icbunuoc ninu;

utttt numoer 4 senn!

1 kuu postiga 50 senti

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

Tellimisi wõtawad wastu

kõik po tkontorid.
Kuulutuse hinnad: 1 mii
lini. 1 wceiul kuulul kül
jel 3 senti, lehe tekstis |a

eesotsas 8 senti. Tööotsimlse kuulutused põole
hinnaga. Kuulutusi võe

Ilmub Jõhvis igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.

takse vastu lehe ilmumise

TOIMETUS ja TALITUS: Jõhvis, Rakwere tän. 7-a Telefon 43 ja Narvas te!. 34.

Me 9.

„Koit“

eelpäeval kuni kella 12.

VI aastakäik.

ZSHwis, teisipSewal, 28. jaanuaril 1934. a.

Täna ja edasi. Huvitav kahekordne eeskava.
anajr Cntbeu, Verner Fuiierer, Cllo Vallburg

KAeetr iit 2-^4.
mmm 11-51 sutt.
Algus äripäeval k

kell 3 p.

99

kuni kella 10 õht.

Täna ja edasi.

il Kõmuline sensatsioon — helifilmi Kuulsa UflUlV DIB?I lina

trikkidemeistri Ja publiku lemmiku nriiill ■ ■ *3P**

kauaodatud filmis

P > pühapäeval

Kassa awat pool
tundi mne algust

Tegevtoimetaja A. Aru.

Rügemendi tütar".
Hiilgav helifarss kuul a näitejuhi Karl Lamac’1 lavastusel. Põnevaid seiklusi...
lõbusaid sündmusi, flnny oma sädeleva mänguga paneb kõiki naerma. rtnny
— tügemendi lüfar, kogu rügement — tema Isa.

99

Allilma varjud”.

Kaaskiskuv sensatsfoondraama. Enneolemata trikid, põnev sisu, ühes huumorirlkaste elamustega
Võtted tehtud jumalikus Euroopa kuurordis, — St. Moritris.

Peaosas: Harry Piel, Dari Hõlm, Hans Junkermann j. t.

EELTEflDE; Lähemas tulevikus üllatama Teid hooaja suurimate filmidega Clark Gable ja Helen Hayesi osav. ..Valge Sd«"; Marihe Eggerth, H. Jaray ja L. Ullridil osav. ..Vaikselt anuvad mu laulud*1! Greta Garbo osav.

„Budap»stl Sdkunlngunna".
Maavärisemine
teeb hävitustööd

KsekojG rindelt.

Indias.

Uue volikogu tõenäoline koosseis. — Uude volikokku tuleb uute inimeste
enamus.
Lõpulikud tagajärjed walmiwad tuleval nädalal.

valgetele ruudu kestele tehakse surmaotsus?

Maawärisemine JndiaS
ou «Sudnud snure arw»

Arwataw kohtade arvu kuju
nemine volikogus.

Venelased: Ossipow 1068, Veber
212, LusHkow 410, Rumjantsew 157,

riigikogu koosolekul. Seaduse esimese!

Linnawaiimiste tulemuste lõpulik
kokkuwötmine wõib lõppeda alles tu
lema nädala lõpul. Kuid kohtade arm

Doilow 128, Veiss 84, Gerasstmow

lega kaotatakse riigikogu walimise sea

78, Andersfon 69, Makarow 51, Radlow 45, Aksjonow 39, Feofanow 39.

dusest „walged ruuöukesesed", sest need

inimohwreid, mille armu

wo!i'ogr s loetud häälte järgi on enamwähem kindel. Wabaüussõjalased saa-

sealsele olude juureS wöi-

wad 19 kohta, wenelased 10, waba-

matu kindlaks teha. Hä-

dussöjalaste! läheb walge ruuduga sisse

winenud ou hulk kuusttlise wäärtusega hooneid.

Pildil „Tadsch Mahal",

Podrätsik ja wenelastel Ossipow, ülal

tähendatud kohtade arm on nende
meestega kokku. Vabadussõjalaste suur

osa läbiminevaid kandidaate on saa

mis warises kokku maa-

nud kõigest 30 -10 > häält, nad saatvad

würisemisel ja mis oli
toredamaid mälestus

sisse Podrätsiku häälte suure resti arwel. Samasugune olukord on ka me-

märke islami ehituskuns

wennad, kes temale isegi köwat wastasrinda enne Valimisi tegid, ilusasti

tist.

nelastega. Ossipow wiib wähemad
wokikokku sisse.

Teiste rühmituste kohtade arm
jääb samaks, mis meie lehes varem
toodud.
Sotsialistide esindaja wolikokku pää-

Narwa-Zõesuu ühendatakse Narmaga
Kohapeale jäetakse piiratud õig istega omavalitsus.
Kohtu- ja siseministeeriumis on sundmääruste kamad, kasseerib sisse
praegu wäljatöötomtsel eelnõu, mille
kohaselt Narwa-Iöesuu ühendatakse

Narwa linnaga. Seejuures jäetakse
aga Narwa-Iöesuule väiksemate wõimupiiridega omawalitsus: rajooni rooli-

makse ning esitab aruanded kinnita

semine on siiski õige suure küsimus
märgi all.

häälte jagunemine üksikutele
kolmikutele.

miseks Rarwa linnawolikogule.

Esialgselt on kokkuwõetud ja arves-

Meie lehte

kogu ja walitsus, kes töötab wälja

totud ruudukeste arv,j mis on

--------- loeb kogu mao.

kibedad päewad. Lumi ja külm tee wad
olemasolu raskeks. Ligi 16 tundi peawad linnud talwel söömata olema ja
kSigest 8 tundi on neil toidu otstmi-

seks aega. Aga kust seda võtta? Ja
mõnigi neist on juba hukka saanud.
Siin peaks iga inimene juba kaas
tunde poolest neile — meile rõõmu
ja kasu toowaile olewustle — abiks
olema. Tuletage neid meelde ja pange
neile toiduks teri, seemneid, leiwaraasukefi jne. Riputage neile kuhugi üles
wärsket sea- ja loomaraswo, eriti just

CIus põhiseadus astub
jõusse 24. jaanuaril.
24. jaanuaril astub jõusse 14.

sedasama tegema.

Loomakaitse Selts on linnawalitfufc loaga linna awalikkudes aedades,
puiestikes, platsidel söödamajakesed
lindudele ülesseadnud, et linnusöbrad
wõikfid nendesse teri, tangu jne. neile
toiduks panna.
Ehitatagu ise söödamajakesi, akna

ning puu külge kinnitamiseks, kuhu
lindudele toitu anda, ja soowikorral

mapandud uus põhiseadus. Selle
päewa mälestuseks korraldatakse
üle riigi jumalateenistusi ja rongi-

Aktus Narwa töõstuskoo-

lis algas õpetaja G. Matto sisse-

Mi mli lasini.

juhatawa kõnega. Kõneleja näitas, kui
kaugest minewikust peale on olnud kahe

erinema maailmawaate ja kahe edasttungiwa wõimu kokkupörkamiskohaks.

losse. Seekord startis meie pealinnast
17 autot, neist ainult üks Eesti oma.

Narma on palju hiilgawaid lahinguid
näinud ja ka jutustus sellest, kuidas

Nagu räägiwad tänased teated, on

löödi maenlane wälja Narmast 18.
jaanuaril 1919. a. — see kõlab nagu

Eesti autoklubi „Auburn" juht hr. Zimmermann saabunud Königsbergi, mil
line on üheks kontrollpunktiks, esime
sena. Kõige hqlwem teeosa on sõitjale

muinasjutt.

G. Matto järele kõneles õpetaja

Kino
,Skating*
Algus äripäev^ kell .
pühap., kail 3.

mises numbris, abiks tuleb kuuldamasti A. Sampka ning wenelastest
toetab wabadussõjalafl 2 inimest ja
kuulmist mööda heatahtlikku toetust
andmat weel paar pisemat rühma, kuid
mitte oma inimesi linnawalttsuse moo

dustamiseks. Kes kolmandaks nõuni
kuks tuleb, pole teada.

Uued inimesed volikogus.

dukeele kaotamine arutusele järgmisel
koosolekul. Sel mgemisel jäeti walged
ruudukesed alale seaduse teise ossa.

Seega on praegu riigikogu walimise
seadus segipaisatud — esimeses osas
kaotati walged ruudukesed, teises osas
on nad aga alale jäetud.

Kolmandal lugemise! pidi seadus
arutusele tulema esmaspäewa. 22.
jaan. õhtusel riigikogu koosolelul. Siis
selgub lõpulikult walgete ruudukeste
saatus.
*

Volikogu koosseisu tuleb üle 50%
uusi inimest. Vabadussõjalaste rühmas
kõik ja 10 koha ümber teistest rühma
dest, nii et 40 wolinikust on umbes 30

Ka Narma linnawolikogu walimis
tel ^naljategijad" kasutasid walget ruu

tu. Neist naljadest ei ole põhjust suu
remat juttu teha, sest need waewalt

wärskendada raekoda.

kajastawad mingisugust rahwa meeleolu. Lihtsalt mõned kodanikud on taht

nud näidata oma „waimukust", kuid
wiga on siin see, et neis ^naljades"
ei leidu mingit waimukust.

