llkstk number 5 senti.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhwis Rakwere tän. 7-a
Telefon 48

TELLIMISE HIND:

1 kuu postiga .... 45 senti,
kuud „ .... 130

250 .
1 aasta „ ... 5 kr.

Toimetaja kõnetunnid esniaspäewal, kolmapeäwal, nelja
päewal ia lau päewal k 9—11

Tellimisi võtavad vastu kõik
Kontor avatud kella 8—6.

postkontorid.

Ilmub kaks korda nädalas:
kolmapäeva ja laupä. va varahommikul

Ne 64

Kuulutuse hinnad: 1 millim. 1 veerul kuulut. külfel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotslmise kuulutused põole hinnaga. Kuu>utusi wõe*
takse wastu lehe ilmumise eelpäewal kuni kella 12.

Toimetaja kõnetunnid

äripäeviti kella 9-st — 2-ni päeval

Zõhwis, laupäewal, 20. augustil 1932. a.

IV aastakäik.

HabwafaääZetuse luhtumise puhul.
Kogupõllumeeste lubamatu demagoogia walimiste eel.

„ Harakale haigust, waresele walu,

hajäänumad maakonnad ei ole meel

muutmist. Sellest näeme, millise ropa-

kilsharakale kibedust, mustalinnule

küllaldaselt iseseiswad otsustamisel. Kui

kandaalitamisega taheti niivõrd täht

muud tõbe, laps saab ennem terweks

aga waadata Löuna-Eesti maakondi,

sat seadust, nagu on seda põhiseadus,

tui uue kuue saab"—loetakse lapsele, kui

siis seal on olukord hoopis vastupidine.

läbi suruda, tembeldades kõiki teisiti

ta on haiget saanud. Samasugust

Eriti peab niisugusele arusaamisele

juttu räägivad küll wist ka kõige kirg

jõudma põllumeeste erakond, kes loo

mõtlejaid kommunistideks.
Põhiseaduse muutmise rahvahääle

likumad presidendi pooldajad wabadussöjalased kõigi wastuhääletajate kohta
põhiseaduse muutmisel.

tis peaasjalikult Wiljandi- ja Tartu

tuse tagajärjed näitavad, et eesti rah

Nad loodawad, et kõik kes nüüd

wiimase rahvahääletusega kõige enam

wastu hääletasid, tulewikus nende põ
hiseaduse muutmise kawa poolt hää

liimile, wöib öelda, et nende poliitili
sele suurprogrammile andis wiimane

lekamad.

rahvahääletus suurema hoobi kui seda

nud austuse kultuurses, demokraatlikus
maailmas.

Kas kujuneb see wahekord niisugu
seks, et wabadussöjalaste programm
läbi läheb uuel rahwahääletusel?

on annud mõned teised põllumehele
mittemidagi ütlevad seadused, nagu

Kas muudetakse ikkagi põhiseadus

Eestlane on pika meele ja mõtle
misega ja ta ei hakka iialgi ennem,
manasse kaewu, kui uut meel malmis
ei ole, musta tegema.
Selle põhiseaduse muutmise kawa
rahmahääletusel üle noatera lübikuklumine ei luba teha mingisuguseid suuri

järeldusi kummagile poole. Üllatuse
walmistas see ainult nendele, kes alati
arwawad, et mass — rahwas see seda
teeb, mis temale ette räägitakse ja se

letatakse. Peale muu rahvahääletu
sest selgub, et Läänemaa ja teised ma

maalt poolt hääli saada.

Põllumeeste kogud-koondus jäi

was on siiski oma hingelt demokraatlik.
Seda ei saa muuta mingisuguse dema

googiaga, tuleb see missugusest ring
konnast tahes. Eesti rahwas on teeni

Mis tuleb nüüd?

duste ja demagoogia taha, kuid rah-

Vabadussõjalaste programmi järele,
või jääb maksma endine põhiseadus,
mille eest on olnud wüitlust meie eel

wahääletus astus rahva juure ja

mistel põlvedel?

põllutöökoda, mõisnikkude krediitkassa

j. t., mida on saadad varjata luba
selle tulemused on ka rahwale teada.
Millised huvitavad loosungid olid
põllumeeste kogudel enne walimist:
Kes wastu hääletab see on kommunist
ja kes soowib Eesti vabariigi rahulikku
arenemist, see hääletab muutmise poolt.

Nüüd peale walimist nad ei usu isegi,
et pool eesti rahwast on kommunistid
ja need kõik, kes wastu hääletasid, ei
taha Eesti riigi põhiseaduse rahulikku

Selge peaks ometi olema, et wa
badussöjalaste põhiseaduse! praegu en
nem teadaolewal kamal kindlasti sama

teed tuleb käia, mis oli juba läbikuk
kunud põhiseaduse reformilgi. päe
valeht" arvab, et wabadussöjalaste
propaganda aimele ei tule panna roh
kem 10—12 tuhat häält. Ei usu ükski
ajaleht, et wabadussöjalaste ettepanek
enamuse saab.

Põhiseaduse muutmiseks ei jää vist

tutt W Mi li ..tlmliii uija.
Napsutamine, mis pidi ..Pomiseja Jaani" majale
saama saatuslikuks.
ka „kuulsa" ettekuulutaja ning kaardi-

nud, kui kostis vali sumatas. Kohku°
des arwasiwad navsutajad, et keegi

panija, Jõhvis „Risukülas" elulew

tulistas neid aknast. Esimese hirmuga

Paari päewa eest tabav õnnetus

Jaan R-e maja. Nimelt oli Jaani
kaasüürilisel Albert I-il ühes kellegi

põgenes J. moodi alla, kuna wööras
laua alla kadus. Samal ajal märkas

teise mehega, kibeda maitsemine käsil,

laua-allolija, et mitmest kohast põran

ja et pimeda kättejõudmisel lambis
petroleumi polnud, fiis täideti see

dalt tõusid leegid. Kuube seljast wöttes
asus ta kohe tule kustutamise, mis ka

neil muud üle, kes seda kangesti
muuta tahawad, kui wägiwöimuga
kukutada. Vabadussõjalase!) on ka vii
masel ajal sõjakamaks läinudki. Iõhwi
wabadussöjalaste juhatusliige H. Lill
tähendas peale valimisi seltskonnas
selge peaga ühele rahwusliku noorte

organisatsiooni juhatusliikmele, kes
vabadussõjalaste mõtteid ei poolda
nud: «Sina oled esimene mees, kelle
üles poome!"

Kas need mõtted kõikides waba
dussöjalaste osakondades käima on

„wä!gumihkli" jaoks toodud bensiiniga.

J appi tulles õnnestus. Nüüd selgus,

Et aga bensiinil möiwad lambis olla
halwad kombed, seda ei näinud ^Po
miseja Jaan" kaartideltki ette. Waewalt oli lamp kaks-kolm minutit põle

et õnnetuse tekkitaja oli bensiiniga täi

pandud, ei tea, kuid kahju küll, et sel
liseid räuskajaid siiski leidub.
Usume aga siiski kindlasti, et Eesti
rahwas omas südames ei ahmi järele

detud lamp. Peagi leiti ka see puru-

teisi rahvaid, kus Hitlerid, Mussoli-

nenult nurgast.

nid või teised sellised mehed võimut
sevad. Eesti rahva hingesse on juur
dunud demokraatlik riigikord ja selle
omapärasusega võime olla uhked ja

4^ d| d -M M -M» -MM

uluäaujutt

kindlad kodus kui ka wälismaailma ees.

W. M.

nädalawahefusel.
(TVõib 2rec ajapuudusel lugemata jääda.)
— Sel nädalal olid suured ma
tused.

— Sa räägid tuletõrjujaist või?
— Ei. Eesti sündimata presidendi
matustest.

— Kahju, et rahwas ei pooldanud.

Oleks olnud üks alaline mees, kes
riiki oleks esitanud ja paraade wastu

wötnud. Nüüd iga päev uus nägu.
— Mis sa arwad, kas ta niisugu
sele paraadile oleks tulnud, nagu nä
dala alul Jõhwis korraldati: Silk oma

puust rattaga ees ja 25 Iõhwi jalg
ratturit taga, järel ja uus sõit läbi
alevi.
— Miks siis mitte, kui presidendil
oleks olnud h u w i asja wastu.

— Tal oleks pidanud olema siis
selline huwi, nagu oli proua Hildal—
Waiwarast, tiibadega allohvitseride
vastu.
— Kas tal oli neid siis mitu?
— Rekord igatahes temale.
Tulewasele olümpiaadile wöib ta
ühe medaali selles suhtes tuua Eestile.

— Ma kuulsin sellest ja, aga kuhu

— Peale pummeldamist allohvit
seride kasiinos, sõitsid nad Jõhvi kõrtsi
ja sealt Sillamäele.

— Kuidas wöis olla lõpp kodus,
sest ta olla alles teist nädalat abielus.

— Mitte nii halb. nagu Narwa

Lowiisel, kellega puumeister Köwanui
Iühwist äärib. Lowiise mees pani juba
lehte kuulutuse, et tema oma ärajoosnud naise wölgade ja tegude eest ei
vastuta.
— Maata, mis puusepp võis teha.
— Eks puuseppadel on juba Kristüse sündimisest saadik selles suhtes
hea kuulsus.

