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ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

veeru millimeeter kuulutusküljel 3 snt. eesküljel
10 senti, tekstis 12 senti.

Nr OO (280).

töötamast ja waatamata autojuhi katse
tele sõidukit pidurdada, hakkas wiimane
müekülgset teed mööda alla weerema.

liikmest oli wälja Väändunud. Õnnetu
toimetati hiljem, peale esimest abiand
mist, samas autos Narwa haiglasse.
Raskemalt kannatada sai ka noorsoolane Marie Eek, kes põrutuse tõttu
alul mõistusetult lamama jäi. Hiljem
selgus, et ta on peast Vigastada saa
nud, samuti ka jalgadest. Jalg muljuti

Autojuht R. Nool, rahu mitte kaota

ka kiirpüewapiltnikul Wäljal. Teised

gasisõidu! juhtus aga auto nr. A1009-ga, mida juhtis autojuht Robert
Nool, ränk õnnetus. Järsust mäeküljest
üles sõites lakkas auto-mootor järsku

des, juhtis tagasiweerewa sõiduki mäe-

kaasasõitjad pääsesid kergemate Vigas

weerule, et hoida ära suuremat õnnetust.

tustega.

Hädaohtu märgates hüppasid kaks
noormeest, kes auto tagumises osas
aset olid wõtnud, õnnelikult sõidukist

Õnnetuse põhjuseks peab autojuht
mäe järsku tõusu, mille tõttu bensiin
reserwuaarist karboraatorisse woolata
ei wõinud.
Auto tõsteti ühisel jõu! uuesti ra
tastele ja jatkati sõitu Narwa.
Kuna tawaliselt sarnased autoõn-

maha. Need olid ka neist wähestest, kes

ilma Vigastusteta pääsesid, sest kohe
langes auto, mille üks ratastestmäeweerule oli sõitnud, ümber ja paiskas
kõik seesolijad, arwult 25 inimese üm

netused lõpewad palju kurwemate

ber, teele. Õnnetutele kukkusid kohwrid
ja kaasawõetud limonaadipudelid paele,
mis osalt purunesid.

tagajärgedega, siis wõiwad käesolewa
„awarii" läbielanud sõitjad waid õnne
likku juhust tänada.

Elas tütrega 7 aastat sugulises vahekorras.
Rakweres lööb praegu laineid õige olu, et tema mees olla ebasekfuaalsete
huwitav lugu, mis alguse saanud Iõh- kalduwustega ja tütrega sugulises wohewist. Siinsetele ametivõimudele teatas korras, mis kodust eemal olles wahekorIõhwi alewis elutsew Ewdokia S., et rapidamiseks paremini läbiviidav olla.
tema mees Feliks S. kõrwaldcmud kodust Ametiwõimudel on praegu selgitami16-a. wanuse tütre ja salaja toimetanud sel elajalik tegu isa poolt, kes olnud suRakwerre, kuhu tütre Alma Willerfl ni- guliles Vahekorras oma tütrega 9 aasta
me all elama paigutanud Waksali uul. jooksul alates lapse 7 eluaastast peale,
majaomanik Damlowi juurde kaasüürili- Süüdistatuna esineb Iõh vi seltskonnas
sena. Kõrvaldamise põhjuseks olla asja- hästituntud tegelane F. S.

Üks «igavene protsess"
Mootorpaat „Eswo* koufiskeerlmifelugu kuuendat korda kohtus.
Rakwere-Paide rahukogu harutas läinud reedel Narwas soomlase Johannes

rikkumise pärast kohtu alla. Narwa 2. jsk'

kuid lükati jälle edasi.
Läinud aasta juuni- ja juulikuu jook-

rahukohtunik 12. sept. l. a. karistas J
Ojalat 100-kr. rahatrahwiga ehk maksu
jõuetusel 2.kuulise arestiga, ühtlast kon
fiskeeriti paat, mille wäärtus 5.000 kr.
Rak-vere-Paide rahukogu kinnitas 11.
märtsil !. a. rahukohtuniku otsuse ning

sul klaariti Narwa-Jõesuu sadamasse

asi läks J. Ojala kaebusel edasi riigi

sisse mootorpaat ,Eswo" II. korda.Wastawa seadusega on keelatud kiirsõidumootorpaatide sisseklaarimine nawigot-

kohtusse. Sealt ta saadeti uuesti läbi-

sioonihooaja jooksul rohkem kui neli

nüüd jälle harutusele tuli. Seekord kestis

korda. J. Ojalat hakati kahtlustama sala

protsess kaks päewa. Esimesel päewal
sõitis kohus terves koosseisus ühes eks

O j a l a Mrsõidu-mootorpaadi „Eswo"
konfiskerrlmise-lugu, mis sel korral oli
juba kuuendat korda kohtus harutusel,

piirituse weos, kuna «Esnot" nähti sa

waatamiseks RakMere-Paide rahukogule,

kus see asi kaks korda edasi lükati ja

gedasti 20—30 meremiili kaugusel piiritüse emalaewade ümber keerlemas; piiri-

perdi kol.-!eitn. Laasiga N.-Jõesuhu moo-

walwe paadi lähenedes ta kadus jala

on tugevajõuline saksa lennuki mootor.
Uute tunnistajate Väljakutsumiseni lükati
asi 17. juunini edasi.

maid silmapiirilt. Piiri valme konfiskeeris

mootorpaadi ning ta omanik anti kiir-

toriga tutwumo, kus selgus, et paadil

sõidu-mootorpaatide kohta käima seaduse

Kauplused, Urinad ja asutused, muretsege mürgiste

Tellijatele, kes tellimishinna 1. juunist s. a alates pikema aja peale ära õiendanud, pikendatakse
ajalehe saatmist vastavalt tellimishinna alandusele.

«Alutaguse EIu“ on hea ja odav maaajaleht. Lugege ja tellige «Alutaguse Elu* igasse tallu!

Maanduv lennuk vastu kuuri seina.
Õnnelik õnnetus Tartu 2. lennnwäe-diwisjont waatlnelennnkiga Jöhwis.

Lennuk sai vigastada, lendur ja vaatleja põrutada.
JShwist, 6. juunil. Täna ta- nes Aamani kuuri, mis asub le«' Eriti ohtlik o« aga lenuuwälja

bas Tartust Iõhwi alewisse laag- ««wälja lähedal. Kokkupõrkel leu- lähedalt mõõdamiuew „Kiwiõli
risse sõitnu- 2. lennuwäe diwis- uuk sai wigastada,lendur ja waat kõrgepingeliiu maauduwaile leu-

joni õnnetus, mis lõppes siiski leja pääsesi- Põrutusega. nukeile. Õnnetuste ärahoidmiseks
wõrdlemisi õnnelikult. 2 pinnaline Õnnetus juhtus Põhjusel, et siin tuleks midagi ette wõtta.
waatluslenuuk ur. R04 maandu- lennuwäli on wõrdlemisi wäike,
unsel põrkas wastu asumk Johan- mis teeb maandumise raskeks.

17. karskuskongress Tartus.

Kuna käesolev kewad Võrdlemist soo

sellepärast — põllumehed, pöörake

jade ilmadega on soodustanud taime

juba aegsasti oma jaoskonna

tuda, muretsedes selleks wastawaid taimrkattsewahendsid.

k o n s u l e n d i wöi lähema kontroll

assistendi poole, kes on põllumajanduse

osakonna pooli wolüatud ostulubastd
wälia andma.
Mürgimüüjad peawad mürgiostjaile

R. T. 38 s. a. pandi maksma „Mür-

andma tasuta eelnimetatud määruse, õpe
tuse taimekait emürkide tarwitamrseks ja

giste tmmekaUsewahendite müügikorral

hoiatawad juhtnöörid õnnetuste eemale

duse määrus." Selle määruse kohuselt
wõiwad Väljaspool apteeke kaubelda

hoidmiseks ja mürgiste taimekaitsewahenditega mürgistamise tunnused ja esimese
arstiabiõpetuse mürgistuse korral.

mürgiste taimekaitse Vahenditega need isi-

kud, kes muretsewad selleks wastawa

müügiloa Haridus- ja Sotstaalministeeriumi Tervishoiu- ja Hoolekandewalitsuselt. Müügiloa saades peawad
nad Tervishoiu- ja Hoolekandewalitsu.
sele teatama isikuid, kes mürgi müüki
toimetavad, müügi eest wastutawad ja
ostutõendusele alla kirjutawad. Riisugusteks isikuteks Wõiwad olla müügikoh

tade pidajad wõi juhatajad wõi wastawa eriharidusega isikud.

Taimekaitsevahendeid wõib müüa
põllumai nduse osakonna poolt selleks
Volitatud agronoomide, konsulentide ja
teiste sama osakonna poolt selleks woli'
tatud isikute kirjalikkude ostulubade järele,

Nimetatud määrus, juhtnöörid ja
õpetused on trükitud põllutöõajakirjas
„Pllumees" Nr. 10 ja erilehena on lask
nud nad juba trükkida Eesti Seemne-

wilja Ühisus.

Teed Virumaal korda.
Wiru maa walistus teatas awalikult
kõigile asutustele, et 20. juuliks peawad

on walitud 17.—17. juuni.

