju.

majaelanike näod wenisid pikaks, sest asi

Kella 12 ajal tulnud peremees koju.

oli päris lihtne. Ust sulgedes haak vii

Tahtnud minna wäljakäigu-kohta, kuid

langenud iseenesest kinni!

putati ühe Narwa krimiuaalametniku
lorteri uksele. Koputamist läks üha tugewamats ja ametnikul ei jäänud muud

üle, kui hiline külaline lasta sisse. Ust
awades selgus, et eeskojas oli ühe Jonoru rätsepa teenija. Ta seletas, et tema
peremehe korteri wäljakäigu-kohas on kee
gi enese tapnud.

uks olnud seestpoolt haagis. Et pereme-

1. mai Jõhwis.
1. mail kell 11 hommikul on 4. üksi
ku jalawäe-pataljoni ja kaitseliidu Jõh
wi patarei rongikäik läbi alewi.

weepind Narwa-jões tõuseb.
Erilist uputuseohtu pole karta.
Viimaste päewade jooksul on weepind Narwa-jões hakanud tõusma, kuid
erilist hädaohtu sellest tõusust pole meel

karta. Narwa linna piirides on mesi
Narwa-jões nullpunktist kõrgemal seis
nud: 21 aprillil — 1 m. 27 sm., 22. apr.
— 1 m. 41 sm., 23. apr. — 1 nt. 52 sm.,
24. apr. — 1 m. 61 sm., 25. apr. — 1 nt.
66 sm. ja 26. apr. — 2 m. 2 sm.

„Wirum. Teat." Jõhwi rööeri-

„ Moodne" poeg vedas ema sisse.
Pettis iihes sõbraga Vanainimeselt weksleid 800 kr Väärtuses wälja.
27. aprillil teatas Narwa kriminaal- Poeg sõbraga lahkus, kuna ema jäi ootapolitseile 4. Paemurru tän. nr. 14 elut- ma raha. Ta tegi koguni ettewalmistusi

jew 57-aastane Miina Nukka, et tema maja põhjalikuks remontimiseks, aga
poeg Eduard Nukka on petnud teda. pcstw läks päewa järele ja nii möödus
Umbes kolm nädalat tagasi tulnud kolm nädalat, ilma et poeg rahaga oleks
eidekese juure tema poeg, kes elab Jõhwi ilmunud. Paar päelva tagasi sai Miina

alewis ühes Kohtla asunduse elaniku Krediitpanga Jõhwi osakonnalt

kondlikku eksalewiwanemat puh
taks pesemas.
«Wirum. Teat." tõi teate, et Jõhwi
endise alewiwanema Käbina ja sekretäri
Härma wastu olewat prokurör süütunde-

mürkide puudumisel asja Jõhwi endise
alewiwalitsuse tegewuse rewideerimisel
ilmsiks tulnud wäärnähtuste kohta lõpe

tanud. Järelepärimisel selgus, et see
teade ei wasta tõele.

Aleksander Õunaga. Mõlemad seleta- teate, et keegi Mindi nimeline isik on
nud, et maja wäjab hädaliselt remonti, diskonteerinud tema wekslid pangas ja
Raha remondiks olewat wõimalik saada, need on läinud nüüd protesti,
andku tema aga oma allkirjaga wekslid Wanake pööras ametiwõimude poole,

nende kätte. süüdistades poega ja tema sõpra kelmuPaha aimamata kirjutas ema weks- ses.

Utele alla, kogusummas 800 krooni eest.
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Hulk talusid SkarjaUnas haamri alla.
Riigilaenudega majapidamise korraldamise asemel tehti „olemisi". -

Arwati, et piir tuled Narwa-jöele ja wõlgade tasumine riigile lauged ära!

Tabati Narwa turul warastatud kraami müütamiselt. — Esitas ametiwõimudele end mõrtsukana, et Päästa nahka.

