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ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

utuskflljel 3 snt eeskflljel
iS senti, tekstis 12 senti.

Nr *4 (488).

Rahvusliku Keskerakonna Narwa
osakonna peakoosolek peett pühapäe-

wal, 26. märtsil mIlmarise" kollases
saalis. Koosolekust wSttis osa 102 era

konna liiget. Koosolekut juhatas 3.
H a n st n g, protokollisid A. K u s m a

ja F. Anni k. Juhatuse esimees L.

kute valimine maakonna konVerentstle
olnud liiga kodune.

Komitee walimisekorra juures tu
lid lahkarwamised. Nimelt nõuti, et
kõik ringkonnad oleks olnud komitees
esitatud.

Lepiti kokku 11 liikmelise komiteega,

Käbin andis ülevaate aj. komitee tegev
wusest. WSeti wastu möödunud aasta

kuhu waliti ja said hääli: A. Pahla,

aruanded ja eelarwe. Selgus, et rahwusliku keskerakonna ümber Rarwas
on kogunud seltskonna kandvam osa
Igalt alalt.
Arwustawalt aj. komitee tegewuse

Hanfing 61, 3. Luts 61, E. Kap-

Me wõtawad sõna M. A m b o s ja
B. K u s m a, esimene mürgid, et aj.

79, H. Rudi 69, 3. Kaik 69, J.

Rewisjonikomisjoni waliti Kokk,
Ginberg ja 3akobson. Järgmine pea

Tõrvajõe esimene ohver.
Poisike kukkus jtitflkii liugudes jõkke ja uppus.

õpilane, läks läinud pühapäewal ühes

teiste külalastega Tallinna maantee
kohale jõejääle liuguma. Jõgi on sel

kohal kohati jääst waba. R. 3owostschik

sattus nõrgale jääle ja Vajus mette.

Enne kui keegi sai appi rutata, oli
õnnetu kadunud jää alla, kuna seal
kohal on weewool Võrdlemist kiire.
Teised lapsed jooksid lähedal olevasse
talusse, kust kutsuti abi. Kangide abil

lõhuti allpool uppumiskohta jää lahti
ja poisike saadi kätte, kuid ta oli juba

uppunud. 3ää all ta oli waewalt 15
minutit. R. Iswostschiku Vanemad on
Peetri «allas, Põlendiku külas VäikepMUpidajad.
xaip anti Vanematele matmiseks

Välja'
ts

Narva ümbruskonna talunikud ei auuda varustada Narva turgu
tarvilisel määral kanamunadega. —Munatoodangut tahetakse tõsta.

Tuleval aastal Narvas maakondline näitus.
Alutaguse põllumeeste seltsi korraldusel peeti täinud pühapäewal „3lmarstes"
Rarwa-Alutoguse linnnkasvatajatepäew,
millest Võttis osa 4S Narwa ümbruskonna

talupidajat. Pikema referaadiga esines
põllutSSminisreeriumi wäljaweo kontrolör
Hiiop kanade toitmisest, kanalate ehitamisest, kanamunade eksporteerimise wõimaiustest jne. Kõneleja leidis, et munade
eksporterrimisel üheks suuremaks takistu.

seks on kõrge eksporteertmiskulu, mis
pidurdab ka omakord linnukaswatuse are
nemist kohapeal. Seepärast tuleks ekspor-

teerimiskulufid kärpida umbes 25 protsendi mõrra. Kuna ka munade müügikor
raldus on Rarwas üsna wilets, siis pole

ka ime, et linnukasvatus Rarwas ja

meeste-seltfi» aasta-peakoosolek. Läinud
aasta tegewuse aruanne samuti eelarwe
«Seti juhatuse poolt esitatud kujul «astu.

Eelolewal sume! otsustati korraldada
Rarwas maakonna põllumajanduse näi
tus. Aasta tegewnsekaVas on weel põllumajandusliktnde kursuste korraldamine

Alutagusel, Rar«a taga ja 3ngeris.
EM suurt rõhku pannakse põllumajan
dusliku kultuurtöö arendamisele 3«gerls;
kursuste kõrwal korraldatakse põllumajanduslitte ekskursioone tutvustamiseks
eeskujulikkude talupidamistega jne.

Seltsi põhikirja muudeti osaliselt.
Uude juhatusse waliti: 3- T i ll i k a s,

A. Pitsar, Vodja, SL Malm
ja W o u.

ümbruskonnas on jäänud soikn. Ümbrus
konna põllupidajad ei suuda Narwa tur-

Läbirääkimiste all awaldati nurinat,
et Narwa turumaks, vaatamata põllu-

g« tarwüisel määral warustada munaõega, mistõttu Rakwere ümbrusest ja
mujalt ülesostjad toomad Narwa turule

saaduste hindade suurele langusele, on
jäänud endiseks. Selles asjus otsustati
Narva linnawaliisusele saata märgukiri.

mune.

Võeti «astu resolutstoonid, milles
otsustati asuda liuuukaswoluse ratsionatt-

seerimisele toodangu suureudamijele ja
parema müügikorralduse loomisele koha-

peal. Selleks tuleks mõne Narwa põllu
majandusliku ühingu juure asutada mu
nade vastuvõtupunkt ja maal asumad

Narva-jõgi vabaneb jääst.
Rarwa-jvgi Wasknarwast luni Uusnowa külani, ligi 30 kilomeetri pikkuselt,
ou jääkattest täiesti Vabanenud. Uusno-

wa külast kuni Kulguni on jõgi Ms,
samuti alamjooksul.

ühiateg-lised asutused peakstd asuma mu

nade wastuwõtule kohalikkudelt põllu
meestelt ja mune turule toimetama, ga
ranteerides ühtlasi nende headuse. Mu
nade müügikorralduse asjus otsustati
kutsuda kokku lühemaü põe mil Rarwas
ümberkaudsete maaorganisatsioonide ühine

nõupidamine. **

Samas peeti ka Alutaguse põllu*

Klawer on juba kohal.
m ettOwalmistus tälci hooS.
ZShwi seltskondlikkude organisatfioo-

t esindajad eesotsas insener Rosenraiga tõstsid olles HUjutt üles mõtte
cetjebfl kSigtte 3õhmi seUSkondlikkn-

> organisatsioonidele klawer, mille
iU senini suurt puudust on tuntud.
Samane hea mõte leidis pea kõigi
anisatfioonide poolehoiu ja ühisel nõu-

amisel otsustati klaweri ostukaptta-

Hosdlde ndilBS.

Pühapäeval, 2. aprillil korraldab
Narma Raissrlto „Harmonie" saalis kella-wiie-tee ühes suurejoonelise moodide
näitusega. Näitusel esinevad Narwa pa
remad ärid «ilmaste kevad- ja suwemoe
uudistega. Tantsuks mängib hr. Milinski

3 ja 6-st kokku 2550 kr. suumse krediidi
ülekandmisega sama peatüki ja paragrafi

p. p. 8 ja 9 peale.
2) Jaani eeslinna» Ingeri tän. kinnistu nr. 528 all asuva ehitusteta maa

8) Annale omandatud end. D Ziwalhoonete lammutamise küsimus.

4) O. Treilmanni krundist läbi —
Suure ja Hermanni tänavate nurgal —
Eha tänava Westerwalli tänavaga ühen
damise küsimus.

5) Wssterwalli tÜn. kinnistu ur. 237
all asuvast linna maatükist naabruse»
seisvate kinnisvarade omanikkudele osade
müümise küsimus.

6) Kod. Nikolai Hrisanfov*! palve
Võõrastemaja tän. nr. 34 tee- ja söögi
maja avamiseks ühes fissesõiduhoowiga.

7) Ehituse ning Veevarustuse ja

ritt kõik paremad jõud 3õh«ist ja Koht
last. Ühelajal peo ettevalmistustega on
tellinud härra Rosenberg klaweri ära,
mis ka jõudis neil päewtt 3õhwl. Juba
peaproowll mängitakse oma klaveril.
Huwitawast eeskawast, mis kindlastt tõm

bab kokku laupäeva õhtul kogu Jõhvi
parema seltskonna teatame järgmises
numbris.

»äS GRIMMI oakohvi segu

SININE PAKK

1 kuu—40 senti» S kuud—
125 senti» 6 kuud — 280
senti ja aastaks —450 snt.

Villamaale poole kallim

Tellimisi võtavad vastu
postiagentuurid.

IV. itftStafäif

Kolm peakoosolekut.

„Ait" töötas ülejäägiga. — H. Kalmo N.-Jõesuu tuletõrje ühingu
esimeheks. — Vene kingsepad võistlevad tööhinnad madalaks.
A. Silla, W. Mihailow, K. Mühlbach

Läinud pühapäeval Narva haridusseltsi raamatukogu ruumes pidas tarvitajate-ühifus „Ait* oma aasta-üldkoos-

ja F. Hohlow. Rewisjonikomisjoni wa

oleku. Ühisuse aastane läbikäik oli 400.477

Järg. Raisgrupi liikmemaksuks määrati
50 f. aastas.

kr. 26 seutt, kusjuures puhaskasu saadi

531 kr. S senti. 1933. a. eelarve kinni
tati tasakaalus 8.850 krooniga. Amettvanuse tõttu juhatusest «Aja langenud O.

Vahtra waliti tagasi. Revisjonikomisjoni

waliti J. Gõster, J. Tillikas (endised)
ja 3- Hermann.
Läbirääkimistel rõhutati Narva ühis
tegeliste kooperatiivide liitumise vajadust,

millise» küsimuses koosolek aga ei võt
nud kindlat seisukohta.

Samal päeval pidas ka R.-3õesuu
wabatahtl. tuletõrje ühing oma peakoos

oleku. 3uhatas A. Silla, protokollis 3Järg. Eelarwe ja aruanne kinnitati ju

liti S. Pokrowski, A. Schkubel ja E.

Narwa kingseppade kutseühisuse
^Kalewi" aasta-peakoosolekust m3lma-

rise' ruumes läinud pühapäewal Võt
tis osa 65 liiget. Koosolekut juhatas
Laksberg. Pikalt-laialt harutatt koos
olekul palgaküstmust. Leiti üldiselt, et
töötasu on liig madalale surutud, mil
leks eriti on aidanud kaasa Venelas
test kingsepad, kes Väga odawalt Nar

wa kauplustele on hakanud Valmis
tama saapaid. Majandusliku seisu
korra parandamise huwider peeti tarwiliseks kõigi kingseppade koondumist
kutseühisuse ümber.

hatuse poolt esitatud kujul, ühingu juha

Juhatusse waliti: Laksberg, Trell,

tuse esimeheks valiti H. Kalmo, wa-

Tschernõschew, Silla, Undam ja Kaljo.

