Akfikdnumer 5 fentt.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhwis, Rakwere tän. 7-a

f Telefon 48.

TELLIMISE HIND:

1 kuu postiga .... 45 senti.

3 kuud .... 130 „

6 .. .. ... 250 ..
i aasta ., ... 5 kr.

Toimetaja kõnetunnid esmas
päeval, kolmapeäwa*, neljapäeval ia laupäeval k 9—11

Tellimisi võtavad vastu kõik

Kontor avatud kella 8—6

postkontorid.

KSsikirjad, mis alalistelt fc^tööllstelt ei tule, arwaiakse maksu alla, kui
neil tasunõudmtne pealy1#|utalud. Tarwitamata jäänud käsikirju ei hoita

? iimjrjürstawa soowiawalduseta aial.
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Ilmub Jõhvis

Kuulutuse hinnad: 1 millim. 1 weerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotslmise kuulutused põole hinnaga. Kuu'utusi võe
takse wastu lehe ilmumise eelpäewal kuni kella 12.

igal kolmapäeval ja laupäewal

Jõhwis, lau äewal 20. weebruarii 1932. a.

IV aastakäik.

Meie li tn in
„Abie!irk»rodi" poolt kostud kuul ei tabanud.

AlewiwaUtsuse kaebused ei olnud küllalt põhjendatud.
Kolm protsessi ühe kirjutise pärast, mis lõppesid meie lehe wastutawa toimetaja õigusega.
Rakwere-Paide Rahukogu krimi-

Alewiwalitsuse koosseis: (Lepik, Vil-

naalosakonna esimeses astmes oli esmaspäewal, 1"». weeb. kell 9 homm.

lers, Danilewski, prl. Treilmanni) oli
awalik süüdistus tõstetud ka sama
lehe kirjatüki järele koolimaja asjus

arutusel Iöhwi alewiwanema kaebus

meie lehe wastutawa toimetaja wastu,

meie lehe wastutawa toimetaja wastu,
kirjatüki pärast, nns ilmus meie lehes

nagu oleks meie leht mõningaid asju

nr. 9 l. a. üldpealkirja all: „Iöhwi

seletanud Võõriti, ka siin on asi pro
kuratuuri korraldusel ära lõpetatud

alewiwalitfus werest ära", nimelt, tstdaadi pärast, mis oli ilmunud ennem
..Alutaguse Elus".

sest kõik kirjutised olid kirjeldawat laadi

ja olid kirjutatud üldhuwide kaitseks.

Tsitaat oli järgmine:
.Aga Lepik on weel hullem kelm. Ta on
peale selle, et on parunite mees. weel sots ja

nagu õige sots kunagi lased tappa ja Vägis
tada. Lilegi olnud merine Vägistamise katse
ta lauasahtlis Ta korjab mõnikord putukaid
ja pani eilegi kaks wurri, üks emane, teine
isane, oma lauasahtli ja juhtuski fee. Sots,
mis sois."

Meie leht töi selle wälja „%lut
Elust" ja näitas oma lugejatele, kui
röwedale tasapinnale on läinud Üks
ajaleht. Lepik aga leidis need sõnad
selles kirjutises olewat haawawad. kus
räägitakse temast kui kelmist. Loomuli
kult ei olnud meie lehe ülesanne mitte
näidata Lepiku kelmina, waid kritisee

Sellega on meie lehe toimetajal
tulnud läbi teha ühe kirjutise pärast

Elu* kirjutab: Lepik

kolm protsesis. Esimene protsess mäle-

pani eilegi kaks wurri, üks isane ja
teine emane ja need teised ülewad

tawasti oli Iöhwi rahukohtus, kus

* AI u I.

sõnad.

mõnelt poolt oli kuuldusi, kirjutanud

Lepik ise selle kirjutise. Need, kes
Lepiku kõrget stiili tunnewag tõendawad, et Lepik teinud sellega jälle ene
sest ridu, sest kirjutise sees on ka mitu

korda Lepiku nimi nimetatud, mida
peatakse Lepiku kirjutiste paremaks

rida ajalehte ning kriitika ei saa olla .tundemärkideks.
Meie lehe toimetaja wastu tõstis
laim, kui tal ei ole laimu eesmärki.
Pealegi oleks alewiwanem esijoones Lepik il. N. 6. § 533 põhjal kaebuse
süüdistuse ülestüsima pidanud Na wa

Rakwere-Paide rahukogusse, kuhu aga

lehe „Alut. Elu" wastu, kuid nagu

ta ise ei ilmunud ja asi lõpetati ära.

alewiwanem seadis ennast riigiwanemaga ühele pulgale, nõudes oma õien
duste awaldamist meie lehe täieliku

kirjaga, mida meie muidugi wäga
puudulikkude õienduste pärast ei teinud.
Lepiku lähematest ringkondadest tea

tatakse meile: „Lepik asub uuesti protsessimisele, ta tahab maksku, mis mak

sab ,,Alut. Teataja" wastutawat toi
metajat karistada, et siis leht natuke
kartma hakkaks." On oodata paari pönewat protsessi. Meie teatasime amet

likult: „Oleme nõus wastu
wötma kõike protsesse suu

rema rahuga, sest teame

et õigus on Teist kõrgemal."

18. weebr. hommikul kella 727
ajal tahtis Zõhwi alewis Karja tn.

12 („Vinnilinnas") elaw Rudolf
Tiitson püssiga maha lasta samas
lähedal elawat Voldemar Martinsoni, kuid õnneks kuul ei tabanud
ja Martinson peases ainult ehma
tusega. Tapmise katse põhjustas

Oma wiimasel koosolekul, möödunund nädalal, seadis Illuka rahwa
maja juhatus kokku oma möödunud
aasta aruande ja eelolewa aasta eelarwe. Aruanne läheb weel kõigi kolme
seltsi: Illuka haridusseltsi, Kuremäe
wabatahtliku tuletõrjeseltsi ja Illuka
kaitseliidu kompanii peakoosolekutele
kinnitamiseks, kes on Illuka rahwamaja omanikkudeks.

Aruanne on tasakaal us 2613 kr.
76 sendiga. Suuremaid sissetulekuid
on annud peod 700 kr., kewadel wäljaloositud loterii 4< 0 kr. ja toetusist
280 kr. Wast aasta lõpul andis Kure
mäe Tarwitajateühing 180 krooni.
Lõwiosa wäljaminekuist on pärinud

endale tasutud wõlad 1300 krooni,
kuna teisel kohal on rahwamaja remon
diks ja uue inwentaari muretsemiseks

kulutatud summa 600 krooni. Ka lawastustks on kulutatud aukartust ärataw summa — 400 kr. Kuld selle eest

ulatub Illuka rahwamaja pidude re
pertuaar kui ka näitlejate tasapind üle
hariliku külanäitlejate tasapinna. Muu
seas olid Kuremäel käesolewal kewa

del Illuka haridusseltsi korraldusel
haridusliidu instruktori K. Otto juha
tusel kahenädalised näitekurlufed. Sa

muti on Illuka rahwamaja näitetru
pis tegelasi, kes isegi linnateaatrites

aega koos elas, kuid sügisel tuli naine
endise mehe juurde tagasi.

gas kogu. Lähemalt waadates tundis
ta seisja ära Rudolf Tiitsoni, kes püssi
taolist asja käes hoidis. Äkitselt kõlas
pauk ja kohkudes arwas ta enese haawatud olewat. Martinson: appihüüete

tinsoni wahel naise pärast lahinguid
löödud. Pea täpselt aasta tagasi sai
Tiitson ühes sarnases lahingus 6—7

peale jooksid toast naine ja lapsed
wälja. Ehmatusest toibudes selgus

mel wastu wötta riigi poolt antaw

Martinfonile, et. ta oli surmast pease-

kaalu 4940 krooniga, kus sissetu
leku moodustab pidude sissetulekud,
toetused ja kawatsetaw pikaajaline laen,

millega Väiksemad wõlad kõik likwideerida tahetakse

Nii wäheneb Illuka uue rahwa
maja juhatuse poolt rahwamaja ehitu
seks tehtud laen alatasa, tänu rahwa
maja juhatuse energilisele tegewusele.
Ning korraldades laenud wöib asuda
hädatarwilikule rahwamaja korralda
misele, nii seest, kui ka wäljast.
Rahwamaja juhatusse kuuluwad:

esimees: E. Kaljusto, kaitseliidust,
kirjatoimetaja: A. U f f e r t, haridus
seltsist, kassapidaja: V. Seestrand,
kaitseliidust, majawanem: £). Rego,
tuletõrje seltsist ja liikmed A. Nimb i t s k i, tuletõrje seltsist, M. Hindr e u s, kaitseliidust, M. K e s s l e r,

Põllumeeste koosoek Jõhwis.

