Ilmuta 2 korda oüdalns

kelmup. ]a laapDeval.

Toimetus Ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Kõnetraat nr. 4.
Toimetaja kõnetunnid
kella 1 t—i.
Talitus avatud 9—6.

Kuulutuste hinnad:
veeru millimeeter kuu-

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi Ja Alutaguse häälekandja

lutusküljel 3 snt. eesküljel
10 senti, tekstis 12 senti.

üksik number
5 senti.
Tellimishind postiga:
1 kuu 4"'senti, !! kuud —
12 > senti. 6 kuud — 230
senti ja aastaks —450 snt.

Välismaale poole kallim
Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja
postiagentuuiid.
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Nr. 77 (426). Jöhwis, kolmapäewal, 10. augustil 1032. n.

III. aastakäik

Uusi Eesti rekordeid ei tulnud. Lutsu ja Matso rekord-ujumine.
Viru rekordid varisesid 1500 ja 200 meetris, 400 meetri teatejooksus, raskusja vasarheites. — Punktidega Tallinn esikohal, teine Tartu, kolmas Narva.

Läinud pühapäeval püstitasid uue

tega Ööbili Wasknarvas sa järgmisel

eesti rekordi pikamaausumises Narva lin-

25.38); 5. Bysa, Narva «Wõitleja

«noorevõitu". See andis end tunda eriti
heitekohtade!. Wõrdlemisi väikese hoo

6. Muru, Narma «Wõttlesa".

vihma järel laupäeval tuli kettaheide

fons Matso, 25 a. vana. Mõlemad uju
sid rind-rinnaga Wasknarwast NarwaKulgu sadamani, milline vahekaugus
kindralstaabi kaardi särele täpselt 61,7

bommikul alustati ujumist Skamja küla
juurest Troja jõe suust, mis umbes 3, e
kilomeetrit Peipsi järvest eemal. timmisretk algas kell 1/-J hommikul ja lõppes
Narwa-Kulgu sadamas kell 8 õhtul, kestes seega lö12 tunbi. Narwa-Kulgu sada

kilomeetrit. Ujumine kestis kella 7*7 ham.

masse oli vastuvõtjaid kogunud üle

30.28; 4. W o i tk, Narva politsei, 26.63

ses Wiru rekordeid üsna rohkelt, kuid
uusi Eesti rekordeid ei tulnud, olgugi
et staadionil olid esindatud iga mõist-

Kõrgus hooga: l. Schmidt, Pärnu

katkestada, oda heideti pühapäeval heite-

Sp.-lludt, 1.80; 2. Wiiding, Tall. politsei,

koha asemel murult, ka jooksuradade
pealmine pinnakiht on veel õhuke —

— uus Wiru rekord (senine —

1 70; 3. Sule, Tartu «Kalev", 1.70;
4. Kalm,Tall .Kalev", l 70; 5.Küttis,

asus juba laupäeva õhtuks juhtima
ja võttis 121 punktiga esikoha, teine
Tartu «Kalev" — 79 punkti, kolmas
Narva «WSttleja" — 56 punkti, nel

Narva «Wüitleja", 1.70; 6. Kink, Tall.

jas Tallinna politsei spordiring —
47 punki, viies ÜGNU Tartu osa

lev", 60,0; 3. Topman, Narva «Võit
leja", 61,4; 4. Willo, Tall. politsei;

kond — 36 punkti, kuues ÜGNÜTO
— 24 punkti. Linnade paremusjärjekord kujuneks järgm selt: Tallinn —

Kuni: 1. Wiiding, Tall. politsei,

193 punkti, Tartu — 123 punkti.
Narva — 69 punkti. Rakvere — 16
punkti.

stardiaukudest tulevad kivid vastu.

Efitvõistlusle kama
oli puudustega, mis muidugi pole kor

2—21/* kilomeetrit tunnis. Aurik sõidab

politsei, 1.65.

40V m. tõkkejooks: 1. Herm, Tall.
«Kalev", 58,1; 2. Paiuwere, Tall. «Ka5. Pupart, Tall. politsei.
14 42,5; 2. Suuk, Tall. politsei, 13.93,5;

3. Süte, Tartu «Kalev", 13.37,5; 4.
Annamaa, ÜENÜTO, 13.07,5; t. Erik
son, Tartu «Kalev", 13.07; 6. Lttien-

Raskusheide: 1. Bluuman, ÜLNU
(Tartu), 16.12; 2. Teearu, Tallinna po
litsei, 15.56,3; 3. Toomepuu, ÜENÜTO,
15.21; 4. L i l i e n t h a l, Narva polit-

fet, 14.38— uus Wiru rekord (se
nine Wiru rekord 13.04); 5. Woitk, Nar

va politsei, 13,43; 6. Ratnik, ÜE-llU
(Tartu), 13.35.
Teivashüpe: 1. Erna, Rakvere ^Ka

lev", 3.40 — uus Wiru rekord
(senine Wiru rekord 3.3ö); 2. Niggol,
Tartu ,.Kalev", 3.30; 3. Ärman, ÜLNÜ
(Tartu), 3.30; 4 Mahl, ÜENÜ (Tartu);
5. Mtchelson, Tartu «Raiet»"; 6. Kink,
Tall. politsei.

110 m tõkkejooks: I. Paluvere,
Tall. «Kalev", 16,S; 2. Rähn, Tall.

Kolmik hooga: i. Küttis, Narva
«Võitleja", 13.76; 2. Marks, ÜLNÜ
(Tartu), l3.35; 3. Roosson, Tartu «Ka
lev", 13;28; 4. Rähn, Tall. «Kalev",
13.03; 5. Kalm, Tall. «Kalev", 13.02;
6. Kleinson, Petseri sp.-selts, 12.90.

10.000 m: 1. Treinberg. Narva
«Wõitleja", 35 5,5 — uus Wiru re
kord (senine — 35.10,3); 2. Waldner,

Tartu «Kalev", 35.7,4; 3. Kiili, Tall.
«Kalev", 4. Kaalep, Tall. «Kalev"; 5.
Arhlpov, Narva «Wõitleja".

200 m: 1. Küttis, «Wõitleja",
23,3 — uus Wiru rekord (senine

—24,2); 2. Rattus, Tartu «Kalev",
23,4; 3. Tamm, Tall. «Kalev", 24,1;
4. Gustawson, ÜENÜTO; 5 Kadak,

bent, ÜCNÜ (Tartu); 4. Herm, Tall.
«Kalev", 5. Wtllo, Tall. politsei; 6.

ÜENttTO; 6. Laats, Petseri sp.-selts.
Oda: 1. Sule, Tartu «Kalev", 65.45;
2. Werder, Rakvere Sp.-klubi, 57.32; 3.
Niggol, Tartu «Kalev" 56 7.

Ketas: 1. F e l d m a n, E. Akadeemil. Sp.-klubi; 44.01; 2. Wiiding, Tall.
politsei, 4l.33; 3. Sule, Tartu «Kalev",

800 m: 1. Z ü r l a u, Tall. „Kalev", 2.02,4; 2. Pärn, Tall. «Kalev",
2.04,8; 3. Madisson, Tall. «Kalev",
2 09,7; 4. Anon, Tartu «Kale v"; 5.

«Kalev", 16,9— rinnofa järel; 3. 2a*

Tamm, Tall. «Kalev"

39.16; 4. Annamaa, ÜLNÜTO; 5. Lilienthal. Narva politsei; 6. Erikson,
Tartu «Kalev".

Kaugus hooga: 1. Küttis, Narva

«Võitleja". 6.75; 2 Märts, ÜLNÜ
(Tartu), 6.58; 3. Rattus, Tartu, «Ka
lev- 6.38; 4. Labent, ÜLNÜ (Tartu),
6.37; 5. Roosson, Tartu «Kalev", 6.2õ;

Soonberg, Tartu politsei; 6. Kask, Nar
va «Wõitleja".

160V m teatejooksu võitis Tall.
«Kalevi" 1. meeskond (Tamm, Palnwere. Pärn, Herm), ajaga 3.35,4;
2. Tall. «Kalevi" 2. meeskond — 3.42,2;

3. Tall. politsei; 4. Narva «Wõitleja"
1. meeskond, 5. ÜENÜTO; 6. Narva

6. Rähn, Tall. «Kalev", 6 28.
5000 m: 1. PrõõuhTaü. «Kalev",

«Wõitleja" 2. meeskond.

16.17,6; 2 Kaalep, Tall. «Kale o",

tamata Tallinna «Kalevi" protesti tõttu.

16 27,2; 3 Kiili, Tall. «.Kalev", 16 ;9,6;

Kohtunlke-kogu otsusel asi läheb keskliitu
lahendada.

4. Treinberg, Narva «Võitleja";
5. Sams, Harju malev; 6. Tomingas,
Lutheri RMKÜ.

400 m: 1. Herm, Tüll. «Kalev",
51.7; 2. Tamm, Tall. «Kalev", 53.2;
3. Rattus, Tartu «Kalev", 54 6; 4.
Pärn, Tall. «Kalev"; 5. Gastawson,
ÜLRÜTO; 6. Willo, Tall politsei.

