üksik number 5 senti.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhwi*, Rakwera tän. 7-a
Telefon 48

TELLIMISE HIND:

1 kuu postiga .... 45 senti.
3 kuud .. .... 130

9 n . - 250 .

Toimetaja kõnetunnid esmaspäewal, kolmapeäwa*. nelja
paewal ia laupäewal k 9—11

1 aasta .. ... 5 kr.
Tellimisi wõtawad wastu kõtk
postkontorid.

Kontor awatud kella 8—6.

Ilmub kaks korda nädalas:
kolmapäeva ja laupäeva varahommikul.

Me 76.

Kuulutuse hinnad: 1 millim. 1 weerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused poole hinnaga. Kuu'utusi võe
takse wastu lehe Ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

Toimetaja kõnetunnid

äripäeviti kella 9-st — 2-ni päeval

Jöhwis, laupäewal, 1. oktoobril 1932. a.

IV aastakäik.

Aino Innus
Tallinna Konservatooriumi lõpetanud

Rahwusliku keskerakonna kindel ..veto" põllumeeste kawade wastu.

1Vabariigi wolifsuse briis wõib tulla juba homme.
Tallinn, 30. sept. Eile õhtul astus järjekordselt kokku wabariigi

walitsuse juures ministrite-waheline komisjon, et kaaluda rahwusliku

keskerakonna riigikogu rühma poolt neljapäewal wastuwõetud seisukohti
eelarwe tasakaalustamise asjus. Koosolekust wõttis osa ka Eest panga
president Iaakson. Rahwusliku keskerakonna esindajad deklareerisid, et
nad on kindlasti rukki kokkuostu ja ametnike palkade kärpimise wastu.
Sellega on lõpulikult häwitatud kriisi ärahoidmise wõimalused ja seisu
kord Toompeal muutub iga päewaga lootusetumaks. Täna, reedel, astus

teisel teel. Nii wöiwad puudujäägi
kaotamiseks kõne alla tulla tekstiilrööstuse tooraine ja mõnede teiste ainete
tollid, mis praegu hoopis puuduwad,

uuesti kokku wabariigi walitsus, kuigi ka selgi koosolekul pole mingid
wäljawaateid kokkuleppe soetamiseks, sest pole ette näha, et rühmad
weel wiimasel hetkel oma seisukohtadest taganeksid. Sellega tuleb ar-

westada wabariigi walitsuse kriisiga juba enne esmas
päevast riigikogu istungjärgu awakoosolekut.

Rahwusliku keskerakonna rühm oli kohal rukki kokkuostu suhtes praegusel
kolmapäewal ja neljapäewal Toompeal kujul, samuti ei ei poolda ta

koos ja formuleeris oma seisukohad importwaluuta jurrremaksu
majandusministri eelarwe tasakaalus- ja on täiesti wastu ametnikkude

suurema osa eelarwe puudujäägist

katta. -

Walmiwad majanduskawad on teatawasti põllumeeste-asunikkude omad.

Kui nad rahvuslikule keskerakonnale
järeleandmisi ei tee, siis paratamatult
järgneb valitsuskriis.
Asunikud küll kuuldavasti käiwat
peale, et keskerakonnale ei tohtiwat
järele anda. Riigiwanem ise on nagu
leplikum, sest tal oleks raske nii ruttu

keskerakond asub täiesti eitaval seisu- lustatud, kuid seda wöib saawutada

õige suurte lootustega.

Wirumaa elektri selts ehitab transformaatorit.

Ka Püssi, Maidla, Sawala külad saawad elektriwalguse.
l Teistpäewal, 27. sept. algas Jõhwi
alewi kohta raudtee äärde uue trans
formaatori ehitamine, mille püstitab

Alevivalitsus kaalus selle ettepaneku
läbi ja leidis, et see pakkumine on ale

tavat elektrit, siis kaotab alev ka ühe

vile kasulik, sest sellega jääb alevil

a/s ..Virumaa elektriselts". Uuest trans
formaatorist hakkab elektriselts voolu

ära 4. klm. pikkuse elektri liini korras
hoid ja uuendus, sest peagi tuleb see

andma P. Rosenbergi püüliweskisse
ja E. Viini saetehasesse. Aktsiaselts
Virumaa elektriseltsi esitaja insener

liin kuni Kukruseni uuendada. Alevi
vanem oli selles asjas Tallinnas, nel
japäewal. Nagu meie Tallinnast kuu
leme, ei olnud sellel käigul mingisu

üks. pat., kellele Virumaa elektriselts
on nõus elektrit odavamani andma.
Jõhvi elektriküsimusele kirjutame
lisaks weel seda, et aktsiaselts Viru
maa elektriselts paneb weel käesole
val sügisel elektri sisse Püssi jaama,
Püssi asundusse ja Sawala külla ning
Maidla mõisa.

guseid reaalseid tagajärgi, sest insener

elektrit sama hinnaga, millega praegu
annab alevile riiklik põlevkivitööstus.

Imelik viibis samal päeval Narwas.

Kergejõustik Järwe UENLI.
Esmakordselt ka naised platsil.
Hiljuti pidas UENU Järwe osakond
oma meisterwöistlusi kergejõustikus.
Järvel on meesmaterjaali küllaldaselt,
kes spordiga tegemist teevad. See mis

end tunda annab on spordiwälja puu
dumine. Nimetatud võistlused peeti
karjamaal, mis mättaid ja auke täis.

Parima tagajärje saawutas nsl. A.

Klein, kes jooksis esmakordselt 1500

Jõhwile uus elekter.
ettepaneku kasutama hakata nende

= Jõhvis, Tartu tee 5.=

dega saaks

neid seisukohti nõudnud. Rahwuslik Riigi eelarwe peab olema tasakaa-

Imelik tegi Jõhvi alevivalitsusele

klaveritunde

wõi on wäga madalad. Nende tulu

riigivanema toolilt lahkuda,
kuhu ta alles kaks kuud tagasi tuli

tamise kawade suhtes. Riigiwanem oli p a l k a d e k ä r p im i s e l e.

====:======:==- annab =========

oma suurema elektritarwitaja — 4.

m. 4.46,0 minutiga, jättes teised võist-

leiab peale 100 meetri maha. Nagu
pärast selgus, oli maa weel 100 m.

maatulundusnõukogu korraldusel põllu-

majanduspäev Erra-Liiwa koolimajas,

millest wõttis osa haruldaselt palju
rahvast üle 300 inimese.

Päeva juhatajateks valiti A. Nurk
ja E. Timusk.
Ümbruskonna põllumehi oli kogu
nud üle 300, kes huviga ja üksmeel
selt jälgisid referaate ja arutasid omi
muresid ning päevaküsimusi.

Esimesena kõneles põllutöök. dir.

hr. T. K i n d, kes omas põhjalikus
kõnes selgitas põllumajanduslikke turuolusid, missugused on võrdlemist ras-'

ked ja vajavad riiklikku korraldust.
Käesolewa aasta kartulisaagi rea
liseerimisest kõneles Eesti kartulikas-

1. Aluseks wSttes asjaolu, et meie tanawvne terawiljasaak, nisu ja rukis, fifetvru

Toimetusele saadetud

„Linda" lüpsi'võistluse, millest wötsid

osa ainult 5 isikut. Võistlus oli koha
peal esimene. Esimesele kohale tuli
prl. Altide Klemets, teise koha omasid

preilid Remmelgas, Viks ja Roos,
kuna kolmandale kohate tuli prl. Sein.

Iga osavõtja sai diploomi. Parimale
lüpsjale määrati auhinnaks 3 kr., teise
koha saavutajatele 2 kr.

õhukaitse kahurid jõudsid
kohale.
Jõhvi õhukaitse rühma kahurid

tarwidufe rahuldab, peab Lüg. pöllum. pSew
wajalikuks igasuguse terawlkja sisseweo keelu
maksmapanemise ja käesolewa aasta rakkiostu kiire lSbiwiimise.
2. Kartulisaagi realiseerimiseks benfiiut

segada piiritusega ja riigi piiritusenorm

Malewkonna lipuõnnistamine
kewadel.
Jõhvi malewkonna lipuõnnista-

Esialgselt on teada, et liputegevine ja riie naiskutsekooli kaudu lä

kohapeal, siseriigis realiseerida.

6 Ekspordiks kõlbmata metsamaterjali

7. Laeuuprots. tuleb alandadv ja lae-

uud pikaajaliseks muuta.

Kolme mehe ühe kallal.
Möödunud laupäewal oli suu
rem lööming Kiwiõlis. Kaewanduse
peateel tungisid töölisele Barma-

kowile teel kallale Kiwiõlis töötalad Alfred Lekk ja wennad Kriisad.

Alfred Lekk lõi Barmakowile kiwiga pea lõhki.

6. detsembril saab 4. üksik pat.

15. aastaseks. Pataljon on võrsu
nud 4. jalaväe polgust ja wõttis
osa lahinguist Wiru rindel.

Karjase ettewaamatuse tõttu
süttis laut.
Neljapäeval, 29. septembril kella
11 paiku hommikul läks Perjatsi külas,

Vaivara vallas põlema talupidaja
J ü t s u laut. Kuna tuleõnnetust kohe
läbi sai kõige enam kannatada hoone
katus.

Hiljem selgus, et tule tekkimises
on süüdi sama talu karjapoiss, kes
laudas salaja paberossi suitsetades

viskas põleva tiku õlgedesse, mis
wötsid kohe tuld.
Kui suur on tule läbi tekkinud kahju
on teadmata.

