TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga LS senti.

Esimene ülesanne olgu

3 kuud , 150 ,
6 „ „ 280 „

1 aasta . 550 ,

igaühel lelli

Tellimisi w6ta urad wastu

kõik postkontorid.

omale
Kuulutuse hinnad: 1 mii
lini. 1 weerul kuulul kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja

eesotsas 8 senti. Tööotslmlse kuulutused poole
hinnaga. Kuu'utusi võe
takse vastu lehe ilmumise

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

TALITUS: Jõhwls, Rakwere tSn. 7-a. “Telefon 48.

eelpäewai kuni kella 12.

Mr
49. Iõhwis. neljapäeval, 18. mail 1933. a. V aastakäik.
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Uus walitsus koos.

SSS*i&~i
spioon 6 aastaks sunnitööle
Endine piiriwalwe kordoniülem — kommunistide käsilane.

y iM-niviim-iliia mii iiimtii.

migikegu eoukcvvuliselt kokku.
Salli nn, 17. mail, kell 1 päewal. Eile hiljaõhtul tegi riigikogu
esimees Jaan Tõnisson korralduse kutsuda kokku riigikogu erakorraline
kooSolek neljapäeva hommikul kell 11. Koosoleku päevakorras on waid

üks punkt — uue vabariigi valitsuse ametisse kinni
tamine. Uueks riigivanemaks on K. G i n b u n d.
Teisipäeva õhtul, peale selle kui
teatamaks sai A. Keremi loobumine

Kes laskis I. Jaanusele kuuli pähe?
18. mail mõistis Rakwere-Paide

rahukogu väljasõidu Mängul Nar

asunike juhi K. Einbundiga, kelle kut

sus hiljaõhtul oma juure. Rüupida-

näeb ette salakuulamist välisriigi
kasuks, 8 aastaks sunnitööle Mil-

jandimaalt pärit Jüri Jaanuse,

walitsuse uuteks ministriteks.

sus juba praegu koos, kuid ametlikku
insormatfiooni sellest veel ei antud.

Peale riigikogu esimehe juurest lah

Kui riigikogu enamus kinnitab
neljapäewal uue valitsuse ametisse,
siis jääb walitsus riigitüürile eestkätt

läbirääkimisi pidama ministrite-kandidaatidega. Erakorraliselt sõitis Tartust

Tallinna teisipäeva hommikul prof.

töökabinetina aga mitte koa
litsioonivalitsusena.

matupidaja Ella Alamaa. Tunnista

on 19. mail Narma krediitp. end. laeka-

jaina on kohtusse kutsutud panga ju
hataja B. Dultz, raamatupidaja Hilda
Tuisk, van. assistent A. Piiristld; eks
pertideks on A. Liegus ja Fr. Werberg.

hoidja Voldemar Kooli süüdistusasi,
kes omandas võltsitud dokumentide

Süüalust kaitseb van. adw. abi L.
Vaher ja süüdistajaks on prokuröri

abil panga raha ligi miljon senti.

abi Tambek. Selle protsessi wastu tun
takse erilist huvi, sest Kool ja Alamaa
olid seltskonnas hästi-tuntud isikud.

Võltsimise avalikuks tulekul lõpetas
enesetapmisega elu sama panga raa-

Virulase traagiline «harakiri"
ftiajandusrühma hcolekandtia
ihurühmale.

Et «Virulane" oma seisukohti wõtab tuule järgi, pole mingi uudis. Sel
lest on olnud juttu ennegi, kuidas „W'
urgitseb iseenda kallal ühe ja sama
numbri veergudel. Järjekordse .hara
kiriga" on toosama leht saanud hakkama oma eelviimases numbris (nr. 52),
kus ta kurjustad selle üle, et uulitsate
sillutamiseks kulutatakse liiga vähe ra

ha. Nimelt pahandab «W" Koidula tä
nama sillutamise pärast, mida keegi ei
kasutavat, mispärast tulevastel mali-

mistel sellepärast pidavat muutuma
rühmade suurused. Tähendab, et «©“

arusaamise järgi on süüdi rühmad
tänawate otstarbetus sillutamises. Eel

arve arutamise puhul seletas linna
nõunik K o n s o juba volikogus, mis
pärast ta seda tänawat hakanud sillu
tama hädaabitööde korras, nimelt proo>
witeena ja -tööna, sellepärast ka eemale

majadest, kuna nimetatud tänav jääb
sillutise pealmise korra poolest kruusateeks.

Vaatamata sellele tahab «Virula
ne" leida süüdlasi rühmades. Olgu siis

linnanõunik J. Konso, kes juhib
linna ehitusosakonda ja kes alustas
proovitee ehituse ja selleks kohagi waUs, kuulub just m a j a n d u s r ü h m a,

rünnak oma

kust abi tuleb. Kainelt ja ilma loogi
liste uperpapideta mõteldes, nagu see

küll kahjuks omane pole «V" mees
tele, saaks «Virulane" asjas süüdis
tada ainult majandusrühma. Järjeli
kult peab «V" enese ähwarduse järgi

ril tuli publiku tungival soovil mitu

on esialgul koostatud. Nagu teada on

lauljad kogunud üle terve Virumaa.
Esimeseks esineb ühehäälne koor, siis
kahehäälne ja kolmehäälne moodusta-

tuna algkooli õpilasist. Järgnewad
naiskoor (keskkooli) ja segakoor (kesk-

kool). Siis esineb Tallinna pedagoo
giumi segakoor ja üldkoor. Lõpuks
üldkoor diwiist orkestri saatel.

. Kavas on üldse 30 laulu. Ava
kõne peab Waridus-sotsiaalmintsteert-

umi esitaja hr. Kiivet.

Varastasid kalu.
Ööl wastu 16. maid tungisid
margad sisse Prii tän. nr. 3 elutseva
kalakaupmehe sahmrisse ja viisid ära
soolatud lõhe ja stiakalu. Kalad viidi
sahwrist ära ühes tünnidega ja wisati

made suuruse wahekorrad teistsugus
teks, võib loota, et uulitsate peale ha
katakse enam rõhku panema." Klaar
n«gu Kört-Pärtli särk pühapäewa hom
mikul, aga ainult põrmugi aru ei saa.
Küllap mekiwad siis majaperemehed

ehitusosakonda liigselt, kuna just suvel

majandusrühma peki ja pudrumäge
sid, sest on kindel, et Rakweres on meel

küllalt tänavaid, mis sillutamata ja
mida mööda ei käi ükski inimene. Hea

algus valimisvõitluseks. Pole aga
küll vist suurem asi kui majandusrüh
mu ihupasun puhub endale näkku.
Kodanik.

K. Türnpuu:,,K emade tunne"
ja T. Wett 1 ku: «Oma saar".

dini: «Karjase laul", ehkki tun

dus veidi patustamist selles laulus

tenori poolt, ent sellepeale vaatamata
kuulajaskond nõudis laulu kordamist.
Meeleoluline oli ka Merikanto — Wet-

tiku: «Kui tuli tumeneb".

Solistid prl. Orawas ja hra Jõe

tundusid seekord olema eriliselt heas
wormis., Esimene kandis ette Rubin-

steini: «Öö" ja Puecini walss oop.
«Boheme", milline eriti leidis pub
likus sooja wastumötu. Nimetatud

ettekandes suutis solist täieliselt oma
hääle üle walitseda, olgugi, et tal tuli
laulda wäga kõrgeid partiisid, milliste
puhas tabamine on olnud senini solis

tidele Üks raskemaid. Solistilt nõuti

gemajast wangimajja asumist seletas ta

aga täiendaval ülekuulamisel, et traat

aia taga tehti temale ülesandeks toi
mida siin salakuulamist.

Kuigi ta meel selles suunas siin ei
saanud tegevust avaldada, leidis ko
hus, et mees on eksinud seaduse vastu

ja määras talle salakuulamise kavat
suse eest raske karistuse.

PK.R.O. Noorte Sektsiooni õnnestunud awallk köneõhtu
Esmaspäeval, 15. mail pidas Rah-

Kõnet, mis weenwalt rahuideed pro-

wusliku Keskerakonna R. O. Noorte
Sektsioon Rahvamajas, kell 8 õhtul

pageeriw, jälgiti huviga kogu selle

oma esimese avaliku köneõhtu, mille
algus viibis akadeemilise veerandiga.

Mitte sugugi vähem huwipaeluw
polnud õpet. prl. Mattisoni kõne, mis
peeti haiguse tõtm viimasel silmapil
gul keeldunud riigikoguliige Joh. Jaanise kõne asemel. Kõnet läbis punase
niidina protest praegu naistes walitsewa üldise leiguse ja loiduse vastu.
Meie naistest enamik ei suuda iseseismalt poliitiliselt mõtelda, otsustada.
Tavaliselt tehtavat seda oma mehe

Publikut, vaatama ta ebakohasele ajale,

oli ilmunud vastu ootust rohkesti.
Esimesena kõneles koosolekul N. S.

Koolinoorte laulupeo kawa

linnawalitsuse ehitusosakonna juurde
ei asutata. Linnavalitsus otsustas sel
le mõnede ringkondade poolt ülestõs

Eriliselt meeldis publikule ka E. Tu

tõttu pea iga laulu järele puhkes tor
miline käteplagin publiku poolt. Koo

mesuguseid pöiklewaid seletusi. Ühtlasi

lik mehejutt «Virulase" poolt, kui ta
julgeb avalikult pasundada, et Rak
were linnavolikogu kõige kurja juur
on majandusrühm. «Alles siis, kui
uued linnawalimised muudavad rüh

Koort juhatas hra Rosenberg, so

natas.
Koor esines kõigiti korrektselt, mille

oleks ta pidanud teadma kus ja kelle
poolt teda haawati, kuid ülekuulamistel katsus ta seda varjata, andes mit

Projekteerimise büroo

laulu korrata. Erilist poolehoidu leidis

milliseid armult kokku kümme. Rahvast kontserdil ühisgümnaasiumi ruu
mikas saal peaaegu täis, ent ei või
jätta unustamata, et 50% kogu rahwaarwust koosnes õpilasperest, mille
tõttu kontserdi majanduslik külg kan-

oli mees täie mõistuse juures. Nii

duks sarnased nähted, naguKoidula tä
nava sillutamise lugu. Esimene mõist

tema oma rühm, et enam ei kor

Pühapäewa!, 14. mail s. a. kontsertreeris Rakwere Rahvamaja sega
koor Iõhwis ühisgümnaasiumi saalis.

kui ka mõnede võõrhelikunsinike töist,

lähedalt lastud, oli tunginud J. parema põseluu alla. Kuni operatsioonini

tulevastel valimiste! kaotama just

Mahvere Vahvamaja ja Ä. seltsi segakoori edukas esi*
nemiue Jõhvis.

lemad nimetatud koorilauljad. Kontserdi kama koosnes meie tuntuimate

riline revolvrikuul,

need tühjendatult naabrimaja vära
va taha. Kahju kr. 15.—

Kunstiliselt õnnestunud kontsert.

prl. Marta Oravas (sopran) ja hra
Gustav Jõe (bass), kes muide mö-

Kuna mehe käitumine oli möga
kahtlane, siis hakati teda kahtlustama
salakuulamises. Juurdluse jätkamisel
selgus, et ptirijooksik kuulus omal ajal
Eesti purjek «Luukase" meeskonda, mis
hukkus 1931 a. detsembris kogu mees
konnaga. Selle loo kohta mees andis
ise õige ebamääraseid seletusi. Ta sele

hukkunute nimekirja. Läinud aasta sep

tembris sõitis ta Narva ja läks salaja
üle piiri Nõuk. Venemaale. Mis põh
jused teda Venesse sundisid minema,
selle kohta J. algul waikis. Enne hai

võeti mehe peast välja 7.65 kaliib

ma oma silmad, otsekui mägede poole,

kelle poole kõik walijad pidamat tõst

listidena esinesid Rakwere tuntud jõud

eest metsa.

mis oli kahes tükis. Kuul, mis õige

KwmdHtpangast vahakcvwuldamine harutusel ttahwere*
Väide rahukogu -waljasoiduisiangul fifarwam.

