üksiku numbri hind 5 senti.

Toimetus ja talitus Jimub 3 korda nädalas
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Kõnetraat nr. 4

ALUTAGUSE ELU

Toimetaja kõnetunnid
kella 11 —1.

Talitus avatud 9-6.

Kuulutuste hinnad:
veeru millimeeter kuu-

ja Alutaguse häälekandja

lutusküljel 3 snt. eesküljel
10 senti, tekstist? senti

Nr 47 (217).
»
H

Algus äripäevadel
kell 5.30.

snt., 6 Kuud sui., 12
kuud 6 kr. 7£ s;nti.

Üks kord nädalas it>a
laupäev.

Kuu 20 5., :> kuud 60 s.,
6 kuud i20 s., 12 k. 240 s.

Tellimisi võtavad vastu

posüagen tuurid.

iii. aastakäik

Täna ja edasi. Täna ja edasi.

1. mai möödus rahulikult.

„Metsikud orhideed"

Elaw liikumine tSuaWail. Hulk rahvakoosolekuid. „N^HwarSudamiue- piirile.

(... ja sosistab eksootiline öö)

Piiril oli tänavu vaikne.
1. mai saabus tänawu sooja ja päik

Pühapäevadel kl. 3.

2) Suurepärane kiim sportlaste elust.

sepaistelise kewadilmaga. Juba Vara

Platside hinnad

------ ■ Kuulus võidusõitja" =^-^==

hommikul oli rahwast tänawail liikumas,
üksikud olid ehtinud end punaste lipsude

15-50 8.

Kuu 60 senti, 3 kuud >75

kõik postkontorid ja

JShwis, teiftpüewal, 3. mail 1S83. a.
Greta Garbo, Niis Aster, Levis Stone kaunimas armastus romansis:

Tel. 108.

TeUimisehind po tiga
korda nädalas.

Draama 8 jaos. Peaosis: ANITA PAGGE, VILJAM HAINES ja t.

TEADAANNE.

Westerwalli tän. nurgale, et oodata
kaitsewäe ja kaitseliidu jalutuskäiku, mis
1. diwiisi orkestri saatel wälius Herman

Narvas, Suur t. 14.,
tehakse tõid alandatud hindadega
Habemeajamine eau de-colognega —

ni kindkuse õuelt, suundudes Tallinna

Peetri kogudus pidas aasta-peakoosoleku.
i. mail peeti Peetri kiriku koguduse
masas koguduse aasto-peakoosolek, milkest osa wõttis ligi sada koguduselngei.

Koosolek awati waimuliku laulu ning
pal ega. Juhatas K. Maastk, protokollis
J. Gulbe. Läinud aasta tegewuse ja
kassa aruanne kinnitati suhatuse poolt
esitatud kujul. Rahalist ülejääki on iäinud tegewusaastast 7.313 kr. 17 f. Sa
muti kinnitati koguduse 1932. a. eelarwe
tasakaalus 6.850 krooniga.

Suuremaid kawatsust eelolewal aas
tal on koguduse! õpetaja korteri ülewii-

ja kütte arwel Vähemalt ooO kr. wõrra
aastas ja see kulu tasuks end täielikult
3 aasia jooksul.

Koguduse juhatus otsustas korral-

dada 26 juunil s. a. Narvas waimuliku laulupäewa ja ostis selleks otstarbeks ära 450 kr. eest Joaorgu ehitatud
laululawa Seni on laulupäewaks üles
annud juba 20 koori 80 lauljaga.

Kiriku nõukoguse walitt: J Kuusk,
Cd. Keder, J. Leemann, J. Roots, W.
Otter, K. Ant, J. Lust, M. Lukmann
pr. M. Leinfeldt ja G Ottisaar.

mine kogudusemajasse, kus endised tlasst-

Kirikupäewa ja sinodi saadikuiks wa-

ruumid ehitatakse ümber elukortereiks.

liti tagasi J. Lust ja P Ellert, samuti

Ümberehitus läheks umbkaudse arwestuse

remisjonikomisjonisse waliti tagasi en
dised K. Toro, J. Reinberg ja R Wülup.

järele maksma 1750 kr Selle läbi wähen eksid koguduse kulud õpetaja korteri üüri

15 senti.

Habemeajamise juures juuksekammimine vegetali ja brioliniga — 10 senti,

Juukselõikamine daamidele ja härra
dele — 25—35 s.
Juukselõikamise juures vegetal ja
briolin — tasuta.
Töö puhas ja korralik.

lõikama.

Kreenholmi turbarappa tööle 40 inimest,

naist ja mehi. Rabas algab tmbalõikus

lana, teisipäeval ja kestab ühe Vahe
tusega kogu suwe. Läinud aastal töötati
turbarabas 90 inimesega 2 Vahetusega,
kuna siis oli wabriku küttematerjali tarwidus suurem.

Tuletõrje peamehed olid koos.

NMKÜ korraldas mai-jumala-

Attendrrst Narwa jtuletörje waljaõppes.

Nar va Aleksandri kirikus pühapäewal

Läinud reedel oli Narwa tuletõrje iidele korraldatakse ekskursioone wabriku
üldjuhataja kokkukutsel Narwa tuletõrje- tuletõrje sisseseadega tutwumiseks jne.
peameeste koosolek, kus harutati kohaliku Õppekawa on wälja töötatud Nar va Imtuletõrjeasjanduse paremale järjele tõsi- na tuletõrje-selisi poolt ja on leidnud
mist. Selleks töötatakse wälja meeskon- heakskiitmist kõikide Narwa tuletõrje-ordade Väljaõpetamiseks kindel õppekawa. ganisatstoonidelt. Harjutustega alatakse
Peale teoreetiliste ja praktiliste õppetun- juba lähema! ajal.
dide hakatakse tuletõrjujatele korraldama Tulelõrjeliidu aasta-peakoosolek peetaktilist õppust linnas ja Väljaspool. Juh- mkse 12. juunil Tapal.

Õudne leid raudteel.

wa lutp. Leiu awastajaks oli Lümatu
raudteejaama lähedal elutsew metsawaht

Tärk, kes teatas loost ametiwõimudele.

Surnuks osutus Oskar A n d e r,

Riigiametnikkudele palk
20. mail.
Wnbariigi Valitsus kinnitas majandusmmisteeriumi ettepaneku, maksta riigi
teenijatele ja amstnikkudele maikuu palk

20. mail.

Teadmiseks inwaliididele.
Wigastatud sõjameeste ühingu Narwa osakonna juhatus teatad, et Narmas
ja ümbruskonnas asuwatel inwaliididel,

32 a. mana, pärit Taewere wallast,Wiljandimaalt. Alul arwati, et tegemist on
roimaga rööwimise otstarbel. Nagu aga
arstlik järele vaatus näitab, langeb see
oletus ära. Mehel on peale peaha rabe
meel rinnakorw sisse muljutud. Nähtawasti on ta kas rängalt maha kukkunud
wõl raudteel kõndides ise rongi alla jää
nud. Juurdlus kestab.

Täuuawaldus.
Narwa NMKÜ juhatus toob siinko
hal oma südamliku tänu kõigile kes lah
kesti kaasa aitasid ühingu poolt 1- mail
Aleksandri kirikus korraldatud piduliku
jumalateenistuse heaks kordaminekuks.
Eeskätt oga praost salajasele, õpetaja

Erwiole, härradele Pennale, Malbele,
Siigile, 1. diwiisi orkestril: ja Kreenholmi

NMüÜ laulukoorile.

Narva NMstÜ.

kes ianaioörilist rawi wojaTad, tuleb

teenistuse

kell 5 p. l. Jutlustasid praost J. Jalajas ja soome koguduse õpetaja Erviö.
Kaks pala esitas hoogsalt Kreenholmi

NMKÜ laulukoor J. Wälbe juhatusel.
R. Siiki wiiulisoolo — orelil saatjaks
P. Penna—kujunes haarawaks.Muusikalifes osas aitas kaasa jumalateenistusele
1. diwiisi orkester.
Jumalateenistusel oli rahwast üsna
rohkelt.

Ühiskodu kolmele seltsile

Mehe laip Souda-Mustwee kttsaroopalisel.
Läinud reede Varahommiku! kella 3
paiku l i i Sonda-Mustwee kttsaroopalisel
raudteel Limatu ja Sirtse raudteejaama
de wahel, umbes 500 meetri kaugusel
Lümotu jaamast raudteeliinil meesterah-

N.-Jõesuus.
N.-Iöesuu kaitseliidu, naiskodukaitse
ja spordiselts ^Kalevala" poolt on otsus
tatud Narwa Jõesuu alewis nimetatud 3
organisatstoeni jaoks asutada ühiskodu.

Ühiskodu alla Võetakse nägus suwila
suwituskoha südames. Uues ühiskodus
sünniks ka külaliste wastuwõtt ja ühised
kooswiibimised. Samuti Võimalduks ühiskodus külalistel ööbida.

Oksjonihaamer koksid...
7. mai! läheb Tõrwalas oksjonmüügile talunik Madis Rsssause hobused,
lehmad, lambad, siga ja muud kraami
632°kroonilise wõla katteks, mille sissenõudmine sünni Narwa kohtupristawi
kaudu.

