üksiku numbri hind 5 senti.

Jlmub 3 korda nädalas
Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. I.
Kõnetraat nr. 4.
Toimetaja kõnetunnid
kella 11—1.
Talitus avatud 9- 6.

Kuulutuste hinnad:

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

veeru millimeeter kuulutuskiiljel 3 snt. eesküljel

10 senti, tekstis 12 senti

Nr 57 (227).

Skautide sõprade seltsi aastakoosolek Narvas,
Läinud neljapäewal oli ohvitseride
kasiinos Narma skautide sõprade seltsi
koosolek. Tegevuse aruanne võeti esita,

nud skautide maleva korteri üüri, kütteja watgustuskulud. Skautide maleva kor
ter kavatsetakse nüüd tuua üle üürima

tud kujul vastu, eelrcwe Kinnitati. Juhatusse traliti tagasi kindralA Tõnis

jast Narva puusilla linnapoolses otsas
asuvasse väikesesse majja, mis kuulub

son, pr. Tõnisson, dir. A ! w e r,

J. W ü l b e ja J. L u st. Juhatuse kan
didaatideks jõid koi. Tohwer ja major
Kasemets. Rewisjoni-komisjoni valiti
major M e t s, tol S ch e r w e l ja abi
linnapea A. Bachmann.
Seltsi tegemus on olnud läinud te.
gemusaastal üsna intensiiwne. Selts on

kaitseväele ja praegu seisab kasutamata.

Narwa skautide maleva lipu alla on
koondunud 300 poissi. Siia kuuluwad
peale Narwa skautide veel Kohtla-Iärwe sk..rühm ja Jõhvi kaks sk.-rühma. Ka
Eesti-Jngerts on loomisel sk.-rühm, mis
kuuluks Narva jk. maleva alla. Narwa
sk. male ma on praegu liikmete arvult

muretsenud Narma skautide mõlemale 6
laogritelki, kuna seni tutt skautidel neid. kõige suurem Eestis.
laenata koitsewäelt. Peale selle on selts
Juulikuus k. a. peetakse Pärnu ran
annud skautidele sa gaididele mitmesu nas 3-nädaline skautide suurlaager, kuhu
guseid majapidamise-tarbeid ja on tasu- Narvast sõidab 30 skauti.

Miili"

Draama lendurite elust 12 jaos. Peaosades: Jack Holt ja Lia Lee. Igalpool suur edu.

II. Heligrotesk. II. Heligrotesk.
25. mall ]a edasi. Huviküllane kahekordne eeskava! 25. mall ]a edasi.

Kino M
Kõnetraat 2—44.

Algus Srip. kell 5 õht.,

Tennis-Hokey klubi meeskonnad.

öpilaSte wastuwõtmine algkoolidesfe algab.
6. algkoolis. Lai tän. 2, on uute õpi
laste wastuwõtmine tulevaks õppeaas
taks l. ja 2. juunil 1932. a. kella 9—li

ja kella 5-7 õhtul.

6. algkooli rajooni kuuluwad õpilased, kes elavad ida pool Wäike-Aguli
tänawat ja südalinnas ühes NarvaAguliga, kuni Wepsküla tänawani.

Kindlusemüüri linnasadama ko
hal hakatakse kindlustama.
Wieioria basttooni müür Unnasada-

ma kohal on ajajooksul üsna ohtlikus
ulatuses warisemas. Hädaabitööde korras
eelseiswal talwel kavatsetakse müüri ha
kata kindlustama ja selleks murda paasi.

Kuna müüri restaureerimine üsna kulu
kas, loodetakse tööd läbi wiia järk-järgult, 4 aasta jooksul.

Keskkoolide abiturientide esin

dajad riigivanemale külla.
Varemate aastate eeskujul teevad ka
käesoleval kewadel keskkoolide abtturien-

ttde esindajad ühes koolijuhatajatega
külaskäigu riigivanemale Kadrioru lossi.

Külaskäigu päevaks on tänavu määra
tud laupäev 28. mai.
Narva koolidest saadawad esindajaid

eesti ja vene ühisgümnaasiumid Eesti
ühisgümnaasiumi abiturientide esindajaina lähevad riigivanema juure Lydia
N S m t a k (humanitaar.harust) ja Lea

towa küla kohal, uppunute arv tõusvat

1. Jenet üaynor ja Charles Farrell oma uusimas suurfilmis

— ..SININE VERI" —

pühapäev, kelt 3 p. 1.

Muusikaline helifilm Dana Burneti novelli järele 12 v. Lööklaulud: „Eleanor*, .Sinine veri",
.Olen vaid sinu*, „Kui muinasjutt*.
II. Lõbus ja meeleolurikas helifilm popul. ameerika koomiku El Brendeli ja Fifi Dorsay osavõttel

Kassa avatud pool tundi
enne algust.

Pühapäeval kell 6 kohtuwad jalgpallis ttiduklasfi estwõistluste tsüklis
linnaspordimüljal „WSitleja" ja Narma

Maailma sensatsioon. Esimene kord Narvas.

15-50 8.

Kas kalamehi hukkunud?

olevat hukkunud kaks kalurite paati Ühes
kalakoormatega. Õnnetus juhtunud Sar-

Reedest, 27. maist. Noorsoole lubatud. Reedest 27. maist.

Platside hinnad

Neljapäewal ott Narma garnisonis
metsapüew päe-vakohaste loengute ja

pühapüewal linna spordiwaljal.

DilililICA |f (.Saatuslik teisik*)

£ p IKlImlmMI Rida ebaharilikke seiklusi.

ÜSNA Narwa-Peetri osak.
lõbusõit Toila.

Wabadustammiku awamise
kama.

Vabadusristi vendade ühendusest
teatatakse meile, et tänasest Wabadustam

miku awamise pidustustest, rongikäigust
ja avamisaktusest on võimaldatud kõigil

vaba osavõtt. Osakonna poolt kellelegi
erilisi kutseid et saadeta.

Rongikäiguks kogumine on laupäeval

kell 5 Hermanni kindluses, kust kahe
orkestri saatel sammutakse Keldrimäele
Vahadustammikusfe.

Wabadustammiku avab sellekohase
kõnega osakonna esimees kindral A T S-

n i s s o n, peokõne K. Maasikult,
õpilaskoorilt ja ühendatud segakooridelt

laule. Lõppsõna 3 Sõsterilt. Sellejärele lauldakse riigi hümni ja sammu
takse rongiküigus tagasi linna.

Wirumaa tuletõrje saab toetust.
Kohtn-stseministri kinnitusel on määraiud Wirumaa tuletõrjele riiklikku toetust
käesolevaks aastaks kogusummas 400 kr.
ja nimelt 6 ühingule. Toetust on määratud pritsi ostmiseksIoala tuletõrje ühingule 100 kr; võlgade tasumiseks Skarja-

ÜENÜ Narwa-Peetri osakond väljasõidu

Toila. Osakonna näiteringi poolt män
gitakse Toilas vabatahtliku tuletõrje
seltsi saalis Morget Moye 3-waatusttk
naljamäng „Minu baby". Narva ÜENÜ
osakondade liikmeile kui ka võõrastele
kaasasõitjalele võimaldab osak. juhatus
Toilas waba etenduse ja peo. SSiduhind
edasi-tagast ühes kohapealsete lõbustus

tega 1 kr. 25 s. Etenduse algus on Toilas kell 20.00., ning peale etendust jalakeerutus Narva orkestri võluvate he

Löwid ja karud lendasid
kraawi

Kolmapäeval, 25. mail, kell 19.30 saabus
Narwa erarongiga Tallinnast kevadise raud
tee iärelewaatüsekomiston. Üldiselt jäädi ra
hule tee seisutorraga. Komisjon sõitis tagasi
neljapäewal.

Kiriklikke teateid.
Pauluse kirik.
Pühapäeval, 29. mail, kell 10 hom. jutlus

tab Iisaku õp. W. Kuljus Pauluse kirikus;
laululeded.

Samal päerval kell 4 p. l esineb õp. W.
Kuljus k.-s. ..Võitleja" saalis huvitama kõne
ga teemil ..Piibli naised".
Sisseminek ivabatahtliku maksu eest.

Peetri kirik.

Teisipäewa õhtul Tallinna kergeweo

Siberi karuga, libises Kaarepere raudtee
ülesõidu koyal raudtee kraavi, kusjuures
autojuht ja naisterahvas said vähemaid

iaulaupeo platsil. Laululehed. Muustka ja lau

Abiturientidega sõidab kaasa koolijuhataja

wigastusi, kuna loomad terveks jäid.
Autoomaniku kahju on 450 kr. ja ta

<5. Dobroshemski.
Üle riigi koguneb seks puhuks Kad
rioru lossi üle 200 noore ja rohkem kui

süüdistab Tartu maavalitsust tee korra

Lapsed mängumurudele.

Punase Riski fuwekoloonia
N.-Jõesuus

Narva manguplatside-seltfi tegevusest.

algab tegevust 20. juunil.
Eesti Pmase Risti Narva komitee juha-

mänguplatside seltsi aasta.peakoosolek
Aruanne ja eelarve võeti esitatud kujul

tus valis laste suvekoloonia juhatajaks

wastu ja kinnitati. Läinud aastal oli

M artinsoni. Juuli P o lli, Leida

mänguplatside seltsil viis mängumuru.
Ko eeloleval suvel avatakse Narmas 5
mängumuru; platsid avatakse 15 juunil.
Seltsi juhatusse valiti elukoha muut.

Mise tõttu välja langenud J Karafini

ja J. Vahuri asemele J. Hansing ja
F. V e r h e t g.

O. Strandman saadikuks Pariisi.
Nagu neljapäeval peetud riigikogu
väliskomisjoni koosolekul selgus, on va-

bariigi valitsusel kavatsus ette võtta
välissaadikute vahetust. Senine Pariisi
saadik määratavat Varssavi ja Pariisi
läheks sel puhul O. Strandman.

J. S õ s t e r i ja kasvatajateks—Alma

K u k k u r i, Valdek R o o m i ja Vol

demar Peili.

