üksik number
5 senti.

Ilmub Z korda nfldalas
hetmap. Ja laupäeval.

Toimetus Ja talitus
Jõhvis

Turuplats Nr. I.

Kõnetraat nr. 4

Toimetaja kõnetunnid

kella IL—1.

Talitus avatud 9—6.

Kuulutuste hinnad:
veeru millimeeter kuulutusküjel 3 snt. resküljel

ALUTAGUSE
LyC}

10 senti, tekstis n senti

Nr rA (24).

Saksa
rahvas

Tellimishind postiga:
1 kuu 40 senti, 3 kuud 125 senti. 6 kuud — 230
senti ja aastaks —450 siit.

Välismaile poole kallini
Tellimisi võtavad vastu

i ja Alutaguse häälekandja

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

Iil. aastakäik

Jöhwis, kolmapäelval, 3. augustil 1032. a.

dsmokrsstis vastu. 500-600 vabadussõjalast

Osavõtt tunduvalt loium kui lapa! -Osavõtjad, kes tulid ainult

Wabadnse ja keiwa eest wakis Saksamaa.

pealt vaatama.

Algus wiibis autoõnnetuse pärast.

Kabvussotsialistlik 8aksamaa Ja Hitleri kolmas riik ainult diktatuuri abiga.

Uuel riigipäewal ci ole Httleril enamust.

Juba pühapäewa Varahommikul wõis

badussõjalased seletasid, et nad on pae.

Malga tänawatel nöha salkade kauva

wale tulnud ainult informatsiooni otstarbel.

Pühapüewal, 31. juulil walis kogu
Saksamaa uut riigipäewa riigipresidendi poolt kojusaadetud endise töö-

liikumas mustwukge käelintidega wabadussõialost, kes kogunesid Vabadussõjalaste keskliidu voolt kokkukutsutud LõunaEesti wabadussöjalaste päewale.

30 Läti wabadussöjalaste esindajat, ü-a.
list. Neile läks Walga wabadussüjoloste
liidu juhatuse esindus piirile orkestriga

wõimetu riigipäewa koosseisu asemele.

Laupäewal awaldas riigipresident ja
walitsus üleskutse Saksa rahwale, kus
kõiki sakslast kutsuti pühapüewal oma
häült üraandma walimistel, mis otsus
tab Saksa rahwa saatuse. Sama tähen
das ka riigikantsler oon P a p e n oma

wuslased 2.172.000—5,5%, Baierirahwaerakond 1.190.000—3,20/o, rahwaerakond 434.000, riigipartei 371.000
kristlikud sotsialistid 364.000, majanduslased 146.000, põllumehed 137.000
ja teistele nimekirjadele alla 100.000

saanud, ei ole neil ometi riigipäewal

hääle. Uuel riigipäewal, mis 25 koha

Ühe tulemuse andsid aga siiski see
kordsed walimised, mic ei ole wähem
tähtis loodetud hnakristlaste wõidust.

rum 73 (+• 7), rahwuslased 37(—5),

wõtta selleks, et Saksa rahwas otsus-

Baierirahwaerakond 22 (+ 3), riigi

tawal saatusraskel tunnil ise oma hääle

partei 2 (—15), rahwaerakond 7 (—20),

kuuldawale tooks ja ütleks, oma sõna

kuna majanduslased, põllumehed

selle kohta, kuidas ta soowib Saksamaa

ja teised wäiksemad poliitilised rühmi
tused jääwad riigipäewal esinduseta.

nähtud. Saksa rahwa hingeline ja ai

neline häda on suur. Walitsus pidi
ette wõtma puhastustöö, et walmis-

tada pinda ülesehitusele. Kuid see
„saatuslik pööre" ja ..ülesehitus" jäi
wähemalt ka seekordsete walimistega
selgumata.

Esmaspäewa hommikul kell */*5 an

jagamatut Saksamaad, luua täiesti
seaduslikul teel.

wõrra seekorda kujuneb suuremaks en
disest riigipäewast ja on 602 kohaline,
saawad kohti: rahwussotsialistid 229
(+ 119), sotsiaaldemokraadid 133 ( 3),
kommunistid 89 (1 11), katoliiklik tsent

raadio kõnes laupüewa öösel. Ta üt
les: walitsus laskis wana riigipäewa
laiali saata ja uued walimised ette

tulewiku arenemist. Saksamaa seisab
praegu keset kriisi, millist warem ei ole

absoluutset enamust ja seega ei annud
ka seekordsed walimised Hitlerile wõimaluft oma kolmandat riiki, s. 0. suurt

Saksa rahwas ütles nüüd selgel
sõnal, et tema ei ole omas suures ena

muses praeguse demokraatliku riigi

korraga rahul. Ja neid on üle

600/0 kogu hääleõiguslikest walijaist.
Siin seltsuwad haakrisilastele ja kom
munistidele rida Väiksemaid rühmitusi,
kes waid oma uniwormis eralduwad
hitlerlastest, kuid tõelikult on nende
sabassörkijad. On arwata, et nüüd kus
Hitleri lootused walimistel ei ole täit

Märgatawalt ülekaaluka wõidu on
saanud Hitler, kelle jõuk riigipäewal
oma 229 kohaga kujuneb suuremaks

nud, kuid rahwa enamuse rahulole

ja mõõduandwamaks rühmaks.
Sotsiaaldemokraadid on wüiksema,

matus praeguse põhiseadusliku korra
wastu on selgunud, siis Hitler kahtle
mata wõtab kõik abinõud tarwitusele
riigipöörde kordasaatmiseks. Selleks
ongi temal juba küllalt jõude.

kuid siiski 3 kohalise kaotusega pida
nud leppima. Kommunistid katoliikliktsentrum ja Baieri rahwaerakond on
wäiksemaid juurekaswe saawutanud,

dis Berlini raadio kogu maailmale

kokku 20 kohaga. Rängalt on lüüa

Tarwitseb waid kuulutada omad

edasi Saksa riigipäewa walimiste taga
järjed.
Hääli on antud: Rahwussotjialistidele 13.732.000 ehk 37,2o/o, sotsiaal

saanud rahwaerakond, rahwuslased,
riigipartei ja kristlikud sotsialistid kao
tades kokku 52 kohta, kuna täielikult
on likwideeritud majanduslased, põllu
mehed ja teised wäiksemad rühmitu
sed, key ei püüse üldse riigipüewale

löögirühmad ühes sõjawäega kõrgema
wõimu kandjaiks riigis ja Saksa demo

kuigi haakristlaed on suure juurekaswu

muud tulemata ei jää.

demokraatidele 7.951.000—21,5° u,fom*

munistidele 5.278.000—14,4°. o, kato
liiklik tsentrum 4 585.000 12,5°/b, rah-

Wabadussöjalaste liidu Walga osa
konna poolt olid eebööd tehtud päewa
clgamiseks Päewa staap asub poeglaste
gümnaasiumis, kuhu end sissesõitnud wabadussõjalased osakondade kaupa regist
reerisid.

Pühapäe va hommikul kl. 11 oodati
Vabadussõjalaste päewast osa wõtma ka
umbes 100 meest külalistena Tallinnast
ja kümmekond meest Narwast. Tallinna,

Narwa ja Tartu wabadussõjalased, kes
pidid saabuma autodel, hilinesid, kuna
neil Taagepera juures oli autodega mingi äpardus juhtunud.
Antslast jõudis hommikul kohale um
bes 100 meest, kes marssisid orkestri saa-

te! linna. Kõigile wabadusfõjalastele kin

nitati Walga seltskonna naistegelaste
poolt rinda lilli.
Kokku oli Vabadussõjalaste LõunaEesti päewale oodata mitte enam kui
500 600 meest. Näib, et laialdased hul
gad on hakanud liikumisse, mis alul nii
hoogne oli, wahepeal kritiseerimast suhtüma Mitmest wallast kohaletulnud wa>

Kella 11 paiku oodati Malka Lätist

wastu.

Meeleolu Malgas oli rahuU*. Val
gas on ka lemitatud lendlehti, kuid seekord põhiseaduse muutmist pooldawa
sisuga

Kõneldi, et sotsialistid argantteeriwat
endid wabadussöjalaste päewaks.

Kell 1 >12 ei olnud wabadusõialaste
päewa programmiga wee! algust suude
tud teha, sedawõrd oli osawõtjate saa.
bumine hilinenud. Liikusid mitmesugused
kuuldused, et teel on Walka sõit aatele
wabadussõsalastele tehtud kuritahtlikke

takistusi. Iõgewa kohal olewat Ta ilm.
nast tulewatele Vabadussõjalaste auto
dele teele ette külwatud raudnaelu, mil-

lede otsas autode kummid olid puruks
läinud. Samuti olewat takistusi tehtud
narwalastele. Ka Wiljandi wabadussõjalastel olewat teel takistusi olnud.
Pärnust olewat wubadussõjalost? päe
maks Malka jõudnud 22-meheline sotsia
listide ..õppereis".

See aga ei lähe ilma röexemialamiseta.

l-3i kuldmedaleid olümpiaadilt.

Juba walimiste eel ennustati ohwritega rewolutsiooni, uis tõenäolikult

rvutas 10.000 m. jooksus tagajärje

Kõrgushüppes tuli esikohale amee

30: 07. 4, tulles seega esimesele koha
le ja wõites olümpia kuldmedali.

riklane Osdel—1. 97 m. ja kuulitõu

kraatliku riigikorra PüeMd on loetud.

