Üksiknumber 5 senti.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhwis Rakwere tän 7 a
Telefon 48
Toimetaja kõnetunnid esmas
päewal, kolmapäewa', nelja
päewal ia laupäewal k 9—11

Kontor awatud kelia 8—6

ilmub Jõhwis

Käsikirjad, mis alalistelt kaastöölistelt ei tyhe, aWaöflfse maksu alla, kui
neil tasunõudmine peale kirjutatud. Tarwitamata Jäänud käsikirju ei hoita

Ms 5

Kuulutuse hinnad: 1 millim. 1 weerul kuulut. külje! 3 senti, lehe tekstis Ja
eesotsas 8 senti, Tööotsimise kuulutused põole hinnaga, Kuu'utusi wõetakse wastu lehe ilmumise eelpäewal kuni kella 12.

igal kolmapäewa! ja laupäewal

ilma wastawa soowiawaidusfeta alal.

Jõhwis, lau päewal 18. jaanuaril 1932. a.

Lõõts Ksrillsslsie tööd

■

lvi üleni iiolikogu lorite koosolek.

Riigiteenijate abikaasad ametist lahti.

Kas palka kärbiti wähc?
renti kõigest 50 krooni aastas. Palga

Tööpuuduse pinge on praegusel
ajal wäga suur, tööliskond ägab töö
puuduse all, 14.000 abitahtjat on re

gistreerinud endid tööbörsis, kuid rää

kimata weel nendest, kes ei ole töö
börsis registreerimas käinud — nende

tööpuuduse all kannatajate arw on
weel palju suurem. Tööpuudust aga
aitab suurendada rohke haritlaste pere,
kelledel ei ole ka midagi tegemist, iga

päew loeme ajalehtedest ka ametnik
kude koondamisest nii riigi- kui ka era

asutustes. Suur haritlaste tööwägi
ootab kõigil aladel ametit ja tööd, ei
ole enam seda kõige mustematki tööd,

nagu paari aasta eest, et kui ametist
lahti said, wöisid wõtta kangi wöi la
bida ja walida omale uue tööala.
Mis tuleb mõelda wöi öelda prae
gusel ajal, kus turukubja kohale kan-

' dideerib eesti ülikooli lõpetanud isi
kud wöisteldes suure hulga keskkooli
lõpetajatega. Jsk. arsti kohale 50 kohasoowijat Waiwaras, ärijuhi kohale
40 kohasoowijat Iögewal jne. ka niiwiisi kõigil aladel on nii suur haritud
tööjõu pakkumine!.. Kui mõni aasta
tagasi hädakisa tõsteti ja juttu tehti
haritlaste üliproduktsioonidest, siis oli
see ainult wäike eelmäng sellele, mis
praegu olemas on.
Valitsus annab hädadekreete kau
nis tihti, kuid et seda küsimust lahen
dada, sellele ei ole ta weel ligi saanud.
Kodade arwu tõstetakse ja tolli kergi-

Palkade kärpimine oli aga sellest tööst,

mis oleks tulnud ette wõtta laiemalt.

kärpimine — 4 protsenti palgast, teeb

Tahes wöi tahtmata, warem wöi
hiljem tuleb see löbi wiia, et riigi

kuus ainult 4 krooni 80 senti wälja,

ametis ei saa teenida mees ja naine
mõlemad, see peab lahenema õigepea,

sest haritlaste tööwägi ootab elamise

wöimalusi. Lätis ja Saksamaal on
see nii läbi wiidud ja meie ei saa tei
siti, kui peame seda samuti tegema.
Ei ole õige inimlikkuse seisukohast, et

samal ajal üks perekönd peab mitu
kohta kinni ja ostab kinniswarandust,
kuna teine perekond, kellel samad tööwõimed, peab samal ajal nälgima.

Meil on igas ametiasutuses ame
tis inimesi, kelledel abikaasad samuti
kõrget kuutasu riigilt wõtawad. Näi
teks ISHwi telefoni keskjaamas on kõik
abielunaised ametis ja nende mehed

teeniwad riigilt wähemalt 100 kroo

nilise kuutasu. Cnt samal ajal on
alewis palju haritlasi, kes poolnäljas.

Lubatagu weel palgawähenduse
kohta mõni sõna öelda. See wähen-

damine, mis walitsus siiani wastu
wöttis oli niiwõrt wäike, et see kuigi

palju wälja ei teinud. Wötame kas
wSi maa koolijuhataja palga, siis

tähendab 12.000 sendi asemel hakkab
nüüd koolijuhataja saama 11.520 senti
pluss kõik lisatasud.
Sarnast palka ei saa praegu waesel
ajal kÜÜ ükski, ka see, kes seda palka
ise saab, õiguse seisukohast õigustatuks
lugeda.

Riigiteenijad södiwad kõik palkade

Vähendamise wastu suure õiguse ja
lärmiga, et nendele tehakse ülekohut
ja nemad on need, kes peawad esime

ses järjekorras kannatama. See on
loomulik, et ükski peremees ei saa roh
kem maksta, kui tema majanduslik jõud
kannab, ka riik mitte, meie ei saa noob

lid olla ja suurt shesti teha enesehäwitamise mõttega.

Juba noorsoo, selle haritlase noor
soo pärast peame teadma, et neile
tuleb anda samuti elamise Võimalus,
et ei kaswaks niipalju rahulolematust
ja pessimismi noortesse.
Peame katsuma anda elamise wöimalust noortele haritlastele ja suurte
perekondadele kes koondamise all on
koha kaotanud, selleks kadu mitme koha

1) rahaline tasu — 12.000 senti kuus,

pidamisele ning ühe perekonna eesõi
gustatud teenistuswöimalustele.
Haritud tööjõud, mis praegu tööta,
on organiseerimata, kuid selle organi

2) priikorter tõesti korralik, 3) prii
küte, 4) prii walgustus 5) prii õuna

wast liikuma pannud meie walitsuse

Lakse, kuid ei awaramat elamist, leida,

puuaia kasutamine ja 6) 18 tiinuline

ajud.

selleks ei ole aega, ei ole tahtmist.

toolikoht, mille eest maksetakse wallale

näeme, näiteks saab algkooli juhataja,

kellel on õpilasi koolis 20 ümber

Iisaku wallawalitsuse puid warastati
Puude otsimisel awastati „samagonni" wabrik.
Hiljuti selgus, et Iisaku wallawa
litsuse puudest, mis olid lõigatud Varesmetsa küla lähedal on Varastatud
umbes 3 sülda. Kahtlustati vuuriitadest mitte kaugel elutsewat Voldemar
Arjut puude warguses. Et asjasse sel
gust saada, sõitis kohalik konstaabel

ühes wallawanema abiga Kolmeku
ninga päewal Arju tallu läbiotsimist
toimima. Et nim. talupidajat momen
dil kodus polnud, saadeti talle järele,
kuna perenaine keeldus ruumistd ette
näitamast ja oli ise millegi pärast wäga

ärritatud, missugune asjaolu tekitas
konst. kahtlust. Vahepeal oli peremees
: ife koju tulnud. Nüüd ei aidanud enam

mingi rohi waid tuli ruumid ette näi

stsseastumata mööda minna. Seaduse
silm soowis ka selle salapärase ehitise
sisemust näha, millest nii aukartust ära-

tawalt kaugelt mööda taheti minna.
Sisse astudes awanes waatajaile pä
ris korrapärase wiinaköögi sisemus.
Suured tünnid olid täidetud käärima
ja juba aetud meskega. Ajamise apa
raat oli küll momendil koost ära, kuid
torud ja jahutajad kõwerikud ootasid
ainult ülesseadmist, mis wast saunalaupäewaks koost olid lahutatud. Sau

na ruumist leiti ka weel kuus algu
warastatud puid, kuna ülejäänud osa
oli wist juba pühademärjukese malmis

tamiseks ära põletatud. Vat sulle siis
kink kallil Kolmekuninga päewal.

data, kuid saunast katsuti niisama ilma

Tuletõrje leppis Wiegeliga.

Iöhwi tuletõrje ühingu juhatusel
oli kauplemine ehitusettewötja Wie

geliga, kes nõudis tuletõrje maja
remondi eest 1.050O00 senti, kuid nüüd

leppis ta siiski 847.000 sendiga, nii et
kauplemine aitas: maha tuli 173.000
senti. Eelarme oli tehtud 475.000 sen

dile, kuid pärast tuli töid juure. Ehi
tuse waatas üle insener Dunkel K.
Iärwelt. Lähemal ajal tuleb see re
mondi summa peakoosolekule otsus
tamisele.

i Tagasiminek Iõhwi ärie us.

Iöhwi ärielus on tagasiminek paari

aastaga suur. Käesolewa aasta alul
wähenes Jõhwis jällegi 3 äri wörra.
Uusi tuleb juure üks. Praegu on tüh

je 8 äriruumi. Ka äriruumide üüri
hinnad on alla läinud, kui möödunud
aastal weel nõuti öriruumist 10.000
senti, siis käesolewal aastal lepitakse
juba 4000 sendilise kuuüüriga. Korte
rite hinnad alanenud aga napilt.

! Mäetaguse wiinawabrik hak
kab uuesti töötama.
Mäetaguse wiinawabrik on tööta' nud juba mitu aastat, olles ümbrusi konna pöllupidajatele suureks abiks
b kartulite realiseerimisel. Käesolewal
Jj aastal pidi aga wabrik jääma seisma
i suurte remondikulude tõttu, mis möö* dapääsematud, nagu uus aurukatel,
katlamaja jne. Remont ühes uue kat
laga läheb maksma umbes 5000- 6000.

