llkfik number 5 senti.
TOIMETUS JA TALITUS:
Jõhvis, Rakwere tän. 7-a
Telefon 48

TELLIMISE HIND:

1 kuu postiga .... 45 senti.

3 kuud .... 130 .

6 * „ . ... 250 ,

1 aasta .... 5 kr.

Tolmetafa^kõnetunnid esmas

päeval, kolmapeäwal, nelja
päeval ia laupäeval k. 9—11

Tellimisi võtavad vastu kõik
postkontorid

Kontor avatud kella 8—6.

Kuulutuse hinnad: 1 miilini. 1 weerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis Ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole hinnaga. Kuu1 utusi võe
takse vastu lehe Ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

Toimetaja kõnetunnid

Ilmub kaks korda nädalas:
kolmapäeva ja laupäeva varahommikul.

äripäeviti kella 9-st — 2-ni päeval

V aastakäik.

Jöhwis, kolmapäewal, 18. jaanuaril 1933. a.

Me 5.

Edwin Waas seletab.

Jõhwi wabastamine.
Teatajale" kirjutanud ML. Wildenau.

17. jaan. k. a. möödub 14 aastat lused kogu väerinnal. Peeti äge lahing
juures (H klm Jõhvist),
Jõhwi alewi Vabastamisest wõõra Järve küla juures
wõimu alt. Nimetatud päew on ale- kus meil palju kaotusi oli ja 10 meest
wile ja tema kodanikkudele sellepärast surnutena lahinguplatstle tuli jätta.
üheks tähtsamaks päewaks, mida koda
nikud Vääriliselt pühitsewad. maju lipu
ehtesse seades ja aktust korraldades.
Nõukogude Vene söjawäed — enam

Peaasjalikult sai kannatada Kalewi

lased Vallutasid Zõhwi alewi 8. dets.

ranna weert mööda ja Jõhwi sihis.
Pagari mõisa juures oli ka lahing
ja meie Väeosad tungisid Narwa ja
Tartu maanteedelt Jõhwi sihis. Vaen

Jõhwi jaama juures maha lasti Rakwere juurest kaasatoodud 10 pantwangi,

neede hulgas ka JõhVi kihelkonnast
pärit tubli koolimees Tiido Ieessaar.

pataljon. Kuid siiski suudeti waenlase
Vastupanu murda. Vaenlase demorali-

Enne Jõhwi alewi wallutamist
Vaenlaste poolt olid ägedad Võitlused
Jõhwi pärast. Jöhwit, kui teede sölmepunkti Vaenlasele nii kergesti ei tahe
tud käest ära anda ja sellepärast peeti

«Alutaguse Teataja" toim.
Teie lehes 11. jaan. 1933. a. (trü-

korda terawam, kui meie Aadul. Kui
aga keegi oma pehme ajuga tahab

Dewasse & Ko dantsing kabareesse"
õiendusena palun lahkesti teie lehes
ruumi anda alljärgnewatele ridadele:
Isik, kes mainitud artiklile suure
enesetundega allakirjutanud «Kusti",
oleks pidanud end ristima „Aadu'ks",

Illuka Rahwamaja eeskawa lõhnawa
salatiga üleskasvanud poja wõib tõe

hakata. Kutsuti kokku alewiwalitfus
ja wolikogu, kes alewi asju juhtima

lane taganes Iõhwist ja 17. jaan.

hakkas.

Nüüd, 14 aastat hiljem, Jõhwi alew

sest Viimane nimetus on natukene iseloomustawam selliste arusaamistega
ja waatewinklitega inimestele, õigemi

tänurundes ja hardumuses mäletab
kõiki langenud kangelasi Jõhwi kaits

ni olemustele, nagu nimetab „Kusti".

misel ja Vabastamisel, kes ühtlast Võit
lesid meie kalli kodumaa eest.

Esiteks ei olnud mina mingisugune

1919. a. sammusid meie Väeosad Jõhwi
sisse.

Lugege minugi pärast kas wüi «.Sõ
dur Shweigi seiklust", on küll algajale
raske, sest Shweigi mõistus on tuhat

kit. 1932. a., mis wist õige ei taha
olla) nr. 3 ilmunud artikli „Külaskäik

Alew, Vabanedes wõõra wõimu alt,
Võis jälle kergemini hinge tagasi tõm
mata ja oma kohalist elu korraldama

seeritud Väeosad põgenesid kabuhirmus

1918. a., kõigest 10 päewa pärastsõjategewuse algpäewast arwates.

Wewaas ja Ko teaatrikohta.
Lugupeet.

Ent asja juure

korraldaja 31. dets. 1932. a. Illuka
algkooli ruumes korraldatud kinnisel
perekonna õhtul, waid korraldaja oli
K. L. Illuka kompanii, kuna mina waid

Körwe kõrtsi juures 15 klm. Iõhwist
eemal õige äge lahing.

puudutada nimetatud õhtul antud ees
kawa, siis lubagu lahkelt tähendada, et

poolest rvbanduse saada, kui näeb mõn

da tantskostüümis naist wõi kuuleb
tunnustatud nätleja Kruglow'i naljaettekannete seeriat, ent täiskaswanud
ja normaalmõistusega publikuile tegi
see kõik waid lõbusa tuju.

Senini on minu poolt seatud eeskamadel ja lawastustel keskmine edu
olnud ja loodan, et Illuka Rahwamaja
^näitetrupi" imetegudel" tühjusest haigutaw saal kõneleb seda sama.

eeskawa eest hoolitsemise mured enda
püüle wõtsin.

Nimetatud Kõrve lahingus langes

meie wäesalga juht kapt. Hugo Jür

Edwin Waas.

genson, kellele eelolewal suwel Körwe
tatakse.

misepäewa ettekanne.

Lnamline wöim Vallutades Jõhwi
püsis kohapeal 39 päewa. Punased
olid waheajal juba Tallinna lühidale
jõudnud. 26. dets. 1918. a. oli Wene

Jõhwi Teaatrinng kannab ette tei-

stpäewa!, 17. jaan Jõhwi tuletõrje
ühingu saalis ette Chr. Rutoffi .Väi
mehed" komöödia 3. waatuses. Et

laewastikul katse Tallinnat pommitada,

wabastamisepäewal Võimaldada kogu
rahwa osawõttu etendusest, on hinnad
etendusele kõigest 40 ja 25 senti; õpi
lased ja sõdurid 15 snt. „Wäimehed"

et pealinnas ärewust tekitada, kuid
samal päewal wõeti Wene miiniristleja „Epartak" mangi ja teisel päewal
lisaks weel miinistleja.Awtroil".
Kuid 7. jaan. 1919. a. algas ülem

on Chr. Rutoffi uuem rahwatükk ja
saanud jõhwilaste poolt suure menu

juhataja käsul Viru rindel üldine peale

tung. Pea löök oli Tapa sthis mää
ratud. Meie Väeosad olid juba korral
datud, pealetungist Võtsid osa peale
jalgwäe osade 3 soomusrongi ja meie
merewägi, kes Vaenlast seljatagant
pommitas ja dessante maale saatis.

Vaenlase rinne murti täielikult ja
juba 9. jaan. 1919 a. Vallutasid meie
Vägede poolt Tapa, 12. jaan. Rakwere
ja edasi tung kestis Jõhwi sthis.

Kaitseliin Jõhwi eel ulatas Peip
sist mereni. Edasitung oleks meelgi kii
rem olnud, kuid Rakwerest Jõhwi poole
olid paljud raudtee sillad ära lõhutud
ja sellepärast tuli Viimaseid jälle korda
seada, mis aega wöitis.

15. jaan. oli Wiru Väerinna juhi
kindral Tõnissoni poolt sõduritele puh
kuseks määratud ja 16. jaan. alustati
uuesti pealetungi.
Kuid waenlase Vastupanu oli juba
märksa tugewam ja olid Vihased võit-

Kabuhirmus põgenevad enamlased Jõhvist.
A. Popi maali järele.

Jõhwi oli seega neljateistkümne
aasta eest 17. jaan. jäädavalt võõra
wõimu alt Vabastatud.
Enamlased olid Jöhwis, siin Viibi
misel oma weretöö jäljed järgi jätnud.
Nii surmati 18. dets. 1918. a. Maidla
mõisa juures Jõhvi koguduse õpetaja
Karl Immanuel Hesse, milline hukkamine alt ka piinamistega ühenduses.
21. dets. 1918. a. lasti Jõhvi surnuaial punakaardi poolt maha 9 ini
mest, nende seas ka 2 naist.

Peale selle Vangistati weel paljud

Vähesusega kõigiti lähenewad musternäidendi wormipiiridele ja on tõsiseks

jõuproowiks uäitlejatele ning weel
enam — lõksuks asjaarmastajatele.
Möödunud pühapäewal kandsid kukruslased nimetatud drabma kohalikus selt

simajas ette näitejuht N. Tfchernoi
juhatusel ja peab ütlema, kestsid jõu
proovi ära. Peale igasuguste tsirkuste,
panniloopimiste ja „plaks ballide" oli
see esimeseks tõsisemaks lavaliseks ela

museks kohaliku tegelasringi poolt ja
väärib sellisena kinninaelutamist.

