Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus ja talitus

Üksiku numbri hind 5 senti.

Jõhvis
Turuplats Nr. 1.

Telefonid Nr. 4.
Toimetaja kõnetunnid
kella IL—1.
Talitus avatud 9 - 6.

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

8 senti m/m ja lehe

Telilmlsehlnd postiga
8 korda nttdalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud

ALUTAGUSE ELU

175 snt, 6 kuud 340 snt,

12 kuud 6 kr. 75 senti
Üks kord nädalas Iga
laupäev.
Kuu 20 s., 3 kuud 60 8.

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

Tellimisi võtavad vasta

JjõSwi ja Alutaguse häälekandja

eesotsas 6 senti m/m.
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kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

II. aastakäik.

Jöhwis, teisipäewal, 30 juunil 1031.
Soovitan võistlemata häid ja vastupidavaid

A. Villers,

Rootsi HERKULES

Jõhvis, turu plats nr. 7, telefon 40.

Svecia, Deering heinaniidumasinaid ja loorehasi.

„JUle rinnus on lauludel fiodufiofit..“
Joaorg piduliste-uputuses. - Pai jutuhande-irealine kuula
Laulupeo-reportaashi. jatekogu lausvaimustuses. - Viru
riti elawalt.

Linnas kees liikumine hilis
ööni.

Juba laulupeo eelpäewal oli Narwa
täis pidulikku meeleolu. Hommikul jõud
sid pärale rongidel ja autodega esimesed

tegelased ja laulupidulised. Enamjagu
lauljaid saabus Narwa autodega, mis
olid kaunistatud kaskedega. Tänawatel
kihas ja kees liikumine läbi päew kuni

hilisõhtuni. Otsiti öökortereid, mindi
tutwuma linna waatamiswäärsete koh

tadega. Eriti rohkesti käidi Kreenhol
mis, koske waatamas.

Büroodes tehti tööd „hoogkorras."
Palawikuline tegewus kees laulupeo
Jaama tänama büroos. Raudteeja tmos
olid lauljatel wastas skaudid, kes wtisid

Ligi 15 VV0 inimest eesti lau

6 Laulupidu hliilgavalt kordaläinud
Rahwawoolule lõppu ei paistnud tu-

lewatki. Tegelaste ja piduliste moor
kõrgelt kaldalt waadatuna näis pika,

mitmes harus jooksma rahwajõena,

lätteks puusilla ümbrus, suubumiskohaks — Joaorg. „Esimefed meed" see

„jõgi" oli paisanud juba sihtkohta ja
näis juba kaheldaw, kas Joaoru kõrged
nõlwad peawadki wastu sellele woolule,
mis järjest ja lakkamata alles oli tule
mas.

Saigi sellest

rahwamurrust kõikjale rikka
lik osa:

neile määratud öökortereisse. Wähe tulr
lauljaid rongiga, umbes 700, kuna suur

rohelisega ehitud laululawal, kooride li
pud kirendamas kahelpool, ei näinud
olewat jalatäitki ruumi, istekohtadel ei
paistnud silma kuski paika, kus pisut hi

enamus saabus Narwa autodel. Juh
tus wiperusigi: jahiti mööda linna sõi

aset, seisuplatsidel trügiti külg-külje kõr-

tulijad büroosse, kust koorid juhatati

ta ja otsiti bürood, et jõuda korterisse,
kus wõiks weidi puhata ja wõtta keha
kinnitust.

Büroos kestis lauljate waStuwõtt
laupäewa hilisõhtuni. Pühapäewa hom
mikul jätkus töö, kuid tegemist-talitamist oli wähem, sest laulukoorid enami
kus juba olid saabunud kohale.

Proowile ei saanud rahagi
eest.
Laupäewa õhtul kell xkl hakkas rahwamurd koos lauljatega woolama Joa-

vrgu — eelproowile. Sissekäikude juu
res tuli uudishimulikel pettunult pöör

duda tagasi. Nõuti küll pileteid eel
proowile, kuid toimkonna korralduse
tõttu see polnud wõimalik.
Peaproow peeti pühapäewa hommi

kul kell 7. Lauljaid oli tublisti enam
koos km eelproowil.

Kassadest müüdi üle 9000
Pileti.
Piletite eelmüük kiost-kassades algas

laupäewal. Warustuti warakult pileti
tega, et wältida suurt trügim'st kassade
ees hiljem, laulupeo hakul. Laupäewal
müüdi pileteid üle 1000 krooni eest.
Piletite peamüük algas pühapäewa

linenud piduline oleks saanud wõtta

wal ja orunõlmakuilgi rippus inimesi
raskete kobaratena. Kallaste kontuurid
päikesepaistele lõõmal taewal olid asen
datud tiheda peade-sikk-sakiga.

Kell V46 kõlab terwitusmarss:

riigiwanema asetäitja wälisminister

Jaan Tõnisson koos saatjatega on
jõudnud kohale. Ta läbistab skautide
ja guide'id spaleeri ja sammub tiheda
rahwamüüri mahelt elawate kiiduawalduste saatel oma kohale.

Kõnetooli asub Wiru 6. laulupeo
toimkonna esimees K. Maasik. Va
nemuise wägewad kandlihelid on pannud

helisema eesti laulu hääled, nii et nad
ei matki igawesti," ta ütleb, pöörates
terwitusega riigiwanema asetäitja, Läti

saadiku minister K. Sarinschi, laul
jate ja kuulajate poole. „Eriline rõõm,"

ta ütles, „on Wiru laulurahwal täna
enese keskel näha riigiwanema asetäitjat

härra Jaan Tõnissoni isikus, kes aasta
kümnete kestel, küll ajakirjanikuna, k ill
riigimehena, on olnud õhutamas eesti

Joaorus, Aleksandri kiriku külje all.
Seal ähwardas rahwamurd pisukese
laudkioski lükata ümber. Korrapidaz tel oli palju tegemist, et hoida aru sekel
dusi. Samasugune tung oli ka puusilla

juures asuwa kassa ees. Oli moodus
tatud küll „saba", kuid sest ei peetud
kinni ja nii tuli sõnawahetusigi.
Esialgsete andmete järele müüdi pi
leteid kõigis kassades kokku ligt 9000,

umbes 6.000 krooni eest. Suurem..d
kassad olid Aleksandri kiriku jumes, üle
1000 krooni, ja puusilla juures, üle 700
krooni. Kassade lõpu-kokkuwõte selgub
alles teisipäewaks.

Mitmetuhandepealine rahwahulk kõrgete külaliste wastuwõtul.
Kõrgete külalistena pühapäewal saa

busid autodel Narwa laulupeole riigiwanema asetäitja wälisminister Jaan
T õ n s s o n ja Läti saadik Eestis K.

Sarinsch. Külalised olid jõudnud
N.-Jõesuhu juba laupäewal, kus öõbiti.

Kella 12-ks riwistati „Peterburi"
hotelli ette aukompanii ja samaks ajaks

saabusid ka wastuwõtjad. Kell 1/dl oli
külaliste päralejõudmine, mida jälgis
ligi 2000-Pealine rahwahulk. Meestelauluseltsi meeskoor laulis terwituseks

ühe laulu. Laulumehi Narwale külla

wastu. Toodi ette, et kitsal ajal ei tohi
pasunate ja pillidega jõudusid pillata,
maid iga jõunatuke rakendada tegelikule

tööle. Wõitjaks jäi laulupidude mõte
ometi. Niisama wõidakse nüüdki küsida:
kas on praegu, kus majanduslik kitsikus

Aga üht peab pidama silmas: prae

gune kriis ei ole ainult majanduslik,
maid ka suur kultuuri kriis, ja sellest ei

saada muidu üle kui uue eluwaate

wäljakujun bami(e kaudu.

Laiutamise asemele peab astuma enesesüwendus, pillamise asemele aruandmine

sellest, et meie ei wõi enestele rohkem
lubada, kui jõud lubab. Nõudmiste hulk
ja kõrgus peab andma maad süwenemisele ja siit kaudu uute jõureserwide leid
misele, mis peawad aitama üle praegus
test raskustest. Laulul ja mängul Eesti
rahwa kohta pole ealeski olnud ainult
pühapäewa-meeleolu tähendust ja Eesti
rahwuslik tung, awaldada ja leida end
laulüs ja mängus, on kindlamaks taga
tiseks, et praegustelgi rasketel päewadel
tõsise laulu helid kannawkd meid wastu
meie rahwa paremate püüdmiste kaudu
enesesüwenemisele ja - leidmisele ning et
meie ka tegelikus elus hakkaksime näge

ma uute silmadega. Selles tundes ühi
neme helide kandel südamlike soowidega:

„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. . ."
Järgneb

ühine wägew hümn kõridelt
ja orkestrilt,

mida paljutuhandepealine piduliste-kogu
kuulab sügama hardumusega.

Järgneb

tusel.