1500 m: 1. 3 ürlau, Tall. «Kalev", 4.13,7; 2. Laas, Rakvere Spor
diklubi, 4.15,6 — uus Wiru r e kord
(senine Wiru rekord 4.19,3); 3 Madis-

10V m tagajärjed jäid välja kuulu

EstwõtstlrrSte käigust,
tulemustest, staadionist. Narva publi
kust ja võistluste korraldajatest.
Kohe pärast estwõistlust meie lehe esin

dajal oli jutuajamine võistluste ülemkohtuniku H W e e mi g a, kes Järvamaa
vanemaid sporditegelasi, praegune Järva
maa spordinõunik ja kergejõustiku esivõistluste nii ütelda obligaatseid kaasa
tegijaid ja juhte.

son, Tall. «Kalev"; 4. Anon, Tartu

Wõistluste käik,

«Kalev"; 5. Kask, Narva «Wõitleja";
6. Mõttus, Tall. «Kalev".
400 m. teatejooksu võitis Tallinna
«Kalevi" 1. meeskond (Tamm, Tomson,

ütles härra Weem kõigepealt, läks ladu
sasti. künd sekretariaat ja kohtunikud
tegid oma töö eeskujulikult — hea ette
valmistusega, nagu oli näha. Olen ena-

Herm, Pärn), ajaga 45.9; 2 Narva

malt jaolt kõik mete kergejõustiku esiwötft-

«Wõitleja" (Topman, Anowttsch, F rchen,

iused kaasa teinud ja pean ütlema, et
Nar a korraldus ei olnud kriipsugi hn!-

Küttis) 46,3 - uus Wiru rekord (sinine
— 47,4, samuti Narva ,,WSit.eja" ni

mel); 3. ÜLNÜTO 46,4; 4 Tall. «Kaleo»" 2. meest., 5. Tall. politsei.

Wasarheide: 1. Mii tel. Tartu

Staadioni kohta,
kus peeti esi õistlused, on ütelda, et väli

muudatust. Wasarheide tuleks vist edas
pidi ka esiwõistluste kavast välja jätta,
kuna seda ala harrastatakse üsna wähe

seepärast kuulub nüüd pikamaausumises

käesoleva! aastal enam ei kavatse pika-

eesti rekord Narva linnapea Jaan Lutsule.ta Alfons Matsale.

maausumist ette võtta. Kuid tuleval

ja ta figureerib ainult estwõistluste
võistlusalade hulgus.

Tehnilised tagajärjed

otsekohe staadionile, ka kuum ilm pidur
das saavutust. Aga teisest küljest pole
wähe oluline seegi, et meie kergejõustik
lased pole kawaltteedUise taseme poolest

püsimas kindlalt tippsaavutustel. Tagajärjed üldiselt kujunesid siiski rahuldaväiks ja mõnegi ala finaal pühapäeva
õhtul kujunes põnevaks ja kaasakisku
vaks.

Rarwaspordipubttk
on osavõtlik ja asjatundlik. Eriti soowiti näha võitjaid oma seltsidest, mis ka

ei toonud pettumust. Nii üllaluswõit
10.000 meetris, mis langes narvalasele

W. Treinbergile, 200 meetrit N. Küttiselt j. t.

Narva linn ott esimene.

pühapflev. kell 4 p. 1.

Kassa avatud pool tundi

eona algust.

Nälgiv võlauskuja.
et Ameerikas kavatsetakse maksma pan-

Riik ei kuluta Ameerikas töötule aitamiseks sentigi. Kuna aga neid inimesi ei

na viiepäevast töönädalat; viis päeva

või lasta lausa nälga surra, peavad

tööd, kaks puhkust. See ei ole mingi töö-

aitama kogukonnad. Need ei suuda ta
enam vastu panna. New-Porgil üksi on

Neil päevil läbistas ajalehti teade,

lisorganisatfloonide nõudmine, vaid va
litsuse enese poolt väga tõsiselt kõne alla võetud algatus. Sel teel, et tööliste
töõkoormatust kärbitakse, tahetakse mu-

retseda töötuile tööd. Viiepäevase töönädala maksmapanek pidavat tööd ja
leiba andma 3 miljonile töötule.

Nagu Venemaal toidunälg sunnib
ikka veel töölise leiba kärpima tshekinormini, on nüüd senisel tööotsijate tõotatud maal, Ameerikas, läinud töõnalg nii
suureks, et tuleb igaühele lubatud töö-

hulka sunniviisil kärpida, et jätkuks ka
teistele. See tõönälg on tõepoolest wõtnud meeleheitliku kuju. Ühisriikide põllu
majanduslikkudest lõuna- ja lääneosadest

rändab hulgaliselt tööta põllutöölisi ida

otsima. Sealt voolab neile aga vastu
tööta vabrikutöölist, kes omakord looda
vad riigi põllumajanduslikus osas pääseda tõönäljast. Ametliku tagasihoidliku

Inimesed kaotavad ja unustavad.

arwustiku järele oli 1. juulil Am. Ühisriikides üle 10 miljoni töötut. Neist on
60 protf. perekonnaisad, nii et tööpuu
duse all koos nende naiste-lastega kan
natab vähemalt 25 miljonit inimest.

Narva leiubüroosse on toodud: vih
mavari, leitud Kreenholmi turult; Wõõrastemaja tänavale kaotatud meesterah

Leedu võitis Lesti 1:0.

va müts; villane pearätt, leiti Kreen-

Kaunas, 7.8. Eesti-Leedu 12.

holmi pargist; rahatask päevapiltidega
ja isikutunnistusega Tõnu Lääneaare nimele; Peetri turult leitud väiksem sum
ma lahtist raha; väike rahakott, rahaga
ja sedeliga August Seljowi nimele, mis
leiti Joala tänavalt; kolm venekeelset
raamatut, leiti Pimeaiafl; lapse riidest

maavõistluse jalgpallis, mis peeti lau-

kingad, kaotatud Joaorgu; laewasadamast

Löögi vastu ei olnud wv. Tipneril mi

leitud naisterahva nahkkinnas; Saksa
kalmistu juure kaotatud lapse rediküll;
vasest võti, leitud Linda ja Paemurru

tänava nurgal; N.-Jõesuhu kaotatud
uurikett shetoonigo; pakk lastepesu ja riie

tega, mis leiti Tallinna maanteel; meelrimõöt, leitud Kreenholmist; Raja täna-

wale kaotatud ridiküll väikse rahaga;
O-tduwa maanteelt ja Kreenholmist lei
tud plekist piimanõud; väike wäljaõmmel-

dud laualina, kaotatud P etri alevis;

meester. jonimüts; valge uus trikoosärk,

mis leiti Jaula tänavalt.

«LEITUD LAPS”
Draama waeselapse elust 8 jaos.

II Fay Wrav, Victor Mc Laglen, Lev Gody J. t. filmis
PaSsetflhed 10 50 s.

sõitsid laevaga Wasknarwa ühes saatja-

poolsetesse tööstuspiirkondadesse — tööd

I Snliy 0'Heil, Jane Gotlyer, Frank Alkertson la teised filmis

Algus firlp. kell 6 õht.,

takistust ette ei tule, ujuda üle La Manche,

tele, Eesti meistritele, ja ühtlast spordi
liikumisele osutas tunnustust vastuvõtu

esmakordsele esivõisttusile Narvas, mis
loodetavasti ei jää mitte viimasteks.

m — B —. M_äM Huwitaw dr ameerika asunik-

„uakota elust

aastal kavatsevad mõlemad, km erilisi
mille vahekaugus umbes 30 kilomeetrit.

meie linnade peres, kes staadioni parima

näol Narva ajaloolises raekojas. See
pani meelejääva ja ilusa lõpupunkti

linnapea Jaan Luts ja Alfons Matso

päeval Jaan Luts sa Alfons Matso

isegi meistritel, näiteks Feldmantt, kel 44

m õnnestus alles wnmastei heidetel.
Siin ei jäänud osalt mõjumata sõiduwäsimus — hulk võistlejaid tuli rongilt

jatega jutuajamine. Selgus, et Nora a

Üksikasju rekord-ujumisest: läinud lau

mõnedel aladel kujunesid nõrgavõitu,

8., 9. ja 10. aug. Kahekordne helieeskawa . 9. ja 10. aug.
Kõnetraat 2—44.

väsinud.
Meie lehe kaastöölisel oli rekord-uju-

näiteks 5000 m enne 1500). Jooksude
järjestuses tulevikus tuleb võtta ette

koera suukorv, mis leiti Uuskülas; Joaet Narvat oti seda teha esimest korda, * orgu unustatud meesterah va kirju ranT Üinn il ja Tartut on eflwöijrlust aga namüts; 6. e. algkooli õppuri müts, leijuba selja taga üsna rohkelt.
tud Peetri turult; Kreenholmi kaotatud

«Kalev", 35.23; 2. Ratnik, ÜENÜ.

100 inimese, kellest üksikud paadiga juba

5-0 kilomeetrit ususaile vastu sõitsid.
Kohale jõudes ei olnudki mehed väga

sama maa alla vett 6 ja nastu w?!t 8
tunniga. Paadiga saatjateks olid pr.
Luts ja Ferdmand Kinn. Nii pikka maad
pole Eestis seni veel keegi ujunud sa

raldajale süü, vaid keskliidu. Wäfitawaid
pikamaid oti enne lühimaajooksr (nõnda

wem Tallinna ja Tartu omast, o gugi

(Tartu), 32.70,5; 3. Suuk, Tall politsei.

napea Jaan Luts, 48 a. vana, ja Al-

kuni kella 8 Sht.s. o. 13l/» tundi. Vee
voolu kiirus Peipsi ja Kulgu vahel on

thal, Narva pol., 12.53.

Tehnilised tulemused:

Tuleval aastal vallutavad La Manche’i.

