Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus |a talitus
JShvts
Turuplats Mr. 1.
Telefonid Mr. 4.
Toimetaja kõnetunnid

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU

kella 11—1.

Talitus avatud 9- 6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti
m/m ühel veerul, tekstis

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

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

Nr. 62. (111.)

Telllmlftehlnd postiga
8 korda nädalas.

Kuu 60 senti, 3 kuud
175 snt., 6 kuud 340 snt,

12 kuud 6 kr. 75 senti
Üks kord nädalas iga
laupäev.
Kuu 20 s.. 3 kuud 60 s.

6 kuud 120 s.. 12 k. 240 s.

Tellimisi võtavad vasta

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

II. aastakäik.

Jõhwis, lanpäewal, 6. juunil 1931.

Kust ostate Teie Kõige paremaid
aiavilja ja loomatoidujuurfKate

Kõige maitsvamaid veine, llKü&re
ja napse, ostetaKse Jõhvis,

Ainult A. Vi££EU$'i Kauplusest Jõhvis, Turuplats mu?. 7.

viinamüUgi osaKonnast.
Pestoraanidele ja viinaKauplustele soodus sisseostu Kohi*

A. Villersi

Jõbwi alewiwolikogu tegi omale kodukorra.
' Leplik wolikogu koosolek 5. skp. wolinik Odeni lõbusate paskwillidega.
3. juuni õhtuks kokkukutsutud Jõhwi
alewiwolikogu koosolekuks selgus muuda

tus wolikogu koosseisus: walja astus
tööerakondlane R. Piiriks, samuti tegi
ta tema järglane A. Tramberg ning wo-

likokku tuli R. Hindper, kes wõttis ka
koosolekust osa.

Järgnes päewakorra pikem punkt,
wolikogu kodukord,
mida arutatakse punktide kaupa. Senine
kodukord oli wäga wananenud ning kuu

lus ajajärku, kus wolikogu oli weel 32liikmeline. Üldjoontes wõeti kodukord esi

tatud kujul wastu, wälja arwatud üksi

Koos muidugi kõik 18, nagu Jõhwis
kombeks — sest wastasel korral kaoks
tiibade tasakaal. Eelkõige kannab alewiwanem ette teadaandeid wolikogule, mil
lest kolm kirja on järelwalwe asutuselt —
Wiru maawalitsuselt, muuseas ka kohus

tus wolikogule walida rewisjoni komis

kud parandused ja ühe punkti wäljajätt.
Waielused seeüle, millest wõtsid osa wolinikud Keskküla, Wildenau, Lepp, Lepil ja

teised, sündisid asjalikkuse piirides. Ai
nult Oden tõi oma tarkusega paarkord
lõbusat tuju. Eelkõige tegi ta awalikult

joni. Samuti äratab teadaannetes üldist
tähelepanu akt ekspertiiskomisjoni tööst

sõna wõttes alewiwanemale, kes kodukor
ra koostas, selgeks, et see kõik on lapse
töö ja nii lapselik, et seda ei kõlbaks täis-

algkoolimaja seisukorrast. Küsimus seisab
teatawasti selles, et kewadeti ajab keldri-

meestel arutatagi. Odeni hea nõu jäi

põrandaft wett üles. Teadaandeile läbi

kuid oma häält sai Oden hiljemgi mitu

rääkimisi ei järgne, waid asutakse

kord tõsta.

wolikogu juhataja walimisele.

Sedakord lõpeb ka juhataja kriis, kuna
hääletamisel saab ainuke ülesseatud kan

küll kaaswolinikkudest tähele panemata,

Näiteks loeb wolikogu juhataja §37
ette, et „koosoleku juhatajal on õigus
ära keelata igasugust mürategemift jne.",
mille peale Oden kahjatseb üle koosoleku

didaat, senine juhataja, Hans Lill ena
muse. Järgnenud rewisjoni komisjoni
walimiseft ei saa aga asja, kuna kohta

Alewiwanem sähwatab Odenile seepeale:

dele ei seata üles ühtki kandidaati.

„See Teid just puudutab, jah!" Üldine

ruumi: „Noh, siis ei saagi lärmi teha!"

naer.

Lõpusummas wõeti kodukord wastu
suure häälteenamusega (14 poolt, 1 was
tu).

takse õllepoe pidamiseks luba aktstisiwalitsuselt, ent omawalitsusel on õigus poo
di maksustada 10-kordse patendihinnaga,

täesolewal juhul 400 krooniga. Alewiwalitsus tegi ettepaneku panna peale
250-kroonine maks, wolinik H. Lill tegi
ettepaneku tõsta see 400-kroonini. Hää
letusel kukkus alewiwalitsuse ettepanek lä

bi ning teise ettepaneku wastuwõtmisel
jäi õllepoe maksuks 400 krooni.

Lõpuks otsustati 10 häälega 8 was
tu anda J. Randmerile ehitusplats ning
otsustati Liblikmanni palwe kioski ehita

keda süüdistati warastatud asjade war-

puid, mis wiis oma kallimale. Lõpuks

jamises. T. Jnt mõisteti 4 aastaks ja J.
Mõik 1 a. ja 8 kuuks wangi.
6. jaan. 1930. a. pani toime T. Jnt
Skarjatina w. Ust-Sherdjanka küla tar-

läks korda krim.-politseii Juti tabada, kes
läks Kadastikku „randewuule." Ületuula-

arwatakse kohapeal, et nüüd alewiwoliko
gu tegewus läheb enam-wähem normaalrööbaste Poole.

joontes koostatud toimkonna poolt järg
miselt: Laupäewa õhtuks kella 5 on kõik

daja K. Maasiku poolt. Laulupeo-kõne peab riigiwanem K. Päts. Järgne-

lauljad saabunud Narma. Kell 7 õhtul
algab proom laulupeoplatsil. Pühapäewa hommikul kell 7 toimub peaproow.
Kell 3 p. l. koguwad lauljad Peetri plat

wad ettekanded sega-, mees- ja pasuna-

na ajakirjanikud.
Narwa jaama lähewad wastu omawalitsuse, turismi-ühingu ja kohalike aja

koorelt.

lehtede esindajad. Jaamast sõidetakse hom-

äärest, kus nad ööbumise kawatsusel ho

bused olid lahtirakendanud. Selgus, et

wi suunas. Tammiku soo kohal tuli auto

nad on põrssakaupmehed wennad Kased

le wastu kaks põrssakaupmeest sõites ka

Laadnast. Laskmist nad eitasid. Kuid lä

he hobusega kesk teed, nii et autol oli

hedal olijad karjased teadsid tõendada, et
Kased lasknud kaks lasku. Otsimisel leiti

wõimatu pääseda mööda. Autojuht Heeki

signaalide peale nad teed ei andnud ja
alles kui jtcht mõni samm nende ees ma-

lähedasi metsast „Brauning" süsteemi
line rewolwer.

siua pidurdas pöörasid nad kõrwale.

Transiitroug roigastes tee.

gud. Kuulid küll autot ega juhti ei puu
dutanud, kuid autojuht arwab, et laen

Reede hommikul juhtus Lehtse jaamu

gud olid suunitud tema pihta. Jõhwi
jõudnud, teatas ta loosi politseile ja nüüd

mindi koos politseinikuga laskjaid jälgi
ma. Rad tabati Tammiku soo kohalt tee-

miku-einele. Tutwutakse linna waatamis

wäärsete kohtade ja wabrikutega. Lõu
naks sõidetakse N.-Jõesuhu, kus antakse
külalistele alewi poolt lõunaeine.
Õhtuse rongiga sõidawad Soome aja
kirjanikud Tartusse.

juures Rõuk. Wene transiitkaubarongiga

õnnetus. Ühe platwvrmi wigane ratas
wigastas tee, mistõttu reede-hommikuue

postroug hilines tund aega.

paremž

Tööbörs N.-Jõesuhu

Neljapäewal kell 7 õhtul pidas N.Jõesuu alewiwolikogu oma korralise
koosoleku alewiwalitsuse ruumes. Koos
Arutusele tule alewisse tööbörsi asu
tamise küsimus. Seni tegutses tööbörs
alewiwalitsuse juures, kuid wormiliselt

luba polnud selleks olemas. Wolikogu
kinnitas tööbörsi asutamise. Edasi auti
luba rannapidusid korraldada lastekaitse
ühingule, k.-s.„Kaljule" ja s.-s. „Kalewale". '

Laulupäew Lüganuse!.
J. Pilka peab pidukõne.
Kohaliku laulu-muustka-seltsi korral
dusel on 14. juunil s. a. Lüganuse! lau
lupäew. Osawõtjaid tegelast 260 ümber.
Laulupäewaft wõtab osa peale ümbrus-

TERDHrtNNE.

kona kooride Rakwere Rahwamaja ja

Eesti Panga Narva osakond on laupäeviti
publikule avatud juuni, juuli ja augusti kuu
del s. a. kella 9-st — i2-ni.

sugust kaupa. Kahtlus langes T. Jutile,

nwttis laualt kirjapressi ja tahtis lellega
ametrükule lüüa pühe. See ebaõnnestus
Wiimase warguse eest mõisteti moes 3
aastaks ja politseiametniku löömise kat

kes selle süüteo eest mõisteti 3 a. õiguste

se eest 6 kuuks wangi.

witajate-ühingu kaupluses murdwarguse,
wiies kaasa 164,44 kr. wäärtuses mitme

kaotamisega wangi. T. Juti kaaslast Ka

Varas vanus kaevikuis varjul.
Wedas Jaanilinnast wäljakäigukoha küttepuudeks koju. — Tabati
söögilaua tagant.
Neljapäewal tabati Narwas tuntud
ti realiseeris ka asjad. Ta hoidis end

lvargapoiss Aleksander M o i s s e j e w,
25 a. wana. A. Moissejew oli wedanud
mõni aeg tagasi Jaanilinnas ühe wälja
käigukoha omale küttepuudeks koju. Hil
jem sõitis ta Mäetagusele, kus sai sulase-

koha A. Misukese talus: Ainult mõne
päewa wiibis A. Moissejew talus, siis
kadus ta jäljetult, wiies kaasa peremehe
riided ja jalanõud.
Waras sõitis Narwa, kus kuuldawas-

„VeroniKa“
seep on Kõige

oli 12 wolinikku, juhatas Parw e.

