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saa nii
MDlaomonike järide ühinemisest ei
pea asja ?
Narva majaomanike selts pidas aastakoosoleku.
Narma majaomanike selts vidas kolnrapäewal, 9. skp. „ Ilmarites" oma kor
ralise aLstapeakoosoleku. Oiawõtt koos

olekust cli elan. Juhatas P. E ll e r r,

protokollis T. Franzdorf.

Lugupeetud tarvitajaskond juba teab ning on veendunud, et

Juhatuse poolt esitatud tegewusaasta

aruanne ja järgnema aasta eelarwe

«PÕHJA EESTI”

wõeti wastu ühel häälel, samuti kinni,
tati ka kassa-oruanne, mille järele kõssa

seis on 1800 krooni. Liisu läbi lubatu-

TRÜKIKOJAS

sest wälja langenud Morein, Täht,
Küttis waliti tagasi, kuna uute liikmetena tulid juhatusse W. Kokk ja P
E lle r t
Ülewaate seltsi möödunud aasta tege-

wusest andis A P a h l a. Seltsi tege.
mus näitab tõusu, samuti on kaswanud
ka liikmeskond. Aruanne juhatuse ja seltsi

Narvas, Suur tän. Nr. 1,

tegewusesi wõeti wastu knduawaldus-

valmistatakse maitsekalt, kiirelt ja odavalt mitmekesiseid trükitöid.
Trükikoja Jõhvi esindus asub ..Alutaguse Elu“ tal. Jõhvis, Turu pi. nr. 1.
Jõhvis antud kiire iseloomuga tellimised antakse trükikotta edasi traaditeel.

Läbirääkimistel wõeti pikemalt sõna
Narma majaomanike seltsi ning Narma
kmniswara ja wäikemajaomanike seltsi
ühinemise küsimuses. Ühinemine tunnistati põhimõtteliselt läbimiidawaks jä soouutamaks, kuid leiti, et praegusel silma

tega.

pilgul ei ole eeldused selleks kuigi lootustäratamad. Takistuseks on kõigepealt juba

«WWW

Täna maetakse Aristide Briand.
Suurele riigimehele awaldatakfe wiimast austust. — Kaas
tundetelegramme lõpmatul armul kagu maailmast.—Leinakaktused kaalides.
Briandi matustest wõtawad osa ka
Cocherelleis, ja nimelt kirikliku
kombe järele. Nii ei wasta tõele Belgia kuningas ja kuninganna. Ing
teade, nagu ei peetaks Briandi lismaalt oodatakse endise wälisministri
põrmu juures kiriklikku leinatee sir Austen Chamberlaini tnlekut.
nistust. Juba enne leinarongi lah

kumist D«Lt d'Orsay (wälismi
nisteeriumi) aiast õnnistab Briandi jäänuseid Pariisi kardinaal

Niigrwanema kaastunde
awaldus Prantsuse prefi.
dendile.

peapiiskop.

Leinamajas oli warasest hom
mikust saadik alaline tulemine ja
minemine. Suurele riigimehele käi
sid oma wiimast austust awaldamas
kõrged aukandjad, riigimehed, sõjawäelased, kõrgemad administratiiw-ametni-

kud, delegatsioonid igasuguste organi
satsioonide poolt ja teised. Kogu maa

Aristide Briandi riiklikud ma
tused, nagu juba teatatud, peetakse

täna. Tuure riigimehe põrm mae
takse ajutiselt ühel Pariisi surnu

aial. Lõplik matmine sünnib

di maksma söjariisiade rahu, ei ole sõjo-

tegewus siiski waibunud. Jaapani sele
tuste järele walitseb rindel rahu. Kuid
Hijna allikatest teatatakse, et jaapanlased
jatkarat siin-seal kallaletunge.

Jaapanlased pommitasid Sutschaud,

Teiflpäewal laskis enese maha Tartus

Marja surnuaial Fettx Tomasson, 3> a.
mana. Sugulased leidsid enesetapja isa
haualt läbilastud peaga.

Maanteed tuisatud.
Tuisu järele on muutunud maanteed
mõnes kohas, eriti orgudes, sügama lume tõttu raskelt läbipääfeta maiks.

Tedrejaht kasukaga!
Hiljuti juhtus Kehtra wallas W.
külas huwitam jahilugu. Talumees hobust

kinni sidudes nägi oma juurest lumest

Läbirääkimistel sõeluti meel mitmeid
küsimusi, millest majaomanikud huwitatud. Rahulolematust awaldati tõniteede

korrashoiu ja ehituse määruse kohta.
Muuseas toodi ette, et kohati, nagu näi
teks Paemurru länawal, looditawat kõn
niteed nii kõrgeks, et see ähwardab matta
aknawalgust. Nurisett ka selle üle, et õue
koer! kiputakse maksustama toakoerte pahe;

säärane maksustamine ja määruse tõlgit
semine tekitab pahameelt, eriti praegusel
kitsal ajal, kus igasuguste maksudega on

nii-kui-nii mindud liiale.

Propagandasumme kuurortidele
N.-Zõesrrule suwituS- ja rawitsnskohtade sihtkapitalist 7SÜ kr.
Suwitus- sa rawitsuskohtade flhtkapi- kr., Pühajärme 75Q kr , Wõsu 150 kr. ja
tali summadest jagatt 10.000 kr. toetus- Toila 100 kr. Peale selle määrati mudateks suwituskohtadele, peaasjalikult rek- supellinnadele Pärnule, Kuresaarele ja
laami ja propaganda korraldamiseks. Sel- Haapsalule ühise reklaambroschüüri kirlesi summast sai Pärnu 1500 kr , Kure- jastamiseks 1500 kr. Jagamisele tulnud
saare 1500 kr., Haapsalu 1000 kr., N.- summast jäeti 2000 kr. reserwi, et eriZSesuu 750 k., sanatoorium ^kloostri- Ustel juhtudel anda ühele kui teisele sumets" (Pirita ranna korraldamiseks) 750 pel- wõi rawitsuskohale waikest toetust.

Kas eropondimiila või llnnapandlmajo?
Narva linnavalitsusele esitati palve erapandimaja asutamiseks.
Kaks Narma kodanikku on linna- meel tõsiselt päewakorral olnud.
Valitsusele esitanud palme erapandi
Kas loatahtjad nüüd majandus
maja asutamiseks Narwas. Kuna era- ministri poole pöõrawad, on praegu
pandimajade asutamine mõib sündida

ainult majandusministeeriumi loal.
siis ei kuulu selle palme lahendamine
ttnnawalitsuse kompetentsi. Küll aga
wõiks küsimuse alla tulla linnapandimaja asutamine, kui leidub selleks ra
halist wõimalufi. Linnapandimaja asu
tamisest on linuategelaste seas küll
juttu olnud, kuid küsimus ei ole seni

teadmata. Arwatawasti ei tule aga
erapandimaja asutamisest Narmas mi

dagi wälja. Pandimajale, ja seda

enam erapandimajale, on siin palju
põhimõttelisi wastaseid. Küsimuse
päewakorrale kerkimine on siiski Või
malik, sest leidub rohkesti ka selle
asutise pooldajaid.

Kibe rutt walimisnimekirjade koostamisega.

lides sel päewal jääb ära. Pariisi linnawalitsus kawatseb kuuldawasti ühe
pealuulitsa Briandi uulitsaks nimetada.

Paul Doumer."

Haridusminister tegi korralduse, et
täna, millal Briand maetakse, peetakse
kõigis koolides leinaaktust. Õpetus koo

awaldan Teile oma sügawat tänu

Riigikogu walimiste lähenemisega

muutuwad ka eeltööd nende wastu
intensiiwsemaks. Nimekirjade sisseand
mine riigikogu walimiste peakomiteele

on 18., 19. ja 21. märtsil, seetõttu ka
igalpool nimekirjade koostamine on
kibedasti käsil.

kuhu wisati 30 pommi. 15 inimest sai
pommitamise! surma.

Schanghais olewate Jaapani mägede
ülemjuhataja olewat läänepool Schang-

haid wiibiwatete Hiina mägedele uue
ultimaatumi esitanud, milles nõutakse
hiinlaste tagasitõmbumist meel 7 km.
wõrra. Ultimaatumis nõutawat, et tagasi
tõmbumine algaks otsekohe.

Kiudr. Tõrwandi kõne õhu-

Rahwusliku keskerakonna Virumaa
kandidaatide ülesseadmine eelolewateks riigikogu walimisteks on kuulda

Homme, pühap. kell 11 hom. on

wasti pühapäewal Rakweres. Nime

kino „Skatmgi" ruumes loeng õhuasjan-

kirjad tulewad seal koostamisele lõpli
kul kujul ja esitatakse kinnitamiseks

asjandusest.

dusest. Kõneleb Narma õhuasjanduse seltsi
kutsel kindral T õ r w a n d „ õhukaitsest".

Pärast kõnet näidatakse filmi .Gaas!
Gaas! Gaas!", mis walmistatud Th.
Lutsu poolt meie kaitsewaeosade ja len
nu väe kaastegewusel. Sissepääs waba-

tetri üles lendawat Mees wõttis kasuka
seljast ja wiskas lumes leiduwatele auku
dele. Kasuka alla jäigi 3 tetre.
Üldlaulupeo eelproovid lõppemas.
10. üldlaulupeo eelproomiöe esimene

ring algas jaanuari lõpul. Peaaegu kõi
takse pühapäewal, 13. märtsil.

Hobune sõi ära lambiharja.
Niisugune omapärane õnnetus juhtus

„Wõru Teat." teatel Kasaritsas. Hobune
neelas lambiharja, mis rippus talli selnal, alla. See „suutäis" sai aga aplate
loomale saatuslikuks: kolmandal päewal
juba oli hobuse hing wäljas.

Ühise nimekirjaga lähewad walimi-

Linna eelarwe walmis.

kõnd, majandusliit ja edumeelsed põllu
mehed, kuna majaomanikud ja tööera
kond esinewad walimisil kumbki erim-

mekirjaga. Kuuldawasti on tööera
konna nimekirja eesotsas Sttandmann,
Juhkam, Tamman ja Kuusk (Narwast).