Tuli Tartust Narwa wargile?
Teistpäewa hommikul tabati Narwa
turul kahtlase wälimusega mees, kes
müütas warastatud riidekraami. Tabatu
toimetati kriminaalpolitseisse. Seal esi

tas ta Johannes Jllo nimele isikutun
nistuse, mis wälja antud Tartus. Isiku

nimeline isik on tõepoolest olnud l*/s
aastat Vangiroodus, kuid tapunst-katse
pärast, ka isanimi polnud õige.
Oli selge, et mees waletab jälle. Pi
ka usutlemise peale nimetas ta end Fer-

dinand Peetri p. Krooniks, 27 a.

tunnistusel oli rohkesti elukohamuutmise
märkusi, ülekuulamiseprotokollile allakir

wana. Ta olewat Tartus kinni istunud

jutamisel selgus, et käekiri on täiesti

pääsemal kohtuwõimude eest.

ühes Mänglusega, kelle nime aü arwas

lahkuminew isikutunnistusel olemast käe

Praegu on meel kindlaks tegemata,

kirjast. Meest hakati usutlema. Lõpuks

kas tabatu õige nimi on Kroon. Ta üt
les enese tulewat Rarwa 20. aprillil

seletas ta, et ettenäidatud isikutunnistuse

olewat ta leidnud Tartus. Tema õige ni
mi olewat aga August Jaani p. Mangl u s. Et oma isikut kindlaks teha, ütles
mees meel enese olewat kinni istunud
1 V* aastat tapmise pärast. Karistusraa-

Tartust. Siin wale isikutunnistusega ela
des wargapoiss arwas awanewat roosi
lisi wäljawaateid warguste toimepane
miseks. Ainult mõne päewa sai ta tegut
seda ja nüüd tuleb tal minna jälle trelli

matust järele waadates selguski, et selle

de taha.

A«el H MHoiilc lahide.
Ülejäägi arwel lastele sooja toitu.

Pühapäewa õhtul kella x!tl paigu tükkidelt tõmmati kindlale jääle mehed der O n g, 21 a. mana, mõlemad pärit
märkas R.-Jõesuu sadama kapten Mar- ja hobused. Kaks meest oli langenud wet- Mokast, A. Borkell, E. Mägilane
t ins on merel umbes 5 kilomeetrit ran- te ja lõdisesid külma pärast, ühel hobu- ja A. Reimann on soomlased ja pärit

Tüli tühja

Wargapoiss kolme nimega.

Toetust saadi ministeeriumilt riidewarustnse muretsemiseks 4000 kr —

Merejääle asutatud „piirituseküla" hävines.

Ärev öö olematu enesetapu pärast

Z

! Kõige parem t ■
■■

Neü päewil esitas Narwa puudustkauuatawate laste awitamise komitee
sotstaal-ministeeriumile komitee poolt
wälja jagatud riiete aruande.
Narwa komitee on jaganud wälja 3.
weebruarist kuni 2. aprillini: palituid—
59, ülikondi — 26, kleite — 110, pükse
— 48, plüüsisid — 32, weste — 2, ihu
pesu — 242, pihikuid — 43, põüestd —
3, tekke — 8, linasid — 10; kokku 583
asja.

Suurem osa wäljajagatud riide wa-

ja saapaid.

Toetust sai komitee haridus-sotsiaalministeeriumilt — riidematerjali muret
semiseks 2600 kr., tööpaikadeks 1400 kr.,

kokku 4000 kr. Sellest summast kulutas
komitee riide ostmiseks 1818 kr. 01 senti
ja tööpaikadeks 142 kr. 30 senti, kokku
1960 kr. 31 senti.

Õmblustöid tegi 15 linnatööbürsis
registreeritud naistöötut, neist 3 komitee

arwel. Korter, küte ja walgustus oli

rustusest walmistati komitee poolt palga

Naiskodukaitse poolt.

tud uaistöötute abil ostetud riidest, ku
na wabatahtlike annetustena tuli kokku
õige wähe. Riideid jagati 363 lapsele al
la 15 aasta wanuses, neist mõned said
kaks ja enam asja. Peale selle jagati ko
mitee poolt lastele wälja 68 paari kingi

Riidewarustusest ülejäänud summa—
2039 kr. 31 senti — lubati ministeeriumi
poolt komiteel tarwitada laste toitmiseks.