Riigikogu walimise seadus oli aru

„ru udu keste** surmaotsus.

47, Peltow 43, Simm 34, Käsper 29,
Leppik 24.

Väikemajaomamkud: Lust 22a,
Vaabel 42, Grau, 32, Taal 27. Malm

Jise 1?eez-baum’i

27, Vahter 25, Rattassepp 22, Essenson

20, Jakobson 17, Valdmann 18, Supp
15, Eigo 13, Roode 11, Schults Z, Zeisig 7, Beckmann?, Blumenthal 5, Õun

14, Sommer 13, Välde 11, Udrik 9,
Majandusliidus on saanud Pahla

Rudi 53, Ianson 52, Kalk 41, Ellert
34, Tittfo 32, Kokk 29, Kops 26, Esfenson 26, Pääbus 18, Faabel 16,
Sepp 11 häält.

Kristlased: Kiwiste 303, Ialajas
211, Lukmann 33, Schuwalow 30, Riik

16, Villup 8, Piide 6.

das Narwa ja terwe meie maa juba

Laupäewal algas Tallinnast tradit
siooniline autode tähesõit Monte Lar-

daadi nimetasime juba oma . lehe eel

tusel kahel mööd. nädala lõpul peetud

196 ja teise ruudu järele 39, Sein 58,

tunde.

Selge on see, et wabadues. moodusta-

wad linnawalttsuse. Linnapea kandi

naljategemise abinõuks ja killustaks
asjatult walijaskonda.
Teise! lugemisel tuli walgete ruu

Tuisk 92, Leinfeldt 68, Neumann 67,

Kaflkow 2.

käike.

Koaliifioni kavatsust.

Piik 61, Paap 52, Roots 50, Leppik

Narwa vabastamise mäles
puhul peeti Narwa koolides aktust.
Selleks oll luba kasutada viimaseid

Lindlom 75.

küll walgete! ruudukeste! oma tähtsus,
kuid riigikogu walimistel neil tegelikku
tähtsust ei oleks, nad kujuneksid jälle

Siiski walged ruudud on Narwas

Rüütli 28, Kapper 22, Käbin 20, Kuusk
19, Jakobson 17, Söster 15, Iakowlew

Narwa wabastamise mälestuspäewa

Sorokin 132, Kalwi 105, Maurer 75,

Võimaldanud üksikutele kandidaatidele
poolehoiu näitamist.

3378, Sampka 551, Wanaus 10 ',

ütlust mööda wahemik Märjamaa ja
Pärnu wahel.

ja 15. okt. rahvahääletusega maks-

mõtteid, et wallawalimistel wöis olla

Tööliswanemad: Mölder 249,

Riigikogus praegu kaalumisel

nr. 16, saadawal.
Narma Loomakaitse Selts.

tamine koolides.

labast nalja. Koosolekul toodi ette

Kippor 5.

Valged ruudukesed
kaovad?

3, Gild 1.
Keskerakond: Hansing 2L2, Luts
145, Tuppits 89, Pitsar 79, Patt 54,
Mustel 30, Einberg 29, Hermann 28,

on majakest ka Seltsi kantseleist. Suur t.

19, Lust 12, Kippar 11, Tammin 5,

määramad stssemineku järjekorda, sest
paljud kandidaadid eflnemad kahes kol

Wabadussõjalased: P o d r ä t st k
pakaste! ilmadel. Harjutatagu ka lapsi

67, K skpaik 59, Preison LI, Kellamow

on kujunenud naljategemise abinõu
deks. Möödunud linnawalimtstel on
tehtud walgete ruudukestega õige

ära antud. Kuid ruudukeste armule
antud hääled ei ole weel lõpulikult

sedelil.

Talwe tulekuga algasid lindudel

Sotsialistid: Troi 95, Naarits

uut meest, kes tahawad uuendada ja

mikus ja on saanud ka hääli walael

lugemisel wõeti wastu parandus,'mil

V. Pere. Ta jutustas Narma wõitluste üksikasjust enese läbielamuste
järgi.

Narwa Ühisgümnaasiumi

tantsurühmadesse,
liikumisrühmadesse,
lasteriihmadesse

uu- ii
korvas, žtäatlf lau. 2t.
Kõnetunnid: 12—1 ja 5—6.

Wabad ussõjalastele

Kavas: lavatants (ballett, pia^hkc),
moodne kehatehnika Ja tervisvõ ml

Narwa Ühispank saab
25-aastaseks.

Kolmaväewal 24. jaanuaril kell 6
õhtul on Peetri ja Aleksandri kirikutes
tänujumalateenistused uue põhiseaduse

jõusseastumise puhul. Peale jumala
teenistust kõigil liikmeil ilmuda staapi

Kooli tän. nr. 6 ühiseks tSrwikutega

rongikäiguks. Juhatus.

„Auburn" esimesena Berliinis.
Berliin, 22. j a a n. Monte-Carlo
tähesõitjad saabusid Berliini. Esimesena

jõudis kohale auto nr. 84, mis sõidab
Eesti autoklubi wärwides. Juht: Zimmermann. Nii auto kui sõitjad on pa
rimas wormis.

8-palliline torm N-I9esuus.

Narma linn ja N.-Iõesuu alew sei-

aktusel rää.is Narma wabastamisest

siis terwe öö wastu esmaspäewa 7—8

õpetaja G. Kiwiste, sidudes selle

palliline torm, mis aga õnneks aine
lisi kahjusid pole sünnitanud. Torm
on ainult mõned jäämäed kuhjanud

palweteenistuse ja langenute mälesta
misega. Järgnesid mõned lauluettekan
ded kooli koorilt.

õpilaste vastuvõtt:

28. jaanuaril pühitseb Narwa Ühis
pank oma tegewuse 25. oastopäewo.
Sel puhul korraldatakse samal päewal

E. s. „Ilmarise" saalis pidulik aktus.
Hiljem on samas ruumes pidulik kooswiibimine.
Koosviibimisest osawõtt maksab
1 kr. 50 senti. Pääsmeid kooswiibimisele saab Ühispangast.

Õppigem esperantol.
Kreenholmi NMKU korraldusel algawad 26. skp. esperantokursused Kreen

holmi rahvamajas, milliste kestwus on
20 tundi. Kursust peetakse gruppides,
kusjuures igal grupil on kaks nädala-

tundi. Kursustest osawõtta soowijal
palutakse registreeruda NMKU's.

N-Zõesuu mereranda.

ui uil
,.KONGRESS TANTSIB il

liimil 115.1B ii ]1 senti.
Sügavasisuline
saksakeelne
helidraama
suüi film

EMlfl HA”

Peaosades: Salfy Eifers, Mae Marsh, James Dunh.
Haruldaselt tõetruu draama kõikvõimsast emaarmastusest...
Kiitvaid arvustusi )a seninägemata edu välismail.. Kahetsevad
need kes seda filmi ei näe!

II Maailma unustamatu löökfilml

Llllan Harvey. LM Dagover, Vfily Fritsh Ja Konrad Veidi peao®.

jasr^ÜP-8* FäI h/aaz-löf Järgmises eeskavas — väljapaistev Mfa&i c Al* f* ii li laoti irloeti Vene keiserrlik filmilinal alates Romanovile dünastia 300 a valitsemise

t-.“ll“dU“l suurfilmi Esimest korda Narvas! ■ !■!% IWIII(I999 hiilgava pidustusega ]a lõpetades Ekaterlnburgl keldri timuka tööga.

Nr. S.

2!»i HMfe tilli 1 I
Vabariigi valitsuse loal loosib

Eesti Lastesõprade Ühing

1. veebr. s. a. veel 1000 uut lisavõitu,

nende E. L. Ü. piletile ostjate vahel, kes hiljemalt 1. veebr. s. a. kupongid ära saadava.

Müüjad ärge unustage raha saatmast, sest Teid ootavad preemiad kingitused.

Norralanna Synnöwe Lie

Hiiu HM Itltsaali lana Uni!

24. jaanuaril möödub l5 aastat,
millal kapten G. Westel asus Tallinnas
wormeerima ^Piiramise suurtükiwäe
diwisjoni", mis hiljem nimetati ümber
„2. kindluse raske-suurtükiwäe diwis-

Jõe alamjooksu kalurid arwawad lõhe wähesuses süüdi olewat kose äärseid kalureid,
need aga süüdistawad alamjooksu äärseid kalureid lõhede jõkketulemise takistamises.

