Üksiknumber 5 senti.

TOIMETUS JH TRL1TUS:
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Kon o' riwriiud Keila 8 6

po ;t kontorid

Käsikirjad, mis aialisteit kaastöölistelt ei tule, arwatakse maksu alla, kui
neil tasUnõudmlne peale kirjutatud. Tarwitamata jäänud käsikirju ei hoita
ilma vastava sooviavalduseta alal.

Me 29.

Ilmub Jõhwis

Kuulutuse hinnad: 1 miilini. 1 veerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused poole hinnaga. Kuulutusi võe
takse wastu lehe ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

igal kolmapäewat ja laupäewal

Jõhwis, kolmapäewat, 13. aprillil 1932. a.

IV aastakäik.

Hunt Jõhwi alewis
Kes olid hundinägijad?

Oma ametiwande annab ta 9. mail.

Kooli tärraw hirmul.

Ulllm poolehoidjale arw kaswat õle 2 Must

Raudteehekk raiutakse maha.
Möödunud reedene „Vaba Maa

harjunud niisuguseid asju nägema: möö

ja lauväewane „Kaja" toowad sõnumi

dunud aastal nägid nad libahunti

pealkirja all „Hrrnt IShwi alewis".

alewiwalitsujes, rääkisid ja rewideerisid endist alewiwalitsust, kaebasid ja

Klemeier. „Kaja" seletab esiküljel, et
hunti näinud nad raudteel jalutades.
Algul pidastd jalutajad hunti koeraks,

seletasid mitmesajatuhandelisest puudu

kes üle raudtee alevi jooksis. Et teada
saada, kas tõepoolest oli hundiga tege
mist, selleks teatasid nad loost alewis

enam sarnaseid jutte kusagil, Käbina

mõnele agaramale jahimehele. Reed
tegid küll jälgede järele kindlaks, et
tõepoolest võsavillem alewisse oli ja
lutanud, kuid hunt oli juba Kooli uul.
kaudu Kose metsa poole tagasi läinud.
Asi läheb päris kardetavaks, alewi-

täitsa hunti, neil on hirm, neid pele
tab iga kogu, mis wähegi tee peal
wastu tuleb, wõib olla ongi hunt, pa
neb meid pintsli, nagu kogu alewi on
ta pintsli pannud.
Kas see hundilugu ei ole samane
nagu ühel edewal karjapoisil, kes ka

Hunti näinud M. Treilmann ja L.

wolinikud näewad hunte, tonte ja
pahu waime.

Imelik on asjaolu, et hunti näi
nud just M. Treilmann ja L. Klemeier!

Kõik wõib ju olla, nemad igal ajal

jäägist alewiwalitsuses, nüüd paneme

Käbina mangi jne. Kuid nüüd ei ole
wastu ei ole mingisugust süüdistust ning

Treilmann ja Klemeier näewadki nüüd

hunti nägi. Isa küsis, kui suur see hunt

siis oli, kas oli nii suur, kui wasikas?
„No natuke suurem" oli poist wastus.
Huvi pärast tahaks teada saada, kui

Berliinist, 11 apr. kell 4. hom.
Saksa wabariigi presidendivalimi

kus siis hunte muidu niipalju saab, et
nad IShwi alewi wahel juba jalutawad.

denburg 19 milj. 395 tuhat 642
häält, tzitler wõitis teistkordsel
walimisel juure üle 2 miljoni poo

Mitmed alewielanikud, iseäranis
Kooli tänawa raioon, on otse hirmul,
ei tohi enam wäljagi minna, et hun
did tulevad kallale. Nüüd ehk suwel
ei maksa karta hunte, on walged ööd,
raudteevalitsus raiub ülejäänud heki
ka maha ja sealtpoolt pole karta siis
midagi.

Elame ja näeme sügiseni, wõib
olla nähakse juba Jõhwis siis karusid,
praegu on ainult kodukarud raudteel
ringi luusimas.

Ü

Tädi ja täditütar kohtus.
Mõlemad olid kannatajad, kuid täditütar sai 2 nädalat.
1. aprillil arutas Jõhwi jaoskonna
rahukohtunik paljude teiste süüteo as

jade seas, ka Ärist P. Läbipeksmise
lugu.

Selle aasta kewabepoolsel talvel

oli nimetet Kristine P. läinud külla

just leiad; ja nii old seegikord tädi
otsimisega terwelt 6 tundi ametis,
enne kui õhtu eel mõis otsita maga
koju tagasi pöörata ^Protokolli" te
gema.

Ehmudes nägi aga kodus, et uks

oma tädile Maali P.-le ja peksnud sa

oli lahti murtud, lilled olid puruks

mal külaskäigul tädi waeseomaks.

loobitud ja mis meel kõigist hullem
— wang oli ära auranud!

Nüüd olio kutsutud nii peksja kui
ka peksetu mõlemad kohtu ette, kus

Kellele sa nüüd weel protokolli teed?

tunnistajate, kui ka poolte eneste sele

Toas olid aga tädi äraolles asjad are

tusest selgus järgmist: Tädi Maali P.
oli täditütre kohta laimujutte lehvita

nenud wäga lihtsalt Täditütre äge

nud, millest täditütar sügawalt pahan

mist. Ta loopis esiteks tädi 5 krooni

dus.

Juba mõni päew enne saatuslikku
riidu oli ta tädit ähvardanud, et küll

lised lilled päris hagudeks, mii, et nad
ei maksa enam wiit sentigi), „raksas
siis rusikaga (?) ukse piitadesse," nii et

ma sulle wanaeit näitan.

uks wallali kargas ja astus ise wa-

Ja tuli hiljem ja näitaski. Haaras
tädi enda toa nurgast tädipoja kepi ja

temperament ei kannatanud kinni istu

badusse.

Nüüd tehti protokoll tädi rõõmuks

peksis tädile hulga siniseid worsse selga,

siiski walmis ja täditütart karistati

werise haawa lõi otsaette ja hammus-

kahe nädalase arestiga plus kohtu ja
asjaajamise kulud. Tädi aga ütleb, ise
wähe naeratades, kuna ta kohtulaua
juurest lahkub, „Seda talle oli wähegi
weel, näe sõge wäärab mul' alati ni
nast, kui uulitsal wasta tuleb."

tas käestki tüki lahti. Wiimati õnnes
tus tädil märatseja hoopide eest ära
põgeneda. Ta lukustas toaukse jättes

Kr. P. lukutaha.
Läinud siis ise politseid otsima.
Kuid wõi sa siis seda Mihklit" igakord

Müüs loata wiina.
5. aprillil Jõhwi rahukohtunik aru

tas Ratalie Koslowa süüdistusasja
aktstifi seaduse § 4 põhjal. Nimetet 8
näeb ette karistuse ilma wastawa loata

Illuka walla mees Beekmann süü
distab Posti-telegr.-telefoni walitsufe
ametnikku Kirotson'! selles, et wiimane

wilnamüüjatele. Rahukohtunik tunnis
tas Ratalie Koslowa wiina müümises
süüdlaseks ja karistas teda 200 kr. ra
hatrahviga, ehk maksujõuetusel kahe
tuulise arestiga.

wisanud surnuks tema koera, palub
kaebealust karistada ja temalt wiis-

Isa ja poeg heinawarguse
eest 5-eks kuuks aresti.

olnud koer lihtne karja krants). Rahu
kohtunik karistab Kirotson! koera sur

Samal kohtuistungil mõisteti R. N.

S. § 169 põhjal süüdistatud Jüri ja

Juba mitmendat nädalat asuwad
Knkrusel paar keskealist meest — usuvenda, kes iga õhtul rahwa seas oma

õpetust levitavad ja neid äratada
püüavad. Nad on ka omale soodsat
pinda leidnud, iseäranis naiste seas.
Ka mõni mees kaldub sinnapoole, kuid
siiski tagasihoidlikumalt.
Naised on palvetundidest nii sisse

võetud, et enam ühtki õhtut palve
tunnis käimata ei jäeta. Tagasi jõu
takse koju harilikult kella 1—2 ajal.
Jutlustajaid, kes mõne ärganud
„wenna" juures elawad, toidetakse
armust ja mitte oma igapäevase, vaid
parema toiduga. Usuvennad harilikuga
ei lepi.

Meestel on häda oma naistega,
sest wiimased ei püsi ka päewal enam
kodus, ega hooli kodust üldse. Nii mõ

nigi mees on naise Väevõimuga pal
velt ära toonud ja kodus, mõni isegi
kohapeal teiste palwewendade silmaall „oma õpetuse annud.