Metsanduse arendamine Alu
tagusel.
Otstarbekohane erametsanduse,

majandamine, uute metsade istuta
mine ja talude ümbruse ilustamine
on meil jõudnud wäga palju sooritada.
Hiljuti asutatud metsaühingud on too
nud palju elawust ja olukorda suuresti
parandand iga kewadiste metsanäda
lalega. Lisaks sellel on aga weel palju

tööd nagu õige raie järjekord, metsa
arendamine, puude ja palkide ülestöö- .

tamine kahjurite wastu wõitlemine,
puu taimede ja seemnete tellimine.
Kõigi küsimuste lahendamiseks on
Iöhwi metsaühing omale abiks palunud
nõuandjaiks usaldusmeesteks, kes ka

kõik wöimalust mööda hääsoorilikult
kaasa aitawad: B. Harten — Kohtla —
metsa rewident; A. Laanso Edise; A.

Välja Eoldino. J. Bachman -

Tudulinna, J. Rihwk — Kiikla, J.
Raig — Mäetaguse, Koi ka —
Moka, Epfelbaum — Iöhwi, C.

T i m u s t jsk. agr. ja nendele lisaks
weel teisi metsategelasi.

Taraiuise wabat. tulet. Ühing,
on oma wõrdlemist lühikese eluea kes
tel näidanud üles edukat tegewust. Nii
osteti kohe peale asutamist käsiprits,

mille puhul tehti laenu. Nüüd on
waatamata rasketele aegadele tasutud

ka wölg. — Ka on ühingul omal pritsikuur mis suwel ühiselt talgutega ehitati.

seerimine, ja massi ühised nõuded oleks

■ W. M.

Jisahu muusiha~hiM*~

fa.nd.use seltsi uus

juhatus.

Pühapäewal, 10. skp. pidas Iisaku
muusika-kirlanduse selts omas ruumes
aasta peakoosoleku, kus ksgu uus juha

tus Valiti. Juhatusse pääsesid järg
mised isikud, kes siis oma wahel kohad
järgmiselt ära jagasid: esimees: Mägi.

kirjatoimetaja: G. Klaar, kassapidaja:

V. Kaarlöp, muusikaniide esitajaks:
V. Treilman, ja näitlejate esitajaks:
D. Lulla.

4 ükstkpat. rr.ajül wiiaksc üle
Narwa.

IV aastakäik.

Sotsialistid „södisid" omawahel kätega.

Oksjoni wastu protest rahukokKu.
Iõhwi alewi wolikogu koosolekul,
kus alewi wekslite protestimineku asi
ja sellega kaasaskäiwad oksjonid alewi

waranduse üle arutusele tulid, ku
junes teistpäewal, 12. jaan. õhtul kell
8 tormiliseks. Kõige aja näidati wastasrinna Volinikkude poolt, missuguse
suure wea alewiwalitsus tegi sellega,
et wekslid protesti last. Alewi Varan
dust tahetakse nüüd seaduse teel oks
joni eest kaitsta; wolikogu andis selleks

wolitused alewiwalitsusele. Alewi wö
lad töusewad 4 milj. sendile.
Esimeses järjekorras oli oksjonile
määratud elektriliin 26. jaan., mis oli
hinnatud 500.000 sendile, muude wa
randuste oksjonid oleks tulnud hiljem
„Kui meie nüüd oksjonite wastu ^

maksumäärasid, sest arwesse wöttes

alewi suuri kohustust, lootis Viru
maawalitsus, et alew wastawalt mak
sumäärasid tõstaks ja sellega wõlgadest

kiiremini lahti saaks.
Kirew koosolek lõppes ametlikult

kell V2IO õhtul, kuid lõpu finaalis
oli weel tüli sotsialistlikkude wolinik-

kude J. Odeni ja M. Treilmanni wahel. M. Treilmann läks Odeni juure
ja ütles sellele, midagi altkäe maksust,
kurd see sai nendest sõnadest nnwõrd

ärritatud, et lõi M. Treilmann'i käega.
Oden tahtis küll pärast leppida, kuid
Treilmann ei leppinud, öeldes, et ega

meie wahel ei ole midagi olnud.

Oden ei olla Treilmannist õieti aru

saanud, wiimane seletanud liiga suuprotesti ei awalda, siis teeme endidr rest maksust, kuid Oden saanud aru

Eesti wabariigi ees narriks," ütle^ nagu räägitud altkäe maksust. Ärew

alewiwanem Lepik. ^meeleolu oli kõigis - ruumides, ühele

„AleWiWalitsus on juba eunast nar ^poole kogunes publikum ja teisele
riks teinud" tähendab wolinik A Ka
wolrnikud, andes - wolinike!e ruumi

b i n wahele. §S

„Siis teeme w e e l n a r r i m ak s",
ütleb lõpuks Lepik.
Alewiwolikogu juhatajaks Valitakse

H Lill (end.) ja abiks J. Oden (end).
Maksumäärad wõetakse wastu endised,

mis möödunudki aastal. Esimene kord

ei kinnitanud Viru maawalitsus neid

kaklemiseks, kuid teised ei julenud kä
sitsi kokku minna.

Mõlemad wolinikud kuuluwad Vo
likogus sotsialistide perre, kuid eri ni

mekirjade järele, M. Treilmann aga
kuulub Valitsusega ühte, kuid J. Oden
on Vastasrinnas.

Tormine koosolek Iärwe »Aitas".
Jõhwi t. ühingu abikpl. Järwele.
Iärwe tarwitajate ühingul, „Aital"
on kibe käes. ETK. ei tahtnud enam
pühadeks kaupa anda, sest „Ait" oli
annud juba palju weksleid, aga neid

wälja osta ei suutnud. „Aita" juha
tusel ei jäänud muud pääsu üle, kui
müüa kinniswara ETK. wölgade kat
teks. Kinniswara müüdigi 3750 kr
eest ära. Kinniswara oli warem hin
natud 5500 kr. wäärtuses. See juha
tuse teguwiis, mis weel pealegi kuu
lub põhikirja järele peakoosoleku ot
sustada keerutas tubliste tolmu. 10
skp. „Aita" erakorralisel peakoosolekul,
kus müügileping tuli kinnitamisele. Et

päästa mis weel Võimalik, kinnitati
leping.

Et ühingu tegewus järjest halwe-

neb, sest kehwa aja tõttu wõtawad
jookswa arwe omanikud oma arwed
ühingust wälja, ning paistab et krahh
lähemal ajal nii-kui-nii tuleb, otsustas
peakoosokek — et wäiksema kahjuga

leppida — juba Iöhwi tarwitajate
ühinguga ühineda. Iõhwi tarwitajate
ühing olla nõus kaupu turuhinnaga,
liikmete osamaksud ja jookswad arwed
üle wötma.

Iärwe tarwitajate ühingul oli osa

kond Eakal ja kuna see on puudu
jäägiga tegutsenud, otsustas peakoos
olek Eaka osakonna likwideerida. Puu

dujäägi kohta weel täpsed andmed
puuduwad. On kindel, et puudujääk
on. Pealiskaudse arwestuse järgi kõi
gub see kahe- kolmesaja krooni ümber.

4. üksiku pat. majandusülem Soobik

Viiakse üle Narwa kompaniülema ko
hale. Tema kohale tuleb Narwa töökompani ülem kapten Talbast. Mõni
nädal tagasi rewideeris 4. pat. tege
wust riigi kontroll ja see ülewiimine

on selle kontrolli tagajärg. Admistratiiw korras tagandati omalt kohalt
ka majandusosakonna kirjutaja Karl
Mägi, kellel oli sekeldusi pataljoni
pesurahadega.

Irsakus paljastati
samagonniwabrik.
Warastatud puudega ajas
samagonni.

6 oksjonit Moidowal.
8. skp. müüdi oksonil Moldowi kü

las Vold Vilbachil 51 krooni eest
elumaja ja Karl Kembo uus rehepeksu

garnituur 700 krooni eest. Lähemail
päewil müüakse weel kahel talupere
mehel hobuseid ja muid loomi.

Moidowal kakeldakse.
Algkooli õpilane sai raske haawa.
Moldowi külas lõi omawahelisel
kakelusel 16 aastane Erich Välja Aa

algkooli 5 kl. õpilasel Aleks. Lontil
kiiniga parema käeluu puruks

Jõhwi ümbru&es tänawu wähe
metsatöid.

Wõtstlus lööb metsaweo hin
nad alla.
Mees ja hobune teeniwad töö
senti päewas.
Iöhwi 4. pat. puude wedu oli wähempakkumisel neljapäewal 14. jaan.
Väljakuulutatud.
Pakkumisest wöttis osa 12 isikkut.
Vähempakkumisel pakkus kõige odawa-

malt Vasawere küla mees H. Vene mi,
et hobusemees wõib päewas teenida
120 senti, kui ta ise tahab weel kasu
ka saada, siis peab puid wedama 100
sendiga. Pakkumist oli jälgima tulnud
umbes 40 meest, kes sarase hindade
solkimise peale õige pahased olid.

Iisaku wallawalitsus ostis sama
walla elanik E. Malmilt puid, kes siis
puud metsast wäljawedas ja talunik
V. Arju juure maha pani. Kuid peagi

metsatöödele. Metsatööstused tööta-

Dr. Lasberg kursustel.

hakkasid puud kaduma ja kahtlus nüüd

wad wäga Vähesel määral. Sügisel

Linna-ja maa-arstide kursused al
gasid terwishoiu peawalitsuse korral
dusel ja toetusel Tartu Ülikooli juu«

muidugi langes V. Arju peale.
Neil päewil toimetasid Iisaku kons

taablid A. W. juures läbiotsimise.
Osa warastatud puid leiti talu rehealt ja ülejäänud puud leiti saunast,
kus ka parajasti „elutilgake" tilkus.
Nüüd meest ootab igatahes kahe
kordne raske karistus.

