Ukfik number 5 senti.

TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhwis Rakvera iän. 7-a

rell-i^isc «mv:

Telefon 48

1 Kuu postiga .... 45 senti.
3 kuud .... 130 ,

9 „ . . 250 „

Toimetaja kõnetunnid esmaspäewa!, kolmapeäwai, nelja
päswal ia laupäewal k 9—11

1 aasta « ... 5 kr.
Tellimisi võtavad vastu kõik

Kontor avatud kella 8—6.

postkontorid.

ilmub kaks korda nädalas:
kolmapäeva ja laupäeva varahommikul.

Kuulutuse hinnad: 1 miiiim. 1 weerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis Ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole hinnaga. Kuu'utusi võe
takse vastu (ehe ilmumise eeipäewal kuni kella 12.

Toimetaja kõnetunnid

äripäeviti kella 9-st — 2-ni päeval

. Wa 77. Iöhwis, kolmapSewal, 5. oktoobril 1932. a. IV aastakäik.
Wastu
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IA. Treilmann sotsialistide uus alewiwanem. Loodawad saada 7 kohta. J.
Odeni asemel R. Lepik.

Nimekirjad juba walmis.
Omavalitsuste valimised seisavad kava koos. Esimesel koha! on M.

ukse ees. Treilmann» kes on üks tulevasi
Detsembris lõpevad praeguste oma- alewinõunikke — sotsialistidelt. Praewalitsuste volitused linnades ja ale- gune alewiwanem on kuuldavasti suwites. Sel ajal on ka uued valimised, rutud 3. kohale, sest tema ei sebivat
Kohtu ja siseminister esitas valitsusele enam. Kuld volikokku saab ta ometi,
küll ettepaneku, et omavalitsuste wo- sest sotsid pretendeerivad volikogus

kus Luise pool.

Kuuldavasti ei kandideeri enam

ka Felix Siim on.
Täitsa kindel, et volikogust välja
jäävad kaks praegust naiswolinikku

W. Treilmann ja L. Klemeier.

kuid seda seisukohta ei pooldanud põl- Sotsialistidega ei lähe ühes töölis-

kuid vaevalt sellest midagi välja tu

Uuteks valimisteks on eeltöö juba «kogu põline volinik Aleks. Abelow,
käimas kõikjal, ka Jõhvis. Rühmad kes on olnud 15 aastat algusest peale
peavad salajast koosolekuid, seavad Volikogus. Temaga läheb ühes ka

estkandidaate ja otsitakse Joosep Kangro.

uut alevivanema kandidaati. Sotsialistide reast on välja jäänud
Muuseas on sotsialistidel nimekirja Zoh. O d e n, kelle maja tuleb lähemal

Wilhelmine tegevat küll oma nimekirja,

leb. Klemeier oli enne töölisrühmlane,
kuid ülejooksu tõttu ei võeta teda sinna
enam vastu, ja mujale, ka sotsialistid
ei arvestanud temaga. Edumeelsetest,
nagu kuuleme, ei kandideeri enam G.
Lepp, kes tahab jääda sellest kõigest
kõrvale.

Odeni majamüük
Luisele tühistati.
Endine juhatus lahkus, uut ei suudetud waiida.
Naiskodukaitse Wiru ringkonna
juhatuses on käes suur jüripäew. Um
bes nädalat kolm tagasi esitasid esi
naine pr. Sass, abiesinaine pr. Luiga

ja juhatusliitmed pr. Waska ja prl.
Krimm lahkumispalved. Ainult üks
juhatusliige, pr. Liima, jäi alale. Uue
juhatuse valimiseks oli pühapäevaks,
2. okt. kutsutud kokku ringkonna esin
dajate kogu. Koosolek, mida juhatas

pr. Malla Porkunist, möödus kaunis
pinevas meeleolus, kuid tulemusteta.
Uut juhatust ei suudetud valida, kuna
üles seatud kandidaadid keeldusid. Mit
meist maaringkonnist avaldati soovi,

et naiskodukaitse etteotsa astuks esi
mene Wiru ringk. esinaine pr. Waher,
kes lõi aluse Wiru kodukaitse organi
satsioonile, millele ehitas praegune

juhatus ja esinaine. Pr. Waher pole
aga senini lubanud oma kandidatuuri
üles seada. Et eelmainitud lahkumis
palve esitanud juhatusliikmed ei olnud

nõus enam edasi töötama, siis moo
dustati ajutine juhatus ühest alale
jäänud liikmeist ja kahest kandidaadist,
kes täidab niikaua kohuseid, kui kutsu
takse uus erakorraline koosolek kokku,
mis sünnib arvatavasti oktoobri lõpul.

Ekspordiks ei ole weel kartuleid läinud.
Kartulinoppimine on peaaegu kõikjal lõppemas ehk ka lõppenud. Kartu

lisaak oli hea iga pool ja kõigil sortidel. Muret teeb aga kartulisaagi ma
hutamine, sest ekspordiks ei lähe kartuleid mitte üht kwintaali. Inglismaal

on hinnad madalad ja mujal on va

peale ei panda. Jõhvi võtab kartuleid
vastu ainult tärklisewabrik, kuhu iga
päev voolab rohkesti kartuleid. Lau

päeval 1. akt. tuli. vabrikusse 600
koormat päeva kestel, mis on olnud
ka rekordiks kogu vabriku tegevuse
ajal. Tündrist makstakse 13a senti.

luutaga takistust. Jaamades kartuleid

— Seal kutsel oli ju alevivanema
sõna.

— Paljugi mis alewiwanem, on
nendel seal teha nii või teisiti.
— Meil armastatakse istuda sageli
kõigil puhkudel lauas.
— Mis, lauas istumine pole patt,

aga laual tantsimine on patt ja siis
weel kui naised on ainult Eeva ülikonnas.

— Kus siis fee oli, kas mõnel

juubelil?
— Ei, ei, lihtsalt kolm alevi praegu
suuremat seltskonnadaami, kellede ni
med avaldatakse ^Alutaguse Teataja"

ristsõnade mõistatuses, said sellega
hakkama.

— Ära räägi lusti, kus ja millal?
— No need kõik on pikantsed lood,

ka rahukohtunik.

7. aastane mefeaproiee&s
lõppes.

mida ka muidujutus ei räägita.

— Wölks ju öelda ometi kas wöi
nimetähedki?

— Ei, see võib kujuneda häda
ohtlikuks tervisele, sest meie jutud
-paneb kirja alati Wunts ja meile te
hakse liiga.

— Wuntst enese elu on juba 10
aastat hädaohus olnud, kuid keegi

Tartlandi volinikuna esines adw. N.
W i l d e n a u. Selle summa ulatuses

on asutud Tartlandi kasuks Biilowilt
sisse nõudma.

Mälestusmärk kpt. Jürgensonile.
Jõhvi wabadussöjalastel^i on ka
vatsus püstitada mälestusmärki va
badussõjas Kõrve kõrtsi juure lange
nud kpt. Jürgensonile. Mälestusmärk
tuleb graniidist 2 m. kõrge ja läheb

retorte,
uusi ehitatakse alles kewadel.

Praegu käivad inglaste Kohtla

katse õlivabrikus suured lammutumistööd paarikümne töölisega, et kõrval
dada kaht suurt retorti enne eeolewat

talve. Warem ettenähtud projekti jä
rele pidi ehitatama nende asemele neli
wäiksematüübilist retorti juba sügisel,
kuid krediidi puudusel algavad ehitustööd alles kewadel. Praegu ehitatakse
ka suurt tuhamäge, mille juures leiab

peale ähvarduste pole teda puutunud.

tööd kümmekond töölist. Nimetatud
tööde tõttu wallandatigi kavatsetud

revolvrist talle.
— Tean, tean

Palwewenna õunad varastati

— Üleeile, kuulda oli, et lasti
Ära karda Wunts.

7 ringkonna walitfejat wallandamisele.
Uute vähendatud koosseisude maksmapanemist kavatsetakse viia ellu tea

tavasti i. jaan. 1933 a. Selle teos
tamiseks on valitsus pöllutööministeeriumi ettepanekul otsustanud kaotada
7 ringkonnawalitseja kohad. Juba 15.
dets. alates kaotatakse Tartu, Torma,

Põltsamaa, Püssi, Jõhvi ja Wändra
ringkonnawalitsejate kohad. Ringkonnawalitsejate ülesandeid pannakse metsa
ülemate peale.

