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III. aastakäik

Jõhvis, laupäeval, 9 jaanuaril 1932, o.
Narva ajakirjanikud korraldavad

Jõhvi valtsidega

suurima hooaja-palli
13. veebruaril!

jahuveski

Kõik fee, mis on praegu maailmas
elujõulist, on asunud omapärasele wõit-

Rarwa sulemehed tahawad kuulutada
energiliselt sõja pessimismile ja pühen-

lusele — Võitlusele pessimis-

dawad 13. weebruaril pidami-

de nurisemiste, kurtmiste ja hädaldamis-

m i g a. Kui on raske, siis ei ole kerge
olla optimist. Hõlpsam on ujuda hulka

seletulewa pressi palli täiel

Sellega teatame lugupeetud tarvitajatele, et meie Jõhvi mõisa
veski, alates 14. detsembrist k. a., töötab elektriga, tarbekorral 2—
3vahetusega, ilma järjekorra ootamiseta.

te lawiiniga ühes. See on wõib-olla

määral selle ebapopulaarse, kuid wõibolla wäga tänuliku wõitluse heaks. Kui
das see sünnib, sellest teatame lähemalt

praegustes raskustes mõistetav. kuid et

järgmises nr.-is, kuid niipalju wõime

ta seisukorda ei kergenda, waid teeb selle

ütelda, et täiesti usaldatawate allikate

Veski on täiendatud kõige uuemat tüüpi viljapuhastamise,

weel kaugelt raskemaks, kui ta on tõeli
selt, selles ei tarwitse olla kahtlustki Aga

andmetel see omapärase hüüdsõna: „Maha pessimism!" tähe all korraldataw pres-

optimismi wajame, kui tahame elada
edasi ja jääda elujõusse, niisama nagu

maks, heatujulisemaks ja

pürstimise ja valtsimasinatega, seepärast valmistab sõredat ja peh

met püülijahu, kruupe, tangu, söelajahu ja igasugu lihtjahu
kõige paremas headuses ja kiirelt.
Jõhvis, 8. detsembril 1931. aastal.

Kõige lugupidamisega

Omanikud.

Kõva torm... vihmasajuga!

Ilm läks Sttt sulale ja tõi tormi. — KSwa tuulega wefi Narwa-jSeS
tõusis 4 jalga üle uormaalPiuna. — Kraadiklaas «Sttab sooja.

Kalendri järgi pakane nääripäev, aga ilm kevade nägu.
Peale nädalapäewad kestnud pakast Ohtu eel muutus kogu päewa kestnud
läks äkki ilm ööl wastu läinud nelju päe- wali tuul 10-palliliseks maruks. West
wa sulale. Kraadiklaas töusts ennenäge- tõufis Rar va jões 4 jalga üle normaalmata kiirusega ja neljapäewa hommikul pinna ning wabastas R.-Jõesuu lahe
tibas juba wihma üsna tihedasti. Lõuna jääst, kandes salle pankadena Wenemüa
paiku hakkas juba lausa ränka wihma suunas. N.-Zõesuus ja Wasknarvas sasis
ja waheldamist lumelörtsi sadama, millele maru mitmes kohas telefonitraate. När
used seltsis köwa läänetuul. Narwas was tuul erilist kahju ei teinud,

oli peksnud kõrgemad künkad ning lage
damad kohad lumest paljaks. Halwade
teeolude tõttu oli reede hommikul Rarwa
turule tulnud ainuld paar-kolm talunikku,

näitas kraadiklaas keskpäeval 4,6 kraadi Reede hommikul, millal maru oli
looja. Kõnniteed „poleeris" katustelt täiesti lakanud, oli Nar.oas ilm lausa

hommikul kell 7 oli Narwas 1,5 kraadi sooja.

jooksev west klaaslibrdaks. Kesklinnas kesade nägu, ehhki kalendri järele peaks

õhutemperatuur — 0,0 Niiskust õhus 64°/o,
õhurõhumine 723,7 mm. Sademeid 1,3 mm.
Täieline pilwitus.

ähwardas inimesi tänawail hädaoht olema pakane näärikuu päew. Tänawakatustelt laugemate jääpankade näol. rentslid olid wett täis ning soe wihm

2-kordne maja „Piisa torniks.
Kahekordne kiwimaja Rüütli tänawal ähwardab wariseda kokku.

Rüütli tän. nr. 8 asuwa Anastasia korral tiisleri-töõkoda. Kuna on karta, et

needki lähedalolewaist küladest.

1'/, kraadi sooja!
Kreenholmi metreoloogia jaam teatab: Reede

Maksimum-õhutemperatuur —2,5 ", minimumn-

Aue-aaSta efimefed.
Uuel-aastal on Rarwa linna perekonnajeifuametis esimese sünnina registree-

ritud kalur Johansoni poeg Vladimir.
Esimesteks abieiu-astujaiks olid Aleksan

Gugini kahekordse kiwimaia ühte otsa on tähendatud maja wõib wariseda kokku,

der Saklinsli ja Sinaida M gar. Siit-

tekkinud 2—8 tolli laiune sügaw pragu, siis Narva wäiispoütsei poolt on asja
Palja silmaga wõib näha, et maja on kohta tehtud protokoll ja ametiwöimude
tublisti wiitu wajunud. Maja ülemisel poolt wõetakse tiires korras abinõud tar-

maailmast lahkujana on esimene olnud

korral asu arad elukorterid ja alumisel witusele, et inimestega ei juhtuks õnnetust.

oli Rarwa linawabriku tööline.

pritsimaja haamri alla?
Jaanilinna tuletõrje felts maksuraskustes. — Wõlg tekkis une depoomaja ehitamisega. — Ettewõtja nõuab 5099 kr. seltsilt kohtu teel.
Lähemail päewtt tuleb Rakwere-

mis lõplikult 1929. a. suweks, millal ka

Paide rahukogus Rakweres harutusele

selgus, et tuletörjeseüstl pole ettevõtjale
wõlgnewat summat maksa. A. Weikjhan
jättis toetuse mõttes tulrtörjeseltji wõlast

Rarwa ettewõtja Aleksander Weikfhani 5.000-troonine nõudeprotsess
Rarwa Jaanilinna Vabatahtliku tuletörje-seltfi wastu mis nõudja kasuks
lõppedes ähwardab tuletõrje-feltfi uue

depoo wiia haamri alla.
*

A. Weikjhan oli ettewötjaks Jaani
linna Vabatahtliku tuletõrje-seltst uue
depoo-maja ehitamisel. Depoo püstitati
odawa tööjõuga ning ehitusmaterjali
saadi kiwide ja liiwa näol maksuta ümberkaudsete külade talunikelt. Depoo wal-

heakese summa maha, nii et saada jäi
weel ainult 5.902 krooni. Seltsi juhatus
andis lubaduse, et wõ!g tajutakse lõplikutt 1. märtsiks 1931. a. Rüüd on juba
lubatud maksutähtajast möödunud üle
kümne kuu nmg kuna maksmisest pole
olnud juttugi, ettewõtja A. Weikshan on
asunud seltsilt saada olewa 5009 krooni
sissenõudmisele kohtu teel. Kuna tuletõrje-

jellstl pole summi wõla katmiseks, uis
ootab uut depoohoomt aresti allaminek.

Wattmispalawik läheneb...
Au« äärmiste pahempoolsete erakond loomisel.
Riigikogu walimised lShenewad ja s«is«« pahempoolne tSSlirpartei-.
seepärast ollakse juba tegewuseo uute Partei staap asubNommel,Liimalu. 15
erakoudade loomisega. Kuna riigikogu ja selle ümber olewat koonounud riäärmine pahempoalne erakond jagunes da politikategelast, kes praegu oleükstkuteks erapooletuteks, siis on prae- watest pahempoolsetest parteidest lahku

gu kästi uue erakonna loomine selle läinud. Erakond tahab ka eelolewatel
asemele. Praegu on uns erakord juba riigikogu Valimistel kandideerida,
loomisel ja selle nimi on „Eesti ise-

83.(100 rahu-allkirja koos.
TSna lõppes allkirjade kogumine relwade Vähendamise heaks.
Novembrikuu algul m. a. teatawasti stk j. t. Keskkomitee asus allkirjade kogutulid organisatsioonide esindajad kottu, misele märgukirja alla, milles nõutakse
et organiseerida koostööd relvastuse wä- relwastuse Vähendamist. Kum 5 jaan.
heubamls, koluks. Moodustati leskkomilee oli kogutud 3S.M0 ollkirjo ja nende ko.
aukirjade kogumiseks, koosseisus pr. Rei- gumine wältas tänase paei'ani, 9. skp.,

M, prl. Anderson, hra Kiiwet, P. Kuu- millal allkirjad saadetakse Genfi.

Marie Rosentau, 29 a. wana, kes suri
Veremürgituse tagajärjel. Kadunu M R.

UllM-^mll kalurid Kingisepas.
Tuuakse Rarwa kaudu Eestisse.
Neli Narwa-Jõesuu alewi kalurit, kes
detsembri lõpul merele Võrkude järele
minnes jääolude tõttu sattusid Rõuk.
Venemaale, wiibiwad praegu Kingise-

pas. Kuuidawasti juba lahemai ajal
Wene ametiwöimude poolt meie kalurid
saadetakse Kingisepast sõidurongiga Rarwa

Palgad ltnawabrikus
300/o alla.
s Rarwa linawabriku juhatus andis
neil päewil wabriku käitiswanematele

teada, et wabrikuwalitsus alandab
tööliste ja ametnikkude palkasid weel

29 protsendi wõrra, arwates eelolewast webruarikuust.
Teade tekitas tööliskonnas ärewust,

kuna alles hiljuti wabriku tööliste
palkasid kärbiti 19 protsendi wõrra.
Kardetakse, et 39 protsendi wõrra
alandatud palkadega ei suudeta enam

end ära elatada.
Homme astub kokku linawabriku
tööliste üldkoosolek, kus lõplikult sei
sukoht wõetakse palkade kärpimise
asjus.

igapäewast leiba.