Peaosa, rittmeistrit, mängis R.
Weeber. Liikumises wilunud ja asjalik.

Hääl oleks võinud olla Valjem ja
muhelikum, muide, sosistamist kõnelused

läksid enamasti kaduma, pealegi kui
need kuulajate read ei ole sugugi alati
hiirvaiksed. Ia ka nuttev, melankoolne
dämbra pääseb liiaks esile. Samuti
kui komöödias ei tohi näitleja kõike
nalja ise ära naerda, samuti draamas
peab tegelase kannatus ja nutt jääma
publiku kaastunda ja filminiisutada.

Muidu publik leiab end olevat üle
aruse, ei teki sidet ettekande ja Vaa
tajaskonna vahel ja, et midagi teha.
Vaatlejaid pahatihti pahwatawad ko
nni naerma. Sellepärast on nii raske
eida lthtpublikus arusaamist ja kaasa

ja Sompas.

Suurlinn ieuutrilawal.

Mida kaugemale aeg möödub neist
rasketest ja süngetest wöitluspäewist

ja helgemini peab kodanikes armastus

Air. Wildenau.
peale uss-faatanlikku seda haiglust ja
yädisust, mida rittmeistris avaldus liig

vara ja liig palju. Ci saa ju wötta
tema kõige parema tahtmise juures, et
olgugi naine, kui ta on 20 aastat plaa
nitsenud oma mehe häwitanud ja hel

litanud otse mörtsukalist kava, et ta

Strindbergi „Isa" ettekandmine ei to

suudaks olla selle väljendumata ilmest

hiks pisara wõrragi kalduda kõr-

ja olemist. Aga need on peensused,

Hiigladekoratsioo» suurlinnast Moskva Meyerholdi kunstiteaatri laval. See dekoratsioon

läks maksma meie rahas üle poolemiljoni sendi.

millele komistatakse ka elukutselistes
teaatrites. Teised osalised: prl. K. Küt

rittmeister on wiril, hädine ja lap
sik, siis on ta naisel õigus wötta

tis ja pr. E. Saarman katsid päris

edukalt oma Vähemad osad, esimene

Jõhwi wabaslamisepäewa
pühitsemise kawa.

Pealegi kui ta naist Laurat, män

tütar Berthana ja teine wana amm
Margaretana. Ka R. Tello õpetajana,
Kautson arstina ja W. Korsten sõdu

gümnaasiumis, kõneleb end. kaitsemi

gitakse nii lõbusalt ja rahulikult, otse
armastusväärselt, kui seda tegi kõne
all olewad ettekandes prl. M. Siigri.
Ei saa siis parata kui kogu sümpaatia
wõidab endale naine, kes mehe sõnade

järele peaks olema õel, saatanlik. Ia
tõsise mehe surma Võetakse paratamatu

saatusena. Strindbergi, kui ühe suu
rima naistepölguri, süda oleks seda nä

hes kihvatanud. Tunde oli mees loo
duse kroon, kes omab imeteldava mõis

tuse, on rüütellik, aus ja kohusettuu.
Temale oli naine alatuse, salalikkuse
ja truudusetuse kehastus. «Isas" on
ta säärased Vastassugude esindajad
pannud võistlusesse. Ja rittmeister ei
ole ainult hädaldaja ega nutja, waid
ta on 20 aastat selles abielupõrgus
wastupannud ja kui ta langeb, siis ai
nult sellepärast, et ta wõitleb ausalt,
kuna naine toimib autult, mõrtsukaltkult Just Lauras oleks pidanud olema

mas kohas maanteede parandustöödega jõutakse eelolewal suwel lõpule.

alewile vabastuse tõid.

jate wastu.

lapse eest hoolitsemine enda peale.

seal tarwitatakse killustatud kiwi maan
tee korraldamiseks. On loota, et mõle

meie lugupeetud Wiru Väerinna juhi
kindral Tõnissoniga eesotsas Jõhwi

Ka ei saa märkimata jätta enam
laste ja punakaardi werepulmi, mis
toime pandi 26. weebr. 1918. a., mil

Vale karmrealismist, ehk muidu kogu
draama sisu pöördub peapeale. Kui

Samuti tehakse algust ka Waiwara

jaama juures kiwikillustamisega. Ka

Kaitseliitu Jõhvi vabastamisel, kes

tõusma oma alewi ja tema vabasta

tuwöetawam on juba fümbolistlik-müsMine, ja sobiwaim, realistlik lavastus.

maantee kohal kordaseadmiseks.

etendas ühes oma juhtidega. Ei saa
mainimata jätta teisi väeosi: 5. rügementi, Kalevlaste pataljoni ja Jõhvi

omanik Siimon.

koguni pisarstiilis lawastustele. Mas

kiwide lõhkumist. Kiwilõhkumise töödest

wõtab osa hädaabitöölisi ja lõhutud
kiwid kasutatakse hiljem Peeterristi

kes Jõhvi kaitsmise! stlmapaistwat osa

ja sest raskest olukorrast, seda selgemini

elamist ekspressiirofe tundetooniga ehk

Lähemal ajal alustatakse Peeterristi lähedal põldudelt leiduvate raud-

osaliseks, ettekannetel olnud Kukrusel

Eriline tänutunne on praegu Jõhwis asuvale 4. vaprale rügemendile,

ja saadeti Jõhvist ära Narva vang
lasse, kus mahalasti ka Jõhvi maja

A. Strindbergi9w„Jsa“ eU?„hnÄru9ei.
August Strindbergi 3-waatusline
draama „Isa" on neid lawateoseid,
mis koha sarnasuse ja tegelaskonna

Põllud puhtaks!

„WäimeHed" Jõhwi wabasta-

lahingu kohale mälestusmärk püsti

rina ei Väljendanud osas jöunappust.
Kuid sõnadele rohkem elu ja teiste osa
liste mängides, kaasaelamist mängule.
Muide, mis puutub publiku osawõ-

Teisioäewal, 17. jaan. s. a. aktus

nister A. K e r e m (kell 12 päewal).
Osawõtt kõigile vaba.
Õhtul kell V27 aktus pritsimajas.

Pärast aktust Chr. Rutoffi „Wäi-

wasakusse puusa, purustades puusaluud. Arst
tunnistas wigastuse raskeks, koguni elukarde-

tawaks. J. Wäljamatstl püsstluba ei olnud.

Wälismaalt.
— Jaapani delegatsiooni juht Genfis, Mantsuoko, on seletanud Itaalia ajakirjandusele, et

Jaapani avalik enamus nõuab Jaapani lah
kumist rahvasteliidust Mandshuuria lahen
damata tüliküsimuse pärast.

tusse, siis naeru ja nutu Vahel ei faa
alati wahet teha. Teadlased on uuri
nud, et loomad naerawad siis, kui neil
on hinges midagi ebameeldiwat ehk
koguni kurba, see on siis kui kultuu
rist rikutud inimesed on kurwad ehk
nutwad. Üldiselt on maal moeks, et
pääle draama ei plaksutata. See on

meeste* ettekanne. Pääs 40 ja 25 snt.,
õpilased ja sõdurid 15 senti.

— Hiina sõja nõukogu andis kõigile väe
osadele käsu alarmivaimis olla üldise mo

Hingi ümber HHH
maailma.

stroofi asjus tehtifkindlaks, et tuli on alguse
saanud ühe esimese klassi kabiinist, kuhu
oti kuhjatud 30 madratsit. Peetakse võima

Kodumaalt.

ühendusest, vald mõnest hõõguvast tikust

wale. Aplaus ei ole ju sugugi hea

— Möödunud aastal weeti Eestist wälja kar-

meele awaldus ettekande sisulisele
arengule, waid otsekohene kriitika te
gelastele, tänu hea mängu eest. Tea
dupärast on see nii meie suuremates
teaatrites, arenenud teaatri publiku

juures. A.

Lugege „Alut. Teatajat"

tuleid 168.913 kwintaali 73 078.400 sendi wäär-

tuses. Enamuses weeti kartuleid Rootsi ja
Inglismaale. 1931. a oli wäljuwedu 265 000
kwintaali.

— Rapla wallas (Harjumaal), Tvrma lii*

las. Matsu talus Helutsewa Jaan Wäljamatsiga. 29. a. wana. j.chtus õnnetus

jänefejahil. Ta hakkas püssipäraga hirmutama
koera, et ta ei läheks jänest hirmutama; püss
läks aga kogemata lahti ja laeng tungis kütile

bilisatsiooni ootusel.

— Juurdlusel „fttlantique’i4' tulekata-

likuks, et tull ei puhkenud mitte elektri-

või paberosslotsast. mis hooletuses võis
olla maha visatud.
— Nõukogude Wenemaa elanike arv on
viimase 15 aasta jooksul kasvanud 35 mil
joni inimese võrra. Ainuüksi 1931. Ja 1932. a.

on Nõukogude Liidu rahvaarv kasvanud
10 milj. võrra, nagu teatab Nõukogude te
legraafiagentuur BTass*. Rahvaarvu niivõrd
suure juurekasvu põhjuseks arvatakse ole

vat surevuse äkiline langus ja sündivuse

suurenemine.