Üles anda K.-m. R. W1LLERS,
Jõhwi turupl. 7 telef. 40. ft-s. Rotermanni tehased.

IM) Hiisi tttises n
Rändauhind teistkorda kaitsewäele.
Pühapäeval peeti Jõhvis kaitseväe

lasketiirul kaitseliidu Jõhvi malev
konna ja 4. üks. jalaväe patuljoni
vahel igaaastast laskewöiftlusi. Kuigi
ilm oli tormine ja sadas tihedat vihma,
olid tagajärjed siiski rahuldavad.
Muutmata sõjawäepüsstst laskmises

tuli üldvõitjaks kaitsevägi, saavuta
des 24-mehelise grupiga 2365 s. kaitse

liidu 1945 s. vastu
Lasti 200 mtr. pealt 15 lasku.
Esimestele kohtadele tulid: kaitse
liin. T. Bilow (Mäetaguse k.) 108 s.;

2) K. Otto (Moka k.) 107 s..- 3) M.
Pertens (Jõhvi p.) 105 s. Keskmine
tabavus mehe peale 5,42 s.

Kaitsev, tuli l) ltn. Baradaschwili
1-0 s. 2) kpr. Kruuberg (tuli üleriikl.
võistlustel kolmandaks) 120 s. ja 3)
wltw. Karpin 116 s. Keskmine taba
mus mehe peale 6,56 si

Püstolitest laskmises tuli üldvõit
jaks kaitseliidu meesk. 265 s. 24? s.
vastu.

3) M. Dtls (Jõhvi k.) 51 s. Keskmine
tabamus 5,3 s. Kaitseväes: 1) n.-!tn.
Baradaschwili 71 s., 2) n.-ltn. Uluots
58 s. ja 3) n.-ltn. Walk 50 s. Keskmine
tabamus mehe peale 4,9.
WSikekaliibr. püssidest laskmises tuli
üldvõitjaks jällegi kaitseväe meeskond

tagajärjega 3216 s: 1871 s. vastu.
Kaitseliidus tuli esimeseks E. Waldmann (Mäetaguse k.) 220 s., 2) M.
Dils 216 s. ja 3) G. Alaküla (Jõhvi k.)
213 s.

Keskmine tabamus 6,27.

Kaitseväes tuli 1) kpr. Kruuberg
257 s., 2) n.-ltn. Baradaschwili 231 s.,
3) kpt. Raudsepp.
Keskmine tabamus 7,35 s.
Püstolkuulipildujate võistluses ma
levkonna üksuste vahel: 1) Jõhvi pat.

1. kuulip. meeskond 47 s. (koosseis
A. Gabriel, T. Tartland ja H. Rooks),

2) Jõhvi pat. 2. k. m. (koosseis J.
Luts, M. Pertens ja J. Pertens). 3)

Ukstklaskmises tulid kohtadele kaitse

Woka kompanii.
Esimestele kohtadele tulnuile ning

liidus: 1) K. Otto (Woka komp.) 67
s., 2) Ioh. Pertens (Jõhvi pat.) 62 s ,

võitjaile gruppidele jagati hulk väär
tuslikke individuaal- ja rändauhindu.

Tiido Tartland nõudis juba 1925,
aastast peale W. Pungerja mehelt
Jüri Biilowilt metsa eest raha kogu

Goldfieldsis lammutatakse

(wöib ha ajapuudusel lugemata jäädaJ.

oodanud, ennem kui lauda said.
— Kes siis olid kutsutud?
— Need keda Wilhelmine ja Danilewski heaks arvasid.

nistada fiktiivseks, millise otsuse tegi

samba komitee.

nädalavahetusel

nud. Seal olla külalised üle tunni

Nimelt oli Oden oma maja Sompa
tänaval kirjutanud Luise Madissoni
nimele, et kõrvale põigelda weksliwõlgadest, milliseid tal oli üle 500
krooni. Kohtus palus suurem võlau
saldaja — A. Käbin majamüük tun

maksma 4'>() krooni, 250 krooni anne
tas selleks oma summadest mälestus

fttuid.uju.il
— Tead ka midagi uuemat?
— Oli ju alevivalitsuse juubel.
— See on ju vana uudis. Kuulsin,
et külalistgi oli teelauas, mille korral
damise kohta alevivanem ise ei tead

Möödunud reedel oli rahukohtus
arutusel Zoh. Odeni majamüügi asi.

summas 390 krooni. Alles nüüd mõis
teti rahukogus see summa välja. Tiido

Kartulitünder 130 senti.

ostame weel nisu.

päevil oksjonile. Tema elab Tammi

litused pikendataks üheks aastaks edasi, saada 7 kohta,

lumeestegi valitsuse liikmed. rühm. kuhu kuulub Jõhvi alevi wo-

tulles nisukaswatajatele,

50-est töölisest ainult 20 ümber.

Kohtla ümbruskonnas on üheks ela
vamaks kõneaineks möödunud püha
päeva! kohapeal toimepandud öuna-

wargus, milleks väga kavalat võtet
kasutati. Nimelt ilmus ühe suurema
palvevenna K. J. juurde poisike, kes
palus temalt andeksandi varemini toi
mitud väikestele öunawargustele. K.
I-le meeldis poisikese ^ülestunnistus"
ja ta alustas selle valgustamist pikaltlaialt. Samal ajal aga tühjendati pal

vevenna õunaaeda, mis valveta oli
jäänud ja pärast pikka misjoni leidis
K. J. tühja aia eest.

Kriminaalpolitsei selgitas Saplatkini tapja.
Narva kriminaalpolitsei poolt van

gistati Narva taga Skamja küla ela
nik Pavel Bcussakow, 17 a. vana,
keda süüdistatakse ööl vastu 28. sep
tembrit Wtroja külas kakelusel Peeter

Saplatkini tapmises. Samuti vangis
tati Mihail P l a t o w i nimeline isik
ja tapetu vend Wasstli Saplatkin 24 a.
vana. Viimast kahte süüdistatakse sa

mal kakelusel Sibriewi haavamises.
Ülekuulamisel tunnistas Brussakow
end temale ettepandud süüdistuses

Kirjandusõhtu
gümnaasiumis.
Esmaspäeval 10. okt. kell 7 õh
tul peetakse Jõhvis ühisgümnaa

süüdi, kuna Platow ja W. Saplatkin
end süüdi ei tunnistanud. Mainitud
kakelufe selgitamisega oli ametivõimu
del palju tegemist, kuna tuli ülekuulata

inimesi külade viisi. Sibriew, kes haa
vatuna Narva haiglasse toimetati, ei
teadnud ülekuulamisel politseile nime
tada isikut, kes teda lõi, kuigi ta oleks
pidanud seda nägema. Esialgsete and
mete järgi arvatakse kakeluse algata
jaks surmasaanud Saplatkinit ja tema
venda.

On ilmunud «Eesti Naise" oktoob
rikuu 1932. a. number.
Sisu: AlkohoUcoaba kultuuri päewad.
..Eesti Naise* kuldsuudel Salme Paidrock

b0-ne aastane Minn lastetuba. Abi koolitööde
juures. Aknad wõisttesid. Kas maksab kõike

Kava on järgmine: muusikalisi ette

alal hoida. Milleks muretseda. Naiste Kars
kusliidu söögimaja kattis Tartu näitusel igapäewase lõunalaua. Säält, kus walitsewad

kandeid viiulilt hr. W. O k k i l t,
klaveril saadab prl. A. Amjärw.
Klarnetti soolo hr. Wold. Kiiliks.

naised Uks sügisene üleriiklik suurpäew. Matk

Kirjanduslik kõne teemil: «Uue kir

luulelisel Muhumaal Tartu Naislaulu-Seltsi
koor. Teater. Kr N. N. ühingu suwikouwerents. Ilurawist. Isad kodus. Kuritööd alko
holi mõjul. Uued raamatud. Kirjakast. Kirjawastused. Keelimtöö. Moodsa too seintest, laest,
ja põrandast. Ruudukardin peeneaugulisest tül

siumi saalis kirjandusõhtu.

jandusliku voolu ootel," kõneleb

hra Arnold Aru.
S. Kubjase novelli «Kontorist
Kesa surm" — loeb hra Peeter
W e e w o. Marie Underi ballaadi
«Kotermanni" kannab ette Wold.
Mustek.

10.000 silmu loomuga.

Viimaste päevade jooksul on silmupüük Narva jõel märksa parane
nud. Silmumõrdade jõest wäljatõmba-

list. Applttseeritud padi ühes tikandusega.
Kohwilaualina pilude ja mottiwidega. Kootud
ülikond 6—7 «.poisile. Lõimiseid sügise mant-

liriideid. Suure waiba muster sõlmimiseks..