Hulk sissemurdmist ühe SSga.
ööl wastu 6. |lp. murti sisse Iöhwi»
walewõtme abil Turuplatsi ääres asuwasse Pipenbergi pagariärisse. Vargad
wiisid kaasa kassas olewa sularaha, mi
da oli 5 kr. ümber.
Ööl wastu 7. skp. murti sisse Rakwere tän. asuwasse pr. Silmata korte
risse. Korteri sissesead oli täiesti segi

kauplusesse, kust wargad wiisid kaasa 15

kergesti sissekukkumist. Kah ^elulähedus"!

Jaan Jaago Narwas.
22-aastase äraolek» järele jälle Narwas.

Maailmakuulus atleet—soe noorte-sõber.
Reede hommikul külastas meie toime
tust Eestt maailmakuulus maadleja-atleet

Rarwa tulekut, Vastseliinasse.

Jaan Jaago, kes sama päewa hom

Jaagoga noorsootööle, kusjuures usuteldaw sooja noorte-jõbrana osutas wäga

mikul saabus Narva, et siin atleedina

Ootamatult kaldus meie jutt härra

esineda. Toimetuse töö rutus ajasime te
maga kiire usutlusejutu, mille siinkohal

elawat huwi selle töö ja liikumise vas

kohe anname edasi ka oma lugejatele.

ja mida teeb praegu ÜLRÜ Rarwa osa
kond. Kuidas sirguvad meie rahvusli

Pärast seda, kui tugewa atleedikäe
pigistus oskas olla küllalt heasõbralik
ja südamlik, selgus kohe, et härra Jaago
wnbib Narwas peale 22-aastast äraole

kut. Siis ta oli siin Tartu „Ader-

gi" seltsi amatöörmaadlejana, nüüd,
nagu teada kõigile, maailmakuulsa
maadlusematimehena. Viimati härra
Jaago wõistles Poolas, Pooseni linnas,
sealt tuli Eestisse perekondlikel põhjustel,

kus wnbib nüüd juba 2 kuud ja kuhu
mõtleb jääda edasi weel kuu s ajaks.
Selle kahe kuu kestel ta on jõudnud teha estnemismatki huwi pärast kohalike
noorsooseltside ja kaitseliidu-üksuste kutsel

Tartu- ja Võrumaale, viimati, enne

tu, mille omale sihiks on seadnud ÜERll

kud noored enesi harimise ja enejekaswa-

tüse tegevuses Narwas, sellega härra

Jaago lubas tulla isiMkult tutvuma
UENÜ Rarwa osakonda homme, püha
päewal, hommikupoolikul.

Siis loodetavasti ta esineb ka kõnega,

mille wastu huwi tõotab tulla elaw.
Härra Jaago külaskäigu puhul ÜENÜNO
osakond pühapäeva hommikul korraldab

oma ruumides. Helsingi tän-, rahvus
liku hommiku, mille waidlufeojast tuleb
osa wõtma ka härra Jaan Jaago.
Peatse jällenägemise-soo viga lõpetamegi usutlusejutu seekord.

Torm purustas kino waate- Palju saame wõtd Prantsus
akna.

Ööl wastu neljapäewa purustas torm

kino „Rekordi" suure waateakna ühes
piltidega. Hommikul oli waateaknast
järele jäänud ainult klaasitükid, kuna
raam ja pildid olid tuulest teadmata
kuhu kantud. Omanik hindab saadud
kahju 59 kroom peale:.

SSSR'i sfildurong hilines.

Läinud neljapäewa õhtul SSSR'i
sõidurong hilines Rarwa jaama saabu-

misega 59 minutit. Vene rongi hiline
mise tõttu wäljus meie õhtune sõidurong kella V^i asemel kell 11 õhtul.

Wägistamiskatse Erra
wallas.
Ööl wastu 4. jaanuari pandi toime Erra
wallas wägistamiskatse. Erra walla Uuemõisa
südaöö tunnil wagiwaldselt kohaliku neiu E. L.,

panu ja tõstis kisa.
Süüalusele seati kokku protokoll.

Rarwa teater.
„Montmartre'i kannike" Milwy Lai

kavatsusest kriipsu läbi. Hiljem selgus,

diga rahwaetendusel.
Täna, laupäewat, kell r/rv õhtul operett

ne. Ta seletas, et kui tal enesetapmist ei
lasta teostada, siis lasku ametivõimud

,,Montmartre'i kannike" rahwaetenduseks Mi l-

teda wangimajja, kuna vabaduses ta

nüüd peale reisi esmakordselt provintsis.

Viimasel ajal ta on wiibinud mitmes

tuppa, ja pidid tühjade kätega ülepea
kaela põgenema.

on kaupade ja muu kraami realiseeri
mine nähta joosti ohtlik ja wõib tuua

tähele politseinik, kes tõmbas M. B.

linnas.

ni kaupluse eeskotta. Siin juhtus varas
tega oga äpardus, sest nad sattusid kaup
luseruumide asemel ärimehe magamise-

Samal ööl murti stsse Rakvere tän.
nr. 1. asuwa Aleksandrina Bcücki pudu-

otsisid raha. Laual olev taskukell oli

17 a wana, oma isa rehehoone juure, kuS
kawatses teda wägistada, mis aga ei läinud
korda. Neiu au aidas meeleheitiilku wastu-

enam elada ei taha.
M. Bachmanil puudub kindel elukoht.

ivasse suurkaupmees A eksander Palkman-

jäetud puutumata.

Lastagu surra. Või toimetatagu Vang
lasse, oga vabaduses elada ei taha.

et M. B. enam elu wastu huwi ei tun-

krooni sularaha, ja samas tänavas asu-

Nagu neist sissemurdmistest näha,
wargad on muutunud maiaks peamiselt
korterites lahtioleva raha ja kaupluste
kassade tühjendamisele- Rahavaesel ajal

paisatud, mis lubab oletada, et wargad

küla taluperemehe poeg Harry Pikmaa wiis

6. jaanuaril kavatses end Rarwa

lõbusamaks hooaja-palliks.

Julfihediid" niurMd Jõhvil

Hulkur tahtis end rongi niin heita.

jaamas rongi alla wisata Martin Bach.
man, 39 a. wana. Juhuslikult pani seda

stpidu tõotab kindlasti kujuneda suuri-

w y La idi kaaslegewufel. Preili Milwy
Laid äsja saabus walismaa-reisilt ja esineb

maale wedada?

Prantsuse valitsus on määranud kind
laks, kui palju ta lähema nelja kuu jook
sul lubab oma maale saadust sisse we-

dada. Võid lubatakse näiteks kuni 1.
maini stsse wedada 12.009 kwintaali.
Palju Eestile sellest osaks langeb, on
weel teadmata.

Paberipuude sissevedu lõppemas.

Toodi üle 2999 vaguni.
Paberipuude sissevedu SSSR'tst
Eestisse on lõppemas Seni on SSSRist
Eestisse toodud üle 2O0O waguni pabe

ripuid ja tulemas on weel 80 vaguni
ümber. Eesti paberivabrikute esindajapraaker, kelle poolt paberipuud Venes
wastu wõeti, sõitis Eeslisse tagasi.

Tennist viib mängida ko kottpimedus.
Välismaa viimaseks spordiuudiseks

on helkiv tennis öisteks mängudeks.
Seni mängiti tennist öösel elektri helgi
heitjate watgel. Berliinis lasti nüüd müü
gile pallid, wõrk, reketid, wäljajooned,
tennise-ülikond, vahekohtuniku tool, mis
kõik on imburatud isesuguse ollusega, mis

pimedas helgib heledas, rohekas valgu
ses. Pimedas istuv publik wõib wadalt
jälgida wõjtluse käiku.

Austraalias 50 kraadi sooja.
Lõuna-Austraalias walitseb praegu

Homme, pühapäeval, kell '/s4 päewal rah
waetenduseks „P i f u h a n d". Õhtul kl. 8 tu
leb esietendusele Heino Anto 3-waat. näidend

enneolematu kuumalaine. Adelaide'! nnnas näitab kraadiklaas warjus kuni 49,3
pügalat Celsiuse järele. Säärast kuumust

kujutab salapiirituse wedajate seiklusi.

tuntud.

kroonimata kuningas", mis ku-

pole Austraalias enam 79 a. jooksul
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Seame sammud kaalutult.

Nr. 2

Meie põllumajandus ou raSketelgi aastatel teinud edu

125.000 noort asus jälle koolitööle.

samme. — Igal uuendusel ja muudatusel taluelus olgu
tiudel Põhi.

Majanduslik kriis ei takista õp] im ist. — Keskkoolides õpilaste arv 1000 võrra vähenenud. —
Narva koolides üle 3000 õpilase,

Oleme jällegi majanduslikult ühe ras
ke aasta üle elanud. Oleme jäänud põl
lumajanduslikkudes küsimustes palju kai
nemaks ja palju umbusklikumaks, kui oli
me seda mõne aasta eest.
Elu on meid õpetanud.
Paljud meie head kavatsused ei ole
läinud täide. Oleme tahtnud teha palju,

kuid kõik ei ole läinud nii nagu oleme
kawatsenud.

