llkfik>«umber 5 senti.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhvif, Rakvere tän. 7-a

TELLIMISE HIND:

Telefon 48

1 kuu postiga .... 45 senti,
kuud .. .... 130 „
, 250 „
1 aasta,, ... 5 kr.

Toimetaja kõnetunnid esmaspäewal, kolmapeäwaf, neljapäewal ia laupäewal k 9—11

Tellimisi võtavad vastu kõik
Kontor avatud kella 8—6.

postkontorid.

Ilmub kaks korda nädalas:
kolmapäeva ja laupäeva varahommikul.

Ha 54

Kuulutuse hinnad: 1 milllm. 1 weerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimlse kuulutused põole hinnaga. Kuu’utusl võe
takse vastu lehe ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

Toimetaja kõnetunnid

äripäeviti kella 9-st — 2-ni päeval

IV aastakäik.

Zöhwis, laupäewal, 16. juulil 1932. a.

Hukkunud allweeiaew.

400 inimest kuulati tunnistajatena üle.

Kohila melsapanama lõppwaalus.
Kuidas metskonna ametnikud „teenifid" omale raha.

II! miinini, iii lalludili. lill tolal lallailaniDt.
Neil päewil lõpetati ametiwõi-

mude poolt Kohtla metskonnas

kuritarwiduste selgitamine ja jnurd

lus anti üle kohtuwõimudele.

Juurdlusega on selgunud et eriti

kultuurtööde korraldamisega on toimitud kuritarwidufi.

Töödel, kus wiibis korraga 50—60
töölist, on kahekordsed allkirjad Võetud
täitmata püewatööde tabelitele. Hiljem
on tabelitele märgitud suurem tööpäewade arw ja maksetaw tasu on suuren
datud.

Juurdluse toimimisel

kuulati kriminaalpolitsei poolt üle
400 isikul.
Ainult üksikud nendest on saanud töö

tasu tabeli järele. Tabelites on leida
ka isikuid, kes üldse pole tundigi tei
nud tööd.
Metsawahtidel oli alati käepärast
grupp ustawaid inimesi, kes ise andsid
allkirja ja käistd ümbruskonnas kogu

mas allkirju ilma et allkirjade and
jad oleksid teinud tööd. Rohkesti all
kirju on wõetud metsaametnikkude tee
nijatelt. Selle liigse raha pistsid metsaametnikud oma tasku.

Eriti suur süüdlane selles on 1.
jaoskonna metsnik Zulius Rumm,
Salla wahtkonna metsnik Heindrich
R o r m a k ja Oja metskonna metsa-

waht August Warol. Ka metsaülem
rewident Boris Harten on asjasse
segatud.

Metsawaht Waroli püewatööde tabeltd on isegi wõltsttud.

Seega on nüüd seletataw, miks

Warol lahkus Vabatahtlikult elust
mahalaskmise teel mõni päew enne
tema asjaajamise rewideerimist.

Edasi tehti kriminaalpolitsei poolt
kindlaks, et töödest on osawõtnud tasu
eest ka metsaametnikkude perekonna
liikmed. Nende töödest osawõtt, palgali
sena on aga keelatud.

Ullataw asjaolu tuli awalikuks
töödest osawõtjate ülekuulamisel Püssi

wallas Vörno külas.
Otsides töödest osawötjaid kohapeal,
juhatati kriminaalpolitseiametnikku kohapeal asuwasse algkooli, kus umbes 10

otsttawat olid ametis õppetööga. Nii
tuli ametnikul ülekuulata terme kari
8—10 aast. mudilast, kes töötanud
metsas päewatööde tabelite järele täieealiste töölistena.
Lastele makfeti waewa eest saiara

ha, kuna suurem summa pisteti oma
tasku. Koolijuhataja seletuse järele ei
ilmunud 1930. a. kewade õppetöö ajal
suurem osa õpilastest kooli.
Õpilaste õppetöölt puudumise selgitamisel

tulnud awalikuks, et õpilased külid löö! riigi
metsas. Mõned õpilased köifid tööl isegi Vane
mate teadmata ia loata.
Koolijuhataja juhtinud metsaametnikkude
tähelepanu asjaolule, et kooliajal ei tohi lapil

toolist kõrwaie tõmmata, kuld see jüätud
tähelepanemata ja lapsed töötanud edasi
metsas.

Ka riigi poolt ehitatud elumajade juures

eltewõetud remonttöödel on awalikuks tulnud

kurimrwitufl. Metskon a ametnikud, teatawasti, elawad riigi majades. Nii esitati metsude walitsuseie ebaõigeid andmeid remondi
wajadusest l. jaoskonna metsnik Rumm nõu-

dts majaie. k s elas, uue põranda ja akna

Remondiks anti luba. Rumm wtis wanad
põrandalauad oma moj» juure ja ehitas nen
dest majas põranda. Sama toimis ta ka akna

..

raamidega.

Edasi märgiti remonttööde arwele ehitusmaterjali rohkem kui

materjali tarwitati. Nii ehitas

metsaülem Aartini oma elukorte
risse ahju, milleks tarwitati 400
telliskivi ä £5 senti kiwi. Arvele

märgiti aga 2800 kiwi ä 7 senti.
Edasi selgus, et riigilt Väljapete
tud rahaga on metskonna ametnikkude
elumajadesse ehitatud kaminad, elutoa
seinad kaetud kallihinnaliste seinapaberltega jne. Metsakraawide trumpide

ehituse tasu tabelitel märgitud iga
trump 15 krooni, kuna proowtehitusel
läks trump maksma 5 krooni. Metsast

on müüdud kallihinnalisi tarbepuid

Prantsuse allweelaew „Prometheus" wajus Eherbourgi lähedal põhja.
Katastroofi silmapilgul kukku seitse laewalael wiibiwat meest merre. Reid õn
nestus päästa, kuna 66 meeskonna liiget laewa sisemuses arwatawasti on
lämbunud.

„Prometheus" on 1930. a. ehitatud ja kõigi moodsamate seadeldistega
Varustatud.

Tabati
salakuulaja.
Salaluure kursustelt Eesti riiklust
õõnestama.

Kolmapäewa õhtul arreteeris polii
tiline politsei Rarwas, omas korteris

6. Peetri tän. 4. elutsew Zuhannes

rini olnud tal Zulius Sarw. Vene

elanikkude nimele.

Treid kahtlustatakse põrandaalusest

maal, Kingisepas teinud ta läbi lühi
ajalised salaluure kursused, mille lõp

osa Võtmise pärast.
Trei pidas kojamehe ametit. Samas

nagu teisedki warem tabatud, söjawäe-

Kohe peale juurdluse lõpetamist
tagandati ametist metsnik Zulius Rumm

Samuti on ka Salla Vahtkonna mets
nikul oodata kohalt tagandamist. Arwatawasti tagandakfe kohalt ka metsaülem

B. Harten. r

Msabeti p. Trei, i9 aastat Vana.

korteris elas ka tema noorem Vend ja
ema. Nagu sama maja elanikud tea-

wad kõnelda, kadunud Trei kodunt
ära juba paar nädalat tagasi. Koja

Kuuldawasti esitas H. metsadewalttsusele ettepaneku Kohtla metskonna

mehe kohuseid täitis siis tema wend.

Nkwideerimiseks.

mil põrandaaluste tuulutamine pais
tis näiliselt olewat Vaibunud.
Kodustele seletanud Trei, et ta liikunud mööda Virumaad ringi ning
teinud mõned päewad ka Mustwee
lähedal kellegi taluperemehe juures
heinatööd. See seletus paistis kahtla

Seega kawatseb ta ametist tagan
damisest pääseda, sest metskonna likwideerimise korral Vabaneks ta ametist
ühes teiste ametnikkudega kui korralik
ametnik asutuse sulgemise tõttu.

raamide ehitamist, tunnistades wanad akna
raamid ja põranda kõlbmatuks.

Trei ilmus Rarwa 12. skp. õhtul

sena.

Nagu nüüd selgunud, on Narwas

Wabariigi walitsus testis telegraafi feel telli.

esines Toila seltskonna tegelaste wastu

datud tollide abil tahetakse päästa
riigikassa seisukorda. Aastas wöiks

rünnati asjatumalt liiaks ägedasti

närviliselt ja ülbelt.
Maakorralduskomisjon andis selts
konnale wabaks tarwitada Oru pargi
ja teed Zelisejewi maaalal. Samuti
jääb Toila seltside kasutada 100 mtr.

tolli 1 krooni võrra kilolt (IV,

kroonilt — 2Vs kroonile), tee tolli
1 krooni wõrra kilolt (1 kroonilt 2 kroonile kilolt), saapawikfi tollil
krooni wõrra kilolt (17, kroonilt —
21/> kroonile). Koprat veeti seni
sisse tollita, nüüd pandi sellele kau
bale tolli peale 2 senti kilolt. Toore
nafta tolli tõsteti poole wõrra; seni

oli tolli ühelt kilolt 1 sent, nüüd 2

tulekuid üle 200 miljoni sendi, sest
läinud aastal oli suhkru sissevedu
30.000 tonni. Ehkki küll nüüd suhkru

tarvitamine langeb, võib suhkru
sissevedu aastas siiski kujuneda
20.000 tonni suuruseks. Kohvi on
seni tarvitatud aastas umbes 100
tonni, teed 50 tonni. Kui nende
tarvitamine ei vähene, siis saab
riik uusi tulusid nende tollikõrgendusest umbes 15 miljonit senti.

senti. Laki kilolt tõsteti tolli 1 sendi

Narwas algas suhkrupuudus
juba neljapäewal, mil lewistd esimesed
kuuldused wabariigi Valitsuse kesknädalasest otsusest lollide tõstmise asjus.

da tagawara endise tolliga suhkrut

ettevalmistused.
Toila laulupäew, mis peetakse 31.

