TELLIMISE HIND:

Üksik number 4 senti.

1 kuu postiga 50 senti

3 kuud „ 150 „
6 » 280 ..
1 aasta » 550 „

O

Tellimisi wõtawad wastu
kõik postkontorid.

Kuulutuse hinnad: 1 mlllim. 1 weerui kuuiut. kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole

hinnaga. Kuu'utusi võe

Ilmub Jõhvis Igal [teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval

TALITUS: Jõhvis, Rakvere tän. 7-a Telefon 48 — =

takse wastu lehe ilmumise

Toimetus: Narvas, Salme tän. nr. 5. Kõnetr 34.

Nt 24. IöHwis, teifipSewal, 14. märtsil 1933. a.

eelpäeval kuni kella 12.

V aastakäik.

Hollandlane Kao ElMs. kes süütas saksi riigip. hoone.

b»■'y wj-wt ,mhb—b«Maa»

■illi.

10. märtsiljja edasi* MaaHma suurim ja kohutavaim helisuurfilm maailma sõjast
Mängivad parimad prantsuse näitlejad:

Pierre Blanchar, Charles Vanel, Gabriel Gabrio

„Koit“
KOn struat 2-4-4.
NIsUlM 11-51 silti.

Algas äripäeval
k. 5 p., pühapäeval

kell 3 p.
Kassa awai. pool
tundi enne algust*

fi

PUURISTID

9f

Kõmutekitanud Roland Dorgelõs’ romaani järele, miile eest autorile annetati auleegioni risl.
Filmi lavastas kuulus näitejuht Raymond Bernard. See film on maailmasõja suurim mälestussammas ja ületab isegi suurfilmi
tfLSiänerlndel muutuseta*'. Film on romaanist võrdlematult reaalsem ja vapustavam.

4limt&m vcmiepilž, Cisalts „fVew-lci'fe“ vaalepilž.
Tulemas
suurfilmid:

Mir

maailma suurim ja parim heli
suurfilm Ramon Novarroga.

10. Üldlaulupeo

Maailma suurim sensatsioon Londoni

Fantoom dr. Jckyll ja Mr. Hyde.

Hirmuäratav õudsus ja romantikal

„Tannenbergi lahing11.

loterii iga pileti eest
makstakse

miljon

Inkvisitsiooni õudsed 20. märtsil.

senti kui ei p;eeta
lp ojsj mist

Surma läbi lahkunud, lugupeetud kauaaegset Ühingu
tegelast ja endist naisgrupi esinaist

piinakongid Narva all
SalakSik Sabori kirikust Suure tänama alt Peterburi hotelli keldrisse.
Hmuiuksv piinakcn&itle müõtvMesmm ieed lõhkuma.

Laupäewal sai maaaluste-käikude
uurimiskomisjon uusi andmeid maaaluste käikude kohta, mis asuwad raekoja ümbruses ning ühendawad kahte
wanaaegset kloostrit. Uks kloostreist asu

nud Helsingi tänawal praeguse Kato
liku kiriku majas ja teine Peeterburi
hotellis. Saadud andmete järele suun-

duwad käigud Helsingi tänawal asuwast Katoliku kiriku majast jöe suunas.

ette uurimisretk Helsingi tänawal asu
wa endise kloostri keldrisse. Praegu

kuigi teati, et 1909. a leiti kiriku seina

sealt käike maa alla-ei lähe, kuid nagu

kõnnitee kiwide alt käik,
mis suundus kiriku alla. Kuna käik

näha, wiis warem mingisugune käik
sealt maa alla. Seda töendawad sei
nas olewa käigu awause kinnimüürimise jäljed. Ühtlasi kinnitab weel piina-

koja olemasolu maaall 1915. a. Peter
buri arhiiwist leitud dokument. Juba
tol ajal olid dokumendi leidjad maa-

asuwat

alufeist piinakambreist wäga huwitatud.
Piinakambrite awastamiseks sõitsid as
jast huwitatud Peterburist kohale ning

inkwisitsiooni kohtusaal.
Sama ruum olewat ühenduses Peter

tegid Sabori kiriku nõukogule ettepa
neku, et see lubaks uurimistööde läbi-

buri hotelli all asuwate keldritega.

wtimiseks osa kiriku müüri lammutada.

Uks neist minewat Suurel tänawal
asuwa Sabori kiriku altari alla, kus

Nende andmete kontrollimiseks wöeti

äärest

mälestab sügavas kurbuses

Narva Vabatahliku Tuletõrje Ühingu
juhatus, naisgrupp ja meeskond.

oli kokkuwarisenud, siis ei saadud seda
lähemalt uurida.

Ühenduses Narwaaluste piinakeld-

rite olemasoluga, teatati nüüd, et
Wictoria bastioni all leiti 15 aastat
tagasi ühes käigus rauduks, mida oli
käigu sissewarisemise tõttu wõimatu

awada. Siis oldi arwamisel, et seal
asub Narwa rüütelkonna arhiiw. Nende
andmete waral tahetakse ettewötta uusi
kaewamisi.

Waliti tuletõrje liidu peakoosolekule saadikud.
12. märtsil oli Narwa Vabatahtliku
tuletõrje ühingu ruumes sama ühingu

Kiriku nõukogu polnud sellega nõus.

aasta peakoosolek.

„Tulu“ pidas aastakoosoleku.
12. märtsil peeti k/s »Wöitleja" ruu

miat liikmeile 1% - 1.030. kr. 63 s.

mes tarwitajateühingu „Tulu" aasta-

Pikemaid waielust oli 1933 a. eelarwe wastuwötmisel. Kuigi eelarwes
raamatupidaja, ärijuhi ja laekahoidja

peakoosolek. Koosolekut juhatas Iisop

ja protokollis Mölder. Ühingul on
852 liiget.
1932. aasta aruanne, mis näitab
24.652 kr. 01 s. läbikäiku ja 2.158 kc.

03 s. ülejääki, kinnitati. Ülejääk jao
tati wastuwaidlemata nõukogu poolt
esitatud kujul: tagawara kapitali arwele

määrati 20% — 43.160 f. põhikapitali

arwele 10% — 21.560 f., osamaksu
liikmeile 6% — 480 kr. ja ostusree-

Lukkin wõitis Tenderi.
Tall. „Kalewi" kantis 3:5.
(„P. Kodu" eriteade).

palgad kärbitud 20 kr. wörra kuus,
tehti ettepanekuid neid weel kärpida.
Ent see jäi teostamata, sest eelarwe
wöeti häälte enamusega wastu juha
tuse poolt esitatud kujul.
Edasi waliti wanuse järele juhatu
sest Väljalangenud N. Schuwalow uu
esti tagasi. Samuti waliti tagasi nõu

kogusse J. Hermann ja J. Gulbe.

Ohvitserid ja allohvitserid
suusatasid.
Pühapäewal, 12. märtsil ärapeetud

Tallinn, 13. märtsil. Eile õh
tul peeti Kalewi Võimlas Eesti

Narwa garnisoni ohwitseride ja üle-

raskekaalus tallinlase Tenderi

Eriklassis tuli esimeseks ltn. P e rr i, kes omandas teistkordselt kauba

kõigi aegade suurim pokstmatsh

ja tartlase E. Lukkini wahel.

Matshi wõitis Lukkin, kuigi esi
mene ring oli Tenderi. Teisel rin

gil L. lõi Tenderi nööridesse» misjärele wiimane loobus.

Tartu Kalew kaotas Eesti

jääpalliesiwõistluste tsüklis Tal
linna Kalewile 1:3.

ajateenijate suusawöistlused lõppesid
järgmiselt.

maja J. Roosipuu poolt Väljapandud
rändauhinna. Teise koha sai ltn. O.

Mõttus.

A. klassis esimeseks ltn. L i i k a n e,

teiseks ltn. A. Otti saar.

Allohwitseridest tuli eriklassis esi

meseks nao.Treinberg ajaga43.38,
teiseks nao. K õ i w ajaga 44,43 ja

kolmandaks nao. Wilberg ajaga

Peetri koguduses
algab era segaleer 20. märtsil. Registreerida
wõib koguduse kantselei» kella 4—6 igal äri
päeval.

45.02.

A. klassis wao. Iussmann —

53.38, wao N^e u m a n n — 53,48 ja

Ainult kord

Grimmi KOHVI
Ja Teie vajate teda alaü.

: Nõudke igal pool. :

Koosolekut juhatas E. G r a u ja
protokolleeris O. Weri.
1932. o. kassa aruanne, mis näi
tab 5.260 kr. 09 s. läbikäiku, kinnitati
ühel häälel. Samuti wöeti wastu tasa
kaalustatud 1933. a. 4.664 kr. 32 s.
eelarwe.

Aastajooksul on ühing tasunud

UENÜ-Peetri osakonna edukas tegewus.
Eelolew tegewushooaeg toob rea uuendusi.
Neil päewil peeti UCNU Narwa-

summadega: tulud kr. 870.00 ja kulud

Peetri osak. aasta-peakoosolek. Rüütli
tänaw 14.
Koosoleku awas osak. esimees nrs.
P. Uts, ning sellele järgnes koosoleku
juhatuse walimine. Koosoleku juhata*

kr. 870.00.

jaks waliti nrs. E. Keskpaik ja proto

riksman ja R. Luts. Kandidaatideks:

kollijaks nrs. Konst. Karukäpp.
1932. a. tegewusaruande kandis
ette nrs. E. Walgesnaulow, millest on
näha, et osak. möödunud aasta jook
sul on kaunis edukalt töötanud, nagu
ilmeneb kassaläbikäigust. 1932. a. oli
osak. kassaläbikäik kr. 2963.56 - sisse
tulekud kr. 1489.70 — Väljaminekuid
kr. 1473.85. Ülejääki jäi kr. 26.61.
Osak. liikmemaksu suurus jääti samaks, mis oli möödunud aastal. Koos
olek wöttis wastu eelarwe kawa, mis
oli juhatuse poolt koostatud järgmiste

O. Laur, Tupits, O. Hindus, A. Pi-

nao. Kreenberg — 54.10.