Juba pikemat aega on Pagari asun
duses tegutsenud jahuweski, minnes

siumi saalis põllumeeste poliitiline

aasta peakoosolekut. Liikmeid oli koos

21. Kinnitati tegewusearuanne ühel
häälel ning juhatuse poolt esitatud
aruanne wöeti wäikese parandusega
wastu.

Ühingu esimeheks waliti häälte

Komando peameheks Frid. S a m u e l,

mürtsu.
Ehale tulnud kawalerid hakka
sid preilisid toast wälja lööma

seltsist ja W. T a r u m haridusseltsist.

Palwepäewal peeti Iöhwi gümnaa
koosolek, kus kõnelesid riigikoguliige

. „Miss Germany 1932",
Ruth Behnen, pärit Freiburgis!, 19
aastat wana waliti nüüd Berliinis
Saksamaa iluduskuningannaks.

oppe-

kawa kindlaks määratud.
Kaewandufekooli öppekawa ja tun
dide arw on kindlaks määratud. Kokku
nädalas 15 tundi. Õppeained on järg
mised: 1) eesti keel, 2) matemaatika,
3) füüsika ja keemia, 4) mineraloogia
ja geoloogia, 5) geodeesia ja markseidestoskus, 6/ kaewandustööde oskus,
7) mäetöõstuslik mehaanika, 8) elekt

rotehnika ja jõumasinate tundmine,
9) joonistamine ja joonestamine, 10)
raamatupidamine 11) kodanikuõpetus,
mäe- ja töökaitse seadused, 12) terwishoid, 13) määrused õnnetusjuhtumite
ärahoidmiseks.

Lõpetajad saawad kümnikukutse,
praegu on noorema kümniku palk 82
krooni kuus.

K. Tamm ja maawalitsuse sekretär

Paari päewa eest läksid alewi poisid ehalemineku mõttega Põllu tän.

K. sauna, mis Iöhwi „dshungliks"
ristitud, elawate preilide ukse taha ja
nõudsid sisse laskmist, lubades Vasta

sel korral akna jälle puruks peksta,
mille peale nad ka sisse lasti. Vaewalt olid ehalised tuppa jõudnud,
kui hakkasid „dshungli preilisid" wälja
„lööma". Viimased hakkasid aga wastu,

kusjuures rüselema hakates lõhkusid
lambi, mille tõttu tuba pimedaks jäi.
Peale lambi lõhkumist panid ka kawa
lerid jooksu.

Kiwinõmmes warastatt
rebased.
Möödunud kewadel püüdis Kiwinömme metsaülem Pawlow metsast

kaks rebasepoega. Ta asetas need
puuriga oma õuele. Möödunud näda
lal neljapäewa hommikuks aga olid
rebased kõige puuriga kadunud. Jäl
jed wiisid kuni suure teeni, seal kadu
tasid. Otsimised politseiga ei annud ^
gajärgi.

..KõhuräMja" Jõhwis.
Teatamast! esineb täna, laupäewal
Iöhwi tuletõrje saalis n n. nõiakunstnik

kuna nii weski sissesead kui ka jõual
likas kannatab remondi puuduse all
ja ei saa osaliseltki rahuldada Võrd

koosolekul ei arwestatud resolutsioon,

Metsatöölistelt warastatt
tööriistu.

kus nõutakse, et riigi metsawedusid

Paari päewa eest Iöhwi mers Ri

waid toimib oma trikke ainult kiiruse

chard A. Vaksali wahtkonda metsatööle

katte osawusega, kusjuures ettekanded,

Väikepõllumeeste seisukohtadega sel

ega ka kruusawedusid ei antaks wähempakkumise! wälja wahelthangeldajatele.

waid Väikepõllupidajatele enestele, sai

tzaawatud metskits Iöhwi V. Tartu ja H. Lille poolt naeru
vistud ^ metskits, 3 a. wana. Rähtawasti salakütid on jälle Iöhwi metsa
des liikwel.

Kuid Tiitsonil tuleb M.-i naise ase
prii söök ja korter.

waliti Viktor E i n e m a n n, Werner
S a m u e l ja Kaarel S a m u e l.
Asuti läbiräätimistele, kus tekkis
isiklise wihawaenu tõttu konflikt, laekur

Rud. Uustali ja August Pärssi wahel.
Sellest on juba möödunud mitu head
aastat, kui A. Pärss wiis oma hobu
sega ligi 60 klm. kaugusele seltsi auliik

mele Joosep Uustalile tema surma
puhul pärja. Pärss nõudis Uustalilt
kui laekurilt woori raha 6 kr. Uustal
seda ei maksnud, kuna see oli lubatud.

Hiljem Pärss lubas kinkida selle selt
sile. Uustal tundis end sellest tublisti
haawunud, ning sellest kujunes pikk
tüli.

Iöhwi „dshunglis" tehti Kes on Vastutustundetu?

kuid ometi on ettewöte täiesti tööjõuetu

Eile leiti Iöhwi wahtkonnas haa

haawa kirwesilmaga pähe.

Konflikt auliikmele prrjawttmtse pärast.
Möödunud püyupäewal pidas Iärwe Vabatahtlik tuletõrje ühing oma

V. T a r t u.

wahtkonnas.

Ka waremalt on Tiitsoni ja Mar

abi Ed. Pääro. Rewisjoni komisjoni

Uus 1932 aasta eelarwe seati tasa

Pagari ümbrus ei saa kor

lemisi suure weskitarwitajate ringeonna
tarwtdusi, isegi loomajahu suhtes.

omale, kellega ta ka suwe! lühemat

Iärwe tuletõrje pidas koosolekut.

Rud. Blauberg ja Ed. Pääro.

randuse juures ei ole kuigi suur prot
sent. Pealegi on enamjagu kõik täht
ajalised pangawõlad tasutud ja on
jäänud järele waid wõlad oma ümb
ruskonna tegelasilt, kes tihti ka prot
sendid rahwamaja heaks annetawad.

haridusseltsist, A. Veske, tuletõrje

hiljuti aurujöult üle mootorijöule,

Tapmise katse põhjustas asjaolu,

2000 krooni, mis 13 00^> kroonilise wa-

on kaasa mänginud.
1931 aasta lõppes ainult ühe kroo

ralikku weskit.

kudes metsa puid lõikama läks.

Martinson 18. weebr. hommikul
kella 1/27 ajal wälja minnes silmas
umbes sammu 15-20 eemal aianur

Aleksander O n t o n, juhatuse liikmeiks:

nilise ülejäägiga, mis on seletataw
sellega, et iga Väiksem summa kasu
tati wölgade tasumiseks. Praegu ula
tub Võlgade summa ainult weidi üle

Peale laskmist pani Tiitson püssi
selga ja läks ümber palwemaja ringi
tehes wenna juurde, kust hiljem lah

et Tiitson püüab Martinsoni naist

juhatusse, kes ametid ära jaotasid
järgmiselt: esimehe abi Gustaw Suu
dan, kirjatoimetaja Adolf M ä g i n,
laekur Rudolf U u s t a l, arkiwaar

Juhatus tegutsenud energiliselt

oli
oli

asjaolu, et Tiitson püüab omada
M.-i naist.

enamusega Voldemar S u u b a n, ning

illile utiiiiii leoeiosaieaeilt kassini.

nud nagu imekombel, ehkki laskja
lähedal, 15-20 sammu kaugusel,
kuul mööda läinud.

osaliseks ja wöeti lõpuks sel kujul

wastu, et Väikepõllupidajatele üldse

neid töid anda ei tule.
Ligep .MM Teatajat".

minnes leidis, et tema eelmisel õhtul
metsa peidetud wibusaag ja kirmes

oli ära warastatud. A. kedagi Vargu

humorist Mag. Ernisto. Viimane ei
esine, kui fantastiline nõiakunstnik,
millised ta serweerib, oma huumorirohkusega, tekitawad publikus lõbusa
meeleolu.

ses kahtlustada ei tea.

Ka ott „kratt" samal ööl käinud
.Vaatamas" kahe teise Iöhwi mehe
tööriistu, wiies neilt ära kirwed.

Gripp otsaga Illukal.
Neil päewil haigestus Illuka kooli
juhataja ja ka osa internaadis elutsewaid koolilapsi. Arst konstateeris grippi.

Weel Sompa koorist ja kooli
juhatajast.
Nähtawasti ei mäletagi hra J.

Griina enam kurbtõstst fakti, et osak.
juhatus temalt lubamatu teo pärast
ära wöttis liikmeöigused, ühel hoobil
tagandades teda ka laulukoorijuhataja

ja näitetrupijuhi kohalt. Ehkki J. G.
mõni päew enne üldkoosolekut teatas,
et ta lahkub osakonnast Vabatahtlikult,
ei eksitanud see asiolu UENU-s makswa kodukorra põhjal põrmugi juhatuse
otsuse kinnitamist üldkoosoleku poolt.

