Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefonid Nr. 4 ja 79.
Toimetaja kõnetunnid

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU

kella li—l.

Talitus avatud 9 6,

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti

m/m ühel veerul, tekstis

Telllmlsehind postiga
3 kordu nädalas.

Kuu 60 senti, 3 kuud
175 snt. 6 kuud 340 snt.,

12 kuud 6 kr. 75 senti.
Üks kord nädalas Iga

laupäev.
Kuu 20 s., 3 kuud 60 s.,
6 kuud 120 s., 12 k. 240 s

Tellimisi võtavad vast

kõik postkontorid ja
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja
JõHwis, teisipiiewal, 13. jaanuaril 1931. il. aastakäik.

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

postiagentuurid.

Nr. 5 (54.)

uli

i toimetavad kõige paremad ajakirjandus" Ukud jõud provintsis. Kaastöölised kõigis

keskkoolades, Kotjtla~J Urvel, Mäetagusel,

i mutis roiiDts 10 manouretoon
N.-Jõesuus tabati röövlid.—Nende korterist saadi kätte hulk varastatud kraami.
7. jaanuaril pandi N.-Jõesuus Olga
tän. toime rööwimiskatse. Kaks tundma
tud nöörimeest tahtsid paljaks rööwida

Karp Nowosilowi, kes on tuntud N.Jõesuus jõuka mehena.

Nartva kriminaalpolitsei ametnikel

koguni walge rätiku, kuna tema seltsi
mees oli harilikus riietes. Jõudnud Nowosilowi maja juure, tehti kohe kindlaks,
et majas ei asu peale wanakeste kedagi,
kes segaks nende tööd.
Karpow koputas aknale ja kutsus wa-

^ Asja awalikuks tulekul pandi läbi
otsimine toime N. Karpowi korteris, mis
asub Poska tän. 73. Korterist leiti kaks

weoauto täit warastatud kraami, mis
oli peidetud sauna pööningule. Selgus,
et poisid olid toime pannud 10 murd- ja
samapalju lihtwarguseid.

20 a. wana, ja Nikolai Karpow, 19

nakese wälja, et üle anda telegramm.
Kui Nowosilow jõudis uksele, haarasid
poisid tema ümbert kinni ja paiskasid
lumme. Ohwrile pandi topp suhu, kuid

a. wana, keda kohapeal tuntakse „shirnmypoistena".
Krabo ja Karpow olid juba warernalt

ta sai selle körwaldada ja tõstis kisa, mis

mootorpaadi ja samast külast toonud ühe

peale tuli naine lambiga wälja.
Rööwlid põgenesid, jättes laetud re-

lamba ja olid pannud toime weel palju
muid Margust N.-Jõesuus ja selle lähe

koostanud röõwimise-kawa.

wolwri trepile. Maasi leiti weel puur,

mas ümbruses.

Rööwimisele minnes oli Krabo riietund walgeisse rõiwesse, pähe pannud

mängurewolwer ja tükk nööri, wiintasega
kawatseti kinni siduda wanakest.

Krabo ja Karpow wangistati ja mõleutad paigutati Narwa wangimajja.

läks korda pühapäewa õhtul tabada süüd
lasi. Rööwimise-katse olid toime pannud

kohalikud noormehed Georg Krabo,

Nad olid tühjendanud Semeljewi
kaks suwilat, käinud jahtklubi ruumes

Margil. Kalliwere külast olid toonud

Liuuapõllumees ja rukkiost.

Pühapäewal algasid Narma garni

8. veebruaril esinevad Klavdia Goreva ja Jaan Kireef.
Laupäewal, 17. jaanuaril, esineb kü
lalisena operett „Onupojas" „Estonia"

teatri premier Konstantin Sawi
ja pühapäewal, 18. jaanuaril, tuleb esi-

lawastusele A. Mälli draama 4 m.

Moodne Kain".

Narma teatri juhatus on kokkuleppe

saawutanud esinemiseks Narwas üle
maailma kuulsate balleti-tantsijatega

Klawdia Gorewa ja Jaan Kireef-

figa. Nende ballett-õhtu on 8. weeb-

ruaril. Teatri büroo.

W MM-UW imele Midi
A. Allapert tegi pankroti —Kreeditorid ei leia meest üles.
Hiljaku tegi Tallinna suurärimees tesse miljonitesse. Ta teab, et kreeditoAugust Allapert kuritahtlise pank- ridel on õigus wangistada teda, mispäroti. Allaperti kreedtorid nõudsid äri- rast hoiab ärimees Tallinnas end warjul.
mehe maksujõuetuks tunnistamist ja te-^. g Kreeditorid on Allaperdi järele panma wangistamist. Asi oli harutusel Tal- uud päris korraliku salaluure, kuid tänini pole läinud korda teda tabada. Waliua-Haapsalu rahukogus, kuid et mees
lismaale on pankrotl-meistril raske põ
ei ilmunud ise kohtu ette, siis lükati as
ja harutamine edasi.

geneda, sest tal puudub wälispass.