Vunts.
Warjalaste esimene peopäew

rmsele

mehikesed ära peletas ja uut saagikohta

läksid luurama. Selleks leidsid nad
kohase olevat A. K. kurgipeenra. Nüüd
aga pani A. K. seda pahaks, oma sõb

raga mõlemad haarasid tulerelwad

ja jooksid välja. Margad parajasti
puistasid kurgid maha ja kadusid iga
üks ise ilmakaarde. Pimeduse tõttu
oli neid kaswavast kaerast raske üles
leida, pealegi segas pimedus nende

Et peopäew juhtus olema ühel ajal
valimispäevaga, mida toimiti Marja
koolimajas, tõi möödaminejaid inimest

Langenute mälestusmärgi avamine
11. septembril.

laagri alust ja üks telje laager. RaudteewaUtjuie kahju 14 kr. 24 fn. Juhtumine tehti politseile teatamaks, kes asus süüdlaste selgita-

varast õunapuud rüüstama, kuna nel
jas jäi walwele teele, juhuslikult aga
laskis keegi eemal relva, milline mürts

Pühap., 14. aug. pidasid warjalased esimest peopäeva näiiemüügiga
uues pooleldiehitatawas seltsimajas.

Varastati abirongi vaguni laagrid

mata kelle poolt ära Varastatud 4 malmin

aia ääres, kus kuulis ühte ütlewat.
„Kustav kurat teeme puu tühjaks".
Teine tähendas: „need on hapud õu
nad". Hoolimata sellest asusid kolm

uues seltsimajas.

röhkesti kokku. Üldse õnnestus peo
päew warjalastel hästi.

Sonda jaama waguaUe järelwaataja Karl

14. skp. öösel oli suurem seiklus
wargapöistega, mida edendasid neli
noorwarast. Nimelt kuulis keegi A. K.
oma maja ümber kahtlaseid hääli, sil
mates aknast nelja noormeest naabri

noppisid kurke, kus üks neist walwet

nad lõpuks läksid?

Mölder, olles ametikohustuste täitmisel leidis,
et Sonda jaama tagawara teel seisma kitfarööpalife abirongi wagunid nr. 2095 on tead

liit Mm jaht Kalhal.

K. Iärwel langenute mälestusmärk

on walmis ja selle awamispäew on
määratud 11. septembrile.

Soome üliõpilased praktikal.
Tänavu aastal viibisid K. Järvel
ja Goldfieldsi Sliwabrikutes praktikal
Soome keemia üliõpilast.

pidas. Algas tagaajamine, margad

peidupaika. Salgajuhis tundis A. K.
ära D. T. poja kelle perekond pea kõik
halwas kuulsuses. Mast jälle tormas

hiljuti D. T. oma pojaga A. T.-ga kui
tiigrid rahulikult möödaminewa R. K.
kallale lubades teda läbi kolkida kai
kaga, kuuldawasti annab nimetud R.
K. asjale seadusliku käigu. Hommikul
kurtsid kolm peremeest, et nende õu
napuud kaunis valurikka öö on läbi
elanud, kellel vuud tühjendatud koor
mast, kellel jälle oksad lõhki rebitud.

Neli Weits: lahinglaewa 3 klm. Kaugusel M.-Jõeauuat.
19. augustil UUa 8 paigu hommikul kerkisid udust Narwa-Iõesuu
kohale silmapiirile neli Rõuk. Venemaa ristlejat. Sõjalaevad sõitsid
Kroonlinna poolt otse Narwa-Iõesuu suunas ja jäid peatuma 3 klm.
kaugusel rannast Eesti rannawete piiridesse. Ristlejate ranna lähedal
peatumine tekitas suvitajate seas suurt segadust. Umbes 30 min. pea
tumise järele algasid laevad hanereas sõitu Toila poole.

Kella 9 paiku nähti laevu udus
Toila kohal umbes 8 klm. kaugusel
rannast.

Peale tunniajalist manööverdamist

võtsid laevad suuna Tallinna sihis.
Sõjalaevad olid Narwa-Iõesuu ja ka
Toila kohal nii lähedal rannale, et lae

meste kogusid. Tiheda udu tõttu ei
olnud aga wõimalik näha laewade ni

mesid. Tänavu olid ESER-i sõjalaewad esimest korda nii lähedal Eesti

rannale. Mis põhjusel laevad Eesti

ranna-wetes manööwerdavad on tead

mata.

vade pardal oli näha läbi udu ini

Kadynnil ja jälle leitud habjakandia.
Huweves nälgis hobune hõlm päewa puuriitade
wuhel.

Mõni aeg tagasi teatas Narwa
ametivõimudele Auvere puukaupmees

Blum, et Auwere jaama lähedalt laoplatsilt on tema hobune ära Varasta
tud. Asja kohta koostati avaldis ning
kriminaalpolitsei alustas hobusewarga
tabamiseks juurdlust.

Kolmandal päewal peale hobuse
kadumist jalutas Blum laoplatsil, kusi
kuulis puuriitade wahelt hobuse hale
dat hirnumist. Lühikese otsimise järele

leidiski Blum puuriitade wahelt oma

hobuse üles. Kolme päewase paastu
mise järele oli hobune äärmiselt kõh
naks ja nõrgaks jäänud.

Puuriitade wahele oli hobune

täiesti juhuslikult sattunud. Samal
ajal, mil hobune riitade wahele puges,

langes üks riit ümber, ning sulges
sellega wäljapääsutee.

Poleks peremees õigel ajal hobuse
leidnud, oleks see riitade wahele nälga

surnud. Leisi teatas Blum ametiwõimudele.

iliiil Itltfnii Iili
50 isolaatorit purustati 1. klm. pikkuselt.

Kelle häsi on mängus?

Narva telefonivõrgu ülemale laks tegemiseks,

teatati, et Narwa vallas Vana

küla lähedal on teadmata kelle poolt
lõhutud 50 telefoni isolaatorit. Asja

selgitamiseks sõitis telefonivõrgu
ülem ühes politseiga kohale. Sel
gus, et 1 klm. pikkuselt on isolaa
torid purustatud ja juhed mahalangenud postidelt. Politsei poolt
alustati juurdlus süüdlaste kind-

Viimasel ajal on telefoni iso

laatorite lõhkumine muutunud Nar

va taga piiriäärses vöös kroonili
seks näheteks.

Tuleb küsida, kas siin ei ole

peale ulakuse tegemisi sihiliku tele
foni ühenduse katkestamisega, mida

toiminud isikud, kellele kuidagi ka
suks liinirike.

Wasawere pidudest.
Wasawere peod on saanud oma
nilbe eeskawa poolest kuulsaks. 13 skp.

oli jälle selline pidu, mida peokorral
dajad eeskawas on ristinud ülilõbu
saks revüüks. Selle „rewüü" all jorutati maha poestldist, wärwipakkidest ja

püksilappimisest ning muid narrusi,
mille publik saalis jalgadetrampimisega

wastu wõttis. Ei ole siis ka ime, et
peod sellise eeskawa juures wähe tulu
annavad.

TenniswSistluste käik.
Tenniswöistlused ei ole wee! täie
likult lõppenud, kuid praeguse mängu
järele paistab, et võidab kapten Kerde

teiseks jääb dr. Kolbe ja kolmandaks
jääb Harald Rooks. Neljandale kohale

jääks mitu. Rea ja Warik on sellel
kohal kindlad. Wöistlused lõpevad,
kui ilusaid ilmu on, tulewal nädal.

Supelbasseini ümbrust
ilustatakse.
Supelbasseini ümbruse ilustamine
on kaevandusel käsil. Korraldatakse
kallast, ümber basseini istutatakse põõ
said ning pannakse pingid istumiseks.
Supelbasseini tarwitamine on rohke.

K. Iärwe .Mõirnuia" käsi
pallis

K.-Iärwe spordiselts „Wõimula"
meeskond wöistles käsipallis 4. üksik
pat. käsipalli meeskonnaga. Tagajärg
lõppes 3:1 pataljoni kasuks.

Lüpstkurfus Kaltnal.
Möödunud pühap. korraldas Kalina naisselts „Linda" lüpsikursuse hra

Lidemani talus agr. Timuski nõuan
del ja pr. M. Külliki juhatusel, pea
asjalikult wõeti lüpsi tehnika praktili
selt läbi kohapeal. Selliseid kursuseid
peetakse weel lähemul ajal kaks mitte
järele lüpstwõistlus korraldatakse.

Lendurid läksid.
Reedel, 19. aug. lahkus lennu
vägi laagrist Iõhwi aerodroomilt.

Ka lennuväel oli laagriperiood

lühem tänavu möödunud aastast.

Kurtnalt ja mujalt lahkus kaitse

vägi juba nädala algul. Täna

saavad ajateenijad lahti 87 päewa
varem ettenähtud teenistusajast.

puhkused ametnikkude peres.
N.-Iöeiuust puhkuselt tuli tagasi
16. aug. öliwabriku juhataja ins. Karl
Luts. Puhkusele läksid bensiiniwabriku

juhataja A. Essen ja majandusülem
Kask.