Suwekoloonia algab tegevust R-Iõesuus 22. juunil.

Naiskodukaitse Narwa Kreenhol
mi ja wabriku jaoskondadele.
Laupäewal, 26. mail toimub Narmas Wa
badustammiku awamine, millest palun jaoskondi täies koosseisus osa võtta.

Ilmuda Maleva staapi hiljemalt kl 4.30 p l.
R. Dener,
ringkonna esinaine.

S. Kapper,
sekretär.

4 000, Kuresaare 4 000, Türi 3 500,
Paide 2.500, Põltsamaa 2.000, Tapa

490.000 kr., sellest maaomawalitsustele
300.000 ja linna-omawalitsustele 190.020

kr. Neil päevil toimus majandüsminis-

Perekonnafeisrrteateid.
19 —26. maini s. n. registreeriti Narwa linnoperekonnaseisuametie:

Peeter Aksenav ia J-gor Nikitin;
abiellumissoove: F rdmond-Johinnes Kangur ja Mariette Vaht: Aleksan-

Narva „spordiparlament" tuleb

Sume! oodatakse Eestisse kaht kõrget

külalist — Soome vabariigi presidenti

Svinhvfmrdi siiasõit toimub wastuwisiidina läinud aasta suwel juulikuuljaset-

leidnud riigivanema K. Pätsi küllasõidule Soome. Rootsi kroonprints G n svalitsuse kutsel, ülikooli 300 aasta juu
belipidustustele. Kroonprints Gustav
Adolf saabub Eeslisse esmakordselt.

Täna lõped algkoolides
jkootttSS.
Suviseks õppetöö vaheajaks lõpeb
õppetöö nii maal kui linnades asuwais
algkoolides täna, laupäewal, 28. mail,
kell 12. Viimast nädalat kasutati ekskursioonideks kodumaa vaatamisväärsetesse
kohtadesse.

Kesk- ja kutsekoolides lõpeb õppetöö

nädalapäevad hiljem. Vanemate klas
side meesõpilased lähevad riigikaitse õp
pustele, naisõpilastele korraldatakse sa

mal ajal viimase nädala kestel majapidamise-tunde.

Tallinnas.

Tallinnas tabati Narwa elanik Albert

Luup, 32 a. vana, tuntud varas, kes
Tallinna warguseretkele ott tulnud. Tal
linnas on ta mitu korterivargust toime
pannud ja Koplis kojakappe rewideew
nud. Läinud nädalal sõitis ta Rakverre,
kus kolm korterivargust toimis.
Teisipäewa hommikul jõudis L. tagasi

Kulbach ja Soja Sawjalom; Eduard Nap
pa ja Anette-Marie Kalikorm;
abiellumist polnud;

Ajateenijad wabanesid.

kulduuri

Neljap. wabanesid kaitsewäeft ajatee-

nisad sõdurid, kes teenisid ühe aasta
kestvuse teenistusega wäesades ja kes
teenistusse võeti läinud aasta kevadel.

Loota head õnuafaaki.

kokk».

Neljapäeval, 2. juunil s. a. kell 7 õht on
E s. ^Ilmarist" saalis Narva vabadussõjalaste
liidu erakorraline peakoosolek. Päevakorras on
matusekasfa osutamine, kaitseliidu juure eriük
suse asutamine ja muud tähtsamad küsimused,
mispärast on soovitav kõikide liikmete osavõtt
koosolekust.

1.300, Paldiski 1.000, Tõrwa 800 kr.
Maa-omawatttsuste summad jaota-

Kõrgeid külalisi Lestisse.

Tallinna ja tabati samal päeval turul,
kus ta müütas Rakverest varastatud

Wabadvssõjalafed tulewad

9.000, Võru 8.000, Petseri 8 000, Rakvere 7.400, Nõmme 4.500, Haapsalu

takse edaspidi.

der Sepp ja Johanna Prwel; Nikolai
Nikitin ja Taisia Rosow; AleksanderEduard Ment ja Ida Lanton; Johannes

surmajuhtumeid: Gustav Siibergleich, 68 a. vana; Maria Adamson,
76 a. vana; Jakob Ferin, 35 a. vana;
Andres Unt, 75 a. vana.

Pärnu 23,ü00, Valga 9,000, Viljandi

teeriumis linnadele määratud summade
jaotamine üksikute linnade vahel.

Narwalaseft vargapoisi tembud

P ihow. Ee Di Luks, Tamara Korschunov,

100 koolijuhatajat.

24 skp. peeti „Ilmarises" Narma

lukoor.

sünde: Niina Puhow, Aleksander

tuses.

korras on määratud omavalitsustele

tao Adolf saabub Tartu ülikooli

Narvas.

Vene ühisgümnaasiumist — Veera,W o-

ronin ja Vladimir Pavlov.

Linnad saavad sargmiselt: Tallinna
40.000 kr.. Tartu 37.000, Narva 25.000,

Nandtee järelewaatusekomisjost

Pühapäeval, 20. mail kell tl homm.. kui
ilm ilus, vabaõhu jumalateenistus Ioaorus,

sõidab kaasa koolijuhataja W Nano;

Teatavasti jäeti hiljuti piirituse- ja wnnamllügist omavalitsuste kasuks võetav
protsent ära. Selle asemel nähti riigi eel
arve korras ette omavalitsustele kindlad
summad. Käesoleva aasta riigi eelarve

P. Svin huvsndi ja Rootsi kroon
printsi Gustav Adolfit. President

Toila asunduse tuletõrjele kummalegi 50
Kriuscha tuletõrje ühingutele kummalegi
50 krooni.

Narva saab 25.000 krooni.

lide saatel.
Väljasõit Narmast on kergesõidn veoauto
del kell 8 homm. ULNÜ Narwa-Peetri osak.
eest, Eha tän. 4, muustka saatel, kuna tagafi
jõutakse Narwa esmaspäeva hommikul kella
5-eks. Publikule vastu tulles sõidab üks auto
pühapäeva ööl tagasi. Narva ÜENÜ osakon
dade liikmed, kui ka võõrad registr. endid
P. Ütsi juuksetööstuseäris. Suur t. 14, kuni
neljapäevani, 2. juuni õhtuni.

tina tuletõrjele 100 kr.; Permisküla ja

kr. ja voolikute ostmiseks Kadrina ja

„Viinaraha“ omavalitsustele.

Soodustust kaasasSiljatele.

Pühapäewal, 5. juunil, korraldab

15 peale.

auto A-lüa, mida juhtis L. Uusõue ja
reisijaks vli Elli Utt kahe lõvi ja kohe

P '{# (kommerts.harust). Abiturientidega

111. aastakäik

Pühapäevadel kl. 3.

Paasetähed 10 50 s.

^Wõitteja"—NTZK.

Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja

Algus äripäevadel
kell 5.30.

Suur torm peipsi!.
Esimene suur kewadtvrm Peipsil ott
pühapäeva öösel ja esmaspäeval. Kuul
duste järele Võõpsu alevi kohal järwel

Kuu 20 s., 3 kuud 60 s.,
6 kuud 120 s., 12 k. 240 s.

Tel. 108

HetsopOev Narva garnisonis.

praktiliste metsa istutamise töödega. Metsapäewa korraldas Alutaguse metsaühing.

kord a nädalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud 175
snt., 6 kuud 340 snt., 12
kuud 6 kr. 75 senti.

posttagentuurid.

Jõhvis, laupäeval, 28. mail 1032. a.

300 poisi skautluse idee teenistuses.

Tellimisehind postiga

Praegu pakuvad aiad lõpmata ilusat
pütt — õuna-, pirni-, kirst- jne. puud on
üleni õitemeres. Viljapuude õitsemine
on lõppemas ja et seni ilmastiku olud

õitsenguks kõigiti vägagi soodsad on

kokku I. juunil.
Narvas kutsuti hiljuti ellu kohalike
spordi seltside esinduskogu, mis koosneb

Narwa linnas spordi ja kehakultuuri
alal teotsevate seltside, klubide, ühingute
arstiseltside, kohaliku garnisoni, kaitselii

du, piiriwalwe ja spordiõpetajate esinda
jaist. Esinduskogu ülesandeiks on spordi
propageerimine, kaasa aidata spordimääruste õiglasele tõlgitsemisele ja sportliku
aumõiste süvendamisele üksikute sport
laste ja seltside vahelises läbikäimises,
kui ka tekkinud arusaamatust ja konflikte
lahendada.

„Spordiparlamendi* peakoosolek pee-

takse 1. junnil kell 8 õhtul Narva ma
lewa staabi ruumes. Valge tän. 7.

Aiapidu Soldiuos.
Pühapäeval, 29. mail korraldab Soldino
algkool aia-peo ja koolinäituse. Kavas: spor
timist, mänge, deklamatsioone ja näidend.
Näitusele pääs kella 10—13 ja 16—20.

Rukkiorased Alutagusel wäga
kehwad.
Alutagusel madalamate! põllumaadel,

kus iseäranis rohkesti irett talwel ja ke
vadel peal ott, on nüüd selgunud kurvad tagajärjed. Vähemalt 30 prots. on
igal põllumehel jääkord lämmatanud
orasepõllust. Mõnes kohas aga knguni
75 prots. Ka lämbumisest päasnud orast
ja ristikheina on mingisugune haigus
tabanud. Nimelt on rukkiorased hakanud

kolletama. Tänavu võib Alutaguse rakkisaak tulla keskmiselt 50 prots. vähem
läinud aastasest. Nisupõldudega on lugu

samuti. Ristiku ja timuti põlde on jää
veel enam lämmatanud. Mõnes kohas
on ristikupõllud täiesti lämbunud.

Murdvnrgus Rakvere randteelaamas.

Õöl wastu reedet umbes kella 2 pai
ku murti Rakvere raudteeiaamas ühte

kaubavagunisse, kust viidi ära kolm
plekknõud õlilakiga, kaks pakki emailwSrwe,

pintslid ja kast apteegitarwetega. Vargad

olid vaguni ukse ees olema luku ja
plommitraadi katk murdnud. Seni on
vargad tabamata. Ka pole uue kahju
summa teada.