Kongressi ajal on korraldatud ka
karskusnäitus.

Iisaku walla k.-l. kompanii sai uue

Läinud laupäewal kell 3 p. l. lõ- veerimine jõudis neil päewil Ojamaa
petas oma elu enesetapmise teel Kohtla wahtkonda. Kuuldawasti pole ka seal
metskonna Ojamaa wahtkonna metsa- leitud kõik asjad korras olewat, mistõttu

maht August Warol. Enesetapja kaldutakse arwamisele, et metsawabt

Senine Iisaku walla kompanii päälik
Timusk Vabastati kohalt omal palwel,
ajapuudusel pöhjenewal. Uueks kompa
nii päälikuks on malewa pääliku poolt
määratud E. Sukka.

pilkselt. A. Warol pole mingit kirja selgitamiseks walju juurdlust. Arwatamaha jätnud, mis selgitaks tema ene- wasti toomad juba lähemad päewad

Narwa liunawalttsufe otsu
seid.
Loomi karjataba Oudowa maantee ääres asuwol linna maatükil lubati
Aleksandra Häuschlertte, Aleksandra
SkorodumowNe ja teistele.

metsas suurekaliibrilstest rewolwrist nähtuste awalikukstulekust. Ametiwüimud
kuuli pahe, millele surm järgnes silma- alustasid metfawahi enesetapmise põhjuste

setapmtfe põhjust. panamasse uut selgust.
Kohtla metskonnas toimetataw rewi-

..Salakaubavedajad" blarva^öesuus ja Virumaal.

Omatarwituseks kände juurida

Laupäewal. otse päise-päewa ajal

lubati N.-Iõesuu tööta töölistele — suu

sõitis Narwa-Iõesuhu salkond salakauba-

rest linna metsast ja uuest raiesmikust, ku

wedajaid, mille tulemuseks oli õhtul

hu noort metsa meel pole külitud, hin
naga 50 senti kantsüld. Wastawa palae

..Kalju" seltsimajas naeruküllase komöö
dia „Salakauba medajüte" etendus noor
kotkaste Narma malewa wanematekogu
korraldusel. Salakauba wedajad olid roh

möödunud aasta eeskujul linna Valitsuse-

le oli esitanud N.-Iõesuu tööliste üldühing. Kändude asemed peawad tasandama juurijad.

Hulkujad koerad hukatakse, kui
omanikud neile kolme päewa keste! ei
ilmu järele. Narwa loomakaitseselts oli
esitanud linna valitsusele palme, et kinni

püütud omanikuta koeri antaks wälja
soowijaile, kes siis tasuksid koera toitmise-

kelt jõesulasi ja waraseid suwitajaid
„ Kalju" saali kokku meelitanud ning suure

huwiga jälgiti ladusat mängu Etenduse
puhas sissetulek oli määratud noorkotkaste suwilaagri korraldamise toetamiseks.
Pühapäewa! kefkpäewa ajal kihutasid

weoauto! salakaubawedajad edasi Waiwaca sihis, et sealses uhkes seltsimajas

tsamal õhtul meel salakaubawedamisega
oime tulla.

Waiwarlased ei näi uudishimulikud
olewat ega pea ka lugu heast naljast
ning wäljakuulutatud etenduse algusest.

Nii tuligi salakaubitsemisega alata
paaritunnilise ootamise järele pooltühja
saali ees. Iärelekuulates selguski, et waldaw enamus waiwarlasi meelsamini korraldawad kodudes kulukaid sünnipäewa
olenguid ja muud selletaolist, kui külas
taksid teatrietendusi ehk aitaksid kaasa
häädele seltskondlikkudele algatustele.
Tundub, et see awar selfimaja on Waiwaras üleliigne.

kulu, mis tekkinud kinnipidamise aja
jooksul. Selle palme linnawalitsus jättis
tagajärjeta, kuna marutaudikahtlases piir
konnas hulkujaid koeri on ohtlik pidada,
kuigi soowijaiü peaks leiduma.

Läinud pühapäewa öösel tabati
meie piiriwalwe poolt Eesti-Wene pii
ril Komarowka pliriwalwe raioonis
õnneotsija N., kes umbes kuu aega
tagasi oli Eestist salaja üle piiri Nõu
kogude Wenemaale läinud õnne otfi-

ma. Peale Viletsuse ei leidnud ta
SSSR'is midagi, kuna tööliste elu
praegusel ajal on Nõukogude Wenemaal äärmiselt raske.
Tabatud ifik wõ?ti piiril wahi alla
jatoimetati ametiwõimude korraldusfe.

Kroonikat pallimurult.
Laupäewal peetud jalgpalliwõistlus ..Astra'

3. ja .WSitleja" 3. wahel lõppes 1:3 (0:2)
Võitleja" eduks.
" g. sr»> wõistlesid,lmnaspordiwäljal „Wõit-

leja' 2. ja ,Astra" 2. Seekord wõilis „Astratulemufega A2 (0:0).

peksis naist tänaval.

ja osa teise järgu teid korraldab maaValitsus, kuna teine osa teise järgu tee
dest ja kolmanda järgu teed tulewad

duwad jalutajad said peksu pealtnägijaiks.
Keegi Vanaldane mees kolkis noon naist;
mõlemad olid tublisti wiinastunud. Mees

ga algust tehtud.

Kohtla metsapanama laieneb.

laskis oma kodukoha lähedal olewas A. Waroli enesetapp oli tingitud wäär.

kõik Wirumaa teed korras olema. Esimese

Igalpool on juba teede korraldustööde

Ojamaa metskonna metsavahi enesetapp.

pääliku.

Neljopüewo õhul kella 6 paiku Jaa
nilinnas Aia tän. 1 asumast aiast möõ-

korraldamisele naturaalkohustuse kaudu.

VfiOrnShete ovoliiniKS tulemil Kuul pähe.

Eesti karskusliidu poolt peetakse tanawu järjekordset, mis on arwult 17-nes,
karvkuskongressi Tartus. Kongressi ajaks

Eesti-Vene piiril tabati piiRõllamehed, kaitske kahjurite eest aedasid ja juurewlja põlde.
rijooksik.

tuled põllumeestel aegsasti samme as

III. aastakäik

3 „ „ 1.25 s., 1 „ „ 4.50 s.

taimekaitsevahendite müügiload!

kahjurite edenemist, on karta neist wiljapuuaedadele ja juurwilja põldudele suuri
kahjusid. Nende kahjude ärahoidmiseks

postlagentuurld.

1 kuu peale 40 s., V* aasta peale 2.30 s.,

Peetakse 17.—19. juunini.

Elajalik isa Jõhvis.

Tellimisi võtavad vastu

«Alutaguse Elu“, ilmudes 1. juunist s. a. kaks korda nädalas, tellimise hind on:

Õnnetuid abistades selgus, et ras
kema wigastuse oli saanud Kristiine

Winkel, 49. a. wana, kellel käsi õla-

1 kuu—40 senti,'3 kuud—
125 senti. 6 kuud — 230
senti ja aastaks —450 snt.
Välismaale poole kallim.

..Alutaguse Elu" tellimise hinda tunduvalt alandatud!

Kergeweoauto lSbusõitjatega kukkus ümber.—Õnnekombel
fdi raskemalt wigasti da ainult üks sõitja.
ÜENÜ Narwa-Peetri osakond kor
raldas 5. juunil lõbusõidu Toila. Sõi
duks kasutati kergeweoauto. Sinna
sõidul läks kõik õnnelikult. Toilast ta

Tellimishind postiga:

kõik postkontorid ja

Jöhwis, kolmapäewal, 8. juunil 1082. <t.

Autoõnnetus tiorvu-foilu teel.

hind 5 senti.

ei jätnud enne peksu, kui kohapealsed
elanikud segasid wahele. Peksja lahkus
linna sihis.

Norra-Eesti 3:0.
Pühapäewa! Oslos peetud NorraEesti maawõistlus jalgpallis lõppes
3:0 Norra ootamatu eduga.

Pühap. Tallinnas N. H. H. K. ja
TIK jalgpalliwõistlus lõppes 2:1 TIK
kasuks.

1. jalawäe-rügemeut wöltis
Narwa liuna hõbeämbri.
Narwa linnavalitsuselt annetatud
rändauhinna—hõbeämbri — kaitsemalewa

ja 1. jalawäe-rügemendi Vahelistel laskewõistlustel wõitis rügement kolmat
korda ja jääda walt, tulles 654 punktiga
malewa 626 punkti wastu Võitjaks.
*

28 uut audoktorit.
Tartu ülikooli walitsus on otsus
tanud ülikooli 300 aasta juubeli pu
hul anda 28 teadlasele ja riigitegela
sele audoktori diploomid. Enamik au
doktoreid on Välismaalasi.

Wintpüssidest laskmisel malew sai silmi
1901, brauningpüstoieist laskmisel — 448, kokku

2349 silma. i. jalawäerllgemendi laskurid wintpüsstdest laskmisel said filmi 2003. brauningpüs-

toleist laskmisel - 449, kokku 2452 silma.
Jndiwiduaaltagajärgi: wintpüssidest laskmi

sel — l. A. Munak, malew 226 silma; 2. jeün.
N. Kütt, malew, 225 s.; 3. J. Joosep, malew.
218 s.; brauningpllstoleist laskmise! — 1. leitu,

Narwa-Iõefuus 200 ftttotta*

jat kohal.