A. Allaperti wõlad tõusewad kümne-

Saksa-Poola vahekord pinev.

õppustest võlub osa hulk kõrgemaid sõjaväelasi.
soni talwised taktilised õppused Narma,

Maailma kuulus tontsjcpocr tukk Harvu.

kust lahingkorras Narma jõutakse tagasi

Sakslased arvavad, et Poola lennukite hädamaandumine Saksa territooriumil

reede õhtuks.

Õppused kestawad 6 päewa. Pühapäewa
hommikul kella 7 palgu lahkusid Narmast
wäeosad, et jõuda aegsasti õppuste piir

Matson ja Tomander. Õppus
test wotawad osa kindr. A. T ö n i s s o n,

ou provogatsioon.
Berliinist teatatakse: Kaks Poo kolmest lennukist koosnewa salga juht
la lendurit tegid hädamaandumise Op- kaotanud kompassi, kuna lumetormi tõttu

jalgwäe laskeinsp. Sternbeek, teh

pelini linna juures. Oppelinis wiibis

konda.

niliste mägede insp. Kooli, kol. Kaul e r, rüg. ül. kol. Pulk j. t. kõrgemad

sel ajal Saksa riigikantsler, mispärast

Waiwara, Jõhwi ja Kurtna joonel.

Wäeosad liikusid läbi soode, metsade

ja rabade Mustajõele ja sealt Kurtnale,

Õppuste Adjuhtideks on majorid

kaitsewäelased.

mis tasakaalustas wahekorra.

Mäng hargnes järgmiselt: N. Küttis

(Narwa) wõitis L. Blumenofsi; Rich.
Pruun (Narwa) ja dr. R. Wieren män

wälkturniir.
Järgmine linnadewõistlus males pee
takse käesolewa aasta sügisel Narwas.

Burnley puuwillitööstuses, Inglis
„Surasime läbi teile 2 miljonit välja

ostuks. Raha küll praegu ei ole, aga
olge lahked siin on teile —

^0/4*;

küla tõttu polnud kuigi sobiw postkontori
asukohaks. Nüüd tahetakse postkontor
postiagentuuriks ümber muuta, olgugi
et Toilas on olnud iseseisew postkontor
18 aastat.
Põhjuseks tuuakse ette, et Toila post

kontor toob riigile aastas ümmarguselt
160.000 senti tulu, kuna see summa peaks

olema
kahekordne. ^
Pühapäewal, 11. jaanuaril, oli Toi
la tuletõrje ühingu ruumes rahwakoosolek. Osa wõttis üle 160 inimese. Koos
olek mõistis üksmeelselt hukka wallawalitsuse teguwiist, et postkontor wi takse

Ruhris vähendati paika.

Essenist teatatakse: Ruhrimaa
palgatülis kuulutas wahekohtunik oma
otsuse. Tõöliseil kärbiti, nagu oli juba
ette teada, 6 protsenti palka. On teada,

— meie aadress, et teaksite, kuhu

raldajaks arwatakse kommuniste.

Narva muusikakoolis tõsteti
õppemaksu.

saata tä uutele grammid

Mitmesugustel kaaluwatel põhjustel

Tulekahju Peetri wallas.
Pühapäewa öösel põles Peetri mal-

las Puhkama külas maani maha Karl
Pussi heinaküün ühes 500 kg. hein

jättis toetuseta haridusministeerium
Narwa muusika-kooli. Selle tagajärjel
kooli juhatus oli sunnitud õppemaksu
tõstma 25 protsenti.

Loengud maksuametnikele.
Tallinna aktsiisi kõrgema ametniku

tega. Põlenud heinaküün oli tule mastu
kindlustatud Eesti Lloidis 200 kr. eest.
Omanik oletab süütamist.

poolt peeti Narwa maksuametnikele loen
gud aktsiisi alal.

Ööwalwe apteek

Arstidele antakse piiritust laost.

13. skp. kuni 19. skp. on ööwalwe
Peetri apteegis.

