llkfik number S senti.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jöhwis, Rakwere tän. 7-s
Telefon 48

rcHMISL HIMD:
1 kuu postiga .... 45 senti.
3 kuud 130 .
9 « „ ... 250 .
1 aasta * ... 5 kr.

Toimetaja kõnetunnid esmaspäewal, kolmapeäwal, nelja
päewal ia laupäewal k. 9—11

Tellimisi võtavad vastu kõik
Kontor avatud kella 8—6.

postkontorid.

Ilmub kaks korda nädalas:
kolmapäeva ja laupäeva varahommikul.

Kuulutuse hinnad: 1 mMlm. 1 veerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis Ja
eesotsas 8 senti. Tööotslmlse kuulutused poole hinnaga. Kuulutusi võe
takse vastu lehe ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

Toimetaja kõnetunnid

äripäeviti kella 9-st — 2-ni päeval

IV aastakäik.

Jöhwis, kolmapäewal, 14. septembril 1932. a.

Me 71.

K.-Järwe mälestussammas awati.
3.000 inimest awamisel. — Sambale asetati üle 20 pärja.

Kaitseminister A. Kereni awas samba.
Kohtla-Zärwe kalewlaste mälestus
samba avamine 11. sept. sündis suure

pidulikkusega ja suure rahwahulga
osawõttel. Hommikul kella 10 ajaks
hakkas kogunema rahwamaja ette
kaitseliitlast, kodukaitsjaid, tulewad kalewlased oma suure orkestriga, rahwast
ja kaitsewäge. Kell 7211 täpselt riwistati rongikäigust osawõtjad: kalewlased,
4. üksik pat., Iöhwi malewkond, kodu-

kaitse jaoskonnad, tuletõrje, UENU ja
haridusseltsid ning teised org-idrongikäiguks. Riwistamine ja korraldamine
käis ruttu. 10,45 minutit on rongikäigust osawõtjad juba ausamba ümber
kohale paigutatud.

Punkt kell 11 algab mälestus

oleme siia kokku tulnud. Ta tule

Hallpea kapten L. T ö n s o n pani

tab esmajoones meele neid kange
last, kes langefid, 14. a. eest. Kuid
weel enam — ta paneb neid järele
mõtlema praegusele ajale, kus öel

seisatama jääb, siis annab see sammas
ka temalegi jõudu ja rammu. See sam

Iöhwi malewk. nimel major Tam

eelistes lehes). Põlewkiwi tööstuse
juhatus annetas ennem samba wal-

dakse, et on raske edasi minna. Kuid

mas peab seda tuld edasi istutama

kas meie peame fiis nüüd pea nor

tulevastes põlwedes, mis neid 10

Willers, ja kõik walla seltsid. Ter

seda aega, kus 14-aasta Lagast pal
ju raskemas olukorras suudeti teid

kalevlast oma elu andmisega — oma
ohvrina on annud."
Pärge asetasid ja järelhüüdeid üt

missaamist puuduwa summa 250 kr.

Kaitseminister A. Kerem wõttis
sambalt ära katte ja

asetas Pärja Wabariigi Valitsuse
nimel.

Kaitseminister ütles:

„Mis ütleb meile meie ees asuw
mälestussammas, mille avamisele

lõhu,! naiskodukaitse wannutati.
Valgerist pr. SaMle, pr. Rumme lile ja pr. Sarapile.
Pühapäeval 11. skp. toimus Iöhwi Õhtul oli algkoolimajas ühine koosluth.-usu kirikus, mis pidulikuks tali- wiibimine teelauas, kus kolon. Vaher
tuseks oli kaunistatud loorberipuu- andis üle Iöhwi patarei naiskodukaitse
dega, Jõhvi naiskodukaitse wandetõo- efinaisele pr. Saiki'le, pr. Rümmel'ile

gu laskma. Kas meie ei võrdle

kalewlaste ühingu nimel pärja ja ütles:

„Kui rändur 100 aastat hiljem siia

leida ja raskufist üle saada. Ka

lesid Kalevi malewa nimel adw.

aegadel."
Vaimuliku talituse pidasid Rakwere

vabadussõjalaste nimel adw. N. Wil-

tähendatud mälestussammas olgu
meile jõu ja tahte õhutajaks kõigil

pastor B. Ederberg ja ap. õige

K u u s k m a n n, Kalevi pataljoni
nimel kolonel Vende, Narva vaba
dussõjalaste nimel W. Must, Jõhvi

^Suurimat armastust vää
rib see, kes oma elu jätab

oma sõprade eest".
Kindral A. Tõnissoni hoogne

Meie seltskonua tegelased ja rahvanelema. Maksab see ainult Järve kohta?
Pühapäeval pärgade vanekul kõnelesid

tüse andmine. ja Iöhwi walla jaosk. esinaisele pr.

giv.

kõik hästi. Võib olla tuli fee sellest,

ka Viru malewa päälik kolonel Va- tüse eest walgeristi.

W. Soerd lahkub Narwast
Nagu kuuleme, on V. Sõerd arwates esmaspäevast 12. skp. asunud

lihtne: kaitseliidus päälikuid liiga palju
ja jumal ei armasta enda kürval teist

vine Mekka, on muutunud mahajäetuks
ja variseks — nagu ikka sügisel. Vaikne

võimumehi — halwab tema monar

daw-eks?Maa kultuurihälli - Toila

Tahtmatult meelestub Toila omaaja
kuulsamaid mehi — iisraelisoost ap

seltsid (ja neid koguni 7!) töötavad

Pimedail sügisöil põlesid külavahel
lambid, korraldatt — parandati, et
kõikjal oleks ka hea kord. Rüüd unu

edukalt. Peale juhatuskoosolekute kor
raldatakse kord aastas peakoosolek ja
— pidusid. Rüüd oodetakse hoolsa töö
eest ordenite sadu ja see sünnib vist
kurelennu ehk maskeraadide hooajal.

nenud kõik koos Mülleriga — kahjuks.

Elame — näeme. Toila walgusealli-

Ia imelik - kuigi Müller läinud,
^tilgub" ikkagi veel Toilas — on

kas — raamatukogu — modernimaid.
Lugemismaterjali laialt ja uut: .Proh

teeker Müller. Oli heakorra seltsi proff.

.niiske nagu .sügiskl". Küsitakse—kust?

Aga milleks - küllap küsija isegi teab

Rn siis — Toilas .tilgub" kurikuulus
.elutilk" endiselt....

Paljud eelistavad aga.walge" ja
.kuuselt" asemel.sinist" tinakat. Olla
odavam ja kasulikum tarvitada. Terwislikum. Surnu pealuu ja säärekondid pudelil mõjuvat imetegewalt tõ
bedele. Ia tõepoolest — Toilas sünnib
imestd .sinise" mõjul nagu Soome Tattarisaar saladustes. Varemalt pakkus

külatänav kurba pilti. Aha longati,
weeti jalgu kepi najal. Rüüd ununud
fee, kõik terved ja iga toilakas oma

ette väikene Columbus: leiutatud
.sinine", mis arstib jooksvat, ishiast
j. t. tõbesid. Ka piibel pole siin tund
matu. Katsutakse Kristuse imetegude
patent! rikkuda. Kristus tegi veest viina,
Toilas tehakse aga — õllest kalja. Keegi

(muidugi toilalane)tegi õlut ilmaletuleku päewa pühitsemiseks. Õlu valati
pudelitesse nagu kord ja kohus ning

pandi — varjupaika. Ia waata imet:

vet Maltswel"; .Ma ja merre pildid";

.Pärrisori ja ta prut" jne. Ei puudu
ka moodsat väliskirjandust: JlecKOB:
.HeKyAa"; CeHKeBHn: „Be3 AomaTa"

ja .Wilhelm Tell"; „Btbel«, .Neues
Kathekismus" jne. Ühesõnaga — loe

waid armas toilakas — Su waimuwalguse eest on hästi hoolitsetud.
Toilas harrastakse muuseas ka loo
simist, kuna tahetakse olla moodsad —
ajaga kaasasammuda. Vast hiljuti proo
visid sellega õnne tuletõrjujad. Loose
müüdi üle Alutaguse ja kaugemalegi.

Inimesed ostsid meeleldi — lu f. pole
suur raha ja võita kella, kohviserviisi,
elusa lamba (!) ehk muudki väärtus
likku selle rahanatukese eest — kes küll

ei tahaks. Loosimine oli ammugi möö
das, kuid mõni nägi mitu nädalat und
lambapraest. Nii. Seks korraks aitab,
kuigi köwerpeegel tahaks weel mõndagi

pajatada. Ent teinekord. Sellegi seedimine läheb raskeks — ennustab köwer
peegel.