Nr. 5.

Nl»t»z«se Teataja

o

linna
gv+axma linnal on metsi ja
7/ I jahimaid Samokrassis kui

^ ^ ka N/-gMla ümbruses.

Metsasalgud, vaheldudes heinamaa
ribadega, kujukamad enesest kaunis
mugawad varjupaigad jahilindudele
ja loomadele. Ei saa salata, et waremalt jahilindudest wõi loomadest suur
puudus oleks olnud. Linn andis enne

malt välja jahilubasid, kusjuures lu
bade väljaandmine toimus suure ette-

waatusega — et Srahoida linna met
sadest kirglikke ja elukutselisi kütte.
Lubade saajad olid harilikult: arstid,
adwotaadid, vabrikute kõrgemad amet

nikud, walitsejad jne. ühesõnaga —
koorekiht. Olgugi, et jahipidamine
linna metsades oli waid valitud selts
konna lõbuasjaks, langes neile jahi
saagiks peale metslindude ka rebaseid

ja muid röövloomi, samuti linde.

Kuna jahiluba maksts tolajal 6
krooni aastas,

Aegsele wõrõiusi
/%Anrmn linnal on m .. . . ..

^Kord rääkis üks üliõpilane järgmise loo:
.Meie, teadusejüngrid, tahtsime teada, missugust mõju awaldab usk inimesele. Võtsime
katsealuseks ühe talumehe. Teadsime, et tuleb
metsast puukoormaga. Sõitsime mehele wastu
Jaotasime endid teele teatud wahedega. Olime

rändurid ja küsisime teed... Teed küsinud ja
weidi westelnud, tähendas esimene- »KuuIe,
mees! Sa oled nii kahmata. — Oled küll haige."

.Täiesti terme", wastanud mees ja annud
hobusele piitsa.

Edast.sõites hakkonud aga mrrs mõtlema,

kas tal maht st tõesti mingi häda pole...

Leidnud wiimati, et natuke pea walutab.

Teine Vastutuleja kõnetas meest ja tegi
juba weenwama märkuse, et mees on wäga
kohwatu ja haige... Ia kuuldes, et mehel pea
walutab. lisas juure, et ka südamel on halb,
sest niisuguse kahwatuse juures peob see nii
olema...

Talunikul muubski süda halwaks: tuli
oksendada.

Kolmanda üliõpilaseni jõudes oligi mees
juba tegelikult haige. Kõik läks kirjuks ja tu
medaks silme ees. Kolmas katsetaja oli sunni-

tud juba hobust juhtima ja haige mehe koju
wiima. Lõpp oli kurb: mee» haigestus raskesti
ja suri. — Aga teadus mõttts."
*

hankis linn jahist kena sissetulekusumma
Aastat 5—6 tagasi tegi linna metsade-ülem linnawalitsusele ettepaneku—

keelata ära jahipidamine linna
metsades.

kasulikkude metslindude ja loomade
sigimist võimaldamise tagamõttel. See

keeld pandi maksma ja püstb tänini.

Tegelikult aga on selle «.kõva"
jahikeeluga saawutatud

vastupidised tagajärjed.
Kasulikud n. n. jahiloomad ja linnud
on röövikute poolt peaaegu hävitatud,
nende asemele aga juurefiginenud tosi

nate wiisi rebaseid ja röömlinde, kes
omale igapäevaseks toiduks tetri, püü
sid fookanu, jäneseid jne. murravad.
Juba kevadel, haudumise ajal napivad
rebased*) haudujad linnud pesadelt ja

röövlinnud söövad nende munad

Meil on praegu kriisigaasidcga aeg
mürgitatud ja haigeks tehtud. Peapöö

ritust ja südame-paha tunneb põllu
mees, ärimees ja riigiteenija. Mõnelgi
lööb silmi ees kõik kirjuks ning tumedaks, ja paistab kandimees oma vika
tiga.
Kas sureme'nälga? — Räägitakse ja

kirjutatakse ajalehis, et riigiaidad on

vilja täis. Liha, võid ja mune ei ole
kuhugile panna...
Mõned räägivad, et vili riigiaitades olevat mädanema läinud. — Aga
need, kes asjale lähemal seisavad tõen

davad, et see on demagoogia... Aja
lehis on kirjutusi olnud, et neid rukki
teri riigiaitades tahetakse hakata vär

vima. ..
Milleks on siis nälg?.. Teavad ju
kõik vanainimeste juttude kaudu neid
aegu, kui tehti tuulamata viljast leiba,

omale toiduks.

nii et sellele leivale ei tohtinud tuld

Et mets tühi jahilindudest, näitab
juba see asjaolu, et rebased käivad

ligi viia. Niisuguselegi leivale tuli veel
puu-koort juure lisada. —

nobedasti küladest kanu ja parte varas

tamas. Näljased rebased longivad
mööda linna karjamaad, luurates isegi
juba linna tapamajatagufel ringi.
Kuigi enne jahikeeldu liikusid met

sas kütid, viisid nad sealt kaasa ka
röövikuid, hoides seega jahimöttes
kaitfekohaste kui ka röövloomade vahe
korra teatavas loomulikus vahekorras.

“ Ia riietus?... Elamud?...

W. Milleks neid aegu esile manada?"
ütleb mõnigi, „ega sits ometi igatsust
ole orjaaega eeskujuks võtta?" — —

Wene valitsuse aeg — viimane
ajajärk, kui rõhuti mõisnike võim roh
kem tahaplaanile; kui ristiti eestlast
wene usku ja ehitati igale poole vene

Kokkuvõetult: jahikeeld !t««a met

usk» kirikuid; — kas asutati siis ka toitluspunkte? ... Jagati puudustkannata-

sades on suurendanud röövikute arvu, kes

jaile varustust?... Anti lastele kooli

oma korda on hävitanud kasulikud mets
loomad ia linnud.
Rahaline sissetulek jahipidmnisch 5-6
aaSta kestel on jäänud linna kassasse lae

haridust, raamatuid, varustust? ...
A„Ega siis ka häda olnud,* ütlevad

kumata, miS oleks võinud kujuneda^ sette
aja serS tüsedaks summaks.
Nii näeme, et jahikeeld on toonud iga
külgselt linnale kahju, mispärast seda, mida
varem seda parem, tnleks muuta.

J. Tillikas.
*) Uk» rebane HLwitab pSewajooksul roh.
kem linde, kui mõni kütt. kes horma metsas
liigub, aastaga Peab omale ettekujutama seda

et kümmekond rebaseid ööd kui päewad on
omale ülespidamiseks saaki otsiwad. Loomuli-

lult peab slin lindude ja loomade togawara
suur olema.

£üfaifea{eid.

mõnedki, „olt tööd, oli leiba... kes
tahtis, võis ka lapsi koolitada" . . .
Oli muidugi neid, kes lennutasid

söömise lõppedes ülejäänud lihatükid
ja leiwa-wiilakad prügikasti, kuid just

Hooaja-töölised teadsid kõik, et talv

tuleb läbielada oma suvisest hooaja
tööst. Nüüd on aga tihtigi töötatöölisteks endid registreerinud ka need, kel
lel selleks hädalist tarvet ei oleks.
Ia need, kelle eest peaks just seltskond
hoolitsema, jäävad iseenese hooleks.—
~@ee on kehvema kihi halbus.
Kuid kas jõukamad uurisewad ja kae
vamad wähem. Tihtigi kuuldub kurjemaid

kaebusi. Mõnelgi ou maja, talu, teenis'
tuskoht (ja mitugi; teenib mees, teenib
naine, kuid — ikka on kitsikus ia puudus...

Elatakse Carpe diem — amult lõbutse
des tänasele päewale. — — —

Aga... Kes registreeris siis töö

panna, et oleme näljas. Silme ees
lööb kirjuks ja tumedaks. Maksud, erimaksud, palgakürpimised, riigi kuhjaga
viljasalved;' — vahest on nad roosaks

värvitud, siis paistavad rohelistena
— süda lööb pööritama, et kas oledki

dab jalgrattaga, rikas luksusautoga...

leib? —
Tuletame meele okupatsiooniaega,
kus sõime puujahuga segatud leiba ja
hobuse üdist valmistatud würhwleid...

Carpe diem ou elanud ka meie riik.
Kui oli raha, siis külmast seda kahel käel
igale poole. On näha, et lääs ja ida on
mõlemad meie haritlaskouualegi oma pit

Läheme ajalukku ja vaatame kau

Maalinna „päevultu/a”.

Kõigepealt — Tallinn on täpselt
ja akuraat sellesama koha peal, kuhu
ta minust jäi mineval aastalgi. Ainult
ilmad on läinud külmemaiks ja täna

vaile on tekkinud lund, mida koja
mehed kasutavad pühkimiseks ja roo
kimiseks, volitsei majaomanikele proto
kollide tegemiseks ja muu rahvas liht

juhatus.