Narwa-Iõesuu supelalewis on juba
suwitushooaeg täiel määral alganud.Nii

awati 4. juunil kuursaal ja 19. juunil
algawad rannal kontserdid. Senini on
suwitajaid kohal juba ligi 200, kuid
wümastel päewadel on suwitajate arw
tublisti tõusu näidanud. Nädala pärast
loodetakse supelwöõraste arw tõuswat
Vähemalt kahekordseks. Kuigi wesi on
weel jahe, leidub Võrdlemist rohkesti
suplejaid.

G. Padar, 1. jalaw.-rügem., 97 silma; 2. A.
Tamm, malew, 97 s; 3. A. Munak, malew.

Kreenholmis wallaudati poolsada
töölist.
Käesolewa kuu alul lõppes Kreenholmi puuwillawabrikus umbes 50 aju
tisel töölisel töölepingu tähtaeg. Kuna
tellimisi wähe, wallaudati Kreenholmi
wabriku kudumisosakonnast 43 kangrut
ja eelketruseosakonnast kolm töölist. Ju-

hul, kui wabrik saab uusi tõõtellimist,
wõetakse Vallandatud töölised esimeses
järjekorras tööle tagasi.

Alewiwalitsus on seadnud korda kogu

supelalewi, pargid ja mererand on pu
hastatud, teed korraldatud, suwilad re°
monteeritud.

Lugege ja tellige
.Põhja Eestit*.

Nr. 60

Alutaguse Ela
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Tuletõrje ühing Ratwa.

Sakslane Brauch,

Ratwas puudus seni organiseeritud
tuletõrje, kuna wastawad tulekaitse wo°
hendid, nagu prits j. m. on olemas. Et
aga tuletõrje organiseerimine wiimasel
aja! hädatarwilikuks muutus, siis otsus

tati asutada tuletõrje ühing, milline
arwatawasti jääb Mäetaguse tuletõrje
seltsi osakonnana. Kõik eeltööd on selleks

kaubanduse edaspidist korraldamist.

kolmat korda wõitis„Duer

käimas.

Nimelt lõpewad 8. juunil mnnae?-.

ArrS tuletõrje peamees Narwa-Iöesuule.
kes oli senini palju aastaid ühingu esi
meheks. Endine peamees suri mõni aeg
tagasi.

Põllumeeste isetegevuse edusammud.
Omaabiga Peetakse Metsal suurem põllutöökool ja korraldakse suuremaid ettevõtteid.

Suuremaks ettewõtteks on Seltsil
Wahi koolide ülalpidamine. Seni töö
tas kolm kooli. Nüüd kontroll-assistenLide üleproduktsiooni tõttu Ma seisma
kontroll-assistentide klass. Töötama jääb
kaheaastane põllutöökool ning kaheaas
tane aiandus-mesinduskool, missugune

muudeti hiljuti üleriiklikuks õigustega
kutiekooliks.

Möödunud õppeaastal saawutati
õppetöös wäga häid tagajärgi. Koolide-

wahelistel Võistlustel olid Wahi õpi
lased esimeste seas. Lõpetajate tead
mistega ollakse kõigiti rahul. Kõik lõ
petajad on leidnud wastawad kohad.
Erilist puudust tuntakse weel aiatöö
õpetajaist, instruktoritest ja tegelikkudest

wastawalt eelharidusele — ette Valmis
tab.

Möödunud põllumaj. aastal wiidi
läbi rida ehitusi, samuti asutati Mähile
uus moodne Viljapuu aed.

Mitmete uuendustega on Wahi
koolitalu muudetud täiesti roastuwõetawaks põllu- ja aiatöökoolile.
Ka teistel alade! Seltsi tegewuses
on märgata edusamme.
Suuremaks tegewusalaks on Seltsie
olnud põllumaj. ja tööstuslikud näitu
sed. Senised näitused on tõendanud, et
Tartu suudab liikuma panna kogu maa.
Kuna näituse! pole taga aetud ainelisi
sihte, waid ainult õpetlikkust, siis on

Lõbusad pulmad.
Budapesti ligidal Nirmada külas pee
ti hiljuti lõbusaid pulmi, millest osa Võt
tis kogu küla rahwas, kes oli lähemalt
wõi kaugemalt sugulane peigmehele.

Noor abielumees on 97 aastat wana,
kuna pruut, ka samast külast pärit, on
alles 15-aastane.

Johann Kresnotski, nii on wanamehe nimi, ta vn tähtis tegelane oma kü

las. Ta on alles üsna terwe, käib pal

alustel.

jäädwustada silmis korraga nii suurel
arwul Vabadussõja Vapramaid mehi.

Et ka laiemale seltskonnale W.
Risti päewa puhul midagi pakkuda ja

Kõrgeklassiline peamäng.
Berliini ja Praaga linnavõistlused

Kuuldawasti on päew ka seltskon
nas head Vastukõla leidmas. Päewa

Võistluse võitis Berliin 5:3.

kaasa. Ettewalmistused on Tartus iga
tahes täies hoos.

Wene kultnurpaewad

Narwas.

Läinud laupäewal ja pühapäewal
korraldati Narwas wene kultuurpäewad.
Sel puhu! oli esimesel päewa! k.-s. .Võit
leja^ ruumides aktus, kus peeti pöewokohaseid kõnesid. Teisel päewak, s. o. pü

hapäewal oli korraldatud Võitleja" juu
rest rongikäik läbi linna Tuletõrjujate
aeda rahwapeole. Selle järele peeti sa
mas aias spordiwõistlused ning sama
päewa õhtul oli Wene seltsis kontsertaktus.

juurde ikka...? — päris Allikiwi, wajutades pea kõrwadem mahlakasse arbuustwiilakasse.

— Oleks homme suurem saak ja
ega me merd ju karda. —

— Ega karda küll, kuid täna on
nii tormi moodi ja kuulsid, mis need
mustad neist rahnudest rääkisid? —

2—5 snt. kg-lt. Iugllses asjaomastes
ringkondades oodati isegi weel suuremat

langust, mis oga ei leidnud aset, kuna
peekoni nõudmine oli elnw, sest Taani

likkuse piirides pidurdada, et hoida ära

dub selgus wõituru seisukorra kujunemise
kohta lähemas tulewikus, sünni vad ostud

stgsewedu Inglisse ületas aprillis 900 c,

ainult lähema tarmiduse piires. Möö

märksa suuremas ulatuses läinud aastase
stsseweo, wõib märkida peeonitoodangu

wõrra eelmise aasta flssewedu ületas

tõusu raugemist peamiselt Poola ja
Leedu arwel.

Tallinnas noteeriti 28. mail l. s.
pieianftgu 36 snt. kg. ehk ühes juuremaksuga 51 snt. kg.

Skarjatina walla perekonnaseisu-

Kuuldawasti on kahe meesterahwa

ametniku kuulutustahwiile on pandud üles

üksteisega abiellumise wastu juba kohali

kuulutus, et abiellu soowiwad astuda
Nikolai Iwanaw ja Aleksander Boitsow
Abielu registreerimise kuulutus kannab
Narwa-Iõesuu alewiwalitsuse allkirja ja

kule perekonnaseisuometnikule ob elu sead.

Protokoll märgib eksimusi...
Metskitsi kaitseb seadus. Käesolewal
metskitse, kes nähtawasti olid sinna elama asu

nud. Metskitsede ilmumine meelitas rohkesti
salaküttisid metsa. Neil päewil tehti kindlaks, et
iisakulane Heinrich Ferschel oli ka üks neist saiaküttidest, kes käisid kitsejahil. Et wastawa sea

dusega on keelatud haruldaste metsloomade
häwitamme, siis antakse H. Ferschel kohtu alla.
Kas ta kitse jõudis juba maha kõmmutada, pole
selgunud.

Jant tühise põitli pärast. Iõhwi ale-

põhjal protestiga esinetud ja nõutud, et
sarnane abielu registreerimine tühistataks.

—n —

pitsatit.

Põllumehed—WUburt põllu-

Aadressi kirjutamise ipetus koolidesse.

majauduse uõttusele!

Igale kodanikule ilma erandita on
on wäga tähtis, et temale aadresfltud
kiri wõi ajaleht talle kiirelt jõuaks kätte.

Põllutöökoja poolt Wiiburi ülesoomemaalisele põllumajanduse näitusele ja
Ida-Soome piirkonda korraldataw 5-pLe-

juunil, s. o. Zaanipäewal, kell 9 30 hom
mikul amulaew „Ariadnel".
Osawõtjatel tuleb koguda Kaupmehe
sillale kell 9 00 hommikul. Õppereisist
osawötja peab muretsema kohalikult pa

li'sei komissarilt Soome sõidu kaardi,
mille hind kr. 1.25. Loasaamisel peab
ligi olema isikutunnistus.
Reistkulud (laewal, rongil, omnibusil,

korter ja muud kulud) on umbes 35 kr.
Õppereislastel on soowitaw kaasa wõita

Kirja hilinemine toob enesega kaasa aru

saamatusi ja kahju ning ajalehe hiline
misega sõnum kaotab oma wärskuse ja
huaritawuse.