Sügaw-piduliku meeleolu tekitawad

kohe Mendelssohni „Ärgake" ja
awakõne.
Seejärele amakõneks saab sõna wä

Terwitnsed.
Esimesena saab sõna Läti saadik K.

awaldustega wastu ja toob südamlikke

nud Eesti rahwast juba kaugetel aegadel

tagasi — ütles saadik — ja laul aitab
kindlasti Eesti rahwa nüüdseistki raskus
test üle, õhutades ja süwendades armas
tust oma isamaa ja naaberrahwaste was

tu. Elagu Eesti rahwas, Eesti laul ja

1. diwiisi ülemat kindral A. T õ n i s-

soni terwitatakse kõnetooli ilmudes
hoogsa owatsiooniga. Ta ütleb: „Narwa,

tähtis wäraw suurel teel, mis wiib lää
nest itta ja idast läände ja on jäänud
Eesti kantsiks idapiiril, wajab Eesti lau
lu ilu- ja imejõud» wahest rohkem, kui
kuski teisal selle järele on tarwidust.
Tähtsaks eestluse wahipostiks jäänud,
Narwa pole siiski suutnud wabaneda
täiel määral wõõrast maimust, ida õhk

Laulupeo ajal — kella 5— 10-ni õh

jus wõi muul põhjusel olid sunnitud

le. (Kiiduawaldused).
Nende soowidega toob südamlikke ter

eemale jääma laulupeost.

witusi Wiru lauljatele.
Lauljate Liidu nimel Wiru lauljatele
toob terwitusi meel helilooja ja koorijuht

tile jälle kella 10 paigu, kui lõppes lau
lupidu. Narwa elanikud ruttasid rgaüks
koju, wäljast sõitnud pidulised ia laul

Th. Wettik, kuna

telegrammi teel
Snellman, Mina Hermann ja Jngeri
Meel seitse laulu

mis pani liikuma hüüu: korraldada ja

järgmisegi laulu autoril, Th. Wetti
kul, kes peol wiibib Lauljate Liidu

lõpukontserdiks, ja Wirumaa 6. laulupi
du eeskawa-osas on läbi. Lauljad ei raat
si meel lahkuda lawalt ja publikki seisab
nagu millegi piduliku ootel. Lepitakse

esindajana, teist üle, kui wõtta „Hõiskame kooris" juhatamine oma kätte.

kokku meel kolmeks lisalauluks, siis tõttab

Sellega lõpebki ühendatud segakooride
esimene kontsert ja laululawale asuwad

tataksegi ühendatud segakooride juhatajat

pasunakoorid

bergi kätel. Sama „protseduur" wiiak-

Juhan Aawikut ja Ernst Rosen

se läbi ka laulupeo toimkonna esimehe K.

talt ja .mõjuwalt kolm pala — R

Maasikuga, pärast seda kui ta südam

K u l li „Kodumaa" ja „Kriusi lahingu"

like tänusõnadega oli pööranud lauljate,

mängijate ja kuulajate poole. Joaorg,

Nelikümmend aastat tagasi käis

liste hulgas wiibib ka kahe esimese pala
autor, ja elawate kiiduawalduste saatel
härra R. Kull peab kordama oma tükke.

mis mitme tunni kestel oli tõsiseks lauluoruks, walgub wähe-haawal tühjaks. Tõtatakse koju — kohalikud inimesed koju,
kes wäljast, need — rongile.

tulnud riigiwanema asetäitja wälisminister Jaan Jõnisson tänas südamli-

tud tulbad kooride järjekorranumbritega.
Üle poole tunni kulus kogumiseks aega.

J. Tõnisson ühes saatjatega, kellest
lippude langetades koorid marssisid

Pisut üle kella 4 p. l. hakkas liikuma
lauljate rong. Ees liikumise üldjuht

mööda.

major J. Lepp, järel lauljate-liidu

Lauljate platsile jõudmiseks kulus 8A
tundi. Peetri platsile, Hermani tänawale, puusilla juure ja jõekaldale oli kogu

Kell */»4 p. l. koorid hakkasid koguma
rongkäiguks Peetri platsile, kuhu olid sea

segakoor j. t. Westerwalli tänawa nur
gale Hermani kindluse wastu oli sõit
nud lauljaid terwitama wälisminister

meetri pikaks.

Tänawaliikumine tõusis haripunk

jad — öökortereisse ehk jaama. Enn
elaw liikumine oli jaamas. Rutari Piletiostuga, et jõuda õigel ojal rongile.
Lauluhelide saatel, ülewos pidumeele
olus lahkuti Narwast.

Wirumaa 6. laulupidu oli läbi.
Laulupidu õnnestus aineliselt täieli
selt. Seda soodustas muidugi ^lus ilm.
Esialgse arwestuse järel on ülejääk, mis
läheb Wirumaa koorilaulu arendamiseks,
wördlemisi rahuldaw.

Sai kogemata elukardeta
valt haavata.

lauljate pere lawalt alla ja juba kiigu-

Ed. Kuude juhatusel, kandes ette puh

Rongkäik kujunes üle kilo

tul — oli linnas liikumine täiesti sur
nud. Peatänawail wõis näha aurult
üksikuid ruttawaid inimeii, kes ametias

ning kiiduawalduste kaswades ei jää

lipp, peotoimkond, Narwa meestelauluseltst mees- ja segakoor, k.-s. „Wõitleja"

nud."

Eesti maimu, Eesti meele ja Eesti kee

mise saamise loos, saanuks selleks jõuks,

puhkpillide-orkester andis kontserdi.

kele kätte.

aitaks pühkida wiimseni sest kantside lin
nast wõõra maimu ning tooks aukohale

ühendatud segakooridelt

Külaliste wastuwõtult rahwamurd
walgus Raekojaplatsile, kus Rakwere

Leiubüroos waikus

Laulupeo ajal linn oli sur

Lauluwaimustus haripunktil.

kult.

gestumisi ega wigastusi, mis oleks wajanud haigemaja-rawi, ei olnud.

sed). Tahame loota, et need helid, mis
täna wõimfa kose kohinagi ületawad,
saamad tuleks, häwitawaks tuleks, mis

Selts.

kendid „Jgatsusel". Selgub, et pidu

minestusjuhtumeid, weresooksu ninast,

jalawäänamist j. m. Suuremaid hai

Eesti tuld. (Tormilised kiiduawaldu-

mida ka autoril, kes ühtlasi ühendatud
segakooride juhatajaks, tuleb korrata,

ülesannete täitmisele ühisel
wõitlusrindel.

Samariitlased abistasid 70
juhtumil.

konnast. Narwa wajab uusi tuuli,

lääne tuuli, Eesti maimu ja

Kapi „Pühendus", ja E. Wõrgu

ning A. Wirkhaus - Päiwili kat

„puhkama", ei olnud joobnuid laulupeo-

platsil ainustki. Laul joowastas tuhan

Leiu-büroos oli tegewus wördlemisi
waikne. Ainult paar tühisemat asjakest
leiti ja need toimetati otsekohe omani

wad wälja Juhan Aawiku „Pisarad",

selle ülitähtis ülesanne: Eestilaulu

näha linnas liikumas, neid tuli nii mi
tugi toimetada politsei - arestimajja

Sanitaar-korraldus oli kõigiti kättesaadaw. Punase Risti telk asus laulupeplatsil ja samariitlased jõudsid igale
poole, et aidata abisoowijaid. Arstüst
abi anti umbes 70 inimesele. Tulr ette

„Eesti rahwuslikud laulupeod on

ja mängu kaudu jõudusid kogu
des kogu maa wirgutada oma

eeskujulik. Korraldajad, kaitseliitlased,
skaudid ja politsei oskasid hoida rahwaliikumist waos. Laulupeo kestel ei sea
tud kokku ühtki protokolli. Kuigi joob
nud isikuid oli laupäewa õhtul rohkesti

walitsuse nimel linnapea J. Luts, Wi
ru maawalitsuse nimel — K. P ajos.

olnud oma ajaloolikust algusest peale
suurteks wahewaatusteks Eesti iseole
wirgutada jõudusid, ühendades neid ja
edasi wiies, et ühiselt rühkida sihtidele,
millest sel wõõra surwe ajal küll ei tohitud awalikult kõneledagi, kuid mis põle
sid rahwa hinges ja südames. Eesti iseseiswuse ajal laulupeod on kujunenud
rahwuslike kultuuripüüdmiste wäeülewaatusteks, kuid neile on jäänud peale

Ei ühtki joobnut ega protokolli.

Üldkorraldus laulupeo-platsil oli

deid, ilma et oleks olnud tarwidust „tuju" otsidagi.

on läkitanud oma terwitused: A. Läte,

hoogus „Lauljate lipulaul" ei saa jääda
kordamatagi. Mürisewa aplausi kutsu-

Korda hoiti eeskujulikult.

