llkfik number 5 senti.

TOIMETUS:J/V TALITUS:
Jõhvis, Rakvere tän. 7-a

TELLIMISE HIND:

Telefon 48.

lSkuu postiga .... 45 senti,
kuud .... 130 »
... 250 „

Toimetaja kõnetunnid esmas
päeval, kolmapeäwai, neljapäeval la laupäeval k S—11

1 aasia „ ... 5 kr.
Tellimisi võtavad vastu kõik

Kontor avatud kella 8—6

postkontorid.

ilmub Jõhwis

Käsikirjad, mis alalfsteit kaastöölistelt ei tule, arwatakse maksu alla, kui
neil tasunõudmine peale kirjutatud. Tarwitamata jSSnud käsikirju ei hoita

igal kolmapäewal ja laupäewal

ilma wastawa soowiawalduseta alal.

Me 37.

Kuulutuse hinnad: 1 miilim. 1 veerul kuulul, küljel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotslmise kuulutused põoie hinnaga. Kuulutusi võe
takse vastu lehe ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

IV aastakäik.

Jõhwis, kolmapäewal, 11. mail 1932. a.

Jüriöö wirgutas rahwast.
2500 pealine rahwahnlk jüriöö peo! Jõhwis.

End. riigiwanem Otto Strandmann oli Jõhwis jüriõö kuulajaskonna seas.
Ta wiis Jõhwist kaasa ilusa mälestuse.

Kogu Alutagune mälestas jüriööd.
Jüriöö pühitsemine Jõhwis Mes-

Jüriöö aktusest wõttis osa kogu alew

olewal aastal oli ilusa õhtu tõttu osa-

ja ümbruskonna külad, nii et osavõt
jate arw wõis tõusta 2500 inimeseni.
Kuuljaskonna seas wiibis mitme
kordne riigiwanem ja lugupeetud riigi

wsturohke.

Kell ValO algas teatejooks 4.
pat. 3 meeskonna, soomusautode kom

panii, kaitseliidu ja ULNU wahel. Tõr-

wikutega jooks läbi alewi meelitas
kogu alewi wälja. Jooksu tagajärjed
1) 2. kompanii 10.46; 2) 1. kompanii
10.03; 3) staabi meeskond.

UENll meeskonnal, kes harjutustel

palju paremat aega näitas, tuli sun
nitud äpardus: tõrwik kustus juba
esimeses punktis ära ja selle põlema
süütamine ei õnnestanud üheski punk
tis, et ta pidi leppima 5 kohaga. Esi
mese jooksu teel 500 meetril oli UCNU
mees E. Koppelmann kõigist ees um
bes 50 meetrit.

Kell 10 sammus läbi alewi Iõhwi
tuletõrje read tõrwikutega muusika saa
tel parki.

Kell 10,15 süüdati tuleriit. Awakõne pidas sõjameheliku omase hoog

susega kpt. Wolt.
Aktusekõne pidas UCNU Keskjuha
tuse liige Karl S e l t e r, kes temale
alati omases asjalikus kõnes andis
ülewaate jüriöö ajaloolisest tähtsusest

Jüriöö on kõikide aegade «eesti
kangelaste päev" ütles kõneleja.

Lõvusõna ütles malevkonna propaganoapealik Ew. T i m u s k.

tegelane Otto Strandmann, kes

meie lehe toimetajale tähendas, et
tema ootamatult ilusa õhtu Jõhwis
kaasa elas.

Jüriöö mälestamine
Lüganufel
Laupäewal, 7. mai õhtul mälestas
K.-L. Lüganuse komp. ühes Lüganuse,
Warja ja Purtse seltskondlikkude orga-

nisatsioonidega jüriööd Purtse-Liiwa
Annemäel.

Waatamata algul ähwardawale
wihmale kogus esivanemate püüdeid
mälestama hulk rahwast. Rongikäikudes, ees muusikakoorid, ilmusid kaitse
liit ja organisatsioonid peoplatsile.

Mälestusaktuse awas K.-L. Lüga
nuse kompanii pealik hra W. Silla,
kõnelesid Purtse algkooli õp. W. Lank

ja propaganda pealik R. Pääro. Vas
tavaid muusikapalasid kandsid ette ja

saatsid ühislaulu Lüganuse ja Marja
puhkpillide koorid.

Koosviibimine soojas kewadöös,
all selget tähistaevast jättis rahwale,
kellest wiimased lahkusid alles koidua-

Mis Aa wanadekodus tehakse?
Hoolealustel on täisid rohkem kui karwu.
8 aastat tagasi asutati Wiru tes täiesti väljakannatamatu olu
maavalitsuse poolt Püssi walda kordi, nii tehti alles 20. aprillil
Aa herrastemajasse vanadekodu. maavalitsuse revisjonikomisjoni
Wanadekodus leiab praegu hool poolt revisjoni, kus tuli nähtavale
damist umbes 70 hoolealust. Va kaebusi vanadekodu sanitaari A.
nadekodu juhatajaks õn olnud al

gusest kuni siiani endine Sdise

mõisa valitseja O. Hallika, kes on
tuntud üldiselt hea põllumehena,

kuid ta ei saa kunagi niisuguse
laiema asutuse juhataja olla, kui
seda on vanadekodu.

Praegu on vanadekodus tekki
nud olukord, et vanadekodu põllu
majandus on korras, kuid wanade
kodus endas valitseb mõnes suh

«EÄM teateid.

Trossi kohta, kes on peksnud hoo
lealuseid. Aa paar pimedat noort
naishoolealust esitasid sanitaari
vastu veel muidki kaebusi.
Revisjonikomisjon tegi kindlaks

ka veel vanade kodus valitseva
mustuse.

Wanad ei tohi oma viletsustest

wäljaspoole kõneleda, kes seda
julgeb, langeb tagakiusamise alla.

korras on spordi keskliitu ja lauljateliitu astumise küsimus.
ÜERU ^ osakondade-waheline ring-

konnawõistlus on 5. juunil ühel ajal
Iõhwi malevkonna sportliste Võistlus
tega. Mõningatel aladel tuleb arwatawasti ka Võistlustele kaitseliiduga
Osakondades käib mõnel pool elav
treening.

Sõitis rattaga autole otsa.
Laupäeval sõitis Iõhwi turuplatsil

Rauswere külas elaw A. Leht

möödasöitwale Iõhwi taksiautole
A-941. külje pealt peale. Leht kukkus
.surmasõlme" tehes teele, sai pähe

kasuks.

Kaklesid ja mängisid hasart
mänge.
Esimesel Iõhwi laadapäewal sai
kakelusel kerge pussihaawa käsivarde

Iõhwi poiss Rich. Normak. See

Jüriöö mälestamine
Kiiklas.
5. mail s. a. oli Kiikla hariduse ja
spordi seltsi „ Kalevi" ja kaitseliidu
Kiikla rühma korraldusel jüriöö mä
lestamine.

Kuigi vihmane ilm pidu takistas,
oli rahwast kaunis palju kokku tulnud.
Rongikäigus liikusid kaitseliidu rühm
ja 'pidulised muusika saatel peo plat
sile. Tule juures kõnelesid Ed Pärnik

A. Kaldas ja prl. Pääro.
Lauldi hümni ja „ Eestimaa, mu
isamaa", mille peale kaitseliidu rühm
kogupauguga wastas. Langenuid mä

letati lauldes «Ligemal Jumal sul"
Rahwa meeleolu oli pidulik.

Jüriöö pühitsemine Järvel
Jüriöö pühitsemine Järvel toimus
mitte — nagu varemalt lehes seisis
kaitseliidu komp. waid UERU Järve
osakonna algatusel. Kohtla-Iärwe kaewanduses korraldas aktuse küll kaitse
liidu komp. juba 5. skp. õhtul.
7. skp. kell 10 õhtul olitõrwi rongikäik. Kõrgele kingule, niinimetud «Kok-

kari mäele" süüdati jüri tuli, kus ka
päewakohase selgitava kõne pidas noor-

soolane W. E i n. Orkester mängis ja
rahwast, keda oli haruldaselt palju kok-

kukogunud, laulsid meie Mdtuntuid
isamaalisi laule.

Emadepäev Järvel.
Ka emasid mälestati Iärwel 8.
ski. Emadepäeva korraldas, Järve
perenaiste selts. Kohalikud juhtiwumad naistegelased ütlesid sooje sõnu,

hallpäiste emadega rikkalikult kaetud
teelauas.