ÕSwalwe apteegid.
Kuni 26. maini on Narvas öövalve hai
gekassa apteegis, Malmi tän. 27. skp. kuni kuu

olnud, võib loota sügisel head vilja

lõpuni on öövalve Joaoru apteegis, Zoala

saaki, keda enam sellepärast, et Suntesaak mullu äpardus.

teegis, Vabaduse tän. ja Jõhvis—Jõhvi alevi

tän. N.-Iõesuus on öövalve alevi ap
apteegis, Turuplatsil.
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Viienda riigikogu pale.
Kohti saavad: kog.-koondus 42, keskerakond 23, sotsialistid 22, venela
sed 5, pahempoolsed 5, sakslased 3.
5. riigikogu walimistel oli hääle
õiguslikke kodanikke 758.148. Hääli
anti ära 494.010, seega käis walimis-

tel 65,1 prots., missugune arm on
wähem kui ühelgi teisel Valimisel
(4. riigik. 69,3 prots., 3.—73,3 prots.
2.—67.9 prots., 1.—72,6 prots.)
Hääli said, peaaegu lõplikkude ta
gajärgede järele, milles enam erilist

muudatust ei tule, erakonnad järg
miselt:

Kogud-koondus
keskerakond

sotfialistid

194.152 h.—42 kohta

110.577 2;
104.656 „-22 „

sakslased

wene sots.

põll. ühing
töökoondus

Leinbock.

Pärnu 2 esit.: O. Kask ja H Kukke.

Harju 2 esit.: L. Raudkepp, T.
Kaldus.

Iärwa 1 esit.: K. Konik.

Kogud-Koondns.

Tartu ringk. 7 esitajat: A Tupits,
K. Soonberg, G. Ottos, J. Sikkar, J.
Hünerson, A Saüum. J. Uluots.

Walga-Wöru-Petseri 7 esit: K.

Sakfa.Rootfi blokk.
Tallinn 2 esind. Schllling C irl ja
Koch Herman—juhu! kui Schilling Tallinna walimisringkonnast riigikokku läheb.
—Läheb ta aga Tartu valimisringkonnast,

siis läheb Tallinnast weel Westerblom
Mathias.

Tartu 1. Schilling, Carl ~~ juhul
kui Schilling läheb Tallinna walimisringkonnast -Wrangeli Wilhelm.

Cinbund, A. Kornet, R Fremann, K.

Pahempoolsed

Frants (Wõrumaalt) J Möttus, A. Sös-

v-iiwad sisse ainult Tallinna, Tartu ;a

ter (Walgamaalt) ja J. Holberg (Petleri)

25.057 5 „
25.546 5 *
15.352 3 *
5.018 w „
4.289 *
9.363 „ „

Venelased
pahempoolsed

läheb Wirumaalt, siis läheb sisse P.

Wiru 7 esil.: O. Köster, A. Wann,

Wiru walimisringkonnaft kokku 5 esitajat.

R. Penno, A. Leps, G. Lorenz, K.

Wenelased wiicvad sisse 5 esitajat,
kusjuures 4 läheb Walga-Wõru-Petseri

Harju 5 esit.: J. Voosalu. W Rw-

ringkonnast ja l Wiru walimisringkonnaft.

Tamm, J. Kappas.

berg, O. Tief, O. Suursõõt, H. Maandi.

Selle tõttu, et töökoondus ei saa
mõne hääle puuduoleku tõttu esin
dajaid riigikokku, muutub Valimise
jagaja, mis soodne oli keskerakonnale,
kog.-koonduse kasuks ja nemad saamad
tõõkoonduse armel 2 kohta, kokku 42

kohta. Wastasel korral oleks nad 40
kohta saanud. Sisemine nimekirjade
jagaja on nüüd kõige soodsam kogudekoondusele, kelle jagajaks 4622. Kesk

Pärnu 4 esit.: K. Pats, J Fuks,

J. Karlsberg, M. Hansen.
Lääne 4 esit.: J. Teemant, J. Zimmermann, K. Tonkmann, W. Maaker.

Iärwa 3 esit.: A. Iürmann, A.

Tobro, A. Suurkiwi.

Wiljandi 3 esit.: J Soots, J.

Laur, M. Martinson.
Saare 2 esit.: O. Pukk, J. Perens.

Sotsialistid.

erakonna jagajaks on 4807, sotsialis
tidel 4757.

Tartu 5 esit:A Rei, L Johanson,

A«e riigikogu isiklik koosseis.

E. Joonas, K. Freiberg, P. Treiberg.

R. Keskerakond.
Tallinna walimisringkond annab
7 estndajot: J. Sihwer, A. Sternfeldt,
9!. Äiaser, Z. Steinmann, A. Ander-

A. Sirro, E. Pesur, J. Rukki.

kopp, Th. Tallmeister ja J. Maastng.

Tartu 4 esindajat: J. Tõnisson,
A. Tõllassepp, M. Reistk, J. Järwe.

Wiru 3 esit: J. Lattik, J. Jaanis,
O. Strandmann. Kui aga J. Lattik läh.
Wõrumaalt, siis saab sisse M. Pung.

Walga-Wõru-Petseri 2 esind.;

A. Kerem, L. Lattik, kui aga J. Lattik

Tallinna 4 esit.: M. Martna,
Walga-Wõru-Petseri 4 esit.:

K. Ast, J. Woimann, P. Schüts, A. Usai.
Wiru 2 esit.: N. Andrese», G Hellmann.

Harju 1: H. Martinson.

Iärwa 1: A. Oinas.

Pärnu 2: O. Gustawfon, M. Uut.

Saare 1: A. Jõeäär.

Wiljandi l: J. Piiskar.
Lääne 1: M. Mihkelson.

Valimiste lmmi Alutagusel.
Erra w.: põll.-as. - 179 (159), kesker.

Mäetaguse w.: põll -as. 1064 (347 (.

Bs (48), sots. -- 83 (102), pahempoolsed — 53

kesker. — 61 |202|, sots. - 120 1165], pahem

(23,, Wilms — 16, p.-Nhmg — 4, saksl. -

poolsed — 23 [89], Wilms — 9, p.-ühing ~
22, saksl. — 8 |7].
Narwa w.: põll.-as. — 340 [228(, kesker.
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(17), wenel. 29 (2).

Haljala w.: põll.-as. — 834 (662), kesker.
— 40 (77), sots. — 64 (70-, pahempoolsed —

— 111 [152J, sots. — 60 [40! j, pahempoolsed

17 (37), Wilms — 4, p -ühing — 4, saksl. —

— 35 l [334], Wilms — 17, p.-ühing - 16,

17 (16).

Wene sots. — 32, wenel. — 401 [197].

Iisaku w.: põll.-as. —762 (679), kesker.

Püssi w.: põll.-as — 875 [632], kesker. —

—142 (200), sots. —104 (180), pahempoolsed —

258 [493], sots. — 266 (274), pahempoolsed —
120 | i 15|, Wilms — 14, p -ühing — 156, saksl.
— 23 [16], wenel. 17.

6 (117), Wilms — 16, p.-ühing - 13, Wene
sots. — 14, wenel. — 293 (188).

Illuka w.: põll.-as. — 806 (640), kesker.
54 (84/, sots. — 53 (98), pahempoolsed — 17
(40), Wilms — 3, p.-ühing — 4, wenel. — 75
(73).

Järwe w.: põll.-as. — 662 (577), kesker.
295 (416), sois. - 717 (413), pahempoolsed -

69 (444), Wilms - 18, p.-ühing - 26. saksl.
— 15 (27), wenel. — 14 (11).

Iõhwi p.: põll.-as. - 1007 (887), kesker.
— 99 (194), sots. — 86 (66), pahempoolsed —
— 23 (67), Wilms —14, p.-ühing — 30, saksl.

-- 9 (15).

Kohtla w.: põll.-as. - 355 (300), kesker.
— 88 (110) sots. — 101 (67), pahempoolsed
— 22 (65) Wilms — 58, p.-ühing — 8.

Kose w.: põll.-as. — 30 (106), kesker. —
21 (23). sots. — 4 (137), pahempoolsed - 54

(63), Wilms - 4, p.-ühing — 7, Wene sots.

Ekarjatina w.: põll.-as. — 110 [138],
kesker. — 81 [36], sots. — tO [760], pahempool

sed — 353 [73], saksl. — 7, Wene sots. -144,
wenel. — 990 [256],
Tudulinna w.r põll.-as. — 591 (550], kesker.
— 103 (193], sois. — 55 [45], pahempoolsed

— 8 [181, Wilms — 1, p.-ühing — 1, Wene

sots. - 2.

Waiwara w.: põll.-as. — 543 [438],

kesker. — 188 |306], sots. — 170 [256], pahem

poolsed — 32 147], Wilms — 40, p.-ühing —
17. saksl. — 27 [38], wenel. — 4 [7].

Wasknarwa w.: — 40 [108], kesker. 41
[41], sots. 25 [630], pahempoolsed -278 [88],
Wilms — 2, p.-ühing — 1, saksi, — 11, Wene
sots. 148, wenel. — I0i3 [3491.

Wa ka w.: põll.-as. — 480 (397), kesker.
— 119 (186), sots. — 326 (293), pahempoolsed

Häälte kaotsiminek.
Kuna töökoondus, põll. ühing ja osa
wenelasi ühtegi sisse ei wii, läheb kadu
ma 18 670 häält.

Riugkonnakomitee töötab.

„Härra Merseritz! Wist oli nii, et
sul oli pelg välismaa ees, ja sa ei
tahtnud lahkuda oma emast?"