Toilas leiti neil päewil üles Zisakust Varastatud Voldemar Ferscheli

juulil Toila laulukoori 70 ja muust-

jalgratas. Selle oli Varastanud Toi

on Toilas Toila, kui esimese maateatri

50 aasta juubelipuhul etendus, kus
mängitakse näidend „Säärane mulk",

see mängiti Toilas 50. aastat tagasi
esimest korda. Esimene näitejuht oli

Jaan Vodja.

neks päewaks.

Täielikult on Narwas suhkrupuuduse lahenemist oodata esmaspäewaks,

mispärast peab tarwitajaskonnale soo-

witama rahulikkust ja tasakaalu ega
maksa üldises, niigi pinewas õhkkon
nas Veelgi rohlem närweerimist teki
tada — tühjadest kauplusist madala-

Laupäewal, Või hiljemalt esmaspäewal ETK saab suurema saadetise
uue tolliga suhkrut, millega on rahul

Toila rattawaras tabati.

õhtul on Vabaõhuetendus. Eelõhtul

kuid sellest muidugi jätkus waid mõ

hinnalist suhkrut nõudes.

Toila laulupäewaks köitvad

ranniku kaunimas pargis. Sama päewa

kauplused oma liikmeskonda suutsid
osaliselt — mõne kiloga — rahuldada,

ZSesuu tarwitajateühingute Vahel. Se-

kümmekond kotti suhkrut, mis jaotati

kakoori 65. aastapäewa puhul Põhja

luses nõudmist odawa suhkru peale
weel reedesegi päewa jooksul. Ühingute

proportsionaalselt Rarwa ja Narwaaga ei jätkunud kaugeltki kõigi nõuete
rahuldamiseks ja õhtuks olid need tagawarad peaaegu ühingute kauplusts

Kohaliku ETK laos leidus siis weel

aga esitati tarwitajaskonna poolt kaup

las elulew Arnold M i ch e l s o n, kes
teenib 5. üksikus jalawäe pataljonis
noorte aega ja põgenes neil päewil

Toila, et seda ratast rahaks teha.
Ratta aga hoidis ta Venna juures,

datud ühingute ja nende liikmeskonna

kauguselt maaala ranna weeribast. Toila

seltsid tahawad ka saada ka omale
täielikult laulupeo platsi.

Wabadussõjalased sõitsid

Tapale.
Wabadussõjalased sõitsid eila Jöh-

wist Tapale Vabadussõjalaste kongressile, mis peetakse pühapäewal Ta-

pal. Rarwast sõitis Jõhwi 20 waba-

dussöjalast ratastel. Zöhwis einetati
ühiselt, siin ühinesid ZShwi wabadus

welt.

müüb K.-Iärwe oma bensiini 27
sendiga liiter. See on teistes ben
siiniga kauplejates ärides tekitanud
kadeduse tunde, mispärast need hea

meelega näevad, et benfiiniwabrik
suletakse.

Ujumisebassein leiab poole»
hoidu.

Halastama ttus.
Jõhwi tänawail Võib iga päew

K.-Iärwe! on praegu uues ujumise
basseinis suur elawus. Basseini tarwitamine on õige elaw. Töölt waba-

näha kepi najal komberdamas Vana
inimest, kes enese elu õige raske ja
waewalise ütleb olewat. See on Som

küürima. Eelmistel aastatel käidi roh
kem mererannas, kuid nüüd lepitakse

past asunikkude S. ema, kes ise Sompa

talu peawad, kuid ema on lükkanud
nad tänawale.

UE NU Sompa osakond saab
oma laulukoori.
Sompa osakonna laulukoor, mis
senini juhi puudusel ei saanud ise
seisvalt wälja astuda, saab nüüd
omale uue juhi uue koolijuhataja pr.

Treibergi näol, kes on olnud alati
soe noorte sõber.

nõuded.

aineline kitsikus põhjustas Treid riigiõönestamise tööst osa wötma, waid
selleks andis nähtawasti tõuke poliiti

Kuna teised bensiinifirmad oma
bensiini hinna tõstnud 33 sendile,

remas enamuses arusaada, mispärast

wõrra kilolt (20 sendilt — 30 sen
dile), riisi tolle 5 sendi võrra kilolt
(15 sendilt — 20 sendile), kohvi

Seega polnud kuidagi Võimalik, et

Odav bensiin tuleb K-Zar-

tolli tõstmine olnndsuur. Kõrgen

Suhkru tolli tõsteti 10 sendi

dustused. Peaaegu sama suure palga
teeninud ta weel saapaparandustööga.

Toila seltsid said maad.

tee, riist, nafta, kopra, lakkide ja
saapawikfi tlle. Uued tollimäärad
tehti kohe telegraafi teel üle riigi
teatavaks ning pandi maksma nel

Uue tolli kõrgendusega suhkrut

kuus pluss prii korter ja muud soo

geb ka Trei raske karistuse alla.

juba lõpukorral. Kahjuks oga ostjaskõnd ei suutnud sellest tõsiasjast suu

saadi Narwas juba eraärides reedel.
Seega otsekohest „suhkrukrilsi" sõna
tõsises mõttes Narwas ei olnud. Küll

Narma jõudis Trei 12. skp. õhtul,
et siin kohe Värskete näpunäidete jä
rele tööle asuda. Enne, kui Trei õieti
midagi teha sai, arreteeriti ta poliitilise politsei poolt.
Trei teenis kojamehena 35 krooni

liige Zuhannes Trei, end süüdi tun

wõrra (4 sendilt — 8 sendile).
Nagu eelpooltoodud näha, on

ühingute ja ka erakauplust.

lisi teateid Venemaale saarma.

nistanud salakuulamises Nõukogude

Vabariigi valitsuse kesknädalasel koosolekul tõsteti suhkru, kohv,

Narwas „suhkrusöda" algas neljapäewal.

pedes saadetud Eestisse, kust ta pidi

line meelsus.
Kojamehe ametit pidas Trei umbes
pool aastat. Nagu, tema eelkäijad lan

paljastatud 9. salaluure organisatsiooni

Toila seltsid ja Zelisejewi Volinik
zsuben olid Zda-Virumaa maakorraluse komisjonis maade asjus, kus
Kuben kui eesti wabariigi ametnik,

majandusministeriumi arvestuse
järgi uute tollide tagajärjel riigitollitulud suureneda umbes 220230 miljoni sendi wõrra. Aksi suhk
ru toll peaks andma uusi stsse-

maale 21. juunil. Saatjaks kuni pii

küttepuude hinnaga ja raiepiletid wäljakirjutatud siktiiwselt ümbruskonna

Suhkru hind kerkis jälle.

japäeva hommikul kell 8.

Wene kasuks. Trei läinud salaja Vene

Jõhvi osakonna parglpeod

on kujunemas kontsert ja huwiküllas-

nedes minnakse pölewkiwi tolmu maha

siiski oma basseiniga.

20. skp. 4. pat. majandusasjad
kaitseväe ringk. kohtus.
20. juulil on Tallinnas kaitsewäe
ringk. kohtus arutusel 4. üks. jalaw.
pat. majanduslikud wäämähted. Süüd
lasena esineb ametist Vallandatud majandusjosk. kirjutaja K. Mägi ja järelwalweametnikud.

Spordimeeste nõupidamine ja
kõne pargis.
Täna õhtul kell 9 on Jõhwi par-

teks kooswiibimise õhtuteks. UENU
ZShwi osakonna pargipeod, mis pee
takse iga laupäewa õhtul, on kujune
nud huwiküllasteks kontsert ja kooswiibimise õhtuteks. Rahwas tuleb

gis sportlaste nõupidamine. Publikule
pikema kõne peab spordist Rarwa lin
nanõunik Zoh. Metsatalu, kes on üht

parki muusikat kuulama, paljud püüa-

Jõhvi gümnaasiumi direktor
valitakse 23. juulil.

wad seda teha ilma pääsetähte ostmata.

lasi Virumaa spordinöuniks. Ühtlast
on temal ka nõupidamine Kukrufel.

sõjalased ja sõideti edasi Rakwerre.

Et aga UENU Jõhwi osakonnal on

wend ei suutnud aga ratast warjata
ja kriminaalpolitsei sai ratta warga

Sel kongressil on loota pöhipanewaid otsuseid põhiseaduse muutmise

kasutada peale kaitsewäe pargiosa kõik

tagaosa parki, siis tahetakse kõik pile

Zõhwi gümnaasiumi direktor Vali
takse lõpulikult 23. juulil. Kandidaa

kätte.

kohta.

tita fissehiilijad anda politsei korral-

did ei ole weel lõpulikult selgunud.

dusse.

