Toimetus ja talitus.
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefon Nr. 4.
Toimetaja kõnetunnid
kella 11—1.

Talitus avatud 9 6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti
m m ühel veerul, tekstis , '
8 senti m m ja lehe ees-,

Üksiku numbri hind 5 senti.

Ilmub 3 korda nädalas.

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

otsas 6 senti m/m. n

Jõhvis, teisipäewol, 13. oktoobril 1081.

Nr 116. (16S).

Kreenholmi töSlisM valima.
Allkirju üldkoosoleku kokkukutsumiseks. Valmistatakse töötisvanemate valimistele.
Läinud nädala lõpupäewil toime- otsustatakse, kas kirjaliselt wõi üldkoos-

tati Kreenholmi wabrikus allkirjade olekul sünnib töõliswanemate kandikogumist tööliste üldkoosoleku kokku daatide walimised. Igal kandidaadil
kutsumiseks. Töölised wõtsid allkirjade peab olema Vähemalt 25 allkirja. Koandmisest elawalt osa, nii et esimese! mitee liikmeid on olnud wana korra
päewal lõunaks oli juba nõutud all- järgi 12—13. Mitme liikmeliseks nüüd
kirjade arw koos. Eelolewal kesknäda- Vanemate komitee Valitakse, otsustalal peetakse tööliste üldkoosolek, kus takse eelolewal üldkoosolekul.

Meelelahutusi Kultseafielastele.
Soodustatud PLSs teatri ja kinno.
Eelolewaks talweks on koostatud
1. jalawäe rügemendi ajateenijailesõdureile meelelahutuse-õhtute kawa.

Rügemendil on sõlmitud kokkulepe
Rarwa teatriga, et igale teatri rahwaetendusele wõib saata sõdureid määra
mata arwul, 10-sendise tasu eest, kuna
korduwatele etendustele piiratud arwul.
Teatri-piletite kulu kaetakse rügemendi

poolt wastawatest summadest. Kino
„Rekordi" on sõduritel pääs piiramata
arwul pileti hinnaga 5—6 senti, mis
tuleb sõdureil maksa oma taskust. Ki
nosse minnakse kompaniide-wiisi, riwi-

lt-JOesira vanadekodu hoone valmib.
Rarwa-Iõesuu vanadekodu uue hoo
ne remonttöõd on lõpuosas. Teatavasti

nisoni kaitsewäelased.

Sõdurite meelelahutuse korraldami

mängijaid wahetus, See kõik näitas dist- võtjaks tulnud Hokiklubi meeskonna kap-

sipliini nõrkust, mis äratas Võõrastust tenile.

AUmentlde lugusid Jõhvi rahukohtus.
Kalliks maksma läinud ehalkätmised.
Juba aastaid kestab protsessimine
alimentide pärast Maidla wallas elama
6. P. ja Kukruse elaniku G. A. wahel.
Kuid 9 aasta eest sündinud lapse isaks
end A ei tunnista. Pikki keertkäike on
asi jälle Iõhwi rahukohtus harutusel, kus

tühistatakse P. alimentide nõue. Peale
selle peab ta A. tasuma kohtus käimisel
tekkinud kulud 320 kr. suuruses.

Nutuse näoga ja silmi pühkides käib
S. A. kohtu eeskojas ringi. Ka temal on

jääb pooleli, kuna E. oma süütuse tõenduseks laseb järgmiseks korraks tunnista
jaid ette kutsuda.

Kalliks lähemad aga Iõhwi wallas
Tammiku asunduses elama S B. ehalkäimised A. O. juures. Muidu poleks
wast midagi halba olnud, kui mitte A.
poleks läinud aasta kewadel sünnitanud
wäikse Antonit, kelle toitmise kuludeks

peab nüüd S. maksma iga kuu 10 kr,
kuni lapse 18 aastaseks saamiseni.

E. P. alimentide asi arutusel Kuid asi

Slav paenurimine Harva paemurraanHudes.
Üheudnses uute jalgteede tegemisega nõudmine paetahwlite järele suur.
Ahenduses uute jalgteede tegemisega

pinnast sügawamal. Esimesed paekihid on

ja manade ümberehitamisega, mis Narwa linna fundmäärufe järele on krundi-

õhukesed. Järk-järgult lähevad kiwikihid
paremaks. Kõnniteede ehitamiseks Nar-

omanike kohustused, algas Narma

was tarvitatakse 5—6 tolli paksuseid

paemurruaukudes elaw tegewus. Üks kae

ja arflna laiuseid paetahmleid, mille hind
on 150 sendi ümber lihvitult.

vandus töötab linna maal, Kadastiku
linnaosas, teine Kreenholmi Joala mõisa

väljal ja kolmas kaevandus asub raud
tee ääres August Põdra krundil, kes ise

Kalakasvatus Paemurruaukudesse.

paemurdmistöid juhib. Linna paemurru-

murruaukudesse asutatud kalakasvatus.
Paemurruaukudes, kuhu kalad lasti, on
wett 3—4 meetri sügawufelt. Järgmisel

kaemanduse on rentinud oma kätte Eesti.

Kreenholmi kaevanduses töötab mitu
rentnikku, kes amawahel ägedalt Võistle-

wad. Kreenholm wõtab ruutsülla eest
renti ö krooni ja linn 4 kr. 50 s.

August Põdra poolt on Narma pae-

aastal kavatseb A. Põder oma laiakasmatust märksa suurendada.

Jõhvi sabagatähed ja
Jõhvi vaimsem vaim.
Täie aruga inimene pole kunagi inim
lik. Hugo Raudsepp, see terawakeelega

nähtust kindlaks teha. Omalgi igapäe'
vases elus leidub asju, mis sama kuju

sulemeister, teeb seda faktidega tõeks. Ja

kalt meie väidet tõendavad. Iõhwi laada

alles reede õhtul mängiti Iõhwigi püünel (draamastuudio poolt) Põrunud aru
õnnistust" ja kes näha tahtis see nägi,
et põmnud aru on elu alus. Tähendab

gida Rarwa teatri ja tema pere kujunemist-arenemist: seda oõitu ja võitlust
tänase kaudu homse pärast, nagu seisab

juba lavaloomingu laadis ja olemuses.
Niipalju kui mäletan. August Lääne on
olnud ikka nooruslikult ja väsimatult

Klubitvõistlus koroonas.
1 l. skp. oli ÜENÜ Narva osakonnal

nende võitjate ja võitlejate ridades

koroona klubiwõistlus wäikemajaomanike

Narva teatri homse päeva eest, ja nagu
pole tulnud mõttessegi, et see töö kannab aastaidki endaga kaasa. Seisid nagu
üllatuse ees: juba kümme aastat! . .

seltsi spordiringiga. Kuna kumbki pool
esines 8 mängijaga kestis heitlus kell
10 homm. peaaegu kuni kella 12 öösel.
Tagajärg 84:107 wäikemajaomanike

Aga ega see aeg vee! ütle midagi:
küllap need aastad, mis nüüd täis, ka
August Läänele kui näitlejale on olnud

kasuks.

AIAST VIIDI ÕUNAPUU.

kujunemise ja selginemise aastateks. See
„p ä r i s"-1öö seisab alles ees, ja selleks

Pühapäeva! teatas Rarwa krim.-po-

Utseile A Petrowitsh, kelle elukoht
Narvas, Kiriku tän. nr. 7, et tema

tööks läkitan minagi oma pisut hilise
südamliku edu- ja jõudu-soowi — sellele
rõõmuks, kellele need read kirjutatud, ja
Narva kunstiteatrile kasuks.

aiast on viidud õunapuu ja keldrist 2
kotti kartuleid. Kahju 5 krooni.

L. G.

Wõistlus riigivanema karika
tsüklis.

A. Lääne austamine tema 10 a.
näitleja-tegewuse puhul toimus pühapäeva-õhtusel opereti-etendusel: „Montmartre'i kannikese ' teise vaatuse lõpul.

Pühapäewal oli wõistluslaskmine

Lilli toodi ia mälestuskinke, tervita

Mäletan: Narva teatri näitejuhi-

Santaar-kursused Narva-Jõesuus.
Lähemal ajal korraldab N.-Iõesuu
naiskodukaitse kohapeal sanitaar-kursused,

millest osavõtt tõotab olla elav.
Rarwa-Iõesuu naiskodukaitse on osutanud seni elavat tegutsemist ja tema
liikmete arvuline koosseis näitab järje
kindlat tõusu.

näitleja Ed. Lembergi neljandaks eluaastakümneks 20 a. lavategevuse juubeli

puhul kirjutasin, et Narva teatris neid,
juubeliealisi, minu teadmist mööda palju

ei olegi. Preili Ulm pidas mullu, läinud
kevadepoolel, märtsis, härra Lemberg.
Teisi sel korral ei teadnudki.

Aga on juubeliealisi teisigi: August

Läänel jäi läinud pühapäe vaga ter-

Meriküla mõis heinakaswatamisele.

we detsenniumi-täis lavatööd seljataha.

Ja wist ma nüüd ei eksi, kui siinkohal
„igaks juhuks" märgin, et samasse lawa-

tuua „väike ümbrik" teatri juhatuselt,
kolleegide poolt töid tervitust ia kingi

G. W i ll m a n ja Narva vene teatri
esindaja, edasi oli tervitusi ja kinke Nar

va k.-s. „Wõitleja" juhatuselt. Narva
linnaomavalitsuse teenijatelt, ^Võitleja"

laulukoorilt, sõpradelt, tuttavatelt j. t.
Telegrammiteel tervitasid näitlejad „Es-

tooniast", ..Vanemuisest", „Ugalast",
„ End last", Rakverest. Telegrammi oli
saatnud ka «süüdlane", kelle läbi August

.Põhja Eesti" pere oli läkitanud

peab tuleviku sihtidega töötama, kuid. ta

järgmise telegrammi: ..Tänasele Flori-

sissetulekut anda umbes V,miljonit senti.

looming on võimalik ainult „läbi sil

mond'ile veel pikk rida edurohkeid tava-

mapilgu". „Ladusse" teater toota ei saa.

tegewuse-aastaid".