Nende asjade hulgas huwitawamaks

järele. Läbistanud piirijoone, ei ilmu
nud ta piiriwalwe kordonisse end re
gistreerima, waid põgenes piiriwalwe

et piiril lasti tema pihta relwast. Kus
ja kes tarwitas relva, seda J. ei sele
tanud. Kuna mehe tabasid koerad ja
meie piirivalve laskeriistu ei tarvita
nud, siis oletati, et mees meie piiri
valve koerte eest põgenedes jooksis
metsas puuoksa vastu põse puruks.
Hiljem aga selgus, et mees on siiski
haavatud tulerelwaga. Narma linnahaiglas, kus haavatu miibis ravimisel,

Wold. Kool rahukogus süüpingil.
tusele tulevad 1. astme kriminaalasjad.

ta ei talitanud ülepiiri tulekul seaduse

tisse. Tabatu seletas meie piirivalwele,

Uluots, keda nimetatakse ühe minis-

15. mail algasid Narvas RakwerePaide rahukogus kohtuistungid. Aru

Nii oli temal teada piiriseadus, kuid

piiril. Ta tuli salaja SSSR-ist Ees-

On teada, et Embundil on uus valit

kumist asus K. Einbund veel öösel

rele jäi ta omawoliliselt Tallinna. Kui
«Luukas"' hukkus, sattus ka Jaanus

ülemana.

Jaanus, kes oli haavatud, Eest-Vene

piga, O. Zimmermanniga, J. Lattkuga
ja pikalaenupanga direktor P. Kurwitjaga, kes tõenäolikult saavad Einbundi

kokkukutsumiseks neljapäemaks.

meie piirivalves Pätte kordoni-

31. a. vana.
Läinud aasta oktoobris tabati J.

nud veel A. Keremiga, A. Anderko-

mine kestis keskööni ja selle tulemufena tegi riigikogu esimees täna hom
mikul korralduse riigikogu koosoleku

tas, et olnud küll «Luukase" meeskonnas, kuid enne kui purjek sõitnud me

vas U. R. G. § 111 põhjal, mis

teeriumi uue juhina.
Läbirääkimist K. Einbund on pida-

valitsuse moodustamise katsest, astus
riigikogu esimees veelkord ühendusse

tehti ametivõimude poolt kindlaks, et
tabatu oli warem ametis

tetud küsimuse eitawalt sellepärast, et lei-

dis mitte võimaliku olevat koormata

ehituste hooajal siin on küllaldaselt
tööd.

Majaomanikud, wärawate esi
sed korda.
Isegi Rakwere käidarvamatel täna-

matel leidub selliseid munakiwidest
wäravaestseid sillutisi, mille päritolu
kindlasti ulatub tsaari aega.. Ööseti
tänavatel liikudes kukutakse ja wäänatakse jalgu auklisteks muutunud
sillutistes. Ehkki kõnniteed on enam

vähem hästi korrastatud, on need
kõnniteede osad nähtavasti jäetud
parandamata, sellepeale waatamata,
et ümbersillutamine et läheks maksma
üle kr. 1 50.

tegelane, toimetaja Leonart Tonka,
käsitades praegu akuutset sõjaprobleemi.

Kõneleja andis ülevaate sõjast ajalooliselt, tema pahedest ja woorustest, kästtelles pikemalt maailmasõja tekkimise
põhjusi, eriti ja sõdade põhjusi üldiselt.

Lähtus siinkohal peamiselt tulundusli
kust Vaatenurgast, mis ajawad teramaks üksikute riikide ja riigigruppide
wahekorrad. Pikemalt käsitles ka kõneleja üksikult neid aktsioone, mis alga

kestes.

eeskujul, kuigi sageli huvid ja flsetunne räägivad selle vastu. Kõneleja
toonitas, et vaimselt mehega ühewäär-

tuslikule naisele wöimaldatagu waba
Võistluse teel juurdepääs kõigile kutse-

aladele. Sent olevat aga pääs mõ

tatud rahu sülitamiseks pärast maailma-

ningatele kutsealadele kitsendatud (koh

sõda. (Rahvasteliit, Kellagi pakt jne.)
ühtlasi refereeris lähemalt nende aktsioonide põhikirju, mille leidis olemat
väga vähe sidumad asjaosalistele kii
gele, näidates ühtlasi, et neis kõigis
teataval määra! on pandud marjule
söjaluba, kui asi puutub suurriigesse,

tunikud j. m.).

kelle huvi on juhtiv Rahwasteliidus
tegelikult. Viimane olemat tegelikult
tehtud suurriige waimupoliitika instru

Prl. Mattissoni kõne kutsus läbi
rääkimistel esile elavaid waielufl, eriti

meespublikust väideti, et naine ise
olemat sageli süüdi selles, kuna ena
mik ei huvituvam kõrgemaist ametkohist, maid keskpärase naise ideaaliks
olemat — kuidas wõimalikult pea abi
elluda.

R K. R. O. Noorte Sektsioon oma

mendiks, mis selle asemele, et säilitada

esimese awaliku esinemisega saavutas

rahu, wiib hoopis eemale rahust. Ka

oma eesmärgi — äratada huvi Sekt
siooni wastu laiemais ringes ja tõm

suutis publikut köita see kõne osa, mis
käsitles tulewikusõja wõimalust ja hä-

mata juure uusi jõude, kes huwitatud

witust, kuna kõneleja oli nähtawasti

endaarendamisest poliitilise mõtlemise

kompetentne sõjatehniliste leiutiste wiimase sõnaga.

teel rahvuslikus maimus.

Lisa Oettingen ja
haakristid.

Tuletõrje seltsi saalis 18. skp. kontsertreeriwa Elsa Oettingeni sellekohasel

müürikuulutufil on üle linna mitmes
kohas kriipsutatud läbi tiitel «von",
mille asemele joonistatud küsimusmärk

ja üle terme kuulutiste haakristid.
Elsa Oetingen, Riiast, esindab siin oma
kompositsioone.

tuskohtadel, lillede ja okste murdmise
eest. Korrarikkujad Võetakse vastutu
sele administratiiwkorras ja langevad
rahatrahvi alla.

õngewargad tegevuses.
Narvas, Saeveski tän. nr. 7 elut
sev kalur Aleksei A r e f j e w teatas
kriminaalpolitseile, et tema paadist
jõe kaldal varastati kuus kalapüügi
õnge ühes nööridega.

Vargus toimiti ojal kui A. lõuna

äär ja walge pealagi ning ees ümmar-

tas. Kodust jõekaldale ilmudes avas
tas mees marguse. Kriminaalpolitsei
poolt tehti kindlaks, et varguse toi
misid alaealised poisikesed Anatoli ja
Viktor D õ s e d ning Vassili ja Zwan
Jegorowid.

gune märk, kujutab põlemaid küün
laid. Esimene wäljasöit mormidega

Johannes Okker 50 aastane.

Rakwere Rahwamaja segakoor

sai vormimütsi
Neil päevi! valmisid koorile telli
tud maitsekad vormimütsid, sinine

toimus pühapäewal. Jõhvi kontserdile.

18. sko. pühitseb Rakwere krimi

Teise solistina esines hra Jõe, kes

Väljasõidu eel oli Rakwere täna-

kandis ette P. Doikowsky Eremini

wail näha palju walgemütfi mehi.

aaria op. „E u g e n O n e g i n", ja G.

Inimesed seisatasid ja waatastd, ar-

Rossini Bastlio aaria op. «Sewilla
habemeajaja". Hra Jõe mahe ja
mahlakas bass pääfis eriti mõjule

mates, et siin on tegemist üliõpilastega.

naalpolitsei assistent Johannes Okker
oma 50 a. sünnipäeva. Okkeri teenete
hulka, kes on juba paarikümne aasta
kestel olnud kuritegijate hirmuks, kuu
lub ka see, et tabati rööwmõrtsukad

«Sewilla habemeajaja" juures, millele

suudavad tõmmata kokku rohkesti pub
likut, ka õrnemat sugu, sest meeleolu-

lisapalu.

publiku aplaus oli lõppematu. Hra
Jõe pidi siin jällegi andma lisapala.
Üldiselt võib öelda, et kontsert
kunstiliselt õnnestus hästi, nagu see
tawaliselt ikka on olnud Rahwamaja
segakoori esinemiste puhul, sest koori

juht hra Rosenberg juba tunneb

oma tööd põhjalikult. Ent meeleldi
oleks tahtnud näha jshwilastelt roh
kem publikut sellase tänuliku kontserdi

puhul. Olgu lõpuks tähendatud, et

ühisgümnaasiumi saal Jõhvis on
akustiliselt wäga tänulik kontsertreeri-

miseks. Ben.

Kabaree-õhtud „Rordis"
laulja Paul Kalde oskab tõesti hästi
laulda ,,ei mammil seda teada pole
tarmis" jne. Mehi meelitavad mui
dugi kergejalgsed girlid.

Iluplatside ja jalutuspaikade

Fomin ja Kusnetsow.
Sündinud Virumaal Vohnja mõisas, möisateenija pojana^ 1904. a.
kuni 1908. a. teenis aega wene sõja
väes, kust vabanedes teenistusse as
tus Narma linna politseisse, kuulsa
pristaw Tamulewitsi jaoskonda. 1914.a.
sõja puhkedes süjawäljal.
1920. a. alates Rakwere kriminaal

wahr

politseis, wanema assistendina. T-ma
poolt paljastatud kuritegude hulk on

on palgatud Rakwere linnawalitsuse
poolt ametisse 15. maist. Samuti kui
linna aednikul on temalgi õigus karis

õige suur, samuti ka autasude erw.
Waatamata hulgale eluaastaile on O.
täie terwise juures ja tahab weel (ara

tada kodanikke korrarikkumiste puhul,
s.t söiduabinöudel liikumise eest jalu-

kodanikkude heaoleku eest walwel oüa.