Nr. 5*.

IlBtMUt Ž811! I H

2.

Riik pole nii rikas
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Lisatasude j« preemiate süsteemile L^asutuStes tehtagu otfustawE lõpp.
Mõni aeg tagasi, kirjutab .Maa
leht", Mis ajalehtedest läbi sõnum, kui
das end. raudteewalitfufe direktor ja

praeguneteedeministerJ. Raudsepp
omale on lasknud seadusevastaselt
välja maksta lisatasusid. Olles raudleewalitfuse direktor, määrati Raud
sepale 1928. a. uute raudteede ehita
mise puhul lisatasu raudteede ehitakrediidist 150 kr. kuus, peale selle '>50

kr. meel sõidu- ning püewarahasid ja
priisöit raudteel, seega kokku kuu kohta

palgalisa 300 kroonil Kui siia juure
arwata weel direktori härra alaline

saamad lisatasusid ja preemiaid. seised

maksmist teatud ametkonnale, fee on

aga mitte, asendab fee ühed t e i s-

w ä ä r ja seesugusele o l ukorra.le tuleb teha otsusta-

test eesõigustatumasse sei
sukorda.

Meie riigiametnike palk praegu
üldiselt ei ole nii madal, et ilma pree
miateta ei saa läbi. Wöi kui oletatakse
et wastasel korral kannatawad selle
all teenistushuwid, siis wökme öelda
ainult üht: kui meil riigiametis leidub
weel sääraseid ametnikke, kes ainult

preemiate pärast küsi liigut a rva d, siis nende koht ei
ole ka seal.

palk, arstiabisoodused jne, siis tõusis

Iga kodanik peab punnima tööd

üldine direktori tasusumma kaugelt üle
ministri palga.

teha hommikust õhtuni, aga kes annab

Seesuguseid lisatasumak-

wõi prii arstiabi. ?ga töö on oma

susid harrastatakse palju

des riigiasutustes. Mõnedes

riigiasutustes (riiklik metsatööstus jne.)

on maksma pandud ametnikel pree
miate maksmine.

talle preemiaid, lisatasusid, pensioni
palka wüärt, ja iga 'riigiametnik peab

ka teadma, et ta pole ametis mitte
ainuüksi palgasaamiseks, waid, selleks,
et täita oma kohuseid, nagu seda nõuab
olukord.

Ei ole ju halb, kui riigiametnikke

Kui juttu WSiks olla preemiate ja

Virgutatakse intenfiiwsemale tööle, kuid
seda tehtagu teisiti ja arwestades meie

lisatasude maksmisest, siis wast ainult

majanduslikke olusid, ei saa pree

miatega wirgutamist pida
da sugugi õigeks.

Pealegi, kui ühed riigiametnikud

erandjuhustel, eriliste ja riskide teenistuskohusttke ülesannete täitmise
eest, mis nõuawad inimeselt rohkem
kui hariliku ametülesannete täitmine.

Mdnnalaluse maali linnadesse»

12. juulil sõitis Rõuk. Venemaalt

Riigikogu ja riigikontroll peaks siin
rohkem kontrollima ametiasutustele li
satasu maksmise moodusi ning leidma

tee, kuidas üleliigsele r a h a-

p i l d umi s e l e piirid ette t S m°
m u t a. Wastasel korral teeme kok

ku h o i u st waid tühiseid sõnu

ja riigikassa seisukord aina
raskeneb.

Praegu näib küll, et mõningail kõr
gemail ametnikel riigiteenistuse huwid

kivnwad jääma körwalusjaks. Sel kor
ral wöiks asjale olla waid üks kasulik
lahendustee — asendada seesugused
ametnikud inimestega, kes suudawad
ja tahawad olla omal kohal. „M ö ö b-

l i t" meil maike w a b a r i i k

praegusel kitsal ajal kalli

isegi oli karta mässu. Rahwa waigistamifeks antigi 7. mai! s.a. mälja uus
dekreet, mille järele lubati talupoega
dele vabakaubandust. Selle uue sea
duse järele wõiwad talupojad kolhoosi

hoos ei saanud sugugi jalgu alla ja
nüüd hiljuti ei leitud muud teed, km
jagada see hiigla sowhoos mitmeks

datud. Alates 15. juunist oli üle riigi
hindade reguleerimine ja uued taksid

Palgid, mis seni linna lädedal maksid 4 kr. tihumeetrist, maksawad eelole

dest, sovhoosidest ja taludest tuua seda

gi kusagilt saada. Ei ole riideid, jala

„Põhja Kodu" esindajal oli nimetatud
huwireistjaga jutuajamine, kusjuures
dr. W. S. seletas meie lehe esindajale

jäänud. Et aga riiginorm suur on,
seepärast tuleb vabaturule väga
mähe kaupa, mille tagajärjel hin

oma muljetest järgmist:-

nad vabaturul on kohutavalt kõrged,
näiteks üks keskmise suurusega kar

nõusid ja teist elutarbeid, nagu toidunöusid. Samuti ka puuduwad naelad,
nõelad. Ühesõnaga öelda talupoegadel
pole maal mitte kui midagi osta. Kui
linnast midagi kaupa maale tuleb, siis

tul maksab 13 kopikat ja saa

on seda nii vähe, et ainult jätkub

tele on kaugelt alla normi. pa pooltallad 300 rubla (300

mõnele üksikule, kuna suurem jagu

rubla on ka töölise palk kuus). Vaba-

alati ilma jääb. Et elu maal eriti

kauplus ei edene ka weel seepärast, et
talupoegadel puudub usaldus uue dek
reedi wastu. Talupojad kardawad seda,

raskeks läinud, seepärast rändavad
nüüd talupojad maalt linna. Ka see

et kui nad hakkavad oma eramajapidamist suurendama wabaturu jaoks,
siis wõib ühel heal päewal tulla uus
dekreet, mille järele kõik kraam riigile
üle wõetakse. See kartus on ka täiesti
põhjendatud. Mõni aasta tagast anti

ei ole väljarändamisele piiri suutnud
panne, vaid ründamine kestab edasi,

seal mähegi korralikult ehk inimesewäS.

rilifelt elada. Võõrastemajades tuleb
ühe toa eest öö pealt maksta 4 dolla
rit ja söögi pealt päewas wõetakse sa-

muti 4 dollarit; seega kulub ära ela
miseks päewas 8 dollarit. Gee on muldugi keskmine norm. Ule terwe Vene
maa tuntakse suurt puudust toiduaine
test, riietest ja jalanõudest. Gilmatorkaw on ka see, et neiud ei kanna sukki
ega kübaraid, samuti ka härradel wõi

seltsimeestel" pole kübaraid. Küba-

rate asemel kannamad neiud rätikuid,
peamiselt punaseid ja ^seltsimehed"

jälle lihtsaid mütse. Töölistele toiduainete müük on korraldatud kooperatiimide kaudu, sest igal wabrikul on

oma ' kooperatiiv) kus toiduaineid
müüakse normi hinnaga; kuid kooperatiimides väga sageli puuduwad terwe
normi ulatuses toiduained. Väga sageli

uus vabakaubanduse dekreet 7. maist

sest linnades on siiski kergem ära elada

kui maal. Viibides maa jaamades,
panin tähele, et jaamadesse oli nii

Venes dekreet välja, mille järele lu

palju talupoegi kogunenud, et nendel
tuli 3—4 päeva „sabas" seista enne

bati linnades väiksemate majaomeni-

rongile pääsemist.

kele majad lagast, kui nad majad

See suur talupoegade linna rän
damine on nüüd linnades kohutava

uuesti korda seavad. Selle järele ma
jaomanikud seadstdki majad korda ja

kui kõik majad olid korras, siis tuli
uus dekreet, mille järele majad riigile
üle võeti ja majaomanikud võeti weel
vastutusele selle eest, et nad olid majad korda seadnud varjatud rahaga.

Talupoegade elu külades.
Talupoegade elu külades on äär
miselt raske ja koguni väljakannata
matu. Talupojad ei ole oma eluga

korterikriisi sünnitanud. Ühenduses ta

lupoegade väljarändamisega maalt,
on nüüd väiksemate talude kolhoosi

alla võtmine seisma jäänud. Väga
võimalik ka, et lähemas tulevikus ha
katakse isegi kolhoosidelt talupoegadele

maad tagast andma. Maa tagasiand
mise kohta et ole weel walitsus oma
otsust teinud, kuid arvatavasti see
otsus wõib siiski tulla, kui talupoegade

maal sugugi rahul. Nüüd on üle

väljarändamisele ei suudeta mõnel
teisel teel piiri panna. Praegu ei ole

netnoa suuremates linnades

üldse wõid, sinki ja mune.

ja umbes 20% talupoegadest peab

näha ühtegi meetodit, mille abil võiks
talupoegade maalt lahkumist takistada
teisel teel, kui maa tagasiandmisega.