— olgugi avar ja hea — on veel

Eesti esivõistlused kergejõustikus,
mis ulgafid laupäewa hommikul kaitsewäe staadionil Narmas, lõppesid püha
päeva õhtul. Kahe päema kestel mari-

lusala parimad. Tallinna «Kalev"

137* tunniga Wajknarwast Kaigule.

päeva õhtul Kaunases, võitis Leedu 1:0.

Maavõistluse ainsa värava saavutas
esimese poolaja 37. minutil ps. Efischowas, kellele söödu andis Meemeli mängiia pä. «Wanjka" Brazauskas offaidest.
Wärawa tegi Efifchowas kolmelt meetrilt.
dagi parata.

Piksetorm Harvas ja H.-Jiesuus.

Wagunikatus lendaS.
Läinud laupäewa õhtul oli Narvas
ja Narwa-Iõesuus piksetorm, mis ka
kahju sünnitas. Tormi haripunkt oli
umbes kella 8 ajal õhtul, millal torm

toita üle miljoni töötu. Sealjuures ei
anta üldse abi töötutele, kes pärit teisest

kogukonnast. Nii on suurlinnad tais töö
jõulist inimesi, kes peavad kerjama.
See Ameerika, kelle kodanikkudest iga

viies peab elama armuannist, ei ole
vaene riik. Ta on kogu maailma wõlauskuja. Ta hakkab mõistma, et selles osalt
peitubki tema kurbloolus. Ameerika saab

teiselt poolt ookeani hiiglasummasid, il-

ma et tal tuleks anda kaupu, ilma et
talt tahetakse kaupu. Kaupu peavad iga
hinna eest müüma tema võlgnikud, et
saada raha ja maksta Ameerikale. Amee
rikal ei ole kuhugi müüa oma tõösaadusi,
tööstus sureb, töötute hilglaleer kasvab.

Ameerika on lubanud tulla ülemaailmlisele majanduskonverentsile tingimu
sel, et ei kõneldaks sõjawõlgade tühista
misest, mille tagasisaamiseks tal olevat
püha õigus. Wast hakkab ta siiski varsti

paluma, et teda ei uputataks rahasse,
mis ei anna tema kodanikkudele tööd.
See majanduskriis õpetab rahvastele
vee! väga üllatavaid tõdesid.

Kostüümi-kuningannasid
N.-Jõesuus.
Läinud laupäeval oli Narva-Jõesuu
kuursaalis «kostüümide võistlus" daami

dele, mis käis korraga kolmel frondil:
võisteldi mustade, valgete ja roheliste
kostüümidega. Osavõtjaid wõistlusist oli
kaunis rohkesti ja saalitäis rahvast elas
wõistluste käigule elavalt kaasa.

Jury, eesotsas hr. Paul Pinnaga,
mõistis esimesed auhinnad — kristallist

maiustuswaasid — pr. Pnb.rile, Tallinna st — valge kostüüm, pr. Tiikmanile,
Narvast — must kostüüm, ja pr. Parrenile, Rootsist — roheline kostüüm.

Pikne süütas karjalauda.

raudieejaamas viis kaubavagunilt katuse

Läinud laupäeval kella 11 paiku

lendu Katus lendas üle mitme tee ja

õhtul süütas pikne põlema Maidla vallas,

purustas telefoniliini, mille parandamine

võttis mitu tundi. Umbes samal aja!
said ka tormi läbi osaliselt lõhutud mõned
majakatused ja plankaiad.

Aidu-Lii va külas taluniku Anton Lusti
karjalauda, mis põles maani maha.
Tuide jäi 4 kana, kuna kariloomad suu

deti veel päästa viimasel minutil.
Omanik hindab tuleõnnetuse läbi saadud

Rahawiimisel jäi kadunuks.
Läinud laupäeval teatas Narva kri
minaalpolitseile Andrei Lakkin, et ta vend
Aleksander olevat 3. augustil s.a. sõitnud

Tallinnasse, et viia suuremat rahasummat hoiule Maapanka, kuid jäänud kuni
tänapäevani jäljetult kadunuks. Arvatakse, et Aleks. Lakkin on langenud kuritegijate ohvriks.

Suri südamerabandusse.
Mõni päev tagasi Narvas, Jaanilinnas oma elukorterist surnult leitud
Jllarion W e r e s s 0 w suri südamerabandusse, nagu nüüd lahkamisel selgus.

kahju 753 kroonile. Hoone oli kinnita
mata.

„Kehwikrrte" mürgelkoosolek.
Laupae ra õhtul riigikogu kehvikute
rühma liikmed Tamson ja Kroos korral
dasid ..Jlmarise" saalis suurema kõne
koosoleku. Peeti ägedaid kõnesid põhi
seaduse muutmise kava vastu. Tamson
oma löpukõnes kutsus üles töörahvast
haarama relvi kodanlaste võitmiseks.

Saalis kostsid viled ning ässitawaid
wahelehüüdeid. Korravalve ajas koosoleta luh t.
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Kas „poolt“ või „vastu”?

Millised on muudatused meie põhiseaduses.
hääletamisele 13., 14. ja 15. augustil.

hääletamise, 2) rahvaalgatannse ja 3.
Riigikogu valimise teel." Seda parag)
rabwi ka vatsetakse täiendada 4. punk.
Liga 4) ..Vabariigi Presidendi valimise

Riigikogu poolt 24, märtsil rahva
hääletamiseks vastu rõetrd E?sti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus tuleb
Jga*e kodanikule tuuakse kätte kaks sede

t»e'."

lit, üks „poo*t", teine „wastu" ja ühte

Riigikogu liigete arvu vähendatakse.

neist hääletamiskasti lastes komisjonist
stavnd ümbrikus amaldab kodanik oma

Prr. 36, mr ette näeb, et ..Riigi,

tahet kas seaduse eelnõu wastu wõi poolt

tud autonoomia."

Riigikogu Volituste aega pikendaalse.
Prr. 39 kõneleb praegu: „Iga ko'me
acrti järele wõetakfe eite uued Ri gi.
koon tra! nststd." Selles osas ia eUif e
sina „kolme" asemel wõtla „ne!ja".
Paragrahvi tahetakse täiendada teise

kogus on sada liiget", muud»takse selles
mõttes, et sõna ..sada" asemel võetakse

lü kega: „W?banigi Presidendil on õi

..kaheksakümmend".

gus määrata uued R'igikogu valimised

dada; sellekohane seadus hakkab maksma

e tr Mnel|i oasta möödumist, kui edr
n mawad riiklikud kaalutlused, prhul
walimiled peavad toimuma hiljemalt
kahe kau jooksul, arvates Wobrriigi
Presidendi vastava otsuse väljakuulu-

missugused muudatused just põhiseaduses

järgmiste Ri gikogu valimistel."

tanust päevast."

efe tahetakse võtta.

Ministrite abid ei wõi olla Riigikogu

Korraliste istungjärkude arvu suu

liigeteks.
Par. 38 põhiseadusest kõneleb: „Rllgi-

rendatakse.
Par. 41 kõneleb praegu põhiseaduses:
„Rngikogu astub kokku korraliseks istung
järguks igal aastal oktoobri esimesel es-

Kiölelades. Hääletada on võimalik kos
kaigi ettepandud paranduste poolt Kõi
kõ.gile wastu, ei saa hääletada ühele
paragrahwile poolt, teistele wastu. Mai-

dugi on igal kodanikul tähtis teada,
Tehnilised parandused sissejuhatawas
osas.

Sissejuhatawas osas on tehtud mõ
ned tehnilised parandused wastawalt ees.

olevale rahvahääletusele. Senises põhi
seaduses on öeldud, et „Eesti rah vas
kõikumatus usus ja vankumatus tahtmi

ses luua Mi..uues eelnõus on pärast sõna ,.luua" juurde wvetud ,\a

arendada" riiki. Senises põhiseaduses
kõneldakse: ^määras Asutawa Kogu kau
du järgmise põhiseaduse". Seda lauset

tahetakse parast sõnu .Asutawa Kogu"
täiendada sõnadega „ning hiljem rahva

Tahet rkse wälja jätta praegusest võhi-

seadusest par 36. teine löigr: ..Riigi
kogul on õigus oma liigete or vu suure»,

kogu liikmed, wälja arvatud Wabariigi
Walitsuse liigete abid, ei või olla Wa
bariigi Walitsuse ega tema asutuste poolt
nimetatud ametis."

Uues redaktsioonis pannakse ette:

„Rügikogu liikmed ei või olla riigi-

maspäewal." Uus põhiseaduse eelnõus
öeldakse: .Riigikogu astub kokku korraUsteks istungjärkudeks igal aastal jaai

juurde lisada uus teine lõige: vaba

Eesti ja Wene kommunistid sõimawad üksteist provokaa

mais õppeasutustes, millistele kindlusta-

järgu kestel kuni kahe nädalani."

hääletamise" kaudu.

Kes on meister?