Elektrivõrgu komisjonidesse ühe liikme
walimine R. Timoska ja 3 Ende asemele.

rahoidjaks P. Sternfeldt ning liikmeteks

88tt foottiS kõige tihedamat

u^TVa'is^ avasid supelhooaja.

kaastööd
ttue wSlismiuistri programm.
Uus Läti välisminister andlstnterwjuu, milles rõhutas muuseas, et rahu
tööks peab kaasa töötama osa võtte»
Euroopa selle osa stabiliseerimisest, mis
on Lätile kõige lähemal. Estjoones peame
püüdma kõige tihedamat koostööd Eesti

ja Leeduga. Kuigi mitmelt poolt Balti
riikide lähenemise mõtet koheldakse skepti

liselt sa ühelt või teiselt poolt suhtutakse
ebasõbralikult, meie tahame väsimatult
edasi famMrüa teel, mwa meie po Miine
seisukord ja rahva lahe ette kirjutab, ütles minister. Samasugust tähtsust tuleb
anda koostööle Kõikide teiste Balttmere
riikidega, kellega meie senini oleme pida
nud HAd suhteid.

R&adslld ale Kulgu jfie.
Veeteevalitsuse korraldusel ehitatakse

hädaabitööde korras üle Kulgu-jõe raud
sild, mille alusposttd valatakse tsemen
dist. Eeltöödega on juba alatud ja läinud
laupäeval lastt jõe põhja efimeue kast,
mille abil sünnid silla jala valamine.

Male-simultaan.
Kesknädalal, 29. märtsil annad Rarwa mitmekordne malemeister R. Pruun
simultaan-seansfi. Simultaan on »3!«uriser- (kollases saalis) kell 8 õhtul. Osa
võtt on kõigile võimaldatud. Soovitav
on oma malendid kaasa võtta.

Ü£NÜ Kahula osakond sai Upu.
ÜERÜ Kahula osakonna lipu õnnis
tamine oli 26. märtsil osakonna 6. aas
tapäeval. Lipu õnnistamisel vaimuliku ta

lituse pidas 3isaku õpetaja W. Kuljus.
Rahvast oli attusel murdu, nii et saal
ei mahutanud kõitt koosolejaid. Tervitust
ütlesid aktusel kohapealsete seltside estn-

dajad ja ÜERÜ osakonnad ümbruskon
nast kes lõid lipusse naelu. Tervitustir-

ju ja telegramme saatsid ÜERÜ Viru
maa keskkorralduse esimees W Mustri,
Kiikla spordi ja lauluselts ^Kalew" ÜERÜ
Sompa osakonna esimees H. Kelmetsow j.t.

Õhtul oli pidu, kus peokõne pidas
Ztsaku õpetaja V Kuljus. Mängiti ope
rett »»Kaks kosilast". Ka peol oli rahwast
rohkesti.

Õh«katts« patarei hawitaw
peoõhtu.

orkester.

Va Wg. — 50 senti.

r

1) Linna IS32./3S. aasta lisaeelarve
nr. 4, ühe» eelarwe peat. 17 § 1 p. p.

nowieffi ja Ka malmi valu tehaste kõr-

bin SS, Ed. Tuppits 39, A.

üleriiklikule kongressile.

pankadel sõitmas. R. Iswostschik,
kes on Peeterristi algkooli 4. klassi

korraga:

Maasi! 38, 3. Dülbe 32.

A. Kusma märkis asjaolu, et saadi

kätte umbes IS minutit hiljem.
Tõrwajõe ümbruskonna taluniku
lastel on kombeks käia kewadeti jää
lagunemise ajal jääl liugumas ja jää

aa SS. märtsil järgmise pSewa-

tüki müümise küsimus.

komitee üksikud juhatuse liikmeist on
liiga söprusianud mabadussSjalastega.

Robert Jüri poeg 3s«ostsch1k, kes
ott läinud ühes teiste külalasteaa
jääle liuguma. Uppunu laip saadi

koosolek

per 59, W. Mustel 56, T. Kä

koosolek astub kokku aprillis, kus Võe
takse küsimuse alla suhe Narwa Vaba
dussõja liiduga ja saadikute Valimine

Läinud pühapäeval kella 8 paiku
p. I uppus Tõrwajõkke Peetri «allas,
Põlenõttu külas elutsev 11 aastane

Narva linnavolikogu

Tellimishind postiga:

kõik postkontorid ja

JShwis, kolmnpnewal, 29. märtsil 1938. a.

Itaelne Resmonno peoKoosoleit.

vkslk number
5 senti.

Jõhvi malevkonna üks nooremaid
üksust,-õhukaitse patarei H. Lille juhttmifel korralda» möödunud laupäeva õh
tul tuletõrje seltfimaja» Ülilõbusa peoõhtu
oma jõududega. Tujumeistritena juhtisid
seda avaschide pidu suurepärase huumo«
rig<Rakwerest selleks kohalesõitnud härra
Schelbach ja alevimalttsuse sekretär härra
Härma.

Peo puhas ülejääk, mis küünib 100
kroonile ou määratud õhukaitse patarei
varustuse täiendamiseks.

Suwrl kawatsewad ujuda Sütti i« Soome.
Läinud laupäewal wõis Narwajões puu- ja raudsilla vahelises rajoo

survel Kuresaarest ujuda Läti, milline
kaugus ou 30 kilomeetri ümber. Narwa

nis näha haruldast pilti. Jäätükkide

linnapea 3. Luts ou juba Riia linna

wahelt hüppasid vette kaks meest, kes

peale lubaduse annud, et tuleb ujudes
külla. ^Maailma ajaloost" ei ole leida

ujusid jäätükkide wahel umbes vee

rand tundi, tulid siis kaldale ning

ühtki juhtumit selle kohta, et mõni

läksid uuesti wette, kus Viibiti weel
3—4 minutit. Pealtvaatajad ruttasid
ujujate juure, kes osutusid linnapea
3. Lutsuks ja tisler Mats oks, kes läi
nud fumel ' püstitasid kangeujumifes
uue Eesti rekordi, ujudes Wasknar
wast kuni Kulgu sadamani, s. o. Me
60 kilomeetri. Meie lehe kaastöölisel
oli ujujatega jutuajamine kohapeal.

teine linnapea oleks sarnase numbriga

Selgus, et linnapea 3. Luts ja A.

Matfo on läbi talwe käinud Rarwajões keha kprastamas. Linnapea 3.
Luts ja Alfons Matso kawatsewad

hakkama saanud. Kui see mereretk
hästi õnnestub, siis hiljem kawatseb

linnapea 3. Luts ühes A. Matsoga
Naissaarelt ujuda üle lahe Soome, f.

o. üle 60 kilomeetri. Enne sellele suurretkele asumist sooritatakse lühemaid
njumisretkeid Narwa lahes.
Linnapea awaldas soovi, et nende
ujumisretkete korraldamise wõtaks oma

peale üks pealinna ajalehtetest wõi
jälle mõni spordiorganisatstoon.

Sflxsa mm sunniti Eestist talunimi
Album meie riigitegelaste autogrammidega «Seti neil kSeft.
Politseivõimude nõudel lahkusid Eesttst kiiires korras kaks Saksa hulkurnoormeest, kes pärit Danzigist ja nimetasid
end Saksa üliõpilaskonna esindajaiks, kes
tahtvat siin tutwuneda meie majanduseluga. Nad tulid siia tuba mõne aja eest
ja asustd elutsema Meremeeste kodus".

pildid ja oakafid neile ka allkirjad saada.
Nende allkirjade abil oakafid nad lä
heneda ka teistüe silmapaist vatele tege
lastele. Liikusid juba kui tähtsad mehed
ringi.
Politsei aga selgtta», et noormehed

Tunnud end siin hästi, leidnud kõikjal

kooli õpilased. Album meie riigitegelaste
autogrammidega wõett nende käest ärata
hulkurid lahkusid Eestist kiires korras.

meile nii iseloomulikku imelahket vastu
võttu. Rad muretsesid siin toreda albu
mi, kuhu paigutasid meie riigitegelaste

Laulupidulised rahvariietesset
Narva linnamuuseumis on pandud
välja mõned komplekttd naiste rahva
riideid, millega asjast huwttatud võivad
tutvuda muuseumi lahtioleku tundidel,

kella 10 homm. kuul kella 3 p. I (coälja arvatud esmaspäevad). 10. üldlaulu
peo puhul kõik laulupeo tegelased ja või
malikult ka külalised peakstd leidma võimaiust riietuda eestt rahvarttetesfe.

Raubalepiugud waStasttklufe alusel.
Ühisriiklde riigidepartemang teatab, et
tahetakse kongressile esttada seaduseel

nõu, mis valitsusele annab loa sõlmida
kaubalepinguid vastastikuste tollisoodustuste alusel.

Üks vabariiklik senaator estnes ette
panekuga, mis keelab ära laenude and»

polegi AiõpUased, vaid mingi käsitöö-

Velga-Abln raudtee ehitamise Umber
pinev vUsttas.
28. märtsile oli teatavasti määratud
kindlaks uue Walga-Abja raudtee ehttamise wõistluspattumiste sisseandmise täht

päev. Seniste andmete järgi võtavad
peale kodumaa firmade osa veel Ma,
daant ja prantsuse firmad.

Teedeministeeriumi» ou välja tööta
tud kalkulatsioon selle kohta, kui palju
läheks maksma une raudtee ehitamine
majanduslikul teel. Pärast seda äi võistluspakkumised on läbi, tuleb otsustami
sele, kas ehttamine antakse välja erifirmadele või teostatakse seda majandnslikui teel. Kuna küsimus suure tähtsusega

ja seotud suuremate kuludega, sits an
takse küsimus lõplikult otsustamisele riigikogule.

mise riikidele, kes ei ole täitnud kohustust

Oksjonid..