,,Iah, seda kah. Sellega algaski
kõik. Me kõnelesime sellest ju pikaltlaialt... kui läksid/'
„Hiljem küll mitte..."
„Kas sa oled wäga pahane meie
peale? Mul on südamest kahju, et sa
nüüd nii üksi jääd, kuid sinna ei saa
mina midagi parata."
Adi läks väikese kirjutuslauakese

juure. Madam Manescu oma Campinas oli sellest tublisti viis, kuus korda

suurem, ja või siis säärane lauake
töölauaks õieti kõlbaski.

Laekast võttis tüdruk väikese karbi
kese ja ulatas selle Meilerile.
^Sõrmus."

teda sulle meelsasti. Ta on nii kena ja
ta peab sust väga lugu. Sageli kõne
leme sinust."

„Ei", naeratas Wigand ja võttis
kübara, „tänan wäga, see oleks üsna

armas, kuid täna mitte. Saa õnneli
kuks, Adi."
Tüdruk surus noormehe kätt.

„Sina samuti, Wigand, sina sa
muti. Mul oleks olnud heameel, kui
sa teda oleksid näinud. Aga... kui sul
peaks edaspidi aega olema Wigand...
Astu sisse... headeks sõpradeks võime
ju jääda siiski."

Rad surusid weel kord üksteisel
kütt, siis Meiler väljus.
Kodutu, armastatud naisest hülja
tud, nüüd sellest pisikesest tüdrukukesestki põlatud, mõtles ta kibeda mee

sele oli lastud kuul otsaeest pähe, kuid ta

meeldinud ka tütarlapse wanematele ning

awaldas weel elumärke. Noormehel oli
haaw paremal pool meelekohas. Kohale
ilmunud politseinik toimetas tütarlapse

Adamson Tartus teenistuskoha ja ta

loost teatati politseile. Vahepeal kaotas

sõita.

arenes kiirelt ja käesolewa nädala lõpul,
kindlasti aga tulewa nädala alguks sel-

ja Johannes Adamson, esimene Lille t.

guwad juba lõpulikult andmed Wim-

17 elutsewa kaugesöidu kapteni tütar ja
teine endine rätsepa õpilane Johannes

maalt, samuti ka allakriipsutused ja isi-

Adamson.

kud, kes pääsemad riigikokku.

Johannes Adamson ja Maigo Veresin, kellest wnmane Tartu 5. algkooli 5.

Vene-Jaapani sõda?
Jaapani wägede ülemjuhataja kindral

Hondsho ühes oma staabiga saabus

Mukdenist Harbiini. Samal ajal
Jaapani wäed liiguwad Wene piiri poole.
Jaapani peakorteri ümberpaigutamine

Lõuna-Mandjhuuriast Harbiini tekitab
elawaid kommentaare. Kardetakse, et
Wenemaa ja Jaapani wahel on sõda
tulemas.

Alasti kultuuri ahing Liitis.

Lätis asutati hiljuti «lasti kultuuri
ühing*, mille,liikmed ketldrwod kand
mast riideid. Ühing ostis Balli alewiku
lähedalt Võrdlemisi suure maaala, kuhu

siirdumad elama uue organisatsiooni
poolehoidjad. Maaala on jagatud kolme
ossa, mis määratud naistele, meestele
ning naistele ja meestele ühiselt.
Pühapäewal kogunesid alasti kultuuri
poolehoidjad esmakordselt sinna.

Trrlewlk» täuawale kaks uut kahekordset prrrrelurnaja.
Ehituse hooaeg töötab tulla Narwas
tänawu üsna elaw. Mitmel pool linnas
on püstitamisel uusi maju, ehitatakse ka
wanü maju ümber ja paljudes kohtades
on majaomanikel käsil põhjaliku remondi

juba wälja antud 65 ehitusluba; läinud
aastal samaks ajaks oli wõetud ehitus-

lubasid 30 ümber, seega tänawu üie
poole rohkem.

Uute elumajade ehitusi on Narwas
praegu käsil 10 ümber. Tule Miku täita,
male püstitatakse terwelt kaks uut kahekordset puuelumaja; ühe ehitab O. Rie-

länder Tuleviku tän. 9, teise W. Radlow. Joaoru ja Jaama tänawa nurgale

Ta astus rahulikul sammul armasta
jatele lähemale.

„Soowin teile ja minu Mignonile
südamest õnne, härra Kremastos, kuigi

leiaksin olevat õigema, kui mulle sel
lest salajasest abielust varemalt oleksite
teatanud."

Kremastos katsus end vabastada

õuut*$Ueetii)ültm prospekt.

Kui uued elumajad ehitatakse walmis, saab Narwa juure kümmekond uut
üürikorterit.

Setu poiste arwete-õieudamine /^.meetrise pussiga.
Setu külapoiste järjekordne lööming
oli seekord Merewäe wollas korraldatud
gulänjel. Tuntud kakleja, Hõbe nimeline
noormees, lõi kaklusel poolemeetri pikkuse

poliitiline protsess.

jooksis wastu ja langes kaela.
Kremastos pillas suurest üllatusest
kallid lilled käest ja kogeles:
„Mignon... sina... siin... siin..."
Madam seisis ukse kõrval, samuti
seltskondlikult riietatud kui Mignongi.

Ühekordseid puuelumaju ehitawod: M.

Rikitin U -s liin 53, O. Leontjeoa-Rikweee t n. 29 ja E. Potiwaar —

gümnaasiumi direktoriks.

Salalulleri süütegu, piiri valwuri tulista
mine, on karistataw surmanuhtlusega.
Peale selle ootab Lehtpuud weel teine,

Waewu Kremastos oli saanud as
tuda lävele, kui talle piduriideis neid

orus, Aleksandri tän. 1 sõja oja> maha
põlenud kiwielumoja uuesti ülesehita
miseks on antud -uba D Andrese uile.

oma kohalt, alates l. aug. k. a, kuna ta

kohtus Tallinnas arutusele 31. mail.

Peadirektori kõrval lebas kimp

tänajal puuelumajale 3 Kutsar. Joa-

on valitud Tallinna saksa tütarlaste

Piiril tabatud kommunistide salakulleti Lehtpuu protsess tuleb jõjaringkonna

orhideesid. Sõrmuse safiirkiwidega ta
oli ise valmis muretsenud.
Toatüdruk juhtis külalise rumeenia
salooni. Ta pidi ootama tükk aega ja
kõndis pikil samme! mööda kirendawaid vaipu edasi-tagasi.
Wiimaks tuli tüdruk teatega:
„Madam laseb paluda."

ehiiub kahekordse puuelumaja H. Mor?in. Teise korra ehitawad peale kiwimajale, mis asub Sepa ja Waeselopse
tänawa nurgal, J. Luur, ja Wäike-Aguli

Zõhwi ühisgümnaasiumi direktor
G. Rosenberg lahkub

nuhtlus.

See oli võidu päev! Kättesaamatu
naine oli läkitanud kirja.
„Wõtan Teie kosimise vastu."

kidega toimetati ülikooli haawakliinikuss?,
[mi sea! kolmapäewa hommikul.

Ehituse hooaeg Narwas tänawu üsna elaw.—Unte elumajade ehitusi käsil 10.

Lehtpuud ootab surma

Jaamast vii auto Demetrios Kre-

täna val Adamson ja saatis korda roima.

Kümmekond aat üürikorterit laare.

tulemus sulukulleri protsess.

mastose Campinasse.

Kolmapäewa hommikul, kui Maigo
Beresin tõttas kooli, ootas teda Lille
Maigo Beresin, kes wäheste elumär-

tegemine. Linna ehitusosakonnast on seni

25.

„Kui tahad, Wigand — Karl on
juba korra siin — ma tutvustaksin

Arwatakse siiski, et põhjused on romantilised.
klassi õpilane, tutwusid mõni aeg tagasi
Sündmuse kohta jutustawad lähedal
wiibinud isikud: umbes kella 8 paiku Tartus, Filosoofi tänawal, kus nad elasid
hommikul kuulsid nad Lille tänawalt oma wanematega. Noorte wahel tekkis
sõprus. Noormees näis sellest wäga haarewolwripauke. Jookstes sinna, leiti könmteelt maast tütarlaps wäheste elumär ratuna, kuna tütarlaps oli tagasihoidlik.
kidega ja noormees surnuna. Tütarlap- See noormehe pealetükkiv sõprus ei

Selgus, et tapetud on Maigo Beresin

dagi ette, sina loodetawasti ka mulle
mitte. See on asja pea külg."
Adi pühkis kergema südamega sil
mi. Wigand meeldis talle nüüdki, nagu
ta seisis tema ees, armastusväärne ja
järeleandlik, kuid asja muuta, ohkas
tüdruk, asja muuta oli juba hilja. Aga

sõnas Adi:

Kolmapäeva hommikul toimus Tartus, Lille tänawal maja nr. 3 ees
werine draama: 17-a. Johannes A d a m f o n laskis rewolwrift maha 12-a.
Maigo B er e st n i, mille järele kihutas samas ka enesele kuuli pähe. Millised
asjaolud põhjustasid roima ja enesetapmise, see on praegu weel selgumata.

juhtumiskohale.

lega, nii mine weel sentimentaalseks
viimaks.

enesest. Härra Merseritz nimelt... ta on
üldse wäga armas... ja nii korrekt... ta
on ka täna siin... teel..."

I6-a. poisike tappis 12-a. tütarlapse ja enese.

kohe tööle sedeleid läbi vaatama. Töö

, wenel. — 4.

et pisutki rõõmu valmistada talle,

Saueta armastate parast mSrtsaaaas.

jäi kuni kohtuvõimude kohaletulekuni

„Tänan. Ja nüüd tuleb siis lahku
mine, eks ole? Ma ei heida sulle mi

„Ma ei tahtnud seda", sõnas tüd
ruk, mahalöödud silmil. „Kõik tuli ise

wurite poolt randa. rite kuulide alla

dadest jõudsid juba teisipäewal Wiru

as. — 90. kesker. — 19, sots. — 29, pahempoolsed — 6, Wilms — 9, p.-ühing — 5, saksl.
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mawalt kaht paadis wübiwat soomlast, dal nad lasid põgenikud maale ja asusid
Pärast seda juhiti paat wene piiriwal- koduteele, kuid sattusid wene pünwalwu-

maawalitsusse, kus ringkonnakomitee osus

M a i d l a w.: põll.-as. - 436 (454). kesker.
— 62 (200), sots. - 33 (48] pahempoolsed —
141 [169], Wilms — 8, p.-ühing — 61 saksl.
— 6 [9j.