Kuid maemalt sai auto meetrit 50 edasi
sõitnud, kui tagant kõlasid rewolwripau-

misel tahtis Jnt olukorda päästa. Ta

Narva.
meest. Nendega sõidawad kaasa Tallinna

Kesknädalal kell Vs6 õhtul sõitis tak-

de rahukogu T. Juti 3 a. wangi.

Koosolekul oli tiibadewahelisi terawusi õige wähe märgata, mille Põhjal

turistide-büroo liikmed-juhid ja Tallin

siauto nr. W. 148 Tartu maanteel JSH-

Selle warguse eest mõistis Ratwere-Pai.

mise asjus alewiplatsile eitawalt.

mub laulupeo arvamine toimkonna esin

„Lahing“ teeandmisel Tammiku sool.

10. juulil 1930. a. warastas T. Jnt

20. jaanuaril warastas T. Jnt Nar

Rarwa laulupeo kama on juba üld

Põrssakaupmehed tulistasid autot.

eest 13 aastaks 6 kuuks wangi.

was N. Streljajewi kuurist sae, kirme ja

Pühapäewa hommikul saabuwad
Rarwa soome ajakirjanikud, kokku 29

sile ühiseks rongikäiguks läbi linna laulupeo-platsile. Kell 4 hakkab liikuma rong
käik. Kella 5 jõutakse Joaorgu, mil toi-

Varguste-seeria ei viinud lõksu, „randevuu“ sai saatuslikuks.
la karistati 1-aastase waugistusega.
5. juunil Rakwere-Paide rahukogu
mõistis mitmekordse murdwarga Theo
13. jaanuarit warastas T. Jnt Ida
dor J u t'i, 26 a. wana, mitme warguse Kuusiku korterist 3-liitrilise tühja pudeli.

rastatud asjad wiis Ida Mõigi juure,

Lauljate rongkäik läbi linna.

jõudma juba lõpule. Platsi korraldustööd
on praegu käimas ja need wiiakse lõpule
ka lähemal ajal.

Murdvaras lnt-4 a. vanglasse.

Narwas Sekowski maja õuelt pesu. Wa-

Rarwa laulupeo koiva walmiS.

Laululawa ehitustööd hakkawad

- ““

Siis tuli kõne alla M. Laabergi õllepoe maksustamine. Uue korra järgi an

29 Soome ajakirjanikku

Peokõne peab riigivanem K. Päts.

August Reimann’i

L29. mail 1931 a. õnnetu surma läbi lahkunud

Haridusseltsi segakoor. Kooride üldjuhiks

on tuntud koorijuht hr. E. Rosenberg.

Mototsikletisfid tähesõidul.
Sõidust võtab osa ka 30 soomlast

23. juunil kell 17 jõuawad NarwaJõesuhu tähesõitjad mootorratastel. Tä
hesõidust wõtab osa ka 30 soomlast.

politsei ametnik läks kohale ja kadas me
he söögilaua tagant.

Ülekuulamisel tunnistas A. Moisse
jew end Margustes süüdi. Ta paigutati
trellide taha.
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Juudi-naiselt mõisteti koguduse kasuks üle V* milj. sendi.
Paar päewa tagasi oli Rakwere-Pai- kog. kasuks 6000 kr. ostu-müügi lepingu
de rahukogus harutusel Narwa mühame- rikkumise pärast. Peale selle pani kohus
di koguduse nõudmine Narwa majaoma- weel juudi naise peale umbes 500 krooni
uik Basa Peitsmaui wastu, kes Läti ko- kohtukulusid.

danik ja ei armud üle nimetatud kogudu- Basa Peitsman on Narwa juut, kes
sele müüdud waranduft. Kohus leidis juba end. wene walitsuse ajal Narwas
muhamedi koguduse rrõudmise põhjenda- elanud,

tud olemat ja mõistis Basa Peitsmanilt

Kiriklikke teateid.

Soldinole oma tuletõrje.

Vabaõku-jumalaleemstus Nerikulas.

Möödurtud pühapäewal oli Soldiuo
põllumeeste-kogn ruumes Joala walla
wabatahtl. tuletõrje-ühiugu asutamise
koosolek. Osawõtjaid oli arwukatt. Ühin

Pühapäewal, 7. juunil, kell 4 p. l.
Meriküla kirikus altari kaunistuste üles
seadmine ja kiriku juures wabaõhu-jumalateeuistus. Laululehed oreli muret
semiseks.

gu esimeheks waliti Ed. Kasikow,
abiesimeheks A. Reisenbuk, komaudopea-

*

Peetri koguduse nelipühiseid leeri
lapsi palutakse tulla pildistamiseks

Peetri koguduse koolimajja pühapäeval,
7. skp., kell 12 päeval.

Väikekaupmehed wäljasõidule

Perjatsi randa.

Päewakohase pidukõnega esineb admi

ral Joh. Pitka.

marjul politseiwõimude eest Narwa lä
hedal wabadusesõja-aegseis kaewikuis
umbes kuu aega. Neljapäewal tuli ta *
Jaanilinna Rissowite korterisse. Krim -

Pühapäewal, 14. skp. korraldab Nar
wa wäikekaupmeeste ühing wäljasõidu
Sillamäele, Perjatsi randa. Esimene wäljasõit hommikul kell 9 omnibusega. Omnibused peawad ühendust kogu päewa ku
ni õhtu kella 8-ni. Sõiduhind edasi-tagasi
1 kroon.

meheks Robert Sildos, abiks J. Telska,
ktrjatoimetajaks H. Toom, laekuriks Ed.
Schwak, warahoidjaks M. Äantpus.
Rewisjonikomisjoui waliti W. Kokamaa, Martin Telska.
20. junnil on awamispidustused kee
la uaga Joala walla põllumeeste-kogn
ruumis. Liikmemaksuks määrati 253
senti — Teadagi puuduwad ühingul tuletõrjewahendid. Käsipritsi hankimiseks

on astutud läbirääkimistesse Narwa
Peetri tuletõrje-seltsiga.

„PÕHJA EESTI** on juhtiv leht
Narvas ja Alutagusel

Õllesõprade lugupidamise võitnud

,,£ivoonia" õlu

on valmistatud Tartus, ainuKeses väljaspool trusti olevas eesti õlletehases. £adu Jõhvis, Turuplats nr. 1, telefon 41.
Pudelitesse villimine on viimastele Kogemustele toetudes täiendatud.

Mr. 62.

«Alutaguse Elu*

2

Teatri - märkmeid.

Mõned arvestused elektrijaamade
majandusliku projekteerimise kohta.

Kameelia-daam“ hooaja lõpuetendusena Narva teatris. — Pärnlaste
opereti-külakost.

Dipb ins. A. Marks on.
IV.
4. Jooksu-weejõujaamade (Laufwasserkraftwerke) majanduslikult kasutataw

nii wahelduwat osa. Oletades, et meie

wõime.

kokkuwöttes otsekoheste mahakirjutamiste

Kui teostada wördlust majandusli
kult waatepuuttilt weejõujaama ja aurujõujaama tvahel, siis ei tohi jätta nende
seadete spetsiifilisi iseärasusi silmas pida
mata. Põhikoormatuse soojusjõujaama
des on kõige kõrgem koormatus, wasta
walt ülesseatud kilowattidele, igal ajal
kasutamiseks malmis, kulla weejõujaamades ülesseatud mõimega igal ajal mitte
armestada ei saa ja weekehwadel päewadel ainult osa sellest wõimest on ka

su luSwalmis. Kogemuste järele wõib

ühe hariliku weejõujaama wõrdlusarwllks thermilise jaamaga 9 kuu jooksu!
kütte saadud keskmist wõimet wõtta ar-

wesse ja iseäranis kuiwi aegu silmas
pidades, seda armu 9,8 peale kaswatada,

nii et tegelikult iga ülesseatud ja ma
janduslikult tõesti kasutataw kilowatt
läheb maksma:
svudekuluü peo kilovatt keskmisest võimest
0,8

Meie arwestuses eelpool oli wõetud
weejõujaamade tuludeks 1.000 Kr/kW,
seda tuleb mõista nii, et iga majandus

likult tõesti kasutataw kW maksab
1.009 krooni, kuna aga ülesseatud kW
seadekulud wastawalt siis 800 Kr/kW
teewad wälja.
5. Jõujaamade ja ülekandeseadete kapi

tali ja aastatulud.