Selleks püstmust ja jõudu!

»N<l|«tt tullil

2

Pastlakultuuri waslul

Nr tzS.

Jaapani miljardär.

Kadugu Juba paata! rahvatantsijate Jalast! Mida peaks
Igaüks teadma laulupeoks* «valmistudes?
10. juubelilaulupidu on ukse ees.

Weel kuu, ja juba woorlwad rongid
laulupeolistega Tallinna poole. Ühen
duses sellega käib kõikjal üle maa rah-

warõiwaste walmistamine. Tahab ju
iga neiu ja naine, kel Vähegi Võimalik, minna laulupeole rahwarõiwus.
Ühes rahwarõiwastega aetakse taga ka

sõlgi ja — pastlaid. Kindlasti os
tetakse ja tehakse laulupeo eel pastlaid
rohkem, kui muidu wahest kogu saasta

kestes. Eriti on nendega hädas linna
inimesed: muud ei kuulegi, kui ikka
wana laulu: kust saaks pastlaid rahwaröiwaste jaoks.
On päris pöörane, milline maitsepuudus ja eelarwamiste mägi walitseb weel laiades rahwahulkades. Õieti
pole see ju küll ebateadliku rahwa süü,

er pastalt peetakse tingimata wajaliseks esemeks rahwaröiwästise juures.
Suurem süü on meie kultuur-propaganda puudusel ja — lubatagu öelda,

ka Lauljate Liidul, kes on oma üles
kutsetes küll palunud Võimalikult kõiki
naist ilmuda laulupeole rahwarõiwus,

kuid on unustanud anda selle röiwa

eesti rahwariie-peorite ott säilinud watd rahwalauludes.

suutis orjaaegne eestlane hankida endale kal
list kinga. Ta pihi ajama läbi pastlaga samuti

Meil peawad mõned tänapäewal patuks,
kui rahwarõiwad on eriti peenest materjalist.
Ometi räägib rahwalaul neiu peole ehtimisest:
... pani selga st i d i s ä r g i.

Rahwalcmlud räägiwad weel kul
da kinga neiust, kaotatud kingast
jne. Pastlast peo puhul ei räägita sõ
nagi. See on ka loomulik, sest oleks
ju absurd oletada, et niisugune rah
was nagu eestlased, kes olid kuulsad
oma wahwuse ja jõukusega, kes olid
sid kannud nii põllul kui ka peol üht

et ta liig optimistlikult arwab rahwast
isegi teadwat, kuidas toimida. Ent —-

ses pole ja — lõppeks pole meil seda
praegu wajagi. On waja waid, et kaoks
ekstarwamus, mis peab pastalt eestlase

näiteks, nööridega kinnitatud tööpast-

lais.
Mispärast ei tohi kanda rahwaröiwus peoline pastlaid? Sellepärast, et

pastel ei ole peojalanõu. Pidagu

seda silmas igaüks, kes walmistub

laulupeoks. Pastel, nii nagu meil teda
tawaliselt kantakse, on ebaesteetiline.
Õhukest sukka temaga, näiteks, kanda
on peaaegu wöimatu.^Pastlapaelad
sooniwad jalga. Et pastlaid kanda, sel
leks tuleb panna jalga paksud sukad.
Kas see sobib jaanipäewal? Ei.
Asjatu on siin rääkida pastlaist, kui
meie eflwanemate jalanõuft, mille was-

tu peame tundma austust. Siin walit-

seb lihtsalt suur arusaamatus.

3a kui üldse üks arusaamatus on meie
rahwa maitset ja loomupärast ilumeelt
lagastanud, siis just see.
On lewinud arwamus, nagu peaks meie
rahwarõiwas olema tingimata jämedakoeline
Takused seelikud, jämedad pluusid, pastlad.

Millest on see lewinud? Kindlasti sellest, et
meie rahwamuuseumides säilinud rahwarõiwad

on kõik niisugused. Miks on nad niisugused?
Ka sellele leiame wastufe, kui Vaatleme weidi

ajalugu. Raudrüütlite maale tungides algas
wabaduswSitlus, mis kestis sajandeid. Maha.
rippumata ja kangelaslik rahwas? ei,'aynud
alla. Ainult tükk tüki haawal kiskusid wöõrad
sissetungijad maa oma kätte. Hööritades ja
tappes halastamatult kõik. kes julges j hakata

wastu. Wõib öelda liialdamatult.: et Mnde
meriste sajandite jooksul häwines kogu eesti
tolleaegne intelligents, paremlased.
Iärgnewal, sajanditepikkusel orjaajal ott eesti

rahwas warandusetu. See maran dusetu rah-

was ei saanud omale walmistada enam uh
keid peorõiwu. Ta ^pidi leppima halweima
materjaliga. Nii tekkisid jämedad rahwariided,

milliste järele tehti ikka uusi ja uusi. Kui rah
was ärkama hakkas ja ta majanduslik olukord
paranes, siis oli jäme riie juba saanud tradit
siooni nimbuse. Sajandid rõhumist ja wilet-

Meie leht
on Teie parem sõber.

dustega. Lõplikku selgust selles küsimu

ainukeseks salanõuks.

Eesti neiud ja naised — wifake
minema nööridega pastal peo puhuks.
Austagem seda jalanõud waid kodus

ja tööl. Seal on ta praktiline, kuid
peol on ta inetu. Eesti rahwaröi-

waga sobib hästi madalakonlsaline
wöi hoopis kontsatu king, tikitud wöi
maalitud kontsatu rrõi madalakontfaline nahktuhwel (--„suss") jne. Andku

siin igaühe isiklik maitse lõplikku otsust.
Za kui mõnel on juba muretsetud nahk

pastlate jaoks, siis tehtagu sellest ker

ged nöörideta king-pastlad (pilu
dega serwas). Ainult siis, kui heidame

peo puhul kolikambrisse nööridega
tööpastla, pääseb eesti naise ja eesti

rahwarõiwa ilu täiel määral maks-

wusele. —kse.

Parun Mitsui oma abikaasaga Ber
liinis, kuhu ta hiljuti saabus, seisab kuul
sate Mitsui ettewötete eesotsas. Tema pere
konda peetakse kõige rikkamaks Jaapanis,
ivadest koguni maailmas.

Kuulsuse hind.
Kui otsustada kuulsuse ja rahwalitkuse suurusest autograaside hindade

järgi — siis wöiwad tulemused kuju
neda kaunis üllatawatks.

New-Porgis asub börs, kus korra
päraselt noteeritakse kuulsate isikute all

kirju. Kõige rohkem hinnatakse seal
kinotähtede autograaje. Kalleim kõigist

on Greta Carbo, tema allkirja ei saa
alla 25 dollari Kümme dollarit mak
sab Chaplini nimi ning odawamalt ei
müüda ka Marlene Dietrichi.
Ent president Rooseveldi ja kadu
nud Woodrow Wilfoni autograafe hin
natakse waid 3 dollarile. Hoower aga
on sama odaw kui Jackte Eoogan, s. o.

— 3,5 dollarit.

läbi lae puuritud aukude kaudu. Sü
gisel olid ümbruskonna talupidajad

lunikke asetab maga raskesse seisukorda.

põua kartusel toonud wilja magasiaita
hoiule, kust see nüüd aga langes wa-

jälile saada.

niisugune kena komme ehk wõörkeelesönaga tradiitsija, et maikuu keskpaigas
teeme ühe pisikese luhwtitamise. Nii,
teate, Vaikselt. Läheme linnast wälja,

sööti wiljaseemne puudusel, mis ta
Politsei loodab siiski wiljakrattide

E.Maddison: Parlamentar ism

Ja Eesti põhiseadus.

Elav Teadus nr. 17. Hind 1 kroon

saada raamatukauplustes ja raudtee raa-

matukappides. Hinda kirjas ette saates

ilusti neljakaupa rongis, peame Rahwapargis pisikese wabaöhumütingu ja
tuleme jälle tagasi. Nisuke asi, teate,

tS te» di°pkS!V ,^elVr- 2°-~3«maks.
tust1 d Eest| K,rJanduse Seltsilt, Tar-

süwendab ühistunnet. Oa, ühesõnaga,
arendaw.

pfce Jan Isme" imsnsimMm!

Tänawu aga tuli pauk sealt, kust
ei teadnud oodatagi. Kõik oli malmis,

Podsamkowsklga linna. Nii kella 11
patfu mõtlesime, et wöiks Siae weidi

meie pere muudkui maalis käesidemeid
ja pasunamehed hõõrusid ville läikima.

Ih
tÄ' i« nii. Läksimegi.
Uulnsad olid paksult rahwast täis. Mis

Margikorjajate Päew oli ukse ees.

f!'?' 77 kcwadine arg, igaüks tuleb waiia üusat ilma waatama.
Läksime siis meie Podsamkahekesi Rahwaparki. Ja ime-

Kawad olid trükitud, kuulutused wälja
kleebitud. Pidi olema see margikorja
jate traditsiooniline päew pühapäewal.
Kawas oli: kell 11.00 liikumine rongikäigus (orkestriga) margikorjajate ühin

gu aiast läbi linna Rahwaparki, kell
12.00 awalik miiting Rahwapargis, kus

oli kawas ühingu esimehe Saalomon
Podsamkowski kõne teemil: „ Kirjamär
kide korjamine ja selle tähtsus."

mpll margikorjajate ühmqu liikJ k ühekorraga tulnud mõte
Ä°ttuw'us7° ' tU0a- kummaline üh.
mamftbufn(.n?tt,ÖiS til¥ ia tDaafas seda rah-

park on awalk teed. Rahwa-

Kõne oli ilus ja kõik oli hea, aga

pandi meile äkki kui kaikaga lagipähe.
Politseiwaliisusest tuli kordnik kanderaamatuga ja tõi ametliku toku.nendi,
kus oli kirjutatud sõnasõnalt nii:

Iõhwi laadal loterii, lootusega et luba selleks
ei ole wajalik. Politsei oli aga teisel arwamisel
ning lorerli korraldamine registreeriti proto

wiknatarwitus ulatub umbes 2,5 milj.

mille tõttu tagawarcrde realiseerimine
näib peaaegu wSimatuks, seda enam,

liitrile, siis on riigil laos ligi kolme

et ka kodune wiinatarwitamine üht

aasta pnritusetagawarad. Peale selle
on endiseid tagawarafid täiendatud
weel uute ostudega pnrituswabrikuilt

soodu Väheneb.