Seega awanes Narwa komiteel wõima
lus jatkata lastele sooja toidu wäljajagamist weel maikuu kestel.

IM'!
Narwa nahakaupmehed Poljakowid lähewad kohtu alla.
Teatamast! läinud nädalal tuli Nar
was ilmsiks, et wennad Jakob ja Sem-

kaup Võrdlemisi madalalt. Kõrwaldatud
nahakauba kohta on kohtupristawi poolt

jon ning nende isa Pawel Poljakow

protokoll kokku seatud ja sündmusest ame-

on kõrwaldanud aresti alla pandud ja

tiwõimudele teada antud. Poljakowide

oksjonile määratud nahakaubast umbes
40 puuda mitmesuguseid nähku. Nüüd on
selgunud, et kõrwaldatud nahkade wäär-

süüteo harutamine läheb Rakwere-Paide
rahukogu kätte, sest kõrwaldatud kauba
wäärtus tõuseb üle 1000 krooni.
Kõrwaldatud nahakaup oli oksjonile

tus oksjonihinua järele on 219375 sen
ti, kuna turuhinna järele peaks kõrwal
datud kauba wäärtus weel kõrgem olema,

määratud Narwa kohtupristawi J. Rii
nast poolt.

sest harilikult oksjoni jaoks hinnatakse

„lndiaanlased“ Pähklasaarel.
Seiklusfilmid õhutawad noori „sõdima".
Siähtawasti seiklusromaanid ja -sil- olid omawahel sel saarel moodustanud
mid ei jäta noortele oma mõju awalda- kaks suurt laagrit, «Must Kotkas" ja
mata. Läinud pühapäewa! Pähklamäe «Surmaw Tiiger", missuguste laagrite
saarel, mis asub Narwa linnast umbes «indiaanlased" omawahel wöitlusi pidaVs kilomeetrit eemal, wõis näha omapä- sid. Laskeriistadeks tarwitati odasid,
rasi pilti. Sellele saarele, põliste puude mis olid walmistatud IV2 meetri pikja kiwide wahele, oli kogunenud heake kustest keppidest. Kellele „oda" keha keskarw linna poisikesi, kes wõisid umbes 10 osasse puutus, see pidi «surnult" jääma
kuni 12 aastat wanad olla. Poisikesed maha lamama.
m * i t..f* « t _ icv ..
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Wiimastl ajal on jõudnud oksjonilaine otsaga Gkarjatina malda. Valla

mallamakse ei tahtnud wenelased õien
dada.

Wenelane wiiS kalakoorma.

eruwwit ihhh»vhv%
Uuel rentnikul 40.000 palki.

maja seinad on otse üle külwatnd oksjom-kuulutustest. Enamus on neist wallamaksu ja riigilaenude sissenõudmised.
Mõni aasta tagasi, kui riigi poolt hakatt antuna põllupidajaile maaparanduse

Wenelased uskusid, et Eesti-Wene
piir tuuakse Narma-jõeke. Siis loomuli

Purtse kalur A. Pikke teatas polit

A.-s. „Silwa" Narwa lauawabrik

tud metsamaterjal saadetakse wAismaile.

seile, et keegi wenelane olewat wõtnud
temalt rannas koorma kalu.