Iga päew jääb waljastamata keskmi-

selt 70—80 postisaadetist puuduliku
aadressi wõi puuduliku märgistamise tõttu;

neid saadetisi ei ole Võimalik ka saatjaile

tagasi anda, sest kirjal sageli puudub
saatja aadress. Väljastamata jäänud
postisaadetised kogutakse Tallinna pea

postkontorisse, kus nad arwnlt kuni
25000 aastas ära põletatakse.

toidumoona, samuti tekk, käterätik ja seep.

Posti nalitsus arwab, et oleks kasulik,

oma häda. Ta olewat laenanud oma põitli

Õppereisist osa wõtta fooasiiaü põllu-

kui koslideg õpilast tutwustataks kirja-

ajutiselt oma tuttawale Eduard Baikalusele ka
sutada. See polewat aga enam tööriista tagasi
toonud. Awalduse põhja! koostati E. Baikalu
sele protokoll ning see tühine pöttlilugu wiib

meestel tuleb lellest teatada hiljemalt

aadressi kirjutamise ka r aga. Postiwalitsus

17. juuniks Põllutõõkojale, Tallinn,

saadaks aadressikirjutamife wormid soo-

pstk. 429, Pikk 40, wõi kohalikkudele

weel mõlemad mehed kohtulaua ette.

maatulunduskonsulentidele.

witab õpilast tutwustada sisuga ja õpe
tada neid oma aadressi õieti kirjutama.

wis elutsew Peeter Bogdanow kurtis politseile

kes tahtis Vähemalt mustade ees olla

dusime, said nad rahutuks, hakates

wäikesele Eestimaale. — Tühi loba

— Seal elutsewad pahad waimud
chef. Allah kaitsku teid nende eest, —
seletas Ali, kes oli wanem ja kandis
lõua otsas hõredat ja kräsus hnbemehädalat. — Sealt tuleb harwa paate

— Siin pole ju midagi harutleda —
saab mindud! — oli üldotsus.

pärima meie kawatsust. Seletasime ja
palusime, kuid mehed ei jäänud enne

— wäikesele Eestimaale--, kurss näitas
küll seda, kuid paat, taguots ees, suu

— Aga kui tulewad, siis ikka täie
kalakoormaga, mis?—

— Just nii, chef, kuid neil o« le
ping pahade rummudega.—

Muidugi meie seda musta loba ei

uskunud, mis neile aastate jooksul
Koraniga pähe taotud, waid Võtsime
asja nii kuidas on. Teadsime, seal on
eriline weewoolus, mis muutub juba
keskmise lainetuse juures kardetawaks,
wedades paate nagu kosest alla, wastu
terawaid kaljusid.

— Homme on kibedasti rahawaja,

awaldas inseneer Leewi, kes oli ka
majandusülem. — Tuleb maksa osa

— Kus nad on?—
— Kus mujal, kui nooliwad mere

wõrkude wõlast ja muretseda ka toidust.

— Raha on maja jah, aga täna

ääres saaki. Praegu ju mõõn ja need
wirutawad sisse ju kõik, mis meri kal
dale unustab.—

on nn tormi moodi, kahtles ikka weel
Allikiwi, piiludes läbi telgiaugu merele.

Wähe aja pärast puges Allikiwi

siin järsku. Musti pilwi sünnib ja

— Ei türmist tea midagi, see tuleb

kube musta saatel, kes kandsid nöörijupikesega käeotsas mingeid weriworsti
würwilist liimukaid, telki.

sureb alaliselt horisondil. Wõi näitab

— Kuidas on nende Kuradirahnu-

wikinglaste järeltulijad ja et meie
Jumal pn eestlane—, praalis Pärna,

dega? — esitasin küsimuse.

13 snt. kg-lt. Kuna wõi toodang Saksas
wõib weel mahe tõusta, ei ole wöima-

lal weel keskmiselt 2—4 sh. ewt-lt ehk

mees.

— Ah musti—! — Aga mine ja

kutsu nad siia, las seletawad. —

5. aprillist, langes keskmiselt N snt.
kg-le. Rajarnkide wõi langes Berliinis

kohalejõudmisega Inglise turule langesid
veekonihinnad Inglises möödunud nada-

stlmnähtawalt kohkuma.

tagasi, chef. —

Mina, Allikiwiga, istusime aga

Wõitoodangu tõusuga Saksas Saksa
sisemaa wõinoteering, mis püsis alates

waline õppereis wäljub Tallinnast 24.

kewadel nühti Iisaku ümbruses mitme! pool

Mustad seda nime kuuldes, lõid

ohtu ootel telginurgas ja närisime ajawiiteks pölwekõrgust arbuusi, pidades
nõu, kuhu täna wiia wõrgud.
— Ah sa arwad, et Kuradirahnude

kolm meest. Mustas särgis praagalane.

heaks kordaminekuks aidatakse hoogsalt

malewa ja kogu seltskond.

kuks peetud seda ka filmida. Filmimees
tel ei awane igatahes mitte tihti juhus

WSittrrg.

meesterahvas soovib astuda
abiellu teise meesterahvaga.

jalgpallis näitasid mõlemad meeskon
nad ka kõrgeklassilist peamängu. Pildil
huvitavaid momente peamängust —
palli järele on hüpanud kõrgele õhku

Kuna W. Ristt päew laiajooneli-

dalal.

Välisturud läinud nädala.

Peekoniturg.

Risti mõttest ja tähtsusest, mälestusi
Vabadussõjast jne. Albumis kirjutawad
Vabadussõja weteraanid za paljud W.
R. kaWalerid.

seks tõotab kujuneda, siis on tarwilr-

Küsimus otsustatakse vabariigi walitsuses lõpulikult weel käesolewal nä

moodus.

Suuremale Taani peekoni saadetiste

Tartu Vabastamist.löödud lahingute

maa malewad.

pordi alal kahele eksportijale — nimelt
ühele ühistegelisele ja teise eraeksvortijäte koondisele. Kuid kõigist katsetest ja
ministeeriumi waheltsobitamisest hooli-

gut Tallinnas tuli alandada 6 snt. wõrra kg-lt 110 snt-le kg. mis on kõige ma
dalam hind, mida Tallinnas noteeritud.

albumi, milles ilmuks kirjutisi Wab.

päewa puhu! aset ka kaks hoopis era
korralist sündmust, nimelt tahetakse
sama! ajal awada Tähtwere ja Reola
lahinguwäljadele püstitatawad mäles
tusmärgid. Wiimaste püstitamiseks on
eeltööd praegu suure hooga käimas.
Asja eesotsas seisawad Tartu linna ja

ajutiselt kasutamisel olla weel mõni teine

dunud nädala wäljaweost suundus Saksa 32,60/0, mille tõttu meie wõinoteerin-

kawatsetäkse wälja anda erilist W. R.

Nagu selgub, leiawad W. Risti

uued load annud kummagi liigi eks

liiga suurt hingade lõd arenemist. Peekoni

on tutwunemine Tartu ürawõtmise

osakond, kohalikud omawalitsused, kaitse-

suuremale ühistegelisele ettewõttele, s- o.

monopoliseerida. Ülemineku ajal Võiks

Wõiium tendents Inglises oli möö
dunud nädalal kindel. Kuna aga puu-

ta eelmised naised on surnud.

lahinguwäljaga Tähtweres ja ka pärast

wäga elamaks. Kawalerid söidawad
Tartu kahe! erarongil, mis tulewad
Tallinna ja Walga poolt. Tartus wõtawad neid wastu W. R. ühenduse Tartu

kohale, et wõi- ja munaeksport tuleks
korraldada ainult ühistegeltsel alusel ja
ekspordi tegelik korraldus anda mõnele

ta juba kolm korda olnud abielus, kõik

poolehoiu. Tänawune näitus korralda
takse 26.-39. augustini hoopis uutel

et seltskonnaga kontakti pidada, selleks

käimas. Osawõtt kujuneb teadete järele

wat
wõimata. fw , ,..
Seepärast asutigi nöupidamtsel Jetfu-

e soorttapamajade seisaku ojal reliseeriti
kõik tagawarad. Taanis püütakse sigade
tapmist peale tapamajade seisaku wõima-

Tartu näitused suutnud wõita laia

lil Tartu ja selle ümbruskonda. Kawas

wast osa wõtta soowiwad, igal pool

ühinema teatud tingimustel, kui era eks
portijaid ühe mütsi alla saada naib ole

langewad. Wõitarwituse tagasiminek Sak
sas kaswab järjest.