SSSR-I kaubandusesindaja
lahkus.

3. oktoobril saabus Narva päevase
rongiga Nõukogude Wene kaubanduse

esindaja Tallinnas Gustav Klinger,
kes kohe kell 14,10 siit edasi oma kodu
maale sõitis.

mine sünnib päeva tagant ja kalurid

Need, kes läksid ja tulid.

saavad nüüd ühe loomuga 8 tuh -10000

Septembri kuu jooksul registreeriti
raudteepolitseis wäljasöitjatena Nõu
kogude Wenesse 143 isikut. Sama aja

silmu, mida tuleb võrdlemisi heaks
saagiks lugeda. Kalurid ise saavad
silmu tükist 2 senti, seega toovad sil
mud ühe loomuga Narva kaluritele
16tuh —20.000 senti sissetulekut. Kõige

parem silmupüük on sadamasilla piir
konnas.

jooksul saabus siia 115 reisijat.

Alates 1. okt. seisab üleande tee
nistuses 2 kuu jooksul SSSR-i vedur
ühes veduri- ja rongi-meeskonnaga.

n%. 77.

«es

2.

Autogaraash?Afrikas.

Oleme eluwööraste kawade kammitsas.

:Michael Faraday.

MljQNLrd mLEtüKsS SlkttM, km LEE pole hädatarwilik ega majanduslikult produktiiwne.

Riigimajanduses walitsegu wõrdsuse ja õigluse põhimõte.
23. septembri! selgus Toompeal
lõpulikult majandusministri kawa riigi-

eelarwe tasakaalustamiseks, s. o. 5
milj. krooni puudujäägi katmiseks.
Riigi eelarwes tekkinud augu katteks
kawatses majandusminister tarwitada
järgmisi abinõusid: 1) Vähendada maa-

Spetajate palku 30"/g wörra ja linna
õpetajatel ning riigiteenijatel 20%,
palga suurusele waatamata. (Settele
palkade kärpimisele ei kuulu kaitsewügi,

kaitseliit, politsei ja piiriwalwe); 2)
maksustada kõik linnade kinniswarad
15%=ga; 3) korraldada ümber tempel*
maks. tõstes mõningaid tariife ja wä-

hemaid makse ning 4) maksustada
tagantjärele kõik seni impordiks oste
tud waluuta 5%-lise maksuga.
Kõik need kawatsused tooksid riigile
Kõrge i2-kordne hocne. Autod jSidawad
keerd'reppisid mööda ise üles. igaüks oma

kuuri. See moodne goraajh. mille üle iga
suurlinn Euroopas wõiks uhke olla, on ehi
tatud Alsheeris Orani linnas.

tulu 5 miljonit krooni ja puudujääk
oleks kaetud. Nii siis eelarwe puudu
jäägi peaksid katma peaasjalikult riigi

ametnikud, õpetajad, kinniswarade
omanikud ja kaupmehed linnades,
kuna kõik põllupidajad, kaitfewäelased,

„Wõitleja" pokstb Tartu
„Kalewiga".

kaitseliitlased ja politseinikud settest
kohustusest wabad on.
Millega majandusministeerium oma

^ 9. okt. awatakse Narwas awalikuH teguwiist põhjendab, et ainult osa
wöistlusega poksthooaeg. AwawõistluselU kodanikke on kohustatud katma riigi
kohtab k.-s. „Möitleja" poksimeeskond^ eelarwe puudujääki, kuna suurem osa
Tartu „Kvlewi" rusikameestega. Möö-^ kodanikke sellest kohustusest waba on,

dnnud kewadel kaotasid narwalased U see on muidugi tema saladus, kuid
Tartus klubiwöiftlusel „Kalewile", kuid harilikule surelikule on täitsa arusaa
nüüd lafewad kõik tundemärgid ole matu, kuidas wõib riigimajandust juhtada, et wöit tuleb Narmale? „Wõit- tiw orgaan nii ebaõiglaselt toimida.
leja" rusikameeskonda kuuluwad Muru,
Riigi eelarwe puudujääk on aga
Alber, Karro, Wasilewsky, Warm j. t. tingitud sellest asjaolust, et riigi tulud
Tartu »Kalewi" poolt wõistleb kaasa ei laeku ettenähtud suuruses.
Eesti „Dempsey" — raskekaalu meis
üleilmlise majanduskriisi tõttu on

ter Lukkin.

otse kohutawalt wähenenud Välis

Narma teaater.
Puhapäewal, 9. oktoobri! tuleb
lawale esimene operett „N a i s t e I e

meeldib s e e". Arnold ja Bachi

tekst ja W. Koelo muusika. Samadell
autoritelt on Narwas waremall lawastatud „Doily“. ..Esfonias" „Naistele
meeldib see'1 sai õige hea menu osa
Ilseks. Operetis esinewad . uued tege

lased prl. Walentin, prl. Ofrii ja pr.

Müllerstein. Pääsed eelmüügil. Lau-

päewal, 8. okfoobril rahwaelendusena
„ Wäimehed".

Lugege „Alut. Teatajat'

põllumeestele nende saaduste eest
kauemat aega antud toetust riigikassast

otseteed kui' ka kaudselt. Nii saab iga
peekonikaswataja põllumees igalt eks-

porteeritawalt sealt riigikassast kuni
10 krooni toetust, siis on antud peeko*
niasjandusele suuri erisoodustusi eksporttapamajade wölgade tasumiseks,
ühispiimatalitusil lasuwaid wölaprot-

sente on suurel määral Vähendatud
jne. Lõpuks toetab riik põlluprdajaid
weel riigikassa arwel rukkimonopoliga.
Niisugustel tingimustel on arusaadava,

et riigimajandus alatasa halweneb,
iseäranis weel siis, kui seda üldise
majandusliku surwe ajal ebaloomuli
kult juhitakse.

Riigikassa 5 milj. kroonine puudu(wiimaste teadete järgi 6 miljo
nit krooni) on tingitud osalt sellest, et
majandusministeerium kawatseb kües-

olewal sügisel teostada möödunud
aasta eeskujul põllumeestelt rukki
kokkuostu riigisummadega, millise ope
ratsiooni jaoks Vajatakse 3 milj. krooni.

Nii siis, kui rukki kokkuostu riigikassa
arme! ei oleks, siis poleks riigieelarwes

puudujääki olemas mitte 5—6 milj.
kr., waid ainult 2 -3 miljonit krooni.
Sellega põllupidajate toetamine ruk
kimonopoliga riigikassa arwel on prae

gusel kriisiajal lubamatu nähe ja rii
gile otse kahjulik. Nagu keskerakonna
riigikogu rühma seletusest näha, on

seniostetud rukkilt riik juba saanud
kahju 2 milj. krooni. Ladudes seiswa-

test rukkitagawaradest arwatakfe weel

kahju saawat umbes V/2 milj. kr.
Kui nüüd uuestiostetud rukis jääb
jällegi ladudesse seisma, siis saadakse
ka sellest oma 1% milj. kr. kahju, wöi

kaubandus ja sellega ühenduses ka

weel enamgi.

tollitulud, sissetulekud raudteel ja
üldse riiklik - majanduslik tegewus.
Kuid majandusliku tegewuse Vähen

majanduselu juhtimine, kui riigikassa

damine süwendab üha tööpuudust ja
muudab kodanikke tööta-töölisteks, kes
töötades oleks riigile kas otsekoheselt
wöi kaudselt maksusid maksnud, nüüd

aga riigilt toetust wajawad. Eesti on

põllumajanduslik riik ja selle tõttu
põllumajandussaadused moodustawad

meil praegu tähtsama Väljame0 ala.
Kuid põllumajandussaaduste suur hin
nalangus Välisturul pidurdab suurel
määral meie eksporti ja selle tagajär

Kas on siis see normaalne riigi

üle 5 miljoni kr. kahju saab? Kui

walitsus tahab põllumehi teiste koda
nike arwel toetada, siis oleks ta Või

rtigtylm sulgemine waliswilja sisfeweole, wöi jälle sissewsetawa Välja
maa wilja tollide kõrgendamine, et see

poleks suutnud meie turul Võistelda
kodumaa Viljaga. Siis poleks riik kan
natanud mingit kahju ja ka põllupida
jad oleks saanud oma wilja eest aja
kohase tasu. Oleks Võinud ka rukkimonopoli teostada ilma ühegi rasku
seta erakapitaliga, samuti nagu osteti

läinud aastal põllupidajailt nisu. Tol
ajal määras walitsus nisu hinna kind
laks ja sõlmis lepingu erafirmadega
kes teostasid ostu oma summadega.