Ühinenud põllumeestekogude ja
asunike koonduse walimisnimekirjade
koostamine sünnib samuti pühapäewal
Rakweres, kus peetakse Virumaa põllu
meeste kongress.

Vene rahwuslaste Virn nimekirja
eesotsas on S o r o k i n Tallinnast ja
S s st p o w, linnanõunik Narwast.
—18,1°; miinimum-Shutemper. — 21,3°. Niiskust

õhus 60°/». Õhurõhumine—775,0 mm. Kuiw:

Linna 1932 /33. a. eelarwe on nüüd
lõplikul kujul ttnnawalitsuse poolt kokku

Täieline pilwitus.

protestitud vekslite arv vähe

seatud ja eelarwe-komisjonile edasi antud.

Eelarwe tulewat arutamisele komisjonis

Õhutemperatuur kõikus—12,5° ja —19,5° wahel;
keskmine õhutemperatuur ! 7,0°. Niiskust õhus

tulema nädala alul. Kuulda oasti on

55°,o. Õhurõhumine 750,3 mm. Pilwitus.

Jaanuarikuu kokkuwötte järele ol^
protestitud wekslite arm 7913, summas
1.298.000 kr. Möödunud aasta jaanua

ris ott protestitud welslite arm 896-,
seega on nende arw Vähenenud 1043

eelarwe kokku seatud äärmise kokkuhoiu
tähe all.

Kirjanik Asti abielu lahutati.

wõrra.

Tallinna-Haapsalu rahukogu lahutas Võru
maalt pärit olewa sotsialistlikust riigikogu liik-

Turismi päew — peale pühi

mest kirjaniku Karl Rumor-Asti abielu, mis
oli sõlmitud Peterburis 24. märtsil 1912. a.
Kohus mõistis nende lapsed Jrise ja Orero

gis suuremates keskkohtades on juba proo-

wid peetud. Wiimafed harjutused pee

keskkomiteele.

sile rahwaerakond, kristlik rahwaera-

tahtliku maksu eest -alammääraga l0 snt.

nenud.

Enesetapp isa haual

omanike seltsi liikmed-majaperemehed as
tuksid Narma majaomanike seltsi liikmeks.

Riigiwanem J. Teemant saiPrantsuse wabariigi presidendilt Paul Doumerilt järgmise telegrammi. „Vägattigutatuna Tere ekstsellents kaastunde
awaldusest ja osawõtust meie leinast,

tundetelegramme.

Jaapani uus ultimaatum Hiinale.
gi 20 klm. wõrra ja Vuusungi kindluse
«allutamist, millal mõlemalt poolt pan-

Aristide Ariandi surma puhul, kes

mist läbi wiia sel teel, et wäikemaja

Kes kuidas läheb valimistele?

Virr-varr Kauges Idas.
Pärast hiljutisi jaapanlaste edasitun-

sügawamat kaastunnet suure riigimehe

Narma majaomanike selts oma kanda ei
taha wõtta. Vastuwõetaw ei leitud olewat ka ühinemise moodus, missugusega
on esinenud wäikemajaomanike seltsi ju
hatus Arwestades kõige sellega, kaheldi
kas ühinemisest üldse niipea midagi wälja tuled ja peeti otstarbekamaks ühine

oma raugemata tööga rahu heaks on
omandanud kustumata teened Prant
susmaa ja inimkonna ees."

ilmast saabus lõpmata armul kaas
Aristtde Briand.

Aristide Briandi surma puhul saa
tis riigiwanem J. Teemant Prantsuse
wabariigi presidendile järgmise teleg
rammi: „Awaldan Teie ekstsellentsile
ja Teie isikus Prantsuse rahwale oma

wäikemajaomanike seltsi põhikiri, kns on

liikmetena nähtud otte ka mitte majaomanikud, üürnikud. Ka on rväikemajaomanike seltsi! mõlad, millist koormat

Kodumaa-turismi päew, mis pidi
olema 6. märtsil, on edasi lükatud ja
tuleb pidamisele peale eelolewaid pühi,
mõne! lähemal pühapäewal. Turismipäema edasilükkamine oli tingitud sellest, et
wäljastpoolt kõnelejail puudus wõimalus
selleks päewaks Narma sõita.

ema juure. Astid elasid wiimse tunnini koos,

ühes korteris. Proua on tuntud Tallinnas

arstina.

LS,6 kraadi külma.
Kreenholmi meteoroloogia jaam teatab:
esmaspäewa homm. kell 7 oli Narwas 19,6
kraadi külma. Makfimum-Shutemperatuur ott

Ülewaade neljapaewal, 10,märtsil

Pehme küünlakuu.
Kreenholmi meteoroloogia jaama andmetel
kõikus weebruarikuul õhutemperatuur—6,1° ja
— 14,4° wahel. Keskmine temperatuur—99°.
Õhurõhumine 759,2 mm. Maksimum-õhurShumine788,7 mm., miinimum-õhurõh. 732,8. mm.
Keskmine niiskuseprotsent 58 Sademeid 12,1 mm.

Kümne aasta jooksul taganda
tud 41 vallasekretäri.

Kohtu- fo siseministeerium saatis kõi
gile maavalitsustele nende isikute nimes-

tiku, kes alates 1921. a. on wallasekretari ametist lõpulikult tagandatud Sar
naseid lõpulikult tagandatuid wallasekretäre on nimesttkus 41.
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Talikirl lumisest N.-iõesuust.

Tumm taltoetumm. - Linn- sünniga p»I- kik-t - W8ht-«iik -ndis«

S2d°abi.Sö - mMe-midagit-g-min-. - Pisik-.-p-fltfto»» i*7,,-bin"

Saabuma supelhooaja roosideta wäljawaated
küsimused".
Alewi elu üldbilanss muutub üha ütled küll meie „ klassitoa dliku hädaabiKuurort iie on küll mattunud lumme
ja wäliselt on terme alew tummas tal- halvemaks ega taha tulewajele linnale töö" kohta moodne toylorism?
welummis, oga sisemiselt hingitseb siingi
elusäde ning sünnib sündmusi mäikesi ja
suuri. Suurilma mõõtudes wõiwad need

wiimasedki pisukestena tunduda, kuid
N.-Iõesuus on omaette sündmuseks juba
mõni udupiltide demonstratsioon wõi autorõögatus Vabaduse tänama lumehangedes.

Õieti pole weel selgunud, kas N Iõesuu peab jäämagi a l e w i k s, wõi
saob temast linn. Läinud aasta lõpu
poole äkki kerkis lendtähena alewiisade
kõma ja konge kawatsus — alew linnaks!

Ja paljudele alervirahvast lõigi kohe
linnakihin ihusse ja mi mõnigi heietas
ajawiiteks tulemase linna illusioone. Hak

kajamad hakkasid juba tulewiku linna
ristima, nagu üks Kallivere mees, kes
kähku oma deklamatsiooni, s. o. deklarat
siooni linna nime muutmiseks alewiwa-

Washingtoni pidustused Ameerikas.
Ameerika rahwuskongelase George Washingtoni 200.siinnipäerva puhul peeti

Ühendriikides üle kogu riigi suuri pidustusi. Ülemine üleswõte kujutab üht sil
mapilku pidustustest lipuehtes Washingtoni Wõidukaare juures. Kahe lipu
wahele, mis kannawad aastaarwe 1732 ja 1932, on üles tõmmatud ameerika
rahwuslipp.

WESTE-RINGVAADE

Loomulik valik.
Öeldakse küll, et ühenduses on jõud,
aga jäetakse ütlemata, et ühendatud jõu
du on pahatihti wäqa raske liikuma pan
na. Suur kogu on ikkagi kohmakas ja ei
taha hästi wedrulewajutajate sõna kuul
da. Asi wõib isegi nii kaugele minna, et
ühendatud jõud hakkab takka üles lööma.

maantee wälistööd ja naiste õmblustööd.

Peale selle antakse omavalitsuse ja las
tekaitseühingu kaudu ainelist toetust toi
du, riise varustuse ja muu näol. Üldiselt
hoolekanne on tänawu ka intensiiwsem

ja laiaulatuslikum kui millalgi warem.
Muidugi tuleb siinjuures arwestada pea
miselt ainult riikliku toetusega, kuna alewiomawalitsus ise on ainelises kitsikuses,

litsusele saatis Niiviisi kõik pidi kähku
toimuma, aga... seal jäi asi toppama ja
toppob tänini. Kiiret pole enam kellelgi.
Jr administrotiiwne alew oodaku maha
saamist ning olgu käima peal, kui asjast
üldse midagi tulebki. Kuuldawasti oodatakse jääminekut ja laewasõidu algust, et

tarwete wõla tasumiseks.

Suuri Väljaminekuid on nõudnud
alewiomawalitfufelt elektriliini ehitamine
ja elektri valgustusega seotud kulud Hil

juti otsustas wolikogu teha 1000 kr.
laenu, mis wajaline elektriliini ehitus-

di piiblit ja igaühel on õigus. Piiblife-

artelli ..wiljakas" töö, kus töölistle „tead-

rahwaga. Usklikud wanamimesed leidnud,

mata" tasuti tükitööna ja siis tuli päewopalk 20—'5 senti (120—-170 senti
nädalas). Cga's siis ka ime ole, et päe-

et nende pastor ajab juba protestantlik
ku juttu! Lõpuks asi siiski lahendunud
rahulikult, kuna selgunud, et protestan
tismi hädaohtu pole.

watõö viisi kuupmeetri kaewamine läheb

kohale sõites, pidi tühjade kätega tagasi

saab".

on küll ühinenud .võimsaks ühisrühmaks", oga see wõimas ühisrühm on

Teistes staapides toimub see kandidaatide-iõda tagasihoidlikumalt. Nähtamasti on seal mehed kaalukamad .ja külmawereliiemud, et nii kergesti äremusse

ar arsti, et ka «Narma linn" sellest „aru

kes teeniwad tükitõöd tehes kolm krooni
päewas. Need viimased pole siis muidugi enam «klasstteadlikud" töölised. Mis

tist üle.
On kasvavaid tunnuseid, et Inglis-

ajajärgust üle. Börsil on tegewus miimaste! päevadel võtnud nii elawa kuju,
nagu jeda nähtud ei ole 1929. aastast
saadik; Briti tööstuse näituse Londoni

kes paha teeb, selle nime taha märgitakse

päemakadu. Tallinna maanteel Eesti
Punase Risti Narwa komitee ruumides
ja teine Kreenholmis, NMKÜ'ga ühe

selleks eriti seinal leidumas nimestikus
rift. Seda tabelit jälgimad siis ka mudi

katuse all. Mõlemad asutised töõtawad

kaswatajate silmis omada .halwa lapse"

Narwa linnoomamalitsuse toetusel.

nime. Säärane kaswatuswiis on hädatarwiline, kui arwesse wõtta, et päewakodus leidub igasugustesse rahwakihtidesse kuuluwate wanemate lapsi, kellest
mõnelgi arusaamine korra ja puhtuse

maid paberil ju elu ise peab näitama,
kas ja kuidas tast elulooma saab. Par-

wad aga toomad kahtlematult selgust
Narma poliitilisse taewasse. Praegu ei

teidewaheline pinge ei ole karma wäärtki
wähenenud, maid on end peitnud telgitagustesse kombinatsioonidesse ja mahhi-

tehta muud, kui peetakse koosolekuid.

osas on antud juba tellimist 5 milj.