Wabaduse Risti päew kujuneb laiajoouelisekS. Avatakse
katt uut mSlstusmSrkt.

kohtadega Reolas ja Ülenurmel. Praegu
on kawaleride registreerimine, kes päe-

waljaantud litsentside tähtajad ning nende
asemele antakse uued. Selleks ajaks pidid
eksportijad koostöö asjus oma Vahelisi le
kokkuleppele jõudma ja walitsus oleks siis

Ühistegelise!) ettewõtted on küll nõus

tu, et wõihinnad Saksas weel mähe

Vabaduse Risti päev Tartus.
kawaleride traditsiooniline Väljasõit wabadussõjaaegsetele lahinguwäljadele —
korraldatakse tänawu teatawasti 3. juu

portijatele ja 15. juunil wõrekspor.jjatele

saawutatud.
mata ei ole kokkulepet
seni . ■
„

ja jalu, ei salli moodsat tehnikat, põlgab
telefoni ja autosid, ning peod äikese ja
rahesadu tekitajaks raadiot. Muuseas on

aendikkudest, missuguseid Wahi kool—

Wabaduse Risti päew Wab. Risti

liste põllumajanduslisie organisatsioonide

paremaid pikamaajooks

suu tuletõrje peameheks Johannes Unsar,

tegewuse tulemuste kokkuwõtmisega.

Põllutöö ministeeriumis oli Lhisiege-

jaid, kes tänawu juba

Neil päewil waliti uueks Narwa-Jõe-

Tartu Põllumeeste Selts on jõud

Eraektportijed surutakse kõrvale.
ja põllutöökoja esindajate järjekordne
nõupidamine, kus kaaluti wõi- ja mum-

durch Berlin". B. esines
hiljuti Riias.

nud lõpule möödunud põllumaj. aasta

VOHa muun mompliseerltukse.

su baromeeter...? julgustasin.
—Näitame kord mustadele, et oleme

rk- -st

— Halloo, ankur! —
— Purjed klaariks! —
— All right! — kamandas kehkelda

armastaw Allikiwi ja sikutas ise ank
rut, et kael tursus. Meie askeldastme
Pärnaga purjede kallal, kuna mustad

korraldasid wõrke. Leewi jäi ööseks
Valmistama plinistd. Sõit läks merele.
Oli warajane eelõhtu ja päike kõrwetas alles nii tugewalt, et hästi wöis

haista higi ning kõrbenud ihunaha
terawat lõhna. Üsna tasa puhus kerge
maatuul, surudes purjeknlu waewalt
kummi. Oli alanud tõus ja meri woo-

las nagu jõgi rannale. Et saada wabasse wette, pidime pikkade ritwadega

põhjast upitades paati edasi aitama.
See oli tükk rasket tööd, kuid merel
tuli puhkus. Pikutasime purje ahtake
ses warjus, suitsetasime, sõime odawat,

kuid maitsewat Abessiinia puuwilja ja
puhusime mererööwlite jutte. Neegri
test istus üks ahwina paadininas, tei
ne ahtris ja inisesid wastakuti melan
hoolset joru pühale Mohamedile. Pigistel nägudel täis rahulolu, sest neil
polnud aimugi, et sõit läheb Kuradirahnudele. Umbes tunnise sõidu järele,
kui harilikest kalastuskohist juba möö

rahule, kui lubasime neile Viisküm

nas hoopis mujale. Kaugele, Kuradi

mend senti kuupalgale lisa. Kuid peagi

rahnude taha, kus madalate kaljurah

kaswas neis uus rahutus: tuul oli

nude rägastikus kees ja kobrutas meri.

muutunud Valjemaks ja meri haudus

Olime sattunud mingisse tugewajõu-

horisondile suuri ja raskeid pilwe-

lisesse weewootusesse ja sõit läks huka

mune. West muutus tinawürwiliseks ja
lainete kohin hoiatamaks. Kajakaid, kir

tusse! Mustad, jälgides paadi suuna,
tarretusid. Selgesti wõis märgata, kui
das nende kõrwalestad muutusid kah.
ivatuks, silmad suuriks ja pöörlewaiks.
Lai pealishuul lõi wõbisema ja kiskus
end weidralt krimpsu, jättes ehmunud
suu laiali, nn laiali, et sõida kas wõi
sama paadiga sisse. Nad ei kuulnud
käsklust. Ronisid maha oma sei
sukohalt, wajusid põlwili paadipõhjale,

jusid ja musti, piirles paati, kisenda
des toitukerjawalt. Siin ja seal plahwatas merepind ja saledaid lendawaid
kalu tõusis õhku nagu purjelennukeid.

Särades hõbedase nooltena weidike
õhus, kadusid imesulawalt jällegi wette.
Täissöönud delfiinid katsusid oma ras-

wunud keredega teha sama. Tõusid
kähisedes weepinnale, kuid wajusid
raskelt ja korisedes tagasi. Walgeid
wahuroose puhkes weepinnale.

Juba paistsidki Kuradirahnud. Hal

lilt ja terawalt puurisid nad läbi
wahutawate lainete sinisesse taewaskuplisse. Näljaste huntidena kargasid
lained nende terawate kaljuseinte was

tu, kuid kõik nad said haleda otsa:
rebiti tuhandeks ribaks, nagu oleks
lõigatud neid hiiglakääridega.

Meie ei läinudki rahnudele lähe
dale, waid lasime wõrgud sobiwasse
wette, kahe weewooluse wahele, ligi
pool kilomeeteri S. saarest. Wahetasime

siis paadismma ja sõit läks tagasi —

ä^kates kummardama loojenewat päikest. Rad olid weendunud, et neid päästa

worb ainult weel Allah.
Vahepeal oli tõusnud tuul, weeretades sinitaewa raskeid pilwepalle.
Millede ähwardawalt tume wärw, kir
jutas kõikjale: tornaadol

Algu! olime õnnelikud kõwenenud
tuulest ja sthtisime selle otse purjedesse.

Paat wabaneski weewoolu wägiwatlast ning wõttis õige kursi. Ent siis —
üks wiristaw tuulehiil. Teine. Kolmas
käristas masti paralleeli merega ja nel

jas tõstis paati tõrretäie wett. Meri
mässas täiel rindel. Tornaado oli tulnud.
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Tshiili—Venemaa jälgedes.
W«ret« söjawäeliue rewolutfioou llus walttkos tahab

J. Viimsi töökoondus jäi uksetaha.—Allakriipsutustega pääseb riigikogu riigistada vabrikud ja maaomandused.—WäliSkapital pau.
4 kandidaati.

kudes koufkSkeeritakfe.

Wirust läheb 15 meest riigikokku.
Wiienda riigikogu koosseis kujuneb
järgmiseks:

P Süümeest e-kogud ja asunikud: J.

Loojalu, W. Rooberg. R. Kuris, O.
Suursööt, O. Tüf (Harjumaalt), J. Tee.
mant. J Z'mmerman, K. Tonkman, W.
Maoker (Laanemaal), K Päts, Z. Faks,
iV Karlsberg, M. Hansen (Pärnumaalt),

A. Sternfeldt, R Eliaser, Julie Steinman. M. Pung (Tallinnast), T. Kaldus,
L. Raudsepp (Harjumaalt, O. Kask, H.
Kukke. J. Soontak (Pärnumaalt), K. Konik (Järvamaalt), J. Tõnisson, A. Töl-,
lasepp, Makie Reistk (Tartumaalt). Ioh.
Jaanis, A. Bächmann, O. Strandman
(Virumaalt), K. Baars (Viljandimaalt),

O Pukk, J. Perens (Saaremaalt), A.
Iürman, A Tobro, A. Suurkiwi (Iär-

A. Kerem ja J. Lattik (Võru Valga-

wamaolt), A. Tupits, K. Soonberg, G.

Eesti sotsialistlik tööliste partei: M.
Martna, A. Sirro, E. Pesur (Tallinnast),
H. Martinson (Harjumaalt), M. Mihkelson (Läänemaalt), O- Hustawson, M>

Ottos, J. Sikkar, J Hiinerson, A. SaLum (Tartumaalt), N. Köster, A. Wann,

R Penno, A. Leps, G. Lorenz, K.
Tamm, J Koppas (Virumaalt), J.

Prtserimaalt).

Walqa-Petserimaalt).
Rahvuslik keskerakond: A. Anderkopp,

Uut (Pärnumaalt), A. Kärner, A. Jõe
äär (Saaremaalt), A. Oinas (Iär-vamaalt), A. Rei, L Johanson, E. Joonas, K. Treiberg, P. Treiberg (Tartumaalt), N. Andreesen, B Eilman (W-rumaalt), J. Puskar (Viljandimaalt),
K. Ast, 3. Woiman, P. Schätz,A. Asai

Th Tallmeister, J. Mastng, J. Sih ver,

(Wõru-Walga»Petserimaalt).

C oots, A Laur, M. Martinson (Wil-

jondimaatt, K Einbund, A. Kornell, R.
Wreeman, K. Fcants, E. Liivik, J. Hol-

berg, J Mattes, A. Sõster (Wöru-

Pahempoolsed töölised ja kehvikud:

P. Kroos, A. Rattas (Tallinnast), J.
Tamson (Pärnumaalt), R Laes (Tartu
maalt), A. Silwestcow (Virumaalt).

Vene rahvuslik liit: A. Sorokin, A.
Osstpow (Virumaalt), % Gorschkow, J.

Bulin, A. Gretschanow (Võru-ValgaPetserimaalt).