Peale kooperattiwide on weel olemas

meel eramajapidamist. Kolhoosid ja sowhoosid ei seisa kaugeltki oma eesmärgi

näitab see seda, et kolhooside süsteem

„Torgfin", kus müük sünnib ainult
wäliswaluuta wastu, mispärast viimasest müügikohast wõiwad ainult ük
sikud kaupa osta, sest et töölistel pole

kõrgusel. Nendes pole majapidamine
edenenud, waid mitmel pool on näha
tagasiminekut. Eriti suurtes sovhoosi
des ja kolhoosides on majapidamine

wäliswaluutat. Eriti mäljakannata-

peaaegu katastroofini läinud. Kõik

matuks läks toiduainete puudus kewa-

eelarwed lõpevad suurte puudujääkidega. Põhja-Kaukasuses oli umbes 3

ei ole saada raswaaineid, nagu liha

ja wõid. Viimaste päevade
jooksul ei nä inud mina We-

del. Päew-päewalt kaswas nurin ja

riigi loodud, kolhoosid ja sovhoosid.
Viimaste all on talupoegi umbes 80%

MuxtBika*

Kui tuleb maa tagasiandmine, siis
on täiesti läbi kukkunud. Talupoega
del ei ole enam usku kolhoosidesse ja
seepärast wõib juba praegu öelda, et
kolhooside süsteem on ebaõnnestunud.

Lugege „Alut. Teatajat"
haritud heliloojatega selles asjas ühel

Waiwara laulu-, ja muusikapäew
j. W.

10. juulil s. a. toimus ilusal Perjatse mererannal Waiwara laulu- ja
muusikapäev. Looduslikult on laulu-

wult oli ühendatud laulukooride ettekandeid kamas 10. Peale alguskoraali

pidudeks Perjatfe rannal valitud koht
üsna fobiw: ta on ümbritsetud kõrge
test puudest, mis ära hoiawad helide
laialivalgumise horisontaalsesse ääre
tusse. Vaikse ilnmga et sega ettekandeid ka puude kohin ja mere mübin.

1933. a. X üldlaulupeo kamast. Mõned
laulud olid juba hästi tuntud endisest

Laulu- ja muustkakooride paigutamiseks

on puude ja põõsastega ümbritsetud
mäenõlwak ka üsna kohane: ta annab
oma kõrguse poolest helidele, paraja
suuna kuulajate sekka.

ja kahe laulu nad olid kõik võetud
ajast, kuna suurem osa siiski kuulus
uuemate heliteoste hulka.

Alguskoraal, mis pasunakoori saa-

tel ette kanti, külas mõjuwalt, kuna
wiis kõigile hästi tuttaw oli. T. Vettiku ^Hõiskame kooris", mis laulupeo

alguslauluna hästi sobiv, kõlas jõu
rikkalt, kuigi temas ettetulevad dissonansid tema kõlalist vägevust tuntu-

arwamisel olla ja dissonansside roh
kuses omale esteetilist naudingut otfida: rahwa laul nõuab ikka rohkem
harmoonilist kõlavust ja viiside ilu.
Rohkem nauditavamad olid rahvale

A. Kappi ^Palumine", K. Türnpu
„Priiuse hommikul" ja A. Läte „Arka
üles, isamaa." Eriti wiimane, kui va

nem ja rohkem tuntud laul, kõlas hästi
hoogsa ettekande tõttu ja meeldis kuu

lajatele nii, et tuli korrata. Lõpuosas
ühendatud segakooride ettekannetest

kõlasid nõrgemini E. Võrgu «Laulik"

ja M. Hermanni „Küll oli ilus mu
õieke". Esimene on üks uuematest lau
ludest ja kirjutatud hästi modern-stiilis. Ta kõlab kaunis karmilt ja nõuab
heaks ettekandmiseks lauljatelt palju
tööd: fee ei ole mitte lihtne laul, mis

Laulupäewal esinesid ühendatud

Walt vähendavad. Peab ütlema, et

segakoorid hra E. Rosenbergi juhatusel,
ühendatud pasunakoorid hra A. Veske
juhatusel ja mõned üksikud koorid oma
juhtidega eesotsas.

dissonanfide harrastamine meie noo

taks ettekandmiseks. Ei ole lootust, et

remate heliloojate juures on wäga

fee laul kunagi samasel kujul mitme
häälsuseks rahvalauluks saaks, kuigi
tema miisid rahwalauludest wõetud.

Suurem osa kavast moodustasid
ühendatud segakooride ettekanded: nen

dega algas ja lõppes pidukawa. Ar-

moodne nähtus ja ta haarab isegi va
nema põlwe heliloojaid Laulu kuusttlist wäärtust sarnane mitmekesisus
komponeerimises küll tõstab, aga laia
lisemad massid ei suuda ju kõrgesti

Vuusortide hinnad alanenud.
lamate sortide hinnad rohkem kui kõr-

kraami turule, mis on riiginormist üle

kallim kui teistes Euroopa riikides, kui

pakkimine.

Eeloleval metsatööstuse hooajal on
jällegi puumaterjalide taksihindu alan

suurema osa oma huwireist ajast mee

Tööliste keskmine töötasu kuu kohta
peaks 5—6 korda suurem olema kui
praegu, sest elu on Venemaal praegu

peetakse 3l. juulil. Pildil: rahvusliku rahvaerakonna walimisplakatite

aastat tagast asutatud Venemaa suu
rim sowhoos „ Gigant", kus oli töölist
kokku 800 inimese ümber See sow-

lis ta maal, käies külast külasse.

^Praegusel ajal on tööd Venemaal
würdlemisi palju, kuid töötasu töölis

Juba on Saksamaal alganud äge kihutustöö riigipäeva valimisteks, mis

lliiiiiiti tilsihiniad aimamiselt.

osaks: iga osa 1000 ha.
Talupoegade elu, nagu mina seda
kohapeal tähele panin, on just seepärast
raske, et talupoegadel maal pole mida

huwiretstl. Selle aja jooksul - Liis ta
läbi kõik tähtsamad Vene linnad ja

E M' Saksamaal algas wattrniswöitlus.' WMH

raha eest ei waja, pealegi, kui

siin weel mägise kipub lokkama, optantism, s. o. Venemaalt pärast wabadussõda sisse rännanud laiutawate, praaliwate ja räuskamisse kalduwate isikute
Võimutsemine.

Üldistada preemiate ja lisatasude

TSl Uljal on f (SS<SS^is.
Eestisse Ameerika huwireisija dr.
William S., kes seal wiibis 3-kuisel

w a l t lõpp.

kergesti meelde jääb ja hõlbus puh

tunduvalt madalamad, kui endised.

wal talvel wast 2,70—3,00 kr. l. sort

Kui nüüd võrrelda 1928. a. ja 1929. a.

maksis 7,60 — nüüd wast 6,00 kr. üm

puumaterjalide taksihindu praegustega,

ber. Nagu näha, on vähenemine ül

siis näeme, et tarbepuu fortidelt on
langenud 35 — 45% ja küttepuude
pealt ligi 50%. Reed on arvestatud

see IV sordi juures palju suurem.

diselt wördne, kuid protsentuaalselt on

Nii on kalameestele wastutulles

linnale lühemais ümbruskonnast. Kuna
endised taksijärgud wäga mähe mähet
tegid linnaümbruse metskondades kau
guste suhtes, siis praegused on selles
suhtes paremini koostatud. Eelolewal

alandatud kasetohu hinda ühe klg 20
sendilt praegu 10 sendi peale.
Karjatamise taksid on langenud um

talve hooajal saame VI sorti, wöi

nud, nagu eelmisedki alandamised, just
välisturu mõjul sest materjale weetakse

nõnda nimetatud kaikapuud, eelmise

aasta 12. kr. (10,00 ruumimeetrit)
asemel 8-9 krooniga, samuti langeb
ka.kase- ja teiste küttepuu sortide hin
nad, kuid protsentuaalselt langeb, nii
küttepuu kui ka tarbepuu pealt mada

Pioneerid ja komfomooiid.
Venemaal hakatakse kommunismi

bes 350/g mõrra.

Need hindade alandamised on tul

varemate aastatega võrreldes palju

vähem wälja. Tänamu kevadel on
wälja maetud peaasjalikult Narwa
kaudu propse, millede järele nõudmist
on, kuid hinnad on madalad.

M. -Jõe ,uu ja Tartu watiel
kawatr etakae kindal omnf-

õpetama juba 10 aastastele lastele
koolides ja teistes noorte organisatsi

buse iihendua sisieseada.

oonides. Lapsed 10—17 a. wanaduseni
kannawad nimetust „pianecrid". Necd
noored saavad parteilise kasvatuse ja

Nagu kuulda kawatsetakse seada
omnibuse otseühendus N.-Iöesuu ja
Tartu vahel sisse. See oleks kodani

seisavad täies ulatuses partei distsi

kele, kes oma suvepuhkust N.-Jõesuus
weedawad, suureks soodustuseks. Prae

pliini all. Noored 17 21 a. wana
duseni kannawad nimetust „komso

malid". Viimased seisavad samuti

gu teotsev ühendus kavatsetavaga

partei käsutada. Kõik need noored on
jagatud brigaadidesse ja neid koman
deeritakse sageli maale ja linnadesse

wörreldes on juhuslik. Nüüd veetakse
kodanikke sageli lihtsalt veoautodega
N. -Iöesuhu, mis aga pole kuigi soovi
tav sageli ettetulnud õnnetuste pärast.

mitmesuguste tööde peale. Eriti on

Järjekindel ühendus toimuks kaks

sageli noori komandeeritud kolhoosidesse,

korda nädalas ja tuleks odavam raud
tee sõidust, milline maksab 7 kr, kuna
aga omnibus võtaks ainult 4 kr. otsast.

et'seal pjätiletkat teostada.