See päewakorrapunkt tuli paratama
tult ikkagi tõsisele kaalutlemisele ja
juhatuse teguwiis kiideti heaks. Kinni
sel hääletusel oli Väljaheitmise poolt

33 häält, wastu 2 ja 1 erapooletu.
Ning hääletusest Võtsid osa ainult

täieõiguslikud liikmed. Isik

likel motiiwel pole ses asjas ei osak.
esimees ega ka ükski juhatuse liige

toiminud.

Et J. Griina osakonda bandeks nimetab,
kuhu koondunud tema arwamise järgi ainult
Vastutustundeta element, siis on sest tõstfelt
kahju, liiategi. kui osakonda kuuluwad ainult
ideelisemad noored, kes rShuwas enamikus

J G. endised õpilased. Kui koolijuhataja ja
p dagoog peats G. teadma, et endisist aateltsist nöörist koosnew kultuuri Uue organisat

sioon pole mitte trobikond ega parwkond,
waid ikka kindlasti midagi muud. Järjelikult:
mMe noored pole wastutustundetud, waid
J G. ise, kui ta lausub sääraseid sõnu noorte
aadressil.

Sompaas, 17. weebr 1932.
ULNU Sompa osak. juhatus.

Iõhwilaste tähtis kohtupäew.
on 23. märts, kus seisawad RakwerePaide rahukogus kohtu ees alewiwanem Lepik, alewiwolinik Kangro kae
busel, kus ta 1930. a. haawas wäga
raskel kujul tema perekonna au. Siin
nähakse karistust kuni 1 aastani.
Süütamise pärast seisab samal päe-

wal ka Rahukogus kohtu ees J. Vint,
kelle lihakarn saladuslikult möödunud

aastal läks põlema. $
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Naabri
„wilmsitamine”.
Kas niivimeel&us w©i neliitiline surm ahivm?
Eesti poliitilise elu suursündmus,
keskerakond, ühendam., mille! nii suu
red poliitilised ja riiklikud tagajärjed,^
hakkab oma teoreetilises osas lõpule
jõudma ning hakatakse astuma juba

susele anda, — seda paneb aga igaüks

Alul „P. E." püüdis endale luge

pahaks ning ei anna seda sarnastele
kuritahtlistele urgitsejatele kunagi an

jaid soetada kui linnawalitsuse koalit
siooni häälekandja; wahel püüdis aga
näidata, et ta rahwaerakonnale lähe
dal seisab; siis tundes oma aluse kõi

deks. Kuigi meie rahwal ei ole kom
beks sarnaseid nurjatuid ja kõlbmatuid
inimesi wanaaja kombe järele kiwidega
surnuks heita ega nende wastu ka uue
aja laapuat teha, siiski on meie kohus

kumist tuli wilmfitamine. „P. Eesti"
orienteerus päewapealt ümber ja ta

sellest järgnewaid praktilisi samme.
Kuid waatamata oma suurele tähtsu
sele näib küsimus ajakirjanduses läbiminewat ilma suurte sõnadeta. On
olnud waid mõned märkiwad artiklid

sarnaste olluste wastu wöidelda, sar
naseid isikuid awalikku häbiposti nae

Wilmst n. n. „keskkoondusse", mis

Tallinna ja Tartu lehtedes. Ei tea

lutada ja neile rahwa üldist meele

kongressid wötstd wastu nende era

öelda, kas tuleb see sellest, et ajaloo
masinawärgis on asjaolud selle ühine

paha ja pölgtust awaldada.
Sarnase üldise põlastuse rohkem
ärateeninud on Narwa kohalik ajaleht

kondade ühendamise otsused ja mille
peale Wilmst koondus oma esimese!
elupäewal ühes nendesamade „P. E."
tegelastega kohe oma tähtsama nõud
mise üles seadis, et ka nende koon

mise teinud paratamatuseks, mis nüüd

näib nagu iseenesest möistetawana,
wõi tuleb see sellest, et kõik meie loetawamad päewalehed seisawad asjale
niiwörd lähedal, tunnewad seda nagu
oma asjana ja sellepärast, kui oma
asjast, ei kipu sellest palju rääkima.
Kuid ühendamise ametlikul läbiwiimi-

sel on siiski küllalt ja kõikjalt sooje
sõnu öeldud ja oma rõõmu awaldatud

ning õnnesoowe läkitatud, mida on
isegi kaasa teinud need, kes omakasu
püüdlikel motiiwidel poliitilise elu terwendamist mitte heameelega ei näe,
kes poliitilise keskkoha köwenemisest
näe road ainult oma lõppematu saagrahnitfemise ohjeldamist, nagu seda on

Põhja Eesti oma alalise waenuliku
Legewusega keskerakondade ühendamise

wastu. Tema ümber kogunenud wäike
klike õnnetuid inimest, 'kelledest mõni
on ka täiesti läbikukkunud ja läbi põ

lenud ehk mõnel ei ole lihtsalt kuigi
palju elus wedanud, kuid nüüd näeb
momenti, millest arwab, et ka temal

pageerima, kuid kui tööerakonna nõu
del Wilmsile rahwusliku keskerakonna

Väikelennuk,^odavam autost.

andetud igasuguseks poliitiliseks tege-

du mingit profiiti lüüa ei saa, kuna
nüüd see ise täiesti läbikukkumisele
määratud, siis wõttis hiljuti ka „Pöhja Eesti" 8 "-kraadilise uue kursi, tik
kus jälle ligi grupile inimestele Nar
mas, kelle turjale ronides ta uuesti
püüab omale jalgealust luua ja kelle

Uuf tüüpi lennuk, mis on äratanud suurt tähelepanu õhusõidu harrasta
jate ringkondades Berliinis. Lennuk on kaheistmeline, sõidab 125—130 kilo

wuseks.
Katsutakse tõkkeid teha keskerakondade

ühinemisele, püüdes seda kas wõi tol
ligi wörra nurjutada wõi selle kiirust
wähendada, et sellega rahwa silmis

selge, siis siin seda meie, keskerakon
dade tegelased ja poolehoidjad, awali-

tõmbawad kaasa igaüks oma. jõudu
mööda ja õhutades selleks ka oma

saanud rahwaerakonnalt wastuwötuks

tingimusi nõusoleku, hakkas „P. E."
kohe suuresti praalima ja Wilmst pro

lega kohe ka awaldus, et Wilmsi kau

üksteisel kõhud täis süüa. Kuid ometi

asjast enesest ilma suuri sõnu tegemata,

dust keskerakond omale ühendaks, olles

poolt lõpulikult hundipass anti, mil

lasta paista, et eks ju „Pöhja Eesti"
oli ka asjas kaastegew. Kuid et „P.
Eesti" osa siin oleks igale teada ja

Rahwa Sõna omal ajal asja posttiiwsel märkimata jätta. Suured rahwahulgad aga, kes mähegi poliitiliselt
mötlewad ja awalikus elus kaasalüüa
püüawad, need on waimustatud juba

loodi parajasti siis, kui keskerakondade

peab nüüd wedama hakkama ehk kel
lest mõned on lihtsalt nürimeelsed ja

meie äärmised erakonnad sotside ja ko
gude näol, kes oma wiimase aasta riigijagamise poliitikaga pea täieliselt lasid

ei saanud ka nende lehed Kaja ja

juhtiwamad tegelased lasid end walida

kult teatawaks teha, et „P. Eestil"
pole selles küsimuses kuidagi kaastegew

olnud ja meie ei waja ka teda edas
pidi; kuid teisest küljest wöime samuti
konstanteerida, et kõik „Põhja Eesti"
kallalekippumised, sihilikud sepitsused ja
otse awalikud waleteadete lewitamised
selle sihiga, et keskerakondade ühenda

kaudu jälle püüab ligineda samale
rahwuslikule keskerakonnale, kelle was
tu ta kõik aeg oma waenulist tegewust
awaldab.

Mis see siis on?
Kui see ei tule mitte hullumeelsu
sest, siis wöib see tulla ainult suurimust nürimeelsusest, oma tegelaste
poliitilise surma hirmust ja taibu puu

Kuid millest ka mingi wäärnähtus

mist tõkestada ja nurja ajada — see

tingitud ei oleks, awalik arwamine

kõik on „Põhja Eesti" ja tema pool

Sellele protsessile aga kaigaste koda

dajate asjatu waew, millel mingit ta

raisse pildumist sihilikku urgitsemist,
püüda häid naabneid tülli ajada, kes
> ühes koos ja sõbralikus meeles taha-

gajärgi ei ole, sest selles tegewuses on
keskerakonnad juhitud isamaalistest ja

tunnistab wäärnähtuse siiski lubama
tuks ja hukkamöistetawaks, nagu tun
nistab hukkamõistetawaks ka „Pöhja
Eesti" 'kuritahtlikud waenuawaldused

riiklistest motiiwidest, kuhu „Põhja
Eestil" kiilu tagumine käib üle jõu

ü

»#

18. weebruaril warastas keegi tund

mata Ioala tän. nr. 4 Subschenko

kas ta warast.

tunnistas S. end warguses süüdi.
warguse oma habeme korras hoiuks.

l

ma politfenikuga. Et politseinik oli

Margus sündis sel ajal, kui äri
teenija läks teisest Loast habemeajami

seks kuuma wett tooma. Äriruumi

wäledam, siis läks temal korda pikanäpumeest peale mõneminutilist taga

Maal ei olewat millega enda Wall-

must korras hoida. Ta otsustanud
habemeajamise riistade omamiseks toi

mida warguse. Mees palus seekord
temale andeks anda, lubades teistkorda
wargust mitte toimida.