Valler Jaan.

teisel päewal oli pudelites õlle asemel

— puhas kali! Selle imeteo all kan
natada sai waid kaljaastjas ja — fauna-

lukk — odav nali, eks? Külas ollakse

Ä leidlikud
— eriti suitsumehed.
as kallis, kasvatamine tülikas—
ole kas või suitsunäljas. Aga milleks?!
Leidlik peab waid olema! RäSstade
all ju küllalt teda kuivamas, võta aga.
Ia leidlikud suitsumehed — harrasta-

wadki .võtmist". Ärge imestage, kui
ütlen: Jumal kaitseliidu vastu. Kuid
see on õigus. Laseb sadada vihma ja
just fiis, kui pidutseda kavatsetakse.
Murtakse pead — mispärast. Väga

res töötama Mäekooli juhatajaks.
V. SSerdiga kaotab nii Narva ühisgümnaasium, Narwa Rahwaülikool kui

Rakwere tänawal wöib sõita
alles 3 nädala pärast.
Rakvere tänava tsement-tee, mille

pikus on 300 meetrit, saab valmis
nädala pärast, kuid liikumine teel wõib
sündida alles 3 nädala pärast, sest tee

tahab kuivada, Iöhwi laada ajaks ei
saa tee weel valmis. Moodne tsementtee, mis on esimeseks Virumaal, läheb
maksma 800.000 senti. Iga ruutmeetri
tsementeerimine läheb üksi maksma 6o
[nt. Tee tehakse aga majanduslikul teel,

kuna teine osa on välja antud.

lõuna.
Peale lõunat waatlesid kalewlased
kaewandust, õlivabrikut ja bensiiniwab-

rikut: õhtuse rongiga sõideti Tallinna.
Kalewlasi oli üle 100 inimese.

**
*

Kapten Tönson ütles: Meie taht

ka Narwa seltskond tüseda ja ener-

peale oleksime pahased, aga nüüd mä-

Suurte meeste elulugusid.
Tolstoi elu.
174 lhk. hind 2 krooni.
Ma olen lugenud Romain Rollan
di ^Tolstoi elu" läbi neli — mõnest
kohast weel enamgi kordi, kuid ma
loen seda raamatut ikka weel sageli,
just sellepärast, et selles teoses on kahe

teaduslikkude raamatute lugemine nii
hõlpsasti ei lähe.
Toome mõningaid kohti sellest raa.
matust:

„Tolstoi oli haaratud mõnedel hetketel headuse unistustest. Ta tahtis
ära müüa oma sõidukit, raha anda
waesfele, läbi ajada ilma teenijateta.

kirjanduslikult tähtsa mehe — Tolstoi
ja Rollandi stiil ja mõte sees
Tolstoi on meie lihtrahwalegi tuttaw. Tema kirjutatud väikseid raama

.Sest need on samasugused inimesed
kui mina".
„Oma „Päewikusft märgib Tolstoi

tuid loeti enne sõda hoolega, need
olid usulist-filosoofilist laadi ja neid
armastas rahvas lugeda ja püüda

Wõitlus wõimalik, 20 Meelsus — Wõitlus wäga raske 30 Auahnus — kõige
hirmsaim kõigist".

eladagi Tolstoi õpetuste järele.

„]uba hulk aastaid oli ta olnud
Bersi perekonna sõbraks. Ta oli ar

Arwan, et on paljuid vallakooli

kolm deemonit 10 — Mängukirg —

olid tutwunenud Tolstoiga pealis-

munud üks teise järele emasse ja kol
me tütresse. See oli lõpulikult teine,
kellesse ta oli armunud."
... Tolstoi oli üle kolmekümne, ta
waatas enese nagu wana mehe peale,

kaudselt.

kel ei olnud õigust ühendada oma

haridusega talumeht ja lihtsaid inimest

kes enam Tolstoi elust ja teostest tea

vad, kui nende gümnaasiumi äsjalöpetanud lapsed, kes tunniaja kestel

Romain Rollandi ^Tolstoi elu"

**
*

sest langes 10 ja haawata sai 11. Muu

rahvas on nende aastate kestel peale
kõige muu kõnelema õppinud.

gilise tööjõu.

Romain Rollandi „Tolstoi elu"
Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus

lestussamba püstitamisega olete meile
selle pahanduse heaks teinud.

weendumist ja ladus. Tõsiselt meie

sime ka kalevlastega endiseid lahingkohti waadata, kuid põlevkivitööstus
ei ole jätnud sellest midagi järele. Teie

histlikku riigikorda. Lihtne ja arusaa-

ja surnud ta — nagu heakorra-seltski.

Kell 7g2 oli korraldatud kõigile
kalevlastele ja kutsutud külalistele

seltside esitaja kõne oli täis südamlikku

Iöhwi ühisgümnaasiumi ja selle juu

Räägitakse — sügis olla ju. Ia

va linnapea ja mõned kalewlased.

Kindral Tõnisson märkis omas kõ
nes, et 70 kalewlasel tuli wõidelda
500 punaväelase vastu. 70 kalewla-

et need sõnad tulid südamest. Saksa

Wannutamistseremoniist wötstd osa - Sarap'ile — wäärika töö ning teenis-

Teila kõwerpeegel.

vitustelegramme olid saatnud Nar

Kilde K.-]ärwe suurpäewast.

vana sõjamehe mälestustel baseeruv
kõne oli hoogne ning südametesse tun

Wcdto^aan.

be rg. Jõhvi alewivalitsuse nimel A.

denau, Vabadussõjalaste keskliidu nimel

juhid on õppinud kaunis sorawalt kõ

her ja tema abi kolon. Luiga. —

Viru maavalitsuse esimees K. P a j o s,

usu Jõhvi ülempreester A Männik.
B. Ederbergi jutluse mottoks oli:

isamaalikust vaimust ja isiklikel kui

milleks kahelda — Toila, kuulus su

kapten L. Tönson, Kaitseliidu ülema
ja Viru malewa poolt major Vaher,

samba awamistseremonii.
Ulewaate mälestussamba ehitamisest andis komisjoni esimeesA.Müü
ri s e p p (täpne aruanne ilmus meie

kulutatud ja sopastanud elu ühe noore

on kirjutatud sellase tempo ja sooju

ilmsüütu neiu omaga, la pani wastu

sega, et 170 leheküljelist raamatu wõib

kolm aastat.

ühe sõõmuga läbi lugeda, tavalikult

seas 30 kalevlast, kes lahingust osa
wõtsid, viibisid mälestussamba awa
misel.
**
*

Kalewlased ja mitmed kalewlaste
omaksed käisid lahingplatse vaatamas.
Iärwe küla mehed teadsid näidata igal
pool koha, kus üks või teine kalewlane

langes, teadsid isegi nende nimed.
Nõnda sai pr. Pakats teada koha, kus
langes tema mees. Olgu öeldud, et
Järveküla lahingust wõttis Pakats osa
ühes oma pojaga. Veel rääkisid küla
mehed suure lugupidamisega langenud

Hermann Leemanist, kes haavatuna
wangi langes ja siis enamlaste ees
ennast tõelise kangelasena ülal on pidanud ja waatamata oma kannatus
tele leidis julgust omalt poolt hirmu
tada, nii et punased külast välja ta
ganesid, enne aga Leemanni mõõka
dega puruks raiusid.

Sedasama talitasid enamlased ka
teise haawatu, Iäägeriga.
**
*

Lõunalauas kõnelesid põlevkivi
tööstuse direktor Raud, Karl Luts ja

L. Tönson. Luts rääkis möödunud
võitluse aegadest, puhkes nutma, sai
oma kõnet lõpetada wast tükikese aja
pärast. Lauas lasti elada ka kangelase
Herbert Leemanni vanemaid, kes mõ
lemad kohale olid sõitnud.
»*

*

Paljud küsisid, miks ei olnud õn
nistamise talitust pidamas Jõhvi pas
tor. Teati aga rääkida, et pastor Va
rik ütles õnnistamisest ära põhjusel, et

oli kutsutud ka apostliku usu ülem
preester. Jõhvi vallamaja õnnista
misele ei tahtnud ta selsamal põhjusel

Kõrgeim korsten Virumaal.
Hiljuti alati Jõhvi tärklisvabrikule
uue korstna ehitamisega, millega möö-

Heatuju pidu tulemas.
pidu peetakse lähemal ajal, millest võ

tab osa Narwa teaatri näitleja prl.

Gdife awas oma rahwamaja.

Üö! wastu reedet, 8. skp. tungisid
vargad Iisaku vallas, Porskowo külas

sest kuiwatisest omale rahwamaja, mille

pidulik avamine sündis pühapäeval,
1 >. skp. Kuigi uus rahwamaja mitte
just kõige awaram pole, pakub ta siiski
väiksele asundusele küllalt kooskäimise
ruumi.

i

Vunts.

UENU Jõhvi osakonna heatuju

dunud laupäeva õhtul lõpulikult walmis saadi.
Korsten on ümmargune, telliskivist
ning 19 sülda kõrge, seega kõige körgeim vabrikukorsten Virumaal.

Iöhwi lähem naaber, Edise asun
dus on ümber ehitanud mõisa endi

esiteks tulla.

Helene Iürgens. Lähemalt järgmises
lehes.

Rehetoast warastati wilja.
elunewa Aleks. Peep'i rehetuppa ja
viisid ära kaks kotti otri. Kuna rehe
tuba asub elumajast hulk maad eemal

metsa ääres, siis oli warastel kerge
ilma kärata toimetada kotid metsa ja
sealt metsateed mööda hobusega eemale.

Iõhwr pidude hooaeg awati.
Laupäeval awati Jõhvi pidude
hooaeg UENU Virumaa keskkorralduse

poolt näidendiga .Mu meelen kuldne
kodukotus." Rahwast oli wähewõitu

arvatavasti põhjusel, et K. Järvele
sõideti rohkesti.