Eesti wabariik!
Saadiku eestikeelse kõnele orkestrilt
järgneb Läti hümn.
Edasi terwitawad: Narwa linnaoma-

R. Tobiase „Eks teie tea" segakooride
ja 1. diwiisi orkestri ettekandel. Wilkamat pidutuju toob samas kohe elaw A.

lisminister Jaan Tõnisson, kes üt
leb:

15.000 inimese ümber.

terwitusi Wirumaa lauljatele ja Eesti
rahwale Läti rahwalt. Laul on ühenda

rikkalikku wilja tal nüüd on saanud ostiks

Wabar. walitsuse esindaja

rannake" ja K. A. Hermanni „Munamäel".

S a r i n s ch, kes wõetakse elawate kiidu-

tööst seisab ju alles ees.

peole tulnud kokku 78, puudus 11 koori,

pasunakoore oli — 17, puudus 1. Laul
jaid oli üldse 2.291 ja mängijaid 243.
Lauljaid, tegelasi ja pidulist kokku umb
kaudsete arwestuste järele oli Joaorus

kannawad ette kolm laulu — A. Kunileidi „Sind surmani", A. Lätte „Kuld-

tust ja eks töö ole see, mis peab rahwa
ja maa seisukorda parandama ja kitsiku
sest üle wiima? Raskem osa iseriikluse

laulupidude korraldamist, millise töö
kuulda ja näha." (Aplaus).

ühendatud meeskoorid

pigistamas kõiki, aeg pidutsemiseks?
Seisukord nõuab kõigilt rasket pingu

ühendatud segakoore kontsert
J. Aawiku ja E. Rosenbergi juha

hommikul ja tõusis haripunktile tund
aega enne laulupeo algust. Kõige suu
rem tung oli peakassa juures, mis asus

awalik wõitlus laulupidude poolt ja

lupühale kaasa elamas.

Ülesantud laulukooridest oli laulu

Rongkäik oli üle kilomeetri pikk.

nud inimesi murdu.

Pühapäewal juhtus Purtse külas
raske õnnetus. Tartu elanik Mihkel
Tombul läks kogemata laetud püss
lahti. Kuul tungis lähedal seiswale
Koidu Jnnusele kehasse. Haawatu
toodi Narwa haigemajja, kus mehe sei
sukord tunnustati raskeks.

Vargad tegid kaupluse akna
tühjaks.
Pühapäewa warahommikul murti
sisse Jaanilinnas Haigemaja tn. nr. 28
Georg Minini kauplusesse. Margad
olid lõhkunud kaupluse akna ja teinud
aknal „puhta töö". Sündmusest teatati

Narwa krim.-politseile. Warastel ol
lakse jälil.

Narwa „Wõitleja" mängib
„Aseraga."

Kolmapäewa! kell 7 õhtul kohtawad

Petseri segakooris oli rohkesti laul

Narwa linnaspordiwäljal jalgpallis

jaid setu rahwariietes ja neile aplaudee-

„Wõitleja" ja „Astra" meeskonnad.
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Halb mäng.
Kestew majanduskriis ja tõsine ära
tundmine, et kulutame kaugelt üle rahwa kandejõu, on kõiki meie walitsusi,
olgu need tulnud keskelt, paremalt ehk
pahemalt tiiwalt, käskiwalt sundinud ku
lude kokkutõmbamistele kõigil riikliku
elu aladel, ja sedasama on tulnud teha

likult kindlustatud. See põhimõte on sea
tud riigiteenijate poolt üles koosseisude
wähendamistel ja peaks ka õpetajaskon
na poolt tunnustust leidma.

ka eramajanduslikel ettewõtteil.

tiregistreerimiste puhul. Nii on 2. eesti
algkooli sulgemise puhul registreeritud
lahti pensioni wälja teeninud koolijuha
taja. See otsus on tehtud üksmeelselt.
Edasi on tulnud lahtiregistreerimisele ka

Eriti radikaalseid samme astus aga
O. Strandmani walitsus. Praegusel walitsusel on tulnud kulutuste wähendamise
sihis sama rada minna, kuigi pehmemal
kujul, et riigi eelarwet tasakaalus hoida,
uusi lisakoormatusi rahwa kanda pane
mata.

Koolide alal, kus esimesil aastail
häis tulewikulootustes enam kui kuski
muul alal on üle rahwa kandejõu laiali
walgutud, oli O. Strandmani walitsusel
wäga radikaalsed koondamiste, sulgemis-

te ja ümberkorraldamiste kawad Valmi

nud. Need kawad on suures laastus
praegune walitsus omaks wõtnud, üle
maa on mitu keskkooli suletud, mitmes
klassikomplekte Vähendatud. Meelgi laia
ulatuslikumalt on asutud algkoolide üm
berkorraldamisele.

Meie ei ole saanud kunagi jagada
eriti radikaalseid samme hariduslike ku

Nagu kuuleme, on ka Narwa linna
haridusnõukogu need õiglased seisukohad

omaks wõtnud päewakorral olewate lah-

teistest koolidest õpetajaid, ja järjekorras

wõimaluste kohta kiwisöest. Prof. Elun
di seletuse järgi olewat temal korda läi
nud luua ühendust kiwisöe keemiliste
kõrwalsaaduste ja teatawate loomariigi
munawalge ainete wahel.
Kiwisöest ekstraheeritud munawalge

wöiwat küllalt hästi wõistelda looma
riigi munawalgega. Prof. Elundi arwates ei ole weel tulnud aeg loomuliku

Resli-Veue piirile raadio-

sustamine oh tulnud lükata edasi järg-

gagi tõsiselt rahwahariduse, lastewanemate ja õpetajate huwisid. Meil on prae
gu tekkimas hulgaline tööta õpetajate
kiht, kes wõib riigile otse koormamaks
kujuneda, sest Vallandamist teostab mi
nisteerium ja keskwalitsusest suunituna

Sealjuures on õpetajaskonna esinda
jad, kelledeks teatawasti härrad G. Matto ja T. Käbin, teinud ettepanekuid teis
te, nooremate jõudude wallandamiseks.

omawalitsustelgi ei jää üle teist teha,

ridusenõukogus, ja kas mitte härra A.
Tõnuristi koolijuhatajaks jäämise äge

Küsime neilt härradelt awalikult, kelle
huwide kaitsjatena nemad esinewad ha-

pooldamine ei tule sellest, et need kolm

härrat kuuluwad ühte erakonda? Ja lõ
puks: kas õpetajaskond on oma esinda
jad selleks haridusnõukokku walinud, et

ba on Võimalust luua kunstlikku toitu
üldise munawalge abiga.

saatejaam?
Piiri ääres Arsia- ja Kulla-küla ko
hal on näha selgesti, kuidas Luuga-jõe
kaldal Knrowitsa küla otsas ehitatakse
mingisugust kõrget ehitist. NõukogudeJugeris on lewinenud jutt laiali, et kawatsetakse ehitada raadio-saateiaam in
gerlaste ja eestlaste jaoks. Ehitis sarnanebki wäga raadio-antennile ju sealsa
mas on pandud algus mingile stuudioehitusile, kuid siiski on tõenäolisem, et
ehitis jääb wõrgupunktiks topograafiliste
tööde jaoks.

Narwalane Lätis warga küüsis.
Mõni paew Lagast teatas Narwa
raudteepolitseile Kreenholmis elutsew

Bertha Siibert, et temalt on warastatud Molmari jaamas, Lätis, elektri-

Pr. Friedenthal lahkub Narvast.

armatuur. Narwast saadeti sellekohane
juurdlus Läti politseile.

kub pr. Aliine Friedenthal, feä abi

Läti lendurid tulewad külla.

A. Friedenthal on töötanud üle 10 aas

Ränk Icnnuõnnetus Rakwercs.

Peatumine Tartus ja Tallinnas.
Täna stardib Riia kaitsewäe aerodroomilt Läti lennuwäe eskadrill, koos
seisus 6 lennukit ja sõidab ametlikule
külaskäigule, Eesti lennuwäele. Eskadrilli juhatab Läti õhujõudude juhataja
kolonel Beschko. Esiteks peatutakse Tar

Lendur sai surma, lennuk purunes.

takse lennukeid kella 11-ks. Lend Tar

Rakwere lennuwäe diwisjoni tabas
reedel ränk õnnetus. Harjutustel peale
lõunat kaotas fotokuulipildujatele posee-

riw häwitaja tüüpi lennuk nr. 92 tasa
kaalu ja langes püstloodis 20—30 meet

ri kõrguselt alla ja sai rängalt Vigasta

da. Juht lendur-weltweebel Eduard
Kehm leiti õnnetuse kohalt surnuna.
Peatugi oli kukkumisel surunud lenduri
pea läbi kandepindade, purustades pea
luu. Mootor oli langenud lenduri peale
ja oli rebinud tal wasaku jala polwe ko
halt ja segipaisanud käe ja rinnaluud.

raskel ajal kogu õpetajaskonna elulisi
huwe maha salata ja lausa omameeste
Poliitikat keerutada?

Lennuk on purunenud täielikult.
Imelikul kombel ei tekkinud bensiinipaa
gi purunemisel suuremat plahwatust.