WaraStati talvepalitu.
Ööl wastu pühapäeva varastati
Peetri wallas Riigi külas elutseva talu
pidaja Iulius Treilmanni tühjast eluma
jast talvepalitu. Omaniku kahju 25 kr.

gast weel teisigi.

Hugo Raudsepp, meie vilkamaid lama-

Narwa teater N.-JSefnns.
Läinud laupöe val, 10. skp. külastas

Narva teater N-Jõesuud. Külastuspa-

Läänest oli saanud näitleja — August
Ploompuu Tallinnast.

Plekisepp ja näitleja tulilsesil.

8. okt. hommikul läks Jõhvi jaamas

Näidendi peategelane ettekande
ajaks vangla.
Õöl wastu pühapäeva sattusid wnnastunult omavahel tülli E. s. „Jlmarises" peol Kujgul elutsev Kreenholmi
wabriku ametnik B. Sch. ja plekisepp
E. Kr. Lööming oli nii äge, et plekisepp

Narva restoraanid vahetasid
omanikke.

elutse v W. Aksel surnuaia juures

lahkus muhulise peaga kuna tüli alustaja

Jaanilinna restoraan „Lennuk" läks
E. Tederilt Õunapuule ja Talliuna maan
tee restoraan „Linden" P. Tederilt M>

SSSR'i waawelhapet Eestisse.
9. oktoobril toodi Nõukogude Vene
maalt Narva jaama kaudu Eestisse üks
tsistern SSSRi wääwelhapet.

karowile.

laks oli H. Raudsepa..Põrunud aru
õnnistus". Osavõtt ettekandest oli rohke.
Ettekanne ise vääris aplausi.

Vikke kadus põllult
asetsevale põllulapile ja leidis, et pool

B. Sch. Vesterwalli vanglasse pidi sam

teist kärbikut oli tehtud wlkkidest tühjaks.

muma. B. Sch. on Kreenholmi rahva

Ka varem oli A. samalt põllult va

maja näitleja ja pühapäeva-õhtune eten
dus pidi vägisi uppi minema, kuna pea
tegelane puhkas väsimust arestimajas.

rastatud pool kärbikut vikke.

Ka teistelt on varastatud lähedalt
aiavilja.

Eesti õunad Soome.

EINELAUAPIDAJAID TRAHVITI.

Maksu valitsuse poolt trahviti „ Il

ma rise" einelauapidajaid pr. Schvartzi
ja Karu kumbagi üle 200 krooniga selle
eest, et mõlemad on äri ajanud võõra

Paar päeva tagasi saadeti Narva
sadamast 300 kasti õunu Soome. Soome

läkitatud õunad olid toodud Rarwa
raudteega Viljandimaalt.

patendiga.

SSSR t soola Eestisse.
9. oktoobril toodi Nõukogude Vene
maalt Narva jaama kaudu Eestisse 9
waaunit soola.
ö KURSUSED LINNATEENIJATELE

algasid Narvas eestikeeles ja raamatu
pidamises. Lektoriteks on prl R o o m ja
õpetaja L i ll i o j a. Osavõtjaid on 20

Süütamist Mäetaguse wallas.
Paar päewa tagasi süüdati põlema Arukü

las, Mäetaguse wallas Mnna Maasiku elu
maja, kuid omanikul õnnestus panna koduste

abinõudega tulele piiri. Süütaja oli elumaja
akna puruks löönud ja siis toas paberid hunikusse korjanud ning põlema pannud. Septemb
rikuul põles maha salapärasemal wiisil samas

wallas Oru talu. Maasikul ja orul wihawaenlasi ei olnud. Nüüd arwatakse, et süütajaks on
olnud mõni nõdrameelne

Milly Nõmtak lahkub
Narvast.
Taani harmonlkakunstnik „kaotas*
Narvas südame.

Sügisel Rarwa teatri teenistusse

astunud preili Milly Nõmtak lah

kub neil püewil jäädawalt Narwast.
Ta abiellub hiljuti Narwa kontserteerinud taani harmoonika-kunstniku B o r g-

st r ö m i g a ja sõidab ühes oma tulewase abikaasaga selle kodumaale —
Taani.

Poisike jäi katta uttu.
9. okt. jäi Jõhvi» jalgratta alla 10.
aastane Nikolai Egorow, saades peale
põrutuse haavu põl re ja stlmnäosse.

peaasi saba. Kas igapäevased inimesed
taipasid sellist õilsat nähet? Oh ei, kus
sellega! Et näha tähti ja nende mitmesu
guseid sabu ja sellest tõsiselt rääkida,
selliks ei saa Hugo Raudsepa järgi olla

naerab välja sinu ettevõtte. Kas pettu

täie aruga igapäevane inimene, vaid

alevivalitsusest. Sompa ja Püssi jaa-

selleks peab igal juhul olema peast põru

maülematest, aga mis tehakse?! Wan-m

nud. Ja, jaa...

põlv ei naera ainult su ettevõtteid il

*
**

siis meeleheitlevuses, kaasnoorur?"

Ja tõesti mis sa teed? Too sulle mä
dase ilmakorra üle näiteid kaitseliidust ja

naiskodukaitsest, Jõhvi krediitpangast,

makorra parandamiseks, vaid paneb su

nii lihtsalt õiendama ja sõnu tagasi

esimese päewa õhtul kell pool 12 tuli
Rarwa maanteed mööda mitu meest.
Nad olid suured ja laiad mehed, maan
tee oli nei'e kitsas ja nagu mõõdamin-

väidetega, võtame weel ühe. Ja see on
tema ühes näidendis lauldav tõsiasi, et
„häda, no küll on häda, see ilmakord on

Mis teha? Kas pettuda, kaasnoorur,

midagi peab ikka peas korrast ära olema,

nes öeldult, oli wiin nende ajukest juma-

siis alles mõistad nähtusi ja siis mõis-

Ukult põrutanud. Ja nad nägid proh-

lad tõusta taewalikkudesse kõrgustesse ja
laskuda hinge sügawustesse.

mett wiisil peaaegu, et taewawõl vil oli
tähti ja neil olid kõigil sabad taga. Igal
tähel oli saba, ühel pikk, teisel lühike,
kolmandal kõveras, neljandal püsti, aga

Selle tõsiasja üle kurdetakse Jõhvis
juba mitmendat aega ^a peaasi, sellele
mädale ilmakorrale on kuulutatud sõda.
Ja Irükitud sõnaga. Ja sellest tuleb nii

sepa hästi Viimistletud näidendit, et seda

teatri juhatuse nimel õnnitles juubilari

Ed. Lemberg, kel oli ühtlasi kaasa

kirjanikke, kirjutas üsna hiljuti: „Teater

ikka on jõudmas Narva teatri pere hul

Hakkasime korra Hugo Raudsepa

Aga igakord pole maja Hugo Raud-

jaid ja tervitusi oli rohkelt. Narva

Meriküla mõis, mille omanikuks Fr.
Buksman, likvideerib oma karjakaswatüse ja läheb üle hemakaswatamisele.
Osa loomi on juba müüdud. Omanik
arvab, et heinad wõiwad talle puhast

ümber.

Pae murd algab umbes meeter maa

II. aastakäik.

Mulle on langenud osaks viis aas

asuda.

tsüklis.

„Astra" esimesed meeskonnad. Mäng rus „Võitleja" meeskonna wärawa alla.
algas suure hilinemisega. .Võitleja" Tekkis trügimine, mille tulemuseks oli
meeskond ilmus väljale pikkades pükstes wäraw „Astra" eduks .Võitleja" suuja mitmewärwilises dressis. Terme esi- tis mängu Viigistada 10 min. hiljem,
mene poolaeg kulus ^Võitleja" mees- Mäng lõppes l:l.
konnal, et seada korda riietus, samuti ka Mängu lõppedes anti üle karikas

postlagentuurld.

Kui ta ikka ja ikka jälle täna õhtul

sed varsti nägusasse ja korralikku kodusse

tehnilisel üksusel ning Vaivara malev
konna 2. kompaniil riigivanema karika

Pühapäewal kohtasid jalgpallis S. publikus. Poolaeg lõppes wiigiga 0:0.
Minkowi karikatsüklis „Wöitleja" ja Teise poolaja alul „Astra" eduriwi su-

Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja

A. Lääne 10 a. Narva teatri laval.

Nn võivad N.-Jõesuu vanad hoolealu

jaotatakse wäeüksuste wahel garnisoniülema ettenägemise järele.

Hokiklubi wSitis 0. Minkowi karika.

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

tat peaaegu etendus etenduse kõrval jäl

püssidest Nar va malevkonna patareil ja

„VõitIeja“ ja „Astra“ viikimäng.

laupäev.

Kuu 20 8.. 3 kuud 60 s.,

kapitaalremont, kusjuures remondiks kre
diiti saadi haridus-sotstaalministeeriumilt.

taw arw peopileteid garnisonile, mis

korras.

Üks kord nädalas iga

ei wõida, siis pole tal ka homset päeva".

sele on tulnud wastu ka E. s. „Jlmarine" ja wene-selts, kes saadawad tea-

kuud 6 kr. 75 senti

alevivalitsus omandas Narva Unnalt
maja Uuel tänaval, mille juures tehti

Rarwa garnisoni sõdureile korralda'

takse „Sõdurite Kodu" ruumides üks
kord kuus tantsuõhtu ja ükskord kuus
eeskawaga peoõhtu. Peale selle weel
peod pühadel. Igal õhtul on sõdureile
„Sõdurite Kodu" raadiokontserdid, mil
lest wõiwad wõtta osa kõik Rarwa gar

Teliimisehind postiga
3 korda nädalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud 175
snt., 6 kuud 340 snt., 12

mäda!"

sugust südantlõhestavat ohet: „Mis teete

siis, kui uni takistab, kui vanem põl v

wõtma.
siis meeleheitluses?

Rattaga otsasõitja isik on seni selgumata

SSSN'i paberipuid Eest sse.
Nõukogude Venemaalt tuli Narwa
jaama kaudu Eestisse 20 «0 vagunit
päevas paberipuid tselloloosiwabrikutele.