N.-Jõesuu kalurite märgukiri.
Mõni aeg tagasi saatsid Rarwa-

Ühtlast oli märgukirjas tähendatud,
et ametiwöimud kohapeal olevat liialt
agarad püügi keelamiseks

Teatavasti on muulastel kalapüük
Eesti vetes wastawa seadusega keela

tud. Märgukirjale allakirjutajaid on

tega. Ka seekord lendasid tühjad pu
delid. Keset kakelust haaras Maalder
lihakaupmehe laualt kirwe, tahtis sel

passtmehed.

õige suur arw ja nad on kõik Nanseni
Neil päevil saabus ministeeriumilt
märgukirja peale wastus, milles tähen

kinni seoti. Ka jalgratta esimene ratas

sai^ niiwõrd tugewasti muljuda, et

põgenes.

muutus sõidukõlbmatuks.

Puukaupmees J. Lellep, kelle elu
koht Narwas, Kohtla mees A. Abel

Edise algkool korraldas emadele
teelaua, kus kõneldi ja kanti ette dek
lamatsioone. Emadepäew on Edisel
alati sooja osavõtu leidnud.

fel esmaspäeval.

oma kaaslastest eemal, raius ta kan

Kukruse tööline Wladimir Smirnow
sai muljuda rinnast esmaspäeval. Ta
kukkus waguneti ette maha ning libi
ses peale. Raamidega kanti mees töö-

giga peakõrgusel olevat paerahnu, kust

ootamatult lahti langes suur paelahmakas, mis kitsa kaewanduskäigu tõttu

surus mehe maha ning purustas te

kohalt wälja. Töölise W. Smirnow

ma rinnakorvi ja wigastas siseelundeid.

seisukord ei ole arsti läbivaatamise
järgi mitte väga raske.

Kuigi läheduses asuwad kaastööli

Kelle päike läheb looja?
Kas seltside, või isiklikud asjad?
Teie lugupeetud lehes ilmusid hil
juti kirjutised «Seltside kosjaviinad
Kiiklas" ja «Weel kosjawiinadest Kuk
las."

Liigu sada 30 senti.
Toila ja Walaste randades algas
vabast weest silgu püük. Praegu on
saak weel vähene, mispärast ka hind
kõrge: 30 senti sada.

Kalapüügiga saab Toilas teenis
tust 150 inimest.

Nim. kirjutistes mainitakse seltside
«kosjas" käimistest ja kosjawiinadest,

gele Kalewile," ega ka kosjawiinasid
«kalevlastele" wiinud ega nendega
joonud, weel wähem «kalevlastega"
klaase kokku löönud ega lakkutäis ol
nud, nagu seda wiimases kirjutises

tuda.

Liig sihilik ja aluseta on ka Kiikla
tada joomise edendamises, sest on teada

kaastegelaste lakkutäis olemist ja nende

ebakorrektseid wäljendusi Kiikla h.-s.
poolt korraldatawal uueaasta wastuwõtul, kus esines ka Ratwa h.-s. lau
lukoor Kiikla h.-s. soovil, püüab Vee
retada oma naaberseltsi «Endla" liik
metele, siis peab sarnast teguwiisi ni
metama häbematuse tipuks.

Mis puutub Ratwa h.-s. «Endla"
koduasutamisse, siis ei ole selles mi
dagi lubamatut, sest nim. selts on

juba aastaid seda teha kavatse
nud, mis aga seni kapitali puudusel
ei ole teostanud, kui nüüd h.-s. «End
lal" läks korda pikaajalist rendilepingul
Kiikla härrastemaja omanikuga sõlmida

ruumide asjus, siis ei tarvitseks «kalewlastel," kui nad kaasa ei soovi tulla,
weel sapiseks saada, ega koduwäi kaup
lemisest rääkida, sest ratwalased ei ole

kunagi kedagi ülewötta, ega «koduwäiks" painutada tahtnud, waid on

„Derulufti" lennuki häda
maandumine Jõhwis.

..Derulufti" lennuk, USSR 307.

terve rida isikuid, kes omal nahal on
tunda saanud «Kiikla karskust" ajast,

millal weel nim. kauplust ei olnud.
Mõnikord olnud õhtul pimedas Kiiklast läbiminek sama riskantne kui sõjaliinist.
Lõpuks weel lugupeetud autoritele,

rändur ja teised, kes on oma sihiks
seadnud nim. kahe seltsi vahekordade
teravaks ajamise, soov, jätta edaspidi
seltsid oma isiklikkude arwete õienda

misel kõrvale, sest seltside huwid ei
tohi üksikute isikute huwide all kanna
tada. Seltsi tegelastel peaks jatkuma
seltsis küllaldaselt positiivset tööd ja
rohkem arusaamist ühistöötamise vaja
dusest seltskondlikkude orgenisatstoonide

wahel, kui et oma «kangusega" hoo
belda ja teistele kaikaid kodaraisse
loopida.

Ratwas 6. V. 32.
tz. Einstein.

Kalina „misside" laadasõit.
Suuremaks möödunud laadauudiseks ühe «missi" kojusõit autos wöö-

mis peab ühendust Tallinna ja
Leningradi wahel maandus es

raküla kawaleeridega. Et juba õhtu
hilja oli, siis paluti ka kawaleerid en

putka juure põllule. Udulaine

olla liiga kardetav.

maspäeval kell 3 p. l. Kase vahi

dale ööseks jääda, sest autol sõit öösel

tõttu ei olnud võimalik edasi len
nata. Lennukil oli üks reisija saks
lane ja post peal. öö vastu teisi
päeva wiibis lennuk Jõhvis.

mingi muul põhjusel läinud üks «kawaleeridest" toast wälja. Kuid õnnetu
seks nii kaugele, et ei osanud enam

Seebitükkide raskus
ühtlustamisele-

Kaub.-tööstuskoja Rarwa esinduse

koosolekul tuli pikemalt kõne alla
seebi müügituru ümberkorraldamise
küsimus. Praegu on lastud müügile
wabrikute poolt seebitükke õige mitme
suguses suuruses. 400- ja 200-gr. see-

tuskojale.

kompaniide wahel on neljapäeval gar
nisoni spordiwäljal.

arendamisest.

Kui üksik, Kiikla h.-seltsile lähedalseisew isik oma seltsi mõtteosaliste ja

on saadud.

k. pat. sõjaline viie võistlus

pärasest arusaamisest seltsi tegewuse

ühiskauplust ja selle kauplejat süüdis

miral Pitka, kellelt wastaw nõusolek

Toila laulupäewale on üles antud
500 tegelast. Laulupäewal kõneleb ad

püüdnud heatahtlikult naabritesse suh

püütakse wäita.

bitükkidele on seltsinud 300-, 325- ja
350-gr. tükid. Ostja sageli ei oska teha
wahet seebitüki suuruses. Otsustati
nõuda, et wabrikud laseksid müügile
tulevikus ainult 200- ja 400-gr. tükke.
See seisukoht esitati Kaubandus-töös-

peab adm. J. Pitka.

Teine õnnetus juhtus Kukru-

kiwi lahti murdma. Töötades weidi

lawaid armukirju" (! ?) kirjutanud,,kan-

Haavad haigemajas kinni seotud,
alustas ta uut kakelust Iõhwi pois

Toila laulupäewal peokõne

mate ainus toitja.

oli jüriöö puhul Valgustatud.

datud, et palujatele püügiaega ei pi

Emadepäew Edisel oli südamlik

kaaslastega oma igapäewasele tööle,
maaalusesse käiku paasi ning põlew-

Surmasaanu oli poissmees, pärit

kawad näitavad hoopis Vastupidist,
mida igaüks wõib jälgida, et Veendu
musele jõuda, nii et see õilis soov,
mida naabrile soowib see kirjutaja
jääb ainult tunnistuseks tema oma

kalapüügi loa saamiseks Eesti vetes.

protokolli, et mängisid restoraanis

Iõhwi asundusest ning oma vane

*

nim. selts kordagi Kiikla h.°s. «Kale
wil" kosjas käinud, weel vähem ,,pa-

majja" toimetada.
Laada suuremaid «löömamehi" oli

raha peale täringut (würflit).

*#

Ette kanti katkend «Tasujast". Oru loss

korralduse juhatuse liige K. Tenis.

kendatud.