Loomeläheb imbutusõlf.
Soome raudteewalitsus tellis riikli
kult pölewkiwitööstuselt 60 tonni imbutusõli raudteeliwrite imbutamiseks.
Lähemal ajal on loota teist samasuutt
tellimist.

Bensiiniwabrik hakkab käima.
Bensiiniwabrik, mis juba teist kuud
seisab, hakkab käima lähemal ajal. Lätti

on ehitamisel eesti bensiini ja petroleumi segamiseks õlipaagid. Läti on
juba tarwitanud ka meie bensiini.

Nr. ST.

* t « t « I lift tciiifi
August Lawn,

Kindral Godet,

Rahwas on siiski majesteet.

MSUdMaxušd. vahtwahiiäldus — õppetund poliitilistele emlioiidaižeZe.
Walimised on mööda. Tagajärjed
teada. — Rahwas oma enamikus ei
soowi põhiseaduse muutmist ehk teiste
sõnadega — ei taha presidenti. Tagant
järele korraldatakse ringküsimusi ja kaa
lutakse miks ei läinud põhiseaduse kü

100 Skarjatina talupere
meest kohtu alla.
Skarjatina wallas on umbes 100
taluperemeest jätnud täitmata naturaalkohustused külawaheliste teede pa

randamises. Ametiwõimude poolt on
neile koostatud wastawad protokollid,

mis esitatud Narwa 2. jaoskonna ra
hukohtunikule, kelle poolt süüdlased
karistatakse rahatrahwiga.

Diwiisi staap lahkub Aarwast.
Septembrikuu algul lahkub Nar
mast diwiisi staab ja asub Rakwere lin
na, kus staabi alla wõetakse seminari
ruumid. Seminari ruumidesse paigntakse diwiisi suurtükiwäe juhatus.

Katoliku kirik Rarwas.
Pühapäewal. 21 augustil misfa-ohmer ja
paawst Biius XI-a kirja ette lugemine kell li
homm. Ohtujumalateenistus kell 6 õhtul.

kud, kes ajasid rahwale kirbud körwa,
waid omad Eesti riigikodanikud. Nad
tulid ju rahwa keskelt... kiirel tööajal
pealegi. Ja nende kohta wöiks koguni
öelda, et rahwas ise saatis neid sel
gitustööd tegema, aga mitte nemad
rahwa meeleolu muutma.
Ei ole ka suurt tähtsust mõne sot
sialistliku maailmawaatega poliitika
mehe seletusel, et wastuhääletamine

selgitawat kihutustööd tehti Mähe, siis
ei ütle ka see palju midagi muutmise

läbiminemise kasuks. On põhjusi ole
tusteks, et oleks wöinud wastuhüüli
rohkem olla, kui oleks rohkem kihutus
tööd tehtud—muidugi selgitawat...
On selge wist küll, et rahwale hää
letamise üksikasjad selged ei olnud.
Aga niipalju oli siiski arusaamist, et

kogu. Ei ole ju wabadussõjalased mõ
ned Marsi wöi Weenuse elanikud, ei
ka teise riigi wõi wõõrarahwa kodani

datud.

Siis on arwamisi, et rahwahäületus tuli liig ruttu peale riigikogu walimisi. Selles wöib tõtt leiduda, kuid
selle eest on ta mitmeti õpetlik. Olgugi,

et oli hääletamine rahwale sunduslik,
kuid selle eest käis hääletamas wäga
suur protsent. — Ei saa öelda, et loiu
osawötu põhjusel asi läbi kukkus.
Ja kui pealinnas, kus ometi wõrdlemisi head ajakirjanduslikku ja suusõna

list informatsiooni anti rahwale, mis
põhiseaduse muutmist pooldas, sellele
waatamata siiski suur enamus wastu

hääletas, siis oleks küll liig julge
tõendada, et inimesed ei teadnud, mille
poolt hääletada.

kus temalt sönadetagawara korjas eest

wälja anda lähemas tulewikus tea

Kiwiõlis elab praegu end. Kukkose
külal elanik. Nimetatud küla asub

duslik raamat Wadja keele kosta. Osa
sõnu oli minu poolt korjatud juba eel
misel aastal, mil samuti Eestis wiibi

sin. Täna sõidan Tallinna kaudu

Soome tagasi ja esitan seal korjatud
materjali wastawa toimkonnale."

Agronoom Metsa korraldusel algawad seemnevilja puhtlmise
kursused.
Käesolewal sügisel on Alutagusel mitu korda rohkem.

liit" peaks asja põhjalikult läbi kaalu

Paljud töölised hääletasid poolt ja

V 'Riigikogu peaks minema laiali.
Meie põhiseaduse paranduse rahwa-

lele paknti nut mänguasja ajaviiteks ja

nimetatakse — presidendi walimised, on
läbikukkunud. Ja läbikukkunud suurema

rahustuseks — rahwas lükkas selle pakutud

wähem tuntud juhtide soojemate soowide

wituste wastu, — kui meie poliitika

vastaselt.

mõned kaugemale ette ei suuda Vaa

kokkuseatud ja heakskiidetud põhisea

wöiks rahwal olla. Sest sellepärast ongi
Eesti Wabariigi põhiseaduse paragraaf

data ja peale oma erakonna staabi
midagi ei taha tunnistada. Nad peak
sid nägema, et ka suurema hulga po

kuhu kuuluwad kõik meie poliitilised
parteid peale sotsialistliku tiiwa, wöi
oli selle loiu propaganda põhjuseks
selle kahekümne õnnetu ja andetu ini
mese wastutöötamine, keda ähwardas

Rigikogust wäljaheitmine ja kes siis
kui omas enamikus eluwõörad, oska
matud ja harimatud inimesed oleksid

sattunud tundmatutena wöi unusta
tutena töötatööliste ridadesse, wõi oli
läbikukkumise põhjuseks presidendiga

suurenewate kulude kartus nüüdsel
waesel ajal, oli see Vabadussõjalaste
wastupropaganda wöi weelgi palju teisi

põhjust, — selle üle meie praegu ei
taha waielda, sest sellest on sõna Võe
tud juba pealinna lehtedes ja see on
ainult teoreetilise tähtsusega küsimus.
Tähtsam on aga waadelda rahwu-

waid järeldust, mis peab tahes-tahtmata arwestama ja millest peab õp
pima.

Kõige pealt näitab möödunud rahva
hääletus, et eesti rahwas ei ole lambakari,

meeskond ning saawutas löpptulemu-

sena wärawate wahekorra 2:1 enda
kasuks.
**
*

Soome-Eesti maavõistlus lõppes
Soome kasuks 3 :0.

WSR ll ja ÄGNÜ.P0.
Neljapäewal, 18. skp. kell 6 õhtul
kohtafid jalgpallis WSR-i ü ja UENU
R-Peetri osakonna jalgpalli meeskon

gasilükatud seaduse, kuulutatakse
wälja uued Riigikogu walimised..."
Kuid meil ei tule uusi Riigikogu va
limisi ettewötta lihtsalt selle wormilise põhjuse pärast, et põhiseaduse muut

mise ettepaneku tegi endine Riigikogu,
mille neljawiiendikuline koosseis istub
küll ka praeguses Riigikogus, kelle ena

kus pea igal seltsil on üüritud wöimla
kasutamine. Praegu on lahtine weel
treeneri küsimus. Eelmistel aastatel
on küllaltki energiliseks treeneriks O.

ATM tl ja „Astra" *:2.

Laupäeval, 20. skp. korraldab värs
kelt moodustatud jalgpalli klubi „Linda'
meeskond Kalewiwabriku rahwamajas

kontsert-balli, mille sihiks on klubi
meeskonnale „Linda" — patrooni, süm
boolse kaitseingli walimine. Kontsertballi esimene osa koosneb muusikalisist
ettekandeist. Viimasel, s. t. balli osal

on „Linda" walimine. Kandideerida
wöiwad kõik Narwa õrnemast soost ko

danikud, kes weel pole abielu «ahe
lais".
Walimise tseremonii algab kella 12
paigu öösel kuna lõppu ei ole ette näh

tudki. Kui lõpuks „Linda" on ühisel

Narwa käsipallimeeskonnad
treeniwad.
Neil päewil tegid mitmed Narwa
käsipalli harrastavad spordiseltsid al

nõu! ja jõul leitud, ilmub terwe „Linda"
meeskond ühes wärske kaitsejumalan-

gust kästpallitreeninguga. Ilusate ilma
de tõttu treneeritakse wäljas. Nii pea

publikule oma hiilgust ja jõudu.
Kontsert-balli algus kell 9 õhtul.

naga jalgpalli-dressis ja warustuses

saab öelda. Nüüdsest peale lühema
wõi pikema aja jooksul tuleb sellega
seda rohkem arwestada, et praegu on
ikkagi suurem osa meie poliitikategijaid

kui ka kogu praegune rahwaesindus
teatud määral diskrediteeritud, kaota
nud osa oma senisest usaldusest.

-sk.