B. klassis, 5 klm. weltw. Purk—
42,57 ja weltw. Karus — 49.45.

st 0 k, abiks A. S i h w e r, sekretäri

abiks J. Treukeldt. Abiestmeheks
P. Teder, teiseks abiestmeheks J.
A b e n ja tehniliseks ülemaks N. Eokolow.
Üleriiklikule tuletõrje liidu peakoos
olekule waliti saadikuteks: ühingu esi

mees J. Grau, Kuiw, Hauswalter, O.

Weri, Rebane, Teder, Sihwer ja

Sokolow.
Edasi wöeti wastu otsus, ettegewliikmeid ja naisgrupi liikmeid maetakse

low, I. Klassen, A. Roode, K. Karu
käpp, E. Keskpaik. K. Uibo, A. Widkoff, K. KorLunow.
Rewisjoni komisjoni waliti F. Mää

ri, A. Rüütli ja A. Pikoff, kandidaa
diks K. Korshunow.
Uueks majawanemaks waliti nrs.

O. Laur ja abiks nrs. H. Rumberg.
Peale walimiste wöeti osak. kodukord

esitatud kujul wastu ühel häälel.
„Ilmarise" naisgrupi kiikmeile.

Surma läbi lahkunud E. s, ,Iimarise"

nairgrupi liikme Liisa Lükke kirstupanek leinamajas on Tuletõrje tänawal nr 6. 13. skp.
kell 6 õhtul, matmine 15. märtsil, kell 4 p. l.
Peetri krrikus.
Palutakse kõiki E. s »Ilmarise* naisgrupi
liikmeid matusetalitusest osa wõtta.

Juhatus.

i*

tulewikus ühingu lipu saatel, ühtlasi
awaldati soowi, et ühing asetaks surnud liikme kalmistule pärja asemel
marmortahwlikese.

Lõpuks annetas ühingu adjudant
W. M i r b a ch jaoskondade tegewuse
ergutamiseks ühingule rändauhinna —
hsbekarikas, mille omab jaoskond, mil
line kõige enam tegutsenud tulekustu-

tamise alal. Kuna läinud aastal oli
kõige energilisemalt tegewuses auto-

jaoskond, siis anti karikas üle nime
tatud jaoskonnale.

Selgituseks.
Meie eelmises lehes ilmunud sõnumi asjus

tarantamiskõlbmata kalade müümise kohta
Narwa turul, teatawad meile kalamüüjad, et
wastaw kaebus olewat nende peale politseisse

antud kuritahtlikult kellcg: mõ-stlkja poolt.
Aiawäärluslikke kalu turul pole müüdud, küll
oga alamõõdulist.

Lugege „Alut. Teatajat"

Kui viiulid helisevad".

ton operett,

li Lisa pilt.

I Esietendusi Superfim, 1933. a. väljannel jälle kord tujurikas ja meeleoluline heii{iim kuulsa reshissööri Geza von Boivary lavast, ja R. Slolzi muusikaga.
Kaunis hellfarss 12 ]. R
Publiku lemmik _ _ II M št £ Kaunis hellfarss 12 j. R Bony

,Skating'

„Mees südamega
Qumtuv Wvõhlich m m ****"* »

oma uusimas ja parimas suur
õigus äripäev, kell 5*/,.
pühap., kell 3.

2.474 krooni 67 senti.
Juhatusest Väljalangenud liikmete
asemele waliti: Varahoidjaks K. Trieb-

Osak. juhatus waliti 9°!iikmeline,
kuhu langesid P. Uts, E. Walgesnau

EiffiiqM. 11 Mil. Kõigile odavad etendused! ||| p|. 10!., || p[ 15 ?. | p|. 20 S.

Kino

wõlga, mis tekkinud tuletõrje woori
täiendamise ja korrashoin kuludest,

filmis

lava ü*i järele
Pe^o-sde-': Gustav Fföh‘> chu

Maria Soivag, Pa ,! Kemp
ja teised.

Viisirikkad löökpalad Robert Siolzli: „Lfeb!ing, du blst ein Mann mit Herz‘— fokstroü ja laul. O, vie schön ist ein Fe!er'aq“ — paso doble. Film, mis meeldib 1-õ‘qi’e! Film. a mastiisest ja nooru es>|

Eelteade 1 Järjekorras: .Purustatud südamed', .Lõunamaa laulev pärl", „Ecrb na Borirt yiecT>‘, *Susan Lenoks' ja l. Warsti võõrusetendusel tan ud wene klounid TEODOR ja KOKO.

Br. n.

g f a t « fl » y t ttlfli

s

„KULD! KULD!! KULD!!!"

Taani laew wajub põhja.

1“'

Rakweres kapsapeenra all 15-miljonlline warandus. — kaewamlsed öötundidel !» WirulaMäetagusel. — Kullattiwa leid Püssis. — Miks keelasid mõisnikud kaevamisi? :■ fed kulla

Kui hõbe oli „ mürgine— Meie maapõues leidub siiski rikkusi. •— IH juhil.

■ Kuigi tuntud rahwalaul kõneleb, et ei hõbedat ega kulda ei leiduwat meie nud kohe töölt ja pole enam üldse tamaal, mida ka wastawad teadusmehed ja õpetlased tõendavad, ei suuda virulased,
peamiselt just vanemad inimesed, uskuda, et meie maapõue tõesti nii kehv sarnaste
väärtuslike loodusvarade poolest. Wastuoksa, püütakse tõendada täiesti kategoori
liselt, et siin ja seal Wirumaal isegi kullalademeid leiduwat. Kui siia juure arvata
veel igasugused seletused maasse sõjaaegadel peidetud varanduste ja väärtasjade
kohta, siis peaks küll arvama, et Wirumaa enesest tõelist kullamaad kujutab.
Kuna meie wastawad asutused eitavale seisukohale asunud kõigi maa põues
oletatavate varanduste suhtes, siis on nende varanduste okemasolusest vankuma
tult uskujad ise oma algatusel ja eraviisil neid varandusi päevavalgele püüdnud

tuua. Ja sarnaseid kullaotsimise palavikke on olnud Wirumaal vägagi sagedasti.

Kullaotsimise eesmärgil on toime
tatud saladuslikke kaevamisi nii Rak

vere lossi varemeis kui ka

Juba varemast ajast usutakse, et Lü

ganuse kiriku läheduses Irvala

tekitas laiaulatuslikku kõmu ühe noor-

lepikus kullalademeid leiduwat. Rida
aastakümneid tagasi tehtud uut teed
Maidla mõisast otse läbi metsa Lüga

mujal. Ja alles mõned aastad tagasi
mehe teade, et

nuse kiriku lühiduses asuva Irvala

„Red Sea" kokku ja sai selle juures nii raskesti vigastada, et ta ei suutnud end enaue
vee peal hoida, vaid vajus põhja.

Rakweres ühe majaomaniku kapsa--

küla juure, kusjuures osa teest ehita

Püssi mehed, vedades prügitus ma

Ingeri wajab „soola."

ses kulda ja hõbedat
puhkavat. Kuigi neid jutud suure kõ
muga rahvahulkadesse paisatud, on
nad peagi raugenud, ilma kullaotsimise tulemusi selgitamata.

isegi suuremaid sömerkiwi tükke, mis
labidaga kaevates kui ka vankri ratta

Hollandi ranniku lähedal põrkas Taani mootorlaev „Bretagne" Briti aurikuga

Eesti kultuurpropaganda. Intelligendid — Ingerisse
susvltama.

Vabariigi piiride kindlaksmäärami-

peenra all 13 miljoni väärtu

Ainult Mäetaguse valla koh

Nii näiteks on end soomlasiks pi

ta usutakse, et sealt tõepoolest maasse

sel jäi Eesti territooriumi rida n. «.
ääremaid, maid, mis asuvad kahe
riigi piiril ja kus varemalt heitlesid
nii Eesti kui võõrad kultuurivoolud

davad ingerlased kuni siiani püüdnud
teatava määrani isoleeruda teistest.
Ingeri-Eesti haridusselts kui momendi

hegemoonia pärast. Niisuguste maa
dena on eriti Setumaa väljapaistev,
samuti ka Viru maakonna piiridesse

suurim Ingeri kultuurorganisatsioon

peidetud varandusi leitud ja seda ni
melt aastat 5—6 tagasi. Nimelt ilmu
nud sel ajal Mäetaguse valda kaks
võõrast meest, kes tundmatut keelt

wajab kaasatulijaid ka väljastpoolt.
Siit peaks järelduse tegema need,

samanimelise küla ja asunduse vahel

kuuluv Ingeri. Tahaksime eriti vii

mase puhul paari reaga sõna võtta,
kuna lõpeks Ingeri kui Wirumaa ida
poolseim nurk on seni jäetud suurema
tähelepanuta omaenda hooleks.
Ingeris praegu heitlevad kolm mõju,

peale Eesti oma veel soo m e ja ve
tt e. Osa ingerlasi peab endid eestlastks, osa soomlasiks, osa venelasiks.
Kuna tegelikult rahvas tervikuna on
Ingeri hõim, tuleb kogu fee wirr-warr
ainult sellest, et see väike maa on nii
paljude ristlevate mõjude tallermaaks.

Mõni aasta tagasi oli Ingeris väga
tugev soome propaganda. Kuna
Ingeri praegu elab läbi oma rahvus
likku ärkamisaega, on väga tähtis eesti
kultuurpropagandat suunida sinna eri
lise teravusega, sest kahtlemata on prae
gusel momendil tõuke andmisel ingeri
tulevasele kultuurilisele suunale otsus
tava tähendusega.