„Eesti vabariik ei anna autähti ja
aumärke oma kodanikkudele, wälja arwatud kaitseväelastele sõja ajal. Samuti ei
ole Eesti kodanikkudel õigust wastu wõtta
võõraste riikide aumärke ja autähte".
Uues eelnõus kõneleb see paragrahv:
„(Eesti kodanikkudel ei ole õigust Waba-

Kaldas lahendab nns seadus melstrite-lüfimase?
Kõik, kes tahavad saada meistri tiit
lit mõnel tööstusalal ja omavad selleks
nõuetava tööoskuse, peavad end regist
reerima kohalikus tööoskuseametis. Asjast

huvitatute tähelpanu olgu juhitud järg.

riigi Presidendi loata wõtta wastu Välis

mistele seadusnõuetele: Meistriteks regist

riikide autähti".
Sellega kaoks keeld aumärkide ja au

reeritakse isikuid, kes vähemalt 25 a.
vanad ja kes

tähtede Väljaandmiseks meie oma riigi
poolt. Wõõra riigi autähti wõiks wastu

1) sel tööalal õiendanud meistrieksami
käesoleva seaduse alusel;

wõtta presidendi loal.

dustes ettenähtud juhtumistel ja korras".
Uues eelnõus on peale sõnade ^kedagi

2) omandanud meistrikutse Tööstus
likkude koolide seaduse § 41 wõi Tallinna tehnikumi põhikirja alusel;
3) omandanud meistrikutse Wene riigis enne 15./28. novembrit 1917. a;
4) omandanud õppinud töölise (selli)
kuise enne 15/28. novembrit 19 i 7 ning
töötanud omal alal vähemalt viie aas-

ei wõi jälgida" juurde lisatud sõnad

ta jooksul.

.,ega kitsendada tema isikulises Vabadu
ses wõi vangistada".

Kodaniku isikulisi Vabadusi ei Või
kitsendada.

Parandada tahetakse ka par. ö. Selle
teine lõige kõneleb makswas põhiseaduses:

„Kedagi ei wõi jälgida muidu kui sea-

Isikulise vabaduse kaitsemine on senises

Isikud, kes omandanud enne 15./28.
XI. 1917 a. õppinud töölise kutsetunnis
tus, mille põhjal on võimalik registreeri

põhiseaduses ette nähtud sama par. kol

mine õppinud töölisena, saab registreerida

mandas lõikes, mis kõneleb: „Välja ar

meistrina Meistrite, õppinud tööliste ja

vatud kuriteolt tabamisel, ei wõi kedagi
wangistada wõi kitsendada isikulises va-

tööstuseõpilaste seaduse 8 3 punkt 4 põh

jal vald siis, kui nad on töötanud nime-

2) lõpetanud tööstuskooli;
3) omandanud õppinud töölise (selli)

kutse Wene riigis enne 15/28. nowembrit 1917. a.
4) omandanud õppinud töölise (selli)

kuise enne 1. jaan. 1930. a., mille on
andnud mõni töösturite wõi meistrite
organisatsioon wõi tüöstnse wõi kästtöõettewõtte valdaja.

Õppinud töölisel on õigus iseseisvalt
õpetada tõõstusõpilasi ettevõttes, kus ei

ole üle kolme töölise, õpilased ühes ar
vatud.

Õpilaste pidamine on lubatud ainult
meistri! (õppinud töölisel ainult sel puhul,
kui töõstuseettewõttes kokku ühes õppinud
töölisega, muu töölistega ja õpilasega ei

ole üle kolme töötaja). Õpilaste pidamine väljaspool nimetatud korda on karis-

tatud seaduse maksmahakkamiseni vähe

tatrv. Ka neil, kellel on õpilaste pida-

malt viis aastat omal alal juhtiva või

mise luba ametiastmelt, tuleb muretseda

olema kuulutatud vangistatule mitte
hiljemalt kui 3 päeva peale vangista

iseseisvalt tegutseva meistrina, sellise

se juurde ja öeldakse: .kusjuures kohtuvõimude põhjendatud otsus vangistuse
wõi isikulise vabaduse kitsenduse kohta
peab olema tehtud ja kuulutatud vangistatule wõi isikulises vabaduses kitsendatule mitte hiljem kui 43 tundi pärast
vangistamist wõi isikulise vabaduse kitsendamist."

Riigivõimu teostamine presidendi
kaudu.

Par. 29. põhiseaduses kõneleb, et
.rahvas teostab riigivõimu: 1) rahva

Mees otsik onunaist
Will Ambergi põnevusromaan.
„Ei", kostis Sabine Wollert, pärast
seda kui ta oli natuke järele mõtelnud.

„Preili Edith ei lase end meelsasti
päewapildistada."
Kaiserlienile paistis see ka arusaa-

daw olewat. Ei armastata ju päewapilti, kui teod kardawad päewawalgust!
„Aga pidage", hüüdis Sabine, „üks
minu tuttawaist paar kuud tagasi wõt-

tis preili Edithi üles, kui ta mängis
tennist. Kui teile sellest pildist piisaks,
siis ma wõin ta teile muretseda."
Ma oleksin tõesti tänulik teile selle

eest," kinnitas Kaistrlien,Z „ja ma ei
tahaks ka teda muidu teilt."

«Jätke mulle oma aadress", nõu
dis Sabine, .kahe, kolme päewa pärast

on teie pilt käes. Just suur ta ei ole.
Kuid päris hästi õnnestunud. Umbes
nõnda suur!"
Tüdruk osutas sõrmedega umbes
postkaardi suurust.

.Oh, see on hea küll", ütles Kaiserlien.

^Kodutuna, nagu ta nüüd oli, kir
jutas Kaiserlien tüdrukule oma elu
kohaks ühe Berliini hotelli. Sabine
asetas sedeli lauale tuhatoosi alla.

meistri kohusetäitjana wõi ettevõtte juhalajana.

Meister on ka see, kes on omanda
nud meistritunnisiuse, mille on andnud
enne kõnesoleva seadusemaksmahakkamist

toriteks.

Leningradi eesti kommunistide leht
„Edast" viimases kahes numbris sõimab
jällegi rängalt Eesti pahempoolseid, nimetab neid äraandjateks ja prowokaato-

riteks. Nende leht „Meie Võitluse Aeg"
„Edasi" arvates muudkui jätkab prowokatsioonilrst liini Äge kodusõda on õieti
käimas Eesti kommunistliku tööliste partei (kelle staap asub Leningradis) ja Ees
ti pahempoolsete vahel, kelle esindajad
istuvad riigikogus.

Wiimases numbris «Edasi" pamb
riigikogu pahempoolsetele kõva pommi
alla sellega, et avaldab provokaatorite

nimekirja Eestis. „Edasi" (E. kommu
nistliku partei häälekandja) kirjutab:

EKP on oma väljaannetes Tallinna
ja teiste linnade provokaatoritest paljas-

tanud terve rea: Tannebaum, Kauer,
Karin Käämer, Elmar Iürjev, Helene

luba tööoskuseametilt, kuna ettevõtte
seaded peavad olema vastavad õpetamisnõuetele.

Seega tuleb tööstuseõpilastel pidada

silmas, et RT 17 — 1932. a. toodud
nimekirjas lähendatud tööaladel ei saa
õppida ilma registreerimata tööoskuse-

Raskete aegade tõttu on R -Isesnu
pansionide teenistus üsna väike. Seda
kurdavad ka kuurordi kiirpäewapiltnikud
ja jäätisemüüjad. Neljapäeval peetud
alevivolikogu koosolekule oli esitatud ke
hakas pakk maksude alandamise palveid.
Kõik kuurordi panstonipidajad, arvult 15,
palusid vähendada I.OOO.kroonilist suve-

maksu, mis nendele pandud omavahel
ärajagamiseks. Maks on sama, mis läi
nud aastal, kuid pansionide arv on käes
oleval aastal poole vähem, pealegi on
nüüd teenimisvõimalused halvemad.
Volikogu otsustas lükata palve tagasi.
Ka jäätisemüüjate J Roshanski, S. Pet

rovi ja Maria Hindrense maksude vä

Õpilaste pidamine lepingu alusel neil

tööaladel, mis on arvatud meistrite,

ri kontsert kuurhoone aias jäeti lõbus

loetakse istk, kes registreeritud tööoskuse-

õppinud tööliste ja tööstuseõpilaste sea

tusmaksust vabastamata. —

amelis ja kes on
i) õiendanud õppinud töölise kutse

olema registreeritud.

oon wõi tööstuse wõi käsitöö ettevõtte
valdaja — kui tööo^Gfe un t ^ b põh
jendatuks selle tunmvluje andmise.

Õppinud tööliseks vastaval tööalal

ametis.

duse alla (R. T. 17 — 1932) peab

eksami kõnesolevas seaduses ettenähtud
korras;

„Ärge seda aga ära kaotage", ma
nitses Kaiserlien. „Ma tahan teile en
dast anda elumärki igal juhtumisel.
Päewapildile kirjutage saatja asukoht.

Kaiserlien läbistas pika wahekoja.
Kui tubadest poleks kostnud kirjutus
masinate klõbinat, siis oleks Võidud

Posti kaudu anan teile endast kuulda".
See oli esimene tagajärjekaim saa-

Siis ta seisis toa nr. 95. ees. «Di

wutus kahe ja poole päewa kohta.
Kaiserlien oleks meelsasti otsemaid
Montreux'sse sõitnud. Kuid üks tungiw põhjus oli, mis teda seda hoidis
tegemast.

kogu maja hotelliks pidada.
rektor Hammer", teatas kaart messtng-

raamis. Selle all seisis siit: „Meldida
toas nr. 94."
Kui suursugune wärk! Kahe aasta
eest säärast korda weel küll ei olnud.
Hammer näis istuvat kindlamini sa
dulas.

See oli: raha.
4.

Kogu ülew meeleolu, mis Kaistr-

Vastikud väävelvesinik» aurud

lieni oli mallanud pärast mõningat edu

teatasid Sulfiid-sündikaadi asukoha lühe
nemisest. Õieti wabrikute maa-ala oma
mastnahoonete, katsejaamade, destillatstoonkeldrite ja ekspeditstooniruumidega

Eaarstllas, oli korraga pühitud. Ham
mer oli tema ainuke lootus. Kui see

laius masstiwse juhatusehoone tagant

ahta, pika paelana põhja, olles pare
malt ja vasemalt poolt piiratud raud
teest. Kuid juba tööstuse juhatusehoone
laskis aimata, et siin on tegemist suure
ettewõttega.