Kukruse tahab Jõhwi walla
külge.

kümmend krooni koera hinnana wälja

mõista. Kirotson pole nõus tasuma
nõutud summat, kuna 5 » kr. eest wõib
nüüdsel ajal osta kaks lehma. (Pealegi

nuks wiskamise eest eest kohtuliku noo

mitusega ja nõuab talt kahjutasuna
koera eest Beekmannile 10 krooni.

asundus võetaks Jõhwi walla alla,
kus maksud wähemad ja kus walla
maja Kukrufele on kättesaadavam.

Kohtla metsapanama tegelased
võetakse vastutusele
Kohtla metskonnas ettetulnud wäär-

nähtuste põhjal on tõstetud pro-

koratuuri poolt süüdistus üles metsa
ülema ja tema abi ning kahe metsniku

wastu. Metsnik Rumm on praegu
weel wahi all.

Naiskodukaitse Iörwele.
Pühapäewal, 10. skp. oli Iärwe algkooli
kokku kutsutud naiskodukaitse asutamise koos-

olek. Asjahuwilist ilmunud paarikümne ümber, kes kSik hiljem liikmeks astusid. Kinnitati
põhikiri, määrati liikmemaks, ningiwaliti ju

Voldemar Willersid kindral Tõnissoni
heinte warguse eest 5-eks kuuks aresti.

Lennuwäe õppepommide kestade
warguses mõisteti samad süüalused

hatus. Esinaiseks waliti prl. Amalie

Mägin.

õigeks.

Laewaühendus Jngeriga.
Endisse IShwi wallamaja kõne

punkt ja postitalu.
Jõhwi uue wallamaja wastuwõtmlne ehitusmeistrilt Ado Weigelilt on
17. aprillil, mis ajaks sõidab kohale
ka ehitusjärelwalwe arhitekt Wolberg.
Vallamajja on juba elektriwalgustus
sisse seatud ja wallamajja kolimine
sünnib aprilli lõpul. Õnnistamine toi
mub nelipühil. Endisesse wallamajja
jääb esialgu postitalu telefoni kõne
punktiga.

Kukkuw katus wigastas
raskesti.
Kahula küla mees Aabel Tallermann lahutas oma heinamaal
heinaküüni. Olles lahutamise töö
peal üksi, kukkus äkki katus ühest
küljest lahutajale peale ja niiwõrt
õnnetult, et purustas mehe sisemi
sed elundid. Õnnetule sai abi anda
juhuslikult mööduja naabritalu su

lane, kes tema rusude alt wälja

kiskus. Õnnetu toimetatt Tartu.

sed on nüüd lõpulikult selgunud ja
valimistulemusist kokkuvõtted teh
tud. Kolmest kandidaadist sai tzin-

lehoidja, saades kokku 13 milj. 417
tuhat 460 häält. Kommunist Thälmanni selle wastu walisid 3. milj.
706 tuhat 388 saksa kodanikku, mis
arw esimese valimise tulemusist on

1,2 miljoni võrra väiksem.

Seega on absoluutse ena
musega Saksa wabariigi
presidendiks valitud Hin
de n b u r g.

Oma ametwande annab presi
dent 9. mail s. a. Kokku käis teist
kordsel walimisel 36 milj. 491 tuh.
694 saksa kodanikku, milline hulk
eelmisest valimisest osavõtjate ar
vust on 1,1 miljoni võrra vähem.

Hindenburg.

Ehalkäija oli loomalaudas kinni
Lugu neljast sõbrast Alutagusel.

Üksluise maaelu üheks lõbuks ja

kätte, kolkides neid läbi. Nüüd oli

wahelduseks on pea kõikjal ehalkäimiseretked, sündigu see millise nime all

meeste sõprusel lõpp.

tahes, kas nihulina wõi tädiranna

kättemaksmiseks ja see ka tuli. Ühel

T. ja V. ootasid parajat aega

sõiduna, oluliselt jääb asi ikkagi üheks

õhtul kui T. ja V. olid oma järjekor-

ja samaks. Sellistel õhtustel ja öistel
matkadel juhtub sageli kummalisi lu

ralisel käigul, kohtasid nad teel oma

gusid, sõpradest saamad waenlased ja
harvemini ka waenlastest sõbrad. All

ja paigutasid lähedase E. talu looma-

järgnew lugu, mis põlweneb Alutagu
selt, sai alguse kevadpühade ajal. K.
küla nooredmehed Iuhannes T. Karl

jast poolt ja jätkasid ise oma teekonda,

U. Voldemar S. ja Aleks W. läksid

seda wälja, ronis ta seina mööda lak
ka kuid äkki kadus tal kindel põhi jalgealt ja ta kukkus põhuruumi magawatele koertele peale, kes ehmunult

ka naabervalda ehale, ise kõik ülewas
pühade tujus. Sooja peaga ununesid
kõik ettevaatuse abinõud teelwaritse-

wate hädaohtude vältimiseks ja üks
seltsilistest Karl U. kukkuski jääauku.
Sõbrad ei pannud seda tähele, waid
kadusid lärmitsedes pimedusse. Jää
külm wesi karastas kuumaverelist U-d
ja ta ronis august wälja pea kainena.
Kuna sõbrad teda ei abistanud; tasus
mees sõprade hoolimatuse eest neile

endist sõpra, kelle püüdsid kinni
lauta aresti alla, sulgedes ukse väl

soovides wangile „ kallist rahu". Et
mangil ukse kaudu polnud lootust pää

hulgudes põgenesid, pugedes ukse alt

wälja. Ehmunud U. tarvitas sama
teed, kuid jäi ukse alla kinni. Alles
siis kui peremees koerte lakkamatu
haukumise peale tuli välja ^varast"

tabama, pääsis mees walla selle
järele, kui oli oma loo seletanud
puhtsüdamlikult peremehele.

Kukruse asunikkude seas on allkir
jade kogumine käsil selleks, et Kukruse

Tappis 80 kroonise koera.

(-Põhja Kodu' eriteade.)

suur oli siis Treilmann! hunt ja kus
selle hundi pesa on ja mitu muna
hunt pessa munenud? Wõib olla on
hundi pesa Jõhwi tuletõrje ühingu
pritsikuuris ja kolm muna sees, sest

Eelolewal suwel on kuuldawasti
Narwa-jõe alamjooksu laewadeomanikul

Kotschnewil kawatsus sisse seada
laewaühendust Jngeriga. Nii sõidaks
laew kaks korda nädalas Rosoni jõge

mööda Vanakülani ja tagasi. Enne
uue laewa liini awamist mõõdetakse
Rosoni-jöe sügavus ja süvendatakse
madalamad kohad. Sellega muutub
pääs Ingerisse märksa hõlpsamaks.

Jõhwi tarwitajate-ühing 300 tegelast Toila laulupeole
maksab suuremat ostupreemlat.
Wõlgumüümist piiratakse.

siiani üles annud

Toila Muusika Seltsi 65 aastase
juubeli päeva laulupeost, mis peetakse

31. juulil k. suvel Toila Oro lossi par
gis, on ülesse annud juba järgmised

Jõhwi tarwitajate ühingu peakoos

koorid:
Toila muusika seltsi laulukoor — juhataja

tõrje ühingu saalis. Koosoleku juha

Otto — 43 lauljaga. Puru laulukoor — ju

tajaks waliti E. T i m u s k, protokollis

laulukoor — juhataja J Gritna — 16 laul
jaga, UEKÜ Walaste laulukoor — juhataja
H. Klement — 34 lauljaga. UENU Woka O.

olek peeti 10. aprillil Jõhvi tule

W. M u s t e l.
Ühingu möödunud aastane tegewus oli edukas. Aruanne näitas kokku
puhast tulu 2479,9 l kr. Koosolek võt

tis juhatuse poolt esitatud aruande
ühel häälel wastu. Kulude ja tulude
eelarve tasakaalus 26320 krooniga
wöeti wastu. Juhatusele anti volitus
omandada kinnisvara Raudi abikaup-

lusele. Vanuse järele väljalangenud
endised juhatuse liikmed A. Käbin
ja R. L a l l o waliti tagasi. Revisjoni-

komisjoni waliti A. S a r a p, E.T im u s k ja A. K o s k a.
Ühingu peakoosolek võttis wastu
sooviavalduselt ühing edespidi wõlgu

müümist piiraks. Puht astu lust mää

rati ostupreemiaks 2%, senise 1%
asemel.

hataja — A. Petrowits — 28 lauljaga, Sompa

laulukoor — juhataja R. Eofri — 38 lauljaga.

Pasunakoorid:
Toila Muusika seltsi juhataja A. Heint 21
mängijaga, IShwi — juhataja A. Privitkin 13

mängijaga. Puru — juhataja H Kullamaa
18 mängijaga. Konju — juhataja Otto Seestrandt 16 mängijaga. Udria muufikakoori —
juhataja A. Weltbach.