„Astra“ ehitab selle Peetri koguduse koolimaja aeda.
Nagu wastawalt poolt kuulda,
rikastub Narwa lähemal ajal jällegi
ühe uue spordiwälja wõrra. Sellane
kavatsus on kohalikul perekamal noor

tekoondisel n.-ü. „Astral", kes tahab
asutada oma ühingu sportlaste tarwis

uue spordiwälja. Spordiplats poleks
mitte mõeldav suuremate awalike
Võistluste tarwis, waid eriti just harjutuswäljaks, mille järele senini oli
märgata puudust.
Spordiwäli kawatsetakse teha endise

Peetri koguduse koolimaja aeda, mis
pikendatakse kuni Westerwalli laske

ritakse wälja ja wõetakse maha ka
enamjaolt aias kaswawad puud. Terwele suurele Väljale tehakse ümber
uus, nägus aed.
Millal uus spordiwäli valmis saab,
pole teada. Lammutustöödega on juba
aias algust tehtud. Maha on võetud
aed, näitelawa ja puid.
Samal ajal on ka Peetri koguduse
endises koolimajas, mis peaaegu terwena on noorte waldamisel, ette wöe°
tud terwe rida ümberkorraldusi. Peetri

^ggipäew jpvoiohellts.
..Lindat".

weel igasuguseid kombinatsioone rah
wale wastuwöetawaks ja poolehoiuwäärseiks ei tee, kui rahwas aga sar
naste kombineerimiste kohta oma sõna

Weel Uks uus spcvd&wUli 5Varwa.

Topmann, kes nüüd aga lahkus Nar
wast.

liitiliste staapide ühine sanktsioon mitte

mus ka samuti muutmist tegelikult

tiiru piirini. Aias asuv otstarbetu

Mäng lõppes 1:0 WSR !! kasuks.

meheks wüistluse! oli Kulbach.

poolt wastuwõetud seaduse wõi
wõtab wastu Riigikogu poolt ta

näitelawa lammutatakse. Samuti juu-

„Lindalafed" waliwad

tas ainult 2 väravat, kuna NTHK ll
weel ühe wärawa oma kasuks lõi.
Tagajärg 4:2 NTHK ll kasuks. Mle-

32, mis ütleb, sedasama mõtet, et
„kui rahwas lükkab tagasi Riigikogu

kõigi kodanliste erakondade waheliselt ninad

jätkatakse treeninguid keskkooli wöimlas'

suks 3:0. Teise! poolaja! „Astra" asus
pealetungile, kuid tulemusena saavu

liste parteide esilekippujad ninamehed, kel

wõtmatuid asju. Sarnaseid juhte ei

aga, kui koolid alustatawad tegewust

aga ennast täielikult maksma NMKU

veendumust ja tulist poolehoidu asjale.
Siia hulka kuuluwad paljud meie poliiti

wastu, kes soowitawad rahwale wastu-

peab pakkuma. Aga eesti rahwas ei ole

Seis 1:0. Mängu lõppminuteil pani

Kuid rohkem weel on diskreditreritud
ueed poliitilised tegelased, kes wäljapaistwalt seisid nurjunud põhiseaduse muutmise
katse eesotsas ja puscrdasid avalikult oma

kohesemal ehk kaudsemal kaastegevuse!

mist seeme puhtimata!

Esimene poolaeg lõppes NTHK ll ka

bada.

Õppima peaksid nüüd meie kutsutud ja kutsumata rahwajuhid, kelledest

lupidajad, ärge unustage enne kim

lus pinew — NTHK li ülekaaluga.

need seaduseandjad enuln ei oska ta

neb siit, et rahwal on kõlbmatud ju
hid, kes tegutsewad rahwa tahtmise

Meie ei taha siin kohal hakata ot
sima ega kaaluma neid põhjusi, mis
kukutasid läbi pea kõigi meie poliiti
liste parteide juhtivate tegelaste otse

tud rahwajuhid-poliitikamehed, kes lõid

ja „Astra" jalgpalli meeskonnad. Wõist-

kohaste seaduste andja, milledes wäl
jenduksid rahwa soowid ja tahted, mida

lest mõned iseenesest üsna kergekaalulised.

juures kandub puhtale seemnele, siis

ülekaalus „Püsiwuse" meeskond ning
pani kirja enda kasuks ühe wärawa.

olla rahwa saatuse juhtija ja riigis

keda tema juhid peawad teenima ja
tema tahtmise järele käima, siis järg

Kuna nõgipeade tolm peksmise

Teisel poolajal algul oli paiguti

pooldas. Seega pääseb praegune Rii
gikogu küll laialiminekust, pääseb sel
lest ainult Vormilistel põhjustel, kuigi
la sisuliselt on diskrediteeritud ja ei
wöiks enam eeltoodud mõistete järele

on rahwas see peremees ja suweräün,

kokku väikeses kambas ja otsustasid rah
wale midagi pakkuda, et oleksid hundid
söönud ja ka lambad terwed, lihtsalt sel
leks, nagu seletas prof. Uluots, et rahwas
nõuab midagi uut ja temale ka siis midagi

0:0

mahalaskmine.

olla.

nõgipeade wastu nimetakse puhtimiseks

Kolmapäeval, 17. aug. kell 6 õht.
kohtasid jalgpallis linna spordiwäljal
rändkarika võistluste tsüklis NTHK H

kraatlikule Valitsusele truuks jäänud
walitsuswägede poolt. Teda äbwardab

Ise wähemasti nad tahaksid seda küll

suunas, nii uagu seda mõni karjataja hääks
arwab ia nagu arwasid ka meie niinimeta

Wilistas Wolkow.

mässu juht. Kindral Godet arreteeriti
kohe peale mässu likvideerimist demo

Et aga meie kõigi mõistete järele

teed, kui wilja seemet mürgiste aine
tega läbi pritsida. Seesugust wõitlust

ainsaks wärawaks kogu mängu kestel.

wastmöödunud Hispaania parempoolse

tegelasi wöib nimetada rahwajuhtideks.

keda wöib wabalt ajada ühes ehk teises

poolajal saawutasid WSR-i tl mehed
ühe wärawa trahwilöögist, mis jäigi

mänguasja tagasi, kuigi oma enam ehk

osa meie rahwajuhtide ootuste ja soo-

Nögipeadest pääsemiseks ei ole teist

nad. Mäng mõlemal poolel nigelawõitu. Palju sibimist ja weel rohkem
wilet. Poolaja tulemus 0:0. Teisel

euam lapse sarnane, kellel oli igaw ja kel

hääletus, wöi nagu seda rahwa seas

(peitsimiseks). Kohalik jaoskonna agro
noom Mets korraldab lähemail püewil
ümbruskonna waldades seemnewilja
peitsimise kursused. 24. aug. on esime
ne sellesarnane kursus Keldrimäel. Ta

Esimene mängu-poolaeg oli enamwähem tasawägine ja lõppes wiigiqa

Aga. Ka vabadussõjalaste kesk

ma. enne kui uut rahwahääletust tahab
korraldada. Peab küll õige tõsiselt kaa

häületuse läbikukkumise tegelikke ja kest-

mänguna.

riigi wabadussõjas.

oleks tööliste wõi töörahwa eriline

duse paranduse ettepaneku. Kas oli

uurisin Wadja keele Kukkosi murrakut.

Soome-Eesti jalpalli-maawõistluse eel

wabaduse ja lõid surmapõlgusega

teene.

selle läbikukkumise põhjuseks loid pro
paganda asja algatanud parteide poolt,

uusi sõnu juure saada, kawatsetakse

Kesknädalal, 17. skp. kohtasid Tallin

rahwa tahte tegelikud täideviijad. Täidewiijad selles mõttes, et töid tagasi

luma, kas rahwa enamus üldse presi

Ligi lYa kuud wiibisin Kiwiõlis, kus

na Kadrioru staadionil Narwa NMKU
Kreenholmi osak. jalgallimeeskond ja
Kohila „Püsiwuse" jalgpallimeeskond.
Võistlus oli Liidu poolt ette nähtud

ja ei saagi teisiti olla. On nad ju

denti pooldab...

lane mag. Ariste. Kahe kuu jooksul
on minul korda läinud korjata suur
hulk Wadja keelendeid. Nende abil
ja kui weel Venemaalt läheb korda

Tallinnas.

newad rahwa meeleolu kõige paremini

inimesed, kes pidid olema kindlad
presidendi pooldajad. Erakondliku

deeritud Helsingis asuwa Soome-Ugri
seltsi poolt. Enne lahkumist oli meie
lehe kaastöölisel jutuajamine Lauri
Postiga, kes seletas järgmist: „Mina
jõudsin Eestisse juba 18. juunil s. a.

nmml jalgpalliwõit

Nüüd, peale kewadisi riigikogu

walimisi, tundub see rahwahääletüs
mõnes suhtes just-kui umbusalduse
awaldus riigikogule wöi parteidele.
INäib nii, et'wabadussõjalased tun

- Ja just presidendi küsimustel pool

külas elab Grigori Kusmin, kes end.
Pummala küla elanik. Läinud aastal
oli Kusmin kutsutud Helsingi ülikooli,

satub ta külides uuesti põllule juba

õppima. Näib küll nii, et riigikogu
rahwa tahtmist ei ole osanud tabada
ja hingeelu tundma õppida.

sumal ajal hääletasid wastu niisugused

Läinud neljapäewa õhtul lahkus
Narwast Helsingi ülikooli üliõpilane
Lauri Posti, kes oli Eestisse koman

wiljadesse siginenud Võrdlemisi roh
kesti nõgipäid. Iseäranis kannatawad
nõgipeade all Rarwa ümbruskonna
wallad, kus kohati põllud aina mustawad nögipeadest. Kõwa nõgipea on
wilja suurem waenlane. Jahwatamisel
ta seguneb jahuga ning rikub tunduWalt leiba.

läks siin küll erakondadest mööda ja

poolthääletamise korral tuleb president...

