Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefonid Nr. 4 ja 79.
Toimetaja kõnetunnid
kella Li—1.
Talitus avatud 9 -6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti
m/m ühel veerul, tekstis

Üksiku numbri hind 5 senti.
Tellimise hinnad:

ALUTAGUSE ELU

1 kuu postiga 20 senti
2 kuud
M
60
110

Tellimisi võtavad vastu

Jõhvi la Alutaguse häälekandja

8 senti m/m ja lehe
eesotsas 6 senti m/m.

Nr. 46.

220

12

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

I. aastakäik.

Jöhwis, rreljapäewal, 18. detsembril 1930.

„Eesti Ruhri" OMA AJALEHT «Alutaguse Elu"
Ilmub Jõhvis kolm korda nädalas. Teda loevad kõik ringkonnad. Aastas maksab leht 6 kr. 75 senti.
Tellimisi võtavad vastu kõik postkontorid ja tellimiste vastuvõtjad. Lehte võib tellida ka üks kord nädalas.

30 ioululaple niitirö fcipumaj louDQetools.
MM-Mus & Artur, Wriwtus % Mr ju MMi 1 Luus
füütfiö Mtiisle MklliW iiBlüitele.

3. Mli
Mõisteti politsei tegevuse segamise eest 10 krooni trahvi ehk mittemaksmi
sel 2 päevaks aresti.
16. detsembril tuli Narma 2. jaos- a;al olid sportlased läinud oma riidepakouna rahukohtuniku juures harutusele
nennstuppa. Politseil oli tarwis

Narma linnanõunik Joh. Metsa talu

Päewapttditõöstus K. Ärtus Narmas, Wiru tänam

süüdistus selles, et ta oli seganud polit
sei tegewuft. Möödunud suwel oli Narma

3—1, teatas meie 1930. a. jõululapse rrõistluse korraldawale komisjonile, et ta teeb kaunimale tütarlapsele jõulu
kingituseks tasuta pildismrrenduse loomulikes märtsides.

iiunaspordiwäljal kärarikas jalgpalliwõistlus. Kaotajat meeskonda pilgati.

R. Käsperi pagari-töüsrusKarmas,Torni plats 2,

Keegi leemamereliue sportlane ei kanna

saadab kotitäie maiustusi jõululapse-möiftlu«ele.

tanud pilkamist, ta tormas ühe pealt-

Joh. Ro'0sjpün - Rarmüs, Suur tän., armetus

maataja juure ja lõi sellele tugema hoobi

30 krooni wäärtuses lasteraamatuid ja mänguasju.

näkku. Löömist nähti pealt. Isik, keda
löödi, teatas sellest kordnikule. Wahe-

T. La osi mööbliän Narmas, Posti tän., saadab
jõululastele 20 kr. wäärtuses mänguasju.

Meie lehe jõululapse-mõistluse tvrraldaw komisjon

Läinud pühapäema õhtul tabati teolt

10-aastane Kaarel Kalmus, kes tahtis

jõulunumbris on jõulujutlused praost J. Jalaj alt, õp.

G. Kiwistelt, õp. W. Kuljuselt, jõulu-joonealune

„üilme" Narvast.

mr. M o r j e n i l t ja hulk teisi huwitawaid kirjutisi.

Laip raudteel.
Teisipäewa öösel kella 1 paigu leidis
raudtee remont-tööline Sorida jaama

Teisipäewal pool 4 paigu kustus

list, kes kõrwaldasid lobjaka ja elektri

Narmas elektriwalgus. Alles pool tundi
hiljem hakkasid linnas jälle põlema lam
bid. Selgus, et wiga peitus Kreenholmi
elektrijaamas. Praegu tuleb Narwa-jõe
ülemjooksult rohkesti lobjakat. See täitis
elektrijaama kanali. Teisipäewal peale

jaam wõis jatkata wooluandmist.
Seesugune rike on igaastane nähe.
8—10° külma juures koguneb lobjak tur
biini juure ja ummistab selle. Turbiinid
praeguses olukorras on lobjaka tulekul

lõunat tungis lobjak turbiini juure ja

jõudmisega kõrwaldub see puudus, sest
nendele ei pääse ligi enam lobjak.

ummistas selle. Kohale saadeti mitu töö

kaitseta. Alles uute turbiinide kohale

Täielik
fõuluvälfaisiüuk
võlsilcmaia odavate pindadega.
KRISTALL
KAUPADEST - klaasid, karahvinid, m r=j
— -- suhkrutoosid, lillevaasid, tualett tarb d jne. — — Ml W1
ALANDATUD HINDADEGA - seina-, laua-, taskuIsi — — ja kiiekellasid (kuld, hõbe, mkel ja teras). — —

HÕBE JA ALPAKA KAUBAD - noad, kahvlid,

lusikad, koogilabidad, paberonsitoosid, paberiuoad, pliiatsid, M, iggi

— — — sulepead jne. ja — — — ISU ISI

BraisiKULDASJAD
—lipsunõeJad,
ilu-, kihla-ketid,
ja laulatus
sõrmused
— — broschid,
armbandid
jne. — —

K/M.
A. SCHMIDT
Jõhvis, Narva tän. 4. Telef. 6.

lähedalt raudteelt tuudmatu mehe laiba.

Laip kõrwaldati teelt. Selgus, et leitu

xm Järwe walla elanik Jwan Winog r a d o w, 53 a. Mana. Mehel oli tas
kus wiinapudel, mis oletda lubab, et
surm tuli liigsest wiina tarwitamisest,
pealegi ei leitud laibalt mingisuguseid
wägiwalla tundemärke.

«Tarakuse kaitseliitlased korraldavad
refeiaat-õhtuid.
Kaitseliidu Tarakuse rühma poolt on
algatus tehtud referaatide korraldami
seks kohapeal. Esimene reseraatõhtu on
koorejaama ruumes 17. dets. kell 6 p. l.

põlema panna Johannes Tunde hooned,
et siis löbupärast maadata, kuidas põlewad hooned ja jooksewad tuletõrjujad.
Esmaspäewal selgus, et sama 10-aastaue poisike oli 4. dets. süütanud põlema

me pannud 2 märgust. Poisi manemad
seletawad, et nad ei suuda hoida „karu"

dal piiriwalwuri, kes olewat tahtnud ta
kistada tema ja poja üleminekut. Fuks

Kaaweri ja Kääri saatus olewat õige
kehw. Wangistamisel annud nad palme
Eesti kommunistide juhtidele, et wabastataks neid. ^Kõrgemad wõimud" leid
sid, et meeste põgenemine pole olnud
hädawajalik ja et nad oma tegudega on
koguni halwanud Eesti põrandaalust lii
kumist, milleks paigutatud Eesti „suurkommunistid" üksikwanglasse. Kaaweri

töötab praegu wangimaja kingsepa-tüö-

ja Kääri tuju on üpris rõhutud ja nad

kojas, kuna ta poeg paigutatud Rõuk.

kahetservat Eestist põgenemist.

kes wiibis pikemat aega Leningradi GPU

wanglas. Seal kohanud ta Eesti «kinni

Pavel Puschkini ärilised «operatsioonid41 Narva pankades.
16. dets. oli Rakmere-Paide rahuko
Puschkini allkiri. Pöördel olid W.
gu Narma istungil weksliwõltsijate päew.
iTitiui, Aleksander Bessaborkini ja 'ri.
5 meksliwõltsijal tuli wastust anda ra Tartlandi allkirjad. Weksel läks protesti.
hukogus.
Selgus, et W. Karenini allkiri oli wõlt24. jaanuaril s. a. diskonteeris Kose sltud, mida tõendasid ka kohtu eksperdid.
wallas Uft-Zerdjauka külas elutsew Pa Wõltsijaks osutus Parvel Puschkin. Koh
lvel P u s ch k i n Narma majaomanike tus tunilistas Puschkin end sündi.
pangas 150-kroonilise weksli tähtpäeWeksli wõllsimije eest karistas Ratmaga 24. IV. 30. Wekslil oli Palvel mere-Paide rahulogou Kose malla talu
waoirMasiiiÄšejarw?«9,5«*»T

Jõhvi lastevanemate koosolek jäi

semaid kommuniste Walter Kaawe-

rit, Leonhard Kääri, Gustaw Fuk
si j. t.
Fuks seletanud, et tema on põgene
misel lasknud maha Lömmi kordoni lähe

, ~i MTjnrrrrim nn—Trr—irr'--nrr —*

Autus Aumulk:
Uudis kirjanik Hugo Raudsepa sulest.
Pealinna ajalehti äsja läbistas teade,
et meie populaarseim näitekirjanik Hu
go Raudsepp on vanaasta ärasaatmiseks

ja uueaasta vastuvõtuks kirjutanud eri
lise revüü ja selle ettekande ainuõiguse
lubanud Tallinna „Draama-Stuudiole“.
Mis seal õieti kirjutatud, see on alul sa

ladus ja igaüks on huvitatud nautida
H. Raudseppa tõeteri.