Toita laulupäev läks hülgavalt korda.
Üle 600 tegelase, üle 6000 pidulise. — Rahvast voolas kokku Oru parki maad ja

Poola suurjooksja Kusocinsky saa-

Kusocinsky aeg on ainult 1,2 se
kundi wõrra halwem Nurmi maailma
rekordist. Teise ja kolmanda koha
10.000 meetri jooksus saawutasid

soomlased.

kes saavutas samuti esikoha ameerik
lane Seksborn—tagajärjega 15,96.

Mõlemad tunnistati kuldmedali
väärilisteks, kuigi nende tagajärjed
on kaugel maailmarekordist.

merd mööda. — Puhas ülejääk laulupäevust 120.000 senti.

Pühajõe org kaks päeva pidulike sündmuste keskkohaks.
Toila laulu- ja muusikapäev Oru
pargis möödus pühapöewal täielise
kordamineku tähe all. Looduslikult

Tallinna Töölisteatrilt I. R i m p e 1,

poolt G. P u u, Rakwere linnawaWuse

ÜLNÜ keskjuhatuselt A. M e i k^o p, Jn-

poolt linnanõunik Konfa, Iõhwi, alewiwonem R. Lepik, noorte ja ÜERÜ

wõrratu-kaunis koht ja Tõlla laulu

Iõhwi haridusseltsilt T e e t l a u s, Wai-

ja mängu kalmekordne tähtpäew —

Toila laulukoori 70 saasta, Toila

muufikakoori 65 aasta ja Toila maateatrt 50 aasta juubelid tõid kokku Oru

parki Pühajõe kaldale üle 6000 pidu
lise. Laulupäewast wõttis osa 13 koo
ri 520 lauljaga ja 6 pasunakoori 120
mängijaga. Nii osawõtult kui ettekan

netelt laulu ja muufikapäew Toilas
läks kõigiti korda laulupäewast üle
jääki ümmarguselt 120.000 senti.
*

Läinud laupäewal ja pühapäeaal
kujunes Toila mitmeti

pidulike sündmuste keskkohaks.

Tciia laulu- ja mängupäew oha i'u
koor?, pasunakoori ja maateatri tähelepandaoate tähipäewadega ühenduses

äratas laialdast hu»i Samal ajal pida.
sid Toilas oma teist suwipäewa ÜLNÜ
Wirumaa osakonnad, millest wõeti üsna

rohkelt osa. Kuna Toila moateatri 50
aasta juubeli aktus ja pidulik etendus
oli nähtud ette laupäewa õhttile, samuti

ka ÜSNÜ pere suwip-'ena algus, si s
juba laupäewal algas pidult te ja littaliste wool Toila. See kujunes puh. päewal otse

rahwarandomiseks Pühajõe
kaldaile:

tegelasi ja pidulist tuli kokku küll au!obuvtega ja mootorpaatidego, küll h bus.
lega ja jalgratastega, wähema! määral
ka rongiga.

Toila maateatri 50 aasta juubeli

aktus
ja pidulik etendus oli laupae ia õhtul
kell 9 Toila seltsimajas. Osavõtt aktusest
kujunps nii rohkeks, et üsna awar setist,

maja kõiti ei tahtnud mahutada äragi.

Peokõne pidas G. Puu, kuna Toila
maateatri elukäigust läinud poolesaja
nosta kestel andis lühikese ülewaate
Toila maateatri praegune juht K. Otto.

Terwitusi töid suusõnal juubilaarile:
Haridusliidult Ö> Puu, Narma teatrilt

G Matte, „)kmariselt", A. A r r y,

geri seltskonnalt prl. Rosa R e i j o,

keskjuhatuse nimel A. M e i k o p, inger-

wara näitlejate perelt Männik, Toila

kaste esindaja prl. R. R e i j o, Toila

seltskondlike organisatsioonide poolt
T. S i i m o n, mitmed ÜLNÜ osakon-

seltside nimel T. Siimon, meie lehe estn-

daja j. t.

nad Wirumaalt, meie lehe esindaja j. 1.
Terwitustelegrammi olid saatnud haridus- ja sotsiaalminister J. Hünerson ja
Draamastuudio Tallinnast.
Aktusele, millel esitasid muusikalisi

Järgnesid ettekanded ühendatud sega
kooridelt la ühendatud pasunakooridelt.

wahepalu Lschellol, wiiuiii ja klawertt

ka ühendatud pasunakooride kontsert õn

Laupäewal kell 17, wahekohtunik II. kaitse Iürgenstein. Teisel pooalajü poni
Lange juhtimisel, peeti järjekorralist jalg
»Astra" südilt wastu, kuid seda ainult
palli oõistlust Narwa teatri karika män kuni mängu 8^. minutini. Mõistluse wiigude sarjas. Esimesel poolajal pääsis masel kümnel minutil saawutasid NTHK

NTHK juhtimisele B i i b e r i löögist,
millise lõpulikult wörku toimetas „Astra"

Segakoore juhatasid K. Otto ja P.

nestus kõigiti. Rohkelt nõuti kordamist.
Ikka ja uuesti tuli kooridel laulda.
Toila laulupäewa Mdtoimkonna esi.
mehe Paul L e u f e l d t i lõpusöna |ä.
rele lauljad ja mängijad awaldasid südamlikult oma tänu kooride üldjuhndele,

pr. S t a a k, järgnes pidulik etendus.

Mängiti wiimast waatnst L Koidula
..Säärasest mulgist". Selle tükiga awati

teatawosti Toila maateater 50 aasta
eest. Nii aktusest kui etendusest wõeti
wäga elawalt osa.
Laupäewa õhtupoolikul hakkas tiba
ma wihmo, mis warsti arenes.

nagu see ikka on kombeks.

Kell 1/*iO õhtul Oru pargis Toila
pidupäewa lõpusündmusena järgnes

wabaõhuetendus laulnlawal.

kestNakS ja iugervaks sajuks.
Wihma tuli järjest kella l O.st õhtul kuni
kella 4-ni hommikul. Siis selgis ilm jälle

— Toila laulupäewa korraldajate ja ka
piduliste rõõmuks — ja kartused, et
mihm ajab wiima's laulupie Ongi NitrJa,

olid osjata. Kogu püh'päewa walitscs
itns ilm.
Tegelaste rongkäik Laulupeoplatsile
Oru parki — algas Toila seltsimaja
eest kell l/iT) p l. Koorid olid reastatud
rongkäigus wanuse järjekorras: kõige
ees wanima koorina Toila laulukoor, siis
Toila psiunakoor j. t. Nar na koore Toi>
1 - laulupäewast oli mõlmas osa ainu t
üks — raudteelaste segakoor A. Mahl
steini snhatusel.

Mängiti soome nelsawaatuslilku rah-

watükki „Parw-poifld" Draamastuudio
näitejuhi Karl Otto juhatusel.

.Miss Maailmaks" türkkanna.

Pühapüewal Spa's korraldatud
miss Maailma walimistel tunnistas
jury maailma kaunimaks neiuks Miss
Türgimaa. Iugoflaawia ja teiste tahwuste esindajad, kelle poliitiline fuhtumine Türgisse ei ole sõbralik, esita
sid protestid jury otsuse wastu. Miss
Eestil oli wähe schansse.

^ Kill .KOIT

päewa omas kll ^5 p. 1 Tiido L i nnumägi, terwitades lauljaid ja pidu.

Kõnetraat 2 — 44.

kolm wärawat. Warawaküttideks olid
Biiber, Miller ja Ney.

KerZejouIliku või8tlu8ecl
dl.-dõesuus 3.8. Kalevala korraldusel.
Pühapäeval korraldati R..Iöesuus

omandas N. Küttis, samuti hüpete sa

rahwuslist kergejõustiku wõistlusi. Mäl.

jooksude üldauhinnad, heidetes aga wiis
esimesed kohad kaasa A. Warder. Kõiki
dele kohtadele tulijatele jagati wälja K.-s.
„Kalju" ruumes kell 21 diploomid.
Seltsidest omasid kõi;e enam punkte

jaspoolt Narwat ja N.-Iõesuud wõtsid
Võistlustest osa A. M e r d e r, K. Lääs
Nakwere Spordi Klubist ja J. Erna —
Rakwere Kalewist. Paremaid tagajärge
saawutasid A Merder odaheites 58,92
mtr., uus Wirumaa rekord ja N. Küttis
120 mtr. jooksus 11,4. Wirumaa rekordi
kordamin?. Nimetatud tagajärjed on seda
märkimisVäärsemad, et wõistlusolud: wäli

ja rajad kaugeltki mitte headeks ei saa
nimetada. Wõistluste üldkorra dus kip-

pus lonkama, ainult peakohtuniku N.
Kaluginst (Narwa Wõitleja) energilisel

..Kalewala"—29 p. ja seda just oma
noorte rohke osawõtuga, ..Wõitleja" sp.

osak. 21 p., Rak-ere Spordi Klubi 18
p , Astra—12 p., Kreenholmi N M.K.Ü.
—11 p. ja Rakwere Kalew—4 p.

Poonu N.-3õef««s.
Reede hommikul leiti Narwa-Iöesuus

tegewusel — saawulati ladusust.

poonust kaitsewäe sanatooriumi aias

Üht puudust oga ei saa märkimata
jätta, s. o. spordi pidu kell 18 mereran
nas Seda mida seal serweeriti ja wee!
enam kuidas seda tehti, ei saa kuidagi

tundmata meesterahwos. Seni pole weel
ametiwõimudel korda läinud kindlaks te

hinnaliste pääsete eest peoltAoatajaskonnale pakkuda. P rrima sportlase auhinna

riietus.

l » 2. ja 3. aug

oll kahe peale kooride laulupeoplatsile
saabumist ja laululawale asumist. Laulu

N.T-H.K. kindel karika wõitja.