Kuuldavasti paberipuude sissevedu kes

tab kuni jaanuarini, millal lõpeb sõlmi
tud lepingu tähtaeg.

Draamastuudio edu JShwis.
Reedel, 9. skp. esines draamastuudio

rändteaater Jõhvi pritsimajas Hugo

peab valdama maa! Sellepärast, soolase
soola ja vaimse vaimu nimel, kaasnov-

Raudsepa „Pörunud aru õnnistusega".
Et ekande võttis täiskiilutud saal soo
jalt vastu.

rur: ikka edasi, sama innuga ja kuraasi
ga mäda nimel edasi. Ja siis saab vars
ti sabaga tähe pärisomanikuks ja Iõhwi

Uuendage «Piida Eesti" ja

Ei maksa, ei maksa! Vaim vaimne

linnapeaks. Sinus.

.Alutaguse Elu" tellimist

Nr. 116

AIut a g u s e Elu

2

kllMdsiMWte sOglsmuresM.

Kssk- jä wäiketoostuse seisukord pärandamist.

ühetasane kõrge toodang piimakarjapidamise aknseks.

Sotstaals«adu«tega ei t»hi liialdada. — «es»-, ivSlke- ja klisitSöstus pSilamaianduse kSrwal «ete riigi laad.
Waimaks alakS. - KafitöSkoja ellukutsumine «ajaline. — Krediidi saamine kesk ja wSiketöSstusele korralda-

mõni aasta tagasi eksport wõi
eest erakorraliselt kõrget hinda makseti,
siis oli karjapidajail kindel usk, et karja

lauda töö head tasu annab. Wilmasel
ajal aga hakkab Mägist Vastupidine
meeleolu maad wõtma, sest wõihinnad

on õige palju langenud. Nii makfis

1925. a. septembrikuul Tallinna turul

wihma käes olla. Need, meil nii haritikud tingimused wiiwad lüpstkarja too
dangu loomulikult alla ja selle tõttu ku
juneb toodangute kõikumise pilt nii, et
toodang juba septembri algusest peale
järjekindlalt langeb. Aeg oleks juba ko
dus karjale' lisatoitu anda, olgu kuiwa
kõrs-, toores-fööda wõi jõusööda näol.

mtsele. — Odav elektrienergia omatööstuse arenemise huwides. Mnnlaste-tõöliste sissevoolule piir.
- ToMkaitset kodumaa saadustele.

Kesk-, Väike- ja käsitööstuse kongressi resolutsioone.
awalik-õiguslik k ä st t ö ö ko d a, mis kesk
kohana korraldab ja kaitseb kesk-, wäike-

Meistrite, õppinud tööliste ja tööstusõpilaste seaduse kui ta tööstuslikkude käi
tiste tööaja seaduse kongress leidis kesk-,

ja käsitöösturite majanduslikke ja õigus

wäike- ja käsitööstuse seisu

likke huwe;

kohalt wastu võtmatu olewat, osalt

2) wabar. Valitsusel korraldada ma

1. sordi eksportwõi kg. 348 senti, kuna
tänawu samal ajal makseti kg. eksport

rippuw ilmastikust. Üks külm wihmane

wõi eest ainult 190 senti. Niisugune
suur hinnawahe paneb Larjapidajaid

päew, kui kari Väljas, wõib toodangu
rängalt alla wiia.

isegi, 8-tunnilise tööpäewa seaduse puhui, häwitawa, ning otsustas nõuda, et

jandusministeeriumi juure käsitöös.

Eriti tundlikud on ilmade wastu just
suure toodangu wöimega lehmad. Et
toitmine Võimalikult ühtlasem oleks,

nii üks kui teine seadus kiires korras

3) kõigile saadustele, mida wöib
Valmistada kodumaa kesk-, wäike- ja
käsitööstus, tuleb luua wälissaaduste

kõhklema ja paljud on arwamisel, et se
dapuhku piimakarja „laul on jälle laul

dud". Tõst, tänawu saadakse wõi ja
sellega ühtlast ka piima eest küll palju
madalamat hinda, kuid üldiselt on seisu
kord stiski weel wastuwõetaw. Ka praeguste wõihindade juures on piimakarjapidamine tasuw, kui majapidamine sellekohaselt korraldatud.

Piimakarjapidamise tulukuse aluseks
on — ühetasane kõrge toodang. Karjapidajad ei tohiks madalate piimahindade
mõjul toodangut kiiresti langeda lasta,
sest palju kergem on toodangu langemist
hoida, kui wäheseks jäänud lüpst uuesti

tõsta. Lüpfikarjade toodangud teewad
praegu suurema kõikumise läbi ja nimelt
sügisese karja ülemineku-toitmise tõttu.
Looduslikkudel karjamaadel ning karjatatawatel heinamaadel jääb sööt juba wä
heseks; ka ristikheina-hädala põllud, nn

kehwad kui nad ka olid, on juba karja-

tatud ja paljaks söödetud. Nii on loo
madel wäljast toidu saamise Võimalused

palju halwemad kui suwel, seda enam,
et karjamaadel sööt oma wäärtusest on
palju kaotanud, sest rohi on palju kiu.
olluse-rittamaks muutunud.

Kogu sügise kestel on karjahoidmine ära-

peab ilmade wihmafeks ja külmaks muutu

misega käflkäes käima ka korrapärane
laudas-toitmise Väljakujunemine. Loomi
tuleb sellega juba harjutada, et nad lau
das koredat ja tooressööta saawad. Mi
da lühemaks, wihmasemaks ja külme
maks muutuwad ilmad, seda warem tuleb laudas toitmine. On igasugune Väär
tuslikum haljassööt lõpule jõudmas, mis
toodangul langemise eest aitas hoida,
peab selle asemele wähehaawal juba jõu-

sööt astuma. Jõusööda söötmisega te
hakse algust tihti alles siis, kui kõik tõuwili pekstud ja oma majapidamisest saa-

daw jõusöõt käes. Siis hakatakse ka
ostujõusöõte lisaks söötma. Sel wiifil
söötes tekiks paratamata teataw ajajärk
kanapidamises, kus lüpfikarjal walkainest
sööda annuses puudus tuleb, kuigi sööt
ühikute poolest annus söõdatarbele Vas

tab. Neid asjaolustd arwesfe Võttes
peaksid karjapidajad asja nii korraldama,

et sügisel ülemineku-toitmise ajal, eriti
aga sel ajal, kui kari juba kuiwale söö
dale ü'e Viidud, teatawad jõusööda ta-

Ka praegused ohtrad sademed on
karja- ja heinamaad õige wefiseks tei
nud. Nii tuleb karjal looduslikkudel kar

gawarad kasutada olekstd. Majapidamise

jamaadel ja niitudel pSew-päewa kõrwal

muti on ka majapidemise huwides karjatoodangu ülemäärast langemist ära hoi

westseks muutunud pinnal liikuda jja
tihti otse Veeloikudelt toitugi koguda.
Zlmadkl on jahedaks muutunud; hom
mikuti karja Väljalaskmise ajal on üsna
jahe. Sagedasti tuleb karjal ka külma

huwides on kahtlemata sügisel Võimali

kult wähem raha wälja anda, kuid sa

da. Iõusööt oleks siin abinõuks, mis
kõikumist aitaks reguleerida ja tasakaa
lustada.

A. Saar.

N.-JScsnn tee plaan kinnitati.
Tee ehitamine algab käesoleval aastal hädaabitööde korras.
Neil päevil Viibisid Narmas Wiru wastuwõetaw. Eelolewal talwel tahe.

kesk-, wäike-, ja käsitööstuse elunõuete kui

ka Eesti rahvamajanduse huwides muu-

detaks. Paranduste ja muutmiste ette
panekud jäeti üleriikliku kesk- ja wäiketööstur-meistrite keskkoondise wälja töö
tada.

Pagaritööstuse öötöö-

mingisugustest wähempakkumistest tööala
del, kus meil tööstused olemas;

wentsiooni ja pagaritööstuse öötöökeelu
seaduse põhimõttele, järgmiselt: I) aja

vahe, mil pagari- ja kondiitrisaaduste
Valmistamine on keelatud, kestku kella
21 kuni kella 4-ni; 2) on lubatud töö

nustatud kesk- ja wäiketööstuse

witi kella 8 st kuni kella 10-ni hommi
kul. Nende muudatuste ja täienduste iä-

biwiimine päästaks pagaritöösturid tõ

pikemaks araks umbes 200 töölist.

õ^i. Otstarbeline on, et tööstuskoolid

talu ja ta oli tuntud parandamata joo

muudetaks ümber tõöstusõpilaste kooli
deks, mis tõötawad ainult õhtuti.

marina, kes ei tahtnud kodus töötada ja
jõi maha isalt korduwalt saadud omale

seisukõrra parandamiseks

tallu teenistusse alles mõni päew tagasi.
Poonu leidis esimesena taluteenija Aman-

iseseiswa talu asutamiseks saadud rahad.

Tungiti kallale ja pekseti. 1. jsk. polit
seile kaebas Johannes Nikolajew, et Pelageja
Semjonow ja Ewald Wäljar olewat tunginud

et k e s k-. Väike- ja käsitööstus

temale kallale ja peksnud.

kirja maha jätnud, on enesetapmise põhjus selgitamata.

kodakondsuseta elanikule Konstantin Antonowile.

S. P. isal on samas külas kaks suurt

Iganenud peatasluba tõi protokolli kaela
Li austa radu. Filip Keller rikkus awalikus
koha» rahu ja pidas loata laskeriista.

ARH1IW JUTUSTAB.

arendamise üldsuuna sarnaselt määraks,

tunnustataks põllumajan

duse
kõrwal meie riigi
k-a n d w a i m a k s alaks, milleks on:
1) tarwiline kutsuda ellu kiires korras

laiud kogu oma eluajal linna ja selle
kohtu piirkonda ilmuda.

Süinm eest häbiposti.

kiitis heaks põhimõtted, mis on seatud
üles 3. riigikogu alam- ja ülemkomisjoriigikogu Vanematekogu poolt kiireks tun

kutseesituse seaduse eelnõus

tida Vabariigi Valitsuse tähelepanu asja
olule, et walismaalaste-eriteadlaste ja

wad heade tagajärgedega rahuldada meie
rahwa nõudmist.