Mw nüüd teha? Kas lüüa käega kõi
kidele püüdmistele? Lasta minna, nagu
lahed?

Elasime peale Wabadussõja lõppu
põllumajanduses üle otsetui nooruse-aas-

tmd. Juhtusid olema ka head wiljaaas-

tad. Hinnad olid head. Wälja, aated
jmgustawad. Tahtsime kõik uuesti ehita
da za korraldada. Aga taluelu ei kanna
ta liig jäcskustd liigutust. Meie mõtleme
mi, aga maamuld määrab teisiti.

Tamelu on kord juba niisugune, et
kui seal tahetakse midagi muuta wõi
uuendada, siis peab selleks olema õige kin

del põhi. Muidu langeb ehitus ümber.
Mitmed peremehed, kes on tahtnud
oma taluga eesotsas sammuva, suuresti
uuendasid oma elamist, tuid peagi jäid

gasi, kui oleks tarwis. Aga maasse maetud varandus ei lähe kunagi kaotsi.

Oleme tahtnud teha rohkem, kui
Võimalused lubasid. Oleme oodanud suuremaid tagajärgi, kuid meist olenematud

jõud on asja juhtinud teisiti. Sellest ka
meetekibedus ja kainenemine.

Ometi ei saa keelduda tunnistamast,
et meie põllumajandus rasketelgi aasta
tel on teinud edusamme.
See annab tunnistust maa elujõust!
Aastavahetusel heidetakse pilku minewittu ja tehakse kavatsusi tulevasteks
aegadeks.

Põllumehel ei ole põhjust filmi ma
ha lüüa tehtud töö pärast. Ei ole alu
seid ka arwato, et uus-aasta tooks erilisi
muudatust talu senises elukäigus. Tuge-

wateks jääjad itta need, kes seavad
oma sammud kõigiti kaalutult.

Taluelu ei saa peatuva oma arene
miskäigul. Kuigi kõik ei ole läinud nii,
nagu oleme tahtnud, ei lase see ometi
järeldada, et meie edasipüüdmine oleks
asjatu. «ui meie ei tee, teemad teised ja
siis oleme ilmajääjate ojas. Wõisttus rii

kide ja rahwoste wahel sunmb kokku

.Neljapäeval, 7. jaanuaril, algas koo
litöö jälle kõigis linna kesk-, alg- ning

tööd tõsisemalt.

kutsekoolides. Maakoolides lõppes jõuluwaheaeg juba esmaspäewal, 4. jaanuaril.
Õppetöö koolides käesoleva õppeaas
ta esimesel poolel on arenenud üle maa

likku kriisi, siis pole see koolitööd nahta-

esineb waid üksikuil juhtumeil. Suurem

õpilast (läinud aastal oli neid 105.000).
Keskkoolides näitab õpilaste arw Vastu
pidiselt algkooli omale alanemist. Nimelt
õpib keskkoolides tänawu 11.095 õpilast
möödunud kooliaasta 12.224 asemel.
Kutsekoolides on tänawu 4791 õpilast,

normaalselt ja rahuldavalt. Samu tööVõimalusi ja wall isegi paremat edukust
loodetakse eelolevad teiselt kooliaasta

osa puudumistest, nagu eelmistelgi õppe

il õfe teevad praegu koolitööd Eestis

aastatel, langeb haiguste arvele. Hoole
kogud ja lastevanemate komiteed jatka-

ümmarguselt 125.000 noort.

poolelt. Ja wümast just selle tõttu, et

wad wana edukusega kehvemate õpilaste

teine poolaasta otsustab edastpaäsemise

avitamije tööd.
Üldse käib praegu algkoolis 110.000

ja tooli lõpetamise ning siis võetakse
Saksamaale moratoorium veel niieks
aastaid.
Läbirääkimised saksamaa lühiajaliste

sügawa lumega.

Läinud aastal Monte Earlo tähe

autoklubi on määranud kindlaks Nar
ma Unna, kuna esialgu stardikohaks
kavatsetud N.-Jõesuu alewist on loo

sõidu stardikohaks oli Tallinna, sõidu
maa pikkuses Eesti aga teiste ofawõtjate-maade seas 5.—6. kohal. Eelole
va tähesõiduga, startides Narmast,
loodab Eesti sõidumaa pikkuses efirinda rühkida.
Lumerikka talve tõttu eelolev tä
hesõit osavõtjatele teeoludelt ei tõota

Ümberpaigutusi Narwa raud
teepolitseis.
l. jaanuaril ülendati Narva raud

Esmakordsed ebaõnnestumised ei tohi

Ometi, meie ettewõtted suures ulatu

wõtta usku headesse ja õgetesse asja

Wt.borni asemele on Narva raudteepo-

ses ei ole siiski äpardunud. Maal on

desse. Talupidamise edukäitu peab aren

hulk uusi ja häid lehma-, sea- ning ka
nakarju. Põldki annab — sama üksuse

dama, nagu Võitlust rindel waenlase

pealt—rohkem ja saagid on ka ktndlamad.

sihis, olgu astutud nii, et seljatagune
oleks tugew. Teinekord see läheb küll

litjetsse Tallinnast üle toodud kordnik
Wlherpuu, kes paari päeva eest Narwa
jõudis.
Narwa raudtee- ja pimpolitsei komis

sariks on A Soinfon, kes selles ametis

me pannud piimaühisustesse ja taluehi-

aegamööda, aga selle eest kindlalt.

juba kauemat aega.

tistesse! Elada ei saa wai nii lahedasti
kui mõne aasta eest. Paljud talud olid
wanasti wast tugewamad tui praegu,
kuid nüüd on need talud pannud kaprtalisid sinna, kus nad wanasti ei seisnud. Häda on nüüd selles, et sealt ei

Praegu meie majandusemehed kõne
le wad, et paljudes teistes maades olewat majanduslik seisukord weel halvem

„Mwibtt" warustab Eesti
ja Läti leuuuwäge beufit-
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pjPjatiletKa 1 koiga haigem koht.

Ehitusmaterjalide tööstus kõige suurema puudujäägiga tööstus N.-Venes.
Nõukogude Wene Valitsus teed oma weniwad pilate. Ei saa õigel ajal tellissotsialiseerttud majapidamisele aasta kokku- kiwe, tsementi, laudu. Kõrgema majanVötteid. Wene lehed kirjutavad, et kõige dusnõukogu esimees Striemski ütles hiljuti-

suurem puudujääk on tellinud ehitusma- sel koosolekul lausa awalikult, et nii
terialide töös.uses. Iga suurema ehituse häbistavalt pole ükski teine Wene töösjuures tuleb materjaltdest puudus ja see tus aastat lõpetanud, kui ehitusmaterjapaned tihti ehttamise seisma. Ehitamised Ude tööstus.

2 ^Maailmarändurit" wangitaptga Narwa.

laupäewal Narvast põgenenud, et »reisi

Narma poisid fettlusi otsimas.

kawatsusest ladu postid tabati raudtee

Läinud neljapäeva! toimetati Tallin
na raudteepoUtjei poolt Narwa kaks elu
kutselist seitlejat-^maailmarändurit- —

hannes ja Lembit Riba on Vennaksed ja
nad on Varemaltki mitmel korral sarna

Johannes Rida, 9 a. wana, ja Lembit
Rida, 14 a. wana. Poisid olid läinud

ümber maailma" ette wõtta. Tallinna
raudteepolitsei tõmbas aga kriipsu sellest

vagunis ja toimetati Narva tagasi. Jo
sem ^ümber-mamlma-reise" ette wõrnud.

mga.
A.-s. „ Kiviõli" sõlmis lepingu kaitse
ministeeriumiga lennuväe ja tantide di-

wlsjoni varustamiseks õlikivist aetud
bensiiniga. Ka Läti kaitseministeeriumiga
on käimas läbirääkimised Lati kaitseväe

warustamisets „Kiwiõli" bensiiniga. Üld
se läheb Latti praegu „Kiwiöli" bensiini
150 tonni.

Maavalitsused harrastavad liig
ohtralt autosõitu.
Teedeministeeriumi poolt on maavalit
süstele saadetud ringKirjaline korraldus*
milles kirjutatakse ette, et maavalitsused,
arvesse võttes riigi rasket majanduslikku
seisukorda, autosõitudel äärmist kokkuhoi
du teostaksid. Autojuhtide kohad maavalit
sustes likvideeritakse.

Mõned maavalitsused kasutasid seni
teedeKapitaü arvel ostetud sõiduautosid
ohtra>t sõitudeks, millised ministeeriumi
arvates võiksid täiesti ära jääda, kuna need

sõidud sagedasti põie olnud ühenduses
teedekapitali huvidega.

(Mage «Põhja Eestrja
«Alutaguse Elu" tellimist.

Tõsi tõeks ja nali naljaks.
Sel kuul tõotavad kõik narvakad

r"

maha jätta paha elu, eriti suitsetamise,
sest odavad juttsud lõpevad orja. Linna
pea uputad demonstratiivselt oma piibu
jääauku. Naissetts korraldab meeste juu

Turismi ühing

müüb suwe jootjul

ühe labakinda ja

kaks hambaorki. .

res tõotuste korjanduse mittesuitsetamise
Wope linoollõiked

res rahavalus ..."