Mäng ja kõik ettekanded läksid la
dusasti. Nii mitmekesist ja hoogsat sega-

eeskawa pidu, kus kawas sega ja mees

koori kwartett ettekanded, deklamat
sioone, näidend—ei ole Jõhvis olnud.

Lugege „Alut. Teatajat',

Rr. 71.

re

2.

Rootsi prints oma pruudiga.

Seisukord on selgitatud.

. üks ladina vanasõna ütleb, et wäiksed asjad sünnitawad suuri. Kuid sagedamini on meel õigem öelda, et suu
red asjad sünniwad iseenesest, sünniwad kui paratamatud, ilma waewase
tagant upitamiseta ja ilma suure kisata.

mida püüti niisamuti toppida kiunis-

Ka meie majandusliku arenemise

oli seda suurem, mida ligemale kau
gest külakolkast wöi prowintsilinnast
jõuda pealinnale ja mida körgerna kihi
ligemale tõusta pealinnas eneses, kus

selginemine wöi krooni hoidmise lahen
damine wiimasel riigikogu koosolekul

6. skp. tuli ootamata ja ilma suure
avaliku kisata, algades üsna pisikesest
asjast, — opositsiooni erakorralisest tea
daandest, mis hariliku kombe ja ootuste

järele oleks pidanud lõppema ka pisi
keselt ja maitselt. Kuid seal lõi oposit?

Rootsi kroonprintsi wanem poeg Gustav
Adolf ja Saksen-Koburg-Gotha printses Sy-

billy, Kobnrgi lähedal Neustadti linnas,
mis on kuulus mänguasjade valmistamise
Poolest. Pruutpaari pulmad peetakse hilis
sügisel Kobnrgis.

Perekonnamuuteid.

les kipub tulusid vähenema ligi pool
teist miljardit senti. Kui ei olnud kroo

Otse uskumatud on sarnased lood, nagu

nihoidmine kindel, siis võis asiole
vaadata ka nii, et auku võib kulla
luba, et valitsus võib Eesti Pangast
laenu teha ligi miljard senti, tust aga
seda summat muidu poleks saadud,
kui oleks tulnud lasta uut raha wälja,

riigi julgeoleku eest valvel, sõitis ühel

neist ärewaist päevist autoga linna-

sekohene ja selge wastus walitsuse poolt

mööda ringi ja otsis, kust saaks kiiresti
maja osta käesoleva vaba rahasumma

anda ja astuda awalikkufe ees samm,

eest.

mis lämmataks ka isegi walitsuse li
gidal seiswate

telgitaguste kroonikukutajate laagri.

mis terroriseeris kogu aeg meie ma
jandust ja ärielu ja tekitas rahvama
jandusele, kui ka üksikutele kodanikku
dele wäga suuri kahjusid.
Ja eks olnud ju seisukord otse wöimatu juba umbes aasta aega, alates
aasta septembris. Juba waremate meie

inglise naela langus meel seda rohkem
ärritawalt, nii et rahasummade omani
kud hakkasid kartma ja põgenema krooni

eest, püüdes sellest wöimalikult kiiresti

liswaluutasse wõi püüdes seda mahu
tada kinniswarade alla, et nii saada
omale raha asemele püsiwamaid ja
kõikumatumaid wäärtusi. Hoiusummade

omanikud püüdsid pankadest wötta
wälja oma hoiusummasid,

wähendades seega üldist raharingwoolu üle poolteise miljardi
sendi wõrra,

kohta, millest tahetakse saawutada kokku

konnale ülesandeks koostada kawa ametnike
palkade kärpimise ja koosseisude koondamise

kuuleme, hakatakse selle tööga jõudma lõ

hoidu riigi eelarwe kuludes. Nagu nüüd
pule. Paari päewa pärast loodetakse mi
nistrile esitada kalkulatsioonid niihästi pal
kade vähendamise kui ka koosseisude koon
damise kohta. Need esitatakse mitrnes va

riandis, millest majandusminister teeb va
liku ja esitab seisukoha võtmiseks vaba

riigi valitsusele. See vististi sünnib kõik
tuleval nädalal.
Nagn majandusministeeriumist seletatatakse, osutub uute abinõude tarvitamine
eelarve puudujääkide katteks paratamatuks.

See selgus iseäranis siis, kui riigikogus
läbikäigumaksu seaduse harutamine katkes

tati. Seni on kärpimiste teel eelarve ku
lude osas saavutatud kokkuhoidu 8,5 mil'

1932.

meeritud salajastest asjadest ja püüti
ette arvestada, et nüüd ja jälle nüüd
läheb kroon 25 wöi 50 protsenti alla.

ses ja kelle mees elukutselt peab seisma

Teatawasti majandusminister Zimmermann tegi läinud nädala lõpul oma amet

Tallinn; sept. algus

riigieelarve tasakaalus hoidmisega, mil

kuulus proua, kes ka iie riigiteenistu

Zimmermannil koondamiste kawa walmimas.

Narwast ei unune!

ratud nüüd rindel siht. Pearaskus on

arvati kõige paremini olewat infor

põllumeeste erakonna juhte, kes otse
koheselt ütles, et tema hääletab sotsia
listidega koos nendest esitatud üleminekumormeli poolt, siis muutus seisu
kord sarnaseks, et küsimusse tuli ka ot

Mi luuakse siiski jälle ohvriks,

Tänuawaldus.
Awaldan südamlikku fänu Narwa
linnapea Hra Lutsule, Narwa linnawalitsusele ja kogu Narwa seltskonnale
selle sõbraliku suhtumise eest, mis
minule osaks sai Narwa suwikontsertide juhtimisel. Eriline tänu ka neile,
kes austasid oma osawõtuga minu
lahkumiskontserti ning minu sõbrali
kele saatjaile rongi ärasõidul Narwa
jaamas. Kaunid mälestused iidsest

Kuid oleks petlik arvamine, kui
hinnata seisukorda, et nüüd oleme ras
kustest vabanenud. Reaalolukorra ras
kused on alles, ainult võitlus raskuste
vastu on nüüd kergem, kuna on mää

uue raha trükkimisega, mille poole ka
juba tüüriti, kui muretseti Riigikogull

Sawi ja Alide Iuuse; Kustav Kukk lahti saada, kas wahetades seda wä-

moro, Weera Michel, Iwan Tswetajew,
Aleksander Haritonow, Marie Saum.

vaadata. Aga kindlasti palju julge
malt kui veel mõne päewa eest.

giti, kuidas ühe kõrgema riigiametniku

panganduse raskuste pärast mõjus

Abiellumisi: Ei ole.
Surmajuhtumeid: Iwan Awaku-

rahanduse kitsikust weelgi suurendas.
Sarnane suhtumine ja tegutsemine

rahuldatuina homsele päevale vastu

seda Tallinnas mineval aastal rää

Sünde: Georgi Kröllov, Aweniir

ja Akulina Peschkura: Eduard Aleksan
der Rosin ja Tamara Lill; Nikolai Wiru
ja Helga-Iohanna Seppar.

hoiti sukasääres, et see oleks iga mi
nut käepärast ja saadaval, mis aga

veel lisa annab, siis võiksime üsna

Teemant, wanemaid ja tähtsamaid

inglise naela languse ajast minewa

ja Anna Morofow; Richard Kaitsa ja
Eweline Elifabet Tiido; Kare! Meski

waradesse ja välisvaluutasse ehk

siooniga äkki kaasa endine riigiwanem

2. septembrist kuni 9. septembrini re
gistreeriti Narwa perekonnaseisu ametis:

Wassilkow, Larissa Filipow, Ulo Paju,
Raimond Eslon.
Abiellumise sooloe: Nikolai Borowkow ja Irina Bessaborkin; Johannes

Uus saatejaam.

jonit krooni, kuid tulude ja kulude vahe
eelarves arvatakse tõusvat 12—13 miljo
nile kroonile.

N. Goldschmidt.

Kuid nüüd peaks aga kõigil sar
nastel asjadel lõpp olema, sest walit
suse juht on nüüd selgesõnaliselt öel
nud, et tema tahab krooni hoida ja
on seda ka tegema sunnitud, kuna nüüd

mis muidugi ju siis oleks ka selle
võrra odavam saanud. Kui aga raba
odavaks teha ei taheta, siis tuleb
augu katmine laenuga kõrwale
jätta
ja auk katta teiste abinõudega. Kuid
neid abinõusid ei saagi rohkem olla

arvati ucÜ päcwil uus ring
lräaiiuipr saarejaam 150 tilowaüttse ener
giaga. Seega va jaam tugcnmm kõigist se
niseist saksa saatejaamadest.

kui ka kõigist sellelaadilistest asjustjwee!

ei peaks jätkuma, tuleb rahulduda ka
uute maksudega, muidugi, kui nad pa

kui sisuliselt ainult kaks: kulude kokku
hoid ja suuremate tulude hankimine.

remad ja õiglasemad on kui hiljuti
kõne all olnud ja nüüd äralangenud

Kulude kokkuhoiu all aga saab olla

matud. Julgemad neist olid ka omalt
poolt otsekohesed ja jäid suures ena

kas hädavajalike kulutuste ärajätnline

läbikäigumaks; kuid kui ka sellest kõi
gest vee! vähe on, tuleb wastuvõtla

milliseid on siiski väga suurte sum

ka uued kürpimised ametnikkude palka

muses kroonihoidmise poolthääletusel
avalikult erapooletuks. Aga viimaseid

veepinna alandamise töödest, kuhu igaaasta maetakse kümneid miljoneid, siis

ka põllumeeste ja asunikkude krooni
kukutajate klike on avalikult alla hei
detud, on otsekoheselt nendest piir tõm

oli küllalt vähe, vast kümmekond ini
mest suure põllumeeste ja asunike nel
jakümnest saadikust, ja seegi arw vist
hakkab varsti kahanema, sest mingeid

võidulootust enam ei ole. Aga lõpu
lik kaotus peaks olema veel seda kind

lam, et abi, ei moraalset ega otseko
hest, kroonikukutajail ei ole loota mitte

vähemalgi määral ei keskerakonna ri
dadest ega sotsialistidelt, kuna neist

made peale, nagu piltlik näide Peipsi

uute teede tegemised ja ka vanade
parandamised, kui veel kuidagi aasta
läbikäia saab, siis sõjaväes sundtee-

meelepärane.