-tööliste Eestisse asumist ja siin töötamist

duste küsimuses kongress avaldas oma
protesti selle «astu, et tahetakse wõtta

kandjaks kongress tunnistas ajalehe -Uus

Endiste gildide Varan

Sellega ei olnud aga lool kaugeltki

teda selle eest. Ta olewat (eksija) inimene.
Bürgermeistri majast ei leadwat ta muud
kui head kõnelda. Ta palub anda andeks.

kõpp. Kui linnateener proua Stormi

Et mõned pr. Esst sõpradest tema

juure ilmus, pidas wiimane end wäga

eest kohut palusid, jäeti temale rootst sea-

ebawiisakalt ja wäljakutsuwalt ülal, ajades linnateenrl sõimuga wälja. Wastu-

minema. Rae eestpalwel muudeti wiimane

Kahel järgnewal raekohtu istungil
19. ja 24. aprillil harutas kohus teises

karistus rahatrahwiks ümber. Ainult pida
wat ta raadilt kogu kodanike ees andeks

muidugi näewad neid kõige materjaalsemaid hüwefid. Kellelgi ei tule meie päewil aga mõttessegi nõuda, et linnaisad,
kui -kõrgemalt poolt" seatud ülemused
peaksid hoolitsema kodanike kõlbluse ja
«aimliste hüwede eest Kas ehitab mõni

ülekuulamisele kutsuda ja mõlemaid awalikke naist kohtu ette tuua.
Kaebealuste ülestunnistused kiskusid

koosseisus (koos olid: asehaldurid Samuel

paluma.
mifeks:

au väärikust katte mõneltki lugupeetud
-bürgerilt". Nimelt jutustas kaebealune
Magdalena Eskilitütar päris avameelselt,
et temal olnud Ioachim Goldschmidtiga,
kelle juures ta Varemalt teeninud, õige

Nilson ja Bengt Larson ning kodanikud
Heinrich SiebeH Ioachim Wienng, Er-

bert Rotert, Andres de Bitter, Georg

-Ctpr. Storm raadi nn jämedalt on

Fosshagen, Herman Schrone ja Heinrich

käidelnud, peab ta rootsi seaduse kohasett kohtule 120 riigitaalrit trahwi maksma. Teised karistused jätab raat heade
inimeste eestpalwe tõttu täide saatmata.

Vääratama õigelt teelt (sest õelus ei maga),

likuks-tuleku tagajärgedes, püüdis alguses,

sirutas ülemus kohe wälja oma isaliku
awitajakäe ning talutas eksinud tallekese
jälle tasasele teerajale. Et näha, milline

õnnestunud Varjata isegi majaproua eest.

Wiimane olewat kord õige ebasoo witawal momendil -jaole saanud". Ioachim
Goldschmidt, teadlik olles oma teo ava-

hakkamistpärast pandi proua Storm

Bernds) proua Stormi süüasja. Kaebajatena esinesid bürgermeister Heinrich
Sommer ja linna raat terwes koosseisus.
Süüdistus oli wõetud kokku neljas punktis:

1) Kaebealune Ess, Samuel Stormi
majaproua, nimega Brigitta, on linna
kohut teotanud, aulikule raadile wastu

2) Ta on aulikku raati mitte ainult

alamate karjatamises, selleks esitame näite

Goldschmidt, kes ju mõni päew wangis

Narwa linna protokolliraamatust 1602. a.

oli olnud, asthalduri nõusolekul oma

Aprillikuul 1602 tuli Narwa rae-

abikaasa eestpalumisel ja, nagu protokollis

kohtus õieti skandaalne ja Narwa au-

mainitakse, -oma laste pärast". Ainult
pidi ta 30 riigitaalrit trahwi maksma.
Tema eest lubasid käemeestena Vastu

leidud hea ja õige olewat.

tada Serwaties Berndesja IonsSchmidt.
Awalik naine Magdalena Eskilitütar
aga anti linna timuka korraldusst, kes
teda paljastatud kehaga witsu käes hoides kolm korda ümber turuplatsi talutas
ja stis linnast wälja ajas. Talle oli kee4) Ta olewat kõnelnud, et asthaldur
ajawat raeliikmed -punnioraga" (Knebelspiess) minema, nagu kunagi varemalt

wat oma majades rohkem ja Vististi

andeks oli st! ajal kõigi abinõudega isasikku hoolt kanda neile usaldatud linna

wõi teiste sõimusõnade eest hoidma. Sest

teistele pilkeks häbiposti."

duri ees kaewanud, nagu oleks tema
wastu tema oma majas wägiwalda tarwitatud. Seal ei olewat sündinud aga
midagi muud, kui seda, mis kohus on

last naisterahwast. Et linnaisade üles

andeks paluma ja end edaspidi sellaste

sülitanud.

süüdistanud, waid tema peale ta asthal-

mega Ess, pidawat oma majas kaht kaht

tungil kodanike juuresolekul sündsal wiisil

niipalju kui Võimalik, end süüst puhtaks
pesta. Kuid et ste ei aidanud, tunnistas

wastu. Karmimast karistusest pääfls

Stormi proua Brigitta Storm, endist ni-

Kuid ta peab raadilt awalikul kohtuis-

niipea kui sellesarnast jälle ette tuleb,
aetakse ta linnast wälja wõi pannakse

lõpuks kohtule oma eksimust kuuenda käsu

12. aprillil ja restis kuni 26. aprillini.
Asi ist on lärgmine:
il. aprillil teatas keegi Hans Holthauer raekohtule, et kodanik Samuel

Raekohtu otsus kujunes lõpuks järg-

hakanud, kõlbmatuid sõnu rääkinud, linnateenrit kelmiks sõimanud ja tall; näkku

oli see õige ülemuse -isalik meel" oma

wäärilises kodanikkonnas palju tolmu te
kitanud süüasi harutusele. Protsess algas

leiaksid kasutamist odawa elektrienergia
saamiseks.

Ac messe wõttes w a l i t s e w a t

tõkestataks.

Kesk-, wäike-ja käsitöösturite hääle

Eesti".

Kui ^heirnwehrl" juhid käipd vanglast hingamas värsket õhku.

17. aprillil raekauplust kõrwal asuwasst

lähedasi suhteid. Neid ei olewat neil

meie loodusvarad, eriti Narwa kosk,

-Heimwehri" ebaõnnestunud mässu puhul arreteeriti mitmed tema juhid ja pisteti
mõneks päewaks puuri, kust nad hommikuti, nagu teisedki wangid, lasti pooleks tun
niks õue jalutama. Ühel pildistajal õnnestus omapärast juhtide kogu wangla õue
müüride wahel plaadile kinnitada.—Pahemal esimene Vürst Starhemberg—salga
-ninamees" ka pildil.

Väikesesse tuppa kinni.

lift walwet jne? O, tempora!
See kõik oli teisiti „wanal heal ajal".
Elati Vaikselt ja jumalakartlikult, täideti
ülemuse ja Jumala käske. Kui juhtuski
mõne -Jumala maakese" kodaniku jalg

damisel, ja selt seisukohalt riigi juh-

luua kindlat töödistsipliini ja tõsta töös
turite seisukorda järjele, kus nemad wõi-

kodanike elukommete karskuse ja auwäärikust eest, siis saadeti ajawiitmatult linna-

edendab sisemisjonit, teostab walju kõlb-

segameie omatööstuse aren

tööpuudust, kongress otsustas juh

küllalt sisalikult" ei hoolitse oma warju
ja kaitse alla usaldatud linnakodanike
heakäekäigu ja terwise eest. Nurisejad

linnawalitsus meie päewil palwemaja,

on esmajärgulise tähtsu-

maldab meie kesk-, wäike ja käsitööstuses

olewat juhtunud. Samuti on ta soowi-

teener Stormi majja, et proua Storm

Narwa kose asjas kongress lei-

dis, et odaw elektrienergia

tiwad organid peaksid kandma poolt, et

Väidetakse, et meie päe-vil linnaisad

karskuse la auwLLrtkuse eest.

ganisatsioonide ja seltside kaudu.

ja awaldab soowi, et see seaduseelnõu
Viibimata seadusena maksma pandaks,
sest ainult sarnane kesk- ja Väiketööstu
rite ning käsitöösturite organiseerimine
awaM-õigusliku omawalitsufe kaudu Või

duse järgi kuuluw wali karistus täide
saatmata. Talle anti 14 paewa aega,
mille jooksul ta tähelepanu äratamata
kogu oma waraga linnast wälja pidi

Uni linnaraat isalikult kandis hoolt kodanike elukommete,

du, kuni selle ellukutsumiseni aga wastawate kesk-, wäike- ja käsitöösturite or

K e f k-, w ä i k e- ja käsitööstuse

Eestis kongress pidas hädatarwilifeks,
et Vabariigi Valitsus ja riigikogu Eesti
majanduselu juhtimist kooskõlastaks ja

da Juur. Kuna enesetapja pole mingit

K ä st t 8 ö k o j a asjas kongress

relt läbi wiia.

ja Kabanow leiti oleVat kõigiti

sama talu sulane Seeöold Jaani p.
Pada, 38 a. w. Pada astus Uustalu

miseks käsitööstusele, kesk- ja

tarwiline neid muudatust wSimalikult kii

mille Valmistas Rsrwa linna maamõõt-

taguse Vallas, Wõide külas taluniku Karl
Uustalu tallis fedelgarihma Aespoonult

ja pikaajalise krediidi saa

sistest raskustest ja seepärast oleks häda-

^asta waid oma Valitsust, et tööstuskooei wõetaks wastu ega täidetaks eratellimist, waid et tööstuskoolid piirduksid
õpilastele oskuse andmisega tööstuse aia-

S. ott. kl 7.6 hommikul leiti Miie-

fondi seadus lühikese, keskmise

da. Seejuures tuleb näha ette laenu
andmise Võimalus käsitöökoja kau

misega äritunnistuste lunastamisel koh

tegemiseks järgmiselt: On lubatud järg
mised alalised erandid et;ewalmistawate
ja tarwilike abitööde täitmiseks: alata
tööd ühel töölisel kell 2 öösel, tingimu

tarwiliste abitööde tegemiseks pühapäe-

8Z^K rediidi küsimuses kongress
pidas wajaliseks, et riiklik krediidi wõi

waiketööstusele tuleb Viibimata korralda

nide poolt, wälja töötatud ning sama

alla 18 aasta, nendest töödest ei tohi
oja wõtta, ning alata tööd kõigil töö
listel kell 4 homm. O.l lubatud töötada
neil kondiitritööstustel, milliste juures
asuvad kohwikud, ettewalmistawate ja

se ühingusse ja ühingud registreerigu end
üleriikliku kesk- ja wäiketööstur-meistrite
ühingute liikmeks.

tuleks piirduda neilt ühekordse maksu Võt

maksma uus määrus pagaritööstuse
ettevalmistavate ja tarwilike abitööde

sega, et see ei korduks samal töölisel ala
liselt, waid wõhetusega, ja et alaealised,

n i s e e r i m i s e kongress tunnistas

pidajaid ja raamatupidamist, wistõttu
tade järele.

pikkuselt hädaabitööde korras. Töödega
tahetakse algust teha juba enne uut aas
tat, kui antakse selleks wastawat krediiti.
Tee ehitamise töödel leiaks teenistust

Perepoeg poos sulasena.