Selts on teaatriga vimmas ja

ühel ilusa! päeval, just proovide ja
piletimüügi ajal, kustutas terves ma
jas nagu partsti elektri ära. Põhjus—
teaater on seltsile võlgu. Ja ega jää
nudki teaatrimeestel muud üle, kui

olid ttiUjapm bufe pärast 'Sik pagarid tööta ia
kõik leiwopoed olid lukus kuni pärtlipäewant.
Mõned kaupmehed, kellel meel wiljamora oli,
küpsetasid ise leiba müiigi taimis ja müüsid
suure kasuga woesele rahwale, kes suurel hul-

Ia imelik. Häda ja puudus igal
pool, kuid salved vilja täis, liha ei

gal nende <> ojade ette kokku tungis, nagu oleks

ole kuhugile panna...
— Ent meid ei rahulda enam wiljakandew muld ega isegi vili, waid

meie oleme kulla näljas. Tahame
tantsida kulla ümber...

Kulda aga ei leidu meie maal.
Välismaa võttis sellegi ära, mis oli.
Nüüd on riikki töötatöölifeks muutu-

tahtnud trenn socsta majade peale. Ia tui
seal niipalju leiba küpselt malmis ei olnnd,
siis ulatati neile suure tungi pärast läbi akna
raha eest tainast, mis nad siis süte peal küp
setasid ja pooltoorelt sõid.

Kui niisugust nälga ja puudust wSrrelda
praeguse hädaldamisega, siis just-kui kaoks
wirwendns silme eest, ja näib: kaebame roh

kem selle üle, et ei saa enam nii ohtralt
laiutada.

Elanik.

mas. —

seletasid ülekuulamisel oma teo põhjuse

kohta wäga lihtsalt, valerahasid tegi
me sellepärast, et meil õigeid rahasid
polnud niipalju kui vaja. Ühesõnaga—

Suhk puwalirifc

jääb unistamaks.

Kaupmehed on leplikumad.
Hindadeliomissar mõjutab elukalliduse langust.

Asja algatajad olid suhkru omahinna
vabrikus kalkuleerinud 30 sendi peale

ŽW. Juhkami iwximmatsiocm aja2tiFjantici$e2e,
Hindadekomissar Juhkam võttis
jälle jutule Tallinna lehtede esindajad
ja jutustas neile oma senisest tegevu

sest. Ta ütles, et üldise elukalliduse
vähendamise mõttes on ta pöördunud

linnavalitsuste poole, et need alan
daksid elektri-, vee- ja gaasihinda. Tal

linna linnavalitsus on teatanud, et
maksude alandamine on tehniliselt
wäga keeruline. Siis on komissar veel
rääkinud majaomanikkude seltsi juhatusega, et majaomanikud alandaksid

1- ja 2'tüöliste korterite hindu. Ole
vat loota vastutulekut. Suuremate
korterite hinnad olevat langenud iseenesest. Kaupmeestega olevat lepitud

diline waluutamaks. Enne jõulu on
aga kaupmehed hoobelnud sellega,
et igasugused maksud, mis pääle pan
nakse, veeretavad nad tarvitaja õlga
dele kaubahinna tõstmisega. Neil on
olnud selleks isegi omavaheline kokku

lepe, mis nüüd olevat purunenud.

maid jagatakse?
Hindade inspektor on nüüd ametis. Ia
kaupmehed on ärewuses. Kaubanduskoda ja
Väikekaupmehed ja kõik muud enam ei tee, kui
peawad koosolekuid ja murrawad päid, kuidas

saaks nüüd meel neid asju nii klaarida, et
inspektor liig naha kallale ei tuleks ja hindu
,alla" ei lööks. Muidu kodanikud aga muhe-

Leiwahindade alandamise suhtes ole
vat ta teinud ettekande majandusmi
nistrile, kuid see kuulub kõrgema ma
janduspoliitika hulka ja selle küsimuse
pidavat otsustama vabariigi valitsus.
On olnud pinevaid läbirääkimisi töös
turitega kaubahindade suhtes ja ole
vat saawutatud kokkuleppeid. Tööstu

rid ja kaupmehed on teinud järele
andmisi, sest hinnatõstjate musta ni
mekirja ei taha keegi sattuda.

oleks tore!

2b senti. Kni aga warsti meel Pärnu Bliebernicht ja Tartu Eilbergleich sekka lõõmad, siis
läheb asi alles hulluks ja wõib olla saab pudel
õlut siis juba 20 wõi mee! wähema sendiga.
Ja pole mingisugust dekreeti maja.

Aga muide — ainuke hind, mida
igalpool ka ilma inspektorita alanda
takse, on hind tööjõu eest. Kuidas lõ
pevad riigi- ja omawalitsuseteenijate
aktsioonitoimkondade sammud palga-

kaalustamisel". Nii näiteks oli Tal
linnas kino Mekord", milline jäi pank

et suhkruwabriku asutamine Eesttsse

ei ole praegustel oludel soovitav.
kilo. Letti, er selle hinna juures ei
suudaks pöllupidaja suhkrupeete kas
vatada.

Riik kaotaks suhkruwabriku asuta
misega aastas umbes 2 miljonit krooni

tolliroha näol. Majandusministeeriu
mil ei ole selle wastu midagi, kui era
kapital suhkruwabriku meil käima paneb

ja suhkrut ilmaturu hindadega produt
seerima hakkad. Riik ei saa aga oma
kapitali sellesse ettevõttesse mahutada.

lm mMwM luoitsid tartlasi lil
Tavllased said.

hahs

Pühapäeval kohtasid Narvas k. s.
„Wöitlejas" poksi klubiwöistluses Tartu
Poksiklubi ja Narva ^Võitleja" mees
konnad. Narva poksijad olid sel kor
ral eriti hääs löögihoos ning kostitafid vastaseid suure saunaga, kus isegi

ja kindlamad tulemused tõid Vassilewskyle võidu. Narva juhtis 2:0

mitmed kiired knock-oudi võidud ei puu

maksalöögi ning langes maha. Kohtu
nik luges kümneni, mille järele tartlam

dunud. Klubiwöistluse võitis „Vöit-

Kärbeskaalus teeb pistke Aps
(„Võitleja") ilusat tööd ning on kõi
gis kolmes ringis vastase Kaplani
(Tartu) üle suures ülekaalus. Võit
kuulus teenitult Apstle.

Kukkkaalus on Narva esimene in
ternatsionaal Vasstlewsky („Vöitleja")
aktiivsem kui Vällo (Tartu). Paremad

lewad: las' hakkab inspektor madistama, lööb
fuhkrukiio 25 ja paberosflkarbi 1B sendile, küll

_ , . selge pilt. Selgem igatahes, kui mõni , . .

on nüüd kaht forti teaatert. Uht teeb i kid ja muud sihukesed saksad. Mis ime

hõberaha vastu jne. Hõberaha hoiti
muidugi kodus sukasääres või mõnes
teises sellases panipaigas, üksvahe an
dis kahe krooniste puudumine end mär
gatavalt tunda. Praegu on aga hõbe
raha jälle laialt liikvel, nähtavasti on
usaldus kroonikursi wastu tublisti kas
vanud.

Neil päevil peetud nõupidamisel

kaela, kuuldes et ta naine surnud.
vähenduse vastu, pole teada. Iga,
(Vahemärkus: Mõlemad lugesid lehest ajalehepilt, mida sa kunagi uskuda ei tahes tuleb aga nii mõnigi löömine
seda viimast lugu ja stis fee üks ütles: wõi. Nagu näiteks kirjutas mõni päev sest Tallinna trammiteenijad näiteks
Aga vatt kui minu naine oleks sur- tagasi üks ajaleht Poolast. Uks Tal plaanitsevad päris kindlasti pühapäe
nud, flawa boogu oleksin öelnud. Ia linna käsipallimeeskond oli seal võist viti mitte Isõitu minna, kui palkasid
oleks alles elama hakkanud!) Kuulda lemas ja kirjas seisis nii:
peaks alandama. Muidugi — ssiduvasti üks tuntud teadusmees kawatVõimla on suurim Varssavis hinda trammil on weidi alandatud,
seb lähemal ajal anda seletuse sellaste
ja kogu Poolas, mille pikkus 24 samuti on läbirääkimised käimas, et
nähete kohta — ju see stin ikka talve
ka omnibuste söiduhindu alandada,
ja laius 14 meetrit.
siin on, et romantilistel põhjustel end
INo võta nüüd kinni! Meie teame kuid see kõik ei õigusta vee! niigi
tapetakse. Eks külm tee ka need soojad ikka, et Poola on suur riik aga äkki wäiksepalgalistel liiklemisteenijai! palku
suhted külmemaks ja stis pole muud, selgub, et ta pindala on kõigest 336 kärpida.
kui kärts ja põmm, kuul pähe. Estonia ruutmeetrit! Ja sinna peale peawad
Üldse — Tallinna linnavalitsus on
ja need teised. A propos — Estoonias i mahtuma kõik Pilsudskid ja Paderews
wäga omapärane oma ^eelarve tasateaater ise, teist teeb Estonia seltsi-» stis, et seal tihtilugu pureletakse ja

kahekrooniseid, hõberahasid.

Mõni aeg tagasi, kui olid liikvel

pöllut.-ministeeriumis, jõuti seisukohale,

päästs põhja-eestisse, on õllepudeli hind kõikjal

poissi, kes hiljuti kinni võeti. Nad

liiimeZe.