.Ilmumas teaduslik Ufö Soomt-Ugrl keelte kohta.

Kalliwere külas, kus luurisin Wadja
keele Pummala murrakut. Kalliwere

toimis kui tõsine majesteet. Erakonnad
peaks sellest rahwahääletusest paljugi

näitab see ainult seda, et wabadussõjalased tunnewad rahwa meeleolu pa

kukkumise kohta, kuid see kõik ei muuda

sed m

praegu SSSR'is umbes 5» kilomeetrit
Eesti-Wene piirist. 3 nädalat wiibisin

selt wöib seda wäita, kuid sisuliselt

remini kui rahwa poolt walitud riigi

Kui mõnelt poolt seletatakse, et

maailmarekorde kestwuslennus.

mõõdapuuga saab siin waewalt midagi
mõõta wõi seisukohti seletada. Rahwas

simus läbi.
Mitmete wilunud poliitikategelaste
poolt on saadud asjalikke seletusi ja
põhjendust, põhiseaduse muutnr. läbi
asja: presidendi instituut on meie räh
male wöõras...

tuntud spordilendur kelle nimel rida

Ka see ei ole kuigi kaaluw põhjen
dus, et wabadussõjalased aitasid läbikukutamiseks suuresti kaasa. Wormili-

Marja» kaitsemas mõõta? Illuka walla
Kurtna asunduse elanik August Mölder! ma
jast leiti kaitfewäe mõõk. Milleks mees mar
jas ja kust ta mõõga sai, ei ole teada. Näib,
et ta hoidis mõõka majas enese kaitseks, kuigi
teadis, et külma relwa pidamine on seadusega
keelatud.

Iõhwi jaamas warastati jalgratas. JSHwi
alewi elanik Abel Kaasik teatas kriminaalpo
litseile, et margad jätnud teda jalameheks
alewi jaamas. Jaama ruumis wiibtmise ajal
wiidud ära tema jalgratas, mis seisnud jaa
mahoone seina najal.

Hobuferiistade «argus moes. Viimasel
ajal on Wirumaal sagedaseks nähteks hovuse-

rtistade märgus. Kohtla wallas wiistd mar
gad August Tarumi põllult hobuse peast päit

sed. Samuti toimisid margad Illuka! Jaan
Tilst hobusega. Päitsed wõeti ära ja loom
jäeti põllule. Mõni päew hiljem külastasid
margad T. talu aita ja wiistd ära hobuse
rangid ja lamba willu.
Margustest on teatatud kriminaalpolitseile.
Wargaid ei ole seni tabatud.

valgustatud lawale, et demonstreerida

Lugege „Alut. Teatajat"

koguduse õpetaja G. Kiwiste, kes on
ühtlasi ka „Aftra" esimees, eluruumid
on juba malmis. Teine osa majast aga
seatakse korda noorte töö ja tegewuse
tarwis. Kuna eriti Valusasti on annud
tunda wöimla küsimus, siis tahetakse
ka see nõuetekohaselt korda seada.
Samasse seatakse ülesse ka liikuw näi
te la wa.

Oma spordiwälja, maja ja wöimla
saamisega on „Astra" noortepere kind
lamini üksteisega seotud.

..Estonia" loteriiloosimme
kinnitatud.

„Estonia" teaatri rahaline loterii
jõuab lõpule. Tawaliselt pikendatakse
wäljaloostmisi. ..Estonia' piletite müük
on jõudsasti edenenud. Et igakülgselt
loteriid õigel ajal wüljaloosida seepä

rast kinnitab .Estonia" oma loterii

ühes suuremas kindlustusseltsis, kel
lega praegu läbirääkimised käimas.

See on esmakordne juhus ja uudis
Eestis, kus rahaline loterii kinnitatud
Wiimane lisaloostmine on 1. sept. s. q.
nagu meie lehe tänasest kuulutusest
näha, maksetakse iga pileti eest miljon,
kui et loosita.

Paul pinna kõdita» pahu,»
naerunärwe.
Neljapäewal, 18. skp. oli Narwa
orkestr. ühingu poolt Pimeaeda palu
tud esinema „Estoonia" näitleja bra

Paul Pinna. Vihmasele ilmale waatamata oli nimeka artisti esinemine
ruumika Pimeaia publikut täis meeli
tanud.

* r P. Pinna teatas oma lühi

keses sissejuhatawas kõnes, et tema üles

anne selsab kogunud publiku naerunärwme kõditamises ja heasse tujju

«"mise-, millise ülesande ta täitis
ülihästi.

Kõige pealt esines P. Pinna F.

Kullma orkestrit juhatadrs. Publik
naerrs pisarateni Pinna sheste, millifed ,ckl,endastd täpselt F. Kulli orkestri
dirigendina.

Kõik etteasted tegi Pinna orkestri
kaasabil, millega saawutas suurepära
seid koomilisi esfekte.

Iltt88«fe?f

Nr «*

8

a i ö jr

MII" H l ii. l l 11 iii ifi «sl, 1 kl Mk
Wabaizaridiisžcc — kultuuri punk

Eesti Haridusliit korraldab hariduselu juhtide kursused.
Arwestades asjaoluga, et üldsõna õpiringide eritüüpidest ning teine õpi nähtud neli: ilukirjanduse —

line propaganda ennem minewiku kui
tulewiku wabaharidustöö harrastuswiistde hulka kuulub ning eeldades,

et meie seltskond sel alal uute tööwiiside tarwitamisele wStmiseks juba
küllaldasel määral on ette walmista-

tud, awab Lesti Haridusliit oma tänawu sügisese tegewushooaja õpirin
gide juhtide kursuse korraldamisega,
kus tutwustatakse seltsi-tegelast nii
teoreetiliselt kui praktiliselt uute mõ
tetega, kuidas äratada ummikusse sat

tunud ning paigal tammumas selts
konnas taas huwi hariduslike küsi
muste wastu ning rakendada tema
liikmed uute meetodite abil süstemaa
tilisele enesearendamistöäle. Kursus,

mille asukohaks on Lesti Tarwitajate
Ühisuste Keskühisuse majas asumad

Lesti Uhistegewuse kooli ruumid,
Tallinnas, Narma mnt. 27, ning mille
juhatajaks on Liidu sekretär Ew. Wender, algab 14. sept. s. a. kell 10 hom

ringide asutajaist ja ülalpidajaist. Kol
mandal päewal käsitab lektor G. Puu
ainet — õpiringide liikmeskond ja sise
mine tööjaotus ja lektor J. Rummo —
õppeainete walik ning tööwiistd. Nel
jandal päewal on loeng sekretäri E.
Wenderilt ainel — ajawiide ja meele

lahutus õpiringides ning lektor G.
Puult — õpiringide töökorraldus.
Kursusel edasiantawad ideed lem
mad teoreetilisele osale järgnewatel
praktilistel töökoosolekutel otsekohe
rakendust. Tööringe, milledest igaüks

peab 3 istungit ä 2 tundi on ette

juhataja kirjanik Ed. Hubel-Metsanurk,

kodanikuõpetuse — juhataja haridusinstruktor G. Puu,m aatu lun
tuuri — juhataja kehakultuuri siht
kapitali walitsuse esindaja.
Kursusest osawötta soowijaid palu
takse registreeruda kuni 10. sept. s. a.

L. Haridusliidu büroos, Tallinn, 6.
Roosikrantsi 12, telefon 452-02. Osawött on Liidu liikmeksolewatele orga
nisatsioonide liigetele tasuta, teistele
— 2 krooni.

Küdew reheahi süütas talu.
Kott**» wallas häwita» ,punane kuklt"
Ja heina^agi.

«starte rukki-

Teisipäewa Shtnl kella 8 paiku süttis tekkida küdewast
põlema Kohila wallas Roodu-Nõmmel weta oli jäetud,

reheahjust, mis möl
ajal mil pererahwas

õpiringid wabaharidustöö eriwormina.