6) kaheksanda järgu äritunnistustega
töötawatett töösturitelt ei tuleks nõuda
eraldi ärimaksu, mille wäljaarwestamine
on tihtipeale seotud suurte raskustega ja
toob üllatust neile, kellel ei ole raamatu

tada öösel pagaritööstuses kahel ööl en
ne ülemaalist wõi maakondlikke laulupi
dusid ja ühel ööl enne iaatu, samuti on
lubatud töötada suurel reedel; 3) panna

Tööstuskoolide kohta kongress
Asustas: paluda wabar. Valitsust ja

tusplaani teostamis«õimalustega. Plaan,

5) Vangimajade töökojad ei tohi

möödapääsmatult tarwilifeks ja kiireks.
Töösturid koondugu kohtadel wastawais-

kodumaa saadustealaliseks
propageerimiseks;

dis otsusele, et pagaritööstuse loomulikku

vale määruste muutmisega ja täienda
misega, wastawwt rahvus Vahelise kon-

turite organisatsioonidele.

Meie kesk-, wäike-jakäfitöösturite ülemaaliseorga-

Võtta wastu eratellimisi ega wõtta osa

arenemist ja olemasolu takista wad asja
olud olekstd kõrwaldataDad praegu maks

aegadeks hoolekande, omakodu, käsitöö ja

käsitöösturi arendamiseks ja selleks otstarbeks ning anda neid Varandusi neile,
kel käsitööga midagi ühist pole. Kongress
nõuab, et need Varandused peawad jää
ma wastawalele kesk-, wäike- ja käsitöös-

4) tnlewad luua erilised keskkohad

suhtes t o ll i k a i t s e;

keelu seaduse kohta kongress jõu

takse wiia läbi mallatööd 6 kilomeetri

maawalitsuse insenerid Gutmann ja
L i n d a u, kes kohapeal tutwustd Nar
ma ja N.-ISesuu Vahelise uue tee ehi-

1 a s e-a m e t;

käsil ööstureilt neid Varandusi, mis nende eelkäijad on aastasadade jooksul kogu
nud ja järeltulijaile pärandanud kõigiks

3) Ta on kõnelnud bürgermeistri ja
teiste rae liikmete kohta, et nemad pida

26. aprillil kutsuti kogu kodanikkond
raekotta kokku, kus siis proua Storm büc-

germeistriit ja rae liikmeilt rahwa ees
üksikult wabandust palus. Peale selle
awaldas ta alljärgnevas wabandusekirja:

-Mina, Brigitta, Salomon Stormi
abikaasa, tunnistan sellega, et mina olen
raskesti eksinud oma seadusepärase ülemuse,

auliku ja targa rae wastu siin (linnas),
kuna ma teotasin kohut ja tema liikmeid
mitte ainult sõimu, trotslikkude ja kõlb-

kõlwatumaid naist km tema, mida ta küll
nüüd eitawat.

mata sõnadega, waid süüdistasin neid

nud, et raadile -tuhat kuradit kehasse

koguni asehaldun ees, et nad minu wastu

sõidaks".
Alguses püüdis kaebealune süüdistust

minu majas wägiwalda ja omawoli on

tagasi ajada, kuid et tema sõnad tunnis
tajate läbi kinnitust leidsid, ütles ta, et.
ta seda ei olewat mõelnud. Jumal hoidku

tarvitanud, mida ometi ei ole sündinud,
ja et ma ka kõike seda, milles ma aulikku

raati süüdistasin, kunagi tõendada ei
suuda. Kuna nad aga selle karistuse

mis õiguse järele sellase kuriteo kohta on

seatud, ja mulle, kui ma seda kandma
peaksin, liig raske oleks, armulikult ära
on jätnud, siis palun mina neid kõiki ja
igat üksikult Jumala pärast minule sel
last üleastumist andeks anda. Siis tahan
ka mina seda, mis minule minust endast
olenewail põhjusil on sündinud, südam
likult heameelega unustada ja seda mitte
kunagi halwasti meele tuletada, ega tei-

tel minu soowil lasta meele tuletada.
Kui mina selle wastu teen, astugu minu
läbi teenitud karistus jõusse. Et ma ka
eriti härra bürgermeistri Heinrich Sommeri

maja ja omaste kohta olen auteotawate
sõnadega halba mõelnud, siis tunnistan

ma Jumala ja kõikide ees, et ma see
juures ebaõiglaselt olen toiminud ja palun

Jumala nimel minule seda kristliku armastuse nimel andeks anda. Kohustun
ühtlast, et ma ühes kuue ausa prouaga
härra bürgermeistri majja lähen ja tema

proualt ja lastelt andeks palun. Selle
tõenduseks kirjutawad minu sõbrad sellele kirjale oma enda käega alla. Antud

Narvas 26. aprillil 1602."
Mina Hans sulsenbeke (allk.)
Lorennsz bileseldt (allk.)

Hans iborg (allk.)
*

Teistest protsessi asjaosalistest ei ole

peale selle enam midagi kuulda. Goldschmidti nimi figureerib rae protokolles
aga weel 7 aasta pärast. Nimelt ei olnud
ta temale abielurikkumise eest määratud

trahwiraha 30 riigitaalrit weel 1609.
a. ära maksnud. 18. jaanuaril raekohtu
ette ilmudes palus ta oma trahwisummat wähendada, sest ta olewat wäga
waene ja suutwat waewalt elatuda. Rae-

kohus wähendaski tema palwe peale
trahwi summa 10 riigitaalrile, 1 taaler
ä 32 waskööri, milline wõlg tema majale
kirjutati.

Kr. 116
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Hoolekanne koolides.

A. Borowskh klaweri-kontsert Rarwa teatris

Algkoolide juhatajad ja kooli hoolekogude esindajad ühisel nõupidamisel
linna hoolekande osakonna juhataja juures.

..Võitleja" saalis klaverikontsert. Kont-

SUUREMA OSA TOETUST SAAB WABRiKUTE RAJOON.
Läinud reedel oli kokku kutsutud
Narva linna hoolekande osakonna juha

taja J. Metsalal» poolt Narwa

algkoolide juhatajad ja kooli hoolekogude
esindajad. Kõne alla tuli otstarbekohasem
toetuse andmine algkoolide Vaesematele
õpilastele. Praeguse korra juures koolide

semad a!gkoo?ivpilased saavad toetust
mitmelt hoolekande-asutiselt, milline olu
kord on ebanormaalne. Hoolekandeabi
korraldamine koolides linna hoolekande

hoolekogud warustawad iseseisvalt õpi
lasi õppevahenditega jg sooja loiduga,
millise korra juure otsustati jääda püsi
ma, kuna riiete ja jalanõude andmises
otsustati asuda uuele süsteemile.

Koolid, kus antakse suuremal armul
riidemarustust, waremalt kooli hoolekogu

poolt anti manematele wormi riie iseõmblemiseks. See süsteem oli mitmeti
mastuwõtmata; leiti kohasemaks riiete
õmblust wiia läbi hädaabitööde korras
linna hoolekande osakonna kaudu. Sel
teel on Võimalus anda juba praegu töötuile tööd ja Valmistatud riided tuleksid
ühtlased.

Tulewikus jääksid koolide hoolekogud
ja hoolekande osakond tihedasse kontakti.
Praegu tuleb ette nähteid, et mõned Vae

Neljapäeva õhtul oli Narwa k.-s.
serdi esimene osa sisaldas klassilist
helitöid (Beethoven, Chopin), teine
vool kamast koosnes slaavi Heliloo
jate kompositsioonest. Borovsky ette
kanne köitis ning sundis unustama,
et klawer on nii-öelda matemaatilisi

osakonna kaudu on erapooletum, sest osa

muusikariistu. Ja kus helitööd sisaldasid

konnas on Võrdlemist täpseid andmeid

lähemaid ja lihtsamaid motiiwe, nagu

linna hoolealuste kohta.
Lähemail päewil antakse teada koolide
poolt hoolekande osakonnale, missugust

Varustust ja kui suurel armul wajab iga

kool.
Läinud õppeaastal üksikuis Narwo algkooli
des anti toetust waefematele õpilastele järgmi

selt:

2 algkoolis õpilaste üldarw 168, toetuse
saajaid 82, toetuse summa 816,71 kr. 3. algk.
õp. üldarw 390, toetuse saajaid 75, toetuss.
1764,0! kr. 4. algk. 215 õpilast, toetuse saajaid
— 110, kr. 1188,06, 5. algk. — 68 õp, toetuse
saajaid 33, kr. 356,11. 5. algk. — 22L õp., toe
tuse saajaid - Sl, kr. 1196,99. 7. algk. — 428
õp, toetuse saajaid—307, kr. 2413,40. 1. mette
algk.— 225 õp., toetuse saajaid—96, kr.l4S6,2I.
3. wene algk. — 216 õp, toetuse saajaid 81,
kr. 1402,76. 4. wene algk. — 203 õp, toetuse
saajaid 185, kr. 2083,33Üldse anti läinud õppeaastal toetust 1040
õpilasele, kellest suur protsent langeb Narwa
tekstiil wabriku-tõöliste rajooni.