Nüüd. on saabunud H. Raudsepalt

teade ja luba — selle erilise revüü ette
kandmiseks vanaaasta õhtul ka Narva
Eesti selts „Ilmarisesu.

Kuna Narvas kõik H. Raudsepa näi
dendid on leidnud lavastamist ja tema

viimased suurteosed „Sinimandria“,
„Snnai tähistel" ja „Mikumärdi‘( tekita

JõHwi Ühisgümnaasiumi lastewanemate koosolek jäi pidamata 14. skp., et
tormiline arm lastewanemaid koosolefnle ci ilmunud. Uus koosolek peetakse
uuel aastal.

Möltsirrud weuna Aleksander Puschtiui ja

Sergei Kutusomi allkirju. P. Puschkin
tunnistas end ka selles süüdi, lllahntogu

mõistis Pumet Puschkini sarnuli 3 aas
taks wangiroodu.

Põllumajanduse kursused Kuremäel.
Jõhmi piimaühingu korraldusel pee

Tänavate kindlaksmääramine, kus

sundmääruse nõuete kohaselt 1931 aas

takse Kuremäe rahwamajas teoreetilised
j-l praktilised looma-, sea- ja põldtaimetasmatuse kursused. Kursustel loemad

„... Elan nüüd kõige luksuslikumas
korteris ja mulle kuulub maailma ilu
saim neitsi“.

kontsessiooni-maksu.

uide Peetri pl. nr. 8 ja Viru tän. nr. 1

Wabariigi walitsuS otsustas nõuda

üleandmise kohta 1931. aastast kod-dele

riigipõlemkimitööstuselt 1931. a. konrsessioonimaksu iga aasta jooksul mäljakaemakud põlewkiwi tonni pealt 7,5 senti.

Johannes TammNie ja Jakob Vebefile.
Kod. Ivan Lischacvi palve tee- ja söö

gimaja avamiseks ühes sissesõiduhooviga 1931. aastaks Tallinna maanteel
Dultscvi majas nr. 27. Vennad E. ja G.
Nobel’ite palve pikendada 27. mai s. a.
volikogu otsusega lubatud maa alade

LÕbusõiMäev liukk:s.
FloriidaS juhtus plahwarus lõlnu
sõidulaem „Enreka Secoudil", mille

rentimise kuueaastast tähtaega 12 aasta

peale ja lubada uue torustiku paiguta
mist petrolcumi paagid otsesihis sada
masilla juure. Linna Vaestelastekohtu
liikmete valimine 3 aasia peale. Voliko

tagajärje! läks põlema laeiv ja hulkus.
lUe iolmofüimic iuiu.eje vri
innd.

1931. aasta peale. Volikogu korraliste
koosolekute kindlaksmääramine .1931.

dllrrwa linnas ja Wirumaal on üldse

tuna teised päästeti.

Vi^unml 360 iäastusi.

gu juhataja ja asetäitjate valimine

360 tööstust, nlllleft tegema id 271 ja ieisinaid 89. Tegema ist tööstustest ou siurrtövstusi 25, kesklööstusi 79 ja wäikeröös-

aastaks.

„PÕK4A EL.844" on juhtiv leht
Narvas ja Alutagusel.

Suurepärane film! Draama 9 jaos
tsirkuse näitlejate elust
II. Na lja pllt.

Vanadus on kole. Tunnen seda ai
nu
les nüüd,
juuksed on läinud
halliks ja ma ise jäänud jõuetuks ming
nõrgaks...“

Täna ja edasi!

Tel. 108.

agr. Timusk ja Wihula jaosk.-aar.

Timpman.

Riigi põlevkivitööstuselt nõutakse

nende alkoholiliste jookidega restoraa-

sid sensatsioone, tõstab van auast a-õhtu-

ne pala ka Narva publiku uudishimu.
Revüü lavastab „Ilmarises“ A. Arr y,
kes lavastas ka „Smimandria“ ja „<Sü
nni tähistel“ omal ajal „Võitlejas“.

peremeest Pawet Puschkini, 52 a. waua,
3-aaslaje wangirooduga.
Sama Palvel Puschkin oli weet mõltsiuud ühe 120-kroonilise ja ühe 50-kroo-

uilise weksli. Raha oli mälja wötuud
Narma mast. krediit ühisusest. Ta oli

pidamata

küsimus. Kod-de Julias Tamme ja Ida
Ruusi palved nõusoleku avaldamiseks

maos.

MUMees mõisteti Miifimife$ 3«. UMM.

refer. on peale pühi kesknädalal.

linnas kin. nr. nr. 414, 415 ja 464 all lin
na omanduseks algkooli tarins ostmise

süütas põlema Kiwisoo loomalauda.
Suwel on ta põletanud karjas puuriite ja kodus tahtnud põlema panna ka

puukuuri. Kaarel Kalmus on meel toi

detsembril.

Kaaver ja Käär kahetsevad äie piiri põgenemist.
Hiljaku jõudis Wenest Narma isik, Wene kaswatusmajja.

rattal. Wiimane ei lubanud ratast ja
ajas ära poisi. Poiss mihasms ja ta

2. Peetri tän. nr. 17 asuma Johannes

Refereerib A. Waher teemil: „Kas mo
raalne wõi aineline tasu?" — Järgmine

tal tulevad jalgteed ehitada ja korda
seada. Surn. A. Pantelejevi pärandus
tombule kuuluva kinnisvara Jaani ees

misel Junnistas Ä. Kalmus end süüdla
seks. Ta oli tahtnud sõita Kimisvo jalg

Kiwisoo loomalauda. Tuletõrjujate ener
gilise tegewuse läbi suudeti päästa tu
lest elumaja ja teised hooned. Ülekuula

Narva linnavolikogu päevakord 19.

KUMM M M Lumi. Mm DiirioM.

Tabamisel tunnistas end

süüdi.

kaustas. Lehes on pääsetäht „Jlmarise" jõululaste jõulu
puule, mis korraldatakse 3. jõulupühal. „Põhja Eesti1

Lobjak ummistas elektrijaama turbiinid.

illlise rahatrahmiga ehk selle mittemaks
misel 2-Päemam arestiga.

Süütas lõhu pärast maju, laule ja pilkame

lapse hulgast walitakse -3 poissi ja 3 tüdrukut — jõululast.
—kellepildid awaldame jöululaupäewases „Põhja EeStisS
„Põhja Eesti" pühade-uuw.ber tuleb erakordselt suures

M Dl W IMtiH

Politsei kogemusele wahele segamise

pärast möeti linnanõunik J. Metsatulu
!i'iHuutujele. Narma 2. janrmiaü rahu
kohtunik laristas J. Metsakalu lOllrvo-

8- iie DI W f&üMiiaipjt

otsustas awaldaha 30 jõululapse -15 poisi ja 15 tüd
ruku — nimed laupäemases ,,Põhja Eesti" numbris. 30

,Lembi“ Kukiusclt.

kindlaks teha ja ta lats riidehoiuruumi.
Siuna ei lasknud kordnikku linnanõunik
Joh. Metsatulu.

91

tusi 167. Töölisi on kottu Äcarwa ja Vi
rumaa tööstustes 11.065, neist meig
6 906 ja naisi 4 159. Tööliste üldarwust
üle poole asub Narma linnas.

ELU

Eelieadel Järjekorras «Tema armastus» (Toselli serenaad) veetleva Gloria Svansoni kaast.

Mr. 48.

.Aluta

Palve

Huviõhtud.
Üks ettepanek maaseltsideie.
Käes on aeg, kus pikad õhtud soodustawad kõigi organisatsioonide tegewust^

tegelane, ühel õhtul Võib elustamise

maal, majadesse.

mõttes olla ka mitu kõnet, iga kõne kest-

Aga just Praegu, mil seltsitegewus
löikjal peaks olema elaw, paljudes üld
hariduslikes maaseltsides ei leita nagu

wusega 10—15 minutit. Kõne asemel

üle. Noori ei huwitawat waoa eneseha
rimine, ei kirjandus, kunst ega teadus.
Minu arwamist mööda see on eksitus.
Kui wabaharidustöö on rajatud õigele
alusele, siis leidub wähe noori ja wanu,
kes jätaks Vähemagi Võimaluse korral

Võib kasutada ka mõnd ühe waatuslikku
näidendit ehk mõnest suuremast näiden
dist üksikuid iseloomustawamaid katkeid.
Peale selle algaks ühiselt tants, lau

Esialgu huwiõhtud olgu tasuta ehk

Huwiõhtuid saab korraldada rahwarikkamates kohtades, kus osawõtjate ar
mule wastawad ruumid tarwitada, wõimalikult kord nädalas, kindlaksmäära
tud nädalapäewal, et kooskäimine kas
ivaks harjumuseks. Ruumiks kõlbab selt
simaja, koolimaja, aga ka mõni awaram
talutuba. Huwiõhtute eesmärgiks on soe
tada seltskonnale kerget, karsket, terwet
ajawiidet, enesearendamise ja teadmiste

omandamise wõimalusi. Et neid ees
märke saawutada, olgu huwiõhtu kawa
mitmekesine, näiteks: ühislaulud (mitte
koorilaulud), rahwatantsud, ja -mängud,
kõne, kerge näidend, deklamatsioone,

mängud (male, kabe, koroona jne.),
tants.