Peab tähendama, et kuigi põllu
mehed riigikassa arwel mitmesuguseid
soodustusi saawad, pole nende seisu
kord siiski kadestataw ja eriti sellepärast, -

et antud soodustused ei lähe otseteed

põllumeestele, waid wüga suur prot
sent jääb nende isikute kätte, kes põl
lumehe, kui müüja ja pällu- ning karjasaaduste tarwitaja Vahetalitajaks on.
Need isandad saawad riigi soodustus

test lõwiofa endale kõrgete palkade
näol, kuna põllumehe kukru arwele
riigirahast waid Väike murdosa läheb.
üldse on meie riigi rnajanduselus
wüga palju warju külgi, et harilik ko
danik tahtmatult peab Veendumisele
tulema, nagll juhiks meil riigimajan
dust isikud, kel wüga nörged teadmi
sed majanduselust ja kelle mötlemis*
wöimel loogilist järjekindlust ei ole.
Mölame näiteks wöi Peipsi pinna
alandamisegi Peipsi Veepinna alanda
mise otstarbel muretseti kapp-süwen-

daja ..Hiiglane", mis olewat riigile
läinud maksma Kr. 450.000; peale
selle muretseti 5 praami ja 2 puksiiri,
kuna riigieelarwes figureerib selle töö
kulude kui mitte rohkem, siis Vähemalt

juba teist aastat 800.000 kroonine
summa. Kas on tõesti nüüd majan
duslikul surweajal hädatarwAik matta
miljoneid Peipsi järwe? Kas ilma selle
hiiglasmnma kulutamiseta poleks läbi

nud seda ka nii teha, et riigikassa selle

saadud asal, mil paljudki meie koda

operatsiooni tagajärjel ei kannataks.

nikud kannatawad kibedat puudust ja

Mil põhjusel sai riik rukkiostust nii
suurt kahju? Lihtsalt selle tõttu, et
lasti Välismailt niisuguste tingimus
tega wilja sisse wedada, nii et kodu
maa wili sellega enam wöistelda ei

riigi majapidamine kipub kuristikku
minema. Iga arusaaja inimene peab

suutnud ja kokkuostetud rukis pidi rah-

wale ära müüdama odawamalt, kui

tahmatult weendumusele stulema, et
seda tööd poleks nüüd olnud tarwis
ette wõtta. On ju peipsiäärsed Venela

sed aastasadu seal elanud ja järwe
liiwastel kallastel sibulaid ja kapsaid

jel HSwinewad eestkätt meie põllupida

sisseostetud oli, ja jäi osalt ladudesse

kaswatanud ega ole järwe liigwest

jate tulud ja sellega ühenduses ka
riiklikud sissetulekud. Peale selle on

seisma. Palju lihtsam ja parem abi*

neid sealt eemale tõrjunud, siis oleks
Võinud nad weel samuti edasi elada

nõu kodumaa wilja kaitseks oleks olnud

Pidage meeles, LL loterii loosimisl ei pikendata,
Võite on 1000.

ftlavwa
följetonis ja ttumfkatuuvis.
mmmimmwm»... i*n<niiiiiHiiiimw«w»iWT^wawwww«SBawMBB8a»i ——
Mida Ameerikale Borah, Inglis
maale Snowden ja Eesti Pangale,
resp. Tallinnale Iaakson, seda' on

Narwale ja narwalastele Pitsar.

Tema on ühispanga direktor ja hoiab
oma käes kõiki neid suuri ja pisikesi
kraane, milliste järele paljud salajas
õhkawad ja ohkawad ning millest en
dile lunastust ootawad sellessinatses

1 iDlmsed Nüli

Ühe tähelepanu leidnud, vcmaani au«
iev navwalane.

Laup., 1. okt. s. a. awaldati

Tartus „Looduse" romaaniwõistluste selleaastased tulemused. 37

sissetulnud teosest jury (esimees —

dir. Roos, — liikmed tz. Wisnapuu ja J. Silwet) ei leidnud üh

tegi auhinna Väärilist, küll

tunnistati aga 2 käsikirja Väärtus
likumaiks, ning kui autorid need
töötawad ümber ning iugewasti
lühendawad, wõiwad need ilmuda
raamatuturule wäärilisemaina kirjandusteoseina.
Võrreldes seekordseid Võistlusi läi
nud aasteseiga, on tunduwalt wähe
nenud käsikirjade hulk. Läinud aasta
52 asemel neid oli
sedakorda 37.
Tööd ei paku kuigi rSSmustawat pilti.
Kirjanik Wisnapuu üteluse järgi nad
haigutawad tühjusest. On ka iseloomustaw endiselt, et pea igas töös Va
litseb pessimistlik nukrustaw waim.
Kõikjal lõpeb kurwalt.
Käsiteldud ainealust on peamiselt
puudutatud praegu päewakorral esinewaid, eesjoones

tõötatööliste elu,
siis haiglat („Tbe"), hullumaja, kooli.

Wõrdlemisi huwitawalt jutusta

maailma hädaorus.

Pitsar on üks haruldane pangate

satuwad tänawaile (tütarlapsed), kaoiawad mõistuse wõi furewad tiisikusse.
Rohkesti on mõjutanud noori kino,
kuna kinolist seiklust esineb Väga tihti.
Kahest paremast saawutisest

gelane. On raske öelda, kuidas ta selleks

sai ja kuidas teda sellasel kohal

usaldatakse. Mõtelge ometi: inimene
pole kordagi weksleid Võltsinud, pole

tuleb esmajoones nimetada Lacry-

kordagi mängis olnud ja pole isegi
kordagi panka pankroti ajanud. Kcis

m 0 s a warjunime all esinema autori
teost „S 0 0 m u s t ü d r u k". See on
kahtlemata käesolewate wöistluste pa

see ei tundu kuidagi kahtlasena? ... Asi
seisab selles, et Pitsar on weel sellest
Vanast heast ajast pärast. Alati lahke

rimaks. Seal jutustatakse noore tü
tarlapse elu kuni meheleminekuni psüh

alati naeratus näos, nii askeldab ta

holoogiliselt küllalt usutawana ja seal
juures wõrdlemisi omapäraselt huwi-

oma pangapultide ümbec hommikust
lõunani. Lähed sa, ütleme wekslit pi

tawana. Töö on aga wenitatud, kol

kendama ja räägid talle oma mured ja

mandik on üleliigset.
Teine paremaid on ,,Naine, kes Või

hädad südamelt ära, ise Värised, et
näis, mis ta nüüd ütleb. Aga su hirm

dab," mille autori Varjunimeks „Ikka
edasi." See on lehekülgedelt weel kösisult ei küündi kaugeltki enam esime
seni, kuigi aine ise on wõrdlemisi hu-

Ja noh — kui ta juba ..katsub",

siis ta ka Vaatab. Aga ka siis, kui ta

witaw. Räägitakse kuskilt Wiljandi-

sulle ära ütleb, teeb ta seda niisuguse
rõõmsa ja lõbusa Viisiga, nagu teataks
sulle su ämma surmasõnumi.'..

maalt tulnud naisterahwast, kes asub

Tartu professori Leibinderi juure. Tegewustik toimub umbes 40 a. tagasi,
kusjuures prof L. all on mõeldud

Aga ega Pitsar ainult pangamees
ole. Tal on peale selle weel teisi ame
teid kah. Nagu: „Ikmarise" esimees,

tolleaegset tuntud professorit Z.
von Manteuffelit.

takse fSjawangide elust käsikirjas

heb korda saawutada wöidu järele

„Relwutu armee." (Autor narwalane)
On tähelepandaw, et pea kõik pea
tegelased on noored tütarlapsed wöi
poisid, kelle tee neid wiib enamasti
alla, kas jäetakse saatuse hooleks wöi

Võitu, kuna abiellub lõpuks professori

enesega. Romaan on jällegi wenita
tud (pool tuleb maha tõmmata) ja
stiililt Viimistlematu.

Peale nende kahe oli parimaks

senikaua kui meie majanduselu para

neb ja meil Võimalus awaneb miljo
neid nende olukorra parandamiseks
kulutada; ja kuigi wesi selle aja kestwusel mõnda wenelase- rannaelanikn
sibula- wöi kurgipeenra üle ujutab, siis
ei ühwarda meie noort riiki weel min
gisugune katastroof.