Narma kosk muudkui nohiseb omaette.

reerib volikogus, et ta on valmis

teid. Pätid, kolivad loodusele lähemale,

tööerakonnaga ühinema sel tingimusel,
kui tööerakond oleks nõus tunnistama
nende linnapea-kandidaoti Seltsid kutsuwad kokku peakoosolekuid ja revisjonikomisjone, mispuhul laekahoidjad jookse-

wad mööda WmC luures rahavalus.
Naisselts kuulutab välja vooruse-võist,
luse.

Märts.

Paisud olevused viidanad aega
pulmitamisega. Kostavad tumedad va
limiseelsed mürtsud. Tööerakond teatab

raadioteel rahvaerakonna rühmale, et
neile on võõrad roh. oerakonna lustlikud
põhimõtted. Linna waestemajja ostetakse
parketist tantsupõrand, et klaverist „hin-

on nimelt paremust R.-Jõesuu ees
nii teeoludell, sõidumaa pikkuselt kui

ka korterioludelt. Narwa linnavalit
sus püüab stardi ajal Unna piirkon
nas sõiduteed korras hoida, nõnda et

Selgub, et valimistel võitsid kõik par

1931. o. Narwas oli sünde 361, abiellumist 240 paari, surmajuhtumeid 511.

SÄudiwus wätkesev ülekaalus surewusest ainult 3 koguduses.
Juba 1926. a. alates on Narwas

rekonnaseisuametis — sünde i60, abi

sündivus omud väiksem surewusest.
1926. a. kuni 193o. a. on Naras iga
aasta surnud umbes 120 inimest roh

ellumist 67 paari, surmajuhtumeid 232;
Aleksandri koguduses — sünde 58, abi
ellumisi 37 paari, surmajuhtumeid 141;
Peetri koguduses — sünde 112, abiellu
misi 109 paari, surmajuhtumeid 110. Üle

kem kui sündinud. Möödunud aastal on
surma vikat töötanud weel hoogsamalt
kui eelmistel aastatel. Meie lehe kaas
tööline külastas perekonnajestuametmkke,

kusjuures selgus, et ainult Kreenholmi,
Soome-Rootst ja Peetri kogudustes on
sündivus Väikeses ülekaalus, kuna aga
teistes Narwa kogudustes surm on suu
res ülekaalus.
1931. aasta kestel registreeriti pere
konnaseisu muutusi järgmiselt: lrnni pe

3000.})ealine rahvahulk

Narwa jordamwätial.

Kolmekuningapäeval pühitseti Nar
vas wene-õtgeusu kombe järele jordani-

päewa Jorüanipäewast osavõtjate ja
pealtvaatajate arv tõusis 3t)00.je. Ka
hes rongkäigus 10 preestriga eesotsas
peale jumalateenistust liigun kirikutest

Narva linnasadama juure. Jõele oli
sinna raiutud ristikujuline auk ja ümber
jordaniwälja kuused püsti pandud, kus
siis toimetati wee õnnistamist ja õnnis
tatud vee kaasaviimist.

ja linn jääb pahatihti pimedaks. Kokku
hoiu mõttes linnavalitsus paneb raekoja

kella öösiti seisma. Ajakirjanik SingSong avastab linna metsas sooja karu
pesa. Hakatakse energiliselt otsima kandi
daat- riigikokku, kes oleksid nõus esinema

nimekirja saba poolel. Kuu lõpeb veeb
ruariga.

Veebruar.
Kinniajamata magistraalkraavid las'
takse tumedate subjektide poolt õhku. Liu'
na vaestemojja ostetakse pehme mööbe»

järelmaksu peale, samuti klaver ja trü'
MdS-peeglid. Rahvaerakonna rühm dekla'

28. Kui tähendatud 6 perekonna-

seisuametniku andmed võtame kottu, siis

näeme, et läinud aastal on Narwas sün
dinud 361, abiellunud 240 paari ja sur

nud 5i i. Seega surevus Aetab sünni
150 juhtumi võrra.

Huvitav on tähendada, et Narva
on weel neid üsna väheseid linnu maa
ilmas, kus joroampäeva pühitsetakse
suure pidulikkusega. Mujal sünnib jordanipäewa puhu,emme lihtsalt ja tagasi
hoidlikult.

Narva õhuasjanduse ühingu
põhikiri on seaduslikus korras registreeri

tud ja seega ühing võib alustada oma
tegevust, milleks juba vastavaid samme
on astutud.

lätte. Rahvaerakonna rühm avaldab
manifesti, milles teatab, et tema ei ole
miuegi eest vastutav. Paemurru metsas
peetakse noorsoo-pidustus i500 tiitriga.
Selgub, et tunsmi-ühmg on suve jook
sul ara müünud ühe iadattnda ja taks

Avastatakse mitu kaardipõrgut wabos looduses Wolikogu koosolekul ajapuudusel ei peeta. Juhkentali .Rwleras"
keeb supelelu. Suplemisel weristad tähtis

linnavolinik oma lõhu, millel on suured
tagajärjed.

hambaorki.

Rowember.
Kunstiühingu näitus suure riiuga ja

September.

kakelusega; pussitatakse läbi kümmekond

Linna valitsus hakkab ujulat ehitama.

pilu; ühing ise laguneb seitsmesse ossa,

Linna apteek tähed põlema põletavate
asjaolude pärast. Paadi aeroplaan saa.

vasta Mau liikmete arvule. Kreeka äri
mees Tirttammulus põgeneb Paadi aeruplaaniga, maha jättes hulk üleskaewatud

tänawuio. Hermanni torni ostja osutub
panirottmeisirits. Natsselts halkad kor
raldama tohwiöhtmd oma liikmete waimUste huwide rahuldamiseks.

Juuni.

Turismi-üMg asutab Jaanilinna
Uuele Liinile labakinnaste poe; linna»
muuseumi ja Peetri muuseumi wahele
ehitab ta rippuma silla. Ltnnawalüsus

Detsember.
Ujula valmis, kuid suurwest wüb ta
kõige Uha teed. Metsatalu juure tuleb
lootute manifestatjwon: nõutakse kõige
turemas korral pandimaja. Kodanikud

terwes koosseisus kolib mitteametlikult
Narwa-Jõesuhu. On wö malus, et kümme sõdurit upub ^Juhkemali-auku".

^Jurrli.

korjavad pühade raha. Kuu ja aasta

Narwo-Jõesuu alewisaksad ärkavad
talweunest. Kiires korras kuulutatakse

lõpevad suure joominguga, mis annab
tunnistust mühavast elujõust za rõõmsast
maa-ilmuvaatest.

Norwa-Jöesuu linnaks, nimega „3õe«
lilleke", ja kutsutakse ametisse supelms-

Madam Loreida,
dipl. ennustaja Pariisist.
„ Paemurru metsas peetakse noorsoo-pidus-

tus 1500 liitriga ..."

Aprill.
Lehed teatama d, et Narwa kosele
asutatakse hiigla hüdroelektrijaam, mis
hakkab varustama energiaga Narwa —

bub veealusel paadil Narwa. Kreeka
ärimees Dritammulus palub linnamalitsuselt kontsessiooni trammiks. Saab kah,
tingimusel, et Kreekamaa tarvitaks Nar-

Leningradi maaalust raudteed. Kõik
Narwa erakonnad ühinewad walimis-

wa kose energiat. Ameerika miljardär
Wuhwel ostab ära Hermanni torni ära.
vedamiseks. Üldse sünnib sel kuul palju

Võitluseks. Rahvasteliidu Narva Ühing
kolib muuseumi. Iöh oi alev kuulutab
enese iseseiswaks Vabariigiks „Jõhwila"
ja ei tunnusta «tsaariaegseid * wõ gu;

mõttetuid asju.

koolimaja ehitatakse ümber kanalaks. Walimised lõpewad aprilliga.

Sing-Song abiellub. Puiele sünni«ad wäitefeb lehed, Sh! on nii imelik,

ellumist: 27 paari, surmajuhtumeid

võtmas. Narwas lämbub hulk inimest

graadepoistd Pimeaeda muusikale Lmnawalitsus asutab abielunõuanoe büroo.

Võistlus luhtub, kui mitteojakohane. A atakse pidulikult linna-apteek, mis ühtlasi
pühitseb oma mitmeaastast asutamise
juubelit.

Mai.

jäänud 3 koguduses oli sünde 31, abi

pektor, kes käib suplemas ja palka wastu

da välja lüüa". Naisfeltsi moonile-

.Linnapea uputab demonstratiivselt oma
piibu jääauku . . . *

tulla kerge.

Sünd jääb surmavikatile alla.

August.

Jaanuar.

„Laekahoidjad jooksevad mööda -ttnna^uu-

butud. Narmal tähesõidu stardikohana

tolmu.

Narwa kaardimoor! «uuuStuft J932* a.

tähe all. Narva kosk kasvab habemesse

TähesSitjail tänawu seisab ees raske wSitlus sügama lumega.

hesõidu starditohaks-algpunktiks Eesti

keegi ühisest koorist.

R—a.

algab
Narvast.

a. tähesõit Monte Earlosse. Selle tä

Seal puudus põhi ume za heade asjade

tule nii ruttu ja nii suurel määral ta

Monte Carlo tähesõit

veel üheks aastaks.

taabliks ja määrati teentslusse Jõhvi.
Samal kuupäeval toodi Jõhvist Narva
allkünstaabel Karl Post. Surnud Eouard

ka meie põllumehe kainusest ja sitkusest?
Jätkugu meil seda ikka ka tulewikus!