Tagajärjed on igatahes suured ja
positiiwsed,
mille kohta vist varsti pikemaid sele
tust hakkab ilmuma pealinna lehtedes.

Siin võiks aga lühidast: öelda, et
nüüdsest peale peaks kaduma hirm kroo

ni eest, peaks ärajääma krooni toppi
mine kas wõi poolvägisi igasuguste
kinniswarade alla, tema odawahinnaline sahkerdamine igasuguste välis
valuutade vastu jne. Teisest küljest
aga peaks kroon hakkama jälle panka
hoiule tulema, peaksid kogunema pan
kadesse tagavara summad, millest uusi
laene saab anda ja sellega äritegevust

elustada. Kui fiia juure märkida ka

veel neid rõõmustavaid teateid Amee

rikast ja ka Inglismaalt, et seal on
märgata tooresainete fuurmüügi hin

täna.

Ühesõnaga: kõik raskused on kerge

ehk weelgi vähema aja peale, kuna

mad kanda, kui on kroon kindel, ja

aastane 'teenistuse aeg haritud eestla

kui on teadmine, et ta kindlaks jääb.

sele on mõttetu aja raiskamine, rii
gile aga kallis rahakulutamine. Kuid

koosolek selle teadmise andis. —sk.

Meie arvates viimane Riigikogu

Suur lulelõrjeiiiier Ilm.

Kui nüüd küsida, mis tähtsus ja

siis on selle vastus rõõmustavalt

teada, mis tema eest osta saab ja et
tema eest saab poole aasta ja meel
kauema aja eest osta sedasama, mis

nistuse aja vähendamine kaheksa kuu

erakondadest pole kunagi kroonikukuta
mise poole kaldutud.

tagajärjed on sellel avalikul seisukoha
võtmisel kindlakujuliseks kroonikaitsmifeks tema seaduslikul tasapinnal,

des, sest on kindlasti parem see, kui

saada kindlat raha, mille kohta on

€inn süvas iõrwifeiiie walgusd.
Pühapäeval lõppes üleriikline tule-

tõrjenüdal. Narvas oli sel puhul lau
päeval ja pühapäeval ülelinnaline
karbikorjandus, mis soodsate ilmade

kujunes pühapäev, mil kor.aldati rae
koja platsil suur tuletõrje manööver.
Kella 12 alarmeeriti tuletõrjujad rae

koja platsile. Ajawiitmatult liikusid

tõttu võrdlemist hästi õnnestus.
Laupäeva õhtul korraldasid kõikide

tuletörjesalgad ühes tuletõrjevahenditega «õnnetuskohale", kuhu hakati

seltside tuletõrjujad läbi linna tõrvi
kutega rongikäigu, millest võttis osa

pritside abil jõest vett juhtima. Kõr

umbes 259 tuletõrjujat. Rongikäik lõp

gest mäest hoolimata juhiti vesi kergewaevaga raekoja platsile.

pes linna tuletõrje aias. Kell 9 õhtul
oli Peetri ühingu ruumes tuletõrje»

kõigiti ajakohased, siis läks tuletõrje

pidu, kus esineti mitmesuguste muusi
kaliste ja tantsu-e ttekannetega.

Suuremaks tuletõrje peopäevaks

AENÜ Narwa-Peetri osakond
awab kontsert-etenduste hooaja
21. sept.

Sügise ja talve lähenemisega hak
kab igasuguseis ühinguis ja seltsides
elu kiirematempoliselt pulbitsema. Nii
on asunud ka töö kallale UENU Nar-

dade tõusu, mis tuleb lugeda esimeseks
pääsukeseks kriistajajärgu pöördumisel

wa-Peetri osak.

uuele, päiksepaistelisemale aja
järgule,
mis meie eelkirjeldatud headele loo

töötavad Ed. Walgesnaulowi juhatu
sel Jaan Leemetsa 3. waatusliku üli
lõbusa naljamängu «President Nuia-

tustele ja tüütavatele väljavaadetele

tust" juures. Mäng, milles 12 tegelast,

Praegu osakonna noored näitlejad

Kuna Narva tuletõrjewahendid
manööver hästi korda. Tuletõrje vahen
dite demonstratsiooni jälgis suur rah
vahulk.

on aktuaalne külakomöödia. Seal ka
jastuvad kitsad kui ka avarad maaelu

perspektiivid Elujaatav, nooruslik,
energiast küllastatud sisu ja tegevus
lohutab meid äripäeva murede rägas
ja ühetoonilises halluses.

Selle näidendiga avab üENU

N-Peetri osak. oma kontsert etenduste
hooaja 21. skp. E. s. «Ilmarises".
Muuseas olgu tähendatud, et möö

dunud aastal oli sama näidend ka
«Estoonia" teaatri repertuaaris ja
estoonlased mängisid seda paljuid kordi

väljamüüdud saalile.

•MM*MMMMMO«M«MMWMOMaMS«MMMa«aaMüHM«MMMMaMMMMfwaWM«»OMMM«aMsao*o«MMeoMoaMMoaaoaoo«aeMMO«MMMM*oa«MNM oeoonooniiBoooiiaaaaaooBoooeaaoooDaaaBoeiiBaeooiKiMaaaao.Bnn^... no oo on

j 7-me päeva pärast loosib E. Punane Rist.

f Saatke kupongid ära. Loterii ülejääk läheb tiisikuse vastu võitlemiseks. Saatke kupongid ära. !
šeaeaoaaaeaaaoaaoaaaa«oaoaeaoaaeoaoaaoaaoaoaoceaoaaaoaaaoaaaaaMaaaaaaaa8eeaaaeooaaaNNwaaae(iasaeaaaoaBaaaaeeeaoaaeaeaaaaaaaaeaaaaaaaaaoaoaoaaaaaaaaaaaBaaaoaeoaoaaaeeeaeaaaeeaoeeoaaaaaaaaeaaaaaaoao«eeeoaaaaoaaaaaoeaoeaaaBe”

üaaiegu.
Adolf Kraan.
•• •• nm

Teha head oma ligemisele, aidata
teda ta hädas ja puuduses — milline
inimeste, seda enam veel jumala meele
pärane tegu.

Kruustikud teadsid seda, ja nad
tahtsid kordki elus olla helded, ning
ohverdasid „Kuldse Südame" korjajaile
terve kotitäie vanu faapaladu.

sama, koguni linna tähtsamate ja lugu-

peetawamate kodanike poolt, lõid ka
Kruustikud oma seisukohtades kõikuma.

«Küll siis midagi ikka on," arvas
madam Kruustik „kui juba targemad
inimesed seda ütlevad."
Ta ise kui ka ta sõnakuulelik ja alati
teenistusvalmis mees ei saanud ikkagi
sellest õiget otsa ega aru, et inimesed,

noored ja tööwõimulised, võivad nii
vaesed olla, et neil pole enam leibagi
suhu panna. Olid nemadki elanud oma
aja ka kohe mitte jõukalt. Kui nad alles

duse, sest neil linnas kolm suurt maja
ja kõik?

Tsss!.. — Kuidas võite nii kas

vatamatult ja ebaviisakalt käituda?
Moodsa elu leksikonis ei mainita nii
suguseist asjust poole sõnagagi. Ja kui
te üldse tahate korralik kodanik olla ja
elus edasi jõuda, pealegi austust ning
lugupidamist teenida, — siis suretage
sarnased küsimused juba oma südames
ja ärge andke neile wähemadki võima
lust seal sigida.

Kuid asja enda juure.

viga." arvas emand Kruustik «sellest
ma enne surma ei parane."

Ja mis parata. Kui seda nõrkust
juba noores eas, siis kui iseloom alles
kujunemisel, pole osatud välja ravida
tuleb nüüd vanaduse päevil selle all
rängasti kannatada.

Nii oligi. «Kuldse südame" korja
jate sisse tulles andis Eva kohe Ma
disele käsu pööningule minna ja seal
leiduva kõik vana saaparisu alla tuua.