Peab ütlema, et erakondlik pulma
pidu on Narma poliitilise pere teinud

naelsterlingi wäärtuses. See annab en
nast otsekohe tunda Inglismaa tööstus

natsioonidesse.

wäga kirjuks nii isiklikult koosseisult kui

piirkondades tööpuuduse kahanemise näol.

wakodu — wäiisukseft sisse astudes kuul

ka poliitiliselt tõekspidamifilt. Klaaritamist

Wahepeal on ka laearatööstuses ha-

dub juba lael läbisegi jooksumüdinat,

üksmeele ja parteilise mõistlikkuse saawu-

tamine wäga raske. Läinud laupäewal
ja pühapäewal taheti seda kandidaatideküstmust klaaritada lõpulikult, aga polii

Uuendage „PõhJa Eesti" ]a

.Alutaguse Elu" tellimist

ei peaks siis tundma rõõmu kenast
naisest? Aga ta ütles: wälja! Nii on

; P. M. Bellmann.

lood."
Nagu kullasäde kerkis sügawuse tu
medusest ja sukeldus madami silmi.

I liim ei mii
i Romaan.

„Wõi nii? Ta näib olewat wäga
energiline."
10

„Ma ei suudaks seda taluda, Chigi.
Teie peate leidma ta, kas kuulete?"

.Ma teen, mis suudan", wastas
manamees.

„Mis seal ülemal härrad tellisid
omale?"

Manamees mõttis harjunud moel
tellimiste-kausta oma kuue taskust ja
pani lauale.

„Telliti paljugi. Tuhat asja, aga
lõpuks ikkagi ainult kaks: tarbeid ja
lõbu."

„Kogu meie elu liigub nende piiri
des, ja kui tihti segunewad äärmused,
Chigi."

„Mitte äärmused, waid meie ise
oleme muutlikud."

„Niimoodi muutute meel filosoo
fiks."
Madam lehitses tellimisi.
„Arhitekt Meiler", luges ta, ja Chigi
ütles: „Kolm suwiülikonda Bukarestist.
Ta kannatab palamuse käes, see noor
härra."
Madam lehitses edasi.

„Ia mida meel?"
„See noorhärra? Ci midagi muud,
mitte midagi. Kui oled noor, miks sa

„Wõib-olla see oli ainult tühi loba,
madam. Kui tihti seda ei juhtu: täna

ütleb — wälja!, aga homme: olge
head!"

Kullane säde naise silmis kustus
taas. „Noh, seda näeme, Chigi", ütles
ta.

Vene teed kaladumpingut.

Ta oli nagu lilleke wäljal, nagu ingel
kenamas rumeenia kirikumaalis. Ja
nüüd? Kui tihti ta sõidab Bukaresti
wõi Ploesti Vahet?"
„Ta sõidab äriasjus, Chigi."
„Olgu, madam. Kuid seal ta wõib
olla nii, kuidas ta tõeliselt on, aga
siin — kuidas ta peab olema."
„Kas Kisseljak siis flirdib?"
„Flirdib? Sellest talle ei piisa. Aga
meil pole ju sellega asja, madam."

Ja wanamees waatas imelikult
madami otsa, nii et madam silmapil
guks imestunult teda jäi silmitsema ja
siis segadusse sattunult wastas:

„Ci, meile see ei lähe põrmugi

korda. Kui ta ainult tööstuses täidab
oma kohused."

Tund hiljem koputati Wigand Mei-

Mudilaste riigi
— Tallinna maantee! asu va laste päelõbusat kilkamist ja laulu. Ülemal tõttab
wastu wõtma üleni walgesse riietatud

ülilahke majaema Olen saabunud just
enne lõunasööki. Mudilased on lõpeta

lased suure aukartusega, sest keegi ei taha

mõistest puudulik.

Päewakodudesse wõetakse eelkooli
ealist lapsi, alates 3-aastastega. Ware-

malt osi kawatsus päewakodud luua

nud laulud-mängud ning nüüd käib kibe

osalt maksulised ning tasuta wõtta päe-

ettewalmistus käte ja näo harimiseks
weekausi juures enne lauda asumist.
Pesemine ei näi aga pakkuwat nii palju
huwi kui eeskätt „ keelatud lõbu" —

wakodusse ainult kehwade wanemate
lapsi. Raske aja tõttu on aga maksu-

Kohakala hinnad Saksa turul on ha

meega sosistamine, mannis paberilaewu-

kanud näitama järsku langemise tendentsi.

keste ujutamine ja seebimullide puhku-

Hinnalanguse põhjuseks on Nõukogude
Mene kaladumping. Nimelt on ilmunud
Saksa turule Rostovi kohad.

mine. Liiale ei saa siin tüll minnagi,
sest üleannetute laste jaoks on päewa-

wõimeliste wanemate arw seda võrt kokku

kuiwanud, et E. P. Risti laste päewakodule maksawad oma laste eest 10 senti

päevas ainult paar-kolm wanemat,
kuna Kreenholmi lasteaed on kujunenud
õieti

kodus seatud sisse

.must tahwel":

paewakoduks tõölislastele,
kus kõik on maksuta.

C. P. Risti päewakodus käib praegu
Me 50 ning Kreenholmis 75 last, kuna

Ta ei tõstnud pead oma töölt. Ai
nult Schultz wõis see olla. Kisseljak
laskis teda ikka tulla oma juure ja
wõttis teda wastu istudes kirjutuselaua taga nagu troonil, direktorlikus
aupaistes.
„Kohe silmapilk", ütles Meiler, olles
kõige hingega ametis joonestamisega.

„Mul on teie pumbasüsteemi jaoks
jälle hea idee."
Ukselt wastas naisehääl:
„See on kena, härra Meiler."

Meiler kargas püsti. Sulejoon oli
päästamatult rikutud.

Manamees jäi oma arwamisele.
„Kuidas oli lugu härra direktoriga?

Taawei Siuderpu.

Mõnd askeldusist ja elust Narwa laste päevakodudes.

leni, „et oleme rääkinud! ' Lähemad päe-

Muu seas awaldab wäga head mõju, et
et Cunardi laewalnn on otsustanud aprillikuus uuesti jatkata oma suure reifijatelaewa ehitamist, mis maksma läheb
6 milj. naelsterlingit.

Hinge haritakse N-Jõesuus suu«
andumusega. Oleks ihu eest hoolitsejaid
ka nii palju.

Narmas tegutseb praegu kaks laste

olemaski,—tema olemasolu on fikseeritud

tanud awalduma tervenemise tundemärke.

kohalikul hingekarjasel koguduse wana-

Käik muäiiasle-riiki.

Inglismaa kriisi raskuspunk
maa on majanduskriisi kõige raskemast

on suures usutöõs ja jüngrite põuda
letamisega tekkinud pisikest ..kabinat" ka

maksma 4—5 krooni (ettenähtud hind
umbes 50 senti). Samal ajal on töölist,

mõju, kuid leiti, et kuurordi humide sei

teadmata.

on küll patt selle eest täistasu wõtta.
Alewis oli hulk aega kõneaineks ühe

wi Vahekorrale wahest kõige paremini

OSmau-PaSscha.

mendis ja kas tema jumalameeleparase
lahenduse wõi tulemuse leiab, on weel

töö" kujuneb mitte-midagi-tegemiseks, siis

olekul juhiti tähelepanu asjaolule, et see

puuduwad autoriteetsed juhid, siis on ka

tamata" jäid. See küsimus on päewakorras olnud juba kirikus ja alewiparla-

pole kellelgi. Iga wend seletab omamoo

aktsioon Narma linna ja N..Iõesuu ale-

keskerakonnale.

küsimused", mis siis siiski seekord ^otsus

töö, kus tulemused oleksid eriti suured,
sede ei saa lootagi, aga kui „hädaabi-

Alew on hakanud samme astuma
administratiimala laiendamiseks. Viimasel
ale oj rvolikogu koosoleku! tehti otsuseks

daat, kes nendeks suurpäewadeks isiklikult

ni mäludes wnbiwale suurele, rahwuslikule

tu palweile, millel on .internatsionaalfet" hõngu juures. Wiimasel wolikogu
koosolekul tulid wolikogu päevakorda
muuseas juba alewiwanema .elulised

Alevi usulisis regioones on Viimasel

kes tahawad karunahka jagada omal
wiisil ja isegi ei tea, kuidas just. Iga

Suured lahingud on käimas Narma
rahmaerakondlaste ridades. Kuna, seal

Ale viwoli ogusse on wiimasel ajal
tükkimas parteilist hegemooniat, — woli
kogu enamus lükkab palweld tagasi, mts
on ..kodanlüe" iseloomuga, ja tuleb was-

ajal erilist ele vust märgata. Kõik «tissid"

Siis ei ole muud, kui—hoia alt!
Säärased ebameeldiwad nähted on
tulnud ilmsiks ka Narma poliitilise ühisjõu rakendamisel tegelikku ellu. Parteid

üksi wõistlewate erakondade wahel, maid
ka erakondades enestes.