Toila laulupeo kawa on kokku
seatud üldjoontes järgmiselt: hommikul

laulu- ja pasunakooride üldharjutus.
Päewal —laulu ja muusika päew Oro
lossi värgis. Õhtul vabaõhu etendus
Draamastuudio tegelaste poolt Oro
lossi terassil. Peale vabaõhu etendust
on kontsert-baü Toila tuletõrje saalis.

Koosolekul valitses kõigiti asjalik
üksmeel.

Narwa-Jõesuu kalurid SSSR-i
11. apriiti! tealafi SSSR-ist meie
ametiwõimudele ametlikult, et Narwa-

Jõesuu kalurid Woippä, Pöhjalainen

Lugege ,.Alut. Teatajad
ja Sekk wiibixvad SSSR-is wahiall eel
uurimise korras.

Nr. 29.
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Md<l erakond, naaber lewitab
waleteateid.
JVarwa rahwaülikooli seletus.
Ühest poliitilisest naljanumbvisl.

B Eestlasel on küllalt head nalja tagawaraks. Wõtab kui salwest ja tarwitab igal ajal elu ja toidu sekka nagu

mingit vürtsi. Ilma naljata ei lähe
meilt mööda ükski tähtsam sündmus.
Mul isiklikult ei ole kuigi rohkel arwul
seda rahwuslikku annet. Aga mis mul
on, sellega ajan elupäewad läbi: ma

Muidugi ei juleta maal walimiste
koosolekutel neiststnatsest asjadest kõnel

säärikute ja kampsuniga ning öeldakse:

meie oleme maa erakond. Uks kogu

wõin südamest kaasa naerda, kui teised

teemad ilusat nalja. Huumor üldse

tele, kui nende juht on porine, kohe

meeldib mulle.

tunnewad, et oma mees!"
Kuidas on aga tegelikult lugu selle

sed, on enam kui loomulik, et selle pa
noraami juures saab nalja.
Erakonnad katsuwad tabada ja kinni
püüda igat wastuwötlikku inimhinge,
et teda wõita endale hääletajaks. See
hääletamine teeb erakonnamehe leidlikuks ja paenduwaks kõigile tormidele

sihitud kirjutiste puhul.

da. Sinna minnakse maamehe moodi
meeste minister, kes sõitis Läänemaale
könereisule, ütles kutsarile, kes hoiatas
liialt kiire sõidu eest, porise tee pärast:
„Lase aga käia, see meeldib maamees

Nüüd kus meie silmi eest kihutawad mööda kirjud poliitilised walimi-

Avaldame alljärgnewa rahwaülikooli seletuse „Pöhja Eestis"'
ilmunud sa rahwaülikooli «astu

maaerakonnaga? Kas nemad on ka
tõepoolest maamehed? Kas on kogu
meeste juhtidel õigus pilduda kiVe ja
puutükke Rahvusliku Keskerakonna
ridadesse ja seletada: need on puht
linna mehed, neil ei ole maaga midagi
ühist.

Rahwuslik Keskerakond ei ei ole

Toimetus.

Viimasel ajal pühendab „Pöhja
Eesti" rahwaülikoõlile erilist tähelepanu, pingutades jõudu selleks, et

siin korraldajad parata? .Pileti puudumise

metsa ning teised.
Kuidas siin wötta ehk mõista „Pöhja

pärast pole korrapidajate poolt keüegile sisse
pääsuks takistusi tehtud. Rääkimata .Narwa

wöi mis seal puudunud on,
waid kirjutiste teraw ots on sihitud

Eesti" juttu .monopolist ja kitsa kild

poistest," keda juhiti külaliste kohtadele.

konna asjast"?..

pääsetähe ettenäitamist neilt, kel oli õigus iste
kohale neijas nummerdatud kohtadega reas

hatus oma kohuseks peab juhtida

aktuste korraldust. Selle lehe järele on

seltskonna tähelepanu tõelistele asja
oludele.

1. Üllatuseks on „Põhja Eesti"
kahtlustav väide, nagn oleks rahva
ülikool isamaaliste aktuste korralda

aja äri. Poliitiline erakond

ei tohi oma wõimu kasu
tada äriajamiseks.

peetud ühenduses selliste aktuste kor
raldamisega, nii et asjaolud ei tohiks
temale võõrad olla.

Rahwuslikule Keskerakonnale andis

Igakord, tui rahwaülikoolis on
kõne alla tulnud ajalooliste täht

viimastel Valimistel hääli linn ja

kem kui maja. Ei ole ka kuskilt wötta

saaks nagu haganaid wifata rahwa

maa. Maa hääli sai erakond rohkem.
Et Rahwusliku Keskerakonna hääleta
jate arv järgmistel Valimistel tõuseb

sekka.

nii hästi maal kui ka linnas, see on

tuliuusi hüüdsõnu möi loosungeid, mida

Elu on tõsine, wäsitaw ja kurnaw.
Ei ilmuta ennast ühelgi teel meelitus

tele. Seisukorda wöib päästa hästi
lendulastud nali ja loomutruult kor-

selge. Sest meie rahwas otse kisendab

ja januneb suure erapooletu keskera
konna järele, kellel ei ole kihi hüvesid
ja huwisid waja seada kõrgemale kõi
gist muust. Pii nagu kohus on rippu
matu ja waba, nii peab ka poliitiline
erakond olema waba tapamajadest,

raldatud naljanumber.
Niisugune naljapala on põllumeeste
kogude eneste poolt wõetud walimiseelne nimetus ..maaerakond." Nemad
olewat maaerakond, kõik teised pidada
olema linna erakonna mehed. See ise
enda ristimine tuletab meele wäikest
last, kes wastab küsimusele, mis on fu

Missugune õigus annab kogumeestele
volituse nimetada keskerakonna liiget,

nimi: „Papa kallis poeg." Nüüd on

riigikogu liiget Dr. J. Masingut näi

kogumehed maamehe kallid pojad.

Muud nime neil ei ole. See nimi

teks linnameheks ja selle kõrval prae
gust majandusministrit Euursööti maa

jääb kuni walimisteni. Siis on poiss

meheks? Dr. Masing on Tallinnas

täisealine ja oskab wälja ütelda mitme
silbilise eesnime: kogude-koondise riigirentnikkude jne. rühm.
Nägin ühes wäikses raudteejaamas

meest, kes astus rongilt maha ja kel
lel olid jalas weekindlad saapad ning

palitu lõua alt wahtis wälja kamp

Muud ei ole enam miia maame
hele. Tema usku on kõwasti kõiguta
tud wiimaste aastate sündmuste läbi.
Sest saadik, kui kogud lõid sotsidega
käed kokku ja astusid ühte kampa, on
nende käsi käinud järjest allapidi. See

abielu wanakuradi emaga ei olnud
naljaasi. Tõi rahmale kaela suure hul
ga eluwõõraid ja kalleid seadust, lõh

kus ära kooli ja kaswatuse alused.
Koolilapsed pistsid streikima, koolipoisid

laadisid Paldiskis laewale poti-pöllumeeste piiritust.

Koonduse mehed, kes siis weel ei
olnud kogudesse üle läinud. Lõid kõik
need Võimatud asjad riigikogu ette ja

kaks isamaalist aktust: 27. nov. waba-

dussöja algpäewa puhul ja 19 jaan.
Narwa wabastamise aastapäeva puhu!

Esimese korraldajaiks peale rahwa
ülikooli olid järgmised organisatsioonid:

liidu Veteraanide („Narwa poiste")
Ring. Ühiselt koostati aktuse kava,
ühiselt otsustati kõik teised küsimused
(ka Vabatahtlik aktusele pääsu maks).
Vastawa otsuse kohaselt sündis aktuse

awamine mitte rahwaülikooli, waid
Vabadussõjalaste Narwa liidu poolt

kolme maja peremees, on kauaaegne
Tallinna põllumeeste Seltsi esimees,
nüüd wist koguni auesimees. Minister

(hra K. Maasik). Teise aktuse, korralda

Suursööt on Tallinna majaomanik,

kond, gaidide, skautide ja noorkotkaste
organisatsioonid koolinoorte osawötul.
Kõik korraldamise küsimused otsustati
jällegi ühiselt. Aktuse awamine toimus

Kelle Volitusel tohib ennast hari

liiguwad kogud nende jälgedes.