Mitti asi lükati edasi
Teisipäeval, 27. skp. oli R.-Paide
rahukogus arutusel endise Jõhvi alewi

UERU Kahula osakond korraldab
laupäewal 1. oktoobril, kell 9 õhtu!

algkooli juhataja ja Jõhvi ühispanga

heb maksma kokku 250 krooni.

Kaitseliit ja pataljon wõistle-

kirjanduse õhtu, kus esinevad algupä
randitega UENU Alutaguse.omad kir

wad laskmises.
Pühapäeval 2. okt. on 4. pat. laskewäljal Jõhwi malewkonna ja patal

joni kaadriwaheline laskewöistlus
Kumbki wSistleja paneb wälja wintpüssides 24 meest, spordipüssides 10
meest ja püstolitest 5 meest. Püstoli-

dest tuleb võistlus kõige pinewam.
Möödunud aastal wõttis pataljon, sai
aastaks omale rändkarika, mille ümber
käib ka homme võistlus.

jamehed: A. Aru (Iakim Ähkenpuhk)
H. Eillasto — Kelmentsow, Ed. Kreenmann. Deklamatsioone Marie Underi
ja Nilmas Adansi luulest kannab ette
W. Mustel. Mõningaid ettekandeid

juhataja Jaan Mitti järjekordne kel
mus. Nimelt oli ta alewi algkooli ju
hatajana algkoolide avansside summe
korratult käsitanud, mille põhjal tõusis
esile tagantjärele ametalaline kuritegu.

Tunnistajatena olid wälja kutsutud
temaaegne Jõhvi algkooli teenija Joh.
Kala, endine alewiwanem Aleks. Kä

kannab ette W. Okk, saadab prl. A.

bin ja praegune alewiwanem Rud.
Levik. Käbin oli jäänud tulemata ja

„Eesti Nooruse" Virumaa erinumber,

Mitt saadeti vangiwalwuri saatel

proosast loeb Vassili O k k. Viiulil

Amjärw. Tants lõpul. Sissepääs
mis maksab 20 senti.

> raamatuid.
„Eesti avalikud tegelased" 193‘J.

a. eluloolisi andmeid. Toimetanud

R. Kleis. Eesti Kirjanduse Selts.

412 lehekülge, Sind 4 krooni 50 s.
See ülitähtis kultuurajalooline teos
sisaldab 1848 eesti praegu elutseva
tegelase eluloo ja elukäigu. Raamat
on tubliks käsiraamatuks igale avaliku
elu tegelasele. Siit raamatust leiame
iga vähegi tähtsama eesti mehe elu
töö ja tegevuse. Niisugust raamatut
oleks läinud juba varemgi vaja, kuid
selle raamatu tarvis materjalikogumine wõttis valju aega. Eesti Kirjan
duse Selts on teinud selle raamatu
kirjastamisega kapitaalse töö.

Jõhvi ja Alutaguse seltskonnatege
lastest on raamatus järgmised inime

sed: A. K a r a f i n, V. K u l j u s, A.

Käbin, Tiido Käbin, Villem

Nurk, Madis Käbin, Aleks P ä är o, Aleks Sarap, Mart S o r r o,

Villem Sõerd, Ed. Treufeldt,

A. Tönurist A. Uustal, Joh.

U u s t a l Joh. V i l d e n a u, Nikolai
V i l d e n a u, Andres Uber, B e n-

j a m i n, Martin, Karl Luts

ja Melnik. Meie omalt poolt to
hime ainult kõige parem soovitus

raamatu levimiseks kaasa öelda.

märgati, siis suudeti peagi koduste
abinõudega tulele piir panna. Tule

Kirjandusõhtu Kallutas.

Põllutöökoja juhatuse liige hr. J.

solutsioonid, millised otsustati saata ka

5. Metsamajauduslifelt vähe tulutoo-

andmisel.

eksporteerida seemneks parema hin
naga. Suurem osa saagist tuleks aga

Päev wõttis wastu järgmised re

litsei.

liste kartulite kaswatajateks kujundada.
, 3. Kuna karjamajandussaadufed, mis meie
rahwamajanduse tähtsam ekspvrttoode, praegu

söögikartuli realiseerimisel senistel turgudel. Väheseid kwantume võiks wast

malustega.

dada, hulka arvatud ka kaitsevägi ja po

hinda alandada ka talup ehitusmaterjali

tusuormide andmisel mitte soodustada, nagu

levkonnale kodukaitse naised. Lipp on
tehtud kunstnik A. Kase kavandi järele
ja valmistab selle paksust siidist Nar
va naiskutsekool.

ja eksportsaaduste odawamalt toot
mise seisukohalt. Küsimus oli seotud
tihedalt kohalikkude oludega ja või

palku wastu walt elustandardi langusele alan

senini. Reid majapidamist tuleks puhtfordi-

watajate ühingu nõuandja hr. E.

P r e i m u t h käsitas omas ettekandes
põllutöökoja senist tööd ja tegevust, mis
tehtud meie põllumajanduse tervenda
miseks ja turgude kl rraldamiseks.
Kohalik maat.-konsulent E. Timusk
kõneles talundite korrastusküsimusest,
siseturu ostuwõimu täieliku kasutamise

4. Riigi eelarwe tasakaalustamiseks tu
leb riigi- ja omawalttsusasutlste teenijate

watest metsa maa-aladest anda juurdelõlkeid
elujõnetvtele maapidajatele.

mine on kewadel, kuupäew on weel
kindlasmääramata. Lipu annetab ma

Tamm. Omas kõnes käsitas referaat
neid raskusi, mis tekivad tänavuse

tuleks riigi eelarwe korras tootmiskulud kiudlustada.

tatawa kartuli hulgale. RiigimSifod piiri-

jagada maakondade mahel mastawalt kaswa-

neli.

4. üksik pat. 15. aastane
aga kaugeltki oma tootmlskulufid ei tasu.

jaspool wõistluft võtsid wõtstg esma
kordselt ka örnemsoo esitajad osa. 60

Lüpstwõistlus Kalinal.

rid on täitsa uued ja neid on arvult

põllutöö- ja majandusministritele:

Kaugushüpe: 1) E. Pääro 2,65; 2)
Võhma 2,60, 1500 m. jooks: 1) A.
Klein 4.45,0, 2) R. Vihmann. Väl

Hiljuti korraldas Kalina naisselts

Lüganuse põllumeeste nõudmised.
Pühapäeval, 25. sept. s. a. peeti
Lüganuse põllup. ühingu ja kohaliku

1) R. Einemann 26,60. Kolmik: 1) E.
Pääro 10,35, 2) R. Einemann 10,25.

m. jooks: 1) prl. Eeterman 10,0, 2)
prl. Sunnikow, 3/ prl. Taal.

jõudsid malewkonda. Õhukaitse alalisse
rühma jääb 16 meest. Õhukaitse kahu

Wõeti wastu rida resolutsioone. Osawõtjaid 300 ümber.

ma 11,44, t>) V. Lm 10.05, 3) A.
Klein. Ketas: 1) V. Ein 25,80. Oda:

pikem Teised paremad tagajärjed olid:

Kui alevivalitsus ei võta nüüd pakku-

Põllumajanduspüew Lüganuse!.

Kaugushüpe: 1) Pääro 5,65, 2) Võh
ma 5,25, 3) A. Klein. Kuul: 1) Võh

sellep. lükati asjaarutamine edasi ning

vanglasse tagasi. Käbinale pandi 10
krooni trahvi ning kõik asja edastlükkamisega ühenduses olevad kulud.

Jalgratta wõistlus.
UENU Jõhwi osakond korraldab
pühapäeval, 2. okt. jalgratta hooaja
löpuwõistluse Jöhwis kõigi ümbrus
konna jalgratturite vahel. Algus kell
10 hommikul. Kogumine algkooli maja
juure. Meestele on ettenähtud 20 klm.

ja 5 klm. ja naistele 1 klm.
Võistlejaile diploomid ja auhinnad.

Narwa turg.
Marjad: õunad — 3 kuni 10 senti liiter,
iükiwiist 1 kuni 5 senti. Sõstrad (punased) —
8 s. liiter, sõstrad (mustad) 12—15 s. nael.
Kirsid — 28 s. nael, tikerberid — 15 —20 s.
liiter, stnikad — 7 s. liiter, waarikad — 17 f.
nael.

Aiamili: Tomatid — 20 s. nael, kaalid
— 3 — 4 s. pea, kar-sad — suuruse järele 5—7
senti pea, kurgid — 30 s. sada, peedid — 4 s.

kimp. wärsked herned — 6 f. liiter, hapud
kurgid — sent tükk. porgandid — 4. s. kimp

ja 8 s. liiter, kartulid - 3 s. liiter, sibulad

25 s. kilo

Kalaturg: silgud — 10 st kilo, norfld

— 10 s. kilo, angerjad — 150 s. kilo, suitsusilgud — 4 s. kümme, fuitsustlmud — 45 s.
kümme. Wärskeid filme wähese püügi tõttu
turul ei ole.

L i h a t u r g: loomaliha- 25-35 s. kilo.
sealiha 50—60 s. kilo, lambaliha 35—50 s.
kilo, wastkaliha 30—45 s. kilo, pekk 70 s. kilo.
Sealiha hind on üldiselt natuke tõusnud, kuna
loomaliha hind natuke langenud.
Kümme muna — 35 senti

At. 76.
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Kirikuõpetaja Kwami.j

Olgu ka nendelgi õigusi!

Laskus 750 meetri sügaww
§U merepõhja.

■■•■

JVarwa looznaltazise seltsi äleslmfse.