Kapitali kulud näitawad kõikide

oli hea juhus tutwuda meie nimeka
supellinna teatri opereti tasemega ja

mõis seepärast olla ka seljataha jäänud
hooaja-töö ja -kogemuste jõuproowiks
osalistele, ja see, mida nügime, ei kõnel

määral, kuna „Endla" oli tulnud ring

erakorraline üldkoosolek, kus üksmeelselt
otsustati sõita ühisel ekskursioonil Narma
laulupeole.

nii et wiimaste tingimused soojusjõujaa
madega on ühetaolised. Tagasipanekud
(Rücklagen) korrashoiuks ja uuendami
seks on alajaotustega, ehituste korras
hoiuks ja uuendamiseks, ning mehaani

lise osa kulumisele ja wananemisele.
Soojustehnika iseäranis kiiret arengut
arwesse mõttes peab wiinmsel puhul
kõrgema mahakirjutuse koefitsiendiga
opereerima, kuna wesiturbiinid ehituswiisi mõttes oma optimumi on kätte
saanud ja waewalt tulewikus mingeid
hämmastuwaid konstruktsiooni muuda
tusi seal weel on oodata. Ainult liig liiwase jooksuwee juures tuleks kulumiie

Tööstuskulud näitawad ka wäljamissugused mitmekesiste seadete juures

pluatatsiooni ja remontide kulud on
soojusjõujaamades loomulikult kõrgemad
kui weejõujaamades, alajaamade ja õhu

liinide juures mängib wiimane kulu
siis ennast kindlad aastatulud kokku,
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llermrmi kindlust parandatakse.

Narma maita ajalooline Hermanni

jaid warem wäljatöötatud päewakorraga,
mis mõningate täiendustega heaks kiide
ti. Kawa tähtsamaid punkte oleks noorte
tööde näitus, tööde wõistlused, kõnewõistlus noorte isetegewust propageeriwatel

mantlis õnnesoove vastu võtmas.

Ü.E.N.Ü. Järve osakond sõidab
Narva laulupeole.

31. mail oli ÜENÜ Järwe osakonna

Vallavanem leidis vana raha.

Järwe wallawauem Alb. Mirou lei
dis oma põllult kündes raha, mis kannab

arme 1878. ja 1881. ja mõned ladina
tähed. Leidja lubab saata leiu muuseu
misse.

300 tündrit kartuleid Soome.
Maikuu jooksul on Alutaguse põllu
mehed saatnud 300 tündrit kartuleid
Soome. Suuremalt jaolt lähemad Eesti
kartnlid Lawausaarde ja Helsingisse.
Weel praegu läheb Narmast iga nädal
paar laewa kartulitega Soome.

Vargad elukorteris.
1. juunil warastati Narmas Aia tän.
nr. 17—2 elutsema Marie Leoutjewi
korterist mitmesugust kroami 52 kr. 30 s.
wüärtuses. Krim.-politsei on juba waras-

tel jälil.

Zmovjeffi teHased linnale!
Narwa linnawalitsuses on kaalumisel

Zinowjesfi malmitehaste omandamine
linnale, kui ost peaks toimuma soodsatel
tingimustel. Need tehased läksid oksjonil

Pikalaenupangale ja juhul, kui linnal
läheb korda ost, tehase kõlbulikke hooneid
tahetakse kasutada tööstuskooli jaoks.

Balti riikide õpetajate kong
ress Kaunases.

retud. Mõni aasta tagasi parandati kind
luse kaldapoolset külge, kuid nüüd on ki
be restaureerimine käimas Hermanni tn.
poolsel küljel, kus asub sõdurite kasarm.
Kindluse müüri ääred tehakse siledaks
ning sinna istutatakse puud.

29. ja 30. juunil korraldatakse Kau
nases Balti riikide õpetajate kongress.
Eesti Õpetajate Liidu ekskursioonitoimkond kaalus sõidu tingimused läbi. Kui
osavõtjaid leidub vähemalt 15, siis ku
juneb sõit odava tariifi järele. Ühtlasi
korraldatakse Leedus ekskursioone täht

Iisaku ja Tudulinna noorte suurpäev lähenemas.

Iisaku agronoom tutwustas koosoli

inglise Oxford} ülikooli audoktoriks.
Pildil, professor Einstein audoktori

kindlus on mitmest kohast ajahambast pu

MoiMe mu tOOlooi
Iisaku jaoskonna agronoomi ja põllu
meesteseltsi juhatuse algatusel peeti läi
nud pühapäewal, 31. mail, Iisaku wallamajas suurem nõupidamine Iisaku ülekihelkondlise noortepäewa korraldamise
asjus. Esindajate kaudu wõtsid nõupida
misest osa 8 noorte organisatsiooni Iisa
kust ja Tudulinnast.
Noorte päewa korraldamise mõte lei
dis noorte ridades wäga sooja wastukõla ja nõupidamisest osawõtnute walmisolekut ja tööindu arwesse mõttes wõib
sellele päewale suuri lootust panna.

Nagu juba varem teatatud, on kuulus

ne õhuliinide ja alajaamade peale ei
anta ka wäga pikatermiiniliselt wälja,

minimaalset osa ja on administratsiooni
ja maksude hulka arwatud. Nii seawad

Kauge-

EINSTElN OXFORDI AUDOKTOR.
füüsik professor Einstein valitud vana

soojusjõujaamades tulewad sinna juure
Ala

wa teatrile, kelle tegelaskoosseis enam

90 aastat, soojusjõujaamadele lühem,
s. o. alla 60 aastat. Sealjuures tuleb ka
silmas pidada, et kütteainete kaemauduste eest wastawalt kütteaiue hulgale
riigile taalumaksu tuleb maksta, ja tui
see maks mitte kui üks aktsiate osa raa
matutest ei ole läbi kantud, siis peab ta
wastawalt ekspluateerimisele (tühjenda
misele) maha kirjutatama. Kontsessioo

üksteisest on wähe lahkuminewad. Eks

jaamad

teemidel, omawaheline kooswiibimine, ja

ühine lõpp-pidu, kus kõik päewast osawõtjad organisatsioonid esineksid wäiksemate ettekannetega. Peo päewaks määra
ti kindlaks 30. august.

.Kommunist" nr. 3. posti
kaudu kätte!

„Wastrrtnlek" kommunistliku

kihutuskirjanduse lewitumises.
Teisipäewal saadeti posti teel Nar

samatesse ja kaunimatesse kohtadesse.
Kongress ühes ekskursioonidega kestaks
6—7 päeva. Peale selle on võimalus pea

tuda Riias või Siguldas (Segevoldis)

1—2 päeva.

Kongressile sõidu tingimuste kohta

annab lähemalt teateid Narvas N. E. õp.

Seltsi sekretär hra Magnus Speek,

Perekonnaseisuteateid.
sünde: Walentin Part;
abiellumissoowe: Arnold Anton ja
Helmi Jool; Arthur-Adols Krasting ja

Erika-Marta-Alwine Kühns; Oskar
Tuisk ja Tamara Hannone; Richard
Raudsepp ja illide Aspel; Woldemar
Waher ja Alma Kraus; Ludwig Armu
lik ja Emilie Tillita; Sergei Solowjow

kenasti. Wäiteteatreis, milliste majan
duslik kandejõud ei wõimalda kindlatoosseisuliste ja wäljakujunenud näitlejastrupi ülewalpidamist, on see ikka pa
ratamatu, et tuleb üksikute, teatri juure
kaswatatawate annete ettetõttamisi küps-

mises, ja nii ei saa mängutase kindlalt

kujuneda wälja, waid jääb ikka tühji

Preili Fr. Hildenis nägime wõrdlemisi ivastuwõetawa primadonna ja prei

li M. Nõmtakis nobeda ja liikumismäleda subreti. Ja koomikute-trio: A.
T e e t s 0 w, W. L a a s 0 n ja A. S a g 0 r — oskas kanda hoolt toredasti, et

Preili Ulmi kameelia-daam oli alatud
liialt sonoorse wäsimusega, ja nii ta
wäsis pimesi faatumi-teel ekslema he

wiimane — kuigi kena liikumisoskusega
ja hea tantsukoomiku eeldustega — kip

tääri traagika mõistmisel kuni suure hu

pus segama paiguti liialt klounitawa

maansusega isiksuseni. Märgitagu samas

wabadusega ja eksitas ka kuidagi iseära
liku ja ebapuhta hääldamisega, mis har
jumata körwale häiriw. Suurema enese

aga tohe, et siin oli mõjumas kaasa pä

ris õnnetult pr. A. Alakülast
antud kübarategija, kelle pariisitarilik
kergemeel ja hooletu hubatsemine oli
autud lihtsalt wõimatu operetliku würwiga ja mõtetega. See segas wäga palju.

Ometi oli päris keni mänguhetki preili

Ulmil A. Alamaaga, kes oma armastaja-osa wiis läbi spontaanse hingestu
sega, mida oli häirimas waid kolmanda
waatuse alul mingisse äriinimese üks
kõiksusesse langemine, milles rauges see

südametukse, mis seob lawa saaliga.

naerulaginad saalis ei lakkaks. Neist

distsipliiniga ta wõiks muidu esitada
päris nauditawat operetikoomikut.