Kaluvid o ma koosolekul jõudsid otsusele, ei

joruks". Vaatamata sellele, et tolle

püügi sundmtaüwus tuleb muutu•

Pühapäewal, 21. jaanuaril peeti hulk jaguneb Väiksemateks osadeks
kalurite wahel
üksikute
, , ja loomulikult
litfuse ruumes ja ümbruskonna kalu iga kaluri aastateenistus wastamalt
rile koosolek, mille awas konsulent M. wäheneb. Võistlus on läinud wiimasMets. Ofawõtt koosolekust oli roh- tel aastatel sedawõrd terawaks, et tarkearwuline. Koosolijate poolt waliti witatakse wastastikku isegi wägiwalda.
pöllutöökoja algatuse! Narwa linnawa

ühel häälel koosoleku juhatajaks linna

Nii on tulnud ette juhtumeid, kus

ning protokollijaks kohalik kalakaswa-

des läinud käsitsi kokku, millest argne-

pea J. Luts ja kalur Anderson

kalurid on suurema teenistuse huwi

tuse instruktor Erik ja Pöllutöökoja

nud merised löömingud, rääkimata

kalaasjanduse instruktor Herm.
Edast esines referaadiga põllutööministeeriumi kalaasjanduse büroo ju
hataja K o d r e s teemil: „Narwa jõe
kalapüügi seisukord ja tulewiku wälja-

meel wastastikufest püügiriistade H8witamisest.

Kõik need asjaolud näitawad, et
kalapüügi korraldus Narma jõel on
puudulikult teostatud ja see roojab
kiiremas korras muutmist.

waated."

Pikkade waidluste järele jõuti pea

Kõneleja rõhutas, et

kalapüük Narwa jõel ei ole hästi

aegu üksmeelselt tulemusele, et Narma

mistõttu kalurite seisukord on muutu
nud iga aastaga halmsmaks.

korraldada.

korraldatud,

Et pääseda sellest, tuleb muura osa
liselt seni maksnud kalapüügi seadus.
Nagu kõneleja ettekandest selgus on
põllutööministeeriumil püügi seaduse
muutmise kamas ettenähtud Narma

jõel püügiabinöude armu wähendamine. et Võimaldada Väärtuslikumale
kalale — lõhele — läbipääsu Narma
jõe kose alla kudemise paikadesse.

Eriti tuleb aga
rõhku panna kalakaswatusele.

jõel tuleb
kalapüük uue sundmäärusega ümberUue sundmääruse koostamisel Võe
takse aluseks põllutööministeeriumi esi
algne kama. Kohapeal moodustatakse
komisjon, kuhu kuuluksid esindajad igast
kalapüügi rendiüksusest. Selle komisjoni
ülesanne on kohapeal lahendata kõiki
neid Võimalusi, mis uue sundmääruse

mere rannikul asumate tööstuste läbi
on mest rikutud ja kala hoiab eemale
rannast.

Ühtlasi tegi kõneleja koosolijaile
teatamaks, et kaluritel on wöimalik püü-

giseaduse muutmist läbikaaluda ning
parandusi teha kohapeal kokkukutsutud

komisjonil, mis koosneks iga rendiüksuse esindajaist.

Kose-äärsed kalurid alämiooksu
kaluritega vastamisi.
Referaadi lõppedes anti sõna koos

olijaile. Nagu sönamõtmisel selgus,
mitmed kalurid isiklikes huwides j ei
poolda kalapüügi määruste muutmist.
Ühed kinnitasid, et tuleks lõpetada

kalapüük kose piirkonnas, et sellega
anda wöimalus lõhele rahulikult fudeda, kuna teised wäitsid wastupidifi.
Ohtlik ei ole mitte lõhepüük kose piir
konnas — kudemiskohtadel, Vaid lõhel

peaks jääma waba Võimalus kudemi
sele tulla. Kui aga alamjooksul pan
nakse Võrkudest tõkke ette, on see palju

kardetawam lõhe sigivusele kui püük
kose läheduses.

Et püük wähene on tuleb ka sellest,

mine oli eriti raske, jõudis juba 29.

Pikemalt peatas H. Soome soola
silkude sisseweojuures. Nii on länud

3. patarei. tvK DM

soolasilku
Sissewedu on teostunud Vahetuskau
banduse põhimõttel, kusjuures soom

laupäewal, 3. weeeruaril, on praegu
Narwa seltskonnas elawaimaks kõne
aineks. Seda enam, et ballikorraldajad
serVeeriwad iga päew publikule mõne
uudise. Nii näiteks on ballil oma kurfato-ateljee, kus iga ballikülastaja wõib
saada 5 minutiga ilusa ballimälestuse.
Samuti kujunewad kahtlemata suurteks
huwipunktideks ka balli-kuninganna ja
kuninga ning printsessi ja printsi walimised. Kabaree-eeskawas, mille kon-

sereerijaiks härrad Wilman ja Walgesnaulow, esinewad eranditult Narma

parimad jõud. Olgu mainitud, et muu
hulgas kantakse eite ka Narwa noore
helttunstniku E. Kulpi lüüriline Laua

wäga terawana oli tundunud.
Kriitilisem silmapilk Diwisjonile oli
23. nowember, kui Vaenlane meie rinde

Eestist soolasilkude Vastu põllumajan

Dubrowka juures läbi murdis ja Dub-

dussaadusi.

rowka Vallutas. Patareid olid tead

Wastuwaidlemata on põllumajan
duse tähtsus Eesti riigimajanduses.

likud neid, ähvardamast hädaohust ja
tulistasid maksimaalse kiirusega. Suur

Kui aga Eesti põllumeest, kui rikkamat

tükitule koondis Dubrowka külal oli

rahwaklasfl lubatakse teenida kaluri
kui Vaesema klassi arwel, siis on see

enneolemata tugew. Vaenlase polgud
põgenesid kabuhirmus. Suurtükitule

ülekohtune. Pealegi soomlased ei wea
wälja Eestist mitte esimesejärgu põllu

lõppedes asusid meie jalawäeosad ilma
pauguta.endistele seisukohtadele ja olu
kord oli päästetud.

majanduse saadusi. On tulnud ette
juhtumeid kus soomlased esitasid tolli
ametile kõrtsi arwed tõendustena, et
nad on silkude eest saadud raha kulu
tanud enda heaolemiseks.
Läbirääkimistel nõuti, et walitsuse
wöimud kiiremas korras Võtaks rewi-

deerimisele soomlastele antud tolli
soodustused soolasilkude sisseweoasjas.

Praegu oleks selleks just kohane

aeg, kuna kestawad Eesti Soome

õpilasile, on 15. jaan 1934 a. paljude osa-

Boheemlasrünna korraldatav) kuus
t i b a ll, milline peetakse teatawasti

suurtükiwäe puudus, mis senini nii

lased on kohustatud wäljawedama

kaubalepingu sõlmimiseks läbirääki

uudiseid.

Varsti koondatiMiru rindele terwe
Diwisjon ja määrati rinde põhjapoolse
lõigu kaitseks. Sellega lahendus raske-

Soomest stsseweetud 5000 tünni

mised.

Kunstihalli

jaanuaril 1919. a. . rindele^ esimesena

aastal

tor Hermi referaat käsitas kalurite

Keila-Ioala jõkke lastud 4132000 lö-

Eestis tõusnud kahekordseks, kuigi

majanduslikke küsimusi.

Väljatöötamisel osatumad Vajalikuks.
Pullutöökoja kalaasjanduse instruk

Seni alates 1924. a., on Narma ja
hemaimu. Selle tagajärjel on lõhe püük

aegsetes oludes suurtükiwäe wormeeri-

wõtjate soowU lükatud edasi >5. märtsil 1934.
a. Muud tingimused endised.,

Wõistlus on kahel teemil: I) tüüpilist minu
kõduma ga loodusest ja inimesist ja 2] waba
ieem stiukirsandusiik wõi teaduslik). Wõistiustööde pikkus oleks — miinimum 10 ja makstuiUM 30 harilikku lehekülge.
Auhindadeks on määratud: 2 esimest, 2 teist

ja 2 kolmandat auhinda, lisaks ergutusau
hinnad.

l auhind — matk laewal Stockholmi ja
tagasi; 2 auhind — matk laewal Helsingi ja
tagasi; 3 auhind 500 kim. ringsõtdupilet Eesti
(kodumaa) raudteedel wõi kurstiese. Auhinna-

saaja wõib Välisreisist loobumisel söiduanhinna wäärtuses waiida wasiawalt ilukirjanduslikke teoseid.

Ehürti koosseisu kuuluwad: kirjanik Juhan
Jäik, ÜG-iiü peasekretär August Meikop. ÜERü
kirjanduskesktoimkonna esimees Woldemar

Went, magister J Wäinaste ja õpetaja pr.A

Trakmann UENU keskjuhatus.

püstitas ilmarekordi 1000 m. uisutamises
ajaga 1:40. l.

Kadrioru lossi remonteerimisets 210.000 krooni.