W e e w o, vusunakoore — Karl W a ls r i e d. Nii ühendatud segakooride kui

K. Walfried, A Pihlapuu ja

Laulupäewa awamlne

Karikani iftiuts sarjos NM-..1M. 4:0

ha poonu isikut. Poonu ei kuulu suwitajate perre, mida tõendab tema kehv

tuile Englisch, Moly Delsclmft. Fritz Sdiulz, Raiuti Arthur Roberis

lõbusas saksa köne-lauiu-helifarsis

T eenistuson teenistus

llsi kohaliku seltskonna nimel. Kooride

Algus ärlp. kell 6 õht.,

ja piduliste ühisele ..Mu isamaa, mu õnn

pühapäev, kell 4 p. 1.

ju rõõm. . ." järgnes segakooride kont.
sert. Elawate kiidnawolduste saatel pärasi Nerepi hoogsat „Saarlasie laulu"

Kassa avatud pool tundi

lööklaulud: „Jede Frau hat etwas. . „Kom, mein Schalz wir wollen srhlafen gehen !" II WBBTBPJLT.

enne algust.

Tulemas hooaja suurimaid löökfilmid; „üNGrtRI ÖÖD'! kuulsama Ungari lauljanna G itta Al pai i osawõttel.
..SCHANGAl EKSPRESS" geniaalse Marlene D i e t r i c h i ja O li w e B r o o k i kaast.

asus kõnetoolile admiral J Pitka, kes
pidas peokõne. Terwitasid: Haridusliidu

Pääsetähed 10 50 s.

B. E. Liithge manuskripti jare e, Carl Boese lawastus. Arthur Guttmanni muusika. Filmis kantakse ette järgmised
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SSSR’is kohutavalt kallis.
Narva venelased jäävad piiskopita? Elu
«« kallid, et elanikud et jaksa
Kolhoofi-laatadel toiduained
Piiskop Joann on valmis ennem pöZenema Km Narva asuma.
et esitada protestid metropoliidid. Allkir
jade kogumisele on end rakendanud kõik
wene kirikutegelased, nagu preestrid, kiri
ku ©anemad, nõukogu liikmed jne. Nagu

usklikkude kirikuiiikmete keskel mitte ainult
rahulolematust, waid toob enesega kaasa
ka soowimatuid lahkhäält kirikuelus."

kirikupäewa otsuse põhjal Pelserist lahku

kuulda, esineb see sõjakäik metropoliidi ot

selt wäljendatud wene rahmusl. seisukoht

ma uuele ametikohale Narwa. Selle ot
suse ©astu protesteerib aga piiskop ise

suse ©astu jõudsalt. Eriti wiimestel päe-

\a kogu ta seljatagune, mis koosneb ©e*
ne rahrouslostest. Kirikupäewa otsuse tü
histamisele ja muutmisele asuti ammugi

wene küladest allkirju saadud tuhaudele wiifi.

ja Võimalused, mis siis esiplaanile tulewad, kui kloostriülem Joann stisli peab
Petserist lahkuma. Nagu kohapealt kõige
ustamamatest allikatest kuuldub, ei mõt!e vat Joann alluda kirikupäewa otsusele.
Juhul kui teda, s. o. Ioanni sunnitawat
Petserist lahtuma, olewat ta nõus

Petseri klooster, eriti ©ette rahwuslik

ringkond, elab praegu ärewaid päevi.
Möödunud on 1. august, mis päewaks
pidi Petseri kloostri ülempilskop Joann

mitmel Väerinnal ja õige mitmel wiisil.

Joann ise ei taha milgi wiistl Petseri
kloostriga, kus ta aastaid «maapealse
jumalana" töötanud, jumalaga jätta.
Ot -kohe, kui sai teatamaks kirikupäewa
otsus Ioanni Me ©ümises Narwa, asuti,
muidugi Joauni enese eestwõttel

allkirjade kogumisele kirikupäewa
otsuse wastu.
Wene rahmusiik liit wõttis selle töö
oma hoole alla. Nädalaid on juba kest
nud wene külades allkirjade kogumine,

wadel, enne l. augustit on
Wene rahmuslased-usklikud on kiin

dunud ihu ja hingega Jäänuiste. Nad
läheksid tema pärast kas wõi surma. Eeda iseloomustab küllalt piltlikult allale iv
wäljawõte planeeti tekstist, millele korja
takse allkirju. Seal öeldakse muu seas:
Erese õigluse oma südamliku eestkostmi
se läbi koguduse liikmete eest ja fornnr-

Toodud tsitaadis on küllalt otsekohe-

Eestist põgenema.
See näib ka "wöimalik olewok, sest
koos allkirjade kogumisega olewat käimas

ka raha kogumine, et soodustada Ioannil põgenemist ja elada kuskil mujal, kuid

tute kaitsega on piiskopp Joann teeni-

mitte ainult Narmas. Igatahes seisab

nud kohalikkude elanikkude siiga ©at armasiust ja lugupidamist, mispärast tema
kõrwaldamine sunduslikus korras tekitab

Petseri huwitawate sündmuste läwel, mis

wõiwad kloostrile määrawa tähtsusega
asjaoludeks kujuneda.

Filminäitleja Jwan Petrowitjch abiellus

saksa ooperilaulja Friedl Schusterlga.

Filminäitleja Iman Peirowitfch, kes
ncirwalastelegi reast filmidest, kus ta
mängis peaosi, tuntud, obiellus Karpoatides osuwas suwituskohas Trentschin-

Tebliizis saksa ooperUauljanna Frieda

Schusreriga. Wnmase «leidis" M x
Reinhardt Berliinis ja ta tegi mõne
kuuga hiilgawa kunstnikukarjääri. Friedl

Schuster ja Jwan Ptrowitsch mängisid
miimati peaosi helifilmis «Wiktooria ja
tema husaar", mis jooksis ka Narwas.

neid ostn.

Aolhoosi-laatade ülesanne Nõuk. wenes seisis selles, et ühest küljest wabas-

tada riigiwalitsust paljude elanikkonna
rühmade waruslamisest toiduainetega

müügil 80 kopikaga.
Auid niisugune hindade langus et ole

keskkohast, teisest küljest, et alandada hin
dasid wabaturul.

laatadel Doni ääres leht märgib hmdade

„Ekonom. Shisnj" 24. juulist toob
wäga huwitawaid andmeid hindade
kohta, mis praegu kolhoosilaatadel walitsemas. Neist järgneb, et teatud rajoonides on saawutatud hindade allawiimist,

kuid need alandatud hinnadki on kohu-

lawad. ,

Nii Aiiewis liha küo, rms enne mak
sis \2 rubla, maksab praegu 6 rbl. 20
kop; wõi kilo — enne 35 rbl., nüüd 2 \

rbl; piima liiter — enne 2 rbl. 70 k.,
nüüd — j rbl. 78 k.
Aaasanis liha kilo \0 rbl., hiljem
8 rbl., nüüd 6 rbl. Aartul ja juurwüi
püsiwad endises hinnas, kuid kanamu
nade hind seewastu on tõusnud.

Dnjepropetrowski oblastis ltha nlo

Lawastajaft lawatöölifeni ainult...

üldine. Moskva, peterburgi ja Rostowt

tõusu. j)eterburgi kohta 20. juuliks an
takse järgmised hinnad: piim — 1/1)1.
93 kop. (mõnikord üle 2 rbl.); wõt
27 rbl.29 kop., Uha U rbl. 50 kop.

Nostowis Doni ääres toiduainete
hinnad näitawad tõusu tendentsi.

kilo maksis enne 5 rbl., nüüd 8 rbl.
wõi nael maksab 7 rbl , kartuli kilo
küünib kuni 2 rbl. 50 kop.

Need on siis need saaduste ostu
„head" tingimused, mis arwati loodawat uue wabaturgude poliitikaga. Mil
määra! kohalikud elanikud jaksama- 0 t r

toidukraami nii kõrgete hindadega
selle kohta ametlikus informatfioonis ei

1o.'da muidugi sõnakestki.

Moskva ei lõua vorastodo vav^kg“id
Iga tehas ja vabrik hoolitsegu ise oma päevatoidu eest.

«una wUiakoaumine länawu Nõuk.. n-aid oma toitlustamise tagawarabest.

‘ Mmääral
Sama
nõutakse ka leiwa suhtes. Kuna
Wenes ei tõota täita täiel
lootust,
kes wa itsus on hakanud rõhutama järjest samal aja! püütakse riigi wiljatorwidust
eeskätt rahuldada, siis wõib wllja kokku
tungivamalt enesewarustamise org^nifeerimist Igal tehasel, igal wabrikul peab ostmine tehastele ja Vabrikutele kolhoosi
oima oma toitlustamise baas, nii kõlab dest sündida alles teises järjekorras.
Kuidas fee enefemarustamine iegeliloosung Wabrikud ja tehased pea rad
kult sünnib, selle kohta nõukogude lehte
korraldama ise oma majapidamise: toidu
aineid tuleb osta kokku igalt poolt, kust

oga saab Polewat õige loota üksi Va
rustust «keskkohast".

Maailma omapäraseim
teater.

langes 12 rublalt 5 rbl. peale; Plima
Mt-r, mis maksis 2 rbl. 60 1, on nuut,

Terwe rida ringkirju nõuawad löökkorras sigade ja kodujäneste pidamise
sisseseadmist, et tehaste ja wabrikute töö

del on luua ka juba «pärleid". Niihegorodi autotehasele ostetud koduiänesiest

hu"us teel ^0 prots., kuna jänesed kii
lu li Vagunisse hunnikusse ja nende toitmiss eest tee! ei oldud hoolitsetud. Ühes
teises tehases koerad hä©itasid jänese-

naised!