Peaaegu kaks aastat oli juba sel
lest möödas, kui Kaiserlien siin wii-

mati wiibis, ja talle paistis, nagu
oleks hoonet laiendatud. Kas Hammeri

büroo asus weel esimesel ja kas oli
istungisaal järgmisel korral? Uksehoidja

teatas: Direktor Hammer, tiibhoone
paremat kätt, luba nr. 95."
Rii siis — ei esimesel ega teisel
korral!

ütles ära, ei olnud tal enam kustki
tuge loota. Siis — ta wahest ei sure
küll nälga, sest niipalju tõid talle patenditulud ikkagi, et wõis ära elada,
ja koha mõnesse laboratooriumi ta ehk

Kiirpäewapiltnikkude Ioh. Retsniku
ja E. Järgi maksu alandamise palved
lükati tagasi ning E. Krabol vähendati
maksu 170 kr. pealt 130 kroonile ja

kõrgemalt kõlas, otsekui koosneks jutt
lõputa reast küsimusist. Jah, see hääl
oli endine Hammer, täpselt nagu ta
ist oli. Usaldav, ettewaatlik, mõnukas
— ka wiimast armsas, kahjutus „tähtsas olemises."

Kaiserlien koputas toa nr. 94. uk
sele.

Kui ta astus sisse, tõusis noor
neiu, kes istus kirjutusmasina taga
akna kõrwal, püsti: .te foowite?", esias ta küsivalt Kaiserlienile.

Justkui Ina Heldi! tikkus Kaistrlienile wõrdlus meele. Sama must
juus, ka madonna-pärafelt keskelt lahka
rammitud, samad mustad silmad, sama
sale kogu.

«Sooviksin direktor Hammeri ju
tule!" kostis Kaiserlien.
..Keda tohin teatada?"
„Doktor Kaiserlien."

saab ka weel; kuid muretul õpetlast

„Oo, doktor Kaiserlien!" kordas

elul oli nüüd jäädawalt lõpp. Aga

neiu, hämmastunult ja ühtlasi uudis

seegi ei oleks weel kõige halwem. Kõige

himulikult. „Üks silmapilk, teatan otse-

halvem on äratundmine, et oled jäe

kohe."

tud üksi.

Kui ta naeris, ei olnud tas enam

Mõne viivu ta seisis nii ja mõtisk
les. Kas astuda sisse wõi minna ta
gasi? Purustada viimane illusioon

märkigi Ina Heldti nukker- hellast sulawusest. Samas ta tagasi oligi: „Härra
direktor laseb paluda." Ia neiu saleda

wõi säilitada see? Äkki kuulis ta toas,
nähtavasti telefonil, oma sõpra kõne

tnrjakas kuju.

levat. See kõrge, veniv hääl, mis
häälikust mugavalt armastas puhata
ja iga laust lõpul ikka veerand tooni

inimesed veel praegugi tööliste organisatsioonides ringi ja mispärast ei kuulu,

ta „M. W. Aeg" nende vastu võitlust?
Miks ei kihutata neid inimest organisatsioonide ruumidest wälja ega panda neid
boikoti alla?
Nende paljastamiseks ei leia »M W.
Aeg" ühtegi sõna. Vastupidi: ta ähwardob neid, kes ülevalnimetatud nuhkisid
paljastavad, «proletaarlikus korras wastäiusele wõtta nende nimede awaldamisega proletaarlikus ajakirjanduses, nende
biokoteerimisega ja endi ridadest eemal
damisega".

Rii on kodusõda pahempoolsete peres
kõva raginaga käimas.

Alevivolikogule esitati hulgaliselt maksude vähendamise palveid.

hendamise palved jäeti rahuldamata. —
Lõbustusmaksust vabastati alevi eesti ja
wene kirikute vaimulikud kontserdid, ku
na esmaspäeval korraldatav S ojatago-

mõni töösturite wõi meistrite organisatsi-

Bumbo, Roman Laes, Aleksander Piir,
Aksel, Ienny Kiltmann, Muuli, Weiss,
Brkstol j. t Mispärast nuhivad need

Kehv äi*iaasta N.-Jõesuus.

Õppinud töölise kutsetaotleja võib
kolme aasta kestel, kuni 30 VI. 1934. a.,
tulla eksamile ilma löostusiõpilale kooli
lõpetamata, kui ta on töötanud ühel alal
vähemalt kolm aastat^

badusts muidu kui kohtuvõimude otsusel,
kusjuures see otsus põhjendatuna pead

mise." Uues eelnõus kavatsetakse see osa
paragrahvist liita lisalausena eelmise lau

nuaial.

Kes on need ..Mis kommunistid”?

riigi^ Presidendil on õigus katkestada
Riigikogu istungjärku üks kord istung-

guse põhiseaduse par. 7, mis kõneled:

77 Saksa kooliõpilased, kelle isad maailmasõjas Arrase lähedal langesid, külas
tasid neil päevil saksa langenute haudu Prantsusmaal St, Laurent-Blangy sur

nuari kolmandal esmaspäeval ja oktoobresimesil esmaspäeval."
Peale selle kavatsetakse paragrahwile

teenistuses Vabariigi Presidendi, BLbarligi Walitsuse ega walitsuse- ja kohtu,
asutuste ega riigiettevõtete poolt nimetatud ametites, arvatud wälja peaminister, ministrid ja õppejõud neis kõrge

Aumärkide keeld kaotamisele.
Muutmisele tuleks kõige pealt prae

Saksa õpilased oma langenud isade haual Prantsusmaal.

kogu tagant kerkiski esile Hammeri

„Kaistrlien. vaat', fee on sinust
tore, et sa iststlasi ka mind tuled vaa

tama. Olen wäga rõõmus, et wõin

Rud. Rebmann'1 100 kroonilt 80 kroo

nile. — Süsta e üihija S Rõmtaki
maksu uähendami e palve arutamine lü
kati järgmise volikogu koosolekule edasi.

— W. Jegorovil vähendati mootorpaa
di jõumaksu HPlt 89 kroonilt 20 kroonile. — Kuurhoone wabastati elektrimaksust, kahe ööpäeva eest, mil tuled

olid kustunud. — R.-Iõesuu tuletõrje
ühingu rannapidu wabastati kuulutuse
registreerimise ja üleskleepimise maksust.

20 miljonit Eestile tagasi.
Nagu Londonist teatatakse, on Jnglise valitsus teinud korralduse Eestile
tagasi maksta 15.199 naelsterlingit, f. o.
umbes 20 milj. f., milline summa teatan asti Eesti poolt 1. juulil makselt Ing
lise riigikassasse toitluswõla poolaasta
maksu arvel.

Samuti on Inglise valitsus teota
nud, et toitluswvlale antakse 6-kuuline

moratoouium, millist võib olla hiljem
veel pikendatakse.

Samuti on loota, et ka sõjawõlgade
tasumist tähtajal ei nõuta.

sinuga nüüd korra jälle juttu puhuda.
Tule sisse, mul parajasti waba aega
küllalt ongi."

See oli wana, ehtis Hammer. Mõ
nukas ja südamlik. Ka see ametlikkus,
millega ta masinakirjutaja-preile poole

pööras: Ma ei taha, et mind praegu
milgi moel segataks, preili Schäfer,
Tänane post jäägu allakirjutamiseks
õhtuni siia", oli armastuswüärne, ehtis Hammer.

«Lase end korra vaadata", sõnas
ta, asetudes harkisjalu oma külalise
ette. „Tüsedamaks sa oled läinud ja
mehisemaks!"

Kaiserlien lõi sellele jutule käega.

Hammer hädaldas: .Aga mina ei
suuda wältida kõhukust, tee mis sa
tahad. Võimlen küll iga nädal kolm
korda ja suwel igal hommikul män
gin tund aega tennist." Ta tõi sigarid
ja paberossid: Mida sa suitsetad?"
Kaiserlien wõttis paberossi, Ham
mer sigari.

„Kas sa näed, see on ka märki
misväärne, kui kaugele asjad minuga
on läinud. Suitsetan nüüd ainult siga
reid. Paberosside east olen juba üle."
Ja siis oma helewalkjaile juustele näi

dates: «Jään vanaks, ühel heal päe

val veel purjetan viimaks abielu
sadamasse. Hirm on selle kõige ees.
Ia kuidas käib sinu käsi?"