Raudketr piitsaks.
Narwas peksis Kulgu puiesteel

Warastatud asjad wõeti tundmatu

Kriwasoo elanik P. oma hobust raudketiga. Seda juhtus pealtnägema loo

„kunde" wahepeal oli ära kadunud

warga käest ära ja mees toimetati

makaitseseltsi liige ja nüüd tuleb süda

ühes tööriistadega. Ajawiitmata jook
sis teenija ärist wälja. Tänawal mür-

kriminaalpolitseisse. Nüüd selgus, et
warguse toimija on Kose walla Suur-

namise pärast.

tagasi tulles leidis teenija, et

Mõni päew tagasi tungisid Skar- juurdlus,
jatina wallas Mokreti külas wennad Wennad Siilmid wõlgnewad juba
Nikolai ja Peeter Si il mid kohalikule mõnda aeöa ühele Narwa ärile kauba
konstaablile Eermannile ja Narmast eest raha. Wõla sissenõudmiseks ilmukohale sõitnud wölasissenöudjale kal- stdgi konstaabel ja wallasissenöudja
lale. Wiimasel kiskusid kallaletungijad S.-ide elukorterisse. Ootamatult tun*
oma elutoas kasukas puruks ja polit- gisid wölgnejad mõlemile kallale ja
seinik tõugati wäewõimuga toast wälja. peksid elukorterist wälja. Nii jäigi

S.-ide wastutusele wõtmiseks alustati wölg tasumata.

Kiri toimetusele.
Toimetusele on lähetatud awaldamiseks alljärgnew kiri:

„Minu wastu lewitatud laimu
tõttu algan kohtu protsessi ja astun
sel puhul Narwa Naiskodukaitse juha
tusest wälja.

A. Kirikmar".

Keskerakondlane.

Pisarsilmil seletas mees, et toiminud

Nüüd algas warga tagaajamine
ühes Ioala tänawal walwepostil seis

juukselõtkamise ärist habemeajamise- ja
juukselöikamise riistu.

keskerakondade ühendamise wastu.

rawlew, 2tz a. wana. Ülekuulamisel

Kui maal pole habemeajamise wahendeid.
&1VBHIMIIN9

Tungisid konstaablile fa wõla sissenõudjale kallale.

Uus waiitsus.

Scherdjanka küla elanik Grigori Schu-

lm habe alas vargile.
u

Sõjakad wennad Narwa-taga.

dusest.

naabri, kellega nüüd suhted tunduwad
palju meelepärasemad ja sõbralikumad.

wad käsikäes käia ja oma paremat üld

meetrit tunnis ja läheb maksma ainult 2500 Saksa marka.

ajamist tabada.

metul mehel wastufi anda looma pii

Tallinnast, 19. weebr. Täna
hommikul Toompeal walitsewa meele

olu järele wöib loota, et pikaleweninud kriis lahenemisele tüürib.
Selgus, et walitsusse jääwad wä-

lisminister J. Tõnisson, kaitsemi
nister A. Kere m, kuna kohtu- ja

siseministriks kutsutakse A. Anderk o p p, põllutööministriks O. Köster,

Tallinna „Russi käsipallinaiskond Narwas wõistleb „Astra"

ja NTHK-ga.

Laupäewal, 20. weebr. jõuab Narwa

„Russi" kästpallinaiskond, kes peab
Uhisgüm. wõimlas Narwa paremale
naiskondade „Aftra" ja NTHK-ga rea
söprusmatsche. Laupäewal, 20. weebr.

kohtub .Nuss" „Astraga" Võrkpallis
ja NTHK-ga korwpallis, pühapäewal,
teisel mänguõhtut aga Vastupidiselt.
Mülemi mänguöhtu lisapalaks Võist
leb Uhisg. käsipallimeeskond Astra ja

NTHK-ga wörk ja korwpallis. Kuna
„Russ" on momendil Eesti parem kä
sipalli naiskond, siis seisab „Astral"
ja Hokiklubil ees tõsine jõukatsumine.

Wõistluste algus on laupäewal
kell 1/S õhtul ja pühap. kell Sht.

haridusministriks J. H ü n e r s o n. Ma

Kats sol elatuma.

jandusministriks saawat O. Suursööt, kes juba andis jaatama was-

Kohtu- ja siseministeeriumile

tuse.
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weebr. 1932 a lubatud loterii
on tehnilistel põhjustel edafi lükatud 8 mai
s. a. peale, millal see tingimata loosimisele
tuleb.

esitati registreerimiseks uue asunike

erakonna põhikiri. Juure on tule

mas ka uus pahempoolne erakond
„Eesti iseseisew pahempoolse sotsi
alistliku tööliste partei."

Kes on tuleval pühapäeval õnneseen Narvas?
See on — kes võidab Asutis Nehatu Rahvamaja loteriipiletiga peavõidu.

Võitudeks 1.000.000 senti. -— —= Loosimine 28. veebruaril.
Jahttnne*e

hivi Hewelz linnast.
Kriisiaja vahelugemisi.

Ajad on tõesti nii rasked, et enam

walge rinnaga pidurõiwast ellik smo

mitte midagi ei oska teha ega ette
wötta. Nõnda ka seesinane Reweli

kingit, waid nemad hüppasid seal ringi
tänawaülikondades ja mis weel kõige
hullem: neil ep olnud sellest häbi teps

linn ep ole enam mitte üks uhke

Ja mina olin selle üle wäga imes

ole praegu teps mitte kuskil aega käia,

peale hakkad wekslit kirjutama ja pea

tanud ning teisel päewal mina läksin ja
küsisin selle sõbra käest, et kus kohal

et panna frakk selga. Sest seesinane
suur lehmakauplemine lööb ikka weel
laineid ja kuidas kujuneb see walitsuse
waik lõpuks, seda ep' tea weel ükski
prohwet ega taaratark. Mulle paistab

legi mitte wõörale, waid mulle, kes
ma ometi tean ja tunnen, et sa oled

antakse sinu frakile neid prantsuse keele
kursuseid ja tema hirwitas mulle näkku

ning ütles: Maneeshi tänawal!
Ja tema juhatas mulle selle maja
kätte ja mina läksin sinna ja lugesin
selle ukse pealt:

Linna pandimaja.
— Siis sai mulle kõik selgeks, otse

rüütlite elltk ritterite linn, waid tema
on muutunud otsekui kindluseks, mis
on ümberpiiratud waenlafe poolt ja
kus on kõigil inimestel sõjahirm. Sest
Iehoowa wits on wötnud raskesti ka
ristada kõiki warisere, abielurikkujaid,
walelikke ja porduelu elajaid, et kus

mitte!

ball, wõi ep ole mitte. Ja kui ma siis

mis on eest otsekui West aga tagant

ep saa keegi enam laiutada kroonidega
ega juua kõrtsis neid stnatseid kalleid
wäljamaa joomaaegu. Needsinatsed

sisse läksin ja ühelt sõbralt, kes muidu
alati^kandis frakki, nüüd aga mustas
kahe nõöbireaga pintsakus oli, küsisin,

ühe pandimaja asjamehega, kes rääkis

ajamärgid said minu silmale nähta-

kus on sinu frakk, siis wastas tema:
„Seesinane minu frakk on prant

waks selsinatsel ajakirjanikkude evik sulemeeste ballil ohwitseride keskkasiino

See pilt, mis minu silmad seal
nägid, kui ma sain sinna sisse läinud,
oli nii kole, et mina enne kolm korda
pidin uksehoidja käest küsima, kas ikka

tõepoolest on siin fee ajakirjanikkude

suse keele kursustel."