Nii on see tänawu ja warem olnud.
Käesoleval tegevusaastal peeti

kaitseliidu Narwa malewa ja c) Kaitse

dusminister Hünerson nimetada puht
maameheks, ja miks peaks olema kesk
erakonda kuuluv endine riigivanem ja

Mitte üksi tema, ka teised liidrid
kõrgekohalised ja hariduslised väljuwad maajaamades rongilt säärikud
jalas ja kampson seljas. Seda nõuab
maa orientatsioon. Waremalt käisid
sotsid niiwiist hääli õngitfemas, nüüd

otsus teiste organisatsioonidega
kontakti loomise ja koostöö poolt.

a) Vabadussõjalaste Narwa Liit, b)

sun, omakoetud ja poolpestud. See
kiikriga mõis alati waadata, kui kau

päevade pühitsemine rahva-aktuse
näol, alati on langenud üksmeelne

Rüüd siis vaatame neid maa era
konna juhte vähe üksikasjalikumalt.

reisija oli üks põllumeeste-kogude juht,
kõrgel kohal seisja inimene, kes nagu

gel paistab Saaremaa.

mist püüdnud muuta „kitsa kildkonna

äridest ja rühma kasudest.

Majaomanikkude Pangas kõrgel kohal
ja kinnitusseltsi „Maja" direktor. Tema
on maaerakonna mees.

Tõnisson, Sõster, Välde ja härrad

matuseni, täitusid ka eesruumid. Tung sellele
aktusele oli enneolematu ja waga paljud pidid
ruumi puudusel tagasi pöörama. ^ Mrs wSifid

organisatsiooni ja tema juhtide vastu
üldse. Selleks kujutatakse asjaolusid
ebaõigelt, mispärast rahvaülikooli ju

asjaks — oma monopoliks". Üllatav
on see wäide seepoolest, et „Pöhja
Eesti" toimetaja härra Grandberg on
ise osa võtnud nöupidamistest, mis

teha. Neid on loetud ja nähtud roh

bastujailt ja ühe wabadussõja kangelase

isalt. Asjatu ja põhjendamatu juba eelpoolantud seletuse järele. Pääs 19. laanuari aklufere oli ju waba, kuni laitus saal wiimse wõi-

Neggo, Hindus, Penna, Välde, Muur-

mis oleks rahwaülikooli

üht kodanikkude kihti, tema teenib
Eesti riigi kodanikke. Tema teab, et
on waja linnale maarahwast ja on
waja maarahwale linna. Rahwuslik
Keskerakond on poliitiline partei ja ei

hääletaja püüdmiseks.
Programmi ja kamadega ei ole suurt

3. Asjata on ka .Põhja Lesti katse te-

kitada korraldajate suhtes wSärarwamisi mär
kusega .piletite nõudmise' kohta Narwa wa-

töökawas ülearust olnud

tuwad walimised, mida selgemaks rah-

Tuleb mõtelda ja leida uusi püüniseid

l. diwiist ülem kindral A. Tõnisson,
linnapea J. Luts, Peetri koguduse
õpetaja G. Kiviste, Riigikogu liige
J. Jaanis, Meestelaulu Seltsi koorid,
ühisgümnaasiumi ja 3. eesti algkooli
õpilaskoorid, 1. diwiisi orkester, prd

heita mõnesugust warju rahvaülikooli

kõige pealt kutseerakond. Tema ei teeni

Ta ei ole lubadusi täitnud, ei ole pi
danud sõna. Aga ega see ei kohuta.

datud aktuste hääks kordaminekuks
weel kaasa: kaitseminister A. Kerem,

Mis õigusega kõneleb siis -Põhja Eesti"
rahwaülikooli ,wõõrastawast rahateenimisest
isamaalikkude aktuste acrnlf ..

tegewusele. Ei räägita sõnakestki sellest,

ja raskustele. Mida wanemaks muuwahulkade arusaamine ja silm poliitisest elust, seda raskemaks läheb era
konna kihutaja töö. Teda ei usta hästi.

Tänuwäärse lahkusega aitasid tähen

jaiks peale rahwaülikooli olid: Vabaduristi Vendade ühenduse Narwa osa

seekord linnawalitsuse poolt (hra A.
Bachmann).

2. Valesti walgustab „Pöhja Eesti"

Narwa rahvaülikool isamaalistest ak

tustest . teinud waid rahateeni
mise asja, kasutades neid sissetuleku
allikana.

Kui siin pole tegemist hooletusega
tõeolude selgitamise sihis, siis tundub
sarnane väljaastumine katsena tumes
tada organisaatorite ideelisi sihte.
Nagu juba tähendatud, oli isamaa

liste aktuste korraldajaiks mitu orga
nisatsiooni, aga mitte ainult rahwa
ülikool. Vastavate ühiste otsuste ko
haselt oli pääs mõlemale aktusele
maksuta, kuid kogemuste põhjal pida

sid korraldajad tarwilikuks eraldada
suures „Jlmarise" saalis kõigest neli
<4) rida istekohti, et aktuse külasta

jaile, kes seda soovivad, võimal
dada kindlat, nummerdatud iste
kohta wäikese maksu eest (25 senti).

Oige korralduse juures tuleb arves

4. Eriti on .Põhja Eesti- rahwaülikooli

juhtide peale wihane Lesti-Poola sõpruspäewa
pärast, kuigi selleks midagi konkreetset rahwaülikooli juhtide tegewusest ette pole toodud.

Eestt-Poola sõpruspäewa korraldus sei
sis erilise toimkonua käes. mi, oli moodustatud asjaomaste organtsatstoovide ja garnk-

soni esindajaist. Allakirjutanul oli au kaasa
töötada selles toimkonnas. Wõin seepärast idhendada, et päewa korraldamise kawa, ulatust

ja teisi üksikasju kaaluti kuude wiist. Juba

kawatsuste aegu oti Eesti-Poolapäewa

üle mõttewahetust ka härra linnapeaga, kes
seda kawatsust igati terwiras. Kaalumisel oli
mitu roariarui nirrg lõpuks asus toimkond sei-

sukohale. mis üldjoontes sarnaneb .Põhja
Eesti" omale antud küsimuses f o wäyem
pidusööke,pearõhk tutwonemisere sõprusrahwa

eluga ja kultuuriga aktuse ning teatri eten
duse kaudu Imelikul kombel kasutab jälle
.Põhja Eesti- seda toimkonna põhiseisukohta
motiiwina oma halwaksponewateks artikliteks.

Ja juba päewa korraldajate wastu.
Erilisi kirjatükke, kutseid osawötmiseks EeSti-

Poola jõpruspäewast ei saadetud ühelegi orga

nisatsioonile, waid läbirääkimist peeti suu
liselt, missugune ülesanne lasus ühel toim

konna liikmel.

tada mitmesuguste foowidega. Ja soowe

Ainult härra liuna veale läkitas toimkond

kindla istekoha peale on alati rohkem
olnud, kui korraldajad pakkuda võisid.

kirjaliku kutse, kuigi selle eel warem oll
juba härra linnapea osawõttu palutud

Siin aga ei suurendatud kindlate
istekohtade arvu, sest meeleldi
juhtis korraldajaid soov jätta alles

Narwa seltskond toetas soojalt Lesti ja
Poola lähenemise püüdeid, tõendades seda

laiad maksuta sissepääsu võimalu
sed. Korraldajate hulgas pole küll ühtki

nii rikast organisatsiooni, et ta wöiks
oma ettevõtete majanduslikku külge
kahe silma wahele jätta, ometi oldi
malmis leppima paratamatu juurde
maksuga õilsate sihtide taotlemise nimel.

Nii tuli 27. nov. aktuse kulude katteks

neljal korraldajal maksta juurde ä
Kr. 10. — Narwa wabastamise aas
tapäeva aktuse korraldamisel tekkinud

puudujäägi (Kr. 10X5) kattis rahwa
ülikool üksinda. Siinjuures ei saa ni
metamata jätta seda toetust, mida lah

kesti võimaldas „Ilmarine" ja garnison. Vastasel korral oleks puudu
jäägi summa weel suuremana esinenud.

mitmekordne minister Etrandmann
maid linnamees? Hünersonil ei ole

Lndastmölstetaw on, et saalis nõuti kuu

suuliselt.

ülielawa osawõtuga kõigist päewa ettekannetest.

See jättis sõprusrahwa esindajaile kõige pare
mad muljed, mida nad ka wäga südamlikult
«väljendasid. Et aga pr. Nalkowska oleks awal-

danud .Põhja Eestis" toodud mõtteid, seda

pole mina kuulnud.
Ühenduses Eesti-Poola sõpruspäewa korra damisega on minul teada kaks ebameeldi-

wat asjaolu: wahejuhtumine .Põhja Kodu"
esindajaga aktusel ja kontakti puudus naisor
ganisatsioonidega. Sellele waatamata et kee
latud lahket kaasabi.
Neist ebameeldiwaist asjaoludest kõnelesin

.Põhja Eesti" roimetajaga (hr. Grandbergiga).