Lsksa insenerid huwiiatud
meie põlewkiwist.
Saksa inseneride ühingu sekretär

Metsasaaduste odawus mõjub tun

duwalt tänawusel talwel Alutagusel
alanud metsatöö on Alutagusel lõpule

jõudnud. Ka kogus sügisel Vähese
töö peale rohkesti töölisi. Tänawused
metsatöö hinnad on imeodawad. Kõige

res 11. skp. Kursusest peawad osa wötma
ja wastawad katsed sooritama kõik oma-

enam wöis tööline päewas teenida 2
kr. Ka metsawedustd on tänawu Iöhwi ümbruses wähe. Vaewalt aga on

walitsuste teenistuses feiswad arstid,
nagu linna--, maa- ja- alewi arstid. Eel
mised kursused leidsid aset umbes 5

weohinnadki rahuldawad.

Kohtla-Iärwe õliwabrik wühendas töölisi.
Kohtla-Iärwe riikliku pölewkiwi

wiibis neil päewil K.-Järwel, tutwu-

tööstuse õliwabrik wähendas möödu

nedes meie pölewkiwi tööstusega. Saa

nud nädalal tööd. Nüüdsest peale

dud muljetest esineb ta Riias'ja Ber
liinis loengutega

Ispsissed külla K,-Järwele.

hakkas ta käima 5 generaatori asemel
3 generaatoriga. Töölisi oldi sunnitud
selle tõttu töölt ära wötma 12, need

Tapalased on soowi awaldanud
esineda K.-Järwel operetiga ja oma

paigutati tööle maa alla. Pölewkiwi
kaewanduses maa all on töö endine
ja weidi suurenenudki. Bensiini wab

orkestriga.

rik töötab endise koormatuse juures.

aastat tagasi ja kestsid kuni 8 näda
lat, praeguste kursuste kestwus on
ettenähtud 6 nädalat, kuid selle eest
on päewade töötundide arw tuntawatt
suurendatud. Pearõhku kursustel pan
nakse iseäranis waimuhaiguste, terwishoiu ja kohtuarsti teaduse peale,
peale muude käsitakse weel suguhaigusi, bakterioloogiat ja lastehaigusi.
Kursusest osawötjaid ülepea 25—26

arsti, nende hulgas ka Iöhwi jsk. ja
alewiarst Dr.' H. Lasberg.
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on ainult Asutis Nehatu
Rahvamaja ioteiiil.
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105 korda

tJuuvik^evakennadS

Poliitiline mustkunst.

Kaarnate näljane kisa kostub ka ftfavwas.
Rahwas tunneb tüübiliselt oma
suguseid olewusi — kaarnaid, kes juba

kaugelt haistawad saaki, kui külas
midagi sünnib. Siis kogunewad nad
kokku juba warahommikul ja töstawad
näljast kisa ja nagu õigusega tikuwad

ligemale, kust neid kihutatakse küll
mitmekordselt minema. Kuid weel
suurema kisaga lendab kaarnas ikka
jälle tagasi.

Otse rabaw sarnadus niisuguste
näljaste ja saagiahnete kaarnatega
paljastub wiimasel ajal mõne inimese

tegewuses, keda laiemalt tuntakse,
kuigi ainult eitamast küljest ja kes
kipuwad esinema meie awaliku elu
tegelastena, maatamata üldisele pilke-

awaldusele, mis nad rohkem kui ära-

teeninud on. Kuid nende inimeste
igasuguse sündsustunde puudumine ja
alasti egoism kihutab neid kõige peale

waatamata wälja kui näljaseid kaar
naid, kui Mas midagi sünnib.

Praegu on meie poliitilises elus
saabumas suursündmus — ühendatud
rahwaerakondade ja tööerakonna ühen

damine. See loodetaw suursündmus
on lagedale wisanud ka mõned tüü

suur ja loom ning hakkas kohe asu
tama omale wastawat poliitilist woolu

ehk parteid, millele ta nime andis
„Radikaal". Kuid radikaalil oli küll
põhikiri registreeritud, oli ka peale
dr. Wilmsi 'weel mõni asutaja liige,
kuid muud enam mitte midagi. Puu
dus wähegi üldisem poolehoid.

lendawad poliitikud kokku ja lõi uue
„erakonna", mille peamine põhimõte
ja programmiline maksimum seisab
sellest, et tema nõuab rahwaerakonnalt
ja tööerakonnalt ka enese koondamist
ühes rahwaerakonna ja tööerakonnaga

Teisiti öeldud — dr. Wilms nõuab
nüüd, et tema saaks jälle tagasi wõe-

Siis püüdis mees lüüa igatewiist

tud, kust tema alles hiljuti lahkus

lärmi ja tõmmata enesele tähelpanu,
kuid kõik osutus asjatuks, sest mees

sellepärast, et see tema põhimõtetele
ei mastanud.

ei olnud isegi millekski küllalt suur
ega ka loom. Kui selgus, et ise mi

Seda ci saa kuidagi teisiti nime

dagi ei suuda teha, siis hakkas Wilms
koputama olemasolewate poliitiliste
parteide ustele, paludes wastuwõtiu
küll rahwaerakonnalt, küll asunikelt,
küll sotsidelt ja säädes samme muja
legi wähemate rühmituste poole, kuid
kuhugi ei palutud sisse, sest teda tunti

tada kui poliitiliseks müstakunstiks.
Mujal maal oleks sarnane tegemas
üldsuse poolt suuremat halwakspanu
ja pahameelt leidnud ja sarnasest te
gelasest oleks kaugele hoitud, kui hir
mutisest. Kuid Narmas on siiski leidu
nud mõned inimesed kohaliku ajalehe

wäga hästi kui poliitilist edwistajat

„Pöhja Eesti" talust, kes on end as
jus solidaarseks tunnistanud. Kuid

nii neist palwerännakuist kui ka tema

selle wastu ei oleks ju kellegil midagi

tööerakonnast lahkumisest ja tema
muust tegewusesi. Nüüd sai sellel
härral otse hüsteeriliselt hirm, et ei
saa enam tulemusse Riigikokku, sest
ei leia sarnast kihti ega rühmitust,
kust leiaks tormilist poolehoidu ja

öelda, kui ta seda teeb oma nimel.
Kuid need paar-kolm Narma härrat
on dr. Wilmsile ia tema uuele era

bid, kes arwawad end õigustatud

Kuid siis wSttis keskerakondade

olema poliitilisel areenil tegutsema.
Silmapaistwamaid neist on omapära

koondamise aktsioon ühendatud rahwa-

Narma töösturid peaks küll oma

erakonna ja tööerakonna ühendamise

selt üldiselt tuntud dr. Wilms, kes

näol reaalsema kuju, mida tormaski

prestiifhi rohkem hindama ja sarnased
tüübid, kes neid mäljastpoolt tumedate
mõtetega juhtima kipuwad, selgesõna

alles natukese aja eest kilina ja koli

härra Wilms ärakasutama maksku mis

naga lahkus tööerakonnast sellepärast,

maksab. Kui Tallinnas parajasti peeti
rahwaerakondade kongressi ja räägiti

liselt eemale tõrjuma. Muidu möib

keskerakondade koondamise wajalikkusest

juneda.

et tööerakond ei olla küllalt pahem

poolne, ei jaga ja ei poolda tema
poolt kokkuklapitud fraase sotsiaalsest

meie poliitilise elu terwendamise ots

olukorrast; lahkudes ta püüdis olla

tarbel, kutsus ka dr. Wilms mõned

Il üldlaulupeo teini! eelproov Koivas
Toibub 7. weebruaiii. — Ptoowile on kutsutud 15 koori
606 lauljaga.

Üldlaulupidu suwel pidamisele.
X üldlaulupidu peetakse Tallinnas
tulema aasta suwel, eeltööde tegemi
seks on seega jäänud aega weel ll/2
aastat.

Möödunud aasta kulus kooridel
laulude . õppimiseks ja koorijuhtide
instrueerimiseks lauljate liidu poolt
nii koorijuhtide päewadel kui raadio
kaudu ja kirjateel. Käesolewa aasta
jaanuari lõpust teeb lauljate liit al
gust laulupeo eeltööde wiimase ja mtensiiwsema osaga — eelproowidega
kohtadel. Eelproowide pidamiseks on
kogu maa jaotatud 22 üldjuhi- ja 24
instruktori-ringkonnaks. Üldjuhtide eel-

proowi-punktidesse kuuluwad r.oro,
instruktorite eelproowi-punktidesse 3500

segakoorilauljat. Esmajärjekorras tee
mad eelproowidega algust üldjuhid,
nimelt esimese proowi peab üldjuht

L. Neumann (Tartust) Rakweres
pühapäemal 24. jaanuaril Rahwama-

jas. Eelproomi algus kell 10 hommi
kul. Sellele eelproowile on lauljate
liidu poolt kutsutud lähemast ümbru

ril, juhatab L. Neumann. Proomile on
kutsutud 15 koori 606 lauljaga,

seisukord üsna kompromiteerimnks ku

MiiiMiensl.
A. Sttvardi referaat „Siiii°
linnu" jahil.