. sees, kus oli alati koos palju uhket
rahwast ja kus wöis näha kõiki meie

— Ja mina olin üpris ehmatanud
sellest ning mu süda hakkas muret

kodumaa paremaid poegi ning tütreid.

tundma. IIa ma ütlesin endale nõnda:
waata, wend Juhannes, sina oled kaua
aega olnud oma waikse kambri sees ja

Ja sellepärast wötstn ka mina ette,
ning läksin sellesinatse palli peale, et
mina saaksin jälle kord olla selle maa
ilma hiilguse sees ja näha kõike seda
sinast uhkust, mis on meie linnas.

sina oled mõelnud kõrgeid mõtteid üksi,

Kuid — oh kürieleifon, halleluuja
ja seela, mis pidid minu silmad nä

ning kahekesi Jehoowaga. Aga selle
wälise maailma uudiseid sina ep tea
mitte ja sina ep' tea sedagi mitte, et
tehnika ja kultuur on juba nii edene

gema! Seal olid meesterahwad, kel ep

nud, et isegi riidetükid õpetatakse rää

olnud teps mitte seljas sedasinast

kima prantsuse keelt.

kui oleks üks walgus minu silmade
ette tulnud ja mina naersin suure
häälega ja minul oli hea meel, et
minu! ei ole frakki, ellik niisugust riiet,

nagu palit. Ja siis sain mina jutule
mulle et frakke ja smokinguid on sel
les hoones alati keskmiselt 300—400
tükki. Ja et suurte pallide eel lunastatakse suurem osa neist laupäewal
wälja ja tuuakse esmaspäewal jälle
tagasi. Ja et ajakirjanikkude pallil ep'
olnud mitte kõigil frakke ega smokin
guid, see tuli lihtsalt sellest, et neil ep'
olnud mitte, mi ll e g a neid laupäewal
wälja lunastada.

Nii, et ajad on juba niisugused
Tallinnn linna peal, et frakki ja smo
kinguid all linnas on üpris wähe. Küll
on neid aga Toompea härradel, kus
käiwad koos landstoa peal ja juhiload
meie riiki ning rahwast, kuid neil ep

aga, et wististi ka Norras ja Newfoundlandis on umbes samasugused

ministrid, kui meil. Sest ega muidu
poleks^Norra sõjaminister läbi pekstud,

missugune lugu juhtus ka Newfoundlandi peaministriga.

Minul on maal üks wana ning

aus mees ja et seesinane tühine raha
on sul nagu põrm!"

Kuid Rein kirjutas weksli walmis,
andis ilusti mulle kätte ja ütles nõn
da: „Armas Juhannes, waata ma ei
saa sinna midagi teha, sest seadus on

seadus. Sa tead ju, et meie targad
riigisaksad Toompea! on teinud nii
suguse seaduse, et kõik põllumehed,

kel on wähemalt 500 krooni wölga,

hea sõber, taluperemees Rein Rabakakk, kes on üks mees nagu künnihärg. Talu on tal alati kõige paremas

saawad moratooriumi, ning wölapiken-

korras ja niisamuti on tal ka seda

krooni! Selle summa pean ma maksma muidu tähtajal ära, kuid nüüd on

sinast rahapuru küllalt.
ühel päewal aga sõber Rein wajub

dust. Waata, ma wötsin oma wõlad
kõik kokku ja sain neid kõigest 499

mul 500 krooni wölga ja mul on

minu kambri sisse otsekui heinakuhi,
kasukahõlmad eest lahti, ning ütleb

maksmisega aega küllalt. Ole meheks
awitamast ja head terwist!"

nõnda: Armas Juhannes, ole nüüd

Nõnda ütles tema ja läks rõõmsa
näoga wälja minu kambri seest. Ja

nõnda hea ja laena mulle üks kroon
ellik sada marka.

Mina olin selle üle küll imestanud,

et tema, wa rikas mees minu käest
ühte krooni laenuks tahab, kuid siiski
ma andsin. Aga weel enam imestasin

ma, kui Rein wõttis taskust weksliplangi ja hakkas mulle selle wäikese
summa peale wekslit kirjutama.

„Rein, Rein, mis sa teed," hüüd
sin mina, on's Issand sinu mõistust
pimedusega löönud, et sina ühe krooni

taas langesin mina sügawale mõtete
sisse ning mina mõtlesin nõnda:

Mägede Iehoowa, kes sina juhid
sedasinast maailma-asjandust, ole
ometi kord hea mees ja wala kas wõi

üksainus tilgakene määrdeõli meie
riigi roostetanud rataste wahele. Olgu

meil wabariik, aga ärgu sündigu sel
lepärast weel mitte iga mehe tahtmine
ja päästa meid ära kriisist, passiiwsest
kaubabilansist \a Narwa kosest. Aamen

Alnttgttte ttaidli

Nr. 15.

Eesli esiiiõislH kergeieustihos Narmas.

Pooli u\m Huvi.

Võistluste korraldajaks k.-s. „Wõitleja".

27. ja 28. weebr. korraldab „Wõitleja" spordiosakond Narwas lahtise

Uss Narwa teine spordilinn Eestis?
Läinud pühap. peeti Tallinnas

EKRW Liidu üldkoosolekut. Koosole

kust wõtis osa Narwa esindajana

nõusolekul ja kaasabil anti need
Narwa „Wöitlejale, kes ka möödunud

aasta esiwöistlustel, mil Narwa tuli

^Võitleja" sp.-os. esimees. Ioh. Metsa-

Pärnu ees kolmandale kohale edukam

talu, kes tõi Narwa sportlaskonnale
üllatawa teate: Eesti kergejõustiku

sidest rohkem ära on teinud.

oli ja üldiselt spordi alal Pärnu selt

esiwõftluste korraldamine on usaldatud

Kuna Narwa sportlaskond eelole-

eelolewal suwet Narwale! Wöistluste
korraldajaks oleks k.-s. „Wõitleja" sp.os., kes Narmast praegu ainukese selt

wail estwöistlusil oma kodulinnas wäärikalt tahab esineda, siis algawad kergejõustiklaste treeningud juba märtsi

sina Ekrawere liidu liige. Eesti

alult O. Topmani juhatusel. Energi

rahwuswahelisi poksiwöistlusi, millest
peale Narwa ja teiste Eesti paremate
poksijate wõtawad arwatawasti osa ka
kolm Poola parimat rusikameest. Tea-

tawasti wiibiwad Poola, raskekaalu
poolraskekaalu ja fulgkaalu meistrid
praegu Põhja-Euroopa riikides wöistlusturneel. Senini on nimetatud Poola
poksijad saawutanud rida knoek-oudi

wöite Soomes, Rootsis ja Taanis.

Poola-Saksa maawsistluftl lõid nad
sakslasi samuti knoek-outi, mille taga
järjel loetakse neid nüüd Euroopa pa

usaldamisega, Narwale on meie sport

lisel rakendatakse tööle ka ühiskoolid,
kus wöimlemiskawas ka kergejõustik

rimateks enda kaaludes. Seega on
Narwal Võimalik naha esmaklassilist

laskonnale suurt au ja ihaldust üles

ettenähtud. Kui meie sportlaskond

poksi.

näidatud, kuna iga aasta estwõistluste
korraldamise pärast Ekrawe liidu koos

asjasse suhtub tõsiselt ja hoolsa tree
ninguga juba warakult algab, siis wõib
loota, et Narwa pääseb tänawu, mil

kergejõustiku esiwöistluste korraldamise

olekul suuri sõnalahinguid peetakse.
Tänawugi tahtsid Pärnu esindajad esiwõistluste korraldamist wägisi enda
kätte hankida, kuid teiste sp. seltside

estwõistlused peetakse oma kodulinnas

ja oma publiku õhutusel, teise spordilinnana Eesti esiplaanile.

Ingerikeelfe „Sanafeppa"
toimetajaks pr. Rejjo.
Kuna Ingeri suurem isamaalane ja
seltskonnategelane Leander Rejjo sai
teatawasti õnnetumalt mõrtsuka käe

läbi surma, siis jäi ka Väljaandja

walla Laagna asuniku Joosep tzalliku 925°krooniline weksel protesti.
Kui kohtupristaw hakkas shirantidett raha fiisse nõudma, selgus, et
asunik oli allkirjad ise wekslile kir

jutanud. Politseilisel ülekuulami

sel tunnistas tzallik end weksliwõltsimises süüdi, seletades, et ta seda
teinud suure rahakitsikuse pärast.
Nüüd aga on selgunud, et tzallik on suur kelm, kes hakkama saa
nud mitmesuguste trikkidega ja raha
lihtsalt maha prassinud. Muu-seas

müüs tzallik läinud suwel piiriwalwe Narwa jaoskonnale üle
4000 kilo heinu. Piiriwalwe pidi
heinad sügisel kätte saama. Vahe
peal purjutas asunik sagedasti Sil

lamäel Worowjowi õllepoes, kus
tal tekkis 50-krooniline wõlg. Kui

Varsti pärast seda tulid piiri-

küünist leidsid ainult 30-40 puuda
heinu, tzallik wõeti weksliwõltsii»
mise ja pettuse pärast wahi alla,
tema naine ja tütar aga wedasid

Õpetajate seltsi peoõhtu.