Peale pikki waidlusi Hooveri ettepa

wõlga 553.067 kr. ja sõjawarustuswõl-

neku üle wõttis Prantsuse saadikute-kogu
laupäewa hommikul wastu järgmise üle-

ga 730.400 krooni, kokku 1.285.467 kroo

minekuwormeli 386 häälega poolt ja

ni. Selle wõla kustutamise maksud ja
protsendid on nüüd aastaks edasi lüka

198 häälega wastu: „Saadikute-kogu kii

tud.

dab heaks walitsuse wastuse ühendriikide

presidendile, lootes, et walitsus kindlus

tab kõigi Aoungi plaani allakirjutajate
riikide poolt wastuwõetud kaitsmata
aastamaksude puutumatust ning jatkab

rahu ning majandusliku koostöö poliiti
kat".
ühenduses Hooveri kamaga Briti wälisministeerium teatas Eesti saatkonnale

Suwekuude kättetuleku tõttu, mil roh

kelt elanikke linnast walgub wälja, on
Narwas praegu palju wabu kortereid
saada. Kreenholmis on pooled kasarmud
elanikest tühjad.

Ranuaelu läheb hoogu.

elu hakkab päew-päewalt hoogu minema.

Inglismaale.

im tont. Kreenholmi elektrit niMritoitele.
Uus kõrgepingeliin töötab korralikult.

Soome. Soomlased maksawad kartuli ko
soomlased suudawad wiia.

24. juunil saabus Narwa lahte esime
ne saksa suur kaubaaurik „Helene", mis
jäi reidile ankrusse. „Helene" wõtab Nar
wa ja Narwa-Jõesuu metsafirmadelt laa
dungi propse peale ja wiib Inglismaale.
Propside laadimine on juba alanud.

Perekonnaseisuteateid.
Läinud nädalal registreeriti Narwa
linna perekonnaseisuametis:

sünde: Peeter ja Pawel Dmitrijew,
Ester Tõnurist;

30O inglast Tallinnas.

abiellumissoowe: Aleksander Semjonow ja Raissa Narowski, Arwed-Harald

Esmaspäewal saabus Tallinna
Inglise Orient - liini ookeaniaurik

Karl-Johannes Werder ja Feodosia

„Orontes", tuues kaasa 300 Inglise huwireisijat. „Orontes", 20.000-tonniline
laew, tuleb Oslo, Stokholmi ja Helsingi

Narwas Palju wabu kortereid.

Aartrrleid Soome, propse

tist 1 kroon. Pakkumisi on rohkem, kui

Briti ei nõua Eestilt järgmisel aastal wõla tasumist.

ta linnaameti peakantseleis.

tust Tallinna sooritatakse Rakwere kaudu.

meie kaitsewäes. Ta oli teenistuses lennuwäes 1921. aastast saadik, 33 aastat

Prantsusmaa pooldab ainult tingimist Hooveri dm.

ellub ja sõidab mehega Prantsusmaale.

N.-Jõesuus on lamamistoolid mere
randa asetatud. Toolide wastu suwitajate poolt tunti juba wajaduft. Ranna-

Läinud nädala lõpul jõudis N.-Jõesuhu soome mootorlaew „Hermes", et
wõtta peale kartulilaadungi, mille wiib

esmaspäewal.

Narwa linnaameti teenistusest lah

tus, hiljem Tallinnas. Tartusse ooda

Hiljutine lennuõnnetus on oma ise
loomult sarnane, kui juhtus mõni aasta
tagasi Jõhwis ltn. Alewiga.
Kadunu lendur-weltweebel E. Kahm
oli wanemaid ja julgemaid lendureid
mana ja kahe lapse isa. Lenduri põrm
sängitati Tallinna kaitsewäe kalmistule

ja keelutahvlid.

kul Bochumis esines professor Elund

lahkuda Vabatahtlikult, et mitte noore
maid ja Varanduslikult kindlustamata
õpetajaid tööta jätta. Mana koolijuhata
ja, kes ühtlast ka haridusnõukogus istub,
ei ole seda linnakooliwalitsuse seisukohta
arwesse wõtnud, ja küsimus on kaalumi
sele tulnud läinud reedesel haridusnõu
kogu koosolekul, kus õpetajaskonna esin
dajad ja mainitud koolijuhataja on kõige
ägedamal kujul pensionile mineku ettepa
nekule wastu seisnud, nii et küsimuse ot

Meie kodanik

sensatsioonilise teadaandega sünteetilise
albumiini (munawalge) ekstraheerimise

toidu asendamiseks kunstlikuga, kuid ju

newaks koosolekuks.

asutusi!, eriti praegu, wankumata põhi
mõte omaks wõtta, et eestkätt registree
ritaks lahti pensioni wälja teeninud õpe
tajad, kutseta tunniandjad ja warandus-

w u t u s.

Kiwisöe uurimise seltsi aastakoosole

6. eesti algkoolis. Nagu kuuleme hästi
informeeritud allikaist, on linna kooliwalitsuse poolt pandud ette koolijuhatajale,
kes juba ammu pensioni wälja teeninud,

lutuste wähendamisel, sest rohked koolide
sulgemised ja koondamised riiwawad wä-

kuigi ühel ega teisel pole kohata-jäänuile
teisal tööd anda. Et Vähema waluga pa
ratamatust kokkutõmbamisest saada üle,
tuleb küll õpetajaid lahti registreeriwail

Kivisöest munavalget.
Saksa professori kõmuline saa-

Rossmann ja Dagmar-Matilde Pitsar,
Tenisow, Eduard Kiwimägi ja Pauline-

Marie Tõld;

Alajaam valmis.
Uue Kreenholmi jõujaama kaudu, mis

hiljuti sai malmis, hakati nüüd Kiwiõli

ja Inglise „Rew Consolidated Gold
Fields Limited" õli ümbrikutele elektriwoolu andma 1200 kilowatti päewas.
Selle wooluga toimiwad mõlemad õliwabrikud õliajamiskatseid, mille tagajär
jed selguwad lähemal ajal. Woolu edasi
andmine sünnib kõrgepingeliini kaudu,
mis läheb Kreenholmist kuni Kiwiõlini.
On selgunud, et uus kõrgepingeliin töö
tab täiesti korralikult. Läinud pühapäe-

wal seisis terwe liin ja uus jõujaam tu
gema äikese all, kuid piksekaitsjad suutsid

maga juhtus enne ehituse algust suurem
äpardus. Wagunist mahalaadimisel kuk
kus alajaama seadeldus maha ja purunes
osaliselt. Kohapeal ei olnud wõimalik se
da parandada ja seepärast toimetati ta
Saksamaale tagasi, kust peale parandust
Narwa uuesti tagasi saadeti.

Kiwiõli juhatuse poolt on uue jõu
jaama ja liini juure ametisse määratud

ins. Sein, kelle järelwalwe all sünnib
elektriwoolu andmine Kreenholmist Ki
wiõlini.

Dickinson ähvardab nõuda

oma ülesandeid korralikult täita. Selle
elektriwoolu suurus, mida praegu Kreen
holmist õliwabrikutele antakse, on Vs ühe
koseturbiini jõust ja 7/s jõudu seisab tarwitamata. Peale selle uuel jõujaamal on

weel teine koseturbiin, mis weel pole

kahjutasu.
Narwa kose kosilastest on Dickinsoni
firma wäga kuri selle üle, et temale, kui
Narwa kose weejõu kasutamisest seni kõi
ge rohkem huwitatule, keelduti andmast
optsiooni ja anti see inglise trustile. Ta
nõuab, et talle makstagu wälja kõik need
summad, mida ta ühenduses Narwa ko
sega on kulutanud, kui mitte, siis lubab
ta oma huwide rahuldamist saawutada

maa ja Austraalia wahel.

abiellumisi: Stefan Nemtsew ja Ma
rie Jgnatjew;
surmajuhtumeid: Minna-Marie Rü
ga, 52 a. wana; Elisabeth-Natalie Peltzer, 82 a. wana; Sergei Grudkin, 26 a.
wana; Hans Puho, 75 a. wana.

ne, „kui hakatakse põldu harima ja ma

nis rohkesti. Suurel wiisil pole kaswa-

ga taim. Ta kaswatamine on raske —

öökülmad, mis meil isegi siis, kui nisu

Põllamalandnse eriteadlane.

japidamist juhtima minu katsetest saadud
tagajärgede põhjal.".

tamine tasuw, sest palju odawamini wõib

kuna mina pole teda weel oma silmaga
näinud.

Weste.

„On siis teie katsed annud põrutawaid tagajärgi?"

õiepungi awamas, kallale tikuwad, ei wõi
talle liiga teha. Nisu külwamisest lumme
oleks meie põllumajandusele suur kasu,

Londonis, et Eestilt ei oodata eelolewa
aasta jooksul warustus- ja abiandmis-

kaudu. Tallinnast sõidab „Orontes"
Riiga ja sealt Kieli kanali kaudu tagasi
Inglismaale. „Orontes" on warematel

aastatel sõitnud liinilaewana Inglis

wõla tasumist.