Autode iilewaatus Narwas.
Peaaegu pooled sõidukid olid puudulikud ja neude tarwitamine on
serri, kui ilmsiks tulnud puudused kSrwaldatud, autolubade ajutise äraVõtmisega takistatud.
Neil päewil oli Narma linnawalit- kult sõidukõlbmatuks tunnistati üks taksi,
suse jõuwankrite komisjoni poolt jõu-

auto, kuna teised saamad kätte sõiduload,

Vankrite ülewaatus. Ülevaatusest Võttis
osa teedeministeeriumi jõuwankrite ins
pektor ins. J. P u ll e r i t«&. Ülewaatufele Võeti kõik taksiautod, mis seisid au
tode seisukohal, ja Narwa omnibused,

kui nad on kõrwaldanud wead.

armult 28 sõidukit. Sõidulubad Võeti
ära kohe neljal takstautol ja ühel omnibusel, kuna kaheksal taksiauto-omanikul

kästi tuua load linnawalitsusse. Täieli

Narwas on üldse wälja antud 66
taksi- ja weoauto ning mototsikli luba.
Osa sõidukeid on praegu aga niiwõrt
armetus seisukorras, et nad wõiwad muu
tuda ohtlikuks tänawaliikumises. Et kõrwaldada sõidust kõlbmata autod, selleks

korraldadakse wastawa komisjoni poolt
sõidukite ülewaatus.

19.050 tonni rikkeid müügile.
Ulrumaa nikkipakkumises teisel kotini.
Wallawalitsuselt saabusid majandus
ministeeriumi rukkimonopoli büroole waldadest rukkipakkumised. Lõpliku kokkuVõtte järele pakub 14.220 põllupidajat,
kelle rukki kogusaak 44.300 tonni riigile
müüa kogusummas 19.050 tonni rukist.
See kogusumma on lõplik, kuna vastawad andmed on saabunud kõigilt wvlla-

Pärnumaa—1055, Länemaa—759, Sõõ

walitsuselt.

mist pooldatakse majandusministeeriumis,

Esimesel kohal pakuta va rukki kogu

hulga poolest seisab Tartumaa, kus
2986 põllupidajat pakub müüa riigile
5995 tonni. Teisel kohal seisab W i r umaa 3821 põllupidaja poolt pakutava
4654 tonniga ja kolmandal kohal Jär

vamaa 2516 põllupidaja poolt pa
kutava 3255 tonniga. Järgne wad WUjandimaa — 1948, Harjumaa — 1098,

rumaa—494, Valgamaa - 426, Saare
maa—98 ja Petserimaa—63 tonniga.
Rukki kokkuostu teostamisele asutakse

lähemal ajal.

Kuidas teostub rukkiost.
Kaaludes rukkiostu tegelikku läbiwii-

et rukis tuleks osta põllupidajailt ühe
korraga, mis oleks wahemkulukas ja
tooks wähem tüli, nii ministeeriumile,
kui ka põllupidajatelt. Raha maksmine
aga wõiks toimuda kahes järgus, sest
suure summa wälja andmine on minis
teeriumile korraga koormaw. Rukist ha
katakse wastu võtma nowembri algpaewadel.

Peethoveni ^Sõnata appasionata", Rach»

mamnofsi .Prelude" (Pastorale). seal
tekkis kindel kontakt saali ja kunstniku
wahel, nii, et kunstnik publiku nõudmi
sel lõpuks weel kolm lisapala pidi andma»

Saal oli wäga hõre sa kohalolejaistki
enamjagu venelased. Eesti seltskonda
esindasid suuremalt osalt konserwatoo-

Rootfi majandusteadlase arwamine maailma majanduslikust kriisist.
Rootslane, majandusteadlane, prof. nad langenud 25—30°/o võrra.
Professor Casseli arwates on maail
Cassel avaldab huwitawaid mõtteid
maailma majandusliku kriisi põhjustest. ma majandusliku kriisi ja Ameerika ning
Tema näitab, et kolme aasta jooksul Prantsusmaa kulla kogumise wahel tihe
1928. a. kuni 1931. a. on Ameerika side. Nii kaua kui need maad jätkavad
Ühisriikide ja Prantsusmaa kullatagawa- oma ühekülgset kullakogumist, kestab
rad kaswanud 2 miljardi dollari wõrra. maailma majanduslik kriis edasi. Kriisist
Samaajajooksul on teiste maade kullatagawarad Vähenenud umbes Veerandi osa
Võrra. 1928. a. saadik on ka kaubahm-

pääsemiseks oleks ainult üks abinõu, see

on, kui Prantsusmaa ja Ameerika Ühisriigid oma kulla jälle liikmele laseks.

Eestlastel ei ühtegi algkooli üle pooletnhande elaniku kohta
Kultuurilises hoolekandes on jäänud eestlast.
Ingerlaste! on 6-klasstline algkool Kallive
Narva walla eestlased vaeslapse ossa.
Nendele pole ühtegi kooli ega haridus re külas ja 4-klasstline algkool Kullakü-

seltsi. Narwa wallas on umbes 3(jjo

las, kus õpetus sünnib soome keeles. Sa

elanikku jagunedes rahvuselt ingerlasteks,

muti ka venelastel on oma algkool ja
3 haridusseltsi: Wäikülas, Komarowkas
ja Dslgaja-Niiwa külas. Eestlaste jaoks
NarDa wallas pole aga ühtki kooli ega

venelasteks ja eestlasteks. Narwa walla
Volikogus on 1 l ingerlasi, 6 wenelast ja
5 eestlast. Samasuguses Vahekorras ja-

gunewad kõik walla elanikud — 1500
ingerlasi, 8 - 9^0 wenelast ja 6—700

haridusseltsi. Paljud õpetawad omi lapsi
kodus.

234.300 kr. KEHVADELE ÕPILASTELE.
Narwa linnale 6200 kr., Wirumaale 22.300 kr.
Haridus-sotstaalmmister määras^ alg
kooli kehwematele õpilastele toetust kogu

summas 234.300 krooni, mis jaotati
kooliringkondade wahel järgmiselt 26.100

kr.. Pärnu linnale 4200 kr., Narwa
linnale 6200 krooni, Walga linnale
2600 kr., Viljandi linnale 2600 kr.,

nale 2600 kr., Rakvere linnale 2600 kr.,

Harjumaale 18.500 kr., Järvamaale
11.700 kr., Pärnumaale 15 300 kr,
Petserimaale 14.100 kr., Võrumaale
16.700 kr., Läänemaale 16 900 kr.,

Wirumaale 22.300 kr. Viljandi-

Tartu linnale 14.000 kr., Nõmme lin-

maale 13.700 kr., Tartumaale 25.400 kr .
Saaremaale 12.700 kr.

Nobett kirjandusauhind surnud

surnud isikutele auhinna määramist juhu-

kirjauikule.

sel kui nad olid auhinna saamiseks ette
pandud enne surma. Dr. Karlfeldtile oli

Rootsi akadeemia määras 1931. aas

ia Nobeli kirjanduse auhinna dr. Axel
Karlfeldtile, kes suri 4. aprillil s. a. No
beli instituudi põhikiri võimaldab ka

õhureisi.

riiuni ja kohalikud muustkaõpilased.

H-imrmktns „Jlmttrises".

Läti maapank katkestab laenude
andmise.
Läti maapanga nõukogu arutas tulewa aasta erlarwet. Käesoleval aastal
pidi pank Valitsuselt saama 2 950.0C0

Narwa rahwaültkool algab tööd.
Möödunud sttDel Helsingis peetud
4 soome-ugri kongressil võeti muuseas

kindel seisukoht hõimupäevade

andmise. Laenude miitesaamine suurendab
tunduvalt põllumeeste raskust.

Wene põllusaadused häwiwad.

ja sellele järgnewal pühapäeval. Tänawu
on see 17. ja 18. oktoobril. Nn peetakse
hõimupüha ühel ajal Eestis, Soomes ja
Ungaris.

Käesoleva aasta kartulisaagist on
hulk kartuleid hävinenud. On juhuseid,

Narwas korraldab rahvaülikool esi
mesel hõimupäewal, 17. okt., kell 6 30

millele järgneb Eesti hümn.

kus Wastuwõtu kohtades saadi ainult 30
—40 prots. kõlbulikke kartuleid. Kartulid
olid niiskelt vagunisse paigutatud, mis
hõlbustas nende mädanemist. Kurb sei-

õhtul piduliku hõimuaktuse

organisatsiooni ..Fenno-Ugria" poolt

..Ilmarises". Aktus algab porilaste mar
siga, millele järgneb rahwaülikooli juha

sukord walitseb ka wiljatranpordis. Au
gustil puudus Viljaweoks iga päew 200
wagunit, septembris juba 2000-3600.
Raudtee elewaatorid ja laod on wilja
täis. Oktoobri aluks oli wilja weo kavast
läidetud ainult 30 prots.

LaStewanemate koosolek 4.
eesti algkoolis.

korraldamise suhtes. Kongressi otsuse
kohaselt pühitsetakse hõimupüha igal aas

tal oktoobrikuu kolmandal laupae wal

taja W. Sõerdi awafõna (lühike ülewaade soome-ugri raywostest). Narwa
meestelauluseltst koor esineb eesti, soome

hatas E. P i h l a u, protokollis F. Böckler.

disellside juure.

algkoolis lastemanemate üldkoosolek. Ju-

Peale kooliwalitsuse ja hoolekogu ra
halise aruande ettekandmist koolijuhataja

T. Käbina poolt vahetati elawalt mõtteid kehwemate õpilaste jalanõude ja õppeabinõudega Varustamise üle. Koosolek
asus üksmeelselt seisukohale, et riiklik ja
linna toetus peaks jagatama koolide wa

hel mitte õpililaste arwu, waid koolis
õppivate puudustkannatawate õpilaste
rohkust arvesse Võttes. Praeguse jaga
mise mooduse järele saavad sageli jõukamad koolid suuremaid toetust kui linnaäärsed ja Vabrikute rajooni koolid, kus
õige suur protsent puudustkannatavaid
õpilasi.