Romaan.

gaja maanina kohal, haawates sur- gaja maanina juures, Konno kula lahe.

tädi, kes oli tema eest hooldajaks, soo.vi
las tal sõita Tallinna tööd otsima. Noormees andiski tädile lubaduse Tartust ara

Salakuller Lehtpuu, kes tabati piiril
ööl wastu 9. maid, viibib praegu weel
Narwas.

nadam ei uovi abiellada.

Ö31 wastu 24. maid tulistasid wene Kuulduste särele on mootorpaat mepiiriwalwurid Soome mootorpaati Ha- danud Soomest põgenikke Wenesle. Ha-

ülikooli haowakliinikusse, kuna surnukeha

— 12 (42), Wilms — 11, p.-ühing — 13.

F. M. Fellmann.

Wene pUriwalwurid tulistasid soome mootorpaati. — Kaks
soomlast sat surmavalt haavata.

Riigikogu walimismaterjalid jaoskon

47, wenel — 463 (258).

5. üksik jalgwäe pataljon: põll.-

Tapatalgud Soome lahel.

Amelia Erhart.

Ameerika naislendur, kes lendas Uksi üle Atlan
di ookeani, purustades ühtlasi lühema lennuajaga Lindberghi rekordi.

seatapmise pussiga Ilja Nurmele, 19 a.
wana, teda raskesti haawates. Haavatu
toimetatu toimetati Perseri haigla ravimisele.

mustlastüdrukust, kuid see rippus tal
kaelas kui kass. Kui see mitte madam
poleks olnud, kes seisis tema ees, siis
kõrvakiiludega ta poleks kitsi olnud.
Rüüd kogeles ta:
„Madam, seisukord on enam kui
imelik... ja mitte just korrekt..."
..Ta oleks olnud korrekt, tui õigel
aja! oleksite palunud minult Mignoni
kätt, härra peadirektor. Kelle süü on,

joosta mitte esimese vastujuhtuwa

et seda pole sündinud? Arvan, et

pinast sada miili eemal ja Mignon

tahtsite enne Mignoni panna proovile,
kas ta on teie vääriline."
Pidi see olema pilge?

Rüüd võttis Kremastos energilisema tooni.

„Mul on lõpmatult kahju, madarn,"

ütles ta, „et teid on viidud eksiarva
misele. Ainult niipalju tahan ütelda,
et minu seltskondliku seisukoha ja sei
suse tõttu juba mul pole tulnud mee
legi mustlastüdrukuga abielluda, isegi
siis mitte, kui teie tema eest seisaksite."

Mignon oli lausa pisike tuldpurskav mägi ja madam suutis teda suuri

vaevu rahule sundida. Ta oli Mig

nonile juba varemalt ette ütelnud, et
päris hõlpsasti asi ei tõota korralikult
laheneda.

„Teie otsekohesus on kiiduväärt",
kostis madam. ^Rii saab ka Mignon
wiimaks aru, et ta rikub oma elu, kui
ta tulevikus ei ole ettevaatlikum. Ei

mehega minema, mu armas laps!Loo
dan, härra peadirektor, et asi annab
seekord end ometi weel parandada,
kuna olete oma truudusega pikema aja
kestel näidanud, kui ligidaseks teile on

saanud Mignon. Ja küll teeb Mignongi kõik, mis seisab tema võimuses
Armastaja naine suudab kõik."
Kremastos soovis, et la oleks Caminitnesföö|ate küüsis. Pole teada, mida
ta kõik sel päeval oleks soovinud, kui
madam poleks kõnelnud edasi:

„Mis Mignonisse puutub, siis on
~~' minu kadunud venna tütar.
Jah, seda sa weel ei tea, armas laps;
kuid nüüd sa pead seda teadma. Ainn-

pürijana ei suutnud ka minu vend
väikest muftlasneidu Rosicat, kes oli
olnud virk toatüdruk, naida — seisuse
chahed on juba ennemaltki armasta
jate südameid olnud purustamas. Minu

vend suri noorena, sinu ema rändas
Moldausse, kust ta oli pärit. Chigi lei
dis su hiljem, keset viletsust ja puu
dust. Kuski võõraste inimeste juures
Rosica oli vaikselt siit kurjast maail
mast lahkunud. Ja kas tead, miks kas
vatasin sind ja olin vali sinu vastu?
Sa oled ainuke mu omastest, kes on
veel elus."
(Järgneb)
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Alutag u s u Elu

Kuhu jäävad meie vabadussangarid

3

Maailmahukk läheneb....

Tumeda minevikuga optandid rahvuskangelaste ühise algatuse juures. Kuidas „prohvetidM ajavad kokku varandusi.—
—Kes on Vabadusristi Vendade Ü. N.O. juhatuse liige V. Soerd?
Omapärane „usuordo“ paljastatud.—Narva ja
Täna, laupäeval. arvatakse Narma
lähedal Keldrimäel, kus löövi esimest
mabadusmöitluse lahinguid, wabadus.
sõja omapärasemaid ja uhkemaid mälestusmonumente, mabadustammik.
Wabadustammiku awades tuletame
meele sangariaegu neilt päewilt, kui

algastme hull-julget lahingut idast
pealewalguwa meie rahvusliku Vaen
lase wastu, ja neid kangelast, kes ei

raalsest kaasabist Wabadustammiku ehi
tamisel ei ole aga kahjuks midagi kuul-

da olnud. Wabadusristi Vendadel on
tulnud rahalist tasu maksta ka maa
eesõiguste eest. /Annetustest ega kor
jandusest ei ole siingi midagi kuulda

olnud. Sellest wõib järeldada ainult
üht, et need Vabadussangarid, suuri
ainelisi kulusid kandes on

tanud

astumisega. Aluse meie rahwuswägedele saime meestest, kes Wene rewo-

tulewastele põlwedele.

Neid mehi on langenud lahinguis,
knid suurem osa sammub neist elavate

ridades weel tänapäewgi. Neid mehi
tahame näha seltskonnas esiridades,
neile Võlgneme auwõla, mida saame
tasuda Vääriliku austamisega.

Kahjuks on aga asjade käik pisut
teiselaadiline olnud. Sageli näeme ja
kuuleme, kuis wabadusVõMejaid su
rutakse tagasi mingi teisejärgu koda
nikkude seisukorda ja kõikjal

ktpuwad meil esirinda optandid.
Neid ridu kirjutades Keldrimäe
Wabadustammiku awamise puhul, ta
hame loota, et sel päewal, mil awatakse meie sangarliku wabaduswõitluse
uhkem ja kaunim monument esimesele
lahinguwäljale, meie kodanikkonnas ja
noortes sünniks põhjalik ümberhinnang
Vabadussõjalaste tõsiseks austamiseks.
Keldrimäe Wabadustammiku asutamise

mõtte algatajaks ja teostajaiks oliWabadusristi Wendade ühenduse Narwa
osakond eesotsas osakonna esimehe

kindral A. Tõnissoniga. See on

olnud lõpmata hoolt ja waewa nõudew töö. Seltskonna ainelisest ja mo

lõpetamist 1918. ja 1919. aastal (enam

lased haarasid Venemaal wõimu oma
kätte oktoobris 1917. a.) teeninud politsei-ülemana ja maakonna Valitsejana
ning Vangimajades mitmel pool IdaWenemaal.

omal jõul kauni monumendi püsti

kõhelnud meie rahwusVägede ridadesse

lutfiooni päewil ruttasid kodumaale.

Upnikuna). Sõjakooli lõpetanud rewolutsiooni ajal Moskwas. Ühestki lahin
gust osa Võtnud ei ole. Peale sõjakooli

Narwa on ilmunud W. Sõerd
Pärnust 1922. aastal ajaloo õpetajaks

kohalikku keskkooli, nimetades end

Keda näeme aga Wabadustam
miku awapidustust korraldamas?

cand. phil. teadusliku kraadiga ajaloo

Meile on tulnud kiri Wabadusristi
Wendade Ühenduse Narwa osakonna

arwestatud õpetaja palk esimese järgu

poolt ainult W. Soerdi allkirjaga.
Meie järelepärimiste peale selgus, et
mitmed teised asutused on saanud
Wabadustammiku awamisega ühendu
ses olewaid kirju ja ringkirju W. Sõerdilt

kus see isik on isegi Wabadusristi
Wendade Ühenduse kahaliku esimehe
asetäitjana alla kirjutanud.
Teatawasti on osakonna esimeheks
meie lugupeetud Vabadusristide kawa-

teadlaseks. Sel alusel on temale ka
palgaastme järele. Ka seltskonnas ja
kirjawahetustes nimetab end W. Sõerd

weel aastaid „cand. phil-iks* *, kuid
Nõukogude Wene Põhja-Kaukasuse üli

kooli tunnistusest, mis wälja antud
1927. aastal, selgub, et Wassili Sõerd
on küll selles ülikoolis õppinud 1916. a.
ja tegeliku üliõpilasena annud eksameid

ajaloo alal, kuid pole omandanud min
git teaduslikku kraadi ega oma üldse
kõrgema ülikooliharidusega isiku õigusi.

ler kindral A. Tõnisson, kuid üllatu
sena teame nüüd, et W. Sõerd on esi

mehe asetäitjaks ja istub Wabadus
risti wendade ühenduse juhatuses.