Kroonikursi languse kartusel hoiti

kroomkursi langetamisest, kogusid pal
jud inimesed endile hoolsasti hõbedast
kahekrooniseid, vahetasid paberi ümber

)578. aasta kewcdel lõusts Tallinnas ja

wiljakaudjat mulda on küllalt igal pool../'
teame, et meil kulda ei leidu, aga tahame
elada nii nagu elawad need rahwad, kus
leidub palju hõbedat ja kulda...

nab prille — võta need ära ja las

keegi end tasapisi ära ei nokitse. Viie
päevaga kuus enesetapmist! Ia puha
romantilistel põhjustel. Uks noormees
laskis enda maha, et pruut ei armas
tanud, keegi vana tudikene pani nööri

ifõbe uuesti
igasugused jutud inflatsioonist ning

jookseb pimedas. Kuni maksab.

nud valla pealinnas enefetapmiste
taudi. Ei möödu naljalt päevagi, mil

otsusele, et WShma-Pöltsamaa-Iögewa
raudtee tuleks võtta ehitamisele, sest
sellega olets võimalik tööpuudust peh
mendada ja paigutada inimesi produk
tiivsele tööle.

mäest inimest nälga ftrt, ja Tallinna linnas

Narvas — ainult Kohtla, Püssi ja

maksta, siis, sunnib inimest aktiivsu
sele. Sunnib tööle, näiteks valeraha
joonistama. Nagu need kaks Rapla

Nüüd on ministeeriumis uuesti

kaalutud seda kava ja tuldud ikkagi

hõbedat kulda ei leidu me' maal, kuid

luua. On teil näiteks võlgnik, kes kan

Aga üldse — kui millegagi pole

ühele Eesti ettevõttele, kuid see leidis,
et see tee ei tasu ennast.

terme! Eestimaal niisugune nälg. et mitusada

salt vaatamiseks. Või faanisöiduks,
nii, kuidas kellegi maitse. Pole aga
seda lund Tallinnas ühtigi enam, tui
sealpool kandis on lumi juba põlvini.
Ei tea kas lumi või külm on pääst

küsimus kerkis üles juba siis, kui veeti

läbirääkimisi Taani firmaga Abja-Törwa-Valga raudtee ehitamise üle. Siis
pakuti ISgewa-Wõhma teed ehitada

tuuri mann kogemusi. Meie laulame: „...Ei

Waemalt aga inspektor kunstlikult midagi
teha saab. Wötv olla oleks palju parem inspeklort dekreedi asemel rtigirukis mitte lojus
tele sööta, waid inimeste jaoks turule lasta
On ju hindade langus maid stis normaalne,
kui ta sünnib loomulikul teel, nagu on lugu
näiteks praegu õllega. Niipea, kui A le Coq

võlg ilusti ära maksta. Paistab, et
siin Estonia algatus võib uue moe

Teedeministeeriumil on kavatsus
hakata ehitama Iögewa-PõltsamaaVõhma kilsarööpalist raudteed. See

gemat minevikku:

leja" tagajärjega 6:2.

Johanne* Kttüp*

Jõqewa-Põltsamaa-Wõhma raudtee ehitamisele.

sati majutanud. Kuid ei ole awatnd hin
nata ida laia looduse-rikkust ja lääue kul

kokku, et neist keegi ei tõsta kaubahindu

tuid? — Kes teab, kui-palju oli neid?

nagu oleks keegi tahtnud meid uskuma

näijas jn sured. — — —
Kuid mis on tähtsam — raha wüi

selle tõttu, et pääle pandi 15-protsen-

Müüd ei ole tööd," öeldakse.

leiba anda — igaüks tahab aina raha.
— Tundub, et ka hädaldamisega püü
ame just-kui rekordi saavutada. Näid,

kõige kallim... See wiga ou üldine kehwast kuni jõukani. Waeue karjalaps sõi'

peale. Ei tulnud ka mõttessegi, et riik
peaks neid toitma.

Ka kõige viletsama tervisega ini

Enne oli talumees rikas, kui olid
tal salved vilja täis ja rohkem loom:,
nüüd on elupäästjaks ainult raha .. .
Enne rahuldus tööline, kui sai leiba,
et toita oma peret, nüüd ei ole sün
nis talumehel ega ka riigi! töö eest

Kuid tänasele Päewale elamine on alati

need ei mõtelnud kunagi nälgijate

mene teadis, et ta peab ise enesele ülal
pidamist muretsema, ise tööd otsima...

Uus raudtee-^awa

Sulgkaalus tuli Warm („Wõitl//

toime üllatuswöidugu. Vaevalt sai ta

Kloppetsiga (Tartu) mõned löögid
vahetada, kui viimane sai tugewo
kanti ringist ära. Varm võitis knock
audiga 8 sekundil! Narva juhtis 3:0.
Kergekaalus toimis Varmi eeskuju! Krassikov („Wöitleja"), kellel oli
vastaseks Rosenberg (Tartu). Juba
esimesel ringil lõi Krassikov tartlase
9. põrandale, kuid knock out tuli siiski

alles viimasel ringil. Narva juhtis

4:0.

Kerge keskkaalus tõi Tartu Poksi-

rotti. Linnale on see kino löbustusmaksu näo! võlgu üle 8000 krooni.
Kuidas saada seda maksu kätte?

Linn talitas radikaalselt: jaotas ni-

metatud 8000 krooni lihtsalt ülejää
nud kinodele ära! Nüüd peab iga suu
rem kino maksma paartuhat krooni

konkurendi võlgu!

Kinomehed olid kaunis leplikud
Nad ütlesid, et heaküll, meie maksame

linnale see 8000 krooni ära, andku
linn ainult sõna. et ta kino „Rekordi"
uuestiawamiseks enam luba ei anna.

Linnavalitsus aga ei anna niisugust
sõna. Nii on olukord veelgi kumma
lisem: Ettevõte jääb pankrotti, on senikaua ^põranda all", kui teised tema

võla ära maksavad ja avab end siis
uuesti. Teeb uued võlad, jälle teised
maksku ära jne. kuni lõpmatuseni.

Eks ole peenikene kord Tallinna
linnas? Muide — linna-asjade wastu
on hakkanud huvi tundma ka uus
hmdadekomissar. Ta saatis linnavalitsufele kirja, milles rääkis, et linn oma

asjadega on liig kallis. Kõigepealt
alandagu linn elektrimaks, mis on 25
sentt kilovatt ja seega kodanikele, kelle
palku järjest kärbitakse ja sissetulekuid
maksustatakse, raske maksta. Muidugi

ajab .raal" sellele sõrad vastu, nii, et
näis mis sellest kõigest välja tuleb.

klubile esimese võidu Frei (Tartu), kes

võitis tehnilise knock-oudiga „Wõitleja" Sood. Viimane ei suutnud Frei
löõkidesaju all kuidagi orienteeruda
ning loobus teisel ringil.
Keskkaalus tõi Tartu Poksiklubile
teise ja ühtlasi ka viimase võidu Wald-

son «Võitleja" Wõrno üle. Viimane
loobus.

Poolraskekaalus oli kahtlemata
võistluste oodatuim ning tasavägisem
kohtamine. Võistlesid Alber i,Võitleja')

ja Rebane (Tartu). Viimane oli enda
le teinud nime internatsionaalse kodu-

linlase Mike võitmisega. Kuid Alberile tuli Rebasel siiski alistuda, kuna
see oli mitmeti temast parem. Võitis
märgatavas ülekaalus Alber. Matsh

oli tehniliselt õhtu paremaid.
Raskeskaalus kohtasid Muru (,Wõit-

leja') ja Wörsa (Tartu). Kuigi Wörsa
oli Murust tublisti oma peajagu pikem, ei saanud ta viimasele midoai
teh. Alul käis ta küll Murule tublisti
peale, kuid vastupidavuse puudusel
väsis. Võitis ülekaalukalt Muru. Va
hekord 6:2 Narva eduks.
Rahvast oli võistlustel 500 ümber.

Meis leht
on Teie parim sõber.

Nr 5.
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1.000.000 senti maksame töötatöölistele
siis, kui 2. veebruaril 1933. a. Rakvere Rahvamaja loterii lõppioosimist ei peeta.

- — Peavõit 1.000.000 senti. Tähed müügil 31. jaanuarini 1933. a.

Riigivanem Narvas.
1. suurtükiväe grupi juubelipidustused algasid.

ftida hõrgemaid külalisi pealinnast.
16. jaan. saabusid hommikuse

rongiga Narwa, riigivanem K.
Päts ja kaitseminister kindral

A. Tönisson.

Täpselt kell 9 astus hra riigi

vanem saatjatega vagunist perronile. Rakverest pidustuse ajaks ko
hale sõitnud 1. diviisi orkestri poolt
mängiti hra riigivanema vagunist

väljumisel riigi hümni. Narva
ringkonna naiskodukaitse esinaine

ja 1-se suurtükiväe grupi ohvit

seride abikaasade poolt tervitati
Esmaspäeval kella lOpaigu külas
tas riigivanem ühisgümnaasiumi, kus

tervitas õpilasi. Kell 11 p. l. algus
,Zlmarises" aktus. Avasõna ütles

riigi esimest kodanikku ja anti üle
lillesid.

wamas lahinguskimit-

satsioonide, vabadussõjalaste, kait
seliidu ja tuletõrje esindajad.

te—-olgu frondil, ma
nöövril wõi... kodus.
Harilikult armastab is
tuda; karrlkatuuri te
gemisel pidi kahjuks
seisma. —

laupäeva-öhtuse kiirrongiga Läti kaitse

väe esindajad. Jaamas võtsid vastu
külalist Narwa garnisoni ohvitserideja üleajateenijate-kogu esindajad kol.