Õhtu algaks ühislauluga, mis wõiks
olla igal õhtul ühine ja kujuneks wastama seltskonna lemmiklauluks. Laul
olgu rahwapärane ja üldiselt lauldaw.
Ühislaulu järele oleks kõne, 35-^45
min., millele järgneksid läbirääkimised
õhtu elustamiseks. Sisuks olgu wõima-

koostamise ja kontrollimisega jne. An
tud summa on liig väike, kui et ta kõiki
miudustkannatajaid Narvas rahuldaks.

kõrwale ega pruugi istuda, käed rüppes.
Tähtsamate sündmuste puhul ei ole

wõtet, mida wõiks kasutada igas orga
nisatsioonis, mille läbiwiimine on seo

damist.

moodustati Naisseltsi ja Naiskodukaitse
eestvõttel n. n. toitluskomitee, 10-liikme
line, ja viimane on juba nädalapäevad
kibedasti ametis eeltöödega, nimekirjade

ehk kes juba ühest alast Väsinud ja Va
heldust wajawad. Sel teel ei jää keegi

üleliigne lihtne einelaud Väheste suu

jusid — nimelt huwiõhtute korral

võtsid lootuses, et kohalik seltskond neid,
lahkesti toetab. Möödunud esmaspäeval

lud, mängud — wiimased neile, kes
hutvi ei tunne tantsu ja laulu wastu,

külastamata organisatsiooni, kus tehakse
elawat waimlist Lööd.
Käesolewaga tahaksin mainida ette-

tud Väheste kuludega, kuid mis otstarbe
kohaselt korraldatult suudaks köita pal

määras Narva puudustkannatavaile las
tele sooja toidu jagamiseks 2 500 krooni.
Sellest summast tuleb toita kõige keh
vemaid lapsi, kes kannatavad alatoitluse
all, kuni 1. aprillini 1931. a„ arvates lap
se kohta päevas suppi ehk putru 13 sen
di eest. Toitlustamise läbiviimine on an
tud kohalikkude naisorganisatsioonide
kätte, kes selle raske ülesande enesele

aine. Kõnelejaks Võimalikult kohapealne

sest talw surub seltskondliku elu, eriti

õiget ala ja kurdetakse wähese osawõtu

Hariduse- ja Sotsiard ministeerium

likult igapäewast elamusi puudutaw

pistetega, mis aitaks katta korraldamise
kulusid.

õige Väikese tasu eest. Samuti olgu õhtu

kestus piiratud, mitte üle 3 tunni —
Vastasel korral Väsitab ja tüütab. Lõpe
tada tuleb siis, kui õhtulised parimas
tujus ja hoos; siis tullakse järgmine kord
jälle, et jatkata eelmist õhtut, ühtlasi ei
muutuks siis huwi-õhtud takistamaks
igapäewasele tegewusele, mis kutsuks esile

Vahest Vastutöötamist Vanemate poolt
noortele.

Huwiõhtu lõpeb traditsioonilise lau
luga, mis loob meeleolu ja köidab osawõtjaid ühiseks pereks.

Mis puutub arwamisesse, et sarnas
tel huwi-õhtutel käiakse, maid tantsu Pä
rast, siis ei saa seda unustada, et ühes
tantsu ja mängudega noortele pakutakse
ka oskust ja enesearendamise wõimalusi.

Tegeliku korralduse juures peetagu
silmas, et organisatsiooni juhatus Voli
taks ühe isiku, kes koostaks kawa, mu

Prints Bibescu -uueks rahvusvahelise
õhusõidu ühisuse presidendiks.

50.000 tonni rukist
Venest Eestisse.
Nõukogude Wene kaubandusline esin

dus Tallinnas pidas pikemat aega läbi
rääkimist „Dwigateli" Vabriku juhatu
sega laoruumide saamiseks terawiljale
(rukkile) ja linale wabriku hoonetes.
Nüüd on ruumide rentimise suhtes
lõpulikult kokkuleppele jõutud ja esimesed
saadetised rukist jõuawad juba lähematel
päewadel kohale.

Pellerwo seltsi teadetel, milles jälgi
takse Soome ühisuste elu, oli registreeri
tud ühistegeliste ühisuste üldarw Soo

oleku juhatamise ja korraldamise alal.

E. Tael.

Tarakusel läheb rahvas „kraaviusku.“

retseks kõnelejad, juhiks kõiki huwiõhtuid

juhil olema õigus määrata igal õhtul
koosoleku juhataja osawõtjate hulgast, et

kõigile Võimaldada täiendamist koos

viia ainult laialdasel seltskonna toetusel,

ja seepärast pöörab ta N arva
kõigi asutuste, äride, ettevõ
tete, ühingute ja kõigi koda
nik kude poole palve g a: A n n etage, kes midagi võib — raha,
toidu a i n e id, söö g i nõusid, (pa
jad, kulbid, lusikad, k ausid,

"" n u riideid, eriti r

sest neist tulevad puhasta

mise ja ümbertegemise ]ärele

soo j aa vatikesed ja va mm used

i,ii kes tele, et need ei tarvit

seks külma kannatada. Kantud

riideid leidub }aasmaw 3a küllap seal
leidub muudki, mida, võib ara anda, il
ma et see suuremat kulu vm puudujääk)

tekitaks. Jõulud lähenevad. Kõik oo

tavad neid. . . Avagu nad koigi mdamed
nende vastu, kellel on koht tuju ja tuba
kütmatu1 Meie ei ole rikkad, kuid nalga

ci tarvitse meil siiski keegi tunda. Nii
palju puhast rukkileiba ja sooja leent
peab jätkuma, et meil nalja pärast ei
tarvitse nutta ükski väike. Hea tahtmi
ne võib siin palju korda saata Tarvis
ainult, üles otsida kõik need, kellelt saa

tus on riisunud kas õige toitja ehk kel

lele ta muidu on saatnud raskeid päevi.
Seltskonna kaastöö ja kaasabi on min
väga tähtis, nagu seda toonitati ühisel
koosolekul, ja seepärast palub tmtluskomitee Narva seltskonda kõige laiemas
ulatuses komiteed toetada ta ettevõttes.
Annetusi, teateid ja sooviavaldusi voe

takse vastu ja antakse asjasse puutu

vaid näpunäiteid Naissesltsis (Suurt. 19.

sissekäik Rüütli t.) igal äripäeval kella
1SG 7 Xhinl

Mi Min iõalDls
Praegu töötab wabrik alles katseliselt.

Tahetakse tuua „Dwigateli" ladu
desse 50.000 tonni rukist, siia jääb rukis
seisma transiitkaubana.
Ühistegevuse edusammud Loomes.

mes 1929. a. lõpul üle 6.000, missugune
summa oli suurem eelmise aasta ühisuste
arwust 366 chõrra.
Käesolewal aastal tõusis Soome ühi
suste arw meelgi, kuigi ühiskauplustest
;a ühispankadest lahe taga enam puudu
ei tunta ja neid üle Soome maa leidub.

ja kannaks Vastutust. Peale selle peaks

Tast jätkub toiduks vaevalt 150—170 lap

sele, kuna kõik muud kulud, mis toidu
valmistamine ja väljaandmine kaasa
toob, tulevad kanda ja tasuda toitluskomitecl. Peale selle on veel kavatsus va
rustada neid, kellel ei ole hädavajalikku
kehalcatet, kõige tarvilikumaga sel alal.
Kõike seda suudaks toitluskomitee läbi

tald reku d) p uid ehk mu ud küt-

te materjali t oid u v a l mlstau
mi sek s, saapaid, sukki, pesu,

Riigi uus bensiiniVabrik Kohtla põ- Tehas on seni katseliselt töötailud nii,
lewkiwikaeVanduses pole jõudnud seni et ühel päewal lasti bensitm tulla ühe
weel müügi-bensiini Valmistada. Praegu teatud meetodi järele, teisel päewal Võeti
töötab Vabrik alles katseliselt. Lastakse jälle teistsugune meetod. Praegu ei ole
1—2 päewa töötada ja Võetakse siis jälle weel kindlasti selgunud, milline meetod

lahti, et selgitada koksi (jäänuste) koos- on eelistatawam. Esmaspäewast, 15.
seisu ja protsenti. Bensiini on juba saa- dets., peale lasti bensiiniVabrik pikemaks
dud, kuid seda ei lasta weel müügile. Ta- ajaks käima. Loota on, et eesti bensiin
hetakse Välja töötada kindel standart, jõuab jõuluks müügile,
kindla eritunnusega saadus.

60—70 aastased kaewawad kraami.

Heal kaubal hea menu!
Ostja usaldab ühiskauplust.
Aasta-aastalt kaswab hea kauba
tarwitajate arw. Hea kaup hiiel) odawam
tarwitada. Uhiskaupluste esimene üles
anne on muretseda ostjatele head kaupa.