See oli waid küsimus viisakust
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Pooletunniiine raehOrrude koosviibimine.
Pool tundi hilines ja pool tundi

paistwat protsessimiseks mingit põhjusi.

kestis reedene linnavolikogu koosolek.
Päevakord oli väga kosin, kõigest neli
punttikest, kusjuures wiimone ..punkt"

Küsib waid, ka, härrad volinknd ei seo
üles mõnda bift kandidaati S?e sünnibki. — m 'linik <* u u f f tröh'b kandidaat

jäi pooleli, — keegi woliniklst laskis

Alaotsa liitu seks sõna ja ülleb, et

jalga ja wüs ka kvoorumi seega kaasa.
Sekretäri härra joodis mrhele küll järele,
ent asjatult.
Siiski kwoorum oli aluks k»rs, kt ist
Liin.se vti ncluseni minimaalselt: 40 wo
linikest 2 l. Kes see ,,üks", kwoorumit-gija,
o'i, seda on muidugi wäqa raske kindlaks
teha. Aga olgu härradele wolinikele ondeks antud: sadas häbemata! kombel wih.
ma, just enne loosoleku algust, ja kes siis
söandab end märjaks teha. Pealegi päev»akorras ei olnud kes teab mis maadejagamist, puha õpelaiate valimised.
*

Pool tundi ootamisega hoogu wõt-

tünn b seda meest wäqa hästi, ole i at
passiiit inspektori koh »'e. Ent selle illu.
siooni purustab koolivalitsuse juhataja
V chnnnn, kes «r»f reerib" riigikooliwaliijuse direktori otcstaisiooni kõnesoleva

aegse linnapea J. Hermanniga, kes lubas kulukandjaid majaomanikke vabaslada vastaval määral kinnamaksudest.
Ent lubadus jäi lubaduseks ja mehed
maksid Unnakassasse 1435 tr., — poole
sellest summast, mis torustik maksma
läks. Nüüd paluvad nad wolikogu, et
neid vabastataks ülejäänud poole sum

di e!1o', kedo wolinik Kuusk palub sõna
wõ.to. Kuuldes seda kõike, wõtab Kuusk
oma ettepaneku tagasi ja toetab kooliva
litsuse juhataja B a ch m a n n i ettepane
kut — inspektori walimine lahtiseks jätta.

mine. Haridusnõukogu on ette pannud
wa ida sellele kohale pr. M ä n d i k —

10 häält poolt ja 11 wastu, seega ku-

gulgi ei ole teist arvamust.

Asutakse jpunkt 2. kallale — ühis
gümnaasiumile saksa keele õpetaja vali-

Sein. Ent see waew osutus jällegi
tüh a tuule tallamiseks: Kuuse ette»
paneku! walitakse mitte Sein, waid L e id a K ! e i n m a n n, kes saab 15 häält

poolt sa 6 wastu, kuna pr. Sein sai

Wolinik P a h l a tõuseb püsti ja

poolt kõigest 7 häält ja wastu l 4. Proua

soovitab wolinikele ka teisi kandidaate
maha hääletada: et parem karta kui ka-

Sein kukkus läbi seepärast, et tema mees

hetsedo, teised kandidaadid, kui neid mitte

hääletada, wõiwad hakata protsessima
ja mine weel tea, millega need protsessid

lõpevad. Wolikogu juhataja on optimiftlikum, kostab, et asi on klaar, keegi
wollnikest ei ole joowi awaldanud mõne
teise kandidaadi hääletamiseks, seega ei

Virumaa ringkonna rahvahääletuse ko
miteesse Nar.oa linna esindajaks.
Seega on igasugused valimised läbi
ja sõelumisele Võetakse 6. Peetri tänama

t \ wo-inik Nan o, ühisgümnaasiumi

jasema olewat Willem Sõerdi. WU-

kub läbi.

puudub, õige meelepäraseks, sest Jaan

Luts Volitakse ühel meelel ja häälel

majaomanike palme. Selgub, et osa 6.
Peetri tänava majaomanikke on omal
kulul lasknud ehitada tänavale puhta-

Jr jääb'i see asi lahtiseks, sest woliko-

linike hulgas palju wastafeid: mees saab

Päew,'vrra punkt kolmas ku uneb
linn igea Lutsule, kaigi ta fooiolelult

kaadidaadi kohta' t adusemehena täiesti
waetuwtzetarv, kuid kaswatajana ja admlnistraatorina maga nõrk, ei sobi kuikagi inspektori kohale. Sedasama arvab

nud, asub wolikogu inspektori walimisele
eesti ühisgümnaasiumile. Sellele kohale
on esinenud wits kandidaati, kelle hulgast
haridusnõukogu on leidnud kõige para-

lem Sõerd pannaksegi ette volikogule
valimiseks Ent kuulikeste klõbina lõp
pedes selgus, et Willem Söerdil on vo

kud kukkuwod läbi. Tahtmatult küsid,
milleks see haridusnõukogu õieti on?

teeniwat kõrgepalgalisel kohal. Kuigi —
eraviisil öelda — fee koht on selline, et
„täni on, homme ei ole".
Kaubanduslike eriainete õppejõud

jääb aga walimata, nagu see oli hari
dusnõukogu südamesoov. See on hari
dusnõukogu ainuke triumf selle! wolikogu
koosolekul, sest kõik muud tema ettepane

ja mustavee torustiku, kokkuleppel oma-

ma maksmisest, sest torustiku sissesead

mine on ikkagi linna asi ja liiategi ei

Kuusk teeb ettepaneku, palve anda
linnavalitsusse uueks kaalumiseks koos
mõne komisjoniga Volinik Pahla paneb
jälle ette, — majaomanike palve rahul
dada, vabastada neid ülejäänud poole
summa maksmisest. Ent neist ettepane
kuist ei ole mingit kasu enam, sest wa-

hepeal on wolinik Matwejew ara aura
nud ja seega ei ole enam kvoorumit.
Joostakse küll Matvejewit kinni püüd
ma, ent see ei õnnestu: mees tagasi ei
tule, — vististi ruttas laevale. Seega
ei jää wolikogu juhatajal üle muud, kui
koosolek lõpetada.

^Kulttweertda lõbu ja naeru Nõukogude kodanike hulgas on hädavaja
line". ütlevad ajalehed. — Teatrid mängigu ualjatükke. — Sowkino hakkab Produtseerima naljapilte.

Hall, raske elu viis-aastaku kütkeis läheb väljakannatamatuks.
tab, et Nõukogude võimud on praegu
tõsiselt ametis... naeru organiseerimisega

SSSR'is. Nagu ühe käskluse järele nõukogude ajakirjandus on hakanud aaadama kirjutusi selle kohta, et teatrite repertuaaris on vähe naljatükke ja et on
tarwis suurendada ka silmi alal komöö-

diate protsenti. „Kultiveerida lõbu ja
naeru" Nõukogude kodanike hulgas on
hädavajaline, ütlevad ajalehed.
Nagu iga «kampaania" alul, nii on

24.293 elanikku Narvas.
1. juuliks f. o. oli Narvas 24 522
elanikku, neist 10.694 meest ja 13.828
noist. Kuu jooksul tuli sisse 765 ja läks

välja 894 inimest. Seega l. augustiks
oli Narvas 24.293 elanikku (10.455 m.
ja 13.874 jt). Läinud aastal 1. augus-

til polnud Narmas elanike arv palju
suurem — 24 329.

öSwalwe apteegid.
8.-12. on Narmas ööwalwe J Lusti apteegis.
Suures tän. — 13.—19. skp. on ööwalwe Peetri
apteegis, Peetri platsil. N -Jõesuus on ööwalwe

alewi apteegis, Wabadufe tän.. ja Jõhwis —
IShwi alewi apteegis, Turuplatsil.

ka nüüd lastud lendu uusi hüüdsõnu:
«Komöödia ja satüür — teatripropo-

sarew kurtis avalikult, et „ei teatris ega
kinos ei saa naerda", et on tarwis fuu-

g mda arsenal", «Naeratuse suur tähtsus",

rndada riiklikku warustust töölis- ja

«Organiseerige naeru" j. m.

noorkommunistide klubidele gitarride,

«Observer" tähendab edasi, et kui
meeletu ka «riikliku naeru organiseeri
mise" mõte ei ole, on ta siiski tingitud
tegeliku elu nõudeist. Hall, raske elu

balalaikade, lõõtspillide ja grammofonide
näol.

mis täidetud sajaprotsendiliselt wiisaas
taku murekoormast, on läinud väljakan
natamatuks. Noorkommunistide üle-liiduIifel kongressil hiljuti peasekretär Kos-

Uas Jalgpalli meeskond Narvas.
Utöni aeg tagasi asutati Narwa uus
jalgpalli meeskond «Linda". Meeskond
koosneb innukatest noortest, kellest suur
osa jaanilinlasi. praegu on käimas kõrva

treening Hoki klubi mängija N. Ney
juhatusel. Noor meeskond on senini
võistlusi pidanud NTHA !l ja AalewiLinawabriku NNAÜ-ga. Esimene tule
proov lõppes «Lindale" kaotusega 3: j
((:(); kuna aga NA1AN noorele mees

konnale kaotas. Uus meeskond näi
tas juba esimeste! võistlustel tublit
mängu ja tenrast võib loota tugevat

«Kui valitsuse katse organiseerida
naeru riiklikus ulatuses ei aja naerma
nõukogude kodanikke," lõpetab «Obser
ver", ,,stis see tähendab, et Naer Nõu
kogude maal on lõplikult surnud."

Raadio abil Marsiga
ühendusse.
Uued ultralühikesed raadiolained leiu
tatud.
Wene insener Muromtsew, kes töötab Westinghouseni elektriseltsi juures

Inglismaal, teatab, et tal ühes teiste
inseneridega on läinud korda saavutada
ultra-lühikesi raadiolaineid, mille abil on
võimalik astuda ühendusse planeet Mar

siga ja saata sinna signaale. Uued lained omavad niisuguse võimsuse, et nad

vastast järgmisel aasta! U meeskondadele.

wõiwad päris wabalt tungida läbi stra
tosfääri ja lennata Marsini, mis amb
maakerast 35 milj. miili kaugusel. Mu

Uudsusena tahab «Linda" valida

romtsew tõendab, et lõigates läbi atmos

omale naispatrooni.

fääri kihi, mis piirab maakera, kiired
edaspidi enam ei kaoM oma jõudu, kuna
plametide-w chelises ruumis ei ole õhku,
mis wõiks neid neelata.

pärast, ta ootas, et Kaiserlien oma
harjunud sõnaohtral viisil wastab:

«Tänan, hästi!", ja et ta siis wõib

„Spekuleerisid enese paljaks?"