Eesti wõlgneb Inglismaale toitlusAnts Raud:

Waewu olen talus istet wõtnud, kui
pererahwas õhinal hakkab oma uudiseid

mulle jutustama. Suuremaks ja kõigi
uudiste peatrumbiks on: külasse tuli
loenguid pidama põllumajanduse eritead

lane. Et ta haritud inimene on, see on
terwe küla arwamine.
Ainuke asi selle eriteadlase juures on,
mis küla kahte leeri wiib, — kas ta peas

on kõik korras, wõi on terwes külas ai
nult põikpead, kes warem ei tulnud sel
lele, kuidas teadlase meetodi järgi oleks
wõinud juba ammugi põllumajandust
kõrgemale järjele tõsta.

Aga näe, küla jagunes kahte leeri.
Ühed laitsid, teised kiitsid. Ja põllumajan
duse kasuks ei teinud kumbki pool mida
gi. Laitjad lubasid „ saksa" isegi kotti pan
na, kui ta külas pesitsemist ei lõpeta, ja
kotile paar seapõit külge siduda ning siis
kõige eriteadlasega kuule saata.
Siiski soowitatakse mulle külastada

„Kahjuks ei ole ma weel saanud aega
katsetada," wastab ta, „sest põllumajan

duse tõstmise mõttele tulin alles paari
nädala eest. Selle-wastu aga olen kõik
teoreetiliselt hästi läbi wõtnud. Soowite
ehl näha?"
Peagi ilmub lauasahtlist paks käsikirja-kogu päewawalgele.

osta „Puhk ja Poegade" rukkipüüli. Kuid
aias wõib siiski paaril peenral kaswata

da. Taim tuleb tugewasti, suuremaks
saades, kepi külge siduda, muidu murrab

wili (leiwapätsid) ta katki. Wili tuleb
toorelt noppida. Soowitaw oleks seda
toimetada pühapäewa warahommikul ja

siis sooja saunaahju panna, kus ta üks
päew peab seisma. Küps leib sarnaneb

täiesti „Pain-Normal"-leiwale (see ta
ongi — walmistatud ainult ärimeeste

„Ma oleksin wäga tahtnud," seletab
eriteadlane, „oma katsete tulemustega
Tallinnas nüüd peetawal põllumajandu

wahekasudeta), mis isegi toitwam kui Ni-

se näitusel esineda, aga katsetamiseks lä

ei kõlba toiduks. Wäetada wõib hapukur

heb terwe aasta. Nii pean ainult põllu

gi ja hanesulgedega.

majanduse teooria käsikirja wäljapanemisega leppima".
Lehitsen käsikirja. Esilehel seisab suur
te tähtedega:
^Põllumajandus. Kokku seadnud põl

— Kartul on ilus puu. Kaswab häs
ti Ameerikas. Kuid ka meil wõib teda
päikese-paistelistel ja tuule eest warjatud

lumajanduse eriteadlane Jakob Põllu

diweres palju kartuleid kaswatatakse, sest

mees."

mäed ja suured metsad kaitsewad neid
kohti külmade põhjatuulte eest. Kartuli

Süwenen kohe lugemisse. Ja tõesti:
kas on terwes külas ainult põikpead, wõi

hula Mardi peekon. Rukist tuleb põuaajal kasta tilgastauud piimaga, sest see

kohtadel kaswatada. Sellest on siis ka
arusaadaw, miks just Mirumaal ja Pan-

nuppe ei tule mitte ära wisata, nagu

teda, kuigi mitte just haruldast eksemplaki
eriteadlaste hulgast..

on paigast nihkunud selle eriteadlase aju?

meil seda tehakse, waid neid wõib wäga

Nii kummalisena näisid mullegi need

Teen kohe wisiidi soowitatud nõuan
de järgi.
Juhin juba alguses jutu põllumajan

uued põllumajanduse teooriad (praktilised

hästi soojas kohas alal hoida, kus nad
walmiwad. Walminud nupud on puna
sed. Ja neid wõib wäga hästi tomatite

dusele.

„Arwan, et meie põllumajandus tõu
seb kuulmata kõrgele", räägib eriteadla

saawutused tulewad alles hiljem, nii aas

lastud käima ja mille jõud on sama suur
kui eelmisel turbiinil, mis käimas.
Uue jõujaama juure on ehitatud ala
jaam, mille abil transformeeritakse pin

get kõrgemale. Nüüd on ka alajaama
ehitustööd wiidud lõpule. Selle alajaa

(See on tõsi! Sest kuidas wõime meie

teda kaswatada, kui põllunduse-ala eri
teadlane pole teda näinudki! Minu mär
kus).

— Otra meil ei tuleks üldse kaswata
da. Põhjused on, et oder suuremaks kaswades läheb okkaliseks. Wiimased satuwad aga õige kergesti käole kurku. Ja nii
kaotab tark lind põllumehe teadmatuse
pärast kukkumise-wõime. Ning sellega tee
me suurt kahju oma põllumajandusele,
sest tark lind wõib meile kuulutada alati

ette meie surma. Kui on tal aga okas
kurgus, siis on ta paratamatult wait ja
surm wõib tulla meile teadmatult. Jääwad andmata pojale wiimased manitsu
sed, ning isegi testament wara jaotamise
kohta jääb tegemata. Mõni soowitab küll
tulewiku selgitamiseks küsida nõu mustlas

eidelt. See pole aga kasulik. Eit tahab
palju tasu, ja kuhu tallu mustlased kord
öpiwad käima, sealt on neid raske pele
tada eemale. Siis warastawad üht, warastawad teist. Ja ega nad käo wastu
ikka ei tea!
— Kaera põõsaid tuleks rohkem suhk
rut sisaldawate wedelikkudega kasta, sest

asemel tarwitada. Sellest oleks suur kasu
meie põllumajandusele.

siis ei oleks toitwad kaerakoogid enam

— Rukis. See on taim, mida meie

— Tatar on wintske kõrswili. Ei so

põllumehed armastawad kaswatada kau

bi hästi meile, sest ta on tatari päritolu

— Nisu tuleb jõuluajal lumme külwata.
See karastaks noort orast ja kewadised

ta pärast!). Toon siinkohal mõningaid
katkeid sellest suurest tarkuse-kogust.

nii kibedad.

rahwuswahelisel teel.

sest siis kaswab ta hästi ja seda ei tule
puuduse pärast mitte Kaanadast otsima
minna.

— Kõrwitsaid wõib wäga hästi Vii
namarja asemel kaswatada. Pealegi on

ta mari suurem kui Viinamarjal ja tu
rule saates tuleb Viimasest palju odawam.

— Siguripuud wõib igal pool kas
watada. Kuid juuri ei tule iga aasta alt
kiskuda, sest Puu wõib siis ära kuiwada.
Soowitaw oleks seda teha 2 — 3 aasta
tagant.

— Tuld, põllumehe suuremat Vaen
last, on kõige parem kustutada rõõsa pii
maga. Wõin igaühega seda isiklikult de-

nwnstreerida.

Tohoh! Wiimaks tulebki eriteadlasel
isu minu juures tule kustutamist demons

treerida. Ei, parem juba kohe lahkuda.
Kahman mütsi ja lahkun sõna lausumata
toast, jättes käsikirja laiali lauale.
Pagan wõtku seda põllumajandust!
Saja meetri kauguselt julgen tagasi
Vaadata: uksel seisab eriteadlane, nime

ga Jakob Põllumees, põllumajanduse
teooriate käsikiri kaenlas.

Ants Rand.

Mr. 71.

,R lutaguse Elu"

"Mida arwatk Wiru laulupeo kordaminekust?" Vikil OOOtel liinilt lilfflilöS.
Ed. Kuude: „WSib kaunis rahul olla." - T. Wettik: ..Lausa «agu kontsertsaalis."- R. Kull: ÜENÜ Wirn osakondade suwipäew Narwas läks korda.—Soojo sõnu
maa-ja linnanoorte käsi-käes-mineknst.—Matk Eesti-Jngerisse.
„Llen waimustatud, ilma liialduseta."—J Aawik: „Wiru koorid jäägu eesti koorilaulu
alal ikka esirinda." — G. Rosenberg: „Koorid on teinud tööd wõrdlemisi rahuldawalt."

Knrinterwjttu eesti heli- ja taktikepimeistritele
Pole kahtlust: wirulaste laulusuudest

Joaoru kallaste wahel pühapäewal mü
hises laul kui meri, ja kui too laul seda
puhku just kogu Eesti pinna ei pannud

Suure töö ja vaeva nägijaid.