2,2 milj. liitri suuruses. Vaatamata
suurtele tagawaradele näitab meie

põhiseaduse muutmise kawa Järgi 19.30
ülekanne Tartust 20.05 Kontsert Juh. md
flrk. Krull.

Tallinna ringhääling.

Meri on heldem.

Riigikogu — RCglkogu Ja W3badussõjalaste

N.-ISesuu talurei! on saagiönn

päewauudiseid. 19.00 wann. adw fl. Susi:

pidajal Pootstku ümbruskonnas põllud

kus paar päewa enne pühapäewa

piirituseeksport tagasiminekut,
sest kõik
jal piiratakse wäliskauba sissewedu,

Reedel 19. mail

olewal aastal mitmel kehwemal talu

gus, et wiljawargad on aita pääsenud

Lootsid, et politsei ei ole nõudlik. Gurtaw

AktsiisiValitsuse andmetel on riigi

17 45 Heliplaate Ja reklaami. 18.00 Wällsmalsl päewauudiseid. 18.15 Lastelund, 1845
Kodumaisi päewauudiseid. 18 45 Kodumaist

raste puytatöö tagajärjel jüäwad käes-

B., Hermann K. ja Theodor P. korraldasid

Kodumaa ei jõua — välismaa ei tsha küllalt juua.

Neljapäewal 18. matt.

nähtud aida juure wuwaid jälgi. Va-

seal, sa tuline jutt ja punane suletult

Wiina jätkub kolmeks aastaks.

17.45 Heliplaate Ja reklaami. 18.00 Wällsmalsi päewauudiseid. 18.15 Heliplaate.
18.45 Kodumalsi päewauudiseid. 19.00 üle
kanne Tartust 20.05 Kontsert Jüh. md. flrk.
Krull.

Neil päewil teatati Iöhwi krimi

naalpolitseile, et Pootstku magasiaidast

jajate ühingul on juba mitu aastat

kolliga.

Viinaladudes tagawaraks 5,7 milj.
liitrit piiritust. Kuna meie aastane

Ümbruskonna elanikud aga arwawad,
et juba läinud sügisel, sest talwel pole

Johanne» Kimp Rahvahääletus
Keelatud Päew. põhiseaduse kohta
Oli see asi nii, et meie margikor- ligineb!
Kas olete juba luqenud:

ja sama jalanõud.

Milline nägi wälja wana-Eesti

Uta on wiidud wilja üle 200 puuda.

raste saagiks — isegi salwe-pöhjad

kaubawahetuses lääne-Euroopaga, olek

peoking? Selle kohta lähemad arwamused lahku, kuna ehtsaid kingi pole
tänaseni säilinud. Mõned arwawad,
et ta pidi olema mitmewärwilisest na
hast, Skandinaawia rahwaste kingi
meeldetuletaw jalanõu, mõned arwa

r—°r*
H.asiaidasitrtHrttSrfS
suurem wiljawargus

on wilja warastatud. Juurdlusel sel

kui takuse rttdegagi.

wad, et nahk oli kaunistatud tikan-

jalga, mönituhat ilusat jalga

awastati neil päewil ühises ma- tegelikult waraus sündts, on teadmata.

Lealt, orsaajast ja näljaajast on pärit ka
pastlad. Pastlaid kanti wanasti küll töö juu
res. iialgi aga mitte pidudel. Waewalt aga

kohta üksikasjalikku selgitust. Teda wõib
omakorda muidugi wabandada sellega

kõige selle tulemusena laululawale
kindlasti koguneb mönituhat pastal-

Pootstku talunikud kooriti feemnewiljast paljaks.
Iisaku wallas, Pootstku külas olid hoolega puhtaks pühitud. Millal

sust olid teinud oma töö. Ilus, peen, kallis

jal teatame, et awaMu korra ja riikliku
julgeoleku kindlustamiseks Teie ühingu
poolt korraldataw .margikorjajate väew^,
rongkäik Rahwaparki ja kõne ^Kirjamär
kide kogumine ja selle tähtsus," kõige waljumalt ära on keelatud

Sa tuline tui ja tutiga täi, no üt
le mis sa ütled niisuguse asja kohta.
Jumala eest, mitte maigutadagi ei os
ka! Kõik ettewalmistused tehtud, küla
lised kutsutud, söögid joogid ja muud
nasswärgid ühingu ruumides walmis
ja järsku — neetuk Oi tritwustein, küll
Podsamkowsky kirus ja põhjas aga see
ei aidanud midagi. Rongkäik ja miiting
oli keelatud ja asi tahe. Võibolla oleks

saadud luba, kui mebed oleksid astu
nud mõne punastkarwa ametiühingu
liikmeks, oga ausad margikorjajad ei

keskmiselt 50 puuda. Kohapeal maksab

kus arutati ja murti pead selle Margikorjajate Päewa asjus. Et rongkäik

müügile teistesse linnadesse.

wapa!ws°ia Seisame siis meie kahekest Rah-

Siseministri määruse ja määruse muut
mise määruse R.T. 31/1914 R.T. 27/1920
ja määruse muutmise määruse muutmise
R. T. 1927/39. 1932/149 1933/25 p, 2 Põh-

merel Viimaseil päewil juba parane
nud. Mere! täib praegu räimeid püüd
mas 5 mootorpaat!, igas paadis on
5 meest ja igal mehel 8 kalawörku.
Need 5 paati saawad päewas kala
räime kilo 5 7 senti. N.-Iöesuu ranna
räimed tuuakse müügile peamiselt
Narwo, kuna wäiksem osa läheb ka

suwemuusika-rahwas. tuta ia 8httVi^ mr-a Ü

tanaw laialt ajada! ^ ^ õhtune Suur

juure. Sm hLah Ä ^leb otsekohe meie

L/Ltz-L-S-üBör-L:
i-uõ ühingu olete margikorjafHs mitte? nii "usti palub, miks
TopNnil- maata ja

Margikorja,nife, ehk wdära.
keelse sdnaga ilatelisttka üdina uiibi.
seb täna oma traditfloonilisi päewas
Topkin paneb omale käe kõr

wa ümber torru. Pilgutab M awa
lasti silma ja möirgab:
Ma^b^ndage härrad, kuidas see oli?
wiü et Tiiule, olen tcatp Qno/

kuulmisest kaatanubi- /o lBma'

tahtnud seda teha.

Peeti siis üks ühine suur koosolek,
ja miiting ära pidi jääma, see oli selge.
Politsei käsk on käsk..

Pühapäewal läksime me kahekesi

labÖ õPii?oina5nf f°°6 PQremüö po-

u/nr ©k?

Xeropolis.
Palasti Ja Emei fantastlik romaan 1952. aastast.

ruma minestanud mehe meelekohti lõhnaõliga.
Professor awas silmad ja nähes mõlemaid naisi, ta
waatas imestanult kord Ewelynile, kord Lucyle.

Proua Ealwill kõneles talle, mis oli juhtunud
ja palus sakslast samuti jutustada kõik, alates saa
tuslikust autoretkest.

Mondmann tõusis ja istudes diiwanile hakkas

Tõlge Ungari keelest.
22.

Luey surus Ewelyni kütt, tõotades kindlalt:
„Aitan teid, kuigi see saab olema üks köwapähkel.

Mikspärasi?"
,,Kui Veagant rõöwis teie mehe, siis teie mees
on juba sääl teiste juures."

,Kus?"
„Veagcmt'i riigis."
„Mida ütlesite? Kus ta on?"
„Weagant'i riigis," kordas Luey.
»Weagant'il on riik? Kus?"
„Seda ei tea keegi, ka mina mitte. Tean ainult
niipalju, et ta laseb toimetada oma ohwrid kusagile
ära. Kuhu, seda ma ei tea."
Samal hetkel tõmmati uks lahti ning hingeldaw,
määrdunud ja räbalais Mondmann tuigerdas tuppa.

Mondmann i jutustus.
Ewelyn waatas hämmastudes Mondmann'ile
ning kui ta abiotstw pilk libises Lucy'le, ta märkas,
et õpetlase ilmumine oli wapustanud ka seda tugewate närwidega naist.
„See on tema töö", sõnas Luey tasa.
Ewelyn noogutas nõus olles:

„Tema töö."
See lühikene kahekõne ütles kõik. Ta sisaldas
hämmastust, hirmu, trotsi, wiha, kättemaksu, lootust,

argust ja — armastust. Sest Luey tundis, et ar
mastas Veaganti itta weel. Ning fee traagiliselt
kummaline armastus oli Ewelynile õnneks. See
armastus andis nõrgale naisele tugewa abilise, kes
mõtles ja tegutses tema eest.
Ka nüüd, esimese hämmastuse möödudes, Lucy
põlwitas kohe Mondmanni juure alla, hakates hõõ

jutustama: ^Kihutasime maanteel 180 kilomeetrilise
kiirusega, kui äkki märkasime, et auto kiirus hakkas
üha kahanema, kui lõpuks auto jäiZ sootuks seisma.

Awastme ukse, et waadata, mis on juhtunud, sää!
äkki keegi mees hüppas minu kallale, haaras mu
kõrist ja lükkas mu tagasi autosse. Samal ajul tund
sin, et mulle löödi mingi kõma asjaga pähe. Maa
ilm pimenes mu silme ees ja ma aimasin rohkem
kui nägin, et too tume mass, mida Visati mu kõrwale autoistmele, oli Kirchoff.
Võisin olla waid mõni minut meelemärkuseta,
sest kui ärkasin, seisime weel ikka samal kohal, kus
seostus kallaletung. Ent imestades Veendusin, et

Ewelyn kuulas surmakahwatuna Mondmann'!
jutustust. Lucy aga jäi ükskõikseks, sest ta oli suu
remaid õudusi mitte ainult kuulnud, waid Wecganlli
körwak ka ise elanud kaasa.

«Mu waene Ionny!" Jumal teab, mis on temaga
juhtunud!" hädaldas nuttes proua Ealwill.
„Talle ei ole midagi juhtunud", rahustas Lucy.
^Kindlasti ta paigutati kusagile pimedasse auku."
>M mingil tingimusel."

Ewelyn rahunes alles siis, kui nägi Lucy't ra-

hulikulr ja asjalikult toas korraldusi tegewat.
„Mis on selle toa number?" küsis Lucy äkki.
„Kuus," wastas Ewelyn. .Milleks küsite seda?"
tähendas ta imestanult.
„Peate kolima üle."
„ Kolima? Kuhu?"
»Koridori teise otsa."
Mikspärast?"
„Sest Veagant tuleb tagasi ja külastab teid."
„Eiis oleks ju parem, kui elaksin kusagil mujal!"
stusime teises autos. Vaatasin aknast wälja ja
See just ei läheks, sest Veagant leiaks teid üles.
nägin, et parandati mootorit, mis Võiski olla samal Niipea, kui ta nimelt weenduks, et olete siit ära, ta
kohal wiibimise põhjuseks. Meie ei olnud seotud kinni otsiks teid ja leiaks ka. Kui ta aga weendub - ja
ja ma püüdsin awada ust. See oli lukustatud. Siis meie hoolitseme selle eest, et ta
selles weendub —
, , -- , w W4IVHU

, 1-— wmju ju -- -o .uu UK3.

ma tegin katset Kirchhoffi äratada üles, aga muetet
kkei?ela
T enam siin, selles toas, siis ta ei leia
U\t

waene sõber oli nähtawasti saanud tugewa hoobi,
sest kõigele waewale waatamata, ta ei tulnud mee
lemärkusele.