Seni oA eesti kultuuri propageeri
nud Ingeris vaid üksikud, nagu kaitse
liidu organisatsioon, kus eriti Narva
maleva on Ingerile erilist tähelepanu
pööranud, samuti ka kohapealsed eesti

tegelased piirivalves jne. Juba see
töö on viinud Ingerit tublisti edasi,
kuid selleks, et kaotada kohapealt vast
olusid, ei ole seda küllaldaselt piisanud.

Iõhwi Perenaiste Seltsi
tegewusest.

Teisipäeval, 7. märtsil lõppesid
Jõhvi Perenaiste Seltsi poolt korral
datud kangakudumise ja käsitöö kursu

kelle huvides peaks olema Ingeris
eesti kultuuri levitamine. Kuna see
on iga tõsise eestlase kohus, siis ootab

Ingeri eriti eeloleval kevadel ja su
vel endasse eestlasi-intevigente, kes su-

witades ei põlgaks kohapeal algatada

nid. Meeste kohale ilmumisele järg
nenud öösel saladuslik kaevamine mäel

mille järele ka mehed kohe sealt ära
kadunud.

Kaevamise kohal leiti augu põhjast

kaasa eesti kultuurpropaganda töös
Ingeris.

saviga kokkukleebitud põllu- ja tellis
kivi tükke, samuti pudeli tükke, mis
arvamise tekitanud, et mäekünkasse

Looduslikult kaunis Ingeri jääb
ootama eesti intelligentsi — üliõpilasi,
haridus-, kunsti- jne tegelasi, kes oleks
talle soolaks ta esimestel sammudel
kultuuriorientatsiooni leidmiseks.

Eesti ingerlane.

varemalt mingisugune varanduse ärapeitmiseks müür pidi olema ehitatud.

1920. a. levis võrdlemisi laialda-

selt kuuldus, et Kohtla jaamast

mere poole, hõbedat olevat leitud.

terjali jõe idapoolselt kaldalt, leidnud
prügitusmaterjali hulgast

läikiwat sõmerat liiva,
all purunenud. Teomehed taibanud
et tegemist kullusömeraga ja viinud
seda kohalikule mõisahärrale näha.
Mõisahärra aga, kes küll üllatatud
olnud, selle asemel, et kullaleiu üle
rõõmu tunda, käsutanud kohe mehi
liivaauku kive täis vedada. Oma käsu
täienduseks lisanud veel juure, et maa,
kust sömerkiwi leitud, mürgine olevat,

kuna sellest inimest ja loomi tappev
õhk välja tungivat. Ja järgmised päewal weetudki liivaauku põllult suuri
kive täjs ning maetud pealt hoolikalt
kinni.

Teine rahvajutt tõendab kulla !eidumist Püssi raudteestlla läheduses.
Kui omalajal nimetatud silda ehitatud
ja ehitajad venelased sarnaseid kive
otsinud, mis paremini lõhkeksid, leid
nud nad ühe

suurema kiwi alt kulda.
Venelased kulda kaasa võttes lahku-

veel mõned aastad iagast kohapeal ja
selle kõrva! tee ääres suur ja sügav auk.

Kulla kõrval usutakse ka hõbeda
leidumisse. Aastakümneid tagasi lask-

nud K a l v i mõisa omanik karjakaewu kaevata, mis puhul aga maa
seest nähtavale tulnud hallid kõverad

jurakad. Neid katki lüües ja proovi
des jõudnud teomehed otsusele, et te

gemist kõva ja sitke valge metallise
ainega — nimelt hõbedaga. Kuna neid
halle sõmeraid palju päevavalgele tul
nud, viinud mehed neid ka mõisahär

rale näha (vist kindral Essen)! Siingi
olnud mõisahärra meeste leiust üllata

tud, kuid käskinud, samuti kut Püssi
valla mõisnik, kaevatud koha kohe
kinni matta, sest et leiukoht olevat
mürgine ja selle vest tapvat inimesed
ja loomad.
Sellase käsu täitmise järele kutsunud

ta mehed mõisa, kus nende vastu wäga lahke olnud, neile süüa ja viina an
nud ning lõpuks ühe kirjaga Lätimaale
oma teise mõisa käskinud sõita. Läti

maalt ei ole aga mehi enam tagasi
lastud ja nad pidanudki sinna elama

jääma. E. L.

Meie leht

on Teie parim sõber.
on kõva külm ja raha vähe."
Jah? Wöi millal tudengi! raha on!?
Nüüd korraldati ankeetleht, et saada
teatud ilme sest majanduslikust olukor

rast. Küsimused olid esitet pikalt ja
laialt: Kui suur on teie keskmine väl
jaminek kuus isiklikuks ülalpidamiseks?

Kui suure kuu sissetuleku loete tarwilikuks teie vajaduste kohase elustandardi teostamiseks?

Mis veel nii pikalt. Pannud vaid:
kui palju saad? — ja kui palju tahad?
Ent kes seda teab öelda kui palju
tahad?! $

Tudengi ialikivi Tartust.

Walksest Toomest taliõhtut. — „Hom-m*n-n-e Postimees l" Tosca esietenduselt ja meie Carusost. — Palju saab tudeng ja palju tahab tudeng? — Laul teeb rinna rõõmsaks!...
Toomil ülal kõrgemal tipul. Ava

neb vaade üle all lebava linna. Kaunis on see vaade. Teravik ja tornide

mets joonistub taliöhtu hämarale taewataustale. Süütumad üksikud tuled

majades, siis laternad, üha enam ja
enam. Siin on vaikne. Kummarduvad
üle pea vaid härmatanud puud. Läbi
põlise saare rippuvate okste langeb
taamal kollast laterna-tuld joonistades

lumele võrke ja varjundeid. Vee!
eemal — Toomi vareme mustavad
müürid. Meenub, kuis vahel ronides
piki kõrgeid kiwitreppe üles raamatu

kokku — valdab äkki kuidagi ülev
tunne. Mõtled — milline suur, uljas
jumalakoda oli kord see hoone, milli
seid küll päevi ja inimesi on näinud

perenaiste liikmete osavõtt kursusest oli

võrdlemist elav. Uudisena õpetati kur
sustel trellkanga kudumist siidi- ja lina

raamatud — ja ikka jälle vaid raa
matud. Sageli on sellane soov: kui

sest siidist.

asuvast mäekünkast. Meestel oma uuri

miskäigus olnud käes kaardid ja plaa

ka kultuurmisjoni ja lüüa aktiivselt

ware-wanake. Rüüd ent tulvil raamatuid, kus akadeemiline noorsugu askel
dab teadusjanust aetuna. Raamatud,

sed. Kursuste juhatajaks oli pr. Treial
Maanaiste Keskseltsist. Ümbruskonna

kõnelenud ja eriti huvitatud olnud

nud Maidla vald ja osa Püssi vald

gasi tulnud. Kiwi rtdi olema alles

saaks jäädagi siia ja lugeda läbi kõik
need raamatud.

^Näiteks ega paha oleks kui saaks

ka ütlema 100 kr. kuus. Paneks kõr
vale. Ostaks auto jne. —
Sai küll kirjutet, et oleks 40-gagi
rahul, aga noh — kes sellepärast veel
rahul on.
Külm aeg. Kõht on ilmaftilma tühi.

Ikka pimeneb ja rohkenevad tulestlmad. Palju kära ja liikumist on seal

suu mesine, kuis rahwas waheaegadel walgub
alla einelauda — kunst jääb ikka kunstiks.

all. Kesklinna tänavad säravad tule
des. Heledasti valgustet, dekoreerit
vaateaknad, sipelgaina sõeluv inim-

miski.

Söö küll kolm korda päevas aga on

Wõib hetkeks unustada kõik pinewad päe
vaküsimused, õpingute ja loengute mured. —
sedagi, et väljas on käre külm ja ei tea, kuis
saab peale etenduse lõppu koju õhukeste suk
kade ja uute, pigistavate kingadega.

seegi pooleli.

hulk.

Toomi tänavad aga on vaiksed —
siia ei kuulu ühtegi häält. Hea on is
tuda, mõtiskella, nautida oma õhtust
jalutuskäiku. Vaikne, vaikne — vöiks
suikudegi ja unustada, et on külm taliõhtu, et istud üksi Ülal Toomi tipul.

Ent äkki — mis see oli? — Alt

linnast kõlab hele lapse-hääl läbi karge,
külma õhu: „Ho-mm°nne ^Postimees"!

Imelik. Alt suurest linnast pisima
elaniku hele hääleke kostab siia ülesje.
.Vanemuine". Puccini ooper «Tosca" esi
etendus. Lau! surmajt ja armastusest — kui
nii roõib öelda.

Ilus õhtu oli see. Olid saabunud «Esto
niast" Helmi Einer, Martin Taras ja Arder.
Hea on üle pika aja näha jälle midagi
kaunist. Ega see häiri asja, et pead istuma
tudengi-piletiga wiimases platsis ja vaatama

Ütleme — L'art pour l'art — ja polegi

Taras, meie liidet Caruso. Tõesti — pole
küll kuulnud Carusot — aga — kiitus näib
olevat põhjendet.

Nii nlatuslik ja kõlav on see tenor. Mõne
laulu ja häälega on kohe nii. et kui teda tuu
led. — siis nagu laulaks ja heliseks kõik su
ümber — nagu kaoks isegi sesse kummaliselt
kõlavasse, runmitäitwasse laulu.
Nit see Martin Tarase, & la Carnso'gi hääl
täitis ja pani helisema kogu.Wenemuise" ma
huka saali ja kuulajate südamed.

ikka nälg. Ja ega üliõpilas-supiköögis

ka palju ei anta — tilluke taldrik,
Noh aga — eks teeme saledusekuuri. Koju sõites siis rahwas näeb ka
et inimene on tudeng ja on kõhnaks
jäänud sest tööst ja vaevast.
Ah vahel läheb küll raskeks see asi. Eksa
mil said kolm, aga kootiid wähemasti wiis (!)