Seni kui isand Kruustik sõnalausu
mata temale antud ülesannet täitis,
läksid korjajad maja teistesse korteri

See juhtus nii, et madam Kruustik soovis valmistada endale jõuluks

merele wälja purjetasid, ei olnud neil

Kui madam Kruustik oli teinud

erilist pühaderõömu,aidata kedagi vaest,

muud vara, kui julgus ja visadus,

aasta ümber head äri, hangeldades ühe

tesse.

tõelist ja nõrka, kes aga kannatab töö
puudust ja kellel palju väikseid lapsi.

soov kord rikkaliku saagiga wana-ea

ja teise tulutoova asjaga, pannes

Kruustikud olid nimelt lugenud aja

Ning siin nad nüüd olid. Kõik oli
läinud kuidas varem unistatud. Ju

Umbes viie minuti pärast oli Ma
dis tagasi. Ta tahtis hakata juba koti
suud kinni siduma, kui ta teinepool
end sellesse toimingusse segas. ,,Ega

lehist ja ka teiste suuläbi kuulnud, et
nüüd olewat millegi pärast hulk inimesi ilma tööta. Alul ei tahtnud nad

seda kuidagi uskuda, et maailmas
järsku töö otsa lõppenud, sest nüüd ju
inimesi vähem, kuna enne södagi jät

kus tööd kõigile, kes seda aga teha

tahtsid. Puha tühi lora ja laiskade
wale-jutt! Kui aga siis seda juttu ha
kati rääkima sagedamini, ikka ühte ja

oma abielulaewukesega ühiselt elu ulgu

rahusadamasse tagasi jõuda.

mal koguni kinkis neile kaks tütart ja
ühe poja. Nüüd olid lapsed juba koo
litatud, wanem tütar. Leida, mehelgi.
Poeg. August, pealinnas suur härra.
Ainult noorem, Linda, see pesamuna,

vajas veel hoolitsemist. Aga küll te
magi teeb pea oma kena partii, kan
natust vaid pisut. Küsite muidugi, et
kust Kruustikud said nii suure varan

kokku kauni summakese, mis kui pool
muidu ja nagu iseenest ta kukru kogu

nud, ta tundis nüüd väikest südame
tunnistuse piina, wõi midagi selletao
list, mis talle oleks nagu teinud ette
heiteid. Ta imetles wäga selle isevärki
tunnetuse üle oma südames, sest ta oli

ju ausasti, kellegilt ra eraomandust
võtmata teotsenud, seadustega kõigiti

kooskõlas ajanud oma äriasju, kuid
ometi...

«See mu isa liig ausa isoloomu

sa ometi mõtle mi uisa-päisa kõike seda

neile ära ande? — Papa, hull, siin
neil saabastel ju ilusad terved sääred,

neist saab hüüd lappimisnahka... ja
vaata need — jumala terved pool-

tallad all! Niimoodi ikkagi ei wöi,

anda majast väärtuslikke asju välja.
Mõtle ometi, mis see maksab, see oleks
lausa pillamine."

«Aga Eva, mis nad nende vii
maste närudega enam teevad, mis
kuhugile ei kõlba? Nendega pole ju
muud peale hakata, kui ära visata".
,,No-ja, noh... kus on str mõistus,
papa? Selle jaoks nad ju ongi, need
tööta töölised, et mis meile enam ei
kõlba, seda neile ära anda; küll nad
siis kõike seda parandavad ja ümber
teevad, neil aega selleks küllalt. Kui
neile aga midagi korralikumat anda
jumal, nad saavad siis uhkeks ja jää
vad laisaks. Meie, korralikud kodani
kud, maksude maksjad, elu ja riigi
ülalpidajad, peame hoolega selle järele
valvama, et see hulgustekari käest ära

e: läheks, ja meil endil viimaks üle
pea ei kasvaks/'

Nanvrd korjajad lohistasid hääl
meelel ränga koti trepist alla, olles lii

gutatud pererahva heldusest. Maja

proua Kruustik: süda oli nüüd nii
kerge, ta tundis tõsist jõulurõõmu pü
hade lähenedes.

11»»*t«f* Teatad-.
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Bene diktiiniIkloostriWaulinzella^ waremed.

Ä. T&nuvimi.

..neil Nliadel. kus Mii iiM» ml"
Jsiklikke mälestusi wubuviigi Iccmispceewilf.
'| Sealt, kus maa on küntud kuulidest, kus haljas looduses pu-

tegudest.
— Keldrimägi
—jasajandite
sõjatallermaa.
— Mida
Inetawad
ünsed
aherwared
kogu ümbrus
kõneleb kangelas
kõneleb meile minewik?
(Järg).

22. now. ISIS. varahommikul,
kell 7, oli esimene punaste rünnak.
Enamlased olid Iamburist juba õhtul
wöi öösel wüljalulnud ja Juhan Laasi
talu taga ennast kogunud. (Nimetatud

talu asus praeguse „Wabaduse tam
miku" wastas' teise! pool maanteed,
praegu näitawad mõned haawad, mis
talu ees kaswawad, seda paika; talu
on praegu ülesehitamata ja aherwarres). Gt Laast talu sakslaste traataiast
ja müramast kuigi kauge! ei seisnud,
siis peatasid seal sakslaste ajal alati

Wenemaa poolt tulijad ja malwastd
aega kuidas Narma püüseda, mis raske

ülesanne. Paljud ööbisid seal ja wiibisid talus päewade kaupa. Juba õh
tul enne punaste tulekut ilnrus tallu
Iamburist

üks naisterahwas punase sõduri

. mundris.
kes punaste nõust teatas, kuid Laas
ei saanud midagi parata ja pidi pai
gale jääma. Kui punased kuulipildu
jast ja püssidest talu kohal sakslastele
tule awastd, ei vastanud kohe wiima-

sed jalamaid. Siis aga awasid nad

wamini ettevalmistatud. Keldrimäel
panid meie wähesed mehed enamlas

paar sõna lisada.

Keldrimäe nimi, mis wabadus

tele wastu ja siin oli wabadusesöja
kätki. 28. now. otsustas Narwa saa

sõjas ajalukku jääb on nüüd „W a b a-

tuse, sest enamlased tungisid mitmest
kohast peale ja sakslased läksid linnast
minema, sest enamlased ühwardasid ka
merepeall pomme linna pilduda.
Keldrimäelt näeb silm ümberkaud

mustatud. See on meie wabadus
sõja esimene lahingu plats. — fu*
meie poolt käputäis wöitlejad 110

seid kohti, mis wabadussõja ajal võit

luse tallermaaks olid. Siin ja seal
näed traataedade ees kahurikuulide
auke. Paljud on juba kohtunud, paljuid on juba põllumees tasaseks teinud,

kuid majade aherwarred püsiwad
meelgi.

Paistavad Sahonje ja Retska kü
lad, paistab ja walendab kaugelt üle
mõisa walge weskikere, punaste piiri

des. Ja paremat kätt Dolgaja Niwa

d u s e t a nr m i k u g a" seotud ja jääd

meest punaste hulkade wastu wõitles.
Juba 1939. a. sügisel alustati tööga
ja tammik, mis esimeste lahingu wen
dade mehemeele sümbolina rajatud,

õnnistati ;a awati mais 1932 a. Mar
mori tahwlil, mis tammikus suure gea
niit-kiwi külge kinnitatud loeme:

„Snt algasime võitlust rahwuslitu vabaduse ja riikliku iseseiswuse
eest 28. now. l9i8".
Ja alamal:
„Selle puiestiku — Wabadustammiku istutas 1930.—31. a.
Wabadusristi Wendade

küla. Ja meel midagi, mis Keldri

mäelt ei paista. See on Lilienbachi

ühenduse Narma osakond".

ehk parunimöisa kiwirehe waremed, kus

Kaowad inimesed, kes siin kord

sügisel l919. a. punased söjawangid

wöitlesid, kaowad ka need, kes selle
tammiku istutasid, kuid tammed hal>
jendawad ja jutustawad tulemastele
põlvedele kuidas Eesti loodi ja head

rehepõlemisel hukkusid.
-r-

Lisaks minu ülewaltoodud kirjuti
sele (kirjutatud mais 182 i) oleks meel

wõitlemist lõpuni wõitles!

punaste pihta talu sihis suurtüki tule,

mis majalt katuse ja lae ära miis.
Laasil said tule läbi kolm lehma ja
hobune surma, kuna teisel perel, kes
teisel majapoolel elas koguni neli lehma

hukkus. Inimesed, kes talus olid, pu
gesid woodite alla, Laas puges wüikesse keldrisse, mis ahju taga.

Sinna puges ka naisterahwas pu
nase sõduri mundris ja tahtis Laasist
tahapoole pugeda.

— Noh, kas sinu elu siis kallim on!

sõnas Laas. Warsti käis uus pauk,
mis ahju purustas. Talutütar aitas
isa pärast keldrist ahjukiwide alt wälja.

Imelikul kombel ei saanud taluinime
sed keegi surma ega wiga.
Punased põgenesid kui ju walge oli,

maanteest ja talust pahemale poole,
metsa mõnda surnut maha jättes. Saks
lased neid tagaajama ei läinud. (Suur
tükkide kuuliaugud Laasi talu endises
õues on meel praegu muist alles).