„Kelgukawaler" möödus pisut tagasi
hoidlikumalt. Härra Malmsten oli reisil
saanud külmetada ja pidi oma partituu
rist jätma palju, et säästa häält. Siduw
mängu- ja liikumistempo toreda hea

tujuga teistelt osalistelt suutis siiski
lauda õhtut wastuwöetawalt. Awaldati
kiitust soojalt ja ohtrasti — nagu eelmi

Salanõunik Duoal oli F. M a l m-

selgi õhtul.

s t e i n i hooaja-edusammude järjekord
seks tõenduseks ja andis koosmängus
preili Ulmiga siduma ja nauditama ela

laseteuduse-õhtutel, see oli leidlikkus ja

muse.

Kõrwalosades polnud midagi silmapaistwat. Wist oleks tulnud kasuks lawastusele ka, kui lawaseadeldus dekoratiiwselt oleks saanud lihtsa-joonelisem ja

awaram, ning oleks enam arwestatud
walgustusefsekte. Nüüd nägime lawal
dekoratiiwset pudi-padi, mis ei olnud

soodsaks raamiks lawastusele, eriti
wiimses waatuses.

Mis aga eriti üllatas pärnlaste küjulgus liikumises ja tantsudes. Neis oli
hoogu ja indu, ning waheldusnobeduft,
ja see pani särisema ja tõi tempokat elu
lamate ning kiskus saaligi kaasa elama.

Kerget rewüü-rütmi ja tantsu-girlide
muretut kergejalgsust on Pärnu «End
la" liikumisjuht preili L. Lindau osa

nud andekalt ja julgelt anda ope

reti menule lisaks, mis Narwa teatrile
mõis olla — kui soowitakse — õppetunnikski selles, kuidas ei pea puiselt ja
saamatult serweerima operetti just liiku
miselt, nagu seda mitmelgi korral olen

märkinud. Amieus.

Jätku lõppenud hooajale Narwa

591 töötule talve kestel tööd.
Tööde hooaja kestel töötasuks maksetud 32.696 krooni.
Talwise hädaabitööde hooaja kestel

3556,42 kr.; kiwikillustiku walmistamine

Narmas on maksetud töötasu 32.696,»3 kr.
Sellest summast said naistöölised 9539,ss

juurepääsutee ehitamine — 93,ss kr. ja

kr., kuna ülejäänud osa kulus meestöö-

wabriku kasarmute rajoonis. Kihutuskirjandus korjati amckiwõimude poolt.

Arsentjew, 54 a. wana; Aleksander Seeberg, 64 a. wana.

Danzigi „natstd" — teraskiiwrid püüawad end paradeerimisega ja ässituskõne-

dega sõjawaimu täis puhuda. Imperia
listlik iha paisub selles kuumuses ja rii
gipiirid jääwad talle kitsaks. Leitakse, et

pole paremat surma kui surm lahinguwäljal. — Ei tea, miks see hea asi peaks
siis tingimata just surm olema!

AUTOGIRO PURJELENNUK.
Tuntud Saksa purjelendur Hans suur propeller, mis lennuki liikumisel

Richter katsetas hiljuti oma tuulik-pur: ringi käib ja annab aparaadile suure-»
jolennukil, mis pildil näha. Lennuki mat kindlust. See lennuk muu seas star-

kandepindade kohal on neljatiiväline dib katapuldi abil.

Nii et waata ja imesta seda wastastikuft heasüdamlust.

Et kui ma leian miljon senti, siis

4. juuniks oli registreeritud tööbör
sis 25 meest ja 20 naist. Praegu on eriti

suur nõudmine põllutööliste järele.

paar kuud on olnud lausa tuld.
Suur idanaabergi sattus kewade tul
les esimese hooga ägeduse-hoogu. Sõi
mas sõbramehe poolest kõiki naabreid.
Tegi oma jõulikkuse ja tulisuse demon
stratsioone üleaedsete nina ees, kuid sai
Aransgrundi juures külma wanni ja see
wõttis jahedaks meele. Nüüd on ammu

Kuid, mida rohkem lõunapoole, seda
kuumemaks muutub õhkkond. Breslau ja

Ja kui loe, mis need liiduwemrad

nud teenistust 452 meest ja 139 naist.

annan 10 senti sulle, ja kui sa leiad,

taewad, samas ise hoolega walwates oma
kirjusid potitükke.

da. Mitu aastat soolas olnud tolliunioo
ni kokkuleppele on jälle ühed allkirjad
antud. On öeldud, et on kirjutatud alla,
kuid loodetawasti weel mitte just sinna
päris alla.

Tallinna maant. lumelagunemise ajal
tee puhastamine — 15,m kr.
Hädaabitöödel on talwe jooksul leid

Neid nõudmisi on suudetud täita osali

taswauult wõidetud ja leitud maad ja

näiteks. Puha hõõgub sõprust ja soojust.
Isegi naabrimehe Lätiga ollakse kuidagi
wastastikest jonnimistest püütud üle saa

-- 8041,57 kr.; Joaoru spordiplatsile

taewamiseks kulus 7099,«i kr.; Posti tä
nama mäe mahakaewamine — 3312,5-2
tr.; karjamaa kraami süwendamine —

siis annad mulle. Nagu paar wäikest poi
sut, kes äsja kirju potitüki pärast maas
ioäherdes karwupidi kakelnud ja nüüd
Icppinult kaelakuti üksteist unistustega
lohutawad. Lubades üksteisele suureks-

Kui hakkab produtseerima, siis lubatakse
anda, lubatakse wastu wõtta.

ris toreda brawuuriga. Härra H.

kendlikult ja tühikutega tõusma. Oli häid
hetki, aga sügama dramaatilisusega elamuste-keti wahel ei olnud wajaliselt seda
sisetule ja hingejõu titti, mis ühendab ja
mille kaudu mõistetakse. Mulle näis, et

päewa tagasi wähemal armul kalewi-

pinguid tsemendile, sest praegu wabrikud
ju seisawad.

mantikat. Endlalased esitasid teda ka pä-

jäime sooja sisemise kaasaelamisega an

usaldatud preili A. Ulmi kätesse. Talt

Uusküla, Oru, Suur-Rootst prospekti,
Heleda ja 4. Peetri tänama kraamide

Sama lugu ou tolle läti suhkrugagi.

sädelewust ja kütkestawust wiisides,
palju soojust ja südamlikku opereli-ro-

tud tõlgitsuse, paraku küll, kuidagi kat

Kameelia-daam, tiisikusehaige kurti
saan, kelle elusaastaft kisub wälja suure
ja hingelise armastuse puhastusruli, oli

surmajuhtumeid: Walentin Part, 1
kuu wana; Anna Petrow, 75 a. wana;
Pelageja Udalow, 58 a. wana; Marsa

turule tulnud. Ja sama hea on teha le

E. .Kalmani «Tsirkusprintsess" on
uii-öelda tänulikke operette: kalmaulikku

heaklassilise premjäüri: ulatuslik lüürilis-dramaatiline tenor, peen ja hingesta
tud ning haruldaselt warjundirikas fra
seerimine tunnete-soojas mängulises in
terpretatsioonis — sellaseid jõude ei ole
wälja panna meie operetilawadel palju.

ivamine, mis läks maksma 1031,75 kr.;

„Kommunist" nr. 3 lewitati paar

maja.

kib ülekaalule ja makswusele.

na Perewostsikow;

„Kommump" nr. 3. Postitempli järele
otsustades olid kirjad postile pandud
Tallinnas.

kaunis ohtrasti, kuigi suwise-wõitu il
mad kaldusid juba wõõrutama teatri
saalist: peaaegu kaks wäljamüüdud

M a l m s t e u i s Pärnu teater omab

ja Ekaterina Solodow;
abiellumisi: Joann Grigorjew ja Au

ma ameti-ühingutele ja haigekassadele

reisile oma orkestri, tantsurühma ja pä
ris armuta tegelasperega. Seda wõimaluft kasutati kahel külasetenduseõhtnl ka

kohti, mille tõttu see, mis teatril silmapaistwat anda, ka suurema rõhuga ker

listele palkade maksmiseks. Hädaabi
tööde korras wõeti ette Tallinna maan
teelt wee ärajuhtimise kraamide kae-

Päevakajaline mosaiik.
Põhjas on mindud kaunis soojaks.
Kas wõi see soome kirjanike külaskäik

eesti bensiin. Ikka tuleb ja tuleb, aga

mõistetawakS terwiku-nappust ansambli
mängus. Kuid üksikuid osasid oli antud

perekonnaseisuametis:

Sooja- Ja kuumalained.

õieti seni pole teda ju sõnawüärtki weel

nud kahjuks Narwa teatrile, kui wõtta

kõrwutada seda kohalikuga, ja seda täiel

Läinud nädalal registreeriti linna

Ä hkenpuhk.

kõik üksühele on lubanud, siis päris här
daks wõtab südame niisugune ennastsalgaw kinkimise-tuhin. Ei märkigi millegi
tarbetu ja labase annetamisest lahtisaa
mise eesmärgil, waid puha wäärtuslik,
nii wäärtuslik, et pole neid lubatud tolliwabu artikleid kummalgi olemas, waid
peawad ise ostma. Kas wõi näiteks see

Pärnlased opereti-rahwana seni Nar
mas on olnud päris tundmata ja nüüd

jaolt uii-öelda kaswueas, ta ei olnud
„kergeks pähkliks". See lõpulawastus

ja kaugemaaliinide juures tähtsat osa
mängib. Seega wõiwad maad ja riigid,
kus kapital madala protsendiga rahatu
rul saadaw, ilma suurema raskuseta
omale weejõujaamu ja kõrgepingeliine

Veejõujaamad

gukawaler".

tud ette, siis mahakirjutuste all sigureeriwad protsentuaalsed osad on rippuwad
kontsessiooni aja kestwusest. Selle kestwus on harilikult weejõududele 60 kuni

minekuid juhatusele ja riigimaksudele,

Aurujaamad

külakostiga: A. Teetsowi lawastuses
esitati kaks operetti — E. Kalmaru
„Tsirkusprintsess" ja J. Snaga „Kel-

tiliste annete repertuaari-waru ja Nar

kohe märgata, et see kõrge osakulu iseära
nis kalliste seadete, s. o. weejõujaamade

Jõujaama kapitaliseerimise
ja aasta-kulud.