Seal aga ilmus järgmisel päewal L. G. kirju
tis. m.lles samu asjaolusid etteheitwalt kasu
tati minu seisukohta awaldamata.
Eesti-Poola sõpruspäewa korraidawa toim

konna esimehena kasutan käesolevat juhust
kahetsuse awaldamiseks ebameeldiwate asja

olude pärast. W. Sõerd,

Narwa Rahwaülikooli juhataja.

Etsli-Poala sõpiuiiewi pilaja Poolil.

wakamaadki põldu, teeb äridega tege

„Poola rõõmud on ka Eesti rõõmud."

mist, Etrandmann harib ise wäikest

„Polska Zbrojna's" nr. 92—3.
apr. s. a. on ilmunud pikem kirju
tus Eesti-Poola sõpruspäewadest
Narvas, kus artikli lõpus on too

talukohta Kadrinas.

Millepärast on siis „Kaja" toime
taja Tupits suurem maamees, kui
„PäewaIehe" juhatuse esimees Juhan
Sihwer, kelle kuluwana isa Wirtsjärwe
kaldal weel praegugi põllul liigub?

dud kindralmajor A. Tõnissoni

alljärgnev eestikeelne manuskript:

„Eesti rahvast ja poola rah

Kas on endine asunik Penno

vast seovad haruldaselt õnnelikud
vahekorrad. Eesti rahwa ja poola
rahwa.'huwid ei põrka kusagil kok

Tallinnas parem maaolude ja hädade

tundja kui wast õpetaja Jaan Iärwe
Laiuselt? Penno on Tallinnas panga
juhatuse esimees ja kindlustuse seltsi
direktor. Iärwe on maakoguduse õpe
taja ja tegelik põllumees.

ku. Aust ümberpöördult: ühised

huvid, ühised mured ja ühised rõõ

mud köidavad neid. Eesti mured
on ka Poola mured. Eesti rõõmud
— Poola rõõmud, Eesti sõbrad —
Poola sõbrad, Eesti vaenlased —
Poola vaenlased ja Poola saatus
— Eesti saatus.
A. Tõnisson, kindralmajor,
Narvas, 20. M 32."

Pulmaöö feaewus.

Miks peaks olema endine rahva
erakondlane Karl Einbund suurem

^eiffznelie jäljetu kadumine enne laulatusele
sõitu.

maamees, kui seda on Jaan Tõnisson?
Hra Einbundil olewat kusagil mõisas

tzitler.

Metsataguse saunakülas elab keegi J.
P., kes sageli osutub saatuse traagikoomi-

Paberossid lühikesed nagu

nime all. olles vallalise põlve rõõmu- ja

asundustalu ja hra Tõnissonil on

Tartu külje all talukoht. Kui hra

liseks mängukanniks.
Jakob keda tuntakse kohapeal üliõpilase

Enese lohutuseks hakkas wihane pere»

mees kaewu võhjas ise pulmaweine
proovima. Hüüdis wahepeal appi, ja

nõudsid aru. Nüüd ei waata keegi

Einbund alles lutust piima jõi, orga
niseeris Tõnisson juba põllumehi ja

sõrmedele. Ja waesed koonduse mehed

võitles nende eluõiguste eest.

peavad maal rahwa ees hakkama

Seda-wiist wöib wötta ja üksikult
läbi sorida kõiki kogude juhte ja neile
öelda, et see valimisteks leitud uus
nimi »maa erakond" ei ole muud, kui

Linnas on juba mõnda aega müü
gil uued paberossid. Need on palju

murekarikat küllalt tühjeudanud, jõudis lõ
puks kiudlale otsusele, et tuleb abielusada
masse purjetada. Takistusi selleks polnud

lühemad senistest. Lühendatud on küll

sest kaasake oli leitud.

ainult kesta arvel. Tubaka osa on

ülema asutuse teadaanne.

tawaline piibujutt ja üks naljanummer,
millega katsutakse wiimases hädas ini
mesi haneks püüda.

endine. Uued paberossi karbid näevad
nüüd wälja just kui tikutoosid. Paheks

Läks lahti pulmapidu. Suur oli aga
pulmaliste imestus ja pruudi kurvastus,

Mingu kogumehed maale ja man
dugu, et nad tulewikus enam äri ei
tee, põllumehele koormaid õlale ei
weereta, teda kauba juures ei tüssa;
siis hakkab ka põllumehe käsi käima

nult pitsi otsas. Vurrusid kandvad
mehed ei saa neid muidu üldse suit

kui laulatusele sõitma hakates äM leiti, et
peigmees jäljetult kadunud. Kui juba peig
mehe tagasitulekut tükk aega asjatult ooda
tud. lahkusid pnlmalised. Maha jäi murtud

setada.

olekus pruut.

tab kõigile, kes soowiwad wabatahtlikult astuda kaitsewäkke ehk saada
ajapikendust, ei need kodanikud esi
taksid wastawad palwed hiljemalt l-ks
maiks s. a. kailsewäeringkonna üle

gude leht igas numbris, et suurafuni-

mas. Õnneks lahenes aga peigmehe sala
pärane kadumine järgmisel päewal. Õuel

kaitsma kogumeeste juhte.

Suuremat raskust wöib waewalt
elu inimestele jalge ette Veeretada.
Paljud on neid, kes ohkawad, miks
ühinesime.

On meie põllumeeste-kogude õnne

tuseks alati olnud ärid ja jälle ärid.
Munaärid, piirituseärid, piima- ja liha
wäljaweoärid, sigade ostud ning müü
gid, erakondlised tapamajad, kassad ja

pangad. Ja kõik need ärid elawad
enamsoodustuse tähe all, aga ei anna
talupojale ühtegi senti enamsoodustust.
Maksawad halwemini kui kõik erakaupmehed. Kas wöib endale kujutada ette

8Z^Siis lõpuks weel üks näpunäide
ja hea nõu. Jätku kogude kihutajad
miitingutel ära kõik jutud sellest, mis

suuremat nülgimist, kui seda tegid

nemad põllumeeste kasuks riigikogus

Estonia eksport-tapamajad sigade ostu
ga Venemaale. Ise said sadawiis senti

tega, mis nemad on läbi wiinud.

ja maamehele andsid kuuskümmed.
Erakaupmees oleks lennanud liiakasuwõtmife pärast otseteed kohtu kätte.
Aga kogumehed loodawad, et saawad
selle heateo eest tasuks tulewases riigi
kogus wiiskümmendüks saadiku kohta

talumeestelt, nagu arwab riigikogu
esimees härra Einbund.

paremini.

on teinud. Ärgu tulgu wälja seadus
neid oli riigikogus 24 meest, asunikke
neliteist. Mõlemad rühmad olid kogu

nugade peal. Kui on antud seadusi
põllumeeste huwide kaitseks, siis ei
ole see kogude teene; neil ei olnud
enamust, waid see on Rahwusliku
Keskerakonna kaas- ja koostöö wili.

Mõni nädal tagasi siis kirjutas ko-

tulitikud.

on ka see, et neid saab tarwitada ai

Pruut oli oma silmi peast wälja nut
kud on endale hankinud asunduskohad,

ise aga elulevad linnas ja ajavad
äri ning on läbi ja läbi linnamehed.
Asunikkude leht wastas, et kogumeeste
hulgas ei ole mitte Ühtegi maameest,
kõik puht linna potipõllumehed.
Nüüd on need kaks erakonda kokku

liitunud ja neist on saanud korraga
üks täieline maaerakond. Peaks ikkagi
olema vähekest piinlik sedaviisi luisata.

..Maaerakond", see on waid nalja
nummer valimiseks. See nimi kaob,

kui valimised on läbi ja elu läheb
jälle oma rasket tavalist rada...
Põllumees.

liikudes kuulis pruudi õemees kadunud peiu

häält järsku maa-alt. Lähemal otsimisel
leiti, et Jakob kogu oma ihulise olemisega
..suvatseb" olla lauda taga vanas kaevus.

Nüüd selgus kogu lugu. Kaew, kus

Jakob oma pulmaöö veetis, oli ta
salajane viinakelder. Pulmapäewal
roninud köie abil kaevu, et pulmalistele üllatust walmistada warukspandud veiniga. Välja ronides katkes
aga mädanenud köis ja peoperemehe

väljapääs ilma kõrvalise abita muu
tus võimatuks. Pulmatujus olewad
inimesed appihüüd» tüppa ei kuulnud.

tõstis siis jälle pudelit, kuni suikus
magusasse unne, millest ärkas alles
järgmisel päewal.