Ühenduses laulupeoga korraldas Jngerit. Juba Rosona-jõgi ise oma sajaÜENU Narwa osakond 27. juunil Wiru sõlmelise looklemisega ja liiwaste — ore

maa osakondade ühise suwipäewa, millest
wõeti osa haruldase elamusega. Osawõt-

jaid oli Sompast, Kahulast, Varesmet
salt, Awispealt ja mujalt, kokku saja noo

re ümber. Hommikul oli korraldatud
ühine kohwi UENU Narwa osakonna
ruumes. Järgnes tutwumine linnaga.

helisema, nagu seda kinnitatakse ühe lau

lu sõnades, siis Narwa ja Wirumaa pin
na ta lõi helisema küll ja näitas, et wi
rulaste rinnus lauludel on ikka tõesti

Kell V2I püewal oli naiskutsekooli saalis
kontsert-miiting, mille awas UENU Nar

wa osakonna aseesimees L. Grandberg. Kõnelesid UENU Wirumaa kesk
korralduse abiesimees W. Mustek,
mag. A. Soom, UENU Waresmetsa

kodukoht ja pole need sõnad mitte mui-

du-jutu ja suusoojana laulukirjaks saa
nud.

Parajasti ajal, kui laulu- ja rahwa-

osakonna juhatuse liige K. Karp, UENU

Narwa juhatuse liige E. Pihlau ja

mere lainetus peoplatsil oli jõudnud har
jale, meie toimetuse esindaja otsis pidu
liste arutu-pikalt pinkide-realt istumast
eesti heli- ja taktikepi-mehi, kes ei keela
nud oma lahkeid kostusi meie kiirusutlu-

L. G r a n d b e r g. Sütitawad kõned
lõpetati üldise wastastikuse käesurumi
sega ja lauldes ühiselt „Eestimaa, mu

li wäga waheldusrikaste ja mitmekesiste
kallastega wõlus matkalisi. Wee rahuline
jooks, roostikud ja laiade kobrulehtede

ga palistatud kaldad. Kahelpool randa
del wäikesemajalisi ingeri külasid. Kalliwere puukirik. Kuueklassilise algkooli silmapaistew kogu. Kõigest saab linnulen
nuline ülewaade. Nii imetilluke on see

Ingeri.
Piimaotsimine tegi tuttawaks lähe
malt ingeri külaeluga. Kari oli metsas
ja kogu külast ei saanud tilka piima en
nem, kui piirilt tagasi tuldi, mil lehmad

olid wahepeal lüpstud. Siis üllatati
ekskursioon ka lilledega. Kogu küla mu
dilased olid walmistanud omale pihku
lillekimbukesed, mida ulatati külastaja
tele.

isamaa".

sele: Missugune on Teie arwa-

Kell p. l. sõideti laewaga Narwa-

mine Wiru 6. laulupeo korda

Noorsoolaste ühist kooswiibimist ja
sõbrunemist jatkati jaoti laulupeo-päe-

minekust?

Jõesuhu ja sealt mootorpaatidel Rosonajöge mööda tehti sõit läbi Eesti-Jngerr,

walgi ja arwati wõiwat sellest Narwa

Ed. Kuude,

kuni Wanakülani, kus randuti ja mindi
Eesti-Wene piirile.

osakonna esimesest algatusest kujuneda
iga-aastane UENU Wirumaa osakondade

sedapuhku laulupeo ühendatud pasuna
kooride juht, muidu kõigile narwalasile
ja N.-Jõesuu supelkülalistele üliarwukatest ranna- ja muudest kontserditest tun
tud ja ammust aega juba nende lemmikdirigent, oli tulnud just toime tööga, kui
leidis — ajalehemeeste ettewõtlikkusest

pisut nagu üllatunud — meie kiirinterwjueerija usutluspärimisega juba ko
hal olewat.

Härra Kuude ei salga, et tal oma
pillimeeste-wäega oli ikka hea tükk tegemist-toimetamist, enne kui wõidi ühiselt

lugu lahti lasta. Maapasunakooride
muusikariistad ei ole just kiiduwäärt, ja
kasuks ei tulnud seegi, et proowidest kipu

ti wõtma osa wäga loiult: laulupeo eelpäewal. 13 pasunakoorist oli eelproowil
9, peaproowile oli aga ilmunud kõigest
3 koori, olgugi et laulupeo büroo insormatsiooni järele pasunakooride hulk wahepeal 13-lt oli kaswanud 17-le. Üksiku
test kooridest näisid paistwat wälja Rak-

were, Toila, Illuka (wäike, kuid tubli)
ja Wäike-Maarja, kuid üldiseltki wõib
ütelda, et kõik laulupeole sõitnud koorid
olid teinud püüdlikult ja hoolsalt tööd.

— Wõib kaunis rahul olla, resümee
rib usutletaw meie lühikese jutu.

Theodor Wettik,
koorijuht ja helikunstnik, Wiru 6. laulu

peol küll ainult Eesti Lauljate Liidu
ametlik esindaja, publiku nõudel pidi,
olgugi et tuli külalisena, taktikepi kätte
wõtma ja Wiru tuhandete laulja-suudega oma laulu „Hõiskame kooris" kaasa

Enamusele oli esmakordne külastada

VIRUMAA 6. LAULUPEO PEA TOIMKOND: 1. rida - A. Piisav, J. Luts, kindral A.
Tõnnisson, K. Maasik ja A. Bachmann; 2. rida — R. Ulm, J. Hansing, V. Soerd,
R. Federmann ja F. Kabanov.
del peaks kaduma ja lauljatel tuleks pea
le kohapealse ettewalmistuse tõsiselt wõt-

Reedel arutas kohtupalat eluks ajaks
sunnitööle mõistetud rööwmõrtsuka Al

tugewa tempo sisse, — koorid tulid kaa

ka tapetu õde Juula Pääsuke.
Rakwere-Paide rahukogu seda asja

baw, ka segakooride esinemist oli mõnus
kuulata. Laulupeoplats ise? Noh, suure-

sa kenasti ja sooritasid kõik selle tüki
kiiruse-keerud ning hoo-kurwid ladusa

bert Pääsukese süüasja.

pärasemat paika laulupeoks ei wõi olla
gi. Lausa nagu kontsertsaalis.

kergusega, nagu seda alul ei osanud us

arutades mõistis Meinhard Tiismuse
ja Albert Pääsukese eluks ajaks sunni
tööle. Juula Pääsuke mõisteti õigeks.

Raimund Kull,
meie tuntuimaid mehi orkestrijuhi pul
dilt, pidi eesti mängu sõprade soojal
kutsel kaks korda käima ära pasunameeste uhket wäge juhtimas. Istekoh

tadelt ja rahwapilwilt orunõlwakuil
mürises siis „Kodumaa" ja „Kriuschi

Nii on mõningad ebatäpsused paratama

tud. Säärane nähe edasistel laulupidu

Joonas Wäslrikir

rliMcld ll.-llesaBSf.
Sissejuhatus.

Opositsioon ja koalitsioon.
Kaks wastandit on sessinatses mage
das maailmas, s. 0. igapäewases elus:
linnasaks ja maamees. Algame kas wõi
igapäewase ninanuuskamisega ja lõpe
tame mistahes toiminguga, igal pool

wõib märgata klassiwahet. Mis maa
mehele meeldib, see ei meeldi saksale

kaugeltki ja wastupidi. Kui maamees
oma raswasead näljasentide eest peab
ära müüma, siis tunneb headmeelt lin
nasaks. Kui maamees tahab saksa moo
di olla ja laseb linnaminekul naisel sidu
da lipsu lõua alla, siis uulitsapoisid lau-

lawad: mats linnas, lips rinnas, sest
nemadki on linnaluhwtis lõugu laksu
tama õppinud. Ja nii on igas asjas.
ühe sõnaga: linnasaks ja maamees
on oppositsioonis. Kellega aga neil mõ
lemal rehkendada tuleb, see on taewa-

taat. Eriti on taewataadi sõprus täh
tis nüüd, suwel. Olen linlane ja selle

peramendihoos ja tahtmises. Tal on
Narwas wäga palju sõpru, ja mõni
imegi see: ka härra Kull on n. n. „Narwa poisse", keda on jätkunud silmapaistwalt paljudele aladele tegutsema ja kelle
talendisärast on piisanud osasaamist ko
gu maale ja rahwale.

Meie lehe usutleja sai ta kätte peo
platsil lõpu-eelse ja lõpukontserdi wahe-

ajal. Tugewa käepigistuse järele läheb
kohe interwjuu-jutlemine lahti, ja seda
oskab härra Kull sama temperamendi

— Olen waimustatud, ilma liial
pärane. Kooride esinemistest on näha, et
tööd on tehtud tõsiselt ja, eriti Pean tun

nistama, et härra Knude on tulnud
oma ülesandega toime toredasti: ei ole
hõlpus sääraseid lipitud-lapitud pasunakoore niisugusele uhkele distsipliinile pai
nutada, nagu nüüdsama ühendatud pa
sunakooride kontserdil kuulsime. Ja üks

kordaminek!