30. mail lähewad haamri alla Jaan
Reitsniku majad (kaks puumaja), mis
ühes kõrwalhoonetega asuwad NarwaJõesuus. Oksjoni jaoks on Reitsniku ma
jad hinnatud 3500 kr. peale.

Paks udu Narwa-Jõesuus.
Läinud reedel oli Narwa-Jõesuus

pöörata 1. dia-nsi laatsareti arstilise komisjoni poole 2. ja 9 mail Rahu tän. 19.

maanteele ja sealt tagasi. Teine osa kait-

sewäge marssis Jaanilinna kindlusest
Natalini poolmõisani ja tagasi.

Samal ajal oli linnas mitmel pool
maipüha kontsert-miitinguid ja walimiseelseid kõnekoosolekuid. K.-s. „Wõitlejas"
oli kell 11 homm. sotsialistide kontsert-

miiting. Samal aja! oli Peetri tuletõrje

paks udu. Eriti oli udu tihe mererannas.

R.-3Sefrch«
tõi maipüha rohkesti elawust. Narmast
sõitis rahwast hulgana selleks päewaks
kuurorti nautima warajast kewadeilma.
Keskpäeval oli alewi tänawail ja parkides jalutajaid rohkesti. Sotsialistide wabaõhu miiting, mis peeti kuursaali ees
pargis, oli kokku meelitanud 300.pealise
kuulajatehulga. Taewawõlwilt tibas uni)'
magi, aga fee ei rikkunud palju meele

olu. Õhtupoolikul oli ..Kalju" saalis
rahwusliku töökoondise kihutuskoosolek,
millest ssawõtt oli wäga hõre.

seltsi saalis rahwusliku töökoondise koos

olek. »Zlmarises" kõnelesid majaoma
nike seltsi rahwarohkel koosolekul end.
majandusminister M. Pung, abilinna

40 petferlast Narwa turwast pea A. Bachmann ja wann. adw. A.
1. mail saabus Petserist Narwa

piletikassast kõigest 977 piletit.

ja rättidega. Kella 11 paiku hommikul
kogus rahwast murruna Hermanni ja

Z6. juunil on Niroos vnimuliK loulupflev. P. Otsi juuksetööstuses
Seni on ofawStjaina registreeritud üle 20 koori.

mine Pimeaia kontserdil. Kuulajaid oli
kontserdil umbes 3.000, kuna eelmisel
õhtul, mil hooaja awamine oli, müüdi

Pahla. Päewal pidasid wee! Narwa
töõlisametiühingud oma kontsert-miitingu

Peetri tulet.-seltsi saalis. Seal lauldi
internatsionaali ja kõneldi suure paata-

ZSHWiS

mõõdus 1. mai waikfelt. Hommikul toi
mus kaitsewäe ja kaitseliidu ühine rongikäik läbi alewi. Kodanikke alewitäna vail
rongikäiku waatamas üsna rohkesti. Pa

rast lõunat oli alewi pritsimajas Vali
miseelne kõnekoosolek, kus kõneles
dr. WUms.

sega.

Lõuna paiku algas Nar w asi „rahwa-

rändamine" Eesti-Wene piirile, küll au
todega, jalgratastega ja jalgsi. J. Paabi
suur omnibus sõelus kogu päewa linna

Toilas võeti 1. maid vastu
merekaldal.
Toila muusikaseltsi poolt korraldati i. mai

ja piiri wahet. Kingissepa maanteel, um
mes 7U km. piirist, peatus mitusada ini

wastuwõtt Toilas merekaldal Ialakeer»-

mest. Piiri lähedale ei lastud ja uudis
himulikel tuli leppida sellaga, et wõidi

ümbruskonnast murdu.

tus kestts hilisööni, rahwast oli koos

näha Rõuk. Venemaad ja piiriaeda

NaMlBStHvntit piirikiilodes.

eemalt. Samasugune kogumine oli ka
KomaroDka küla juures raudteel. Täna
wu polnud wenelased mai pühaks mi
dagi piiri ääres ära teinud. Ainult wene
piiriwalwurid käisid wahete-wahel Eesti
poole kogunud inimesi binokliga uudis
tamas. Lõuna paiku saabus Rõuk. We-

Marinski piirlwalwe rajoonis, 6 kilo
meetrit Risõi külast, korraldati teispool
traataeda Ouduwa maanteel KriwajaLuka küla kohal rongkäik piirile. Kuna

nemaalt piki Kingissepa maanteed piirile

2 weo- ja 2 sõiduautol mingi tööliste

immest poole! traataia lähedale ei
lastud, stis lahkusid wenelased peagi pii
rilt, sama waiksell, kui olid tulnud.

Pimwalwe N.-Jõesuu rajoonis Wanaküla kohal, kus eelmistel aastatel peeti
traataia taga ägedaid kihutuskoosolekuid,

ekskursioon, arwult 30 inimest, kes olid
nähtawasti tulnud piiriga tutwuma.
1. mai õhtul oli suurem rahwakogu-

jäi nüüd waikseks. Ka Skarjatina küla

Jüriöö Toilas.

Kiriklikud teated.

Toila seltskondlikud organisatsioonid

korralda wad 7. mail kell 9 õhtul Oru
pargis jüriöö pühitsemine. Kogumine on
tuletõrje seltsimajas, kust liigutakse tõrwikutega parki. Ka aias: katkend Trilljärwe „Tasuja" 4 w. näidendist, deklamatsioo
ne, kõnesid, laule segakoorilt, ettekandeid
pasunakooridelt.

Toila laulupaewale Ae 450
tegelase.
31. juulil s. a. Toila muusikaselts
oma 65 aastapäewa puhul Oru pargis
korraldad laulu- ja muusikapäewa. Osawõtjatena on registreeritud seni li lauluja 6 pasunakoori kokku üle 450 tegela
sega. Laulupäewa kawas on 10. üldlau
lupeo laule ja pasunakooride tükke. Koorisid, kes soowiwad Toila laulupäewast
osa wõtta, kuid seni weel pole registree
ritud, palutakse seda teha lähemal ajal
aadressi: Toila, telefon 12.

kohal oli waikne.

Peetri kirik.
Narwa Peetri kirikus on taewammemise pu
hal jumalateenistus kell 10 hommikul.
»

Narwa Peetri kog. naisgrupp korraldab pü
hapäewal, 8. mail, emade austamiseks koguduse

majas kooswiibimise teelauag» ja muusikaliste
ettekannetega. Osawõtumaks — 75 f. läheb kog.
maja heaks. Pääsmeid saab kog. kantseleist.

Mai alga- soojaga.
Kreenholmi meteoroloogia jaam teatab.
Esmaspaewa homm. kell 7 oli Rarwas 8.6' sooja.
Makstmum-Shutemperaluur 9,2° ja miimmum
õhutemperatuur 6,6°. Niiskust õhus 6:5 n. õhu-

rõhumine 760,2 mm. Täieline pilwitus. Kuiw.

Ülewaade pühapäewal, I. mail:

Õhutemperatuur kõikus 14,9° ja t,0“ Uiut,eL
Keskmine õhutemperatuur 9,2“. Niiskust õhus

62«;o. Õhurõhumine 763,8 mm. Pilmitus.
Kuiw.

Oõwattoe apteegid.

1.—7. maini on Narwas ööwalwe Wana
apteegis, Raeksjaplatstl; 8.—12. skp. on öömai

we J. Lusti apteegis. Suur tän. — — N.-Iõesuus on ööwalwe alewi apteegis, Wabaduse tän.

ja Iõhwis—Zõhwi alewi apteegis, Turuplatsil.

Kilta „Koit“. Viimaseid päivi! Kauaoodatud luksus teos! Hooaja suurim suursündmus! Härrandlikuim valgushelifilm!
See film manas esile kuude viisi vaimustustormi PARIISI, BERLIINI ja LONDONI kinoteatrite ekraanidel.

Vaimustava ekraanitähe Brigitte ttelm i >S galantse kavaleri loseph 8childkraul'i osavõtul

(..DOONAU
99
1AV
TCXI
A
CC
(..DOONAU
RAPSOODIA") iflUi3 1 L#/\ (3C# Ivllvvj RAPSOODIA»)
Brigitte Helmi jõurikas mäng kirgliku krahvinna osas... Võluvaid slaavi meloodiaid maailmakuulsa Alfred Kode mustlasorkestrilt... Suure
päraseid pildistust, mustlaste armastust, suurlinna lõbusat elu ja imekaunist muusikat... Võlub esile enneolemata elamusi... Maalilised
pildistused ületavad oma iluga kõik seni nähtud!
See film on unelm... Kauge kauge muinaslugu... Haaravalt mängib mustlasorkester Liszti rapsoodia, unustamata ning maailmakuulsa lööklaulu
«Sinine Donau“, samuti ka võrratuid Slaavi meloodiaid. Suurim ja tuntuim rezissör Herbert Wilcox leidis selles filmis Brigitte Helmile sobiva osa
däämonliku ja võrgutava krahvinnana, kes teeb oma armukeseks ilusa ja temperamentse mustlase ja võtab tema armastavalt mustlannalt. Romanse
vene keeles .flae rHTapbi", „He 6paHH Mema po/iHasi". Lõõmavaid kirepuhanguid!