Teisel päewal estnewad lektorid J.
Rummo ja G. Puu, esimene loeb —

Nagu juurdlusel selgus, wöis tuli

aluse heintesse magama läinud.
Hoone oli ehitatud riikliku laenuga
ja wähema summa eest kinnitatud kui
tema tõeline wüärtus. Kogu rukkisaak
aga, mis langes tuleohwriks, oli täiesti
kinnitamata.

kogukestwusega 32 tundi. Esimesel päe-

wal on 2 loengut kursuse juhatajalt:
sissejuhatus Vabaharidustöösse ning

LSpuarwed 70 inimesele'
Port-Kunda tsemendiwabrikus jääwar 25. augustist üks jaoskond — kol
mas wabrik — ajutiselt seisma. Selles
jaoskonnas on 70 töölist ja nendele

IftHH

dusk — juhataja põllutöökoolide pea

wiibis õhtusöögil. Et tuld hilja mär

loengud ning praktilised harjutused

7-V*

inspektor J. Ümarik ja kehakul

Karl Tuwikese päralt olem rehi ühes sama
katuse all asuma loomalauda ja kuuriga.
Tulest suudeti päästa aurult kariloomad ja
üks wanker, kuna täiesti ära põlesid kogu
talu ivärske rukis ja põlluheinad. üle kümuesülla pikkusest hoonest, mis kinnitatud
kinuitusselts „Talus" 100.000 sendi eest,
põles pool maani maha.

mikul L. Haridusliidu esimehe hra
minister O. Kõsteri awasönaga. Sel
lele järgnewad nelja päewa wältel

^ Meri wiljakandwaks maaks.

wallandatud 23 töölist, kuna 13 ootab
sama saatus.

gati, ei suudetud teda enam koduste

wahenditega ega ka hiljem kohale
jõudnud Kohtla küla tuletõrje seltsi
käsipritstga tõkestada, waatamata lähedalasuwale wäikesele jõekesele.

Tulest suutis wiimasel momendil
päästa end sama talu sulane Meiel,
kes enne reheahju kütmist oli kuuri

K. Tuwike on raluomamkuks alles
esimest aastat. Ta hindab oma kahju
1000 kroonile.

Mere pildil Zuider Zee Hollandis, kus alles paari aasta eest mühisesid
lained ja kalurid püüdsid kalu. Hollandlaste ettewötlikul agarusel aga lasti
Zuider Zee tuimaks, ehitati hiiglatammid ja külwati wili merest wäetatud pin
nale. Nüüd on endiselt merepõhjalt juba käes esimene saak ja käib hoolas wil-

japeks. -

poolaasta tegewus lõppes ülejäägiga.
Neljapäewal toimus Narma Kreen
holmi haigekassale 80 woliniku walimine ametnike ja tööliste seast.
Kreenholmi haigekassa on praegu

Punase-risti markide müük

antakse kätte löpuarwed. Wabrikujuha-

Tööliste wallandamise põhjusena
toonud wabrikujuhatus ette turupuuduse ja suure walmistsemendi taga-

lõpetati.

tus on wallandatutele teatanud, et
nad wõiwad tööd ja teenistust leida

wara, mis raske realiseerida.
Wäga wõimalik, et peale wallanda

tõelikult Eestis kõige jõukam, sest ta
on neid wäheseid, kes on senini pea
iga tegewusaasta lõpetanud märgatawa ülejäägiga. Aasta aluks oli hai

1. augustil lõppes postiasutustes
punase-risti postmarkide müük. Post

gekassal laekunud summasid kokku kr.
7799,65 suuruses, 1. juuliks oli poole

kontorid saadawad praegu müügist üle

aasta kestel laekunud kr. 12.724,95.
Seega on haigekassal üldse sissetule
kuid olnud kokku kr. 20.523,91. Wälja
on sama aja jooksul aga antud ainult

sama wabriku pölewkiwikaewanduses
Ubjal. Kuna kolmas wabrik tööd algab,
pole praegu teada.
Wabriku teistest jaoskondadest on

mise ootab töölist meel teine hoop:
palgakärpimine. Kuuldawasti olewatki
wabriku juhatuses olnud kõne all töö
paikade alandamine

Oksjonihaamer

mmmmmmamammmmmmmmmmmmmmimmmtiKMmvai* fcuiiuwm

jäänud margid Tallinna. Kirjade saat
miseks kölbawad punase-risti margid
weel ühe aasta. Selle aja möödudes
kaotawad margid makswuse. Kolmesendilisest lisamaksust markidele on
punane-rist saanud ligikaudu 5000 kr
Umber.

Krundid ja majad saiaraha eest.

Möni päew tagasi peeti RakwerePaide rahukogus kohtupriistawi poolt
oksjon kinniswarade kohta Narwos ja
Narwa-Iöesuus. Müügile tuli seekord
miis kinniswara, milledest kahe kinniswara müük pandi seisma, kuna kahele

kinniswarale ei leitud ostjaid. Ära

wara, mis asub Narwa-Iöesuus, Wahaduse tän. nr. 7. See oli hinnatud
liiga kõrgesti ja sellepärast ei leitud
temale ostjaid. Samuti jäi müümata
Narwas, Maa tän. nr. 55 asuw Alek
sei Lukjanowile kuuluw kinniswara.
Oksjon jäeti pidamata EfremNiki-

müüdi ainult üks Gustaw Kullile kuuluw. kinniswara mis koosneb wäiksest

tinil Narwas, Ioala tän. nr. 4. asu-

krundist ja poolpõlenud majast ja asub
Narwa-Iõesuus. Nimetatud warandus

wõlg tasuti. Kohtu voolt pandi seisma

läks uue omaniku kätte 90 krooni eest.

wale kinniswarale, kuna sellel asuw

oksjon Semjon Poljakowi kinniswa
rale, mis asub Jaanilinnas.

Müümata jäi Karl Tensoni kinnis

Autorihonoraar kuivab iga aastaga ikka rohkem kokku.

Luuletajad luuletuwad wuid enda .Jobuks*
Majanduslik surwe annab end wii

masel ajal eriti walusasti tunda kir
jandusalal. Meil pole õieti kunagi
kirjanikkude sissetulek olnud hiilgaw,
stiski üksikutel juhtudel wõis kirjanik
ennast ometi elatada lahedalt. Kõige

enam wiimasel ajal Eestis kirjastati
romaane. Nende päält makseti auto
rile honoraari 15—20 protsenti kaane
hinnast. Paremaid romaane meil trü
kiti 1000—2000 eksemplaari, mõnda
isegi 3000 eksemplari. Nende romaanide

hinnaks oli 5 krooni, nii et umbes
1000 eksemplari päält kirjanik sai
100.000 senti. Kuna hää romaani kir
jutamine wötab aega umbes aasta,
siis wöis kirjanik ennast hädawaewalt
faadawa honoraariga elatada. Nüüd
on aga raamatute ostmine kuiwanud
nii kokku, et kirjastusühisused on wõtnud wastu põhimõttelise otsuse mitte

seda keegi, ja kui kirjutad aegamööda
hää romaani — saad sellest nii wähe
sissetulekut, et sured enne nälga, kui

luuletusi trükkida, sest neid ostetakse

nii wähe, et ei tasu enam ära trükimiskulu.

Kirjanikkude ringkondades üldiselt
arwatakse, et kui olukord nii edasi ku
juneb, siis kirjanduslik teotsemine Ees
tis kuiwab kiiresti kokku. Edaspidi olewat midagi imelikku selles, kui meie
kirjanduslikult rikkaks aastaks nime

tame seda aastat, kus ilmub waid
2 romaani, 1 nowellidekoau ja 1 näi

kirjutad kiiresti halba romaani, ei osta

dend. ..
Uute näidendite ettekandmisel walmistawad endid praegu kaks teaatrit.
Nii tuleb Hugo Raudsepa uus näidend
„Wedelworst" esietendusele korraga

Olginas kaitsewäe hooned

Peale selle „Draamastuudio" walmis

enam trükkida ühtki teost üle 750
eksemplari. Seega on nüüd kirjanikkude

tööle pandud pääle punkt, sest kui

ehitamisel

End. Olgino mõisa südames ehi

AENA Narwa Peetri osak. uutes ruumides.
Möödunud talwel aktiiwselt tegut
senud noorte seltse, ULNU N.-P osak.
pidi kewade tulekul liikmeskonna laiali
walgumise tõttu oma senised ruumid,
Eha tän. 4., käest ära andma. Amet
likud asjad hoiti korras esimehe härra
Utsi korteris. Samuti olid suwe jook

Ruumid koosnewad neljast suurest
ükstktoast, peale selle weel köök ja ma-

sul seal ka kõik koosolekud.

kodus ka korraldama pidusid, milleks
ehitatakse peoruumi wäikene lawa.
Ühingu näitering, mis möödunud tal
wel tegutses suure eduga ja korraldas
terwe rida hommikkontserte, alustab
juba eelolewal nädalat uut tegewust
noorsoolase Walgesnaulowi juhatusel.
Peale selle hakatakse erilist rõhku pa

Nüüd suwe lõpul tulid liikmed jäl
seltsi ümber. Tekkis wajadus ruumide

järele. Peale pika otsimise leiti alul
osakonna koduks enam-wühem sobiwud

ruumid Suurel tänawal nr. 23. Roor-

soolastele on ruumid awatud igapäew kella 6—11 õhtul.

teos saab walmis...
Mis puutub luuletustesse, siis siin
on olukord weelgi täbaram. Isegi sel
juhul, km autorid ei taha mingisugust
honoraari, ei taha kirjastusühingud

„Estoonias" ja Draamastuudios".

tab weel algupärandi — Jaan Kär
neri „Kahetahulise odra" — ettekand

Wälismaalt,
— Jaapani-Wene vahekord on muutu

rr.as Jälle plnewaks. üue Mandshuurla riigi
wälismintster esines Harbiini Wene kindral
konsuli ees protestiga wenelaste vaenuliku
tegevuse pärast Lääne-Mandshuurias. Jaa
pani walitsus süüdistab Wene valitsust Hiina
võimude ässitamises kodusõja Jätkamisele
Mitu Jaapani sõjalaeva on tee! Mandshuu
riasse, et saata seal vägesid maale.