Kui meie aga tegelikku ilma pilku

tümas, waeste loomade pead, ripnedes

likkudele, mõtlewatele olewustele kuu-

heidame, järelmötlikult suhtudes elusse,

üle weoriista ääre, höörduwad wastu
wankri ratast ehk maad. Püütakse ka
linde ilma mingisuguse otstarbeta, tih
tipeale neid püüdmise juures Vigasta

luwad ja kaitske taimeriigi ilu!

siis näeme, et asi siin kaugeltki korras
ei ole. Kõikjal silmame ainult toorust,
metsikust, — üldse patustatakse loodu
seilu,- taime- ja loomariigi wastu.

Küllalt näeme nii metsas, kui ka
parkides kooritud puid, murtud ilu
puude oksi, murtud ja tallatud lilli ilupeenardel. Murtakse armuta ja asjata,
rohkem kui neid jõutakse koju kanda.
Kord jälle näljutab omanik oma truui-

mat orja — hobust ja nõuab temalt
Neeger, pärit Tognst. Pidas hili«tt Oldenburgls Lamberti kirikus misioni-iumalateenlstufe. Loa andmine selleks tõi aga eftle
konflikte Oldenbnrgi peaministri ja konfis-

tooriumi vahel.

Raudteelastele Eesti Wabadussõjalastele.
Raudteelaste Eesti Wabadussõjalaste keskel lahkarwamiste Ärahoidmi
seks teatan, et Raudteelaste Eesti Va
badussõjalaste liit tegutseb Eesti Wabadussõjalaste Keskliidu juures tegewliikmena ja on sellisena Keskliitu wastuwöetud 17. märtsil s. a.

Raudteelaste Eesti VabadussSjalaste Liidu esimees:

üleliigset jõupingutust, selle juures ise
raskel koormal istudes, külwab ta teda
piitsa- ja kepihoopidega üle. Kord wa-

lab ta lihtsalt oma toorest wiha ilmsüütu ja tihtigi haige looma peale,
teda julmilt pekstes, teda weel enam
wigasemaks tehes, ja wiimaks laseb
oma loomal piinarikkal lõppeda. Sageli
käidakse ka koertega halwasti ümber:
neid näljutatakse, lüüakse ja peetakse hal

bades elutingimustes, näiteks õue- wöi
ketikoeri. Neil, inimese truuimatel tee

nijatel, kes ühtlasi inimesele on kaits

jaks ja sõbraks puudub tihtipealegi
oma korrapärane kong wöi onn ja pi
kem kett, et wöiksid leida kuiwa kohta
ja wabamalt liikuda. Ka näeme kuidas

loomi weetakfe — Vankrites ja rege
des, kus nad piinarikkalt üksteisele
otsa laotud ja saatjaid isegi nende is-

Ed. Tuppits.

Mis sünnib JVenemaal?

Käärimine ja kihutustöö kommunistliku korra wastu
paisub.
Nagu mõnede Eestist läbisöirnud tõenduseks on ette toodud wene maa
reisijate kõnelustest, kes Nõukogude alal elawate rahvaste omapära \a
Wenes mõni aeg peatunud, järeldada kultuur ning selle riigi suur poliitiline
wõib, on seal tekkinud uus poliitiline ja historiline saatus. Uue liikumise
koondis, mis töötab praegu nähtavasti juhtide arwates on praegune wana
.põranda all", kuid kaunis aktiiwselt kord ära moonutanud, wasstnud ja
ja tahab iga hinna eest oma ideesid täiesti porri tallanud kõik suure rewolaiemaile rahwahulkadele teatawaks lutsiooni pühamad mõisted ja aru
teha ja neid omale Võita. Propagee saamised, sest järele on jäänud ainult
ritakse suusõnaliselt, kuid ei puudu ka käsk, mida täidetakse ühelt poolt tea
kirjanduse lewitamine üleskutsetena tud sihiliku huwiga ja teiselt poolt
kohtadel, kus see Vähegi Võimalik. Ei surma hirmuga. Maa raskest seisukor
ole kuuldud, et kirjanduse: lewitajaid rast päästmiseks nähtakse ainult üht
oleks seni tabatud. Kui suur on koon Võimalust ja nimelt:
dis ja kes selle eesotsas seisab, teada
Stalini diktatuuri likvideerimist,
ei ole, kuid wõib arwata, et selles ei
s. o. praegused Valitsejad, kes olla repuudu haritlasi, .sest üleskutsed on
koostatud õiges kirjakeeles ja ei puudu wolutstooni kustutajad, tulewad Valit
kõrwaldada. Uus poliitiline
teatud siduvus ja mõttewiis, mis semisest
koondis
näeb
omas programmis ette
omane isikuile, kes saanud korraliku
igal alal riiklikku-era süsteemi. Tähen
hariduse. See koondis wäidab, et

Wenemaa ei ole Euroopa
ega ei ole ka Aasia, waid on nende

dab paralleelselt ühedel õigustel oleksid

nii riiklikud- kui eratööstused- kauban
dus, haridus jne. Arwatakse, et para

maailmajagude segu, kuuludes 6-dasse
maailmajakku, millist senini ei ole tun

tamatult marsimismi asemele Vene
maal astub uus liikumine, mis prae

tud. See kuues maailmajagu peab
siiski olema Wene riigi maa, mille

gust rasket surwet weidi pehmendab.

TÄHELEPA

des jäätakse hoolimatalt maha saatuse

Kõigi nende Väärnähete wastu
Võitlemiseks on organiseeritud inimesteabi loomakaitse näol. Võtke osa
loomadele abiks olemisest ja aidake

hooleks, kus nad peawad kaua ja pii
narikka waewlemise järel lõppema.
Kõiki neid jõledusi ei jõua loetleda,

meid selles õiglasest, ilusas töös, lewitades loomade wastu halastuse aateid,

millega inimene — see looduse kunin
gas — hakkama saab!
Mis põhjustab neid wäärtegusid?
■ See, et pole olemas tõelist hääd
südant ja tõsist hääd kaswatust. Seda
tehakse sellepärast, et puudub inimes
tel ilu- ja kaastunne loomade wastu.

kostavad üle kogu maa.

Ilu leiame taimede ja loomade vormes, wärwes, taimede lõhnades ning
loomade nobedais liigutusis ja häälitsusis. Lähinege loodusele, õppige loo
dusilu tundma, siis hakkate teda ka
armastama ja kaitsma! Ilutunde aren
damine on tähtsamaid hariduse üles

Kas ei paku meile taimede kauni
dus, lillede mitmewärwilisus, lindude
kirju sulekuub ja nende kaunis laulja
muud häälitsused meile ilulist naudin

gut ja kas ei ärata meis ülewamaid
löbutundeid ja meeleliigutusi? Ja mis-

pärast ei peaks meie stiis loodusilu
kaitsma ja seda mitte häwitama? Kes
ei tunne koera truudust, mis kunagi ei
rauge? Kes salgaks hobuse sedasama
omadust? Kes ei leiaks nende ja pal
jude tundelikkude olewuste juures weel
palju eeskujulikkust? Need tummad olewused Spetawad meid ja äratawad ka

meis örnsuse, armastuse ja halastuse
tundeid. Kas ei pane inimest mõtlema
see, kui ta looma, oma truuimat kaas
töötajat, kes temale ülespidamist tee
nib, toore ümberkäimise tõttu kaotaks,

inimene satub selle tõttu äärmiselt
raskesse seisukorda ja langeks Vilet
susse? Ja miks peame siis meis loo

tult kaitseta, ega ärge piinake teda,
waid uinutage ta Valuta! Seda paluwad kõik loomad.

Ei aita, kui peatume ainult täiskaswanute juures. Meie peame ees
kujuks olema noorsoole ja arendama
temas inimlikke ja õrnu tundeid, neid

õpetades maast-madalast loomi ja
taimi armastama. Peame juhtima
nende tähelepanu hüätahtlikult loodust

Vaatlema. Siis kaowad julmused ja
toorused, sellega päästame loomi ja
parandame ka inimesi. Enne, kui ini
mesed saaks häädeks üksteise Vastu,
peawad saama häädeks ja kannatlikeks
loomade wastu. Andke loomadele sünd

sad elutingimused ja õigused, mis
neile kui elusatele, hingeliselt tunde-

UUSILUS!

4. oktoober — peab olema pühen
datud eksploateeritud ja piinatud loo
madele. See päew peab kutsuma meid

energiliselt Vahele astuma nende
õiguste eest, peame kogu oma süda
mega, sõnaga ja jõug<seisma loomade

kaitsel. Ärge häbenege julgelt Välja

uurija'dl WtiUom
Beebe (pildil) laskus Bermnuda saarestiku
läheduses teraskuutts 750 meetri sügawufesse

merepõhja, püstitades feega uue sukeldus

astuda loomade kaitseks, sest ka sea
dus kaitseb neid. Kaitske looduse ilu
ja rikkust ja ammutage temast termist

rekordi.

ja waimuwärskust!

Haridusseltsi loterii pikendatud

Inimene, ole sellest püewafl peale
tõeline looduse kuningas, õiglane, tark,
kaastundlik!

andeid!

madega halwasti ümber käima? Kui ei
peakski meil looma enam tarwis olema,
siis Vähemalt ärge jätke teda hoolima

sest loomade haiged ja appihüüded

Narma Loomakaitse Selts.

Narma linnawalitsuse loal lükatakse

edasi Narwa Haridusseltsi loterii loostmine 20. nowembri peale 1932. a.