Narma Kunstiühing on elawamale
tegewusele asunud. Mõeldakse korral
dada referaate ja koosmiibimisõhtuid.
Esimene referaat kitsamale ringile —

peaasjalikult tegewliikmetele — oli
laupäewal, 9. jaanuaril 1932. Referen
dina esines kunstnik A. Simard. Oma

koorile 437 lauljaga.

referaadi pealkirjaks oli ta pannud:

Neil proowidel harjutatakse järg
miste üldlaulupeo laulude kokkulaull
mist: „Mis sääl kõnnib" — M. Saar,
„Palumine" A. Kapp, „Laulik" — E.

linnu" all mõistis kandwat ideed kunstiliikumises ja näitas, kuidas see „jaht"
aegade kestel oma ilmet on muutnud.

..Sinilinnu jahil," kus ta „sini-

„Narwa statistika 1931."

surmani" — Kunileid ja „Tantsides"

Narma linna statistikabüroo kirjas

— M. Saar ning ! osa M. Saare

tusel möödunud aasta lõpu! ilmus
statistiline aastaraamat „Narwa sta

„Hommikulaulust"
Wirumaa kooridest on kutsutud mõ

ned proomile Tapale, (juh. T Wettik)
14. meebr. ja Rakke (juh. T. Wettik)
13. märtsil.
Ülejäänud eelproomi punktides Wi-

rumaal: Kadrinas, Simunas, VäikeMaarjas ja Palmses, millistes eelproowe hakkawad juhatama instrukto
rid, selguwad harjutuste päewad hiljem.

■. SSSR-ist.

Tartu maja o nt anike hääle

kandja kirjutab „töökoondisest" järg
misi:

„Dr. F. Wilmsil ja tema paa
ril jüngril on tahe, maksku mis
maksab, politikat teha, kas wõi
juurikate kaswatamise propageeri
misega. Selleks asutati „Radikaal",

mille osakonnale ka Tartus püüti
hinge sissepuhuda, kuid kõik jäi

tagajärjetuks ja nüüd on ka dr.

Wilms sellele käega löönud ja
oma jüngritega uut erakonda —
„töökoondist" organiseerima haka

erakondi asutama hakata, sest muud» <

ülesannet sellel erakonnal ei näi I
olewat, on küll waewalt tasuw." 1

Ja edasi: ’

„Dr. J. Wilmsi poolt asutati uus
erakond, rahwuslik töökoondis. Asuta
miskoosolekust mõtsid osa meistrite
keskkoondise ja riigiteenijate ei irdujad.
Koosolekul möeri wastu programm,

mis koosneb 89 punktist, sisaldab jul
geid uuendusi. Eestkätt nõutakse kait
set wäikeeraomandusele, kuna suur
tööstusele on programm ilmselt maenuline, nõudes nende piiramist.

Juba esimesel asutamise koos
olekul wöeti wastu soowiawaldus
keskerakondadega liitumise asjus,

Erakonna majanduskawa on lae
natud Rõuk. Wenest. Wiimase eesku
jul nõutakse kolme wõi wiieaastase
majanduse n. n. plaanimajanduse läbi-'

siis jääb arusaamatuks, milleks

miimist.

nud.

üldse on tarwis uut erakonda, kui
see juba esimesest päewast peale
wajab teiste abi!?

Ainult „juurikate" pärast uusi

Walimistele kawatseb uus erakond
minna ühinenud keskerakondadega,
moodustades riigikogus selle masaku
tüma."

Ohwitseri enesetapp.
Kas halwasti atesteerimine mõjus?
13. skp. hommikul laskis enese ta korterisse, kes leidis ohwitseri
browning-süsteemilise rewolwriga surnult. Enesetapust teatati Narwa
maha 1. jalawäe rügemendi 8. kaitsewäe wöimndele, kes saaksid
kompaniis teeniw 25-aastane noor- kohale arsti ja juurdlust toimetawa

leitnant tzugo Parwei. Enese- ohwitseri.

tapmine sündis Aarwas. Parwei korterist pole leitud

Leitnant Parwei enesetapmist mingit kirja, mis selgitaks ohwitseri'
saadi teada alles kell Va* päewal. enesetapu põhjusi. Arwatawasti
Et Parwei kuni lõunani ei olnud sündis see aga halwa atestatsiooni

Kolmas harjutus on J ö h m i s
6. märtsil L. Reumani juhatusel 12

Wõrk, ..Pulma rõõm" — E- Wörk,
„Laulupeo laul" - J. Aawik, „Sind

„Töökoondisfc“ majandusekawa laenatud

konnale amaldanud oma solidaarsust
Narma töösturite nimel, milleks agu
neil mingi molitust ei olewat, mispä
rast nende tegewus üle trumpab weel
dr. Wilmsi tegemuse.

peaasi — walimisle! hääli.

Wilmsi „kc€>ndis“ sünniiuswaludes,

tistika 1931" Piiratud arm eksemplare
on müügile lastud ja on saada statistikabüroös hinnaga kr. 1.75; seltsidele
ja koolidele kr. 1.50.

Töötud süwendawad kanaali.
Eelmiste aastate eeskujul wöeti ka
tünamu weeteede walitsuse korraldusel
Kulgu sadama kaanali suus jõe põhja

süwendustööd käsile. Tööle on mõs
tud 12 töötul, kes algasid tööd kaa

ilmunud õppusele, saadeti üks sõdur pärast.

Maise supleb...

Alaline külaline ^upwc^jce külmas wees.
Narma raud silla juures möib näha
iga päem meest, kes tuleb linnast pakk

kaenlas, riietub lahti jõe jääl, hõõrub
end tublisti linaga ja hüppab siis pea
ees mette. Tehes pikad tiirud jääkül
mas ja kiiresti moolawas jöelaintes,
ronib ta umbes 10 minutilise weeswiibimise järele jääpangale, milles istu
des solistab jalgadega laiutas ja „mõnutleb", kuigi kraadiklaas näitab 7—8*'

L külma, üle raudsilla mine ma d ini
mesed seisatuwad, raputawad pead,
tõmbawad koomale palituhölmad ja
ruttawad koju — sooja . . . Supleja
riietud aga aeglaselt, wõiab jälle kompsu
kaenlasse ja läheb aeglaste sammudega

linna poole.
See omapärane supleja on Alfons

M a t s o, kes läinud suwel ujus Tal
linna Kalarannast Piritale. 'Ta teeb
ettewalmistusi Soome lahe wallutami-

seks, milleks karastab keha külmas
mees, et faawutada sellega mastupidcwuft. Ujumas käib Ä. Matsa iga päem,
kui õhutemperatuur wähegi wastumöe--

taw. Kuni 10" L ei tegewat liiga,

sest 18 koori 586 lauljaga.

nali otsast Pilkina saare kohalt süwen-

üle selle aga meest wälja tulles külmetawat kehale jäänud weepiisad jääks,
mis olewat juba terwisele kahjulik.

- Teine eelproow Wirumaal toimub
N.a r w a s pühapäemal, 7. Veebrua

dades kuni reidini. Tööd kestawad

Juba läinud taimel katsetas A.

kewadeni — jää lagunemiseni.

Matsa talwist suplemist jões, kuid tä-

numu ta teeb süstemaatilisi harjutusi
keha tugewendamiseks ja külmale mas

tupanu arendamiseks. Mehe! on usku
oma wöimetesfe ja ta loodab ee ole
wal suwel wõita pikamaaujumiscs kõik
senised ujumissuurmeistrid Eestis.

„Astra" sportlased Harjumaa

esiwõisllusele. . o

19. ja 20. sko. peetakse varjumaal
esimöistlused, kuhu n. ü. „Astra" poolt
sõidab kolm mängijat: Pruun, Kabral

ja Albcr. Kõik kolm esinewad ping
pongis.

Kuna eelmainitud mängijad pari

mad omal alal Narmas, siis möib
loota, et Harjumaa esimõstlustA, kus
kodumaa tugewad mastafe esinewad
narwalased mõnegi möidupunkti koju
toomad.

Samariitlaste kursused
Mäetagusel.
16. jaan. s. a. algawad Mäetagusel
samariitlaste kursused kohaliku naisko
dukaitse korraldusel. Kursused peetakse

Mäetaguse koolimajas. Lektoriks Tapa
arst pr. Kibermann. Kursused kestawad"

ühe nädala, kursuste algus on kell 5
öhiul ja lõpp kell 10 õhtul.

Peavõit miljon. Võidud 2 miljonit Preemiad — kahekordne suvimaja —
sõiduauto, mootorratas, söögi või magamistoa sissesead. WM Wl8 M|W.