Pühapäeva h. kell 10 tutvustati
Läti ohvitseridele grupi elu°o!u Nar
va linna vaatamisväärsusi, käidi Eesti
Wene piiril. Wabadustammikus ja va-

sarmus ühine lõuna.

badussõjaaegseis lahingpaikades. Peetri

Kell S võttis vastu riigivanem
Narwa raekojas jutulesoowijaid ja

kirikus peetavast pidulikust jumalatee
nistusest võtsid osa ka lätlased.

kell Va® algas samas kella-wiie-tee

*

kitsamale ringkonnale. Kell 8 Sht.
riigivanem peatus grupi allohwitseride-kasiinos ja kell 1/a9 avas
riigivanem ohw.-kasiinos banketi.

15. jaanuaril kell 5 p. l. oli esimese
suurtükiväe grupi 15 aastapäeva ru-

Riigivanem lahkus Narvast 16.
jaan. õhtul postirongiga. Teda

saatmas olid peale kaitseväe esin
dajate ka eraorganisatsioonid tõr
vikutega.
*

1. diviisi 1. suurtükiväe grupi 15.
aastap. pidustustele Narva saabusid

nagi ette ei tee. Lööb

sed» Narva seltskondlik organi

kaitseministri ja teiste tervituskõnedega

Kell 1 päeval algas Hermani ka

mist. Kurja nägu ku
kaasa, ent pead iial
gi ei kaota. Ka pala-

Leetsiga eesotsas. Jaama oli kogunenud
külalisi tarvitama umbes 1000-pealine
rahvahulk.

selt suur.

tükivväe suurim opti

esisel kivistunud aukompanii. lau
päeva õhtul saabunud Läti külali

raadi. Sellejärgi siirdusid külalised
saatjaskonnaga linna.

Grupüli abi ma
jor K u r g. Kojalau-

iuks on „üks jahi
mees läks metsa..."

Põmmutab kaheraud-

sega samuti kui —
grupi suurima suur
tükiga. jänesejahil
warjendeid ei tarwita... — Kapt. K i w iw ä I i, 2 patareiülem
Faworiit bridge’is sel
les keegi temawastu

ei saa kuigi wahest ka
annab tõesti wälje. mis?

hul Peetri kirikus pidulik jumalatee

Õpetaja Kiviste tervitas pü

mälestati vabadussõjas langenuid
ning lõpuks võeti kõiki 1-se suurtüki
väelast armulauale.

kaotab. — Ltn.|R a n d m e r, spetside ko-do ülem. Grupi „Allahh“. Möödu poolest
Kapt. Paju, 3. pai. ül. ^Sõjamehel peab olema rinda".. Kord saab kindraliks.—

Ujj® Põhiseadus RjjgHjogus.
Istangjärk algab teisipäewal.

nistus.
hakotta ilmunuid kaitseväelasi. Ühtlasi
märkis ta ära suurtükiväe tähtsust lahingwäljal riigikaitse tegevusel. Edasi

grupis.

Toffer. Meie suur-

igale heale asjale

Peale seltskondlike organisat
sioonide tervitamist, võttis hta
riigivanem vastu aukompanii pa

1. suurtükiväe

male: Grupül kol-lfn

Jaamas viibisid ja olid jaama

kol. G. Leets. Ajaloolise ülevaatega
1. div. suurtükiväest esines suurtüki
väe insp. kol. H. Kauler. Riigivanema
lõppes aktus. Rahvamurd oli harulda

Kuus sunguviwuimu hundjul,

Wasakult pare

Riigikogu juhatuse koosolekul,
mis peeti reedel, otsustati riigikogu
kokku kutsuda teisipäevaks, 17. jaa
nuariks. Põhiseaduse komisjon tea

Eestis 100.000 miljonäri?
KlimmeHihat krooni igale loteriipiletiomanfifcule, kui —-

Rakwere rahwamaja ei loosil
Nii kummaliselt, kui see ka kõlab, Nagu meile teatatakse, peetakse lo

riigikohtu liikmete nimekirjast. Wiimane
toiming on ainult lihtne wormitäitmine.

tavasti lõpetas oma töö ja andis

Teisipäewal tuleb koklu ka vanemate

põhiseaduse projekti juhatusele. 17.

vatavasti võtavad sõna ainult

kahe riigikohtu liikme kandidaatide ni
metamine. Teisipäevase koosoleku päe
vakorras seda küsimust aga ei ole.
Kui kauaks riigikogu kokku jääb, ei

ühel lugemisel. Esimese koosoleku päe

kui ruttu suudetakse läbi vaadata põ
hiseaduse muutmise kava. Võimalik,
et riigikogul tuleb ka teisi küsimusi ot

üle lõpulikul kujul vastuvõetud
jaanuari koosolekul tuleb see aru
tuse alla. Esimesel koosolekul ar

l -,7>1', 'i - — .....

komondeerimiste asjus ja surma läbi
lahkunud Verhoustinski kustutamine

aruandjad.
Põhiseaduse muutmise kava aru
tamine sünnib esituse korras, ainult
vakorras on veel üks vana kehvikute
poolt sisse antud küsimus välismaale

kogu koosolek, kus arutusel tuleb uuesti

ole teada. See oleneb peamiselt sellest,

teriil 100 000 piletit, siis oleks korraga Üks nendest saab kindlasti miljonäriks,

sadatuhot miljonäri Eestis. —

ii laö Miil

maseks täht; äewaks 1. veebruar, mida

tuleb silmas pidada. Teatelehtede sis
seandmisest on vabastatud isikud, kelle

maksu alla ja kui nende tulud 1932.a.

Kalaranna tänava ehitamisel 9 meest,

Soldino tänava ehitamise töödel 39
meest, linna karjamaal raudkiwi-löhkumise töödel 9 meest, „Viktooria" kantsi
käikude puhastamisel 12 meest ja 30
naist, Sinowjeroi malmitehase lammu

tamise ja ümberehitamise töödel 45

gemendi õmblustöödel 27 naist, 1. suur

(rahas ja natuuras) ei tõuse linna
des abieluliste! üle 900 kr. ja valla

tükiväe grupi õmblustöödel 11 naist,

liste! üle 600 kr., kõigis muudes koh

diviisi laatsaretis õmblustöödel 3 naist,
raudteevalitsuse töödel 14 meest, kait
seliidu laskatiiru ehitamisel 15 meest,

tades wallalistel üle 400 kr. ja abielulistel üle 600 kr. Kaitseväelaste!
tasu natuuras — varustus ei kuulu

Kulgu sadamas. Veeteede valitsuse
töödel 6 meest, Wiru maavalitsuse

arvestamisele.

töödel Sõtke silla juures Sillamäel

on antud teatelehtede sisseandmiseks

silla ehitamisel 6 meest.
Kokku on hädaabitöödel 499 töötatööiist. Lisaks viimasele arvule on puh
kusel 18 naist ja 75 meest, kes teevad

Kui Vabaabielu puruneb.. Järve! elutfew
Arnold Kohwer teatas palttseile, et temaga
wabaabielus elutfew Johanna Uusmees otewat koduse tüli tagajärjel tema juurest jalga

vad kodus.

meest, Lilienbachi asunduses weeühingu

3rgipäew pi?ož ckcllis.
Hää hobune tõt protnkollt. Aleksander Pirn
tegi esimese lume-eega ilusat saanisõttu. et ta

aga omas hää hobuse, siis ülctas hobuse kii
rus sundmääruses ettenähtud normi ja lõbusõit lõppes protokolliga.
Hajameelne majaperemees. Waestemja tn.

heinamaale minnes, et finna oli tekkinud üle-

õõ hobusetee, mille tagajärjel huiga heina
maad kõlbmatuks muutunud. Juurdlusel läks
korda selgitada, et mööda Krooni heinamaad
olid oma heinu wedanud Johannes Laasberg.

Karl jn Johannes Vaikid, kes prawad nüüd

IS majaomanik unustas nähtawasti, et taim
on tulnud lumega, mis toob kaasa kohustust.
Politsei meel tuletuse ja protokolli järgi tai

solidaarselt tekitatud kahju kandma.

nas ta alles et majaesine lumest puhastamata

Johannes j i Oskar Tinnude algatusel ja juh-

ja itiw riputamata.
Hobused olgu fuurandadega warustatud.
Õnnetuste wäittmisik» näeb linnas fundmäärus ette hobuste kindlamaks j>!htimiseks ne d
suuraudadega worusades. Seda et teadnud
oga A ma Suhutina ja peab oma teadmatust
trahwiga lunastama.
.Kanosfa käik* ei arootle Narma eludaa-

me, Lembitu tn. 22 elursew Ludmilla Kilbi
jätt s .teatud põhjustel- oma edameeldiwa
külaskäigu sunduslikku kontrollpunkti teosta

mata, kuid pidi lõpuks mundrimehe saatel
seadust tärtma ja oma kangekuelj: st protokol
liga päästma.