ühendatud laulukooride maestro, oli pa

na südamlike poolehoiu-awalduste sooja
saju tähe all, kuni wõis saada teoks meie
usutlusrünnak.

Weel liigutuse-hellus silmis, ta tä
hendas:

— Mis ma nii kohe oskan üteldagi.

Joaorg on nagu loodud laulupidude
pidamiseks: akustika hea. Koorid täitsid
oma ülesande nii, et wõib jääda rahule.
Ei saa jätta ainult tähendamata, et pal

jud koorid puudusid proowidelt. Seda
ei tohiks tulla tulewikus ette. Üldiselt,
käesolewagi laulupeo kordaminekust kõ
neldes, peab tähendama, et Wiru koorid
on olnud ikka teiste maakondade koori
dega wõrreldes paremaid, ja jääb waid
soowida, et Wiru koorid edaspidigi eesti
koorilaulu alal rühiksid eesrinnas.

las Kurtna asunduses jõukas talunik

Johannes Tiismus. Tapetult rööwiti 103 krooni raha. Kahtlus mõrtsu
katöös langes tapetu pojale Meinhard
Tiismusele ja ta naisewennale Albert
Pääsukesele. Kahtlusalusena oli alul

Wenelaste tänanmne metsaparweta-

mine Luuga-jõel ja selle ümbruses on
praegu peaaegu äpardumas. Kewadel
aeti puumaterjali wõimalikult rohkel hul
gal jõkke, mett on aga mähe ja selle taga
järjeks oli, et suur osa puumassi jäi Luu-

watsus on ajanud marru Leningradi

sõimlema kirjutise oma ajalehes „Edasis"

buda, kui talle sai teatamaks usutluskäik.

toonitades, et ühendusse astumisega
Eesti kodattlusega seab Rannaleet end
lõpulikult teiselepoole barrikaate. Ran
naleet tunnistatakse nõukogude kirjanik

— Koorid on teinud tööd wõrdle
misi rahuldawalt, katsus härra Rosen
berg wõtta kokku oma arwamist laulu

oli waewalt lauljate waimustuse- ja

juures, millega nad tulid laulupeole,
üldiselt wõib iääda siiski rahule.

— Mis on kihutamine! Tee kui sääNirgi-näoga ajaleheneeger trügib
lähemale.

— Kes, kus, mis?
Nii neid tilkus alewi turuplatsile
umbes poolsada. Pool alewit oli tee-

Parumeetrit ma ei usu ja Tartu tä

weerel ja poistekari ümber sõidukite.
Suursündmus, mis muud.

Tähesõit.

Jaaniõhtu.

See oli juba mitu head päewa ta
gasi, kui ajalehtedes hakati tähesõi
dust juttu tegema. Et sõidawad moo
torratastel, eestlased ja soomlased, kõik
tähesõiduga Narwa-Jõesuhu.

Kohtasin tuttawat Tõnu Tõmmu
sadamasillal.

— Kas jaani wastu wõtma?
— Eh, selle külmaga. Tulin tähesõitu kaema.
Läheme.

Iga tõeliselt proletaarse kirjaniku
tunnuseks olewat, et nende jaoks on eesti
kodanlusel ainult türm ja kaak.

sesaba, kitsas ja kõwer. . .

hetorni ka mitte.

taewa, teine poeb jää all nabale ja nüüd
hakkawad tähesõiduga peale. . .

iga teise ülejooksikuga.

Äkki käis kulutulena sõnum läbi rahwa: keegi tähesõitja saanud surma, ra
tas läinud ümber ja. . .
— Seda on see kihutamitte!

wangus.

ütles juba rahulisemalt. Uks lendab

kude perest lõplikult wäljaheidetuks, tem
beldatakse kontrrewolutsionääriks ja te
maga ähwardatakse talitada samuti kui

kellade peale, et need olewat taga. Ja
nüüd tema sõitnud liig wara sisse, see
pole kellegi kord. —

litfioonis. Maamees kaswatas siiani

— Mis tähe sõit?
— Noh (ei osanud leida kohe was-

madalikust ja kiwiderägast.

eesti punaste kildkonna. Rida neist on
awaldanud W. Kingissepa nimelise ha
ridusmaja aktiwistide ttimel käreda ja
E. Kirjanikkude Liitu mõrtsukabandeks

heina, linnasaks tahtis suwitada. Ilma
elus on ikka nii, nagu ühes näitemän
gus, et üks on peal ja teine all. Nüüd
on siis maamees peal ja patisaks all.
Ja taewataat on Jaak Jooramiga käe-

ei muud midagi.

dasti tööl palkide lahtikangutamisega

Nõukogude Wenes kirjandusliku loo
minguga tähelepanu wõitnud nooremaid
eesti kirjatükke Ain Rannaleet kawatses
lähemal ajal sõita külla Eestisse. See ka-

sakstega opositsioonis ja matsidega soa-

— See on tähesõit mootorratastel,

tarwitust" — ei rutanud esimese meega
tööd lõpule wiima. Praegu ollakse kibe

elatakse.

Sedawiisi tuulisel rannal külmeta
des sain otsa-peale: wana-jumal on

ajaleht käes.

ga-jõe-sängi kinni. Süüdlasteks kuulu
tati muidugi „kulakud", kes „tegid kuri-

Nõukogud ei salli, et nende kirjanikud näeksid, kuidas mujal maal

snwituse-ilma pole olnud.

— Ei tea, kas meeteor langeb wõi?
küsis hirmunud näoga korterinaaber,
wärisewate kätega prille puhastades,

edasikaebuse tagajärjeta ja tinnitas ra
hukogu otsuse.

Ain Rannaleet tembeldati ketseriks.

ühendatud laulukooride teine maestro,
poolehoiu-awalduste tormist saanud toi-

end õigeks mõista. Kohtupalat jättis

,,Kulakud“ süüdi, e t jöer vähe vett!

peo kordamineku kohta. Puuduseks oli,
et proowidest wõeti osa loiult. Seetõttu
e> saabunud tagajärgi, mida koorid olek
sid wõinud anda selle ettewalmistuse

Ernst Rosenberg,

Otsusega ei jäänud rahule Pääsuke, kes
kohtupalatile antud apellatsioonis palus

Vene metsa parvetamiue Luuga-jõeläpardumas.

jooksul. Jaanipäew läbi — aga õiget

Olen riigiametnik, naine sai koon
damise tõttu (oleme wärskes abielus)

käinu üle jõu, ja nii tema läks Pärnu
ja mina tulin Narwa-Jõesuhu.
See oli täpselt 15. juunil. Warsti

ootamata. Uhe sõnaga: Maimust-w

20. juunil 1930 a. tapeti Illuka wal-

saab puhkuse aeg täis, aga ma pole näi
nud weel kolme ilusat ilmakest selle aja

sab ilmades.

waja). Kahekesi koos suwitamine oleks

ütle ainult seepärast, et olen narwakas.
Taktikepp mul tuli wõtta kätte endalegi

rajasti waimustatud lauljate kätel tor
mikalt hõljutada, ja läks tükk aega ai

tust), noh, misuke wõidusõit, et igal rat
tal oma täht, siis, misuke täht wõidab...
— Küll mõeldakse aga wälja nüüd neid,

ei ole ja waheldust on abielupooltel

—. Wahwa, wahwa. Seda ma ei

lemmikutaktikepil lasta tuisata uljas tem-

pärast olen muutunud juunikuu jooksul
ateistiks. Mitte sellepärast, et olen arg
mees kiriku täiskogu koosolekule mine
miseks. Olen aspirantide kursuse läbi
teinud, kannan wõlliga nagaani taskus
ning kakelustel ei löö risti ette, seepä
rast pole Põhjus niisugune, waid see sei

lahti, sokutasin tema oma büroojuhatajale suwitamispartneriks (armukade ma

Lõpumärkuseks meie usutleja wõib
tähendada märkmikku:

Juhan Aawik,

duseta. Laulupeo kordaminek on suure

hid kurdawad — jätkus usutletaw—,
pole paljud lauljad käinud proowidel.

kudagi.

lahingu" autorile wägew owatsioon ja
pillimehed tegid innuga kõik, et oma

Härra Wettik mainis kõigepealt, et
Wirumaa oma koorilaulukultuurilt teis

ka käesolewa laulupeo muusikaline põhikordaminek. Nagu ühendatud kooride ju

Albert Pääsukese edasikaebus kohtupalatis jäi tagajärjeta.

res. Oma „Kriusi lahingule" tõmbasin

kalt kui taktikeppi ja noodilehte käsitada.
Jutu hakuks tuleb kohe:

paistwamaid. Selle arwele tuleb kanda

»«MliiüKi! endine lotistus.

ta ka ühendatud kooride proowe. Mees
koorid laulsid kenasti, häälematerjal lu-

tegema. Nii meie kiirinterwjueerijal teda
leida ei olnudki raske, kuna ta oli lauljatest-pidulistest juba „leitud".

te maakondade seas on olnud ikka wälja-

on kindel ka: koorid on olnud kohapealseski ettewalmistuses kiidukalt asja juu

sõpruse-sõlmijate-päew.