Kes on sits W. Sõerd?
Meil käepärast olewate dokumen
taalsete andmete alusel selgub selle
mehe eluloost üldjoontes järgmist:

Kõnelemata aastate jooksul riigi
kassast wäljawõetud kõrgemast palgast,

kui see W. Sõerdi hariduse juures
seaduslikult lubatud oli, kadus ka
W. Sõerdi nime eest kõige liha teed
kõlaw-teaduslik „c a n d. p h i i.“. Sar
naste asjade kohta annab lugeja ise
õige nimetuse, kuid meil jääb küsida,

Wassili Mardi poeg Sõerd on op-

kes on siis see „auwäärt" W. Sõerd,

teerunud Eestisse juunis 1920. aastal
ning 22. juunil samal aastal registree

kes istub Wabadusristi Wendade Ühen

ritud kindralstaabis tema oma and
metel Koltschaki Valitsuse polkowni-

duse Narwa osakonna juhatuses ja
organiseerib esimehe asemel Wabadus
tammiku awamise pidustusi?

kuna. (Eesti kaitsewäes arwel reserw-

Rakvere—prohvetite linnad.
Neil päewil awastas Narwa kri
minaalpolitsei omapärase „usuwendade" organisatsiooni, kes maailma-

inimesed saatsid oma lapsed M. Narma-

kuna ^jüngrid" on saadetud üle maa
ohwreid püüdma. Kümne aasta jook

waranduse likwideerimisega majandusliselt

sul on „prohweti" ennustuste taga
järjel paljud inimesed, eriti maal,

peatse maailmalõpu saabumisega.

müünud oma waranduse, andes raha

poeg ja isa Hans ja Paul E! i a s e d

usuwendadele „jumalariigi heaks".
Kuna käesolewas asjas on tegemist
massilise raha rväljap tmisega, alus
tasid ametiwõimud asja selgitamiseks

walju juurdlust.
Usulahu .,prohvet" Maria N o r m a n,

58 a. wana ja tema wähem usuwend

August Kaswandik, 57 a. wana

elawad Narmas, 5. Peetri län. nr. 3 —5.
Kaswandik andis wälja raamatuid, mis
sisaldasid M. Narmani ilmutusi maailmalõpu kohta. Raamatus kirjutatakse, et M.
Norman olewat lähedases ühenduses ju

malaga, kes talle ilmutavat öösel ja
päewal, unes ja ilmsi inimkonna saatust.

Maailmalõppu oodata 1933. aastal. En
ne seda paäswat aga maksvusele Eestis
kommuunawalitsus, mil häwitatakse kõik

linnad, järele jääwad ainult Rakwere ja
Narma, mis olewat jumalalaste päralt,
kes kõnniwad prohweti jälgedes ja wõlamad kuulda tema õpetust. Raamatuis

Narva turistide linnana rikastub omapärase vaatamisväärsusega.
Neil päewil Narwa linnaarhitekt

aluste wõlwkäikude awamine seotud üle-

desse wõiks olla pääs Sepa tänawa malli

käis tutwumas maa-aluste wölwkäikudega linna kindlusemüürides, et selgi

pääsmatult suurte kuludega. Linnaarhi

alt; käigud wiiwad wälja trepini, mis

tekti arwates

asub praeguse wene ühisgümnaasiumi
õuel. Sea! on sissekäik praegu kinni ae
tud ja tuleks kaemata lahti. Gloria bas
tiooni pääseb Westerwalli tänawalt ja
maa-alust käiku mööda wõib tulla wälja
kuni Musta täna wani.

tada, kas neid on Võimalik awada
huwikäikudeks turistidele ja ekskursioo
nidele. Sarnase ettepanekuga pöörasid
teatawasti hiljuti linnawalitsuse poole

Narwa ajalooselts ja turismi ühing,
juhtides tähelepanu maa-alustelewõlw-

5—600 krooniga wõiks juba suurema
osa maa-alustest käikudest korda seada.

Seda kawatsetaksegi teha eelseiswal

talwel hädaabitööde korras — osa töö
listest paigutatakse tööle maa alla —

käikudele Narwa kui turistidelinna

wõlwkäikustd puhastama. Seega

huwitawa waatamiswäärsusena.

tulewal suwel juba Narwa rikastuks

Ratwa sai seltsimaja.

nue waaLamiswSärsusega,
kuna selleks ajaks loodetakse puhastamis
töödega niikaugele jõuda, et wõlwkäigud
avatakse waaramiseks.
Kõigejhuwitawam maa-alustelt wõlw-

Raiwa ja tema ümbruskonnas tunti
suurt puudust oma seltsimaja jäaele. Et

*

Maa-aluste wõlwkäikudega tutwuti

kolmes Victoria, .Honori ja

ni ja A. Kaswandiku juure Narma, kes
lapsed siin tööle panid. Mitmed sattusid

raskesse olukorda, kuid trööstisid end
Rakweres olid „prohweti" käsilasteks

ning keegi August A d a m s o n, kelle
pealekäimise! müüs oma talukoha Wirumaal, Meekst wallas, Aruwu külas elul-

sew Rudolf Räämson. Saadud rahast
andis ta 3OO kr. Aug. Kaswandiku käsutusse ja läks ise Rakweresse elama. Siin
elas mees pikemat aega tööta; peagi lõp
pes talumüügist saadud raha ning mees
jõudis äranägemisele, et ta on kelmide
ohwriks langenud. Loost teatati politseile.

„Iumalapsed" nähes, et asi läheb kibe
daks, andsid R. Räämsonile tagasi 70
kr. Raha wastuwõtmist töendaw totument. mis ametiwõimud leidsid A. Kaswandiku juurest, kannab 1980. a. kurpäewa, kuna tegelikult see on märgitud
alles hiljuti. Peale selle leiti A. Kaswan

diku juurest R. Räämsoni kiri M. Normanile, kus palutakse küsida jumalalt nõu,
kas maksab maja ära müüa ja tulla tema

juure. Kiri on M. Normanile saadetud
3. märtsil 1930., kuna wastus sellele

rida maine marandus ja saadud raha

leidub raamatus, mis ilmunud 1. märtsil
1930. ja kannab nime ..Issanda wiimane hüüdmine". Selge on, et seegi kiri on

anda jumalariigi heaks prohweti käsutusse.

A. Kaswandiku enese poolt wabritseeritud.

soowitatakse enne maailmalõppu likwidee-

1921. aastat kuni senini on ilmunud
Rakweres ja nende lewitajaiks olid üle
riigi prohweti M. Narmani jüngrid. Raa

WSlwid kolmes baetioonis täiesti korras ja liikumine maa»al«stes käikudes
hädaohuta.—Käigud seatakse korda HSdaabttSSliste abil eelseisval talwel.

mani käsutusse. Warandusest ilma jäänud

lõppu ennustades teenisid kergeusulikkudelt inimestelt suuri summasid. Usulahu ^prohweti" elukohaks on Narwa,

selliseid raamatuid 14. Raamatud trükiti

Võlvkäigud kindlusmüürides SVväS

jüngrite mõjutusel ära omad talud ja
maad, lähetades raha Narwa M. Nar

matud leidsid kergeusklikkudes inimestes

poolehoidu ning üsna paljud müüsid

Vabadusetammiku
avamispidustused

Ametiwõimude poolt kuulati üle Aug.

Kaswandik, M. Norman, A. ja P. Cliafcb ning A. Adamson, kellest ükski end

petmises süüdi ei tunnistanud. Asja
kohta jätkub juurdlus.

täna, 28. mail.

tlle riigi sieidub palju mälestusesemeid, mis pühendatud Vabadussõjale.
Neist kõigist huwitawam, algupärasem

on Narwas kerkiw Mabadustammik.
See oli 1. Wabadusristi Wendade
päewal, mis korraldati 23.-24. juunini
1929. a., kui pandi alus ilusale kawatsusele—istutada tamm kohale, kus löö

di esimene Vabadussõja la-

hing. Suwe ajal oli selle teostamine
wõimatu, mispärast tamme istutamine
jäeti Wabadusristi Wendade Ühenduse
Narwa osakonna hooleks. Narwa osa
kond arendas aga algatud mõtet ja ot
sustas Vabadussõja esimese lahingu wäl-

tammiku piirjoonel. On restaureeritud
kaewikud, blindaashid, traataed jne.
Tammiku» asuwale suurele kiivile on
asetatud tahwel pealkirjaga:

„Siit algasime Võitlust rahmusliku
wabaduse ja riikliku iseseiswuse eest
28. now. 1918. a."
Laupäeval, 28. mail toimub Wabadustammiku awamine, millest osa võtawad Narwa koolinoored, seltskond, kailsellil, wabadussõjalased, naiskodukaitse
jne.

Wabadustammiku kerkimine Narwa
Vabadussõja esimese lahingu wäljale ei

majanduslikult kehwad olud ei Võimal

jale istutada ^tammiku, restaureerides

danud kohalikul haridusseltsil hakata oma

ühtlasi koha esimese lahingu olude koha-

wõlwkäigud kahekordsed. Alumise korra
pikkadest käikudest, mis küll märjad ja

seltsimaja ehitama, siis oldi sunnitud
muid teid otsima. Nüüd renditi end.
Kukli härrastemaja pikema aja peale.
Härrastemaja on ennem juba seltsima

selt. Selleks nõutati oma maldamisele
maa-ala, mille suurus on 1,5 hekt. Koht
asub Narwa linna piiril Jamburgi maan-

tee ääres, n. n. Keldrimäel. Kuni täna

niisked ja kus liikumine pole just eriti

hiiepuude kohinas kuuldi vägeva

jana ka ulatud ja wähema ümberehituse

siuna kantud mustusest puhastada, trepid
korda seada ja mõned käikude tinnimüü-

mugaw, treppi kaudu pääseb teise korra
wõiwkäikudesse. Siin on käigud tuiwad.

mate jõudude avaldust — olgu siis ka
Narwa Mabadustammik ela maile ja tu

ritud osad awada. Ehitustöid tuleks ette
wõtta üsna wähe. Nii ei oleks ka maa-

Honori ja Gloria bästioomdes on käi

teel sacdaPe wägr korralikud ruumid.
Ruumid saad ikse kätte 1. juunist s. a.
Ka tellis haridusseltsi E. haridusliidust

seni on Norra osakond töötanud ja
nüüd on selle tulemuseks Wabadustammik. Kindla plaani järele on Wabadussõja esimese lahingu wäljale istuta

gaks, kus tammed jutustaks lugusid

gud ühekordsed. Honori bastiooni käiku

uued näitelava dekoratsioonid.

tud ümmarguselt 400 puud (peamiselt

meestest ja meelest, mis tõi Eestile uuestsünni.