Tshiilis puhkes sõjaväeline revolut
sioon. Revolutsioon on seni nõudnud
vähe ohvreid. On ainult kolm surma
saanut ja umbes 60 haavatut.
Sõjaväed, keda president Montero
pidas kõige ustawamaiks, keeldusid mäs

suliste vastu välja astumast, vaid ko
guni ühinesid mässulistega. President
Montero ei ole oma ametit veel maha

Saksa-rootsi blokk: C. Schilling, H.
tumaalt)
Allakriipsutustega pääsema riigikogus-

se M. Pung, R. Kuris (tõrjus wälja
Maandi), J. Bulin (tema ees pidi taga
nema prof. Tjutrjumow), E. Liiwik, kes
Petjeri nimekirjas allakriipsutustega tõu
sis esikohale.

tööd toötulle ja leiba näljastele. Liiku
mine on sihitud ka välismaalaste vastu.
Kuuldavasti tahetakse konfiskeerida
ka välismaalaste hoiusummad pankades.

«Nem Pork Times" teatab Tchiilist,
et uus Tshiili valitsus kavatseb riigis

sioon Tshiilis on saavutanud täieliku
võidu. On loodud uus walitsus. Avaldati valitsuse proklamatsioon, mis on

tada kõik suured vabrikud ja maaoman
dused. Riigistamine sündivat niisugusel
alusel, nagu seda seni on nähtud ainult
Venemaal.
Äriühing „Cosach", kus on imvesteeriiud 375 miljonil dollarit wSttskapitoli,

sihitud imperialismi, wäüsmaasife kapi

riigistatakse kohe.

pannud.

Kaabsiteated kinnitavad, et revolut

Koll (Tallinnast) ja V. Vrangell (Tar-

Proklamatsioonis lubatakse muretseda

talismi ja Vene boljhewismi vastu.

Öökülmad pole m55da.
Nädala lõpp tuleb foem.

Uuest riigikogust jääb wälja J. Vilmsi
töökoondis, nagu nüüd lõplikult on selgunud.

Käesoleval nädalal on oodata üldi- kuivavõitu ilm ning temperatuur ranselt kergest keskmiseni muutliku sihga tuu- nikul ja saarte! 8—15 kr. ja sisemaal
li, milliste seas lääne- ja põhjakaarte 14—20 kr. Nädala lõpupoolel tempera -

tuuled on alul ülekaalus, hiljem aga tuur arvatavasti tõuseb üldiselt. Suu-

Kas kroonprints Vilhelm pukki?
^Monokli kabinett" Svksamaal.—Trheti mõisaid jagada —Tormieelae meeleolu kõikjal.
Saksa uut walitsust, mis neil pärmil
ametisse astus, on rahwasuu ristinud
„monokllte kabinetiks". Monokel on «üheklaasiga prill", mille kandmine on Saksamaal kombeks aadlikkudel ja keisriaegfeil
kaardi Däelastel. Tõepoolest on see ma-

liisus parunite ja kindralite koondis ehk
Preisi junkrute walitsus. Vaim, mis kannab seda walitsust, ühtlast ka sündmustik,

mis lõhkus senise Bcüningi walitsuse
jalgealuse, annawad õige turwa tõenduse,

Et Lemokraatlik mõtteviis ei ole Saksamaal suutnud kuigi süga male juurduda.
Brümngit sundisid lahkuma telgitagused

jõud. Huvitavad on ka põhjused, mis

tawad saada kõige marulisemateks, mida

neid telgitaguseid jõude liikuma panid.

üldse mäletab selle riigi ajalugu. Polii

Bcüningi walltsusel oli kawatsus Võõ

tilistes ringkondades walitseb palaviku-

randada Preisi osa mõisaid, mille maja-

line meeleolu.

pidamine oli seni püsti seisnud riigi
abiga. Reed mõisa maad taheti jagada
wälja asunikkudele. See lõi parunid kihama. Nende esindajad ruttasid Neudecki
mõisa, kus puhkas president Hindenburg

ja—oskasid kukutada Brüningi kabineti,
mis-kahju küsi wist esialgu oli wiimne
demokraatlik Saksa walitsus.

Ühtlasi saadeti laiali riigipäew ja

Ärevust
sünnitawad poliitilises ringkondades en
diselt kuuldused, et president Hindenburg
kawatsewat lahkuda presidendi kohalt en
dise kroonprintsi Wilhelmi kasuks. Kroon-

prints ise lükkab selle kuulduse ümber,
kuid eriti Müncheni lehtedes öeldakse, et
see kuuldus ei olewat aluseta.

kuulutati wälja uued Valimised, mis tõo-

Dattwilja orased head. Loota head helnasaaki.
Pikemat aega kestnud ilusate ilmade Ka lina küliti tänawu wühem, ka
tõttu on Virumaa põllupidajad tema- selle hinnad on nii imeodavad, et tasdiste põllutöödega lõpule jõudmas. Pea watamise kulusid ei kata. Seevastu aga
igalpool on suwi-viljad küsitud, ainult suurendatakse järjekindlalt rukki ja nisu
Alutaguse soomail võie jõutud meel odra külwipinda, kuna nende kaswatamine,
külwini. Kartulid on aga igalpool maas. terawiljakaitse tõttu, enam-vähem tasuw.

tasu. Järjekindel wälisturgude sulgemine

eesti kartuli ekspordile kui ka siseturu
nõudmiste vähenemine on kartuli hinna
niivõrd olla löönud, ei osaliselt kasva
tamise kulufid ei kata.

öökülmad Soomes.
Öökülmad wiimaslel päevadel on
Soomes palju kahju teinud. Oraied on
pa.judes kohtades rikutud. Viljapuuaeda-

Mussolini austab furnukslangenud
Ungari sokeanilendureid.
Itaalia peaminister Mussolini (pa
remal) ja Itaalia pealinnas koos viibinud ookeanilendurid andsid, hiljuti
enne maandumist Roomas surmavalt

Tegelased autode.ktllawoorina läbi liuna. — Tants wabas
õhus südapäewast hilisõhtuni.
Nagu teada, inwaliididepäew Nar
mas tõotab tulla tänawu eriti hoogne.
Heatahtlikku kaasaaitamist asja heaks
kordaminekuks on osutatud eranditult

näitlejaid, nii vanu kui noori, koori

kõigi seltskondlike organisatsioonide poolt.

nast «Ilmariseft", ÜENÜ dlaima osa

Päeva «naelaks" tõotab kujuneda

konnast, skautide ja gaidide malewast.
Ettekannete vaheaegadel südapäevast
kuni hilisõhtuni vahetpidamatu salakeerutus vabas õhus tohiks pakkuda huvi

Tottwilja orased on üle Virumaa
praegu head. Seni on ilmad oraste
kasvule eriti soodsad olnud ja tänawu
võib häid saagilootufid hellitada..

Ka heinamaadel on tänawu rohukasw õige lopsakas, mistõttu heinasaak
mullusest paremaks tõotab kujuneda.

Maakorralduskomisjon kolis
Narvast ära.
Teata vasil likvideeriti Rakveres asuv
maakorralduskomisjon ja ühendati Nar

va komisjoniga. Virumaa maakorral

alas. See algab kell 4 p. l. tegelaste
autode-killawoorina k.-s. «Võitleja" ja
lauljale vägeval leelotusel liigutakse

lauljaid, rahwatantsijaid, turnijaid, lantsitare ja muud rahvast. Reed tegelased

on omakorda pärit: Narva teatrist, va

kõigile tantsusõpradele.

läbi linna—iuweaeda, kus algab see yä-

Peo sissetulek läheb terveni inwalü-

ris pidu Ettekannete eest on pandud

dide heaks ja selle täpse kava toome

hoolitsema üsna kirju pere, kuhu kuulub

laupäevases nr is.

PfiUiunalandussaadaste vedu odavamaks.
dtattaalanbafe nõudmine täiel kindel.
Tariifinõukogu komisjonis olid kaa
lumisel mitmed põllutööministeeriumi ja
põllutöökoja ettepanekud raudteel põllumajondusjaaduste veohinna alandamise

asjus. Nii tahetakse saada veohinna
alandust piimalt, munadelt, wõilt lihalt,
linadelt, elusloomadelt jne.
Kõige suuremaks tõotab hinnaalandus kujuneda lihalt. R udteewalitsus pani
ette liha saadetised arvata suurkiiruse
alt wäikekiiruse tariifide alla, millised 33
prots. võrra madalamad. Tegelikult aga

vaid paberline Rüüd nõutakse ka wäike
kiiruse tariifide alandamist.

Elavaid värelust kursus esile aia
saaduste veohinna alandamise küsimus.