Toila ei saa viinapoodi.
Teatawasti oli aktsiisiwalitsusel ka-

pooleaastase kestwusega riigipresidendi

ke wiinatarwitajate poolest, et poe asuta-

mtue pole kuigi tasuni, mispärast jääb

wiinapood asutamata. Nii tuleb Toila
mise eelpäeval kell Vs4 õhtul igalpool.

elusalt mäe alla.

mised ei annud tagajärge. Keegi neiu

watsus Toilasse asutada wiinapood.
Kahjuks on Toila ümbruskond nii wäi-

„Põhja Eesti** * * 4 on müügil linnas Ilmu

alla reisirong. 170 inimest on maetud

litsei jõudis õigel ajal mässajaid takis
tada. Osa mässajaid wangistati. Wastastikkusel tulewahetusel sai haawata
töölist ja politseinikke. Kallaletungi kor

langes kahtluse alla. See kujunes lõpuks
temale endale nii suureks südamepiinaks,
et ta nädala pärast ühel ööl warastatud
kulduuri ümbrikttsse pakitult postkasti
laskis.

et nii peremehed kui ka töölised lükkawad
selle otsuse tagasi, ometi kuulutatakse see
poolt maksmaks.

Lõuna-Austraalias rahutused.
L.-Austraalias tahtsid 1000 streikijat
peaministri ruumesse sisse tungida. Po

See oli siis, kui Toilas operett „Lõ-

üles Dolgaja-Niiva Külast.

Postkontori asemele agentuur.—Delegatsioon postivalitsusse.
Teatawasti tahtis Moka wallawalit- ära Toilast. Otsustati saata delegatsioon
sus omal ajal Toila postkontorit ära postipeawalitsusse. Delegats. waliti C.
wiia Moka külasse, mis wäikese Moka W o o r m a n s i k ja A. Gabrie l.

osakonnas wabanes 25.000 töölist.
170 inimest elusalt maaalla.
Quagaquilift, Kesk-Ameerikast, teata
takse, et mäelibisemise tagajärjel jäi maa

ümber maailma.

bus talupoeg" teistkordselt ettekant:. —
Siis läks kaduma naisnäitlejate üldga:deroobist kuldkäeuur. Sellekordsed otsi

Mõni päew tagasi läks jäljetult ka- ametiwõimele. Neil läks korda kindlaks

Toila mehed postkontoriga hädas.

maal, kuulutati wälja lokaut. Kudumise

Poolasse.

Südametunnistus sundis wa
rastatud asja tagasi tooma.

Kino „Renordi“ omaninu Kadunud tütar leiti

saksa koolis, mis asub Helsingi tänawal. kordi" teenija. Mis põhjusel see sündis,
Lapse kadumisest teatas P. Kreutzer selgub muidugi lähemail päewil.

le, tõusis uuesti õhku ja sõitis tagasi

Hioobi sõnumeid

Mic tüiurliiDs niffiitma iffigui
duma kino „Rekordi" omaniku P. teha, et tütarlaps peatub Dolgaja-NiiKreutzeri 15-aastane tütar Lud- wa külas, mis asub mõne kilom. kaugumilla. Hommikul läks tütarlaps kooli, sel Narmast. Tütarlapse olewat enese
kuid jäi kadunuks. Ta õppis Narwa juure meelitanud üks endine kino „Re-

wogatstoonift.

Ametlikult teatatakse Warssawist, et

MMM IM U.

Järgmine võistlus peetakse sügisel Narvas.
4. Narma - Rakwere linnadewõistlus gisid wiigi; A. Salomon (Narwa) wõitis S. Scheermanni; Rud. Pruun (Nar
males peeti läinud pühapäewal Rakwere
rahwamaja ruumes. Wõistlus lõppes wa) mängis wiigi A. Aleksandrowiga;
wiigiga 3:3. Mäng algas narmakaile O. Saareke (Narwa) kaotas H. Grabele;
roosiliselt, pea oli seis 3:1 Narma ka P. Juhnowsky (Narwa) kaotas E. Mart
suks. Kuid lõpupartiid tõid kaotused, sonile. Wõistluse lõpul korraldati weel

arwatakse, et maandumine oli sihilik; po
liitilisis ringkonnis kõneldakse isegi pro-

ei saanud orienteeruda, olid lennukid
sunnitud maanduma. Ühe lennuki juht,
kes maandus Rosenbergi lähedal, kuulis,
et ta ou jõudnud wõõrale territooriumi

meestel pühade tonuad ikka ja jälle Jõhwist tuua.

Narwa maksuameti korraldusel haka
takse tulewikus arstidele ja apteekidele

piiritust wälja andma tagawara-laost.
Seni on piiritust antud maksuameti kau
du piirituse wabrikust.

Krahv Karoiyi—Ungari uus välis
minister.
Ungari senine välisminister dr. Valko
lakkus omal soovil seniselt ametikohalt.

Tema asemele kutsuti uueks välismi
nistriks krahv Julius Karoiyi, kes on
senati liige.