Emadepäeva pühitseti Aas algkooli
ruumes, kus algkooli juhataja Lui Lätt
emadele kõne pidas.

hinge heitis arstiabi peale waatamata

mist rahwa arwamiseks pidanud, sest
nim. seltsi aasta aruanded ja tegewus-

aga tõstis poisil veelgi «laada tuju",
nii et politseil tuli ta hiljem «walge-

ning teised nende lauakaaslased said

lemist raskete werewalangute tõttu

gastada Kukruse kaevandustööline
Aleksander Ärtus, 27 aastat vana.

Kiikla haridusseltside wahel. Mis puu
tub Ratwa h.-s. ,,Endla'sse," siis ei ole

kuid wiimased olid siiski ülekaalus,
mille peale M. kirwe maha viskas ja

Emadepäev Aas.

tõttu õnnetu peale mõnetunnilist waew-

langenud kivi läbi surmavalt vi

mis olevat aset leidnud Ratwa ja

Jüriöö pühitsemine Toilas.

Toilas oli jüriöö pühitsemine tänavu
hoogsam, kui harilikult. Pühitsemine
toimus lipumäel.Oru lossi juures.
Kõne pidas ÜENU Wirumaa kesk

lega vastastele hoope jagama hakata,

kergemaid haavu, mis haigemajas

rahnu kõrwaldamine siiski aega, mille

wanduse maaaluses käigus peale-

Ja mis puutub Ratwa h.-s.,,Endla"
päikese loojaminekusse ja «Liiva An
nusesse," siis on nähtavasti lugup.
«Weel kord kosjawiinadest Kiiklast,"
autor mõne lobiseja vanapiiga arwa-

Iõesuust kodakondsuseta kalurid Põllutööministeeriumile märgukirja palwega

Ohakwere poiss M. M a a l d e r, kes
mitu «lahingut" läbi tegi. Kakeluses,
mis argnes Amjärwe maja ees, löödi
talle tühja viinapudeliga pea lõhki.

sed tõttasid peagi appi, wõttis pae

mikul sai Kukruse pölewkiwikae-

Ärtus oli hommikul läinud ühes

ning lapsed laulsid emadele. Wiibiti

Sompa osakonna peakoosolek pee

takse neljapäeval 12. mail. Päeva

jal, sügawa mulje ja wirgutas ülesehitavale tööle kodumaa ja rahva

Paas toppis töölise.
Laupäewal. 7. skp. kell 11 hom

Kas öösel liig palav hakkas, või

tagasi tulla. Ja sattus võõra ukse
taha, kuhu palus sisse lasta, sest külm
hakanud mõnele kohale liiga tegema.
Inimesed, kes walges pükstes kawaleeri

nägid pidasid teda kodukäijaks, ning
palusid põlwili et see mitte nende talu
eiMlastaks, sest see toowat õnnetust
majja.

Jõhwis walib 1492 kodanikku.
Iõhwi alevivalitsuse andmetel on
eelseiswaks riigikogu Valimisteks Iöh-

wi alevis 1492^ hääleõigusliku ko
danikku. Peale selle moodustab Iõhwi
kaitsewäe garnison weel eri-walimisjaoskonna.
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Pime kõrkus.

Siseturg ostab kogu mere turutoodangu ja maksab tema eest kahekordse maailmaturu hinna

Tmlwa ia&umine maa ja linna wahele.

Lühi toob Lüli majja — see on
tuitaw wanusöna ja pealegi wäga õige.

weel alles ja meie wöi, peekon, ruu
nad jne. wöisid wabalt woolata wä-

, Kuipalju need linnad ja alewid meie
põllumehelt siis õige ostawad!" „Ulemaltoodud „Postim." andmetest wõib
igaüks näha, et siseturg mõnda ainet

Nnüma kvi meie põllumajanduse saa
duside leidus mälismaa turge ja hin
nad seetõttu olid soodsad, d kõneldud
palju Unna ja maa wastolndest. Viimtifc ojo kitsikus ja hindade kohutaw
langus on aga omandanud seda te-

lismaale, on st s e t u r g seisnud aukartustüratawal kohal, wõrreldes wäljaweoga. Seda kinnitawad järgmised
masaadusi kogu meie trrrutoodangust:

Praeguse! ajal, kus -wälismaad

rawamn kuju, et kogudc-koonduse poolt

siseturule 34 prots. wülisturule 66 prots.,

waiimiseelse mõttena linna ning maa
wastoluskd kõige jõuga kunstlikult õhutatakse. Vaatamata niisuguse aktsiooni
naerumüärilikkusele ja sihiliklnsele wöib

sealiha — siseturule 8v prots., wälisturule 20, weiseliha — siseturule 83,

maksma pannud karmid sisseweo kit
sendused, ei jää ka kogude juhtidel
muud üle, kui tunnistada, et kodumaa

kitsikusse sattunud maainimeste juu
res igasugusel demagoogial siiski teataw edu olla. Jsefeiswa poliitilise mõt
lemiseni ei ole kahjuks kaugeltki kõik
walijad weel arenenud.

Linnade ja alewita halwakspanul
ei tundu kogude-koandufe leeris olewat

piire. Kõiki/kes ci ela praegusel silma
pilgul maal, tembeldatakse põllumeeste
ivaenlasteks, kuigi ka need waenuöhu-

tajad — kogude liidrid — ise erandi
tult slawad' linnas. See on niisugune
mõistete wassing, millesarnast ennem
ei ole nähtud ega kuuldud.

Pühapäewane ,,Post." waatleb lä
hemalt, kas on põllumeestel, s. o. maa-

rahwal põhjust suhtuda waenulikult
linnale ja kas oleks wöimalik toime
tulla üldse ilma linnadeta. Arwustiku
andmed rüügiwad siin wäga huwi-

t a w a t k e e (t j a on wäärt, et

nendega laialist hulki tutwnstatak s.

Isegi ajal, mil kõik wälisturud olid

armulised andmed:

l929.—-1930. a. läks pirina ja pii-

wülisturule 17, lambaliha sijet. 80,
miilist. ?o, munadest — siset. 42, wü-

kaugelt üle poole kogu' turutoodangust

ära tarwitab, näituseks liha, kartuli
jne. suhtes

turg on kõige kindlam ja ustawam
meie põllumeestele. Siin ei ole seni

list. 58, kartulid — siset. 82, wälist.
l8 ;rots. Terawili on täielikult, s. o.
100 prots. läinud siseturule. Siinjuu
res on juba maha arwatud see osa,

ainult kurikuulus maiuseainete walmistamise keeld, mis suure osa wöi

mis saaduste walmistajad ise ära tar
witanud.
Nüüd aga, kus osa wälisturge üldse
kadunud ja needki wähesed, mis püsi
nud. on wäga piiratud, ei ole kahtlust,
et siseturg peab weelgi suuremal mää
ral põllumajanduse saadusi tarwitama

siis ostab siseturg kogu meie turutoo
dangu ja maksab praegu tema eest
kahekordse maailmaturu hinna. Mis

Tarwitajateks on muidugi linnad ja
alewid, s. o. need kihid, kes ise põllu
majanduse saadusi ei walmista.
Sellistel asjaoludel on otse arusaa
matu, mispärast kogumeeste lehed ja

mehed kõikjal on suhtunud ülemalt
alla siseturu hindamisel. Niisugune
pime kõrkus ja kodumaa turu halwakspanu wöiks seletataw olla ainult lausa
rumalusega, wõi aga wastutustundeta
demagoogiaga, millest wiimast tulebki
oletada kogumeeste riigikogu rühma

juhi A. Tupitsa ütelusega riigikogus:

tuntud müügikitsendusi, wälja arwatud

ja munade senisest nõudmisest on wii-

nud nullini alla.
Mis puutub terawilja tarwitusje,

mõte on aga niisugustel asjaoludel
taguda talwa maa ja linna wahele?
* Kui Tupitsa-taolistel tegelastel jät
kuks pilku üle oma uhke linnakorteri
läwe, nad peaksid kõigiti kaasa aitama

just siseturu ostujõu suuren

damiseks, parema müügikorralduse
loomiseks jne. „Estoma" kuulmatud
wahekasud ei too ju tegelikule põllu
mehele midagi sisse, küll aga põllu
meeste linnas elawatele liidritele. Ja
et need head sissetulekud korraldamata

turu juures ei kahaneks, selleks ongi
tarwis üleõla waadata siseturule —
sealt ei ole midagi teenida.