^"Söjategemust algas Diwisjon nelja
patareilisena, kui tarwiduse tõttu pata
reide arw suurenes üheksa peale. Pä
rast sõda 1926. aastal muudeti Diwis
jon ^Kindluse suurtükiwäe diwisjoni
1. grupiks". 1924. a. täiendati Diwis

riigiwanema-presidendi asukohaks.

jon wäljapatareidega ja wormeeriti
ümber „1. diwiisi suurtükiwäe 2. gru
piks^, samal aastal asus grupp Rakwerre. 1915.a nimetati gmpp ümber
„2. Suurtükiwäe grupiks," mis 19-8.
aastal kujundati kaadrigrupiks ja mil-

Kohal on selgunud, et lossi remont
läheb^ maksma 210.0 0 kr. ja peale
selle Veel sissesead 25.000 kr. On kaa

suurtükiwäe ülem kolonel Georg Leets.

Sisseseadeks kulub 2S.W0 kr.
Riigikogu rohoosjanduse komisjon
käis eile hommikul waatamas 1 Kadri
oru lossi, mis seatakse sisse tulemase

lutud küsimust, kas mitte tuua üle osa
mööblit Mõskma saatkonnast ja Lenin
gradi konsulaadist, kuid asuti seisuko
hale, et see ei ole otstarbekohane, kuna
sealne mööbel ei wastamat nõuetele

ju ka otstarbekohasusele. Seepärast
malmistab lossi mööbli riigi tööstus
kool.

Lossi remondikulud kaetakse häda
abitööde krediitidest, kuna sisseseade
muretsemiseks mitte ainult losll, Vaid
ka Londoni ja Helsingi saatkonda, ka
sutatakse Välisministeeriumi operatsioonifonci summasid.

Asja otsustamine jäi eile komisjo
nis Veel lahtiseks.

lisena tegutseb praegu/

Gruppi juhib praegu 1. Diiwiisi

Töötute Kongress
lõpetati.

Sai kesta waid pool tundi.
Pärnns algas pühapäewal üle

riiklik töötute kongress, milline sai
aga kesta ainult pool tundi. Peale
awamise nimelt hakkas üks osa töö

tuid laulma „internatsionaali" ja
hoidsid sotside kombe järel rusikaid

ülal. Teine osa laulis „Eestimaa,

mu isamaa". Tekkis kohutaw sega
dus, kostis paiguti toorest sõimu

jne., mistagajärjel politsei kong
ressi lõpetas.

kell" (Pilk minemikku), milles esinewad

prl. G. Valentin, hr. hr. Jürgenson
ja Malmsten ni g — Voldemar Peili
„helisuurfilm", milline igat ballikülas-

Prantsuse haridusministri ja rahwasaadiku wahel tuleb kahewõitlus suurpettari affääride pärast. — Ka teine kahewõitlus tulemas.

tajat kahtlemata üllatab. Nagu kuuleme,

on pääsmed eelmüügil juba peaaegu
läbi müüdud.

Kirjanduswõlstluste tähtpäew
edasi liik-tud.
ülemaalise Eesrt Noorsoo Ühenduse Kesk

kuna kalurite arm on järjekindlalt

juhatuse poolt wäljakuulutatud kirjandus-

tõusnud. Sellega kättesaadud kalade

klasside ja Tallinna Kolledzi l. ja 2. kursuse

wõistluste tähtpäew TWR keskkoolide 4. ja 5.

‘Doklov %t

Kowuplsioon loob laineid.

Pariisist teatakse: Ühenduses
Stawiski skandaaliga oli eile õhtul

kutekoja koosolekul tõstnud ägedaid
süüdistusi ministri Vastu, kes ise puu

saadikutekojas ägedaid isiklikke sõna-

dus koosolekult haiguse pärast

Vahetusi. Kuluaarides oli koguni rusikawõitlus haridusministri de Monz i e ja oarempoolse rahwasaadiku
H e n r i o t' wahel. Henriot oli saadi-

ära tunda. Ta oli wäga rahuiu ja hajameelne, ja
ta kaaslased sanatooriumis ei osanud seda teisiti
seletada, kui et ta ema surm läks talle wäga süda

flrno fllexander’i

messe. Kuid nad eksisid. Kui Helga armas end

kriminaalromaan.

Samal ajal seisis Minz mängusaalis ja uuris

olewat üksi ja wahtis rusutult enda ette maha, siis
Viibisid ta mõtted alati oma Iohnny juures.
Sellegipärast ei olnud ta weel teda haiglas külastanud. Ta teadis aga et Iohnny elu oli wäljaspool°'ohtu ja et ta paranes.

läätsaga Võidetud wiiesajalist. Siis ruttas ta wälja

Helga teenistus oli tänaseks lõppenud. Ta sulges

52.

„Uks wahwa poiss!" hüüdis Genderson maimustotult. „Ma ei märganud tõesti midagi!"
kannatlikult ootawa Lensky juure.
Noh?" küsis ta hingetult.

sanatooriumi aiawärawa ja astus tänuwale. Paari
kümne sammu kaugusel ta nägi üht meest. Järsku
Pole midagi". Vastas Minz tasa. Uurisin praegu läbistas teda aimdus, et see pidi olema Iohnny.
konsuli sõrmejälge. See ei sobi doktor R omaga".
Harrisson seifis kepile toetades ata najal ja Vaa
LanskyZnäol peegeldus piiritu imestus.
tas talle ettehsitwalt otsa.
„Vöimatu, tegin kindlaks, et doktor R ja konsul
Ta pea oli mähitud walgeisse sidemeisse ja ta

on üks ja sama isik. Võimatu, härra inspektor.

Peate olema ekflnud"-

nägu kahwatu ning sisselangenud.

„Helga", sosistas ta, .miks sa ei tulnud mu

Ma ei ole eksinud, härra Lansky, hüüdis Minz
lahkesti, tundes kaasa oma ametniku pettumusele.
„Nägemiseni homme, Lansky!"

Peaaegu lõbusasti astus Minz warsti pärast
seda oma tuppa. Ta rõõmustas, et konsul oli süütu.
Mitte sellepärast et tal selle mehe wastu oleks olnud
suurt hmvi, waid tema süütus tõendas, et polnud
põhjust kahtlustada Rttat.
Kirjutuslaual ta märkas üht Valget, pealkirjata
ümbrikku. Ta rebis selle kohe katki ja wahtis tükk
aega liikumatult lühikesi, masinalkirjutatud ridu:
„Palun teid sama tungiwalt kui täpselt ilmuda
tähtsaks läbirääkimiseks homme Carltoni hotelli söögi

saali laud nr. 6, pahem rida. Teid palutakse tulla
üksi, see tähendab - politseiniku walweta, ja samuti
relwata. Vastasel juhul peaksin läbirääkimistest loo

buma, mida teie aga siis 24 tundi hiljemini kindlasti kahetseksite.

Väga suure lugupidamisega
doktor X."

Minz wilistas tasa enda ette. Siis kirjutas ta
kirja tasku ja hakkas — huuli! rahulik naeratus —
end pikkamisi lahti rõiwastama.
29.

Juba mitme päewa jooksul oli Võimatu Helgat

juure?"
Neiu läks waikides edasi.

Harrisson wiiwitas silmavilgu ja astus talle siis
järele.

Kusagil läheduses oli mäike plats. Neiu istus
pingile ja Harrisson järgnes ta eeskujule.
Alles siis wautas Helga talle silmi.
„Miks ma ei tulnud?..." ütles ta tasa. Ta wöttis
ettewaatlikult Harrissoni kübara peast ja silus tal
käega üle otsmiku. Ah, Iohnny, nüüd on kõik, kõik
läbi...'
Harrisson wöpatas ehmunult.

„Mis on läbi?"
Helga waatas talle julgesti silmi, ta pilkudes
oli imestus ja tumm süüdistus.
„Köik on läbi, Iohnny, ma tean kõik..."
.Mis? Mis sa tead?" Toorelt ja jõhkralt tulid
need sõnad ta suust. Ta hoidis kahe käega neiu
paremat kätt.
Helga oli ta sõnade kõlades ehmunult wõpatanud.

«ftõif," ütles ta ja langetas pea. Et sa tulid
seekord Lohmanni tapma, et kõik muu oli ainult
pettus ja mäng... et sa oled roimar..."
Harrisson oigas piinatult.
„Sa waletafid mulle ja petsid mind," jätkas neiu

Kui de Monzie sellest ataagist kuu

lis, tõusis ta kohe woogist, tõmbas
ruttu riided selga ja tormas saadikutekotta, kus kohtas laimajat kuluaarides.

ägedasti. Sa jätsid mind uskuma, et sina mind too'
kord päästsid, kuid tõeliselt tulid sa ainult selleks?
et tappa Lohmanni.