Wiru kaitsewäeringkonna
Wiru kaitsewäeringkonna ülem tea

male järgmiste tokumentidega: — wa-

batahtlikud esitagu 1) hariduse tun
nistuse kinnitatud ärakiri, 2) isikutun
nistuse kinnitatud ärakiri, Z) wanemate

kirjalik nõusolek kinnitatult, 4) karis
tamatuse tunnistus, 5) teateleht täide
tult, mis saadaw wallawalitsusest wõi

politsei jaoskonnast ja 6) selle wäeosa ülema kirjalik nõusolek, kuhu isik
soowib teenistusse astuda; ajapiken
duse soowijad esitagu — 1) perekon
naseisu tunnistus, 2) jaoskonna arsti
tunnistus, perekonnaliikmete ferwislise
seisukorra ja tööjõu kaotuse kohtaja

3) wallawalilsuse- wõi politsei jaos
konna tunnistus warandusliku seisu
korra üle.

Aluta H tt s r Teataja

Nr. 29.

Kes võidavad pühapäeval 1.000.000 s.?

Loosimise algus kell 5 p. I.
Mi paine 16. Miim lõpetada, "ds

Teadmiseks: fl. Nehatu Rahvamaja loteriipiletid mis ei võida, ostetakse tagasi ja maksetakse 75 snt. tk.
Üksikasjalised tagasiostu tingimused, aeg ja kord jne. teatatakse müüjatele ja ostjatele ühes võitude nimekirjaga peale loosimist.

Kui Ioaoru ..grüünes" wõeti napst...

Röövlite metsik tegu Mehhikos.

Tõrksas abielumees wihastas taluteenija.

Walekaebu&ega esinejale 3 kuud wangistust.
ööl wastu S. augusti l. a. il

mus Narva kriminaalpolitseisse

Peetri wallas elulewa talunik
Musta teenija Gmeline Pääbus

ja teatas, et temalt 2. augusti hi
lisõhtul rööviti«. Peetri tän. nr. 1.

elulewa Eduard Kärtneri elu

korteris 1200 senti raha ja siidisu
kad. Rõõwimises süüdistas P. ke
dagi Arnold Kalla nimelist istkut.
Kriminaalpolitsei korrapidaja
ametnik hoiatas Paabust ja palus
teda ainult tõtt rääkida.

P. kinnitas, et ta walekaebusega
ei esine. Seepeale alustas ametnik

ühiselt kaasawõetud „märjukest" ja
puhuti juttu. Ootamatult ilmusid jutupuhujate juure kõigile warem tun

tud preili Helene K. ja E. Pääbus.

peale jäädi puhkama.

Et „märjukene" pudelis oli lõpukorral,

Wäljawifatu tundis aga Kalla ja
Kärtneri teo läbi end haawatuna ja

siis

last Pääbus enda arwel Märju

otsustas kuidagi, eriti aga Kallale,
kätte maksta.

ja lõbutsemine vabas looduses kestis

Ta ilmus kriminaalpolitseisse ja luu

edasi, kuni P. arwel oli ära joodud
kolm liitrit wiina. Seda lõbutsemist

rõõwimises.

kest" juure tuua

segas ainult õhtu saabumine, mispä
rast otsustati kooswiibimist jatkata
Kärtneri elukorteris.

juurdlust, milles tunnistajate waral tehti kindlaks, et E. Pääbuse
ülesande ei wasta toele, sest rööwimine on P. väljamõeldus.

pummeldamist. P. andis jälle raha ja
wiina ning õlut oli külluses seni kui
P. rahatagawara 13 kr. oli läbi, mida

*

peremehelt samal päewal palgana sai.

**

2. augusti hommikul läks 6. Peetri

tän. ur. 1. elulem Eduard Kärtner
ühes naisega Ioaorgu, kus kohtas su
gulast Arnold Kallat ühes Voldemar
Gerkeniga.
Päikesepaistel murul lamades wöeti

Saabudes K. elukorteri jatkatigi

Nüüd otsustati asuda kohapeal puh
kama.

Et aga P. liialt
korteriperemehele ligi tükkis,
misläbi oli karta abielupaari wahel

,9£uhing“ wullukoolis.
„Wihane võitlus" naisõpetajate vahel.

5Vaisõnelajad „wäc juhlideks“.

Hiljuti oli ühes Peipst-ääres wallas ja pealegi koolimajas, kus peaks
walitsema leplik waim ja teineteisest
arusaamine, korralik lööming. Seda

puhku polnud „söja" pidajateks mitte
koolipoisid ja plikad kewadetuhinast tagaaetuna, waid naiskooltöpetajad.
Tüli tekkis kahe naisõpetaja wahel.

Riieldi mis võidi ja kui sõnad enam
ei awitanud, wõeti rusikad platsi. Õn
netuseks juhtus lööming õppetundide

ajal ja õpilasedki ei suutnud pealt
vaatajateks jääda, kui õpetajannad

leeri, kummalgi õpetajanna esiotsas.

letas rööwimisloo, süüdistades Kallat
Peale walekaebuse awalikuks tule
kut kuulati ametiwöimude ^poolt P.
täiendawalt üle, kes nähes, et wale
on awalikuks tulnud,

tunnistas end valekaebusega esi

nemises süüdi.
8. skp. oli see asi Rakwere-Paide

rahukogus. Kaebealune E. Pääbus
tunnistas end süüdi ja palus mää
rata kergemat karistust. Kohus mõis
tis P. kolmeks kuuks wangi. Celwangistust arwesse wöttes loeti see karis
tus P.-l ürakantuks.

Hulgi Mli! algu I.
20 inimest wõeti tööle.
Käesoleva nädala esmaspäeval
alustas Kreenholmi manufakturile kuu

Kuna juhtidel .väeosad" seljataga,

luv Kulgu saeveski oma tegevust,

arenes lahing juba edukamalt. Õnneks
lõppes lahing ilma suuremata kaotus
teta. Mõni ümbertöugatud tindipott
ja maaswedelewad wihulehed andsid

veski praegu rahuldab ainult Kreenh.

võimaldades seega tööd esialgselt üle
20 inimesele, kellest suurem osa on ko

Wallaisad polnud seekord kahjuks
mitte kohal, kuid informatsiooni eest
hoolitsesid arwatawasti wäikesed liikuwad ajalehed raamatukomps kaenlas.

liste arvu suurendamist. Teatavast

Olgugi et ^väejuhid" köwasti kinni
tasid, sellest sündmusest kellelegi mitte

kõnelda. Küsimus oli wallawalitsuse

,,auga", kus riius olid klassiõpetajad

koosolekul kaalumisel. Jõuti seisukohale,

ja ega see nii lihtne polegi teadmiseks
wõtta, et oma klassijuhataja jääb wöitluses kannatajaks pooleks. Uks poisu
õhutas teist, tüdrukupirts sikutas oma
sõbrannat kleidisabast wöi juuksepatstst, et appi minna oma koolijuhatajale.

et maavalitsus endastmõistetawalt
haridusosakonna kaudu peaks kohapeal
toimetama sündmuse kohta juurdlust,
et teada saada, kuidas lugu tõepoolest

oli ja mis seal tehti, kes algataja, kes
süüdlane. Süüdlaste leidmisel antakse
asjale muidugi seaduslik käik.

set üleminekut kahewahetusele ja töö

võimaldab saeveski oma suvisel tege
vusel kuni 70 inimesele tööd. Praegu
töötatakse ümber talve jooksul kohaleweetud Kreenh. wabr. metsamaterjale.

Mida veetakse viimasel ajal

GSSR-ist.

Juba nädalapäevad saabuvad Nar
wa Nõukogude-Wenest hulgaliselt jääwaguneid, mis kohe edasi Tallinnasse
saadetakse. Seal täidetakse nad sealiha,

või ja vähemal arvul puuviljaga.

Agulirahwas läheb kohtu ette.
Hokeemlujmeünd korraldab seltskondliku
õigusmõistmise.

" Lähemal ajal korraldab Narwa
Boheemlasründ ^Võitlejas" seltskond
liku kohtu Mait Metsanurga populaarse
näidendi .Agulirahvas läheb ajalukku"
peategelaste üle. Kohtupäew organi

pesunaine. Vürtspoodnik ja pankrotti
läinud ärimees Kõrwits.
Kohtu ja Vannutatud meeste koos
seisu kuuluwad meie seltskonnategela
sed wäga mitmekestseist ringidest.

seeritakse kontaktis teatriperega, kusjuu-

Enne kohtupäewa tuleb „Agulirah-

juures kaebealustena ja tunnistaja

was" weel kord 16. wöi 17. aprillil
lawale, et publik ja vannutatud me

tena esinewad Mgulirahwa" osalised,

Maara (endine balletstuudio õppur-

lanna), Marta (riigiametnik), prl.

hed saaksid näidendiga põhjalikult tut
vuda ja kohtumõistmine oleks kergen

T 0 0 t s (wallandatud ametnik pro

datud.

vintsist), Harakas (kõmulehe re- -

Kuna Narvas juba kauemat aega
pole olnud sellesarnast algatust, kuid
seltskondlikud kohtud tawalifelt kuju

porter) ja Kihu (spekulant). Neid süü
distab prokurör: kolme naist ulaelu ela
mises, Harakat neid sellele ahwatlemi-

ses ja Kihu't petmises. Tunnistajaks
on Leida, Sirgo, päästearmee sõdur-

nevad wäga huwitawaiks, siis wõib
loota elawat wastukaja publikus koh
tuistungi wastu.