Mõni ütleks: hea et ikka läbi ei kukkunud.
Oohohl? Cga's me pole siin läbilendamise

jaoks!

Mõnikord ju muidugi juhtub. Ilmas ikka

Sisu — oli ta vast veidi masendav, põrutawgi (Uks õrna närvidega theoloog olewat saanud närwishokt ja mitu ööd tagant
järgi näinud luupainajaid) Surmatuode —

juhtub. Mul on ka juhtunud Tead r ästi, roas-

liig sagedasti. Surid ju kõik kolm peategelast.

valanud wanaaasra ööl õnne ja saanud linnu

*

tad ka — aga juhtub Juhtud üks juhuslik
juhtumine.

Tuli kaasvõitleja peale jõule Tartu. Oli

ja lihi: ka.

„Tere«
„Tere-tere"
„Roh kuidas siis ka muidu elate?"

„Einoh pole väga viga — muidu

«Ei tea kuhu nüüd lendan' ütles — kõik
arvanud nü- «Wõib olla Itaaliasse ekskur
sioonile ja —“ lisas lootusrikkalt juure. Aga
waat - mõne päeva pärast lendas eksamil
läbi Urle siis meel. et õnnevalamine ei ennusta!?

Waid inimene ei oska näha sealt seda reaal

set tõde.

üfarl Malakas

Körtlöng kiitis. Aga siis läks tüdru

POLE RAHUL NOORSOOGA.
Ma ei taha küll noorsoost heamee
lega kirjutada, sest olen kaupmees inimene, mul poodil puha klaasuksed ja
aknad — mine tea neid tüüpe, mõni

virutab veel akna sisse. Aga et asi

vaimusuurusega mehed. Praegusel ajal
nõuab ainuski ala inimeselt õppimiseks
ja spetsialiseerumiseks täit jõudu, mis
aga saab minust ja teistest minusugustest keskpäraste annetega noortest, kui

on päevakorral, siis kõnelen pisut en

nad hakkavad igal pool rabelema?

dast ja oma lastest.
ütlesin kord oma jõmmkärakale, et
tule ka pritsimeeste seltsi, saad edaspidi

— Ei anna, vastasin vastu.

naeratam-rukra näoga: ..sei nicht traurig da-

laulab, nurub välismaale täienda mi
nekuks raha ja pigistab mind justkui

laenama. Aga võib olla pole sõpra

kahe aisapuu vahele, et ise tahtsid, ise
käskisid, ise vedasid laulu õppima! Sa

Ja võib olla pole ka toda kodus,

Ta pistab laulma: ^Tudengid me oleme
ja laulame nüüd siin. —
Las olla elu p?aiegi

kooli. Ja nüüd muud kui laula ja

kurivaim küll!

kodus, siis kihutan teise sõbra poole.

kihutan kolmanda juurde. Aga kui
neid pole ühtegi kodus, tulen paari
tunni pärast., tagasi, kuid autotakso
näitab siis juba 15 krooni.

Tühjad kotid! Kuid, küllap annab meiegi

Kas on ühe korraliku tütarlapse
ametiks laulmine? Ei! Näe, Massakas, tal on kivimaja ja taksoautod,

aeg mõne Kreutzwaldi vaimusuuru

tahab tüdrukut vägisi omale naiseks,

abinõu kiusatusest lahtisaamiseks on —

sega mehe.

aga tema, kurivaim, naerab, ütleb,
kuhu ma tolle jöllmaoga lähen? Iöll-

sellele järgi anda. Viskasin viis krooni
ja ubiraissa!
Noh, kas need on siis kellegi hari

auraha rinda; munder antakse niikui
nii ja näed ka lähemalt tulekahju.
Ent tema, sindrinahk, naerab ja
vastab:

Mina ei tahtnud enam tema tarka
juttu kuulda. Ma pole saanud mingi
sugust haridust, ainult vallakoolis veh

— Ei lähe mina -male vihavaen

Ptüi! noh' ahvu rismki ütleb, parim

magu! mihuke sõna. Oskab aga ütelda
oma haritud keele ja suuvärgiga.
Ja siis kolmas tüüp — õepoeg Juss.

tud inimesed? Kas saab mu pojast

mulle ja mu pojale korraga surm, siis
alles näeks, kumb on tähtsam mees.
Kas mina, majaomanik, wirtspoodnik,

Kah haritud inimene, lõpetanud
algkooli ning istunud kolmes-neljas

verega nagu olen mina, mast mala

— Noh, teine on maja ilusti ära
kinnitanud ja valvanud mitu kuud
silmapilku, mil tutt otsa pista. Kõik
läheb hästi, aga siis tormavad pritsi

pritstmees, mitme seltsi liige wöi tema,
üliõpilane, rahasurm, haritud inimene.

ringi nagu pime kana. Olen ütelnud,
hakaku kas wöi palvevennaks, aga
tehku midagi, ärgu istugu kodus.

mehed kohale ja kustutavad tule. Ini
mene on raiskanud mitu pudelit ben
siini, viitnud aega ja närveerinud, tei-

andis ikka poodist võlgu ja pritstmees
ka veel oli... näe, mullu tõmbas Pilpa
Oskari põlevast majast kummuti üksi

sed aga tulevad ja ajavad ilusa äri

selga ja tuli nagu kolin välja. Aga

nurja.
Noh, kas ei aja sihuke jutt südame

temale, üliõpilasele, vesistas silmi vast
ainult mõni plikaripats.

täis? Ise on õppinud neli aastat üli

Kuid hoopis teine lugu on tütre

koolis arstiteadust, aga räägib kui tobu
koolijüts.

Liidega. Et tahtnud ega tahtnud teine
tulla lauluseltsi, aga näitasin kõva kätt,
ütlesin, et mida sihuke lugu tähendab,
mina olen kakskümmend kuus aastat

last otsima.

— Mihukest vaenlast? küsin mina.

Siis hakkasin mina laitma täna
päeva noorsugu ja ütlesin:
— Näe, ka Kröitswald oli arst, aga
tegi „Kalewipoja" ja asutas seltse.

Tema aga naeratas ja vastas:
— 3ah, aga kõik ei ole Kreutzwaldi

kisin paar aastat, aga kui praegu tuleks

Mind kurdakstd kõik taga, et näe Ma

lakas on surnud, oli va hea mees,

seltsis kaasatõmmanud, sinule, tüdruku

Wahest elurõõmus korterinaaber jõnab

— Anna ikka paikene, palub tema.
— Kui sa ei anna, sõidan sõbra poole

kule vist kurivaim sisse — tahtis laulu

keskkoolis, aga vedeleb ja logeleb ilmas

ühel päeval näen, Juss sõidab
autoga minu wirtspoe ette. Ise näost

punane, lihtsalt õlut täis kui vaat.

kunagi täitsa meest, sihukese sõna ja
kas? Ei, Kui temast saabki kunagi arst,
siis sinna ta kõngeb näljasurma. Sest

kust tulevad need patsiendid, kõhuwalutajad, südamehaiged ja neerusurmas olijad, kui sa ei löö seltsides kaasa
ning ei röögi: neile mihukesed kurjad
haigused lendlevad ilmas ringi. Mõni

Aga Juss ei annud mulle aega

tirtsule, ei kõlba aga seal suud lahti
teha? Noh, Liide tuli. Laulis kui lõoke,

mõtelda, muudkui röögib:

päris heameel oli kuulda, koorijuht

näe, autojuhile maksta.

— Onu, ole pai, anna 5 krooni,

nukrutseda!

Vast veel veidi laulust. Laul ja

üliõpilane — ega neid lahuta miski.
Saab lauldud kodus — seltsides, korpides, aulas — üliõpilasmajas.
Praegu lauldakse kõrval toas. Ve
nelased. Löövad balalaikaga kaasa ja

— siis jäält tuleb päris vene laulu
— kaebavat, nukrat — ja äkki jälle

metsikut, ülemeelikut.

nagu lumilagendik, kirgas, põhjamaine
— täis ristlevaid suusateid.

räägigi. Aga just praegu ütles vana
moor, ta olla ikka minu kuulnud ning
ettelugijaks hakanud. Viimati ssaab

siis on?

Ja meie oleme ju ,.maasool". Ei meie tohi

Juss, noh, tollest vurlest ma ei

Tema aga naerab ja lööb käega
vastu letti.
— Onu, sa oled ogar! Mis pagana
keelt, noh, mis pagana haritlane ta

Nii raske küll, mis' sellestki
Me laulame, see rõõmu teeb
Ja hõiskame, küll hästi laeb — ete.
Imelikult hästi möjumadki need laulud —
kõik sulandub nendesse, kaob ja haihtub. —

tuleks lihtsalt hirmu pärast ja viis

krooni oleks naksti! taskus.

Jumaluke, tema ei oska isegi vene

noch gut —"

Erilised nende muusika ja laulud.
Kui palju erinevad nad pöhjamaiseist lauludest — mis vastupidi meile
on imelikult karged, värsked ja hinge
lised — nagu varahommikune taliöhk,

Tahtsin proovida ta haridust ja küsisin:
— Dwa raasa dwa, skolko?

keelt sa räägid?

riibrr. es gelü alles vorüber, es wird alles

sänikaelast veel astgi. Kes tsab?^ Eks
ole usulahud ka seltsid, lööb sääl^esiti
tsipake kaasa, hakkab siis haridus — ja
teistes seltsides käima, külap harjub

varsti, valitakse ametisse ja siis asi
muud kui susiseb.
Tõepoolest, ainult Jussist saab mees!

Mart Malakas.