Wadi as. koonduse peakoosolekusi osavvõtjad, kes otsustasid R. Kesk

erakonnaga ühineda, koonduse osakonda likwideerides. ,

Kreenholm juubeli eel.
Omaaegne maailma suurim teksttilwabril töötab nüüd lU
tööliste orNuga.

Juubelipidustused 12. muil.
Neljapäewal, 12. mail möödub 75 aastal Kreenholmi puuwillamanufaktuuri asutamisest. Juubeli puhul wabrikus sel päewal tööd ei tehta,
kuna töölistele maksetakse kingina 4 tööpäewa palk. Iuubelipidustusteks, mis majanduskriisi tõttu peetakse tagasihoidlikult, sõidab Narwa
manufaktuuri juhatus,
Neljapäewal kl. 11.30 homm. on jumalateenistus manufaktuuri asu

taja parun L. G. K n o o b i ausamba juures. Naistööliste algatusel
kaunistatakse ausammas, mis asetseb wanawabrikusse wiiwa silla lähe
duses, rohelisega ja Eesti lippudega. Kell 12.30 p. on terwituste was-

tuwõtt peakontori ruumes, maja nr. ^ ja kl. 2 p. l. lõunasöök Pere
meeste Majas nr. 35. Juubeli mälestusteks antakse wälja suurekaustaline album, milles rohkesti pilte ja tekst eesti, saksa, inglise ja wene

keeles.

Mustlased laagris.
Neil päewil asus Plüssa-jõe kal
dale umbes 50-liikmelme mustlaste
salk laagrisse. Jõe kaldale on ülessea
tud suured telgid. Õhtuti on Oudowa
maanteele näha laagritulesid ja kuulda

Naine sõitis keelatud/teel.
Neil pZewil kasutas Aumere elcnik Selma

J. raudteed rattasõidu teena. See tuli aga
awaliknks ja J. wõeti keelatud kohal sõitmise
parast Vastutusele.

Müüs alawäärtuslikku piima.
Posti tün. nr. 31 elanik Stefanid» Leinfeld müüs Narwas alawäärtmlist piima. L.
wõeti wastutvsele.

Õnnetusi töölistega kaewanduses.
W Läinud nädala jooksul said Kohtla Iäkwe,
Kukruse ja Kiwiõli kaewaudustes töö juures
kergelt Vigastada 12 töölist.

Narwa wc-lla elaniku Jegor Stulowi ma
jas tabati isik kellel riigi piiri lähedal ela
miseks puudub luba. Majaomanik Stulvw
wõeti Vastutusele.

Maidla walla elanik Dkhoff teatas polit
seile, et Aleksander W. ia Arnold W. oman
danud tema telliskiwe. Asja selgitamiseks
alustati juurdlus.

Kiwiõtts awastati salakõrts.
Neil päewis tehti politsei poolt awalikuks,

et Mwiõli elanik Nikita Baldkn teeb salaja
art wiinaga. Salakõrtsi omanik wõeti «astutnsele.

sauder Pli-kkn, Richard Moose! ja W. Selli

laagri tule juure kokku ja lauldakse

joobnud olekus tänawal lärmitsemise pärast.

Woka walla elanik Rudolf S. leidis maan
teelt fedolga rihm ja ei teatanud lelust ometiwõimudele Rüüd mehel oodata karistust
leitud asja omandamise pärast.

Neil päewll läksid omawohel tülli ja kak-

lesid Jõhwis Richard Normann, Voldemar
Parwes, Nikolai Iwanow, Karl Vichmann
ja Johannes Wichmann. Kaklejad paigutati
politsei arestimajja ja wõeti Vastutusele

Maidla wallas pussitati.

Mõni päew tagasi wõeti ametiwõimude
poolt wastutusele Maidla walla elanik Alek

sander J. sama walla elanikule E. Istule
noaga kerge haawa löömise pärast.

Mis põhjusel haawar J. Jskut noaga ei

Sõimasid, lõid ja ähwardasid.
Mäetaguse walla» süüdistab Aleksander
Naudmer sama walla elaniku S-i peksmises.

Woka wallas A Sarap Waiwara walla ela
niku August Kütti anhaawamises ja löömises

ja Illuka «allas Rudolf Rebi sama walla

elaniku Adolf R-i löömises ja ähwardamlfes.
Kõigi kolme Mdistuse selgitamiseks alustati
ametiwõimude poolt juurdlus.

ole seni teada.

Pooleteramees näppas õlgi.

kaebas plitseile, et tema talu pooleteramees
Jaan L. wiinud oma kodukoht» Laagna asun
dusesse tema õlgi 185 klg. Asja selgitamiseks
alustati juurdlus. Kas L. süüdi õlgede oman
damises on selgitamata.

Pealinna hivi.
Pühapäewal awati Tallinnas amet
likult jalgpallihooaeg Kalewi ja Spordi

sotside kõneleja sönawahet pidas, kos

wahelise wõistluse näol. Küll ei löö
nud palli lahti jalgpalliliidu esimees

tis waljulthääldajast, küll weidi tase
mini, ringhäälingu kõneleja hääl.

ekstsellents Anderkopp, nagu alul oli
kawatsetud, waid Kalewi mehed ise,
aga awatud on see hooaeg sellegipoo

Nii wõistd inimesed, kes olid mõne
hääleköwendaja läheduses, kuulda Mih
kel Martna kõnet umbes nii:
Sotsialistid on alati nõudnud, et...
ristikheinaseemet tuleb walida... meie
töölisklassile oleks wõimaldatud inimwäärne äraelamine... peekoni hinnad

diwärk maailma raginaga. Spordihuwiline kodanik — ja neid, kes ei oleks
spordihuwiline, on meil üsna wähe —
jälgib jälle palawikuliselt palliteateid
ja unustab weidi kõike muud. 3:2 2:1,
4:2, 5:0 jne. jne. jne. — need tömbawad nüüd enam kui walimiseelsed kihutuskoosolekud ja punased wõi rohe
lised lipud.
Üldse need punalipud on ühed ime-

Ukud asjad. 1. mail sotsid tegid nendega rongikäiku ja miitingut. Laulupeoplatst niiskel murul oldi koos, peeti
kõnesid ja mängiti pilli, nii et lust kohe.

Kõnede ajal olid ülesseatud ka
waljulthääldajad. Aga ei tea, mis
see oli, kas oli nende ühendus halb
wõi tuli see liigsest lähedusest Lasna
mäe raadiojaamale, aga hääletorud
kostsid läbi. Ringhääling andis just sa

kuulutamas. Õhtul aga kogutakse jälle
ning tantsitakse kuni wäsimus wöimust
wõtab.

mal ajal põllumajandusteateid ja kui

Taanis on lõdwenenud... Kui meie

riigikogus alustasime oma lööd, siis
siis peame ütlema, et sel on olnud
tulemusi.., kaalisool, pudrett ja muud

rik töötanud piiratud armu töölistega,

riku. Vabriku omandas õuepankur

mis on tingitud sellest, et raske on

Stieglitz 1845. au 6 aastat hiljem ta
lõhkus maha endised ehitused ja asu
tas uue Kalewi- ja linawabriku, mis

leida saadustele turgu. Wabrikus töö
tab/praegu kuni 2500 töölist ja aasta
toodang on 11. miljonit meetrit riiet
ja 3000 tonni lõnga.
Praegu Kreenholmi manufaktuuri

jatkawad praegu tööd.
Kose weejöu tõttu mõlemad wabrikud töötasid suurte ülejääkidega, mis

andiski tõuke inglasele L. Knoobile
puuwillamanufaktuuri asutamiseks.
Saartel ja kose ümbruses olew maa

õuedaamilt Anna Kramerilt.

SKINGA
T AKREEM
R

ÜLETAB KÕIKI .

pensioni muutmise seaduse kohaselt, sest praegusel korral esimesed töölised saamad letstest
kaks kuni kolm korda rohkem pensioni.

Pidas loata laskeriista.
Neil päewil leiti Auwere wallas Mart B.
elukorterist laskersist, mille pidamiseks V.
puvdus luba. B-l tuleb selles asjas wastust

kul üldse on 150 töölismaja umbes

Linnamees: ..Sindrinahk, ära tule
linlasi ülesse kruwima..."

Maamees: „Oled küll meid kurna
nud. Sulle, nähwatsike, waja tupitsat!"