Eriti on see tähtis niinimetatud tume
date kaupade juures. Wiimaste hulka
kuuluwad ka mitmesugused kütte-, Val
gustuse- ja määrdeõlid. Wäiketarwitaja
ei saa igakord palja silmaga otsustada
nende Väärtust. Ostja usaldab siin ühis-

Magistraal kraav Voka küla heina
maadele.

Omalajal kaewasid riiklise laenu ja
toetusega Puru küla elanikud magistraal-

kraawi ja juhtisid liigwee Jõhwi jaama
läheduses asuwatele Woka küla heina
maadele. Need heinamaad kannatasid
juba ennem liigwee all, selle tõttu ei saa
dud neid heinamaid kasutada. Woka küla
elanikud otsustasid heinamaade kuiwatamiseks asutada weeühingud. Tööde läbiwiimisel loodetakse saada riiklift toetust.

kauplust ja keskühingut, kes ostawad ja
müüwad kaupa kindla kontrolli all. Seda
usalduse tõusu näitab kujukalt ühiskaubanduse petroolimüügi suurenemine:
1924 a. 1926 a. 1928 a 1930 a.
[funt 1/X.
Üldsiesewedu 129300 185680 145460 115390 kw.

ETK müük. 23950 26440 36100 34880 „
ETK osa Md.

srsseweost . 18,5 19.5 25,0 30,2 «

Pindala loodimist toimetas metsaasjanduse eriteadlane W. Laidoner.
Niisama oleks soowitaw kui Kose ja

Pauliku asunikud liituks Woka elanik
kudega, sest samuti ka nende heinamaad

kannatawad liigwee all.
„P ohja E e s t i“ aasta peale tellides saate
lehe 5 kr. 75 sendiga, kui tellite ka ühtlasi

„Eesti Nalse“ tulevaks aastaks, sellega

tuleb „ Eesti Naine" maksma 3 kr. aastas.
«Eesti Naine" ja „Põhja Eesti" maksavad
koos 9 krooni 75 senti.

Hiljuti soowitas ühel Alutgause põl
lumajanduse päewal keegi linnukaswatuse instruktor talupidajatele, minna kas
wõi „kanausku", Tarakuse mehed on aga

läinud „kraawiusku" isegi 60—70 aas
tased mehed lammutawad kraawi,

Kartuli hinnad tõusid.
Jõhwi tärklise Vabrik maksab prae
gu kartuli tündrist 190 senti. Jaamades
maksab 170 senti tünder.

Jõhvi valla uus vallamaja jäi välja
kauplemata.

Mõni kuu ta^afi otsustas Jõhwi

Valla Volikogu ehitada uus Vallamaja
Jõhwi alewi . külje alla kesk Valda. Uue
Vallamaja ehitamise wastu pandi käima
Puru küla meeste poolt allkirjade kogu
mine. Tähendatud allkirjadega palwe
jõudis Wiru maawalitsusse ja sealt saa
deti Jõhwi Valla Volikogule uueks kaa
lumiseks. 15. dets. s. a. ou Jõhwi Valla
maja ehituse Valjaandmine, kuid Voli
kogu otsustas Väljaandmise edasi lükata
jaanuari kuusse soowides ehituse fasaati
muuta nägusamaks.

Xyslri eksamid.
Köstri eksamid peetakse konsistooriu

mis 13. mail.

Mussolini jagab põllumeestele auhindu.

Itacdia töötab juba mitu aastat selle
poole, et läbi saada oma leivaga. Tahe
takse jõuda niikaugele, et täitsa kaoks
tanndus välismaa nisu järele, mille sis
sevedu cm Itaaliale seni maksnud hulk
välisvaluutat. Ühe abinõuna omamaa

nisukasvat ajate ergutamiseks jagab

«Me iQitfe orpneeMe fetitemDriloal 1700. o. uuc=

külale, kihelkond kihelkonnale.
Tekkinud korralagedust kasutasid ära

polnud Vara wõi perekonda. Need rüüs

mate uurimuste iuulgufeL
*Põhja Eestile“ kirjutanud mag. A. Soom.

mõned hulkurid ja Vabad inimesed
talupojaskonnast alates rööwimist.

talupojist Võisid ajajooksul Narwa poolt

1700 a. tabas Rootsi riiki ränk löök
kolme naaberriigi sõjakuulutuse näol.

Rootsi Vastu olid koaleeruuud Wene
tsaar Peeter I, Sakfi^Poola kuningas

August II ja Taani kuningas Fried

omale Liiwimaal suuremaid maa-alastd
kätte kiskuda. Poola diplomaadid tegid
kõik, mis Võimalik, et Peetrit Võrdlemist
kauem Narmast eemal hoida. Juuli alul

rich IV. Seejuures olid liitlaste sihid

siiski kirjutati rahuleping Türgiga alla
ja 20. augusti! järgnes sõjakuulutus

erinewad. Osaliselt sihtisid need Rootsi
ülewõimu murdmisele Põhja-Euroopas,

Rootsile. Wene Väed jõudsid Narwa alla
wähe hiljem, nimelt 12. septembril, kui

osaliselt aga maade Võitmisele Root

uskuda Narwa kaupmees Hermann

silt. Mis puutub Peeter I, siis jälgis
tema Wene tsaaride igiwana poliitikat,

püüdes Väljapääsu Läänemere ranni
kule. Ehkki Põhja-sõda ei tulnud Rootsile
täiesti ootamata, siiski suutsid sõja alus

tajad riigid läbirääkimisi niiwõrt salaja
pidada, et Rootsi riigimeestel naabrite
sepitsustest palju aimugi ei olnud. Nii

Poorteni teadet. Osa Vägesid jõudis aga

hiljem kohale. Kogusummas ulatus
Wene Väe suurus Narwa all 35.000—
38.000 meheni. Peale nende oli mõne
sugusel määral ka irregulaarset Väge,
kindlustusetõõlisi jne. Igatahes ei ula
tunud aga Venelaste arw kaugeltki 80—
100.000 meheni, nagu mõned selleaeg

Wene kui Poola poolt tehti kõik, et

sed allikad, näir. Kelchi kroonika, mai-

Rootsit eksiteele wiia. August II awas
sõjategewust 1700. a. Veebruaris Riia

niwad.

all koguni ilma sõjakuulutuseta. Rootsile
õnneks ei suutnud koaleeruuud Vaenla
sed aga ühel ajal sõjategewust alata. Et

Riia Vallutamine Saksi Vägede poolt
ootamatu haaranguga ei õnnestunud,
oli kohapealselt walitsusewõimu esinda
jail Võimalik Riia alla abiwägesid kokku
tõmmata. See asjaolu, et Saksi-Poola

wäed Riia piiramisel kinni olid, oma
korda Võimaldas kuningas Karl XII
kõiki Rootsis leiduwaid sõjalist jõude
Taani wastu koondada ja sellele otsustawat hoopi anda. Wenemaa ei saanud
niipea sõda algada, sest hiljutise WeneTürgi sõja järel ei olnud weel suudetud

Türgiga rahu asjas kokku leppida. Ko
guni on selgunud, et Poolamaa läbirää
kimiste takistamiseks tegutses, et seni

Kohe Narwa jutustamise järel jaadeti wene rüüstesalgad Wirumaa Ida
osasse, peamiselt Alutagusesse, kus need

Väga toorelt toimisid. Nende kätte sattu
nud sakslased ja rootslased jätsid nad

Vangi, kuid talupojad, kes nende ette
jäid, tapeti maha Või piinati surnuks.
Mõisad, külad ja kirikud põletati maha.
Isegi surnud kaewati haudadest Välja.
Sellepärast tekkis Alutaguses ja kogu

Wirumaal suur põgenemine, mida
Rootsi Võimudel oli Võimatu takistada.
Aadel, Vaimulikud ja muud seisuslikud
isikud põgenesid Tallinna, mis inimes
test niiwõrt täitus, et kuski enam Vaba

nurka ei olnud. Talurahwa seas muu

tesalgad, mis komplekteerusid teatud osast

Rüüstati ja rööwiti, mis põgenikud olid

juuretulijate läbi kaswadagi. Sõjakole
duste tõttu Võis osa talupoegi demora-

maha jätnud. Eriti on nad üksikutes

liseeritud saada.

mõisates teotsenud. Nende läbi olewat

Nüüd, kus kord ja Valitsus kadunud,
tõstsid talupojad ka mujal pead. Nende

sel ajal kindral Wellingkule kuulunud
Jõhwi mõis ja mõned teised mõisad ära
rüüstatud. Kui talupojest rööwlite järgi
Vaenlane saabus, põletas ta elumajad
maha, ajas karjad ära ja Viis peksetud

Vilja kaasa. Peksmata Vilja on Venela
sed osalt loomatoiduks tarwitanud, osalt
kohal ära põletanud ja maha sõtkunud.

Samaselt said laastatud Waiwara, Lü
ganuse, Jõhwi ja Iisaku kihelkonnad.