Kaunid on küll need wenegi lau
lud, tuleb sellane nukrushoog, kuula

tes neid viise — aga pöhiheliliselt
nad siiski on võõrad ja mõista neid
on raske. Äärmusest äärmusse kaldu

vad meeleolud, üliröhutet individu
aalne joon jne. Ei saa asetada end sa
mas nukrutsevaks, kaebavaks, samas
metsikult rõõmsaks venelaseks. — Aga
mõtteid toovad pää täis need laulud.
Arwantilmar.
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Paljudele pole uist asi selge, kuidas võib võita E- Laste’p.ÄÄ" ,oter" kui pileti ostate.
Selgituseks teatame, ei iga E. Lastesõprade öhingu loteriipileti sees on ishekk. Tshekid kannavad numbreid 1—100.000. Tshekidel olevate numbrile vahel loositi avalikult 21. veebr. 1933. a. 1163
võitu 335.000 s. väärtuses. Pärast loosimist saadeti kõikidele müüjatele võitude nimekirjad, nii, et iga pileti ostja võib pileteid ostes kohe kontrollida, kas tema Ishekk on võitnud. Tshekid pandi
Riigi Trükikoja kontrolli all pileteisse, piletid kleebiti Kinni, segati segi ja alles siis trükiti neile numbrid, nii, et keegi ei tea missugune number on pileti sees oleval tshekil. Peale selle võib võita
E. Lastesõprade öhingu loteriipiletiga 22. märtsil ja 22. okt. 1933. a. ja lõpploosimisel 1. dets. 1933. a

Loterii peavõit on esmaKordseit 1.500.000 senti.

Saatke kupongid ära.

Maameesfe käredad nõudmised.
Sahsa viigipü*
wahovne kestis
osa enne inle~

kahju.

Saksa riigipäewa hoonet

ehitati kümme aastat,

arhitekt Paul Wollot plaa
ni ja juhatuse järele. Nurgakiwi pandi 1884. aastal
ja hoone sai valmis 1894.

Tema ehitamine maksis

23 miljonit marka Hoo
ne p kkus peafassaadii
on 137 meetrit ja kõr

gus kupli tipuni 75 meet*

rit Suures koosolekusaa

lis oli rahvasaadikute
jaoks alul 397 ja viima
sel ajal 600 istekohta,

Alutaguse põllumeeste maatulundusnõukogu koosolekul wõeti wastu rida kategoorilisi reso
lutsioone põllunduse kaitseks.

Lõpp nisu-sisseweoie! Maa-algkool nelja õppeaastaseks.
Pühapäewal Narmas peetud maa
tulundusnõukogu koosolek kujunes
Alutaguse põllupidajate suuremaks
nõupidamiseks, kus esttati rida käre
daid nõudmisi. Koosolekust wõtsid osa
seitsme walla-omawalitsuse ja kõik ümb

ruskonna põllumajanduslike organisat
sioonide esindajad. Koosolekul andis
ülewaate pöllutöökoja tegewusest koja

abiesimees A. Wann, kes märkis, et
esijoones tuleks rahuldada Põhja- ja
Ida-Eesti talupidajate soowe kartuli
müügi alal, sest wiimased on sattunud
kartuli wäljaweo kitsenduse tõttu eriti
raskesse seisukorda. Et kartulikaswatust
weel kuidagi edendada, tuleks

bensiinile hakata piiritust juure
lisama.
Preemiatega pole Võimalik rahapuu
dusel kartulikaswatajaid toetada. Mis
puutub aga munade, lina- ja wõipreemiatesse, siis wõiks seda edaspidi teha
kriisimaksu fondist. Edast tuli kõnealla

Eesti tsemendi küsimus. Talupidajad
leidsid, et tsement on Eestis ehitami
seks ikkagi kallis. Tsemendi kalliduse

Riigikogu lükkas tagasi tempelmaksu muutmise seaduse.

ItJtZ. Tuks wäljendus sündsusetult liitriigi wuslu.
Wiimasel riigikogu koosolekul Riigi- m a n rõhutas, et selle seaduse alusel
kontrolli seadus anti seaduse autori on kalkuleeritud tulud eelarwesse, mis
K. Soonbergi ettepanekul Md komisjoni.

pärast

valitsus palub seadust wastu
Võtta,

Waielusteta wõeti wastu rahaseaduse muutmise seadus, mille järele
antakse Valitsusele õigus lasta wälja
liikwel olewate rahade asemele uusi,
'muuseas ühekroonilisi. Käigust wõetakse ära 3 ja 25 sendilised.

kuigi komisjonis hääled on läinud poo
leks ja komisjoni ettepanek on eitaw.

Samuti wõeti waielusteta wastu
W. Põllu perekonna pensioniseadus.
Eesti wabariigi 1931/32. a. eelarwe

st. tuhande pealt, siis hoiatan ma

täitmise aruande kinnitamise seaduse

puhul koonduslane J. Fuks kõneles
riigiametnike teenistustasu liig suurest
summast ja ettetulnud wäärnähtustest.

Seadus wõeti wastu: samuti ka tolli
põhitariifide seaduse muutmise seadus.
Tempelmaksu seaduse muutmise sea

J. Fuks teatas, et põllutöökoda
on seesuguse seaduse wastu. Kui lät
lased wõtawad weksli plankide eest 3

wötmast lätlastelt mingit mingit ees

Waiwara malewkond suusawöistlused

sil tarwitamast haawawaid ütelust.
Hääletamisel seadus lükati häälte
enamusega tagasi ja K. Pätsu walitsu-

Vaatlejaid mitusada.
Wöistlustel tulid kohtadele: 10 km.

Hoiatan teid meie liidurahwa aadres

duse puhul majandusminister A. J ü r-

Hingi ümbev

Tallinna ringhääling.

Kodumaalt.
— Wabariigi walitsus kinnitas põllutööministri Tupitsa ettepanekul kanamunadele
eksport-preemia maksmise määruse

Selle määruse järele maksetakse märtsi,
aprilli, mai ja junni kuudel igale wäijawee-

tawale kanamuna paarile eksport-sondist ligi
2,8 senti.

— 10. skp. pärast lõunat kukkus WiljandiLen

duri Ungern-Gternbergi lennuk „ES-UST"

Põltsamaal 80 meetri kõrguselt alla Lennuk
purunes. Lendur Ulrich Bralche sai kehast
tugewasti põrutada, ninall ja kaelast wigastada ning toimetati meelemärkuseta olekus
Põltsamaa haigemajja.
Lennuki omanik Sternberg sõitis Põltsa
maale, et lendurit ja lennuki osi tcansporteerida Wiljandtsse.
— Laupäewal kella 12 ajaks päewal oli
Toompeale kokku kutsutud ministritewaheline

Teis/paew, 1*. mürts.
17.45. Heliplaate Ja reklaami. 18,r0 Wä-

lismaisl päevauudiseid. 18.15 Lastetund
(Esineb Tln. L. IV. algkooli öptlast) 18.45
Kodumaist päewauudtseid 19.00 Ühistege
vuse õplrl gi koosolek. Äratusainet Kas
vajab ühistegewus erisoodustusi ja kas on
neid talle ainud?' 20.00 ülekanne Tartust.
20.05 Kontsert. Juh md. Ark. Krull. 21.00
Esperantokeelne nädalakroonlka. 21.10 Kont
serdi Järg.

Kclmapclew, 13. märts.
17.45 Heliplaate ja reklaami. 18.00 Wä*

lismaisi päevauudiseid. 1815 Heliplaate.
18 35 Põllumajanduslikke teateid. 18.45 Ko

dumaist päevauudiseid. 19.03 Ülekanne
Tartust. 19^0 A Oinas: Muljeid teekonnalt
Egiptusse. P0.00 ülekanne Tartust. 20.05 Kait
seministeeriumi puhkpillide orkestri kontsert.
21 30 Wana tantsumuusikat heliplaatidelt.

Sinimägedes. Soe ja päikeseküllane
ilm meelitas starti üle 60 wõistleja ja
roanadele: 1. Aug. Kõrbe, aeg 43.40

2. 0. Orgo - 45,21. 3. M. Anton —
46,40.

1 km. sõidus kodutütardele: 1. L.
Kalans, aeg 3.37. 2. H. Rümmel 4.20,

3. L. Martin — 5.66.
3 km. sõidus naistele: 1. A. Rüm
mel, aeg 14.13; 2. L. Proment — 15.37;

3. J. Waaro — 18.16.
Wöistluste neljandas osas — 4 km.
sõidus noortele oli wõifllejaid stardis

üle 40 ja wõistlus oli pinew, sest pa
rimale noorkotkale Waiwara Malewkonna piiridest oli Waiwara algkooli
noorkotkaste rühm auhinnaks wälja
pannud suusad.

Tagajärjed: 1. R. Nerot ajaga

16.* 6, 2. A. Tetlow — 17.04, 3. E.

Sõber — 17.64.
Wöistluste lõpul anti igas rühmas
kolmele paremale diplomid. Suusad
omandas E. Sõber, Puhkowa rühma
noorkotkas.

saatus. Asuti kaaluma, kas kaotada need asu-

tused hoopis ära wõi jätta nad lihtsustatud
kujul püsima? Nõupidamisest wõttis ka riigiwanem K. Päts osa.

— j-iapanl walitsus wõttis vormiliselt

wastu otsuse Jaapani rahvasteliidust lahku
mise kohta. See otsus e-ltatakse keisrile,
Salanõukogu arutab seda küsimust reedel.
Otsus teatatakse wormlllself rahvasteliidule
arwatawasti 26. märtsil.