tajate seltsi liikmed.
Estnewad weel õpetajate seltsi lau

lukoor hra N. Klaasi juhatusel ja hra
J. Välbe kaastegewusel, õpilaste orgester hra J. Tultshewi juhatusel, so
listid jne. Lõpuks tants hra L. Vigla
jazz-bandi saatel. Piletite hind 75 s.;
õpilastele 25 s.

wastu mingisuguseid organisatsiooni
wõi seltsi pitsatiga warustatud paberi
tükke — kontermargina, kuna aga eel

Viimasel ajal on hakatud järje
kindlalt mitmetes seltsimajades, klubi
des ja teistes eramajades korraldama
n. n. „kinniseid" pidusid, kuid maksu
liste sissepääsmetega, millised pääs-

med-piletid ei wasta aga Narwa linnawolikogu poolt 26. aprillil 1920. a.
wastuwöetud «Sunduslikule määru
sele lõbustusmaksu wötmise kohta
Narwas" (R. T. nr. 49/50—1921. a.)
88 2 ja 3 nõuetele, samuti ei täideta
nõudeid.

seltside, klubide jne. juhatusi ja teisi
pidude korraldajaid, et ülaltähendatud,
sundmääruse rikkujad saõwad, peale
selle määruse 8 4. tähendatud Viie
kordse lõbustusmaksu trohwiwötmist,

Pahatihti ei registreerita pileteidkutseid üldse, waid tehakse mingeid

„kinniseid" pidustusi ja lõbustusi,
kutsekaarte peost-pihku edasimüümisega,

seejuures aga nende eest ikka kindla
alammääraga hinda wöttes. Samuti

weel Vastutusele wöetud R. N. S.
8 29. põhjal.

Rohkem tähelepanu odawama
loomasööda muretsemiseks.
Põllumehe sissetulekud on wiimasel

munawalgerikas liblikiöeline põldristikhein.

Kuidas on aga lood meie karja ja
heinamaadega? Kas oleme neid küllalt
teadlikult harinud-wäetanud? Arwan,
et suurem osa meie karja ning heina
maist harimist ega wäetamist pole üldse

näinud. Seega waeselapse osa eten

Milles seisab siin wiga ja kuidas

danud, kellelt küll nõutakse, kuid midagit

sellest üle saada? — Viga seisab siin
selles, et meie küllalt teadlikult oma

majapidamist ei juhi. Viimase taga

wastu ei anta. Kust wõtab siin aga
taim oma kaswuks wajalikku toidu
ainet? Sama kidur-pödur, kui on näl

järjel aga tootmiskulud kõrged on. —

ginud inimene, on ka wäetamata taim.

Paratamatult peame siin oma maja

Nii heina kui karjamaa annawad
ainult siis rikkalikku saaki, kui meie

pidamist selliselt ümber korraldama, et

majapidamine meile ka madalate hin
dadele waatamata tulutoow oleks.
Karjapidamise tulutoowamaks muut
miseks on waja: 1) karja paremini toita,
2) karjale odawamat sööta kaswatada.

Tootmiskulusid ei saa meie aga

mitte sel teel wähendada, et karjale
lihtsalt wähem toitu anname, waid
ümberpöördult: meie peame piimakarja

hästi toitma ja seega püüdma piima
toodangut tõsta.

Odawat loomatoitu wõimaldawad
meile aga kõigepealt, korralikult haritud-wäetatud karja- ning heinamaa ja

neid korrapäraselt harime ja wäetame.

Kõne alla ei tule siin üldse need
hiigla maaalad, millised meil küll heina
ja karjamaa nime kannawad, millistest
meie aga mitte minimaalsetki saaki ei
saa. — Viimased wajawad kõige pealt
kuiwendamist, uue rohukamara soeta
mist jne. See kõik on seotud aga suurte
kuludega ja teostataw seepärast alles
aastate jooksul.

nud ei ole. Ka noorsoo kaswatuse alal

on RHUNO teotsenud aktiiwselt; nn
on osakonna kulul Kaarepere laste
suwekolonns olnud 20 last. RHUNO

korraldanud wäljasõite Tapale ja Valka

isikud: A. Samoel, E. Tuppits, A.

Rebane, E. Roode, H. Allik, A. Pet-

rowitsch, R. Iürlsson, J. Luts, A.

Raudteelaste hoolekande-ühing Nar

Rewisjoni komisjoni waliti: A.

on teotsenud energiliselt. On soetatud

Uusi samariillasi Narwale.
Kursuststt osawõtjaid 84. — Moodustatakse uued
üksused.
Eesli „Punase Risti" Narwa ko
mitee poolt korraldati samariitlasle
kursused, mis kestsid 1. dets. 1931. a.
kuni 29. jaan. 1932 a. Kursustest osa-

wõtjaid oli 84, kuid katsetele, mis
olid korraldatud mõni päew lagasi,
andsid end ülesse 56 ja neist 7 ei il
munud. Katsed samariiilasle kutse
omamiseks olid korraldatud komis
joni ees, kus esimeheks ja „Punase
Risti esindajaks on R. Tuisk ja liige
teks Q. Mihelson, ]. Ugam-Põder,

sid 33, nimelt: F. Baborin, Adele

Hanson, Alide Hanson, A. Kasikow,
E. Kotschnew, O. Kwasnik. K. Kwasnik, A. Laur, A. Lefterma, K. Linde

berg, P. Luuman, R. Luuman, R.
Mahl, S. Mägi, L Nappa, L. Neu-

mann, S. Normak, A. Puusepp, A.
Pilden, W. Reisberg, H. Rindeberg,
A. Roos, A. Sepp, E. Simon, ]. Suuban, ]. Tamm, F. Tamm, M. Tamm,

didaati, kellele ei saa kutsel wälja

E, Timusk, S. Ihalslröm, W.Treimann,
E. Wanatalu ja M. Weske.
Peaaegu kõik uued samariitlased
astusid liigeteks Narwa samariitlasle
koondisse, kus neist moodustatakse

anda, järelkatsed said 7 ja kutse oma

uued üksused.

3. 4. ja 6. märtsil peetakse Rakwe-

enne diwiisi wõistlusi korraldada gar

res 1. diwiisi suusatamise Võistlusi.

nisoni wõistlused, milline oleks kõwaks

Võistlused oleksid toimunud juba 7.-9.

eelproowiks järgnrwaile. Samuti treneeriwad energiliselt Tapa sportlased,
tehes isegi suusamatku Tapalt—Rak-

tähtaega kaks korda pikendatud. Prae
gugi on lund nii wähe, et kaheldakse
wöistluste heas kordaminekus.
Diwiisi suusatamise Võistlused on

Wilhelm Kemps.
Professor Potsdamis, klawerikunstnik

ja helilooja, waliti nüüd Preisi kuns
tide akadeemia liikmeks.

Rahwaülikool „Ilmarises".
Arwesse wöttes praegust rasket
majanduslist seisukorda, kus iga sent
kallis, hakkas rahwaülikool maksuta
loenguid korraldama, mis haruldaselt
palju on kuulajaid kokku tõmbanud.
Järgmine järjekorraline maksuta loeng
on reedel, 18. weebruaril kell 6.30 õht.

kujunenud igaaastaseks Võimsaks awaldiseks, nii suusatamisele kui kaitsewäele:

on 1. diwiisis suufasportlast, kes eesti
parimaid ja diwiisi wõistlust wõib wötta
kogu kaitsewäe ja ka kogu eesti suure
mate suusüwöistlustena.

Rakwere garnisoni suusatajad treneeriwad energiliselt, et suudaksid Nar

wa heade suusatajatele Vääriliseks
wastaseks. On ju Rakwere eesti suu
satajate lätteks senini olnud Eesti

Loeb naisdoktor prl. E. Lekstein:

„Naisterahwa terwishoiust".

wöime muuta ja seega oma karjale
soetada odawat sööta.

Nii kuiwemal heina kui karjamaal,
kus kaswab lepawõsa, kus leida wõib
walget ristikheina ja muid liblikõielisi
taimi, paneb korralik kaali-fosfaat wäe-

tis, looduslikus kamaras leiduwad
liblikõielised taimed juba esimestel
aastatel eriti lokkawalt kaswama, an
des munawalgerikast, hästiföödawat
karjasööta. Hiljem awaldub see mõju
ka kõrsheinale.

Kaalisool tõstab aga ka halwema
rohukamara juures karjamaa taime
söödawust, muutes teda pehmeks ja
maitsemaks.

Kaali-sosfaatwäetist wõib nii karja

kui heinamaale anda warakewadel.
Kui sambla körwaldamine seda nõuab,
tuleb enne wäetamist kergelt üleäestada.

Esimesel aastal wõib wäetus olla
tugcwam ja nimelt: 2 kotti 40% kaalisoola ja 4 kotti segafosfaati ühele
hektarile.

werre ja tagasi. Kuid lund oli nii
wähe, et suusatamisest mõnes paigas

polnud juttugi, waid tuli suuski ko
guni seljas kanda.