Kartus Poola eest.
Otse teadmata põhjustel karda,oad

venelased poolakaid. See kartus on
isegi nii suureks paisunud, et vene
lased on kõik uued tehased ja vabri
kud ehitanud Poola-Vene piirist kau
gele- sisemaale. Piiri lähedale pole
venelased loonud ühtki tööstust. Poola-

Vene piiri ribajoonel on palju kohti,
kus looduslik asend dikteerib tööstuse
loomist, kuid venelased pole neid kohti

kasutanud tööstuse asutamiseks. Kui
mina liikusin nimetatud piirirajooni-

rohkem arusaadav, millest ka tingitud
tema suurem edu ettekandmisel. Hästi

ja mõjurikkalt kõlasid ka wiimased

kava laulud M. Lüdigi „Süül kord
kasvab" ja M. Hermanni „Weel kaitse,
kange Kalev"; mõlemad juba kauemat
aega tuntud ja tarwitatud laulud.

Hra E. Rosenbergi juhatamine oli
üldiselt temperamentlik ja elav, kuigi
wõiks maielda mõnede laulupalade
tõlgitsemise vastu tema poolt. Ka ma

dalama tooni andmine mõnede lau
lude jaoks ei olnud millegagi põhjen
datud: kõrgete helide esildamine ei
teinud üldsegakoorile mingisuguseid
raskust.

Pasunakooride ettekanded läksid
üldse läbi hea eduga: palad olid hästi
kätteõpitud ja kõlasid heliküllaselt. Ka
oma viiside ja kompositsiooni poolest
olid nad täiesti kättesaadawad nii män

neeritud ka rahwalaulu viiside alusel,

gijatele kui ka kuulajatele: nad olid
kõik eesti heliloojate tööd ja kirjuta
tud hästi tuntud lauluviiside alusel.
Erilise menu osaliseks sai E. Kuude
„Marss eesti viisidest", mis publiku

kuid ta on lauljatele ja kuulajatele

soovil korrati.

M. Lüdigi „Kits ja hunt" on kompo

gematel sortidel.

Ettepanek lähetati teedenüntsteeriumile edasi, et see võtaks seisukoha.

des, siis paistis see mulle imelisena
silma, et tööstused on osutatud toor
materjalist hoopis kaugele eemale.
Minule seletati, et poolakad kawatsewad pealetungiva ja et seepärast nad
ei usalda püri lähedusse tööstust luua.

Sellest „pea!etungist" ei ote mina
üheski riigis midagi kuulnud ja mi
nule jäi see küsimus lahendamatuks.

Üksikute kooride ettekannetest olid

ilusamad ja meeldivamad Waiwara
naisseltsi naiskoori laulud, milliste
hulgas olid ka nwned eeloleva üld
laulupeo naiskoori laulud. Naiskooris

oli palju häid hääli, mida oli eriti
huwitaw kuulata; ükski laul ei teinud
arwurikka koorile ettekandmiseks ras
kusi. Naiskoor oma ilusate ettekanne
tega teenis ära üldise ja üksmeelse

aplausi. Mõned laulud kandis ette

Aumere wäiksearwuline segakoor E
Weltbachi juhatusel ja Narwa Mees^
telaulu seltsi meeskoor laulis puude
alt mõned hoogsad meeskoori laulud.

nt “i muusikapäew jättis muu

sikaliselt üldse hea mulje ja saavutas
nerd tagajärgi, millistest rääkis peopäewa toimkonna esimees Kr Rutoff
oma ilusas awakönes, kus palju tähelepanu ilusas luulelises keeles oli
pühendatud kauni laulu ülendavale

mõjule. J. W.

\m .Magi tatar

Alataguse Tea ta|*

Nr. S*.

8

Vabadussõjalasel!
sõitsid Tapale Tallinna Wöimlemise MstitUUt IöesuUs.
Nilbanäsnial 17 kkn nNKitkoenaK kl ka n»aat«mökk Okistsenn iäotnksi» rnü. s i

Pühapäeval, 17. skp. pühitsewad
PSHjvEesti wabadussöjalased Tapal
wabadussöjapäewa, kuhu on oodata

ka wastuwõtt. ööbima jäetakse rah

üle 2900 mehe Eestist ja Soomest.
Osa Narwa wabadusfõjalasi sõitis
jalgratastel wälja reedel kl. 9 homm.

on Kohtla-Iärwel eine Rakweres on
wastuwõtt kl. 1b, siis-lõuna ja edasisöit Udriku asundusesse kl. 6 õht. Saa
bumine kl 6. õht.
Pühap. kl. 7.40 im. homm. on fissesöit Tapale. TeeNkogunewad juure
teistest liitudest mehi. Mitmel poo!
on wastuwõttu oodata lilledega.

Toilas on oodata wabadussõjalaste
wastuwõttu lilledega.

JShwi jõutakse umbes kl. 1 p. I.,
järgneb lõunasöök kl. 2 p. Edast fõibetakse kl. 5 õht. ja jõutakse Koht!a-J8rwele kl. 8.30. õht., kus korraldatakse

wamajja.
Järgmisel päewal, s. o. laupäewal,

Meesterühmad esinewad! ha

Narwas.

PühapLewal, 17. skp. kell 7*8 sh

tui estnewad Tallinna Võimlemise
Instituudi meisterrühmad NarwaIõesuu merirannal.

Tallinna Võimlemise Instituut
alustas oma tegewüst l. a. sügise!
warem töötanud Ernst Idla wöimle
mise kursuste reorganiseeritud, laien
datud ja registreeritud õppeasutusena.
Wöimlemise Instituut ei taha mitte

oma nimetusega luua uudust wõi
waheldut senistesse ettewötetesse, waid
süstematiseeritud, awarama töökamaga

Maatata

wilunud eriteadlaste juhtimisel Või

Wsnadekodu hoolealune Iftikas hahemenoaga

fäe

tuiksooned läbi.

12. juulil surmas end Püssi

wallas Aa vanadekodu hoolealune

Jwan Urps. 76a. wana. habemenoaga käte tuiksoonte labilõikamise

ses ruumis.
Kui wabasurma minek awalikuks
tuli, oli wanake rohke werekaotuse

Vanake on pärit Auwere-Ioala
wallast. Ta -lõikasterawa habemenoaga läbi mõlemikäesooned ja jäi
rahulikult ootama surma. Kuuldawasti sündis enesetapmine teiste
kodu hoolealuste äraoleku ajal ühi

sat kehalist kaswatust wöimlemise kaudu.

Peale intenstiwset talwist tööd esi
nesid instituudi nais- ja meesmeister-

rühmad isesetswa õhtuga Tallinna
Estonia" teatris, mis meil on haru
kordseid juhuseid. Paljudele pealtmaa-

tagajärjel juba suremas ja heitis

tajaile oli esmakordne näha sellist

Ollakse arwamisel, et U. läks

wöimlemist. Lihtsama ja parema poole
püüdew aeg on loonud ka mitmesugu
seid woole möimlusmetoodikas ja see,

mõni minut hiljem hinge.

teel.

maldada seltskonnale ajakohast mood

wabasurma parandamata haiguse
tõttu.

Ta põdes juba kauemat aega
wähjahaigust.

mida esitasid instituudi rühmad, oli
meeldiw ja teenis publikult üksmeelse
kiituse.

Walge sport Kättesaadawamaks.
N.-Iõesuus tenniswäljad kahel ühingul.

kuid E. Idla rühmade esinemise kes

Meil wiimasel ajal nii moodi läi
nud tennise mäng on paljudele siiski
weel kättesaamata. Mida tennise mängu

juures ka kõike waja ei lähe?Algades
dressist ja lõpetades platsiga maksab
kõik raha.

' Rarwa-ISesuus üüriwad tennisplatse wälja kaks ühingut: Tartu üli
õpilaste grupp, Wilmft ja Karja nur
gal, ning „Kalewala" Luha tän. Täna-

wu on tennisplatside kasutamise tunnihinnad langenud. Möödunud aasta
60 s. asemele üüriwad tudengid oma

platse 50 sendiga, kuna „Kalewala"
mehed oma platside hinna on koguni
alla löönud 50 s. pealt 30 s. peale.
Vahe on tingitud sellest, et tudengite
tennis platsid on mänguks palju pare
mad, köwema pinnaga ja awaramad
„Kalewala" platsidest.