»! liisite mitu.
Meie rahwa kurjemaks waenlaseks
on kahtlemata tiisikus mitmesugusel

kujul. Statistika nimelt näitab, et
tiisikus on laialilewinum haigus Ees
tis ja et see kuri, tihti salalik waenlane, murrab meil inimesi enneaegu
hauda rohkem kui ükski teine eluhäwitaja. Igapäewased elunähedki kinnitawad statistilisi andmeid. Waewalt
on päewa wõi kohta, et meie ei puu

on esimene kõige tähtsam, sest laheda

wastu peab olema — nagu kõik tei

uue organisatsiooni lipuks sai. Praegu

tes majanduslistes oludes ei suuda
tiisikus asuda meie organismi kallale
— selleks puuduwad wöimalused
ja kuigi juba haigus saadud, siis on
suuremad wöimalused selle wastu

sedki ühiskondlised toimingud organisee

on 68 riigis juba Punase Risti osa

ritud. Sellisena organisatsioonina oma

konnad olemas. Enne maailmasõda

laialdase tegewuse juures on meil
muuseas ka Eesti Punane Rist. See

piirdus Punase Risti töö peamiselt

wõitlemiseks.

peab ülemal erilist sanatooriumi just
tiisikushaigete rawimiseks. Sanatoorimn

Tiisikuse wastu wöitlemine — õi
gemini rahwa kaitsmine selle eest —
ongi eesjoones sotsiaalne (ühiskondline) küsimus. Kuid sellega pole weel
öeldud, et meie ei peaks igasuguste
abinõudega wöitlema ka ife haiguse

asub endises Seli mõisas Kohila lähe

dal. Ligi paar tuhat kodanikku on
seal kopsuhaigust rawinud. Asutus

wastu siis kui fee juba kodaniku

ja elu tiisikus ühel wõi teisel kujul ei

kallale asunud. Siin mõtleme tiisikuse
haigete rawimist, haiguse häwitamist
inimorganismis. Sellel astmel wõitlu-

tist enesest. Esimese Üleskutse rahwus-

ses tiisikuse wastu peab juba arsti

kirjutas schweitslane Henry Dunat
1862 aastal. Ta tegu leidis wastukaja ja järgmisel aastal peeti Genfis

häwitaks. Salaja asub see kallale, aeg

laselt häwitab termist ja halastama

tult murrab wiimaks oma ohwri...
Tiisikuse põhjused on peamiselt
kolmesugused: majanduslise (alatoitlus,
miletsad korteliolud, kehw riietus jne.),
ilmastikulised (külm, rõske õhk, järsud

ilmade muutused jne.) ja termislised
(päritud nõrk organism, teised haigu
sed, tiisikuse külgehakkawus jne.). Neist

teadus appi tulema. Kuid seegi nõuab
jälle kulu. Kehwematel kodanikkudel
selleks wõitluseks ainelisi wõimalusi ei

ole. Siin peab ühiskond neile appi
tulema, sest iga kodaniku termis ja
elu on ühiskonnale kallis.

Abiandmine wöitluses tiisikuse

Kuid paar sõna siin Punasest Ris
wahelise organisatsiooni loomiseks la
hingutes haawatute eest hoolitsemiseks

esimene nõupidamine ning aasia hil

jem loodi 16 riigi esindajate poolt

Rahwuswaheline Punane

Rist. Nimi wöeti Schweitsi lipu
järgi (punane rist walgel põhjal), mis

■f Meie maksame siis 1.000.000 senti
Loterii on 10.000.000.

neile weel 29 päästejaama umber Eesli Pu

terwishoidlikule tööle. Selleks asuta
takse rahwuswaheline Punase R i s-

nase Risti juures tegutseb weel samariitlaste
organisatsioon, sanitaar-transpord!, õdede,
gmrfikastse ja hulk teisi osakondi ja organisat
sioone. Kõikjal, kus teadmatud wiletirs, häda,
õnnetused ja haigused kodaniku termist ja elu
ähwardawad ja laastatini d, leiame meie Pu
na e Risti tõelust.

samaks ülesandeks on propaganda.

Palju rohkem oleks aga maja teha. Ras
kete aegade tulekul on aga Punase Ristigi

abiandmises sõjawäljadel, kuid 1919. a.
laiendatakse see igasugusele sotsiaal-

ti Seltside Liiga. Liiga täht

on õnnistuse ks terwele rah- Rahwuswaheline Punane Rist on
wale — wajab aga ka terme oma alalise esindaja läbi ühenduses
rahwa toetust.
Rahvasteliiduga, kes oma põhikirja

tuks kokku kodanikkudega, kelle termist

ambulantsi, inwalüdidekodn, Mm lastewarjupaika ja kolm snwekolonnd Lastele ning lisaks

alusel nõuab oma liikmetelt Punase
Risti toetamist igas suhtes.

Eesti Punane Risti organiseeriti

Wabariigi esimesel aastapäewal 1919. a sa
tmmnnskati 2 aastat hiljem Rahwusmahelise
Punase Risti liikmeks. Rahwusmahelise Pu
nase Rikti Seltside Liidu liikmeks astus E P R.
juha enne seda — 25. weebruaril 1922. a.
Praegu on meie Punasel Ristil 17 kohalikku
komiteed ja tegewuses 8 jaoskonda P. Risti
korralduses ja ülema! pidada on 2 sanatoo
riumi, polikliinik, masseerimise- ja terwiswõi-

sissetulekud wüiksemaks jäänud, kuna puudus,

häda ja haigused suurenewad ja lewinewad
endisest suurema hooga. Asutati /Uhisadi" ja
sellegi kaastööliseks astus eesrinnas meie Pnunne deist — unustamata sea jllnrcs oma se
niseid tegewusalasid. milledest üheks eeloool

maüritud wSitlus tiisikuse was u. Wiimase
tegewuse toetamiseks on Wadariigi Mälust s

lubanud Punasel Ristil korraldada ülemaa

line loterii, mis neil päewil arvati Loodetakse
loterii abil saada raha tiisikuse wastu wõitlemrseks ja eriti Seli sanatooriumi ülewalpidamiseks. Kodanikkude tohus on tulla Punasele
Ristile wiimaste suurte ülesannete täitmisel
appi tellides ja omandades Eesti Punase Risii

loteriipileteid. g; A

lemtse asutus, kolm tiisikuse wastu

w õ i t! e m > s e nõuande punkti, kolm

iga oma loteriipileti
eest kui loosimist

Wõitusid 1085. Peawõit 1.000.000 senti.

1

1. weebruarii 1932. a. ei peeta»
ÜENü loteriitoimkond.

Alutaguse Teata ja

Nr. 5.

f 1919 -1932

t Pidulik aktus „ILmarises" Narwa rahwaülikooli korraldusel.

\ — Kõneleb wälism rüster J. Tõnisson.

} Hm iittit Mm plilnii.
19, jaanuari! saab täis 13 aastat,

isest uimast. Täna mune linna suur-

langeb
ühte sama
Iili«admuse
kodulinnpäew
wabanes
waenlaste
Ve

kotkad ja skaudid, Vabadusristi wen
dade lippu aga Vabadusristi kawalerid. Lippude tseremonii ajal mängib
1. diwiisi orkester lipumarssi, kuna

Djanduskriisi ajajärguga, mis rõhub

publik terwitab riigilippu püstitõus

öikide kodanikukihtide meeli, kuid tü-

misega.

napäewa raskused jüäwad kaugele
> maha neist raskustest, miile üle sam
mus linn mabadusele 13 aasta eest.
Täuapäewa oludes omab wabastamise
aastapüewa pühitsemine kahekordse
1 mõtte ja tähtsuse.

| Seniste andmete järele kujuneb
aastapäewa pühitsemise peapunktiks

l pidulik rahwa-aktus, mis aset leiab
I „Ilmarises" rahwaülikooli korraldusel,
kana kaasa aitawad linnawalitsus, wal badusristi wendade ühenduse Narwa
osakond, noorkotkaste, skautide ja gai

Äwasõna ütleb linnapea J.

Luts ning selle järele sünnib lange
nute k ngelaste mäletamine. Seda
toimetab Peetri kogud u f e õ p et a j a j a G. K i w i s t e. Laulab 3

eesti alkgooli lastekoor ning

kõnetooli asub w ü l i s m i n i st e r J. Tõnisson, kes peab aktuse

kõne. Selle järele laulab ühis
gümnaasiumi õpilaskoor ja ak

tus lõpeb rahwaülikooli juha
taja W. Sõerdi lõpusönaga ja

hümniga. Kohe pärast hümni ^palu

takse publikut kohtadele jääda, et ära

dide organisatsioonid jne.

l Esmaspäewal, 11. jaan. s. a. oli
' Mywaülikooli juhataja W. Eöerdi juu) res nõupidamine, millest peale ülalI tähendatud organisatsioonide juhtiwate
tegelaste osa'wötsid ka ajakirjanduse

esindajad. Sel nõupidamisel töötati
wälja järgmine kawa:

Nahwa-aktus algab „Ilmarises
kl. 6 30 õhtul. Mõni minut enne au
külaliste tulekuks määratud aega toi11 mub eriline lippude sissetoomise tsere-

oodata lippude wäljawiimist, mis toi
mub wastawa korra kohaselt. Aktuse
peakorrapidajaks on ü h i s g ü m n a a-

s i u m i inspektor V. N e g g o.
Auspaleerid kujundatakse gaididest ja
skautidest ning noorkotkastest. Erilist
kutseid aktusele ei saadeta, küll aga
reserweeritakse teatud arw toole selts
konnategelaste, ametisikute ja teiste
soowijate tarwis. Sissepääs aktusele
on waba.

i monii. Riigilippu kannawad noor-

Harva - Rakvere linnadevaistlusehs
jõupingutused käimas.
paremusjärjekorra
turniiriwastu
teine woor,
! määramiseks
Rakwere
n. n.
mille tagajärjed on järgmised: E.
i Scheel ja N. Resew rahuldusid oma| wahelise wiigigo, W. Bock tõendas

>1 oma paremust wöiduga A. Maureri

\ üle, kuna R. Pruun ja O. Mauer ei
I saanud teineteisest jagu ühe õhtuga,

J mistõttu partii jätkatakse järgmisel
mängu õhtul, s. o. neljapäewal. Sa; mal ajal otsustuwad tagajärjed weel
* partiis 0. Saareke Numjantsew. Pä
is rast teist wooru on turniiri seis: Scheel

l ja Resew ä +ll/8 (kaotusteta), Rum-

\ jantsew ja Saareke ä +1-0, Bock
| +1 -1. Väljalangenud on juba Iää\ ger ja Maurer (mõlemad „Swjatol gorist").