Vahepeal auto oli parandatud ja juht kawatses
just hakata liikuma kui meile jõudis järele teie abi
kaasa spordiauta. Nägin, kuis mehed tormasid Ealwill'i kallale, kes aga kallaletungijad peletas eemale
osawate rusikahoopidega.

Siiski oli märgata, et Ealwill ei saa jagu kahest
tugewamast wastasest. Ja nii see ka oli.
Rööwlid tõmbusid hetkeks tagasi ja ründasid siis
kogu jõuga Ealwilllit. Teie abikaasa langes niisuduse jõuga wastu autoust, et auto ühes meiega kalous ühele küljele. See oli minu õnn, sest tugewast
tõukest awanes teine autouks ja kuna Ealwill wisati
Kirchhoff'! juure, mina^hüppafin auto teisest uksest
wälja, ronisin teeäärsesse kraawi ja nägin weel kuis
auto kadus mu silmapiirilt."

teid kusagilt, sest teie jääte siia."
„Hakkan juba mõistma."

„Tänu taewale," ütles Lucy naerdes ja Võttis

telefonitoru.

„Hallo, portier?../

p»iÄ%8,ysal?nVeh,‘ (sts

kee V'7 ä;

^Uel krral areLm^Teid^""'
»4. ÄH!?,,mQütQS imcsta“ui>
Mi^?b°ndoge, kuidas miltinauk?
m°rg!k°r"am^s^"°" oma s-bral-

karjüte?» te siis nii kdwasti

kS«'?kuu!mA" ^ 5°Ptin °N
r. tõenduseks Eakarias Tovkin
kaotanud 80°' mrm riaS ?opkm on

. P°Uise?°iasu.°"°gLwa-u-mif-st.

lamkowski aaa miiHu » Podkinnila jattas"

iÄ£
filai-N-tika
..Riku e awä mü ^ ^
'«litate kaaskodan!»--°Lüvd

„Tänan", ütles Lucy, könetoru ärapannes.

ÄÄfÄ üfb-ro-ijad kin.'

„Po!un, laske pakid koridori lõpus asuwasse
tuppa kanda, Mis number?..."
Missugusesse tuppa meie lähme?"

-«'.v uh umui) lupi

tuba hotellis, sest olewat, portier' üteluse järele, weel
luksuslikumalt sisustatud kui see siin."

„Minu!e ükskõik!" ütles Ewelyn huwitult.
Poole tunni möödudes nad olid juba toas nr. 9.
Ulekolimine maksis Lucyle palju raha, sest ta pidi
maksma kogu teenijaskonnale. Ent rahal oli mõju.

^obariigi waba kodanik wõib wahe!
ka käsi plaksutada. Kas wöi linnatänawal, ammugi siis weel pargis.

Nii lõppes meie margikorjajate

päew nii nagu waja.

Hundid-olid söönud ja lambad terwed.

Ullal ■ I § * L*±*l±

ttf. *9
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Bert tzinkler surnud.

Lühiteateid
“Peipsist ^ira rannikuni.

11! H

Narwa seltskond alustab laialdast aktsiooni põhiseaduse muutmise läbiwiirmfeks.

Ööl wastu esmaspäeva suri Narva

IC., Ilja 12 juunil on kodanikul valida: kas haa või halb.
Esmaspäeva õhtul oli Narwa lin
napea poolt Narwa raesaali kokku kut
sutud seltskondlike organisatsioonide
esindajate ühine suurem nõupidamine

10., 11. ja 12. juunil teostuva põhi
seaduse muutmise-karoa rahwahääletuse

asjus.

Ilmunud oli 42 esindajat, nende

hulgas rida tegelikke wabadussöjalasi.

Linnapea J. Luts tähendas awasö-

neeb puudused \a aluseta liialdus on rahvahääletusega,
selles eelnõus näha riigivanemat suu- Nõupidamisel wöeti wastu järgnev

linnahaigemajas Iisaku valla elanik
Johannes Muks, 44 a. vana, raske
kehavigastuse tagajärjel, mis mees

rema wSimuküllusega. ^ resolutsioon:

sai tööjuures kodukohas.

stks laiemais rahvahulkades suure wöimuküllusega presidendiameti loomiseks.

M. kehaga saeraami vahele, ajal, kui
masin oli täies käigus palke saagimas.
Saag lõikas mehele hooga kõhtu, kis

Eriti ebariiklikult mõtlev element
ihaldab otse diktaatorliku rusika järele.
Meil on ka tsaariwalitsuse aegadest ki

sele kõikide nende organisatsioonide esin

bedaid kogemusi jäänud, mis hoiatawad meid mõne kaika-presidendi eest.

dajaid ja awaliku elu tegelasi, kes

Kui riigikogu liikmete arw on jäe

nas, et tema on palunud nõupidami

peawad kalliks Eesti Wabriigi tu
levikku ja rahulikku riikliku elu are
nemist, waatamuta kellegi poliitilisele
meelsusele ehk erakondlikule kuuluvu
sele.

tud endiseks, siis on ka see kõigiti põh
jendatud. Rahwa-eflndusest ei tohi teha
mingit Valitsuse komisjoni ega elukut
seliste poliitika invaliidide kodu nagu

omal ajal oli seda wene senat. Rah-

tusele tulema põhiseaduse muutmise ka-

waesindus peab kõigi rahwakihtide tõ
siseid püüdmist ja meeleolusid Väljen

wast refereeris wann. adw.J.Kuusk,

dama.

10., 11. ja 12. juunil rahwahäälekes põhjalikkusega selgitas neid silm-

nähtawaid paremust, mis toob rah
vahääletusele tulem seaduseeelnõu meie

Küllaldaseks kindlustuseks on lobisemists wastu istangjärkude piiratud
aeg, — mille ülemmääraks "on pool

riikliku elu pöhikorraldustele. Kui meil
senini on puudunud iseseisev ja tugew

aastat.

walitsuswöim, mis oleks rippumata

gitas neid võimalusi, mis tuleks Nar

seadusandlikust Võimust — rahwaesindusest, siis muudatuste eelnõus on rah

va seltskondlikel organisatsioonel teha

wa poolt walitawal presidendil märk
sa suurem wöim kui seda näeme reas

sele tutewa põhiseaduse muutmise kava

manus demokraatlikes mais.

Presidendile ei tohi aga peale su
ruda poliitilist Vastutust, mis peab küll
olema presidendi poolt ametisse kutsutawal walitsusel, sest presidendi polii
tiline vastutus sunnib teda kõhklema
ja halwab seega teguwöimsust. Vaba

dussõjalaste eelnõul on kahjuks kõik

Olles tööl Iisaku saeveskis, jäi

Wann. adw. A. P a h l a märkis „Narva seltskondlike organisatsioonide
ära neid püüdmisi, mis tulewad ilm
esiudajate ja awaliku elu tegelaste nõupi

Riigikoguliige A. B a ch m a n n sel

10., 11. ja 12. juunil rahvahääletu
selgitamiseks laiemais rahvakihtides.

Mitteriiklikult mõtlev vastutus
tundeta element mürgitab sedawõrd
praegu õhku, et on otse hädatarwilik
koondada kõiki riiklikult mõtlevaid ko
danikke, et ühiselt asuda täie jõuga töö
le rahva oma põhiseaduse eelnõu laia

lisemaks tutvustamiseks ja s e ll e põ
hiseaduse maksmapanemiseks eeloleva

damise koosolek linna raekojas 15. mail
1933. a. tunnistab üksmeelselt maksma
Põhiseaduse muutmise tarvilikuks ja 10.,
11. ja 12. juunil s. a. rahvahääletuseks
tulema põhiseaduse unmtmise eelnõu maga

eluliseks ja meie riikliku elu terwendamise
seisukohalt pooldatavaks.

Seda arvestades leiab nõupidamise
koosolek, et põhiseaduse muutmise eelnõu
tutvustamine laiemaile rahwakihtidele ou
hädavajalik, seda enam, et sellele eelnõule
wastntöötajad — mitteriiklikult teotsevad
ollused ou mobiliseerinud kogu oma jõu, et
seda eelnõu rahva silmis vastuvõtmatuks
teha ja läbikukutada. Et aga 10., 11. ja 12.
juunil rahvahääletusele tuleva põhiseaduse

eelnõu läbiviimine oleks kindlustatud, ou
vajalik selleks koondada kõiki riiklikult mõt
levaid kodanikke ühisaktsiooniks, mille juh
timiseks ja korraldamiseks tuleb moodus
tada vastav komitee."
Samas toimus kohe komitee moodusta
mine, kuhu waliti J. Luts, A. Bachmann, J.
Hansing, J Hermann, J. Kuusk, A. Pahla, T.
Käbin. J. Katk, P. Perepletstkow, E. Tuppits,
E. Pihlau, A. Sakk, prl. Beekmann, J. Essenson, A. Mahlstein. J. Weber, F. Frank, pr. M.

haiglasse, kus aga äärmiselt raske
haava tõttu enam tema elu päästa

donist, et lennata Austraaliast»' knid jäi
kaduuuks. Rüüd on leitud temuVaip ja len

ei suudetud.

Ameerikasfe. Paari knn eest ta Lon

nuki rusud Itaallast Aoeunint magetelt. 1890
meetri kõrgusel mäharjalr.

30-ne aastane
teenistusjuubel.
15. mail pühitses Narva jaama 3.
liini jaoskonna ügnaal-lukusseop Alek
sander Aus o»na 30 aastast teenistusjuubelit raudteelasena. Aus on sün
dinud 12. sest. 1835. a. Raudtee tee
nistusse astus lukussepa töökotta 15.
mail 1903. a. Edasipüüdlikkuse ja hool
susega sai juubilar peagi lukussepaks,

mis alal ta jatkab praegugi tegutse

ülevaate ka valimisseaduse kavast,
mille kiire vastuvõtmine tunnistati
tarvilikuks ja asja õhutamiseks otsus
tati saata riigikogu juhatusele ja rüh

kojas 15. mail 1933. a. peab tarvili
kuks vabariigi valitsuse poolt riigi

torn sätib siiski.
'Meid palub selgitada N.-Iöesuu

jääb püsima ja seatakse suveks korda
reklaami jaoks.

Ei poolda uusi kindlustustingimust.

rutusele.