Linnamees: „Ära nööri oma pee

tulemust. Poole tunni möödudes oli
kohal, kus seisid eesti mehed, kaks

maailmasõda 1913. -14. a., mil töö

tumepunast laiku. Linnapöllumehed häi

liste arw tõusis üle 10.000, walmistas

risid aga politsei ja kõik algas otsast

tas: 15.000 immest punalippude all!

Pinna juure, patsutas wanahärrale

Noh — tõepoolest oli neid inimesi
seal laulupeoplatsil nii tuhande ümber

sõbralikult õlale ja ütles:

küll, aga need olid suuremalt osalt
untsantsakad ja muidu uudishimulikud:
Päris tõsiseid kõnede kuulajaid ikka üle

palagani. Siin on ikka üks aus napsiwötmise koht ja sina oma jutuga ära
siin joodikuid sega. Tule wiska parem

2-300 polnud.

paar kärakat."

mawarju saalis lahti. Kelner läks üt
lema, et kuulge noorhärrad, nii ikka
ei lähe, et egas siin wihma saja, aga
ei mehed sellest hoolinud. Ia siis, kui
kelner teist kelnereid appi kutsuma läks,

tõusis üks tudeng püsti, astus keset
kõige paremal näitlemise hoogu olewa

„Kuule Pinna, mis sa teed siin

Noh — kärakat Pinna ei wisanud.

Küll aga wiskasid kelnerid tudengi

puiestee mehed laulupeoplatsile mürtsu

wälja.
Kui kord on hakatud rääkima kuns

tegema lähewad. Ja kes raatsibki loo

tist, siis ärge pange pahaks, ma ta
haksin rääkida ka weidi oma asja. Et

Muide — lõbu on Tallinnas alati.
Aga suurem osa neist lõbudest on ai

kas ei leiduks wahest keegi, kes soowib

eriti hoolsalt puhastada... töötada nii

nult selliste kaaskodanikkude jaoks, kel

palju, kui seda oleks tahtnud... nuu

seda wa' mõni on.
„Meriklubi" on neist wiimasel ajal

kud jälle näha, kuiwõrd suhteline, on
see inimese silm. „Kaja" ja „Päewa-

Ja nn juhtuski alljärgnew lühike
kahekõne:

saadeti müügile 560.000 puuda ketrust

buda sellisest haruldasest lõbust?

Sel 1. mail said pealinna kodani

„Maamatsi ka näha", wastab teine
mürgiselt.

ja kuni 45 milj. arsinat riiet. Enne

tudengit. Mehed lõid kaasatoodud wih-

chefiks ei keegi muu, kui Paul Pinna
ise. Aga ega temalgi kerge ole.
Nii näituseks ühel õhtul, kui Pinna
oma abikaasaga parajasti keset poodiunri istus ja mingit lõbusat näidendikest ette kandis, astus saali paar Tartu

wituse aseaineks.

wotan ühe tohlaka üle demagoogia...
Ia kogude-koonduse ässitustööl oli

leht" nägid, et sotside rongikäigust ja
miitingust wöttis osa kõigest paarsada
inimest. „Postimees" kirjutab aga alul,
et wõimlemisrühmades oli umbes 200
meest" ja kirjutise lõpul luges kõik ringisolijad kokku, ning leidis, et neid on
kõigest - 120!

moodi läinud. On ju seal kabaree-

tud pea/
„Aa, linnasaks!" räuskab üks ter-

Vabriku aastatoodang on olnud
õige suur. Esimestel aastakümnetel

kunst- ning loomulikud sõnnikud... Aga
kodanliste erakondade wastuseis ei ole
meile annud wöimalust... heinamaad

matud pekisead siseturule... Meie loo
sungiks nüüd ja tulewases riigikogus
jääb ikka... punase ristikheina seem
nete külimine...
Ia nõnda edasi."

Ristteel trehwawad nokkapidi kokku
kaks meest: ühel jalas porised säärikud,
teisel läigiwad lakk-kingad kui frisööri-

konist werehinda."

wabrik 50.060.000 meetrit riiet ja

Need teised — need olid niisama.
Inimene tahab ju ikka lõbu ja pealegi
liikusid linnas kuuldused, et waksali-

Waimuudu.

1700 korteriga. Vabriku-alewis on elu
kortereid praegu 8000 elanikule.

anda.

Sotside „Rahwa Sõna" aga kirju

juhatusse knuluwad A. Knoop, P.
R ö p e n a ck j. t. Vabriku wolinikuks
kohapeal on E. Skarwan, tehnil. dir.
A Towler ja majanduse dir. E. Alwer.

sa omandas L. Knoop Katarina l.

2.MV.000 rubl. põhikapitaliga ja wabrifiile pandi nurgakiwi 12. mail 1857.
a. Asutajaks olid Leo Knoop, Kosina
Soldatenkow, Aleksei Hludow, Richard
Barlow ja Ernst Kolbe. Esimeseks pea
direktoriks oli L. Knoop kuni oma surmapäewani, s. o. 1894. a.
Kreenholmi manufaktuuril on neli
^vabrikuhoonet. Igas wabrikus wõib
Pensionid muutmisele.
töötada kuni 5000 töölist, seega wõis
Ulemaalik Penstonääride Ühing esitas riigianda Kreenholm täies ulatuses käima
wanemale märgukirja nende tööliste pensi
panekul tööd 20.000 töölisele. Vabri
onide kohta, kes riigiasutustest ja ettewõtetest
wallandatvd 1926. a. pensioniseaduse alusel.
Ühing palub neid pensione reguleerida 1929 a.

. Peale Vene rewolutstooni on wab

kuulus Suthowide perekonnale ja sei
sis kasutamata; see osteti. Ioala mõi

Moodustati 5-liikmeline ühisus

Peetri walla talupidaja Hans Wilgelm

Juhanites Killi p.

lest. Ja lahti läheb nüüd kogu see spor-

ruskonda äri tegema, kuna naised käi-

Tegid joobnud olekus lärmi.

Jõhwis wiibistd politsei arestimajas Alek-

Kaklesid tänawal.

Omandasid telliskiwe.

Päewal on laager õige wagane,
sest mehed söidawad päewaks ümb

wad Narwas kerjamas ja tulewiku

Omandas leitud asja.

Lubas wõõral elada piiri lähedal.

mustlaste laulu. Enamik laagrielanikkudest on alalised Narwa elanikud, kes
talwel elawad Narwas ja suwel Narwa
taga laagris.

15.000 tonni lõnga.

Narwa-jSe kose jõu rakendas loowale tööle juba 1820. a Narwa kaup
mees Momma, kes asutas kalewiwab-

osta ühe meie tuntud wabadussöjajuhi pronksbüsti. Maksab kõigest 500
krooni.

Ega ma muidu, aga see kunstnik,
kes selle tegi ei saa tast kuidagi lahti

ja lubas mulle terwelt 10 protsenti,
kui ma selle kuju kellegile maha müün.

Võib muidugi saada muidki kunsti
esemeid — egas' meil siin pealinnas
kunstist puudu ole. On mustakunsti

ja kõik. San Martino de Kastrozza

Maamees: „Ära räuska, waat' oo-

peale... L. P—ar.

oli alles hiljuti siin — tegi Estoonia

walgest saalis päris nöiaköopa — las
kis praetud tuwidel sadada laest ja elawai! kanaarialindudel laulda põlewais
elektri pirnes.
Aga kes see kewadisel ajal hoolibki

kunstist. Nüüd on muudki mured.
Talwepalit waja pandimajja wiia —
selleks läheb juba üksi terwe päew ära,
sest saba ulatub pandimajast wälja ja

teeb kolm tiiru „Rooma" wöõrastemaja ees. Nii paljudki, kes ei wiitsi
kaua sabas seista, wõtawad oma pali
tukese wöi talweülikonna kaenla alla ja

kõnniwad sinna — üles täituru poole,
kus leidub alati ja igale esemele ostja.

Õieti öelda — täiturg, täika, Va
nakraamiturg wõi laadaplats — see
on kõige täpsem pealinna elu baromee

ter. Ia kes teab — wöib olla koguni
kogu käesolewa oja baromeeter. Seal
on äri ja leidlikkust. Nagu näiteks too
pisike poiss, kes müütas suurekstegewaid klaase ja ise hüüdis:
Ostke, ostke, imeodawad suuren

dusklaasid. Kirja suurendab, näppu
suurendab, igat asja suurendab, ainult
palka ei suurenda.
Aga sellest täituruft pikemalt teine
kord.