Teine punaste rünnak
oli weidi hiljem 28. now. 1918jaluge-

Kchila-rjärwc sai haani hant/elasle m älcslustn on uiu endi
11. septembril awati Kohtla-Iärwel

wabadussöjas Iärwe küla wahel lan

kooswiibimine, millest wötsid osa kut
sutud külalised.

genud kümne kalewlase mälestuseks
ausammas.

konna tegelased. Hiljem asetas hra mi
nister langenute mälestuseks wabariigi

Narwalased wüljusid Narmast hom
mikul kella 7 paiku liidu eest autol.
Iöhwis ühinesid narwalastega kait
seliit ja kohalikud wabadussöjalased.
Kohtla saabumisel sammuti kohe riwikorras muusiku helide saate! ausamba
juure. Samas korras mindi peale au
samba avamist rahvamaja juure. Narwalastele oli kwhaliku wabadussõjalaste poolt korraldatud lõuna metsas
murul. Cnt wihmasadu segas löuna-

walitsuse nimel püstitatud mälestus

tajaid. Lõunatamist jatkati kinnises

Pidulikust awamisest wütsid osa kaitsewägi, kaitseliit ja wabadussöjalased.

Wiilnaste seas oli ka Narwa liidu
20 meheline meeskond.

Ausamba awas kaitseminister Ker e m. Peale waimulitu osa esinesid
püewakohase kõnega, i. diiwiisi ülem

kindral Tõnisson ja mitmed selts

lastekodu püstitamisel. Kogu see maja
läks maksma ümmarguselt 115.000 kr.

Uue hoone awas linnapea J. Luts.
Vahepeal laulsid lastekodu kas-

wandikud .Kus on kurwal kodu".
Edasi kõneles lastekodu juhataja
hra Böckler, kes soojades sõnades kir

jeldas uue lastekodu tähtsust. Uus
lastekodu olgu kasvandikkudel mitte
ainult warjupaigaks, waid ka koduks,
kus kurbi ja röömupäiwi läbi elatakse.

Peale lastelaulu „Tulge meiega"

laule.
Skautide pidustustest wõttis osa ka

Suusõnalist terwitusi tõi poistele
gaidide malewa abiwanem pr Söster,
kes andis ka skautidele üle tüdrukute
pooli kingitusena koduruumide ilustu
seks nägusad aknakardinad. Terwitus-

Jngeris asuw hundipoegade kari pea

telegramme oli saabunud aga seda
rohkem. Skautide peastaabi ülem „papa

Kojusõitu alustati kella 6 paiku
õhtul Narwa saabuti kella 8 paiku.

Hünerson" wabandas, et ta ei saanud
isiklikult Narwa noorte peopäewast osa
wötta; ta soowis skautidele ja hundipoegadele uues kodus raugemata töö

Narwas langes üle 2'7a mil

tahet ja jõudu. Edasi oli saabunud

Narwa wabadussöjalased asetasid
suurema lillekimbu.

Hiljem oli kohalikus rahwamajas

hra J. Hünerson, Tallinna linnapea
hra Uesson Viljandi linnapea Marama,
kolonel Triik ja teised.
Aktusele järgnesid lastekodu k -s-

Läinud augustikuu jooksul on
Narwa kriruinoalpolitsei piirkonnas
toimepandud s 19 kuritegu, mille järele
kahjusumma tõuseb 261.387 kr. 49 sen

dini. >19 kuriteost on kriminaalpolit
seil korda läinud awalikuks teha 58
kuritegu, mille järele kahjusumma oli
253 972 kr. 92 s. Sama kuu jooksul on
weel eelmiste kuude kuritegusid awali

Lühikesed näidendid olid sedawörd
lõbusad ja koomilised, et suure hu raiga

kuks tehtud 15, mille järele on kahju
summa 7i>3 kr. 19 s. Vahi alla wöeti
13, läbiotsimisi toimiti tagajärjega 20
ja tagajärjeta 32 ning otsitawaid leiti

jälgiti neid. Peale muusikaliste ette
kannete pidas J. Metsatalu lõppsõna.
Kella xj{l paiku algas ruumidega
tutwunemine. Selgus, et maja on aja

Narwa kohus sõidab Wafknarwa ja Gk njatina.

wandikkude ettekanded.

kohaselt ehitatud.

, Kui ring oli tehtud läbi koridoride
ja 'tubade, * juhiti kutsutud külalised
söögisaali, kus teed serweeriti..

Lahkudes uutest lastekodu ruumi
dest kirjutasid külalised oma nimed

13 isikut.

Narwa 3 jaoskonna rahukohtuniku
kohtuistungid peetakse Ska-jatinas 27.,

28, ja 29. septembril ja Vasknarwas
30. ja 1. oktoobril. Viie päewa jook

külaliste raamatusse.
Soowime omalt poolt kaswatajaile

sul tuleb arutuse alla 109 asja ümber
Narwa kohtu väljasõit seisab ühen
duses kulude kokkuhoiuga, sest saja
akti järele tuleb ülekuulata mitusada

edu töös ja õnne ja terwist noortele

tunnistajat, kelle Narwa sõit 40 - 50

kaswandikkudele!

kilomeetri tagant oleks kulukas.

terwitusi kpl. Takunowitshilt (Valga),

>| Sporl Dtuwwas |w.i«a!ise*a-Kt sm

kaga nina all. Kohtunik körwaldas
Almanni mängust. Sama teed läks ka

looks", sest mõlemad Narwa Uiduklassi

w. w. Noony. Ta lõi palli täie jõuga

meeskonnad — „Wöitlsja" ja Hokeyklubi sind võrdlemisi suurte kaotuste

wärawa kõrval seiswate kisategijate
poiste sekka. „Kalew" mängis 9 me
hega. Veel on „Võitlejal" wõimalust

osaliseks.

„Wöitleja" kohtas Narwas Tallinna
^Kaleviga". Mäng oli nagu tawaliselt

ilmetu ja aeglane. Ka „Kalew" ei ol
nud iseenesest ei tea mis. Esimesel
poolajal mängis „Vöitleja" tuule soo
dustusel, kuid see ei takistanud teda
juures. Nagu wöis arwata, kujunes

Hokeyklubit pooletostna „kurwaga."

Kohe alul lõi „Kalewi wasaksisemine püüdmatu pommi wärawa üles
nurka. Lühikeste vaheaegade järele
lisati veelgi 2 juure, nii et peagi kuju

lil» Jlui. telijas'.

nes vahekord katastroofiliselt suureks
— 4:0. Siis aga tuli mängusse pööre.
„Wöitleja" sai kasutada ^nurgalöögi,

Palli saatis peaga wörku Rattasepp.
Nüüdsest peale läks „söda" lahti. „Ka-

lewi" mängijad tegid korduwalt ras

keid wigu. P. p. Almann lõi Narwa

Neljapäeval, 8. sept. kell 5.30 õh
tul kohtasid jalgpalli-murul „Linda"
ja UENU N-Peetri osakonna jalgpalli

kaitsma. „Kriisi" lõppedes arwati, et
nüüd on reaktsioon möödunud ning

meeskonnad. Võistlus algas tasawügi-

ja ebasoodus pallilahingu löömiseks.
Kohtunikuna esines jalgallrwäljal
Kruusmann.

tas hra Dobroshewsky ja Punase Risti
Narwa osakonnalt hra Kresla. Samuti

terwitasid „Pöhja Kodu" . nimel hra

M. Ambos ja „Pöhja Eesti" nimel
hra L. Grandberg.

Tervitustelegramme
saatsid Haridus- ja Sotsiaalminister

surumisega. Noorsoolased tõmbusid kait

järele otsustades uus „kriis". Nimelt

sesse. Vahest õnnestusid mõned kom

tahavad mitmed mängijad seltsist lah

binatsioonid, kuid palli lindalaste

kuda. Südasnwel juba lahkus pool
kaitsja Leets, nüüd loobus mängimast

kaitsja Kodaniberg. Mölemil on kin
del kamatsus 1. dets. jalgpallimeeste

„jüripäewal" end jalgpalliliidus mõ
nesse teise seltsi ümberregistreerida lasta

le wi" võit 4:1.
Samal päeval mängisid Tallinnas

teine mängupool wärawatesajuliseks.

suure „kriisiajajärgu". Peaaegu pooled
esimese meeskonna mängijad lahkusid
seltsist ning läksid üle wööraid „wärwe"

nas on alanud kõigi tundemärkide

li mtr. löögist wärawat saavutada,
kuid Kalwi mõistis palli wastu posti
lüüa. Mängu resuldaadiks seega «Ka
säälne „Sport" ning Narwa Hokeyklubi! Narvalastel käis säälne käsi
veelgi halwemini. „Sport" kostitas

poolajale minemast kaotajana seisu 1:0

ter hra Johanson, endine Narwa lin
napea J. Herman, 3. wene algkooli
juhataja hra Iwanom — endine las

Teine poolaeg algas Undalaste

on olnud Viktor Reijo, kes elab

Narwa wallas. Viimase juures läbi

Pühapäew kujunes tõeliselt Narwa

mehele sihilikult jalaga ja sähvas rusi-

järjega 2:0 lindalaste kasuks

suwitajate asjade ja riiete wargaks

jalgpalli mustaks päewaks, „Vater-

„Linda" ÜENÜ N-Po. 3:0.

Kuid need ilusad lootused naiwad
weel käesolewal hooaja! kokku varise
wat, sest „Wöltleja" jalgpallimeeskon

politseil korda läinud kindlaks teha, et

Narwa jalgpalli „must päew.”