ÜhisrUkide valitsuse ja rahva vastu.
Ühtlast nõutakse valitsuse kontrolli kõigi
välismaa laenude üle, mis ÜhisrUkide»

27. märtsil kell 12 päeval «üllaste
oksjonlteek ära Jaama tän. 15 ja Soola

turule lastakse.

tän. 6 surnud Artur Roobi korteri \a

Ust*Sherdjauka töõlisühing lik
videerus.
Pühap., 26. skp. oli Ust-Sherdjankas

Publiku rohke osavõtt peost oli tõen
duseks, et 3shwi seltskond agaralt toe

kohaliku tööliste kultuurühingu erakorraline
peakoosolek ühingu likvideerimiseks. Koos-

tab omakaitset.

oirk otsustas ühingu likvideerida.

pagariäri sisseseade, mi» hinnatud 248
kroonile.

«
^ 12 pk«°l »ll obion
PE täR. 36 afHma. Narwa prtfeftuuri
leiubtttooB, bu tnampaflumifel riüAM

5m ' ta4!?ne le>t«d sai, mi, ISb

ostja»e lo sendiga.
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Uusi tuuli meie koolipoliitikas.

Osa gümnaasiume sulgemisele. Uus koolitüüp — reaalkool.

Narva 2 gümnaasiumi ja I reaalkool.
Haridusminister Kukke on lasknud
koostada keskkoolide reformeerimise

kawa. Wastaw eelnõu on haridusmi
nisteeriumis walminud ja minister
Kukke poolt wabariigi walitfufele seisu

koha võtmiseks esitatud. See kawa
näeb ette suuri muudatusi meie kesk
kooli korralduses, mis tooks kaasa suure
murrangu kogu meie hariduspoliitikas.
Minister Kukke kawa järele suletaks
üks osa praegusi keskkoole. Nende ase

mel awaiaks terwe liik uut tüüpi koo

lisid, niinimetatud reaalkoolid.

midest pääseks ülikooli, reaalkoolidest sest kõik järelejääwad gümnaasiumid
aga mitte. Reaalkoolide lõpetajad as- asuks linnades,

tuks saadud haridusega juba ellu, kas Reaalkoole awataks: Tallinnas 3,
riigi- wõi omawalitsuse ametnikkudeks, Paldiskis 1, Tartus 6 (neist 1 wene),
erateenistusesse jne. Kes neist aga veel Otepääl 1, Rakweres l,

edasi tahaks õppida, need peaks astu- RarwaS i,

ma gümnaasiumi, sooritades enne W.-Maarjas l, Iõhwis l, Vändras 1,

muidugi nõuetawad eksamid. Türil 1, Valgas 1, Tõrvas 1, Ml-

Uue kawa kohaselt jääks edaspidi jandis 2, Põltsamaal l. Võrus 1,
alles 30 gümnaasiumi. Reaalkoole Petseris 1 (wene) ja Mustvees 1.
awataks 25. Gümnaasiumid asuks: Praegused maakeskkooiid tahetakse seeTallinnas 10 (neist 1 saksa ja 1 wene), ga kõik muuta weneaegsete linnakooRõmmel 1, Tartus 6, Rakweres !, Ude taolisteks koolideks, milledest edasi-

Need oleks 3 õppeaastaga koolid, seega

RarwaS 2 pääs Wistesse koolidesse oleks rasken-

paari aasta Word lühemad gümnaa
siumidest, mis on 5 õppeaastaga. Nii

(neist 1 wene), Pärnus 2, Paides 1, datud.
Tapal I, Valgas 1, Viljandis 2, Ku- Seesugusest keskkoolide reformist looresaares 1, Võrus l, Petseris 1 ja dab haridusministeerium edaspidi um-

gümnaasiumi kui reaalkooli esimesse
klassi wõetaks wastu neid, kes on 6kasstlise algkooli lõpetanud. Vastuwõtmine tolmuks eksamitega. Gümnaasiu

Haapsalus 1. Nagu siit nähtub, kawat- bes 1! miljonit senti aastas kokkuhoidu,

seb haridusministeerium praegused Valitsuses, nagu kuuleme,, ei ole
maagümnaasiumid sootu ära kaotada, seda kawa seni weel arutatud.

kolme inzerlase kurb saatus.
M. Woipp3< M. Pohlalsinen ja P. Lätti saadeti Solowkksse.
Eestisse on saabunud teated, et 3
Jngeri talupidajat. Madis Woippä, Ma
dis Pohjalainen ja Paul Sätti, kes läinud aasta märtsikuus Soomest loodud
kalakoormatega merel ära eksisid ja Nõutog.-Wene sattusid. Kohe algusest peale
süüdistati ingerlasi salakuulamises Eesti
kasuks, olgugi et Viimased t Vendasid igati
oma süütust. Venelased ei pööranud aga
tabatute seletustele mingit tähelepanu,
seletades et kalakoorma wötnud nad kaa

sa ainult selleks, et kahtlust ära hoida.
Kuna ingerlased parema tahtmise juures
ei st anud süüdistr ft omaks wõtta, siis
hakatud neid ühest Vangimajast teise
wedama, kusjuures järjest pressitud, et
talupidajad süü „ütes tunnistaks*.
Vahepeal ei olnud meestest enam
midagi kuulda. Omaksed arvasid, et nad
juba maha lastud. Kui jälle teada saadi,

et mehed «eel elus, pöörati meie ameti-

Võimude poole, et see samme astuks
ingerlaste väljaandmiseks. Suwel oligi
kuulda, et ingerlased Eestisse sattunud
Nõukogude Vene kalurite wastu vahetatakse. Vene kalurid saadeti küll koju,
kuid ingerlased jäid ikka Venemaale.

Nagu nüüd kuulda, olevat kõik Jnge
ri talupidajad vaatamata selle r, et nad
tegelikult süütud, kohtu poolt salakuula-

mises süüdi tunnistatud, ja Solowki
vangilaagrisse saadetud, kus elu viimasel
ajal muutunud järjest raskemaks.

Madis Woippä, Paul Säkki ja Madis Pohjalainen elasid Narva wallas,
Kallivere küüs. Kõik kolm on abielus ja
väikeste talukohtade omanikud. Soomest

toodud kaladega mõtlesid nad Eestis
vähe raha teenida, kuid eksisid selle ase
mel Wene randa.

Kuhu suunduda, kus Itta või Lfldnde?
osakonna reseraatõhtul kõneaineks meie

kultuurilise orientatsiooni küsimus,
mille üle refereeris V. Mustek.
Meie üle puutuwad kokku lääne ja
ida kultuuri ristlained. Kumma kultuuri

Tihtipeale on kuulda kodanikke seas
nurinat puude ostmisel saadud Pügomiste

üle, millal vähe puid, millal toored.
O'gü selle põhjuse selgitamiseks mõned
näited.

Puude ostmisel peab silmas pidama,
et tl oleks palju auke koormas?l;f riidas,
sest aukude peale nõid kuni 26 3ü°/o pttlö
müüja kasuks üle jääda. Nii chõib wobalt

neljast süllast wiis müügisülda saada.
Tuleb nõuda, et puud oleks laotud ritta
teivaste wohele, mitte aga ristilaotud
otsadega, nagu fee puuhoowides tavalt»e nähe. Kui tahetakse kuivi puid, waädatagu, et püüde otsad oleksid lõhkenud.
Mida rohkem lõhkenud, seda kuivem on
puu.

Nende ridade kirjutajal oli juhus
tutwuneda enamiku Narva puuhoowide-

ga. Ainult ühes puuhoowis oli püüde

Grandberg juhtis tähelepanu asjale, et
meie sõbrad saawad olla ainult Skan-

dinaawia ja Anglo-Sakst rahvad, kel
lega meil on ühiseid maimu- ja töö
oskuse omadusi. Koosolek kestis 3

Vene karusnabku Ameerikasse.
21. märtsil tuli Nöuk. Venest tran
siidina Narva jaama kaudu Eestisse 12

vagunit lina, järgmisel päeva! — 13
vagunit lina ja sooli. SSSRi transiit
saadeti Vene esinduse korraldvsse Tallin
na, kust ta edasi saadetakse. Vene lina
vedu transiidina EeStisse jätkub ja oodata
vn weel suuremaid saadetist.

mõjutusi wõtta wastu, kas ida wõi
lääne? Meist ida poole algab AasiaEuroopa Venemaad wõib nimetada

22. märtsil saabus Rõuk. Venemaalt
Rarwa jaama kaudu Eestisse 5 vagunit

R. Pemm — Rarwa male.

karusnahku. V ne karusnahad saadetakse
Eesti kaudu Ameerikasse.

kuidagi suunduda, sest ida iseloom ja

Neil pärmil lõppesid Narmas male

Aafi andmeid Rarwa kind

korraldused on meie rahwale wastuwõtmatud. Slaawi tõul puudub järjekindel,

püsiwus kultuurwõitluseks ja wastupidawus. Vene iseloom on taltsuta
matu ja äärmusest äärmusesse kalduv.

Vene tõul puudub see, mille najal
meie iseseisva sõltumata rahvana edasi

oleme saanud — kindel, veendunud
rahwuslik mõtlemine, wisa ning pidev
wõitlus oma tõekspidamiste eest. Süm

paatia itta wõib tuua ainult kahju.

Elavate läbirääkimiste all käsitati

küsimust, milliseid k rahvaid oma

sõbraks walida? Roorsoolane &

Armastus

meister.

esi võistlused, mida korraldas kohalik male-

selts. 1923. a. meistriks Mli R Pruun
10 punktiga ja 2. kohale jäi O. Mauer,
97u punkti. Meistriturniirist wõttis osa
14 maletajat.

(SSjasaugart Päewik).
E. Glyuui romaan.
S0

Kunagi, isegi astes läinud kewadel,
fee oleks mind viinud vaimustusse, kuid
Nüüd Vasturääkiv tunne sundis mind
ütlema, et mul on llmtingimata tarwi-

lina viivitamatult sõita Brrsailles i ta
gasi. Arvan, et oleksin wastanud niisa
muti, isegi juhul, kui poleks miss SharpiAlathead olnudki, ja ainust seepärast, et

teadsin, et Rane tahab tõepoolest, et
jääksin. Kui waid naised teaksid, et kõik
mehed on enam wõi vähem niisugused!