Viha näis aga peamiselt just mõisnik
kude Vastu üle keetvat, ka paigus, mis
waenutegewuse piirkonnast Võrdlemisi
eemal asusid. Eestimaa aschaldur Poorten, kes oli kindralkuberner Axel Julius
de la Gardie käsul septembrikuu lõpul

Rakwere wiljamagasini asjus maal
korraldusi tegemas, leidis, et kindralkuberneri üleskutset maaelanikkudele

Ka Tartu linn sattus Venelaste

maakaitseks halwasti täidetakse. Sellest

rüüstamise puhul ärewusse ja saatis
teadete muretsejad Narwa poole. Nii

peawad täitma ka peremehed ja et mõisa-

nägi Tartu Voorimees Joachim, et
Jõhwi mõis talupoegi täis olnud. Ühes
toas söödud ja joodud. Härrastetuppa
olewat nad aga oma hobused Viinud
ning toiminud kui hullud inimesed. Mõi
sa ruumidel olewat kõik aknad sisse löö
dud ja mõis olnud ise täiesti rüüstatud.

Narwa lähemal wõtwat Vaenlane kõik
Vilja ja kariloomad ära ning seadwat
end Narwa alla laagrisse. Üldse näge-

wat maa kuni Narwani Väga wilets

olewat nii aru saadud, et wäkkekutset

orjused jääwad ära. Järwa-Zaani kiri
kus olewat talupojad hüüdnud: „Jumal
tänatud, et meie sakslaste üle isandateks

oleme saanud! Laske meid Võtta sõja
riistu, mis kuningas paljude laewadega
saatnud, ja kõigepealt sakslased maha

nottida!" Samal pühapäewal olewat
Perila mõisa (Järwa-Jaanis) omaniku
Rosenbachi talupojad kirikust Välja tul
les üksteisele julgustades öelnud: „Tul-

Välja. Sakslased olewat ära põgenenud

ge, läheme mõisa ja löögem Vana kurat,
kellest ometi kellelgi kasu pole, surnuks".

ja talupojad toimiwat hirmsamini kui
Vaenlane. Ka paistab, et Alutaguses

Raasiku talupojad polewat tahtnud
enam tööle minna. Neil olnud nõu

talupojad oma wiha sakste wastu wägiwallategude näol mõisaametnikkude juu

mõisawalitsejale kirweste ja teiwastega

res Väljendasid. Jõhwi kubjal pistetud
silm noaga Välja ja kaks mõisa Vahti,

kallale tungida, nii et aschaldur Poorten on pidanud rittmeister Nierothi pal-

wel oma Rakwere reisi pooleli jätma,

kes talupoegi alguses rüüstamises takis
tanud, saanud peksta.

et talupoegi rahustada. Nende juhid aga

Kronist Kelchi teatel olewat rüüsta

talupojad ei^ ole tahtnud mõisaorjust
teha, mille tõttu mõisate! olnud raske
magafiniwilja kohale Vedada. Alutaguse

tus põgenemine paaniliseks. Teedel lii
kusid hulkadekaupa inimesed ja kariloo

misest osa Võtnud ainult talupojaskonna

mad. Üks peremees järgnes teisele, küla

alamkihid, s. t. lahtised inimesed, kel

olewat ära põgenenud. Ka Wirumaa

Itaalia valitsus põllumeestele preemiaid.
Kuivõrd tähtsaks seda peetakse, näitab

ülaltoodud pilt; Mussolini jagab isikli
kult auhindu põllumeestele, kes viljakasvatamise alal kõige paremaid edu

samme teinud,

desse Sagadisse, Karulasse ja mujal,
end seal ära peites.

Alutaguse kaitseks ja Wene rüüste
salkade tagasitõrjumiseks tuli kiires tox
kattset organiseerida. Siin põraat
kokku raskustega, sest Eesti- ja Lüwi^
maal asuwad kaitsewäesalgad olid hoopir
wätkesed. Peale wäikese-arwuliste kindlusegarmsonide Võidi arwestada ainul

Ruhja juures laagris asuwa Jngeri

klndralkuberneri kindral Wellinaku Väe
ga, mille suurus oli umbes 4.000 5.00C
meeft jalawäge. Tartu ümbruses oli sõja

alul mõnede Rootsi ohwitseride pooli
rat;awäge hakatud wärbima. Ratsasalkade suurus wõis kokku 1.600 mcheni
ousta Kindral Wellingk ei saanud oma
olsuwhta aga muuta, sest ta pidas walwet saksilaste Vastu lõuna suunas; wii-

^id alatasa retki Liiwimaale.
Teyeks pidas teda kinni Rootsist ja Soomeft tulewate abiwägede moonastamise
kust mus, mts oli tema peaülesandeid

Omett saatis Wellingk Ruhja laagris
npea kur werielaste lähenemisest saadi
uulda, ooberst Aminoffi 320 soome iaNarwa garnisonile täiendu
seks. Kmd nagu hiljem selgus, ei saa-

nmn ra 1 Umm ^se. Ka Eestimna kindral-kuberner de la Gardie vüüdis omalt poolt kõik, mis Võimalik maa
attiefõ ara teha, kuid tal puudusid wa

fdŽämTTlf 5lf?Sufe ja Wirumaa

uuämhe raskus lasus aga just nende
lahe mehe, de la Gardie ja Wellinaku

õlgadel. Nende poolt Võeti ka kiires korim,' rüüsresalkade tagasitõrjumiseks abi-

noud tarwitusele. Sõjamäe Vähesuse
tõttu otsustati kiires korras ka maakaitsewägi kokku kutsuda.
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Teadaanne E. Naisliidu la Maanaiste K.-S. loterii tähtede müüjatele.
Müüjale soovil on võimaldatud preemiad VEEL MÕNI PÄEV nU, et müüjad, kes nende käesolevad loositähed äramüflvad ja raha HILJEMALT LOOSIMISE AJAKS 21. DETS. S. A.
ärasaadavad — võivad osa võtta iga 5, pileti rahaga viimasest 300 preemia jagamisest. Müümata piletid, mis hiljemalt loosimise päeval 21. dets. toimkonnale tagasiantnd ei ole, tulevad rahas tasuda.

Standardi Indusirial Trust huvitatud Testi Üldiselt eleKtrofiiseerimise Kontses
sioonist.—Trusti esindatu viilis- fa majandusministri jutul.

Miini Uilt InMiiii teel Uinutab ligi liit nteiii l«mi|e Hotftiinl.
Eesti rahwusliku jõ«komitee poolt
walmistati hiljuti Adine Eesti elettrojitjeerimise kama, milline jaadeti tutwunemiseks ka Londoni tööstus- ja pangaringkonnile. Londonis tunti asja wastu
sedawõrt huwi, et kama walmistaja inse

ner kutsuti informatsiooni andmiseks
Inglismaale,
Londonist tulnud teadete järele olewat Eesti üldisest elektrofitseerimisest
eriti huwitatud tööstustrust, kes on täht
samaid sellelaadilisi ettewõtteid Inglis
maal.

Eesti üldine elektrositseerimine tä

hendaks otsustawat pööret kogu
Eesti majanduslikus arenemises. Sootu
uued põhiwaated ja wõimalused luuakse
kogu meie maa majanduselu arenemi
sele ja rahwa-töü edukusele, kui üldise
Eesti elektrositseerimise teel omatakse
kogu Eesti rahwamajandusele odama
loodusjou allikad määrtuste walmistaseks.

Nii ei tohiks siin keegi meist silma

kogu rühmade meelest käesolemal korral

tõesti wõimalik kiires ttrrras läbi rõhu

da Narma kose osalise kasutamise
kontsessiooni andmise seadust Kreenhol

mile ja Wirumaa elektriaktsiaseltsile,
millega õieti wõimatuks tehakse kogu
kose weejõu kasutamise kontsessioon,—

järelikult ka nurja aetakse Eesti üldise
elektrositseerimise kama teostamine Briti
tööstusekapitali poolt.

pilkugi kahewahel olla, kui oleks tormis

Tõelikult mõrduks sarnane teguwiis
otse meie rahwusliku enesetapmise kat

otsustada, kas tuleb wastu tulla Stan

sele.

Teisipäewafes ^Postimehes" wõtab

dard Jndustrial Trusti kontsessiooni

Jaan Tõnisson pikemalt sõna selles

Meie maa majanduslikule arenemi

soowile. Iseenesest mõistetumalt peaks
kõik tehtama, et mitte ainult anda opt
siooni, maid ühtlasi kindlustada trustile
kõik wõimalused Narma kose kogu weejõu kasutamiseks, millele peab tugema
Eesti Adise elektrositseerimise kama teos

sele suletakse sellega tee, kui meie rahma-

asjas. Toome siinjuures mõned mAjawStted tollest J. Tõnissoni kirjutisest.

^Standard Indusirial

Trust soowib wiibimata saada eelluba

ehk optsiooni 6 kuuks Eesti üldise

elektrositseerimise kontsessioo

tamine.

rvõimsam toetus. Reedel on trusti nimel

Oleks otse saatuslik, kui siin mingil
põhjusel hakataks kõhelema, liiatt meel

niks. Wägewal trustil on meel seda

wäline esindaja miilis- ja majandusmi
nistri jutul käinud.
Kuuekuulist eelluba tahetakse seks
ära kasutada, et selgitada kõigi jõualli
kate ulatust Eestis. Nende yulka käib
kahtlemata Narma kost.