lised.

lugusid. Ct hadaabitöö pole tawaline

mett wedama. Üks estkandidaadi kandi

laheks wäga tarwis ja see oleks teostataw waid sel teel, kui poliitilise .pudru
ja kapsaste" segamisega wäga ei tormataks. Antagu ka rah vale mahti otsusta
miseks, kelle nägu talle kõige rohkem
meeldib. Säärane selektsioon oleks loo
mulik tee,—korrektne wõistlus ei ole üks
nes lubatud, waid ta on ka tarwilik sün

supelkülaliste rohkuseks pole kuigt roosi-

hakse, sellest kõneldakse otse kummalisi

sukohalt see kawatsus on õigustatud ning

Need kombinatsioonid ja mahhinatfloonid on praegu haripunktil. Käsil on
kandidaatide ülesseadmine eelolewaiks
riigikogu malimisiks, ja teadagi, et see
toiming on wäga närwekõditaw ja Vas
tastikusi pahandusi tekitam. Seda mitte

heakorra-kulusid. Celolew sesoon et tõota

N.-Jõesuulegi head, kuna Väljavaated

see on iseküsimus.

koha ilule ja huwidele. Wolitogu koos

ei satu. Ka seal ei ole jõutud weel sel

tõrjeseltsi), kärbitud on ka suwituskoha

küll majad, kuid kus majaomanikud on,

teilõwide isikliku kiusu, läks see kawatsus

mees hellitab lootusi isenese suhtes, ees
otsas paari optandiga.

käinud eelarvest. Uues alarmes pole
nähtud ette toetusi seltsidele (peale tule-

Kuidas hädaabitöödel aga lööd te

tilise jonni tõttu, kuhu segunes ka par-

sõitma Wiru pealinna. Ta ei leidnud

Alewi!sade töö wolikogus on olnud
Võrdlemisi üksmeelne, opositsiooni on
olnud mõne küsimuse juures kah, kuw
see on olnud pisike opositsioon. Eelwnmasel wolikogu koosolekul wõeti wastu
alewi eelarwe, mis tublisti mäikfem eel

kõik majaomanikud saaksid tulla koha
peale asja otsustama. Sest alewis on

armu Narma rahmaerakondlaste silmis,

oma Väljendusis ja amaldises nii abitu,
et teda meel tõsiselt wõtta ei wõi. Õigu
poolest ei ole ühisrühma tegelikult meel

Praegu toimuwad hädaabitööde kor

ras Narma—Norvo-Iõesuu mahelise

millises ta juba aastaid pole olnud.

wastawa pal ega kohtu- ja siseministee
riumi poole pöörata. Tahetakse sel teel
piiri panna Narma linna metsaraiumisele, mis wõiwat ohtlikuks saada supel-

Poliitiline kohmakus. — Paber ja elu. — Närveköditaw toiming.
— Karunaha raske jagamine. — Kirju pere.

paljutõotawaks eelduseks olla. On pessi
miste, kes ennustawad, et N.-Jõefuu on
alanud -vähjakäiku endise kaluriküla suu
nas, kui arwesse wõtta kohapealse elu
wiletsenewat tendentsi ja alevi „elulikkuse" kängumist. Tööpuudus on sel talwel suurem kui waremnil aastail ja ras
ke on näha ette olude erilist paranemist.

Meiler terwitas. „Teie olite. Mabandage... ma ootasin kedagi teist."

«Ma tahtsin teile ainult teatada,
et härra Schultz peeb sõitma Braicoiu.

Nii et teie ei hakkaks teda asjatult
otsima, härra Meiler."

.Braicoiu, wõi nii? Tänan."
.Praicoiu on naabertööstus. Ta
pole kaugel. Aga tagasitulek wõib hili
neda. Kui soowite midagi, siis keemik
Pascal kõneleb teie emakeelt..."

«Jah, ma tean, parim tänu."
„Ja härrastemajas on perenaine
Oliwia, sakslane Siebenbürgenist.
Meiler kummardus kergelt.
„Õelge härra Schultzile, et olen talle
wäga tänulik sõbralikkuse eest, millega
ta minu eest hoolitseb. See hõlbustab

nii wäga mu tööd."
«Kas teil on siin raske?"

.Wastupidi. Siin meeldib mulle

leri büroo uksele, ja Meiler hüüdis

suurepäraselt; aga õieti öelda — mulle

hajameelselt: ,Iah!"

on raskuseks see, et ma ei mõista

keelt."

Daam naeratas, ja Meiler sõnas
rõõmsalt: „Arwatawasti olete ka teie,
armuline preili, Siebenbürgenist pärit?

Mul on rõõm, et siin on weel keegi,
kes kõneleb minu keelt, ehkki mitte just

nii, nagu mu kodumaal. Täna lõuna
aegu sain ma tundma kedagi Chigi
nimelist. Teadagi, tunnete ka teie teda?"

„Isai Chigit tunnen ma muidugi."

hulk soo vijaid ootab weel wastuwõtmist.
Lapsed, kelle wanemad päewod läbi miibiwad tööl, peaksid istuma kodus, umbses toakeses luku taga ja ootama, kuni

ema tuleb Meeleldi tahawad Väikesed
wiibida lõbusas toas, kus palju omasuguseid koos, kus mängu, lõbu ja liiku
mist. Seda puudust aitab kdrwaldada
päemakadu. Ja mõnus on neil Väikestel
küll:

.Säärane kupelwaar!" kirus Mei
ler. „Mabandage, aga ma sain ta peale
tõsiselt pahaseks."

„Mana Chigi peale?"
„Hoiduge tema eest, armuline preili!

Ma ei tunne küll weel siinseid kom
beid, õigemini pahesid. Aga mulle näis,

et ta teeb tüdrukutega äri. Sellest kül
jest tutwusin ma temaga. Saksamaal

oleks tal warsti politsei kannul, kui
ta hakkaks nii awalikult oma kaupa
pakkuma!"

„Ta ei kawatse sellega halba, härra

Meiler."
„Seda ütleb ta muidugi naistele.

Igatahes tahan ma teda weel lähe
malt tundma õppida, kui ta jälle end
mulle näitab."

„See on kõige õigem ja teie ei
kahetse. Ma pean nüüd minema. Näge

miseni, härra Meiler."
„Nägemiseni, armuline preili."
Kui uks suleti, tahtis Meiler neiule
järele joosta, et küsida ta nime. Aga
siis meelestus talle selle jahe toon nii
wärskelt, et ta loobus.
(Järgneb).

lõuna.
Hommikul kella 7 ja meel maismai hak-

kawad nad juba koguma siia, siis kui
wanemad lahewad tööle. Kell 9 hommifcittfc, wõileib wõi sai kahwiaa.
Sns mängu, laulu, lastekohast tegutse-

mm mng ongi saabunud lõuna. Lõu-

? » ^ Aetakse kella 1 2 paiku, att-

tatfe lastele sooja toitu, ta valiselt ikka
rars rooga, kusjuures söögikaart on üsna

wahelduw. Peale lõunat on tund-paar
watkset nõjatoolidel lamamist. Seepeale
algavad jälle lõbustused ja ringmängud.

Arus owarat tuba, mis mudilaste kaswme wastawalt on sisustatud .kääbusmööbliga", annawad küllalt ruumi kõikide
laste mahutamiseks. Suweti ilusate ilmavega tehakse mäljas Väiksemaid jalutus-

kaike ning talvel sulailmadega lume
memmi ja kelgusõitu.

Õhtupoolikul wnbiwad lapsed asutises meel kuni kella 4-ni, suwel koguni
kella 5-m. kus siis mammad ehk suuremad Vennad-õed mudilastele järele tulewad.
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Ringi ämber Alutaguse
Tööline suri gaasimürgitusse?
Smtfsi Peipsi järwr weepiona
alandamise töödel.

Neil päevil teatas politseile keegi
Jakobsoni nimeline naisterahvas, et
läinud sügisel Peipsi järve veepinna
alandamise töödel juhtunud tema me

hega Erich Jakobsoniga raske õn
netus. Ta saanud mootorpaat »Wikströmil" töötades gaafitoru plahvatuse
tagajärjel gaasimürgituse, mille taga

järjel ta peale pikaajalist põdemist
hiljuti surnud. Ametivõimud on alus
tanud sündmuse selgitamiseks juurd
lust.

Perekormaselfuteatetd.
3.—10 märtsini registreeriti Narva

Rüüd hakkavad ka naised sõdima.
Poolas antakse juba^arnmugi/naistele sõjaliU õpetust. Pilt kujutab poola
naist laskeharjutustel,—amatsoonid on riietunud peaaegu nagu nende meeskaaswõitlejad.

linna-perekonnaseisuametis:

sünde: Johannes Perkmann, Milwi
Müür, Sergei Riisow, Sooja Schebello,
Vladimir Jewdokimow, Tamara Grigor
jev, Helmut Uustal, Aino Sulg, ja Va
lentin Nesterom;

Kardetav kelmide salk piiril.
ElfaSst ..Jüri Rummust" ninapidi weetud tolliametnikud.
Ülemmogelbachist (Mass ),10 skp.

1892. a., kell 18. Piirilt tulevad äre
vad teated, et tuntud osav ja senitabamata salakaubavedaja Frankois
S p e r b e r ühes kaaslaste-jõuguga
on toomas üle piiri suuremat partiid

salakaupa. Piirivalvel oli eile öösel
kelmidega ^Kuradi-Kalju" juures juba
kokkupõrge, mis tulevahetusest arenes

kSfitfi-võitlufeks; kuid vaatamata
ametnikkude hulljulgele rünnakule ei

läinud salakaubavedajate arvulise
ülekaalu tõttu korda kedagi neist ta
bada. Maksunõunik P i m p e korral
dusel on nüüd Sperberi ja ta salga

Lotringi lahutamisega Prantsusmaast ja liitu
misega Saksamaa külge Elsassts pandi pärast

sõja lõppu , raudse Bismarcki korraldusel
maksma ka raudne kord, mis tundus seni
Prantsusmaa pehmekäelise Valitsemise all ela

nud elsasslastele äärmiselt rõhuwana; ning
seda mitte ainult prantsuse rahwusest kodanikele,

maid samal määral ka saksa rahwusesse kuuluwaile. Kõik nad igatsesid pääseda tagasi Prant

susmaa rüppe. Eriti rõhusid rahwaft aga kõr

abiellumissoove: Eduard Oja ja

Rosalie-Adele Saame; Arnold Põlts ja
Olga Jurkovski; Aleksander Spirka ja

Alma Munak (sünd. Männik); Artur
Tõnisson ja Linda-Valentine Palwer;
Richard Jõesaar ja Hilda Lomp; Robert

Jeesaar ja Lisbet Torro; Konstatin Ka
la ja Anna Schewsom;
abiellumisi polnud;
surmajuhtumeid: Ivan Kornilow,42
a. vana; Erast Owetshkin, 62 a. vana;

Olga Kudrjawtsew, 77 a. wano; Anna

ged tollimaksud, mille tagajärjel pääsis õitsele

Loguschew, 87 a. vana.

elaw salakaubawedamine.
Kuulsamaks ja ka osawamaks salaraubawe-

Wirumaa põllumeeste kon

dajaks oli tol korral Eisassis keegi Fran ois

gress Rakweres.