„Kameelia-daam" on suurte dramaa

teatris tõi Pärnu „End!a" oma opereti-

de ja kapitali kustutus-fondiks on näh

protsenti kõrgendada.

lubada.

etendusega, mis oli ka wiimseks sõnalawastuseks lõppemal sesoonil.

all esfektide, mobilaaride ja tööriistade
pealt ka iga-aastased tagasipanekud sea

jõujaamade ja ka ülekandeliinide juures
ühetaolist protsendi kõrgust. Sellest wõib

i

Narwa teater lõpetas oma hooajategewuse A. Dumas' „Kameelia-daami"

Mahakirjutamised ei mängi enamasti

Weel lõunapoole on asi tulisem.
Riik riigis — Vatikan, kuigi saschistide
riigi kõwakarmis keskuses, ei taha ega
taha alluda diktaator Mussolini takti
kepi alla. Üldse wanim, kuid kõige wisa-

maid internatsionaale on see katoliku

selt.

tatud taas uut lämmi ja Litwinow pa
kub kätt Briandile. — Lähedalt sõpru
pole leida, wahest siis kaugemal...

Sihukesed soojad ja kuumad lained
on tabanud suwe tulekul wana Euroo
pat.

Ja Pikker külwab läidet weel üle
malt. Põletab talusid ja rabab mehi adra

tagant, nagu kuulda Lõuna-Eestist. Ja
mis wiga tulel möllata, kui tuletõrjujad
peawad muudkui kõwasti kongresse, küll

Soomes, Rootsis, küll Pariisis ja Roulersis — Pole aega teha tegemist tule
kahjudega. Teoreetiku ja kõike-haaraw
koostöö-harjutamine neelab aja ja har
jumuse praktiliseks ühistööks nii suurtel
kui wäikestel tuletõrjujatel.

kirik.

Weel lõunapoole, siis üha kuumemad

kuuldused tulewad. — Hispaanias juba

Ahkenpuhk.

e

Nr. 62.

Alutaguse E 1 u“

Kolm tmööwlit - a. tunnitööle.
Taliteed mööda sõitjate killawoor Narwajõel riisujate hirmuwalitsuse all.

. Teeme wärsket liha."
3. juunil mõisteti Narmas RakwerePaide rahukogu poolt 6 aastaks sunni
tööle kolm teerööwlit, Aleksander Tra-

andis esiteks Gagarinile 100 senti, sele
tades, et rohkem ei ole. Seda raha peeti

kanow, Feodor Wolin ja Kons

meel taskust 30 senti, mille ta andis
Wolinile. Samasuguste ähmardustega
pöörasid ka Gagarin ja Wolin Seweri-

tantin Gagarin, kes käesolema aasta

jaanuarikuul olid kaitsewaeteenistusse
wastu wöetud. ühes sellega otsustas ra

hukogu pöörata palwega ,vabariigi
waliijufe poole, et nende -karistus wahendatats 2-aastafeks «ängistuseks.

14. jaanuaril s. a. sõitis Starjätina

wähejeks ja nõuti lisa. Siis L. leidis

kowi taga teisel reel sõitma Aleksander
Pansini poole, kusjuures Wolin Pansini
hobuse ohjad oma kätte haaras, missu
gused hiljem jälle Pansinile tagasi andis.
Lahkudes Pansini ree juurest, Wolin lõi

wallas, Skamja külas elutsew kaupmees

Pansinile paar korda piitsaga selga ja

Peeter Ljubomudrow ühes küüdimees
Feodor Semerikowiga wiimase hobusel
taliteed mööda Rarwa-jõel Narma ja
Kose malla piirides, umbes IV2 klm.

pööras siis raha nõudmisega wahepeal
Pansini järele jõudnud Pekarewi poole,

Ust-Sherdjanka külast Narma poole, kus

nad kohtasid päewal kella 2—3 wahel
neile Narma poolt wastu sõitmaid noor
mehi, kes oma hobuse keset teed nii
seisuta jätsid, et Ljubomudrow ja Sewerikow enam edasi ei saanud sõita. Kohe

tulid ka reelt maha 3 tundmata noor
meest, astusid Ljuvomudrowi za Sewerikowi ree juure ning nõudsid raha and
mist wiina ning paberosside ostmiseks,

kusjuures üks neist, kelle nimi, nagu
hiljem selgus, Aleksander Trakanow,
oli Sewerikomi eitama wastuse peale

kelle hobuse ta pidas kinni, Pekarewi
reelt maha tõmmates ning wiimast ohja
dega pekstes. Hiljem lõigati meel Sewerikowi hobuse ohjad katki ja selle järel
sõitsid teerüüwlid edasi, kuna küüdimees

Feodor Sewerikow sõitis kaupmees
Ljubomudrowiga Narma, kus sündmusest

kohe kriminaalpolitseile teada anti. Kri
minaalpolitseil läkski korda mõni päem
hiljem süüaluseid tabada ja neid wahi
alla wõtta.
Kaebealused wõtsid kohtus riisumise
õigeks, kusjuures aga seletasid, et nad
pole mitte teel raha nõudnud rööminrise

8im fflimiifHuiiti IoöIuW tolMlti.
Laiaulatuslikke töuawasillutusi käsil.—Teerullile tööd septembri lõpuni.—Hermani jaWesterwalli tänawate liiklemiskoormatuse wäheudamiseks osa liiklemist Posti tänawat kaudu.
—Kõnniteid korraldamisel.
Mõni aeg tagasi algasid Narwas
tänawate korraldamise tööd.

Kama kohaselt on tänawu nähtud ette
õige laiaulatuslikke töid, millega on juba
tehtud algust.

Suurema ja kulukama tööna on käsil

Joala tänawa sillutamine. Sillutust Kali

Malmi tänawa kohalt ja lõpetatakse
Madise tänawa nurgal. Kui peaks sat
tuma krediiti, siis sillutatakse Joala tänaw sügisel kuni Kiriku tänawani. Üle
jäänud osa sillutusest kuni raudteejaamani wiiakse läbi tulewal suwel. Joala
tänawa sillutamissega tahetakse jõud:
lõpule hiljemalt jaanipäewaks. Et anda
Narwa liitlemiselawamale tänawate wähegi ilmet, selleks tulewad põhjalikul!
ehitada ümber kõnniteed. Samuti wõttis tublisti kulu ja aega kanalisatsiooni
korraldamine. See kõik oli wajaline, sest
Joala tänawa sillutamine on mõeldud
põhjaliku tööna.

Siiwertsi tänawa killustiktee, mis
ehitatakse kiwialusele, on ka suuremaid
tänawusuwiseid tänawate korraldustöid.

Käesvlewal suwel seatakse korda Sii
wertsi tänaw Holtzmauni saeweskist lurri

eesmärgiga, maid selleks, et saada wiina

Wepsküla sillani. Linna uus teerull on
seal praegu tööl; tee loodetakse läbisõi
duks awada Narwa laulupeoks.

oma põuetaskust pussi mälja tõmbanud

raha, mis neil harilikult pidawat kom

ja sellega Sewerikomi jalgade wahelt

beks olema peale kaitsewäeteenistusse

mitu auku läbi present-riide löönud, mis
reel oli. Löömise juures nõudnud raha.
Selle järele kiskunud keegi Sewerikowilt

mõtmist. Trakanomi ja Gagarini kait

Neljapäewal lõpetati juba Posti tä

ses mann. adwokaat Sorokin Tallinnast,

nawa korraldamine. Seal kaewati talwel
hädaabitööde korras tee tasaseks. Peale
tee lõplikku kordaseadmist, mis wiiakse
läbi arwatawsti tulewal aastal, juhitakse

piitsa käest, kusjuures teised kaks, kelleks

osutusid Feodor Wolin ja Konstantin
Gagarin, samal ajal tagapool istumalt
kaupmehelt Ljubomudrowilt nõudnud
raha, ähwardades „märsket liha teha",
kui neile raha ei anta. Ahwarduse mõjul
oma elu hädaohus nähes Ljubomudrow

mann. adm. Weijs kaitses Wolinit ja
neljanda kaebealuse Aleksei Stseberowi,
kes õigeks mõisteti, kaitsjaks oli mann.
adm. abi Wahtra. Aleksei Stseberom oli

küll teerööwlitega ühes miibinud, kuid
ei selgunud, et ta oleks riisumisest osa
wõtnud.

kaubana sissetoomiseks müüa Mähe eema

le merele jäetud paari koormat silku,
edasi teatati, et neid silke on läinud ost

ma ja rauda tooma Andrei Pokkineu.
Samal õhtul tolliwalwur märkaski
pimedikus tulewat merelt kaht koormat.