Vakker. Registreeritud põhikiri kinnitati

võimalus uut maja Ulesehitada kind

ja liikmemaksust määrati 75 senti isi
kult. Juhatusse waliti Kokk, Järg, Kirk,

lustuspreemia rahaga. Koosolek leidis,

Rkl. Silwestrowi kolm pattu.
Töörahwa lehe wasiuiawa toimetaja põli pole kuldne.

Kalmo ja Vedam.
Jooksvate küsimuste all tähtsa
maks punktiks oli 13 tulekindlustuse

Silwestrowi vastu prokuratuuri
poolt tõstetud kaebused harutusel Rakwere-Paide rahukogu wäljasöiduistan-

gul Narvas.
S. kohtusse ei ilmunud, mispärast

otsused tehti tagaselja. S. mõisteti
kahes asjas eraldi 6 kuuks ja ühes
asjas 1 aastaks wangi.

Juulikuus l. a. ilmus nimetatud

110.000 inimest ja kehvemaid talupi
dajaid, kellel 1 hektar maad, 160.000

inimest. Pool eesti rahvaarvust näl
givat, sest Vi riigi elanikke on tööta.

mõistis S-i N. S. 8 03 * p. 2 põh
jal 6 k. vangi.

jaga: ^Riikliku piruka ümber", mis

gutamise pärast. Nimelt ilmus lehes

sisaldas sihilikku laimu ja rahva üles
ässitamist. Artiklis rõhutati, et polit
sei pidas kinni tööliste palgast suure
maid summasid, kui see lubatud sea
dusega ja nimelt % osa palgast. Töö
de juhatajad palganud tööle kulakuid,
kellel 50 tiinu maad. Kehvikuile vaa

Helsingi tän. nr. 8 Ametiühingu va

datud kui kahjulikule elemendile. Amet

kelle seletusest selgus aga vastupidist:

nike kamp kooriwat aastas riigilt 3
miljonit jne.
See kirjutis tõi riigikoguliikmeist

et rahukohtuniku poolt tehtud otsus
on seadusega kooskõlas ja lehes on
kohtu kohta lubamatuid ütelust tarvi
tatud, mille eest S. mõisteti 1. aast.

randuste hävitajate karistamise puhu!

artikel, milles on öeldud: „Narva kodanline kohus näitas oma nägu. Ko
hus kaitseb kodanlasi. Seltsimehed olge

valmis ise oma varandusi kaitsma.'
Rahukogus kuulati üle tunnistaja,

wangi.

5. novembri! l. a. lehes nr. 7, ar

2>ceg wavaslas ema wavandust.
Waewalt lapsekingadest wäljas, aga juba kuritegevuse teel.

kriminaalpolitsei voolt vahialla Albert

tamata. Ülekuulamisel tunnistasid poi
sid end süüdi. Kuigi Albert Plomberg

P l o m b e r g, 17 a. vana ja Rudolf

on alaealine, tuleb temal minna trel

Järve 18 a. vana, kes 17. aprillil

marastastd Lembitu tänaval nr. 11.
elutseva A. Plombergi ema korterist

lide taha, sest ema ei võta poega oma

hoole alla. Ta ütleb ära poja eest
vastutamisest, sest poiss on niivõrd

113 kr. Väärtuses riidekraami.
Varguse awalikukstulekul informee
ris Helene Plomberg asjast kriminaalpolitseid. Viimasel läks korda kindlaks

„ülekäte" läinud.

teha, et varguse toimis P. poeg Al
bert ühes R. Järvega. Poiste taba
mine wiibis, kuna nad olid Narvast

hehaaval ilmuma suvitajaid. 15. mail
oli alevivalitsuse poolt registreeritud

lahkunud.

gas on ka üksikuid välismailt. Ka

13. skp. ilmusid mõlemad tagasi
Narwa, kus nad kohe võeti vahialla.
Narvast äraoleku ajal olid mõlemad
„näpumehed" olnud maal karjas. Tü
dinedes maaelust otsustasid nad sõita

siia lootusega, et vargus jääb awas-

asemele on uus ehitatud. Narva-

tusseltsidele teatada, et juhul kui ühine

nud seltsid oma otsust ei muuda, siis
majaomanikud tühistavad kindlustu
sed ja lasevad omad majad kas otse
kohe välismaal kindlustada või püüawad leida Eestis mõne väiksema kindlustusseltsi, mis veel ei seisa trustis.

Jöesuu majaomanikud leidsid, et sel

Riigi statistikabüroo andmeil oli aga

Kolmanda karistuse sai Silwestrow
lehes kohtu autoriteedi ja usalduse kõi

Läinud laupäeval võeti Narva

seltsi teadaande selles, et need seltsid
tuleõnnetuse korral kahjusaajale raha
enne välja ei maksa kui põlenud maja

et iga majaomanik, kui ta saab tulekindlustuspreemia, võib oma rahaga
teha, mis ta tahab. Otsustati kindlus

tol ajal töötuid Eestis 8900 inimest.
Kohus leidis, et siin tegemist rahva
seas äreva meeleolu tekitamisega jn

lehes Peipsi veepinna alandamise töö
de korraldamise kohta kirjutis pealkir

toimetajale N. S. 8 1Ö341 p. 3 põhjal
6 kuud vangistust.

ga. Revisjonikomisjoni pääsesid: Mägi,

43 suvitajat N.-Zõesuus.
Narwa-JSesuhu hakkab juba vä
N.-Jõesuus 43 suvitajat. Nende hul

Ühisgümnaasiumi kergejõus
tiku wõiftlused.
20. ja 21. skp. kell 11 homm. pee
takse Narva linna spordiwüljal Ühis
gümnaasiumi omavahelised kergejõus

tiku võistlused. Võistlustest võtavad
osa nii mees- kui ka naisöpilased.

Kreenholmi NMKÜ omawahe
lised kergejõustiku wõistiused
peetakse Kreenholmi spordiväljak '27.

ja 28. skp. Võistluste üldvõitjale on
välja pandud Narva spordiäri oma
niku W. Musta poolt rändauhind.

oodatakse lähemail

päevil.

Skaudid õpiwad tundma
kodumaad.
Narva skautide maleva otsustas
käesoleval aastal hakata erilist rõhku
panema kodumaa tundmaõppimisele.

Selleks kuulutas maleva staap välja
suguharude vahelised matka-wöistlused.

Arvestamise alla kuulub iga poisi
poolt maha käidud klm. arw. Matkade
kontrollimiseks on igal üksusel vastav
märkmik.

Teisipäeval, 16. skp. kohtasid Narwa

Alutagusega, kuna järgmistl aastail

kaitseväe staadionil jalgpalli-söpruswõistluses Kreenholmi NMKll ja 1-ne
jalgwäe rügement. Tasavägise mängu
võitis NMKU ülekaaluga 4:3.

Spordipäeva komitee
astub kokku neljapäeva õhtul ^Võit
leja" spordiosakonna koosolekul. Teisi
päeval spordinöunik Metsatalu andis
informatsiooni jpordipäewa üle, kus

märkis, et selle korraldab staadioni
hooldamise komitee. Istung selles as
jas peetakse neljapäeval, kus tuleb ka
lõplikult otsustamisele spordipäeva aeg.

Soomlased tulewad pühiks.
Soome Kotka sportlased, kellega iga

rand on hooajaks juba korda seatud.
Sõitis ettewaatarnatult. Karl K. on alati

võistlused 3. ja 4. juunil s.a. Narvas.

sõidul Jõhvi alevis hobusega Johannes Kmbachile otsa. Selle tulemuseks oli protokoll.

4. ja 5. või 5. ja 6.

Käesoleval aastal püütakse tutwuneda põhjalikult Virumaaga, eriti aga

aasta on peetud võistlusi, tegid ette
paneku pidada Narva — Kotka kerge

juhtinud ettervaatlikult hobust, kuid mõni päew
tagasi unustas ta ettevaatlikkuse ja ajas läbi.

dada võistlused

juunil. Vastust

1°ne jalgwäe rügement ja Kreen

holmi NMKÜ vastamisi.

jõustiku linnavõistlus ja jalgpalli

Kuna aga pühadelaupäew Narvale
vastuvõtmatu, esitas „Vöitleja" spordiosakond soomlastele ettepaneku pi

kasvatus pärast kool i". Kell

9 õht. peeti samas ruumes „Kodu-

giti kordaläinuks emadeaustamise päe
vaks.

järgnevate valimiste läbiviimiseks ' torni omandusõiguse, kusjuures torn

Unsar, Liberg, prl. Palder ja A. Kon-

Kõnedega esines hra magister A.

Maailmakuulus N.-Fõesuu ranna-

kogule esitatud uue valimisseaduse kiire ' kuulsa rannatorni kohta kod. A. Hallik,
vastuvõtmise põhiseaduse muutmisele ''et tema on Earenilt ülevõtnud ranna-

rahva nõuete ja arusaamiste kohaselt
istku-walimise viisiga."

tega.

pilte, sooloettekandeid, võimlemine ja
näidend. „Koduteel".

des! Selleks anname teile oma

dud andmeil Eestis kokku töötuid

mainitute esinesid kohaliku algk. lapsed

õhtu", mille kavas laule, elavaid

tu kindlustatud kui nende tegelik
väärtus ja nõnda paljudel puudub

va toimetaja kehvikust rlk. Aleksander

ver) ja P.R.S nais- ja segakoor. Peale

Jätkugu tõsisel töömehel veel palju
jõudu eluvõitluses!

olek, millest elavalt osa võeti. Koos
olekut juhatas kol. Kokk, protokollis

tiklis „Tööpuudus Eestis" on ära too

ja õpetaja Stackelberg Tallinnast. Kaas
tegevad olid hrad Veidenbaum (cello)
H. Ochmann (viiul) Zakrshewsky (kla

lahke inimesena.

teid meie nii ei jäta. Teie oma

metaja 2 aastaks wangi.

teenistus jutlustab õp. J. Hiiemets

Päre — Tartust, teemil: hobune

lega ei saa kuidagi rahul olla. Sageli
on majad palju madalamalt tule was

16. mail oli Narvas ilmunud aja
lehe „Rabotjchaja Prawda" vastuta

rongikäik pritstmajja, millele järgneb
terwituslaul, kõne ja kont ert-jumala-

badussõjas teenis 4. polgus 12. roo
dus. Eriliste sõjaliste teenete eest on
A. Aus ettepandud Vabadusristi saa
miseks. Kaasteenijate hulgas on juu
bilar lugupidamises ja tuntud alati-

Iõesuus majaomanike esimene üldkoos-

Rakwere-Paide rahukogu mõistis „Rabotscliaja Prawda" toi

emadele — Assamalla koolimajas, sealt

organi koosseisus: J. Luts, J. Hansing ja E.