Esimene pilt Coneh Islandi tuttkahjust.
Ülemal üks esimesi üleswõtteid New-Porgi luksuslinnaosa ja ühe kogu maa
ilma kõige toredama lõbustuskoha Loney Islandi hiljutisest hiigla tulikahjust.
Teatawasti tuli hüwilas suure osa uhkeid rannaasutisi ja nädalalõpu- Idoonia.

Pariists tehakse praegu eeltöid teatri
asutamiseks, mis oleks sõna tõsises mõt
tes naiste teater. See teater hakkab miin-

gima ainult naisautorile näit endeid ja
ia ©oskajateks, dekoraatoriteks, kostüümi-

meistreiks ja muudeks teatri ametimees
teks olekstd ainult... naised.

.MU fieelusoodiis"
tulla wastu ja tõöpäewi Vähendada,

pumpamise jõuna elektrit ja kütet tarwltati umbes 58CO kr. ulatuses, siis läinud
tegevusaasta jooksul pumbamajas ettewõetud ümberkorralduste ja paranduste
tõttu see summa alanes 3400 kroonile,
seega ligi 2500 kr. wõrra pisemaks eel

eeskätt lina- ja kudumisejaoskonnas, kus
praegu tööliste arw ületab normaalnor-

Läinud tegewuseaasta jooksul wee-

Poolsada naistöölisi taheti, wallandada.
Narwa linawabriku walitsusel oli kamatsus wallandada poolsada naistöölist,
kelle mehed teeniwad wabrikus wõi mu
jal. Vallandamise kavatsus tehti teatawaks ka tööliskonnale, kes seisukoha wõi-

miseks kutsus kokku mõni päew tagasi
üldkoosoleku. Koos oli 600 töölist, kes
ühel meele! otsustasid wabriku walitsuse
ees esineda nõudmisega, et töölist ei wal-

walitsus otsustas tööliste nõudmisele

M', armestades wäheste tellimistega.
Kuuldamasti aga wobrikuwalilsus wallandawat siiski üksikuid naistöölisi, kelle
meeste sissetulekud on seda©õrt suured,
et wSimaldawad ülalpidu kogu perekon

miste aastate kuludest.

wärgi-osakonna poolt ehitati lahtine wee-

kraan 6. Peetri tänawale, mis ületas
eelarwe 57 kr. wõrra. Samuti linnas
olewate tulekahjukaewude korrashoiuks on

kulutatud üle eelarwe summade 9t kr.

nale. Nende tööliste kohta kogutakse prcegu andmeid.

Pumbamaja täienemisega wee kantmeetri
omahind on aastast-aastasse alanenud ja
tulud seega suurenenud. 1928/29. a. sai
linn wee kantmeetrilt 4,34 snt., 1929 /30.

Kui palju tarvitab Narva vett?

aastal — 4,37 snt., 1930/31. o. —

landaiaks, waid selle asemel «ühenda
taks tööpäewade arwu nädalas. Wabriku-

Ligi 260.000 kantmeetrit Pumbatakse Unna weetarbe rahul.
damifeks aastas wett.
Narwa linna©alttsuses on walminud osas 455 kr. 49 senti. Eraisikud on 18!»
esimesena weewärgi-osakonna aruanne nud aasta jook ul wähem annud tulusid,

6,42 snt. ja 1931./32. a. juba 7,13 snt.
Seejuures on ka wee kaotstm nek tehni
liste abinõude täienemisega wastawalt
iga aastaga järjekindlalt ©ahenenud;
kolme aasta jooksul on see kaotsiminek
wähenenud poole peale.

Noorkotkad laagris.
Läinud neljapäeval asusid Narwa
noorkotkad laagrisse Persatse rannikule.
Largrist, mis kestab 6 päewa, mõtobofa
ligemale 75 noorkotast, neist12 Puhkowa
külast Kohawalik laagriks on wäga õnnes
tunud. Hommikupool, kohe külje oll, asub
kena männimets; lõuna poo! umbes 200
sammu eemal, palistvb kõrget kinku segamets; Shtupool laiub samuti mänmme >

kuna põhjast piirab 60o-7Mmtr laiust
laagriplatst tore mererand. See koht on
laagriplatsiks nagu loodud. Platsi kesk
kohale on asetatud pealikute walge teil
ja kahele poole rohelised noorkotkas'e tel

gid, armult 6. Noored on agaras tui

rustamiseks 259 151 kantmeetrit wett.

puhkusele. Nii lõppes noor kotkaste

"LÄs küsitles Ina muutunud toonil:
«Ja mida kawatsete nüüd teha?"
«Sõidan homme Saarsillale LdiLH
Wismuti otsima".
M
Telefoniraamatu kaudu Kaiferlien

«Lessingi tänaw sobiks mulle just
hästi", jatkas Kaiferlien. «Ühest küljest

ju päris hästi! Mis te arwate, kas

hankis andmed, et Saarsillas — linnas,
mille tempo seisab ainult rühkiwa töös

waid on ka teie pangaseifid mingil

ja kus romantika oli ammu jäänud
rninewiku warjuks — elas ainult üks

moel tühjendanud. Seepärast pakkusingi

Wismuti-nimelisi.

end täna lõunal teile panka saatjaks".

^Või nii!" imestas Kaiferlien.

«Te aimasite seda juba ette? Pean
tunnistama, et olin üllatatud. Mulle

See oli Anton Wismut, Lessingi
kakskümmend.

tust. Aga wahest ehk nägite ette sedagi,

Mainzi ja Lessingi tänama nurgal
Kaiferlien leidis Väikese tubakakaupluse. Siit — ta otsustas õieti — wõis
saada mõningaid teateid Wismuti perekonna kohta. Oli tarwis ainult osata

et teie nime on tarwitatud kurjasti?"

kaupluse peremehega jutule saada.

oleks pakkunud wähemalt rahuldust,
kui teilegi see oleks tähendanud ülla

«Minu nime? On's mind antud

üles tunnistajaks laulatusel?"

«Õige! Otsustasite õieti", wastas
Kaiferlien. «Pean teilt ütlast paluma
andeks ühe ülekohtuse teo teie suhtes.

Enne km nägin teie allkirja, kahtlesin
tõesti, et olete kelmide salgaga salaühenduses".

Zna silmad läksid Valuliselt niis
keks.

.Ja nüüd?" küsis ta lühikese Vahe
aja järel.
«Ütlesin teile juba, et see oli ülekohtune minust teie wastu!"

Jälle waigiti.

See läks hõlpsamalt, kui Kaiferlien
wõis enesele kujutledagi. Saarsillas ei
ole ühtki tubakakauplust, kus Võõrale
ei katsutaks selgeks teha, et Saarimaal
tubakakraam kolmandiku kuni Veerandi
wõrra odawam on kui mujal sisemaal
ja seda odawa aktsiisi tõttu.

«Kas härra on siin ainult külas
käigul?" küsis Viimaks peremees.

«Mõneti küll ainult külaskäigul.
Sain siia teenistuskoha ja otsin nüüd
omale ulualust. Asuksin sellesse ümbru
sesse, kui siin kuski peaks olema mõni
tuba waba. Mulle meeldiks siin elada".

Mees leti taga oli asjaga päri.

gas Lubasid peaks olema üürile saada ?"

,,OH, Lubasid on siin wälja anda
küll ja küll".
«Härra Wismutil olewat tube wälja

anda. Kas teie ei tea ütelda, kuidas
need toad seal on?"

«See on õige mõte. Wismutid elawad pisut taamal, nurgapealses majas.

Vanahärra on nimelt juba hea tükk
aega surnud, ta suri nii umbes paari
kuu eest, ja tütrel ei oleks kerge üksi
suurt korterit pidada".
«Üksi? Kas tal siis ema on ka sur
nud?"
«Seda küll, juba kaks aastat tagasi".

«Hm", ümistas Kaiferlien mõtli
kult. «Millises ainelises seisukorras see

nende tütar wõiks siis olla? Arwate,

et ta nõuaks wahest kõrget hinda
toa eest?"

«Seda pole küll karta!" kinnitas
kaupmees. «Kui ta mõne toa üürib
wälja, siis ta teeb seda paljalt selleks,

et oma korterit mitte tühjana hoida.

Ta isa oli wäga rikas ja jättis talle

ilusa päranduse".
«See passiks niisugusel juhtumisel

Tegewus laagris algab kell 7 hom
mikul ja lõppeb kella 11 õhtul. Lragri-

k.iwa on huwitawalt koostatud \a 6
päewa jooksul suudawad noored palju
ära teha.
Noorkotkaste Narma malema pealiku

Küti poolt on laagripealikuks määratud

M. Speek. Pealik Kütt Viibisife ka

meetri kaugusele. Supelusele järgnes tuiwumine laagri sisemise korraga. Kella 10
pcri'u õhtu! tehti lõkketuli maha ja peeti

Seega ühes weekadudega kokku tuli
pumbata Narwa ja ümbruskonna Va

«Umbes säärast asja ma aimasin,
härra doktor. Sest kohe oli arwata, et
kelmid ei ole leppinud^ üksi suwilaga,

wad ise.

merre; „kohinat" oli kuulda isegi kilo-

on tasakaalus 30.380 kr. 42 sendiga, asutised on seewastu tulude osasse rohkusjuures eelarwet on ületatud tulude- kem annud kui eelarves ette nähtud,
poolel 1.847 kr' 42 sendiga ning kulude Kui kuludena eelmistel aastatel wec-

on see waikne nurk ja Saari prome

miku- ja õhtusöögi noorkotkad walmista-

ritta ja lauldi Võimsalt „Mu isamaa
mu õnn ja rõõm" ning tõmmati lipp
rrardasse. Siis algas hanereas jooks

nõu edaspidise tegewuse kawa kohta
Pea mängib signalist eha — noorkotkad
koguwad palwele. Seega on päew läbi,
noorkotkad sammuwad telkidesse, öö-

naadile lähedal, teisest küljest on sitt
ainult mõni samm elektritrammile ja
seega hõlpus ühendus südalinnaga.
Ega teie ei tea wahest, kas selles nur

werest. Naiskodukaitslased walmlstawad

noorkotkastele lõunatoidud, kun, hom

Töö malmis, käsutati pealiku poolt poisid

Läinud eelarwe aasta jooksul Narwa
linn tarwjtas wett 195.617 kantmeetrit.