Harva vallavalitsus Jaanilinna.
DolgujU"Niiwu ju Komarowka koolid
ühendumisele.

Kuhu need kaubad läkitatakse, on koha
peal raske teada.

Kunstistuudio Peetri lossi.
Tänasest alates Narwa kunstistuudio
asub 3. algkoolist kunstiühingu ruumesse
Peetri lossi, kus jätkatakse õppetööd hoo
aja lõpuni igal äripäeval, wäljaarwatud
laupäev, kella 3—6. Stuudio töötab na
tuur- ja dekoratiiwklassiga. Õppetöö lõpeb,

Lesti Kirjanduse Selle ri

kastab meie raamatutergu
Eesti Kirjanduse Selts on oma tegewuse

kestel rikastanud meie kirjandust suurte
Väärtustega ja selles suuna*, maatamata
kaasaja kirjastusolude raskusele, fihikindlasti
tegewust arendanud

Kallas: Maroko wõlus. Wäikesed k-rjad

Marokost. Kogutud teosed IX. Piltidega kriitpaberil. — Lesti kirjanduse seltsi populaartea-

duslik seeria »Llaw Teadus': H. G. Wells:
.Suur Maailmasõda" (nr. I). piltide ja kaar

tidega, Il2 lhk. — Dr. C. Thomallv:

oleks saavutatud mitmekülgne kokkuhoid wäljaminekuis.

praegusest asukohast — Wäikülast —

Jaanilinna, mis mitmeti kergendab
selle asjaajamist ja on teatud mõõdul
soodustuseks ka maainimestele, kellel

linnas sageli õiendamist. Et haigla

Almus Tervis nr. 4.
Sisuks muuseas Dr. R. Tamm. Kas ja
millal koolitöö kahandab noorsoo elujõudu.
Tartu kooliarstide kolleegiumi otsuseid. Dr.
Koll-Kirsfeld: Toit ja laste hambad, jne.

kondades nähtud üht omapärast meest

teadeteandjaks, lubades selle eest tasu.

liikuvat. Nagu selgub, on see mees
olnud piiritagune ja Eestisse tulnud
salamahti. Ule piiri tulles on ta kan
nud lumivalget mantlit, et piirival
vurid teda ei märkaks. Nõnda on õn
nestunudki mehel Eestisse pääseda.

Ta liikunud mitu päeva Peipsi
ääres ringi ja katsunud luua salakuu

tanud O. Ltamm, ll6 lhk., 20 pilti ja kaarti.

Luha teemajas.

Wõeti waielusteta vastu möödu
nud tegevusaasta aruanne ja uue
eelarve. Ühingu juhatuse esimeheks

valiti tagasi J. Ivanov. Teisteks

juhatusliikmeiks said R. Bristol, M.

poole palvega, et Narva veovoori
meeste ühingul antaks eesõigus nende

Eksamikomisjoni kuulusid vee! pr.
Sass — Rakverest ja esinaine pr. Koch.

riigi heinamaade ostmisel, mis sel su
vel oksjonile tulevad Marinskis, Hapuperes ja Rantovkas. Ostueesõiguse
saamisel kaotaks heinapuudus Narva
veovoorimeeste hulgas oma senise te
ravuse. Koosoleku lõpul wõeti wastu
otsus, et veovoorimeeste ühing pro
testeerib Narva linnavalitsuse seisu
koha vastu, millega linna puudewedu
on antud rikkale ettevõtjale, kuna vae
semad voorimehed peavad tööpuuduse

sunnil isegi oma weoloomad maha
müüma. Protest otsustati linnavalit
susele teatavaks teha ja paluda, et
edespidi linna puudewedu ühingule
antaks.

Tallinnas. 3—12. sepiembrini k. a.
korraidatawa näifus-messi üidkawa

(karusloomad) ja linnud.
Paljudes gruppides on ettenähtud

kinnitati ja sisaldab järgmisi osakondi

auhindamised.

wõi gruppe: l — jõumasinad, — 2

Silmaspidades et näitus-mess see
kord ettenähtud kodumaa saadustele,

iööstusmasinad ja riistad, 3— liikumiswahendid, 4—ehifusmalerjaalid ja

—puumassi ehk paberitööstus, 9—
iekstiiliööstus, 10— kodukäsitöö, 11
— nahatööstus. 12 elektritööstus, 13
kütteained, 14—laewandus ja kalan

Kursuslast eksamineeris Viru maleva
fanitaarpealik dr. Haho — Rakverest.

kadunud siis üle piiri, enne kui ame
tivõimud kohale jõudsid.

Eesti ülemaaline näitus-me^i 3. — 12. septembrini.

Jõhvi malevkonna naiskodukaitse
korraldusel korraldati Jõhvis Dr. Las°

Tetlaus, Aid, Jalasto ja prl Maasik.

üle. Oma organiseerimiskäikude! on ta
pikemalt peatunud Allade pool.
Lõpuks märganud ta kaastööliste
otsimisel, et teda hakatakse jälgiva ja

Tööstussaaduste paraad lähenemas.

7. samariitlast Jõhvi.

3. aprillil andsid eduka töö tagajärjel
edukalt 7 kursuslast eksamid ära ja
said samariitlose kutse. Eksamid soori
tasid prouad: Tomberg, Õunas, Ilves,

Eriti huvitanud teda teated kait
seväe, mõningate kohtade ja isikute

Tukuwud linnu jpuudeweo omu kätte.

tarbed, 5—metallitööstus, 6-mööbli

bergi juhatusel samariitlaste kursused,

üksikuid isikuid omale kaastööliseks ja

Weowoorimehed protesteerivad

Koosolek tegi uuele juhatusele üles

tatud. Linnavolikogu otsuse põhjal aga
on seda lähemal ajal loota ja sel puhul

päewa korraldajaile, kaks kõnet ettekandmiseks.

lamise punkte. Selleks kaubelnud ta

andeks pöörduda vabariigi valitsuse

— A. R e m m e l: Otstarbekohane ja ilus kodu
(nr. 4), kuidas seda korraldada, mööbeldada
ja kaunistada, 112 lhk., 86 pilti ja joonist.
Seeria üksiknumbrite hind 1 kr., ettetelIibes 75 senti.

Kui haigla antakse Narwa walla
korraldusse, siis kolib wallawalitsus

Käesoleva aasta weearuarikuus ja
märtsikuu alul on Peipsiäärsetes piir

rathustra. 375 lhk. hind 4 te. 50 f. — 91 i n o

Niiwa ja Komarowka koolid, milliste
ruumid omawad praegu mõningaidki
puudusi ja ühine kool paigutada haig
lasse, kus rohkem avarust. Sellega

Helmi M ä e! 0. Naiste Karskusliidu kirjastus.
Kawa-wihik sisaldab eneses juhtnöörid emade

jamises ja temale kaasaaitamises. Nagu kuuleme, olevat mõlemad oma
süüteo ülestunnistanud. Varjamise ja kaasaaitamise eest olevat mõle
mad saanud salakuulajalt tasu.

Friedrich Nietzfche: Nõnda kõneles Za-

suured, siis tahetakse ühendada Dolgaja-

teist seisukohta.

Kaitsepolitsei poolt areteeriti neil päewil talupidaja Rosalie Alla
ja tema poeg Erich Alla. Areteeritud kahtlustatakse salakuulaja var

Neil päewil andis fellst kirjastus jälgegi
rea häid raamatuid kirjandusturule. Ilmusid:

suse administratsiooni jaoks on liiga

Emadepäewa kawa-wihik. Toimetanud

Salakuulaja abilised, aveteevili.

Tammel, asjaajajaks P. Aglitz ja abiks
A. Wolmer. Revisjoni komisjoni täien
dati K. Laursoniga.

sooviga, rentida Jaanilinnas asuwad
haigla hooned omale vallamajaks.
Seni on olnud see küsimus otsusta
mata, kuna tähendatud majade kinni
tamine Narwa linnale pole weel teos

tamine siiski võimalik, sest linnal pole
esialgul nende hoonete kasutamiseks

Organiseeris Peipsi ääres salakuulajate-wõrku.