3000 õpilase.

oodata, et krediite pikendatakse Saksamaale

puudutab ka iga üksikut talu. Ei pääse

kui Eestis. Kas see pole tingitud mitte

Narva kõigis kooles kokku peale püha

de vaheaega asus jälle õppetööle üle

tähesõitjatel pole karta, et nell kohe
algusest peale tuleb Võitlust pidada

pankrotti ja talud laksid haamri alla.

Ning kus on selle raha ots, mis ole

s. o. waesuse pärast koolitööst puudumist

Käesoleva kuu lõpul rahumsrvahelise autoklubi korraldusel algab 1932.

teepolitsei kordnik Eduard Hõlpus allkons-

wastu: iga samm, mis tehakse uuenduste

walt hal oanud. Majandusi, põhjustel,

võlgade asjus, mis Berliinis juba kuu
aega täimas, arenevad õige visalt.
^Boss. Zeitungi" kuulmist mööda on

wõtma kogu mõistust ja jõudu. Nmg see

jaoks.

Mis puutub praegusesse majandus

Oktoober.
.Siiwertsist leitakse eelajaloolise inimese
ambaauk.mis kaob jäljetult ühe Narwa wana«

wara-kostaja kätte ..."

Ehitatakse trammi. Siiwertsist leitakse
eelajaloolise inimese hambaauk, mis kaob

jäljetult ühe Narwa rranawara.korjaja

„Kuu ja aasta

löpewad suure joo
minguga, mis annab
tunnistust mühamast
elujõust ja rõõmsast
maailmawaatest.
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Narva raadiokuulajad algavad
,.passiivset vastupanu".

Sport tungib

vabatahtlikust maksmisest loobutakse: Tallinna Ringhääling WSib nõuda kunlami-.
maksu Rarwa raadioharrastajailt 1S32. aaSta eest ainult sunni Viisil, politsei kaudu.

kirikusse.

lallinna sa atejaam likwideeritagu!

Pildil: Ameerika pas
tor, kes on oma kantsll

Tallinna raadiojaam, mida juhiwad takse igalt raadiokuulajalt, sellele waa- misest Vabatahtlikult. Tal-

eraettewõtjad, pole seni suutnud raadio

kuulajaid üle riigi rahuldada. Nurinat
on Ringhäälingu wastu olnud kogu aja,
juba tema asutamisest peale, kuid siia
maani meel pole asja osatud paremini
korraldada, peale hüplemise ühelt saatelainelt teisele, millest kuulda vuse para
nemise mõttes pole tulnud mingit kasu.

Samal ajal kuulamismaksu — mis ei
ole sugugi «äike: lampaparaatidelt 15

kr., detettoreilt 9 kr. aastas — tuleb
seaduse järele siiski maksa ja seda. nõu

tamata, kas ta kuuleb jaama wõi mitte.
Nii tuleb maksu maksa, mis läheb eraettewõtjate taskusse, ilma et selle wastu

linna Ringhääling wõib nüüd Narwa

midagi saadaks.

awaldati nõupidamisel soowi, et prae
gune Tallinna saatejaam likwideeritaks
ning Eesti wabariigi territooriumi süda

Neil põhjustel on meelepaha Tallin

na Ringhäälingu wastu õigustatult
päew-päewalt taswanud. N.-Iöesuu ja
ümbruskonna raadiokuulajad hiljaaegu
saatsid oma käreda protesti posti valit-

ehtinud spordiriistadega.

raadiokuulajatelt maksu nõuda ainult
sunniwiifll, politsei kaudu. Ühes sellega

messe uus, ajakohane saatejaam avataks

postiwalitsuse poolt. Narwa raadioharrastajad ar vawad, et raadiosaatejaam

..Kontsertpeod"—UOlaslmmontte laadi.

susele. Nüüd pidasid ka Narwa raadio- wõib olla sama hästi riigi käes kui Peokorraldajad lähewad wälja jämedale teenimisele. — Narwa tantsu-

-r,maksraudtee
loobuda raadiomaksu
harrastajad nõupidamise, mil otsustati

ja post. orkestrid allpool igasugust arwuStust.

Mitmel korral juba on awalikult ju- „Harmonii" pidudel kipuvad kujunema

Perekonnaseisnteateid.

Murtt lahti 2 ust ja aken.—Kaks kahtlufealust wangistatt.
ÕA wastu 6. jaanuari pandi toime ka kangutatud, kuid tugewat lukku pole
Rarwas kaks suuremat murdwarguse
suudetud kergelt lahti murda. Nõnda siis
katset. 6. jaanuari hommikul selgus, et ei pääsenud murd margad apteeki ega ka
Joata ja Kiriku tänama nurgal ajuma pudukauplusesse.
Vassili Iwanowi pudukaupluse hoowiNeed kaks murdwargusekatset Võisid
pooljel küljel on murtud lahti kaks ust. olla toimitud hommikupool õöd, millal
Ka kolmandat ust ott kangutatud, kuid kojanaised ilmusid tänawale lund roo
seda pole suudetud lahti murda. Umbes kima, ja seepärast nähta masti tuli ka
samal ajal on püütud hoowi poolt tun Vargapoistel oma töö pooleli jätta.
gida Herman Mägari apteeki, mis asub Tugewate uste lahtimurdmine oleks wäga
Joala tän. 21. Apteegi hoowil oli ukse hästi kuulda olnud tänawale. Samal
juure toodud redel ja seda mõõda roni hommikul alati kohe juurdlust Narwa
tud kuni ukse kohal asuwa aknani. See kriminaalpolitjei poolt. Kahtlus langes
oli murtud lahti, nii pääsetud apteegi kahe Narwa poisikeseohtu noormehe peale,
eeskotta ning seestpoolt Välisuks lahti kes asja selgituseni wöeti wahi alla.
tehtud. Teist ust, mis apteeki wiib, on

22. detsembrist l. a. kuni 7. jaanuarini s. a. registreeriti Narwa linna pere
konnaseisuametis :

sünde: Hilde Braunbrük, Viktor
Pauk, Änst Jõgiste, Naima Mitt ja
Vladimir Johanson;

abiellumissoowe: Ilmar Saar ja
Venita-Johanna Sepp; Aleksander Kask

ja Valentina Enüljanov; Ostvaid Sein
ja Ella-Emilie Mündil; Ierm Shirajew
ja Valentina Smirnov, Gustaw Vaine

ja Gerda Kongi; Palladi Sergejev ja
Raissa Rikolajew;
abiellumist: Aleksander Lebedew ja
Jelena Petrov; Aleksander Mest ja Sal
me Jürgenson; Paul-Bernhard-Voldemar

hiiud tähelepanu sellele, et meil igasugu

seid lille-, tantsu-, kontsertpidustd ja
muid pitspallistd korraldatakse liialt sage

dasti. Ometi kõik see on jäänud „hüüdjaks hääleks kõrbes" ja pidusid peetak e

misele.

laupäewiti- pühapäewiti iga nädal ja

Narwa tantsuorkestrid. Neid on 4- 5,
kuid tantsuorkestrina neist wöiks tulla

seda mitmes saalis korraga, enamalt jaolt

aga „Harmonii" seltsi ruumes, Eha tänawas. Kui need peod on paratamatud
ja nad leiaWad rohket külastamist, siis
ometi jääb nende korraldajatele esitada
mõningaid nõudmist.
Kõigepealt korra mõttes: Viimasel ajal,
eriti aga pühade puhul, see kippus lonkama

lausa kahe jalaga. Korraldajad, kelleks
enamalt jaolt seltskondlikud organisatsioo
nid, kipuwad minema sõna tõsises mõttes

jämedale teenimisele. Nii on„Harmorüi"

saalis korraldatud peod Viimasel ajal
lastud lausa ennekuulmatult tungil pubUkut täis tulla ja kogu see peoi-olemine

Uu» matmisepaik asutamisel.

Falt ja Jlma-Anette Mänd; Voldemar
Jääger ja Magda Männik; Aleksander
Saksttinski ja Sinaida Mügar; August
Sild ja Lydia Parmakow; Erich-Voidemar Kuiw ja Tooni Glmik ;

Kõnnitee Eha tänawalt Westerwalli tänawale. — Posti ja Rakwere tänawail
ning Pimeaia mäel kelgutamine lubatud.

surmajuhtumeid: Jüri Vingissar,
72 a. wana, maowähk; Timofei Pod-

Einelauas seatakse pahatihti piinlikku sei

Narwa linnawalltjuse otsuseid.

gornõi, 71 a. wana, südamehaigus; Mi-

Maja

remonteerida lubati Jüri

Mäele.

Uus kõnnitee Eha tänawalt Vesterwaüi tänawale wvatt rajada August
Hutdalile ja Miykt Sldeimkowile, lelle

majad ajuwud Eha tänawal Välja
pääsu tee alla antakse maaala linnawalitsuse poolt.

Kelgutamist lubati Posti ja Rak

me saanidega lubati kelgutada ainult
Posti tanumal.
Polifonimuufika lubati sisse seada
restorani Maroowa", grammofonimuu
sika — A. Bumagini restorani.
Uus matmisepaik otsustati asutada
linnawatnjuje poolt tähemat ajal ja sellets ka eeltöödega aiata. Uue matmlsepaiga järele tuntakse linnas wajadust.

were lanawau ja Ptmeata mäel. Soo

Verine Kake1u8 Kohilae
Joobnud tööline haawas kaht meest featappepusfiga ja naaskliga.
Kohtta kaewandustöõtise Voldemar
Kriisi elukorteris leidis aset werine kateIns. Kriisi juure tulid wötma napsi mitu

puss käest. Haawatu wend tõi hobuse

kaastöölist, nende hulgas Hans Ert.

ja tahtis wna Erdi haigemajja. Kriis
uöttts riiulilt naaskli ja lõi sellega ka

tülli. Korteriomanik K. haaras laualt

haawatu wennale mitu haawa kehasse
ning kiskus lõhki ta riided. Lõppeks suu
delt tujju sattunud tõõgimeest seni hoida

featappe pussi ja lõi sellega Erdile mitu

kõrwate terariistadest, kuni ta wlhawaen-

haava reide ja tästwarde. Kaaslastel

lased olid lahkunud majast. Asja selgi

õnnestus K. rahustada ja wõtta temalt

tamiseks alustati juurdlust.