Noorte kotkaste rühma asutamine koo

li juure kiideti heaks ja soowltati kõigil
poistel rühma astuda.

Nõupidamisest võtsid osa „ Võitleja",
Hokiklubi, pal. spordi-ringi, skautide, väi-

kemajaomanike, ÜENÜ Narwa osak.,
„Astra", Kreenholmi ja linna NMKÜ'te,
1. rügemendi ja 1. suurtükiwäe grupi
esindajad, kokku 18 isikut. Puudus kait
seliidu esindaja.

dusel rauges tegewus Vähematki tagajär
ge andmata.
G. Kalkani ettepanekul otsustati walida kolmeliikmeline toimkond, mille üles
andeks jääks kodukorra ja tegewusjuhtide

Väljatöötamine. Toimkonda waliti J.
Tiisfeldt, G. Kalkun ja R. Pawian. Üht

Narwa ttnnawolikogu korraline
13. oktoobrilt lükatakse tehnilistel põh
justel määramata ajale edasi.

Sarnase keskkorralduse ellukutsumine
oleks üsna tarwiline juba selleks, et ühtlustuks Nar va rohkearwuliste spordiselt

gika-nõukokku hra Nuudi.

koosolek.

Ta keeldus seda atza vastu võtmast põh
jendades seda oma erakulise iseloomuga.

Soome-Rootst koguduse õpetaja H. E r-

w i ö (Soome Ae) ja W. S õ e r d (Un
gari üle), millega ühenduses l. diwisji
orkester kannab ette eesti, soome ja ungari helitöid. Aktus lõpeb linnavolikogu

juhataja J. Hanstngu lõpusõnaga,
Hsimupäewadel müüakse meie hõimu-

Valmistatud hõimumärke (kombinatsioon
höimulipukestest) Sissetulekut kasutatakse
hõimutöö edendamiseks.

Ülaltähendatud aktusega algab rahwaülikoolis hooaja tegevus.

side tegewus ja korralduks normaalse
mait spordiseltside omawah?line läbikäi
mine.

Kreenholmi haigekassa woliuikke
nõupidamiue.
Läinud neljapäewa õhtul oli Kreen
holmi haigekassa Volinike erakorraline
peakoosolek, kus kõne alla tuli uus iöõliskindlustuse seadus. Mitmetunnise nõu

pidamise järele mindi laiali, ilma et
oleks suudetud wõtta selles seisukohta.
Uus koosolek otsustati kokku kutsuda ka
he nädala pärast.

Selgus, et samasuguse eesmärgiga oli

juba 1930. a. kevadel moodustatud ko
misjon, kuhu kuulusid pal. spordiringi,
kaitseliidu j. t. esindajad. Kuid huwipuu-

lasi leiti foowitawaks pöörata materjalide saamiseks niihästi wana komisjoni kui
ka Pärnu spordiseltside liidu poole. Wastawad andmed peab komisjon esitama
ühe kuu pärast 9. nowembril.

R. Uuk ja F. B õ ck!er ning pedakoo-

kõnelevad: Soome konsul J. Lust ja

Narwa rohkearwuliste spordiseltside tegewus ühtlustamisele.
Reedel olid kõikide Nar vas spordi
alal tegutsewate organisatsioonide esin
dajad koos nõu pidamas, et selgitada,
kas on Võimalik luua kohapeal spordior
ganisatsioonide keskkorraldus. Warem on
sarnane keskkorraldus loodud Pärnu spor-

Läinud reedel peeti Narwa 4. eesti

wad päewakohaseid palasid. Peale selle

I» wii lim tisriinlliidE kukkirnUutl lim.

KurttSSd arwudes.

Pooled kuritööd awalikuks.
Septembrikuu kestel registreeriti Nar
ma krim.-politseis raskelt haavamist—1,

süütamist—2, tulega ettewaatamatult
ümberkäimisi 1, murdvargust—2, hobu
sevargust—!, liht- ja taskuwargusi—62,

suguwilja hävitamist-1, tokumentide
Võltsimist—3, omavoli-2, petmist—16,
ametnike kuritegusid—1, muid kuritegusid

—1 ja õnnetust 2. Kokku 97 kuritegu.
Neist tehti kuu jooksul awalikuks 46 ku
ritegu.

Harva- ja terve alutagune loeb

ainult jPihja Eestit".
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eemal oli Melander, elus. Jumal tänatud! Ta
oli istuli, õõrus oma tagakeha ja vandus val
jult õudset prantsuskeelt. Aga punane auto oli
kadunud. Samuti ka paks reisija ja tema kaasla
sed. Kus oli Mona? Oli see võimalik, et nad ka
tema punasele autole lohistasid?^

Teine kast oli ikka weel veoautol. Trewanion
ronis üles ja hakkas palavikuliste sõrmedega
avama lukke. Esmalt ei tahtnud need kuidagi
järele anda, kuid lõpuks avanesid nad ja ta võis
heita pilku kasti sisemusse. Sees oli waibasse
mässitult Mona Maclaren. Ta näis olevat mee
lemärkuseta. Trewanion katsus ta pulssi, see lõi
korralikult.

„Iumal tänatud!" pomises Trewanion, istus
kasti kõrvale, vaatas tardunult puid metsas ja
ootas, kunas peavalu lakkaks.

Möödus igavik, siis tundis ta kuidas keegi
kallas talle huulte vahele põletatud viina. Prevost seisis ta ees pudeliga, kuid Trewanion unus
tas oma hea kasvatuse ja ei tänanud teda, sest
ta vaatles Mona Maclarenit, kes istus veoauto
serval.

„Noh, kuidas tunnete?" küsis ta. „Parem?"
„Natuke läbi vintsutatud, see on kõik. Kus on
Campbell?"

juba tema elu ajal pakutud auhinda.

ja ungari lauludega, kuna prl. A.
Mõttus ja A. Lääne deklameeri-

latti, kuid on seni saanud ainult 150.000
latti. Ülejäänud osa saamine olevat küfltaw. Selle tagajärjel otsustas pank aju
tiselt katkestada põllumeestele laenude

Hoolekogusse waliti pr. A. P ih! a

Ebaühtlane Kullaiaotus Kriisi pfihjuseas.

Ameerika Shnhiiglafe esimene sõit.
«lijutinslmlnud ameerika hligl azeppeün ..Akwn" sooritas omaeslmese, hülgavalt õnnestunud

„Arwan ta on raskesti haavatud," ütles Prevost. „Lask kopsu."

„Kas me ei saaks wiia teda hotelli?"
Dedektiiw raputas pead. „Ma kardan, auto

„Abmikud võisid tagaakendest välja lipsata köögi-

katusele, sealt alla ja kaduda. Tuba, kus pidi
olema näitus, on preili Maclareni toa kõrval,
kas mitte?"

„Otse kõrvuti", ütles Melander.
Detektiiv muutus energiliseks, nagu mees, kes
on harjunud tegutsema. Ta küsis hotelliomanikult,

kuhu oli sõitnud veoauto, teatas loost politsei
komissarile ja andis auto kirjelduse ette teatami
seks, käskis valmistuda autojuhil kiiremaks ära

sõiduks ja andis lõpuks nii Trevanionile, kui ka
Melanderile revolvrid. Politseinik, kes oli Monad
Pariisist tulles saatnud, oli ka relvastatud.
Wälknobedalt startis auto jälgima veoautot,

mis pidi viima Mona Maclareni ja tema sekre
täri.
VI.

HUMHetsik kihutamine kitsastel poristel teedel

ÄVTchommikhämaruses, meeldis Trewanionite sobides möödunud päevade ebatavaliste ela
mustega. Vuhiseva tempoga pöördusid nad tee
käänakul ja saabusid teele, mis viis künkast üles

ja alla otsejoones läbi metsa. Veoautot polnud
kusagil näha.

Lõpuks pidurdas shoffer; nende ees oli risttee,

ja Filip Trewanion kukkus kiruma. Kuidas võisid
nad otsustada, missugust teed oli läinud jälgitav
auto? Ta kargas sõidukist wälja ja jooksis ette,

on katki ja autojuht pole võimeline sõitma. Ja

hüüdis aga kohe: „Asi on kindel. Siin on värs

peale selle ei kannataks haavatu sõitu wälja."

ked ratajäljed. Nad on sõitnud paremale."

I{Alutaguse Elu
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M. Jelijelewl restoran.

Äkilise surma läbi lahkunud

Tõnis Tõnise p. Unt’i

lõuna- ja

Laupäewal, 17. okt. kell >ja9 õhtul.

üürile anda. Teateid saab:

Narwas, Malmi tän. 5, R,

Tuisk'! kauplusest.

õhtusöögid.

võõrusetenduseks

„MONTMARTRE KANNIKE'1.
E. Raimani operett 3 vaat.
Pääsmed ; 150—35 senti, õpilastele — 25 senti.

Pääsmete eelmüük; .Kooli' ja M. Võhma kpl.

VESTA,
GRITZUER
on õmblusmasinad mille korraliku töö eest täie
likult vastutame

Vedelad Moskva seljankad.

Veenduge! Soodne järelmaks1

Eesti-Wene köök. Kella 6—V*12 õht.
mängib h-ra Raudsepa juhatusel trio.
Ruumid uuesti remonteeritud!

Rohkeis vflrves villast lõnga. Käsilööniitl DMC. kõigis värves

K m. SAAR, Jõhvis.

ERA KABINETID tarvitaja iie.

Olen oma

.Estonia" operetl-primadonno H11 vy La 1 dI

NAUMANN,

dega. Kohalikud ja väljamaa veinid

Viimast korda M. NÕMTAK’1 osavõtul

PühApäewal kell 10 õhtul
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A lä carte igal ajal'
Rikkalik einelaud külmade toitu

:: Narva teater ^Võitlejas1* ::

Pääsmed L5 senti.

hinnad räägivad!