— Wiimasel ajal tuleb Saksamaalt üle
pHrl Poolasse palju juuie, kes põgenevad
rahvussotsialistide terrori eest. Ka Poola
Ülem-Sileesias sakslased tungivad juutidele
kallale. NII teatatakse KafowiCest, et rähm
sakslasi tungis seal kallale juutidele. Kalla

letungijad kisendasid Hell Hltlerl" ja hak
kasid juute peksma Politsei sai jaole ja ar

reteeris mitu kallaletungi.

— Üldine arvamine, et kommunistid
§ak a riigipäeva koosolekuist enam osa ei

võta, leiab kinnitust riigi siseministri dr.

Frickl wä jendustest. Minister Frick seleias,
et .hädavajaline kasulik löö takistab kom
muniste uue riigipäewa koosolekuist osa
võtmast." Koondu laagrites kommunistide
esiwötlejad harjuiatawat uuesti tulusat tööd
tegema ja kasvatatavat ümber ühiskonna

kasulikeks liikmeiks. Kommunistide ära
jäämisega Saksa uue riigipäewa liikmete
arv langeb 566 peale, Sellega suurenevad
ka vall suse lootused wolitusseaduse läbi

minekuks.
—- Pekingist teatatakse: Kindral Tsdilangkai schek võttis Hiina vägede ülemjuhatuse

Põhja-Hllnas oma kätte. Ta paiskas kohe
kaks uut diviisi lahingusse, mis on käimas
Kupelku kitsastee pärast. On oodata, et sõ
jategevus Põhja-Hllnas saab nüüd uut hoogü.

Mõni päew tagasi warastati Narma

Peetri plats maja nr. 8 hoowist Kose
wallawanema Sadownikowi reelt 20
jahukotti, wäärtusega 15 krooni. S.
pidi wiima Narwast walla puudustkannatajaile jahu, ent see jäi kottide
kadumise tõttu teostamata.

asnwad põllupidajad, aednikud

püsinud nisu hind ajakohasel kõrgusel.
Kui aga nisu kaswatamine sellases tem
pos edasi läheb, wöib tekkida kergesti
üleproduktsioon, millega kaasas käib

suur hinnalangus. Elawaid mõttewahetusi kutsus esile hra Wäädi ettekanne.

Elaw huwi keskerakonna koosolekute wastu maal.
12. märtsil s. a. kell 3 p. l. korral
dati Waiwara Piimaühingu ruumes
rahwusliku keskerakonna kõnekoosolek.
Koosolek kujunes osawõtjate arwu poo
lest kaunis suureks. Koosoleku alguseks

oli kogunud piimaühingu koosoleku
saali rahwast umbes saja ümber. Pä
rast suurenes see arw aga meelgi, nii
et wõrdlemisi suur ruum enam kõiki
inimesi ei suutnud niahutadagi. Kõne

lejateks olid riigikoguliikmed pr. J.
Steinmann ja J. Jaanis. Esimene kõ
neles termil Majanduskriis ja naised',
teine „Poliitilised päevaküsimused".
Esimene kõneleja pr. Steinman tõi
ette mõningaid kriisipöhjust. Kõneleja
arwotes on suuremaks kriispöhjufeks
just usalduse puudus riikidewohelises

läbikäimises. Ka puudutss ta meie
noorsoo kergemeelsust, üldist laste kas-

naiste sõnaõigusest riigiwalitsemise alal

ja naiste kohustusi tegelikus elus.
Järgmisena hra Jaanis kõneles pöhjalikumalt Saksamaa praegusest seisu
korrast. Kahjud, mida Saksamaa teis
tele riikidele majanduslikult teeb, puu

dutavad ka suuresti Eestit. Tollid, mi
da eesti kaubale pääle pandi ei või
malda Eestil üldse enam Saksamaaga
majanduslikku läbikäimist. Kõnes puu
dutati lähemalt weel põhiseaduse muut

mist. üldisi kriisi põhjust, põllumajan

duse ja tööstuse vahekorda. Suure
maiks kriist-pöhjustajaiks olewat ka ma-

sinad, mis õgivat sõna tõsises mõttes
töö inimestlt.

Peale kõnede slid koosolekul mõ
ningaid sünasoowijaid, kelledest eriti
hoogus oli vanaperemees Böckler, kes
nõudis selgitust mitmes asjas.

watustöõd, naiste poliitilist Vaateid,

Alutaguse iSnnukaswatiiae
päew.
26. märtsil korraldab Alutaguse
Põllumeeste selts suurema linnukaswatuse päewa. Kõnelema on palutud
põllutööministeeriumi wäljaweo kont-

rolöör Hiiow ja Eesti Linnukasva
tus sekretär W a ll n e r, kes oma kõne
des annawad praktlisi näpunäiteid linnukaswatamiseks.

Alutagune on huwitatud linnukaswatamisest. Eriti aga tuntakse selle
wastu huwi Ingeris, kus mitmed talu
pidajad on teinud algust kanala swa-

osa wõita ka linnade admiuistratiiw piire»

5) Algkoolt.sunduL maal olgu 4. õppe

aastat.

6) Takistada niftt sissewedu j m t.

Samas kanti ette ka Rarwa-taguste
valdade elanike märgukiri, milles nõu
takse maakorraldustööde lõpule wiimist

Wiimane toonitas, et
nisu sisseweole tuleks lõpp teha.
kuna riik tuleks kindlasti toime oma

Narma tagustes valdades, metsade

nisutoodanguga. Terawalt puudatati ka

märgukiri saadetakse pöllutöökojale.

6-klassilise algkooli sundust. Leiti, et
maaalgkoolid tuleks kindlasti ümberkorraldada, kusjuures s u n d k o o l i-

ostu-müügi hinna alandamist, riiklikku
abi maaparandamiseks ja heinamaade
rendile andmist pikemaks ajaks. See

Nõukogusse valiti liimeiks J.

Malm, J. Tillikas, T. Kesk-

küla, Alfred Lasberg, Room,

a e g oleks 4 aastat, kuna 2 aastat
tutwustaks kool õpilast põllumajan

Bessaborkinija Luts.

dusse puutuwate küstmustega.Praegune

S i r e n, pr. T e p n i c h ja L a i.

kool kaswatawat ainult maa-proletariaati.

Lõpuks wõeti wastu rida resolut

Rewisjoni komisjoni valiti W.

Lühiteateid.
meilt ju mujalt.

sioone, mis esitatakse põllutöökojale.1) Arwesse wSttes meie nifaturu piiratud
nõudmist, ei tohiks uisu kaswuoinda suuren
dada, küll aga samme astuda nisu hektarilt
saagi tõstmiseks parema harimise ning wSetamikega. Nisu kwaltteedi tõstmiseks tuleks

Makswa korra kait
set kõwendatakse.

moodustada mõne kohapealse organisatsiooni

Ajakirjanduse ja koosolekute vaba
dus piiramisel.

juure sordiseemne Vahetalitus, suuremat
rõhku panna wiljaseemne sorteerimisele.

2) Tuleks nõuda kõige kindlamalt piiri

tuse segamist bensiiniga, mi» on põllumajan
duslikust seisukohast täiesti nõuetaw.

3) Hädaabitööde krediidid jahtida maa-

Selle järele siirdus rahwaparw

Poolametlikult teatatakse: Kuna mõned
poliitilised woolud oma koosolekutel ja leh
tedes on asunud maksma demokraatliku
riigikorra waStu kihutustööd tegema, siis

ei wõi riigivõim enam ükskõikseks pealt
vaatajaks jääda. Kohtu- ja fisemiuister
teatas wiimasel eelarwekomisjoui koosole
kul riigikogule, et temal ou wäljatöötamisel seaduse kamad, milledega keelatakse ära

maksma riigikorra mastane ässitustöö mi

Waiwara algkooli juurest, kus toimu lehtedes kui ka koosolekutel. Kuuldavasti
sid wöistlufed, keskmisele Sinimäele, kawatsetawat suuremate rahatrahvidega kaPressi talu juures olevale suusahüp- * ristama hakata ka neid ajalehti, kes levipemäele. Ilusad, 7—8 meetrilisi hüp tamad sihilikke waleteateid riigiwõimude te
peid sooritas Waiwara algkooli noor gevuse kohta.
Võimlemisõpetaja O. Siirak, aga ka
Wastawad eelnõud jõudvat juba lähe
mitmed teised tulid hüpetega toime. mal ajal riigikogusse.
Kukkumisedki sünnitasid nalja. Õnne

Ränltkaavärin Kaltforntas.

tust ei juhtunud.

Üldiselt õnnestusid wõistlusd. Ei
saa jäta tähendamata, et Sinimäed
oma kaunite nõlvadega on suusatajaile
tõeliseks paradiisiks.

Narwa-Iöesuu töölissportlaftd suusatamas.

Läinud nädalal veeti E.T.L Narwa-

Iõesuu osak. „Sparta" korraldusel
Narwa-Iöesuus E. T. L. estwöistlused
suusatamises.

Võistlused peeti kolmes klassis ja
osavõtjaid oli 12. Wöistluste tehnili
sed tagajärjed olid.
Mehed: Noorte wõistlusklass 3 klm.

1) R. Wau 15.39,6 m. Mehed: Normaal wõistlusklass 5 klm. 1) A. Tamm

22.25 m. 2) W. Roots 24.00 m. 3)
Wolü. Roots 24.20. Mehed: Normaal
wõistlusklass 10 klm 1) Wold. Roots

46.20 m. 2) A. Tamm 48.50 m. 3)

komisjon, kus tuli arutusele maawalitsuste

Välismaalt

olgugi, et paaril wiimasel aasta! on

Waiwara malewkonna suusawõistlused.
Läinud nädalal korraldas K. L.

paraudustõöde läbiwilmiseks ja fisekolouifatsiooni tõõedele.
4) Nõuda, et pöllutöökoja tegewusest saak»

Sinimäed — Wiru taliparadiis.

kuju. _
Juhataja Tõnisson:

sel tuli esmakordselt jääda oma Valit
susaja kestel riigikogus wähemusse.

maailma.

kohta seletas Wann, et meil oli warem
2 tsemendiwabrikut: üks Aseris, teine
Kundas. Aseri wabrik lõpetanud oma
tegewuse sel ajal tingimusel, et Kunda
maksab iga aasta Aserile 120.000 kr.
Et see summa wabrikul peab ka tagasi
tulema, siis järelikult on ka tsemendi
hind kallim.