Kõik sugude vahekorrad on sarnased
kahevõitlusele ainult sellest saadik, kuni
soovid on rahuldamata, pärast seda iga-

sugused tundmused kustumad ja ärka
vad uuesti ainult ühes või teises poo
les, väga harva kummaski korraga. Eel
dan, et armastus, -tõeline armastus—,

19^38—19il). See köide on kahes osas,
esimene 534 lehte ja 29 kaarti ja teine

1. aprillist alates lastakse müügile
postiasutistes uued 1-kroonilised post
margid. Uued müügiletulewad postmar

rikkalikult andmeid ka Narma kindluste
ehitamise kohta aastail l 632—1700 ning
3 Narva ja J vangorodi kindluste plaani.
Eesti raamatukogudes tähendatud

gid kannavad Rarwa kose kujutust.

Schlveitfls — seni tuntud rändurite kodu, — mis nüüd on Muudetud poliitiliste
rranä de asupaigaks. Paari-kolme wiimafe päeva jooksul paigutati vanglasse 150

poMtst v »;i. ... . . 3- .. 3 . -

Uks «draama» 10 sendi pärast.
Warastatud haokubu suure lamendt |a taudi pShjustajaks.

ülem saatis protokolli Varnja rajooni

las Üle trobikonna isikuid ja pani kaht
lusaluse. Karvastu w. lla kodaniku S. K.
juures toime löbioiflmise, kus aga varastotud hagude olemasolu ei saadud.kind
laks teha, sest hagu oli K. ka ise ostnud.
Toimetatud juurdlus saadeti konstaabli
poolt metsaülemale tagasi, sealt anti jäl

konstaablile varga selgitamiseks. Konstaa
bel toimetas juurdlust t-rme päeva, kuu-

rajooni konstaablile, kellel tull samuti ot

Riigimetsatööstuse päralt olevaist
hagudest läks Alatskivi metskonnas^ ka

duma 10 sendi väärtuses hagu. Selle
kadumise avastas metsavaht ja koostas

protokolli, mille saatis Alatskivi metsa
ülemale. Nüüd algas juurdlemine Metsa-

Koera südametegevus kiirem kui
inimesel.
Inimese süda lööb minutis 72 korda,

kuna elevandi süda ainult 24 korda.
Hiire südamelöökide ürv sellevastu on
240; Mida wäiksem on keha, seda inten
siivsem ainetewahetus. Vastsündinud
lapse süda lööb i30 korda, aastase lap,
sel on see arv vähenenud 120-le ning
alles 16 aasta vanaduses saavutab süda
normaalse keskmise. Raugaeas oga kiire
neb jälle südame tegevus.
Võrdluseks algu tähendatud, et koera

südamelöökide arv minutis on 100, fiilil 300, nahkhiirel 700 ja konaorialinnul
koguni 1000.

nniStufi.

Münchenis teotseb lühemat aega „Atlantroopi" nimeline ühing, mille eesmärk

on Euroopa ja Aafrika ühendamine Va
hemere pinna osalise alandamise ja Sa
hara kõrve veega täitmise teel.
Idee aluseks on oletus, et Sahaara
oli kunagi meri ja muutus kõrveks Aaf
rika mondri aeg-ajalise alanemise tõttu.

Tõepoolest ongi Sahaara allpool
Vahemere pinda ja tarvitseb ainult viimasele võimaldada väljapääs, et muuta

tada armastust?

kuid osutab austust ja rüütelliku suhtu

mist ainuüksi temale eraldi

st.illes'i, saanud kokku enne seda arstiga,

Tunnen, et fee mSib olla ka tõsi.

olulised.

et pidada temaga nõu silma suhtes. Ta

*

Aga kui ma mõttest sellele väikesele
tüdrukule tema tagasihoidliku käitumise,
tema uhkuse, tema peenlundlikkuse, isegi
tema punetavate kätega, ma tunnen pa-

arvab, et silma õõs viimasel ajal on
väga hästi kasvanud kinni ja et mulle

lawat igatsust hoida teda jäädavalt
enese juures, teada, et ta on minu, et
tulevikus kogu aja ma saan olema temaga, õppida tema õilsaist mõtteist, lohu
tudes tema iseloomukindluftst, uskudes

temasse, austades teda. Jah, see on
nõnda, a u s t a d f» 11 b 0. Kui vähe
kütkestavaid naist tõepoolest sisendab

austust. Muidugi, austad vanemaid

on võimalik panna klaassilm veel enne
jõulupühi- Ma tahaksin teada, kas saan
tagist oma enesekindluse, kui tunneksin,

et inimestel ei õle vastik vaadata mi
nule? Tõsi, ste on talle üleliigne hellatundlittus. Muidugi, ma pole kellelegi
vastik, nad tunnevad vaid kaasa, ja
see on ikkagi peaaegu parem. Kas jotkub

mul mehisust, kui saan ka jala, astuda
Alathea austajaks ja võtta tarvitusele
kogu oma wõlukunst, millel endistel ae

Ma ei lootnud kuulda midagi Alatheast esmaspäeval, kuna ta pidi tulema
olles teisipäeval kell üksteist, ent fui ma
pärast päikese loojaminekut tulin terassilt, leidsin eest kaks telegrammi.
Esimene neist oli järgmine:
„ Kahjatsen väga, ei saa homme tulla,
vend on tõsiselt haigestunud. A Sharp.'*

Jr ei mingit aadressi.
Tähendab, ma ei saa avaldada talle
oma kaastundmusilt ega pakkuda abi.

Olin valmis vanduma kuuldavalt Tähendab siis — äike kallas ikkagi oma

daame, niisamuti ka vaimseid isiksust,

gadel oli säärane menu?

kuid kuis harva on ometi naist, kes,

Usun, et isegi varem, 1914. aastal,
ma oleksin närmitstnud tema juuresole
kul kui märg kass. Ja ometi, kas see ej

lõndu kutsudagl parimaid arste? Täis

ole mitte üheks armastuse tundemärgiks?

rahutust ma avasin teise telegrammi, —

kutsudes esile vaimustuse ja äratades iha,

samal ajal sunnivad austama endid.
On nimelt ntt, et tõeline armastus tähen
dab ühtlasi ka austust.

Ent mis on austus?

Austada -- tähendab tunnustada
hinges teise puhtust kusjuures puhtus
selles mõttes oleks ausus ja tõearmastus

ning õilsus, ja ei mitte sugugi kõigi ktrgede eitamine ja liha suretamine.

Ma austan sügavalt Alathead ja
siiski olen veendunud — selles veendes

kinnitab mind tema suu et kui ta ar
mastaks mind, ta mitte mingil juhul ei
oleks külm. Kuidas ma saaksin tas ära

Armastuse küsimusis kolonel Hareso-

cli on palju rerdeld. Uks neist on, et
prantslased mõtlevad kõige rohkem armastufe viisidest, inglased tunnetusest,
austrialased aga elamustest. Tahaksin
teada, kas see on tõsi. Ta räägib niisa
muti, et naine ei hinda õieti meest, kes
austab kogu tema sugu mõtteliselt ning
suhtub kõigisse naistesse rüütellikult.
Naine peab seda teotud laadi lihtsameel
suseks. Naine hindab rohkem sarnast Meest,

kes omad tsüünilise vaate naistele üldse,

A aistini rajooni konstaabel esitas läide
tud juurdlus Mustvee jaosk. politseiko
missari korraldusi?, kes omakorda selle
saatis Tartu 6. jsk. rahukohtunikule. Mui
dugi tuleb kohtul asjaosalist ja tunnista
jaid üle kuulata. Riigi keh u on seega 10
sendilt tõusnud vähemalt 50 kroonini.

LLtt ehitab esimese -haa
raudtee.

Läti raudteede peavalitsuses arutati
mitmesuguseid raudteede uuenduste ja
täienduste küsimusi Müu seos kavatse

takse KrustpUsi juure» üle Düüna ehi
tada Shuraudtee, mis oleks 4—5 km pikk.
Ohuraudtee jääb peamiselt suhkm vabriku

teenistusse, kuid veab ka reisijaid. Raud
tee töötab elektri jõu.

Euroopa ja Aafrika ühendamise

teos seni puudus.

Ptrast hommikueinet ma fõttfin B;r-

legi sellele uus kätt ja nüüd Alatskivi

sida tunnistajaid ja neid üle kuulata.
M tsaülem süüdistas S. K. varguses
ning teatas, riigi kahju on 10 senti.

oma tundmust, ja vaadeldes neile kõr
valt, kaalunud, kutwõrt nad yn mulle

olust, kas teine pool äratab vallutuse
tunnet wõi mitte. Armastus on vististe
imekaunis, arvan, et Alathea (seekord
ma täiesti endastmõistetavana kirjutasin

wig Munthe teos: pKüngl. FMifikatio-

750 lehte ja 40 plaani, ning sisaldab

on kõrgemal kõigest sellest ega sõltu asja

tema nime) suudab armastada. Ma ei
ole oga kunagi mõtelnud, kas ka mina

seks kasutamiseks Helsingi ülikooli raama
tukogult rootsi tuntud sõjaajaloolase Lud-

kpfega.

suudan. Hrledamatl hetketi olen uurinud

tules ja weres.

luste kohta.

Narva linnaarhiivile saabus ajuti

nens historls", 3 . köide (Stokholm

A«ed postmargid Narma

' Areteerimsied natside poolt on viimasel ajal muutunud nii rohkearvullsteks,
et nad on sunnitud endile uusi wanglaid juure asutama. Pildil Hohnsteini loss Saksi

Narva puuhoowide ladumistehnikat.
Praegune ladumise wiis on avalik ko

tundi.

Euraaasiaks. Idasse ei saa meie

Natsid asutavad endile eravangleid.

ritta ladumine korralik.
Linnavalitsus peaks küll kontrollima

danike tüssamine.

Reterootõbiu OEHtt Harva osakonnas.

Reedel, 24. märtsil oliUENU Narwa

Tüssamist põletispuude ostmisel.

viha alla ja vaene poiss vist külmetus.

Kui ma vaid võiksin olla neile kui
dagi kasuks! Võib olla, et neil pole

see oli Svzettelt. '

.Saabun täna õhtul kell kaheksa.* ,
Oli juba piaaegu seitse, nii jt ma ei
saanud vältida tema külastusi- ega ten
ma isegi, kas ma seda tahtsin. St z tte
on kõigele vaatamata heasüdamlik olewus ja tal on soe süda.