WLime ütelda: Narma kose kasutauiise küsimus, mis on Eesti üldise elekttositseerimise katva teostamise eelduseks
ja aluseks, on nüüd tõsisemalt päewakor-

rnle tõusnud kui h nagi marem.
Kuid mitte üksi Narma kose kasuta
mise asi, — palju suuremad huwid on

Nimelt ei ole ülalnimetatud käigul

Kõigil neil kaalutlustel tuleks Narma
kose osalise kasutamise kontsessiooni
seaduseelnõu riigikogu rahaasjanduse

mise kama teostamiseks.

Standard Jndustrial Trusti optsiooni

komisjonis miibimata päewakor-

ralt ära wõtta, et sellega Või

maldada rahus läbi kaaluda ja otsustada

siooni seaduseelnõu tahetakse meel käes-

Eesti üldiseks elettrositseerimiseks Narma

olewa nädala jooksul riigikogus läbi

kose kogu meejõu kasutamisega, ilma

wiia. Selleks on rahaasjanduse komisjo
nil maja kokku tulla kaks korda päewas!

et kose osalise kasutamise kontses

Kas on wabariigi malitsuse ja riigi

leidwat ära hoida kriisi.
Narva garnisoni malevõistluse
tulemusi.
Narwa garnisoni ülema korraldusel

peeti 10.—13. skp. Narwa garnisoni

Võistlus huwi ja paljud ei pääsenud
Lõpu-wõistlustele pääses 7 vsawõt-

sel puhul „PostimeheA" kategooriliselt:

da walitsuse-koalitsiooni,
Vaid Peab oma esindajaga

Valitsusest wiibimata lah
kuma".

jat.

Eriti tugew heitlus oli 1. ja 2. koha
Vahel, mille pärast mängiti kaks Viiki
ja 1 Võit. Kohtadele tulid: Friedemann
10 Pn., I kmp. Endine koolinoorsoo ma

lemeister. Lillestem 9 Pn., II komp.,
Meier 6 pn., II komp., Karp 5V2 pn.,
IV komp., Tõlts 5Vs p., diwiisi staap.

Lätis on oodata enne jõulu pühi
Valitsuse kriisi. Põhjuseks on teedeministri Osolini raudtee priipiletite jaga
mine. Sotsialdemokraadid koos rahwuslostega awaldasid ministrile umbusal

A. OHNO
Posti tän 51.

ä-2

•3SS S3

aj M

Posti tän. 51. - —----- Postl tän* 51 •

ramata algpäew.

Junn r NU Müün oieistcr.
Võistlusest võitis osa 7 gruppi. — Vöitfaic
meeskonnale anttauGindu.
Narwa Veeremängu harrastajate

rine"), 6 — „Krumme Neun" (Kalewi-

seltsi korraldusel peett 4. now. kuni 10.
dets. gruppidewahelised Veeremängu
Võistlused Narwa esigrupi nimele. Wõistlustest Võttis osa 7 weeremängu-gruppi

wabrik" ja 7 — „Olympia" (Kreenholm).
Wõitja meeskonna koosseis oli järg

— 3 linnast ja 4 Vabrikutest, 64 män
gijaga. Wõistlusi peeti kõiM Narwas
asuwail weereterl: „Jlmarises", „Harmoniis", Lina-, Kalewi- ja Kreenholmi
wabrikuis.

Wõitjaks tuli weeremängu-grupp
„Fortuna A" („Jlmarine"), saawutades
keskmiselt iga palli peale 8,?r silma; teine

(Jlmarine), 5 — „Fortuna B" („Jlma-

A Hochmuth.
Tallinna Veeremängu seltsi poott oli

Välja pandud rändauhinnana weeremängija kuju, gruppide poolt hõbedast
peeker. Auhinnad antt üle Võitjale.

1931. aastal korraldatakse Veere
mängu Võistlused Narwa 1931. a. esi
mängija nimele. „Jlmarise" juhatuse
poolt on Välja pandud Väärtuslik ränd
auhind.

Tulevnl sügisel korraldatakse Narvas põllnmajanduslik näitus.
Alutaguse põllumeesteselts pidas läi- tüse eeltööde läbiwiimine anti juhatuse

nud laupäewal „Jlmarise" rumides oma hooleks. Põhikirja järele langes Välja
üldkoosoleku, üldkoosolekul Võeti wastu juhatusest kaks liiget. Nende asemele wa-

möödunud aasta aruanne ja kinnitati ltti A. Pitsar ;a agr. A. Kaal.
uus eelarwe. Tähtsamaks päewakorra Samal päewal peeti põllumeestepunktiks oli põllumajandusliku näituse päew, millest osawõtt oli Väike. Pöllukorraldamine Narwas. Otsustati lõpuks meestepäewal esinesid kõnedega agr. Soo-

nältust korraldada tulewal sügisel. Näi- bik ja Abel.
Mosshuhhin neegri-vabariigi
kodanikuks.

Poolas takistab lumi liikumist.

Kuulus wene kinonäitleja Jwan
Mosshuhhin, kes praegu töötab Pariisi

et on astunud Haiti Vabariigi kodani

Jda-Poolas möllas kõwa lumetuisk.
Raudteerongid jäid kinni lumme. Warssawi lähedal on maanteedel lumehanged

mitu meetrit kõrged. Lumi takistab lii
kumist tublisti.

Wene passi Viseerimisega konsulaatides.

Baltimerel hukkus 2 purjekat.

Berliinis on ta omale hankinud Haiti

Laupäewa öösel hukkus Stokholmi
skäärides Soome purjek. Samal ööl pu
rustas torm teise Soome purjeka „Nordo". Mõlema purjeka meeskonnad pääs

passi, ja nüüd ei ole tal Viisade saamisel
enam mingeid takistusi.- Kogu Euroopas
elawat ainult 109 selle Vabariigi passiga
isikut, peale Mosshuhhini kõik neegrid.

teti.
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Sawinsky seletas talle seisukorra, nagu ta seda
käsitas ise. Selles et olnud kahelda, et enamlaste

ärge wiiwitage mulle sellest teatamast."

Võim tugewnes. Rahuläbirääkimised, sest ajast peale

winskyt meelepaha. Ta mõtles selle teate üle, mille
talle nüüdsama oli toonud Välisministeeriumi teine
komissar. Äkki selgines tema nägu, ja ta naeratas.

„Lisage puid tulle juure," tähendas Vürst, „see

„See on Väljapressimine," mõtles ta. „fhu
Trotski oleks otsustanud saadikut Vangistada, ei

Ei ole Veel aastatki tagasi, kui ta koos oma Venda
dega oli Soomemaa kaunistes metsades. Ja nüüd,

usaldaks ta seda mitte Semjonowile, et minule see
saaks teatamaks. Aga kuna nad on kawalpead, siis
nad mõtlesid Välja niisuguse suurepärase Viisi, et

juba soendab ta Viimase Vürst Wolynski Vanu

Tema Briti Majesteedi saadikule mõju awaldada,

konte... Näete, mu sõber, see on hästi teostatud saa

kuna nad arwestawad sellega, et ma teen saadikule
onm jutuajamise Semjonowiga kohe teatawaks."

kas otsalõppew rauk ei palu teda Viimati üle piiri

$aid hooaja kübaraid
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L

miste tõttu välismaa fir
madest
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Niipea kui Semjonow oli läinud, Valdas Sa-

suur halg sealt, mis juba ammu kärsitult ootab
järge... Ah, silmapilk ta lööb leegile, Vana poiss'

mu sõber, peame rääkima tõsistest asjadest", Vürst
noogutas pead, „wäga tõsistest asjadest..."
Ta Vaikis ühe hetke, ja Sawinsky küsis eneselt,

Suurimas valikus mood-

Ta laskis saadikult küsida, kas ta saab teda
kella Viie paigu wastu wõtta. üsna hilinenult tuli
ta söögiajaks koju. Ta leidis eest mõne "rea Lydialt,
kes teatas, et isa olewat haiglasem, mispärast ta ei
saawat kodunt Välja tulla.

pääsemise rasket küsimust kaaluma ja temaga ühes

Kell Viis Sawinsky läks inglise saadiku juure,

koos Egiptuse- Või Sitsiiliareisi plaanisid tegema.
Aga Vürst ei jätnud teda kauaks kahewahele.

kus ta lord Donglast kohtas. Ta jutles lühikest aega
sõbralikult Viimasega. „Kas ta tõepoolest armastab

„Asi puutub Lydiasse, minu Väikesesse Lydiasse...

Lydiat?" küsis ta endamisi, sel ajal kui ta noore,

Teie teate, mu kallis, tema on minu ainuke mure...
Oru õis, nagu ta on, selles hullus linnas! Sõdurid

ilusa mehega Vestles, „kuid ei; armastus see ei ole
mitte. Lydia on ilus, Lydia on noor, Lydia meeldib

ja rööwlid tänawail, ja too Lenin, too Trotski

talle — aga see on ka kõik. Ta ei armasta Lydiat,
ega suuda teda ka ilmaski armastada. Kas ta teab
üldse, mis tähendab — Lydiat armastada?"