Hommiku-,

mälestab Madissoni perekond.

Põrunud aru õnnistus

Kauba väärtus, valik ja

Narvas, Peetri plats nr. 4, telefon 142.

Austusega OMANIK.

Mi ja pandaslii

Teatame oma ostjaskonnale, et on kohale jõud
nud uus saadetis

MM flieufiinod

Stornovay, Shotti, Matfull ja Matties

heeringad

Narwa, Suur tän. 12.
(Peterburi hotelli vastas.)

tervetes ja pooltes tünnides. Hinnad vöistlematud.

.Põhla Eesti' traklliodn

A. Annik & Ko.
Peetri pl. 15,17 telef. 95.

Narva

Narvas, Suur tn. 1. Kõnetr. 65

Majaomanikkude Pank
Narva Peetri pl. 2. (omas majas), tel. 208.

määrdeõlid.
itimiiimmuiiimimtmmtmmiimiimitiHiMimmtimmmtmiHiimmiimmiimmiiiiimimiMimiiimmiiiiiiiiijiiMiiuimi)

Walmistame kiirelt, maitse
kalt ja odavalt

| Uued Pariisi ja Viini hooaja |

I modellid kohale jõudnud. i
§f

1 Palun lugupeetud daame minu moeäri |

Aruandeid

mm Annab laenusid

Sealsamas Shelli esitus petroleum, bensiin,

I ' külastada I

Kiriaplanhe

majade, kaupade ja vekslite kindlustusel.

L. Lange

Ainekaarte

Võtab raha hoiule

Narva, Vestervalli tn. 13.

ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid
panga operatsioone.

A. MSEHBER6

j. n e.
Narva Majaomanikkude Pank on kindel raha hoiukohi, sest panga tegevuse
‘ eest vastutavad panga liikmed—Narva majaomanikud oma kinnisvaradega.

WWWWjlllMWiMU

End. Petrogradi

Parim keemiline puhastus ja

„0 M A“

wastu ka Valge tän. 12 king

pesupesemine. Töid wõetakse
sepp Paulmanni korteris.

Peakontor; Tartus, Riia tän. 4', omas majas.

TOIMETAB SOODSATEL TINGIMUSTEL

Maal ja linnas

teavad kõik, et

kõige odavamalt
ostate koolitarbeid, kantseleimaterjale tapeete, portfelle, rediküiile jne.

L. HÄUER'1 KAUPLUSEST

umaja

Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

Narvas, Suur tän. 6
(Eesti Panga kõrval)

Tule-, elu-, koduloomade-, rahe-, murdvarguse ja klaasi kindlustust.
Seltsil on kindlustus! üle 20.000.
Vastutuskapitalid üle 50.000.000 snt.
Kinnisvarad Tartus, Riia ja Tähe tänaval. Väljamakstud
kahjusid üle 80.000.000 sendi. Tegevus kasvab iga aas
taga mitmekümne protsendi võrra.
Edasikindlustus 5 välisriigis.

FOTOATELJEE

jftrtus.
Narvas, Joala tän. 19.
(endises Joh. Kärneri ruumides),

Teatan lugupeetud klientidele, et olen oma fototööstuse ülevlinud avaramatesse ruumidesse
Laste ja perekonna ülesvõtted, portreed, suurendused,
grupid ateljees, väljas ja ruumis. Sisseseaded uuema

Agentuurid: härra H. LILL, Jõhvis.

; „ A. HOCHMUTH, Narvas, Posti t. 39.

tehnika järele. Töö kiire ja korralik.

Virumaa Peaagentuur: Rakveres, Viru

Narvas, Joala tän. nr. 12.

Pangas.

H
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Viimasel ajal on ilmunud Narwas mõned isikud,
kes käiwad majast majja, paludes endile juukse-

lõikamise ja habemeajamise tööd. Kuna sarnased
juhuslikud habemeajajad tihti oma töös oskama

71

39

38

Tee pöördus jätkuwatt läbi metsa. Pöördu
misel oli nende auto pea ühel pea teisal rattal,
kuna sõit jätkus mäest üles ja alla.
Järsku rägisesid pidurid, sõiduk hüples ja põr
kus wastu suurt musta eset, mis seisis kesk teed.
See oli jahitaw weoauto.

Autojuht oli saanud tüüriratalt hoobi rindu
ja kukkus maha. Melander oli kokkupõrkel õnneli

kult wälja hüpanud. Politseinik, kes oli istunud
autojuhi kõrwal, oli raskelt haawatud, Trewanion
ja Prõvost paisati mõlemad pehmele murule tee-

weerde. Inglane jäi liikumatult momendiks la
mama, jõudis^ aga kohe seisukorrast arusaamisele

ja tõusis tuikudes jalule.
Esimene, mis ta märkas, oli kaks tundmatut
weoauto juures ja nende taga paks kaubareisija.
Mõlemad mehed tõusid parajasti üles. Kokkupõrge
oli paisanud neid autolt maha. Kastid olid weel

autol. Üks neist oli lahti ja tühi. Teist polnud
näytawasti weel puudutatud. Kus wõis olla Mona?
Trewanion waatas ringi. Seal oli mitmesuguseid

inimest ja üks wäike punane spordiauto, aga
Monast polnud näha jälgegi. Võimalik, et ta oli
weel kastis. Ta tahtis seda kohe kindlaks teha.

wastasel. Kähku surus ta omapolwed all oleja
rinnale surudes käe tugewasti ümber ta kaelu.
Selle heitluse oleks ta tingimata igal juhul wõit-

CM

ca

Võitluse hoos siia ja sinna. Kord lõi Trewanion
oma pea tugewasti wastu autot. Ta oli pool ui
mane, aga hoidis sellest hoolimata oma wastaft
nagu surmahirmus. Mõlemad olid tugema keha
jõuga, ja kumbgi ei annud järele, ega saanud ka
sutada rewolwreid mida mees oli pillanud maha ja
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näis kawatsewat tulistamist jatkata.
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Trewanion rabas püsti, oli kohe jalul ja waa
tas ringi. Tema esimene wastane ott kadunud.
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Natuke eemal teel lamas üks mees, kas waenlane,
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äiesti korras vooderdatud

maja

Peetri pl . Torni pl., Uusliln,
Kalevivabr.k,

»» ■■

MUUS

Äripäev itl.

pikk ja 4 sülda lai. (Ehita
tud 6 toa ja köögiga)

„ 8. ».
,» 10. „

Kaupa tehakse kohapeal.

.. 8. õht.

N.-Jõesuu, Kalda tn. 32.
Wäike

talukoht

.. 8.30 ..

.. 10.30 „

4 30 p. I.

„ 5.15 p. 1.

820 õht.

Pühapäeviti:
kell 9.15 hom
kell 9.40 hom.

„ 2.30 p. 1.

.. 5. p. 1.
.. 8. õht.

3. p. i.

6.15 p. 1.

8.20 õht.
Laupäeviti lisareis;

ühes pealolewate hoonete kell 2.30 p. |. ]| kell 3. p. 1.
Autobus peatub läblsõites, pub
ga (maja ja laudaga) müüa liku soovil, igaipool. Sõidu hind
Kaupa tehakse kohapea 15 sent., lapsed 10 senti.

Kudrukülas M 23 (N.-Jõesuust 4 klm ).
KoMepcaHTi* we/iaerb

J. Paap,

Narva, Joala tän. 14. tel. 10.

Dr.
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avatud 2. sept. 1931. a. järgmise tunni-kava järele:

Peetri pl. Kalevi vabrik.
äravedamiseks. 6 sülda kell 7. hom. kell 7.25 hom.
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wahe juures ainult kahju teha.
Peale selle on nende tööriistad desinfiktseerimata ehk
halwalt desinflktseeritud, mille tõttu wõiwad tekkida iga
sugused nahahaigused ja isegi weremürgitused.
Dr. SULG.

a*

7?

duw ööge silmis. Igal juhtumil oli tal nüüd

wõi sõber, ei olnud wöimalik arusaada. Teisal
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asetsesid nüüd nii lähedal.

Nad ei saanud wiia lõpule oma jõuproowi,

2

2.
ca

<

teine mees talle tagant selga. Trewanion tegi
järsu pöörde ja haaras kallale tungijal käega üm
bert kinni. Nad heitlesid ja weeretasid üksteist

wang.

inglasele, sest ta langes nii, et ta lamas oma

<

Tema Võidurõõm ei wältanud aga kaua. Mi
dagi hiigel-suur langes temale järsku ja lõi ta
siruli maha. Teine meestest oli roninud autole ja
paisanud Trewanionile tühja pakkkasti.
Nüüd kulus tal natuke aega, et ennast wabastada sellest takistusest. Kui see oli õnnestunud,
nägi ta, et mees, kelle ta oli peaaegu kägistanud,
ronis wälja teekraawist. Ennem, kui ta sai mahti
teha ainustki liigutust, et teda tagaajada, kargas

tud on, siis wõiwad nad mõnesendilise hinna-

ca

nud.

Joostes kasti poole, kõlas pauk ja kuul jooksis
Vihisedes Trewanioni kõrwast mööda. Üks auto
juures olewatest meestest oli temale lasknud ja

mehe kinni ja tõstis ta üles. Ise ta seal juures
libises ja mõlemad kukkusid maha. Õnn kaldus

c

ST

sest järsku haarati tagant Trewanioni wastane ja
pandi kohe raudu. Prevost seifis tema üle ühwar-

Siin ei tohtinud kõhelda. Trewanion haaras

ts

U. JflKOUlfll
Vestervalli tän. 27, telef. 191

õapuumefi hjim naMon cpeAhmxt» nerb. Ob uexibto 6parra.
Slt. „KoMepcaHTb“.

Latte la naistehalguseil.
Vastuvõtt igal äripäeval kl. 3ja 7—8. Pühapäevadel kl. 12—1

Vastutav toimetaja Hans Liii

„ „ Väljaandja K.-U.-Ü. ..Põhja Eestl“.

K.-U.-Ü. ,.Põhja Eesti" trükk, 1931.