Kuid seda tuleb rõhutada, et kui
meie majanduspoliitikar samas tempos edasi juhitakse, siis ei aita meid
mingisugused palkade kärpimised ja
kinniswarade maksude töstmised, waid
meie riik sammub üha pankroti poole.

^^, - l.

Lõhed tõid Narma kalu
ritele 1.200.000 senti.
Narwa jõel ja Narwa lahes lõppes
löhepüük. Narwa jõkke puu- ja raudsilla piirkonda on weel jäänud üksikud

lõhed, mis weel juhuslikult püünis
tesse satuwad. Möödunud löhepüügi
hooajal Narma kalurid said jõest "00

ja Narwa-Iöesuu alewi kalurid said
Narwa lahest umbes 300 lõhe. Iga
lõhe keskmist kaalu tuleb lugeda !0
kilo ümber ja kilo hind on 150 senti.
Seega on 500 lõhe Narwa kaluritele
sissetulekut annud 750.000 senti ja
300 lõhe on alewi kaluritele annud
450.000 senti. Linna ja alewi kalurid
on kokku saanud lõhedest 1 milj. 200
tuh. senti.

Võite on 1000
tulekin. seltsi juht, linnawolinik j. n. e.
j.n.e. (Linnapeaabi kohale kuulamast i
ei kandideeri — seega jälle haruldusi

lmnawolinike hulgas). Ja noh - terna
jõuab neid ameteid ka ausasti pidada.

Nagu näha pildilgi, on ta igati kõrge
ja ihu poolest õnnistatud härra. Pik
kust on, konti on, termist on. Ja igapäewafed jalgrattasõidud Narwa ja
Riigiküla wahel hoiawad teda alati
heas wormis.

Omal ajal, kui „Ilmarine" ja

^Wörtleja" lõid ouiawahel maha jalgpaMmatshi, lõi Pitsar tugewasti kaasa.

Kmgi oli frakis, oli tal naljaasi Vas
tase peakohalt palli ära lüüa ja wärawast kömmutas mööda sama hästi kui
mõni liiduklasst mängija. Eriti meeldis
talle aga palli hästi kõrgele lüüa. See
on juba ta iseloomus — iga asi peab
olema hästi kõrgel. Olgu fee siis Eesti

kroon wöi mõni muu asi. Na muidu
kooskõlastas ta oma jalgpallimängu
igat! oma pangatööga. Nagu ta weksli-

proteste ära püüab hoida,' nii hoidis
ta ka oma meeskonda wärawate saa
nu fe eest.

on asjata. Pitsar naeratab Veelgi

mõnusamalt ja ütleb:
„No eks me katsu Vaadata."

hukam eelmisest (üle 600 lehekülje), aga

Peakangelane esineb eesti rahwuslasena, aga kellel isikliku mõju tõttu lä

kuke ühingu poolt Saksa muuseumile Münchenis, muuseumi saali ehteks.

s.1

£toiez>žž peavõit l.CCC.CCC senti*

KIRÜAIIBIIS KüliST-TEIIATER

Kuulsa Inglise füüsiku ja keemiku ri«d°
kuju, marmorist, kingitud Briti clkktrotehni

t.-ü „Tulu" nõukogu esimees, wast.
„... tema tahab näha et köit oleks kõr
gel nagu Eesti kroon..."

„Unelm kodumaast" (autor: Warjunimeta), kus kirjeldatakse punase ohwitseri sisemisi hingewSitlusi.

millega põrutab wahel nn

tummaks jäüwad. Tühja asja
ta sõna ei wötogi. Ega's asjc

Pfot iud° °>i

ütleb, strs on ka öeldud.

Peale kõigi omaduste on t
see hea omadus, et ta kohe nac

ara tunneb, kas tal on tegem
lmmesega wöi mitte. Esimesel

sulle wastu igas asjc

teisel... (mmul, näiteks, õlel
Pea kõik autorid nagu on jäänud püstma mingisugusele teatud keskmi

m!£VIS’Fant m\nno Pitfari

sele tasemile ja nagu on tunne, et
meil andekamaid talente mitte just

kahtlaste ettewõttete ja subjekti

palju noppida ei ole.

toefölit pifcnbamQ). Sest iga
k^n^^^^^spanga kraanid
kmm. Ausõna, nagu pitsariga!

Iuhannes Killip.

Nr 77.

0

Eluvõimaluste loomisele.

Hollandi parlamendi omamine

Narwajõe tagamaad tulewad asustamisele.

Wastaw märgukiri esilafi põHalfcomiJiMrilc.

Ringkond Narwa-Iõesuu ja ümb

ruskonna wabadussöjalasi tõstis Messe
küsimuse, et asutaks Narwajõe- taguse

piiriwöö (Narma, Kose ja Skarjatina
wallas) asustamisele s. o. põlluharimi
seks kõlbulik metsaalune maa planee

ritagu uudistaludena maasoowijaile

wälja. Wabadussöjalaste soowil ja
valitsusel esitas endine Narma ja Narwa-Iõesuu komandant E. Hansar hra
põllutööministrile wastawa märgukirja
ning NatwajSe- taguse

piiriwöö asutamise kawa
põhijooned.
Narwajõe- taguse piiriwöö asuta
mise kawa teostamine on majandus

likult wäga tähtis Narma linnale

ja Narwa-Iõesuu alemile, sest neil ka
hel asulal puudub laialdane põlluma

janduslik ümbrus. Cesti-Wsne rahu
lepinguga on Narwa linnu ja NarwaIõesuu alewi laialdasem ümbrus jää
nud piiritaha, sest wanasti külastasid
Narma linna ja Narwa-Iõesuu alewit
kõik piiritagused ingeri ja wene külad
Kurgula maaninast kumu Oudowani,
sttäljuures Iamburgi linn Ühes arwatud. On teada ja näha weel praegugi

Narma Jaanilinnas talurahva- sõbra
hoowide rida, mida maarahwas kasutas
linnas peatumiseks. Nüüd aga on meie
praegune Narwa- tagune piiriwöö küla

dest hõre ja loomnlikult ka liikumine
seismas. Edosi näeme, et Narwa lin
nas ja Narwa-Iõesuu olemis on aasta
aastalt

tööpuudus lewimas.
Töötuile püüamad omawalitsuse häda
abitööde korras ülalpidamist wöimaldada, — kuid see on ja jääb hädaabitövks. — missugune tihti osutub riigi
kassale wäga kulukaks ja ebaproduktiiwseks. — Õigem on meie riiklikust
seisukohast leida töötuile

püsiwa iseloomuga ja produktiiwset
tööd, mis tooks meie rahvale ja riigile
uusi wäärtusi, elustaks piiriwöös kau
bandust ja käsitööd. Selleks on wajalik
asuda Narma-taguse piiriwöö asusta
misele. Põlluharimiseks kõlblikud met

saalused maad ja turbarabad tulewad
ülesharida. Maade harimisel, magist
raalkraavide kaewamisel ja uudistalude
hoonete püstitamisel leiawad töötud
mõneks ajaks

Pihkva, Oudowa ja isegi Luuga maa
konna õunu. Soome on meie õuntele
vaba turg — niisama on meie Kallivere kapsas tunnustatud kaua Wiipuris, Kotkas, Lomisos jn Lawansaares.

püsivat teenistust.
Maid uudistaludena tuleks wäljaanda Narwa linnas ja Narwa-Iõesuu
alewis asuvatele lasterikastele perekon
dadele, kelle! eeldust põlluharimiseks.

Tuleb asuda suuremate kwantumite
tootmisele ning kõiki seda on Narva
sadama kaudu soodne eksporteerida,
sest soomlased mootorpaatide! ise külas-

tawad sageli Narwa-Iõesuud. Nurwa-

Edasi tuleks maaga rahuldada kohapäälseid wabadussöjalasi, kes weel
maad saanud pole ning kellel praegu
sel majandusliku surutise ajal vastav
töö ja teenistus puudub.

jõe- taguse piiriwöö asustamine annab

Asustatawas piiriwöös soodsail maalappidel tuleks erilist rõhku panna

kawast huvitatud ka Narwa linna ja
Narwa-Iõesuu alewi omavalitsused
ning Shutatagu Narwa- taguse piiri-

viljapuu aedade asutamisele,
sest meie teame kui palju manal ajal

Narwa sadama kaudu Soome veeti

püsivat tööd töötute hulkadele,

elustab kaubandust ja annab tööd
käsitöölistele,
— sellepärast olgu piiriwöö asustamise

wöõ asustamisele.