Kinniswarasid oksjonil.
ftfavwus müiidi ara üks n*«|«*.
Rakwere-Paide rahukogu saalis
peeti järjekordne kinniswaraoksjon.
Priistaw G. Kütt oli wäljakuulutanud
kolme kinniswara sündmüügi, millised

asusid Rakweres, Paides ja Narmas.
Müügile tulid aga ainult kaks kinnisVara ja müüdi ka ära.
Joh. Kooli 376 kr. 45 s. ühes %%
ja kuludega sissenõudmiseks oli müü
gile Gustaw Lillbocki kinnistu, milline

tustega. Hinnatud oli kinnistu 5000 kr.
peale. Et kostja tasus juba osa wölga
ära lükati oksjon edasi.

Oksjonile tuli ning müüdi ära
Narwas asum Juuli Jõgi krunt ja

kaks puumaja, millised oksjoniks hin

natud 1250 kr. Võlg, mille pärast
maja määrati oksjonile, oli 250 kr.
Maja omandas Aug. Sihwer Kreen
holmist l400 kr. eest.

asub Rakweres, Tallinna uul. 66 ja

Paides asuw Hindrik Kalsi krunt

koosneb krundist ning kahest puuelumajast ühes äriruumide ja körwalehi-

müüdi ära 250 krooni eest. Ostis üks
wõlanõudjaist — Alfons Wint.

Ühistegevuse aate teenistuses
Ühispankade ja iihistegewuse päewade eel.
Põllumajanduslikkude Ühisuste Re-

wisjoniliidu juhatus otsustas laupäewaks, 29. oktoobriks kokku kutsuda

Tallinnas ühispankade päewa.

tes. Kõne alla võetakse ka tulekindlustuse ümberkorraldamine, eriti kaa
lutakse walla kindlustusseltside tege
vuse elustamise küsimust. Ka võetakse

Kõne alla tuleksid peaasjalikult ühis
panga tehnilised küsimused, eriti üm
berkorraldused, ühispankades wasta-

päewakorda põllumajandussaaduste
müügi küsimus ühenduses majandus

walt uuele krediitseadusele, üleminek
uuele põhikirjale ning muud olukorrast

Niisuguse kõiki ühisuste liike haa
rawa ühistegewuse päewa kokkukutsu
mise teeb tarvilikuks asjaolu, et peale

Lingitud päewaküsimused.

Järgmiseks päevaks, pühapäevaks
30. oktoobriks, kutsutakse kokku ü h is-

tegewuse päew, kuhu palutakse
osa võtma kõigi ühisuste tegelasi.

Peale ühispankade seisukorra ja ühis
panga krediidi küsimuse tulewad kõne
alla piimaühisuste seisukorda puutu
vad küsimused, eriti piima müügi kor
raldamise küsimus linnades ja alevi

ühisuste tegewusega.

ühispankade ka teiste ühisuste alal
on mitmesuguseid päevaküsimusi, mis
arutamist nõuavad ja nende ühisuste
tegelaste kokkutuleku tarvilikuks teeb.
Kuna paljud tegelased mitmes ühisu
ses tegevad, on otstarbekohane kõigi
nende ühisustesse puutuwaid küsimusi
ühele päemale koondada, et mitme
kordseid sõidukulusid ära hoida.

lõin liite 123.10 senti.

TXhalepanu võistlusest võib osavõtt* igaüks, kui la omandab enne 4 oko brt 191?. a. Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Seltsi loteriipileti ja teatab pileti all servas o'eva kupongiga mitu valget punkti on ülal -oo
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Õieti on mulle kuni siiaajani aru

mitte just teisejärgu asutise juht. Kesk

saamatuks jäänud, miks „Pöhja Kodu"

ealine abielumees. Muidugi oli ta

toimetaja mu Tallinna kirjadele uni
sel ajal on ikka pannud pealkirja:
Pealinna päevakaja. Kuigi nende ri

naise teades tähtsal koosolekul, sest
eriti sügiseti, pimedama aja saabudes

on härra juhataja ametkonnal eriti

paratamatult juhuseid, mil tuleb kir
jutada ka asjust, milliste kohta ei saa

palju tööd ja ettewalmistust talweks.
Härra juhataja — nimetame teda
ka edaspidi nii — on väga kõrge mo
raaliga isik. Kui ta sõbrad üksteise jä
rele tassisid lauda õrnemsugu, krimp

kuidagi öelda päewa kaja. Nagu

sutas ta nina, vaatas halvakspane-

dade kõige alandlikum autor on alati
püüdnud opereerida selgete je walgust
mittekartwate andmetega, tuleb siiski

näiteks praeguselgi juhul.

On Tallinnas üks öölokaal, mis
pole mitte küll ametlikult öölokaal,
aga tegelikult siiski. Seal sünnib kõik
tegevus ja asi öösel. Kui ametlik politseitund läbi, alles siis algabki see
õige elu ja õige olemine lukustatud

uste taga ja mis seal alati sünnib,
sel pole päewakajaga mingit ühist.

Istus ühel õhtul selles lokaalis
lõbus seltskond koos. Söödi-joodi kal
limaid värke, telliti Välismaa likööre
ja nõnda edasi. Seltskond, mis koos
nes alul härradest, muutus pikapeale
üha kirjumaks, kuna teatawa „kuumusekraadi" saabudes iga tegelane

leidis omale Võluva lauanaabri lo
kaali alati teenistuswalmis olemast
„lilleneidude" ja muiduneidude kaad
rist. Seltskonna hulgas oli ka üks kau
nis tuntud tegelane ja ühe pealinna

walt oma „lodewate elukommetega"
kolleegidele ja wiskas napsi.
Kuid — ka kõige tugewam moraal

ei pea wastu, kui ümbrus on nii
ahvatlev! Ka härra juhatajale saabus
peagi see „kuumusekraad", mil inimene

Tantsu ajal härra shef tõusis püsti,

äratab imestust, et härra MM. ei

tegi kaunitari ees graatsilise kummar

olegi landesweerlane ega pöhja-lääne-

duse ja viis neiu tantsima. Ning ei
lasknudki enam lahti.

Nähtavasti see aga ei meeldinud

kaunitari endisele kavalerile. Noor
mees käis mitu korda Värskest paarist

„öökajast", siis räägime edasi. Uks tume

punkt Tallinna „ajaloos" on praegu

lubatud ei ole, ametlikult peab iga

kadusid eratuppa, läks noormees laua

alkohoolsete jookide müügikoht olema

juure, tühjendas paar klaasi tulist

suletud kell 1 öösel. Kuid tegelikult
on lugu muidugi teisiti. Nimelt on

weini ühe sõõmuga ning kabinetiukse
juure minnes awas selle ainsa ropsuga,

öeldes: „Elli tule jalamaid wälja".
... Nüüd oleme sunnitud siia ette
tõmbama wäikese eesriide. Mis sündis
pärast seda ütlust, sellest ajalugu Vai

kib. Kuid nädal hiljem sündis midagi
muud.

Nimelt: Ametkonnas, kus teenib
niihästi eeltoodud lookese pea- kui ka
,,abi"-kangelane, tehti palgapäeval tea

puutuks kedagi silma. Kuid — oh häda,
kõik enam-wähem ^Viisakamad" tütar

büroojõud, on Vallandatud koosseisude
kärpimisel. Muud midagi.

tõsiselt „kuiwale jäämine".

See asjaolu muidugi vihastas
meie saksa ja ta hakkas waatama, kust
saaks kedagi „üle wötta". Peagi leidis

ta, et ühel tema kaaslastest, talle al

*

Muide — kui oleme juba rääkinud

mööda, nagu tahtes midagi öelda,
kuid jättis siiski ütlemata. Alles siis
kui härra juhataja ja ta kaaslanna

eriti teravalt leiab, et »pole hea, kui
ta üksi on" ja wilkail silmil meie härra
hakkas vaatama ringi lokaalis, kas ei

lapsed olid juba igaüks onia kohal
lauas ja härra juhatajat ähvardas

armeelane. Tawaliselt härra sheff

eelistab ikka neid.

tawaks, et noormees N. N., asutise

Ja edasi — järgmisel päewal pal
gati nim. N.N-i asemele teenistusse

uus jõud, keegi härra M. M. Palk
sama, töötingimused samad, koht sama.

Ainult wäike vahe on asjas: ni
metatud härra M. M. on preili Elli

öölokaalide küsimus. Ametlikult neid

pea iga kõrts osanud oma ruumidesse
sokutada ühe „klubi". Ja klubiliikmed

Võivad istuda koos kas wöi hommi
kuni ning juua oma tagawarast mida
soowiwad. Ainult, et klubiruumid ei
tohi olla ühenduses körtsiruumidega.
Restoraatorid ongi selle asja kor
raldanud päris hästi. On näiteks kõrts.
Kell on üks, kuid publik on sattunud
alles hoogu ega taha minna ära. Siis
tuleb kelner wõi portjee wöi kestahes
ja ütleb weel mitte lahkuda tahiwale
külalisele kõrwa sisse: Wabandage, res-

toraani peame küll sulgema, kuid siin
samas teise korra peal asub (ütleme
näiteks) Kroonikukutajate klubi. Seal
wõib istuda hommikuni, peab ainult
olema klubi liige.

Ja nii see sünnibki. Tawaliselt on

vend.

shweitseril klubi liikmeraamat, ta kas

wõluv blondiin, kes otsekohe pani ju-

Teadjate ringis asi erilist sensat
siooni ei sünnitagu Sest härra shefft

seerib külaliselt oma Viiskümmend

hataja-härra südame kiiremini põksuma.

tuntakse juba sellest küljest. Ainult see

ja selle klubi liikmekaardi vastu ja

luma! noorel ametnikul on kaaslannaks

senti wõi krooni sisse, annab talle selle

meev woiv larrara pummetdamtst kuikaua tahab. Kui tulebki politsei mõnda
sellast öist pummeldamist revideerima,
siis esitab igamees oma liikmekaardi

— palume väga, meie oleme klubi
liikmed ja need teised on meie küla
lised. Ja politseil pole midagi tetta.