S p e r b e r. Kõigile tolliametnike ja piiriwalwurite pingutusile waatamata ei läinud neil
kunagi korda teda tabada, üsna nende nina
all, nii-öelda otse nende keskelt läbi wedas
ta kellestki nägemata oma kaupa. Ta oli hästi
haritud, lõbus noormees, kes ei leppinud aga
tunagi ainult sellega, et ta salakauba takista
matult toimetas määratud kohale, maid alati
pidi tal sealjuures, nagu omal ajal Eestis kuul

Homme, pühapäeval, tuleb Rakverre

kokku Virumaa põllumeeste kongress.
Hommikul peetakse asunike ja kogude kon-

Elust-olust Rakveres.
Tasa-pifi päewast-päeva. — Keskerakondade mesinädalad. — Rakvere poiste
^punane Mäntsäla". — Neli nääklevat kogudust. — .Naiste surutis". — Kogude-koonduse pulmapidu.

Tasa-pisi ja päevast-päeaia elab Rak
vere oma igavat argipäevaelu. Rikkust
ega hiilgust küll ei ole, aga ots-otsaga
on seni kokku tuldud — pankrotini, na-

gu Jõhvi, ei ole veel jõutud. Võlga
on küll laialt, oga ega paremad ajad
ometi tulemata jää — eks siis tasuta.
Mida just praegugi siis laita on: llnna eelarve on tasakaalus, tööta inimes
tele on tööd antud, suurte meeste palku
pole kärbitud ja mitme-koha.pidamine õit
seb endiselt. Pooliitikas on üksmeel ja
rahuvaim maad võtnud. Keskerakondade
mesinädalad on igavese tüli ja kaikawedamise lõpetanud. Rahu on seetõttu lin
navolikogus ja rahval temast heameel.
*

Talvised tuisud ja tormid puhusid
hiljuti Rakvere noori ..põranda olla".
Kui vanad ei suuda linna «au ja kuulsust" tõsta, siis jääb ju õigus seda teha
kasvaval põlvel, Tehti siis ka raginaga
üks korralik põranda-alla-minemine ja
ajuti salamahti sedasinast poliitika värki
klaarima: mässamine ju praegu üle maailma moes ja miks ei peaks Rakweregi
mässama, et ajast mitte maha jääda.
Aga narrimalt see läks Rakvere poiste!
küll, kui Mäntsäla meestel: koolijütside
«hell koht" tasus hea kurjaga, igavasse
koolipinki istuma mõnd..mässulist" enam
ei pandudki.

Ei ole ka — taevas hoidku! —- Rak
vere! puudust millestki Teotseb praegu
tervelt neli kogudust. Aga eestlasel on
kord juba sarnane ..hale süda", et ei või
kuidagi näha, kui teisel läheb hästi, ja
sellest siis ka tulebki, et kogudused aina
nääklevad ja nääklevad. Kella lüüakse

sal Jüri Rummulgi, olema ka oma wäike

gressid lahus, sellele järgnevad jumala
teenistus kirikus ja ühine rongikäik tuletõrje-saali, kus kongressid ühiselt tööd
jatkawad. Kõnelevad kongressil riigikogu
liikmed, Lcp->, Pajas, Känd, Köster ja

Asja üldise tähtsuse tõttu esine

gida neile igasuguseid wempe ja Vingerpusse.

Penno. Ka Toompealt on tulejaid, ees
otsas riigivanem J. Teemandiga. See

2. aprillil.
Kreenholmi NMKÜ, milline oma

k.-s. ^Võitlejas" üksikasjalise ülevaa

Kes neid ülilõbusaid ja juhtumisrikkaid seik
lusi kõigis üksikasjus soowib elada üle isiklikult,

oleks ühinenud kogude-koonduse järjekorralisi demonstratsioon-pidustusi.

ümber lühikese ajaga on kogunud suure

tabamiseks mobiliseeritud kogu piiri

valve reserv ja hellitatakse kindlat
lootust, et kardetud kelm ühes ta kaas
lastega seekord teda ümbritsevast raud
sest rõngast enam ei pääse.

vad täna, laupäeval, kell õhtul
tega kirjeldatud asjakäigu arenemisest

Narva linnawolik. juhataja J. H a n-

sina, abilinnapea A. Bachm ann,
naiskodukaitse esinaine L. Dener,
kaitsel. Narva maleva pealik Z. Lepp

j. t. (Lähemalt vt. tänases lehes il
munud kuulutuses. Toim.).
*

See oli mõni aasta pärast Satsa-Prantsuse
sõda (1870-71), mis lõppes teatawasti Elsass-

«lõbu". Eriti aga armastas ta narrida ja wedada ninapidi preisi piiriametnikke ning män

astugu, täna, laupäewal, täpselt kell tya9
õhtul k.-s. .Võitlejasse , kus terme see wemp

etendatakse prouade L. Deneri, L. Neggo,

prl. A. Kirikmari, härrade W Mu ur-

m e t s 8, E. S a k si, J. L e p a, W. N e g g o,

M. S p e e g i, J. H a n si n g u, A. B achm a n ni, W. Musta, A. P i k o w i. A Saw i, E. P i h l a u poolt 4-waat. komöödias

«Salakaubawedajad", hra J. Han-

si n g u lawastusel. Puhas sissetulek etendusest
läheb Narma noorkotkaste suwelaagri korralda
miseks.

Homme „SUwa" Milwh
Laidiga.

Homme, pühapäeval. Narva teat
ris esietenduse koosseisuga ja orkestri saa

tel operett „Silw a". Külalisena nimiosas esineb „Estoonia" teatri opereti

primadonna M i l w y Laid.
See osa on prl. Laidi paremaid ja
ka näitlejast armastatumaid. Olgu veel

T«gew lumetorm iile muu.
Tuule kiirus 10 palli. — Rongid hiltuefid. — Alutagusel
erilisi kahjusid torm et teinud.

Tugev Lumetorm, mis algas läi
nud teisipäeva õhtul, kestis lakkama
tult ühe Sö-päewa. ONO tuule kiirus

tõusis kohati Eestis 10 pallini. Nar
vas ja N.-Iõesu«s olid tormipuhan
gud lumetuifuga teisipäeva öösel ja
järgneval päeval võrdlemisi Lugevad.
R.-3ões««s ott 11-kraadittse külmaga

tuule kiirus 8 palli. Narvas näitas

rul ainult üksikuid talunikke hobustega,
needki olid lähedalt küladest.

Nii Narvas, N.-Zõesuus kui ka
Alutagusel torm erilisi kahjusid pole
tekitanud, välja arvatud üksikud telefonirikked Narvas, mis kohe paran
dati.

kraadiklaas tormi ajal 10,7 pügalat
alla nulli. Tormi ja lumetuisu paisu

Mees jäi tuisus rongi ette.

des teisipäeva õhtul muutus ilm lausa

giga toodi Tallinna keskhaiglasse ravi

pimedaks. Tuisk ja lumi mühas sega
mini, peletades inimesed tänavailt.
Lumemöllu tõttu saabus kolmapäe
va hommikul Tallinna postrong Nar
va umbes kahetunnilife HÜjaksjäämisega. Samuti hilines IVa tunni võrra

Kolmapäeval hommikuse Narma ron-

misele Rakveres, Aleksandri tän 56
elutsev Johan T r e p e l, 56. a. vana,
kes oli jäänud rongi alla, mille tagajär
jel tal murdus üks jalg altpoolt põlve.

Lõikav tuul ja lumetuisk takistas
ka talunikke Unna tulemast. Kolma

T. oli minemas raudteeliini mööda
Raasiku poole. Tuisu ja tuule tõttu ta
ei pannud tähele seljatagant lähenevat
rongi ja jäi rongi alla. Õnnetus juhtus

päeval võis näha Narva Peetri tu

Kehra ja Raasiku jaamade wahel.

neljapäeval hommikune postrong.

tähendatud, et nimiosa ^Silvas* oli
..süüdi" selles, et pr. Laidist sai „Estoonia" opereti primadonna
Teatribüroo.

Kaubawedu jSLHmrjekatt Narwa ja Narwa-Iõefuu wahel.
Huvitavamate ja haaravamate spor
dialade hulka kuulub sõit jääpurjekal.
Selle spordiala harrastamiseks Narvas
on olemas hääd võimalused — suur jõ
gi ja lähedane meri. Mingipärast ei ole
aga sporditsemine jääpurjekast Narvas

on reedel, 18 skp. Päevakorras on rida
punkte, mis tõotavad rohkeid sõnavõt
mist ja vaidlust: 1) sise- ja kohtumimsteeriumi^rewidentide protokolli ettekandmine;
2) 1930 /31. a. linna aruanne; 3) rendile,

läbi löönud. Narva jahtklubi, purjeka-

semstvo haigemaja edaspidise kasutamise
küsimus; 7) rahvamajade võrgu küsimus;

8) restoran .,Pariisi" ületoomiseks Posti

tän. 73 (Koka majja) loaandmine; 9)
tee- ja söögimaja awamisekst loaandmi-

neTallinna maant. nr. 4.

Poeg, kes emale kirstunaelaks.