Walwuri peatumiskäsule tulijad ei allu
nud, maid põgenesid tuisus. Neid jälgi
des saadi kätte mõlemad koormad Kün
ka tänawalt. Uks tabatuist osutus Andrei

Pokkiseks ja teine Karl Tensoniks. Esi

juhtuda ainult noodapüügil, kuna wõrguga püük wigastab paljuid kalu.
Nendele andmetele toetudes Andrei
Pokkinerr mõisteti süüdi räimeste sala
kaubana sissetoomises ja K. Tensoni sel
les teadlikult kaasaaitamises ning oma
korda hobuse toomises tõlkimata üle
piiri.

Kuid asja uuesti harutades ja üle
kuulates- täiendawalt 12 tunnistajat,

li põhikirja § 9. alusel. Oleks küll wäga
soowitaw, et Narwa asuks mõni tüsedam
muusikalise haridusega õppejõud, kes ai
taks ta muusikakooli tegewust paremale

järjele tõsta. Kuigi Eestis küllalt wärs-

Piccardi kaaslane „taewalennul"
dr. Kipfer on „Lokal. Anzeigerile" sele
tanud, et tal on kawatsus uut taewalendu ette wõtta. Ta tahab teostada strato

sfääri lendu prof. Piccardi lennul kogu
tud kogemustega. Selleks ehitab ta erilise

mõisteti tema wastu tõstetud süüdistu

ära wahetanud.

Kummalgi oli koormaks wärskelt
püütud räimed, kokku 644,4 kilo, mille

tulewal aastal. Peale Joala tänawa sil-

Erakorraliste tööde hulka wõetakse
weel

S.-Aguli tänawa kraamile kiwisilla
ehitamine. .ttewadine suurwesi lammu
tas wana silla, mistõttu kerkiski esile see
erakorraline töö. Sild ehitatakse kiwist.
Linna kartalisatsiooni-torude muret
semises on saawutatud kokkuhoid. Rak

lutustööde lõppu lähemad töölised Uus-

were tööstur sõitis Narwa ja hakkas

liinile. Seal sillutatakse tee 4. Jaani tä
namast alates kuni raudteeni 4 mtr.
laiuselt. Kui peaks jääma üle krediite,

walmistama kohapeal torusid, millega
langeb ära weokulu. TulewikuS kawat-

siis seatakse korda ka Jngeri tänaw, puu-

setakse ka betoon-ehitusmaterjali hakata

Narwas walmistama.

fillaft kuni Pihkwa tänawani.

Iluaedade

Linna uus teerull on nüüd tublisti
koormatud tööga juba 15. maist alates.
Teerullile jätkub pidewalt tööd septemb

Raudsepp ja Elmar Leis, kes lõpetanud
politseikooli Tallinnas.
Jurewits, Saar ja Raudsepp määra

korraldamine linna poolt on jõudnud
juba lõpule. Tänawu ei ole midagi uut
ette ivõettld, küll aga täierrdatud endi
dula puiesteele 15 uut aiapinki. Need
asetatakse betoonalusele, et hoida ära
ulakusi.

Ka mujal linuas ott käimas kibe
ehitus- ja korraldustöö. Kreenholmis

kergejõustikus.
Käesolewal suwel kohalike spordi
Narwa-Tallinna kergejöustiku-wõistlu
sed Narwas.

Eelproow Narwa ja ümbrus
konna kooridele.

ti Prefekti poolt teenistusse 1. jaoskonda,

Luik, Reiman, Lilienthal ja Leis 2. jaos
konda.

Margust.
Neljapäewal teatas Narwa kriminaal-politseile Haigemaja tän. nr. 28
elutsew Georg M i n i n, et temalt on

Allweepaadis põhjanabale.
„Nautilus' walmistub julgele

õhupalli, mille abil wõiwat pärast nagu
langewarjuga maanduda. Kipfer usub,
et ta saab tõusta niisuguse õhupalliga
kuni 30.000 m. kõrgusele. Kipferi kawat
sus äratab wäga suurt huwi.

Ka K. Teuson mõisteti räimeste too

datakse weidi ta Tallinna maanteed, kuid
selle tee lõpulik parandus wõetakse ette

Õhupalliga kuni 30.000 meetri
kõrgusele!

tu kindlaks teha ja Andrei Pokkineu

mises õigeks, kuid süüdi hobuse sissetoo

naw ja sügisel 6. Peetri tänaw. Korral

warastatud saag ja palitu, mille wäärtus 6,5» kr. Saag saadi kätte Peetri tu

selgus, et räimeste päritolu on wõima-

ta esitas, merel olles ühele soomlasele

del on otse wõimatu.
Parandusele tulewad weel sel suwel:
Tapamaja tänaw, Rakwere tänamast ku
lli tapamajani — 300 meetrit, Tartu tä

teid täiehariduslikke helikunstnikke, ometi
ei ole nendest weel keegi söandanud Nar
wa asuda, et siin oma wõimeid tegewusse rakendada.

nistas omaks Teuson, kuid esitatud hobuse-passil olid märgitud hoopis teistsu
gused tunnused ja sugu. Selle peale se

ses õigeks.

millel liikumine eriti sügisel ja kewa-

käimas. Wühetnaid remonttöid wõetakse
ette Unna majades ja koolihoonetes.

seltside algatusel kawatsetakse korraldada

mesel oli oma hobune, teise hobuse tun-

letas Teuson, et ta on hobuse, kelle passi

Korraldatakse siis ühtlasi ka Oru tänaw,

muusikakoolis.

muusikakooli õpetaja-ametift muusikakoo

räimeid, kuna toodud olid mitmesuguse
suurusega ja pealegi terwed, mis wõib

wiiakse teerull otsekohe üle Uusküla teele.

Tallittua-Narwa linnabewSifttus

rooma.

lurid, püüdes wörguga, laawad suuri

lõpuks. Tee tehakse paekiwi killustikust.

Kui Siiwertsi kärr. saab korda, siis

Narwa prefektuuri määrati teenis
tusse 7 uut korrawalwurit: Karl Luik,
Wikenti Jurewits, Herman Reiman, Jo
hannes Saar, Elmar Lilienthal, August

tollil deklareerimata sissetoomiseks.

16. märtsil 1926. a. teatati NarwaJõesuu tolliwõimudele, et randa olewat
tulttud paar soomlast ja pakkuwat sala

wal nädalal ja wiiakse lõpule juulikuu

1 uut korrawalwurit Narwa.

jzchtnmisi merejääl, abiks silke randa

aa protsessi taigu arenemist.

murru wahelise tee, mille pikkus */« km.,
korraldamine. Tööga tehakse algust tule

Majade remonte on tänawu wõrdle.
misi wähe. Suuremaks osutub linna wa
nadekodu ehitustööde jätkamine. Wana
dekodu saab lõplikult malmis tulewal su
wel. Uue ehitusena püstitatakse Pimeaeda wäljaküigukoht, milleks on weetud
kohale juba materjal, kurta ehitus ott

Wallandamised Narwa

tud süüdistused silkude ja ühe hobuse

nred soome päritoluga. Oma arwamuse
põhjenduseks tõid nad ette, et eesti ka

Katvas seisab roeel Uusküla ja Pae

uue linna sundmääruse kohaselt.

parandatakse tütlawaid ja tööliste elunraju, samuti lina- ja kalewiwabrikus.

hoida Herrnani ja Westerwalli tänawate

Poklise ja Karl Teusoui wastu tõste

Kohalike kalurite arwates olid räi-

juulikuus.

kõnniteid,

dega seotud, mispärast linnawalitsus lei
dis kulude kokkuhoiu mõttes otstarbelisema kiwe osta Soomest.

liiklemine, kui on otseühenduse tee
N.-Jõesuuga wähegi sõidukõlbulikuks
tehtud, Posti tänawat mööda, et ära

need ostnud merel ühelt tundmatult, ja
wõtnud Tensoni, kellega sattunud kokku

Kuuljaskouua enamus tüübilist kalu
reid ja talakaupmehi, kes jälgisid huwi-

küllatuleku tõttu Narwa, mis toimub

Rööbiti linna tänawate korraldami
sega tuleb tegemisele hulk

seid iluaedu. Jaanipäewaks seatakse Koi

Üks wallandab üht, teine teist.
Narwa muusikakooli õpetajad, kooli
asutajate kogu liikmed E. Schütz ja P.
P e n lt a, kes mõni aeg tagasi esinesid
tagajärjeta raskete süüdistustega kooli
juhataja wastu, on nüüd wallandatud

kogu istungil Narmas harutusel Andrei

Erakorraliselt wõeti ette Kalda ja
teiste tänawate korraldamine. Seda te
hakse Narwa laulupeo ja riigiwanema

ri lõpuni.
Tänawate sillutamiseks on tellinud
Narwa linnawalitsus munakiwid Soo
mest. Tänawate jaoks kõlbulikke kiwe
wõib saada Eestis ainult Kihnust. Sealt
kiwide wedu Narwa on aga suurte kulu

praegust suurt liiklemiskoormatust.

PögenemiSretk tuisus kahe koorma räimestega.
4 juunil oli Ratwere-Paide rahu Pokkineu tunnistas omaks, tõendades

3

Pühapäewal kell 10 hommikul on
Narwa laulupeo peaproow k.-s. „Wõitle-

ja" ruumes Narwa ja Narwa ümbrus
konna laulukooridele, milliseid arwult
17. Juhatab laulupeo üldjuht prof. J.
$1 awik.