Edast hoiatas konsulent Mets talu
pidajaid, et need ei läheks suures kasulootuses üle ainult nisu kaswatamisele,

A. Borodin 50.26.
Naised: Normaal wõistlusklass 2
klm 1) W. Roots 12.45 m. 2) H. Paju
16.30 m. 3) R. Aam 18.45 m.
Wöistluste waheajal demonstreeri
sid noored mäehüppeid. Parima taga
järje saawutas Benno Iostmann hüpates üle 7 mtr., kuid kaunimad hüpped
sooritas Rudolf Wau.

Haarang salakuulajatele
ebaõnnestus.
ühenduses salakuulaja Adamsoni
tabamisega Narmas, wõeti ette haa
rang falakuulamisorganisatsiooni liik
mete peale, kuid see ebaõnnestus, sest
organisatsiooni liikmed olid Adamsoni

ja tema saatja Koltsowi lõksulange
misest saanud haisu ninna. Tabatud
Theodor Koltsowi wend Aleksei Koltsow oli lahkunud oma kodust ja teda

pole kätte leitud. Ta on ka segatud

10. märtsil haaras Kaliforniat

(P. Ameerikas) tugev maaväri
semine. Poolteise tunni jooksul

tunti 6 tugevat tõuget maapõues,
üldse aga 14. Wäringu keskkoht ott

Lõng Beachts. Los Angelises ja

naaberlinnades puhkesid tulekahjud.

Maaalused tõuked ulatasid San

Diegost Wenturani.
Senini on leitud 500 surnut ja
3000 haavatut.

Linnad on rusudes.

Draamastuudio Jõhvis.
Draamastuudio külaskäigu etendu
seks kanti Iöhwis ette ^Suudlus peegli
ees".

Piletid olid viimseni äramüüdud,

mis näitab, et Jõhwi publikule on
stuudiolased teretulemast.

Iõhwi^kaupmehev pidasid
aastapeakoosoleku.
Pühapäewal, Jõhwi kaupmehed
pidasid oma aastakoosoleku alewiwa-

litsuse ruumes. Osavõtt oli elaw. Ot
sused wõeti üksmeelselt wastu.

MõlMii Haguvi osakond
tegutseb hoogsalt. Peale referaatide,
missuguseid korraldatakse järjekindlast!
igal neljapäeval on agaralt tegutsemas

näite- ja muusika-harud. Räiteharu,
mille juhiks on kohapeal tuntud hea
näitejöud hra Ioh. Kronk on hakanud
koondama asjasthuvitatud noori ümb
ruskonnast, on käsil 3 näidendit, mil
lest üks ette kanti osakonna huwiõhtul
5. skp. Muusikaharu juhatab koolijuha

taja hra Kuusk. On koondatud 7-8
keelpillimängijat, nende hulgas kolm

viiulit. Muusikaharu juhataja abt

nisatsiooni niidid ulatusid ka Tallin
nasse ja Tartusse, kuid ajalehtedes

poolt on valmistatud orkestrile suur
kontribass-gitarre, mis töötab täiesti
rahuloldavalt. Rahaliste sissetulekute
hankimiseks korraldab osakond 19.

ilmusid teated enne, kui oleks saadud

märtsil peo, kus peale hariliku peoees-

salakuulamisesse. Arvatakse, et orga

tusega. Ollakse arvamisel, et ka Alu

ette võtta puistamist neis linnades

kawa on ettenähtud ka kõne prl. A.

tagusel võtab lähemal ajal hoogu

ja salaorganisatsiooni liikmed suutsid

Hallikalt selgituseks noorsootööst.

kanakaswatus, mis kaunis tulutoow,
kui ettewötjail olemas teadmist linnu-

õigel ajal häwitada kahtlased dokumendid.

kaswatamisest.

IShwi restoranis warastati Linda

Jugoslaavias kardetakse talupoe
gade mässu.
Uks Kroaatia leht toob teate, et
Jugoslaavia sõjaministeerium kõven
dab garnisoniwägestd maa läänepool
setes linnades. Lehe arwates walitsus
kardab talupoegade mässu puhkemist

Kroaatias, Sloveenias ja Bosnias.

Metsa rediküll ühes 5 kr. rahaga.
M. teatas wargusest ametiwõimudele.
*

Jõhwi walla Edise asunduse elanik

Rudolf L. teatas kriminaalpolitseile,
et tema heinaküünist on warastatud
15 krooni wäärtuses heinu. Kriminaal

politsei poolt alustati juurdlus var
guse selgitamiseks.

Tarakuse Wabat. tulet. ühing
sammub järjekindlasti eduteed. Lühi
kese eluea jooksul on muretsetud käst-

prits wastawate voolikutega ja omal
jõul ehitatud talgutega pritstkuur. Rüüd
on muretsetud ka hüdropult.

Tarakuse koorejaam
algab oma tegevust 1. aprillil s. a.

uuesti.

Ta. n
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Kontsert
„Harmonies" 7. märtsil s. a., mis Muu
sikastuudio pooli korraldati häätegewaks otstarbeks, õnnestus kunstiliselt
wäga hästi, nagu seda ka oodata wõis.

Esinesid sel korral ju meie silmapaistwamad jõud Tallinnast — prof.
Th. Lemba (klaweril), hr. Ä. Papmehl
(wiiul) ja pr. T. Paju (laul) Narwast.
Hr-de Th. Lemba ja A. Papmehli
võimed on meie seltskonnale ju endis
test esinemistest küllalt tuttavad, —
oleks ülearune sellepärast kogu kava
sõelumisele võtta. Üldiselt võiks aga
tähendada, et mõlemad kontsertandid

olid, nii öelda Joogis", mille tulemu
sena kuulajaskonnale avanes võima
lus nautida muusikaliselt täitsa küpset,
temperamentset ettekannet, mida täi

endas hiilgav tehnika nii klaveril, kui
viiulil, samuti ka ansamblis. Hea me
nuga esines ka pr. T. Paju, nii et üld
mulje kuulajaskonnas oli ülev: nõuti

üks öö", Chopin-Liszt i, Poola laulu"
ja M. Moszkovsky ^hispaania capricciosot" ning sama helilooja „Etineilles", (Wiimased kolm lisapaladena et

leida abinõusid, mis sportlast enam

Suusatamise suurhooaeg hakkab
juba mööda jõudma, käsipallis on küll
meel ees esiwöistluste kewadwooru
lahingud, kuid pea lõpewad needki.
Saabub kewad, mil jalgpallimehed ja
kergejõustiklased wälja tulewad. Meie
traagika on see, et talwehooajal eriti
kergejöustikumehed ei saa kuigi palju
endid walmistada ette suweks. Kewadel tuleb hakata treeninguid tegema

tekantud kuulajaskonna tungivate
nõudmiste peale.) „Triana“ ja Walse
Juhal üks öö“ kuuluvad tehniliselt
raskete ja ehituselt huvitavate heli
tööde liiki, samuti ka Wagner-Liszt i
„Tannhäuseri" avamäng. Professor
tõlgitses nad meisterlikult, tehnilisi
raskusi kergesti võites, „Tannhäuseri
ettekandel pääle kõige suurt jõudu ja
temperamenti ülesnäidates. Kui siin

asja juures sunniks olema. Uks ja
kõige parem abinõu kergejõustiku-

meeste liikumapanekuks sisehooaja! on

sisewõistlused.

näit. *Tannhäuserr alguses, Mosz
kovsky «Hispaania capriccio’s“ ja

Walsis J001 öö." kuid ka võetud
liig kiire tempo ei sünnitanud mängi
jale raskusi, sest vastasel korral ei
oleks ta sellega mitte riskeerinud.

erawölgade korralduse eelnõu põhjaliku
rewideerimist ja kaalumist.

Narwa sai 9000 kr. häda
Mõni päew tagasi anti ministerrinmi poolt Narma linnale hädaabi

abitöödeks.

tööde jätkamiseks krediiti 9000 krooni.

Krediidi saamisega tehti kohe algust
hädaabitöödega. Nii saadeti esmaspäe-

-p.

Teadaanne.
Palume kõiki Kreenholmi NMKU
„Wendlus" klubi liikmeid ilmuda tei-

P. Penna.

kõikidele riigikogu rühmadele märgu
kiri, milles palutakse põllumajanduse

wõistlustele enam tähelepanu pöörawad ja neid juba puhttreeningu mõt
tes korraldama hakkawad. Mis oleks
kontakti kergespordimeestega.

Nagu ju tähendatud, kunstiliselt

kogule.

wad organisatsioonid kergejõustiku stfe-

teretulnud ka spordipublikule, kuna
awaneks wõimalus ka taimel pidada

kontsert õnnestus täiesti, tahaks loota,
et ta ka aineliselt ettekavatsetud häätegevaks otstarbeks midagi üle jätab.