„Ei, mind warastati ja peteti

paljaks!" —

lobiseda edasi Kaiserlienile oma äridest,

Hammer kuulas oma sõbra jutustuse

oma seltsidest, oma juhatuseliikme
kohustustest. Need olid kõik asjad,

tõsiselt ja tähelepanelikult ära, ilma et

mida Kaiserlien waremalt nii netil
kombel oli armastanud kuulata.

Kuid Kaiferlienilt kuuldus seease-

mel jalustrabavat:
käsi käib neetult halmasti,

wist halvemini ta ei võiks enam
käiagi".

Hammer jäi tardunult oma sõpra

wahtima.

„Armunud? Lootuseta armunud?"
päris ta.

> Ta ei suutnud kujutleda, et tema
sõpra mingi muu õnnetus wöis ta
bada.

,,Ei!" kostis Kaiserlien. «Kahjuks
ma ei ole armunud. See oleks tühine

õnnetus. Aga ma tulen sinu juure
kerjusena. Pean sult küsima raha
laenuks".

,,Su teed nalja?"
«Soowikfiu, et see oleks nali!"
«Noh, räägi siis selgemalt!"
«See on pikk lugu. Olulisim sellest

on, et olen praegu täiesti waranduseta ja et olen sunnitud laenama mö-

nisadatuhat marka, kui tahan oma
varanduse jälle kätte saada ..

mer, „kas kolmestsajasttuhandest mar
gast jätkub?"

„Sa oled täitsa mees, Hammer!
ütles Kaiserlien.
Hammer oli mees, kes pikka ei kaa

lunud. Öeldud — tehtud tähendas

pööraksid abi saamiseks politseivõimude
poole".

„Wõi soovid sularahas? Ilus!

jatkas Hammer. „Minu küsi ei käi
halvasti. Saan viisakat palka. Aga
pea — weel õigem oleks, kui sa annak
sid meile kirjaliku esildise sisse ja pa
luksid, et sulle palka maksetaks seni

talle üht ja sama. Ta tõmbas tfchekiraamatu taskust ja kirjutas tscheki.

Waid saada kah". Ta hraras kuulde
toru ja kutsus preili: „Preili Hansi,
palun minge kohe kassa juure ja va
hetage see tschekk seal ümber. — Loo-

kohal on vaevalt märgata maa sees

kewa granaadi kujuttsega.

kraavi kaevates, mitmele inimluukerele.

Neljapäeval leiti viis pealuud ja hulk
muid inimluid ning järgmisel päeva!

N! Goldschmidti auõhtu.
Suurejooneline kontsertõhtu teisipäeval PimeaiaS.
ROÜ korraldab teisipäeval, 9. au
gustil Pimeaias oma lugupeetud orkestri
juhi N. Goldschmidti auõhtu. Maestro au
õhtu kontserdist võtavad osa, peale or
kestri, mis sel puhul 30 liikmeline, weel

laulukoor ja rida soliste. Soolo ettekan

netega esinewad: sopraan prl. Tooni
Kroon, «Estoonia" oop solist bariton
hr. A. Linne, h-rad: A. Udrik — viiul,
W. Bock — cello ja Ed. Kulp — klcrnett. Muusikakswasse on wõetud N. Gold
schmidti helitöid, mille seast mõnigi uu

diseks narvalastele. Samuti on kavas
parimaid muusikapalu nagu: R. Wag-

neri «Rienzi", G. Rossini «Wilhelm
Tell", Mswene «Sümfooniline poeem",

Tfchaikowski «Andante cantable" ja
Allegro 6. filnf. ning Liszti «Rapsoo
dia nr. 2". Ühiselt orkestri ja koori poolt
kantakse ette Mozarti «Pidulik kantaat".
Kontserdi algus on kell 8 öht. ja kestvus
3 tundi. See kontsert oleks ühtlast ka
wiimane suurem käesoleval hooajal.

Protokoll märgib eksimusi...
Omavoli. Narmas,Ioala tän. nr. 4 elut- —---Saapakuninga testament
awati.
tokolliti.

sew Efrem Nikitini peale kaebas Hermann Pii
ri, et E. Nikitin olewat oma wolitiselt pidanud
kinni temale kuuluwa toakraami. Awaldus pro

Ühed hädas heintega, teised looma
dega. Skarlatina walla elanik Konstantin

Lennuõnnetusel surma saanud saapa-

kuninga Thomas Bata testament awati.

Buketow süüdistab Gerasim Warjagnn selles, et

Oma lesele Bata on jätnud tööstuse

ta wõõral maal niitis heina. — Wasstli Di-

aktsiate paki 25 miljoni tschehhi krooni
wäärtuses. lossi, kus lesk elab, mõned
majad ja suured krundid maad. Poeg
saab 22 miljoni krooni eest aktsiaid, õi
gusega oma osa sularahas kätte saada

mitriew, kelle elukoht Narma wallas, kaebas
politseile, et naabrielanik Mihkel Klemets ole
wat omandanud tema heinu. — Wasknarwa
elanik Iwan Weresow leidis ühel päewal, et
temalt on warastatud 50 puuda heinu 30 kr.
wäärtuses. Marguses ta kahtlustab sama walla

elanikku Iman B-d. — Iärwe walla talunik
Jakob Kärbo laskis koostada protokolli samas
elulfewale Ann Hartmannile, kes olewat omawoliliselt ajanud loomi üle tema heinamaa, kui
ta aga tulnud naist keelama, saanud weel ,hsu-

gutadagi'. — N.-Iõesuu elanik I> fim Iegorow
wõetakse wastutusele koduloomade karjatamise

pärast alewitänawail. — Protokoll tehti Peetri

walla elanikule Friedrich Buksmannile, kes
laskis oma kurja pulli wabalt ümber uitada.

«Tubaka istandus" pole tulukas.
aga jättis teatamata wallawalüsusele. Määruse
täitmata jätmise pärast koostati talle protokoll.
Samal põhiusel wõetakse wastutusele ka sama
walla elanik Aleksander Malk, kes katsus salaja
kaswatada 202 tubakataime.

Kahe pärast kukkusid sisse kõik.
Wasknarwas tekkis raha peale kaardimängul
tüli kohaliste elanikkude Aleksander Rätsepa
ja Wossili Schtscherbakoivi wahel. Kes oli tüli
algatajaks, pole teada, kuid hilem teatas Alek
sander Rätsep politseile, et mängukaaslane W.
Scht'cherbakom olewat tema au haawonud sõ
nadega ja teoga, lüües talle käega wastu nägu
ning sõimates rõwedaie sõnadega. W. Schtiche-

berini wend Aleksander tõstis jälle kaebuse

juhtumisel, kui sellest ei sünni kahju
tööstuse e. Oma kodulinnale Zlimle Bata

kingib 3 milj. 300.000 krooni suuruse
võla. Samale linnale Bata pärandab
ka suure töölisklubi maja, kuid tingi
musega, et seal ei müüdaks foowastawaid jooke. Oma testamendis Bata pole
unustanud kedagi talle lähedastest ini

mestest — isegi mitte oma koduarsti,
«kui minu surm pole aga tulnud tema
süü läbi".

Hobuue, pearätt ja säärkaapad.
Auvere raudteejaama jumes asuvat
puude laduplatsilt warastati mõm päev

tagasi Maiwara walla taluniku Taawet
N tuumi hobune. Aahjufaaja hindab
hobuse väärtust 60 kroonile. Varguses
kahtlustatakse Narva elanikku M-d, kes
enne vargust istus ühes kaaslasega lao

platsil ja jõi viina.
Narwa vallas Aeldrimäe külas elut
sevalt Tatjatra Antonowilt warastati

Siebriew, Mihail , Lwow, Iwan Prussalow,

„Kõik ripub äca kiirest teotsemisest",

Gennadi Ljubomugrow ja Nikolai Scht^cheberin,
kelle wastutusele rvõtuks iamuti koostati proto

tatud elukorterist, lukustatud diiwani
kastist 280 rulli wäljaõmblemise niiti,
kapist puuwillasest riidest waibalina

valt kadunud".

kostis Kaiserlien. „Tea, et väärtpabe
eest. Minu eriline õnnetus seisab selles,

„Oled kentsakas mees", kostis Ham-

kaevati wälja vee! 2 pealuud, sääre- ja
käeluid. Luud asusid maapinnast umbes
80 sentimeetri sügavuses paekiwikihil
korrapäraselt teine-teise kõrval. Luude

mistöödel sattusid töölised, maa sisse

set, võib sinu raha olla juba jääda

olgugi et lõpetasid oma töö waremalt.
Olen weendunud, et sündikaat s in ei
hakka nürutama. Sinu waranduse-kaotus juhtus ju ainult seeläbi, et pidasid
ausalt meiega sõlmitud lepingut".

ma ei taha. Ja kui ma ei oleks veen
dunud, et suudan sulle raha maksta
tagasi, ei wõtaks ma ka jult krossigi
vastu".

kirstu jälgi, puuosi ei leitud sealt aga
mingisuguseid, millest wõib oletada, et
surnud on maetud kindluseõuele kaua
aega tagasi. Neli pealuud on võrdlemist
hästi säilinud, kõik hambadki on alles
ja ter ved. See asjaolu laseb järeldada,
et pealuud kuulusid võrdlemist noortele
inimestele. Kaks pealuud on kogult palju
wäiksemad kui teised. Luukerede juures
letti ka üks walgest metallist nööp lõh-

elukorterist pearätt, mille wäärtus 6 kr.

edosi. „Palju sul schansse ei ole küll;
sest en ie kui saavutad midagi positiiv

rid võeti wälja alles kolme päeva

sõbra ettepaneku tagasi. „Armuandeid

Narva Hermanni kindluse hoovile
asetatava uue puhtaweeiorustiku kaeva-

kellegi Iwan Lwowi wastu kaardimängu juures
tema raha omandamises. Kaebajad saidgi kogu
kaardipõrgu reetjaiks. Politsei tegi kindlaks, et
hasartmängust olid wõtnud osa, peale eelpool
mainitute, weel lohalised elanikud Wladimir

detalrasti sul jon õnne!" lobises la

kaua edasi, kui sul seda saada on,

„Tänan!" lükkas Kaiserlien oma

Iuimlute leid torustik» kaewamisel^Leiti 5 pealuud, sääreja käeluid.