„Forest" anti administratsiooni poolt
rendile S. Minkow, Kopelewski ja Kolle

tähendama, et Narwa lauawabriku tege-

seks". Wenelaste unistus ei läinud täi

„Kultuur"-mävgid wõimla leinal.

ja seemnewilja laenu, kasutati seda ju

de ja nüüd on jõudnud kätte laenude ta
gasimaksmise tähtpäewad. Raha pole
aga kellelgi, mispärast lähemad talud

Ühisgünnmasiumi hoone wälisseinal,
!us seisab ladina-keeine lause: „Terwes
tehas terwe waim," on parajasti gümu.
wõimlasse wiiwa ukse kõrwale kritselda
tud rõwe eestikeelne sõna. Igatahes sei
sab selle «autor" terwest Maimust üpris

hust wene külades õige ohtrasti. Saadud
laen ei läinud aga majapidamise korral
damiseks, maid selle eest osteti lõõtspille,

kult pole maja Eesti riigile wõlgasid
maksta ja saadud raha on otse „kingitu

oksjonile.

miina ja tehti Lustlikke olemist". Ka

Rlnnisvorttmaksu maa peolt võetule Mm* järele
Adrasajaudite asemele pnhtakasnrudlad — Wanataluuike maksumää
rad wäheuewad, asunikel suureuewad.
Tänawused kinniswaramaksu mää
rad maa pealt on wallawalitsuste poolt
talunikele kätte saadetud. Maksustamises
on uuenduseks see, et tänawused maamak
su määrad on esmakordselt seatud kokku

uue maahindamise alusel, mis wiidi lä
bi aastat kuus tagasi. Endiste adrasa-

kasurublad maksuteate-lehel ilmselt wn-

lesti märgitud, sest möödunud aastal
kätte antud ostulepingul on nende arw
teine.

Aianduse kursusi.

jandikkude asemel on hindamise aluseks

Kohaliku jaoskonna-agronoomi kor

wõetud Põhja-Eestis ühtlaselt Lõuna-

raldusel on aianduse kursused — K o h t-

Eestiga puhtakasurublad.
Uue hindamise tulemusena on wanu!
talunikel maks wähenenud, kuna asunikel,
eriti neil, kelle maad mõisasüdametest,
on wastawalt maawäärtusele maakinniswara-maks suurenenud.

l a s 3. mail, J õ h w i s 4. mail, P u -

Kes maksustamisega rahul ei ole,
neil on wõimalus esineda protestiga wallawalitsuse kaudu. Jõhwi wallast on pro
testi awaldanud ainult mõned üksikud.
Muuseas ühel Edise asunikul on puhta-

Õöwalwe Rarwa apteekides.

1. maist kuni 7. maini'on ööwalwe
Manas apteegis, Raekojaplatsil.

r u s, Kukuri talus, 5. mail. Õpetatakse
puude lõikamist, pritsimist ja kewadisi

töid aias. Kursusi annab Wirumaa

kaugel.

Nimetatud kohas oli sild ammugi lagu
nenud ja ei wõimaldanud liiklemist. Uus

õnnistus"

Narwa teatri sügishooaja awatükiks.

Autorilt saadi arnuõiguslik lawas-

wabrik „Naroowa". Uue metsasirma
poolt pannakse Narwa lauawabrik käima

Võrreldes eelmiste aastatega peab
wus on märksa wähenemas. Eelmistel
aastatel töötas Rarwa lauawabrik 5 —
tz kuud ja tööliste arw oli 500 ümber.
Tegewus on wähenenud selle tõttu, et ko
dumaa ümbruskonna metsadest pole enam

wõimalik nii suurel armul palke saada
km waremalt ja et nüüd enam SSSRllst

20. mail ja tööle Võetakse umbes 200

ei tule palke ümbertöötamiseks, stst we-

töölist. Tööd jätkub Narwa lauawabrikus
200 töölisele paariks kuuks, ümbertööta-

nelastel on oma lauawabrik, mis mõni
aasta tagasi ehitati Luuga-jõe kaldale.