INGLISE HOBUSE - SPORDI METRO
POL — EPSOM.

Inglismaa elas hiljuti ule omapärase
suurpäeva — nimelt hooaja kõige suu
rema hobuste võiduajamise: The Derby,
Epsomis, Londoni lähedal. Need võidu-

Kella neljani oli kõik waikne.

Siis kisti Wabaduse tänawale kir
jud riided üles, finischi täheks.

— Ei tea, mis lipud need on? pä
ritakse.

sõidud — ..The Sport of King", nagu

seda inglased nimetavad — «kuninglik

sport" — on rahva lemmik-osalised.
Meie pilt kujutab üht põnevat stseeni
võiduajamistelt Epsomis.

sid nähtawale. Olnud teised pargi weeres ja oodanud aega, mil sisse sõita. Ei

tohi ju enne sõita, kui aeg määratud.
Mõni tuli, kell peos kohtunike juure, siis
ootas natuke aega, enne kui sõitis edasi.

— Need ju wälisriikide lipud. Dib-

Siis hakkas kõwa mootorite podin

lumaadid sõidawad Jõesuust läbi, leiab

peale, muudkui Jõesuu ainukese silluta

keegi.

— Wõe, wõe, kust nad tulewad?
— Ikka Mustmeest, mootoritega, wiskas üks wahele.

Siis sai kell wiis ja mootorid weni-

tud tänawa kiwid kolisesid. Mõni tuli
lõhkise sihwerplaadiga omal ehk masinal.

Teine kirus halba teed, kolmas siunas
lehmi ja teisi pudulojuseid, kes teel ol
nud. Uks sai kole kurjaks kohtunikkude

Inimesel on mitmesuguseid wajadusi. Mõni on kohe niisugune, et ilma
täitmata ei saa jätta — tee mis tahes.
Oli minulgi üks niisugune loll wajadus, järsku suwitama tulla. Ei tea,
kust see tuli, aga hakkas kohe misuke
tuur, et mine. Nii sattusin suwitama.
Samasugune lugu oli jaanilaupäewa
õhtul. Kui olin tähesõidu finischis tub
listi külmetanud ja peale selle weidi teed

alla loksutanud, tõusis jälle kange wajadus. . .
Andsin järele ja läksin. Ikka jaani
tulele. Noh, jaanituld teps polnudki.
Rannas oli kõwa tuul ja wesi lainetas

pinkideni. Aga pargid olid rahwast
täis. Ja tuult oli palju. Olin lasknud
linnast oma talwepalitu järele saata ja
oli selles Päris mõnus olla. Aga peale
minu kõikjal oli rohkesti õhukestes klei
tides neitsisid ja muid tütarlapsi.

Jaanipäewal oli ilm juba ilus.
Joonas Wästrik.
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Teadaanne.

Nr. 71.

Vajatakse

13. juulil 8. a. kell 11.00 linnaraekojas (volikogu saalis)

Narva linna päralt olev kinnisvara, mis asub Narva-Jõesuus, Vabaduse (endine Mereküla) tänaval poi. Nr. 62, kr. Nr.
76-a/l51, kinn. Nr. 206 all, ja koosneb linna obrokikrundist
2408 r. mtr. — 529 r. sul. suuruses ja viimase peal olevatest
hoonetest (kahekordne suvimaja, väike elumaja, pesuköök ja
kuur) ning hinnatud müügi jaoks lOuO kr peale.
Pakkumise ja müügi tingimused võib läbi vaadata raeko
jas (sekretäri juures), igal tööpäeval kella 9—14-ni ja NarvaJõesuus P. 8iga.ro juures (Luha tän. Nr. 38) kuni 11. juulini,

linna ligidale maale.

Lähemaid teateid saab Narvas,
7. Peetri tän. 4, krt. 5. 30. juunil
kella 6—8 õhtul.

Narvas, 22. juunil 1931 a. Nr. 1169.

J. Luts, linnapea. Fr. Verberg, sekretär.

TEADAANNE.
Hariduse- ja Sotsiaalministeeriumi Töökaitse ja sotsiaalkind
lustuse osakonna ringkirja põhjal 26. juunist 1931. Nr. 54891
algab riigi- ja omavalitsuste teenijate ning kaitseväelaste ja
nende perekondade pensionide väljamaksmine 1. juulil s. a.

ainult nendele penslonääridele kelle pensioni suurus alla
40 kr. kuus, teistele penslonääridele (kelle pensionid üle 40
kr. kuus) mitte enne 7. juulit s. a.

Narvas, 27. juunil 1931 a. Narva linnavalitsuse Hoolekandeosakond.

(endine Chr. Rotermann asut. 1829 a.)
soodsate järelmaksu tingimistega.

Tallinnas, Jaama tfin. Hs 1. Ktnetr. Hs 42587 (oma keskjaam).

Jõhvis, Narva tän. 30-a.

Korralikku kellasepa tööd
teeb

Posti tän. nr. 59-a.

Saadaval iga! ajal, ka ööseti.
Sõiduhind kokkuleppel. Jõhvis, Turu pl. nr. 1. telefon 90.

Omanik H. KARU.
Kellasepa- ja kullasepaäri

M. Wõhma
Joala tän. 16. = Telefon J2S7.

AdiüMds A. KOTSCHW

Või eksport osakond ostab piiramata arvul eksport võid makstes kõrgemat hinda.
Uuema tehnika nõuetele vastavalt sisseseatud oma külmetusmaja.
Maksmine puhtas rahas. Maksmine puhtas rahas.
Ladus alati saadaval kõrgeväärtus
likke roostekindlaid

Narva — Narva-Jõesuu

SÕIDUPLAAN.

Taani I sordi võitünni materjali,
Kõrgeväärtuslikku või soola,
Või värvi,

1. juunist kuni muutmiseni

Äripäevadel:

Soovitab:

Narvast:
kell 830

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

„

keilasid firmadest Gustav Becker Ja Junghans.

„

Kuld-, hõbe-ja kristallkaupasid odawate hindadega.

„

„

Shotti MatfuI ja Matties

Narvast:

kell
,,
„

,,

„

esimesed Trade margid
Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

„

Soolatud Soome silgud, ter
vetes ja pooltes tündrites.

Sealsamas Shelli esitus petrooleum, bensiia, määrdeõlid.

8.80
9 15*
10.50
11.30*
1.30
2.20
5.10*
6.05
7.35
8.25

950
„

Hinnad võistlematud Hinnad võistlematud
Peetri pi. 15/17. telef. 95.

kell 6.45

Belgia pergamenti,
Masina rihme,
Separaatori ja masina õli.

„ 7.50

„ 10.45
.. 12 45

.. 4.20
„ 8.30.

Anttist saada

Piihap. pühadel Ja laulupeo
päevil:

HEERINGAID
ft. HNNIK & Ko.

11.30
2.15
3.30
5.50
9.40

N.-Jõesuust

n
„

10.45*
12 10*
4.00*

tuntud võistlemata headuses:

nisu- ja rukkipüüli,
kruupe, tangu.

N.-Jõesuust:

kell
„

„

„
„
n
„

„
M

„

7.00
7.45*
9.35
10.2o*
12.20
1.00
4 00*
5 00
6.30
7.20
8 45
9.40*
11.10*

„

3.00*

*/ Ainult heal ilmal 23. juunist

Mitti
oma veski saadusi,
peeneid ja jämedaid
kliisi.

Hinnad väljaspool võistlust.

kuni 10. aug.

liiiliiiiiiili

narva DiaiaonaaiiMe raal

naishohKa
vafatak.se.

Narva Peetri pl. 2, (omas majas), tel. 268.

kes viiund restoraani söö

Annab laenusid

kidega
Narva, Vahe tän. 3 restoraani.

majade, kaupade ja vekslite

n.-Jõesuiis

Kaotatud

kindlustusel.

26. juunil, Tallinna maanteest

lioiah raha hoiule

J. Jaaksoni kaupluses Vabaduse tn.

kuni Soidina üiesõidukohani

4 suurendatud päevapildi proovi ta
Kroom nai>K — must.

ajakohaste protsentidega ja
toimetab kõiki muid panga
operatsioone.
Narva Majaomanikkude Pank on kindel raha hoiukohi, sest panga tegevuse eest
vastutavad panga liikmed—Narva majaomanikud oma kinnisvaradega.

Leidjat palun teatada vaeva
tasu eest: Samokrassi küla
h-ra Kaup’i kauplusesse.
Omandamise eest hoiatan.

Jljbitaliiuses
võetakse vastu

kuulutusi fa tellimisi.

Muüalcse üKsfknumbreid.

Uuendage aegsasti

ülla Eesir la Alama Eir
tellimist 1. juulist.
Vastutav toimetaja: Hans Lill.

M. Minise trükk. Narvas, Rahu tän. 15. Väljaandja U.-Ü. «Põhja Eesti".