Pealinnas on isikuid, kes on Vä
hemalt kümne klubi liikmed. Nad saa

vad igasse restorani sisse kas või
kell 4 hommikul. Sest „klubi" selleks
ongi, muid sihte ta harilikult ei taot

legi. Viimasel ajal on küll politsei

hakanud nõudma kategoorilist eralda-

mist restoraaniruumest, kuid sellest püü

takse igati mööda hiilida. Näiteks uks

Tallinna uus rostoran „Must Kass"
tegi nii: ehitas klubi ja restorani va
helise ukse küll kinni, kuid jättis pisi
kese augu sisse. Selle augu läbi rändawad siis kõrtsist napsid ja sakuskad
«klubisse". Politsei aga pole ka sellega

^ „"õuab augu kinnipanekut.

Küllap sellest tuleb weel protsess, sest
körtsiperemees Väidab: „Ega mina iga
augu eest Vastutada saa. Ma peaksin

JfJ* ?a t0.P *a hiire järele valvama,
äkkr teeb neist mõni augu kuskile seina

alla ia süs ole lahke, tuleb jälle politseiprotokoll kaela peale".
Niipalju sedakord pealinna öökajast.
Loodame, et sarnaseid tumedaid asju

edaspidi enam vaja ei tule, ja toimetajahärra jälle julgesti wõib kirjutada
pealkirjaks: Pealinna päeVakaja.

Zuhannes Killip.

Qinumle »,»»«>«
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Kiwiõlia lõi sõber sõbrale kaikaga pühe.

Wt

Moodsaim päästepaat Saksamaal.

Metsikud tapatalgud Wtrojas
Massilisel külakakelusel pussitati ja tapeti mehi.
öSl wastu kolmapäeva oli Narwa-taga jälle järjekordne suurem
massiline lööming, kus tapeti Radoweli küla elanik Peeter S a p l a t k i n,

21 a. wana. Elukardetavalt haawatuna toimetati Narva linna haige
majja Kurttfhcheki küla elanik Wladimir S i b r i e w. 25 a. wana, kel
lel sügav pusfihaaw ulatab kopsu.

selgus, et Sibriew neljopäewa lõunani
polnud weel meelemärkusele tulnud.
Ka temagi ellujäämiseks on mähe loo
tust.
*

Peeter Saplatkin suri meelemärkusele tulemata 28. sept. õhtul kella
8 paiku Wtroja külas. Kehas leiti tal kümmekond pusfihaawa. kuna pea
on purustatud mingisuguse kõwa asjaga.

haigemajja Kiwiõli kaevanduse töö

mast sündmuse kohale kohtuwõimud ja kriminaalpolitsei ametnikud.

k 0 w, kellel oli köõdud mingisu

Pussitajad on seni kindlaks tegemata. 29. septembril sõitsid Nar

Neljapäeva hommikul toodi mee

lemärkuseta olekus Narwa linna-

line 19 aastane Boris Varma-

guse kõwa asjaga pähe, Haavatu
27. septembril peeti Narwa taga
Wtrojas küla-püha. Nii kui harilikult
wõeti kogu päev ohtrasti wiina. Õh
tul korraldati külanoorte poolt kohali
kus tuletõrje depoos tantsuõhtu, mil
lest osawötsid ümbruskonna külade
noored. Tantsu waheaegadel napsitasid mehed tujulüstmiseks'. Umbes kella

2 paiku öösel sattusid Radoweli- ja
Wtroja-küla poisid ühe tüdruku pärast

tülli. Alul löödi lahingut rusikatega,
kuid et kõik peost osawõtjad olid joob
nud, siis kujunes tantsusaal peagi lahinguwäljaks, kus peo meespere, ar
mult umbes 25—30 meest, lõid täiel
rindel. Kuuldus wihaseid wandesõnu
ja waluhoigeid, sest kakelust jatkati
pingijalgadega, kohale toimetatud kai
gastega'ja ka pussidega. Lööming kes
tis hommikuni, mil asuti „söjakaotuste"

selgitamisele. Ohwritena jäid meriselt
maha keegi Saplätkin ja Sibriew, kuna

Blasowi nimeline noormees pääses
wöitlusest kergema pusfihaawaga.

Saplatkin ja Sibriew toimetati ko
haliku arsti juure, kus neile anti esi
mest abi. Peale selle toimetati Sibriew
arsti korraldusel samal hommikul Nar

wa haigemajja, kuna Saplatkini elu
päästmiseks ei olnud enam lootusi.
Tema Narwa toomine oleks wõinud
enneaegse surmaga lõppeda

seisukord on raske.
Koha pealt saadud andmete järele
wõtnud Barmakow ühes kellegi Alfred
Lekiga ja teiste Kiwiõli töölistega ko
dukohas wiina. Millegipärast tekkis
Leki ja Barmakowi wahel sõnawahetus.
Ägeduse hoos haaras Lekk kaika ning
lai sellega

sõbrale pähe.
Löök oli nii tugew, et Barmakowi pea

luu murdus. Esimest arstiabi andis

Sama päeva õhtul kella 8 paiku
suri mees meelemärkusele tulemata.
Nüüd alles teatati surma- ja wereohwritega kakelusest politseile. Kohalik
konstaabel informeeris sündmusest ame-

haawatule kaewanduse arst. Kuna mur
tud pealuuga mehe seisukord muutus
aga tõsiseks, saadeti ta Narma linna
haigemajja rawimisele.

Kohaliku politsei poolt alustati

tiwöime Narmas.

kohe haawamise põhjuste selgitamiseks

Pussitajate kindlakstegemine jätkub.
Narwa linnahaigemajaft järele pärides,

juurdlus, mille tulemuseks ott Alfred
Leki wahialla wötmine.

Kreenbdin wallaudab SC töölisi.
Tööpuudus Narwas omab talwe lähenemisega terawama kuju.

KSiiiswanemaie kandidaatide «valimine Suhtun. — Ma tööline t^Nab wa!g^*t.
Neljapäeval, 29. sept. kell 4 p.l.

oli k.-s. „Wõitlejas" Kreenholmi

vabriku tööliste üldkoosolek. Koos

olekut juhatas Rant ja protokol-

leeris Rebane.

Töölistest oli koos 250 inimest,
kuna praegu töötab wabrikus 1975
töölist. Et koosolekust osawötjate arw
ott wäiksem kui üks kolmandik tööliste
armust, siis

langes päevakorrast
wälja tähtsam punkt, käitiswanemate
valimine ja moodustati 18 liikmeline

käitiswanemate walimist korraldaw
komisjon.

Suurt liikumist ja waielust tekitas
wabrikuwalitsuse poolt käitiswanemate
kaudu koosolekule esitatud kiri, millega
wabrikuwalitsus teatas, et kiirtellimiste

tõttu Zoala wabrik töötab kuni 8. ok
toobrini senise 3 päewa asemel

4 päeva nädalas.
Peale tellimiste täitmist jatkab wabrik
tööd jällegi endiselt 3 päewa nädalas,

1. augustist alates ei ole raama

kustöölistega.

Edasi otsustati pöörduda wabriku
walitsuse poole, et wabrikus laienda
taks walgustuswörku, sest praeguse
valgustusega olewat wöimatu korra

likult tööd 'teha. Ühtlast kerkis koosole
kul ka walgustuse sisseseadmise küsi
mus Kreenholmi ja Uueküla wahelisele
teele.

Koosoleku juhataja poolt tehti teatawaks koosolijaile, et Uueskülas elut-

sewad Kreenholmi wabrlku töölised
on wabrikuwalitsusele juba esitanud
sellekohase palme, üksmeelselt otsustati

toetada esitatud palvet.
Järgmisena tutt harutusele vabriku
rahvamaja juures asuma raamatukogu
küsimus.

tukogul tegelikku peremeest ega hoolda
jat. Üldkoosolek otsustas raamatukogu

anda käitiswanemate nõukogu hoolda

mise alla. ühtlast valiti raamatute
väljaandjateks kolm töölist, kes töötawad kagus maksuta.
Lõpuks arutati
korterite küsimust Kreenholmis.

Leiti, et üürittste huwid seal ei ole

küllalt kaitstud.
Avaldati pahameelt, et korteri üür on
küll kõrge, kuid korterid on remontee-

seks kutsutaks kokku lähemal ajal Kreen
holmi üürnike koosolek.

Kolm meest kadusid Tõrwala metsa.
et lähen ära kaugele.

Samuti rääkinud Strabikow ja

wallandatakse 50 ja ketruse osakonnast
30 töölist. Samuti hakkab wanawabrik
2-nädalalise etteütlemise järele 15. ok
toobrist alates senise 4 päewa asemel

hommikul läksid Jaanilinnas elutse
vad Konstantin S ch a p u r i n, Ivan
S t r a l i k 0 w ja Wlndimir B 0 gda-

Bogdanow mõni aeg tagasi tuttawatele, et kawatsewat minna lähemal

n 0 w Tõrwala metsa seenele, kust nad
seni kodukohta tagasi ei ole ilmunud.
Meeste metsa eksimist ei saa oletada,

nüüd see kawatsus. Mis põhjusel me
hed läksid üle püri Wenemaale ei ole

3 päewa nädalas töötama.
Kestma waieluse järele tutt koos
olek üksmeelsele otsusele, nõuda wab-

sest kuulu järele Schapurin jätnud

teada.

maha naisele kirja, milles tähendab,

ühtlasi wnllandab wabrikuwalitsus
töölt 80 töölist. Eelketrufe osakonnast

rikuwalitsuselt

suurema perekonnaga inimeste tööle
jätmist
ja riigiteenijate ning kinnisvara omani
ke naiste wallandamist.
Kas wabrikuwalitsus seda nõudmist
rahuldab jääb küsimuseks, sest arwatawasti arvestab wabrikuwalitsus os

"Siinai iimhep Hi

WWW» maailma.
Kodumaalt.
— Malsudewalitsuseie ott Z. Meister-

mann ja J. Silberg esitanud palwe uue
õllewabriku awamise loa saamiseks Tallinnas.