NEMS-i turniir lõppenud.
Äsjalõppenud Narwa Eesti Maleseltsi meisterturniir, millest wöttis
osa seltsi 14 aktiiwsemat maletajat,
andis järgmised tagajärjetu

1. koht ja auh. Rich. Pruun 12 pg

2. Wold. Bock 11 p.; 3. E. Scheel
10 p.; 4. N. Resew 9l/.> p.; 5. 0.
Mauer 91 ä p.; 6. F. Männimägi 7h+

p.; 7. ja 8. W. Essenson ja O. Saa
reke 7 p.: ülejäänud osawõtjad saawutasid wähem kui 50% maksimaal
sest punktide armust.

Kes on parem?

Narwa paremaid maletajaid N.

Küttis ja N. Pruun omawahelisel
kokkuleppel sooritawad kolme-partiilise
matschi, millest esimene lõppes Viigiga,

2. — Küttise Võiduga,

Kveenhelm tühjeneb
Odawast korterist kolitakse kallimasse.

Tühjade korterite arw üha tõusen.

|
*

Vaatama, et üldine tööpuudus iga-

suureneb. 1. jaanuaril lüesolewal

päeroaga üha suureneb, samal ajal

aastal oli registreeritud tühje tube 91.

aga üürikorterite hinnad oma endises
kõrguses i üsiwad, Võib siiski üksikuis
rajoones märgata eestkätt tööliskwartaalrs, kus üürihinnad wörreldes era
majade hindadega madalamad), elanik
kude wüljakolimist wäljaspoole wab-

Mõned neist korterite hinnast on au
kartust äratama summalised (töölise
kohta), mille tõttu nad kasutamist ei
leiagi. Näiteks 21., ,0 ja 22 kasarmus
on üür 10 krooni kuus plus 1 kroon

rikupiirkonda elamutesse.

line oma Vähesest palgast tasuda ei

" Põhjused on mitmesugused. Osalt
mõjub perekonna pea wallandamine

jõua.
Üksikute kasarmute järele on wabu

oma töökohast, mitte tõttu sissetuleku

kortereid registreeritud järgmiselt: 2

puudusel ei jõuta kuu lõpul ära õien

dada omi kohustusi ning wastawa
määruse järele peab inimene maha
jätma oma eluaseme. See on ka ai
nuke põhjus — ja möjuw.
Kui jälgida Kreenholmi korteri-osakonna andmeid, milliseid iga paari nä
dala järele wälja pannakse, siis näeme
et tühjade elukorterite arw (kuigi Vahe
pealsed kõikumised ja mõneajalised püsimised nii silma ei torka), järjekindlalt

walgustusraha. Seda raha iga töö

kas. - 4 korterit, 3-5, 5-5, 7-1,
9-3, 14-14, 15-6, 16-8, 17-11,
18 13, 20-1, 21-1, 22-2 korterit.

Kulgu Väikemajades on 3. majas
1 korter, 34—4, 38—4, 46 -4 ja

maja nr. 50—4 korterit. Viimased
neli maja seisawad juba möödunud
aastast täiesti tühjadena, kuigi sea!
Võrdlemisi ruumikas elutuba waid
450 senti maksab ühes walgustusrahaga.

Jämeda sõimu wastu
timvade ebahürvalihüd wäljendused.
Naaber on sattunud märatsemis-

baalsustega walmissaajatelt loota wõib.

hoogu. Visi olid tõsiasjad wiimase
aja poliitilisist abieludest meie lehe
Veergudel niiwört tabawad ja sega
seid fakte paljastawad, et nüüd ei

Ärgu kallaku „P. Eesti" seep. oma

osata enam waimlise halwatuse tõttu
muud, kui puudutatud härrad ja näh-

tawasti Väiksemad härrad wõtawad

mustusepange Narwas kõigi poolt lugu
peetud pedagoogidele - seltskonnatege-

lastele, waid waadaku parem oma
talus weidi ringi ja püüdku päästa
seal mitmed, kes ise on mustusse lausa

uppumas. Meie küll seal peres

äärmiselt ebahürraliku tooni ning lase-

walitsewat lümmatowat õhkkonda awa*

wad kuuldawale paar meergu kõige
, jämedamat sõimu. Kahjuks sellega ei

liku hääle Veergude! tuulutama ei

wäljendata aga muud, kui sealsete ini> meste ülimat intelligentsi puudust ning

L. waimlist pimedust. Õieti poleks jü
Mneil olnud mingit põhjust wiimase aja
^Mündmusi hakata salgama, sest lähemal
^Wjal selgub ikkagi nende poolt sõlmitud
^Melgitaguste sidemete õige nägu, mui-

Saabub 19. jaanuaril päewase rongiga.
Välisminister Jaan Tõnisson ruleb Narwa 19. jaanuaril s. o. Viinis
ter saabub päewase rongiga kl. 13.4!.

Ta sõidab siia Narwa rahwaülikooli
kutsel ja wõtab osa Narwa Vabasta
mine aastapäewa aktusest „IlmarisesF
kus peab aktuse kõne.

Välisministrit wötawod jaamas
wastu'ametlikud esindajad: linnapea

J. Luts, diwiisi ülem kindral A. Tõ
nisson, rahwaülikooli juhataja W.
Söerd ja teised.

1931. aasta alkoholi k rštegewuA on järgmine:
Enesetapmist 59, enesetapmislatscid

23; tapmisi 39, tapmiskatseid 84;
surmajuhtumisi 35 (s. o. juhused,
kus on leitud otse surnult ja kind
laks on tehtud, et surma on põh
justanud alkohol); Vägistamisi 5;
õnnetuse läbi surmasaanud 47 (s.

o. kus alkohol on põhjustanud

õnnetuse, nagu uppumised jne);
raskemaid Vigastusi 145 ja muid
kuritöid, nagu pussitamised, lürmitsemised, Vargused, petmised,
salamüük jne. 3486 juhtu. Üldse

«IMIIM-IIMf-sMII.

on 1931. a. alkoholi kuriteg e w u s ajalehtede a n d m e-

Kiililii Hm hiilni jn.

t e l 3923 juhtu ja sellest sur
ma j u h te 180.

Galeriisse Prometi, Ianfeni, Wabbe,

Kolm kelgumäge Narwas.

Verbe!i j. t. töid.

Linnawalitsus käesolewaga teatab,

Male.

Narwa esindusmeeskonna kindlaks-

3.

hakka, sest see teeks häbi juba ainuüksi
sellepärast, et Narwas leidub niisugune

halwasti löhnaw koht neljaajalehe hul
gas, nagu seda on naabritalu. Ja pea
legi oleme alati wöidelnud antuse ja
isiklikkuse wastu, missugusele pinnale
laskumine naabri juures on aga kuju
nenud krooniliseks haiglaseks nähtuseks.

IffHugi sel puhul, kui nad meie kirju-

Oigest poliitilisest diskussioonist seal

j tustest mitte niiwört ärahirmutatud ei

wist pole kõige algelisemaidki teadmisi.

i saanud, et kõigele käega ei löönud.

Ollakse nähtawasti arwamisel, et mis

I Vacwalt wiimäst aga niisuguseilt nah-

ma ise teen, see on kõik lubataw ja

et 1931/ 2. a. talweks on linnawalit-

Viimasel Narwa kunstiühingu koos

fufc poolt kindlaksmääratud kelgumäed

olekul otsustati kunstiühingu juure
asutada kunstigalerii, millesse koon

järgmistes kohtades: 1) Posti tän. al
gilt (III algk. maja juures) igasugus
tele kelkudele. 2) Pimeaia mägi ainult
lumekelkudele. 3) Jaanilinnas Peterburgi tän. ainult lumekelkudele. Kõi
kides teistes kohtades on üldse igasu

datakse kõigi nende kunstnike töist Vä

hemalt üks, kes oina elu kestel on

Verber, kuid sedagi wahelduwalt —
olles kord Pariisis, kord kodulinnas,

kuni ta surmani. Vast kui Narwa
asusid kunstnike nooremast generatsioo
nist Normak, Siward ja teised, sai koha

Narwa kunstiliikumine jaguneb

lik kunstiliikumine uut hoogu ja on
tänini püsinud Võrdlemist intensiiw-

kahte päämisse ossa: wene ja hilisem,

sena, organiseerudes kunstiühinguks ja

Narmaga seotud olnrld.

guste kelkudega allasõitmine keelatud.

iseseiswuse aegne kunstiliikumine. Selle

korraldades igaastaseid kunsti- sügis

A. Ekk f.

näitust.
Nende ajajärkude kajastamiseks asu-

11. jaan. kl. 11 homm. warises
manalasse A. Grigorjewi pär. köite-

aja kestel on Narmaga kokkupuutes
olnud peaaegu kõik meie tähtsamad
kunstitegelased nagu Promet, Iansell,

Vabbe, Aren, Verber j. t. Mõned

peale ülalmainitud wanema generat

osakonna meister ja juhataja A. Ekk.

on neist siit otseselt wäljamörsunud ja

siooni liikmete loomingu, kogutakse töid

peawad täninigi weel Narwat oma

meel Normakult, Siwardilt, Tuisult ja
Peililt. Samuti ka uutelt esindajatelt
aasta näituseil. Galerii asub kunsti
ühingu ruumes, manas ajaloolises
Peetri lossis ja tasse pääsu wöimal-

Kadunu oli inimene, kes armastas
tööd. Ta teenis ühel kohal terwelt
60 aastat, mis märkimisewüärt sünd
mus. Nüüd on see tööarmastoja ini
mene elawate nimekirjast lahkunud.
Olgu muld sulle kerge!

Asunikkude ehitusmater
jalide weofariifi alandus
raudteel.