Kodumaa arstirohud esikohale.
Ringkiri praktiseeriwatele arstidele
Neil päewil läkitati maa- ja linna-

seeriuminstiluud. Peale selle weel vakt

arslide pooli terwisholu ja hoolekande-

siinide ja teiste bakteriliste preparaa
tide asemel tarwitada sama instiuudi

walitsuse ringkiri praklisiseeriwateie
arstidele, milles tehakse arstirohtude
kasutamise kohta järgmine ettepanek.

Arwesse wõttes suurt summat wäliswaluutal, mis läheb wälismaa arstiroh
tude peale ja mida wõiwad asendada

märksa odäwamad, sama keemilise
koosseisuga kodumaa arstirohud juhi
takse eriline tähelepanu seeriurnidele,
milliseid walmistab Tartus asuw riiklik

Wöimlemise waheaegadel mängib

orkestri saatel läbi alewi mereranda.

Warsti saame eesti heeringaid.
Meie heeringalaewastikul on saak hea.
Eesti heeringapüüdjad on 13. juu
lini kinni püüdnud ja sisse soolanud
2000 tünni (tündrit) heeringaid. Hee
ringate äratoomiseks on „Kalandus"
rentinud mootorpurjeka „Virumaa" ta

sõitis 9. juulil Inglismaalt Hulli sa
damast teele Islandi poole, kuhu loo

süsi meie heeringalaewastiku jaoks.

ja loodab selle laadungiga jõuda Tal

linna 10. aug.
Eestlastel on heeringapüügil olnud
rohkem õnne kui soomlastel. Soomla
sed olid juba nädal aega warem püügikohal, kuid 13. juulini oli neil kinni
püütud ja sisse soolatud kokku kõigest
400 tünni.
Eestlaste esimene püük oli 7. juu

sakslasi 35, rootslasi 15, tcsehhe 8, inglasi

prof. Joh. Stamm. prof. Ottomar Maddison, prof. Jgorj Tjutrjumow, Tallinna

Schüts, näitleja Nii Merjauski, rkl. Alek

sander Raudkepp, prof. Juhan Aavik,

linnapea Anton Uesson, prof. Ludwig Pmrsepp, prof. Albert Saareste, dr. phil. Max
Oederlin, prof. Georg Landesen, kunstnik
Hans Kuusik jne.

üksikud: kunstnik Adolf Wabbe, prof. Niko

Liiwastuw rand. — Odaw elamine. — Ähepäewasuwitaja
ja stlgupead.
klwidega. Sellest on ka tingitud wahest

see, et Toila ei ole jõudnud kuuror

dagi puudu, siis esimese pilguga waa-

diks areneda, wähemalt üheks tingi

dates Toilat oma männipargiga ning
oruga ei näi siiski nii olewat. Siia on

museks on rand. Kuid ega lootust tohi

kaotada. Viimaseil aastail on Toila
rand palju liiwasemaks muutunud
(4—5 a. tagasi). Päite ja Ontika kõr
ged merekaldad warustastd senini merd

nisust juure lisanud ja Toila ühes

kirwi materjaliga, mille meri omakord
oruga kaunimaks Põhja Eesti puhkus- peale siledaks lehwimist jälle kalda
ja fuwituskohaks muutnud.
sillutiseks wälja paiskas. Rüüd aga
Palju Uu annab Toilale omaaegse -«on kõrged kaldakaljud jõudnud wee
miljonäri Elissejewi loss. Kuid nüüd • mõju piirkonnast wälja ja paelahmaon loss palju ajahambast kannatada kad langewad rannale mitte aga enam
saanud. Läheb aastaid ja lossist wõi- merre. Toila wöib lootust hellitada,
wad järele jääda ainult waremed. et mõne aasta pärast omab ta liiwaEhkki mõnes kohas on tunda hoolit- ranna plääshiga, samuti kui N.°Jöesuul.
. fewat kätt, kuid see on kõik wähene.
Toila on waikuse ja puhkuse kodu.

Varsti on uhkest Itaalia stiililisest

Suwitajaid leidub siin küllaldaselt

miljoneid maksmast ehitusest järel sa
masugused paemüürid kui lossi körwal
afuwast triiphoonest, millises aastate
eest kaswasid uhked lõunamaised puu-

ehkki suurem osa neist on muulased —
sakslased, wenelased ehk juudid.
Üheks parimaks Toila heaks küljeks

wiljad Viinamarjad ja aprikoosid.

wõib leida üsna korraliku toa kuus,

Milleks sellest ka rääkida, loss on
täiesti wälisilmast isoleeritud. Aastate
eest wõis losfi kenadel terassidel weel

Ühes ülespidamisega. Ainult tube wõib
aga 5—10 kr. eest kuus külluses saada.

on Toila elu odawus. 40 kr. eest kuus

Suwitajad, kes suwitawad ainult
selleks, et näidata teistele oma ole
masolu ja „jumalikku figuuri" — neil

Toila minna ei tasu. — Toila on

waikne, seal et ole lõbu ega ka imet-

kaunis õnnelikult.

TöõtatööMed otfiwad kulda.

Rarwalafele meeldib rewüü.
Neljapäeval, 14. juulil Narwa Oa
kontserdil kanti ette Mira Miralda ja
ja tema grilide poolt ballett etteasted.
Ruumikas Pimeaed oli sel puhul rah-

wast puupüsti täis. Juba warakult
kogunes publikut aiakontferdile ja kõik
istekohad olid kontserdi alul täidetud.
Hilisemad juuretulijad pidid seismisega
ehk jalutamisega leppima.

Mira Miralda esines ühes oma
nelja griliga ja nad kandsid ette kaks
tantsunumbrit, milledest wiimast pidid
publiku määratu aplausi tagajärjel ja
soowil terwelt 2 korda kordama.

Laululawa lammutatakse.
Neil päewil tehti algust Ioaorus

— ©Ii, Toila?... -------

lil. Saadi 250 tünni. Teisel plkwal

KullapalawiK lombi taga.

teiste liit rohtude ja arst meie wäljakirjutamisel soowitatakse esimeses
järjekorras kcdumaa aineid.

„Estonia" ooperi juht Johannes Kampus,

Toila mererand on üle külvatud

terblom.

ringapüük eestlastel kuni 13. juulini

lasi 6, lätlasi 29, SSSR-i alamaid 5,

gema plankaiaga ja falakawala okas
traadiga piiratud.

W.-ISesuu õhtusest kawast oleks
märkida Virumaa sperdinõuniku hra
J. Metsatalu awasöna, nais- ja meesmeister rühmade pöhiwõimlemine.

prl. G. Bader, S. Kanter ja A. Ves-

tünni eestlaste oma püütud heeringaid

Õlak (Gerd. Neggo), helikunstnik Elisabeth

wiibida, nüüd on aga terve loss tu

lemist jälgida õhtul kell 7 linna spordiwäljal.

witusele wõtmisega saab riik suurt

registreeritud 2823 suvitajat ja uusi suvi
tajaid tuleb weel igapäev juure. 2823 su
vitaja hulgas on välismaalasi 128; soom

loodusAoma annetusi külmanud laiast
käest, mitte midagi puudu jättes, mil
lele inimesed weel oma poolt on kau°

Narwas on publikul wöimalus wöim

kokkuhoidu teostada senini tarwitalud
wälismaa preparaatide arwel. Ka kõige

viiulikunstnik Alfred Papmehl, kunstnik
Alice Kelden, prof. Jaan Tamm, Gerda

Räägitakse, et loodus ei anna mi
dagi üleliigset, waid jätab ennem mi

rannal ja õhtul samas esinemine.

hra Ernst Idla. Klaweril saadab naisrühma pr. Leida Idla. Rühma kuulub
12 nais- ja 12 meeswõimlejat.
Võimlemisõhtu algab wõimlejate
ühise rongikäiguga Suveteatri eest

wöimlemine ning lõpuks wäljenduswöimlemises esinewad pr. F. Alew,

oli saak weel suurem — tõmmati wälja
500 tünni heeringaid. Nii edenes hee-

juba kaunist suureks kasvanud. 14. juulil

tuntud nimesid. Nimetame siinjnmes mõned

na ajal lühikene demonstratsioon meri

rühma poolt,meesmusterrühwapörand-

Sealt toob ta tagasi Eestisse 4000

lai Strenberg, prof. Mihail Kurtsinski,

Suvitajate hulgas on ka heake arv

ISesuu—Narwa—Tallinna. Laupäewal
esinewad wõimlejad Rakweres, kust
jatkawad teekonda samal õhtul N.Jõesuu. Jõesuus on pühapäewal lõu

Eesti tuntuinaid Võimlemispedagooge

wõrdsed ja wastawad teaduslikkudele
ja uuditsiiniliste nõuetele. Nende tar-

Suvitajate pere Narva-Jõesuus on

ameeriklasi 1, leedulasi ■< 3, šveitslast 3,
poolakaid 1, ukrainlasi 2 palestiinlasi 1.

Eelolew Võimlemise Instituudi
esinemine on osa pikemast omnibusematkast Tallinna — Rakwere — Narwa-

1. diwiisi orkester. Rühmi juhatab

Võimlemine pallidega naismuster-

saaduseid, mis oma wäärtuselt on

WAismualafi 128. — Tallinna linnapea suwitab R -Jõesuus.