Raske õnnetus kännulõhkumisel.
Mehel film Peast wälja, hobune wigaseks.

tamiselnba.
Hiljuti pööras Narwa teater kirja

27. aprillil kell 2 päewal juhtus Tam- Haawatule andis esimest abi Jõhwi
miku asunduses asunik Manast krundil jaoskonnaarst dr. H. Lasberg ja ta saa-

nik Hugo Raudsepa poole ainuõigusliku
lawastamiseloa saamiseks Narwa linnas
«Põrunud aru õnnistuse" peale, mis ott

kände lõhkudes Jõhwis, Metsa tän. elut- deti Tartu rawimisele. Aleksander Kenstwa Aleksander K e n n 0 g a raske õn- no on 42 aastat wana ja abielus,

wiimsels uudispalaks komöödia alal

enda arwates wäljaspoole lõhketabawuse lahti olem hobune, kes ehmudes plahwapiiri, kuid wahemaa osutus lühikeseks ja tustest lähedale jooksis. Kännu Md tun-

Raudsepalt ja kujutab linlaste elu auto
rile omases piltlikus peeglis.

Neil päewil saabus Narwa teatrile
kirjanik H. Raudsepalt nõusolek. Teos
tuleb lawastamisele tulewa hooaja alul
awatükina.

netus. Kenno süütas laengu ja jooksis ühtlasi sai ka haawata lähedal koplis
laengu plahwatudes kännukild tungis A. gis hobusele rindu, sünnitades 7 tolli
Kennole paremasse silma. Silm jooksis sügawuse haawa. Hobusest saab waewalt

wälja. töölooma.

Slaudari Industrial Trusti esitaja saabub.

Taapapaar WiiS aastaks Vangi
roodu.

1930. a. nowembrikuu alu! läks ka
duma «Kiwiõli" tööliste-majas Sergei
Hodunowil paar saapaid. Marguse oli

Uus sild, ühes teewälli tõstmisega läks

Pannud toime Jwau Sergejew, kes taba
ti warastatud saabastega Narwas. Mees
tunnistas end Marguses süüdi, mille eest
rahukogu karistas teda 1 aasta wangi-

maksma 3.000 krooni.

rooduga.

sild ehitati fenolaadiga läbiimbutatud
palgest, ühtlasi silla ehitamisega on teok
sil tee muldkeha tõstmine silla lähedalt.

ostetud 40.000 palki, mis mai alul parwetatakse nimetatud lauawabriku juure.
Umbes pool osa palkidest parwetatakst
Narmast Narwa-Jõesuhu, kus asub laua

H. Raudsepa „Põruund aru

aianduse instruktor T i g a n e.

Toila sild läks maksma 3000 krooni.
Hiljuti walmis uus sild Toila teele.

üheks aastaks. Uuel metsafirmal on juba

200 töölisele 2 kuuks tööd.

Oodatakse Tallinna kõige lähemal ajal.
Standart Industrial Trust Londo teks läbirääkimisteks, siis on trust asja
nis, kellele wabariigi walitsus andis optsiooni Eesti weejõudude uurimiseks, on
seni teatawasti näidanud passiiwsust küsi

muse wastu, kuna ta ei ole oma kawatsustest lähemaid teateid annud. Kuna aga

neil päewil lõpeb 2-kuune tähtaeg, mille
jooksul ttust pidi oma esindaja Tallinna

saatma wabariigi walitsusega lähema

nähtawasti hakanud liigutama. Esmas
päewal saabus majandusministeeriumile
telegramm, milles öeldud, et trusti esin
daja Wasiades juba Londonist wälja sõit

nud ja on teel Tallinna, kus tema astub
optfiooniga seotud küsimustes läbirääkimisse walitsusega.

Alutagust Elu*

4

!fr. 0-

IMARVA TEATER «VÕITLEJAS». ! N. E. 8. JLMARINE»
Headel l. malli 1981. a. kell s,8ft

Rahvaetenduseks

99

Raha tSnaval"
Viimast korda

Valge naine

10. mail, 1931 a. kell 16 sünnib Jõhvi Vabal. Tulet. Ühingu ruumes nimetatud hoone sisemiste ja välimiste

Publiku soovil veel kord!
Viimast korda!