Asunikkude ehitusmaterjalide weoks

riigi raudteedel on maksmisel kuni

kunstitegewuse alguse kodulinnaks.
Kuna Narwa aga püsiwamaks tegewu-

seks omab liig reaalse elanikkonna,
siis suurem osa kunstnikest on pida
nud ära minnes selle linna tolmu oma
jalgadelt pühkima ja mujal awaramaid
wäljawaateid otsima. Hulk aega peale

tataksegi nüüd kunstigalerii, kuhu

datalse kunstiteadlasile ja kunstihumi-

nud isegi kunstinäitused tulla, ooda-

listele, erakordset! juhtumeil ka laie
male publikule. Praegu on käsil kuns
titööde kogumine möödunud ajajärku
dest ja lähemal ajak teostub galerii
awamine wastawa tseremooniaga kit

tawa fiasko kartusel. Sel ajal figu

sama kunstiringkonna osawötul.

Vabadussõdagi oli Narwa waimline
elli niiwört tömp, et siia ei riskeeri
reeris siin wahest, ainult kadunud Ed.

15. jaanuarini 1932. a. weotariif
nr. 40, mille järele wöerakse ehitus
materjalide weomaksn 50°/0 üldisest
tariifist.

Narwa wastse kirjaudusklubi asu

Ka tsewäe ataschee sõitis

SSSR-.. >

Meie kaitsewäe esitaja SSSR-is
kolonel Jaan Kurwlts sõitis 10. jaan.
paeivase rongiga Narwa kaudu oma
ametikohta Nõukogude Venesse. Kol.
Kurwits saabus Eestisse detsembrikuul,

et omaste keskel pühi mööda saata.
seda arwustada ei tohi, olgu see siis

tajaist ringidest on kerkinud mõke, kor
raldada kohapeal rahwuswaheline kir

jandusõhtu Narwa teater „Vöitlejas"
wöi „IImarise" saalis, näitlejate kaastegewuscl. Õhtul kantakse ette eesti,
tfhehhi, juudi, saksa ja wene kirjanike
loomingut, algkeelis ja tõlkes. Tsehhi
ja juudi kirjanike loomingu ettekand
mine osutub Võimalikuks asjaolu pä
rast, et praegu wiibiwad Narwas üks
juudi ja üls tsehhi ajakirjanik, kee> on

nõus oma rahwuse waimukangelaste
töödega esinema. Vene kirjandust esin
dama palutakse Igor S e w e r j a n i n
ja nooremast generatsioonist V. V o Ig i n. Kes eesti kirjanikest esinewad, on
weel senini küsimus lahtine. Kuna õhtut
kaunistab sümfoonia orkestri kontsert sa
made rahwaste heliloojate heliloomingu

ettekannetega ja naitlejaskonna juba
lubatud, Vaheldusrikkuse eest hoolitsew

abi, siis kujuneb õhtu kahtlemata ai
nulaadseks Narwas ja wahest Eestiski.

ka kõige suurem ja jämedaloomulisem

lülil! Säili” simM llarwa!

awalikkuse petmine", aga „kui sina
midagi teed", siis wõib kõik registrid
lahti tõmmata lihtsalt ropuks saastnpildumiseks, mõne kurikalduwustega
alaealiste kaswatusmaja kaswandik-

kude shargoonis. Niisuguseid sihi
likke wassimisi, nagu tooks „Pöhja
Kodu" oma katusest sisse, nagu oleks
meil midagi ühist olnud omaaegsete —
jumal — teab kõik missuguste Viimsi
lehtesabadega — wõib ainuüksi naa
ber enda lõbuks oma weergudel luu

letada, sest Narmas ei leid li küli üh
tegi inimest, kes selle rumala nalja
üle ei naeraks wöi kes seda usuks.
Need naljalehelikud Väänamised on
niiwört tölbid, et ei kolbaks isegi hal
vaaks aprilli naljaks — naaber aga
oma meeleu püüab neist teha „poln
tilise" numbri!
Lõ.n.ks — mis vUU-rw a?jas'», kellelt mde

wüljastvoatt faaetööö vlrnne toust nnD,

Kunldawasti asub lähemal ajal
Narwa elama meie omaaegne an
dekam laVajõud Alfred S ä l l i k,
kes mitmesugusil põhjusil on juba
mõnda aega olnud sunnitud aktiiwsest lawategewusest eemal olema.

6. Matta ,,Nhjmi&maatik“
Baitimaal * äratab välis
mail

Teotawaski ilmus hiljaku Narwas
õpetajana teglrtsewa niuinsusteadlasi' ja

uumismaatik G. Matta süüst eesti
keelse uudisteosena numismaatikat kä-

sitaw käsiraamat „Numismaatik Balti-

mnii". Raamat on senini nuünsue-

ega ei toe.ja meie ka tema tarku ..iiäpunäu.uõ

klisheedega, on nn mat csimesels sllle-

ajalehe seisukohast wälj, minnes — o'eks aäeunne Läillus neid k rjutautjote ih klikk l m«a*

ilmawrate pärast, mi tn uaö pealegi kuidagi
ei dano streeri, kõrmale wifa-a '.Uiifuat+pt
seisu kahal U'õ;b asuda waid *õ ge p.-d. n
uta e. kuld. wusrega, maga k-lsa 'm ämme sil
maringiga jmr.tcite Mis pniu, b ag > suhtl.rj

dessl'. tits itttnro lahk. Il ära nanhr> paaU vak-.-taw.+l ..wä siesl abist" Muidngi «rmrigikkiidel j ihlinnisie! ei keela meie sõuaw b.'dn'e
põdimõucst kinni pidades kell g l ouia citefe

nime all meie lehe werrgel mõilo'd awa'da
mast, kui i-ccl) kannawad asi wkk 1 ilmet, võ-

pu's mcadelg i ..PSlija E su wc st! omagi
kaastööliste hulgas ri"gi, siis näeks i-> ka
ueud.gl mUmes g isse rahwaltuti kuulamist
Meie ei leia aga seljrs mingit põ just dema
googiliste õhumullide puhumiseks.

lahkus. Näitleja Narwa asumisel
kawatseb ka Narwa teater teda
tööle rakendada.
2»

uurijate hulgas leidnud hea poolehoiu
ja saanud teadusliku tunnustuse. Olles

awaldumiseks, siis — nn.nbia ja eraoao.e'.:

gast. sõjameeste ühingu kodu, mille
senine ökonoom teatawasti hiljaku

Nagu teadjalt poolt kõneldakse,

selle fiiituutie juttu ..Pvõju EesU" lahtelt me e
omi iotmcuifc hooleks, test fa naaber tfe nnie
meilt lüiiu.d nõu kiist mus uim-g seis asi-.s.

Kui toi:tict sse t htnb tiri st', n ii os nuiärt

asub Sällik Narwas juhtima Wi-

Varustatud rohkete wannde rahade
sarnaseks teoseks eesti keeles. Neil
päiwil saadus autorile kiri Frankfur
dist „Frankfurter Münzzeituuglllt", kus

teatatakse, et „Numismaatik Bnltimaii" on leidnud elawa tähelepanu ka
Välismaa uumismaatikuke riugkoudades ja leht lubab oma weergudel teose
juures pikemalt peatuda läheme! ajal.

Kmlstrstvudio
algab peale pühade waheaega uuesti
tegrwust 3. algkooli ruumes. Lektoriks
0N endiselt kunstnikud N o r m a k ja

Paul Pinna tuleb...
Pühapäewal, 17. jaan. läheb Narwa
teatris lawale operett „Lõbus talupoeg"

üllatusega meie teatripublikule, sest
Mateuse osas esin-b külalisena manu

lawarveteroan Paul Pinna. Kuna

Pinna haruldane andekus lowol on
senini kõikjal ebulalt läbi löönud, ü s
tohib Narwa teatripublikult looka eten
dusest in c-.)rpoie osawõttu. Algus on
kell 8 õhtul.

^4 eel külalisi teatris.
Lähemal aja! tuleb Narwa teatris

lawale L. Weruenilü 3 waut. Kriminaal draama „6a atü n", Erna W iil*

meri ja Ants Laut e r i kaost.

T Ann '-k u kat tt ito c
b arust 2-i
Möödunud laupäewal Varastati
IShwks Somoa taluniku A. W. reelt
ära 10 tii!)ja karlnlikokti. Mees oli
tärklisewobrikusse kartuleid mii und ja
pärast tühjendamist kotid ree'e jätrud.
minnes ise ..topkaid" tegema. Hu-vitaw

on asje.olu, et käesolem juhtum eel-

Peil. Õppetöös jätkatakse peaniiseit

mainitud talunikul juba kolmas on.

portree-joonistamist.

Omanik hindab kahju 750 sendile..

Nr. 5.

A lu t a'g u s e Teataja

f SUUR INWENTUURI WALJflMÜUK^
I

99W1£> £’a‘*
Peetri1
2 pi.
15o
jaanuarini
s. a.
ppww ml
M-s muspl?3nr.
ME. Peetri
nr. z3C.
cw ME»
alandusega.

i

Miure h nna-

See odaw wäljamüük on ainuke sel aastal ja ei kordu. Sellepärast kasutab igaüks seda juhust odawaks sisseostuks.

Jnwentuuri wäliamüügi

Raske aja tõttu tulles wastu
oma lugupeetud ostjaskon-

— nale ja wähendades —

hooajast järele

Palun külastage ja weenduge.

Palun jälgige waafeaknaid.