Võistlust tiiwustab weel wääriline
kogu auhindu, millised wäljapandud
diwiisi ju teiste asutuste poolt.

Narwa Tööstuskool uutesse
ruumidesse.
Neil päewil wõeti Tööstuskooli
poolt üle Zinowjewi malmiwabrik, ku
hu pärast wastawat remonti kolib kool.

mitmekordse meistri Andersoniga ees
otsas. Selle tõttu pöewadki Rakwere
mehed „lambipal6wikku, olles hommi
kust õhtuni suuskadel. Kawatsetakse

Uutes ruumides on Tööstuskooli edu
kas tegutsemine igakülgselt wöimalik

woriiti, kuigi wiimane tuleb alati sügi
sel maha külida.
Nii heina kui karjamaa wäetamine

peale saagi rohkust, eriti tema maitsewust, söödawust ja seediwust.

ainult naisterahwastele.

tbJEZZZCEl? MrCtMtOLlRm

aastal eriti kokku kuiwanud. Kui weel
peekonisigade kaswatamisel ehk weel
kuidagi ots-otsaga kokkutullakse, saa
dakse piimakarja pidamisel piimasaa
duste languse tõttu loodetud kasu ase
mel sageli kahju, kuna tootmiskulud
ületawad saadud tulu.

sil s. a. Tallinnas. Waliti järgmised

Veebruarini, kuid lume puudusel on

hoidma.

käesolewuga kõikide organisatsioonide,

määramine. Kongress peetakse 20. märt

Selleks kõik abipalujad rahuldatud,
kuna rohkem palweid hoolekogu saa

peetakse 3., 4. ja 6. märtsil Nakweres.

stssemiueku pileteid — pääsmeid alal

sed 88 1, 4, 8, 9 ja 10 ettenähtuid

ressile saadetawate isikute kindlaks

Diwiisi suusatamise-wõistlused

pool nimetatud sundmääruse 8
nõuab, et pidustustel ja lõbustustel
wiibijad on kohustatud pidu kestel

sellistel juhustel ka sama sundmääru-

Hoolekande ühing on armud

Järgmise punktina tuli arutusele

toetusi 10 juhul — kokku 200 krooni.

otsustas tuunustada nõrkadeks 9 kan

pileti wõi kutse uksel ära ja andes

Et sarnast toimimist ei saa löbustusmakfu seaduse (R. T. nr. 61/6 2 —
1920. a.) ja linna lõbustusmaksu sund
määruse tR. T. nr. 49/50—1921. ü.)
põhjal lubada, hoiatab linnawalitsus

raudteelaste hoolekande ühingu kong

N. Deseve ja Itn. S. Leets. Komisjon

Narwa linnawalitsufe ringkirjaline teadaanne.

kirjalise teadaande:

get.

peale.

Narwa Eesti Õpetajate selts kor

ii

ei olda küllalt järjekindel ja täpne

arwe kinnitati ühel häälel 1380 kr.

Uusen, A. Baumann ja A. Kein.

ii

pealiste peosaali laskmisel wöttes neilt

Liikmete arw osakonnas on tõus
nud suurimaks Eestis. Nimelt omab
raudteelaste hoolekogu ühing 334 lii

ka näitering on kiitwa arwustuse osa
liseks saanud. Samuti ka spordiring

maimus.

wele müüdud heinad oma koju.

kidele Narwa feltskondliste organisat
sioonide juhatustele alljärgnewa ring-

annetanud lasteabi komiteele iga kuu
palgast 1 protsendi. Tulewa aasta eel-

E. Tuppits, R. Iürisson, A. Samoel,
H. Allik, E. Roode ja A. Rebane.

Vorowjowile ja hiljem piiriwal-

Narwa linnawalitsus lähetas kõi

misel ja juhtimisel on raudteelased

ühes näiteringiga. Nii laulukoor kui

näidend „Koer ajus". Tegelased õpe

walwemehed oma heinte järele, kes

dutud kaugemale, osakonna eestweda-

number. Vastutamaks toimetajaks on
Husso. Ajakiri jatkab ilmumist endises

asunik sellele ja hiljem ka konstaab
lile, et temalt Lillekaupluses waras-

mingit wargust.

Aug. S a m o e l.
Kõige pealt mäletati sügawas lei
nas manalasse warisenud raudteelast.
Edast tuli ettekandmisele möödunud
aasta tegewuse aruanne.

liselt on toiminud naiskomitee. RHUNO

ettewõtted ei piirdu ainult raudtee
laste hoolekande alal, waid on siir

wa osakonna juhatusse waliti tagasi

ajakirja toimetaja kohale kadunud

raldab laupäewal, 20. weebr. kell 8 S.
E. s. „Ilmarises" peo-õhtu, mille puhas
sissetulek läheb puudustkannatawate
laste toetamiseks. Kawas K. Goertzi

tatud 50 krooni. Muidugi ei olnud

awas ja juhatajaks waliti osakonna
esimees Ed. Tuppits, protokollijaks

omale tennis- ja wörkpalli platsid.
RHUNO-l on oma raamatukogu, mis
rahuldab kõiki liikmeid. Eriti energi-

näite- ja spordiringid. Laulukoor on
esinenud edukalt Narwa laulupeol ja

ajakiri „Sanaseppa". Nüüd on asunud

terwelt 5 kuhja heinu, makstes

nende eest peale wõla kustutuse
weel 75 krooni sularaha. Et naise
eest warjata purjutamist, seletas

14. weebr. kl. 10.30 homm. oli raud
teelaste hoolekogu ühingu Narwa osa
konna aasta-peakoosolek. Koosoleku

wäljaandel ilmub neil päewil uus

Kuidas Laagna mees müüs 5 kuhja heinu kaks korda ja
simuleeris raha — wargust.

rahwamehe abikaasa pr. Reijo, kelle

õllepoepidaja hakkas oma wõlga
nõudma, pakkus asunik talle selle
tasuks heinu. Vorowjow oli ette
panekuga nõus ja ostis Aavikult

Raudteelaste hoolekogu ühingu Narwa osakonna peakoosolekult

kultuurettewötetest on esikohal laulu-

Laagna asuniku..sehwtid".
Nagu teatasime, läks Peetri

RHttNO-l 334 liiget. — Laulukoor esineb edukalt. — Waliti
uus juhatus.

Vaumann, A. Renneberg, J. Harismann, E. Sahk, A. Lääts ja John.
Välja.

puudumisel seisma ingerikeelne ainuke

Kelm paigutati wangimajja.

3.

tasub end mitmewördselt ja praegusid
hindasid arwesse wöttes, ei tule 1 kg.
söötühikut mitte üle 5 sendi maksma.

Saagi rohkuse korral wõib aga wii
mane weelgi alaneda.
Põldheinast on kõige kasulikum ja
otstarbekohasem kaswatada ristikut,

ja laiemaulatusline, kuna ruumide
kitsikus terawasti tunda annab.

Väetust antagu ristikheinale: 1,5
kotti, 40% kaalisoola ja 2,5 kotti sega
fosfaati hektarile. Kuiwemail ja liiwasemal mail wõib aga kaalisoola 2 kotti
anda. Väetis tuleb anda warakewadel,
kohe peale lume äraminekut, sest siis

on maapinnas weel küllalt niiskust,
et kunstwäetis sulada ja taimejuur-

kuna tema wäetamine ja harimine

tele ligipääseda wõib. Ristikhein nõuab

teistest wiljadest odawam tuleb. Väe
tamiseks ei waja ristikhein kallihinna
list lämmastikwäetisi ning rahuldub
korraliku kaali-fosfaat wäetamisega.
Oma kaswuajal kogub aga ristik põl
lule lämmastikku ja toob seega peale
oma otsekohese ülesande — olla meie
piimakarjale paremaks, munawalge-

aga ka õigel ajal koristamist. Kes ta
teda niitma juba õitse algul, see on:
kui tema ülemine peaõis on õitsele
löönud. Saaki saadakse selletõttu küll
weidi wähem, kuid tema toitwus on

rikkamaks söödaks — weel kaudset tulu.

olgu otstarbekohane. Kõigepealt, olgu
seemne sort hea, seeme puhas, teatud
määral segatud kõrsheinaseemnega ja
idanemise protsent wastama Vähemalt
85. Parimaks ristikuks loetakse meile

karjamaa wäetamisega, suuremas ulatuses, algust teha, siis eraldatagu sel
leks kas wõi Va hektari ja katsetatagu
seal. Wiimane annab igale kõhklejale
wajaliku tõenduse ja wõib olla kindel,
et keegi selles ei pettu.
Esimesel aastal kui rohukamar weel

Kuid ka ristikheina kaswatamine

hab saada toitwamat ristikut, seepead

seda suurem.