Kõik see oli paberites Sa puistasid mind iga-

Suures ägeduses ta tungis rusikatega
laimajale kallale, kuid teised rahwasaadikud jõudsid wahele.

De Monzie sai n ä r w i w a p u s-

tüse ja toimetati körwalruumi, kus
ta warsti toibus. Mõlemad Vastased
määrasid kumbki kaks tunnistajat, kes
peawad otsust, kahewõitluse küsimuse.

Pariisist teatatakse täiendawalt:
ühenduses Stawiski skandaaliga on
Pariisis

tulemas kaks poliitilist duelli.
Uks haridusministri de Monzie ja

päew Me uute maledega..."
Harisson kogus julgust.

parempoolse rahwasaadiku Henriot'

„Lapsuke, see oli nimelt nii mulle kasulikum".
Helga hüppas ehmunult püsti.
„ Kasulikum? Niisugune oled sa siis? Siis niisu
gune on sinu tõeline nägu? Sina..."
Ka Harrisson oli hüpanud püsti. Õrnalt wöttis
ta neiu ümbert kinni.
„Minu wäike Helga, armastan sind nii wäga.

L a g r o s i l l i e r e'i ja ajalehe „Liberte" wäljaandja Ferry wahel.

Kartes sind kaotada, Varjasid sulle seda kõik."

„Vaiki!" Vastas neiu külmalt. .Kõik on Vale,

Kuidas wöin sind nüüd weel uskuda?"

„VüIs", hüüatas Harrisson rusutult. ,,Köik ini
mesed waletawad. Aga muidugi — sina ju oled nii
õilis. Kuidas wõikstdki sa armastada inimest, kes
sulle waletab ja paneb toime roima. Kuid sinu ar

mastus ei wöinud olla kuigi suur, kui ta lõpeb
nsipea, kui sa..."

„Ei", katkestas Helga hiilgawail silmil.

„Ei kunagi — kuuled — ei lõpe mu armastus
sinu wastu. Ikka ja alati mäletan sind ja olen sulle
lõpmata tänulik nende üliõnnelike tundide eest, mis
mulle Valmistasid. Kuid iialgi ei saa ma stnu omaks.

Elan edaspidi minewikus ja mälestustest — kogu
oma eluaja".
Hämmastunult waatas Harrisson üles.
„Helga!.."

Ja nüüd," katkestas teda neiu ja waatas talle
kindlalt silmi, nii tõesti kui sa mind armastad... ta
wiiwitas.
„Armastan sind, Helga.."
„Siis täida oma kohust. Seal läheb politseinik,
hüüa ta siia ja anna ennast üles".
.Helgal* hüüdis Harrisson ehmunult.
„Tahan kõik unustada ja andestada, kuid anna
end Vabatahtlikult üles. Tahan sind tänada kogu
oma eluaja, kui annad nüüd mulle tagasi usu ene
sesse."

Harrisson pahwatas närwiltkulk naerma.

wahel, teine sotsialistliku rahwasaadiku

Kas füüsilistelt isikutelt wõetaw
erimaks (krüsimaks) arvatakse tulu
maksustamisel tuludest maha?
Selle küsimuse kohta maksuwalitsus
on saatnud neil päiwil maksumspekto-

reile ringkirja, kus küsimus jaatawalt
otsustatakse.

Kodanikel, kes 1933. aastal on erimaksu tasunud kuumaksude näol (palgalised wõi maksustamisorsuste järgi,
tuleb see maks näidata oma tuludekla
ratsioonil (teine külg alumine osa) ku
luna.

Tööandjail palkade ja tasude üle
teadete andmisel (worm. nr. 4) tuleb
näidata palgad ja tasud ilma neist kinnipeetud maksusid maha arwata. Haigekassamaks ja pensionikapitalimaks tuleb

blanketi wastawas lahtris eraldi näi
data, sealsamas on soowitaw seda teha
ka erimaksu kohta.

Peetri kirik.
Kolmapäewal, 24. jaanuaril kell 6
õhtul on Peetri kirikus pidulik jumala
teenistus uue põhiseaduse maksmahak-

kamise puhul. Laululehed. Jumala
teenistust kaunistawad laulukoori ja
kaitseliidu orkestri ettekanded.

Lugege „Alut. Teatajat"

Nr. 9.
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„Ma nõder wanamees..."
Terwituskombed on läinud lihtsustamise suunas — tervituseks täielise enese paljasta
mise asemel paljastatakse ainult pea.

Daamide sügaw dekoltee — austusavaldus.

Iisaku õpetaja W. Kuljuse kõne terwituskombeist ,Wõitlejas‘.
Iisaku kirikuõpetaja W. Kuljus kõ

tervitati nii, et tervitaja võttis vii

neles pühapäeval Wöitlejas saalitäiele
publikule „terwituskombrist ja nende

mase kui hilbu seljast. Ajajooksul on
inimesed laisaks läinud ja lepivad ai
nult ühe kehaosa, s. o. pea paljastami
sega. Pole siis ime, et ka praegusel
ajalgi ürnemsugu tuleb seltskonda
poo! paljalt,—see on austusavalduse

ajaloost".

„Kombed ju komblus ei ole alati
seoses. Mõnikord on väga kombeline
inimene palju ebamoraalseni kui lihtne,

kohmakas talumees, kes peenemaist
kombeist midagi ei tea. Kombed on
siiski tõstetud seadusteks rahvaste
elus. Need on seadused, milledel ei
ole paragrahvi ega käsku. Mõttetead
lane Spencer, kes on uurinud terwituskommete ajalugu on seadnud üles
aluse, kes tähendab, et terwituskommeie ajaloo käik näitab, et tervituskombed lähevad edasi

lühendamise ja lihtsustamise
Talvel on kõik tuisanud lumme. Isegi katusel wöib teha huvitavat suusasSitu.

rada. Mütsikergitamise; algkuju terwituskombeil oli

Narwa on terwe.

täielik enese paljastamine,

Haiguste registratstoon ei naita praeguste muutlik
kude ilmade peale vaatamata midagi ohtlikku.
Praegused ilmastikuorud on sellised, mis kipuvad saama ohtlikuks kodanike tervisele. Selle tagajärjel on

suuremates linnades, Tallinnas ja

praegu pole kartagi, et Narvat mõni

taudilaine ähvardaks. Nii et selle
poo est vähemasti on Narva praegu
esikohal, et ta on terveim linn Eestis.

Tartus hakanud levima mitmed tava

Ka suguhaiguste, selle moodsa pahe

lised Lalwehaigused mis sageli võivad
võtta epideemilise ilme.
Et kuulda, kuidas on olukord selles
suhtes Narvas, pöördusime linnaarst

ametlik registratstoon ei näita midagi
ohtlikku. Hmgestumisjuhte tuleb ette
keskeltläbi üks kuni kolm korda näda

dr. Sulg'i poole. Linnaarsti seletus

arwu kohta on enam kui tagasihoidlik,

las, milline protsent Narva elanike-

praeguse olukorra kohta on väga opti

võrreldes teiste linnade omaga. Ka

mistlik. Epideemilifist haigusift tuli

eriarstide ringkonnist pole kuulda, et
nende töö rohkenenud oleks. Nii on
Narva tervis ka sellest küljest korras
ja momendil narvalased võivad olla

ette sarlaki ja difteritdijuhtumeid möö

dunud aasta lõpul, kuid energilised
abinõud hoidsid ära nende levimise.
Uue aasta esimesel kuul ei ole mär
gata olnud mingi haiguse tõusu ja

uhked, et nad on ..Eesti terveima
linna" kodanikud.

Kas saate kirjad õigei ajal?
Narva postkontor kontroll s post ^jvmde tegevust
Neil päevil sai rida Narva koda
nikke Narva postkontorilt ametliku kirja.
Kõik kirjasaatjad kuulusid isikute hulka,

kes eelmisel päeval olid saanud posti

teel mingi kirja või saadetise. Post
kontorilt saadud ametlik kiri kandis
ankeedi iseloomu — seal paluti kodani

kas tal on midagi kaevata postikorcalduse üle.
Selliseid ankeetlehti saadab postkon
tori kirjadeosakond aegajalt välja, et
posteijonide tegevust kontrollida. Kont

roll ei ole tingitud, nagu mõnel pool
arvatakse, väärnähetest posti j alal,

kult teada, mis kella ajal ta on eel

vaid on tavaline viis, kuidas post

mise! päeval oma kirja kätte saanud,
kas tal on tulnud ette juhtumeid, mil
kiri on väga palju hilinenud ja üldse,

ametnikkude, seekord kirjakandjate, te
gevuse üle.

kontor peab ülevaadet oma alluvate

Töösrlumvaioom elu.
Kveenhclm.
Kreenholmi hiilgeaeg ja
tänapäev.

mil Kreenholmi koolis oli ainult
200 õpilast. Koolijuhatajateks seal on

Tschaikowski õhtu

,,üarmoniis“.