Möödub palju aastaid, kui jälle näha saame midagi sarnast. II. HUVITAV LISAPALA. Järjekorras vaigus-heiisuuriiimiti: wNahkh»rM, ..Gloria*, .Liha hüüdu, ja p. i.
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Praegune olUKord ja vfillavaated tuleoiKau.
Võitlejas1* rahvusliku keskerakonna rahvakoosolekul peetud Jaan Tõnis
soni kõne kokkuvõte.

„MEIE PEAME AITAMA ENDID ISE!"
togu rahva jõupingutusi!,

ning piirilolugct. Seega et olene

Väljapääsu otsimisel praegusest raskest majanduslikust ummikust peame en
dile kõigepealt selgeks tegema, millest see

kriisi põhjuste kõrmaldamine ainu.

olukord on tekkinud, milline on tema

waid selleks pearoad kõik riigid

iseloom ja sellest järeldatawad lahenemise

jõudumööda kaasa aitama. M il oli raskusi juba enne praeguse kriisi tera r ne-

on põhinõue kriist pehmendamiseks.

mist, kuna mm rahVuslik kapital on

wüimalused. Praegune kriis ei ole tawoUne, millised kordumad teatavate kind

üksi meist,

kihihuvidest ia omakasusust hoidumisel.
Just raskel ajal wajame me kõige suuremal määral üksmeelt ja leplikkust. See

Meie peame aitama endid ise.

ligi veerand miljardi rubla hoiusumma-

Peame kõigepealt hoiduma ülejõu elamisest, piirama kandejõu kohaselt viljatuid kulusid. Peame elama kokkuhoidlikult, kuid see kokkuhoid ei tohi ulatuda

kimise üheks põhjuseks on

sid-rahDusliku kapitali. Meie kapitolinappusest annad pildi ka see, et liikmel-

loowatele ja tasuWatele ala-

maailmasõda,
tnis hävitas määratuid warandust ja
mille möödudes tuli ilmsiks ennenäge

late waheaegade järele. Ta ott iilem a a i 1 m l i n e ja annab end walu-

sasli tunda kõigil aladel. Kriisi tek

matu kaupade puudus. Viimane asjaolu
põhjustas suure Valmistamise tõusu nii
tööstuses kui ka põllumajanduses. Näi
teks valmistas Saksamaa maailmasõjale

napp ja seetõttu laenuprotsent korgi". rewolutsiooni keerises kaotas meie rahvas

olev rahahulk on meil kolm korda

dele. PWrihma pingutamise poliitikal

on ikka olnud halvad tagajärjed.

wäiksem kui Rootsis. Kitsikust meie roht-

Meie peame m obiliseerima kogu

turul süvendas hiljutine hoiusummade
wäljawõtmine pankadest (aasta jooksul
14 milj. krooni), vaatamata sellele, et
samal ajal kaubabilanss näitas 10 milj.

rahwa loovad jõud, peame õhu
tama rahwast isetegewuselr ja oma
abile. Km ainult riigi abile loodetakse,

Murelikult tuleb meil stlmaspidada
wittiskaubanduse tagasiminekut.
Nii oli 1929. a. meie Väliskaubanduse,
impordi ja ekspordi kogusumma, 240
milj. krooni, 1930. a. -194 ja 1931. a.
—ainult 132 milj. kr. Suur tagasiminek

siis halvab ses inimeste algatusvõimet,
töötahet ja töörõõmu. Mobiliseerides ja
korrastades rah ra loovaid jõude, peame ühtlasi walwel olema, et Valmistus
sünniks ja areneks õiges, rahwamajanduslikult kasulikus suunas. Nii on meil
põllumajanduse loomulikuks arenemisesuunaks karjamajandus, kuid aasta kahe

on ka

pärast. Vildakalt elluwiidud teravilja

rahvamajanduse üldtoodangus,
mille väärtus wiimase kahe aasta

kaitseseaduse mõjutusel, on meil rukki-

kandidaadid Wiru walimiSrlngkonnas Riigikogu valimistel 1932. a.

wSlgumüügi ja ofamüügi
näol, milleks suurejoonelise eeskuju andfld

jooksul on langenud */« võrra. See kõik
näitab, kui tõsiselt peame olukorda hin-

ja nisukaswatuses üleprodukstoon:
omamaa tarvidus on kaetud ja wälja

välisminister, kirikuõpetaja, põllumees.

järgnevail aastail 40°/o Võrra enam
tööstussaadust kui enne sõda. Seesugust
tõusu wõis margata kõikjal, eeskätt just

töõstusmais. Nii tekkis tarbeainete üle
produktsioon, kuna waesustunud rahvas

ei jõudnud valmistust ära kasutada.
Püüti turustamise võimalust suurendada
kunstlikult,

Ameerika Ühendriigid. Mõistagi, et see

abinõu ei toonud püsivat ning olulist

parandust. Üleproduktsioonile
tööstuses järgnes pea üleprodukt-

sioon põllumajanduses. Kui
näiteks Ameerika tööstus laskis lühikese

aja jooksul müügile 30 milj. autot, siis
sealne põllumajandus, eriti just terawilja-

kaswatus, ei jäänud üleproduktsioonilt
tööstusest sugugi maha: tekkisid määratud

nisu ülejäägid (üle 10 milj. busheli) ja
tol ojal võis teiselpool ookeani, Liverpo-

lis, osta Ameerika nisu 6—6*/» eesti
senti kilo. Põllumajanduse üliwiljakusele

mõjusid suuresti kaasa tehnilised
uuendused; miljonile viisi turule
paisatud autod tõrjusid põllumajandus
likelt aladelt välja kümned miljonid! Hobused, halvates seega loomakasvatust;
tehniliselt viimistletud masinad Vähen

kr. aktiiwsust.

line äraelamine muutub järjest raske-

wedada meie neid aineid ei saa — ma
dalad maailmaturu hinnad on takistuseks. Valitsus võimu ülesanne on ka rah

maks. Oma osa rahvamajanduse kasust
nõuab veel tööta hulkade ülalpidamine.

tuse üle valvamine.

dama. Äraelamine ja just inimvääri

Rasket olukorda ja rahva häda on

Töövõimaluste loomise alal, mis

hakanud kasutama vastutustundeta po

aitaks tunduvalt pehmendada majandus

liitikamehed, kes

^haige koha hõõrumisega-

sist surutist, tuleb erilist rõhku panna
asundamisele,

loodavad endile poliitilisi sõpru koguda.

uute elujõuliste wäikekoh-

Suurte lubadustega sa „näitamise-tõotustega* püütakse inimeste meeli segada ja

halvata rahva kainet otsustamisvõi
met. Majandusline surutis on põhjustanud ^poliitilise surutise", kus õitseb ai
nult üks põhimõte—autute, demagoo

giliste võtete abil maarahvast ässi-

järele, jättes miljonid põllumajanduses

tatakse üles linna vastu, tööliskonda —
maarahva wastu. Sallimatu klassipolntika ja kitsad kihihuvid - need on ratsudeks, millel nüüd välja sõidetakse vali
jate poolehoidu võitma.

tegutsenud inimesed tööta. See kahandas

Kitsaste kihihuwide tagaajamisega ja

dasid miinimumini tarviduse inimjõu
veelgi tarvitamist. Tagajärg—üha süwenew kriis tööstuses, mida ei suutnud
enam pehmendada kunstlikud abinõud,
wõlgumüük ning osamüük, ja samuti ka

vamajanduse toodangu õiglase jao

„wõimunäitamisega" ei parandata aga
olukorda. Iga kihi saatus on ikkagi ole
nev

kogu rahwa saatusest,

tade rajamisele.
Selleks tuleb kasutada riigi tagavaramaid, kultiveerida soid ja muuta senised
elujõuetud väikekohad juurelöigete teel
elujõulisteks. Kuid meie ei tohi asutada
popsikohti, kus inimestele ei jätku tööd

ja kus ainult kiratsetakse. Väikepõllumajandus on majanduslikuni suurpõllu
majandusest, aga ainult sel tingimusel,
kui seal töötab kultuurne põllumees.
Lõpuks puudutas kõneleja veel meie

hariduspoliitikat.
Sel alal ei tohi me olla kokkuhoidlikud,
„pingutada püksirihma", küll oga nõuab

aeg lühem ja omandatavad teadmised

muutub olukord veelgi raskemaks, kuna

tegelikule elule wastawamad, kuna
ülikoolitöö jaoks valmistaksid noori

kants", lõi vankuma, olles sunnitud
loobuma kullaaluselt. Rahanduskriis haa

kihihuwides, lõigates kasusid, kuigi para

majandusliselt kindlal aluse! seisev Rootsi

tamatult ajutiselt, teiste töö ja vaeva
arvel. Selle ülesande, valveloleku kogu
rahva huvide ja üksikute kihtide õigus
tatud nõuete eest, on wõtnud rahvus

riik ligemale 2 miljardi krooni rahandus
kriisi läbi. Kaotused ja rahanduslised se
gadused olid suured ka teistes riikides ja
kestavad suurelt osalt praegugi.
Kõigest sellest järeldub, et kriis, mida
meiegi põeme, on ülemaailmlise ulatusega

j F. M. Fellmann, |
j Aadam ei soovi abielloda. j

§ Romaan. §
Ehigi vaatas viivu ärasõitvale
rongile järele ja lahkus siis aeglasel

sammul jaamahoonest. Istus ma
dami autosse, mis jaamahoone taga
teda ootas, ja sõitis Maneseu-tehastesse tagasi.