9, taanlasi 2, prantslasi 4, hollandlasi 5,

tel puhkes lugemataid kordi aplaus.

wõimlemine rühma wabal asetusel ja

dab jõuda 16. juuliks. Kaasa wiis
„Virumaa" Inglismaalt. 500 tonni

ktiitlMM UU saaiitajat.
oli Narva-JSesuus alevivalitsuse poolt

Wõimlejad mererannal.

Tempo, rütm ja hoog kandus
lawalt saali ja rõdule, sundides pealtwaatajaid elama kaasa. Meil tawaliselt wöimlemistunnile ei aplodeerita,

asuma laululawa lammutamise töödega.

Laululawa kuulub Narwa Peetri kogu
dusele, millise wiimane kuuldawasti
500 kr. eest omas. Lammutamisel saa
dud materjali kasutab Peetri kogudus
oma koguause maja (end. I! algkool)
remonteerimiseks. Materjal weetakse
hobustega lammutamise kohalt ära.
Lammutamise töödel on tööd leidnud

Ameerila lehtede teatel on viima
sel ajal ameeriklasi jälle vallutanud
kulla alawik. Seekord on kullaotsijateks

töötud, kelle! teenistuse leidmine on
osutunud wõimatuks. Kulda otsitakse

kõigis ühisriikide osades, kus seda
aga kunagi wähegi leitud on. Harili
kult on sarnased kohad juba aastaid
kasutamata seisnud, sest at nad oma
tootmise kulusid ei tasu. Kullaotsijaid
on igast rahwakihist: sõdurid, käsitööli
sed, allamäge läinud kaupmehed jne.
Ka naist on palju kullajaht!.
Ettewõtlikud ameeriklased on asu
tanud Alaskas, Arizonas, Eoloraados
jne. hulk „õppeasutust" kus odawasti

STAR
KINGA KREEM
ÜLETAB KÕIKI

HIND 20 SENTI KARP.
leidis keegi kullaotsija P.-Karolinast
kiwipanga, mis sisaldas 600 dollari
eest kulda. Peaasjalikult otsitakse prae

gu Alaskas, Kausates, Newadas ja
Washingtoni osariikides kulda. Ka Ka
lifornias arwatakse 10000 inimese üm
ber kulda otsiwat.

õpetatakse kõiki soowijaid kullaotsijaiks.
Enamuses kasutatakse jöekulla otsi

Ameerikas on kullapalavik alati
suurte majandussurutistega kaasas

mise meetodi. Kibeda päevase töö jä

käiw nähe. Kui ameeriklasel pole enam
midagi tulutoowat teha, siis minnakse

rele wõib kulla otsija saada 50 kuni
l dollarikest kulda; mis on aga wähe
tafuw, kuid ollakse siiski arwamisel:
«Meil pole nii-kui-nii midagi teha ja
nüüd ei kaota ka meie midagi!"
Mõnele naeratab ka õnn. Näiteks

kulda otsima. Eelmistel depressiooni

del aastail 1837, 1873 1833 olid
Ameeriklased jällegi kullapalawikus, —
suuremal määral kui nüüd.

2—4 puutöö meest.

Rarwa ühisgümnaasiumis
osaline remont.
Juba kauemat aega kestab Narwa
liuna Ühisgümnaasiumis remont. Remonteeritakse peamiselt hädawajalikke

hoone osi. Hiljuti jõuti seinte paran
damisega lõpule, mõningaist kohtadest
seintelt oli krohw ja wärw aegade jook

sul maha warisenud. Rüüd aga körwaldati see puudus.

Praegu on käsil nelja ahju ümber
ehitus. Ahjud on aastate wältel kõlb
matuks muutunud ja ei pidanud enam

sooja.
lejaid. Kes aga tahab puhata ja oma
keha ning waimu kosutada soowib ja
sealjuures weel arwestab majandus
likkude oludega, see kodanik wõib jul
gesti sõita Toila — rahu ja puhkuse
kuurorti. Kodanik, kes on suwitanud
Toilas ja jälle oma tööjuure asunud
ei kahetse Toilas suwitamist iialgi.

Tegid heina wõõral heinamaal.

Peksid ja sõimasid.

Madis Kala niitis Peetri wallas Heind
rich Liibergi heinamaal rohtn. Heinamaa

Koytla-Järwe elanik Kaarel Aero teatas

polpseile, et teda on põhjuseta peksnud Ru

anda.
Samasuguse teoga sai hakkama sama walla

oma peksmises.

omanik tabas Kala teo pealt ja meeste wahel tekkis sõnavahetus Omawoli tarvitata
Shwardas heinamaa omanikule naha peale

elanik Aleksander L Ta niitis rohtu talnpidasa Aleksander Walkk heinamaalt.

Mõlemad omawolttarwitajad wõeti Vas
tutusele

Sõitis ettewaatamatutt jõel.
Ametivõimude poolt tehti kindlaks, et

Skarjatina walla elanik Iman S m o r o d i n
sõitis parkaga Narwa jõel Mehel on oodata
karistust.

Ei uuendanud elamiseluba.

dolf Wälja nimeline tfik. Püssi wallas elulew Linda Sope süüdistab Adolf Grot löö
mises. Sama walla elanik Jaan P. August

Trossi ja Illuka «alla elanik Siuatda K.

Onnetujuhtumist kaevandustöödel.
Laiuud nädala jooksul said Kohti aZärwe
Küttejõu ja Kukrufe kaewaudases tööde £««'
res kergelt vigastada 15 töölist.

Olid joobnud.
Mõni pänv tagasi olid Narwa-Jöefaa

politiet arestimajas vahi all joobnud olekus
awalikku kohta ilmumise parast Adolf Val

gepea, Madis S, Gustaw R, August P ja

Aleksander P.

Jõhwt elanikud Nikolai ta Anna Sobolew ei uuendanud tähtpäewal oma elamise
lnba Eestis Nende wastutusele võtmiseks
koostati protokoll.

Kuulutage ,AIut. Teat."

*r. S*.

*.

Autobuse

Df. S. MM
Silmaarst.

ülekolinud

Suur t. 15.

SOIIKi
11 juunist kuni muutmiseni.
Peetri pl. — Torni pl. — Linawabriku wSraw.
Äripäewadel:

tri pl. Ltna«abrik.
8.30

Wastuwõlmine era- ja üldise
haigekassa haigeid
iga päew 9—2 päewal.

Unustamata sõpra

PüHapäewadel ja pühadel:

Peetri pl. Linamadrik.

sadam.

Peetri pl. Peetri pl.

Kell 13.45 | Kell 845

Knlgn sadam Q Knlgn sadam.

peale iaupäewade.

. 14. II „ 9.

Nava-Jõesuus, dr. E. Salz-

manni sanatooriumis Iaupäe- Peetri pl. — Hermanni tän. —
wal, 18, 25. juunil ja 6., 13. au Westerwalll tn — Kraami tn.—
gustil. Juuli kuus wastuwõt Lai tn. — Sepa tn. — Sarnnata

Tenneberg,

tn. — Sliwerist surnuaed
(Peetri kog.)
PüHapäewadel ja pühadel:

mine ainult Narwa-Jõesuus
kella 12—1 peale Iaupäewade.

Laane,

Peetri pl. Siimerifi.
Kell 9 45 Kell 10
. 1245 , 13

Vilmann ja

. 14.30 15

Hamba-, suu- ja ige-

S. Remmelgas.

Tarwiduse korral autobus teeb
lisa rrisud wül;aspool sõidu

metehaigused.

Kunsthambad.
Vastuvõtmine äripäevadel

Peetri pl. Kreenholm.

i Narva-Jõesuus Hueuei ravilas,
I Luha tän, 26. Kolmapäeval ja
laupäeval kella 9—11 e. 1.

i

Linna spordiväijal
Pühapäeval, 17. juulil s. a. kell 7.30 õhtul

jllllllli itistln:
„Estonia“ - „NTHK“

Pääsetähed — 50, 25 ja 10 snt.

NTHK juhatus.

Raudteejaam. Laemasadam.

Hail-, «ii- ia Mailisel
Wastuwõtmine

juuli ja augusti kuus Iga päew

ainult Kreenholmi haige
majas kella 12—1 ja 5—6.

looduse kaunimasse kohta

Kaasas einelaud odavale ]a maitsvate suupistetega Sile ja veiniga.

Mängib orkester. Tants murul, mängud Ja igasugu lõbustused...

Väljasõit Harva sadamast eramootorpaafidel orkestriga:
1) kell 8 hommikul je 2) kell 10 hommikul.

Tagasisõit kell 8 õhtul. Sõlduhtnd ainult 15 sent'.

Kaitseliidu Kreenil, üksikkomp.
ja Naiskodukaitse Kreenh. jsk.
korraldusel

Pühapäeval, 17. juuti! 1932. a.

Hermanni tän. 15.

möbleeritud

SASSIKU.

Söiduhlml edasl-tagasi 35 senti.

Puhkpillide orkester (mängib laeval ja rohe

lises) ja muud lõbustused. EINELAUD.
Väljasõit pühap. homm. kell 6.30 Kreenholmi puuaiast
Kulgul.