25. jaanuaril algusega kell 8 õhtul koreal-

langeb jälle järk-järgult tööliste arv
tasapinnale, kus ta oli vabariigi algul,
f. 0. 1800 peale. 1. jaanuaril 1934. a.
oli Kreenholmis 1796 töölist ja sama

arv seisab ka praegu tööl. Iga töö
line toidab keskmiselt 3 hinge ja nõnda

söövad praegu Narvas Kreenholmi
leiba umbes 5.500 inimest, kuna enne

ilmasõda andis Kreenholm leiba Ae
30.000 inimesele ja siis oli Narvas
elanike arv 40.000 ümber, kuna praegu
alla 24.000.

Kreenholm ei vallanda
alalisi töölisi.
Pealinna lehtedes 15. jaanuaril oli awaldatud. et Kreenholmi'puuwillawabrikust Val
landatakse suure! määral töölist ja '.et Saksa
maa on puuwilla sisseweoks takistusi teinud.
See ei wasia tõele. Kreenholmi rvabrikurvalitsris teatab, ei töölt wallandalakse ainult neid
töölisi- kes ruiuliste njng ^tähtajaliste telli
miste täitmiseks olid ajutiselt tööie wõetud,
kusjuures neile töölewõimifel oli sellest kohe
teatatud. Küsimus tm ka weel see. kas kõik
need ajutised^ tööjõud saamad Vallandatud.
Kui wabrik saab neU väewil uusi tellimist, siis
wõiwad ka ajutised tööjõud edasi jääda. Aju
tise tööjõu wallandamine ei ole ka toormaierjali puudusest iingitad.

11.tz12.111 meetrit riiet.
RUde ja lõnga hulk, mida Kreenholmi wab-

rik valmistab on õige suur. 1913 a. walmts-

Geltskonnatöö Kreenholmis.

foonijad.
Muusikaõhtu tõotab kujuneda ilusaks, kuna
esinejate hulk on arwurikas. koosnedes Narma
tuntuist wokaal- kui ka instrumentaalsolistidest.

nides.

naisjeltsi tegevus, kus juhiks pr. Grau-

Waimuwalguse äte.
Kreenholmi haridustempliks on end.

Kreenholmi ja praegune 1. algkool.
1. jaanuaril s. a. sai Kreenholmi kool
nimetuse „Linna 1. algkool". Kuigi
see kool seisab riigi algkoolide võrgus,

on ta siiski seotud Kreenholmi vabri
kuga, sest vabriku poolt on hoone,
küte, valgustus ja osalt teenijate pal
gad. Õpilast selles koolis on praegu

nen. Naisselts^' korraldabKkästtõö-kursu-

seid ja toetab vanu pensionäre. Samuti
tegutsev on ka wene naisseltsi grupp

Kruuse juhatusel. Suuremate pidu
de korraldamine sünnib rahvamajas.
Tuletõrjujad jälle tegutsevaima asja
arendamiseks. Kreenholmis on ka kait

seliit, kus umbes meest ^tegutseb

hoova, sinu sulane kuuleb".
Enesealandamise ja

tervitatava ülistamise
sõnalised vormid on kõige paremini
välja arenenud Hiinas.
Enese kohta öeldakse alati võima
likult halvasti. Noorem mees ütleb
enese kohta oma arvamist avaldades
ikka nii: minu rumala nooremehe edev

arvamine. Wanem mees jälle: mina
vana nõder wanamees. Teise isast
räägitakse austavalt, öeldakse: auväärt
hallhabe jne.

Terwitussönades peitub sageli ka
palju soove: Idamaades, kus sõjad
on sagedased, soovitakse rahu. Risti
usu rahva juures soovitakse pikka iga,

jumala armu jne. Kõigis maades tarwitatakse tervitamise! Jumala nime,
kandku see jumal missugust nime tahes.

Õpetaja W. Kuljus kõneles termitusekommete teemil 1% tundi, publik
kuulas näidetega läbipõimitud kõnet

tundeid. On ka olemas rahvaid, kus

lõbusa meeleolu.

suure huviga. Tihtigi tõi kõne saali

tervitamisel hõõrutakse vastamist põski.

Eesti riigimajandus.

Kontserdil kwarteti esitawad wennad
A Udrik ja A. Udrik (wtiul). E.Rapsel lwiola)
W. Bock (cello), ktnwertl saadab S. Klenski.
Klawerisoolo kannab ette L. Wahter.
Lühikese ülewaate Tschaikowski elust ja loo
mingust annab K Maasil.
Tschaikowski mälestamisõhtu uudisürituscna wäärib publiku tähelepanu, pealegi kui
sissepääs on wabatahiliku maksu eest ja kassa
ülejääk läheb tööta muusikute toetuseks.

AENA Narva osakond 10 a,
UGNU Narva osak. saab maikuus
10 aastaseks. Aastapäeva pühitsemise

päevaks on määratud keskmine neli

pühi püha 21. mail. Päeval oleks
suurem aktus vabas õhus, lipuõnnistamine ning noorte ettekanded. Õhtul
vabaõhuetendus, kus mängitakse Rabintranath Tagore „Ohwer", mille la
vastamisele on juba asutud.

Kui enamlaste komitee

liige smi, Anna K. pistis
armuke ega plehku.

Enamlaste aega iseloomustav/
dokument.

rei neiu Anna K., enamlaste komitee
kassapidaja, on pistnud plehku ühes
komitee liikme Johannes B-ga, keda
Sigula külas keegi Iablokow ühes Sigula mehe abil tabanud ja siis vahi
all Walkla tagasi toimetanud.

„Meic hing olgu nii ilus
hui fõuiew pöifee...4'

Kriis on möödumas. — Eesti majandus astub uude ajajärku. — Auk»
kimonopol lõpetamisele. — Tööstusest on kadunud ligi 160 milj. kapitali.
— Krooni ümberhindamine elustas eksporti.

Majandusministri eelarvekava.
Riigikogu koosolekul 16, jaan. esines ma

jandusminister K. Seller 2-tunnüife eelarwekönega, kus majandusminister awaldas
järgmist mõtteid.

Meil on seljataga 15. a. iseseiswa Eesti
majandnst. Sellele me rajame oma uue majanduskawa. Käesolewal aastal
astub meie majandus uude ajatärku:
majauduskriis on kõigi tunnuste järgi möödumas.

test. Põllumajanduse toodangut on tõstetud.
Minister wõttis lähemalt arutusele • karjamajapidamise edendamise küsimuse. Kuid ka
wiljakaswatust on 1925. a. alates laiendatud
tundumast. Nii eelolewal eelarweaastai on et-

tenäha leiwawilja ülejääki 52.000 — 51.000
tonni

Ja sellepärast edaspidi rukkimonopoli jatkata
ei saa.
Meie põllumeestele peaks wastv tuldama sel
lega, et tõkestataks wälismaalt rukki sissewedu
täielisest. Sellest abinõust oleks küllalt.
Tööstuse kohta

ütleb minister, et tööstusest meie ei ole saanud seda kasu, mida lootsime. Tööstus peab

Läti sai iüiial
Korwpafli-maawõistlus lõppes
39:34.

Tallinn, 21 jaan. Eile õhtul peeti
Kaarli t. võimlas korwpallimaawõistlust Eesti-Läti. Läti pani mängu al
guses välja reservid ja tõi paremad
mehed alles poolaja keskel sisse. Eesti

võitis kõigile lätlaste kombineerimis
tele waatainata 39:34, kuigi teise pool

aja lõpp oli äärmiselt terav ja ohtlik

ja lätlastel puudus paaril korral ai
nult üks korv sellest, et pääseda juh
timisele. Võistlust jälgis üle 400 pealt

sed veel järgmist:

Meie Ise altar, mis pühendatud
jumalanna Amaterasule, Jaapani va
litseva perekonna esivanemale, on
püham paik meie keisririigis. Siin täi
detakse wanad tseremooniad nende liht

see kestnud tuhandeid aastaid ja saab
disteks.

„Laske meil olla üks hing nii rahulik ja ilus kui tõusev päike hommikul".
Sarnast hinge soovivad Zaapani tütarlapsed.

Meie oleme lillede armastajad.
Iga aasta varasuvel meie õpetajad
annavad meile lille seemneid. Meie
asetame need mulda. Kui nad on
täiesti õietes, siis iga õpilane toob
oma parima õie klassi. Siis on meil
õite näitus."

Täpne «entsüklopeedia".
Kõige huwitawam raama: Kreenholmis on

prl. Subani juhatusel ja lastekodu

Kreenholmi puuwilla-wabriku kohta matemaa

Wene valitsuse ajal on õpilaste arv

kasutab 80 last, keda^töölised töö ajal
peavad lastekodus.

peediast" teatab, siis wõib igaüks kihlawedada,

vaataja. Kohtunikuks oli Th. Mast
(Eesti) ja Ingelmans (Läti).