Kui heinamaa oli külmamota Peeiri walla
talunik Jaan Kroon leidis ühel päewal oma

Majandusminirsti määrusega 2.
jaan. 1933. a. (R. T. nr. 3.1". 1.33.)

20 meest, Narwu-Iöesuu vahelise teeehitamise töödel 1 mees ja Rantowka

üks nädal tööd ja teine nädal viibi

KiMa peol mürgeldati. Viimasel Kiikla
peol löödi maha suurem mürgel wendade
timlsel, kes ei leppinud üksi rahurikkumisega,

watd tungisid ka käsitsi pidul,stele kallale
Suuremaks kannatajaks osutus Mäetaguse mees

Eduard Põikles.

Jälle avastati 3 samagonni-.Vabrikut'.

Kodusel teel wiinawalmistamine on muutunud wiimasel ajal tooresmalerjali odawuse
ja riigiwiina kalliduse tõttu otse maesiliseks.
Uhrde sissekukkumised ja karmid koristused ei
heiduta teisi, loodetakse maid hää õnne peale.

Nii awastati T ussis Kristjan Tarumi juures
täies hoos töötum .tööstus", samuti Errus
Johan Rebase juures. Kurbuse puhul alustati
juurdlus samas asjas iisakiafe August Sobolotnõi kohta, kes oma iöö.tufe niivõrd hästi
oli wurjanud, et eflmene läbiotsimine tagajärgi
ei andnud.

juht pöörde. Kuna see sündis maan

tee kraavi kaldal, siis oli kraavi
sattumine möödapääsematu.

Mälk'i komöödia „Waese mehe ututall"
neljas vaatuses.

uuringul 24 meest ja 29 naist, linna
valitsuse õmblustöödel 14 naist, 1 rü

Kreenholmi pr. ehitamise iöödel9 meest,

õnnetuses on kuuldavasti süüdi
tundmatu maamehe hobune, kes
auto lähenemisel hakkas lõhkuma.
Et ärahoida kokkupõrget tegi auto

Tulumaksu seaduse järele on tulu
maksu teatelehtede sisseandmise vii

gistreeritud töötuid 814 inimest, nen

nas kraavikaevamisel 20 meest, Suur-

Auto kate purunes täielikult.
Autojuht Matiesen sai vigastada
käest ja põrutada kehast. Sõitjad
pääiefid vähemate vigastustega.

Narwa teaater.

1. veebruar läheneb — Põllumehed ja mõned rööstt,s-kaubandusettewõtted saavad pikentust maksulehtede efitam seks.

tulud möödunud aastal ei ulatanud

töödel 20 meest, Malmi paemurrus
55 meest. Tiigi tänava ehitustöödel
6 meest, Söja-Pöik tänava ehitamisetöödel 49 meest, Uues liinis Jaanilin

autoõnnetus. Narwa taksoauto nr.
E—3 sõitis ühes sõitjatega maanteekraavi.

Cienduge tulumaks i

maaparandustööde! 29 meest, korteri-

Hädaabitöödel on praegu: Pähklamäe paemurrus 37 meest, Kreenyolmi
paemurrus 5 meest, kiwikillustamise

12. jaan. kella 2 paiku juhtus

Jõhvi lähedal Rarwa maantee

Neljapäeval „Waese mehe ututall"

16. jaan. oli Narva tööbörsis re
dest 398 meest ja 416 naist.

tee kraami.

sustada.

on fiiski õigus. Nimelt, lubab Rakvere terii löpploosimine kindlasti 2-sel veebr.

Rahwamaja ja Haridusselts iga oma 1933. a., siis jäävad miljonärid sarloteriipileti eest l.0< O.OOo senti, kui nasel arvul tulemata,
loterii lõppioosimist 2. veebr. 1933. a. Sama! päeva! võidavad küll 1094
ei peeta. Et Rakvere Rahwamaja lo- isikud kogusummas 2.00o.( 00 senti ja

Narwa auto sõitis maan

lasknud, mis olewat küll rõõmustan» nähe, kui
ta poleks mehele kuulunud, riided ühes wõt-

nud. millede wäärtus 20 krooni. Selle eest

ajapikendust neile põllupidajatele,
kellel on olemas täieline raamatupi
damine, mis on seatud stsse mitte ka-

Aug. Mälk omas algupärases ko
möödias toob esile, meie praegufeaja

rele ja kes soovivad end maksustada
lasta tähendatud andmete alusel, esi
tades raamatuid maksuasutustele. Vii
maseks teatelehtede esitamise tähtajaks

neile on määratud 1. mai 1933. a.

„Waese mehe ututall" on seni hää
eduga läinud Tallinna töõlisteaatris —
seega ka parimad lootused tema me

Neile on viimane tähtaeg teatelehtede
esitamiseks 1. aprill 1933. a.

H. Malmften, Fr. Malmsten, G. Wilman, A. Lääne ja A. Keller.
Pääsed: 1 kr. - 35 snt., õpilased
— 25 snt. Pääsete eelmüük avatud.

Ametnike lisatasud Vä
hemaks.
Majandusministeerium kavatseb
kärpimisele võtta mitmesuguseid lisa
miate süsteem, mis praegu maksev
riigi metsatööstuses, riiklikus põlev

kodanikele: Kiwtölis — Georg Ieleptn, Jwan
Saldetkin. Marie Shadnwuits, Aleksander ja

Ewdora Wolkowtd, Natalia Namarowits ja
Croald Kaproen; Iärwel — Maria Polasow.
Jwan Rikken ja Johannes Giljakatneu; Narmas

— E. Rashanski, Vladimir Kalju, Oiga Etepanow ja Suur tn 23 — 25 elutfew koda
kondsuseta Leonhard Rammu. Samuti sai

wiimase peremees protokolli ilma elamisloata
istku pidamise pärast oma majas.

enda abikaasa kolkimiseks kasutas.

Ajaloo-Ioeng.
Narwa Ajaloo Seltsi korraldusel,
rredel, 20. jaan. s. a., peetakse kell
18.00 Narwa Ühisgümnaasiumi ruu
mides referaat-koosolek.

Ettekandjaks on mag. A. Soom.

— Säärsaapaid, 10 kr. paar, saab
osta enampakkumise! 19. jaan. Peetri
pl. 8 Peeter Sidorenko juures, kus ok-

aastas välja õige suure summa. Või
malik, et edespidi lisatasu antakse ai
nult neile ametnikkudele, kes tegeli
kult nõuavad makse sisse.

Teedeminister on esitanud valit
kudele keelatakse ära erateenistuses
olemine ja äritsemine.

N aine pole peksmiseks tegi politsei selgeks

Teaatribüroo.

misel. Need ergutustasud teevad

susele ettepaneku, millega riigiametnik

Eduard Kaugilaskile. kes oma toorest jõudu

Kuljus. Kaastegevad: A. Willman,
T. Kroon, A. Alaküla, G. Valentin,

kivitööstuses ja üldse riiklikkudes ette
võtetes. Peale selle võetakse revidee
rimisele veel need lisatasud, mis maks
takse politseile kasseerimistel ja maksuametnitkudele maksude sissenõud

ja selle järgi orientatsiooni ja orusaonsis ? õime
kaotasid, juhtis politsei õigele teele: Aleksander

der Shtalhowi. kohtlalase Ewald Pilleri ja
Sepperi ning Barwus Ioala tän. 4 elutsema
Mazda Pärna.

nuks Narwa teaatris. Lavastaja: Rix

Teem: „Narwa ajaloo-kirjandus alates
Hanseni Narwa Ajaloo ilmumisest kuni

üks üle normi. Napsutojaid, kes ei olnud
teadlikud oma alkoholi kannatute kwantumis

Eeemannt. August Oja, Boris Mangi. Maria
Mälleri. Jüri Mäekiwi, skarjotinlafe Atekkan-

annavad komöödiale mahlaka tuuma.

kaubandus- ja tõöstusettewõtjatele,
kellel on täielik raamatupidamine ja
kes soovivad end selle alusel maksus
tada lasta, esitades arveraamatuid.

14 unustajat Elamislubade mitte õigel

seekord 14 protokoll! iganenud peatuslubadega

^moodsaid" majanduspoliitilist nähteid.

Komöödia tegevus sünnib maal ^Ki
vimäe" talus ja rida esinevaid tüüpe,
huumoriküllast teksti ja tegevuse —

Ajapikendust antakse ka

tasusid, mis ametnikud senini saanud.
Eestkätt võetakse revideerimisele pree

meelde tuletanud. Politsei registrist loeme

Neljapäeval, 19. jaanuaril s. a. kell
8,30 õhtul tuleb esietendusele Eesti
Haridusdliidu näidendite võistlusel
saanud auhinna vääriliseks August

lendri- vaid pöllumajandusaasta jä

palub mees Zohannat kohtulikule Vastutusele
wõtta.
ajal uuendamise pärast on wtimastel päewadel
politsei agaralt protokollidega seda uuustajaile

esietendus.