Madam ootas teda.
„Noh?" tabas vanameest kohe kär
situ küsimus.

Chigi laotas lahti oma hiigelsuure
taskuräti, istus ja pühkis higi.
„Sõitis ära. Bukaresti."
„Sõitis ära..."
Esimesel silmapilgul näis, nagu ta

haks madam tõusta püsti ja tõtata
lahkunule järele, kuid samas ta vajus
abitult tugitoolile tagasi.

„Ia ei wõtnud vaevaks nõutada
puhkufelubagi..."

aasta võrra pikem. Meie kooli ümberkorraldamisele tuleb asuda juba kõige
lähemas tulevikus.

perekonnaseisuameti juhataja, waestelastekohtu esimees; N.E.S. ,,3'marise" abiesi
mees, N. Turistide ühingu esimees, Ülemaalise Eesti Noorsooühingu Narma osak.
esimees ja Virumaa Keskkorralduse suhatusliige. Noorkotkaste Narva Maleva vane
matekogu juhatuse esimees- Narwa-Alutaguse Korraldusseltsi esimees.

5. Awikson Heinrich, 5l a wana. Majaomanik, Rakvere linnapea, vaestelaste
kohtu esimees, kauaaegne maaomavalitsuste liidu peasekretär, tariifinõukogu liige.
Virumaa lastekaitse ühingu esimees, Noorkotkaste malevkonna vanem, Rakvere
õhuasjanduse ühingu esimees.

6. Luiga Õskar, 37 a. toona. Rakvere metskonna ülem, kol.Keitn., Viru maleva
pääliku abi, K. L. vanemate kogu liige. Vabaduse Risti Vendade Rakvere osak.
ja Vabadussõjalaste liidu Rakvere osak. esimees, põllumees-asunik.

7. Ederberg Bruno, 31 q. toana. Rakvere koguduse õpetaja ja linnawo!i'ogu
liige. Virumaa lastekaitse ühingu abiesimees. Eesti kiriku noorsootöö sekretariaad
juhatuse liige, Rakvere Kristliku Noorte ühingu esimees, asunik.

8. Lepik August, 51 a. wana. Kooliõpetaja Avispeal, ühistegelane, majaomanik
seltskonnategelane.

9. Kiviste Georg, 65 a. wana. Narva Peetri koguduse õpetaja, seltskonnatege

11. Sõerd Willem, 39 a. wana. Kooliõpetaja, Narva Rahvaülikooli juhataja,
seltskonnategelane.

12. Püss Peeter, 56 a. wana. Kunda vabriku meister, Kunda koguduse nõukogu
esimees, seltskonnategelane.

13. Otto Kalju, 28 a. wana. Õigusteadlane, seltskonna- ja ühistegelane ja põllumees Toilas.
14. Põiklik Mihkel, 46 a. wana. Majaomanik, ärimees Rakveres, seltskonnategelane.
15. Männik Aleksander, 63 a. wana. Apostliku õigeusupreesterIõhwis,se!tskonnateg-lane

16. Danilewsky Aleksander, 59 a. wana. Majaomanik, tööstur. Jõhvi alewiwaitfufe liige, seltskonnategelane.

17. Aalban Zulius, 58 a. viana. Kooliõpetaja, seltskonna- ja ühistegelane ja

tluemlage ..Põhja Eesti" la

..Alutaguse Elu" tellimist.

põllumees Avandusel.
18. EÜert Paul, 55 a. wana. Rarwa majaomanikkude panga juhataja, majaomanik,
ärimees, linnavolikogu liige.

19. Tõnisson Johannes, 46 a. wana. Põllumees-asunik, ühistegelane Editel.
20. Blumfeldt Jakob, 60 a. wana. Põllumees, ühistegelane ja Wäike-Maarja koguduse nõukogu liige, seltskonnategelane.

kaotab ometi, kuigi oli lootnud võita.
Aga ta ei suutnud võitlust enesega ka

Pikka mõtlemata Meiler istus esi

mitte otsustava lõpuni võidelda, ja

mesele rongile, mis väljus Campinast.

lunastav sõna jäi lausumata.
„Hüwa, Chigi, ma tänan teid. Mis
sinna parata! Teist ei jää üle, kui oo

See oli neid igavaid reisironge,
mis teo kombel venivad ja iga pist-

tule enam üldse."

„Roorhärra on esimest korda Bu
karestis. Andsin talle aadressid..."
„Teie andsite aadressid...?!"
„Mis siis sellega katki on, madam?

Ma juhatasin talle ainult kohti, kus
võib vaigistada kurbust ja valu, lahu
tada meelt või teha rumalusi."
„Ia siis...?"

„Rimetasin talle hea hotelli. Ia
andsin kaardi „Imperiali", kus täna

17.

Esimese klassi punaselt nahkpolstrilt

tõusis nõtkelt elegantne daam ja ula
tas oma pakid kandjale. Teenistuswalmilt tõttas see vagunist wälja. Daam
järgnes talle kähku.

jaamas ning jaamawahedelgi peatuvad
ning ei hooli täpsest saabumisest.

See oli Lampina küskijanna.
Peatänava hotellide-reast ta sõitis

Nii oli koguni hea. Ühetooniline,
vaikne rataste mürin suigutas ja vai

ette, mõtles siis ümber ja nimetas

gistas.
Ta silmitses kutsekaarti „Imperiali"

teise, vähema. Puna tõusis talle palge.
Selles hotellis ei elatud ametliku nime-

karnevalile. Karnevalpall sügisel? Aga
seal seisis sõnu „sociala". Seega nähta

all ja ta ei olnud siinmaani korrakski

jalga üle selle maja läve tõstnud.

vasti pidu mõneks heategevaks ots

Kuid ta ei loobunud siiski oma kavat

tarbeks.

susest.

Ta mõtted viibisid madami juures.
Unistas temast, tundis tema lähedust,

tund tunni kõrval.

ühe kõige suursugusema võõrastemaja

Hotellil Printul Mircea ei olnud
uhkeldada vaipadega kaetud suurte
saalidega ja nukrutsevate palmikaswudega neis. Tal ei olnud talveaeda

õhtul on karnevalpall."
„Miks te tegite seda, Chigi? Karne
valpall! Ring veel „Imperialis". Seal,
kus käivad edevaimad naised!"

sõidetud, kui rong peatus Ehitila jaa
mas. Balkani kiirrong tormas mürinal

purskkaevude ja marmorseintega, isegi

mööda, pealinna poole.

pikisse vaipadega kaetud wahekoda-

„Kas pidin ta siis saatma räpasesse
urkasse, madam?"

kihutawat rongi. Sellesama kiirrongiga,

Madam tõusis kangelt püsti. Ta sil

mis väljus Hollandist ja läbistas Ber
liini, oli temagi tulnud.

mad põlesid.

„Minge, Chigi. Loodame, et teie

arvestus on õige. Mul on veel toi

Senica Manescul oli hirm, et ta

ette gümnaasiumid, kus õppeaeg mõne

Raske olukorra parandamine on

Millal küsivad kosevood, kas nad
„Seda teha oleks olnud siiski tema
kohus!" trotsis madam.

4. Bachmann Adam, 41 a. toana. Õigusteadlane, end. töö- ja hoolekandeminister. Asutava Kogu ja I Riigikogu liige; Nar va abilinnapea, haridusosakonna ia

lahendatav waid

tohivad langeda?" sõnas Chigi lait
valt.

kooli-tüübilised koolid, milles õppe

lik keskerakond oma põhialuseks.

data, kas ta tuleb tagasi — või ei
25

Nende asemele peaksime avama real-

kasutama riikliku võimu kitsastes

ras pea kõiki riike. Nii kaotas jõukas ja

3. Pung Mihkel, 65 a. wana. Õigusteadlane, Riigikogu liige, end. majandusminister.

10. Mahow Dimitri, 59 a. wana. Peipsi kalurite juhtiv tegelane.

see paranemine üürike, silmapilkne ja pea

isegi Inglise pank, „maailmarahanduse

2. Jaanis Johannes, 43 a. wana. Riigikogu liige, Rakvere koguduse nõukogu
esimees.

keskkoolid senisel kujul tuleksid sulgemisele.

igal majanduslisel alal, kutsudes lõpuks
esile terava

Viimase ilmnes nii mõjuval kujul, et

1. Sattlt Jaan, 53 a. mana. Asutama Kogu, I, II, III ja IV Riigikogu liige, end.

lane, Noorteühingu „Astra* esimees.

ja kuigi „ võimunäitamisega" paranda
takse üksiku rahvakihi olukorda, siis on

üksiku rahvakihi või tootmisala eesõigustamise! lüüakse segamini kogu rahvamajandus. Seepärast peame valvel
olema kogu rahva huvide eest ja mitte
lubama seda, et mõni rahvakihi halaks

Rahwusliku keskerakonna

meie kool ümberkorraldamist. Eluvõõrad

põllumajanduses, kus üleproduktsioon üle
tas kaugelt tarvituse. Selline ummik tekkis ülemaailmjises ulatuses ja tuli ilmsiks

rahanduskriisi.