Snwlnõis! Mis nad teemad temaga, Nikolaus Wladimirowitsch? Ta on kütkestaw, see laps. Kas teie
olete seda märganud? Kui ta tänawal läheb mööda,
siis inimesed jääwad seisma, et talle järgi Vaadata...

Tellimiste vastuvõtmine

Ta on iludus, mu sõber, ma olen uhke tema peale,

värvimisevormimise ja

Väga uhke... Aga kõik see pole Veel midagi tema
hinge kõrwal. Seal on kõik aina puhtu», ei ainustki

puhastustöödele. 7o6'*/ kroonist alates.

mine: A. Serman, S. Grigorjew, B.
Lange, B. Rossman, A. Treuberg, K.
Rosenbaum, J. Treuseldt, K. Sarap ja

Nigel põllumeestepäev Narvas.

tus! Pisut suitsu, Vähe sooja. See kaob kui unelm,

DAAMIDELE,

Kübarad 4 kr. alates.

lapsi.

150 lapsele. Kuigi koosolekul kärbiti ni

ja järele ei jää mitte midagi. Ja-jah... Nüüd aga,

JOALA TÄN. 8.

Komiteel on täita raske ülesanne.
Wõimalik pole kõigile anda toetust ja

Komitee awab toitluspunktid juba
enne jõulu pühi. Seni on kindlaks mää

sasti...

NflHflKAUPLllS

ERNA UUK,

kuni 16. eluaastani, peawad isiklikult

malus 1. aprillini anda abi ainult

kui Trotski ise Brest-Litowskis oli, edenesid jõud

V
botikud

MOEAR!

takse toidu koju Viimine, kuna Vanemad,
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soovitab odavasti telli

tele — kuni 4. eluaastani, Võimalda

selleks peab Välja Valima ainult tõsiselt
raskes seisukorras olewate perekondade

kuks. Seda on ta teinud selleks, et pää
seda neist raskustest, mis tal seni olnud

oletab süütamist.

Komitee on jaganud linna raioonesse. Igasse raiooni asutatakse toitluspnnkt, kus antakse lastele lõunaid. Las

hra M a r k 0 w.
Koosolekule esitati puudustkannata
wate laste nimekiri, kus oli 2.000 last.
Ministeeriumi poolt anti toetust ainult
2.500 krooni, millise summaga on wõi

prl. K a l p u s, pr. G l ü ck e ja

Tulekahju iisakus,

Iisaku Valla Vastastikkuses tulekinnituse
seltsis kinnitatud kr. 400 eest. Omanik

Need andmed näitawad, et ministee
riumi toetusele tuleb soetada lisa, Vähe
malt 2.500 krooni.

ilmuma toitluspunkti.

kinoateljees, on ajakirjandusele teatanud,

neil päiwil maha Mold. Karlepi laut.
Tulle jäid üks lehm ja siga ning põllu
tööriistad. Kahju 800 kr. Hoone oli

mekirja, jäi siiski üle 400 last, milline
arw wõib tõusta Veel 100—150 Võrra.

tita komitee liikmeiks: pr. Kippar,

Kohtadele tulnutele jägati Välja auhin
nad Sõdurite Kodus.

Iisaku Vallas Porskowa külas põles

Lätis oodata valitsuse kriisi,

poolt pr. D e n e r —> juhataja, abiks
Narwa linnapea Lutsu abikaasa, naisseltsist pr. N e u m a n, abiks noorte
naiste kristliku ühingu esindaja proua
M a l m s t e i n, kassapidajaks proua
K n u u d e, abiks pr. T 0 h w e r, ame

„Wiktoria" (Kreenholm), 4 — „Sfaira"

lõpu-wõiftlustele.

korralt ärawõtmiseks mitte
wiibimata samme, siis ei to
hi Eesti rahwaerakond meie
arust mitte enam kauem jää

komitee, kes asuks tegelikult läbi Viima
tööd. Komiteesse Valiti: naiskodukaitse

— „Aleksandria" (Linawabrik), 3 —

kriisi, sest Jaan Tõnisson kirjutab
sus Narwa kose osalise kasu
tamise seaduseelnõu päewa-

mõni päew tagasi koosolek, kus Valiti

dust. Arwatakse siiski Veel Võimalusi

osa Võtsid 22 isikut. Alul ei pakkunud

„Ei astu wabariigi Valit

toitluspunktide korraldamise asjus peeti

raskusi tekitataks!

ajateenijate Vahel male-wõistlust, millest

Riigi rahaasjanduse komisjoni is

tamist, kuna on saabunud ettepanek suure
kontsessiooni saamiseks. Ettepanek lükati

siooni läbi suure üldkawa teostamisele

Sellane rahaasjanduse komisjoni
teguwiis wõib tuua osalise Valitsuse

tungil oli teisel lugemisel Narwa kose

Rahwaerakondlase J. Jaanise^ poolt

optsioon Standard Jndustrial Trustile

aga tagasi.

suguse tehnilise materjali ja teise infor
matsiooniga, mis on majaline kama wäljatöötamiseks, ning lubada meie esin
dajaile ja inseneridele kõiki kergendusi
uurimisteks ja aruandmiseks".
Standard Jndustrial Limited.

tehti ettepanek: katkestada eelnõu aru

mõjudelt!

asjus mälis- ja majandusministri juure
seni mingit nähtumat tagajärge olnud.
Narma kose osalise kasutamise kontses

sutada kogu Teie riigi jõuallikaid, Va
rustada meid ning meie kaaslasi iga

osalise kasutmise kontsessiooni-leping.

Ühtlast wõimalus leida oma majandus
likule iseseiswusele ja julgeolekule kind
lustust ja kaitset Viigemalt Britt töös-

tuskapitalile Eesti üldise elektrofitseeri-

MM titti Mli MM.

gimuste uurimist ja kama malmistamist
kogu Teie riigi elektrifitseerimisega meie
ja meie kaaslaste poolt, plume Teid mei
le anda kuuekuine optsioon õigusele ka

tõusta meie tööstus ega põllumajandus.
Meie maalt ja rahwalt wõetakse sellega

tuskapitalilt ja tema taga seismatelt

Rahaasjanduse koirisjon aga jatkab osalise kose kasutamise kontsessioonikava kinnitamist.

line kiri:
^Selleks, et meile wõimaldada tin

ei suuda mõistluswõimsaks ilmaturul

katsutaks sihilikult raskust teele ette meeretada kontsessiooni andmisel Briti töös-

otsustamiselt

Teisipäewl saabus kaubandus- ja ra
haministrile Inglismaalt järgmise sisu

majanduselt wõetakse wõimalus odama
loodusjõu saamiseks. Sest ilma selleta

2000 puudust kannatavat last Narvas.
Narwa puudustkannatawate laste

Sawinsky naeratas rõõmu pärast, nii Väga ta
oli kindel oma Veendumuses. See kindlus ei kadu
nud tast, kui ta kõneles saadikuga, ja ta Viis selle
koju, kui ta poole tunni pärast saadiku juurest lah
kus.

Claude Anet,Maa punase- möllu»*.

4

ffr. 46.

«Alutaguse Elu*

Aparaat mida ootasite

KÕIGILE Joala t&n. 8. (R. Kabeli majas). KÕIGILE

HtOCfOVJC

Auaü=d koloniaal

on

igasugustest naiste- ja meesterahva flidreist, sok-

ja vorsti kauplus

kest, sukkest, lipsudest ja muu pudukaupadest

TELEFUNKEN 33 W

ainult

R. KABELI

Joh. Ilves, Joala tän. nr. 8. (R. Kabeli majas)
Soodsam ja parem ostukoht Narvas igasugustest koloniaal kaupadest.
Alati saadval värsked Tapa vorstid, juustu, vöid, mu
ne, liha, sprotte, kilusid j.n.e.
Suurimas valikus kõiksugu jõulu kompvekke ja prää
nikuid ja jõulupuu ilustust.
Astuge sisse ja küsige hindu, siis leiate, et uues kolo

moe- ja pudukaupluses.
Ainuke plisseerlmistööstus Narvas.

Plisseerimine viimaste tehniliste abinõudega.
Pidage meeles, et moe- pudukauplus ja plisseerimistööstus asub nüüd

W H Joala tän. 8, omas majas. Q W

niaal ja vorstikaupluses on kõige odavam sisseostu koht.

Austusega, omanik.

Uina: Kr. 17S.
Kõige parema Jõulukingi saate

Teie välja valida

A.

3 lambiline võrk-kaugevastuvõtja

Š,

Helitugevuses, häälestamiseteravuses ning külastuses ületamata
Narva osakonnas, Joala tän. 18
Telefon 88.

Aparaat mida peate kuulama!

mmm Raadioaparaätidest: mmmm

Laske veel täna seda aparaati ostusw\duseta endale demonstreerida

«LORENZ*, «PHILIPS",

„TELEFUNKEN“,
„TOKO“.