Auwere-Joala walla elanik Ewa Kalda istutas
oma talu juure aeda S64 tubakataime, millest

oleks kuidagi seganud wahele. „See
on kuri lugu/, ütles ta, kui Kaiserlien
oli lõpetanud. „Öigem wist oleks, kui
„Tänan!' wastas Kaiserlien. „Ametiwöimudega asju ajamast ma ütlen
ilma pikemata ära".
«Endastmõistetavalt sa võid mult
mõnisadatuhat marka laenuks saada/,

Peaflssekäiku olümpia staadionile Los Angelesis ehib hiigelsuur tõrwik — meie
pildil põledes awamispidustuse peaproovi pühal. Tõrvik põleb vahetpidamata kogu
olümpla-mängude kestvuse ajal, seega 16 päeva.

ole osa 6. Peetri tänawa majaomanikke
pennigi maksnud torustiku kuludeks, kuigi alul lubastd.

SSSR organiseerib naeru...
«Observeri" Moskva kirjasaatja tea-

Olümpiastaadion pidrrwalgrrstnfes.

et ma mõni päev varemini ei jõud-

koll^

saapad. Acgukahju krooni.

See ei olnud luifatud, kuid ka
mitte täiesti tõsi. Ent see sõbra küsit

saanud asi säärase ulatuse wõtta".

lus tõi talle ühtlasi kui välk selgest

„Hm", jäi Hammer mõtteisse,

taevast selguse, et armuuim Nora^Tjet-

„kuule, sinu teate saabumisest meile,
et oled oma ülesande sooritanud, on

jeniga ei olnud tille toonud õnne.
ta tol sumedal õhtul oleks jäänud oma

tagasi juba vähemalt kuus kuni kaheksa

otsusele kindlaks ning ei oleks lasknud
end nõustada mõnenädalaseks puhku
seks, siis tal praegu poleks tarvitsenud

kaua wiibis?
Kaiserlienile tuli puna näkku/
..Tahtsin mõne nädala veel vubata.

Narvas, Ioala tän. nr. jy elutse
valt Emilie Xl litilt warastati lukus

ja elanut pööningult meerterahwa süär-

olin Kairos", seletas ta.

n td välismaalt tagasi, muidu ei oleks

nädalat, kuidas sinu ärasõit siis nii

50 s.

oma sõbra poole laenupalwega pöörata.
Iä paneb.

Alutaguse Elu
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K.-ü. ..PÕHJA EESTI” ettevõtted
Narwas, Suur tänav nr. 1, kõnetrt nr. 65.

KÖITEKODA

TRÜKIKODA

LINEERIMINE

Ajalehed!

..Pühin Eesli"

..Alutaguse Elu"

Narva j Virumaa suurema

Virumaa loetavam maaleht
Ilmub 2 korda nädalas
Toimetus ja talitus Jõhvis,
Turu pl. nr. 1, kõne tr. nr. 4

ning loetavam ajaleht

Ilmub 3 korda nädalas

Tellimisi võtavad vastu kõik postkontorid ja postiagentuurid

Kuulutus
23. augustil 1932. a. kell 10.00 antakse Jõhwis,
4-da üksiku jaiawäe pataljoni staabi majandusjaoskonnas awalikul suusõnalisel vähempakkumise! välja

Ihmra Hojaomanlke Pank

Pakkumise kindlustuseks tuleb tagatisena sisse
maksta Kr. 60.
Kui pakkumine ei anna soovitavaid tagajärgi,
siis on järeipakkumine sealsamas 26. augustil kell 10.00

Lähemaid teateid saab sealtsamast iga) tööpäe
val kella 10.00 kuni 13.00.

4. augustil 1932. a. R. Jalasto, Itn.
majandusülema aj. kt.
wmmmmmmm

RllfIFRA** n-Jõesuü, VA-
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(pargi nurgal).
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Päikse- ja õhukfillased,
mugavalt
sisustatud

toad

oo-paevaks, nä
dalaks.

kuuviisi või kogu sesooniks

kostiga ja ilma.

J
0

tl

Peetri pl.
Kell 7 55

BMiab laenusid

Võtab raha hainle
ajakohaste protsenti

majade,

dega ja toimetab

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

kõiki muid panga

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

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

Ravitakse igasugu

naishaigusii
reumat, ishiast, gichtb Uikmereumat, mftmesugu
kondihaigusis

konditiisikust, üldist kondistumist, lõikuse taga-

ärgl, luumurde tagajärgi, südame- ja närvihaigusi.
Haigeid koheldakse suurima helluse ja südamlikku
sega. Hra Huene ühes abikaasaga on ise hommikust
õhtuni haigeid põetamas.
taganud tööle häid tulemusi.

mereranda, lähedal kuursaal ja park.
Pühapäeviti Narvast kuurorti sõit
jälle lõunad mõõdukate hindadega.

Vaja keskealist

leenita!

A. Kotschtuw
Narva — Narva-Jõesuu
Aurulaeva sõiduplaan
5. juunist kuni muutmiseni.
Aripäewadel
Narva-JõeNarvast:
suust:

kell 6.45 h.

kell 8.40 h.

7.50 h.
10.45 h.
12 45 I.

.. 11.30 h.
14.15 p.l.
15.30 p.l.

„ 17.50* õ.
„ 16.20 p.l.
21.40 õ.
.. 20.30 õ.
Laupäewadel ja pühade eelpäe
wadel kell 18.

Pühap. ja pühadel
Narva-Jõe
Narvast;
suust;

kell 7.30 h.
! „ 8.30 h.
„ 9.50*

kell 8.45 h.
*> 10. — h.

.. n.-*

„ 11.10 h.
,,12.45 p.

„ 12.20 p.
„ 14.15 p.l.

14.30*

15.35*

Huusin

, 16.30 p.l.
„ 18.15 õ.

Nais, sugu-ja sisehaigused

.. 19. õ.

.. 17.35 p.l
.. >92 > õ.
„ 20.10 õ.
.. 21.35 õ.
.. 22.35*
.. 23.50*

Dr. Mi Heinridisen-

vastuvõtmine augus

3-iiikmelisse perekonda. Palk ti kuus ainult Kreenholmi
haiglas igapäev kella 12—1
kr. 10. kuus.

Kohtla-Järve 38 6. ja 5—6.

Wastutaw toimetaja Hans Lill

Auruloevondus

.. 20.30 õ.
„ 2130*
.. 22.45*

* Ainult hea ilmaga 23. juunist

K.-0. .Põhja Ee*ti'. rükk 1932

kuni 10. augustini.

Pühapäewadei ja pühadel
Linavabrik

Linavabrik Peetri pl.
kell 8.30 kell 9.15

.. 10.30 13.50
.. 17.15 „ 20.

.. 10.

16.45

.. 14.

.. *13 50

kell 930
.. J4.z
.. 20. 0

* Ainult laupäewadel.

Peetri pl. — Hermanni tn. — Vestervalli tn. —- Kraavi tn. —
Lai tn.— Sepa tn — Surnuaia tn.— Siivertsi surnuaed (Peetri
kog.)
Pühapäewadei ja pühadel
Siivertsi
Peetri pl.

operatsioone.

Hra Huene kauaaegne kogemus oma erialal on
Köök vilunud pealinna koka juhtimisel.
Külalistel kasutada AVAR RED. Minuti tee

11. juunist kuni muutmiseni.
Peetri pl. — Torni pl. — Linavabriku värav.
Aripäewadel

pataljoni

mustsweekaeaiDile

Autobussi suwine sõiduplaan

kell 9.45
kell 10
.. 12.45
.. 13
.. 14.30
.. 15
Ainult heade ilmadega. Surnuaia pühadel wahetpidamata
ühendus. Tarwiduse korral lisasõidud wäljaspool sõiduplaani.
Peetri pl.

Kreenholm

Kulgu sadam.

Aripäewadel

Pühapäewadei

Peetri pl. Kulgu s,

Peetri pl. Kulgu s.
kell 8.45 kell 9.

kell 13.45 kell 14.

Peetri pl.
Aripäewadel
Kreenholm
Peetri pl.
kell 14.05
kell 13 45

Kreenholm
Pühapäewadei
Kreenholm
kell 8,45
kell 9 05

Peetri pl.

23. juunist kuni muutmiseni.
Raudtee jaam — Peetri pl. - Laeva sadam.

Raudteejaamast
Laeva sadamast
kell 77.50
cn
13.45
20.35

kell 21.35

Lllnipidaja .J Paap Kõnetr. Nr 10.
Soovitakse rentida

väike

maj a

ühes aiavilja ja viljapuu

aiaga. Rendile anda soovi
jad palutakse teatada 7-es
Peetri tn. 6 - 3.
Väljaandja K-U Põhja tesU*