Joobnud olekus läksid mehed omawahel

Protokoll märgib eksimusi

»»e
mug sõimas ja lõi wanem-tordmk Tomsonit,
Auto sõitis kirsile otsa. Läinud lau- wümaie olles ametikohuste täitmisel. — Narpäewa hommikut sõms Narwa talsiamo E—i
walajed Georg Parlnow, Feodor Kusnetsow
Kreenholmi» tee ääres liwile otsa, mille taga
ja Peeter Rakash tow tatlesio joobnult awattjärjel murdus sõidukil esimene parempoolne
kus kohas. — Ruuben Moosel, kelle elukoht
ratas teljest.
Narvas, rikkus «sooja peaga awattlus kohas
Varas hankis „silmarvalgust". rahu ning reostab tauawat. — Jõhvis elutsew
Sonda raudteejaamas varastati raudtretuste - Eduard Pilist lamas joobnud olekus tanawal.
tarwitajate-tthisuse kaupluse utfe eest postilt
— N.-Iöesuu elanik Wassttt Wolkow kurtis po
petrooteumi-gaasilamp. Marguse läbi tekttnud
kahju , hinnatakse Su kr. peale.

Ähvardati tappa. Tiido Poju, kelle
elukoht Narmas, Jaamtmnas, teatas ameti-

wöimudele, et ta sattunud jönawahetusse kel
legi Peeter Kusnetjowiga, millest viimane saa
nud ärritatud fedawõrr, et tunginud talle rusi
katega kallate nmg ahmurdauud tappa.

litseile, et Eftm Jegoroiv olewat teda sõimanud,
olles ise joobnud. Peale selle süüdistatakse sa

ma M. Wollowi joobnult uwaütus kohas rahurtkkumi,es. — Pada wallas, Sonoa jaamas
elutsew Woldemar Astok segas joobnult raud

teelaste tööd. ötarwalased Jaan ja Alarm
AilMettd segasid end poMsei tegevuse vahele

Teraw keel nuhtluseks. Kohtla walla

Peremeheta hobune tuisus. Nar-

elanik Juutt Maatsepp kaebas polit,eue, et tee

sander Partel jättis oma hobuse järetewalweta
tänajale tuisu kätte, kust polir,ei lelle toristas.

nud. — Samal põtzjuiel võetakse vastutusele

Hooletute hobufemehete koostutl protokoll.

mado kaebusel.

was, i. Kadasutu tatt nr. l ? etuyew Alek

Viis wantrttelje ja wedrnd. Wai>
wara elanik Johannes Orgo kaebas politjeiie,
et Andrei Schrnutow vlewat viinud omarvoti-

gi Gwatd Piller olevat teda sõnadega solva

narwalanna Marfa Massttjew Johannes St-

Zoobnni- rohkesti.Kui pühade ajal ott
aresnutaia peaaegu tühi, siis uus-aasta algas
otse wtmawotmise lähe all, mida tõendab ares-

tt.elt tema wankrtteste ja wedrud. J. Orgo

ttlambrt ,,tülastajate" ro^te arv. Läinud nä

süüdistab A. Schmutowi omawoüs.

dala jooksul toimetati joobnud o.ekus avalikus
kohas lärmitsemise parast .soolaputtasse Siar-

Õnnetust töölistega. Narwa linawabriku tooujel PetageM Allel jai töö juures sõrm
hammasratta wuhele ja sai muljuda. Õnnetu

Rönti teistkordselt raha. Skarjatina
walla etamtu.O»sip Ktwschtni kaevuset wõetatse

Vastutusele lllem-Narootva tarwttaiale-uhmgu
juhatus wetsiite kinnipidamise ja telsttordsett
raha sissenõudmise pärast.

Pakist kadus paar kingi. Kabala

jaamas elutsew Mana Mihtta ,ai möm paew

tagati Kohilast pagasi teel paki, milles pidt ole
ma kolm paari uusi jalanõusid. Paktt awades
silgus, et saadetisest on lennud kaduma paar
nalsterahwa pruuniwärwilist kingi 7 kr. 7d s.

tõrieühtngu maja õuel ritkusio rahu tundmatud

awatitlu kohta: Jwan Masstljew, Johannes
Puusepp m Oskar Ai. — Maua W. tozmetati
purujvobnult iltarwa jaamast arestimajja.

Sõitis hobusega raudteel. Protokoll
koostati Narva weowoorimehete Julius Ajtrale,
kes sõttts hobusega Narva raudteejaama kohal
raudteetimit, kuhu jäi reega tinnt.

^Rongijänesed". Ilma piletita tabati
Sonda-Mustwee raudteel mitmekordne,rongijänes- Aletsander Kakason ja Narwa-Tallinna

liinil Rakwere elanikud Arnold Leemann ja
Johannes Saia, Paasvere vallas elutsev Karl
Krtstmann ja kindla elukohata Mart Bachmann.
Mimasel neist olewat seljataga juba kuts retsi
^jänesena

Lipp Narva linna vabatahtl.
tuletõrjeseltsiie.

wäartuses. Kas kingad on teel pakist wälja

Käesolewal aastal mööõub Narwa

võetud wöi mingil muul wiistt läinud kaduma,

linna tuietõrjesettsi asutamisest 60 aas-

sille kohta on amettwöimub aurslanud juurdlust.

»Goe pea" ja lihtsameelsus. Nar'

wa linavabrikus kasarm lo—elutsew Partt
Mbstel rikkus joobnult awaltkus kohas rahu

Haridusministeerium teatas Narwa
linnawalitsusete, et 6020 trooni, mis
19^9. a. ministeeriumi poolt oli määra
tud 6. algkoolile uue hoone ehitamiseks,
on lubatud kasutada ühisgümnaasiumi
maja ümberehitamise töödeks. Teatavasti
läinud sügljel toodi 6. algkool ühisgümn.

ruumidesse üle ja nii langes ära ka va
jadus uue kooltmaja ehitamiseks. Tähen
datud 6i)00 krooni on ümverehttamise
töödeks juba ära tarwitatud.

Mäetaguse tuleõnnetuse
põhjus eo pole selgunud.

sukorda nii külalised kui ka need, kes
seltskondlikus ha vis on tulnud eine
lauda ettekandjaks, enamikus wanemad
daamid, sellega, et nõutakse kahekordselt
arwetajumist, kahtlustatakse arwe tasu

mata jätmises jne. Kõike seda lih salk
põhjusel, et saal on nii puupüsti rahwast täis, et korrahoidmisega Vilumata
korraldajad ei suudagi — ta kõige pare
ma tahtmise korral mitte — toime tulla.
Nüsuguseld Vahejuhtumist tuli ette Vii

mati „Astra" ja Narwa raudteelaste pi
dudel, tuid niisugused wahejuh umised

Külla perenaiste ja peretütarde korraldusel

peetakse 6—22. weebr. IV32. a. Kiittas lõbu
majanduse kursus. Kursust juhatab Eesti Põl
lumeeste Keskseltsi kooumajanduse instruktor
prl. L. B a ch m a n n. Loodetavasti wötawad

Kiikla perenaised ja tütred kursusest elawalt
osa. Kursusel käsitletakse kõiki kodumajanduses
ette tulewatd alasid.

Möödunud futoel pSlestd Mä-tugui-l RÜBlOSUM WWll MA MÜNJ. Otto taluhooned maani maha. Tu

side kaudu.

te alguse põhjused näisid satadustikud ja

Narwa linnavalitsusele on saadetud
wabariigi walitsuse otsus, millest näha,

sellepärast alustati juurdlust. Seni pole
aga suudetud asjasse selgust tuua. Paar
naoa.at hiljem süüdati ka naabritalu elu
maja, päewat, mtUal elanikud kodust eemal

Viibisid. Õnneks jõuti õigel ajal kohale
ja tutt ei suutnud iewiüa. Nagu arwatakse, olevat süütamised ühe isiku töö.

tat. Sel puhul kawotsetakse annetada
settfile aastapäevaks tipp, milleks juba
eeltöödega on alatud.

Ka jätawad üsna palju soovida

kõne alla ainult 1-2. Igalt orkestrilt nõutakse, et ta tunneb» oma ala,
kuid Narwas tantsuorkestrid niisugust
nõudmist nähtawasti endi kohta peavad
üleliigseks. Hulk ^tantsuorkestreid" (liial-

damatult - hanejalgades), nende seas
aga eesotsas härra Km enko juhatusel
mängiw orkester, ei oska üldse tantsuks
mängida. Just orkestrile langeb suur osa

peo kordaminekust, kui palaw saal on
puupüsti tantsiwat publikut täis. Siis
orkestrijuhid aga tunnewad lõbu mao
tult saagida" enneolematult pöörases
tempos ühe kiire foksi teise, tempolt
weel kärg: e iva ma foksi järgi, sinna sekka

weel pottat, nii et tantsusaal sõna tõsi
ses mõttes higist aina nõretab. Tantsu
st nl on ammu edenenud rahuliku, ele

gantse laadini, aga suur osa Narwa
tantsuorkestreist pole seda weel üldse
kuutnud. Mis puutub tangosse, slowfoksi, inglise walsisse, siis neid ei osata
üldse mangida.