Põllutöökoda soovib odavamaid tariife
standardiseeritud aiaviljale. Kuna meil
aga võimalik on standardiseerimist teos
tada suuremates aiavilja kasvandustes,
saaksid hinnaalandust vaid jõukamad
põllupidajad, kuna kehvemad sellest ilma
jääwad. Aiavilja weohinnaalanduse küsi
mus jäi seega lahtiseks.

kasutataksegi lihasaadetistel väikese kiiruse

tariife ja nii oleks see hinnaalandus

Rohkem järelevalvet parkidesse.

japaewa. Öökülmade hädaoht ei ole meel
möödunud, ehk küll ilm juba soojemaks

duse komisjon! alaliseks liikmeks määrati

alaline liige A. Lõhi asukohaga Rak

aüalandenud, ungari ookeanilenduseile

on muutunud. Helsingis ott ilm püha
päeval nii külm, et kardeti lumesadu.
Rahet tuligi. Pöhja-Gyomes on ka lund

veres kui maakonnalinnas arvates 1.
juunist. Vastu tulles Narva ümbruse

misjoni alaline liige jutulesoswijaid ka
Narvas vastu igal esmaspäeval harisikkudel töötundidel Narva ringkonnavalitseja kantseleis. Narva ringkonna-

Endreszile ja Bittayle viimset au.

jgdanvd.

maapidojatele, võtab maakorralduse ko-

valitseja jääb senistesse ruumidesse.

järele midagi.

Äkiline ja äge India ookeani tornaado,

murdus. Üks wügew murdlaine neelas

mis purustab ja lõhub, et siis pärast

ta endasse nagu valaskala Joonase.

seda waiksemalt sinetaba ja norutaba.

Nüüd siis: «lähemal Jumal sul!" —

Mis uttüd juhtus, juhtus iseenesest.

laususin ja asusin teiste juurde, vett

Ise olime üliwõimn ees jõuetud juhtima
endi saatust. Lasksime alla purjeribad
ja usaldasime endi araabiasttiilse kalapaadi täielikult märatsewale merele.
Tuule pöörisele, mis puhus nagu otse
pilvist, perpentikulaarselt veepinnale,

välja loopima. Töötasime nii nagu

kiskudes sellesse metsikuid kuristikke ja
lõhesid. Keelust hoolimata pugesid neeg

sis. Vett oli juba üle põlwe ja iga

rid paadininna ja hulgusid merega
võidu. Aükiwi ja Pärna loopisid paa

sentidega. Hukkumine oki aja küsimus.

dist wett. Mina seisin roolil, katsudes
kõigest wäest hoida paadinina vastu
laineid. Kuid need polnud korrapära
sed — olid segased ja erisuunalised.

Tõstsime ta välja ning sidusime pingi

Paat kiikus ja tantsis. Vajus külili ja
tõusis püsti, ragises ning hoigas. Esi
mesena murdus mast. Vajus pooleks
nagu õlekõrs. Siis murdusid paadininas

kaks küljelauüa. Laine virutas nagu
vasaraga pooleks. Nüüd lõid ka meie
südamed lõdisema. Kuid keegi ei kõne
lenud sõnakestki. Kõik tahtsid olla julged \a kartmatud kalurid. Pealedi veel
nüüd, kus mustad wõbisesid hirmust

nagu nälginud penid. Ainult Aüikiwi,
kes parandas purustatud küljelaudu,
irises korraks:
i

des on kjjlm kohati õied ära võtnud.
Külm oli kõige tugevam ööl vastu nel-

Suur rahvapidu invaMepfieval.

suur rahvapidu linnatuletõrjeseltsi suwe-

Uiros loodetakse head ufliaaaM

Kartusi külwipinda on põllumehed
tänawu palju vähendanud, kuna nende
kaswatamine end isegi Virumaal ära ei

ida- ja lõunapoolsed. Nädala alul va- remaid sadusid esialgu pole oodata, ainult
sitsewad selged ja jahedad ööd, kusjuu- puhtkohalikkudel tingimustel võib par
res madalamatel kohtadel on veel karta guü lekkida hoo- ja äikesevihma, kuid
öökülma. Päe val aga püsib enamasti ka selleks on lootused praegu väikesed,
kerge rünkpilwitus, päikesepaisteline ja

— Eks ma öelnud, et tuleb tormi kurat ! —

Vae walt oli ta lõpetanud, kui rool

pöörased, pooleni uppunud paadis. Ka
mustad tirisime vägivaldselt wälja ja

panime töösse. Viispaari väsimatuid
küsi uhtus paadist wett — terve õhtu,
terve öö, kuid see seal aina tõusis tõu

laine viskas lisaks veelgi ning prot
Pärna nõrkes ja vajus põlvili vette.
külge. Siis väsisid ka mustad ja pu
gesid tagasi paadininna. Laskusid ni

senine Narwa maakorralduse komisjoni

kuna mustad teevad Mohamedi mee

võitis temas hirmu.

Pärna vandus nagu kogemata:

misharjutust. Ümber meie aga keerle
vad ligi paarkümmend alasti meest,
pikkade oda ja pussidega ning huku
vad oma monotoonset: — o-o-o-ooh!—

— Paarkümmend grammi düna
miiti... rohkem poleks vaja! — sosis

- Jaak, kurat, jalad põhjas! -r
Naersime.

Dii kottpime ja troplkaöö. Kuhu
olime sattunud? Võimatu oli midagi

karjatas muusikakooli õpilane Pärna.
Küsisin mustilt, kas tunnevad nad
neid süsimusti. Kuid neil oli parajasti
käsil nii huvitav kükkseis, et vaikisid.

suunas, kus arvasime leidvat kuiva
maa. Ronisime mööda teravaid kalju
rahne. Torm tõukles mehiselt takka,

ikka lähemale. Selgesti võis näha juba
alasti, süsimustade, nigela kehaehitu

taganevad luintelaibad kiskusid jalgu
pidi tagasi. Vahete-wahel kukkusime.

lgsid. ümber nende metsikute, pruuniks

Ujusime — oli sügav. Siis tuli pää

paljas kaljusaar, kus meid jällegi imelahkelt tervitamas surm — näljasurm!
Kuid siiski oli see maa — jn esialgne

gudena olid hakanud ujuma, nähes
meid püsti, tõusid veest, hakates tilka-

— Jumal hoidku, kannibalid! —

näha. Kaugelt vaid paistis tumehalle,
saqarlisi siluette. Olid need lained, kau
gema! merel, või mäeharjad? Võimatu
oli teha kindlaks. Hakkasime liikuma

minule vahtides, kahetses, et alati oli
kirunud Jumalat. Mul oli samuti silme
ees punane udu. Meenus kodu, omak
sed, seiklusrohke elu. Ilusad kavatsu
sed kaunist tulevikust, suurest kalafir-

Toibusin järsust praksatusest. Krigi
nal pöördus paat küljeli. Kisa, karjeid
ja mürinat. Kõik kukkusime vette. Ma
dalasse rannawette. Mustad, kes siu

kestab, ei jää varsti noore pargi murust

leheaks endi tavalist, kümmet, wõimle-

ma ja veega pritsima nagu lapsed.

semine — rand! Liivane mereran. Oli
me otsatu õnnelikud, seisime kuival

ses ja tuul kiunus weelgs haledamalt,
kui neegrid paadininas.

ülesmõtetetegemiseks. Kui osi sarnaselt edasi

Meie kallistasime üksteist ja pooluimane

nali vette ja kiunusid Allahile. Allikiwil vajus topsik käest ja segaselt

mast, kus neli direktori kohta!! Siis
ei tajunud minagi enam midagi. Ai
nult kuulsin, vesi mühises ning wuti-

Hermani tänava pargis torkab silma,
et pargisolijad ei tee küsimust muru tal
lamisest. Päewapiltnikki kasutab muru

maal. Ent mis maal? Vast tühi ja

kindel pääsmine. Väsinult vajusime
liivale ja uinusime.
q- »
ü-

O-o-o-ooh! O-o-o-ooh! —

Mis see ometi on? Tõusin püsti
omalt liivaselt asemelt. Päike paistis

säravalt ja õhk oli selge ning soe.

Keerlev meestering tuli ikka ja
sega meeste lümpfaatilisi gorillamopõlenud juukste pahmaste osi tõmma

tud mitu rida, nõörisse aetud ham
baid. Kõrvades ripnesid suured rõn
gad, kuna lai, tugev nina oli pigista
tud kahe kõvera kihva vahele, andes
meestele nii metssea ilme. Niude ümber

oli mässitud värviline vöö, mille
küljes rippuv kookuspähklakoor kattis
hädapäraselt nende niudeid, kuna tagu
mikul uhkeldas sagopalmi oksist val

Korraga vajus metsikult hüplevate
meeste ring keskelt lõhki ja saadetud
kahest õredahabemelisest raugast, astus
meie juurde mees, kes teistest peajagu

pikem ja näost rohkem sarnlew goril
lale, kui see temale. Mees põrnitses
meid veidike aega kahtlustavalt, kur

jalt ja hoiatavalt, siis aga kiskus ta
lai suu külalislahkele naerule ja meile
lahenedes pakkus suurest pähklakoore

vaagnast midagi juua, kuna musta
dele vajutas ainult lapiti käeseljaga
ninale. Juba hirmu pärast rüüpasime
pakutavat vedelikku sõnakuulelikult,
hoides näol sõbralikku naeratust,'olgugi,

et jook oli mõru ja kiskus silmi vee.
Tänuks seirasin pilguga pettujat: See
vaatamata omale metsikusele, paistis
olewat ustav, kujult ja riietuselt kind

lasti suguharu päälik. Sest ta oli ai

midagi—!
Korraga kaasus hulguwale ja melankoolsele: o-o-o-ooh! ka metsik trummi

mikumaalikke tallakuid; peas kõrged,

— o-o-o-ooh! —
Heldem taevas küll! Hõõrusin uni"
seid silmi. Näen, ka kaaslased on püsti,

tis tõrvad kätega. Kunstiarmastus

toonne:

- Allah! Allah! Aallaah! Aaa-

llaaaah!— kiunusid mustad.

mistatud vihk — kattes kõiki ehk ei

põrin ja mõned peenikesed pillid lõid
pirisema nagu parmud.
— Hulluks võib minna neist vale
dest toonidest! — karjus Pärna ja mat

Jälle kordus too ühetooniline, mono

tas Allikiwi, hirmust lõdisedes.

nukene, kes kandis jalataldade all homwürwilisist sulgist, waosabataolistkrooni,

õlu! punasewärwilist, villast kanga
tükki mida keskelt koos hoidis lai nahk
vöö, kuhu kinnitusid pikk puss ja pilli
roost piip. Kaelas rippus ta! rida pikki

(Järgneb.)