Kui parlamendis arutatakse riigieelarvet.
Kui inglise parlament arutab eelarvet, koguneb Londoni parlamendihoone
ette suur hulk uudishimulikke, kes soovivad näha rahaministrit (.namberiami.

metusi. Ma ei vaja teid enam esialgu.
Nägemiseni."

Vanamees lahkus.
Ia madam?

Rohkem kui kolm tundi oli juba

Meiler vaatas huwikalt mövda-

mitte pöördust. Kitsad trepid viisid
desse, pehme, unise mattwalgustusega
seinatühemeis, mis väsitas, enne veel
kui jõuti tubadesse.

Toad üllatasid. Palju kirevaid

Kümme kilomeetrit Bukarestini.

värve, kirevaid patju, värvilisi siid-

Kui Ehitilast reisirong alustas vii
mast jaamavahet, peatusid kiirrongi
vägevad vedurid juba Gara de Nor
dis, Bukaresti pearaudteejaamas. Siin
valitses askeldus ja lärm, nagu kõigi
maade rahvusvahelistes jaamades.

katteid osavalt seatud tulede ümber,

A'

suurepäraseid vannitube peegelkabiinides. Kõik see kõneles hoolikast intiimse

ilu kultusest. Siin võis peatuda va
hest tulisilmalisi näitsikuid Egiptusest,
kes oma hellitatud ihu lasksid pronks-

värvilistest naisteenijatest roosiõliga

võida, või jäi jälle korterisse siia
mõni radscha Indiast.

Hotellis ei olnud ühissöögisaali.Kü
lalised sõid esimese-jürgu lokaales lin
nas või tellisid söögi oma tubadesse
mis maksis siis ka kallist raha. Teeni

mine sündis eeskujulikult, kiirelt ja
kärata. Muinasjutulised hinnad tingisid
külaliste parima koosseisu.

See ei viinud madam Maueseu
kohmetusse. Püstipäi, kindla häälega

La sõnas:

„Soovin kaks maqamisluba ühes
vannitoaga ja üht salooni, palun."
kirjutas märkmikku.
Woorasteraamatusse madam rirjutas

mingi nime, mitte oma. Ja Uuk
hulikult: „Ia vend."

ra-

A.ttbade-kelner asus luhtima. Ma- j
dam lausus üle õla: „Mn vend tuleb j

hüia, fui ta tuleb üldse." ]
jadani ei soovinud abi. Ta pak-

ns ise oma kohvrid lahti. Reed sisal

dasid siidpesu, pitsi, elevandiluust harjakesi kuldnimetühtedega, krisltallslakoone, kullast toose. Need ärkasid unest,

millesse nad Camvinas olid suikunud,

sätendasid, tõusid ellu ilu teenima ja '

põimisid Campina käskijanna oma \
võluvõrkudesse.

(Järgneb), j

ü

I
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AlutasnSe Eli)

Rahvakoosolek ..Ilmarises". Ringi umber AluftaflUSfi
ÄÕtteleHb
m enitKA.
Kõnrlefid M. Pung, A. Bhhmann,
A P.,hla.

1 Java osavõtuga kontsert-kõnekoosolek õnnestus hästi
Narma Majaomanike S?'usi poolt

OI cil ck.ui. "■ ™ WM ^ ^
Narva kalamajal Dea kuulsus.
H.-Joesuu lastebaitse-fihiRg
Narma linnamnliifufele saabus neil

korraldatud kontsert kõnekoosolek 1. mail

Praegune kriis on kestnud jnb i ii e
kolme cnsta ja näh a aosti süwenrb ta

„J'moriles" õnnestus hästi. Woatomota
ilrdale ilmale ja paisudele rahwokoosole-

päevil Hollandist ja Saksamaalt järele
pärimist lõhemaimude ostuwõimaluste

meelgi. Meil peod jätkuma nörwe a

üle Narma kalamajast. Niisuguseid järelepärimist on tulnud ka Varemalt, Poolast.

kätele teates kohtades, oli kontsert- õne
koosolekule ilmunud rahmost üllatawelt
rohkesti. Sisukate ja asjalikkude kõnedega
esinesid end majandusminister M. Pung
ja end. töö-hoolekande minister, Narwa

kätte, siis läheb olukord meelgi raskemaks.

janduselu juhtimine toimuks kuine mõis

abilinnapea A Pachmann. Kuna aega

oma kodani'u kohust malimistl Nahmus-

liii üle napilt, siis kolmas kõneleja wan.
adm. A. Pohla piirdus küsimuse selgita,
w-lego, kellga peaksid Narwa majaoma
nikud kaasa minema eelolevail riigikogu

lik keskerakond on kuldseks keskteeks. —

walimisik.

M. P u n g. kõneledes küsimuse üle
..Mispärast lähemad majaomanikud, töösInrid ja kaupmehed .'» riigikogu walimistele", juhtis tähelepanu kõigepealt sellele,
et eelolevad Valimised
erinewad märksa senistest.

Warematel Valimistel, kui meil oli meel
parteide up.tus, Valitses wattmiswõitlu»
ses isikute materdamine, kuna nüüd on
esipiaanile nihkunud põhimõttelised küsi
mused. Nii õhutamad maa orientatsiooni
pooldajad wihawaenu linna ja maa wa-

hele. Teiseks sünnivad eelolevad Vali
mised kriisi õhkkonnas ning meeleolus
ja see wajutab walimiswõitlusele oma
pitsati.

Edast kõneleja selgitab maa sa linna
Vahekorda, peatudes põllumajanduse ja
tööstuse alade juures. Meie peame toetama põllumajandust, mismoodustab 7V0/o -

lise osa üldisest rohwamajanduse toodan
gust, kuid seejuures ei tohi me hooletusse
jätta oma tööstust. Tööstuse arenemiseks
on meil eeldust, ja kõige jõukamad maad
on ikkagi need, kus

tööstus

on õitsewal järjel. Nii moodustab ka

kannatust. Kui riigivõim sattub äärmuste

Et seda e! juhtuks, et meie riigi ja ma

tuse najal, selleks peavad kõik majan
duslikult möll- "od kodanikud täitum
A. B a ch m a n ii selgitas ülewaatUkult rahvusliku keskerakonna põhimõtleid. RahwusUkuks keskerakonnaks on ühi
nenud neli seni lahus tegutsenud erakonda, kelle wahel pole kunagi oluud suure
maid põhimõttelikke erinevusi.
Äärmused tõstawad pead,
kasutades demagoogilisi Võtteid, ässitades

linna maa wastu ja maad Unna wastu.
Punasele internatsionaalile on Usanenud
weel roheline internatsionaal. jRahwusttk

Saksamaalt ja mujalt. Wõimaluse korral asub Narma kalamaja lõhemaimude
eksporteerimisele Välismaile, kui müügitingimused osutuvad wastuwõetawaik-.

Punase Risti nädal
on Narwas ja üle riigi 21. maist kuni
28. maini. Sel puhul korraldatakse Narwas ülelinnaline korjandus, karpidega ja
annetuslehtedega. 22. mail on „ Ilmari-

ses" terwishoiu propaganda kooso l e k P. R Narma osakonna korral

N..Iõefurr turukauplejaile
tuldi wastu.

huwides, ei wõi lubada sellist „lapua-

nawalitsus tuli palwele wastu, alanda

tamist", tulgu ta paremalt wõi pahemalt
poolt. Meie poliitilise ja majandustise elu
juhtimine peab sündima kogu rahwa hu-

des rendimäära 10°h mõrra.