Pihlau. f
Koosolekul adw. J. Kuusk andis

ning viimase poolt saadeti ähvardus
kiri Narva rahukohtuniku korraldusse,
kus see asi nüüd tuleb avalikult ha

majaga leiate otsa leeki

saalis kodukaswatuspäewa. Päevakor
ras oli kell °/g3 p. I. terwituskoosolek

laulude j. t. päevakohaste ettekanne

Läinud pühapäeval peeti Narwa-

trandid lendavad õhku ka

14. mail 1933. a. üleriikliku XI

emadepäeva puhul korraldas Assamalla algkool ühes P R.S. kodukaswatustoimkonnaga P. Vabat. Tulet.

jast A. võttis osa vedurijuhina, va

luksid temale eeluurmise toimetamiseks

ühel öösel sümfoonia orkes

Kodukaswatuspäew AssamaÜas.

mist hinnatud töömehena Maailmasõ

nide nõupidamise koosolek linna rae

Mõni päev tagasi saabus Nar- ausõna ja olge kindel, et see sün
alevivanemale Z. nib, kui nimetatud orkester jääb
wa-Iõesuu
Iooftmanile anomüümne ähvardus Narwa-Iõesuhu tulemata."
Narva-Jäesuu aleviwonem esitas
kiri. kus oli öeldud: „Palume teid
laske Rarwa-Iõesuus mängida 1. selle ähvarduskirja kohapeal konstaab
diviisi orkestril. Ta peab meil män lile ja lõpuks läks kriminaalpolitsei
gima tingimata. Kui aga sel suvel kaudu see kiri kohtu-uurijale. Kohtumeie kallist orkestrit Narwa-Iõe- uurija leidis, et ähvarduskiri ei sisal
suhu ei tule, siis võite teada, et da neid kuriteo tundemärke, mis kuu

dega toimetati Muks Narva linna

Kuulus Austraalia lendur, lendas 1931aastal Afrikast üle Atlandi ooköanl Lõuna-

Neumann, W Mustek.
Hiljem komitee valis kolmeliikmelise täitva

madele järgmine resolutsioon:
„Narwa seltskondlike organisatsioo

Tundmatu isik lubas maha põletada alewiwanema
õhku lasta sümfooniaorkestri!

kudes puruks mao ja sooli. Et juuresolejad suutsid kiiresti saemasinat
pidurdada, õnnestus ärahoida mehe
poolekslõikamine. Väheste elumärki

Päew kujunes meeldivaks ja kõi

Wasawere-Kurtna maanaisteselts pidas läinud laupäeval Wasawere koolimajas teeõhtu, millest osa
võtt oli ülielav, nii et kutseist puudus
tuli. Koosviibimist, mis oli väga tuju
küllane, kaunistas oma kõlarikka män
guga Puru puhkpillide koor.
Wasawere-Kurtna maanaistes»lts
alustas oma tegevust 23. aprillil s. a.
Aasta töökavasse wöeti esimesel pea
koosolekul peale pidude veel mitme
sugused kurused.

Juhatusse kuuluvad: L. Kinger
(esinaine), E. Kaev, A. Valter, Ch.
Noolmann ja A. Uustal.

Karskusliidule lubati korjandus.
Kohtu- ja siseministeeriumi poolt
lubati Eesti Karskusliidu juhatusele
karskuse ja koduse kasvatuse edenda
mise heaks korjandus karpidega l0. ja

11. juunil ehk 17. ja 18. juunil Va
bariigi piires ette võtta. Vastutaja
korjanduse eest on liidu sekretär Ed.
Kubjas.

Majateenijaile suwine õppi
mise wõimalus.

Naiste Karskusliidu söögisaali kõr
val Tartus töötavad juba mõnda ae
ga majateenijate kursused, mis kesta
vad kolm kuud. Suwine kursus algab
1. juunil millele ülesandmisi võetakse
vastu Liidu kantseleis, Gustaw-Adoifi
22. Harilikuks nähteks on, et et kõik
õppijad püüavad pääseda talwiseile
kursusile, kuna just suwine kurjus õp
pija seisukohalt on palju tähtsam, sest
suvel toimuvad kõiksugused sissekeetmised ja on paremad taimetoidu õppi

mise võimalused. Õppemaksu ei ole,
õppijad elavad kursuste juures inter
naadis ja maksavad ülespidamise ku
ludeks 12 kr. kuu.

Koertel \a kassidel hüdapäewad käes!
Läinud laupäeval algas Narvas
koerte- ja kasstdepüük. Esimesel päeval

langes püüdjaile saagiks üks koer ja
23 kassi. „Iahimehed" said iga looma
pealt 25 senti peale hariliku päeva
tasu.

suunitakse juba teiste maakondade poole.

Noorte legewusesi.
Narva linna IV algkooli lootus

ring „Loitew°Leek" korraldas laupäe
val, 13. mail, omavahelise ettekannede õhtu, kus ka ringi juhatuse poolt
liigete auhinna-wäärilifeks otsustatud
tööd ette loeti.

Allpool toome ühe V kl õpilase
töö, mis sai I auhinna osaliseks.

Helmi ftiooses.

Smalel
Tasa oli möödunud talw. Saabunud on,
jällegi kewade. Tärkawad rohulibled ema
kese maa sülest, awanewad kartlikult lillede
kroonid ja pistawad puie pungadkl naera
tades enda ninakesed wälja, waatlema elu
algamist. Mühawas metsas ärkawtad sala
pärased kewadised hingused. Tärkawad Ilu
sad walged ja õrnad ülased, ärkawad kau
nid sinilillekesed.
Tahaksin jätta nad õitsema loodusele.
El. . . siiski nopin neid täna, wlln nad Emadepäewal emale. Ehtigu need lihtsad Iille-

kesed sinu rinda, täna — päewai, mille ole
me pühendanud sulle — ema.
Olgu see ainus päew aastas meeletule
tuseks meile, lastele, milline armastus, hool
õrnus peitub sinus emake.

Emake! Näen tihti mureliiii õitsemas
su silmis, näen sageli kurbust ja walu su
hinges, mida tihtigi olen ise suile walmis-

tanud. Siis ma libisen su juure, põimin
käed kaeia ümber, sosistan sulle kõrwa.
armas emake, pühin palgelt pisara, ning sa
muutudkl Juba rõõmsamaks, oledki muile
andestanud.

El suuda meie, lapsed, kunagi mõista
seda suurt armastust, mis peitub sinus. Ei
mõista meid ka keegi paremini kui sina.
Ainult sina, emake tunned kaasa meie
rõõmudele ja kurbusele.

Olen selleks liig noor, et seda kõike
õieti mõista, wäärikalt hinnata. Alle; siis,
kui sinu silmad kord kinni wajuwad, kui
wärske kaimüküngas tunnistab üksnes kus
wilbid sa. Alles siis mõistame, kui kallis sa
meile olid, kui suurt puudust tunnen sinu
lahkumisest,
Olgu need paar lillekest, mis sulle rinda

kinnitan, tänutäheks osagi kõige selle ar
mastuse ja hoole eest, mida sa nii ohtrall
meile lastele lased osaks saada.

Al»L»M»se Teatas

□□□□□

Täiesti uue peegli

Avaldame südamlikku tänu

Meister

saale odava hinna eest. kui toole oma vanad
peeglid uuesti ülehõbetamiseks Rakvere suuri
masse peegiitõökotta

kõigile, kes meie tütre ja õe

Hinda Kvug*i
nis Kreenholmi vabriku direktorile, kaas
võitlejaile, omastele, tuttavaile ning kõigile

Peegli- ja mööblitöökodaj Parkali 4.

matusest osavõtjaile.

Saadaval soodsatel maksutingimustel maitsekad
riidekapid, diivanid jne.

Leinajad ema Ja õde.

Ostu-muugiari
Pikk tän» 22,
telef. 127.

Narva teaater
M V õ i! I e j a s".
Pühapäeval, 21. mail 1933. a. kell 5 p. Ut

Valmistab ja parandab kor
ralikult

• V. Bromme operett 8. vaat.

Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseltsidelt

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures.

Pikk 2, kõnetr. 109 : : Esindajad igalpool

I
vihma- }a ahjutorusid ning
igasugu plekist tarbeid.

W-1

Rakveres.

□□□□□

Tallinna t. 25,

Rakveres,

telef. 183.

mõöbl., jalgrattaid ning majatarbeid.
Sealsamas võiab „Esto-BandY' orkester tel

Majaomanikkude panga juhalus ja nõukogu koosneb kinnis

limisi vastu hra V. Viil.

varade omanikes! Ja majaomanikest, kes oma kinnisvaraga vastu-

lavad panga legevuse eest. Maiaom. pank võiab raha hoiule ja

välja anda Rüütli fän. 11 maksad hoiusummade pealt ajakohast %. Toimetab kõiksugu pan
ga operatsioone, annab laenu igasugusel kujul ja kindlustusel ka
Teateid saab Vesfervalli 1
kuld, hõbe ja väärtasjade vastu ning võtab kinnitusi Panga juures
nr. 16, krt. 4.
asuvad kinnitusseltside .Turis" ja «Eesti* esindused.

Pääsmed; 50, 35 ja 25 senti.
Teaatrlkassa avatud 2 tundi enne etenduse algust.

EELMÜÜK; H. Võhma kallasepafiris.

IT0RM0LIK JL
K?

jj Võitleja" teaater.

Vajatakse väiksemat

Narva osakond.

Esmaspäeval, 22. mail 1933. a.

tuba,

fögjtjoala tin. 18. Telef. 89.

Tallinna Vene ooperi võõrusetendus

KAMORRA

rahekindlustused.

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

Madame Flirt

99

varguse-, klaasi-, koduloomade-,

Narvas, Balti tän- nr. 10.

grammofone ia plaate.

RAHVAETENDL1SENA

Tule-, elu-, invaliidsuse-, murd-

pleKitööstua

Oslan, müün, üürin ja vahetan

Hooaja lõpuks »)et

€-

— 9r

Estonia

91

Eesti Omavalitsuste Kinnltusselts

JUHATUS: Tartus, Riia tän. 4 . könetr. 3-44.

„KASULIK“

maamulda sängitamisest osa võisid. Iseära

Ta. »•.

99

Suurim valik

Jalgrattaid.

Raha kodus hoida on kardetav ja tuluta. Kinnisvara omanikud
viige oma vaba raha ainult Rakvere Majaomanikkude'panka hoiule

Jälle uus

Bioiforroias

Ima mööblita. Teal. slf.
»Väike tuba" all.

Vaatamata tollikõrgen-

Koomiline ooper 3. vaat. E. Esposlto muus.
Libretto S. Mamontov’tlt.

dusele Ja lisamaksudele
hinnad endised.

Tegelased: pr. M. Koljo, E. Reinap, E. Sakkeus, I. Tlman, hr.