Narva-Jõesuu alevivalitsus

vajab

õppejõude:
t) Eesti algkoolile õpelajat-tunnlandjal
(13-15 nädalatundi);

2) Vene õppekeelega algkoolile õpetajal.

Wastuwõtt kl. V2S-V2W ja
kl. 3-5 p. I. Teles. 312.

DAAMID.

Vaja vilunud

ka kõiki daamide alal töösid
uuema kõigile kergelt arusaa
dava Berliini meetodi Järgi.

M-me L. Ljuhka

majas.

Valmistab ja parandab kor
ralikult

Sugu- ja nahahaigused
Wastuwõtmine igal ärlpäewal

hommikul kella 8—9 ja
õhtul kella 5—8
Pühapäewil kella 12-1.
Suur tänaw nr 23

vihma- ja ahjulorusid ning
igasugu plekist tarbeid.

Vaik- ja plekkriistade limani.

Dr. V. laMu
wastas, teles. 196.

alalise töö peale.
Välke-Aguli t. nr. 14 — 1

Maja

Wastuwõtt 1-st juulist kuni
20. augustini
esmaspäewal. kesnädalal, neljapäewal ja reedel kl. 3—5.

kõigile austatud lehe

lugejaile, et Narwas
on muugil kõigil lehe-

müüatel, puusilla ja
Pimeaia kioskides juba

9—li ja 5'la—7.

sele 30. Juuliks s. a ... ...

O.-ü. „Narva Kirjastusühisuse" i riikk.

Narvast:
kell 8.40 homm.
» 1130 päeval.
. 14.15 (2.15 p.l.)
, 15.30 (3.30 p.l.)
„ 17.50 (5.50 p.l.)*
21.40 (9.40 õ.)

Pühapäev, ja pühadel.
Narva-Jõesuust:
kell 7,30 homm.

, 8.30 .
. 9.50* „

. 20.30 (8.30 õ.)
„ 21.30 (9 30 õ.)*
» 22.45 (10.45 õ )*

Narvast:
kell 8.45 homm.

. 10.- .
„ N -* .
. 12.20 b

. 14.15 (2.15 p.l.)
. 15.35 (3.35 p.l.)*
„ 17.35 (5.35 p.l.)

. 19.20(7.200.)
„ 20.10 (8.10 õ.)
„ 21.35 (9 35 ö.)
. 22.35 (10.35 õ.)*
„ 23.50 (11.60 õ.)

Sõiduhind:

ilmumise eelõhttl kell

teenijat

- 10.45 *

„ 12.45 päeval.
„ 16.20 (4.20 p.l.)
. 20.30 (8.30 õ)

Ainult hea Ilmaga 23. juunist
kuni 10. augustini.

Vastuvõtmine igal äripäeval

(Parim kammija — tuntum kurSooviavaldused tarviliste dokumentidega saata alevivalitsu susteandja Tallinnas, Narvas)
vajatakse Valge t. 14, krt. 1.
N.-Jõesuu Vabaduse nr. 26. Tulla 16 juulil s. a. kella 12 — jõesuus: Huene weerawilas
Alevivalitsus.
teisipäewal ja reedel kl. 1-2
V*2Pansion #Mon Repos".

▼aetatav totaataja ▼. MuateL

plekitööstus
Narvas, Posti i. 73, Kokka

Laste- Ja naistehaigused.

poole pöörata.

õpetan

Dr. A.

. 7.50

„ 19.- (8.— õ.)

Westerwalll 27, Peetri kiriku

Kel lokid ei seisa, palun minu

Lokklmlne, lõikamine, pea,
pesemine, Juuste, kulmude
Ja ripsmete värvimine.
Maniküür Jne.

tiku päike** „Soilux“.

•v

kell 6.45 homm.

. 11.10
« 12 45 päev.
„ 14.30 (2.30 p.l.)*
• 16.30 (4.30 p I.)
, 18.15 (6.15 õ.)

„Diathermia“ kõrgus
Wabaduse tän. 29. Rumjetsewin
majas, könetr. nr. 208.

Narva-Jõesuust

päevadei kell 18 (5 õht.)

ümbruses.

Meister

ftfmwum, Walge iän. IC

Vaivara t. nr. 8. /

iivaif

ühes aiaga. Narvas ehk selle * Laupäevadel ja pühade eelTea'ada ühes hinnaga N.-Jõesuhu, Vabaduse t. nr. 13.
H. Re'tsniku kauplusesse.

Wastuwõtt kl. 10—1 ja kl. 4—7.

suvel kuni 25. august, on igal kolmapäeval kell 9—11

osta,

Naishaiguste eriarst.

J. Weissi fecnfcr

asjaajamise tunnid

Soovitakse

maja

Sugu- ja nahahaigused.

Väljasõit lltH llitUtli

tuba.
Posti t. 50.

Wannulatud. adtwdkaai

laevaga kaunisse

H. Kotsdinev i aurulaevandus

(erasissekäiguga)

3-5.

Peetri koguduse juhatus.

on awatud 15. juulist ainult neljapäewal, reedel ja iaupäewai kella 9—12 5—7.

3 h, jõudu.
Narva, Sepa iän. 36
A. Saar.

kl. 10-12

Peetri kog. juhatus annab välja õpetaja korteri

Rilgi-Slnf nõmme •■"“3“

. 20-35

Liinipidaja Z Paap. Kõnier. 10.

paadini ootor

korter

Dr.

Hõbusõii

Kell 7.50 Kell 2l 35
, 1335

Naiste- ja lastehaigused.
Vastuvõtt 1. juulist—1. au
5. juunist kuni muutmiseni.
gustini, teisipäeval, kolma kolme toa, esiku "ja köögiga,
vesi ja erasissekäiguga.
päeval ja neljapäeval
Äripäevadel
Sääisamas väike omaette

Salme t. 2 (Tuisu majas)

ehituse. Ehitusplaani võib näha Peetri kog. kantseleis
äripäevadel kell 10—12 ja 16 — 18-ni ning tööga tutvuneda kohal (Vabaduse t. 14) teisipäeval, 19. juulil
kell 7 õhtul, mil teatatakse ka töö väljapakkumise aeg
ja viis.

müüa, uus meesterahva oma
(juhuslik) 100 kr.
Samuti välke

Araanda

Dr.

Elan nüüd

Lapsed Ja tütrepoeg.

Pühapäeval, 17. juulil 1932. a.

PüHapäewadel:

Peetri pl Kreenholm.
Kell 8.46 | Kell 9.05

Laewa sadam.

Kutsil

perekond Liegus.

lüli nbtiitlili tiletlrjE üiip niwipl loiraMntl

Kell 13.45 jj Kell 14.05

Raudtee laam — Peetri pl.

mälestab leinas

südamlikku tänu.

(peale laupäeva),

Äripäewadel:

23 juunist kuni muutmiseni.

Martin Wõhma’t

otsekohesemat

mata ühendus.

Peetri pl. — Kreenholm.

kella 10-Val ja kella 3 - »/£

Narva ar&tid.

plaani.

Surnuaia pühadel Vahetpida

Suur tän. 20.

. (peale kolmapäeva Ja laupäeva)

Kristina Neyfd

„ 20.20

„ 14.

Äripäewadel: PüHapäewadel:

Keenholmi haigemajas.

surmatunnil abistava käega toetasid ja teda
viimsele puhkepaigale saatsid avaldame, oma

Kell 9.30

13.50
20.

Peetri pl. — Kreenholm-Kulgu

Arlpäewadel kl. 12—1 ja 5—6,

Kõigile sugulastele, sõpradele ja tultavalele
kes meie kallist ema ja vanaema

Kell 9.t5

* Ainult iaupäewal.

18. juunist küni 13. augustini

t

17.16

18.46

Erahaigete wastuwõtmine suwel

perekonnad Ulm,

14*

„ 13.50*

Martin Võhma't Ii BeiHer
Telefon 195.

10.30

„ >o.

6—7 õhtul.
Pühapäew 9-10 hommikul.

leinavad kurbuses

Kell

'ell 7.55

3/49 (20.45) ajalehed:
*Esmaspäew“,

„Rahwaleht“
„Uudisleht“

,,Jutulehl“ jne.

Pressa.

I kl. 40 sn., il kl 25 sn.r sõja

väelased liitrite ettenäitamisel:

t kl. sn, H kl., 13 sn., lapsed

ja kooliõpilased (kooliaia kest

vusel) 1 kl. 20 sn.. 11 kl. 10 sn.
Narva—Tõrvale (Smelka) 1 kl.
30 sn., II kl. Al sn. Närve—Riigi:
i kt. 25 sn., Il kl. 15 sn. Narva*

Jõesuu — Jaht-klubi 10 sn.

Kohalikkudele ekskursantidee
(mitte vähem kui 20 Inimest)

hinnaalandus 50 protsenti, sisse
sõitnud võõrastele — sõiduhind
hi n naalanduseia.

Bagash 10 kg 12 sn.
jalgrattad ä 10 sn.

■mmm

Väljaandja: O.-ü. «Narva Kirjaatuaillilaua