Rahvaetenduseks

Pääsed 25 ja i;> snt.
K. Oesterreieheri lustmäng 3 vaat.
Sama päeva õhtul kell 8

K

Teadaanne.

Reedel, l. mail kell 7 õhtul

operett

KALURI TÜTAR
K. Kaasiku operett proloogiga 3 vaat.
Peipsi kalurite elust 1S05 a.

fifi

Pühapäeval, 8. mail 1931. a. kell 8.8u päeval

Rahvaetenduseks

.'Mikumärdi
H. Kadseppakom. 5 vaatuses. Pääsed 2o ja l;> snt.

kella- ja kulla-

Pä&setähed 15 senti.

99
Rumori"romantiline ur- 3 vaat. Pääseti 2j ja 15 sut.

kell S õhtul

sepoürist

MfU-PALL

Narvas. Joala tän. 16.

Laupäeval. S. mail ia püha

ostate kõige parema

Telel. 267

PMsetähed 25 senti.

JUHATUS.

SeinaÄratusKäekella.

Eifektid! Ettekanded! Tujuküllase oleng!

afVlimne valss

Tööde kirjeldusi ja lähemaid teateid võib saada V. Abelov’iit, Jõhvis, Turuplats nr. 10.

Tasku-

päeval, » maU

K1REVAD-ÕHTUD

Sama päeva õhtul kell 8

Opereti rahvaetenduseks

Väljapakkumine sünnib kinniselt.

Järelpakkumine 14. mail, s. a. samal ajal ja samas kohas suusõnaliselt.
Pakkumistest osavõtjatel tuleb ühingule tagatiseks enne pakkumist sisse maksta
10°/o pakutavast summast ehk nimetatud summa peale esitada panga garantii.

puukool soovitab: Z

Algus kell 9 õhtul.

õuna-, ploomi-, pirni- ja kirsipuid, marja põõsaid, •

Pääsetahed 25 senti.

O. Straussi operett 8 vaat opereti saadab täielik orkester

Rosa-Canina, Pirus maius suuremal arvul. ■

h-ra Ed; Knuude juhatusel. Pääsed 75. 50 ja 25 snt

(«•«••MM*.

Narva teater. Laupäeval, 2. mail.

Seemne kauplus soovitab: •

Narvas, Peetri pl. nr. 6.
Narvas, Viru tän. nr. 6.
Narva-Jõesuu aiaäri.
Puukool Narvas, Sepa tän., linna
haigemaja vastas kella 2—3

Parimaid

Esioonla ieatri võõrusetendus
kõige soodsamal! ostutin gimusil

puhtasordilisi, hästi idanevaid seemneid: era Vene- 2
ja uue Narva kurgi, porgandi, peedi, era peakapsa A
sort (kasvab kuni 10 kg.), looma naeri j t. Seemne •

ja söögi sibulad suuremal arvul 2

saate ainult

A.-s.

Kõige suurem valik

A. Atsoni näidend 3. vaat, Näitejuht H, Kompus.
H. Gleser, Susi Lipp - Jakobson, M. Luts, A. Lauter,
P. Pinna, H. Laur, A. Esperk, Joh. Kaal

kuulsaid
"M Inglise, Saksa ja Daani

Narva osak.: doala 18, kõnetr. 89.

Osalised: E. Vilmer, N. Pinna, B. Kuuskman, A. Kausi,

j Fotoaparaadid! fa -tarbed. ]

^ ^ jalgrattaid

j Järelemaks võimalik Edasi müü-1
* jatele harilik hinnaalandus, j

Algus kell Vž9 õhtul.

"••mmmm mmmm mmmmm—mm«m»mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ••*

Pääsed: Kr, 2.— kuni 50 senti, Õppur, 35 senti.

NING NENDE OSI

Narva Majaomanikkude Seltsi korraldusel

Micheline sise- j* väiiskummid

„l!marises“ 1. mail s. a. kell 10.30.