Puudutades rahvusliku keskerakonna
töökama selgitamisel ka

Järelepärimine Pimedate
kohta.
Haridus-sotflaalministeeriumi Pime
date Kodu Tartus saatis Narwa linna-

tööpuuduse küsimust,

Valitsusele järelepärimise Narwa pimedate

märgib kõneleja, et meil on wälja kuju

kohta. Palutakse andmeid pimedate ni

nenud mingisugune elukutseliste töötute

mede, arwu, kehaliste defektide ja majan-

klass, kel puudub sündsusetunne oma

duslise seisukorra üle. Arvata wasti

karedate nõuete esitamisel. Tööpuuduse
küsimuse lahenemine on Võimalik õieti
korraldatud osundamise poliitikaga. Rahalistest raskustest saame seejuures ehk
üle, aga pearaskus seisab selles, kas suu

on andmete kogumine ühenduses hoolekannet wajawate pimedate paigutamisega
Pimedate Kodusse.

dame inimestes tekitada

Laidoneri nim. kapitali
korjanduse

hingelist murrangut,

korraldamiseks Narwas kutsutakse lähe

gust. Tööstuse arenemiseks on wajalik, et

häwitada neis tung linna ja „ kergema"

mal ajal kokku seltskondlike organisatfloo-

hoolitseksime tehnilise hariduse eest.

elu järele. Ometi jõuab maa toita ja

nide esindajate nõupidamine. Arwata-

katta neid, kes ei karda tööd.

wasti tuleb „Laidoneri päew" pidamisele

Kõneleja peatub pikemalt ka meie
hariduspoliitika juures, leides, et meil

pääle pühi, wõimulikult 29. mail, kuna
praegune Valimiseelne askeldus ei jäta

Daanis tööstus öO"/g majandustoodan-

Tähtis on, et me arendaksime oma
majanduslist elu kõikkülgselt, kooskõlastaiult ia tasakaalukalt, hoidudes fantasti
listest karvadest.

Plaanimajandus

tuleb tõsist rõhku panna noorsoo

tegelasile palju waba aega üle.

on eluVõõras, kuna praeguses majandus

kaswatuslisele

likus wirr-varris on raske ennustada,
mida meile loob homne päew. Samuti
elu Võõras on meie Väliskaubanduses

küljele. Seni on meie kool pakkunud oht-

Kalapüügikohad renditi
wälja.

rästi teadmisi, kuid tahtekindla ja elu
rõõmsa inimese Väljakujundamine on

praegu walitseV litsentside-süsteem. Vaa
tamata sellele ei tule tema ärakaotamisele asuda järsku, hüppeliselt, sest igasu
gused hüpped, tormamisel) sinna-tänna

jäänud tahaplaanile.—

Kalapüügi pbrkond Narwajõel, puusillast kuni end. „ Silva" parwetus tõkke

häiriwad majanduselu. Tormamise näi
detena meie majanduselu juhtimisel toob
kõneleja maiusainete maksu ja liig suure,
hüppelise hinnakõrgenduse tubakalt; wae-

walt need uuendused annawad riigikas.

sale loodetavat tulu. Üldse ei tule
seadusandluses ilmutada

liig suurt agarust,
mis loob kooanikes kindlusetuse tunde;

Wan. adw. A. P a h l a, kes kõneles
järgmisena, selgitas mõjuwate ja põh
jendatud wäidete varal, miks majaoma
nikud lähewad kaasa rahvusliku kejkerakonnaga. Kõneleja kuljus üles majaoma
nikke hääletama rahwusliku keskerakonna

Kõigile kõnelejatele awaldati rohkesti

Koerad olid Vabaduses. Narwa elani

Saeveski mahapõlemisele järgneb tikuvabriku lammutamine.

mutamisele. Tikutehas, mis lõpetas oma

tegevuse juba maailmasõja päewil, ku
jutas endast surnud kapitali, kuna tema
ülesehitamiseks ja uuesti käimapanemiseks

ei olnud Vähematki majanduslist eeldust.

Tehasehoone ostis ära Narwa äri
mees R u t t i k, kes lammutamisest saa-

kud Wladlmir Lebedew, Georg Rumiantsew ja
Iman Wassiljew lasksid oma koeri suukorvideta

wabalt joosta ümber. Et Narwa linn ja ümb

Ajaratas veereb üle Siivertsi
liskivist hoone tuleb lähemal ajal lam

wälja kalameeste seltsile.

selle nimekirja poolt, kus on esindatud
majaomanikud (M. Pung ja Narwast P.
Ellert).

seadused olgu püsivad.

Sii rertsis asuw end. tikuwabriku tel

lõpuni (lit. A), rentis linn wälja kalur
Markelovile. Piirkond sealt edasi kuni
umb. Tiitso Vabrikuni (lit. B) renditi

Protokoll mär
gib eksimusi...

kiitust.

dud materjali kohapealt ära weab. Seega
ei jää endisest tehasest muud järele kui
tühi koht „Õanelikumas" seisukorras on
naabruses asuv mahapõlenud lauawabrik, millest on säilinud Vähemasti Vare

med. Ajaratas on valusasti weerenud
üle Siiwertfl, millest tehaste häwinemise-

ga kujun b segamatu ja idülliline rahupaik.

lustatakse praegu waeseid lapsi, milleks
riigi ja alewi oma valitsuselt on saadud

kaitse-ühing oma korralise aasta-peakoos-

raha. Toitlustamisel on ligi 70 last.

oleku. Aruanne mõeti wastu juhatuse

Lastekaitse-ühingu rahaline läbikäik läi
nud aasta! oli 1.196 kr.

poolt esitatud kujul, samuti muutmatult

kinnitati eelarve. Aruanne näitab, et

Ühingu uude juhatusse waliti prd

ühing on läinud aastal tegutsenud üsna
laialdastes raamides. Ühingu algatusel
on ellu kutsutud lasteaed, maksuta riideVarustust on jagatud kehmade Vanemate
lastele niug ühingu kaasaitamisel toit-

Linkberg (endine), Pastik, Srlla ja Jego-

row (endine) ning prl Oro (endine).
Ühingu esinaiseks jäi pr. L e i b u r g.

Revisjoni komisjoni waliti Pastik,
Lilla ja pr. Laas.

Tehase M. ..terroristi"

paturegister kohtu
vaekausil.

Mees mö stett sedapuhku 4 kuuks waugi.

ja riikliku wõimu kasutamisest mõne kihi

wide seisukohalt.

tegevuses.

kohalik laste-

Läinud pühapäeval

Jõesuus k. s. „Kaljus"

dusel.

Narwa-Iõesuu turukauplejad estnestd
linnawalitsuse ees palwega, et linn alan
daks kauplemisplatside rendimaksu. Lin

keskerakond, kes seisab eemal kihihuwidest

pidas Narwa-

edukas

ruskond on praegu koerte ja kasside marutaudi
kahtlases piirkonnas, siis wõetakse hooletud koe
raomanikud wastutusele.

Märtsikuul k. a. pidas Narwas Te
hase tänava elanikke alalises hirmus

tab end Varguses süüdi, raputab kaebealune tummalt pead.

samal tänawal nr. 11—4 elutsew Eduard

Koht.: „Noh kuidas siis asi oli?"
Kaebealune: „Ega ma Varastanud,
Võtsin kangid sellepärast ära, et mana

Weltmann, kelle suhtes lõpuks kalduti arwamisele, et ta pole enam oma
täie mõistuse juures. See kummaline
mees pani nädala jooksul toime kümmekõnd Vargust, peksis oma lahutatud naist,
majaperemeest ja kaasüürnikke, lõhkus
korteri sisseseadet, pildus katki majaak-

nad ja tegi muid karutempe kuni ta lõ
puks Vangistati ning paigutati trellide

kus ta peab oma tegude üle wastust

lõbusat kohtuprotsessi juhtub harwa.

andma.

Kohtuotsusega mõistetakse E. Veltmann kangide varguse pärast 4 kuuks

Läinud kolmapäewal oli Narva
1. jaoskonna rahukohtuniku juures haru

tusel üks osa E. Weltmanni pikast var
guse registrist—kangidewargus oma maja-

peremehelt Karl Käijalt.
Kohtuniku küsimusele, kas ta tunnis-

Kohtade juureloomiseks uusi metsa-ja rohumaid.—Uute maade
pianeerimiskava selgub 15. juuliks.
27. skp. saatis põllutööministeerium
kõigile metsaülematele ringkirjalise ette
kirjutise, milles nõutakse andmeid nen
de metsamaade kohta, milliseid tuleks
määrata planeerimisele põllumajandus-

Wastawad andmed esitawad metsaülemad põllutööministeeriumile 5. juuliks.
Lõplikule arwestamisele kuulmvad

like maade suurendamise ja uudis
maade kruntide loomise otstarbel.

otsus olemas.

maha raiutud ja ära wiidud. Metsawargad

olid jätnud kaasikust ainult kännud järele. —
Omawottlise puude raiumise pärast wõetakse
wastutusele Püssi waüa elanikud Johannes ja
Kristjan Nooled. Nad raiusid küttepuid Kohtla
metskonna alla kuilluwast metsast.

Poonu leiti pööningult. Läinud reedel leiti Narwas, 7. Peetri tan. nr. 12 8 elut
sew Jaan Mander pööningul poonult. Enese
tapp oli nähtawasti sündinud uärwihaigusel)oo*, mida J Mander põdes raskemal tujul.
Kadunu oli vsi a. wana ja abielus.