Kui Burton riietas mind, ma kõne

suur liiwalagendit ääretuks veeväljaks.

Et seda ideed võimalikult levitada,
on „Atlantroop" välja kuulutanud võist
luse teosele, mis käsitleksid Aafrik, ja
Euroopa ühendamise probleemi. Auhindu

on wiis — 2500, 1000, 500 ja 100 Rm.

Võistlus on rahvusvaheline. Käsi
kirjade esitamise viimaseks tähtajaks 1.

juuni 1933. Probleem võib olla käsitel
dud filmis, romaanis, lavateoses ehk
teaduslikus töös. A dress — Münch n,
GUickstrasse 7, ^Arlantroop*.

kondsikus vahetegemises.

Strz-tte on talle «mamslike* ja te
mast räägib to, nagu wõib rää ida ema
oma poja käratse vaist, tüüta vaist, valla,-

tuist koolikaaslastest — paratamatust
pahest, mida on vaja taluta poja heaks.
^P^eilidest" ta teatab liikumata näo
ilmega, tarvitades nende täit tiir lit —
„ preili krahvinna" jne, jne La on aus

tavalt viisakas Rane wastu ja veel
ühele või kahele inglannale, kuid mis»
Sharpisse ta suhtub täiemääralise aus
tusega, mille järele otsustades viimast
võiks arvata kuningannaks.

— Arvan, et vaene poiss sai elle
läbimärjaks, — ütlesin huupi.

— Ta on nii kleenuke, — tähendas
Burton.
lähendab — Burton teab siiski to|*
kem miss Sharpi perekonna kohta kui

mina. '

— Kust 1e teate, et ta on kleenuke,

Burton, ja et miss Sharpii üldse on
vend?

— Ma ei tea kindlasti ütelda, sit"
R colas, kuid vähehaaval iseenesest kuul
sin sellest. Noor daam ei ole lntuka».

— Kuidas te niisugusel juhtumil siis
kuulsite sellest?

Järgneb.

lesin talle miss Sharp! telegrammist.

— Vaene daam, — ütles ta.
Burton kõneleb Ma miss Sharpist
kui «daamist*, ta ei eksi kunagi selts-

Lugege .Põhja Eestit"
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A LUTAGUSE ELU

Kas niisugune presidendi koda?

Jomm jonnib ikka edasi.

K. Pätsu käsul viibib praegu Un

Kangele nsnmehele kindlustatakse seljata
gust ka RarwaS. — Siinsete wene musta,
sõjaliste kiriku- ja riigiwaStane lihutustöö.

garis üks välisministeeriumi ametnik,
et tutvuda sealsete kojakommetega. Tei

ne ametnik on Moskvas tsaariaegset
mööblit vaatamas.

Kas Jomm saab wenelaste kirikupeaks?
Viimastel päevadel ott Narmas we

Ühenduses sellega tahetakse propagee

nelaste seas kerkinud salle terawasti päe^

rida, et ka edaspidi inimesed kloostrile
antavate almustega oleksid tagasihoidli

wakorrale Joonut küsimus. Marurahvus
lased püüavad kõikjal seletcda, et Ioonuiga ei ostvat õiglaselt talitatud, kuna
ta kloostrist sunnitud lahkuma. Edast propopeeritakse wenelaste seas sinoodist lahku

löömise nõ't. Seega tahetakse ikkagi
wene kirikupeaks upitada Ioanni. Et

kumad. M on oodata lähemail päevil
Rarwa Petseri kloostri pühakusu, kuid
suba enne olevat wenelaste ringis pisi
tasa, teed tasandatud, et need pühakujule
wähem annetakfid, kuna korjatud summa

ei minewat enam venelastele. Et need

Petseri kloosintüli ka Narmas vastukaja

jutud on olnud mõnelpool «eel halve

leiab, on kõigile selge. Venelaste ring
kondades kõneldakse, et Petseri klooster

ma maiguga, siis on hakanud wenelaste
tegewuse wastu ka gmettwõimud tundma

ei kuulu enam Venelastele, maid selle

httwi.

Võtsid eestlased Ae.

Prantsuse diplomaadi jutustus suure sSja tekkimisest.
Pärlist» ajakiri „S3ue* toob oma mii-

mases numbris «Saa huvitava inter
vjuu endile prontlusi Peterburi saadiku
Maur e Pareo!ogue'ga.
Paleologue süüdista saksa rahvast
sõja algalomises, kuid ta süüdistab keiser
Wilhelmi sa tema kantsleri selles, et nad

ei teinud kõ ke, nns seisis nende Võimu
ses, katastro. f. Vältimiseks.

Endine i - dik ütleb: ,
„Ma ei kahelnud kvnogi, et Balkani
kriis, millele • lust pani Austria 1908. o.
Bosnia sa Hertsogovima vallutamisega,
on selleks sädemeks, mis süütab põlema

Prantsusmaa suhtes suur tähtsus, kuna
saadud teated hõbustastd lähenemist
Inglismaale.

Lõpuks tähendab Paleologue, et Kerenski nimetanud teda ^salongi saadikuks*

Bosnia ja Hrrtsogowiina annekisioon
ärritas Venemaad sa ta Vahekord Austrkaga hal renes tunduvalt.
Paleoiogue väidab, et Venemaa, kes

olt Prantsusmaa liitlaseks, ei Võtnud
paljudes tähtsais Välispoliitilistes lüstmusles kunlda Prantsusmaa nõu.

Püi 19l2. a. Poineare külastuse ojal
Peterburis, Välisminister Sasonow teatas temale, et Venemaa on otsustanud
osa Võtta tuntud Balkaüi stpiirgu Välja
töötamisest, ütles Prantsuse president

et Roman owite trooni langedes variseb
rusudeks terve V ne Mk. Sellepärast pidas ta oma kohuseks toetada wene iseValitsuslikku korda kõigi tema käsutuses
seisvate vahenditega.

Ka kalevivabrik vallanclab
1» «sslift «rs« lahti. - TöSpS».
vade arvu Pühendatakse.

Narwa kalevivabrikus, kust pole seni
kuulda olnud kurtmist tõöwähesusi ja töö
liste vallandamiste üle, hakkcb kriiptont

Ju-ju’le on leitud järeltulija
Uni mängulaud Shwardab maailma.
Alles mõni kuu tagust tuli Ameeri
kast Euroopasse keerlev ketas — ju-ju,

jooksul uusi tellimisi ei saabu. Iga aas

5b omavahe! kumma osavus ju-ju kä-

Pagar Sipsakat süüdistatakse võõ
ra dokumendiga elamises.
KuMb eesnimi on Narva Posti tä.
nawa pagaril Siplakal, kas Johannes

riiet, kuid käesoleval aastal see tellimine

või Aleksander? See küstmus oli arutuse

kandadest seletatakse, on see nähe ainult
ajutine ja kui uust tellimisi saabub, wõetakse jälle kõik vallandatud töölised tööle

all Narva 1. jsk. rahukohtuniku juures.

Kohtus oli 12 tunnistajat, kellest 10
teadstd rääkida, et Gipsüka eesnimi on
ikka Johannes, sest nad Sipsakat juba

kanda?

Kohtus üks tunnistaja teadis rääkida
Üht põhjust selleks. Ioh. Sipsaka teeni
nud punaväes ja Eestisse opieernmlsel
olnud Slpsakal parem, kui eesnimeks on
venna eesnimi ja venna iflkutunnislus.
Kaebealuse «astu on sellega tõstetud
süüdistus võõra dokumendiga elamises.
Tunnistajad teadsid tõendada, et kaebe

ta kevade! kaitsewäe warustusewalitsus

on tellinud vabrikult suuremal määral

jäi ära. Nagu vabriku juhtivatest ring-

tagasi.

Kalevivabriku» käib töö praegu 600
töölisega 6 päeva nädala».

Kohwer ja kaloSfid wiifid
wangiroodu.

Narva sõdurid sSIaringkonnak-htus.
21. märtfi! Tallinna sõjoringkonnakohus mõistis 1 jolawäe-rügemendi aja

teenijad Voldemar Mudal aastaks
türmi ja Aleksander M e n d i 3 a. won-

giroodu. V. Muda ja A. Ment toimlmistd läinud aasta suvel Narvas, Pssti tän. 35 elutseva Nikolai Volkowl elu
korteri koridoris murdwarguse, viles ära

korral Prantsusmaaga.

aluse eesnimi oli Johannes juba
lapsepõlvest saadik. Üks tunnistaja

parast karistatud.

Plaanist ilmnes, et sakslased kavatsewad kohr sõjategevuse alustades Vallutada

Mihkel Ots, kes on kaebealuse isa Ven

Belgia ja siis Öise oru kaudu tungida

natütre poeg, ütles kohtus, et Aleksandri
nimeline Sipsaka ei õppinud üldse paga

Prantsurmoale

riks, waid hoopis vanemad wennad

Prantsuse luureohvitseril, kes pidas
ühendust .kZKrmakslaga", nii nimetas
end äraondja, ei õnnestunud selgitada

Mihkel ja Johannes pidasid pagari ame
tit. Kohtule on sellega selge Jah Sipsaka

tema ISM isikut. Kuid praegu meel

ga raisata kinos istumisega.

Ta võib seda teha kodus.

ketruse-osakonnast 12 töölist ja vähenda
takse tööpäevade orvu, kui käesoleva kuu

lukustatud sahvrist kohvri ja paari ka
lasse. Mõlemad on varemalt varguste

mis oli mõeldud võtta tarwitusele sõja

last süvendada ka kokkuhoidu:

peekrite ostmine jääb ära.

ee-aimt-

Karda- ea pagar Upsaka

ise oga väidab kohtus, et tema eesnimi
on Aeksander. Miks tahab Ioh Sipsaka
siis oma venna Aleksandri nime all tegntseda ja wennanimelist ifikutunnistust

isik, kes nim tas end saksa kindralstaabi
ohvitseriks, oli andnud prantsuse vägede
Ülemjuhataja käsutustssi kindral Schlifsinl
poolt wälja töötatud strateegilise plaani,

Hollywoodist tellitakse

kojaneitfld. Siis pole presi
dendil vaja oma kallist ae

ma. l. aprillil vallandatakse vabriku

„See. mida tegi Venemaa, on mõt
tetu ja kuritahtlik ühtlast... Venemaal

puhkemist, kuna 1906. y. keegi salapärane

Libeeriast saadakse laua-

kommetest ilusat eeskuju.
Pealuust joomine aitab üht

mis kohutaval kiirusel levis kõigisse
maisse. 3u-ju taud waldas kõiki, halli

lapsepõlvest saadik on tunnud. Kaebealune

Paleologue ütleb, et Prantsusmaal
oli siis ka teist põhjust karta ilmasõja

red eemale.

ka juba ennast vähehaaval tunda and

Paleologue'ze:

polnud mingit õigust alustada sääraseid
läbirääkimist meie teadmata, sest too le
ping wõih meile luba lähemas tulewikus
kaela Veeretada sõja*.

würstikodadest võetakse õue

narrid ja tolad, et prestdendil igav ei hakkaks.