Mll Ambergi põnewusromaan.

wäe wälsaköök ja naiskodukaitslafi Au-

muses. Esimese! päewal Valmistati tel
kide jaoks «mööblit": puuokstest tehti
lauad, toolid ja woodrd. Kuigi paljudel
tuli esimest korda puusepaks olla, siiski
näis see töö wäga libedasti minewat.

läinud aasta kohta. Aruanne kuna linna awalikud saunad ja linna-

Mees otsib õrnu noist

laagri esimene päe©.
Esimese! päewal ilmus kohale ka kaitse-

praegu temaga wõiks kokku saada?"
Kauplusepidaja kortsutas kahtlewalt

Senaator Borah.

otsmikku.

«Wlsmur." teenijatüdruk
«Mis te foowite?"

«Ei, seda ma, otsekoheselt öelda, ei
usu. Sest suurema osa aastast ta ise ei

isiklikult kokku ^

wiibi siin. See on suursugune naine
ja reisib palju. Ma pole teda siin juba

UUIU9 Ut|

See tabas märki. Ei ole ühtki ti

nljatüdrukut, kellele ei teeks meelehe

ammu enam näinud".
See ei olnud üllata waks uudiseks
Kaiserlienile. Ta ei olnud silmapilkugi
selles kahelnud, et ta Edith Wismuti ei

härraste arwel olla kõnetatud. Katt
Uen wõitis esimesest pilgust ~

taba siin. Aga küllalt oli, kui ta wõis
wiimase asukohagi wälja nuhkida ja

praegu tobus * wastas tüdruk lahk

selgitada, mis selles Väidetud rikkuses

oli eht ja mis wõlts.
«Kas ta on ka kena neid?" päris
Kaiferlien ja katsus seda teha ülemee
likas tujus.

«Piltilus!" kinnitas kaupmees.
«Sirge nagu kuusk ja juuksed kui
kuld".
«Noor?"

«Noh, umbes kahekümne ümber",
kõlas wastus.

«Nii noor!" imestas Kaiferlien.
,,Ia sellele waatamata nõnda sageli
reisidel?"

.Isa tal ei olnud kuri inimene,
aga oma tütart ta palju ringi joosta ei
lasknud. Nüüd tütar naudib tal seda
isukamalt oma wabadust."

Küllap isa tundis oma tütre wigureid, mõtles Kaiferlien endamisi. —

Vollertl poolehoiu.

-Pr-'» Wismut ei ole «mii
"fsa wahest saan mina teile mSr
olla abiks, ja samas ta palus Kail

lieui astuda sisse.

Iga naine oleks esimesest pilc
I°.t/“*t™uJ1'et Sabine Dollert eesfu
i 'rA ! lat.Üb,rl;f ei olnud kaugeltki. M

r»» iugitoolrd ei oleks tohtinud l
saaraselt tolmused olla. Linik keset l,

aa ?le s Võinud sädeleda puhtamc
Wmbal lerwaraasukestel samuti ei
nud see orge paik.

Kuid Kaiferlien silmitses hovj
innuõ. Ta takseeris wiiwu järelm
mult tüdrukut. Kõik rippus sellest ä
et wnmast õieti kohelda.

Järgneb
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Kuurort ..Juhkentali auk“.
Avastasin neil pöctoil maailmakometi:
r ooTpõlifc narvalase, kes ei olnud weel

kordagi käinud kuurort «Juhkentali au
gus". Jalustrabav leidus, sest «Iuhkentali auk", see kuulub, nii öelda, Narwa
kondikava hulka, on tema au sa uhkus.
Ja häbi ka üksiti.
«Selge inimliha hunnik!"—nii atesteeris see narvakas meie kuurorti, kui

kandist, sa ei jõua weel ringigi vaadata,
kui jõekallas on tihedasti tipitud inimkehade,

ga. Kulminatsiooni pun't on muidugi

pärl, tihkab siia uisa-pälsa võistlema
tulla. Siin keeb elu, mullitab sa pullit ,b, siin on noori sa wanu, kõht u sa
priskeid, iludust sa inetusi! Isegi lapsevankrid on siia tee leidnud, vaatamata
peadpööritavale allasõldule kõrgelt pae
kaldalt!

Rüüd on ka kuurort «Juhkentali au-

0tts" hooaja frritipp Juba warasastel

kondidti pehmeks Siis on kuurort kui
arust ära, üks iga vene sagimine mette
ja veest välja, rähklemlne sa vehklemi
ne, jooksmine ja karglemine. Eriti temper rmendikas cn n. n.

«daamide osakond",
kus pritsitakse palju vett sa kilatakse kör-

w. d lukku. Siin wänderdob, kondisel sa

ahtakesel rannaribal, ka «tõusev noo
rus", kelle jalad ei taha veel hästi sõna
kuulda, aga kel siiski jätkub nooruse
ehet—sulgust—nabaauguni wette ronida,

seal püherdada sa kõhuli mudas liugu
lasta. Oas neil üks mure!

Enne lõunat, f. o. lõunaaega, koos-

is' ema söögilaua all Kuid keskpäeva
möödudes hakkab kuurorti tilkuma

kes enne pikka tööpäeva tahavad karas
tada voolas jõewees, et päevasele kuu

ametmehi, töölisi, intelligentsi. Nooblim
kiht patitab end „ saare" kalamajapoolel,

mus, le sa leitsakule mitte nii kergesti alla

kus vesi puhtaim ja kivid valusaimad.
Üldse, päevawannitasad, pikutasad sa
sirutajad, on valinud endile residentsiks

„leiwateenijaid",

kaare, fti* saab veidi ringigi joosta.
Saares alla voolu, nagu fee peabki
olema, on endale pesa ehitanud ka õrnem-

sugu ühes lastekarjaga. Ent selles, päris

«Juhkentali augus", kaldajupil praostihärra lossi kohal, on lipu masti tõmma

külm tusch suurim kassiahastuse waen!a-

nud elus vähenõudlik element. Siin on ka

ne Ja need «t-rwiseparandojad" roni

prMa.ltlla

vad veest wäiia, ristiinimese nZgu peas,
purlstal es , esueht jõehobisd na.

Ent niipea, kui päike on end vinna
nud paar vaksa kõrgemale, hakkab tule
ma rahvast kui kapast. Rõhub neist igast

mekkijaid, kes põõnutawad küll niisama,
asja erst.teist taga, kahvatul rohukesel.

Avaliku korra poolest
ei ale kuurort just laita-mees. W?hitakse
küll kahtkümmet üht, kakeldakfegi, kuid

Joobnu tahtis uputada neiut.
ülal»», ml* oleks nõudnud kaks tnlmeln.
Neljapäeval kella 6 pattu õhtul lei
dis aset Jaanilinnas Raua ILn. kohal
jõe ääres kohalike elanike supeluskohäs
vahejuhtum>ne, mis oleks nõudnud kaks

inimelu. Jõekaldal seisis Sõduri tän.
nr. 20 elutse v Marta Kaktus, 18 a.
wano, kellele lähenes tundmata viinastunud noormees, kes hakkas äsja suple
mast tulnud neiut uuesti kättpidi veda-

ma wette. Viimane võitles küll vastu,
kuid noormees sellele vaatamata tõmds
ta sügavale jõkke, kus tugev veekeeris
viis nad mõlemad kaldast eemale. N iu,

kes Vaevalt oskas uluda, kiskus veevool kohe põhja. Noormees, nüüd tai
bates, et ka teda ähvardab uppumiseoht, rabeles neiu küljest lahti ja hakkas

meelemärkuseta olekus. Vahepeal oli
suuri vaevu pääsenud ka omal jõul joob

Kõik loevsä
„Põhja Eestit***

tõusis ikka suuremaks, ning ühel hingamifepäewoi kogunes Dapua mäele hulk
rahvast ligidalt ja kaugelt ja tõstis hääli

1. katkend.

Raske aeg Aestoonia maal.
Peale suurte sõdade aega, mis köis
üle terve Aestoonia maa ja missugusel

ojal Valitses maal nälg ning mind
Võtma hakkas kardetav katk, nim ga
Korrubdsio, ning mille vastu ei leidnud
Lbtki rohtu targad põhjast ega lõunast,

ei Narvooniast, ei Tartooniast, vaata,
siis tõusis suur häda 'a nurin rahva
hulgas..maalsandate vastu, kes elasid
kõrgel Ääpmooti mäel ega pannud mistiks seda suurt häda maarahva keskel,

vaid elasid ja lõbutsesid üht jumal',
kartmatut elu ning hoolitsesid ainult
enda eest ja teps mitte oma sulaste eest.