A. Arder, V. Qaršnek, F. Johanson, A. Palm, B Pesikovski,

N. Root, N. Svonski, I. Stepanov, I, Fllfppov.
Paul Leppa lavastus. Dirigent F. Nikolai. Dekoratsioonid Ja
tantsud N. Rooi'l poolt. Orkestris 20 Inimest.

Edise talu maitsvat ja

fjHusquarna"j
j,Humber"j
MCorvette"j

Algus kell V# õhtul.
Piletite eelmüük A. Apananskl äris, Hermanni tän. 11.
Selts „SvJatagor \

puhast

OO

,jToko"f
„NSU"

Uus bensiinijaam
RAKVERE LAI tän. 3.

mootoriga.

Teadmiseks
daamidele.

kohale jõudnud.

18. mail s. a. kell 10 müüakse Narvas Veslervalli tan.
nr. 26, 1. jalaväerügemendi löökompani õue peal

F o’t o - aparadid- ja
tarbed. Alati värsked

avalikul

medikamendid. Rikka
lik valik grammofoni- on Jõhvis müügil ainult:
alates 3 kr. kuni 6 kr. (mitte rohkem). Töös suur

praktika. Paljude daamide poolt kogu Eestist

saadud tänuavaldus!. Töö headus garanteeritud
vähemalt kuus kuud.
Vasllatnad 25 senti, tangllalned 25—40 snt., ma
niküür, kodu- Ja välismaa lakiga 25—40 snt.

plaate, alates ä Kr. 1.25

Joh. Seppa, K. Nikilina

Grammofoni*! *His Masters Voice", „Linex\

ja Ramafi kauplustes.
Talu juhataja.

Ostjaile võimaldatud järelmaks. Jällemüüjaile tavalised
protsendid.

M-me Suva,

Müüme

Tartu R. Dlls i end. õpil.

Posti t. 65—11, (Meerntaitnl maja).

m.

I

Wtf WMWWtWOWMMM»*»»—MOtWO

Narwa arstid.

i

-IWf
Aurulaeva sõiduplaan
13. maist kuni 14. juunini.

Huil
Hali, m ia ilokaiiini.
Wastuwõtmine

Joata
tän. 19,
Sinka kõrval
majas
uhkentall
apteegi
iga päev kella lt—1 ja 5—7.
Haigekassa haigete vastuvõt
mine samal ajal.

I

Äripäevadel

suu- Ja sisehaigused.
Vastuvõtmine:

BaW tän. 6. Omas majas.

Käia 11-12 ja 4-8.
Elan nUUd
SalmeTt. 2 (Tuisu majas)

Dr.

» 15.30 (3.30 p. J.)
„ 18.30 (6.30 õht.)
„ 21.10* (9.10 õht)

Pühapäev, ja pühadel

Lõpumäng ni. 3.
Koostanud L. Blumenoff (Rakvere).

Tallinna tän. 99.

D0DDDD0DDD
ABCDEFGH
Valged algavad ja võidavad.

vajatakse, kes sügisel kooli

kell 7.30 homm.
. 10.—* päeval.
„ 12.40 päeval.

■ 16.-* (4 p. I.)
. 18.15* (8.15 õht.)

, 20 — (8 õht.)
Narvast:
kell 9— homm.
, 11.15* päeval.
„ 14.15 (2.15 p. I.)

. 21.10 (9.10 õht)
ilmaga 4., 5., 6

Sõiduhind:

1 kl. 40 snt., II kl. 25 snt., sõja
väelased liitrite ettenäitamisel:

Lugu- ja nahahaigused Ja koolilapsed (kooliaja kest
vusel) 1 kl. 20 snt., 11 kl., 10 snt
Narva — Tõrvala (Smolka): 1 kl.

30 snt, II kl. 20 s. Narva—Riigi:

1 kl. 25 s.. II kl , 15 s. N.-Jõesuu—Jaht klubi 10 s. Kohaliku-

dele ekskursantid. (mitte vähem

kui 20 Inimest) hinnaalandus
20 protsenti, sissesõitnud võõ
rastele — sõiduhind hinnaalan
duseta. Bagash 10 kllogr. 12 $.
Koerad Ja jalgrattad ä 10 s.

Salme tn. 1.

Toome tänases malenurgas malesõpradele huvitava lõpu*
mängu Lõpumängude koostamine on raske ja aega nõudev,

ei lähe. Teatada Jõhvi
„Alut. Teal/ tal. kesknäd.
kella 11-16.

Narva-Jõesuusti

1 kl. 20 snt., 11 kl. 13 snt.. lapsed

Ämmaemand

Rakveres.

kell 11.30 päeval

Vastuvõtt kl. V2 9 — V* 10 Ja
* Ainult he
kl. 3-5 p. I. Telef. 312.
ja 11. Juunil.

Wastuvötmine Igal äripäeva!
hommikul kella 8—9 Ja
õhtul kella 5—8.
Pühapäevil kella 12 -1,
Walge tänav nr 5.

TolmeUrjo R PRUUN.

teldmann & Uvbas

Keneiroai 1%5.

* 20.—* (8 õht.)
Narvast:

„ 19.20* (7.20 õh* )

Di. fl. Slrii

□□□mpopmao
□cnoGaaaocaz*

linna vana haigemaja vastas.

kell 6.45 homm.
„ 12.40 päeval.
„ 17.20 (5.20 p. 1.)

. N.-* (5 p. 1.)
ffalsNalgusto eriarst.

tänasest alates uue, alandatud
hinnaga „SheIliÄ automaatidest,

MALE.

Narva-Jõesuust:

* Ainult laupäevadel ja pühade
eelpäevadel.

Hambaarstimise
kabineti

□□□□□GDQüDGCl

□craoaDCDDcrj

Shelli" priima autobensiini

A. Kotschnev’i aurulaevandus

mitmesuguseid ka!f$e, vana rauda, plekki, presenti, köit
ja leivaküpsetamisesl järelejäänud jahupühkmeid.
1. jalaväerügemendi majandusülem.

iil MD
Narva osakond
Peetri pl. 8.
Soovitab

villast riiet
naiste kostüümide,meeste

ülikondade, palitute la
muu jaoks.

Piivilla liiri:
pleekimata,
pleegitud,
värvitud,
trükitud,
kirjud,
merserlseeritud,
voodririie,
mööbliriie,
madratsi

J m. r.

mis tõttu lõpumängudest on (eestlaste loomingust) täieline põud.

ülaltoodud lõpumäng on autoril hästi Õnnestanud ja väärib kii
tust oma peene Idee kui ka konstruktsiooni poolest.

ialituses võetakse vastu tellimisi

N. E. M, 5. meeskondade esivõistluste võitja.

igasuguste

Möödunud nädala reedel p ett Narva meeskondade esivõlstluste viimane voor. Sellel voorul kohtasid Narva kaks parimat

trükitööde
PEALE:
igasugused ptanketid
kirjaümbrikud äridele ja asutustele
tsekiraamatud
etiketid
nimekaardid
kihlakaardid
volikirjad
eeskavad
lendiehed

aruanded ja eelarved
kontoriraamatud
loterlitähed
müürilehed
pääsetähed

ja muid trükitöid. Tel
limised täidame kor
ralikult kõige lühema
aja iooksul

KuQiUiidi riie.
Lõimed kudumiseks.

Hinnad väljaspool võistlust.

OMBLUSNIIDID

mane ei tunnud teooriat Ja kaotas juba avangus etturi; peale
mõn ngatd komplikatsioone kuulus võit meistrile. E. Sdieel või
tis A. Maureri modern-itillis. Sdieeli viguri võidu kombinatsioon
oli peen Ja ootamatu. Selle meeskondade esivõistluste parima

partii toome allpool. Tugeva partii mängisid ka Saareke ja
G. Mldulldv. Viimane ei lasknud end sugugi tugevast vasta

sest heidutada, vaid mängis julgelt võidu peale. Mithallovi! oli
luba tunduv paremus. Siis aga ei suutnud hoolsaks jääda Ja
lasi end kombinatsioonide tihnikusse ära eksitada. Peale keeru
kaid vahetusi omas Saareke oda pluss etturi ülekaalu. Vastane
pidi end võidetuks tunnistama. Hästi esines V. Bodr, kes kõik
oma vastased üleoleva kergusega võitis Julgus ja eitevaatus
esinevad temal kumbki omal kohal. Kombinatsiooniline effekt
Ja posits'oonl!ine rahu ei ole vastolus, vaid mõlemad teenivad
maletöde; Bock on oma närvide peremees Ja mõ leb rahulikult
lõpuni Iga variandi, mida soodustab tema kiire kombineertmls

võtme ühesõnaga - tuleviku mees. neenmts

Seega võitis Narva me stermeeskonna tiitli N. E M S i
i meeskond, koosseisus: R Pruun, E Scheei, O. Saareke V

Bock Teiseks tull ^Svjatagori* I meeskond, koosseisus* A m*„I

rer Ja G V. M. Mi^ailov. lii koht kuulub N E. M 8 , g meis
konnale, koosseisus: V. Jääger, A Eirfie. R Tõlts ja R KubiaV

V Imasele kohale jäi venelaste 111 meeskond: N. Fadelav Michi

“j*0/*M®tve5RV' Koslov. Viimased on alles noored, ja neile

võib head maletulevikku ettekuuiuiada. *

KcipUce tU-P avan9* «• <"' d5;

KfJ, Rf6, 3. e3, e6, 4 Rd2, b6; 5. c3, Ob?: 6 OdH Rd7-

7. 0 ~ 0, Od6; 8. La? e5; 9. e4, de; 10. R:e4, Oe7* 11 Vfel
0—0; 12. Re5, R:e4; 13 0;e4, 0:e4; 14. L:e4, Rf6* 15 Lf3
Ld5; 16. Lg3, Rh5; 17. Lh3, g6; 18. Oh6. Vfe8; 19. Ra4 Lf5*
??* ^E5, Lc2; 21. Vcl, L:b2; 22. V:h5, 151 23. Re5. Of8* 24 Ee3
Ve7; 25. Vh3, Orhtz; 26. L:h6, Vg7. 27. Vel, L:a2* 28 R g6i u!

mustad alistusid. ' ,a
Välkturniir Narva meistri nimele.

t*

Välkturnlir Narva meistri nimele, mis mõningail põhluseii
pidamata täi peetakse nüüd reedel Jimarise' ruumes algusega

kõiksugust VATTI.,,

£uhinduhlU ’ °savõ ta võiva l kölk soovijad. Võitjatele jagatakse

(Tuisu kaupluse wasfas).
Vastutav toimetaja August Roseawald

meeskonda N. E. M. S i ja Vene Haridusseltsi Svjetagort* esi
mesed meeskonnad R. Pruun (N E M S) — V. Mldhatlov Vii

O. U .^tarra SdxfataaflJricuM* ürttkk.

Väljaand)»; 0,-4).