Türgist tuuakse eunukid,
haareminaised ja kõhutantstjad. See peletab kõhumu-

vihjates nähtavasti tema eitavale seisu
kohale rewolulsiooni suhtes. Edast seletab
endine saadik, et tema olnud wei ndunud,

ter De Euroopa. Nii on õieti ilmasõja
tekitamises süüdi Habsburgide dünastia*.

Presidendi koda saab meil
väga uhke. Keskaegsetest

süü, kuid Sipsaka annab siiski üles
uusi tunnistajaid, kes teawad tõendada

tema eesnime tõepärasust. Järgmisel kor.
ral
siis selgub kohtus, kuldas on Sipsaka
lubavad kindlasti oletada, et Saksamaa
õige
eesnimi.
juba 1905. a. kavatses sõda. Paleologue
arvates neil salajastel dokumentidel oli

prantsuse arhiivides säilinud dokumendid

Wenelastele oma spordiselts.
Rühm wene rahvusest sportlast ka
vatseb eelolevaks suveks asutada Narwa
omaette spordiseltsi, mille nimeks saab

-.Narva Rasi*.

öövalve apteegid.
27. märtsist kuni kuu lõpuni on Narwa*
ööwalwe Ioaoru apteegis, Ioala tän. — l.—
7. aprillini on ööwalwe Manas apteegis. Rae
koja platsil. — N -Jõesuus on ööwalwe alrwi
apteegis, Vabaduse tän.. ja Jõhuri» — ISHwalewt apteegis. Turu platsil.

päine vanaisa ja pistke põngerja» kakle-

tlemifel suurem Peadirektorid tulid

nõupidamistele ju-jud kaasas, tõstsid dip
lomaadid unustasid rahvusvahelised kü
simused, wõngutades värvilist puuketast.
Vaevalt leidus kaasaegsel, kes kordagi ei

Harva volmtstub presidendi vasta.
Sõnum presidendi lossi ehitamisest

gelaslikke jõupingutusi kindlaks, et stiili

Kadriorgu lcgunes Narvas laiali otse
kohwijutu kiirusega. .Taibati koh-, et

pooleks sobiks prestdendi losstks kõige pa-

tellinnakesed, kellele oleme oma maaaluse

kuulsusega saba peale astund, on mõel

reminl Peeter l loss. See loss olevat
nimelt ehitatud barokko stiilis ja seepärast
seisvat tema kunstiline, ajalosline, estee

meil mainitud suhtes naha üle kõrvade

tiline ja lõpuks ka majanduspoliitiline
väärtus väljaspool kahtlustust. Seega

tõmmata Ei ole siis ime, et see tähtis

näis esi hakkavat susisema.

nud nüüd ühe triki väita ja tahavad

pidulikku üleandmist presidendile lossi
asumisel. Juba sille nuia pärast, arvati,

tööd on ikka veel alustamata. Peale
pikemaid nõupidamist otsustati ses asjaS

välja tellida spetsialisti. Tallinnast.

Nüüd on ju-ju surnud. Hawaii ja
Filipiini saartel kutsutud spetsialistid jujutajad on jäänud leivata. Nende kunst
ei tõmba enam kedagi. Isegi lapsed on
ju-ju heitnud kolikambri.
Aga tänapäeva inimene nähtavasti
vajab mänguasju, mis nõuavad käMemisil püsivust aga mitte mõistust. Amee-

rikas on juba avastatud uur ajaviide
— jig-jig. Õieti pole fee mitte mingi

Linavabrik wallaadab
awekaikke.
Narva linavabriku valitsus su kohad
üles öelnud neljale peakontori ametnikule.

Ametist nad lahkuvad 1. aprillil.

Soome- märgitav linnu
laa-tik PljaSfa Heinamaal.
LMenbcchi asundusis elutsev talunik

Mart Lepik tõi meie lehe toimetusse
näha linnu luustiku, mille ta leidnud
oma heinamaalt, Pljüsfa silla lähedalt.
Luustiku parema jala ümber on paks
aluminiumist rõngas märkusiga: ,Mus,
zool. Helslnglors Finland d—6423".
Rägu märkusist ilmneb, liud on pättt
Helsingi Zoloogia muuseumi aiast, kust ta

Unnule, kuna tal varvaste vahel on
naha lestad.

GSnnikuwedaja warastaS
vahku.

bati sel ajal keerata vilkat. See koosolek,

nagu võis arvatagi, kujunes linnavalit

laste toaks, fiis rikkuvat see ära lossi

ehitatud. Siis edasi, kuidas oleks lugu
nende juure-, peale-, taha-, ette- jne.
ehitustega jne. Nii et praegu on sie ost

suse ametliku orientatsiooni ümberkombineerimiseks ja siniste traditsioonide mahamatmiseks. Nimelt otsustati seal kullaau

arhitektoonilise näo.

küll supsimas, aga hädal õõlist ei ole veel

palavikulise energiaga taas maapealsete
tehingute sooMamisile. Võeti vastu järg-

mine resolutsioon: ^Narwa kui pvttne
kroonitud peade residents (Kaarel Xli,
Peeter Suu^ Katariino II jne.) koeb oma
aukohuseks pakkuda meie tulevasele presi

dendile peavarju, ja seepärast tuleb aja-

wiitmotult asuda mõne vana lossi üm-

ehitusega, pealeehitusega, tahaehitusega,
etteehitusega, otsaehitusega, mahaehitusiga,

kesid stingi head nõu anda.

ülesehitusega, kõrvalehitusega, kokkuehi-

tusega või koguni Eraehitusega. ühel
hoobil hakati ka ringi vahtima prefidendi puhkelosst järele ja mõnelt poolt
arvati, et omaette puhkelosfina kõlbaks
marjaks ära wene kabel, mis asub Her

berehitusile ja pealeehitusele".

manni pargis ja mis vastavate juure-

Ja kohe hakati otsima sobivat lossi.
Vastavad asjatundjad tegid pärast kan

ehituste, pealeehituste jne jne. teel oleks

ses suhtes kul rufikas filmaauku. Ent

Siim.

Me reklaam, «oid lüsi.
et

L. !Wauer’i kauplusest
ostetud kaubad on kõige pare
mad.

jigl, mis koosneaiat tuhandest viiesajast
üksikosast!

Toimetusele saadetud klQoDdas.

nr. 3, märts 1933. Sisust tähtsamat:
Viljapuukarbollneumi tarvitamine va
rakevadel — K. Z o l k; Mesilaste tõukasid

Eestis 1932. a. — E. Koppel; Roo
sid -J. Port; Töid aias ja mesilas
kevadel jne.

Ilmus trükist ^Põllumajandus* nr. 13.
Sisu: Kunstwäetisid käesolewal kewadel
K. Liideman. — Missuguse pulliga paaritume
oma lehmi. A. Muuga. — Seemnekartuli idandamise tähtsusest. W. Tamm. - Põllumehed,
kindlustage käesolewal aastal õunasaak. A.
Siimon. — Andke kanadele idandatud wüja.
L. Kuusental. — Laudpõrandad sönnikulaudas.
E. Grünfeldt. — 11. feemnewilja ja ketfeas-

jandusi näitus. - Türn- ja kukirpuude tähtsamad häwiluswiistd. A. Rätt. — Türu- ja
kukerpuude häwitamisi määrus. — Aknad A.

Wäli. — Mitmesugused teated. — KMmufiwastuseid. PSllumajanduseturg. « a asan ne:
Tüm- ja kukerpuude wärwlline pilt.

Alutaguse plirilusevadrlkuä
MM seisma.
Alutaguse piiritusiwcbrikud, mis sü
gisel pandi käima, jäid seisma, kuna nad

millal kinnitatakse uued normid piirituse

tööline Nikolai Gulav, kes vedas

jaks. Esitati siit ja sealt kavasid, kuidas
peaks õieti lossi moonutama, kas juure-

ülesandeid. Oli tulle valas veel teade,
et inglise kuningas tellinud endale jig.

tanud. Seisma on jäänud Jõhvi, Pa

hoovi, kus vargus toimiti, hobusega

gud ajutiseks rohule jätta ja siirduda

lõigendeist pilte. Igas ajalehe kioskis pa
kutakse müüa jtg.jigi õpperaamatuid ja

normi piirituse valmistamise on lõpe

Spetsialistid peavad tegema kindlaks:

palgatud. Sellega ei tohitaks aga viivi
tada, — varsti hakkab maal kibe keva
dine töö ja mine siis aja neid hädatöölisi taga. Aga vahest teavad tallinna-

Uus mood on tunginud kõigisse amee

rika kodudesse ja tõfisiU ilmeil koosta
vad nüüd vanad kui noored üksikuist

Jaanuarikuus !. a. varastati Ves-

mis stiili meie losstlogu on, kas rokokoo,
barokko või, taga hullemaks, ei olegi tal
stiili, — on, nii öelda, täitsa omast peost

Rii. Za nüüd läks lahti suureks sõ-

rahuldamiseks.

terwalli tän. 29 asuvast keldrist 5 suurt
looma- ja kaks wastkanahka, mis kunluftd lihunikule Johannes Blumenthaltte.
Nüüd läks kriminaalpolitseil korda taba
da varga, kelleks osutus aednik Fomini

Rarwa Kunstnike Ühing, kes elab selles
losfls ilma rahata, et see loss ei ole ehitotud sugugi barokkostittis. Vaid hoopis
rokokoo-stülis. Ja et kui tahetakse peale
ehitada üks mansard-kord, prestdendi

mi läbiseedimiseks, kuna hadotöölistele lu-

Aga nüüd on ta uuesti kerkinud päe
vakorrale. Praegu valmistatavat Amee
rikas kesüiiselt 2,5Vmiljonit jig-jig män
gu nädalas. Firma, kes möödunud sep
tembril vana püsiwnsmängu uue nime
all saatis tumle, müüs esimese paari nä
dala kestel 12.000 mängu, kuid detsemb

Ent juba teisel päeval deklareeris

sõnum sõudis veel soojana ka maa alla,
kus ehmatas ära linnavalitsuse terves
koosseisus. Tormilaterna valgusel peeti
kohe ära koosolek selle masendava sõnu

keisrid.

ris pidi ta oma toodangu juba tõstma
200.000 jig.jigile nädalas. Nüüd ei jät
kuvat poolest mlljonist enam nõudmisi

peaks presidendi residents Narvas asuma.