Sest senel ajal, kui rahva häda oli
nii suur, et kivid väljade peal kisenda,
std sa noored neitsid igapäe vase leiva
puudusel teede Uimas nõrkesid, senel ajal

jõeni. Kui nüüd mõni upub, stis langeb
see patt linnaisade südamele. Huvitav,

vallas elutsev Peeter Schuwalow avaldas po
litseile, et sama valla elanik Nikifor Sebelew

võetaks Narvas, Surnuaia tän nr. 13 a asu
va maja omanik, kuna ta algas ehitust, ilma

olevat teda tagaselja laimanud. — Maria

et ta sellest oleks politseile teatanud. — Woka

Lehtpuu, kelle elukoht Moka vallas, Kaebas, et

valla elanik Joosep Heint pidas oma krundi
kohal oleva teeosa sillutamata, mispärast ta
wõetakse vastutusele. — Woka valla elanik
Rudolf Lehtse ei lasknud end võtta õige! ajal
käsutuswäelaste arvele. — Iganenud loaga

mitme laibaga
peab «kuurort" kinni maksma pallide
ankrustamise?

kult elada.

Ja sündis, ei nurin rahva hulgas

suure ülekohtu «astu. Ja nende eest
vedajad ellik juhid tegid suud lahti ja
rääkistd väga kibedasti maaisandate koh
ta. Aga see meeleawaldamine ei toonud
midagi, sest rahvas sunniti laialiminema
pisarawee pritsidega ja waselininuiadega

ning kõik jäi taas endist viisi...

2. katkend.

Püha torni ehitamine Emoos'i
lahe rannale.
Ja see sündis vana ajaarvamise järele

239l. a. enne Kristuse sündimist Aestoonir maal Virunoni maakonna kirdepoo ses osas Angaarita lausikmaa! keis
rite D'Naimeet'r sa Üxband ! ning maa-

valitseja Igrubiefi kolmandamal valit
semise aastal, et sõna läks wä ja üle maa
ühe't I-sandameelepärasest ettevõttest,
mis pidi teo's saama Angaarita lausmaal
Emoosi lahelõunarannikul...
Sest oli tõesti nõnda, et senel raskel

ajal sai väga kannatada ka Augaania
rahvas, kes elas Narwoonia jõe ning
Emoos'i lahe kaldal, ühes väga kenas
maakohas, kus nirisesid tervise vee alli

kad, ja kus rahvas sai elatud oma uh
kete terasstde üürimisest sa terwisewee
müümisest wõõrastele sa põduratele, kes

tulid ligidalt ja kaugelt Augaaniasfe.
Aga sils juhtus nõnda, et raske aja pä
rast, mis valitses igal pool, ei tulnud

Iisaku vallas elutseva Emmy Selkini äratas
ühel ööl valju kloppimine elamu välisuksele
Wälja vaatama minnes leidis E Selk n ukse

Nagu vanad naised. . . Skarjatina

Woldemar Hernesaks olevat teda sõnadega

haavanud. — Narvalane Helene Iesimow

Ent kuurordis ei tegeleta probleemidega, seal ei tehta muud, kui wette ja

veest välja. Suvi on üürike. Praost, et
on vett, päikest, natuke värskemat õhku,

kuna torkiv jõepõhi, prahine ja räpakas
kaidariba, kus ei ole kuhu riideidki lao
tada, on kõrvalise tähtsusega. Paks nahk
on meil kõigil—linnaisadel ja kodanikel.

Ent ma ei saa ikkagi weel aru, kas
on see «kuurort Juhkentali auk", suure

ja voola jõe kaldal, Narvale auks ja
iluks või... häbiks?!

Ioaoru-Zoosu.

Narva turg.
Viimaste päevade jooksul on Nar
wa turule ilmunud järjest rohkem ajavilja ja marju Hinnad olid järgmised.
Leib 16 s. kilo, sai 18, sepik 12 s. nael.
Searasv 65—60, seapekk 55, sealiha 25—55,

liha 35-45 senti kilo.
EksportwSi 125—130, külawSi 100—110 s

süüdistab Peeter Grrgoriewi sõimamises. Kõigi
kolme avalduse põhjal koostati süüdistatavate
vastutusele võtuks protokoll.

Hobune oli, aga passi polnud.

Talunik Osvald Sabolowõi, kelle elukoht Jär

ve vallas, sõitis oma hobusega Jõhvi ale

Üks puudus tosinast. Läinud nädala
Ptkanäpumehed tegutsevad. R^ISesuu mererannal varastati Narwa elanikult
M. Eiisejewilt suplemise ajal taskust 20 kr.
raha. — Samuti varastati N.-Jõesuu mere
rannal Tallinnas' elutsevalt August Seder-

Ara käi teiste poistega! Narva val
la noormees Egor Saidjenow on eksinud sea
duse vastu sellega, et ta tõstis kätt oma küla
elaniku Jevgenia Tshapurini vastu. Lugu sai
alguse sellest, et J Tshapurin, kes oli pikemat
aega '«kurameerinud" E. Saidjenowiga, läks
külapidule teiste poiste seltsis. See ei mahtu
nud (£. Saidjenowi .hingesse**. Tantsusaalis

ta kiskuõ tooli slt J. Tshapurini uutelt „kawaleeridelt-, millest tekkis tüli. Hoope jagati
vastastikku, millega aga juhtus. Tüliõunale J.
Tjhapurinile, kes tõttas asja likvideerima, lõi
«peigmees-* paar korda käega vastu nägu.
Poisid matsid küll asja vaka alla, sest kaklusest

võtsid osa mõlemad pooled, kuid tüdruk ei
jätnud asja nii, vaid teatas loost politseile.
Riiualustajale E. Saidjenowile koostati proto
koll.

MÜÜS loata õlut. Kohtulikule vastu
tusele võetakse Järve valla elanik Elmar Wilk,
luna ta müüs loata õlut.

Joovad ja joovad. Kohtla-Iarve

Värsked kartulid 2 kr. mõõt, värs
ke peakapsas 30-35 s. kg., kaalid 7—3 s. tükk.
peedid 6—7 s. kimp, porgandid 6 s. kimp, re

joobnult avalikus kohas mürgeldamise pärast

Wärsked räimed 6—10 s., haugid 34—45 f.

vallas.

tusele^ võtuks koostati protokoll.

kus Oskar Luks, Jaan Leirost, Richard Soom.
— N.-Jõesuus rikkus wiinastanud olekus ra

kg., kohad 40—60 s. kg.

relva pidasid Jõhvi vallas elutsev Albert
Heints ja Johan Taal, kelle elukoht Järve
jooksul registreeriti Virumaa põlevkivikaevan

põlevkivikaevanduses lärmitsesid joobnud ole

dised 3—4 s. kimp, salat i5 s. kg, hernekaunad

Vähemaid vääratust. Vastutusele

visse. Kontrollimisel selgus oga, et talunikul
pole kaasas hobuse passi, mispärast ta vastu

rõõsk- ja hapukoor 85 s. kilo, vahukoor 125 s.

15—20 s. I, värsked kurgid i sent tükk, sibu

tiste väljakaevamistöil. Nimetatud teadlane koos mitme Euroopa teadlasega on

leitud Blondorwiose ajaraamatust.

tanud.

lad 30 —35 s. I, tomatid 80—120 s. kg.

võtsid maaisandad priisata ja liiderli-

Allpool mõned väljavõtted arhiivist,

tow olevat võõrast vara omavolil! elt tarvi

süüdistab nüüd sugulast majarahu rikkumises.

Vladimir Vilkas, elukoht Pihkva tän.

Eelmäe kus:PersiateadlaneNaburm-sur on teinud kõmulise leiutise vanade Assüüria- ja Babiloonaegsete ehi

kaudu (vanast testamendist—).

ta juba pikemat aega vihavaenus. E. Selkin

Vahejuhtumisest teatati politseile, kes
tegi kindlaks, et tundmata noormees on

torni, ja tema otsa taeva ligi, ja tehkem enestele nime .."
1. Moosese r. 11 ptk. 4s.

6000 a. tagasi. Muuhulgas nimetatud
arhiivis leidub huvitavat materjali küsi
muste kohta, mis tuttavad meile piibli

tagant oma sugulase Mathilde Selkini, kellega

tud, aga palgid ujuvad vees nii, kui
das neid keegi tõukab, kas või poole

litter.

karistus.

Klopiti teibaga ja rikuti majarahu.

tu: ujumiskohad on küll palkidega piira-

nud noormees.

5. Hoolimata teo eest ootab teda

■ poioKoii märgin oksiüiiisii»»»
Omavoli. Albert Piik, kellele lukoht Peetri
valla?, süüdistab oma naabrielanikku Peeter
Iuhnevit hi omavoliliselt tema heinamaa ka
sutamises loomade söötmistks. — Wasknarwa
elanik Ilja Kutushew kaebas, et Semjon Gors-

kilo. Piima liiter 7 f, hapupiima liiter 3 s.'

,,Ia nemad ütlesid: et ehitagem nüüd üles enestele ühe

ühenduses eluoluga hommikumai! 5000—

dagi. Graadepoistd kipuvad küll mõni-

loomaliha 20—40, lambaliha 40 - 45 ta vasika

loolist awastust ühe püha torul ehitamisest 5000 a. tagasi.

tab tuua suuri üllatusi ajalooteadlastele
ja uut selgust ajaloolistsse küflmusisse,

Õurjelendur Grönoff (pahema! lennuki juhikohal) oma purjelennukis. pahemal:
j)urje-lennukid Rhöni mägedes võistluste ajal.

ning suutis ta weel viimasel hetkel
päästa. Kaldale tuues oli neiu juba

«»ida* »tt tõeliselt Paabeli tarul ehitamisega? Aust aja.

hiivi väärtusliku materjaliga, mis tõo-

ma. Üldiselt aga—elada võib ka kuu
rort «Juhkentali augus", katki pole mi

Suhkur 48 s. kilo.