— Senegali ranniku lähedal hukkus

Prantsuse suurtüki paat 22 mehega. Paat pi
das postiühendus! Põhja-Brasiilla ja LääneAafrika vahel.
— Madridis peetakse vangis 21 kindra

lit, kellele pannakse süüks mässu organi
seerimist. Esialgul taheti nad maha lasta,

kuid et arreteeritud on kokku üle 4000, siis
lepitakse kõigi mässuliste varanduste konfis
keerimisega Ja meeste sunnitööle saatmi
sega.

— Kuulsal Ameerika lenduri kolonel

Lindberghi abikaasa sünnitas poja. Kuna

teatavasti Lindberghi esimene poeg rööviti
sel kevadel saladuslikul kombel Ja lõpuks
leiti vaid ta laip, siis võeti populaarse len
duri uue baby sünd kogu Ameerikas suure
vaimustusega vastu.

misele. „Estoonia" kawatseb weel ette

Kodumaalt.

maja ja hobusetall. Elumajas on ette
nähtud 4 ohroitseri elukorterit ja ehi

kanda Haridusliidu poolt korraldatud
näidenditewöistiusel tähelepanu ärata

— Tallinnas leiti mitmelt poott“möööumiö
rahwahääletuse kastidest Red de Baggo röwedaid pilte.

Nende uute hoonte ehitustööd wiiakse

nud näidendi „Koidula". Teos kirjel
dab Lydia Koidula elu kaugel kodu

juba lähemal ajal lõpule.

maast.

jawanema eluruum. Uute ruumide
pidulik awamine toimus pühapäewa
õhtut omawahelifel kooswiibimisel-teeõhtul.

Juhatus kawatseb hakata uues

nema rahwatantsele, mida õpib „Astca"
ja U.E.N.U. Narwa osakond ühiselt.
Uudiseks ühingu senises tegewuses
on oma keelpillide orkestri asutamise

mõte. Nimelt tahab ühing hakata sü

tatakse meie kaitsewäe X. patareile elu

tusel olew tall on 80 hobuse jaoks.

10.228 kroonilise ülejäägiga. Sellest
summast on määratud tagawarakapi-

Noorte noorustulelised kawatsused.

legi linna ja on koondunud uuesti

Lesti kirjanik imeb käppa...

kr. 10.235,11. Seega 1923. a. esimese
poole kestel on haigekassa töötanud

— Pikalaenu pank oma läinud aastase

tegewuse kestel on annud puhaskasu 391.000
krooni.

gisel aegapidi endale muretsema män

tali 8430 kr. ja tegewuskapitali 1882,50

kr. Haigekassal on inwentaari 621,77
kr. wüäriuses, kuna aga ta kogu waranduse wäärtus on 10.910,57 krooni.

Praegu on haigekassal liikmeid
2265. Töölisi-liikmeid oli aasta algusel
kokku 2312, neist naist 1318 ja mehi
994. 1. juuliks oli töölisi kokku 2265,
neist naist 1261 ja mehi 1004.

Kuigi Kreenholmi haigekassal on
igal aastal olnud suured ülejäägid,
kardetakse haiguse tasu suurendada,

sest wastasel juhul tühjeneb kassa
ning erakordseteks taudirohketeks aega
deks, mil töölistelt pealegi sissetulekud

Vähenenud, ei jää abistamiseks raha
üle. Praegu toetab haigekassa neid

töölisi, kes on töö juures wiga saa
nud — 750/0 suuruses summas pal
gast. Teised haiged saawad bO^. Peale
selle arwatakse nädalas weel üks päew
haiguse päewadest haigekassa kasuks
maha.

Hajameelne Narwa
Neil päewil toodi Narwa leiubü
roosse: rahatask tokumentidega, kolm
raamatut, höbemedaljon ketiga, wäike

rahatask, lahtist raha, willane pruun
schall, müts, wihrnawari, Võtmeid, sonimüls, lapsefaabas, nahkkinnas, lapse
rediküül, üks paar lapsekingi, jalgratta
pump, taskukella kett, pakk lapse pe-

suga, meetri mõõdupuu, piimanõu,
traadist koera suukorw, N. E. 6. alg
kooli õpilase Vormimüts, mustast na
hast rediküül ja nahast mantlilill.

Suurem annetus põllumajanduse
edendamiseks.
A. S. A. Le Cogi õlletehas neil päewil

guriistu. Praegu on ühingul juba

andis üle Tartu Põllumeeste Seltsile 500 kr.
annetusena. Annetatud summa kasutatakse

kasutada kolm pilli, kuid peagi loode
takse nende armu tarwilisel määral

kodumaa põllumajanduse edasiwiimiteks.

suurendada.

tööstuse poolt wiimasel ajal hüütegemals ots
tarbeks tehtud.

See on suurem annetus, rms kodumaa

liiglvama aaliaaail lana aäiiusiL
Kodumaa Põllumajanduse ja töös
tuse edenemise sihiga määras Riigi-

wanem K. Einbunü Tartu näitusele

hindadeks on suurem rahasumma.

Riigiwanema nimelised auhinnad
antakse wälja tänawu seemnewiija

giwanema auhinnad antakse wälja

(taimekaswatuse) maaparanduse, lambakaswatuse elamu ja riietuse osakon

kõige paremate wäljapanekute eest, au

dades.

hindamise komisjoni ettepanekul. Au-

Esimesed Riigiwanema nimelised
auhinnad anti wälja läinud aastase!
Tartu näitusel hobuse kaswatuse alal
G. Ottasele — Wana Kuustest ja weisekaswatuse alal R. Johannsonile Koi
gi w.
Ühtlasi saabus teade, et Tarku näi
tusele sõidab koos härra Riigiwanemaga proua L. Einbund.

5 Riigiwanema nimelist auhinda. Rii-

— Jägala Kaverneeme kordoni piiriwalwur
tulistas ööpimeduses salakaubawedajaid, kes

merelt maale tulid. Uks neist sai haawata
kuid põgenes siiski. Põgenike poolt kaldale
jäetud purjepaadist leiti 80 liitrit wälispiiritust.

— Wiljandimaal, Holstres, põles maha
.Allika" talu ühes kõrwalhoonetega. Tulle jäi
13 kana, kuna teised loomad suudeti päästa.
Tule lahtipuhkemise ajal oli üksi kodus umbes
80 a. wanaperenaine Epp Kink. Taluomanik
Marie Kärp oli ühes mehega sõitnud laadale
Tuhalaande. Tuli sai alguse rehekütmisest.

-- Wihulas, Wainopea külas last omate
peegli ees kuuli pähe 26. a. Msgnus Tark- s.
Enesetapja kurdab mahajäetud kirjades elu
tüdimust.

Sõjakooli kaswandikud
Narwas.
18. augustil wiibis Narwos kõrge
ma sõjakooli ekskursioon. Tutwuneti
wäeosadega ja käidi Eesti-Wene piiril.

Rflhwflhfifižcfttgc leppfalcmugcil gclgunnii,

Kuhu wõlb põllupidaja wiia wilja

H.OOO-de kodaniku veto.

Rukki oatukohad iile riigi.

Põhiseaduse muutmise kawatsus luhtus.
Põhiseaduse muutmise eelnõu saatuse otsustamiseks korraldatud

rahvahääletuse tulemus on nüüd selgunud. Põhiseaduse muutmise
poolt on antud seniste kokkuvõtete järele 330.092 häält ja vastu

asjus liikus tööliste seas mitmesugu
seid lahkuminevaid arvamisi ja tõeks
pidamisi.

341.503 häält. Seega on põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletamisel

Erilist kõneainet ja segadust tekitas

tagafi lükatud 11.411 häälega. Ametlik kokkuvõte võib eeltoodud ar
vestuses tuua ainult vähemaid muudatust, kuid hääletamise lõputulemust see ei muuda. Nagu eeltoodud arvudest näha, on põhiseaduse
muutmise vastased olnud võrdlemist väikeses ülekaalus ja eitav otsus
tamine on sündinud üle noatera.

põhiseaduse muutmise küsimus aga
Kreenholmis. Teatavasti saadeti koju
kätte ainult hääletussedelid „poolt"
ja „wastu". Paljud wanemad töölised,
kes ei loe ajalehti sattusid hääletuse
asjus päris tõsisesse teadmatusse. Pä
riti üks-ühelt ja teine-teiselt lähemaid

Tulemus protsentides.