Puudub kellegi! julgus heina ja

hilist Liiwi punast. Ühele hektarile

arenemata, pole ju silmaga suurt ta-

wõib külida: 15 — 20 kg. punast risti
kut, 2.5— 4,5 kg. timutilt ja 6,5—9,0

gajärge küll näha, kuid teisel ja kol
mandal aastal muutub rohukoosseis

kg keraheina seemet.

nii, kui oleks sinna keegi heinaseemet

Neil leidub aga küllalt loodusli

Järgmistel aastatel jätkub juba

kult häid karja- kui heinamaid, milli
seid meie juba wähema töö ja wae-

1—l1/^ kotist 40% kaalisoolast ja 2 ko
tist segafosfaadist. Segafosfaadi asemel

Väetiseks wajab ristikhein aga kor
ralikku annust nii kaalisoola kui sega-

waga mitmewördselt tulutoowamaks

wõib karjamaadel tarwitada ka wos-

sossaati. Kaali tõstab ristikheinas

juurde lülinud ja selle tagajärjel tõu
seb nii üldsaak, kui ka rohu maitsewus
ja toiduwäärtus.
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Pu utõöstus -

Kõigile!

TEADAANNE.

Kõigile!

Praegust rasket majanduslikku aastat arwesse wõtles olen

müüvad Jõhvis:

J. Oden

N Maslov
Hindperi kpl. Narva mnt.
Aitjeni kiosk turupl.
„Wikerkaar*.
Valteri kiosk turup.
Sibelka kiosk kirikupi.

jõhwis, Sompa tee ja Koolitänawa nurgal.
Walmistan igasuguseid

priks! kiosk turupl. ja puestee nurgal.

— mööbleid.:

wärwimise pealt hinda kuni 30% alandanud. Töö eest wõimaldan ka tasu
mist natuuras, kus siis arwestan turu kõrgemate hindadega.

Lähemal ajal panen üles kaks uut masinat. Töö kiire ja kor
ralik. Töö headuse eest täielik wastutus. Kindlate wärwidega wärwimine,
mis ei karda päikest, ei tuult, ei wihma, ei lund. Iisaku alewikus.

Al. õpet. ühing.

kummutid, kapid, saanid uksed ja akna,

Kõige austusega tööstuse omanik

J. Tramberg.

Kirsmannikiosk turupl.

hinnad odawad. Tellimiste täitmine kiire.

Allemann kpl. vana raud
tee jaam.

Minu

Ostan

saeweskis

n i M.

kuni 40 snt, k. j.

r

Saare pakke 25 snt k. j.
Kuuse- ja männi palkidest maksan endisest

Narva Kirjastusühisuse

Soowijail palun palkide weoga rutata, sest järjekord
kujuneb suureks. Lõikuse hinnad soodsad ja väljas
pool wõistlust.

Omanik E. WIIN

kokkuhoiu lahe all,
kus iga sent kallis, sellepärast kasutage juhust. Juhuslikult os
tetud suurem partii väga häid elektri lampisid, mis võimaldab

odavasti müüa. Harilikud lambid senti tükk

kõrgemat hinda.

trükikoda

r-

Narwas, Salme L. 5. Telef 34.

Trükib kiirelt ja korralikult

■ Uus

toiduainete
kauplus

n

Jõhvis ■

aruandeid,

h-ra Onton'i majas, Krediit Panga vastas

ajakirju, raamatuid,

Joli. <Sepp.

laulu lehti, tabeleid

Müügil kõik toiduained odavate hindadega
Suhkur 29 senti kilo j. n. e.

jne.

mm

piima klaas

Narvas, Turu tän. nr. 6.

fllaies 10. weebruarist kuni

Raudtee sõiduplaan.

Narva — Tapa — Tallinn
Väljasõit

õhtune

jaamadest

reisirong

Narvast
Sotdinos!
Auverest
Vaivarast

Orult
jõhvi alevist
Kohtlast
Sondast
Rakverest

Tapalt

jõuab Tallinna

22.30
22.43
22.57
23.12
23.27
23.52
0.16
0.59
1.45
4.20
7.30

Hommi

kune
kiirrong
4.40
4 51
5.02
5.13
5.25
5.43
6.01
6.32
7.12
7.54

Sega
(piima)
rong

Lõunane

7.50
8.11
8.32
8.56
9.16

14.15
14.26
14.36
14.47.
14.58
15.14
15.30
16.01
16.38
17.17
18.58

ei peatu

939

•M

10.34
11.58
13.50
19.15
22.59

kiirrong

Tapalt - Tartu
VäljubTallinnast
Tapalt
Tamsalust
lõgevast

jõuab Tartu

23.30
2.45
3.25
5.07

640

8.50
10.55

1122
12.37
13.58

—

—

—

—

19.00
21.27
21.47
22.58
0.18

□□□□□□□□□□
Detstmaai-kaalud
X3? müüa
ühes pommidega kuni 25 puudani.
Näha o/ü. .Narwa Kirjastusühisuse' trükikojas, Salmet. 5

□□□□□□□□□□

Hoiate kokku, kui loete Alutaguse oma lehte Narma ja

WOLIKIRJU
adwokaatidele ja notaritele

soo witab
O.-ü. MNarwa Kirjastusühisus"
Narwas, Salme f. 5.
Vastutav toimetaja V. Mustel.

tanud raske ajaga arwestades
kõiki kellade paranduse töösid
hinnaatanduseg» wastu wõtta Kui tahate kauakestwaid lokke—
Nii, et ka kõige wäiksema palga pöörake minu poole. Lokkimine,

saaja wõib oma kella lasta minu lõikamine, maniküür, kuimu-ripsjuures ära parandada.
mete wärwimine jne.

Rakwere lehtede asemel

„ Alutaguse Teatajat"

Kellassepp A N tiriTI
POSTI T. 51. (W. Musta kõrwal)

Jõhvis võtavad

suuremat ja wanemat Alutaguse ajalehte. ..Alutaguse Teat.“
lehe talituse
?l. aastakäiku alates ikka ict alati tahab olla tellimisi peale
veel
Alutaguse maakonna ümbruskonna häälekandjaks.

Ilmub Jõhwis igal kolmapäewal ja laupäewal.

S ..Alutaguse Teataja"
on kohaliku lehena odaw ajaleht, sellepärast loewad „Alutaguse

WWW Teatajat" kõik kodanikud. Kohaliku leheta ei ole möeldaw üldse
MWW praegusel ajal elada, sest oma ümbruse elu on ikkagi esijoones

„Vik®rka • re“

Õpilasi

võtan weel wastu. Õpetan kuu
jooksul korralikult hästi töötama
Berliini meetodi järgi.

M-me L. Ljuhka,
Tallinnast parim Õppejõud Posti

tän nr. 64 II korral Peetri turul
Franki maja Narwas.

Samas tasuta lokkimine
õpilaste poolt.

raamatukauplus

, Aiuf. õp. ühing"
ja postkontori??.

DDDDDDDDDD

tähtis.

5 «Alutaguse Teataja"
WWW sõnumed on wärsked ja huwitawad, sest temal on laialine ja tihe

ES5 kaastööliste pere üle Alutaguse ja omad alalised kaastöölised
Tartus ja Tallinnas.

..Alutaguse Teataja

))

kuulutused tungiwad massi hulka, sest kogu Alutaguse ja Narwa
linn jälgib Alutaguse lehte hoolega. Kuulutage «Alutaguse Tea

tajas . On Teil midagi müüa wõi osta, kuulutage sellest Alu
taguse Teatajas".

..Alutaguse Teataja"
wöib awaldada erapooletult kõike, sest ta on rippumatu ajaleht.

Uid- kui ka harilikke

10. märtsini s. a. oien otsus

Tellimise hinnad:

WWW 1 kuu 45 s., 3 kuud 1.30 s., 6 kuud 2 50 s. ja 12 kuud 5 kr.

Põllumehed!
Ärge laske väheneda sigade arvu, sest
müüa olevate ainete hulk määrab rahva
majanduslise seisukorra, vaatamata sellele,

et need ained hooajuti odavad on.

Ärge jätke ühtki kõlbulikku emist paari-

i tarnata, sest vastasel korral tuleb kordu
valt kätte olukord, kus sealiha hinna tõusu

puhul pole meil sigu müüa.

Paaritage emiseid ainult hääde kuldijaama kultidega.

Eesti Seakasvatajate Seltsi järelvalve all
seisab 300 puhtaverelist kulti, mille kohta

leiate kuulutusi lähemas ühisuses ja
meiereis.

Kes täna lehte ära ei telli, see kahetseb
ja tellib homme lehe ikkagi, sest parem E.Seakasvatajate Selts.
Tallinn, Pihk fzx. %C.
hilja, kui mitte kunagi.

Kuid tehke seda juba täna!
O.-ü. „Narva Kirjastusühisuse" trüJdc.
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Väljaandja: O -ü< ,Narva Kirjastusühisus'.