Narwa wallas elutsew Maria Miasnikow on
oma täisealise poja Romaniga hädas. Poiss

wahel — nii kurtis õnnetu ema oma häda

politseile. Ühel õhtul tulnud ta >älle purujoobnult koju, lärmitsenud ja tõstnud ema wastu
rusikaid. See asjaolu andiski põhjust, miks ema
läks politseile oma poja peale kaebama. Awalduse põhjal koostati R. Mjasnikowile rahurik-

ga: siis lõikab purjel lobjakusse, purska-

gastas niiwõrt rängasti, et enam asja

va veejoa saatel Lobjakusse sõitnud

ei saanud.
Pooltosina ümber leidub jääpurjekaid

aga Narwa-Iõesuus, mis kuuluvad wähemate liiki. Neid võib seal näha tihtilugu tegevuses, kusjuures, suuremaks

gemist tegema.

vaid valvel olla, et sõidukist ei lenda
välja. See õnnetus on aga kerge tule-

sutab oma sõidukit järjekindlaks kauba

küll valmis, ent ei kannatanud välja
«elutormi": tugev tuulepuhang tõukas
kerge ehitusega sõiduki uperkuuti ja wi-

võtu ja poolehoiu osaliseks, siis tõotab
eelseisev noorte kevadpüha, milleks hoolfalt valmistutakse ette, eriti tuua elevust.
*

Kreenholmi liuväljal NMKÜ korraldusel homme, pühapäeval, kella 6—8-ni
õhtu! mängib muusika. Läinud pühapäe-

va! muusikatundidel liuväli aina kihas

*

Terve maailm kannatab ületoodangu all: üleproduktsioon põllumajanduses,
tööstuses, üleproduktsioon haritlastest,

töölistest, ühe sõnaga — überall. Selle
tagajärg on üldine majanduslik surutis.
Raskem aga, kui see, on Rakvere!

konda „naiste surutis". Mõeldagu —
viimaste andmete järele ka R rkweres
tuleb iga meeskodaniku kohta l‘/a naist!
Ehk: kes kõvem mees, sellele veel kogu
ni kaks.

Virumaa õpetajate päeval andis üks
tark mees nõu, kuidas pääseda tööta tööUstest ja ühtlast 0naiste surutisest": iga

vallaline meesõpetaja abiellugu kohata

naisõpetajaga ja vastupidi — naisõpe
taja, kel koht, võtku oma hoolekandmisele

üks ^meeshing". Ja tööpuudus kohe na
gu käega pühitud. Tehtagu proovi. Ehk
aitab!
*

Homme, pühapäeval, tuleb Rakve-

res pidamisele poliitiline pulmapidu.
Koonduse-«mõreja" sammub oma.peiu"kogude käekõr val altari ette — kiriklikult

kinnitama oma abielu. Kaua siis ikka
proo viabielu elada! Pärast jää viimati
alimentidega hädasse. Peiupoisse ja pruut-

neitseid sõidavad mängima suured soksad Toompealt, eesotsas vana Teemandiga. Tervist „noorpaarile" juuakse priistmaja einelauas.

Näib, kuis läheb!

Kreeuholmi tööliste üldkoosolek pühapäewal.
Töölised 48-tunnittse töönädala
vastu?
Eelolewal pühapäewal on k.-s. „Wöitleja" saalis Kreenholmi vabriku tööliste
üldkoosolek, kus tuleb kaalumisele wabri-

kuwalitsuselt ette pandud 48-tunnilise
töönädala küsimus.

Praegu töötad Kreenholmi vabrik
osati kuus, viis ja kolm päeva nädalas, igapäev 8 tundi, peale laupäevaste
päevade, millal viis ja kolm päeva töö
tavates osakondades töö seisab, ja kuus
päeva nädalas töötavates osakondades
on tööpäeva pikkus kuus tundi. Wabrikuwalitsus tahab viimati mainitud osa
kondades nädala töötundide arvu viia
48 peale, muutes laupäevased päewad
ka 8 tunnilisteks. Töölised ei taha leppi
da uue töökorraldusega, kuna tükitööliste
teenistus seeläbi ei suurene palju mida-

uisutajaist.

gi, rääkimata päeV «töölistest, sest lau
päeviti tehtud kahe ületunni eest erilist

R. Kallaste hokiklubi tree

tasu neile ei makseta.

neriks.

Ialgpallimehed juba harjutawa d.

Narva hokiklubi jalgpallimeeskonna

kohale. Hokiklubi jalgpallimehed on tree-

ninguga, mis käib kaks korda nädalas,
R. Kallaste juhatusel juba alustanud.

Tallinna jutlustaja P. Passelmanni
osawõtul pühapäewal. IS. ftp., kell 10 homm.

Rarwas, Madise tän. 28, esimene Vaimulik
terwitusekoosolek. Pääs kõigile waba.'

Lõhkus korterit ja tõstis tänavale.

Kaj Sarap, kelle elukoht Woka wallas, aval
das ametiwõimudele. et teda olewat käinud tü
ütamas majaomanik Eduard Silman, kes lam
mutanud tema elukorteri ja tõstnud teda ühes

asjadega täuawale. Omawoliliselt talitawale
majaomanikule koostati protokoll.

Narvast läks Jõhvi kerjama. Iõh

wi alewis tabati Narwa elanik Joosep Pall.
kes kerjas awalikult alewi tänawail. Ta Võe
takse Vastutusele,

-Jõesuu kaupmees, jääpurjeka omanik, ka

ta peale tostnawõrra sõitjaid. Soodsa
tuule ja sõiduteega kihutab sõiduk üle
lv0 klm. tunnis, kattes tihtilugu Narva
ja Narwa-Iõefuu vahelise maa 12—15
minutiga. Iäälõhedest, mis sageli paar
meetrit laiad, kargab sõiduk üle «nagu

ettekandeid. Kuna NMKÜ esinemised
Kreenholmis on saanud ikka sooja osa

Protokoll märgib eksimusi

daohtlik sõit. Pöörasel kihutamisel tuleb

K-le. Purjel on nii suur, et võib võt

sil laulumäng, esitatakse spordi- ja muid

Muuseas — kirik (ja kell) on ainult
vanal kogudusel.

Samasugune muudatus töökorraldu

ses on juba läbi viidud Pärnu Sindi
tekstiil wobrikus.

öswalrve apteegid.
Kuni 12. märtsini on öäwalwe J Lusti

apteegis. Suures tän. 18.—19., märtsini on
õõwalwe Peetri apteegis, Peetri platsil. RarwaISesuus on ööwalwe alewi apteegis. Vabaduse

tän. ja Jõhwis — Iõhwi alewi apteegis. Tu
ruplatsil.

wardanud. Samuti wöetakse wastutusele Jaan
Kauba ähwardamise pärast Kohtla walla elanik

Iwan Kosmin. — Iärwe wallas, Valaste alg

koolimajas peol rikkusid joobnult rahu Iärwe

walla mehed Voldemar Uusmees ja Jaan
Überba. — Rarwas wõett joobnult tänawal
rahurikkumtse pärast wahi alla Teodor Rosow.

kumise pärast protokoll.

ma. Ka peavad sõitjad soojalt riietatud
olema, ja isegi siis on neil tunne, nagu
puhuks tuul paljale ihule.
Narvas tegi jääpurjeka ehitamisega
katset ka keegi jahisportlane. Purjek sai

koostatakse kõigiti mitmekesiselt. On teok-

treeneriks on kutsutud rahvusmeeskonna

kuna talveti on tegevus soigus. Ometi

Praegu on Narvas ainult üks jää-

juba käimas. Noorte kevadpüha eeskava

ja mullune «Estoonia" mängija R. Kallaste, kes neil päevil Tallinnast saabus

peaks jahtklubi ka selle sösarspordiga te-

purjel, mis kuulub kohalikule töösturile

joonelise noorte kevadpeo, milleks eeltööd

pidaja E. Veberiga; 4) rendilepingu
uuendamine aerulaevanduse pidaja
E Kotschneviga; 5) linna 1931/32. a.
lisaeelar ve nr. 3; 6) end. Iamburgi

35 puuda. Sellased äpardused ja vae
vad ei kaalu aga üles «kiirusejoowastust", mida pakub maruline ja tihti hä-

spordi harrastaja, tegutseb ainult suveti,

hulga noori, 2. aprillil korraldab suure

pingu pikendamine Väike-Soldino mõisa

linnu tiivul", kui küllaldane hoog sees
on. Täbaravõitu on aga sõit sulailmasõiduki välj «kangutamine nõuab rasket
tööd, sest „riistopuu" kaalub oma 30—

wad kewadpüha.
Suurejooneline noorte kevadpidu

Narva linnavolikogu koosolek

joob kõik teenitud raha ja kakleb joobnult küla

Jääpurjekad Narva-Jõel.

Kreenholmi noored pühitse-

ainult oma koguduse surnule, võõra koguduse surnule aga siis, kui õpetajal ka
dunukesega juhtus olema head läbisaamist. Muidu mitte.

«otsaks" on retk Narwa. Üks Narva-

veoks Narwa ja Narwa-Iõefuu vahel.
Ruumi jätkub ka reisijaile. Sageli on
Narwa ja Narwa-Iõefuu kohal mitu jääpurjekat teel. Tihti juhtub, et jäädakfegi

teele, — kas avarii puhul või lakkab

Zoobnuterohke Jõhvi laat. Iõhwi
laadaplatsil rikkus joobnult rahu Otto Kiin ;a

joobnult ilmusid awalikku kohta Johannes
Kuusmik, Jüri Walk ja Robert Haamer. —
Eduard,Koort ja Ewald Proosamets kaklesid
wiinastanud olekus Iõhwi alewi restoranis.
Samas restoranis mürgeldamise pärast Võetak
se Vastutusele August Wingekell.

Muda mustas mehe au. Erm wallas
elutsewal Amanda Mudal oli halb komme, et
ta kõik kuuldud jutud teistele edasi rääkis ja

kus waja, omalt poolt «wörwi" juure Üsas.
Hiljuti ta lewitas laimuluttusid kellegi sama
walla mehe August Prokowi kohta, kes ei jät
nud aga asja nii, waid teatas loost polttseile.
Laimajale koostati protokoll.