Üksikute walimisringkondade järele

on pilt järgmine:
Poolt.
26.754
29.970
26.263
25.154
16.708
21.018
52.293
46.148
22.786

Wastu.
58.801
32.834
18.899
34.178
13.961
14.490
56.481
40.915
24.200

62.998

46.746

330.092

341.503

Tallinn
Harjumaa
Läänemaa

Pärnumaa
Saaremaa

Järvamaa
Tartumaa
Wirumaa
Wiljandimaa
Walga-WõruPetserimaa

Kokku:

Kuna seni teada hääletajaist on
annud poolt 330.092 ja vastu 3415"3

häält, tuleb protsentideks wälja, et
hääletajaist oli:
presidendi poolt 49,17 protsenti,
presidendi wastu 50,83 protsenti.
Wöi weel teisiti: president kukutati
läbi 11.411 kodaniku häälega!

Järelkajad Kreenholmist.
Möödunud rahwahääletus sünni
tas Narva töölisringkonnis eriliselt
äreva ja pinewat meeleolu. Põhisea
duse muutmise ja presidendi-küsimuse

Toilas mere kaldal
Pühapäeval, 21. augustil s. a.

Risti, haapsalu, Kohila, Hagudi, Rm-

tele rukkimuügi võimaluste asjus.
Ankeetlehed saadetakse laiali valla
valitsuste kaudu. Täidetud ankeet

vere. Wöhma, Olustvere, Sürgavere,
Wiljandi, Loc di. Halliste, Abja, Mõisa

lehed saadetakse tapast uuesti valla
valitsuste kaudu majandusministee
riumile 12. septembriks. Ankeetlehtedele märgitakse, kui palju soovitakse
müüa riigile.
Riigi poolt põllupidajatelt tänavu

were, W. Wäudra, Paide, Esna, Iärwa-Iaani, Wajangu, Wirtsu, Lihula,
Wigala, Märjamaa, Kuressaare, Taaliku, Kärdla, Mustvee ja Tudu.

Jõuproew MwiUUlam.

kõva ja Ioala tuletõrje Merikülas

seletusi: mis tahetakse muuta põhisea
duses; milline põhiseaduse paragraf on
sedavõrd puudulik, et vajab tingimata
muutmist; kas toob põhiseaduse muut

des: Tallinna, Raasiku, Kehra, Aepwiidu. Lehtse, Tapa, Tamsalu, Kiltsi,
Rake, Wägewa, Jõgeva, Kaarepera,

käsipallis ja köieveos jõudu. Käsipal
lis pani end maksma Puhkowa, kuna
köieveos pidi Puhkowa Ioala tuge-

mine enesega kaasa head wöi halba jne

pera, Puka, Keeni, Sangaste, Malga,

Käesoleval nädalal proovis Puh-

Tabivere, Tartu, Nõo, Elva, Palu
Koiküla, Mõniste, Karula, Antsla,

Üldiselt võis Kreenholmi töölis
konna meeleolust märgata, et põhisea
duse muutmise ja presidendi küsimusis
oldi äärmiselt pessimistlikul seisukohal,

Sõmerpalu, Mõru, Lepasaare, Petseri,

Suurem osa töölisist hääletas põhi-

Kabala, Püssi, Kohtla, Sompa, Jõhvi,

seaduse muutmise vastu. Mõned üksi
kud töölised lasid hääletamisekasti sedelikese sõnaga „ poolt". Poolthääleta-

moodustamisest tööolude paranemist

Kurtnal lõppes laager.

Irboska, Weriora, Põlva, WastseKuuste, Kadrina, Rakvere, Kunda,

jaist oli suur enamus tööta vabriku
töölist, kes lootsid prestdendiwalitsuse

J.Gruns

Käesoleva nädala algul lõppes
Kurtnal laagritegewus ja Narva gar
nisoni väeosad, kes asusid laagris,
jõudsid läinud esmaspäeval ja teisi
päeval Narva ja ümbruskonda tagasi.
Nüüd on linnas alanud sügisene õppe
tegevus vastavate kavade järgi.

ja väljapääsu majanduse ummikust.
Tööta wabrikutöölised läksid hääletama
seega ükskõikselt asja peale vaadates

= A S. „Peipsi“ =

Narvas, Joala t. 20.
(Mägari apteegi vastas).

laewasõiduplaan 1932. a

Nawigatsioooni algusest kuni muutmiseni
sõidawad wälja:

a.-l. MWÖIT)An

RAHVAPIDU
näitemüiik, loterii-allegri.

Kulguit Wasknarwa:
Igal teislpäewal 1
, ndjapäewal > kell 14

Kõiksugu meesterahva pesu, kaelasidemeid,

spordisärke, sokke ja kindaid.
DAAMIDELE:

muusika, märgilaskmine. ratsasõit

publikumile, koroona, fortuna,

lõbustused. EINELAUD.

Austusega

„ taupäewal j

Wasknarwast Kulgute:
kell 14
„ kolmapäewal . kell 4.30
„ reedel

Igal pühapäewal

a.-l. „KO 1T"
Kulguit Wasknarwa:

sukke, puuvilla- ja siidltrikoo schlilpferid
ning kombineed. Moodsad kaelashallid.
Vihmavarjud. Kootud jakid ja jumprid.

lõbusõidud merele, köievedu, jao
tahingdemonslratsioon ja muud

—————————o———————————

küla, Woltweti, Pärnu, Tori, Wuu-

sest rukkilõikusest kokkuostetawa rukki

korraldusel

Pääsed 25 snt. Vihmase ilmaga rahva pidu Tuletõrje ruumes.

la Keawa Lelle, Käru, Tün, Käre

vastuvõtmine sünnib järgmistes raud
teejaamades, sadamates ja laokohta-

Kaitseliidu Voka valla kompanii

Algus kell 2 p. I.

Maiwara, Narva, Keila, Riisipere,

Neil päevil saadab majandusminis
teerium laiali ankeetlehed pöllupidaja-

Igal esmaspäewal

, kolmapäewal

.. reedel
„ pühapäewal

Wasknarwast Kulgule:
igal esmaspäewal

| kell 14
kell 9

„ teisipäewal
„ ndjapäewal
, taupäewal

j kell 4.30

Kõiksugu moodne galanterii-kaup.

Kuni 50°|o hinnaalandus. .Alutaguse Teataja'
J. Gruns. Palun
veenduda isiklikult.

Samal õhtul kell 9 Tuletõrje ruumes

tellimisi

„Lõbus peremees*4

wõtab wastu Toilas

Akuraaieri komöödia 4 vaatuses.
Lavastus: K. Otlo.

Hra Ioh. Seestrandt,

Pääsetähed 50, 40 ja 30 snt., tantsule 30 senti. Juhatus. .

.. A Gabriel ja
Toila postkontor.

Olen alates 9. aug. awanud

Üksikud numbrid müügil Tarwitajate ühingus.

veinidele ja likööridele

Raudteeiõidu plaan.
Narva — Tapa — Tallinn.

Kaubamaja nr. 7.

õhtune
reisirong

Narvast
Soidinost
Auverest
Vaivarast

Müügil: Luchslnger ja Matiesen Walga ja Põhja Marjaweinitööstuse weinid.
Austusega

Väljasõit
jaamadest

Orult
Jõhvi alevist

K NlKITIN

Kohtlast
Sondast
Rakverest

)õhwis.

Tapall

Jõuab Tallinna

Majade ja muude varanduste
edasikindlustamisel pöörake

22.30
22.43
22.57
23.12
23.27
23.52
0.16
0.59
1.45
2.52
6.00

Hommi
kune
kiirrong

Sega
(piima)
rong

4.40
4.51
5.02
5.13
5.25
5.4a
6.01
6.32
7.12
7.54
9.39

7.50
8.11
8.32
8.56
9.16

Lõunane

kiirrong
14.15
14.24
14.34
14.44
14.55

ei peatu

15.11

10.34
11.58
13.45
18.35
22.24

15.3?
15.57
16.31

17.19
19.00

Tapalt —- Tartu
VäljubTailinn.
Tapalt
Tamsalust
Jõgevast

K'f:

Jõuab Tartu

23.30
2.45
3.25
5.01
6.13

8.50
10.55
11.17
12.17
13.10

—

—

—

—

17.35
19.30
19.48
20.47
21.40

LAULU LEHTI
esindaja poole Jõhvis, kus
preemiamaksudega Teile
vastu tullakse.

Rakvere tän. 7-a.

jn

miiüwad kõik suuremad

NIMEKAARTE

Jolagose Teataja"

taguse Teataja** talit.
tellides kõige odawa-

Vastutav toimetaja V. Mustal.

Tervetes ja pooltes tündrites
^ Samuti ladus saadaval shotiMafties ja Matfull heeringad.

üksiknumbreid.

saate Jõhwist Alu
mint.

„M" w eesli ml mu si.

kauplused

««

müüvad Jõhvis:
N Maslov
Hindperi kpl. Narva mnt.
Aitjeni kiosk turupl.
„Wikerkaar“.
Valteri kiosk turup.

O.-tJ, «Narva Kirjastusühisus**” trükk

Eesti ja Soome silgud,
tervetes, pooltes ja veerand tündrites.

HINNAD ERITI SOODSAD.

Austusega fl. Annilt & Ko,
Narvas, Peetri pl. 15/17, tel. 95.

Väljaandja:

O.-ü. JNarva KirjaatustUilau»