TEL EF UN KEN- IL MA MARK!
Saadaval kõiki viimaseid uudiseid

Kõige paremad (His Masters

V oiee) gramofonid ja„Lindex“

Suurem valik gramofonlpla

Elegantselt riietuda võite ainult siis, kui ostate

K. NOORM2KGI

muuQlSU KflUDlUSSS 'unsuTn

RAADIO- FOTO- ELEKTRIÄRI.

tedest

Alati kõige laialisem välja

valik kõiksugu elektri arma

Järelmaks võimaldatud.

tuuridest.
Kaupmeestele hinnaalandus

Joala tän. 15. Narva.

D. MICHAILOVI
EleMrl - raadio - spordi äri

V. Must

t

valmisriiete ärist, Hermani tän. 13, ja Joala tän. 11

i ..Põhja saunamaja

Jõulupühiks ostab igaüks:
ja soome suusad. * KAST- ja KOHVERGRAMOFONID suures valikus, eesti ja venekeelsed

uudis plaadid. * LAUA LAMBID, kuplid, pir

nid * PHILIPS VÕRKANOODID.

Narvas, Peetri plats nr. 7-a Kõnetr. 106,

karusnahku.

Vene petrooleumi, tarbeid

bensiini ja
kõiksugu määrdeõlisid.

häid

kuivi kase "»

lepa- ja sega pöletis

m musta

Maailmakuulsaid autokumme

„F I S K“

Jõulupühiks

on Narva S^IUVtBCl köetud

soodsate hindadega ühes KODU VEOGA.
Puuhoovist Posti tän 58, telel. 109.
(..Seemnevilja Ühisuse" kaupluse juures").

Suur Aguli t. teles. 294.

Ämmaemand

«PÕHJA EESTI"

BergfeSd-Horis

on müügil
Narva jaama raamatukapis,
Rakvere jaama raamatukapis,
Tallinna jaama raamatukapis,

Betnatorg 8—8.

teisipäev, 23-dal ja
kesknädal, 24-dal
detsem bril.

Järgmine saun on laupäev, 3 jaanuaril 1931.

K/m. A, Schmidt
Jõhvis, Narva tän. 4. tel. 6.
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soovitab kõrgeväärtuslikke raadio apparaate:

Õhtul helistas ta oma sõbratarile. Würst oli
halwa Päewa mööda saatnud; ta oli erutatud ja

wanaemadest peab seal lõunas, Mustamere ääres,
kus on nii kuum, kedagi tscherkessi armastanud ole-

■VES
EEI IJMlfElklvõrkvastnvõtjaid
3 ja 4 Jambilisi
I ELET"UNK%EN

nõudis, et Sawinsky peatselt tema juure kutsutaks.
Kas talle sobiks aeg homme kella nelja ajal?

wat... Ajuti tunnen ma weel oma soontes ida

PHILIPS 2, 3 ja 4 jambilisi patarei- ja võrkvastuvõtjaid

lõõska. — Kas teie usute hingederändamist? Kui ses

SEIBT, SABA, BLAUPUNKT, ESTO-MULJSIKA

1v8

*

Käes olid aasta kõige lühemad päewad, ja juba

oli saabunud öö, kui Sawinsky juhiti wLikesesse
tuppa, kust würst enam ei lahkunud üldse. Ta istus
nagu ikka nahktugitoolis, mähitud soojadesse rätti
desse; üks kattis tema selga ja õlgu, teine oli ümber
jalgade.

Sawinsky oli würsti silmanähtawast otsajäämisest kohkunud. Palawikus hiilgawad silmad waata-

sid wölwuwate kulmude alt nagu söed mustast
liuast; ta parem käsi, mis tooli korja! puhkas, oli
kahwatu ja kuiwetanud; pikad sõrmeküüned näisid
olewat nagu surnul. „See tähendab lõppu," mõtles
Sawinsky seda nähes. „Lydiale jään siis weel ainult

mina järele." Juba ta oli lord Douglase unus
tanud.

Würst keeras end suuri waewu tulija poole.
„Ma olen wäga rõõmus teid nägemas," kõneles
ta tuhmi häälega.
Köhahoog wapustas teda. Km see oli mööda,
ta naeratas walusalt.

„Mina olen otsas... Möödas on minu Andaluu

sia... Kahju, kahju... Ilus maa! Juba Araabiast
tunda; rohtude lõhn tungib sõõrmetesse, kui lõuna
tuul pühib tolmu teedelt... Olen wäga tundlik lõh
nadele, Nikolaus Wladimirowitsch. Wõib-olla minu

suure nina tõttu... Teie olete minu juures wist pan
nud tähele, et ma ei oma slaawi nina... Uks minu

j

Suuremal ja väiksemal arvul mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

lülil

puid ning turvast
Alati saadaval suuremal ja väiksemal arvul

ühes koduveoga müüb end. A/S.„SILVH“ puuhoov

Kõik ostavad

soovitab majapidamise

Tellimiste vastuvõtmine, töö kiire |a korralik.

Peetri plats.

SOOME SPORDIKELGUD rootsi terasest, eesti

ii

Suur valik soodsate hindadega elegant
seid mantleid ja mantoosid.
Härrade ülikondi — Sügis ja talvepalituid ja igasugu

on midagi tõtt, siis ma olen kindlasti maur olnud.
Kordowast, Guadalquiviri lähedalt, mille suwi hõöguwate kallaste wähel peaaegu kuiwatab..."
Würst kõneles suure pingutusega, kähisewalt, so
sinal, ja pidas sagedasti wahet, et siis, nagu seisaks
keegi kannul, edasi lõõtsutada. Ta fantaseeris pisut
monoloogis, kõneluses iseendaga. Sawinsky näis ta

olewat päriselt unustanud. Ta uohises:
„Siin lõhnab hallituse järele; meie elame mä
danikus. Newa on wene jõgi, wõimukas ja wiljatu;
tema läbistab sood. Ainult Peeter Suur oma mee
letuses wõis tulla mõttele, siia, niiskesse üksildusse,
kuhjata terwed kiwide mäedl... Missugune küsimus!

Minu jaoks on olemas weel üks riik — surnute
riik... Kuidas laulabki Lafontaine?.. Ja kelle jalad
surmariiki wiiwad... Ja-jah!.. Minu jalad on juba
päriselt seal; iial ei tule nad enam.tagasi... Ja mina
lähen neile pikkamisi järele...
Ta naeris, aga tema naer oli kärisew ja hoigaw,
nagu kuiwade puuokste ägamine sügistormi käes.
Pikk köhahoog tuli järele.
Teener tõi teed. Würst tuli mõistusele, pakkus
Sawinskyle paberossi ja wõttis ka ise ühe.

^Andestage minu lori, palun. Peterburi õhk on
see, mis mind on mürgitanud. — Jutustage mulle,
mis kuulub uut, Nikolaus Wladimirowitsch. — Mul
on teile midagi ütelda, jah, midagi wäga tähtsat,
kuid siis... Hiljem, pärast teed..."

IlWiiiMi Peitli torn ääres.

EMAIL,

ALÜMINIUM, *
KLAAS,
PORTSELAN,
KOLONIAAL KAUBAD.

KOHVI,
TEE,
SÖÖGI,

SERVIISID.

VEINI

PRIIMUSED.
ÕLLEKANNUD.
Soodne ostukoht kõigile. ,
Hinnad odavad.

neutrodüünid j t.

Häälekõvendajad-

Iseehitajaile üksikosad suures valikus.

Akkud, vörkanoodid, anoodpatareid j m. Elektri vee
keetjad, triikrauad, lokitangid, maniküürjcarbid,

fiMmmnfnniri klfu,,8{&laV;Bt vabrikutest, nagu, Brnns\irUlII(IIUIUil!U wick, His Muster s Voicö, CoiuiiibiE j.i.

Asu udust alu eesõigus

e ee

muua

, Põhja Eesti
tellimiste vastuvõtjad:
AUVERES- -hr. Jives;
Samokrasls - -hr. Põldoja;

VAIVARAS - -hr. Lepiman;
KUKRUSEL- -hr. Neider;
JÕHVIS -hr. Lill, kpl.

«Vikerkaar",

ISAKUSPURUS

TOILAS-

Äiut. õpet. Üb.
hr. Hindper;
-hr. Palmberg;
-hr. Russmanu;

ühes hoonetega eiuma
laut endine karjamõisa '
Küsida sit. ja H. Lillelt .
turupl. l. Ed. Probst —,

pühadeks.

MEHAANILINE

Midi! ins.
A. Põdering
Soome-Rootsi pr. 31
(5-da U.-Peetri tän. ja
S.-Rootsi pr. nurgal).

OMAS MAJAS.

Paulike asundus.
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Laverak-Setier (c

ävttjookS

tundemärgid: valge,
tuppedega ja kollase

hõlm seatlt
hoiatan iakinniPw*

hr. Veineke;
-hr. Otto.

Aasta tellimine maksab
Kr. 6.75.
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I astutav toimetaja•

valjaandja U.-Ü. „Põh
M. Minis’e trükk. Narva*. ;