13. jaan. — 1. wccbr.

jäänud suurt kauba taga-

wara korraldan

Suures walikus

Müügile tulevad kõik kaubad suure hinnaalandusega,

jne. jne jne

daamidele sukad, kombineed, schlüpferid, willased rätikud

Kosmeetika ja kivjuluslavbete lõpetamise
tõttu tulewai need kaubad alla wabriku hinna 10 — 15% müügile.

Joh. liit ia lo.
Moe, pudu ja pesuäri
]oala tänaw nr. 22.

r.rizaizj-rx.' 'i.n 11iwnaa

Ara anda

•e •

Lk

Surma läbi lahkunud

Mai Osanik

Rlates 14. aastakäiku, jatkab
Narva ja Alutaguse vanem, juhti

(Osalfk)

soornikorral ü!)es korteriga. Wiru

vaim ja sisukam ajaleht — —

tän. 9. Teateid sa <d Kooli tän.
8-1.

Mälestavad leinas lapsed ja omaksed.

lill»

Matmine Aleksandri kirikus 16 jaan kell 1 p. I

Narwa teater l(Võitleja»f.

PUU- \a kiwitööde

La'päerrak, 16. jaanuaril kell %xjz õhtul

peale wajatakse. Aadress jätta sitt

oma ilmumist, olles lahutamatult kokku

RAHWAETENDUS - -

„KROON IMATA KUNINGAS41
(Piirituskuningad).
Heino Anto näidend 3 w.
Pääsed 35 ja 25 s.
Pähapäewal, 17. jaanuaril kell 3^/z päewal

tagasi Jõudnud.
Suur tän. 14.

„Põhja Kodu" on erapooletu ja õiglane
elu kajastaja. Hinnata kaasandena aas

tas kümmekond romani. — — —

£ugege, kuulutage, telligel

„Kaitsetu naine

tormis Künda Elia t. nr. 11

G. Dregely komöödia 3 w.
Pääse 25 ja 15 f.
5amal päewak kell 8 õhtul

„L 0 B U S TALUPOEG44
Teenetega näitleja PAUL PINNA kaastegevusel.
Leo Fally operett 3 w.
Pääsed 75-25 s.

tiku paike" ..Sollux"

Wastuwõtt kl 10 -1 ja kl. 4—7

Dr. A. Slriž

KONTSERT-PALL

Sugu- ja nahahaigused
Wastuwõtmine igal äripäewal

hommikul kella 8 9 ja

õhtul kella 5—8
Pühapäewil kella 12 1
Suur tä iaw nr 23

Wiimasl kordal Ajakohane! Rahvaetenduseks Ainult Jlmarises !

') Maailma deaarmeerimire ttonvcrents.
Hiinlane, loomariigi neljajalgne esindaja — kiis,
Charlie Chaplin, Eesti delegatsioon — nagu wiis meest
kunagi jne. jne. jne.

2> , A Ja K“.

f>r.

Maria Heinrich sen

WALSSIDE OHTU.

Lawalised ettekanded... Efjekiid.... Lööklaulud.
Pääselähed 35 senti Riietehoid 5 senli.

Praegusi rasket majanduslikku aastat arwesse wõtles olen

Narva Naissellsis (Suur tän. 12 sissekäik Viru tän.)
algavad teisipäeval, 19. jaan. s. a. järgmised

Nais sugu ja sisehafgused
Joala t. 19, Juhkentad apteeki
kõrwal

Kõnet. II-1 p I ja 5 7 õh .

mööbel, ia
trümoo peegel.

kursused:

Samas wajatakse teenijat

6 Peetri tän. nr. 9. k 6

Keelte kursused (Eesli, Vene, Inglis, Prantsus).

DAAMID.

Persia vaipade valmistus kursused kodu ja

Km t>>hate kauakestwaid lokke —

välismaa lõngadest.

Käsitöö kursused.

Osavõtta soovijatel ülesanda Naissellsis esmas
päeval 18. jaan. kella 7 alates ehk pr. Pahia juures
Peetri pl. 2 igal ajal.

(£ Wodja.
9. jaanuari kadunud noor

wärwimise pealt hinda kuni 30% alandanud. Töö eest wõimaidan ka tasu

r

mist natuuras, kus siis arwestan turu kõrgemate hindadega.

Lähemal ajal panen üles kaks uut masinat. Töö kiire ja kor

ralik. Töö headuse eest täielik wasfutus. Kindlale wärwidega wärwimine,
mis ei karda päikest, ei tuult, ei wihma, ei lund. Jisaku alewikus.
Kõige austusega tööstuse omanik

Omandamise ja ostmise eest hoia

J. Tvambevg.

A Johan Kuusk
on ümberkolinud
ja elab nüüd

Posti tän. 5112 telef. 213

Eeter, nimi Neero. walge musta
läpitin'. varem kõrw hall. wasak
urust, ristluude peal must lapp

tan. Ba.un waewataiu eest ära

tuua Uus liin Jaanilinn Aleksandrowi lihakaupluste A Hösli.

^oOOOOOOOOOOOOOOOOäOAOPQCOOC OOOOCrOOOPOOe OOOOOOOOOOq
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Wiini moe- ja karusnahkade kauplus

J. Qvuns

Joala tän. nr. 20.

jWõitleja" wastas.

tehas

Suur

OKSJON.
Pühe päewal, 17. jaan aari! 1932 a. kell 10 homm. laab Nar
mas, Lmarn. drikus. kas. nr. 20 lteiset korral) Narwa Waestclas e

s:

Kohtu sellekohaste otsuste täitmiseks

enampakkumise teel

pöörake minu poo e. Lokkimine,
lõikamine, maniküür, kulmu-ripsäcamüüdud surnud Feodosta Wlasow'ist j c Sthai'ist järele jäänud
mete wärwimine jn--,
warandus, nagu maiapidamisasjad. riided, peiu ja patju teisi asju.
I
Linna Oksjouuator: A Hochmuth.
Op
mõian meel mastu. Õpetan kuu
25. jaanuaril s a. amaralse W. Kolvi rluUkanduse- toolis
jooks- l korralikult hästi töötama
B.rliini meetodi järgi.

(Tallinnast parim õppejõud Posti
Eelfislekirjutamine ja teaieid antakse igapäem peale laupäewnde
tän. nr. 64. U koreal. Peetri turul
ja pühapäewade kella 9—1°nt päewal ja kella 6-8-n õhtul kooli
Franki mvja.1
ruumes Westerwalli tän. 28

Narva vorstitööstuse
S. Dokukini, J. Volmanni ja Ko firma all
Narva, Valge tän. Nr. 15-16. Telefon 59.
Alates oma saaduste pakkumisega meie siht on
hindu tõstmata anda lugupeetud ostjaskonnale igat
sorti kõrgeväärfuslisi vorste, valmistades ainult värs
kest lihast. Valmistusel eeskujulik puhtus garanteeritud.
Soovitame

O©

oo
ov

60% hinnaalandusega.
°OoooaooooooaoooqcooooooooooooaooootiooaooooooaQO0 ^
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Ärasõit N -Jõesuust äripäewa-

del kell 8 homm ja kell 7 45 õh
tul.

Ärasõit Narmast Peetri p! ts,
kell 1 päewal ja kell 9.15 õhtul

Austusega: S. Dokukin, ). Vollmann ja Ko.

Pühapäewadei ärasõit N-Iõesulist kell 9 homm. ja Narmast

□Id- kui ka harilikke

WOLIKIRJU

N.äõeiuii — Narwa liinil.

raudteejaamast.

jne.,

mis proovi plommidega varusfaiud.
Nõudke igast vorsti- ja toiduainete kauplusest.

adwokaatidele ja notaritele

jõhvi jsk. alevi arst.

Viibin tl. skp. Tartu ülik. linna maaarstide kur
sustel. Võtan haigeid vastu Jõhvis, Rakvere tän. 2,
Saigi maja igal laup. ja pühap.
Minu äraolekul täidab minu kohuseid dr. Scham

kell li p Peetri platstlt. Püha- heden, Kuremäe jsk. arst Jõhvi haigemajas.
päewadel õhnme ärasõit samane,

soo w i tab
O.-ü. „!,Narwa Kirjastusühisus'
Narwas, Salme 1. 5.

kui äripäewaSeigi.

m

Sõiduhind l kroon.

Toimetaja: W. Mustel.

ii

Mrne L. Ljuhka.

Uuesti avatud.

suitsu shinhe9 vorste

ei wastuta.

■ii t

Juhuslikult müüa kiires korras
komplekt punasest plüüshist

III.

Kõigile! TEADAANNE. Kõigile!

Pääsed ainult 15 senli

kell 9 õhtul

EM
W
wõigade eest

„Diathermia“ .Kõrgus

Laupäewal. 16. jaanuaril 1932 a.

Esinevad: Prantslane, Inglane. Saksa Willu, Gandhi, Jaapanlane.

Mina oma lahusolewa mehe

Sugu- ja nahahaigused

Narwa Eesti Selts ..llmarine".

Pääselähed: daamidele — 35 senli, härradele 45 s. Riietehoid 5 s.
Pühapäeval, 17. jaanuaril 1932 a kell 4 peale lõunal

teiselkorral.

Vi
Wabaduse län 29. Rumjenlsewi
majas, kõnetr. nr. 208.

Algus Kell 9 õhtul. Lõpp kell 3 öösel.

Korralikku maja-

aegadest alates Narva Eesti Verduni all.

«väljamaalt

: : RAHVAETENDUS : :

OpereU rahwaetendus

,Ehilusmeister-

kasvanud Narvaga raskest võitlus-

O.-ll .Narwa Kirjastos-UHisuse' trükk.

Wäljaavdja o °ü. .Narwa Kirjastus-Uhisus^.