Kui lubate.

Iuhannes Killip.

«ists, Stifli

R r. 87.

8.

Uusi tantse narwalasile.

ii! mm nimi raimas

Narwa parketl-wõlus.

Wastolu kogude ja koonduse wastu suureneb.
isL-Kodaiaare la Kärasi osak. prol

Maitre de danse J. Saröni tantsuõpetaja, laulja, kujur ja arhitekt.

Isotaniisl Imln-. sioidi-. insli- ii mimilm.
Slow-fox. Wõrdlsmisi noor (7 aas
tat tantsitud), rahwustants. Nõuab

Neil päewil jõudis Narwalkuulsamaid pealinna tantsuõpetajaid Jana

weidi pingutust õpi. unisel, sest on ras-

S a rõ n i. Meie lehe kaastöölisel awa-

ked kombinatsioonid.

nes wõimalus härra Saren-ga pike

Walss. Harilik Wiini walss ehk
wana walss on wiimajel ajal weidi
ümbertöötatud, nimelt jalgade liiku
mise alal. Jalgade liikumise raadius

malt jutelda.

Tantsuõpetaja Jana Saröni ehk
õige nimega Jaan Thomson ei ole
mitte ühekülgne tantsumeister, waid

on wähenenud.

hingelt kunstnik ja pealegi mitmekülgne.

Erilist uudiseid tantsu alal lähe

Kõige pealt huwitab teda laul, siis

mas tulewikus näha ei ole,

skulptuur ja lõpuks weel ehitus-kunst.

Tuppa astudes wõtsid mee kaas

ainult mõni kerge rahwustantsust kom
bineeritud tantsule wõib esile kerkida.
Kuid kindel on, et et eelpool mainitud

töölist wastu originaalse rumba„fiesta"

helid. Tantsuõpetaja — kunstnik osu

tus wüga vastutulelikuks ja heaks

tantsud täienewad. Tantsu oskus nii
tehniliselt kui ka kunstliselt tõuseb.

jutlejaks. Narwa tõi härra Saröni
mingi huwitaw kawa, mis puutub

Suur wöistleja on kindlasti kõigile

N..Iõesuu suwituskoha head käekäiku

tantsudele tulewikus flx-step ehk nagu
meil nimetatakse foks-trott.
Huwitaw on teada, et

ja millist härra Sareni ei soowi alul
rääkida.
Küsimusele,

mida arwab lugupeetud tantsuõpe
taja moodsatest tantsudest,
wastab härra Sarani umbes järgmist:

Viimsel ajal laineid löönud moetants rumba on kergesti äraõpitaw,
lihtne ja sportlik tants, mis peaks laie
maid rahwahulke köitma.

Pärit on rumba Kuuba saarelt
ja tantsumeistrite poolt parketi jaoks
kohastatud. Täielikus rumba orkestris

peaks olema eriline pilt m ara kas,
(midagi meie torupilli taolist), mis an
nab muusikale omapärase heliwärwingu

— pehmendab seda ja wõimaldab ker
gemini tantsu kunstlist külge mõista.
Muusika rumba jaoks '/< takti, 48 lööki

minutis. Huwitaw on mainida, et
rumba lõi ennast Tallinnas ennem
läbi kui Pariisis. Mahe on umbes
1 kuu.
Teiseks juba Võrdlemisi wana tants
tango, mis oma 21. aastapäewa wõib
pühitseda, on soliidne, täiuslik ja sportlik

Maitre de danse lano Sarani „Mustahõbeda" sportlik-kunsti tantssalongi
asutaja.

Väljamaal on tango jaoks erilised
orkestrid.

Tango on aeglane, unistaw ja
kunstliselt wäga kena tants. Tango he
lid on täiesti aristokraatlikud oma 28
—30 löögiga minutis.
Quick-step — hoogne tants, 52—56

lööki minutis % takt. Enam-wähem
elawam tantsude hulgas.

Inglise walss. Täiesti omapärane
soliidne Inglise rahwuslik tants, mis
ka teistes maades küllaldaselt poole

hoidu on leidnud. Tants on täis lii
kumist, täiesti sportlik, pikad suusata
mise sammudele sarnanewad sammud.

Saal on täiesti tantsija wõimuses.
Wörelemist aeglane, 34—36 lööki mi
nutis.

tööd on Narwa-jõe piirkonnas ja
eramõõtja hooleks.

Samuti on käesolewal suwel Narwa-jõe tagustes wene külades ette
näha hingemaade kruntideks planeeri
mist. Senini tegi seda riik omal kulul,

kuid käesolewal aastal maalappide

duse ühinemise küsimust peakoosolek läbiarutanud, wõett wastu järgmine ettepanek:

Eesti on üldise rahvatantsu tase
me suhtes teisel kohal maailmas.

mürtsti 1932.

1 koht kuulub inglastele. Tantsu tur
niiril tuli Eesti küll kolmandale kohale.
Tantsu kunstlisel ja sportlikul orga
niseerimisel on Eesti Lääne-Euroopast
küll maha jäänud, kuid see laseb en

Koos oli 31 liiget.
Ühise peakoosoleku awas Madis Õun teatades, et peakoosoleku ajast ja kohast on liikmetele kutsete teel teatatud ja et peakoosolek
on otsuswõimeline. Palus walida peakoosoleku

nast parandada. Nimel on meil wiimasel ajal tegutsema hakanud erilised

tantsuspordi klubid — salongid nii
näiteks Tallinnas, „Black-silwer" (Must-

hõbe) härra J. Sareni juhatusel, mille
osakond ka Narwas on awatud. Saks

lastel on „Black-gold/ ja härra Põl
awatud „Sini-must."

Tantsuklubidel on sihiks õpetada
oma liikmeskonnale õiget esteetilist
tantsu, mis oleks lõbusaks ajawiiteks
nii wanadele kui ka noortele klubiliikmeile ja hoiaks neid eemal meie noor
soo hulgas

maad wõtnud kõrtsikultuurist.
Klubi liikmed wõiwad olla nii wanad kui ka noored. Peale selle korral
ja tantsu maratoone.

Klubidel on oma täiuslik tantsu
orkester.

läbi wiima. Osa külade hingemaid on
juba planeeritud kruntideks, kuid pla
neerimata on weel üle kümne suurema

küla, nende seas ka Jaamaküla, Ala
jõe ja Skamja.

Käesolewal suwel saab Narwa

wald rikkamaks ka 33 uudistalu wörra.
20 uudismaa kohta planeeriti Lesti—

Tallinna maratoon möödunud hoo
ajal rumbas oli 15 tundi.
Neil päewil

awas härra Sareni Narwas oma
laulu- tantsu klubi

„Musta-hõbeda" osakonna Wiru tün.
6—1. Alul wõtab ta wastu kella 12-1
ja 5 - 7. Sügisel on kawatsus „Musta-

hõbeda" klubi laiemale alusele üle

Antud maad kuulusid peremeheta

long, Niguliste 10. Teles. 336-08.
Musikaalse hariduse on härra Sa

kawatseb laulu alal energilisemalt te
gutsema hakata. Senini on ajuti esi

nenud wäljamaal, wiimati Riias. Sü
gisel kawatseb ennast Londoni tantsu

leks enam-wähem eeltöid tehtud.

Miss harvale

Laulda kawatseb härra Sareni Eesti,
Itaalia, Saksa, Poola, Inglise, Rootsi
Hispaania ja Wene keeles.

ja la näitsikutele

Härra Sarsni on Eesti-Poola

\

wõtawad osa kohalikud ja C
pealinna äriettewõtted. fs
,/«<
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Lopsi ei olnud.
Meie lehe nr. 48. ilmunud Elmar
ja Helene N i g r i d e abielulahutuse
sõnumi kohta kuuleme täiendawalt, et
neil abielust üldse lapsi ei olnud.

ühinemise küsimus.
3) Läbirääkimised.

Kongresst saadik Peterson audis Ulewaate
üleriiklisest ja maakondiisest kongresstst, samuti

andis ülewaate P. A. W. Koonduse osakondade
tegewusest wallas. Peakoosolek kongresst saa

Kõnekoosolekud Wirumaal.
Pühapäewal, 8. mail kõneles Aas
wann. adw. J. Kuusk. Osawütt rohke.
Samal päewal oli kõne Purtses, kus
kõnedega esinesid J. Kuusk ja Narwa
abilinnapea A. Bachmann.
Rahwusliku keskerakonna wastu
tunti kõikjal suurt huwi.