Uppunu isik selgunud. Läinud nr.-is
tõime sõnumi Kose walla-, PMa jõeharu kal
da it leitud tundmata upounu kohta. Nüüd on
juurdlusega selgunud, e" citu on Tartust pärit-

Draamastuudio teater alustas 27.
aprillil uut ringreisi, seekord Metsanurga
3-w aatuselise mänguga „A g u l i r a h-

kust siiamaani ei pääsetud head teatrit
igatsemagi. Mängulist tihedust ja head
kunstilist püüdmisi meie oleme draama-

was läheb ajalukku". Narwa teatris

stuudiolaste külaskäikudel ikka heameelega

draamastuudiolased annawad võõruseten

Võinud märkida, ja ka „Wargamäe"-

duse juba esmaspäeval, 2. mail, mis

etendus jättis meile meele rea markant

jääb wist ka Viimaseks ee! suwe.
Viimati draamastuudiolased olid Nar

selt antud ja meisterlikult läbituntud
kujusid, nagu seda olid J. Kaljola tore
Pearu, A. Rutoffi Madis, A. Himbecki
Andres j. t.
Nüüd tulewad draamastuudiolased

was algupärandiga, Tammsaare „Tõe ja
õiguse" esimese jao järele dramatiseeritud

rohkel hulgal kokku, et rahwatungi

sukk, kust leiti mõningad dokumendid, mis lafe-

wad oletada, et Wali on olnud põrandaaluste
käsilane Ollakse arwamisel, et Wall on tahtnud
mingisugust informatsiooni üle puri toi.uetada'
Kuna Psiita jõgi läbistab risti piiri, siis tabtis
ta wist üle ujuda Wetremaale, kuid sattus weckeerisesse ja ttppus.

Õnnetus töölisega. Sondn-Musttnee
raudteel Tudu ja Jõepere raudteejaamade mä
het .vigastas sõidu ajal 'veduril wedurijuhi abi
Johannes Lell kaks wasaku käe sõrme.

Propsid ja liiprid kadusid laoplat
silt. Põhja paberi ja puupapiwabriku esin
daja A. Etlivester awaldas politseile, et Som-

Ka mängupõrgud põevad nüüd kriisi.
bsm->kor.!s«. Monte CurVajuToos 'esineb juhus, « kasiino ei maksa dividencie. Kuna läinud aastal viilja võidi puistata 100u o dividende, on kaesoievai kuuluvaid kuiwi kuusepropse. 8 kr
«j^^etulekud nii väikesed, ei akisionäärid peavad leppima tühjade näp- krooni wättrtuies. Wargaid pole läinud korda

pudeda tabada - Kabala raudteejaama laoplatsilt wii-

taas algupärandiga — Metsanurga
,,Agulirahwaga". See on iseloomuline
tükk linna aguttelu ja sisemist tühisust ja

närusust ning nälga selles, mida Metsa
nurk meile oma mängus näitab, ja meil
on üsna huwitaw minna waatama draamastuudiolasi sootult uues sisulises ja

pärast tuli etenduse algusega pisut wii-

mängulises käsituses
Tänasel Võõrusetendusel kaastegewad:

witada. Ja wist ei olnud ühtki, kes ei

Ly Lasner, Mizzi Möller, Leida Mõt-

oleks wiinud sellelt etenduselt kaasa veen
dumuse : meie teatril on leida küllalt oma

tus, Alma Papp, Salme Reek, W.Alew,

A. Mägi, R Klein, R. Malk, Cd. Tinn.

L. G.

Väärtust ja et asjata on arvata, et ai
nult Võõrad suled wõiwad meid ehtida.
„Wargamäe" esitas meile huwitawa tüki
meie oma elu, meie oma inimesi, meie
oma südameigatsusi ja - muresid, ja hea
ott mõelda, et neid Väärtusi, mida draamastuudiolajed on üsna nobedad leid
ma ja kandma kokku meie omateatri kul

tuuri kasuks, ei hoita mitte waka all,
woid et neist saawad ühtwiisi osa nii
linn kui mao, ka kõige peidetum kolgas,

olew Wladimir Ääli, l) a. wana. Laiba! oli
palm ihu peal rihm, mille külge oli kinnitatud

kõik maad, mis kuni 15. juunini s. a.
planeerimata, olgugi et planeerimise

DraiMtuudlolosed täna ..MM".

immest üksikaupa, waid teatrisse tuldi nn

Kristjan Mansita heinamaalt, mis kuulub Püssi
metskonna walwe alla, on üle kahesaja kase

vangi, mis koostatakse sama paragrahwi
alla käivate süütegude karistusemääradega. Kohtuotsuse ära kuulanud, teeb
mees sügava kummarduse ja tänab.

Eeltööd uudlMüunflde MseKS Käimas

Ametiwõimud hakkasid kadunut otsima.

Püssi wallas, Rääsa külas letti, et talunik

juurde lumme.Lumi sulas kevadel ära ja

Nüüd Veetakse meest wangiwalwuri.
tega izapäew wangla ja kohtukoja vahet,

„W a r g a m ä e g a". Huvi meie teatri,
oma repertuaariga omateatri, wastu on
elewalt kaswamas järjest ja lootusetuse
ning leiguse tuuled teatrielu ümber on
nagu järele annud ja ruumi teinud hea
töö hakatusele. Nii nägime, et „Vargamäe" etendusele ei olnud tarwis ''oodata

Metfakratid jätsid jäljed maha.

Kaeb.: Kriis!!"
Koht.: »Kuhu te kangid panite?"
Kaeb.: .Viskasin nad hoowiwärawa
Koht.: „...ja kangid sulasid ka ära?"
Kogu aeg rõkkab kohtusaal publiku
naerust, mispeale kohtunik on sunnitud
korduvalt publikut kutsumu korrale. Nii

taha.

Politseile teatas keegi Narwas, Rakwere tänawal elutsew Jäägri nimeline naisterahwas, et
tema 14-aastane tütar polewat enam mitmel
päewal koju tulnud. Tütarlaps läinud ühel õhtul oma sõbraiinadega wälja „ jalutama ning
läünnd sellest ajast peale kadunuks. Ema on
mures, et tütrega on midagi halba juhtunud.

14-aastane tütarlaps kadunud.

mees ajas mind kangiga taga".
Koht.: .Missugune Vanamees?"

dl ära teadmata kelle poolt 7 kitfaroopalise
randteeliiprit. Raudteewalltsuse kahju kr 30 s.

Protokolle raudteelt. Lätimo nädala
jooksul tegi raudteepolitsei jälle hulga proto
kolle raudteeliinil talu ajaile. Nii wõetakse wastutufcle Mustmee elanikud Andrei Bafchkirow.

Iwan Topkiu, Matwei Aganits, Praskowja
Topkin, Leena Rebane ja keegi Antropowi ni
meline naisterahwas, Awinurme wallas elutsewad August frun. August Pihlaksaar, Maria
ja Nikolai Wasflljewid, August Paas ja Leena
Proowel. — Ilma piletita retsisid raudteel Kornnlia Awalt, elukoht Ambla wallas. Erra walla elanik Anton dlrwa ja narwalane Amalie
Moreiu.

Sõimas ja mürgeldas. Jõhwi alewi
elanik Ewald Korsten ilmus purujoobuult JSHit)t alewi raudteejaama, kus mürgeldas ning
rikkus rahu, tungis kallale roopafeadjale sõi

mas ja tegi muid rumalust. Ta wastutusele
wõtmiseks koostati protokoll.

Linnad ilma kookideln
Kaubandus-tööstuskoda astub samme

Tartu pagarid, kondiitrid ja maiusainete töösturid otsustasid 1. maist alates
lõpetada kookide küpsetamise ja igasuguse

muu kondiitriiöö ning shokotaadi sa
kompwekkide Valmistamise. Kookide küpsetamise lõpetasid ka Narwa pagariärid.
*

Kaub.-tööstuskoja juhatus Viimasel
koosolekul arutas maiusainete maksu kü
simust ja jõudis otsusele, et maiusainetega kaubitsejate kaebused on põhjustatud
ja et olukord, mis sunnib Vähemaid ette-

Võtteid tegewust lõpetama, on rahva
majandusele kahjulik ja soowimata näh
tus. Koda otsustas pöörduda majandus
ministeeriumi poole märgukirjaga, milles
tungiwalt palutakse olukorda Võimalikult
pehmendada ja seaduse elluviimise mää

rused sel kujul, nagu nad praegu on,
ära muuta ja wälja töötada maiusainete
valmistamise alal tegutsewate ettevõtete
seloomule sobivad arwepidamise nõuded.
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Neljapäewal, 5. mail kell 3.30 päewal
opereti rahwaetendus

„S i 1 w a“

Firma I. V. Uassiliev.

E. Kalmarii operett 3 w. Pääsmed 25 s.

Teatan oma ostjaskonnale ja edasimüüjatele, et need, kes minu fir
male 1. aprilliks s. a. võlgnevad ja õiendavad lahemai! päi vii

DRAAMASTUUDIO TEATRI RINGREIS

Utan U. aõlWWl summast.

.fiülIRMS LÄHEB IIUIIIT

Need, kes ei reageeri minu kuulutusele nõuan võla kohtu teel sisse.
Võlgu minu firmale on alates 1926. a. kuni siiaajani 700.000 senti.
Teatan võlgnikele, et õiendataks kiiremas korras oma võlakohustused
minu firmaga.

mimiHiiiiiiiHiimimmimmmmimmiimiiimmiiNiilirinHmiiiimiiiitimuiiHiliiiiitHiiiilltlUiiMitiiiiiMHlilii

Mait Metsanurga mäng 3 w.