Ms Sebedease torni ehitamine Emoos’1 lahe rannale.

ehitisele ja seal awastand vanaaegse ar

Saatuslik lend läbi äikesepilve.

kikosa tööline J. Kask nägi asja tõsidust,
ja hüppas jalamaid uppuvale neiule appi

kalda poole ujuma.
Juhuslikult kaldal seisev kaitseväe trü-

uurimisläil sattund ühele hästisäilund

dis eluküünla weeski püsti, ja parast
suurejoonelist tiirutamist ujus kaldale,
kus hakkas pükstega «feantsuskit" tege

Uppumist
pole tänavu vististi olnud, kuigi tostnatäis immest on juba surma lõugade
vahelt läbi käinud Ent pea see ei juh

ärimehed, poodnikud j- muuv ametmärgid,

ÄiUE kilk
veel kõvasti peas istub, — eks ole su

Õnneks oli mehele elu weel armas, hoi-

elukutselist paewawargald.

muses

tundidel, millal weel koste pärlitab ku rrorti rohutatikest, võib seal näha muidki
tüüpe: parandamatuid weehaigeid sa kel

«tulge te, kuradid, mind peasima!" sa kar

gas siis wette, nuttes ja vandudes.

kord terswmeelfetts minema, aga ega see
häda kisenda taevani.

Viimaste seas on aukohal graodepoifld
j i gra rdeplikad, kes hoiavad veel jalgu

päeva varasteks olla. Reit waraiastel

vabaõhu etendus,
nagu läinud reedelgi, kus head sõbrad
omavahel heas tujus kisklema läksid ja
läbipeksetu tormas jõkke end uputama.
See oli, muu seos, väga huvitav kurb
mäng ilusa lõpuga. Võttis püksid jalast,
raputas publikule veriseid rusikaid, et

n b supelsakste* enamus töötust elemendist, kelle hulgas on suur protsent

hommikutundidel, alates kella 5 6, hak
kab siia siginema rahvast. Reed on ena

anda. Ptewal ei o*e neil aega siia müttama tulla,-ei ole su kõigile osaks antud

kaks, kolm korda, la vastatakse mõni

keskpäe va tundidel, millal päike sulatab

nägi esmakordselt seda valendavat inim-

massi, mis kihas jõekaldal. Tõepoolest,
imposantne pilt. wägewuselt sa kirevuselt. Li anna alla Rarwa-ISesuule sugugi sa vaevalt Rivieragi, tee Vahemere

see sünnib, tõlt öelda, warsulistes koh
tades. Ainult väga harva, nädalas nii

hu Sergei Aleksejev — Narvas toimetati
arestimajja Gustav Mänd, Jüri Lrsjen. Wol
demar Pjks, Kari Sala, Aleksander Misalagin
ja Otto Renneberg. Joobnud olekus ilmusid ava

likku kohta narvalased Jaan keskel ja Karl
Seeder.

Sadamavaht ja autojuht. Politseile

dustes 11 õnnetusjuhtu töölistega.

holmilt hommikukuub sa käterätt. —

Iisaku valla talunikult Bernhard Ukkult viidi
heinamaalt pintsaku taskust rahatask ühes

10 krooniga. — Woka vallas varastati Jo

hannes Aalmanni lukustamata elutoast kum
muti laadikust taskukell, mille väät Ins 20 kr.

— Kiviõli põlevkivikaevanduses elutsevalt
Andrei Elisarowilt viidi ära elukorterist kaelashall 20 kr. 50 sendi väärtuses. — N.-Iõesuus
varastati mererannal Robert Pikkilt ülirüete
taskust 50 kr raha. — Perjatst külas varastati
Terrasi suvilast Anton Wurmeierilt mitmesugu
seid asju 22 kr. väärtuses.

Ei saa kõikjal elada. Wastutuseie wöetakse narvalane Anton Kaur, kes, olles kindla
elukohata, elas keelatud piirkonnas.

Supitaldrik» suurune rahe.
kera.

Looduse ime Schweitfis.

Emmenthali piirkonnas Sch reilsis
äikese ajal nähti enneolemata looduse

imet. Seal sadas maha rahltera, mis
oma läbimõõdult oli suurem kui supi
taldrik ja tervelt 3 sentimeetrit paks.
Kukkudes jääkamak sünnitas maa sisse

l. nael, aiamaasikad 55 s. n, vaarikad 20—25

kaebas Narva sadamaflllawaht Anton Kuusa
lu, et autojuht Sergei R. polevat täitnud sa
dama piirkonnas tema korraldusi. Autojuhile

senti nael.

tehti protokoll.

grammi.

enam võõrad sinna maale ega loonud
rahvale raha ellik kulda ja hõbedat. Ja
siis tõusis häda Narwoonia kaldal ega
teatud ühti, mis võtta ette.

male suud, musutasid tema riiete haisu,
õnnistasid teda ja ütlesid: Vaata, tema
riiete hais on kui lillede hais orus, mida

häbedused paljaks tegi ning ennast roo
jaselt näitas, siis süttis tema viha hirm

Tikerberid 85—35 s. l, must. sõstrad 20—26 s.
nael, punased sõstrad 13 s. l, mustikad 10—13 f.

See kõik sündis senel ajal, km keiser

DNamut pidi minema ara keisri koha
peolt ja Ääpmootist üldse, sest tema vastu
oli tõusnud mäss ellik rahulolematus maa-

rahva hulgas ning tema asemele sai kei
ser Üxbund !, kes sai valitud küll senestsamast Botikoko soost, kuid kes polnud

ajanud salaasju maa vaenlaste meele
pärast ega muul viisil üles näidanud en

nast pahal n iifll ja kes oli pikk ning
arukas mees ja kenel oli kõva kast ja
41 truud sulast, kene peale tema võis

loota, siis kui ütles üles oma aru ja
jõud.

Aga kõigile vaatamata põud ja nälg
piinas endistviisi rahvast ja häda! pol
nud lõppu näha.
J, vaata, siis ilmus Augaania maale
L-wi paja Saskari poeg Sarani, kes tuli
alli äraseletatud näoga Augaania lahe

dalt A vran'i kose kaldalt, ning rääkis
Augaania ellik Hongerborgia rahva wastv, maavalitseja IgrubieN ja kõige tema
seltst vastu ja ütles: peavrohwet Af-ris-

mun on end minu vastu ilmutanud ja
öelnud: räaqi Augaania rahva vastu ia
ütle neile: Tehke endale üks torn, mille
ots ulatab kõrgele üle mere ja pange
sinna üles oma fuitsetamisepannid ja
nende sisse tuld ja suitsetamiserohtu ja
riputage rahva peale puhastamise vett ja

ajage habemenoaga üle oma ihu ja

Jehoova on õnnistanud. Tõesti, tema
on Jehoova läkitatud. Aga Augaania

augu sa sulas seal alles kolme päeva
pärast. Kaalus see rahe-„tera" üle kilo

sasti põlema ja ta lasi suure tuule ja
tormi tulla ja vee merest tõusta ning
fee viis torni endaga ja hävitas kõik,

maavanemad tulid kokku oma kotta ja
pidasid nõu, mis teha sellesinatse läki-

mis tuletas meelde seda tööd.

rajaga.

oli näinud seda Issanda wiba välja

Ia kui nemad olid kogunenud maavalitseja kotta suure valge laua taha,
siis võtsid nemad seda asja mitmetpidi,
läbi kaaluda. Ja nende mõtlemised läMd
lahku ning nendel tõusis omavahel suur
sõnelemine, sest mõned maavanemad ei

tahtnud uskuda Saskari poja Sarani
libedat juttu, aga teistele meeldis see
jutt üpris väga ja nemad sõdisid suurte
sõnadega torniehitamise eest, nii et suu
rem osa maavanematest läks nende leeri
ja torni ehitamine sai otsustatud.

Siis tõusis Saskari poeg Sarani
üles, läks välja maavalitseja kojast alla
rannale ja hulk rah vast läks temaga.

Siis valis tema rahva hulgast omale
ab lised, ja kui nemad küllalt olid leidnud sittimi puud, hakkasid nemad torni

ehitama vee kaldale, mis kestis väga
kaua, sest seesinane torn pidi saama suur

ja vägev. Aga kui torn oli viimaks
walmissaamas, ja kui tema ülemisse otsa
olid pandud suitsetamisepannid, nii nagu

see pidi olema, ja rattad, iga ilmakaare
poole üks, siis korjas Saskari poeg Sa-

Aga Saskari poeg Sarani, kui tema
valamist, põgenes ära sealt Augaaniast

ja võttis endaga kõik vara ja ei näida
nud oma palet enam senel maal.

Siis Augaania ellik Hongerboria rah
vas mõistis, missuguse suure valeõpe
tuse ohvriks oli tema langenud, ja nemad said üpris tigedaks oma maavane
mate peale, kes olid fenes süüdi Reedflnatsed maavanemad oga tundsid nüüd
ahastust oma kojas, rebisid riided seljast

ja raputasid tuhaga üle, aga maavalit
seja Igrubiel astus ära oma kõrge koha
pealt ja ei leitud ühtki meest, kes tema
asemele oleks tahtnud minna; nõnda olid
kõik ärahirmunud.

Ia stis sündis, et nemad võtsid kutsüda kaugelt võõralt Kihwagaalia maalt
omale maavalitseja, sest nemad olid üles
näidanud, et nad ise ei oska ennast mitte
valitseda ja oma rahva asju ajada.