Tänawn ei toünmmd ta hollandi parlamendi awamine harilikus rahus. Kum„ga«na

Mees, kes elas 10. a. N.-Wenes.
36. sept. lõuna paiku arreteeris

piirivalve N.-Iõesuus endise Nar

va valla elaniku Konstantin J.,

32 a. vana, kes samal ööl salaja
üle piiri Eestisse tuli.

Piirijooksiku äraandjaks sai üks

tema endine tuttav, kes I-ga ju
huslikult N-Iõesuus kohtas.

Selgus, et J., kes rahvuselt vene
lane, oli Eestist Venemaale põgene
nud juba 1921. a.
Eestis pannud ta toime vargusi,
mitte eest sattus trellide taha. Harku
koloniist pääses J. põgenema ning enne,

kui teda uuesti wahi alla jõuti võtta,
õnnestus tal minna üle piiri.
Kuna J. kuritegudest möödunud
10 a., siis lootis mees, et tema karis
tus on juba iganenud, ning tuli enda
arvates ausa 'mehena Eestisse. Oma
seletuse järgi töötanud ta Venemaal
lihttöölisena. Kas see tõele wastab,
pole weel selgitatud.

Laupäeval anti J. poliitilise polit
sei korraldusse, kes alustas mehe sa

lajase ülepiiri-tuleku ja siinse var
jamise põhjuste selgitamist.

Huwitaw on asjaolu, et ka J. wend

läks mõni aeg tagasi SSSR-i, kuid

žžongimeeskcnna jube leid.

2. okt., rong nr. 8. läbisõidul Iöhwi
alewi ja Sompa jaamade wahel, mär
kas rongi meeskond 268 kilomeetril

tee körwal kõrgepinge liini lähedal,
lamawat meest. Jõudes Kohilasse, kus

reisijate rongid nr. 8 ja nr. 5. vahetuwad, teatas esimese rongi meeskond

teisele nähtust. Kui rong nr. 5. kell
6.20 jõudis 268 kilomeetrile, lamas
mees ikkagi seal. Jõudnud esimesse
jaama, teatati juhtumisest jaamaüle
male, kes omakord politseid asjast in
formeeris. Kohale rutanud ametiwöi-

walmistanud traatidest, millega olid
raudtee ääres seisvad lume-wäruwad
kinni seotud, omale kaks surmariista.
Traadi Uks ots asetses laiba jala all,
kuna teine ots. milles raskuseks mm,
oli wifatud kõrgepinge liinile. Traat,
puutudes kokku'liiniga, põles läbi, an
des woolu edasi enesetapja kehha, kus

leiti põletatud haaw. Elektrilöök tõi
kiire surma. Laiba juurest leitud do
kumendi järele osutus elust-tüdinenuks

Illuka wallas elutsew Kristoff K l emets, sündinud 1876.a. Klemetsi

mud ühes Iöhwi jaoskonna arstiga

laip paigutati kuni omastele väljaand

leidsid eest mehe laiba. Lähemalt jä
rele vaadates selgus, et siin on tege
mist enesetapmisega. Enesetapja oli

miseni raudtee-wahimaja nr. 257 kuuri.

Mis mehe enesetapmisele kihutas, ei
ale teada.

————jj Sport Harivas j —

Skandaal jalgpalliwäljal.
Lööming pühapäewasel NTHK ja „Wõit!eja wahelisel matshil.

Politsei arreteeris mitu kepi-ja rusikameest.
Pühapäeval tekkis Narwa linna

võrra. Seis 4:0. Edasi oli mäng lah

vahelisel jalgpallivõistlusel suurem

tine. Umbes 1 > minutit enne mängu
lõppu õnnestus ..Võitlejal"

spordiwäljal NTtzK ja..WSitleja"
kakelus, mis esmakordne juhus
Eesti jalgpalliajaloos. Kakelusest
võttis osa kaks mängijat ja plat
sile tormanud publik. Löödi lahin

gut otsegu Narwa-taguseis Wene
külades. Wälkusid rusikad ja jalutuskepid. Lahingu ohvriteks osu
tusid kakeluse algatajad jalgpalli-

mängijad Ivanov ja Kalwi. Po
litsei vahelesegamisega suudeti kord

jalule seada. Lahingu aktiivsemad

tegelased võeti vahi alla ning

nende vastutusele võtmiseks koos
tati protokollid.
*

Juba mõnda aega walitjeb Narwa
tahe tugewama jalgpallimeeskonna —

„Wöitleja" ja hokiklubi wahel
pinev õhkkond.
Kumbki meeskond waatab üleolewalt
teisele. Pühapäeval peetud Minkowi
nimelisel karikavõistlusel näis alul asi
kõigiti korras olewat. Esimene poolaeg
möödus rahulikult Hokiklubi ülekaaluga

3:0.

Teise poolaja esimestel minutitel
täiendas Hokiklubi wärawate arvu ühe

saavutada auvärav.
Tagajärg 4:1. See tiivustas mängi
jaid. Eriti sattusid hoogu ..Võitleja"
mängijad, ühtlasi muutus mäng too
reks. Vahekohtunik tegi hoiatust, mis
jäid aga tähelepanemata. Ühel ägedal
momendil sattusid Hokiklubi wärawa

laft. Peale mõneajalise wabiall pida
mise saadeti ta tagasi Eeslisse.

Singi ümber WWWW

mm maailma.
Kodumaalt.

— lipsata ülikool on walinud Tartu üli

kooli professori G -stam Suitsu oma audok-

loriks H 6. on audoktorit., walitud Upsala
ülikooli filosoofiateaduskonna ettepanekul.
— Neljopiiewa õhtul kella 10 paiku pääses

tu'i lahti Kabala mullas, Ollepa asunduses
Ioh. Kajchi suures sae- ja jahuweskis. Weski
põles ühes masinatega maani maha. Arwatakse, et tuli sai alguse saeweskist. milles löö
tule tekkimise tõelisi põhjusi.

Välismaalt.
miseks, püüdes anda sellele maailma suur
sündmuse ilme1. .Dnepioslroi' pidulik awamine sünnib :0. oktoobril. Jöujaa na ehitaja

jõudnud. Avamispidustustele on palutud
mille wähem kui 8000 külalist.

— Daani aurik .Peter Mersk' põrkas

Soome lahes kokku Nõukogude Wene wee*
aluse paadiga, mrs sai wigas'ada |a põhja
wajus. Allweelaewal oli 3;--tiikmellne mees

kond. Kardetakse, et kõik pealoiijad on

hukkunud.

Kuigi Daani aurik allpool wcejoont sai
raskesti wigastada, wõls ta siiski omal Jõul
Leningradi jõuda.
Hukkunud weeaiune paat on mineval aas
tal samas kohas Ja peaaegu samades tinmus'es hukkunud Nõukogude Wene allvee
laeva sõr-arlaew.

— Kopenhageni lehed teatavad, et Taani

waliisus on Trotskile luba annud Taani tulja
loenguid pidama. Trotski sõidab sinna pa
hempoolsete üliõpilasorganisatsioonide kut
sel. Teisi Skandinaawia ma d endine Nõu
kogude Liidu sõjakomissar ei kü[as'awa:.

— Pierre Degeyter, Belgia tööline, kes
suurema osa oma elust elas Pariisis ning
võitis osa Pariisi kommuunast ja Jõi muu
sika Internatsionaali hümnile, suri Pariisis
84 aasta vanaduses.

Linnade mõisad tükeldamisele.
Tallinna linna Kantjala, Nehatu,
Lehnja, Kurna ja Haabersti möisade
töölised rahvakoosolekul võtsid wastu
otsuse, kus nõutakse linnade möisade
tükeldamist talmnajapidamisteks. Soowitakse, et linnade möisastd tooks wöõ°

randatud meie maareformi põhimõtte
alusel ja tükeldatud möisade maade

korraldamine peab kuuluma riikliku
maakorralduse komisjonile. Säälsamas

pigistas vastase kaela

Lebedew ja Moschnikow, kes paigutati
hiljem trellide taha.

häälel.