Omavoli. Protokoll koostati Peetri wal
la elanikule Johannes Kreissenile wõõra wara
raiskamise ja omawoü tarwitamise pärast. —■
Politseile teatas Soldinos elutsev Friedrich Stimenson. et tema metsast on tundmata isikud
omawoliliselt puid maha saaginud ja ära wii-

nud. — Lrra wallas raius August Aia omavoliliselt Arnold Vinni metsa.
PistekstMUfi. Narmas, 4. Uusküla tän.
nr. 13—8 elutsew Ida Serge teatas politseile,

et Suur°Kreenholmi prospekt nr. 7l asuma
maja omanik ei pidawat majaesist kõnniteed
korras. — Awaliknaine Johanna J. hoidus körwale sunduslikust arstilifest järelewaatusest. —
Loomapnnamises süüdistatakse Narwa elanikke

Bernbard Kariat, Alfred Kortsmanni ja Ar

nold Borkmanni. — Mäetaguse walla talunik

ZaanOttomar Niine eksis hobusepasside regist
reerimise kohta käiwa seaduse wastu. — Skarjatina walla mees Aleksander Lunatscharski jõi

awalikus kohas denatureeritud piiritust ning
rikkus rahu. Joobnult ilmusid avalikku kohta
Vassili Anissimow ja Aleksander Vassiljew,
kes elawad Narmas, — Iganenud peatuslubadega elasid Narmas, Seene tän nr. 7—I2elutsew kodakondsuseta Nikolai Uljanow, Mäetagu
se walla elanik Anton Kaltschuk, Püssi wallas

elutsew Sergei Ignatjew ja Viktor Slawinski,
kelle elukoht Iärwe wallas. — Loata laskeriista pidamise pärast wöetakse wastutusele Kohtla

wallas elutsew Jaan Kaup.

Paugutasid küla wahel revolvrit.

Peks, ähvardused, rahurikkumised...

Vastutusele wöetakse Kiwiöli pölewkiwikaewan-

lihtsalt tuul puhumast. Siis ei ole muud, Mäetaguse walla elanik Pawel Larionom süü
distab peksmises sama walla meest Johannes
kui jäta sõiduk sedapuhku saatuse hoolde
Kiwili. — Nikolai Bogdanow, kelle elukoht
ja tule teisel päeval sõbramehe purjekaKohtla-Järwe põlewtiwikaewanduses, kaebas
ga järele.
politseile, et Iwan Nikolajew olewat teda äh-

Väljaots, kes „sooja peaga'' paugutasid teiste
hirmutamiseks rewolwrist Ühele neist. A. Viilupile koostati weel protokoll loata laskeriista

duses elutsema d August MUup ja Herbert

pidamise pärast.

I
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Alutaguse Elu
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Müüa

noorkotkaste vanemate kogu korraldusel

r;Salakaubawedajady
R. Dinteri 4-waatusl. komöödia.

Tegelastena esinevad: prd. L. Dener, L. Neggo, prl. R. Kirikmar, h-rad R. Bachtnann, J. Hansing, J. Lepp, W Must,
W. Muurmetsä, W. Neggo, E. Pihlau, E. Saks, R. Savi.

laup. 12. märtsil 1932
täpselt kell V29 õhtul

M. Speek ja teised. Lavastaja J. Hansing.
Piit noorkotkaste laagrielust. Tants, einelaud.

Piletid: 1 kr. 25 s. (esim. read), 75 s «järgnevad read', 25 s.
(õpilased ja kaitsev ajateenijad). Saadawal ..Kooli", W. Musta
ja R. Savi kaupl,, laup. kella 6 õht. alates teatri kassas.
Riietehoid 10 senti.

talu
koht

Noqu maaling
keskajast.

Linna lähedal häädel tingi
mustel suurus 70 tiinu ehi
tused korras. Teateid saab
Posti tän E S. Ühisus kau

Inglise kunin
ga kaardiwägi
ratsutab talwise!

hommikul Buc-

plusest.

kinghami lossi
ette, Londonis.

NARVA TEATER JVG1TLEJAS"
Pühapäewal, 13 märtsil kell 8 õhtul

..Estonia** teatri primadonna. ÜSl

CREPE GEORGETTE

Hllvg Laidi .JllUQ

ON MOODNE.
JA SEE ON SAADAVAL

WIIMIIlU kaastegevuse! IjUNIilüIIIIIIIllNII FFM "" m

E. Kalmani operett 3 w. 4 p. Esietenduse koosseisuga
ja täie orkestri saatel.
Pääsmed 150—25 s. Eelmüük «Kooli* kaupluses Suur

K.

t. 16, M. Võhma äris Joala t. 16 ja kaks tundi enne

TEKLA“

algust teatri kassas.

Narma Eesti Selts „ ILMARINE".

Laupäeval.
12. Män9,b
L. Wigla
märtsil
1932. a. Wai»lUl5"OIUU
puhkpillid
orkester
Wahetpidamata tants. Algus kell 9 õhtul. Lõpp keii 2 öösel.
Pääsmed 35 senti. Riietehoid 5 senti
Pühapäeval, 13 märtsil >932. kell 4 päeval
viimast korda rahvaetenduseks

Juuremaksuks põllumehele vajatakse 550.000 krooni.

(EESTISIID)

I

Või väljaveo preemiad vJjj}||fe

NARVA OSAKONNAS PEETRI PL. 6.
ÜLEJÄÄGID SUURE
HINNAALANDUSEGA.

Walge laev — aastal 1905.

Neil pöetud valmib põllutööministeerimms seaduse eelnõu wõi mäljaweo
preemiate elluwilmiseks. Enne wastawa
seaduse eelnõu esitamist tegi põllutöö,
minister mojondu^mmistrile ettepaneku

leida tarwilist summe S50.000 krooni
ulatuses esitatama seaduse eelnõu teostamiseks wõi wälja-veo preemiate maksmisel. Juurdemaksu põllumeestele kawat-

Pääsmed 15 senti.

Kell 9 õhtul

l^nntcorEnall Mängib L. Wigla jazz-orkester.

tvonisen pail Pääsmed 15 s. Riietehoid 5snt.

ieb põllutööministeerium teostada 1.

sordi wõi pealt Ekr. 2,50 surnuks

EELTERDE: Palmipuude pühal, 20. märtsil kell 5 rahvaetenduseks 3 vaat. operett „E majõe lõoke". I kevadpühal R.Rrry

tünnilt, kusjuures kestwushindamise
tagajärjed wõetakse arwesse. Pree
miaid on ka matsus maksta juhul, kui
piim.talitustele waljamaksetaw wõi hind
on olnud mähemalt ube kuu jooksul alla
Ekr. 1,75 kilolt. 1932/33 majandusaas-

tal loodetakse wälja wedada 250.000

tünni ümber wõid. Wälja Veo juuremaksu tuleks teostada seega umbes 83
protsendile kogu wäljaweost ehk 220.000
ünm wõi pealt kogusummas 550.000 kr.
tulatufes.

10 aastase lavategevuse juubeli-etendused.

Kõned.

Peetri Tuletõrje saalis. Malmi tän. 4. — —
Pühapäewal, 13. märtsil s. a. kell 6 õhtul.

„Piibli viimane aj aar v".
Jsrael. Kristus, ja paganad...?

Teisipäewal, 15, märtsil s. a. kell 7 õhtul.

„Kaks templi teenistust".

Wanaseaduse maine, ja uueseaduse taewane templi
teenistust, ja nende tähenpus. WALGUSP1LD1D.

Laulukoor. Laululehed. Kõik kutsutud!
Juti. A. Aug.

Uuesti avanud pfissitõökõja.
Võtan vastu igasuguseid jahipüsside paranduse töid:
sean halwasti laskjad püssid hästi laskma, raudade
mustamine, uute laadide valmistamine j.n.e.

Tööd teen isiklikult ja võistlemata headuses, mida
minu kauaaegne praktika võimaldab.

Alex. Passup.

Püssitöökoda Narvas, Malmi tän. 5. (Tuisk’i majas).

nn

Haua Peetri Vahal. Tulel.
Seltsi einelauas saadawal

maitseva
id1011
I au~
ii id nats vaiu
Narva Ohuasjmduse ühing korraldab
pühapäewal, 13. märtsil kell 11 hommikul

kino „Skatingis“ suurema öhuasjanduse

ö

propageerimse koosoleku

kõneleb kindr.J.Tõrvandteemil„Õhukaitse“
Peale kõnet demonstreeritakse hästiõnnestunut ja Tallinna kinodes suure eduga läbi
löönud Th. Lutsu suursaawutust eesti lil mi
Gaas! Gaas! Gaas!
Waheaegadel mängib 1 se diwiisi orkester
Sissepääs wabatahtliku maksu eest —
Juhatus.
alammääraga 10 senti.

na- jn õhtusööke
Köök uue ökonomi pr. Toro

Lõunad ä 40 senti ja

seltsi ruumes.

JUHATUS.

re pagari ahjuga. Teateid

saab 3 Uusküla tän. nr. 13.

Väiksed

rohamehed
tarvitage juhust! Müün maja
väga soodsatel tingimustel.

Narvas suurema viljapuu

narde ja vaba aia maa,

aasta peakoosolek
peetakse pühapäewal, 13. märtsil 1932 a. päewa! lin
na raamatukogu ruumides, (sissekäik Suurelt täna*
walt kino »KoitM uksest)

60 õuna puud, 500 marja
põõsast. Maja kahe kordne,
kõrvalhooned, suured looma

ruumid, saun, pesu köök.
Kõik uus ehitus. Osta soo
vijaid palun kirjad jätta slt.

«Soovin osta."

maa väekomisjoni abiesimeheks.