Pr. T. Paju oma kõlava, meeldi

ma a d! Siis pole karta mingeid suuri

Soowitaw on, et Narma wasta-

lisa andma peale eeskavas etlenähtud
palade. Meeldivad olid Chopin'i *Kurbus", Rachmaninowi .Kevadisedveed'
ja t.

va häälega ja korrektse ettekandega

Neil päewil saadeti Narwa Uhispanga poolt riigikogu juhatusele ja

põrutusi.

manas esile kiitvaid aplause: pidi ka

< Hr. A. Papmehli mäng on jõuri

Üh-spanga märgukiri riigi

gümnaafiumi mõimlas. Sisewõistluste
wastu rääkimad hääled toomad ette
kõige enam seda, et saalis pole wajalikult matte, mis hüpetel hädawajalised. Ometi saab sellest üle wäga liht

salt — tuleb piirata h o ow õtü

hiilgewormi — ajaks mil juba wäljalt
flsse kolima ja naelkingad warna ripu
tama peab.
Nagu näitawad kogemused, ka Nar
mas, ei suuda kergejõustiku sihtmõirm
lemine üksi mehi köita, et nad käiksid
korralikult treeningtundides. Siin tuleb

midagi etteheita võiks auväärt pro
fessorile, siis vast liig kiiret tempot,

Tarakuse sugupulliühisus likwideeriti neil päewil. Endine ühisuse sugupull jääb edasi pullijaamale, mille piVajaks jääb senine liige Gustaw Hallik.
Paaritusmaks lehma pealt 2 krooni.

Narmas on neid kerge teostada

otsast peale — wast sügiseks jõutakse

kas, toon mahlakas, tehniliselt (doplisa igalt esinejalt, mida solistid ka pelgriffides, akkordides) kristallselge,
ohtrasti jagasid ja mille tõttu kont-^ ‘puhas. Huvitavateks osutusid viiuliserdi kava kindlasti kahekordseks ku-2 (kunstniku tõlgitsemisel lisapalad Dvojraki «Slaawifants", Fibichi ..Poeem",
junes.
Külakostina prof. T. Lemba kavas' 'iseäranis aga Mozarti «Gavott" ja t.

võiks nimetada Albents', „Triana",
Strauss — Goldsteini Wals'i Juhal ja

Sugupullijaam Tarakusele.

Kergejõustiku sisewõistlused.

wal tööle linna paemurdu 30 meestöölist. Samal päewal saadeti ka Tõrwalasse 10 meest silla ehitamisele.

stpäewal kell 6 õhtul klubi koosolekule

Lähemal ajal tehakse Wiru maawalitsuse poolt algust ka Mustajõel

Kr. algkooli ruumes. Erilist kutseid ei
saadeta. „Wendlus"-klubi juhatus.

silla ja Kriuscha tee ehitamisega, kuhu
kokku saadetakse tööle 25 meestöölist.
>*oeoooooaoo0

Surma läbi lahkunud

O.-ü. „liarva Kirjastusühisuse"

Liisa Lükke’t

trükikoda

Sündinud 22, dets. 1888. a. Surnud 11. märtsil 1933. a.

mälestavad leinas abikaas ja vennatütar.

®o»00
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Riiglteenija soovib väikest,

Matmine 15. märtsil Peetri kirikus kell 4 p. I

mugavat

mööbliga

Narvas, Salme t. 5.
Telefon 34.

v

TUBA j valmistab

Jäädavalt lahkunud kauaaegset liiget

kesklinna läheduses. Tea

LIISA LÜKKE’1
leinavad sügavas kurbuses
N.E.S. „llmarise“ juhatus ja|naisgrupp.

ted ühes tingimustega saata

slt. „13" all kuni 15. skp.

Narwa arstid.

Elan nlliid

maitsekalt
ja ruttu

Salme t. 2 (Tuisu majas)

kuulutusi,

Dr.

&e€>&ite:lGid.9

| aruandeid
Naishalguste eriarst.

Vastuvõtt ki. — V2 10 ja
kl. 3—5 p. i. Te!ef. 3L2.

Sugu- ja nahahaigused
Wastuwõtmine igal ärlpäewai

hommikul kella 8—9 Ja
õhtul kella 5—8.
Pühapiewil kella 12—1.
Waige tänaw nr 5

Südamlik tänu
kõigile, kes meie armsa, unustamata poja

i

Richard Kodise
kes nii wara ja ootamata siit ilmast lahkus,
wiimase rahupaika saatmisest osa wõtstd.

Iseäranis pioneer komando weltweeblile ja
sõduritele.

Valusas leinas wanemad.

Konis
Näit-, w- ja tlMM
Wastuwõtmine

loaia tän. 19, Sinka majas
juhkentali apteegi kõrval
Iga päew kella 11—1 Ja 5—7.
Haigekassa haigete wastuwõt
mine sama! ajal.

• ait

Hambaarsfimise
kabinet!
suu- Ja sisehaigused.
Vastuvõtmine:

I! OO
#»c.
«0000*00001

Kella 10-12 ja 1-0.

Võtan nlliid vastu

Hambaarst

Salme tän. 2 (Tuisu maja).

Dr. A. Slriž

OMtMNMN aMMMMOM****"

Dr. J. Herberg
Sise-, kõrva-, nina ja kurgu
haigused.
Kella 1—2 igal argipäevil

» ®—7 .

Laupäeval kella 6 —7 vastuvõt
mist ei ole.

Bait tän. 6. Omas majas.

H.
Võtan uuesti hambahaigeid vastu
kella 10 — 1
4 — 6.

Kunsthambad.
Suur 1.20 (teisel korral).

Olen ühenduses looduse ja kosmiliste jõududega.
India fakiiride ja fpiritistide saladuste uurija
sissesõitnud üleilmline kuulus

looaooooooooo oo000000*0*000000000000*00oooooooooooooo* ooeaoooooaooi
•oo 00**0000000* oooooooooaooooo000*00000*00ooooooooooooooooeooooaoel

Uus Vaim Ioga

I8

oma assestendt Finkega, kellele awaldas India kuulsam professor J. Faie enne surina oma ettekuulutamise saladused. Wabastan hingelistest raskustest
hü: noosi teel. Hoiatan õnnetuste eest. Ütlen päea>a
pealse täpsusega teie minewiku ja tulewiku õnned ja
õnnetused. Juhul kui ei ütle täpselt sinu minewiku
ja wendade-õdede nimesid ning wanadufl, siis maksan sinule 80

Maa- ja linna-elu
valgustab kõige paremini ja
õiglasemalt Virumaa kõige

krooni. Elawa ja surnu maimude Väljakutsumine, Võimaldan
nendega nähtawalt ühenduse ja rääkimise. Kes ei usu ja ei ole
näinud, see just tulgu kindlasti ja proowigu. Waestel maks waba.
Nõrganäwilisi palun mitte tulla. Kes kõik need fakiiri ja nõia-

vanem ajaleht

kunsti imeteod minule järele teeb, sellele maksan 3.000 krooni. Olen

Narva teaater ..Võitlejas*

päewapealse täpsusega ettekuulutanud Läti Välisministri Meierowttst õnnetumat surma. Olen hüpnoosiga raskeid haigeid terweks
teinud. Sajatuhanded tänu ja imestusawaldust ilmawalitsejailt,
kerjusteni. Müüa enneolemata faktiriirikkide õpperaamatuid, hind
30 senti. Hoidke endid siin töörawate hiromantide — kui petiste

.Alutaguse Teataja

ff

Kolmapäeval, 15. märtsil 1933. a. eest. Wastuwõtt kõigis maailma kultuurkeeltes. Sõidan ära !6
märtsil kell 8 õhtul Narmast. Wastuwõtt homm. kella 9-8 õhtul,
kell 8 õhtul
Narwas Tallinna mnt. 6.

Selle juures meie lehe toon on soliid ega lasku madala, kihihuvilise

Galina Tschernjavskaja Cd^Hendr/ftscii’!
ja tema balleti trupi ja balleti-artisti Leonid Lejar’l

B ALLETI-O HT(J
Suur mitmekesine ballet-eeskava kolmes jaos.
KAVAS: Klassiline balle! „Nokturn* — Chopini muusika. Pas de
deux dram. balle! Jahme* Karakfer-dueft .Mont!*. PEALE SELLE:
Mazurka, Rfeive d' amour, Prelüüd, Arabesk, Vene tants, Galopp,
Ciopak |a terve rida klassilisi ning rahvatantse.

Klaveril pr. W. DOUGLAS.
Pääsed: Kr. 1.50 kuni 35 senti, õpilased 25 senti.
PÄÄSETE EELMÜÜK: Raamatukaupl. „Koo!“ Suur »n. 14, M. Võh
ma äris joala tn. 16 ja teaatrikassas kaks tundi enne etenduse atg.

Vajatakse

muua.
Paemurrus, Piiri tän. 21.

bõrgem kaubanduse ja raamatupidamise

poleemika tasemile.

Narvas, 6~es Peetri tän. IC.

Võistlejat ..Alutaguse Teatajal" Alutagu
sel ega Virumaal ei õlel

huvsus.

15. märtsil s. a algab lühiaegne kursus järgmise
õppekavaga:
1. Ameerika kahekordne raamatupidamine.
2. Kaubandusline rehkendus fa
3. Kaubandusline kirjavahetus.
Kursus on mõeldud algajaile kui ka edasijõudnutele.
Õpetus väga põhjalik, õppemaks mõõdukas. Lõpe
tajad saavad vastavad tunnistused. Kursuse kestvus
\lj2 kuud.

Hästi korralik

Soovin osta suuri väärtusi.
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üürile anda

Väike-Ägult tän. nr. 14—1,

Soome-Roofsi prosp. 48.

Oür 8 kr. kuus.
Vastutav toimetaja August Rosenvald

ALUTAGUSEL
kõik korralikud
maakauplused
müüvad

ii

ühes elukorteriga, käidavas

kuldraamis — umbes 2X1 kohas. Teateid saab jõhvis,
mtr. Teal.: joala t. 22. k. 5.
Sompa län. 3.

0,-ü. JMarva Klr)afltusühlsuj»e‘‘ trükk.

u

□□□□□□□□□□

kihini korter lii
luba ja köök, elekter, vee
ja pesuköögiga ära anda
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□□□□□□□□□□
Väljaandja: O.-ü. „Nanra Kirjastusühisus"