Kuna kakelus leidis aset mängu

fekt R. Pawianil korda keppi tema käest

ajal, stis
tühistati seekordse mängu tulemus.
Hiljem sefgus, et esimesena jalgpalliwäljale tormanud meheks osutus
Hokiklubi mängija Iwanowi isa, kes

ära tõmmata. Kalwi ei pääsenud aga

nähes poega teise mehe Võimuses,

siiski terve nahaga. Talle jagati la
viinina platsile walgunud rubliku

rultas teda päästma. Kalwi oma sele
tuse järele sattus ta Ivanowiga tülli
ägedas meeleolus, mida põhjustanud
J. toores mäng.

litsei suutis päästa mängijad publiku
omakohtu eest, ajades kisava rahva
hulga laiali. Samas arreteeriti keegi

Kuhu viib põllumees vilja.
Rukkiost aig sft Saupäewal.
Rukki wastuwötupäewad Virumaal
on majandusministeeriumi poolt mää
ratud kindlaks. Rukkiost algab Rakwe-

res juba laupäeval, 1. okt. ja kestab
kuni 29. oktoobrini. Valdade järele ja
gunevad wastuwötupäewad järmiselt:
Ratwere wald — l., 3. ja 4 okt.
Küti wold — 5., 6., 7 ja 8. okt.
Haljala wld. — 10. li. ja 12. okt.
Sõmrra wld. - Li, 14. ja 15. okt.
Porkuni wld. — 17., 18 ja 19 okt.
Rügawere wld — 20 ja ?!. okt.
Wao wld — 22. ja 24 okt.
Saksi, Kalwi ja Aaspere wallad 25. okt
Paaswere wld. — 26. oki.
lindla wld. — 27. okt.
Roela wld. — 28. okt.

Vastuwõtu tähtpäev! ja kohti

Virumaal ning lähikonnas on weel

järgmiselt.
Narwa linnas — 7. now.; Waiwaras —
4. now; Iõhwis — 5. ja 7. now; Sompas
— 8. now.; Kohilas — 9. now.; Püssis —
10. ja ll. now.; Kabalas — 21. ja 22. vow;
Kundas — 24. now.; Kadrinas — 25., 26. ja
28. now.: Tapal — 2. ja 3. now.; Tamsalus
— 3L ott. ja l. no®.; Kiltfls — 25, 26, 27.,
28. ja 29. ott ; States — 19., 20, 21.. 22. ja
24. okt.; Wägewal — 17. ja 18. oki.. Tudus
ja Mustwees — 14., 15.. 16. ja 17. now.

Millised päewad eeltoodud vastu
võtupunktides määratud ühele ehk tei
sele vallale, see selgub edaspidi.

Viimane ostupäew 29. okt. on lisa-

Kuhu vastuvõtupunkti põllupida-

päewaks kõigile neile, kes mingi

fail rukkikoormatega ilmuda, see selgub

suguse! põhjusel ei saanud rukist ära
anda neile määratud päevil.

antud teateist.

pöllupidajaile vallavalitsuste kaudu

13, a,
Laupäeval pühitseti aastapäewa.

Ameerika insener Cooper on juba Moskwasse

kirjutasid mõisa töölised alla vasta
vale märgukirjale. Otsus tehti ühel

poolt hoope pähe ja felga. Vaid po

abikaasa Heinrich ja paremal troonipärija printsess Juliane.

— Nõukogude walltsus teeb eitewalmislusi uue elektrijõujaama , Dneprosiroi* * awa-

ees kokku «Võitleja" ts. Kalwi ja Ho
kiklubi wk. Iwanow. Enne kui taibati
asja tõelist seisukorda, oli Iwanow
maas ja Kalwi tema peal. Viimane
kahe käega. Hetk hiljem tormas pub
liku hulgast kepiga mees, kellele järg
nesid pealtwaatajad. Jõudes maasolijate juure, tahtis mees kepiga Kalwile
lüüa pähe,
kuid õnneks läks wahekohtuuikul, pre

^Pildil: kuninganna Wilhelmiue loeb ette troouikSnet. Temast wasemal istub tzrints-

ei jõudnud kaugemale Kingisepa wang-

lõpetati õhtul kl. 8, kuid siiski ei teata weel

Surm kõrgepinge traatidel.

Wilhelmiue trooniköne ettelugemisel lekkis kon,nmnistide wahelehüüete ISttu seniolematu

Ialgpalli-skandaa! tuleb nüüd lahen
damisele kohtulaua ees.

Laupäeval, 1. oktoobril pühitses
R. Tööstus Ettevõtjate Ühisus 13-da
aasta tegevust. Kuna majanduskriis
on tugevasti mõjutanud tööstust, pü
hitsesid töösturid aastapäeva tagasi
hoidlikumalt, kui eelmistel aastatel.
Kell 9 paiku hakkasid töösturid koguma

..Ilmarise" einelaua ruumidesse, kust
umbes kella xj$ paiku mindi kollasesse
saali. Seal oli kaetud laud 57 inimesele.

Vabu kohti lauas oli kõigest 3. Peale
töösturite viibis kohal aukülalisena

raskel ajal oleme sunnitud koowiibimist korraldama võrreldes eelmistega
kitsastes ruumides.

Pikema kõne pidas linnapea h-ra
J. Luts, kes selgitas küsimust, millis
tes piires võiks linnawalitsus ja linnawolikogu töösturitele wastu tulla.
Juhatuse nimel tänus linnapead h-ra
Lastmer. Kooswlibijaid tervitas o/ü.

Narwa Kirjastusühisuse ja „Pöhja
Kodu" nimel h-ra M. Ambos ja „Pöhja

J. Luts.

Eesti" poolt tervitas h-ra Pihlau Kõ
nedele järgnesid laulud. Kogu aeg
mängis salong- orkester h-ra Vigla

vastastikku tewitusi. Ühingu esimees

juhatusel.

h-ra A. K a r j a tänas kõiki kooswiibijaid, ärutähendades, et praeguse!

leolus olles hilisel öötunnil.

Söögilauas peeti kõnesid. Öeldi

Kooswiibijad lahkusid rõõmsas mee

Kohtureporteri r etes pori:
Skarjatina puukaupmehe
„snitid."
Aleksander Sowetnikowile antakse

süüks 7,5 sülla kasepuude vargus.
Mees võtab aga omaks l sülla puude
warguse, kuna ülejäänud puud olevat
saanud puudeparwetajatelt Goluburilt
ja Sudakowilt. Viimased parwetannd
Vassili Tshishikowile kuuluvaid puid
Kerdjandkowast Kulgu sadamasse.

Nagu kohtus selgus, on A.Sowetnikow müünud Narwa puukaupmeestele mitmel korral kasepuid, mis näili
selt olid varastatud V. Tshishikowilt,
sest tunnistajale varal tehti kindlaks,
et A. Sowstnikowil endal kodus kase
puid polnud.
Puude parwetajav, kes olid wälja
kutsutud tunnistajatena, võeti samas
kohtuniku poolt vastutusele, kui kaas
süüdlased varguses.

Rahukohtunik karistas A. Sowetnikowi 4 kuulise vangistusega tingimusi,

kuna Golubew ja Sudaköw mõisteti

See juhtus läinud suwel. Ioaorg
oli suplejaid murruna täis, vesi kihas
inimestest. Kaldal lebas sel ajal päike-

sewanne wötmas V. P. Äkitselt mär
ganud ta, kuis otse tema kobal tulnud

weest välja noor naisterahwas. P.
tahtnud naisterühmaga tsipake „nalja"

teha ning hakkas teda wette tagasi
tõmbama, kusjuures ütelnud, et läheme

ühiselt surma. Sügavas kohas waju-

tas ta naise wee alla, kus hoidnud
tükk aega. Õnnetuseks ei mõistnud
naine ujuda. Kui P. mabastas wiimase survest, langes see põhja. Uls
kaldalolijaist tõttas naisele appi, tef
läks ka korda uppujat päästa. Naine
oli meelemärkuseta.

Kohtus naine ise kinnitab, et kui
poleks tulnud päästjat, siis oleks ta
kindlasti wette jäänud.

Vladislav P. pole ise kohtusse il

munud, sest ta on sõitnud Leedusse
kaitsewäeteenistusse. Rahukohtunik ka

ristab tagaselja i. kuulise arestiga-

kohtulikult õigeks.

^eecfixIexzK? seti fflavwas
ketsist €td.a.