Palwektrjas tuuakse ette, et senine müügil
olem õlu on kwaltteedilt halb ja hinnalt kallis.

Narwa raudteelased korralda
vad ekskursiooni Lätti ja Poola
Raudteelaste Hoolekande ühingu
Narwa osakonna juhatus koos Naiskomitee juhatusega asuvad lähemail
päewil ekskursioon- sõidule Lätti ja
Poola, et tutwuneta nimetatud riikides
raudteelaste sotstaal-hoolekande tege

vusega ja selle juure kuuluwate asu
tustega. Ekskursioon sõidul on kavat
setud peatuda Riias, Wilnos, Warssa-

wis ja kui aeg lubab ka Krakowis.
Nimetud ekskursioon sõidust wötawad
osa: Narwa Osakonna juhatuse liikmed

hrad Ed. Tuppits, H. Allik, Ed. Rode
ja A. Uusen — wiimane abikaasaga ja
Natskomitee juhatuse liikmed: pr. Tup

pits, pr. Rode ja prl. Kriifk. Ekskursioonsöidust osawõtjad asuvad teele 2.
oktoobril ja loodawad tagasijõuda um

bes 13. ott. Ekskursiooni juhib Narva
Osakonna esimees hr. Ed. Tuppits.

Lugege „Alut. Teatajat'

Selle wastn tahad uus ettewõte wõidelda
Kapitali ütlewad palme owuldajad olewat koos

lv miljonit senti. Wabriku awamiseks nad
wäljast palju masinaid sisse ci too, kõik tahe
takse muretseda sisemaalt.

Uue tehase awamise kohta awsldab oma
seisukoha weel kaub.-lööstusosakond ja selle
järele annab põhimõttelise nõusoleku majan
dusminister.
— 19. okt tuleb rahukogus arutusele itaa
lia saatkonna ametniku Cmilio Ferrariso prot
sess itaalia saadiku haawamise pärast. Emilio
Ferrarise>e on süüdistusakti ärakiri juba kätte
antud, seks puhuks ta toodi wanglast Jaani
iSnäwale rahukogu ruumidesse.
Prokuratuuri poolt kutsutakse kohtusse tun

nistajatena itaalia saadik Tallinnas ning üks
saatkonna teenija.

Kaebealune Ferraris pole omalt poolt tun
nistajaid üles anuud.
— Riigikogu esimese koosoleku päewakoeras on muuseas ka kehwikute mõned .arupä
rimised."

Wälismaalt.
— PorloRIco saar Kesk-fimeerikas oli

hiigla tornaado küüsis. Oie 200 inimese on
surma saanud, tuhanded ori haawatud ja
wigaüatud. sajad perekonnad on peawarjuta,
puuwili ja kohwilõikus on bäwbatud, arwu<a

hooned on purustatud, kõik ühendused on

(lillesi lekkis kriis sukkrotorin
Ge&ti S*unht ei annad. wajaltkbu wcxžciuicxi.

ajal SS 5N i. Arwatawasti täidetigi

katkenud kohulawas tornaados, mis möllas

Porlo Rico saarel Saare pealinn San Juan
pakub õuduse pilti. Linn on ilma weeta ja

walguseia. Kõik laewad ja paadid sadamas
on purustatud wõi põhja aetud. Majadelt on
katused wiidud, kauplused ja kaubalaod on

lõhutud. Meteoroloogia jaamal torm wlis
ära teaduslikud insirumendd. Organiseeri
takse rutulist abiandmist. Koolid ja kirikud
on muudetud hospidaleks ja varjupaika
deks Ameerika punane rist saadab sõjalae
vaga jahu, riideid ja arstirohtusid, ühend
riikide maa- Ja mereväe-osad võtavad osa
abiandmisest ja pääsieiööst Wangid on po
litseile appi käsulalud uulitsaid ja teid pu
has'ama rusudest.

— Ööl wastu teisipäeva tunti kogu Lai
kani poolsaarel tugevat maavärisemist, mis
tekilas paanikat Bulgaadas, Jugoslaawias ja

Makedoon!as. Kõige tugevam on maaväri
semine olnud Makedoonias, ja nimelt Chalkidike poolsaarel. Seal on mitu küla pea
aegu täielikult hävitatud. 100 kuni 150 ini
mest olewat surma saanud. Satonikist on
saadetud sõjawägesid elnlkele abi andma.
Ka Salonikis oli maavärin õige tugew, kuld
suüremald kahjusid seal ei ole.
— Inglismaal on osaline valitsuse kriis.
Lahkus kolm ministrit. Peale selle pani rida
ministriabisid oma ametid maha. Kriisi la
hendamiseks on astutud juba samme.

Narwa-jõe ülemjooksu turbarabas lõpetati töö.
Neil räewil lõpetati Narwa-jõe

kellel suhkrut weel vähemal määral
ott tagavaras, müüsid seda ainult ük
sikute kottide kaupa alalistele klienti
dele. Teistel importööridel puudus

Wiimaste! päewadel ott kauplustes

lnürgata suhkrupuudust. Kohati olid
suhkrutagawarad täiesti otsas ja ost
jad pidid kauplustest lahkuma tühjade
kätega. Suhkru järele tekkis elav nõud

aga fuhkrutagawara üldse.

Eesti Panga waluutakomisjon on

mine, kuid seda ei saadud täies ula
tuses rahuldada. Suhkrut müüdi ai
nult piiratud määral.

tekkinud olukorda põhjalikult kaalunud
ja wiimaks suhkru väljaostmiseks sum

masid leidnud. Juba neljapäeval sai
üks suurfirma loa waluutaostmiseks
ja reedel laseb ta suhkru suuremal

Mitmed kauplused kasutasid tekki
nud olukorda ja asusid suhkruhinna
tõstmisele. Nii ott juba kolmapäeval
Tallinnas juhuseid, kus suhkrut müüdi

hulgal endiste hindadega müügile. Nii
on seekordne suhkrukriis lahendatud.
Lähemal ajal ähvardab tekkida ka
soolakriis. Ka soola seisab suuremate
kvantumitena tolliladudes. Eesti Pank

46 senti kilo.
Suhkrutagawarade vähenemine ott
lingitud asjaolust, et suhkruimportöö-

rid ei saanud Eesti Pangast suhkru
väljaostmiseks valuutat. Suuremad

lubas soola sisse vedada ja selleks
waluutat anda, millal, aga valuutat

firmad, kes seni suhkrut importisid ja
seda kauplejatele edasi müüsid, ei saa
nud suuremaid müügioperatsioone toi

antakse, pole weel selgunud. Praegu
on suurfirmadel siiski soolatagawarasid olemas.

metada juba pikemal ajal. üksikud,

rimata. Soovitati asutada Kreenhol
mis üürnike selts See mõte kiideti
koosolijate poolt heaks. Seltsi loomi

Läksid salaja SSSR-i?
28. septembril kella 6 paiku hvm-

„Richard (5. Krognuum", Cuxhavem päästejaamas,. 17 meetrit pikk, wöib wötta pardale
70 isikut. Kaks mootorit, kummalgi 250 hobusejöudu, wöiwad anda paadile sõidukiiruse
11 meremiili tunnis.
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Ioh Kukk loobub nahk
kinnastest.
Tuntud raskekaalu poksija Ioh.
Kukk, kes juba mitu aastat on järjes
tikku startinud k. s. „Wöitleja" värvi
des, on otsustanud nüüd nahkkindad
nurka heita ning nöörringist jäädavalt
loobuda.

treeningu otstarbeks. „Wõitleja" seni
sed kästpallimängijad Anowitsh, Nitshajew, Reismann, Iije j. t. läksid neil
päewil üle Narva kaitsemalewa spordi
klubisse. Wiimane näib eelolewal tal

vel kujunevat Narwa tugevamaks
käsipalliseltsiks ning tahab vägisi polit
sei spordiringi senist sära ja aupaistet
tumestada.

Ioh. Kukke tuntakse ka kogu Eesti
poksiperes. Ta on saawutanud terwe

rida wäljapaistwaid võite Eesti tun
tuimate poksijate üle.

Ioh. Kukega kaotab Narva poksipere ühe tüseda sportlase, kes kordu
valt on kaitsnud Narwa poksi head
nime.

„Wõitleja" jääb ilma kästpallimeeskonnata.

Narma tugewam spordikants „Wöit-

Hädaohtlikud lauad.
Suure- ja Kesk-Aguli tänava va
hele Paemurru tänaval on kõnnitee
ääres kraavile asetatud lauad, mis
osalt juba mädanenud ja rohuga kae
tud. Need lauad võivad varsti saada

hädaohtlikeks kodanikele. Mõnigi
wöib oma jala seal vigastada laua
murdmise tõttu. Majaperemehed peaksid

hoolitsema nende laudade eest või liht

salt kõrvaldama viimased kraavilt.

leja" on otsustanud käesoleval aas

Peab weel märkima, et kraami ot

tal loobuda käsipalliharrastusest, mille

sal Kesk-Aguli tänawa nurgal asub

tõttu „Wõitleja" loobus ka eesti güm

suur ja sügaw ank, mis samuti elani

naasiumi võimla kasutamisest käsipalli

kele hädaohtlik.