Märjal wäljal 3 kuiwa.

selt, kuid warsti pääsesid lindalased
juhtima. Noorsoolaste läbimurded ei
annud tulemusi. Pooltkjale mindi taga

Jöesuu suwitajailt mererannas asju
ja riideid. Nüüd on Narwa kriminaal

otsimisel saadi ka osa warastatud asju

Teatawasti elas „Võitleja" üle

wõidakse une hooga tegewusse astuda.

tabati.
Mööduuud suwel warastati Narwa-

kätte.

.Wõitlejar' jällegi „kriisiaeg".

witust hra G. Matta, Narwa malewkonnalt hra K. Maasik, 4. eesti alg
koolilt hra T. Käbin, naiskodukaitselt
pr. Puussepp, Narwa wene emigrantidelt hra Sobolew, endiste kaswandikkude nimel terwitas hra Kas.oandik, Vene gümnaasiumi poolt terwi

Narwa-Iöesuu mereranna-waras

Tartu malewa juhilt skm. Michelsonilt,

nalt linnapea Awikson. Edasi terwitasid endine Haridus- ja Sotsiaalminis

tekodu kaswandik, „Võitlejalt" tõi ter

täies koosseisus.

professoritelt Paldrokilt ja Saralilt,

mille toimetas hästi p. ä. Loodes.

järgnesid rohkearwulised terwitused.

Terwitusi andsid edasi Narwa linna
volikogu poolt J. Hansing, Viru maawalitsuselt hra Kiiwer, Rakwere lin

wawanem andis siis maja wötmed üle
skautide malewa juhile.

ruumis.

Unna uus lastekodu awati pühapäewal
Hulk levwiiusi ja. lelejgFCXztizxie.

liste raskustega tuli wöidelda uue

Pühapäewal toimus skautide kodu pidulik awamine.
Pühapäewal toimus Narwa skau kpt. Kolgilt (Pärnu), end. Narwa matide malewa uue kodu awamine. Sel lewajuhilt usk. Millerilt (Rakwere
puhu! oli korraldatud kell 5 p. l. uue mal.)., Tall. kaitseväeteenistuses wnkodu õues Hermanni tän nr. 3. waba- biwalt Narwa mal. merirühma juhilt
öhu jumalateenistus, millest wötsid 2. jsk. Ao Vakfllt jne.
Õhtul oli korraldatud „Ilmarises*
osa vea kogu maleva ning kutsutud
külalised. Vaimuliku talituse pidas omawaheline kooswiibimine teelauaga,
õp. G. K i w i s t e, kes pühitses uue millest wõttis osa pääle 200 noore
maja noortele. Peale pühaliku talituse ühes kutsutud külalistega. Samas an
manitses malewawanem hra Jüri dis malewawanem hra J. Välbe kol.
V ülbe noori, et nad hoiaksid oma Tosferile üle aumärgi „swastika" ühes
fobit ilusana ja puhtana ning kogu wastawa eiplomiga. Skautidele Valdtöö uues majas suundugu au ja õig manile ning Brunsile anti üle „eeskuluse piires. Samas loeti ka ette male- julike skaudi" diplomid; hundipoegawawanema päewakäsk. Järgnes lipu- dele Tõnissonile ning Karlsbachile
tõstmine. Võimsa hümni saatel kerkis „eeskujulike hundipoege" diplomid.
esimest korda uue, noortele kuuluma Koosviibimise ajal kandsid ette skau
maja lipumasti skautide lipp. Male did päewakohaseid skautlisi palu ning

märgi juure pärja. Samuti asetati

See katus kalku mu ja k

algas Narwa lastekodu pidulik arvamise aktus. Kokku oli tulnud umbes
3—4 sada külalist. Vaimuliku talituse
toimetasid praost J. Ialajas ja prees
ter Anderson. Settele järgnes ln. Metsatalu kõne uue hoone ehitamisest.
Oma kõnes näitas ta, milliste raha

Skautidele «oma kodu ja kolle”.

rida pärgasid ka organisatsioonide poolt.

jonit kuritegijate küüsi.

Pühapäewal, 11. sept. kell xjA p. l.

Suuremaid ja kaunimaid kloostriwaremeid Saksamaal, Tüürmgis, 800 aastat
wauad. Klooster ehitati ja õnnistati sisse 1132. aastal, kuid«ttalnpoegade mässu ajal
1525 aastal laastati ja lõhuti ta ära.

..Wöitleja" H - Linda" 2.2
Reedel kohtasid linna spordiwüljal
„Wõitleja" i! ja „Linda" jalgpallimees
konnad. Võistlus kujunes harukordselt
tasavägiseks; palju ei puudunud, oleks
suuri edusamme tegew ,Linda" wöistlusest wöitjana wälja tulnud. Esimene

poolaeg lõpe ps 1:1, kusjuures ..Võit
wörku ei saadud toimetada — ka mitte leja" saawulas wärawa wabalööaist.
kahest trahwilöögist.
' Kogu mäng lõppes viigiga 2:2.
Mängu tulemus oli lindalaste ka
Kohtunikuna oli Kodaniberg asjalik
suks 3.0? Mängus valju wilet ja hoo ja täpne.
limatust. Veidi enne mängu sadanud
Võistlust jälgis ka lindalaste pat
wihma tagajärjel oli spordiwäli märg roon „Linda".

Peadirektor Camesasea
Narwas.
Sel nädalal saabus Narwa Kreen
holmi puuwillasaaduste manufaktuuri
walitsuse peadirektor P. Camesasca,
kes kohapeal tutwub vabriku tegevu
sega.

Ühes sellega on kuulda, et wabrik
jatkab oma tegevust senise arvu töö
listega, keda praegu arvult 1980.

8 Õpilast rohkem.
Narwa wene ühisgümnaasiumi on
esimesse kassi sisse astunud 34 uut
õpilast, kuna aga läinud sügisel sisse-

astujate arm oli 29. Õpilaste üldarv

koolis on 154.
Nimetatud ühisgümnaasiumis töö

tavad uute õppejõududena wõimlemise õpetaja R. Utt ja joonistamise
õpetaja A. Tuisk, kutsetunnistuste
puudumisel lahtiregistreeritud Topmani
ja Radlowi asemel.

illita» nr

Nr. 71

• I iUtinfi lillilt
Tabati tagaotsitaw.

Väsinud laantekuninga surm

Neil päewil tabas Rakwere jaamas
raudteepolitsei konstaabel Sack rong
nr. 5 läbisõidul üleriiklikult tagaotsitawa Johannes Luttwerki, keda süüdis
tatakse N. S. § 1694 järele ja kuulus

Narva-taqa tapeti haruldane metsloom — 1 ) puudane põder.
põtra tagaajama. Jahti peeti köitega.
Alul piirati sisse metsatukk köiega, et

Laupäewal, 10. sept. surmati

Narwa vallas Lilienbachi asunduse
lähedal metsas põder, Hirmunud
loom aeti tupikusse ja püüti kinni.
Silmuse kaelawiskamisel oli põder

loom ei saaks põgeneda.

Iärk-järgult tõmmati püünis koomale, senini kuni loomal, kes oli õige
wäsinud, ei olnud enam pääsu. Mo

nii wäsinud. et langes jõuetult

mendil kui keegi püüdjatest wiskas sil
muse loomale kaela, langes põder jõue
tult maha, ega tõusnud enam jalule.

samblale. Narva metskonna met
saülema kohale jõudmisel ott loom
suremisel.

Metsaülema korraldusel surmati

ta ja toodi Rarwa.
Looma eluskaal on umbes 10
puuda ja wanus umbes 2 aastat.
*

Umbes kella 5 paiku päewal nägid

Rarwa wallas Sahonje küla elanikud

arusaamatuks, millest tingitud looma

ilmumise teade lewis kiiresti üle küla

ja peagi kogu küla meespere asus

Siseminister Narmas.
Pühapäewal kell 3 p. l. saabus

autol Narwa-Iõesuu kaudu Nar

puks maha.

Kinnipüütud loom jäi lamama samb-

müüdi põder Rarwas oksjonil ära,

lale, mna püüdjad teatasid põdra taba
misest Rarwa metsaülemale. Wiimane
sõitis kohe kohale. Saabumisel oli põ
der suremisel. Nähes, et loom ellu ei
jää, lasi metsaülem ta surmata.
Hiljem toodi tapetud põder Narwa.

metfapraaker Lepiksonile 2305 sendi
eest. Peale looma Narwa toomist alus
tas Narwa metsaülem juurdluse rödra
püüdmise ja suremise seisukorras leid

Loomaarst dr. Link leidis, et põdral
ei olnud sisemist wigastust. Ka ei lei
tud looma kehal kuulihaava. Jääb

metsas isapõtra. Haruldase metslooma

wahi alla wõeti ja Rakwere wanglasse
paigutati.

Haruldase looma piiriäärses met
sas tabamine, laseb oletada, et loom
tuli üle piiri SESR-ist siia. Arwatakse,
et teda juba sealpool traataeda taga
aeti, mida jatkati ka siin. Kestwa põ
genemise tõttu wäsis ta ja langes lõ

12. septembril kell 10 hommikul

5 krooni. Kahjukannataja kedagi süü
distada ei tea.

Põllumajanduslik näitus
Narwas.

arreteerimisele, mille pärast tema kohe

surmani-wäsinud olek.

Nii sattus põder tagaajajate püünisesse.

värskete ahvenatega, sel ajal kui tema
einelauas teed joonud. Omaniku kahju

wa siseminister A. Anderkopp ühes
piiriwalwe walitsuse ülema kindral
Kurvitsaga, et tutwuneda kohapeal
piiriwalwe tegevusega. Paar tundi

hiljem lahkus minister Narvast.