Möni päev tagasi korraldas Narwa
skautide maleva omavahelist wöistlusi

Vladislav, kes rahvuselt leedu

signaliseerimises. Võitjaks paariks
tulid II jsk. N. Alber ja I! jsk. Lands-

trikiga, mis kahjuks polnud aga vas

berg „Kalewi" suguharust, ke omanda
sid esmakordselt ka väljapandud ränd-

lane, on saanud hakkama ainulaadse

tuvõetav selle läbi kannatadasaannle.
Seetõttu sattus mees kohtulaua ette.

auhinna. Teiseks tulid II jsk. Schelbach ja II kõrva hundipoeg Karslbach.
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Kaubamajast

N^rva aratid.

IW Heinnduen-

i Wi

Käis-, susil' ia sistiräipil.

Tulewal nädalal
S Mi Alut. Teatajas"

uus põnew jutt

Westerwalli 27, Peeti kiriku
. wastas.

oslale soodsate hindadega moodsaid kübaraid, kleite,
pesu Ja mitmesugust pudukaupa.

Laste- ja naiste

Saatanlik
ingel.

Samas wormifakse ja wärwitakse Teie wanad kübarad kui
uueks.

Moeäri Jõhwi Kaubamaja nr. 12.

Lugege juttu.

haigused.

Ban nüüd

Wastuwõtl igal äripäewa*
kella 3—5 ja 7—8; pühapäewiii kella 12—1.

Salme t. 2 (Tuisu majas)

Dr. b.

Naishalguste eriarst.

Vastuvõtt kl. — V210 ja

Lugege juttu.

kl. 3—5 p. I Teief. 31?

Sugu* ja

sisehaigused
Kõnet. 10 — 1 ja 5 — 7

Saapabauplus

Tšebivaamaluid,
peopileteid, ju

pühapäeval 9 — 12.

Kohale jõudnud suurem
saadetis kalosse, botikuid ja
teisi kummi jalanõusid.

Majade ja muude varanduste
edasikindlustamisel pöörake

trükikoda

Narvas, Salme fän. 5. Teief. 34

K/s.

Cl

r

Kummi kalossid ja potikud

1. okt. . 11.30
21. okt. * 10.30
21. now . 10.—

10.'0
10.—

Wasknarwast Kelgule:
igal ke knädalal ja reedel

Igal pähapäewa! kell 9.

alates:

1. sept. kell 5.—

1. okt. „ 6.—

21. okt. * 7 —
21. now, „ 7.15.

Wasknarwast Huigule:
Igal esmaspäeval, teisipäewal,

Raudteesõidu plaan.

Narva — Tapa — Tallinn.

nr. 6.

Müüa

talu.

Suurus 24 tiinu, Woka

a’afes:

1. ok*. kell 12 —

15. now. . 11.—

Wajan kiires
korras

soovitab
O.-Ü. „Narwa Kirjastusühisus"
Narwas, Salme I. 5.
Vastutav toimetaja V. Mustel.

0.59
1.45
2.52
6.00

Hommi

kune
kiirrong
4 40
4 51
5.02
5.13
5.25
5 4.i
6.01
6.32
7.12
7.54
9.39

Sega
(piima)
rong

7.50
8.11
8 32

Lõunane

kiirrong

8.6

14.15
14.24
14.34
14.44

9 16

14. >5

ei peatu

15.11

10.3 *

15.37
15.57
16.31
17.19
19.00

11.58
13.45
18 35
22.24

Tapalt — Tartu

E. Miililt

Wastuwõtmine Igal äripäeval
hommiku! kella 8—9 ja
õhtul kalla 5—8
Pühapäevi! ketis 12 1.
Walge tänav nr 5

1 ja

7*4-672. Rüütli tän. 18
Luchsingeri maja.

VäljubTallinn.
Tapalt
Tamsalust

jõgevas!

23.30
2.45
3.25
5 01
6.13

850
10.55
11.17
12.17
13.10

—

—

—

—

Olen jälle saanud
ilusaid

Narwa tän. 30-\
Jõhwis.
Koppel.

j f\

NIMEKAARTE

paberi-pallide ümbert müüb
0|ü. „Narwa Kfr jaiusUhisus*
trükikoda. Salme t. 5. Teief. 34

1. {alumäe rügement ostab häid söögi

kartuleid

hinnaga 2 — 4 senti k!g. Wastuwõtmine Hermanni
kindluse Suel 5, 6. ja 7. oktoobr! s. a. kell 8—15.
KaciuUd peawad olema kuimad js siledad nina
wüheinali 5 cm. läbimõõt
1. jalawäe rügemendi majandufeülem.

0©0®o0o®00
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*) Alates 1-s! oktoobrist aurulaew „Kolt“ esmaspäewadel Ja
reede» sõ ab Huigu t Omuttsse kell 2 päewal, Omutlst agasi
Huigule ieisipäewadei Ja laupäewadel kell 5 hommiku
Juhatusel on õigus tarbekorral sõiduplaanis »äheudatud

advokaatidele ja notaritele

0,l6

Kohtlast
Sondast
Rakverest
Tapalt

jõuab Tartu

21. now. . 7.15

WOLIKIRJU

22.30
22.43
22.57
23.12
23.27
23.52

Orult
jõhvi alevist

juures.

V okt. . 0 —
21. okt „ 7.-

□Id- kui ka harilikke - - ~ —

reisirong

Narvast
Soldinost
Auverest
Vaivarast

sealsamas J. SÜDfi

1. se i. kell 5.—

laewa asetada teise laewaga. JÜHflTÜS.

õhtune

Väljasõit
jaamrdest

wallas, päi?e kalas.
Lähemaid teateid saab jõuab Tallinna

neljapäewai ja laupäewal alates:

Igal pühapäewal kel! 14 ja

Dr. A.«

Hambaarst

Piekkwitsu

laste jalanõusid, ball-kingadest kuni tõösaabasteni

21. okt,
21. now.

Wabaduse tän 29 Rumjetsewtn
majas, kõnetr. nr. 208.

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

mini.

Saadaval suures väljavalikus meeste, na ste ja

Huigult Wasknarwa:
Huigult Wasknarwa:
Igal teisipäewal, neljapäewai ja Igal esmaspäeval, kesknädalal
laupäewal alates:
ja reedel alates:
1. sept. kelt 13.
11.30
I. sept. kell 13.—
J. okt.

Wasluvõtt kl. 10—1 ja kl. 4—7

Dr. V. Kär

taguse Teataja" talit.
tellides kõige odava

Rakvere tän. 7-a.

Müügil vabriku vastutusega

a.-l. „KOI T"*)

tiku päike" „SoUux"

saate Jõhvist ..Alu

fiažta koiub kotiku soo.
kes ostab jala~
iMMWm
kailmewaavg/iga.
nõud

a.-l. „W OIT J A"*)

„Diathermia“ .Kõrgus

Westerwalli tän. nr. 27/29.

LAULU LEHTI
esindaja poole Jõhvis, kus
preemia maksudega Teile
vastu tullakse.

Hinnad soodsad 1 Hinnad soodsad!
Jõhvis
SM. Tviisu Kaubamaja

Sugu- ja nahahaigused

Sugu- ja nahahaigused Vastuvõtmine k. 10

Esitus Jõhvis, Rakvere t. 7-a.

(kuni muutmiseni).

Telefon 3-19.

4—7.

C-ü. fViirva Kirjastusühisuse

sügisene sõiduplaan 1932.

I. Eberhardt.
Sise-, silma-, kõrwahaig.
Wastuv. tunnid: 9—12 ja

nr. S

maitsekalt ja ruttu valmistab

= A.-S. „Peipsi“ =

Dr. med.

Rüütli t. nr. 11 — 2.

Kaubamaja ~

mUibeibuulutusei

Aurulaewandus

Wasiuwõ'mine

joata tän. 19, Sinka majas
iga päev kella 11—1 ja 5 -

tapeete.

17.35
19 30
19.48
20.47
21.40

Alutaguse Teataja'
tellimisi
wötab wastu Toilas
hra Ioh. Seestrandt,

. A Gabriel ja

Toila postkontor.

Üksikud numbrid müügil Tarwitaiate ühingus

Soovitan veel teras-

ji®ii[ itüir

ja rauakaupa ning
tormi-laternaid jne.

Puhtaid nartse

müüvad Jõhvis:

A. PALKMANN

masinate puhastamiseks ostab

N Maslov
Hindperi kpl. Narva mnt
Aitjeni kiosk turupl.
wWikerkaar“.
1 Valteri kiosk furup.

JÕHVIS.
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O.-Ü. „Narva Kirjastusiib i«11^c

Narma Kirjastusühisuse trükikoda
Narvas, Salme tän. 6.

V9IJ.andKo.ir ..Narva Klrteuls(llll3“