Ma» Hahn ela» peale
surm?

pärast walimist weel kauagi aega. Hahni

Hahn sündis ja suri, selle üle ei ole

dada. Sest — eksitused ju tulevad,
eriti ajalehemeeste kiire töö juures.
Minu märkust aga ei pruugi kellegi!
pahaks panna ega vihaks' wötta —
eksivad ju isegi jumalad praegusel,
äreval ajal kõrgel olümpil.
A. Tönurist.

Millal esimene linnapea Adolf

mul käes praegu andmeid. Mind pani
aga .Põhja Eesti'' lühike teade mine
ma ses nr.-is imestama.
Adolf Hahni surmaväewast saabub

juba 100 aastat! Tahab ikka natuke

liig olla. Tähendab A. H. surm a-

a' ci sta arw peaks siis 1832. olema.
Adolf Hahn wöttis waewaks aga sel

lest aastast palju kauem elada. '
On ju kindlad andmed selle kohta:
13. aug. 1873. (loe tuhat kaheksasada
seitsekümmend kolm!) algas efimenc

linnavolikogu ehk duuma oma tegewust (36 meest — 25 wenelast, 11 saks

last. Linnapeaks sai sakslane,

tähtsuse ja tema tegevuse üle praegu
ei kirjuta, tahtsin aga seda eksitust õien

Margad põgenesid saagita
Ööl wastu neljapäeva purustasid
vargad Kiwiõli kaewanduse tarvitajate

ühingu kaupluse akna ja ukse. Kuna
kauplusest midagi äro ei ole viidud,
siis ollakse arwamisel, et wargaid se
gati teol.
Wargusekatse tutt avalikuks hom

gevus. Töö lõpetamise tõttu vallan
dati 50 töölist, kes olid kogu surve
läbi tegewuses Kuivanud turbad on

1. gilde kaupmees ins e n er-te h n 0
l 0 g, A. F. H a h n. Temale abiks ase
täitjaks, ühtlasi ka linnawatttsuse liik
meks 1. gilde kaupmees S. J. Orlow

mikul kaupluse avamisel. Kes toimis
sissemurdmise on teadmata. Ametiwöimude poolt alustati juurdlus.

toodud Narwajöe kalda lähedale, kust
talvel nad laiali veetakse.

(wenelane). Nii siis H a h n p i d i s e l-

lel aja likku elus olema ja

Kuulutage .Alul Teat."

ülemjooksul asuvas eraturbarabas te

«lutt Ute %tatäite\

1

žkvaandjabs sõrmejäljed.
28. septembril kell 5 hommikul wangistati Narwa kriminaalpolitsei

poolt neli Harku kolonii kasvandikku: Richard Eduwald, 18 a. wana,

Voldemar Reim 18 a. wana, Konstantin Bõkow, 21 a. wana ja

Sergei Ku r g us o w, 20 a. wana. Neid süüdistatakse murdvarguste
katsetes ja teistes kuritegudes. Kõik neli toimisid vargusi kindla kava
järele S. Kurgusowi juhtimisel. Ülekuulamisel võtsid nad süüdistuse
omaks. Peale ülekuulamise paigutati noored vargapoisid Narwa vangi-

majja.

annaks ära kaaslasi. Öö saabumisel

Eduwald, Reim, Bõkow ja Kurgu
sow wabanestd alles hiljuti Harku ko-

mindigi Oru tänawale. Reim ja Bõ

loniist.

kow jäid walwele, kuna Kurgusow ja
Eduwald asusid kaupluse akent lahti

Eduwald ja Bõkow varjasid end
viimasel ajal Auwere metsas, sest nad

murdma. Ootamatult ilmus aga tä

kartsid kinninabimist wähemate var
guste pärast. Päewal toimisid poisid
Auwere ümbruskonnas vargusi ning
öõbiti heinakuhjades ja küünides. Vii
mased öökülmad sundisid mehi pea

nawale keegi mees. Kartes tabamist
põgenesid sissemurdjad saagita. Nüüd

läksid wargapoisid Dankmanni kaup
lust tühjendama. Murti lahti kaupluse
aknaluuk ja võeti välja aknaraamist
klaas, mis aga tänawale asetamisel
purunes ja tekitas müra. Selle peale

varju otsima. Rad siirdusid Narva.

Siia jõudsid «näpumehed" 25.
septembri hommikul. „Liiwaaias" koh
tasid nad Harku kolonii kaaslast Reimi.

ärkas majarahvas. Seda märkasid

Viimane tegi ettepaneku külastada

kauplusesse sissemurdmine ebaõnnestus
majarahwa vahelesegamise tõttu.

Koosviibimisel K. elukorteris Jaa-

Nii jäid nad esimesel ööl saagita.
Sissemurdmistest teatati kohe krimi

nilinnas. Sõduri tän. nr. 2!, tegi

korteriomanik omalt poolt ettepaneku,
toimida tema juhtimisel ja kindla kava

naalpolitseile, kellel korda läks kindlaks
teha sissemurdjaid näiujälgede ja noa

järele Narmas wargus. Nii wõeti esimese öö kawasse Oru tänawal asuva
O ll i kaupluse, 4. Paemurru tän. nr.

järele, mis oli valmistatud viilist.
Peale kaupluste tühjendamise on
vargapoisid toiminud Narvas ja ümb
ruskonnas aedades puu- ja juurwilja

7E. Dankmani ja Tallinna mnt.

nr. 42 J oh. Kalki kaupluste tühjen
damine. Enne warguste toimimist

vargusi.

wõttis salgajuht Kurgusow abilistelt
wande, et need kinnikukkumisel ei

Nad tarwitasid warastatud juurja puuvilja enda toiduks.

kus draus bor meriin sule kuratrle
kulmu wahele - sina Mads Madsi

Kaks kooli ühendati. Internaat kaugemate õpilaste jaoks.
Möödunud aastal juba asus Vai-

Nii on Waiwara wald lahendanud

wara wald ümberkorraldama oma koo

kauaks ajaks kooliküsimused walla ida

livõrku. Endine kihelkonnakool „Mäe
peal " vanades kõdunewates ruumi
des suleti ja ühendati Waiwara asun
duse algkooliga. Selleks osteti riigilt

poolse osa jaoks. Walla läänepoolne
osa peab aga weel jääma endise kor

põik Masisson jne ja jne.

Lärmi naku babm koi opl kotas.
Ja kus riki wanem Ein pund karjus

ralduse juure, kuna ei Wana- ega Uue-

Sõtke kooli ruumid ei wõimalda 6 kl.
mahutamist. Siin paratamatult tuleb

end. mõisa hooned, millised kooli jaoks
põhjalikult ümber ehitati ja remonditi.
Käesolewaks aastaks see kool saab

vallal ehitada uus koolihoone ehk teha
juureehitus, mille kallale aga praeguse

omale kõik algkooli klassid ja ühes

majandusliku surutise tõttu ei juleta

sellega muutub kolmekomplektiliseks,

asuda.

Et sellise kooliwõrgu juures palju
dele õpilastele kooli wanemad klassid

Sule kalis sukulane üdlen sala

jääwad kaugele, siis on wald korral

mahdi: koku see krembel pole muud

petamiseks läbi rändama 2—3 kooli,
sest senises walla kooliwõrgus oli 6klassiline algkool jätkuline, koolid sisal

dasid kas nooremaid ehk wanemaid
klasse, kuna puudusid ruumid, mis
kuueklassilise algkooli kui terwiku en
disse oleksid mahutanud.

danud kaugemate õpilaste jaoks inter
naadi Waiwara algkooli juures.
Uueks õppejõuks Waiwara algkooli

tuleb hra Otto Siirak, Rakwere

kui ügs suur dsirgus! Ultse on bolidiika kole keeruline wärg, kuhu hari
liku koda nigu mõisdus ei küüni.
Sääl magsab Gribo jedowi väl-

õpetajateseminari lõpetaja. Muidu jääb
õppejõudude koosseis kõigis Waiwara
walla kooles endiseks.

jentus: „Be3yMHOMy cMacrbe ot 6e3-

yMa; yMHOMy rope ot yMa" — lollil
õnn lollusest, targal häda tarkusest
(minu dõlge!)

Ed mu mõisdus mind pole hübo
dromi taha viind, ei kanti teeri ma
«MA*** VnraTtmtahoT tfihfl Tflflhfi

Vallov Saan.

Quo vadis Estonia?

koorma al.

Joonas Wurtswasser ~ Wurtselmanni kiri Waller Jaanile:
„Kõrkesti austatut sukulane Waller

Jaan!
Sinu kiria käte saamisd võin rahultus tundeta gwi deerida sükawas dü-

nus waj deil mai jo sükis? linas ei
bane seta tähelki. Päewal isdu fürts
poodis, õhdul aka Kapidolis, Kloria
Balatsis ehg Baldis — nii lähebgi ühe
auständligu lina kotaniku elu iärg ike
tegevuses — pole aika ei maasd eka
ilmasd mõelda — on ju gorupd sione
aek. Nopiga, nopiga sihwem kardohwlid — muidu osda sin linas neit turud
toobi wiist kali rahha eesd — et töö
sürts pootiki ete, kui tuhat brodugti

tsiwa lätsi soni odsidakse uut teet kota-

nigu tasgu kerkidamiseks ja naku rah

was sürts pootis räägib, hagatakse
aumredniku nahga rawima ja wäige
bölu meesd monoboli kaupandusega
egs blua deerimo, ed wapa võistlus
durul hintu kerkitata ei saaks. Et mina

ist ka bolidiga mees olen, sts ütlen
sule kalis sukulane: amednigu jawäigse bõlu mehe egs blua teerimine riiki
huwites paremait dullemusi ei ana, kus

uut krisi lõhna dom peal. Üldise läbi
käiku magsu asemele seadagse, naku
kuulta, eriline läbi käiku mags ja mis

sele erilise al mõeltakse, teawat ainuld iru mandid ja krahwu lookid —

^Vallasekretäridele „reatasu“.