Kaks SSSR'i allweepaaii
hukkunud?

7 laewa allweepaat r. 8"

rul ühelt wanakraamikaupmehelt.

otsimistel.

Nõukogude Wene laewad toimetawad

allweelaewa „nr. 9" otsimist Arans-

uurimuSretkele.

grundj juures itta edasi. Otsimisel on ik

Allweepaat „Nautilus", millega sir
Hubert Wilkins põhjanabale kawatseb
sõita, sõitis Prowincetowni, kus laewa
weel kord proowitakse, emte kui la sõi
dab üle Atlandi ookeatli Terawmägedele, kust algab jää all sõit põhjanabale.
Wilkins kawatseb mälja sõita 48 ruudi
pärast oma saabumist Terawmägedele.
„Nautilus" on juba kõige pron-iandiga

ka 7 laewa: neli traalerit ja kolm jää

warustatud.

lõhkujat.

Rootsi leht „Nya Dagligt Allehanda"
wäidab ikka edasi, et huttunud allweepaate on olnud kaks ja teise laewa huk
kumise paik olewat umbes üks meremiil
„Rabotschii" hukkumispaigast eemal ära
märgitud. Tulelaew Aransgrundilt aga
eitatakse seda, kuna laewalt ei ole mär
gata ühtki teist märgitud paika.

mises tollile teatamata ja trahwiti
40 kr.; hobune kui salakaup mõisteti
konsiskeerimisele.
69
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Mitu ööd lageda taewa all traataeda otsimas.
Komarowka kordoni juures metsast

piiriwalwuritel läks korda tabada Jo

hannes Mardi p. Preuseni, 35 a.
mana, pärit Tallinnast. Pühapäema hom

mikul sõitis tabatu ühes K. Meistriga,
kes tabati päem enne Eesti-Wene piirilt.

Narma, et põgeneda salaja üle piiri
Rõuk. Wenesse.
Mehed läinud Narma jaamast otseko

he piiri poole. Nende tulekust insormee-

riti Komarowka rajooni ülemat Uuki,
kes seadis malme mälja. Juba järgmisel
päewal ilmus K. Meister piiri lähedusse

ja ta tabati. J. Preusen aga jäi kadu
nuks. Kaks ööd-päewa luurati teda, en
ne kui õnnestus jälitawat tabada.

Meistriga tahtnud koos üle piiri minna.
Esimese öö maganud Lilienbachi mõisa
küünis. Sealt matkanud sndapäewal piiri
poole. Koutarowka metsas mehed olewat
eksinud ringi, mis olnud wäsitaw, lisaks

tühi kõht walusalt näpistamas. Wiimati
tulnud lahkuminek ka piirist ülemineku
tee walikus. Mindudki erisuunas traat
aeda otsima, hoides end marjule piiri-

walwnrite eest. J. Preusen ööbis paar
ööd metsas lageda taewa all kuni lan

kord kuuled tõde! Lontrus, kergats! Ma olen üle
liia hea olnud sinu wastu. Oma majast ma oleksin

pidanud su kihutama, lurjus! Keretäist sa oleks

„Sul oli ometi wõimalus Martaga..."

wajanud!"

See kõlas kärsitult.

„Katsu!" hüüdis Martin, wihast meeletu, ja
astus isale wastu. Overbeck tõstis käe paberinoaga,

nagu löögiks. Kui tvälk Martin sööstis isa juure.
Elewandiluuft nuga purunes kildudeks, paiskudes
siis maha.

oleks ta alles wäike poisike.

Overbeck wiskas noa pära, mis talle oli jäänud

lased-jooksikud wiibiwad praegu Narwa
politsei korralduses.

wäikese ukse juure tormanud. Sinna ta jäi wiiwuks
seisma ja kiristas isale wastu:

„Nüüd on lõpp! Sa ei näe mind enam ealeski!"

20.000 kr. Narva vanadekodu ehitustöödeks.

Overbeck seisis ikka weel ja kisendas: „Wälja!

Wülja!" kuigi Martin juba ammu oli läinud.

Omavalitsuste hoolekaade-asutuste sisseseadete korraldamiseks 250.000 kr.

Esmaspäewal oli sotsiaalministee

täiendamiseks 800 kr. Erra wald sai

riumi hoolekande-nõukogu koos, kusjuu
res tuli jagamisele omawalitsuste hoole

ühiskortermaja remontimiseks ja sauna
ehitamiseks 400 krooni.

kandeasutustele sisseseadete korraldamise

Eraorganisatsioonide wahel tuli ja

krediit 250.000 krooni.
Narwa linnale määrati wanadekodu
ehitustööde jätkamiseks ja lõpetamiseks

gamisele hoolekande-nõukogus 30.000 kr.,

20.000 krooni (nõuti 35.000 kr.); Tal
linna sai 37.000 kr. ja Tartu 12.600 kr.

N.-Jõesuule määrati wanadekodu re
mondiks 3500 kr. Wirumaawalitsusele
anti Aa wanadekodu hoone parandami
seks 600 kr. ja Jnju lastekodu sisseseade

tuna küsiti 92.000 kr. Sellest summast
anti Wirumaa lastekaitse-ühingu maja
ehitustööde lõpetamiseks 3000 kr. ja
Narwa wene emigrantide lastekodule
2000 kr. Narwa Peetri koguduse „Waesteabi" oli esitanud toetuspalwe 580 kr.,
mis jäeti aga tähele panemata.

„Nojaa siis!" käis Overbeck peale, „kas ma pean

mõlemale mehele näkku, wastu rinda ja langedes

lele töö ei paku „suurt lõbu". Pealin-

J. Preusen seletas, et nad olewat

„Oli muidugi..." hüüdis Martin wahele, „meil
oli wõimalus..."

sult iga sõna wälja pigistama?"
Markiil oli halwatud. Isa kuulas teda üle, nagu

kätte, täie hooga põrandale. „Wälja!" karjus ta.
„Wälja!"
Kuid Martin oli juba pöörnud isale selja ning

ges „lõksu".
Mõlemad tabatud on seiklejad, kel

Kuid Martin tundis seda waikust entte tormi,
mis isale oli omane.

,Me kõtielesime üksteisega."

„Nvh?"
See tuli kui piitsahoop.

Edasi! otsustas Martin. „Ma ütlesin talle..."
seletas ta julgelt, hoidis aga pilgu maas, „ma ütle
sin talle, et ma teda ei armasta ja ealeski ei suuda
armastada..."

Martitl jäi wait ja ootas.
Ei kippu ega kappu tulnud.

Siis ta jatkas:
„Ta oli mulle seletuse eest wäga tänulik."

«artin puutrepist
sööstis kitsast,
tumepunase
woodriga
üles, haaras
ülemal esikust
ühe
oma kübaratest warnaft, keeras ümber ja
jooksis kaks majakorda alamale, aiawärawast wälja,
tänawale.

Ta oli täiesti meeletu, sest wiha, häbi ja walu
tumestasid tema kaine järelemõtlemise. Ta mõtted

tormitsesid metsikult ja segadikus. Siis ta trügi
maitsekat elewandiluuft ttuga enda ees ja talle
tuli meele, et see oli olnud ema kink ning isale üli
kallis ese.

Ta waikis taas. Ning taas ei tulnud kippu ega
kappu. Martini pilk jäi peatutna ühele waibalillele,
sõnades:

„Meie lahkusime parimate sõpradena."

Jälle jäi ta wait, siis, mõne hetke pärast, waatas isale otsa: „Ta ott hea, kütkestaw tüdruk, see
Marta," sõnas ta õiglaselt.
Overbeck waikis ikka weel. Ainult ta käed keeru
tasid Pikka, õhukest elewandiluuft nuga, otsekui oleks

tal mõni tähtis töö sooritada.

-Alutaguse E I u*
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Nr. 62.

Narva Majaomanikkude Selts
Korraldab pühapäeval, 7. Juunil 1931 a.

K.S. «Võitleja u

Kevadesse looduse ilusse Mereküla mereranda ja lubadele.

pr. Lindebaum soovitab

£õbusõidu

Väljasõit Peetri turult kell 9 hommikul ja tarviduse järele
hiljem igal tunnil Narva ja Jõesuu iuksus-omnibussidel.

Peoplatsil mängib Udria puhkpillide orkester
h-ra A, Feldbachi juhatusel.

Hiide- fa valmisriietedrist Jõijvis, Narva maantee nr, 3.

maitsevaid

lõunaid

Sõiduhind edasi-tagasi 1 kroon. Peost osavõtt tasuta.

K. S. -Võitleja" einelauas

Vihmase ilma puhul lükatakse väljasõit edasi järgmise püha
päeva 14. juuni peale. Sõidupii. eelmüük: Narva Majaomanik,
pangas, h-ra V. Musta elektri- ja spordiriistade äris, Posti t. Jj i
ja h-ra Ed. Tähe kaupl. Soome-Rootsi pr. oma majas.

iga päev.

EINELAUD KARASTAVATE JOOKIDEGA.

T. HacfivaVi

uus ökonoom

Ostate soodsatel tingimistel moodsates mustrites suvehooaja riideid.
Meesier.-üükondi, kleite, mantleid, iriiksärke, kaelasidemeid, kübaraid, pitse,
voipe, aknaeesriideid jne.

SELTSI JUHATUS.