Uus kord hobuste regist
reerimise!.

Senini toimetasid hobuste ostu- ja
müügi-registreerimift politseiasutused.
Uuest aastast peale toimetavad seda
tööd vabariigi valitsuse otsusega linnaja alewiwalitsused.

meieajani".

Cksjonid;
sitakse 20 paari jalanõusid. Oksjoni
algus kell 11 hommikul.
— Samal päewal kell 12 peetakse
oksjoneid korraga kolmes kohas. Tulu
maksu laekumiseks viie krooni suuruses

oksttakie Tallinna mnt. 110 elutseva
Adolf Obroki riidekapp ja Adele Vald
manni trümoopeegel krooni 103,68
väärtuses Suur tän. r9.
— Kolmas oksjon samal kellajal

toimub Viru tän. 6 Elfciede Krabo

juures, kellel puhtakasu maksu katteks
on üleskirjutatud 10 mitmesugust plekkpärga 22 krooni väärtuses.

/

Nr. 5

JLL* * • I • I < teab

Kuulus iyu~uuslcme

wäljamüük «|*„WILLA“ kaupluses
mis algas 16. jaanuaril s. a.
♦
♦
on weel rikkalikum, odawam
ja mitmekesisem minewaaastasest.
ise OOHONHMI
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Jõhvis müüvad

TEATAN,

Jj Narwa arstid. ||

"Aiut. Teatajat11.
I Mana Niiiten-

et Jõhwi restoraan on
1. N. Maslov.
2. Valteri kiosk turuplatsil.
3. Sfbelka kiosk kirikuplatsil.
4. Aitjenti kiosk turuplatsil.
5. Kirsmanni kiosk turuplatsil.
6. Priks! kiosk Puiestee nurgal.
7 R. Hindperi kondiitriäri Narva mnt.

õlle hinda alandanud
Praegu maksab

õllepudel 25 senti.
20. jaanuaril 1933. a. kell 10 hommikul antakse wälja
4. üksiku jalamäe pataljoni staabi majandusjaoskonnas,
ISHwi asunduses

umbes 350 ruumimeetri puude kohalewedu Kurtna laagri

Iöhwi afundusse, pataljoni asukohta wedamiseks

Dr.

Silmaarst.

fkmmä®mmnd

igapäev 9—2 päeval,

nurgal nr. 1—5, Tuisu

kpl, vastas.

Dr, fl. STriž

Põllumajanduslik noorsoo kuukiri

MAANOORED

Sugu- ja nahahaigused
WastuwÕtmine igal äripäewai

Silmahaigused,

hommiku] kella 8—9 ja
õhtul kella 5—8.
PühapSewil kella 12 1.
Walge tänaw nr 5

Wastuw. 11 — 1.
5—7.

Tõusva põlve tuleviku tähised.

Vüljuundju

Etlmene aaitakäit 1933 Esimene aastakäik.

,mnm imur

«Maanoored" antakse kõigile põllutööajakirja
«Põllumees" tellijatele ühes ühistegevuse kuu
kirja ttÜhisjõud" täiesti tasuta. „ Põllumees*

jutulisas ilmunud jutustised
ja romaanid

maksab aastas kaks krooni.

ÜLudv.: Tullinn, posib, 59.

uPõllutnehen talitus.

on valitud, põnevad, hää
tõlked või väärtuslikud al
gupärandid, mis igale raa

Müürikuulutusi
Peopileteid

metsamaterjaale
järgmiseei:
30 tükki telefoniposte, pikk. 8,5 mtr. jämed. 15—20 sm.

30 ,

70 „
60 „

n
n
m

• 6,4 ,,
8„

r> 6 4 n

n 6,4 „

. 12-17
„ ca 20
. ca 20
„ ca 25

800 ruumimeetrit 3 sorti küttepuid.

Pakkumised ühes hindadega esitada kuni 20. jaa

♦

maturiiulile on tõsiseiks
ehteiks.

Kes kord on hakanud meie jutulisa luge

jaks, on ja jääb ,,Alut. Teat." alaliseks
sõbraks.

ja

Aasta jooksu! meie jutulisas ilmub rida

Tschekiraamatuid

romaane, mis võistlemata odava hinnaga

K.-Järvel

Plekkwitsu
paberi-pallide ümbert müüb
0[U. p,Narwa Kirjatuslitiisus*.

trllkikoda. Salme t. 5. Telef. 34
IMtf totnwhd* V. ItaW.

saavutatavad igale romaanisõbrale.

müüvad

maitsekalt ja ruttu valmistab

a

O.-ü.
«Narva Kirjastusühisuse"

1. Raudteelaste tarvit. üh

nuarini s. a. Kohtla-Järve põlevkivi kaevanduse ni
mele. Posti aadress: Kohtla-Järve, tel. Jõhvi 5, kust ka
lähemaid teateid saab.

Suur tän. 22.
Telefon 1-16.

Seati ‘Põllumeeste Kesb&ells*
Toimetaja dr. agr. AUG. MILJAN.

Kohtla-Järve põlevkivi kaevandus vajab kohe

30 „

V*s<uvõfnvn?:

B lt iän. 6. Omas majas.

Malmi ja Salme tänava Külla 10—12 ja 4—fi.

n : :: t

F. Lutsu saeweski
Jõhwis.

120 tükki palke pikkus 6,4 mtr. jäm. 17—23 sentimtr.

suu- ja sisehaigused.

II. Hiilis.

Palun külastage 1 Hinnad soodsad I

ostan piiramata arwul.

30 „ „ „ 9 „ „ 15-20 „

Hamhaarstimise
kabinett

i Pühapäeval 10—tl homm.

Müük suurel ja väikesel arvul.

ning kuuse ja männi
palkisid

30 „ » , „ 10.5 . ff 20 23 .

Kunsthambad.
Suur t. 20 (teisel korral).

j Vastuvõtmine era- ja üldise
haigekassa haigeid

«00A, raamatud, kirjaümbrikud ning -paber, krepp- ja
gLM siidipaber, tubak, suitsupab., kestad ja paberossid.

saarepakke

ü. latkti
haigeid vastu
kella 10 — 1
4 — 6,

Müügil: Vihud, joonisluspaber, kantseleitarbed, korteri-

Lähemaid teateid saab pataljoni majandusülemalt
igal tööpäewal kella 11 — 12 homm.
4. üksiku jalawäe pataljoni majandusülem.

Hambaarst

Võtan uuesti hamba-

Jõuta l. 22-^PU. KUU Kõnete. St.

wähempakkujaile.

7*2mnia
isi
W Ollllllw J Cl

Haigekassa haigete wastuwõf*

J „ 6—7 õhtul,

asukohta wedamiseks umbes 150 rmt.

Pataljonil jääb õigus tööd wälja anda ka mitte-

Iga päew kella II—1 ja 5—7.

j Olekolinud Suur t. 15.

Tammiku afundusse, Soomusautodekompani nr. 1
Pakkumise tagatisena tuleb osawötjail sisse maksta
10% pakutawast summast. Kui wõistluspakkumine taga
järgi ei anna, toimetatakse järelpakkumised samas kohas
23. jaanuaril 1933. a. kell 10 hommikul.

WastuwÕtmine

Tuhubu~9 puhevil ju booliluwbelebuuplus

umbes 200 rmt.

Wabaduse län 29 Rumjefsewin
majas, könelr. nr. 208.

loala tän. 19, Sinka majas
Juhkentali apteegi kõrval

1=

ning J. Kulli pubevessibesiude ludu

metsandikust puude kohaleweoks:

Wastuwöll kl. 10 — 1 ja kl. 4 7.

Hais-, sudu- ja sisehaigused

9. Alütag. õp. ühingu raamatukaupl.
10. Alevi jaama einelaud
11. Allemanni kauplus meierei juures.

JL -- ■
--j
■n

—1

.,Diathermia*‘ kõrgus
tiku päike'1 .kollux11.

laasin

8 Raamatukaupl „Vikerkaar Jõhvis. mine sama! ajal.

Austusega A. Haugas.

Sugu- ja nahahaigused.

iriikiliofla

Pidage meeles:
S8

uAlut. Teat " maksab koos jutulisaga kõi

ii

..Täite peitub Uriatäta. raha«raamatult!"

S8

EflKS

i!

e•
eo
»o

gest 45 snt. kuus. Üksiknumber 5 snt.

2 M Rootsi kaupi.
[3. Varese kaupi.

j 4. Jõhvi tarvit. üh abik.
5 Pääro kaupi.

Narvas, Salme tän. 5. Telefon 34

Esitus
Jõhvis, Rakvere tän. 7-a.
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O.-ü. .JNanra KlrjutulUilnM* txAklb
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ALUTAGUSEL
kõik korralikud

»
fl

maakauplused
müüvad
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Väljaandja: O.-ü. JNarva ^fjinfrurtttiknup *
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