Ka siin tuleks korraldajatel asja ha
kata parandama, samuti tuleks kanda
tmewrkus kindlasti hoolt, et niisugused
peod, eriti tontiertpeod, sisuliseltki roh
kem pakuksid. Praegu nad jätavad küll
wäga palju soovida ja ei jää maha su
gugi külasimmanetst.

Üks pidulistest.

Narva Jlmarise" teateid.

Kodumajanduse kurjus
Kttkias.

Täna, laupäeval, peoõhtu ja pall. Män
gib 2 orkestrit.
Homme, pühapäeval, kl. 4 p. rahvaeten*

duseks „Maattma desarmeerimise konve
rents*. Sel etendusel saab ühel hoobil sel
geks, kuidas desarmeerimise küsimust ots-

taibekait ..'ahendadaÕhtul pühade taga
tipuks odavahinnaline kirev õhtu.

ÕSwalwe apteegid Narwas.
8.-12. jaanuarini on öö valwe J.
Lusti apteegis, Luurel tänaval. 13 19.
skp. on ööwalwe Peetri apteegis, Peetriplatstl.

et kõik riigiasutused, kes wajawad töölisi,
on esimeses järjekorras kohustatud töö-

„GuljäujelL" 8 a. sunnitööle.

Ust hankima tööbörvstde kaudu. Juhul,
kui tööbörsside kaudu ei leita töölist Vas
tavale erialale, wõidakse töölist hankida
ka wäljaspoolt.

pussitaja Wassttt Ljosymi apellatsiooni
tagajärjeta ja kinnitas rahukogu otsuse.

5. jaan. kohtupalat jättis Petseri
Ljoshini mõistis rahukogu 8 aastaks
sunnitööle.
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Ta pea oli paljas. Ta kolleeg oli temale teatud
määral sarnane. Ta oli suur ja wäga elegantne.
Ta hoidis peos pahmaka pabereid, mis olid kae
tud puht arwu ridadega.
Vanem laskus koduselt kirjutuspuldile, mille

Powlett oli enda tarbeks wälja walinud ja ta
hakkas kriipseldama oma märkmikusse, lehitsedes
telefoniraamatut. Tema noorem kolleeg seisis kesk
põrandat ja põrnitses tusaselt telefoniraamatute
kuhja laual.

^Siin ei saa olla palju Võimalust", ütles ta
„Muist arwe peawad osutama lehekülgi; teised
muist sõnu, lugedes ridu kas alt wõi ülewalt".

joobrmd. — Narvas itmustd joobnud olekus

juures tööl. Samas asjas süüdistatakse Kose
walla elanitku Frol Krosnovi.

siumi maja ümberehitamiseks.

korra hoidmine peol kipub üle pea minema.

lak, Erik Kaasik, Pawet Dobrjak ja Aleksander
Seeman. Ktwiõli raudteejaamas rikkus joobnult

tas töö juures käe roopajeadja Jaan Ziullers.
— Narwa raudteejaamas sai wigastada töö
juures Jwan Mlschnewskl.

kuna ta pidas kooliealist last koolitöö a»al oma

6000 krooni Narva gümnaa

trügimiseks, külg-tüljes kinni. On endastmölSletaw siis, et korraldajatele enestelegi

wa elanttitd Konstantin Kivita, Peeter Pohrahu Aiihatl Schamn. — Alaidla walla kule-

tati Masinarwa elanttule Puwel Tschertowile,

wanadusenörkus; Emeljan Naumow,
49 a. wana, kops niitsikus; Maria Rosentau, 29 a. wana, weremürgitus.

kujuneb siis rumalaks tõuklemiseks ja

lõpuks, ja teine katkestas oma töö, et teda kuulata.

toimetatt wabriku haiglasse, kus tvigastus urnnistati tergets. — vonoa raudteejaautas wtgas-

Nende koht on koolis. Protokoll koos-

hail Gastsõlow, 67 a. wana, südame

haigus; Jwan Kruglow, 67 a. wana,

üldse üsna harilikuks kombeks. Juba kor
raldajate hea nime pärast tuleks siin tu
levikus, mõelda asja paremale korralda

Ta mõtles selle üle järele, kuna Trewanion
muutus üha kärsitumaks. Kuidas wõis sellest wirrwarrist lahendada mõistetawaid sõnu?
„Kas te pole märganud, et üks telegramm on

märgitud „4. G." ja teine „2. 8."?" kuulis ta
ütlewat noormeest oma kolleegile. „Mõlemad on
Schweitsist läkitatud ja lahendust tuleb otsida tele
foniraamatu Genfi osast. Seda osutab juba seegi,
et linnad, mille telefoniraamatud siin on, ei oma
nime ühesuguse algustähega. See oleks keeruline
trikk jälgede segamiseks".

Ta awas näilise hoolega Genfi telefoniraa
matu ja lehitses seda ligemale tund aega. Vahetewahel tegi ta mõne märkuse, mis ei öelnud Filip

Trewanionile midagi, aga wanas mehes äratas
uut juurdlemise indu. Lõpuks pöördus ta inspek
tor Powlett'i poole.
„See oleks lahendatud," Ütles ta. „Päriskena.

Mitte just palju", mõõnas teine.
„Kuulasin weel kord teenijaskonna üle ja minu

eilane weendumus, et ta ei tea midagi, leidis
ainult kinnitust. Mulle kirjeldati kõiki Brolini
külastajaid, aga majahoidja ütles, et tema isand
olewat saatnud oma teenijad tihti kas kinno, ehk
operetietendustele, tähendades, et ta on nii ja nii
kaua aega meeleldi üksi. Loomulikult teenijate

toas arwati, et siin on põhjuseks mõni naine,
aga üks toatüdruk, kes tuli kord aegsasti koju,
sest ta ei tunnud end päris terwena, nägi majast
lahkuwat üht meest. Meest, kes tema kirjelduse
järele oleks wäga hästi wõinud olla mees paen-

dumatu sõrmega, ehk teiste sõnadega „Kolm
Tähte.""

„Hm! Ma ei näe, kuidas see meid wöiks ai
data."

„Hiljem wõibolla. Kunagi ei wöi teada. Siis
on siin keegi preili James, tema sekretär, kes oli
temaga ühes Saanemössris ja peaks sellepärast
kõik teadma..

*3ü?" hüüdis teine natuke lootusrikkamalt.
„Mis ütleb tema?"
„Ta tuli eita ja läks kohe tagasi, politseile, kes
pidas ees saalis walwet, jättis ta oma aadressi.

Polnud käsku teda wõtta wahialla. Preili ole
wat lubanud tulla pealelõunat tagasi, kuid ei
tulnud."

„Jälle üks selgituse wõimalus kadunud. Ja
kuidas on tema aadress?"

^Aadress on õige. Majahoidja tõendas. Ta
on aga lahkunud. Püüame teda tabada."
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Joata tän. 11 Narvas

NARVA

Narwas.

TEATER

Laupäewal, 9. jaan. kell x/a9 õhtul rahwaetendusena
MILVY LA1DI kaastegewusel

Montmartrei kannike

E. Kalmani operett 3 w. Pääsmed 75, 50 ja 25 s.
Pühapäeval, 10. jaanuaril, kell 3.30 p. 1

RftHVAETENDÜSENfl

•«Pisuhänd”

Ed. Wilde kom. 3. w. Pääsed 25 senti.
Samal päeval kell 8 õhtul
ESIETENDUS

..Kroonimata kuningas"

Sellega teatan oma austatud töötarwitajatele, et olen oma

piissitöökoja jälle avanud

Narvas, Malmi tän-5

Soovite Teie saada nägusat ja odavat
RAAMATUT

AEGKIRJA I

KIRJAPLANKE '

(Tuisu majas) ja teen kõiksugu jahipüsside parendustöid,
näit.: sean halvasti laskjad püssid kaugete ja hästi kokku-

ARVE PLOKKE
MÜÜRILEHTi
PEO EESKAVU
KOOSOLEKU KUTSEID
trükikojas. Narwas, Suur t. 1.
LIIKMEKAARTE
Kontor awatud kella 9—4 p.
ARUANDEID ja

laskma, uute laadide tegemine, raudade mustamine ja n.t.s

Tööd teen isiklikult ja võist emata headuses, mida minu

kauaaegne pnksika võimaldab. Pflssitõökoda

..Põhja testi"

Heino Anto näidend 3 v. Pääsmed 100—25 s.

Narwa Mesti Selts „ILMARINE“J;

EELARVEID aasta

Laupäeval, 9. jaanuarit 1932. a.

PEO-OHTU

2 orkestrit! Vahetpidamata TANTS 2 orkesrit!

Lavalisi ettekandeid, elftkie jne. jne... Fäfiketäbed: daamide e —
35 s. ja härradele—45 s, Riietehoid 5 s.

Algus keü 9 õhtul. Lõpp kell 3 öösel.
pühapäeval, 10. jaanuaril 1932. a. kell 4 päeval

I-st korda; rahvaetenduseks !-st korda!
1) Jaallina desaraieerimiie hoawerenfs1

wahetusel ning muid TRÜKITÖID,
Teatan lugupeetud ostjaskon

siis tellige need

nale, et olen oma koloniaal-äri]

wiinud üle

Kaotatud

Posti tänavalt Peetripitsile nr. 3
(end. Kirschbaumi ruumidesse.).