Fuiimehed treeniwad.
Eesti Jalgpalliliit, kes tänavu tal
vel suurt rõhku paneb jalgpallimeeste
arendamisele, on algatanud kõikjal üle
maa hoogsaid jalgpallimeeste sisetreeninguid. Narvas on selle algatuse võt

nud oma korraldada Narva spordior
ganisatsioonide kogu, mistagajärjel ree

del, 23. skp. algawod Narva Eesti
ühisgümnaasiumi võimlas jalgpalli
stfeharjutused spordiöpekaja Rudolf
Utt'i juhtimisel. Sisetreeningust võtab

oja .Wõitleja", NMKU, NTHK ja

„Astra" mehi, umbes 60 mängijat.
Treening treenib kaks korda nädalas
kuni märtsi lõpuni.

2Varwa wooremiingiiad Tui"
linnuga vammu kutsuma.
Narvas leiab laialdast harrastamist weeremäng (reegel), mida mängi

takse „Ilmarise", „Harmonii", kalevivabriku jne. weeremünguteedel, kus
igalpool on niipalju mänguharrastajaid, et kõik teed on pea igal õhtu!

tilise täpsuse. Kui hra Mitt oma .enisükloet isegi wanakuri ei suuda neid andmeid ümbar lükata, sest nad on 100% õiged. Sellega

Nii on kadunud 10. a. jooksul üle 100 milj.
sest peab aga lõppema.

Eksporti peame mitmekesistama, meie ei
saa seda kontsentreerida ainu t ekspordi alale.
Kaubandust käsitades ütleb minister, et

rahawääriugu ümberhindamise osutu» meil
paratamatuks.
See oleks osutunud hädaohtlikuks ekspordile,
kuna mitmed «välisriigid wiisid läbi wäüringu
ümberhindamise.

Importkaubanduse suhtes on aga wajaltk,
et me Võimalikult kiiremini Vabaneksime mo
nopoli litsentside kammitsast.

Mis puutub 1934/35 a. eelarwesse, siis ou
see eelmiie majandusaasta eelarwest suurem.

Seda on põhjustanud wääringu ümberhinda
mine.

Samal riigikogu koosolekul olid weel mõ
ned sõnawõtud sõjalaewade müügi kohta.

kinni. Keeglimängijad on koondunud
Narva Veeremängu Seltsi, kes muu

Kreenholmi algkoolile saadetud kir

jas räägivad Jaapani kooli tütarlap

olema selleks kanaliks, mille kaudu rahad jooksewad kokku ja ajatundlikult juhitakse rahwamajandusse inwesteerimiste ja finatseerimiste
näol. Seda ülesannet meie tööstus seni et oie
täitnud. Wühe sellest,
meie tööstuses kogutud kapitalid on osalt
teadmata kuhu kadunud,
arwatawasti wälismaale, kindlamasse kohta.

kr. Niisugune rahapumpamine Eesti majandu

Eesti majanduslik areng 15 aasta jooksul
on olnud suur. kõneleja nimetab siin maare
formi ja põllumajanduse arengut. Uks külmandik Lesti rahwast elab maareformi tulemus

Huvitavat Zaapani õpilaste kirjast.

464, kellest V3 venelast ja 2/8 eestlast.

laste arv oli Saksa okupatsiooni ajal,

alandamiseks on välja arenenud ka
sõnalises tervitamise osas Heebrea
rahva ajaloost piibli kaudu teame sar
naseid lauseid, nagu on: «Räägi Ie-

tuleb otsida sellest, et peopesa inimesel
on kõige tundelikum kehaosa — sellega
võidakse avaldada kõige paremini oma

W. Muurmetsä, A. Wahter

naiskodukaitsjate arw, kes^tegutseb pr.
Kalkuni juhatusel. Lastekodu tegutseb

olnud 1000 Umber. Kõige väiksem õpi-

Ka suudluskomme on väljaarenenud
ninahõõrumisest. Terwituswiisi enefe-

Laulus esinewad prouad J. Pajo, W. Ersto.

arwe- ja torieriosakonna juhataja hra Mitti
^entsüklopeedia . See raamat on hra Mitil
alati taskus. Eriti huwitaw on see, et Miti
wäike entsüklopeedia sisaldab kõik andmed

Andrejewi juhatusel ja ^samasuur on

juseid

prl. Ofril, hr-d J Wiadimirow, A Kutusow,

NMKU'l on üldse 6—7 mitmesugust
Silmapaistev on ka^Kreenholmi

maha jne. Teise inimese poolehoiu

Käeraputuse tervituskombe põh

10.898,500, 1935 t. lõnga, 1927 — 10.493.800,

1930 — 11.412.111, 2494. t. lõnga. Esimene
arv näitab riiet meetrites ja teine lõnga ton

astmel ei ole samane tervituskomme
mõeldav. Kui näiteks üks 8 puudane
enese maha viskaks, siis ei ole ülessaamine kerge, võtab ka kahtlemata
palju aega. Hilisemad vormid mahawiskamisest on: silmili maha, põlvili

ebamuuflkaalseilegi.

ka edasi kestma. Kui ehitatakse uus
altar, jäävad tseremooniad ikka en

klubi, tus ka liikmeiks vanemaid tööli-

kiiretempolisel ajal ja meie kultuuri

suud.

sustes ilma uuendusteta. Nõnda on

seid.

wanem worm on mahaheitmine.
Löuna-Aafrikas visatakse tervitamisel
päris selili maha. Arusaadav, et meie

muusika on meloodiarikas, täis lüürilist elegismi ja tunnetesügawust, tungides hinge ka

Seltskondlike organisatsioonide poo

2550 t. lõnga, 1928 — 10.663.820, 2291 t
lõnga. 1929 — 9.476 638, 2483 t. lõnga ja

mise tervituskombe

nenum fuudluskomme. Suudeldakse
maad, jalgu, kuuewolte, käsi, nägu ja

Igaüks on kuulnud kuulsaid aariaid oope
rist .Padaemand" ja Eugen Onegtn", kõiki on
waimustanud Tschaikowski romansid ja sün-

misi, seda selleks, et teada saada võõra
lõhna, kas on see sümpaatlik või mitte

poolehoidu. Enese alamaks tunnista

võitmiseks on tervituskommetest lewi-

lest on Kreenholm väga rikas. Esirin
nas sammub RMKU Gustav Kalkuni
juhatusel. Agar mees on ka A. Täkk,
kes on iga feltfi liige. „Imkasse" kuu

luvad ka Kreenholmi tütarlapsed.

sega tahetakse kätte saada tugevama

Tschaikowski mälestamisõhtu kontserdi. Kontserdi kawa on koostatud paremaist kompositsi
oonest Tschaikowski loomingus. Tschaikowski

14.242 tonni lõnga. Eesti ojal on wabrik walmi^tanud: 1920 — 7 717.700 m. riiet ja67?t.
lõnga, 1921 — 4.813.800, 525 t lõnga, 1922
— 9.443.000, 1390 t. lõnga, 1923 14.626.000,
2165 t. lõnga. 1924 — 8.165, 1870 t. lõnga.
1925 — 11.005.000, 4605 t. lõnga, 1926 —

tas Kreenholm 50238.120 meetrit riiet ja

ja kartust tugevama ees. Tervitami

dab ^Muusika Suudio' .Harmonie saalis

olnud W. Solowjew 1874-1887 a.,
Kreenholmi algkooli juhataja J.
Praegu Kreenhomis 1796 töölist.
A. Tarabukm 1887-1906, A. Iaanson Wälbe, ostes Tallinnast ühe bukinisti
Enne maailmasõda, 1913. a. oli 1906-1931 ja Jüri Wälbe 1931 a. juurest soololaulude kogu, leidis leh
Kreenholmis 10.470 töölist. Siis oli alates. Maamulda varisenud Jaan tede vahelt enamlasteaegse erakirja,
vabriku saaduste ostjaks suur ja lai Speek on olnud seal õpetajaks 33 a. milles räägitakse Walkla mõisa neiu
Wenemaa. Pärast
sõda langes
koolist
võrsunudUIU
mitAnnaU)UiUU{v|i«
K. wahialla
võtmisest. Leitud
4VVIICIUUM*
| mv* v* turg
•Miivyv*'Kreenholmi
JllCCllljeiUll lUUIlf*
UHon
11’vvjUUW.v
lUUytUWU
«vvlVUU
ja siis tuli vabrikul hoopis väikse arvu med silmapaistvad isikud, nimetame ajalooline dokument saadeti J. Wälbe
lUUVk 4/tif aIa fO rt tl rttrtl ntt J* f.... L CY\ ^ ~ t * L *i 4 /\ * < _ V f«*_ • v MMuonaamBMUHi
töölistega tööd jätkata. Eesti ajal on
siin kaitseliidu ülemat kindral Roskat. poolt 19. jaan. vabadussõja ajaloo
Kremrholmis töölist olnud: 1919. a.
Kooli ruume kasutavad ka noored toimkonnale.
1.851, 1920. - 1.899, 1921. - 1.556, organisatsioonid, peamiselt võimlemi
Selle dokumendi sisust on näha, et
1921. - 1.140, 1923. - 1.957, 1924. seks.
27. veebr. 1918. a. Walkla mõisa meie
— 2.505, 1925. - 2.995,1926. — 2.724,
1927. — 2 790, 1928. — 2.545, 1929.
— 2.685, 1630. — 2.662. Sellejärele

algkuju vanemast ajast.
Tervitamise põhjuseks tuleb Lugeda
enese alamaks tunnistamist — hirmu

ja isegi jalgu. Araablaste juures pa'
newad tervitajad isegi ninad vasta'

seas peab ka linnawõistlusi. Nii näiteks
käib praegu kibe ettevalmistustöö veeb

ruaris pidamisele tuleva Tallinna Narwa veeremängu linnavõistluse vastu.