Samuti otsustati ka muu Peeter 1 kaasa
vara presidendile Üle anda.
Ent lossi pealeehituse, ülesehlmsi jne.

puulõigenditest peab koostama terviku.

Toda mängu harrastafid juba hiina

võtnud kätte, kas wõi salaja, toda ime

nähtavasti põgenenud ja lendanud üle

Tõsiselt kaaluti aga Peeter 1 nuia

mäng, kus üksikuist segatud papi- või

asja, mis äkki oli saanud moekarjeks, an
des paljudele mänguasjade töösturitele
jälle üle hulga aja head teenistust.

lahe Eestisse. Leitud luustik kuulub weeseda ettepanekut peeti juba naljaks.

uus leiutis, maid igivana mõistatus-

sõnnikut. Iga kord tühjendades koorma,
mees võttis kaasa keldrist ühe naha.

Tabatu on «aremalt kohtulikult ka
ristamata.

Zuubrttrahad tulevad.
Vabariigi valitsus oma viimasel
koosolekul otsustas laulupeo juubellrahade

löömise kvfimuse, mille järgi eelseisva
laulupeo puhul lüüakse '350000 tükki
I-kroonilist mälestusrahostd. Nahad tule
vad umbes Srykorjatawate 10-margattste
rahade suurusi» ja Valmistatakse hõbeda
ja muu metalli segust.

Varemalt oli kavatsus lüüa juubeli»

rahasid vähem, kuid arvestades, etTartu ülikooli juubelirahad utt kiiresti
käigust kadusid, otsustati laulupeo juubelsi

rahafid lüüa suuremal arvul.

gari, Kurtna, Mäetagust, Järve, Moka,
Onttka ja Türsamäe pttrttusiwabrikud.
Piitttusivabrikute käimapanek võib sün
dida alles eelseisval sügisel wõi talvel,
valmistamiseks.

Saadlas ja NrikaSpeLaja.
Võrumaa Vastseliina kirikunõukogu
koosolekul nöukogu-liige R. Tirul küsis
nõukogu efimehelt P. Kaldalt, kas eestsei-

susil on teada, et mõne päeva eest ou
kogudusi õpetaja E. Eruits aleviku õllepoes pummeldanud, võõrast naisterahvast süles hoidnud ja teda suudelnud.
Nõukogu efimees «osta» sellele, et sää
rased kuuldusid on töestt liikvel. Kirikuõpetaja vastas, et tema võib teha, mida
tahab. Nõukogult et hakka ta luba küstmo,

kas õllepoodi minna ja naisterahvast

sülle võtta või mitte. Õpetaja ütles
veel, et fee, mls tema teeb, polegi nii
halb, vaadatagu, kuidas suurtes linna
des elatakse ja ollakse. Pikad vaidlused
lõppesid sellega, et küsimusi arutamine
lükati edast täiskogu koosolekuni, mis
tuleb kokku 26. märtsil.

ALUTAGUSE ELU
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UUESTI AVATUM

.VÕITLEJAS*

JOH. HÄNILASE

Pühapäewal, 2 aprillil s. a. kell 3.30 päewal.
Rahva etendusena
- NOORTE RÜHMA ettekandel —

saan ja lahakasplus

„Doctor Ameerikast"

Narvas Peetri pl. Na 6 Franki majas (M. Musta

G. Kraatzi ja A. Hoffmanni komöödia 3 vaatuse».
Pääsmed — 25 senti.

Soovitab ladust: kingsepa tarbeid, naha kaupu,

kaupluse vastas)

kalosse, kotikuid, viirsaapaid, lamba nähku
kasukateks. Kodumaa ja Austraalia lamba villu.

Õhtul kell 8

Kaupluses võetakse ka nahka parkimiseks vastu ja

Esietendusena

antakse pargitud nähku välja. Toorete nahkade

„Madam Flirt

ostmine ajakohase hinnaga.

G, Okonkowsky ja Vill Steinbergi operett 3 vaatuses

Valter Bromme muusika. Lavastaja: Rix Kuljus.

wmmmmmm

mmmmm
mmm
Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

Muusikajuht: Leop Vigla.

Tantsujuht: ftdja Kuljus. Dekoratsioonid: Wold. Pell.

Pääsmed: Kr. 15J kuni 35 senti, õpilased — 25 senti.
Pääsmete eelmüük: Raamatukaupl. „Kool“ Suur tän. 14; H.
Wõhma keliasepa äris — Joala tän. 16 ja teatri kassas 2 tundi
enne etenduste algust

Osa võtab Moskva Kunstiteatri näitleja

GRIGORI HMARA

Mbicjib „Bpam

elu-,
inwaliidsuse-,
murdwarguse ,
klaasi-.
koduloomade-,

iHimiimimimmiimiiimmimimmmiuiiiiiuiii
«nmiiimiimiiMtttimimiHmimtnitimimimtm

•miimnmiimtiitinnmi immmmiii
rahe*
iimmimim iitmiiiitimimmuiiHHiiiiiiiiiimmii
Edasikindlustuste vastuvõtmine valla seltsidelt

Kolmapäeval, 29. märtsil 1933. a. Neljapäeval, 30. märtsil 1933. a.

9»

OMA

Tule-,

^VÕITLEJAS* Kaks võõrusetendust
Riia Vene Draamalt

•I

9)

JUHATUS; TARTUS, RIIA TAN. 41, KOhETR. 3 44

»»

Peaagentuur. Rakveres, Virn Panga juures, Pikk tn. 2,

A. Andrejevl draama 3 v 5 piid. B. Lavrenevi näidend 5 v. 7 p.

KAASTEQEVAD: B. Alekin, A. Aleksandrova, A. Astarov, I. Bulatov, E. Buntschuk, E. Dolin, M. Saharova, V. Katenev, A. Polonskt,
N Popov, Q. Hmara, V. Tschengeri, V. Schahovskol ja L. Jaroschevitsch

TõbelEpanemlseks.

on Narva linn. Narva-Jõesuu alev, Auvere Joala, Peetri, Vaiva
ra, Narva ja Kose vallad kuni tõ klm. kauguseni, alates Repniku
asundusest ja Auvere külast, kuulutatud marutaudikahtlaseks
Pääsetähed; 2.50—75 sendini, õpilased 50 senti.
Eelmüük A. Apananski kaupluses Hermani tän. 11 ja etenduse päe piirkonnaks.
Kõik koerad ja kassid tuleb eelpoolnimetatud piirkonnas kuni
val teatri kassas kella 6.30 alates Vene Haridusseltside Litt
9. juunini 1933. a. kinni pidada ja ümberhulkuvad koerad ja kassid
ära hukata politsei ja eraisikute poolt.
Narwas, 22. märtsil 1933. a Nt 816.

J. LUTS, Fr. WERBERG,
linnapea. sekretär.

Kõrgem

KmUnmilase lo roamotn

pidamise kursus
Narwas, 6 es Peetri tnw. 10.

Algab lühiaeg
ne kursus järgmise teemiga:

1. Ameerika kahek. raamatup.
2. Kaubandusline rehkendus.

3. Kaubandusline kirjavahet.
Kursus on mõeldud alganulle ja edasijõudnu
tele. Õppemaks wäga mõõdukas. Lõpetajad
saavad wastawad tunnistused. Kursuste kest*
wus 1 Va kuud. Osawõtjaid registreeritakse 6 es
Peetri tnw. 10.
Kursuste juhataja.

Teadaanne.

Narwa linnawalitsuse Terwishoiu osakond teatab,

et 20. märtsist s. a. on Linna siimaambulatoorium;
Kooliealiste laste ambulatoorium ja Emade* ja laste

nõuandekoht üleviidud Linna haigemaja juurde,

barakk nr. 2 ruumidesse.
Linna haigemaja ambulatooriumi ja Mainimetatud asutuste wastuwõtmise tunnid on järgmised;
1) Sise,- lõikus-, sugu- ja naishaigu^te ambula

Teadaanne.

J. LUTS, K. UNDUSK, Fr. WERBERG,

linnapea. pearaamatupidaja. sekretär.
Narva Vene Ühisgümnaasiumi puudustkannatavate
õpilaste toetamiseks 26-al märtsil 1933 a.väljaloositud

loterii võitude nimekiri.
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9
38

83
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67
31
9
68
32
39
59
24
76
36
96
74

1084
1129
1226
1235

nr.
8

112
143
191

201

227
238
246
260
271

275
289
379
382
400
425
440
443
505
509
523
559
563

14

82
45
37
19
17

22
73
60
70
99
18
75
98
43
4
95
20
10

638
681
687
689
693
709
712
729
735
757
760
773
777
784
788
835
839
843
857
870
886
943
984
1007

41

57
34
53
54
44
16

29
100
15

80
26
12

30
38

1251

1253
1256
1260
1266
1271

1275
1317
1325
1477
1489
1491

1510
1513
1524
1533
1609

61
1

2
47
69
65
93
72
6
3
63
23
79
85
56
5
42
87

1738
1755
1844
1852
1855
1887
1890
2024

2033
2084
2090
2118
2167
2265
2269
2283
2285
2320
2350
2390
2394
2406
2435

11

48
66
64
94
33
89
62
46
58
49
7
90
84
51

35
97
52
27
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Narwas, Suur t. 1.
Kõnetraat 65

teegi kõrwal).