Suur väljavalik reisukohvreid

Kontsert

kõne-koosolek
Kõnelevad majaomanikkude esitajad Riigikogus:
Majandusminister h-ra M. PUNG

ja Riigikogu liige h-ra Dr. J. MAASING

Kontsert ettekannetega esinevad: Viiulikunstnik A. Ingllsmann

ja Narva teatri näitlejad 8. Koch ja F. Malmsiein.
Slsseminek maksuta.
Stawmlnek maksuta.

V. MUST

NARVAS PEETRI PLATS 51 NARVAS

Narva, tän. nr.
Soovitab oma suurest väljavalikust kõik
sugu pudukaupa, majapidamise tarbeid,
aia ja juurvilja seemnete parimaid sorte.
Soome tapeete uuemaid mustreid ja soo-

JÕHVIS peetakse

LAATA

me seinapappi 000.
Põltupidajatele häid venemaa kaeru.

E. 8 T. P. .Võitlejas*. Reedel, 1 mail 1931 a.
kell 11 hommikul

rahvusvahelise tööllspüha puhul

Hinnad odavad.

KONTSERT- MIITING
Kõnelevad!

Bki. A Hei I, Rkl. B. üllmait

..VMmMi Wlikintnr | TUIttHaui tleindelmgadseR. alal

Millegi!

Utk. J. Metsataln - nOLUKORD KOHUSTAB**.
Slwep&its vltv». Orkester J. Vigla juhatusel. E. S. T. P. Ühing.

8 korteriga maja
ühes õunapuu aiaga.

4 ja 5 mail

Alevivalitsus

A. Mnt.

Narvas, 6. Peetri tn. 41.

• • OGGGOOOG WMMMimiMIIMMSSMIWMSI mtHWMt—MWM.

:

Mu MMimle Miia

Ainult Eesti saapamäärded j

Kõige soodsamini ostate toiduaineid
heeringaid, kilu, silmu, sinki, vorsti, suhkurt,

„S&itnmi"

jahu, riisi, manna, makarone, kohvi, teed, saia,
leiba, sepikut, kringleid, präänikuid, kompvekke,
snokoladi ja hääd puuvilja jooki.

pühitseb 1. mail ». a. oma

5. aastapäeva,

„l>olar*'

Sealsamas saadaval lille, aiavilja,
loomatoidu juurikate j. t. seemneid.
A ustusega

mis puhul korraldatakse wIlmarise" ruumes 30.

aprillil kell 9 õhtul pidusöök. Ühingu juhatus
- palub kõiki liikmeid ja nende.sõpru pidustusest
lahkelt osavötta.

AASTA
PEAKOOSOLEK
peetakse 3. matt s. a, E. 8. „Jlmarlses“ kell 11 e. I

m

BMHHlUmi

hiljem kokkutulnud liikmete arvu peale vaatamata.

JUHATUS.

NOORTE

ij
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Kaubamaja nr. 9,

täiesti

Odavama ja korralikuma kellasepa töö
teeb ainult
Jalanõude kauplus soovitab suurest valikust 1

Märkus: Koosolek on otsusevõimeline tund aega

suudavad vääriliselt kaitsta igat jalanõu. '

iMMMMMAMIM

Koosoleku päevakord:

4. Valimised põhikirja järele.
5. Põhikirja täiendamine.
6. Jooksvad asjad.

Narvas, Uus liin 84.

JõQvis, Kiriku plats „Kiosk“.

1. Koosoleku juhataja ja protokolli kirjutaja valimine.

2. 1930 a. aruande kinnitamine.
H. 1931 a. eelarve vastuvõtmine.

Kalur

Helvig Sibelka

©
Mmmmm

Narva jalgratturite Seltsi „Kiir’eM korraline

##

Teateid saab
##

kellasepp A. Pakane
Jõhvis, Narva tän. 7-a. (Hindperi majas).