üldkoosolek Tallinna mnt. asuvas

pöördunud Narwa linnavalitsuse poole

Toimetutele saadetud
kirjandus.

sealsamas maha. 48 röövlit tabati ja anti söjakohtu kätte. Nad mõisteti kohtu
poolt kõik surma ja hukati.

looduses.

hooned aga ainult walla omavolid

on wallaisade soovi jaatawalt otsus

Röövlitel, kes selle raudteekatastroofi wälja kutsusid, käis seekord käsi
wäga pahasti. 17 meest said kallaletungil osalt ise surma, osalt lasti nad

Pühapäeval kell 10 homm. peeti
Narva veovoorimeeste ühingu aasta-

Narva vald on mitmel korral

küsimuse uuesti päewakorrale. Seekord

lüüa.

1. juunil. Suvisel puhkeajal on stuudio
õpilasil võimaldatud osavõtt etüüdidest

Uued teed terwisele (nr. 2), terwishoid, moodsad rawimiswtistd ja igaväewased kehaharjutuseg I?4 lhk. — A. Mgafetta: Esimene teekond
ümber maailma (nr. 3), eestindanud ja lisas-

Narwa wallawalitsus tõstis rentimise

Mehhiko raudteel on ikkagi kaunis kardetav süite, sest pahatihti tungivad

röövlid rongide kallale. Hilja aegu lõhkusid nad raudteeliini Mariscalas ära
ja saatsid Mehhiko—Ühendriikide otseühenduse kiirrongi rööbastest välja.
Röövlid lootsid saada rikkalikku saaki, kuid juhuslikult sõitis sama rongiga
kaasa sõjaväe salk, kes kihutas röövlid minema. Pildil purunenud vagunid,
mille juures Mehhiko sõdurid seisavad valvel, et röövlite kallaletungi tagasi

halikke töötuid elanikke. Kuna sae
wabr. tarvidusi, siis töötatakse alul
ainult ühe vahetusega. Kuid Välis
tööde juurde tulekuga on loota peat

tõendust endisest lahingwäljast.

tülitsesid. Pealegi oli tüli seotud klassi

Tulemuseks oli see, et kujunes kaks

tüli, siis andis Kalla Kärtnerile nõu
ligidale tikkuja elutoast wälja saata.
See nõuanne täideti ühiselt, mis

tööstus, 7- muusikariistade tööstus, 8

dus. 15—spordi ja jahiriistad, 16—
keemiasaadused, 17—tubaka ja tuletikutööstus, 18 - söögi ja joogiained,
19—kunst, kirjandus, statistika, irükkitööstus, 20—päewapildi ja filmitöös
tus. 21—peenmehaanika, 22—köögi

ja majapidamisiarbed, 23— mitme
sugused kaubad, 24— waikeloomad

on wälismaa saaduste ehk kaupade
waljapanek keelatud. Wäliskaupe wõib
siiski wäljapanna juhtumisel kui selle

esinemist korraldab wastawa riigi
ametlik organisatsioon n. n. erinäitu
sena. mis eraldatakse Eesti kaupadest.

Arwatawasti kujuneb eelolew näitusmess esimeseks suuremaks Eesti töös
tussaaduste näituseks Eestis.
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Kauaoodatud hiilgav film Vene elust. Vene lavastaja Vlad. Strisheiki kunstiteos
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reedel, 15. ja

9

TROIK

Kõigi aegade suurim ja põrutawaim elu kurbmäng 12. jaos.

pühap.,17. apr.

Koopia inimhingede tragöödiast.

Reedel algus kl. 7.

Peaos: OLGA TSHECHOVfl, HANS flDflLBERT v. SCHLETTOV, ftngelo Ferrari, F\. Polonsky, M. Tshechov j. L

Mitte ükski ei jäta külastamata seda suurt filmi.

r

Uid- kui ka harilikke

Kewade hooajaks valluvilolo

A

mmmummrnmmmmiMHmmmiswmmmssiBmBmmMmiimasmssKsm,--. mmmammmmBmmmmmmmammmmmmmmmaii

kõikide jalgrataste osi suures walikus.

■«•««sisWu yaftsr,

WOLIKIRJU

adwokaaiidele ja notaritele

JALGRATTAD.

soowitab
O-ü. uNarwa Kirjastusühisus"
Narwas, Salme 1. 5.

<jvammc>tc>md.. Plaadid, uuemaid lööklaule.

K/m. SAAR jä Ko. ^õhwis turuplatsul^^
Kauplus on ümberkorraldatud osakondadeks.
Toiduainete osakond awatud homm. kell 7, õhtu kella 7-ni.

»

V

j

m

paberi-pallide ümbert müüb
0|U. „Narwa Kirjatusiihiaus*'.
trUkikoda. Salme t. 5. Telef. 34.

DDDuDDDDDODODDDI
Hoiate kokku, kui loete Alutaguse oma lehte Narma ja

Narva Kirjastusühisuse

Rakwere lehtede asemel

.Mlutsguse Tsstsjs"

trükikoda

suuremat ja wanemat Alutaguse ajalehte.

Narwas, Salme t. 5. Telef. 34.

U% erastakäiku akotes ikka ja alati tahab olla

Trükib kiirelt ja korralikult

Alutaguse maakonna ümbruskonna häälekandjaks.

Ilmub Jõhwis igal kolmapäewol ja laupäewal.

aruandeid,

9 «Alutaguse Teataja"

ijakirju, raamatuid,

on kohaliku lehena odaw ajaleht, sellepärast loewad „Alutaguse

W Teatajat" kõik kodanikud. Kohaliku leheta ei ole mõeldaw üldse
>» praegusel ajal elada, sest oma ümbruse elu on ikkagi esijoones

laululehti, tabeleid

■ tähtis.

jne.

■ «Alutaguse Teataja"

14. weebr. rinnal walge

märk, jalad punased.

Kätle wõib saada An
ton Rekkorili Alsalamast.

Uus
maja
müüa

Jõhvi alevis, Kooli tän.
Küsida slt. Jõhvis.

Suuremate ja vähemate
■ sõnumed on wärsked ja huwitawad, sest temal on laialine ja tihe
■■ kaastööliste pere üle Alutaguse ja omad alalised kaastöölised majade

■ Tartus ja Tallinnas.

Raudtee sõiduplaan.

Mkiwi Mijatele kaup

Narva — Tapa — Tallinn.
Vüljasõit

õhtune

jaamadest

reisirong

Narvast
Soldinost
Auverest
Vaivarast

Orult
Jõhvi alevist
Kohtlast
Sondast
Rakverest

Tapalt

Jõuab Tallinna

22.30
22.43
22.57
23,12
23.27

2&52
0.16
0.59
1.45
4.20
7.30

Hommi

Sega
(piima)
rong

kune
kiirrong
4.40
4.51
5.02
5.13
5.25
5.4ä
6.01
6.32
7.12
7.54
9.39

7.50
8.11
8.32
8.56
9.16

ei peatu
10.34
11.58
13.50
19.15
82.59

VäljubTallinnast

Tapalt *1
Tamsalust
Jõgevast

jõuab Tartu

23.30
2.45
3.25
5.07
6.40

8.50
10.55
11.22
12.37
13.58

Vastutav toimetaja V. Mustel.

« kajas'. On Teil midagi müüa wõi osta, kuulutage sellest „Alu-

Lõunane

W taguse Teatajas".

kiirrong

Tapalt — Tartu

9 ..Alutaguse Teataja"

wõib saada

Alutaguse Teataja"
talitusest.

—

—

1—

19.00
21.27
21.47
22.58
0.18

tõid

mi wõib awaldada erapooletult kõike, sest ta on rippumatll ajaleht. voetakse vastu ..Alutaguse
Teataja" talituses.
Tellimise hinnad:

W» 1 kuu 45 s., 3 kuud 1.30 s., 6 kuud 2.50 s. ja 12 kuud 5 kr.

Aiaodase-mesinduse aegkirja

„^ed"
tellimisi wõtab wastu

—

plaanide

= kuulutused tungimad massi hulka, sest kogu Alutaguse ja Narma
W linn jälgib Alutaguse lehte hoolega. Kuulutage ^Alutaguse Tea-

meestele

14.15
14.26
14.36
14.47
14.58
15.14
15.30
16.01
16.38
17.17
18.58

9 ..Alutaguse teataja"

Kes täna lehte ära ei telli, see kahetseb
ja tellib homme lehe ikkagi, sest parem
hilja, kui mitte kunagi.

V. Musteriit Jõhvis.

W. Mustei
Jõhwis.

■■■■■

kevadiseks istutamiseks võib
tellida

DOODDQDOODDDDODI

ü.-ü. ,.Narva Kirjastusühisuse" trükk.

Sortide valik, aiakavandid
ja puude istutamise juhatu
sed. Suurema tellimise kore

korral, võib aednik koha!
tulla.

Väljaandja: 0. ü. ,.Narva Kirjastusühisus