13. kasarm, mis teatawasti läinud sügi
sel lammutati.
Uute elamute püstitamisel torkab silma, et Üldiselt eelistatakse ehitada Ühekordseid puumaiv.

väikese elukorteriga, soovi
tav poe sisseseadega. Tea

tada ühes kuu üüriga slt.
.5 kr. N. 702450 ettenäita
jale.*

Nurmi elukutseliseks?
Ü^s Rootsi leht teatab, et kuulus
Soome kaugemaajooksja Nurmi tahetakse
diskwalif tseerida. Rihwusw^heline kerge

jõustiku liit ole vat Soome wastawale
liidule teatanud,' et kui Nurmi Soome
liidu paolt ei diskwalifitseerita, siis rahmus vaheline liit teeb seda ise. Nurnüt

Eesti-Soome „ üinalepingule" kirju
tati möödunud kolmapäewal Helsingis
all-. See lepingu o^a, mis käsitab Eesti

oli viimane mäss.

Aktused koslides C. N. Jakobfoni 50 a. surmapäeva
puhul.

Wastuwõtt kella 1—2 p. 1.
ja 6—7.30 õht. Laupäeviti
õhtust wastuwõttu ei ole.
Narwa, Peetri pl. 3.

l9. märsfll möödub 50 aastat mei*
suure ärkamiseaja tegelase Carl Robert

Jakobsoni surmapäewast. Haridus'
ministeeriumi korraldusel koolides 19märtsil tahe wnmase tunni aseme! sel
puhul peetakse aktust kadunu rahvatege»
lase mälestuseks. Aktuste kawas on ?päe-

Dr. Ilse Uoäm-Põder

wakohane kõne, ettekandeid E. R. Jakob
soni töödest, muusikalist ja laulu-ettekandeid õpilastelt j. m.

naishaigused ja sQnnitusabi.

lewad kokku.

Narwa, Peetri pl. 3.
Wastuwõtt kella V2^—V2IO

hom. ja kella 3-5 p. I.

Jöhwi wabadussõjalafed tu-

ei ole.
Dr Haria Heinrichil-

tain
Nais.suguja sisehalgused
Vastuvõtmine äripäevadel
kella 11—1 ja 5-7.
Joala tän. nr. 19 Sinka m.
(Juhkentali apteegi kõrval).

Hra KrRlühlna

lisakus
wõtab .Põhja Eesti4‘
tellimisi wastu.

..Estonia** dranmatrupi küiaskdigo-^
etendus Narwa teatris
läinud kolmapäe val möödus rohke osa»
wõtu tähe all. Külasetendlastele, kellest
eriti paistsid malja teenelised näitlejad

Paul Pinna, Betly Kuuskmann ja Al
bert Üksip, oma meisterlikult tõlgitsetud
osades a valdati elawalt kütust.
Soomlaste Äpardunud kojusõit.
Kaks meest hobuste ja kraamiga merre.

Soomest houustega üle lahe, asusid nel
japäewal jälle koduteele. Sõit läks libe
dasti 2—3 kilomeetrit piki jääd, ent siis
juhtus õnnetus. Kaks hobust ühes regede

. Hambaarst

nädalas vastu.

piiritust

koosoleku. Liidu iegewus lämud aastal
ümber koondunud üle saja. Päewakorras
on ka Jöhwi langenud Vabadussõjalaste
mälestussamba püstitamise küsimus, mis

Võtan nüüd aiuult 4 päeva

praegu koostamise! Soomlased telliwad
meilt märtsikuu jooksul 2 miljonit liitrit

Läinud teisipäewal N.-Jõesuu alewisse saabunud 5 soomlast, kes tulid

on õige elaw olnud, liikmeid on liidu

A Reise

pool ost, tcrwat kaupa Soomes, on praegu
wee! lahtine Nende kaupade nimekiri on

Pühapäewal Jöhwi Vabadussõjalaste
liit algkooli ruumes psab oma aasta-pea-

Kõnetr. 312.

Kuulutus.

1 grupi majanduse ülem.

waiiti Gmfi desarmeerimise konwerentst

tute hulka kuulub ka K ulgul asu w Kreenh olmi

juhtuks enam niisuguseid sündmusi, nagu

Soovin üürida Narvas käida
vas kohas väike

mitmesugust vana rauda, plekki
ja naha tükke.

maja 105 elukorteriga. Wiimati maini

lustada sisemist rahu, et tukewikus ei

juhuslikult hääs korras ka
hekordne puust elumaja.

toiduainete kaupluseks ühes

'Kindral Laidoner

Suur tän. 20, telef. 2-12.

Pühapäev. 10—1-ni
Teistel päevadel vastuvõttu

mnabe eniimpiikkumise teel

osakond ja noorkotkaste malewkond.

Sisemised la suguhaigused.
Elektrirawimiskabinett,
kõrgustikupäike.
Wastuwõtmine kella 10—1

müüakse

äriruum

patarei kantselei, naiskodukaitse Jöhwi

„Viinaieping" Soomega.

1. koosoleku juhataja ja vrotokolli kirjutaja walimine.
2. Aruanded 1931 aasta tegewuse üle ja nende kinnit.
3. 1931 aasta puhtakasu jaotamine.
4. 1932 aasta eelarwe kinnitamine.
5. Walimised põhikirja järele.
6. Koosolekul tekkinud küsimused
Narwa Tarwitajateüh. «Ait" juhatus.

Telef 125.

Staabi juures leiaksid ulualust Jöhwi

osja kohtulik ükmtdeerimine. Valitsus tahab tegutseda põhjalikult ja püüab kind

Odavasti

Teateid saab adv. A Pahla’lt
Narvas, Peetri pl. 2.

sustanud jaatawalt ja Jöhwi malewkonna staabi ülewnmine uutesse ruumi
desse sünnib lähemate päevade sees.

DrAKress

PÄEWAKORD:

grupi patarei Ns 2 (Narwas, Surnuaia tän, 22/24)

13 tooga. Täiesti lammutatud on 7

maja rahwamajade wõrku. Kuna kooli
majas on wabu ruumisid olemas, pöö
ras Jöhwi male mk. juhatus alewiwalitfufe poole palwega, et staabi alla an
taks ruumid, mille eest staap maksaks
tasu. Alewi Valitsus on selle palme ot

süüdistatakse selles, et tema esitawat alati
wäga kõrged kuluarwed.

Kesknädal, neljapäev, lau
päev 10—1 ja 2 - 5-ni

15. märtsil s. a. kell 10 hom. I suurtükiwäe

ehitist 77 toaga. Wanu elamuid on ehitatud ümber 8, kokku 46 toaga. Ümberehituse tagajärjel on hä Vinud 3 elamut

Jõhvi malevkonna staap kolfb.i

Neil päewit wõeti Jöhwi algkooli

mine on praegu käsil ja sellele järgneb

gused.

aiaga, peale maasika pee

Narwa Tarwitajateühisus «AIT* liikmete

Aasta jooksul on püstitatud 14 uut

seletuse Soome wnmaste sündmuste kohta.

Nina-, kurgu- ja sisehaiväike puu maja 1000 ruutsülda puuvilja aiaga ja suu

kell 10 e. I. N. E. «ILMARILE"

nas ehitustegewus elawom. Hoonete ehi
tamine areneb peamiselt Unnaserwadel.

Selles seletuses öeldakse, et mässu uuri-

Välja üürida täiesti remonteeritud 3 toa ja köögiga

Dsstü-peokoosolek,

pühapäewal, 13. märtsil 1932.a.

tatel. Juba möödunud hooajal oli Un

Soome wolirsus andis parlamendile

õhtusöögid ä 35 senti.

Dr. 1. KEERBERQ

osawõtma ilmuda, peetakse

Nagu Narwa Unna ehitusosakonna
andmed näitawad, tõotab kewade lähenemisega eelolew ehilushooaeg kujuneda
Narwas elawamaks kui Varematel aas-

tuse mässu kohta.

nad odawamad kui kuski mujal

Grünbergilt Samas ära anda
möbleeritud tuba.

millest panga liikmeid palutakse

14 uut ehitust.

Soome walitsns andis sele

asjatundlikul juhtimisel. Hin

Järel pärida Aia tän. nr. 2

MMM IHSHIO)

Ehitushooaeg tuleb elaw.

Läinud aastal püstitati Narwas

ja meestega langes nõrga jää "tõttd

ei taha paigalt nihkuda, kuigi wastaw

merre. Suuri aewu läks meestel korda

komitee teotseb juba kümme aastat. Sa

hobuseid jääaugust wälja tõmmata, kuia
kahju saadi siiski niipalju, et Naewast ju
N -Jõesuust ostetud kojuwiidaw külakoft

muti on päewakorda wõetud Jöhwi lä
hedal langenud kapten Jürgensonile mälestustahwli ülesseadmine.

Tiiri paberivabrik seisma.

Kolmapäewal peale lõunat pandi
Türi paberiwabrikus teadaanne wälja, et

wobrik jääb seisma 23. märtsist täieli
kult ja määramata aja peale. Waüandamisele kuulub selle läbi umbes 250 töö
list. Wäiistellimist wabrikul ei olewat ja
siseturu jaoks olewot juba kõik laod täis

Kuum West põletas jalad.

wajus põhja. Üleni jäätunult pöördusid
mõlemad õnnetud N.-Jõesuhu tagasi,
kuna teised jätkasid matka Soome ranna
poole. Reede hommikul asusid mõlemad

jälle uuesti teele, liitudes Kundast tul
nud 8 soomlasega, kes samuti tulnud ho«
bustega üle lahe Eestisse.

Kttseudust koduweiui walmistamiseks.
Majandusministeeriumis on Valmi

Läinud neljapäewal juhtus Norras

nud seaduseelnõu, millega tahetakse pii

a.-s. „Willa" wärwimise-osakonnas töölise Robert B u u t si g a õnnetus. Wärwikatlast möödudes lõi ta ettewaatamatufe tõttu jalaga selle ees olema prundi
ära, kust kuum wen walgus töölise jal

rata koduweiui Valmistamist. Oma tarwituseks lubatakse Valmistada aastas
m- ksimaalselt 50 liitrit weim, üle selle
normi Valmistatud wein kuuluks aktsiisi-

gadele, tekitades kergemaid põlehshaawu.

karistuse alla rahatrahwiga kuni 500 kr.
wõi Vangistusega kuni 6 kuuni.

Tööline wabaslati mõneks päewaks töölt.

maksu alla ja selle mittetasujad langeksid

Vastutav tolmotajr Hans Lil!
Väljaandja K.-U.-O. „Pöhja Lesti - K.-U.-Ü. . .põhja EmU" trükk. 1962