Nr. of)

Alutaguse Elu

4

A. EESTI

WDWMMDDMMMMMD Palun võtke vaevaks võrrelda
VWWWWWWWWWWW minu hindu ja kauba kvaliteeti.

(END. WAKKER)
Tiigi tän. Na 23. — Asut, 1892. a.

Suurimas valikus daamidele

Elektri aurulokid

j

suftke. sokke, pesa, kaeMle. raiumise j. n. e.

SUURIM PAETÖÖSTUS EESTIS.

juustele täiesti kahjuta.
1.—15. juunini s. a alandatud hinnaga

r l-g. Weelained. maniküür, kulmude ja

ulfllvo tJ Kl» ripsmete värvimine.
Narva, Suur t. 21.

Juuksetööstus A. Wichmann.

Supeluskostüümid.

Soovitab ning valmistab suurel ja väiksel määral:

Trepiastmeid ">'^.1-7'
Põrandaplaate,
Paneel-katteid<a7.ThumX

i/j :3
3

9HK99K. , ,

Suure läbimüügi tõttu võin head
kaupa odavate hindadega müüa.

Paemurd Ja paekMöstas — Harvas

Härradele: sokke, sidemeid, särke, jalutuskeppe, vihmavarju
Kõiksugu galanterii kaup-

Auto»

JOH. MUTTIK

l/nlm!oln aedade treppastmeid,

IVaimiSlU alusfriise jne.

Sokelkive. Ehituskive.

tarvitajatele

Moe, pudu ja pesuäri Joala t. 22.

TOB korralik Ja kiire. Hinnad alandatnd.

Värnitsat,
Terpentiini,
Põrandavärvi,
Põrandalakki,
Emaillakkvärve,

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

KOGU NARWA
eelistab ainult

q. Antipovi

Maaldriliimi,
Pinsleid,

Tsinkvalget,
Tinavalget,
Kuld-Ockert,

Nr.

4 seisab, vilunud auto-juhi juhtimisel,
Teie käsutada, Raekoja .platsil.

Alastusega A> HnNiK.

Spachtleid,

Lehtkulda ja
Pronks-pulvert,
Seinapappi ja

Tinamenningut,

Rauamenningut ja
Chromvärve.

Piirituslakki ja
Polituuri.

Oldsmobil,
luxus-tõldauto
Telefon 1-77.

Toila suwituskonnas

Naelu

Dr. Haris Heinriehseu-

Pakub soodsate hindadega. Ehitustarvete kauplus

Kausin

J. REINBERG

moodsate jalanõude-

ärist ostetud kaupa.

Posti t. 57
Kõnetraat 1-85.

Suur walik kewad-ja suwemoode

mm

mugaw odaw ja rahulik.
Oru loss ja park, postkon

tor, apteek, seltsimaja.
Nais , sugu ja sisehaigused Pärida: Toila, „Männimõis“

Vastuvõtmine juuni kuus

Esmaspäewadel, kesknäda
late! ja reedel kella 51/2 —

7l/2 õht. Joala tän. nr. 19
Sinka m, Juhkentali apteegi

Hinnad odawad!

kõrval).

Hetkeks tähelepanul
Ilas Tallinna valmisriiete-kauplus

G. PIROVITŠ

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

Peetri pl. Linavabrik
Kell 8. kell 8.30

.. 10. „ 10.30
M .. 14.30
„ 18.30 .. 17.15

.. 20.50 „ 21.15*

kell 8.
.. 9.15

Soowitab suures walikus wiimaste moeshurnaalide lõigete järgi

wajmistatud kewad- ja suwehooajaks daamide
jacihärrade
a ai i u c ja ii
i i au v

kell 8.30

parimaist kangastestest.

.. 9.30

. H.

meistrite töõ! «Kübaraid
QllriideH Taliiitna
Samas suures walikus

14.30
21.15*

„ 20.50

Müüa

Narva, Joala tän. 14.

Pühapäewadel ja pühadel
Linavabrik
Peetri pl.

Hinnad mõõdukad.

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

* Sõidab linavabrikust kuni raudtee jaamani.

Peetri pl. — Kreenholm — Kulgu sadam.

11 r

suurema wilja puuaiaga

maia

äurulueunndus

A. Kotschnew
Narva - Narva-Jõesuu
Aurulaewa sõiduplaan
5. juunini kuni muutmiseni.
Äripäevade!

Narva-Jõe : Narvast :

suust: i|

Teat saab Naiwas, 1 Peetri kell 6.45 h. j kell 8 80 h.
tän. 5.
.. 7.50 ii. .. 11.30 h.

Äripäevadel

Pühapäewadel

.. 10.45 h. 14 <5 }>,!.

Peetri pl.
kell 7.30
.. 13.45

Peetri pl.
kell 8.45
.. 17.15

„ 16.20 p.l. „ 17 50 ö.
.. 20.30 õ. 21.40 õ.

„ 1245 1. „ 15 30 p.l.

Laupäewadel ja pühade eeipüevadel kell 18.

Peetri pl. Hermanni tn. -- Vestervalli tn. — Kraavi tn. —

Lai tn — Sepa tn.— Surnuaia tn.— Süvertsl surnuaed (Peetri

SÕ1DUHIND: 1. kl. 40 sn., 2.

kog.)
Pühapäevadel ja pühadel
Siivertsi
Peetri pl.

kl. 25 sn., sõjaväelased liitrite
ettenäitamisel: 1. kl 20 sn., 2.
kl. 13 sn., lapsed ja kooliõpi
lased (kooliaja kestvuse!) 1. kl.

Haina HniaomanlKc Pank

kell 9.45 kell 10

20 sn , 2. kl 10 sn. Narva —

12.45 „ 13
14.45 .. 16

Tõrvala (Smolka): 1. kl. 30 sn..

2. kl. 20 sn. Narva — Riigi :

Ainult heade ilmadega. Surnuaia pühadel vahetpidamata
ühendus. Tarviduse korral lisasõldud väljaspool sõiduplaani.
Peetri pl. — Kreenholm
Äripäevadel
Kreenholm
Peetri pl.

kell 7.30
.. 1345

kell 14.05

1. kl. 25 sn . 2. kl. 15 s. N. Jõe

suu — Jaht klubi 10 sn. Koha

hlSt

Pühapäevadel
Kreenholm
Peetri pl.
kell 9.10
kell 8.45

Siial) laenusid
majade,

i-5 I,.7

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

Ringliin: Vestervalli t.—Raudteejaam—Joala t.—Peetri pl.—Posti t.
—Valge t.—Ingeri tän.—Torni pl.—Uusliln—Linavabrik.—Peetri pl

Raudteejaamast Linavabrikust
kell 7.50 kell 8.30

. 18.50 . 14.30
. 20.40 . 21.45

Lilnlpidaja J. Paap. Kõnetr. Nr. 10.
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likkudele ekskursantidele (mitte

vähem kui 20 inimest) hinna

Kõlab raha hoiule

alandus 20 prots., sissesõitnud
võõrastele — sõiduhind hinna
alanduseta. Bagash 10 kiloqr.

ajakohaste protsenti-

II
lill

12 sn. Koerad ja jalgrattad
ä 10 sn.

dega ja toimetab
kõiki muid panga
operatsioone.

Narva, Peetri plats 2, telef. 268 (omas majas).

Möödunud valimisvõitlused tõestasid veelkord, et

..Alutaguse Elu
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ei seisa ühegi poliitilise erakonna ega kihihuvi teenistuses.
.Alutaguse Elu" oskavad hinnata kainelt ja erapooletult meie poliitilist ja majanduslikku elu

Meie ajalehe juhtmõtteid ja poliitilise elu hinnanguid võib iga kodanik
rahuliku südamega usaldada.
Erapooletute ajalehena fkasvas meie ajalehtede minek valimisvõitluses tunduvalt, seepärast, kes veel pole ,.Alutaguse Elu'
lugeja see saagu selleks veel täna.

Wastutaw toimetaja Hans Lill Wäljaandja K.-U.-& „Põhja-F.esti‘.

K. Ü.-O. ..Põhja Eesti" trükk 1932.