KEVADHOOAJA
JALANÕUSID
Kaubamaja nr. 0, Jõhvis.

naiste-

nina Motos.
Jõhvis, Tartu tän. nr. 4.
(Teemajas).

Töö eest täielik vastutus.

■■ ■■

Teatan oma lugupeetud
ostjatele, et olen oma

hobune, töövanker, hobuse

riistad, tisleri- Ja treipink

D

ning mustuseveo kast.
Narvas, Kiriku tn. 12-a.
“ Visnapuu.

Äkse Madise tän nr. 25 palvemajas 27—30 aprillini kell 7 käru peal ühes mootoriga, vee väljaajamise surve 4—5.000
1. mail kell 10 hom ja kell 5 õhtul, 2. mail kell 7 õhtul.
ämbrit tunnis. Müüa Narvas. Sepa tän. 38
Kõnelevad O. Tärk ja E. Mänd, Laululehed. Saadaval vaimu
likku kirjandust.
Virumaa 6*da laulupeo toimkond annab välja 5. mail s. a.

kell 12 päeval Raekoja, linnavolikogu saali ruumes suusõnali
sel vähempakkumisel

iiloei lai
Pakkumise eel tuleb selle kindlustuseks sisse maksta
Kr. 100.— suurune kautsion ehk esitada vastav usaldusvääri Il
seks tunnistatud panga garantii.
Lähemaid teateid saab linnavalitsuse ehituse jaoskonnast

igal tööpäeval kella 10 -12 Toimkond
W □ □0 WSSSSSSSSWZWSSSSS

A. Saare töökoda.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

mumm „muha“

mendi maj induse osakonnast äripäevadel kella 10—12

Kanamunade
vastuvõtmine

Vastutav toimetaia: Hans Lill.

Meeste- ja naisterahva tolmumantlid.
Palume sisseastuda ja järelevaadata

Kõige austusega J. B ERSOS.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■j
Surma puhul on üleanda

Kevad nõuab ilu!!
Härradele suures valikus moodsaid kaabusi ja soni mütse.

Samuti ka lastele meeldivaid mütsikesi. Sõjaväe, kooli

ja muid vormimütse. Telli täistööde kiire ja korralik
täitmine. Kaabude vormimine ja puhastamine.

Hinnad odavad.

..Traatwõrt"
Teadete saamiseks pöörata N. v d. Lellen i poole Narvas,

Vestervalli tän. 16, krt. 8. telef 1-94

M. Minis’e trükk, Narvas, Rahu tän. 15.

AinHaevandu i. MR
Narva — Narva-Jõesuu

SÕIDUPLAAN.
Algusest kuni 14 maini.

Äripäevadel:
N.-Jõesuust:
kell 6.45 hom.

Jõhvis, Tartu tn. 4. (Parbu majas).

täieliku sisseseadega, elektrijõul töötava masinaga traatvõrkude
L jataväo r <gemandt majinduseülem. valmistamiseks ühes kõigi tarvilikkude riistadega.

UDSSIJWSSTWWSSSSSSSSSS

Suure USblmUttgl tõttu
pinnad uskumata odavad.

Jõhvi osakond.

uit iii min
annab välja l jalaväe rügement. Lähemaid teatüd *aab rüge

l/2e viinud ava
ramatesse ruumidesse
samas majas.
Müügil suures väljavalikus
hooaja VIIMASED UUDISED.

2.20 (14.20) p. I.

Narvast:
kell 11.30 e. L
„ 3.30 (15.30) p. 1.

Pühadel ja pühapäevadel:
N.-Jõesuust:

kell 7.30 hom.

.. 9.50 „

Seda leiate mütsiärist

J. ROIGAS

.. 12.45 p. 1.
Narvast:

Narvas,

Peetri turg. 9

„ 6 - (18.00) õht.

kell 8.45 hom.

.. il.— e. 1.

.. 2.15 (14.15)

.. 715 (19.15)
Väljaandja U.-O. .Põhja WrnMm.