G l o r i a — bastioonis. Üldiselt tutwumiskäigul selgus, et wõlwid on täiesti
korras ja
liikumine maa-alustes käikudes hädaohutu.
Käigud tuleksid prahist ja ajajooksul

käikudelt on B'ctoria bastioon Seal on

tammed), peale selle ilupõõsad ja kuused

Narva iludusi.

Roopaseadja ott süüdi. . . Neil pae-

mil teatas raudteepolitseile Sompa teemeister

ematetri. Seadusest ülesastujat ootab karistus.

Jüri Wälja, et ühel ööl on Sompa raudteejaa
ma juures asuwatel kahel loomalaudal. mis
kuuluwad elamule nr. 2, lahti kaagutatud ja
ära wiidud laudadest laed ja ühel laudal uks
ühes hingedega. Raudteewalitsuse kabju 42 kr.
40 senti Selle tembuga olewat hakkama saanud

Sompa raudteejaama roopaseadja Lasberg. J.
Välja süüdistab Lasbergi omawolis.

Õnnetusi töölistega. Narmalane Vla-

Protokollidesadu koeraomanikkudele.

dimir Jakobson awaldas politseile, et temaga
on töö juures luhtunud õnnetus, mille taga-

Narma koeraomanikud on püsti hädas oma

amalbuse tegi politseile Narmas elutjem Oskar
Puss.

neljajalgsetega. Linn on marutaudi kahtlaseks
tunnistatud m penide tänamale laskmine ilma
suukorwita on wastamate määrustega keelatud.
Läinud nädalal sattusid politsei protokollidesaju

Suukorvita koerad. Vastutusele mõe-

alla kümmekond Narwa koeraomanikku, kes lask

järel ta laanud wigrstada. — Samasuguse

irttfe Norwn elanikud Aleksander Aeittberg ja
Emilie Burkemitch ning Narma wallas elutlem

Karl Kongos, kuna nad lasksid oma koerad
suukorwita tänamale

Neid oli 13. Joobnult Uinusid awalikku
kohta ja rikkusi'» rabu narwalased Feodor Smir

now, "tlekiaudkr Pawlom. Nikolai Tihonow.
Mihail Sorokin ja Wassili Andrejew, N.-Jõe
suus elutiew Jobmmcr Laur, Kiwiõli põlewkiuukmwanduse-elnnik Ewnld Seebel, Iöhmi
aiewis eludemad Elmar Kool ja Adolf Pitkam,

Kohtla walla elanikud Woldemar Sällik a
Aleksander Kofalew ning Narma walla mehed
Iman Sotnikow ja Egor Scheberin.

Wäyemaid wääratufi. Narmalane J.
Niglas pidas oma elamu hoowil prügikasti

krooniti noor poolatar Weera Ratshinski, 18 a. wana, blondiini esimeseks näitsikuks Alla Pushkin, 22 a. ma
na, wenelannq, ja teiseks^-Leontiine Määri, 19 a. wana eestitar; on teenistuses P. Ütsi firmas.

lewastele põlwedele samaks pühaks pai-

Lammutas wõõra heinaküüni. Iisa

Ematetri kaitseb seadus. Wastawa

Teise! suwistepühal^ toimus Narmas, „SwjÜtogori" pallil „Miss Narwa 1932". ja tema kahe näitsiku Valimine. Missiks

ju meie esivanemaile pühaks paigaks ja

ku walla elanik Maria Rebina tõstis süüdistu
se Woldemar Rebina wastu. kes lammutanud
seadusega ou praegu ematelrede küttimine,
ülesostmine ja müümine keelatud. Seda nähtamasti ei teadnud Iöhmi ale lvi lihakaupmees
Eduard Kippar, kes müütas oma poes lastud

„Miss Narwa". teine näitsik.

omapärane meie rahva mi

ne w i k u seisukohalt. Hiied olid

Protokoll märgib eksimusi...
omawoliliselt tema beinakiiüni.

Weera Ratfhiirski, L. WaSri.

ole mitte ainult algupärane ajaloolise
momendi jäädwustamiswiis, waid ka

puhastamata. ~ Sennon Eawrilow jättis oma
hobuse järelewalweta länawale. — Narmas,
Vaeselapse tän. nr. 16 elutsew Sergei Baikow

pidas iganenud loaga laskeriista. — Igane
nud peatusloaga elas Narma elanik Nikolai
Melnikow.

Korda peab austama. Narmalane Pawel Poljakow ei pidanud oma majaesist kõnni
teed puhtana, mispärast ta wõetakse waStutusele.

sid oma kõrri tänawaii ilma suukorwita ümber

wosta. Vastutusele wõeti M. Kaledin, Jaan
Lep ts, Olga Välja, Egor Melnikow. Nikolai
Malm, Aleksander Dailow, Konstantin Rudakow, August Vollmann, Liisa Ulm ia Aleksan
der Ärtis. — Narwas, Rakwere tän. nr. 67
elutsewat Saare nimelist isikut süüdistatakse sel
les et ta laskis tänamale suukorwita oma kurja
koera, kes pures Johannes Kuka alaealist poega.

^Rongiõnnetus" Jõhvis. mail

murdu d Jõhwi jaama saabudes ühel reisijaterongi koosseisu kuulumal kolmanda klassi wa-

gunil piduripoldid, mistõttu waguni pidurid
ei hakkanud enam töötama. Waguu haagiti
rongist lahti ja jäeti Jõhwi raudteejaama pa
randusele.

Rongijänesed kukusid sisse. Läinud
nädalal tabati riigiraudteel sõidupiletita. Nar
ma elanik Johannes Karnel, Nikolai ^Sergejew,
elukoht Kiwiõli põlewkiwikarwanduses ja Heinriette ja Woldemar Friedenthalid, kes elawad

Wenewere wallas. Piletita jalutas Kiwiõli
jaamaesisel Rakwere elanik Peeter Kapitanon».
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ainukeseks tingimuseks on see, et asuniku

wõlg riigike ei tohi olla makstud. See
pärast ei kuulugi seaduseelnõu alla need

asunikud, kes riigile ostuwüla juba la
sunud, — rumalast peast mniducch nagu

Inimene on juba kord nisukene, et ei
püsi kotis ega pütis, ikka peab ta näi
tama tuttavatele oma vahvust. Nii on
see alati olnud, ega's tänavugi teisiti
tule. Warsti rõkkavad kõik nurmed ja

h-a olla jn riiki rõõmustama minna

laaned, padrikud ja lepistikud, — kel elu
armus, see hoidku parem eemale. Parem

oma mõla enneaegse talumisega.

kurta kui kahetseda.

nüüd selgub. Ei ole nüüdsel ajal hea

Esimene gaafiohwer.

Saba, saba ja sabs...
Saba kui niisugune kuulub esemete
hulka, millised paku und alati palju naljaainet. Ent see saba, mis praegu 2 »han
Wilmsil taga on, see saba ei ole enam
naljaasi. M ne või hulluks, ainult paar.
kümmend häält puudub, et sabast saaks
asin, et ta saaks omale ka pea, keha ja

Rahulikke kodanikke on hakatud nüüd
hirmutama gaasiga. Selleks korraldatakse

suuri gaasipä'vi ja ei mõelda sellele,
et kuhu me seda iisi jõuame. Esimene
gausiohwer ongi juba käes, nagu näha
järgmisest kirjast:

Austatud „Põhja Eesti" talitus.

jäsemed, s. o. muutuks wnsiparaseks ule>

Palun nende ridadelle omas lehes

rnuseks. Kõigu kui maa ja taewa mahel!

ruumi.

Ma usun küll, et see snbamure vöid
eluks aiaks tuju ara rikkuda. Mõelge

Viimasel ajal kui ma Narvas elasin

dud, suuri sõnu suhu võetud ja pilve
Kui mõne nädala eest Schanghais peeti suurt wäeosade paraadi, wiskas üks korea'
lane aulooshi pommi, mille läbi paljud jaapani aukandjad raskesti Vigastada saidPildil näeme, kuidas madrused jaapani kindralkonsuli Schanghais Murai pärast
atentaati ära kannawad; parema! arreteeritud kallaletungija, kes warsti pärast toime.
pandud kuritegu maha lasti.

riigikokku toimetada muud kui ühe tohu-

mehega mõni kümend kilo meeteri Nar
vast eemal kuid angeldajad teevad oma
tööd edasi milles palun Narva kriminull

niisugust alaväärtusliku isikuid kinni
püüda et kodaniku elu gaasi mürgi eest
kaitstud oleks ja palun meid angeldajate
eest kaitsta olen oma elu-aja korralikult
elanud ja ei soovi kauem mürki nuusu-

t da selle pärast palun austud Põhja
Eesti tallitust et niisugusel asjal lõpp.
tuleks

Fridrike L....

dub sabalüligi. Aga kes teab, n-õib olla
ehk siiski weel, kuidagi ja mingil moel...
Issanda teed on ju imelikud...