Narva grupid peavad harilikult
juba sügissemestril omavahelised võist
lused, mille järele jaotatakse mängijad
klassidesse.

Linnavõistluse meeskonda pääseb
kümme paremat Narva veeremängijat, milliste valikuks erilisi katsevõist
lust ei peeta, kuna linnameeskond koos
tatakse saavutatud paremusjürjekorra
põhjal. Ametlikul võistlusel mängitakse
ainult rahvusvaheliste määruste järgi,
f. 0. mahalöödud keeglid loevad ainult

1 või 2 punkti. Wana Hamburgi punktilugemist harrastatakse ainult , oma
vahel" mängides.

Ilmus trükist «Põllumajandus"
nr. 3.
Sisu: Eesti-Soome kaubawaheius. — Mis
sugustele talusööradele rajada piimakarja talwist söötmist? Th. Pool.—Sõnnikulauda sõim

suuremale karjale N. Masso. — Kui palju

wõib sigadele sööta kartuleid? L. Woltri. —
Werejahu ja liha- ja kondijahu segu looma
söödaks. J. Saarson. — Kuidas saame häid
talukoeri? Prof. K. Saral. — Kontrollpesad.
L. Krrusental. — Missuguseid wõimalust on
Eestis korakullilamba kaswatamiseks? Kr.
Jaama. — Iahiseadus ja põllumajandus. J.
Micheljon. —

Piimaühingute päew.
Piimaühingute tegewuses on üleskerkinud
terwe rida küsimust, millistele on tarwis leida
lahendust ühise kawa järgi. Selleks korraldab
Eesti Ühistegeline Liii koos teiste wastawate
kejkasutistega üleriikliku piimaühingute päewa

3 weebruaril k. a. Tallinnas .Estonia' teat
rimaja sinises saalis. Päewa algus kell 10
hommikul. Päewakorras on rida referaate.

Lõuna-Eesti põllumeeste kokkutulek
Eesti Põllumeeste Selts Tartus korraldab
„Wanemuise" saalides pühapäewal, 28. jaanu
aril Lõuna-Eesii põllumeeste päewa, mille ka-

was on kõnekoosolek, rahwapidu ja loteriiallegri.

on nüüd seletaw ka see asjaolu, et wabriku
walitsuse ja tööllsie wahel ei tule ette aru
saamatusi.

Kõnekoosolekul esinewad kõnedega Põllu
meeste Seltsi esimees prof. K. Saral ja Waht
koolide juhataja agr. M. Sõrra.

Nr 9.

UMitMft teata je

Uuesti avatud.

Suur inventuuri

Preili vajab puhast

vorsti* ja piimakauplus

väljamüük iyj.fr.

ESTimfl

16. jaan. kuni 1. veebruarini 1934. a. *-*——

Joalat. K. PITSI jalanõude ärisJaalat.
Kõik jalanõud on müügile lastud imeodavalt. Palun sisse-

U

Jcala f. 9, Kiriku f. nurgal.

TUBA
köögi tarvitamisega. Pakk.

slt. ..Korralik".

Juhuslikult odavasti müüa
täiesti korras ja vähe peetud

Ärajooksnud

ostudega rutata, sest see niipea enam ei kordu. mses

Ita K. pitsi. Kaim

t,

f

must, rinnal valge kriips.

| | O-ii. „Narva Kirjastusühisuse" j~j

TRÜKIKODA

I NARVAS, SALME TAN. 6. !-: TELEFON 34. |

Kinnipidamise ja ostmise

eest hoiatan. Ärafoojate

vaevatasu Kr. 10. Aadress:
7-es Peetri tän. 45.

autobuss sõiduplaan
l*feft septembrist kuni
muutmiseni.

Liiuipidaja B. Hek
N.-ZZefuu, Luha t 8, tel 31
Arlpäcwadel

fiivan, kaks tugitooli, kuus
tooli ja laud. Teateid saab:
Vestervaili i. 16-a, krt. 10,

kella 3-7 õhtul.

Rarwa-Iõesuust:

Kell 7 30 (Peetri platsile)

• ■« fHIIVlIHIj
Vestervaili t. 27, krt 2
Telef. 196.

Laste- ja MMM

, 13.60 (raudteejaama)
, 20 00 (raudteejaama)
Narmast:

Kell 16.30 (Peetri platsilt)
, 14.30 (raudteejaamast)
, 20.4b (raudteejaamast)
PühapSewadel
Rarwa-ISesunst:

VALMISTAB:

Vastuvõtmine on igal äri

aruandeid ja eelarveid,
müürilehti,
kontoriraamatuid,
igasuguseid plankette
ja muid trükitöid.

päeval kl. 3 — 5 ja 7 — 8;
pühapäeviti kl. 12—1.

Kell SM (Peetri platsile)
. lZOO (rdt.-jaama)
. 19.30 (rdt.-jaama)

JDanja*
määrake reedese

Kell 9.35 (Peetri platsilt)
. 13.35 (rdt.-jaamast)
, 2045 (rdt.-jaamast)

asemele uus
kahlamine.

Dr. II. Heli.
Tripper, siifiils Ja naha
haigused.
Vastuvõtt 10—1 ja 4—7.
Vabaduse t. 29, telef. 208.

Kõrguspäike.

Narmast:

Sõiduhinnad: Peetri platsile 35 s.,
raudteejaama 56 senti. Õpuritele

il
sin

25 senti.

)9 Hais-, nn ja Atkanm
Wastuwõtmlne

üliriigini iri:

Tellimised täidame korralikult
kõige lühema aja Jooksul.

loata tän. 10. (Omas majas).

Hinnad väljaspool võistlust.

p

Töökulude ökonomisee■ rlm
rlmise tõttu teen kõlksug.
ug.W

Elan nüüd
Suur tän. 15

tunduvamalt

(Lusti apteegi vastas)

Odavamini kui
mujal

Silmaarst

I *kellasepa töid■ i
Töö eest pikaajaline vas
Lugup. keilasepp

L

üf* Petrov
ovm

J

JVafvas, Tallinna
mnt. 15—2.

MiiUk vabriku hindadega.
Restide mililk alla vabriku hinna.

Soodsa hinnaga müüa

Dr.fi,

». I Kisilbasch Salme tän. 1.
Vosiuvõtmine ärip. 9—2 p. (Tuisu kaupluse vastas).
ja 6—7 õht.

Pühap. 10—11 e. I.

ig# pšew kell* i t — 1 la 5—7

Elan nüüd
Salme t. 2 (Tuisu majas)

Dr.

Müügil kodumaa vabrikule riidekaubad: kõiksugu
kalevid, drapid, pos'on, sheviot, krep Uih, kastor,
triko ja igasugust siidi ja puuvilla riiet.

Narvas,

tutus.

Jaata fin. 19, Sinka majas
juhkentali apteegi kõrval

P
Naishalgusta eri*-*t.
Vt-tuvõtt ki. V-,9 — lf‘j 10 j
kl. 3—5 p, I. teief. 3 ?

A S- ,.Will'\*i
soowib osta keskmises
suuruses

Sugu- ja nahahaigused
Wastuwõtmlne igal SrlpSewal

hommikul kella 8—9 Ja
õhtul kella 5—8
Pühapäewii kella 12 I
Waige tänaw nr 5

padjad ja muu maja kraam.

Näha iga päev kl. 3 — 6.
Uusliin 5, hoovis, küsida
resforaanis.

D
D

Selge pilgu

ii

0

nii riigi- kui majandusellu puutuvais küsimusis
omab see, kes loeb erapooletut, demokraatlikku
ajalehte

ii
ii
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J,Al. Teataja" informeerib teid kõigist

Ärimeestele, töösturitele ja kõigile teistele,

sündmustest kodulinnas ja tähtsamaist

kes huvitatud reklaamist, pakub „Aiut.

päevauudistest nii sise- kui välisriiges.

D

Teataja" parimaid võimalusi.
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Vastutav toimetaja August Roaenvald
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