' »,Forestis" algab töö.
Narwa suurem saeweski „Forest"
algab tegewuft tänawusel suvehooajal

õige piiratud kujul. Töö algab mai
lõpul ja kestab umbes paar kuud. Tee

nistust leiab 260 töölisi. Varematel
aastatel on saeweski töötanud kahe
Vahetusega 5—6 kuud kuni 600 töö
lisega.

ühingu asutaja liige, mille esimeheks
on riigikogu esimees härra Einbund.

Praegune Poola saadik Eestis on
isiklikult härra Sarenile tõlkinud

Poola keelde Eesti laulu „Sma
süda".

Et härra Sareni Eesti riikliku

kunst-tööstuskooli skulptuur osakonna

„Peakoosolek P. A. W. Koondus
ja põllumeeste Kogude ühinemist igakülgselt läbikaaludes leiab, et ühine-

mise läbi ei saa Awinurme edumeel
sete põllumeeste ja Väikemaapidajate
huwid täiel määral kaitstud, sellepärast

peakoosolek otsustas: 1) P. A. W.
Koonduse ja Põllumeeste kogude ühimitte heaks kiita ja eelolevatele wali-

mistele minna ühiselt Rahwusliku
Keskerakonnaga. 2) P. A. W. Koon
duse Kodasaare ja Kärast osakonnad
likwideerida ja osakonna warandus üle

anda P. A. W. Koonduse Keskkomi
teele põhikiri § 12 põhjal." Ettepanek
wõeti wastu ühe hääle wastu seismi
sel, seega ettepanek wastu wöetud.

MMi lõi kälilisi rängasti.
Narvalased olid wäljal peremehed ja võltsid Tartu
„Olümpia" 6:2.
8. mail^kohtasid Narwa linna spor- seda millegi pärast ei loeta. Nüüd pü

diwäljal Tartu „Olympia" ja Narwa
Hokiklubi meeskonnad jalgpallis. Wilemeheks oli Safronoff.

Algminutitel juhtis mängu Hoki
klubi. Esimestel minutitel oli narwa-

lastel rohkelt Võimalusi wärawa

sis mäng seni külaliste wärawa all,
kuni wä. Milleri söödast ps. Ney teeb
ilusa löögi. Tagajärg 2:1 narwalaste
kasuks. Mõni minut enne poolaja lõp

pu pani Piiber kirja kolmanda wära
wa, seega mindi poolajale wärawate

saawutamiseks, kuid kt. Piiber! löögid

armuga 3:1 Hokiklubi kasuks.

olid liialt nõrgad. Pall weeres järjest
külaliste nobeda wärawawahi pihku.
7. minutil tegid tartlased läbimurde
ja pall leidiski tee wõrku, narwalaste
wärawawahi hoolimatuse tõttu. Esi
mene wäraw tõi mängule rohkem

jällegi wäljal peremehed. Pall oli jär
jest tartlaste poolel ja wärawa juures
Külalised mängisid kõige energiaga,
kuid pall ei tahtnud kuidagi sõna kuu

tantsu salongi ei ole, on see wäga
terwitataw nähe. Alaline aadress on
härra Sarenil Tallinnas, Tantsu-sa-

kunft-sportlik tantsude salongiks.

alal täiendama minna ja siis ühtlast
ka grammofoni plaatidele laulda, mil

naal politsei korraldusse.

ja koonduse ning Põllumeeste Kogude

wat saawutada, kuid löögid luhtuwad.
Ka teised eduriwi mehed närweeri-

16. mail annetustega

tokoll koostati, kuid warastatud sõr
must ei leitud. Mättik anti üle krimi-

ja maakondlise kongresst saadiku aruanne

need isikud, kelle maad jäid piiri taha.

aOO®00

kannataja hakkas warast taga ajama
ja tabas wiimase Rakwere jaamas, kus
raudteepolitsei konstaabli poolt ka pro

1) Koosoleku awamine ja koosoleku juha
tuse walimire.
2) Üleriikliku P. A. W. Koonduse kongresst

Kuna Narwas senini ühtegi korralikku

reni saanud kuulsalt Itaalia ooperi
lauljalt Nadin Bortna'lt. Tulewikus

õht. warastas Johannes Mättik, 29.
a. wana, Rakwere jaama juures afuwas wahimajas elutsewalt raudteela
selt Herman Tomstlt ühe kuld laulatussõrmuse 10 kr. wäärtuses. Kahju

Päewakord

hinge. Narwalased algasid surumisega

»®oo

Pühapäewal, 8. mail kella 4 paigu

walitakse peakoosoleku juhatajaks Karl Kruus
ja protokolli kirjutajaks Alfred Peterson.

wiia ja muuta ta täiesti laulu ja

omanikud planeerimistööd enda kulul

Warastati laulatusfõrmus.

juhatajat ja protokolli kirjutajat. Ühel häälel

Wene piiri ääres Teemsuus, kuna 13
kohta on eraldatud Odrassaare piir
konnas. Peamiselt rahuldati maaga

maade hulka, sest maade tegelikud
omanikud jäid Venemaale.

edasi. Põllumeeste Kogude ja P.A. W. Koon-

ühise peakoosoleku üle Piilst koolimajas 29.

dab klubi weel tantsu näitusi, turniire

Eesti-ifeie piiri iiris planeeriti 21 loiismaa kolta.

Püssi ning Iisaku waldades. Tööde
läbiwiimine on antud 7 riigi- ja 3

diku aruandeid ärakuulates läks püewakorras

wanemaile ja nooremaile liikmeile

Peremeheta maad iulewad wSljajagamiseke.

tud eramaad. Suuremad maakorraldus-

M-otokoll.
Põllumeeste, asunikkude ja wäikemaapidajäte Koonduse Kodusaare ja Kärfl osakondade

guse tantsuõpetaja Tallinnas) poolt

Uusi talukohti Narwa-taha.
Narwa maakorralduskomisjonis al
gasid käesolewal nädalal planeerimis
tööd. Käesolewa aasta töökamas on
peamiselt ette nähtud riigimaade korraldamine, kuna tahaplaanile on jäe

Kodasaare ja Karasi as. koonduse peakoosolekust osawõijad, kes otsusta
sid R. Keskerakonnaga ühineda, koonduse osakonda likwideerides.

ja jällegi oli Piiberil Võimalus wärastd, mistõttu tehti wõimatuid lööke
wastase wärawa pihta. 23. minutil
paranewad seni tehtud eksitused ja
pannakse esimene wäraw narwalaste
kasuks kirja. Seega tagajärg 1:1. Mõni

minut hiljem sahiseb külaliste wõrk
teist korda Piiber! „pommist", kuid

Teisel poolajal olid narwalased

lata. Narwalaste täpne palli kä
sitamine oli kiiduwäärt; pall käib enne
lõppu weel 3 korda külaliste wörgus.

Viimastel minutitel said tartlased
wiimase tasuwärawa panna kirja.
Seega lõpptulemus 6:2 Hokiklubi
eduks

Waatamata pilwisele ja udusele
ilmale, oli esimest külaliste mängu
jälgimas umbes 2000 inimest. Wile-

mees Safronoff oli täpne ja era

pooletu.

Smaäepäew ftlavwas.
Aktus naiskodukaitse korratdufel „Sõdurite Kodus".

8. mail kell 4 p. l. peeti Narwas sas meeleolus.
„Sõdurite Kodus" Narwa naiskodu
Samal päewal kell 2 päewal peeti

kaitse korraldusel emadepäewa pühitse

mise aktus. Rohke ofawõtu tõttu jäid
mitmed emad ukse taha ja olid sunni
tud tagasi minema koju. Aktusest osa
võtjatele emadele kinnitati rinda walgeid lilli. Päewakohase kõnega esines

pr. W. S S s t e r ja 3. algkooli laste
poolt kanti ette wäike näidend ning
sama kooli lastekoor laulis mõned
laulud. Lõpuks lauldi ühiselt »Ema

ka Kreenholmi naisseltsi korraldusel
emadepäewa puhul aktus Kreenholmi
rahwamajas.

Kõnega esines hr. Tärn. Emadele
kinnitati rinda lilli ja lõpul oli kooswiibimine teelauas.