Narva Ratturite selts „Kiir“
PÜHAPÄEVAL, 7. JUUNIL KORRALDAB

ratastel ja autodel „Pikatüki“ nurmele ja metsa (1 klm.

Soldino rahvamajast). Ratturite kogumine kell 9.30 hommikul
Peetri platsil, väljasõit kell lo muusika saatel. Auto ühendus—
vahetpidamata. Sõiduhind autol sinna ja tagasi 50 senti.
Vihmase ilma korral järgmisel pühapäeval.

Linna spordiväiial
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Daamidele moodsaid kewadeja suwe hooajaks

KÜBARAID

Wiimaseid Pariisi ja Wiini uudiseid soowit

Moeäri Erna Uuk, Joala t. 6.
Hinnad wõistlemata odawad.
Kaup äärimiselt hea! Walik kõige täielikum!

Pühapäeval 7. juunil 1931 a.

ringkonna võistlus.
Kohtavad jalgpallis

njio. ja

iiirr

Kreenholmi osakond *

Algus kell 5 õhtul.

Sissepääs: 50—25 senti.

Narva Naiskutsekooli õpilaste

tööde nöltus

on 6» 7 ja 8 juunil s. a. kell 9—7.

Uusi õpilasi võetakse vastu õmblemise, majapidamise
ja kudumis-majapidamise osakondadesse 11, 1.2 jä 13. juunil
kell 10—1, Narvas Vestervalli tän. 39.
KOOLI JU HATU S.

Käesolevaga tunnistan maksvuse
tuks kõik peale 20-dat märtsi 1931 a.

iVoldemor Elchfuss’!
minu äri nimele vastu võetud telli
misi email vähenduste peale; hoia
tan tema juures, minu nimele, telli
misi teha ja raha sissemaksmast —
seda mina arvesse ei võta, kuna

-/ AX
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KOMU ttitm liii, mis iie niiSÄi!
Et äri käesoleval kuul tarvitab

suuremat summa raha,

on sellepärast otsustatud korraldada suur, kõige odavam jalanõude
väljamüük kevadeks kust võite häid ja ilusaid kergeid suvekingi osta
kõige paremast materjaalist, viimase moe järgi valmistatud. Iseäranis
„Tre-torn“ suvekummtailaga kingad — suurem väljavalik. Peale selle
talla- ja pooletalla nahka, kõiksugu saapakreemisid, tikkusid, tihisid,
kingavärvid „Era" ja „Rudol“.

j Kevadhooaja viimased moed saadaval

n. H. Timolcjeui magasinis

Ainult Juhuslikult iseäralikult saab odavasti müüdud, mida peab
kõigile soovitama, mis Jälle nii ruttu ei saa korduda!

t|jji MHO NwilM f W

Peetri pl. 9, telel. 170

rikkalikus valikus. Soovitan kevad
hooajaks igasugust seltsi ja moodi

VALMIS Ja TELLIMISTE PEALE

palituid, kostüüme, vihmamantleid

Soovitan uuesti saadud rikkali
kus valikus toredates mustrites

Ja daamide moodsaid palituid.

Materjali väärtus ja töö on firma poolt garanteeritud.
Arvestades suurte ostudega, hinnad väljaspool võistlust.

iapeete

V. Eichfuss on vallandatud minu
juurest teenistusest Ja peab enda

käes, ainult omavoliliselt, kuni

alates 20 senti rull.

kohtuliku Õienduseni, minu äri pa
berid ja proove.

£. Mauer,

Heinrich K. Müller

Narvas, Joala tän. 12. Narvas.

Narvas, Suur tän. 22.

Kellasepa- ja kullasepaäri

M. Wõhma

Telefon 267.

Joala tän. 1©.

Soovitab:

Korralikku kellasepa tööd
teeb
71
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Nüüd oli mana Overbeck see, kes pilgu oli lange

tanud. Ebaloomulik kahwatus kattis tema kõhnu,
kortsulisi põski. Wiimaks tuli ta kitsailt huulilt.

„Riiwatu!"
Mitte waljult, kuid täis kibedust: „Rii—watu!"
Martin langes tabatult kokku.

.Isa!"
Kuid Overbeck ei pöörnud sellele tähelepanu,
waid jatkas samas laadis, nagu kõneleks ta enda
misi ning oleks üksi:

„Kõige parem lootus purustatud, ainsam...
ivana, wäärikas sõprus lõhutud... mõnituseks mulle
enesele..."

Martin katsus teda waigistada:
„Asi ei ole ju koguni mitte nii... see..."
Overbeck ei wõtnud poega kuuldagi.
„Ja kõik üleanuetusest... salalikult... poisikeseli

kult!"
Martin tuksahtus.
Asi läks kurjaks, ta tundis seda, kurjemaks wõib-

olla, kui ta oli kartnud.
„Ei!" kinnitas ta. „Nii sa ei tohi asja käsitada!"
„Ei tohi... mina ei tohi," sõnas Overbeck oma
kõnelaadi ohjeldatud rütmis, milles siis juba möl
las wihane meelepahu.

„Aiman sulle oma ausõna, isa..."
Lühike naerupahmak katkestas Martini.

„Ausõna? Kuidas? Kust? MiS ajast au on sul
lihas ja weres? Sinul?"
Overbecki heledatest silmadest tabasid Pilgud
poega kui kaks mahedat nuga.

Martin tõusis püsti.

„Seda... seda... ma ei luba enese kohta!" hüüdis
ta ägedalt.

Overbeck jäi rahulikult istuma, silmad teraseselt

Tasku- Ja käekellasid suures walikus parematest
Shweitsi wabrikutest. Ilmakuulsaid seina- Ja äratus-

kellasid firmadest Gustav Becker Ja Junghans.

LReher.
Posti tän, nr. 59-a.

pojale pöördud.

„Suu pidada!" hüüdis ta waljult.
Martin tummus selle jämeda käsu peale. Ta

Kuld-, hõbe- Ja kristallkaupasid odawate hindadega.

Teatan austatud töö tellijatele et olen ülevõtnud
ja üleviinud (Suurest tn. 8), Viru tn. 2. Esimese Traat
võrgu tööstuse „TraatvÕrk“.

iv

Traatvõrk"

tundis, kuidas Meri tas lõi keema.

valmistab soovitavates mõõtudes, mitmesugusteks otstarve

Kannatada! mõtles ta, ainult kannatada, kuni
löök on möödas. Isa tahtis teda salm ata, tahtis
teda alandada, seda märkas Martin. Ning talitses
end: ainult hoida rahu!

teks traatvõrke, nagu: kana-, murutõnise-, rohu- ja sur

„Sa pea oma suu, poiss," jatkas Overbeck:
„Mind ei huwita, mis sul on ütlemist... absoluutselt
enam ei huwita... iga sõna sult on kuulmatu häbe
matus."

„Ära sõima!" palus Martin.
Overbeck kõneles edasi, nagu poleks ta öeldut
kuulnudki:

„...ja lapsik rumalus Peale selle! Mis sa oled,
kui ma sult oma toe wõtau? Sa logeleja... Mitte
midagi sa ei ole! Wühem kui minu kõige wiletsam
jooksupoiss... ning lubad enesele..."

Martinil oli tundmus, nagu oleks ta, oma mä
letamist mööda, midagi sarnast juba waremalt kuul

uud, kuski mujal. Ta tundis, et ta jääb alla.
„...ning sina lubad enesele Marta Pollheimi tao

lise neiu juures suurt härrat mängida? Sa oled
küllalt häbematu ja teed oma halba nalja ka mi
nuga? Sa päewawaras!"
„Ära sõima, isa!" palus Martin.

„Ara sõima?" sai Overbeck ägedaks. „Oma
arwamuse ma ütlen sulle! Kas mõistad? Lõpuks

nuaedade jaoks, akendele ja masinatele kaitseks ja

llMis A. KOTiU

laduruumide vaheseinteks. Peale selle

Narva — Narva-Jõesuu

peale uued raud voodid nii ka täielikult aiad haudade ümber

Jalamattd, Reform madratsid, ka tellimuste

SÕIDUPLAAN.
1. juunist kuni muutmiseni

Äripäevadel:
Narvast: N-Jõesuust:

kell

8.30
11.30
2.15

3.30
5.50
9.40

kell 6.45

7.50
10.45
12.45

Sealsamas ka mehaanika-lukusepa töökoda

4.20
8 30

Pühap. pühadel Ja laulupeo
päevil:
Narvast: N.-Jõesuust:

Hambaarst

kell 8.30 kell 7.00
9.15*

10.15

11.30*
1.30
2.20
5.10*
6.05
7.35
8.25
9.50
10.45*
12.10*
4.00*

7.45*
9.35
10.20*
1.00
4.00*
5.00
6.30
7.20
8.45
9.40*
11.10*

3.00*

V Ainult heal ilmal 23. juunist
kuni 10. aug.

J. Olberg.

MOOA
kabinettmööbel:

Hambaarsti kabineti
Jõhvis, Narva tän. Lurje majas.

Vastuvõtmine iga nädal: ree
del, laupäeval ja pühapäeval.

kirjutusmasinad,kirjutuslaua

toolid ja muud kontori siss
seaded. Näha igapäev pea

pühapäeva kella 10—11 ja kel

6—7. Narva, Rüütli tän. 24

Vastutav toimetaja: Hans Lill.
Väljaandja U.-Ü. „Põhja Eesti".
M. Minise trükk. Narvas, Rahu tän. 15.