Teatata alt. .Pianiino*.

NIMEKAARTE,
PIDUKÜTSE1D,

ARUANDEID
KIRJAPLANKE,
MÜÜRILEHTI

Ja muid trükitöid valmistatakse |
kiirelt, maitsekalt ja soodsate I

hindadega. j

Tellimiste täitmine ka postiteel, j
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Teen kestvaid
elektri vii nnrulokke
3-flnl lo i-üol aprillil
NARVAS, POSTI t. 64

Pr. A. Treubergi

(M-me ALMA) juures.

Soeng 5-8 kr.

Tundide ettetellimine

algab 23. märtsil
samas.

nud ..Baid riikide ühendamisest" Saksamaa imperialismi hegemoonia all.

Edast kõneleb leht BM riikide liidu
loomisest, kuid sealjuures ei unustata üt
lemast, et fee loodawat rohkem enamlise

ida ja rewoluistoonilise liikumise - astu.
Fascistid tegutsewat aga teise .Ido-Eu*
roopa reorganiseerimisega*, öeldes, et
tuleb luua uus riik, kuhu kuuluks Läti,
Leedu, Walge-Wenemao, Ungari, Poola
ja Rõak -Wenemaast eraldatud Ukraina.

Keelati haakristi kandmine.
Wiljandis saksa kultnnrwolitsuse alg-

sa keskkoolis olid mõned Hitlerist waimustatud mees- ja nais õpilased hankinud
endile haakristi-märgid rinnas kandmiseks.

Koolijuhataja Knüpfer keelas õpilastel
sarnaste markidega kooli ilmumise, tähen
dades, et meil Eeslis ei pruugi faksasoost
kodanikel demonstreerida oma hitlerlust.

Wölmkäikude uurimistööd kesta vad

edasi. Seni on maaaluseid wvlarkÜike

Sport.
Königsbergi poksijad Narwa Võistlema.

Aprillis sõidab Königsbergi spordi
klubi .Sandowi" poksimeestond Tar
tusse, et seal Võistelda .Kalewiga".
Peale Võistlusi Tartus saksa poksijad
kawatsewad külastada ka Rarwat, kus

peawad matschi .Võitlejas'. .Sandowi- pokfimeeskond on oma kodumaal

läheb sakslaste wastu »t«fc", pole
weel selgunud.

R. Schelbach .Võttlejasse".
Eesti parimaid poksijaid ja oma
aegseid internatsionaale R. Schelbach,
kes seni kaitses Lüganuse Haridusseltsi

wärwe, on registreeritud Narwa .Võit
leja* spordi-osakonna liikmeks.

.VõMeja* pokfib Tallinnas.

Ühenduses waielustega Jaapani msndändi i ll olewate Wükse ookeani saarte
üle, mis enne sõda kuulusid Saksamaale,

Rarwa .Võitleja", Tallinna .Kalew",
Tallinna .Sport"', Tallinna .Poksiklubi^ Tartu .Kalew" ja Tartu .Poksi-

ja mida nüüd Jaapan Rahvasteliidust
lahkudes ei taha tagasi anda, tähenda

klubi". .Võitlejast*' sõidab Võistlustele
8 meest.

takse Berliini ametlikkudes ringkondades,

et Saksamaal on silmnähtaw huwi selle
küsimuse wastu. Küsimus olewat sarnane,

mandaat olewat lahutamatult seotud
tego.

Berliinis oodakse, et Rahvasteliit
ojarviiimata selle küsimuse päevakorda
wõtob. Siis a vaneb ka Saksa Valitsusel
wõlmalus oma seisukohta lähemalt kind
laks määrata.

Siuni- je nahahaigused.

Wastuwõtmine igapäew

fele kukkus puu jala peale ning purustas
wasaku jala «arbad.

Telefon nr. 208.

hutab umbes mertripaksune müür.

Saksamaa tahad Vaikse ookeani
saari tagasi.

Samuti sol wiga metsatöö juure»
Püssi vallas Soonurme külas eiutse«
Leonhard Ialasto, 17 a. toana. Wiima-

V abaduset. Nr- 29

täiesti säilinud. Jämedad palgid on risti
üksteise sisse haagitud, umbes meetrilaiuste ruutudena, mille Vahed täidetud
peene ki mi prügiga ja siis kaetud laiade
paekirnift tohwiitega. Palgid oga ei ula

1. ja 2. aprillil peetakse Tallinnas
A. Poolgafe karikale klubiwaheUsed
pokstwöistlused, millest wõtawad osa

Vigastada Püssi metskonna metsas puid
saagides. Saag haawas «afakut kätt.

kella 10—1 ja 4—7.

bastionid on ehitatud palkidele, mis

nimekamaid. Narwa poksimeeskand, kes

Maidla möllas Rääsa külas eluiseV
Meinhard Männi, 18 aastat wana> sai

R. DILS

uurimisretkel, kusjuures leiti, et kindluste

turistidele Vaatamiseks awatud juba um
bes 2 kilomeetri pikkuselt, peale selle mõ
ned huwitawad keldrid.

Said viga tSS juures.

JUUKSUR

Narwa maa»alust«.w SlDkSikude uuri-

mlseks läinud reedel linnapea 3* Lutsu
poolt ott moodustatud järjekorraline eks
peditsioon. Ekspeditsioon Viibis 6 tundi

Lätis ia Eestis, lest Hitleri poolrhMjoteks olewat hulk VM paruneid ja

Rt h i asieliidu mandaatide üldpõhimõt-

(Sinka m., Juhkentali ap

WölVkäike lahti juba 2 km. pikkuselt.

tu wälismüüri leinani, millest neid la

Nais-» sugu* Jasisehatgused

kella 11—1 ja 5 7. Narvas,

Mullusel ms! iili.

Nõukogude häälekandja .Prawda"
kirjeldab seisukorda, mis tekkinud Brlii
riikides pärast Hitleri wöiiu Saksamaa'.
Leht ütleb: Saksamaa sünnitab äremust

Iwii.
Wastuwõtmine äripäewadel

TRÜKIKODA I

„prsvda", riitier ja
Balli riigid.

mida Jaapan ei saa mai lahendada Üksi.
päini Lahendust tulewat otsida rahwuswoheMel teel, sest Waikse ookeani saarte

j \ PÕHJA EESTI j pianiino Joala tän. nr. 19,

EiimminmiHHiHiiiiimiinnitiiMmiiiiniiHMMHntimininiimuwimuuiitiiiuHmuuMiiiiinHHUiiiiuiiiiiiiHinh

loomine suurriikide diktatuuri kawot uste
wastu. — Wälkeliidu riikldei olewat kuuldawosli walmlmas ühine memorandum,

71

lk. Haria leirite

Narva Linnav. Tervishoiu osak.

Euroopa wäikeste sa keskmiste riikide bloki

monarbiste, kes ei olewat meel loobu

Pilet

92
125'
55

Laupäewal peeti WAkellidu riikide
esindajale konwerents, kus ott arutusel

maisused terawali hukka mõistetakse.

Narva linnavalitsus juhib maksjate tähelepanu sellele, et
1933. aastaks linnavolikogult määratud voorlftrimaks ä 5 krooni
hobuse paa t tuleb tasuda pooles osas 1. aprillil ja pooles osas
I. oktoobri; tähtaegade möödumisel aga nõutakse see maks
sisse kahekordses suuruses.
Narvas, 24. märtsil 1933. a. Nš 829.

UI

Väikeriigid hakkavad vastu.

milles nelja suurriigi bloki loomise ka-

toorium—wastuwõtmine kella 11—13.
1611
66
2) Siimaambulatoorium — esmaspäewal, kolma91
1644
28
päewal ja reedel kella 9—10.
13
2451
21
50
1690
77
3) Kooliealiste laste ambulatoorium—kella 12—16.
78
81
2452
1725
88
40
4) Kooliarstide wastuwõtmine — kella 14—15.
Võidud antakse välja ainult piletite ettenäitamise)
5) Koolilaste siimaambulatoorium esmaspäewal
Narva Vene Ühisgümnaasiumis l kuu jooksul peale
ja laupäewal kella 14—15.
6) . Emade- ja laste nõuandekoht — teisipäewal, loosimist iga pühapäeva! kella 12 kuni kella 15. Välja
kolmapäewal, neljapäewal ja reedel — kella 14 '/a—16Va. võtmata võidud loetakse annetusteks.
7) Hambaarsti kabin ett — kella 12l/a—-14l/a*
««111MWWMMMMMIM
8) Röntgeni kabinett — kella 12—13.
9) Kõrgustiku päike — kella 17-st alates.
Juhuslikult müüa täiesti
Narvas, 24. märtsil 1933. a.

Auna Hiinlased wõitlustes jaapanlastega on teatawasli Varustatud palju Hat*
wemini kui nende wastased. kasutawad nad sageli wäga osawaid nükkeid, pildil
koletise lõustadega tohutu hiina õhupall, mis peab jaapani sõdureile hirmu peale
ajama ja need nii minema kihutama.

Sellekohaste Narva I jsk. politseikomissari teadaannete põhjal

Algus kell 8.30 õhtul.

Ed. Hendrikson’1

Omapärane sõjapidamine Kauge-Zba».

könetr. 109.

Esindajad: Jõhvis, härra H. Liii, Turuplats nr. 1, könetr. 4.
Narvas, härra A Hochmuth, Posti tn. 41,
ja kõigis rahvarikkamates kohtades.

Kursused ReoS ja Soonurme-.
Reo külas on käimas perenaistele
kangakudumise kursus. Kursus kestab S

nädalat, osawõtumaks on üks krosn.
Kurb st juhatab prl. W. Krautmann.
Soonurmes olgawad worsiiwalmistamise kursused, mis kestawad nädal aega.

Vajatakse
•estorani

lnle. lüli, liftilt
klauniuii, kõigi- ja

nii iiveiluri.
Lähemalt: Tallinn, Kopli
tän., 10. .Sihva*, Adler.

NÕUDKE

Mu teed!
Proovlpaklkesed toi
duainete kaupl. saada

tasuta
NARVA LADU jälltmüüjateie: Väike Kaupmeeste
Ühingus.

Vastutav toimetaja Hans Lill
Wäijaandja K.-Ö. ..põhja Eesti".
K.-ü. .Põhja lesti* trükk Narvas 1933