Paljudele emadele mõjus sellist
kaunist päewast osawõtt niiwõrd hin
gele, et lahkuti kooswiibimifelt pisarais
silmadega.

süda" ja emad lahkusid aktuselt rõõm-

on lõpetanud, on ta ka wastawal

alal teotsenud. Härra Sareni on Val
mistanud mõningaid mälestussam

B. R a h r (kõik pr. E. Schtttfl klassist). Peale
selle on kaastegewad pr. O. E r s t o (mezz-

maste projekte ja nende näitusest osa
wõtnud. Suwel kawatseb hakata mo-

Eesti gümnaasiumi orkester hra Tultchewi

Reedel pühitses Kreenholmis, wa-

juhatusel. Uudsusena, õieti esmakordselt Nar-

na°wabrikus töötaw Iwan Iljin enda
25-aastast ametijuubelit. J. Iljin töö-

was, on kontfert-õhtu kawas melodeklamatstoon.

delleerima.

Narwas wiibib härra Sarõni

2 nädalat. Suweks ta läheb N.-Zöesuhu suwitama.

Muusikastuudio kontsert
11. mail.

tiks huwiküllane kultuurõhtu:

Tekst kuulub Ulrich Kullendi luulelisele .Eel
mäng", millele pr. E. S ch ü t s on loonud
kauni muusika. Melodekl ksnnawad ette auto
rid isiklikult.
Muusikaline kawa koosneb konserwatoorlumi
kõrgema kursuse heliloomingu ist, millest eriti

tab praegu kolmweerand-meistrina. Va

rematel aastatel on ta olnud alammeistriks. Iuubelipäewaks töid nii alluwad töölised, kui ka kaasvõitlejad
juubilarile väärtuslikke hõbelauanõuftd

mainimiswäärne prof. Art. Lemba .Eesti

kingiks. Peale selle kingiti temale ka

rapsoodia* meie rahwawiisel. Kuna pr. Schüts

elawaid lilli. Iwan Iljin elab Kreen

ise on poolaklanna, siis on õhtu kamas ka

Kesknädalat. 11. mail kl. 8 õht. on „Harraonits" Narwa muusikastuudio kontsert, mis

rohkesti poola heliloojaid, nagu Ehopin j.m.t.
Et õhtu on puht kultuursihiline. siis sisse
pääs kontserdile on wõimaldatud minimaalse

tahab olla kokkuwõtlik esinemine ja talwe

— wahatahtliku maksu eest.

jooksul tehtud töä kajastamine. Stuudio tegewus oma iseloomult on leidnud Narwa selts
konnas senini laialdase poolehoiu ja õigusta
tud tunnustuse, sest see löö, mis stuudios tehakse pr. Schütst juhatusel, on suurte kunstiwäärtusle teenimine.

Ükski tõsine muusikaarmastaja ei tohiks
küll seep. jätta seda helikunsti-õhtut külasta

Stuudiost esinewad pr. N. H a n s a r, C.

Lugege „Alut. Teatajat"

Hatt, K. K i k e r i s t, M. K o r b e ja hra

J. Iljini ametijuubel.

sopraan), W. Muurmetsä (bariton) ja

mata. —

holmis kasarm nr. 19.
Iwan Iljin on võitnud enda hoolsa
töö ja tegevusega nii enda ülemate,

kui ka alluvate tööliste suure lugu
pidamise. Iseäranis on ta leidnud
sooja poolehoidu tööliste seas.

Soovime omalt poolt juubilarile
palju edu ja õnne edaspidises Vastu
tusrikkas töös ja tegewuses.

ginini»!* ttiiili
I Lilled ilustawad ilmal | Lille- jö SeemneÖH. 1 Lilledmeeiitawadsilmai|

Jaan
Kalnin
esitus Jõhwis K. Nikitin, Kaubamaja nr. 2
NarwaSj

Firma

Tõldauto
6 tsilindriline

tundeliselt punutud pärgi. Seemneid müüb ainult sordipuhast ja hästi idanewab
Las’ lilled kõnelewad!

kestwad 6 — 8 kuud ja

Jõhvis, SAAR ja Ko.

pakub alati ilusamaid lilli. Eriti peenemaitselisi lillekorve tähtsateks ^ndmusIe^Hmge.

Hinnad odawamad kui
kusagil mujal.

Nr 87.

kauapüsi waid

telef. 22

weelaineid

igal ajal väljasõiduks valmis. Sõiduhind harilik.

Äri on diplomeeritud 12
kuld }a hõbe auhin.

Autojuht S, Bock.

tehakse R. Eero juuksetööstuses,

Turu plats nr, 1 Jõhwis.

Kewttde hooajaks v alluv il ei e
kõikide jalgrataste osi suures walikus

Müü käidawas kohas asuwa äri

Alewi aiunnd.
Jõhwi Narwa mnt. nr 5

Hiisi

advokaat

(mis ei karda isegi raha
kursi langemist) ja
3 e lambiline „Esfo" 3

jalgrattaid ja õmblusmasinaid.

SAAR ja Ko.

K/m

odawa hinnaga.
Küsida W. Musfe!’ill jõhwis.

Praegu on õige aeg tellida

Jõhwis turuplats 1. telef. 22

Toiduaineid suuremal hulgal jällemüüjatele.
Minnad odavad.

Minnad, odavad.

..Alutaguse Teatajas" hakkab mai kuus
ilmuma üupõnew jutt Üsana kaasas.

müüvad Jõhvis:

oma tööstuse jalanõude hindasid alandanud

10 ~ 20°|OJ

Moyal Sntield,
Laiwello,

võistlust naha kvaliteet ja headus on veel
tõstetud.

g&viko

„Wikerkaar(‘.
Valteri kiosk lurup.
Sibelka kiosk kirikupl.

Ennem, kui külastate jalanõude oslumõtlega
mõnda äri, siis astuge kindlasti sisse

ja teised paremate tehaste
jalgrattad.

Priksi kiosk turupl. ja pues*
tee nurgal.

9IIJ N IO NM saapakauplusesse
JÕHVI, KAUBAMAJA NR. 6.

Täielik ladu jalgratta osadest ja kummidest.
Hinnad wõistlemata odawad. ""~J

ÄI. õpet. ühing.
Kirsmanni kiosk turupl.

»o»°

$k. Schmidt Jõhwis, turuplats nr. 10., kõnetr. 77.

G

N. Maslov
hindperi kpl. Narva mnt
Ailjeni kiosk turupl.

mispärast nüüd nende hinnad on väljaspool

Ka
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Uudis! Oleme avanud

Puusärgi ja mööbli tookoja
Jõhvis, Turuplats 5. Jõhvis, Turuplats 5.

mm

Puusärgid valmistame maitserikkalt ja odavalt, tellimised täi
dame kiirelt. Samuti valmist, ka mööblit kiirelt ja odav. hindadega.
Palun külastage ja otsustage!

LUUD ja Ko.

Kõige austusega

‘itiisf&Snad s

Põiferead:

1 J ahitarbeid

1 Koht kirikus. 5. Kingsepa tööriist. 9 f
susepärase nimega tuntud wene kuns'nik. 10

kaudu. 11. Looduse nähtus. 13. ftiawiti 15 f
tawa käände küsimus. 16. Kuid. 17. Põline
19 põlluv ili. 20 Katuse tugi 21. Waba 23
mägi Hallale kuuluval saarel. 26. Kuulsa nais

jahipüsse, haawleid ja padruneid
soowitab

müüwad kõik suuremad

ik. Schmidt
Jõhwis, Turuplats 10.

Vastutav toimetaja V Muütel.

tähe eesnimi. 27. Ja 29. Paneb liikuma ».
kauplused

Jutaga» Maia"
üksiknumbreid.

30 Pahem poo] 32 Lina wüi. 33 Haigus
Hobuserihmad. 35 On saunas.

^üalvead:

1 Türgi meesterahvastel sagedasti esinew

2. Eesti professor. 3. Awaus, 4. On pildil 5
6. Uilataw wärk. 7. Arusaadav. 8. Wenemas
võimukandja 12. Mari. 14. Maailma jaqu

Ajamõõt. 18. Toiduaine. 19. Silmahaigus 21
22. On kaupluses ja köögis. 24. Kuulus jo<
25. Kiri sõbrale algab tihti nii. 27. Inglise kü
28. Hang. 30. Maasse löödud kepp. 31. Kael

O.-ü. «Narva LtrMlwMkhnM*

Väljaandja: O.-ü. >rNarva Kirjastusühisus