Lõpp idüllil.
VESTE

Jaak Plaastri plaasterdusi.
jänjel- joomakaaslaste kõhukoopais. Mul

Hüpe surma.

tn, vormitu, karvase saba, millel puu

Nüüd oleme me läbi elanud selle
kevadise idülli, lonkides kiwifeil tänamail ja unistades toominga nuusutami
sest. Nüüd algab peale palju praktilisem
ajajärk, mis sihib suvemõnude kontikargawasse ärakasutamisele. Nimelt läheb
nüüd lahti üks suur grüüneskäimine, et
rohelise! vaibal pikutades võiks tunda

Noormees hüppas Pimeaia müürilt alla la lai karma.—
»Elrr on Wilets!.."
Läinud kolmapäeval kell V*1 päeval
hüppas Narva Pimeaia müürilt laewasadama kohalt alla ja sai silmapilkselt

surma Virumaalt, Saksi vallast pärit

olem Oskar Kuivar, 21 a vana.
Noormeest nähti Pimeaia müüril
lehtmojakese kohal umbes pool tundi
edasi-tagast jalutavat, kuni ta lõpuks
oma kavatsuse teostas Alla viskudes
bastioni nurgalt, mis umbes 25 meetrit
kõrge, kukkus enesetapja all olevatele

Äärmine naiivsus on arrvata,et nüüd
se! ajal on pikenenud ainult daamide
kleidid. Juba meie näodki venivad pike-

jääb waid arusaamatuks, kus nisukesi
pussimürakaid kantakse, vististi kotiga
seljas. Kalevipoja mõõk võib enese ka

maks, kui näeme kleidisabade sahisewat
masstiwsust, mis lööb pähe kui kapaga,

deduse pärast igatahes siniseks vihastada.

Ei ole hea hea olla.

ent see ei ole weel midagi. Pikenemise
tendentsi ilmutavad ka Petserimaa pus
sid. Lugesin alles eile ajalehest, et seal

Põllutöõministeerium higistab praegu
seaduseelnõu kallal, mis näeb tagant jä-

patune keha ikka nõuab, mõni pudelikaela
pitsttus, worstilõiguke keeleotsale ja asigi

lamama. Juhuslikkude möödujate poolt
kutsuti kohale politsei ja linnaarst, kes

rele ette metsa ostuhinna alandamise
asunikele. Seda ostuhinda tahetakse
alandada kuni 30"/" võrra, kusjuures

tahe. Ja tagatipuks saab weel nalja
kah, kellele lüüakse pussile ribide vahe
le, keda õnnistatakse niisama kaikaga.

konstateeris kukkumisele järgnenud silma,
pilkselt surma siseelundite põrutuse taga

rilised riistapuud, millega käiakse „gul-

gitud gaasi aisu tuli tupa- A e küla ja
Tallina maantee poolt nüüd elan oma

del sõidetud, ja nüüd korraga ei saand

Esimesed pildid Schanghai pommiatentaadist.

kandis on suurmoeks saamas poolemeet-

see akas peale L. majast mis sai poletseis räägitud sai selle tõttu teise korteli
mindud ja seal kordus niisamati isegi
minu mees oli mürgitud kes niisugust
musta äri ajab on mulle teadmata mür

siis olid niisugused angeldajad kes oma
kuulde lorudega häbemata! kombe! oma

ometi, kümned tuhanded magama pan

Pikk mood.

voli tarvitama akasivad ja saatsid mür
gi ained tuppa mis uimastas inimese

taevast sinamas peakohal Endastki mõis-

ta, et seejuures ei ole ülearune ka oma
maise mina eest hoolitseda. Paljut me

lahtistele kivimürakatele, kuhu jäi elutult

järjel. Noormehel oli kramplikult pihus

sama kuupäevaga. «Uudislehe" number
ning ta taskust leiti karp paberosse, ist.
kutunnistus ja pliiatsiga kirjutatud kiri,
kus ta kaebab, et elu olevat vilets.
Laip toimetati linnahaigla lahkamiskambri.

14Vj kraadi sooja!
Kreenholmi meteoroloogia jaam teatab:

Reede hommikul kell 7 oli Narmas 10,4

sooja. Makfimum-öhutemperatuur 11,5" ja miini*
mum-öhutemperatuur 7,3°. Niiskust õhus 50"/o.

Õhurõhumine 761,1 mm. Pilwitus. Kuiw.

Ülewaade neljapäewal, 26 mail:

Õhutemveratuur kõikus 14,5" ja 9,7" wahel.
Keik-mne õhutemperatuur 11,5". Niiskust õhus
67" o Õhurõhumine 757,9 mm. Täieline pilantus. Sademed.

Linna spordiwäljal.
pühapäeval, 29. mail kell 0 p. l.

jalgpallivõistlus

Jlõitlela-HTIIK

'Tamsalu lupja,
tulekindlaid kive,
ehitustukku,

mitmesuguseid teisi kaupasid soovitab ladust

(iiduklassi esivõistluste tsüklis,

ehitustarveie kauplus

pääsmed: 50, 25 ja \0 fnt. it.tC.lvK. juhatus.
Sol6ino algkool korraldab pühapäeval, 29. mail s.a.
koolimaja juures

aia-peo ja

koolinäituse
peo algus kell 5 p. l.

Ettekanne: sporti, laule, mänge, deklamatsioone ja

cmi, nn

Posti t. 57

J. REIN BERG Kõnetraat 1-85.

kavaga.
Inimene! Miks vaevled veel teadmatuses?

Sissesõitnud Hiinast
täheteadlane hupnotisöör

D. PIHKE.

Nõuanne 7. Moosese raamatu järele kõiges hädas.

Pinke,

Hoiatan õnnetuste eest, ütlen kogu minewiku ja
tuiewiku õnned ja õnnetused iga kuu kohta täp
selt. Ütlen sinu wendade ja õdede nimed ja wanused. Kes ei usu, see just tulgu ja proowigu. Õpi
lastel ja waestel maks wabatahtlik. Wõlmaldan
igale surnud omastega nähtawa ühenduse rääki
miseks ilma tasuta.

Narvas, Posti tän. 64, turu nurgal. Peatun lühikest aega.

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

KOGU NARWA
eelistab ainult

G. flntipoui
moodsate jaianõude-

Autobussi suwine sõiduplaan
22. maist kuni muutmiseni.
Peetri pl. — Torni pl. - - Linavabriku värav.

Aripäewadel !i
Linuvabrk
kell S.3U
.. 10.30

Peetri pl.

Kell 8.

10.

.. 14.

.. 14.30
.. 17.15

.. 16.30
.. 20.50

meesterahwa

Kaotatud

Hetkeks tähelepanuj
Ilus Tallinna valmlsriiete-kaunlus

Teatada Vaestemaja tän. ausat leidjal ära tuua flt.,

26-1. Mitt.

sest see oli leerjkink.

.. 14.30
.. 21.15*

.. 20.50

G. PIROVITŠ

Peetri pl.
kell 9.45
.. 12.45
.. 14.45

Narva, ioala tän. 14.

Soowltab suures walikus wiimaste moeshurnaaiide lõigete järgi

walmistatud kewad- ja suwehooajaks daamide ja härrade

MMi

parimaist kangastestest.

Tallinna meistrite töö!
Samas suures walikus

Pühapäewadel

kog.)
Pühapäewadel ja pühadel

SMsM

igasugu wärwides ja fassongides. * Hinnad mõõdukad.
Palume isiklikult äri külastades weenduda. Waatamine ei kohusta ostmist.

Siivertsi

kell 10

.. 13
.. 16

Ainult heade ilmadega. Surnuaia pühade! wahetpidamata
ühendus. Tarwiduse korral Hsasõidud wäljaspool sõiduplaani
Peetri pl. — Kreenholm
Äripäewadel

Pühapäewadel

, ..7.30
... ^etn
j Kreenholm
kell
kell 14 pl.
05 kell
845 kell 910

Peetri pl. Kreenholm

1345 i?.|5 j

Ringliin. Vestervalli t.—Raudteejaam—Joa at.- Peetri pl. -Posti t.
—Valge t - Ingeri tän.—Torni pl.—Uusliiu—Linavabrik.—Pt-etri pl.

Raudteejaamast Linavabrikust

Soe, ilus korter vastu

kell 7.50

päikest vaikse perekonnale

kell 8.30

. 13.50
. 20.40

välta

. 14.30
. 21.45

Llinipidaja J. Paap. Kõnetr Nr 10.

üürida

Teateid: Narva, Airiku
tän. il, k. 6.

Müüa
vähe sõitnud omaniku sõiduks
5—-istmeline lahtine

maitsevaid lõu

na- ja õhtusööke
Köök uue ökonomi pr. Toro
teateid saab restoraan.„U)i-

ronia" Jõhvis.

Lõunad ä 45 senti.
Õhtusöögid ä 40 s.

Vajatakse

Dr. Hiria Heinrichsen-

Vastutav toimet. Hans Lill Väljaandja K.*U.-U.„Põbja Eesti
K.-Ü.-Ü. ..Pöbj, Eesti" trükk. 1932.

Dr. Ilse ttgam-POder
Nolshalgusnl Jn sQnnltusam.

asjatundlikul juhtimisel.

kie-ketl teenijal
raudteelt paemurru tänavat
mööda kooli minnes, palun

.. 9.30

. 14.

Peetri pl.
Peetri pl.
kell 7.30
kell 8.45
.. 13.45
.. 17.15
Peetri pl. — Hermanni tn. — Vestervalli tn. — Kraavi tn. —
Lai tn.— Sepa tn.— Surnuaia tn. Siivertsl surnuaed (Peetri

Narvas, Viru tän. 13.

lapsevanKrit

kell 8 Jü

Peetri pl. —- Kreenholm — Kulgu sadam.

esmaspäeva hommikul kuld

jalgratast

.. 9.15

21.15*

Suur walik kewad-ja suwemoode

öoowin osta pruugitud

kell 8.

Äripäewadel

ärist ostetud kaupa.

Hinnad odawad!

Pühapäewadel ja pühadel
Linavabrik
Peetri pl.

! Sõidab llnawabrikust kuni raudtee jaamani,

näidend.

Näitusele pääs kella *0— ^3 ja (6 20.
Mihmase ilmaga on pidu ruumes muudetud ees

naelu, akuakiaai,
katusepappi ja tõrva,
väruitsad, värve ja

Kuosiii

Narwa, Peetri pl. 3.
Wastuwõtt
kella 1/29—iiM
Nais-, sugu ja sisehaigused
hom.
ja
kella
3—5 p. I.
Vastuvõtmine äripäevadel
Kõnetr. 312.
kella 11—1 ja 5—7.

Joala tän. nr. 19 Sinka m,
Juhkentali apteegi kõrval)/