A. AIMeiD,

— D. Poska sketsch 1931. a. 2- Orkestri ettekanded; 3) laulu
koori ettekanded (nais-, mees- ja segakoorid). Pääsetähed 15 s.

Samal
päeval Tants... eifektid... ettekan
kell 9 õhtul *V1* vw UH II* ded.. Pääsetähed ainult

Kõned

kuid

Laulatuse sõrmus Jõhvis
Kosja tänavast tulles Turu
platsile. Ausat leidjat palu
takse ära tuua Kosja t. 15.

Igal pühapäeval kl. 4 p. 1. ja igal kesknädalal kl. 7 Õ.
Uues Peetri Tuletõrje saalis, Malmi tän. 4.

Tiitsonile.

25 senti. Riietehoid 5 senti.

Pühapäeval, 10. jaanuaril kell 4 p I.

Wäga sootsatel tingimustel

Teenril:

Helikunstnik

Pühapäeval, jaanuaril 1932 a. kell 10 hom. saab Narvas,
Linavabrikus, kas. nr. 20 (teisel korral) Narva Waestelaste Kohtu
sellekohaste otsuste täitmiseks

enampakkumise teal

äramüfldud surnud Feodosia ViasovMst ja Maria Stbal ist järele
jäänud varandus, nagu: **majapidamisasiad, riided, pesu ja paiju
teisi asju.
Linna oksjonaator: A. HOCHMUTH.

Silma,- sise- Ja lastehaigu
sed.

Uurina, Suur lo. 14.
Wastuvõtt:

kella 11-1 ja 5—7.
jaanuarini

Vorsti tehas
Narva vorstitöösiuse S. Dokukini, J. Voi-

Kuulus ustro-grafoloog

(Kiimu

manni ja Ko firma all.

(Lestman!

Narva, Valge tän JV» 15 — 16. Telefon 59.

Otsustab elusaatust õigelt

Alates oma saaduste pakkumisega meie

pildi ja käekirja järe e
Lahendab kõiksugu tülisid, koh

siht on hindu tõstmata anda lugupeetud
ostjaskonnale igat sorti kõrgeväärtuslik vors
te, valmistades ainult värskest lihast.
Vaimistusel eeskujulik puhtus garanteeritud,
Soovitame suiisushinke, vorste jne.
Nõudke igast vorsti- ja toiduainete
kaup.ustest.

Austusega; S.! Dokukin, J. Volmanncja Ko.

tunde
kesknädalal ja lau
päewal kella 3 Nar-

vas, Vaestemaja 1.10.

tuskäimist ja armastuse saladusi.
Rutake kel midagi südamel on.
Annab ka soowijaile ettekuulutuse

vai homm kella 8 kuni õhtul
kella 9.

Posti tän. 4 krt. 2. il korral.
(Franki majas) Peetri turu nurgd.
Tasu kokkuleppel.

On see võimalik? Kui mitte, mis siis. . . ? Piibli
valgusel. Laulukoor. Laululehed. Kõik kutsutud.
Jutlustab A. Aug.
Noored neiud ja lõbusad

koer

lesed, magus poisu igatseb

korras

Peetri pl, Torni pl.t Uusiiin,
kava ’ärele:

Äripäev iti.

» b. „

„ 4.30 p. 1.

5.15 p. 1.

„ 8. õht.

8 20 õht.

Pühapäeviti
kell 9.40 hom
kell 9.15 hom.

2.30 p. 1
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nud kuu mõi kaks tagasi. Lühidalt, ei midagi,
millest oleks wäljendunud, et miljonär oleks ol
nud tegewufes muuga, km ainult puhtade ja au
sate ärUlSte operatpoonidega. Ka juhtiwamate
ajalehe meergude läbi waatamine ei annud mi
dagi, mis oleks möinud juhtida politseid Brolini
abinike jälile.
„Peame suundama oma otsingud teisale", otsus
tas detektiim.

„Kuhu teisale? Kas olete kuulnud midagi
tüdrukust, kes kirjutas Campbelli aruande —
preili Merill, mõi kuidas tema nimi oti?"

Teine raputas pead. „Tean ainult, et ta on
muretsenud omale mingi Välispassi. Armuta-

masti on ta kusagil wälismaal. Kui jaa, siis
prantsuse politsei wõtab ta warsti kinni, sest pass
on täie nimeline. Andsin prantslasele täpsed and
med."

„Ia Russell, too waledetektiiw?"

„&i mingit teadet." Oli selge, et need küsi
mused käisid inspektorile närwidele. Ta püüdis
wahetada kõneainet. „Mulle on arusaamatu",
sõna ta. Brolini töötoas on enamasti kõikide
Euroopa suurriikide telefoniraamatud, ja ometi
öeldi mulle keskjaamast, et ta polewat kunagi
Välismaale telefoneerinud Välja arwatud oma
büroodega Pariisis, Essenis ja Luxembmgis. Mil-

leks kõik need teised Hamburgi, Rooma, Marseille'i, Berliini, Genfi jne. Teiste telefoni abo
nentide nimistud? Pean ütlema, et seda ma põr
mugi ei taipa."

.. 3 p. i.

», 6.15 p. 1.

.. 8.20 õht.

Laupäeviti lisareis;

kell 2.80 p. 1. || kell 3. p l
Autobus peatub läbisõites, pub

Uku soovil, igalpool. Sõidu hind
15 sent, lapsed 10 senti.

J. Paap.

Narva. Joala tän. 14. tel. 10.

viisakat härrat Teatada slt.

Fritsi all.

Hnnlln

8.30
10.30

»» 10. ,,

.. 5. p. 1.
„ 8. õht.

kmiitunge, kutseid, tähtsuseta kirje, teateid, totumente rahanduslise olukorra kohta ja hulk kirje
mis käsitasid Brolini kaewanduste müüki, toimu

Kirjad palun saata slt. ÄAts“
all.

Peetrt pl. Kalevi vabrik.
kell hom
kell hom.

Järele üsida Videviku

wajab

tantsu
MrMetust kaaslast

Kalevivabrik,

avatud 2. sept. 1931. a. järgmise tunni

aparaat

Neiu hääst perekonnast

teiega

müüa. Järelpätida

Odavasti müüa täiesti

Kesknädal»!, 13. jaanuaril kell 7 õhtul
Valguspildid. Teenril:

Oodatav maailmarahu

väiksemat

hundi-

tunde.

Kõnetunnid igapäev ka pühapäe

Soovin osta

puhastverd noor

Narvas Videviku ajaplaneetide, näo- ja käejoonte näo lehe kioskist ..Võitleja" juures.

Praegusaja põnevad ja liigutavad küsimused piibli
ettekuulutuse valgusel.

kaunis kohas Närwas.
Teateid saab slt.

Haruldane

ajalehe kioskist, Joata tn.

Brolini paberite läbi lehitsemine ei toonud
aga midagi uut pLemawalgele. Oli armeid ja

Tunne oma aega

annab

Austatud rahva soovidele vastu
tulles viibib siin ainult kuni 10.

Uuesti avatud

maja
müüa
klaweri
E. Schütz

Oksjon.

Jõhvis võetakse tellimisi vastu
*Alutaguse Elu* talituses.
Köitetööd, kuldamine,
lineerimine.

Soovin osta moodsat söögi
toa

kappi

portreed õlis, pastellil,
Aadress Suur tän. 28,

korter 10.
Võimuldase

Teatada slt.

ausale noormehele mingit
tööd. Oskab ka hobusega
ümberkäia. Aadress $lt.

Nad lehitsesid Ühiselt telefoniraamatuid. Neid

oli tublisti tarwitatud, ja Powlett leidis palju
wärskeid sõrmejälgi, ijeäranis Genfi osas.

„Wõibolla kasutas ta neid aadressraamatu
tena?" armas Trewanion.

„Miks on nad siis Brolini töötoas ja mitte
sekretäri büroos?"

„Lnt tundub imelik", hüüdis Trewanion are
malt. „Mäletate mast, et Wimbledoni majas oli
ka telefoniraamat puldil awatud, aga toas pol
nud ühtki telefoni?"

„Ja telegramm, mille te motsite kaasa, oli
samas körmal..."

„Nii see on. Kas teate? Wõibolla pole need
raamatud kunagi olnud tarwitada telefoneerimifeks. Wõibolla on siin tegemist nendega km sala
kirja abinõudega."

„See on tõesti wäärt mõte", pidi Powlett
tunnistama. „Arwud wöisid tähendada lehekülgi.
Lasuks waewa tuua see telegramm". Ja ta telefoneeris Scotland Yard'ile.
Veerandtundi hiljem kuulsid mõlemad shifrieriteadlased Brolini töötoas, mille inspektor Pow
lett oli teinud ajutiselt oma peakorteriks, Trewa-

Utel ei ole hilju
uuendada

Põhja Eesti ja
Alutaguse Elu
tellimist õuest oostost.
Wanadele tellijatele, kes tellimise uuenda
mata on jätnud, lehte edasi ei saadeta.

nioni teooriast.

Üks neist eksperdest oli ümarik manamees
aastates Ae seitsmekümne. Ta oli lühida näge
misega ja kandis prille imepaksude klaasidega.

Vastutav toimetaja Hans Liii
Väljaandja K.-U.-O. ,J>õhJa Eestl“,
„PÖhja Eesti» trükk 1932 a.