Näitej.: PAUL SEPP Dekor.: B. ROSENWALD
Esmaspäewa
Teisipäewal,
Kolmapäewa^

Neljapäewal,
Reedel,
Lau päewal,
Pühapäewal,
Teisipäewal,
Kolmapäewal
Neljapäewal,
Reedel,

2. mail
3. mail
4. mail
5. mail
6. mail
7. mail
8. mail
10. mail
11. mail
12. mail
13. mail

s. a.
s. a.
s. a.
s. a.
s. a.
s. a.

s. a.

s. a,
s a.
s. a.
s. a.

• Lüganusel
• Sondas
Kabalas
Kundas
• Kadrinas

Lülilt
Rikkalikus walikus

seina-, laua- ja taskukellasid.
Kingitusteks kohaseid kuld ja hõbeasju.
Odawaid kihla- ja laulatussõrmuseks

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

A. EESTI

:: ca

(END. VAKKER)

W Jij

Tiigi tän. Nr. 23. — Asulat. 1892. a.
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a--: 3

•a J*

1

3
w cc
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3 J*.

3-2
jv w

dega ja toimetab
1 jjz |I kõiki
muid panga

III

Töö korralik ja kiire. Hinnad alandatud

PoljakovT majas, Narvas, Peetri pl. 15|l7
(endises Vennad Poljakov’i jalanõude-äris)

MM äri osakond
Eestis kõige vanem naha- ja jalanõudetehas

Linnavalitsus.

j I operatsioone.

Metsal
2E
Rikkalikus waükus moodsaid

kübaraidj

Uorulaevandus

passijaks

Narva-Jõe-

iseseisvalt keeta. Tunneb

kel! 7.30 h.

või perenaise abiks. Oskab
kõiki majatöid.
Teab slt „Perenaiseabi“.

mantleid
ja mitmesugust
pudukaupa.

Eobune

müüa
Ajakirjanduse Keskladu

Jalanõude nägusus, vastupida
vus ja Odavus on ostjaskonna
esimeseks nõudeks.

KOGU NARWA 0
eelistab ainult gj

G. flntipovi
Suur walik kewad-ja suwemoode
Hinnad odawad

.Prcjja

Narva osakond teatab, et
ajakiri „OLION“ ainumüük
on Narvas ja ümbruse jaoks

wähempakkumisel
antakse välja Saka Vabatahtl. Tuletõrje Seltsi rahva
maja osaline ehitus. Lähemaid teateid saab seltsi esi
mehelt. h-ra Joosfiilt, kus ka plaaniga võib tutvuneda.
Ülesanda kuni 23. maini s. a. Seltsil jääb õigus ka

meie kaupluses Hermanni

keii 3 40
Pühap. ja pühadel
Narva-JõeNarvast:
suust;

keli 8 45 h.
kell 2.15 p.
kell 7.15 õ.

kell 12.45 p.

kell 6— õ.

kl. 25 sn.. sõjawäelased liitrite
ettenäitamisel: 1. kl. 20 sn.. 2.

puhui kassapult, lauad,

lased (kooliaja kestwusel) 1. ‘kl.

aparaat „Lõwe“ pcatelefonid, kiaaswitriin, kaks

toolid, laualambid, raadiokl. 13 sn., lapsed ja kooliõpi

grammofoni ja palju teisi

2. kk 20 sn Narva — Riigi ; asju.
1. kl. 25 sn , 2. kl. 15 s. N.-JÕesuu — Jaht klubi 10 sn. Koha
likkudele ekskursantidele (mitte

Suur tän. 22 Kondiitriäri Artis.

wähem kui 20 inimest) hinna

alandus 20 prots., sissesõitnud
wõõrastele — sõiduhind hinna

alanduseta. Bagash 10 kilogr.

12 sn- Koerad ja jalgrattad
a 10 sn:

Seltsi einelauas saadawal

maitsevale! lõu

na- ]a Õhtusööke
Köök uue ökonomi pr. Toro

Odawasti müüa
pruugitud

tellis
kivu

terveid ja poolikuid. Näha

Teadaanne
Mina, Augud Klgmets,
käesolevaga teen üldsusele

teatavaks, et minu juurest

21. aprillil 1932. a. lahku

uuendada

„Põhja Eesti"
ja

^Alutaguse Eiu"
I. maist.

Kaevu võlgade ja tegude

iiiiliiill!ijliililiiM!l!ii)lliilljllllliiiiliil!iilli

Dr. Ilse (igani-Põder
Narwa, Peetri pl. 3.
Wascuwõtt kella 029—‘, 210

K.-U4X ..põhja Eesti trükk 1932

lilli pole hilja

rest ei vastuta.
Puru-Ridaküla
A. Kiemets.

naishaisused Ja sünnitusabi.

Vastutav toimet. Hans Lill Väljaandja K -U. 0.„PõhjaEcstl

Vana kreposteeritud talukoha I-se obligatsiooni Kiudlustusel o 0 kokkuleppel. Teatada kirjal, slt. sõna
„Esinene obligatsioon" all.

nud abikaasa Anna-Kristine

asjatundlikul juhtimisel.

Lõunad ä 45 senti.
Õhtusöögid ä 40 s

1.000 krooni.

„OLION“ Nr .4

kpl. Tallinna mnt. Tel. 200.

Harta Peetri Vabal Tulel

Soovitakse kohe laenata

suuremal ja väiksel arvul.

võib tikuvabriku juures,

ilma vähempakkumiseta väljaanda.

Kohtla-Järve, Saka Vabatahtl.
Tuletõrje Seltsi Juhatul

kell 12 —

t. 11, kust võib saada praegu
ilmunud

Siivertsis ehk küsida Ruttiku

Kinnisel

kell 6 45 h.
kell 2.30 P.

kella 11—l ja 5-7.

Juoala tän. nr. 19 Sinka m,
Juhkentali apteegi kõrval).

19

Jõhwi alewis peetakse

Alewiwalitsus.

Narvast

suust;

SOHXIHIND: 1. kl. 40 sn., 2. kaupluse likwideerimise

Kesk Aguli tän. 5 a. A. V.

ärist ostetud kaupa.

6. ja 7. mail s. a.

Dr. Haria Helnrisbsca-

Narva— Narva-Jõesuu
Roisin
fturuiaewa sõiduplaan hoo
aja awamisest kuni
Nais-,sugu jasisehaigused
12. maini 1932. a.
Vastuvõtmine äripäevadel
Aripäewadel

Tõrvata (Srnolka): 1. ki. 30 sn.,

Müügil suurel arvul ja üksikult mitme

Hoi loata

A. Kotschnew

20 sn., 2. k! 10 sn. Narva —

moodsate jalanõude-

sugused jalanõud ja nahakaupa.

UU 1. maist kii 1. oktoobrini k 8-liii
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Daamide riiete magasin

Soovitab ning valmistab suurel ja väiksemal määral:

'aj c/d

Linnawalitsuse ja osakondade kantselei töötum

j! j ajakohaste protsenti-

Noor neiu soovib

Suurim paetööstus Eestis.

Trepiastmeid
Põrandaplaate
lahu
Paneel-katteid (trotuaarkive!
tuid ja tahumata
treppastmeid,
Kalmistu aedade
alusfrii.se jne.
Sokelkive.
Ehituskive.

Lehes trükitud pii, nr. 162) peab olema 1627
pii. nr. 1492 peab olema 1498
pii. nr 1637 peab olema ,1937
pii. nr. 2488 on võit 46 mitte 40
pii. nr. 603 on võit 125 mitte 25

Teadaanne

j Võiab raha hoiule

Narva, Peetri plats 2, telel'. 268 (omas majas).

Paemurd ja paekivi tööstus — Harvas

o aj

Õiendus
Juhatus.

Narwa Joale; tän. 19.

’rl, 2

SEEMNEKAUPL USE5 F, Nai vas.
Posti tän 57 (Liiwaaia wust ts).

Ilmu Haloamanike Punk

Narwa, Joata tän. 15.

3

V. VA NA TALU

vead:

majade,
kuldasja deäri

i!

.Põhja Eestis" 28 aprillist JSfi?45 avaldatud Kremhnimi
NMKÜ loteri võitud; nimekirja on sattunud järgmised

Snnali laenusid
Kellade-, hõbe- ja

ii

ji ui ilja,

Konjus
- Toilas
■ Jõhwis
■ Iisakus

Jt

M

lille j > söööajfianitaie ‘VMiü.ud
osuiie ai inilt

• Narwas
f\uweres

Etenduste algus kell /- i9 õhtul

Pn

Põllumehed la

hom. ja kella 3—5 p. 1„
Kõnetr. 312.

Soovin vähepruugitud
1!/j hj. abimootori võib ka rem. Vaja meeste ja nais
te jalgratast eal. 12-16 haav. püssi .Baskylet“ alus
tükk lukku ehk ,,Satvori“ 6,5 n n kuuli püssile
Ad. Auvere pk. 20 , Ratas11.