Venelaselt varastati kalu.

mise põhjuste selgitamiseks.

Kuuldawasti antakse juurdlus hil
jem kriminaalpolitseile edasi selle jät

Politseile teatas Mustwees elutsew
venelane Grigori Mikulin, et ööl vastu

kamiseks, sest põdra jahtimine on meie
metsades keelatud.

10. septembrit varastatud temal Sonda
jaamas, õuele viiwa trepi pealt 20 klg

Alutaguse põllumeesteselts on ot
sustanud tuleva aasta sügisel Narwas
korraldada põllumajandusliku näituse.
Näituse platsiks kawatsetakse wõtts

linna tuletõrje aed, kus ka eelmised
näitused on peetud.

Puhkusi jaamapersonalis.
Narwa jaoskonna hoonete järel
vaataja hra Talberg viibib praegu
järjekorralisel ametipuhkusel. Puhkusel
viibimise ajal täidab töökohal ajutiselt
tema kohuseid Narwa jaoskonna vanem
tehnik A. Podoschik.

Kuulutage „Alut Teal."

Westerw aiii 27, Peeti kiriku
wastas

Jõhwla.

Jõhwls.

Turupl. 5.

Laste- ja naiste
haigused.

Sugu- ja
sisehaigused.

Wastuwõtt igal äripäewal Kõnet. 10—1 ja 5 — 7
pühapäeval 9 — 12.
kella 3—5 ja 7—8,* piihaRüütli t. nr. 11 — 2.
päewiti kella 12—1.

Saadawal alati walmis puusärgid
maitsekalt ehitud odawate hindadega.

Samas watmistatakse ka mööblit
wõistlemata odawate hindadega. Töö

Tagasi jõudnud

Dr. c. Btiher

korralik ja kiire.

iLCUUDjaKo

Dr. Meiu

Telefon 195.
Erahaigefe wastuwõfmine

Kreenholmi haigema Nina-, kõrva-, kurgu-,
jas iga päew

sise- ja kopsuhaigused.
Vastuvõtmine igapäev

kl. 12—1 ja 5-6.

Dr. A. Kress’l

Nisu kasvatajate
soovi kohaselt oleme nisu

korteris (Suur tän. 20) tei- kella 1 — 2 ja 6 — 7V*.
Salme tän. 2 Tuisu majas.
sipäewal ja reedel kl. 7—8.

Aurulaewandus

= A.-S. „Peipsi“ =
sügisene sõiduplaan 1932.
(kuni muutmiseni).

a.-l. „KOIT"*)

a.-l. „W O I T J A"*)
Kulgult Wasknarwa:

ka Jõhvis avanud,
nimelt võtab meile Jõhvi jaamas nisu

vastu hra A. VILLERS,
Turu plats nr. 7.

H./s. žtolermaiim suwiwilja õlgi
Teatada Jõhwi alewi, Lille

tän. 5. A. WEBER.

Teadaanne.

Narva arstid.

Sellega anname avalikult teada, et ole
me Voka küla ja Voka asund. talumaade

Tagasi tulnud

jahiõigused ära rentinud
ja keelame võõrastele ülaltähendatud maa
del igasuguse jahipidamise, nii ka püssiga

ja koertega ülekäimise. Selle keelu rikku
jad saavad seaduslikult vastutusele võetud.

Rentnikud.

õhtune

jaamadest

reisirong

Narvast
Soldinost
Auverest
Vaivarast

Orult
Jõhvi alevist
Kohtlast
Sondast
Rakverest
Tapalt

Jõuab Tallinna

22.30
22.43
22.57
23.12
23.27
23.52
0.16
0.59
1.45
2.52
6.00

Hommi

8ega
(piima)
rong

kune
kiirrong
4.40
4.51
5.02
5.13
5.25

7.50
8.11
8.32
8 h6
9.16

5.4.4

ei peatu

6.01
6.32
7.12
7.54
9.39

1Õ.3*
11.58
13.45
18.35
22.24

Lõunane

kiirrong

Tamsaiust

Jõgevast

jõuab Tartu

23.30
2.45
3.25
5.01
6.13

12.17
13.10

▼astutav toimetaja V. M natal.

—

1. sept. kell 5.—

Wasknarwast Kulgule:

Eriala: Haava-, nina-,

1. okt. „ 6 —
21. okt. „ 7.—

kurgu- ja kõrva

igal pühapäewal kell 14 ja

t

Erahaigede vastuvõtmine
Kalevi vabriku haigemajas
Vastuvõtmine k. 10 -1 ja
11 — Vo12 ja 6 — 7.
Vs^—67 a*

Igal esmaspäewal, teisipäewal,

21. now. „ 7.15

neljapäewal ja laupäewal alates:

1. sept kell 5.—

alates:

1. okt. , 6 —
21. okt » 7.—

1. okt. kell 12.—

15. now. _ 11.—

21. now. , 7.15

*) Alates 1-st oktoobrist aurulaew „Koit“ esmaspäewadel Ja

reedel sõiab Kulgult Omutisse kell 2 päewal, Omutlst tagasi
Kulgule teisipäewadel ja laupäewadel kell 5 hommiku

Rüütli tän. 18
Luchsingeri maja.

Juhatusel on õigus tarbekorral sõiduplaanis täheudatud

laewa asetada teise laewaga. JUHATUS.
Sugu- ja nahahaigused

tiku päike" „Sollux“

Wasluwõtl kl. 10—1 fa kl. 4—7.

Vastuvölt kella 11—1 p. I.

» 3—6 „ „

Suur tän. 10.

Wabaduse län. 29. Rumjelsewin

Sise (Kops. sõda, jne.)
laste ja suguhaigused.

Elektri rav. Kab. Diathermia
Sollux. Kõrgustlku-päfkene.

majas, kõnefr. nr. 208.

Elan n Iilid

LAULU LEHTI
ja

NIMEKAARTE

Salme t. 2 (Tuisu majas)

Suur tän. 20 Telef. 212*

saate Jõhwist Alu

Dr.

taguse Teataja" talit.
tellides kõige odawa-

Dr. med.

õhtul kella 5-8

Walge tõ^aw nr 5.

mini.

Naishaiguste eriarst.

Ffihapäewll kella 12 1.

Telefon 3-19.

Vastuvõtt kl. x/29— 1I210 Ja
kl. 3—5 p. 1. Telef. 312.

Sise-, silma-, kõrwahaig,
Wasfuv. tunnid: 9—12 ja

14.15
14.24
14.34
14.44
14.55

4-7.
Wesferwalli tän. nr. 27/29.

15.11

15.37
15.57
16.31

Hail-, m ia iiicklM

j 17.19
! 19.00

joala tin. 19, Sinka majas

Wastuwõtmine

Iga päew kella 11—1 Ja 5—7

Dli.I •
MM laiitnen
m•m
Mk

8.50
10.55
11.17

Igal pühapäewal kell 9

alates:

Wastuwõtmine igal äripäewal
hommikul kella 8—S ja

Tapalt — Tartu
VäljubTallinn.
Tapalt

Wasknarwast Kulgule:
Igal kesknädalal ja reedel

haigused.

Vastuvõtmine Igal äripäeval
10—1 Ja 5—7
Pühapäewal 10—11.

21. okt. „ 10.30
21. now » 10.—

„Diathermia“ «Kõrgus

Sugu- ja nahahaigused

Karva — Tapa — Tallinn

Hambaarst

s.

Dr. A. Striž

Raudteenõldu plaan.
Väljasõit

MM. MM tm aaaaÕ

n<if rv Dadrsi

Sise-kopsu-südame
haigused.
Vast. kella 12—1 ja 5—7.

1. okt. . 11.30

21. okt. „ 10. ?0
21. now. „ 10.—

Oetan
Dr- v. Kärk
9 Mi I I Sise-kopsu-südame

Vastuvõtt on 10., 13., 19., 22., 23..
26. ja 27. sept. Jõhvi jaamas.
rulclci jj3
leha&ed.

Kulgult Wasknarwa:

Igal teisipäewal, neljapäewal ja Igal esmaspäewal, kesknädalal
laupäewal alates:
ja reedel alates:
1. sept. kell 13.—
1. sept. kell 13.—
1. okt. „ 11.80

17.35
19.30
19.48
20.47
21.40

Naiste- ja lastehaigused.
Vastuvõtmine iga päev

kl. 10-12

4-6.

Tagasi jõudnud

Dr. H.

müüwad kõik suuremad

dtirurgia, nina-, körwa- ja
kurguhaigused

Wastuwõtmine: Kreenholmis
Vai—1; r/s5-r/s6. Telef. 32.
Laupäewal wastuwõtmist ei ole.

Linnas: Dr Kreisi korteris,
Suur t. 20 Esmaspäewal ja
neljapäewal 7—3. Tel. 212.

kauplused

Jatagiu IM"
üksiknumbreid.

Väljasõit igal agipäeval
JÕHVIS
IISAKUST
kell 715.

T I!

Austusega

Liinipidaja Lellep.

Hermanni tän. 15.
0.-Ü. JNarva Kirjastusühisuse" liükk.

kell 13.

Väljaandja: O.-ü. ..Narva