Aga torni hävitamisega oli Jumala
vägi seganud ära nende keelemurde, nii
et nemad senest ajast peale enam ühtteist ei mõistnud, vaid sõitlesid üksteisega

räni, kes pidi Jumala poolt selle asja

ja elasid sõgedat elu, mng kõtt võõrad

ajamiseks läkitatud olema, rahva hulgast

hoidsid senest maakohast eemale, sest ne

andisid ohverdamiseks, ja neid kogus

mad pidid oma kergemeelsust ja ruma
lust sene Sebedeuse torni — nagu nemad võtsid seda värdjast nimetada —

peske ennast Ia siis võtke noore värsi
ohvriks ja paluge Jehoovat oma juma
lat. Siis saab sündima, et häda pööras
teie pealt ära ja rah vas ligidalt ja kau
gelt tuleb kokku teie maale ja nad too
vad kaasa raha ellik kulda ja hõbedat?

palju. Ja tema kutsus rahva kokku mererannale ja andis neile magusat viina ja
lasi neid tantsida. Aga ohvrit ei toonud

See Saskari poja Sarani jutt meel
dis väga rahvale ja mõned selle maa

oma silma rõõmuks. Aga kui Issand seda

nelrsidest astusid tema ligi ja andsid te

nast joobnud ümber torni tan'.jls ja oma

tema mitte, vaid selle raha, mis
rahvas oli toonud andidena, pani
tema oma laekasse oma saoks ja
kõike nägi, ja seda, kuidas rahvas vii-

pärast kahetsema teisest ja kolmandamast
põlvest saadik

Blondorwiose ajaraamatu järele

kirja pannud Joonas Västrik.

ALUTAGUSE ELU
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K-ü. -PÕHJA EESTI" ettevõtted
Narwas, Suur tänav nr. 1, kõnetraat nr. 65.

KÖITEKODA

TRÜKIKODA

LINEERIMINE

Ajalehed:

..Pihin Eesli"

..AldldM Elo”

Narva ja Virumaa suurem

Virumaa loetavam maaleht
Ilmub 2 korda nädalas
Toimetus ja talitus Jõhvis,

ning loetavam ajaleht

Ilmub 3 korda nädalas

Turu pl. nr. 1, kõnetr. nr. 4

Tellimisi võtavad vastu kõik postkontorid ja postiagentuurid

ü N.-JÕESUU, VA

aurnlaevondus

narva Halaomanlke Pank

Wäike

Narva — Narva-Jõesuu

Aurulaewa sõiduplaan
5. juunist kuni muutmiseni.

maja

Äripäevadel

Annab laenusid
majade,

»» ■■

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

muua

ühes 400 U sülda suuruse
krundiga. Narwas. Pedaka
tän. 6.

Narva-Jõe- | Narvast:

■
■
■
H

llniab raha halule
ajakohaste protsenti-

dega ja toimetab
kõiki muid panga
operatsioone.

W

suust: i

kell 6.45 h. kell 8.40 h.

7.50 h. „ 11.30 h.
10.45 h. 14.15 p.l.
12.45 1. 15.30 p.l.
„ 16.20 p.l. „ 17.50* ö.
.. 20.30 õ. „ 21.40 õ.

•Laupäewadel ja pühade eelpäe
wadel kell 18.

Narva-Jõe-

„ 8.30 h.
9 50*

„ 11.10 h.
„ 12.45 p.
14,30*

TEADAANNE.

Autobussi suwine sõiduplaan

matmisebürbo

11. juunist kuni muutmiseni.

majja).
Suures valikus pärgi, kirste ja hauariste, Töö
puhas ja korralik. Hinnad odavad. Alati saada
val 2 lahtist ja 2 katusega surnuvankrit.

Audega j|. Viruvere.

Ravila „Huene“
Narva-Jõesuus, Luha ja Pargi tän. nurgal.

Ravitakse igasugu

naishaiguai,
reumat, ishlast, gichti, liikmereumat, mitmesugu
kondihaigusi:
konditilsikust, üldist kondistumist, lõikuse taga
ärgi, luumurde tagajärgi, südame- ja närvihaigusi.
Haigeid koheldakse suurima helluse ja südamlikku
sega. Hra Huene ühes abikaasaga on ise hommikust
õhtuni haigeid põetamas.

Hra Huene kauaaegne kogemus oma erialal on
taganud tööle häid tulemusi.

Wistutowtoimetaja Hans kill

Peetri pl. — Torni pl. — Linavabriku värav.
Äripäevadel
Linavabrik
Peetri pl.

Kell 7.55

.. io.

„ 16.45
*13.50

kell 8.30
„ 10.30
.. 17.15

.. 14.

Pühapäewadel ja pühadel
Linavabrik
Peetri pl.

kell 9.15
„ 13.50

.. 20.

kell 9 30
.. 14.a

„ 20. 0

* Ainult laupäewadel.

Peetri pl. — Hermanni tn. — Vestervalli tn. — Kraavi tn. —
Lai tn.— Sepa tn.— Surnuaia tn.— Süvertsl surnuaed (Peetri
kog.)
Pühapäewadel ja pühadel
Süvertsl
Peetri pl.
kell 9.45
kell 10
„ 12.45
.. 13
„ 14.30
„ 15
Ainult heade ilmadega
Surnuaia pühadel vahetpidamata
ühendus. Tarwiduse korral lisasõidud wäljaspool sõiduplaani.
Peetri pl. — Kreenholm — Kulgu sadam.
Äripäewadel

Peetri pl.
kell 13.45

Pühapäewadel

Kulgu 8.
kell 14.

Peetri pl.
Äripäevadel

Peetri pl. Kulgu s,

Narvast:

suust;

kell 7 30 h.

viinud üle Posti nr. 73 (end Koka

, 16.30 p.l.
.. 18.15 õ.

„ 19.— õ.
„ 20,30 6.
», 21 30*
22.45*

P

Päikse- ja õhuküllased,

A

mugavalt

N

sisustatud

ööpäe
vaks, nä
dalaks,

kuuviisi või kogu sesooniks

kostiga ja ilma.

S

I

toad

Uksi
kult

bommibih lõona- la ünsnigid.

kell 8.45 h.
„ 10.- h.
11 *

»» >' •

„ 12 20 p.
» 14.15 p.l.
„ 15 35*

.. 17.35 pl
>9 20 õ.
20.10 ö.

,, 21.35 o.
22.35*

„ 23.50*

jaile lõunad mõõdukate hindadega.

Augusti kuus

Or. Maria Heinrichsen-

Dr.HOFFMANN

Kaesin

ainult

kl. 25 sn., sõjaväelased liitrite
ettenäitamisel: 1. kl. 20 sn., 2.

kl. 13 sn., lapsed ja kooliõpi

lased (kooliaja kestvusel) 1. kl.

20 sn., 2. kl 10 sn. Narva —

Tõrvata (Smolka): 1. kl. 30 sn.,

2. kl. 20 sn. Narva — Riigi:
1. kl. 25 sn, 2. kt. 15 s.N.-Jõe-

linnas: Suur t. 20
dr. Kressi korteris

Nais-,sugu-ja sisehalgused
vastuvõtmine juuli ja augus

ti kuus ainult Kreenholmi
haiglas igapäev kella 12—1

ja 5-6.

neljapäevadel
6- .7 õhtul.

likkudele ekskursantidele (mitte

Dr. C. Ketil».

vähem kui 20 inimest) hinna

Tel, 195.

suu — Jaht klubi 10 sn. Koha

alandus 20 prots., sissesõitnud
võõrastele — sõiduhind hinna Erahaigete vastuvõtmine
alanduseta. Bagash 10 kilogr suvel 13. juunist 13. augusti

12 sn. Koerad ja jalgrattad ni Kreenholmi haigemajas
ä 10 sn.
äripäevadel 12—1 ja 5—6,

Kuivi ehituse palke

Raudtee jaam — Peetri pl. — Laeva sadam.

Raudteejaamast Laeva sadamast

Jämedusega 5—8 tolli piku-

LHnlpidaja .J Paap Kõnetr. Nr. 10.

Pühapäeviti Narvast kuurorti sõit-

SÕIDÜHIND: 1. kl. 40 sn., 2.

MII IIL

kell 21.35

mereranda, lähedal kuursaal ja park.

wõtab haigeid wastu

Pühapäewadel

13.45
20.35

N

Köök vilunud pealinna koka juhtimisel.
Külalistel kasutada AVAR AED. Minuti tee

kuni 10. augustini.

Kreenholm

23. juunist kuni muutmiseni.

0

* Ainult hea ilmaga 23. juunist

kell 8.45 kell 9.

Peetri pl. Kreenholm j| Peetri pl. Kreenholm
kell 13 45 kell 14.05 |[ kell 8.45 kell 9.05

kell 7.50

(pargi nurgal).

Pühap. ja pühadel

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

Olen oma

BADUSE T. Ne 35

A. Kotschnew

sega 22 jalga ja pikemad.
Saadaval 250—300 tk Pai*

gid on suure tee ääres.

Aadress: E. Tarum, Võrnu
küla Kohtla v.

K.-Ü. ,Põhja Eesti' trükk 1932

peale laupäeva Narva-Jõe
suus Dr. E. Salzmanni sa
natoriumis laupäeval 18, 25
juunil; 6., 13. augustil 5—6

Tel. 36. Juulikuus vastu
võtmine ainult Narva Jõe
suus 12—1,peale laupäeva.

august
läheneb.

Tellige joba laga
omale

.Alutaguse Elu'
Wäljiandja K-U>Põhja-Eestl*