Tttlewiinis jääks waZIaamefnibe pailt wolifeegu määvata.

flhuge asi wöi wärg, mileda inimese

Majandusministeeriumi poolt on lepärrst, et paljud wäiksemad wallad
välja töötatud Vallaametnike töö- ja on praegu suurtes raskustes just walpalgaolude korraldamise seaduse muut- laametnike kõrgete palkade pärast,

gorbu lats joon läbi ei saa. Kirmas
küsit, kuita luku läbi käigu magsuka? -

üdleb mo abi kaasa Roselinde.
Ka kooliöbedajaid nühwedakse —
wöedagse paikasi 25 brodsendi maha.
Neet akawad treikima ja kooli labsed

mise seadus. Maawalitfus näit. määrab wallasekre-

Wat se on nüit surnut punkdis. Dom
peal löüdi jo sele magsu ümber suuri
lahinkuid ja tehdi mailma lamenti, ni
ed üle lina lewis kriisi lõhn.

kaswavad oma bäid -- naku ahmite
kaswantik Tarzan tsun klis. Sis selkub, kas Tar viini Spedus Sike: lähwat inimeset ahwigs wöi ahvit inimesdegs.

kohaselt määras Vallasekretäride palga kogu palgamääramisel saaks aga rohalammüära kindlaks maakonnavalitsus, kem kinni pidada põhimõttest: kuidas

Polidiga mehet krissi aka ei taht
lägs seleki kapi netti mootustamine
pikalle ja olegs nüit kriss tulnt —eka
naljald polegs ka teisd koku saand ja

Uue eelnõu kohaselt jääks fee õigus töö, nõnda palk.

wallawolikogule. Eelnõu on praegu läbiwaatamisel
See muudatus on ette wõetud sel- kohtusiseministeeriumis.

olegs. Naku su isiki tead, on wida min

kus võib sts ügs kuld uur rahwas
kapi nettita ola naeru wäärisdab tema

talu.

kaitsomävgfiga.

nõud

Müügil vabriku vastutusega.
laste jalanõusid, ball-kingadest kuni töösaabasteni

Kummi kalossid ja potikud

a

W. Eljas

d
^ Kauemat aega Pet-

d
u

I

K mise ia hobuseriistade töid vastu.
Maruva maantee nr 81
Jõhvis.

s

igasuguseid mööbli polsterda-

soowib 24. a. noormees,
kes omab põllumajandus
liku waranduse ja warandus.

Keda huwilab tõsine abi
elu, palun neid pr. ja prl.
teatada enda soowe, soomittemeeldiwusel tagasi

saadan. Kirjad Jõhwi, Jõuga
pk. isikulunn. nr. 551, 972
ettenäitajale.
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kauplused

Kulgult Wasknarwa:

Igal ielslpäewa!, neijapäewal ja Igai esmaspäewal, kesknädalal
laupäewal alates:
ja reedel alates:
1. sept. keli 13.—
1.
sept. kell 13.—
1. okt. „ 13.30

1. okt. . 11.30

21. okt. „ 10."0
21. now. „ 10.—

Wasknarwast Kulgule:
Igal kesknädalal ja reedel

21. okt. * 10.30
21. now „ 10 —

— Jaa — armas Joonas - sul

on õigus: kuigi oleme kaasaegsed ini
mesed, kuid seda aega ei seleta me
mõistus ja weel vähem riigielu keerd
käike. Tahtmatult peab küsima: „Quo

vadis, Estonia?'

Waller Jaan.

Tänuawafdua.
Kõikidele organisatsioonidele, las
tevanematele, ametiwendadele ja isi

kutele, kes mind minu 25 a. ametijuubeli puhul austusaktuse korralda
misega ja rohkete õnnesoowidega
ning kingitustega üllatasid — kõiki
dele palju, palju, tänu.

H. Kalmo.

tn Jttiiist Mir

uus pönew jutf

Saatanlik
ingel.
Lugege juttu.

Lugege juttu.

Majade ja muude varanduste
edasikindlustamisel pöörake
K.

/s.

Iga! pühapäewal kell 9.

1. sept. kell 5.—

Wasknarwast Kulgule:

21. now. „ 7.15

Iga! esmaspäewal, teisipäewal,
neljapäiwal Ja laupäewal alates:

1. okt. kell 12.—

15. now. . 11.—

1. sept. kell 5.—

?. okt. „ 6 —
21. okt „ 7.—
21. now. . 7.15

Kulgule teisipäewadel ja laupäewadel kell 5 hommiku

Juhatuse! on õigus tarbekorral sõiduplaanis täheudatud

*«

A. PALKMAMN
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Vastutav toimetaja V. Mtutel.

a.-L „KOIT"*)

Kulgult Wasknarwa:

reedel sõlab Kulgult Omullsse kell 2 päewal, Omutlst tagasi

üksiknumbreid.

tormi-laternaid jne.

."SU"'.. ..."

0.-1. «WOITJA"*)

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

..Aiataguse Maja"

ja rauakaupa ning

0 ®o ä

Kiriuta ma uutisi. Austuseta sinu
sukulane J. Wurtswasser-Wastselman
pealinas wapriku dän. Weskika maia".

(kuni muutmiseni).

Igat pühapäewal keli 14 ja

müüwad kõik suuremad

Soovitan veel teras-

°o °«

sügisene sõiduplaan 1932.

alates:

tapeete.
JÕHVIS.

A. Koyer.

1. okt. „ 6.—
21. okt. „ 7.—

Olen jälle saanud
ilusaid

eo

Terwigseid sule ja perekonale mo
Rose lindelt.

alates:

_ .Ooooo„0_ goo .O®00°0o0r
J* >

aka sesd teinekort.

näo järele tuntud.

= A.-S. „Peipsi“ =

wilaw ühes fotoga, mida

Sealsamas eiituplat: edasiaada.

25. sept. Jõhvi alevi jaama-

Aurulaewandus

a

erra Wetru kirjasdumisel ilmunt —

^Alutaguse Teatajas"

juures.

st

| rograadis töötanud Wõtab

p
p

sealsamas J. SÜDA

TviiStt Kaubamaja nr. 6.

Muit uutisi linas pole. kui ed meil
nüüt oma suur rahwuslig oober Kaubo

Tulewal nädalal

Lähemaid teateid saab Sompa tee 5—3. Leidja on

Hinnad soodsad! Hinnad soodsad!

s

dsir guses. Ja oo dembora, oo moores

— no saab ike nalja küll! Kus rahva

kassa juures raha. Leidjat
Suurus 24 tiinu, Woka palun raha hea vaevatasu
eest ära tuua või saata:
wallas, Päite kalas.

Saadaval suures väljavalikus meeste, naiste ja

Jõhvi%

ugs päev käisin riki kokus koos
olekul. Rahvas fürts poodis ike rää
kis ed saap otawad nalja enam kui

Müüa

ftaha hoiab hokhu see,
2te« ostab jala«

tehaksegi seatuse kobas rahwale seatul
std ja seatuse muutmise seatuse muut
mise seatuse seatusi.

kuna õpilaste arv tõuseb üle 90. Sel

juure osda, ed wita mini puutust ei

Seni maksma Asutava kogu poolt täride kohta üldise palga alammäära
1920. a. wastuwõetud vallaametnike kindlaks, vaatamata sellele, kas iga
töö ja palgaolude korraldamise seaduse wald seda maksta jõuab. Wallawoli-

De mandile: ed eka kurrat sina ügst
mees ole, leitud deisigi päit kullalt.
Ugs mo kõrval isduja üdles: ed wat
kodanigud — see on vait abi elu tüli
ko—koo wahel — muut ei ühdi.
Kotus mõdlesin: waj sthugeset-

line kool Waiwara kooli ajaloos on
uus. Siiani pidi õpilane algkooli lõ

sissemurdjad ja põgenesid. Ka Kaiki

kõigile kolmele tuntud Kurgusowi.

saadikut kukusid manduma ügs teise
pääle: sina sihuge ja sina nihuke kelm

waiwara koolielu terweneb.

Haritust Hanua kauplusi iienilaina.
4- liikmeline wargajõuk tabati nende poolt koostatud ..piaanimajanduse" täitmisel.

Nr. 76

müüvad Jõhvis:
N Maslov

laewa asetada teise laewaga. JÜHATÜS.

Plekkwitsu

esindaja poole Jõhvis, kus
preemiamaksudega Teile
vastu tullakse.

Rakvere tän. 7-a.

Hindperi kpl. Narva mnt.
Aitjeni kiosk turupl.
„Wikerkaar“.
Valteri kiosk iurup.

paberi-pallide ümbert müüb
0|ii. „Narwa Kirjatusühisus*.

trükikoda. Salme t. 5. Telef 34,

O.-ü. „Narva Kirjastusühisuse'1 trükk.

Väljaandja: O.-ü tJNarva Kirjastusühisus