Hiljuti Pariisis peetud õhusõidu kon
gressil valiti uueks rahvusvahelise õhu
sõidu ühisuse presidendiks Rumeenia
acroklubi esitaja prints Bib e scu. (Kas
S(c on tudengite laulus tuntud, samani
melise vürsti sugulane või poeg, ei ole
tfada.)

Suurim lennuhiiglane.
Maailma suuremaks lahing-lemmpaa-

diks osutub Inglise lennuhiiglane „Sidney“. See hiiglalennuk lasti neil peävil
Hulli sadamas ehitustelingutelt vette.
Lennuk on üleni metallist ehitatud. Tal
on kolm suurt mootorit, mis arendavad
lenuupaadile 200-km tunnikiiruse. Len
dav soomuslind kannab peale ^-liikme
lise meeskonna veel 16 immest.

Nr. 3

.Alutaguse Elu*

M fflstcgtm» m. aastal

Itaalia lennueskadrilli julge sõit. — Kaks rasket onne us

Roomast teatatakse: Itaalia
lennueskadrill jõudis 13-tunnise sõidu
järele Brasiiliasse. Lendu juhtis Itaalia

„Põhja Eestile" kirjutanud Narwa Ühispanga juhataja A. Pitsar.
Meie tähtsamate ühistegeliste asu- haasutused on igal pool suutnud rahwa duses kindla ja asetamatu seisukoha, ise
äranis põllumajanduse iutensiweerimine
tuste tegewuse kohta 1930. aastal wõib
on ellu kutsunud palju majanduseharusid,
sel
alal
kodanikkudele
õiglusteks
abilis
rahuldustundega märkida edusamme.

usalduse Võita ja on olnud majandusli "

Kuid on olnud ka Väärnähtust mõnin
gate ühingute tegewuse juures, mis olid
tingitud raskete aegade tõttu ja teistest
asjaoludest.

Üldiselt walitsewa majanduselu su
rutise, kapitali puuduse ja ostujõu wähenemise tõttu ühistegelised ettewõted on
püüdnud suure hoolega oma seisukohti
kindlustada, ning ühistegelased on oma
tähelepanu koondanud ühingute majandusliste aluste kõmendamisele ja üldsei
sukorra terweudamisele.

Ühistegelised rahaasutused, Ühis
pangad, on meil üldiselt rahuldawalt
organiseeritud ja nende tegewust wõib
rahuloldawaks lugeda. Majandusliku pinewuse peale waatamata oli möödunud

aastal Narwa Ühispangas üle kolmekümnewiie protsendi hoiusummade juure-

woolu ja kõik panga operatsioonid on
tunduwalt kaswanud. ühistegelised ra-

Tarwitajate- ja majandusühingute

kus ühistegeliste! asutustel on awanenud
soodsad tegewuse wõimalused. Ühistege-

kaupluste tegewust wõib ka meil üldiselt

wuse arenemine maal iseäranis piima

rahuldamaks pidada. Ühiskaubandus

ühingute alal on annud põllumehele suu
ri reaalseid tulemusi.
Ka wastastikkused kindlustusseltsid
on möödunud aastal rahuloldawalt töö
tanud — tuleõnnetust oli üldiselt wähem
kui aasta warem.

teks.

areneb edukalt, ning aasta-aastalt kaswab ühiskaubanduse mõju tähtsamate
kaubaartiklite ostumüügi alal.
Põllumajanduskaupade alal on Eesti
wist ainuke riik, kus peaaegu terwe wäetisainete tarwidus korraldatakse ühiskau
banduse kaudu, sest 1929. aastal Eesti

Tarwitajateühingute Keskühing koos
Rootsi Keskühinguga omandas Stock
holmis superfosfaaditehased; selle läbi

on ka Eesti põllumehele kindlustatud
wäetisaiuete saamine tööstuse tegeliku
omahinnaga.

ühiskaubandus püüab järk-järgult ka
teiste esimese järgu tarbeainete ostumüüki märksa suurendada, sest ühiskau
bandus on wõitnud meie rahwamajan-

Tööd ja töötahet!
„Põhja Eestile" kirjutanud dir. R. Borkveil.

Kõike kokku wöttes wõib öelda, et
1930. aasta oli ühistegelastele enamwähem rahuldaw.

käekäigule kaasa aitaks.

Selleks üksmeelt ja jõudu!

A. Pitsar.
Äripatendid kaovad.
Maksuameti poolt kawatsetakse ära
kaotada äride patendid ja äritunnistused.
Nende asemele tulewad äride registreerimise-kaardid. Ühtlast on maksuamet haka

peatumata mool. See kisub meid kaasa ja

seab üles mitmesuguseid kohustusi. Ko
hustusi tulewikule. Aasta 1930. on meile

konna ja riigi wastu?! See oleks kurb.
Aastawahetus oleks otstarbetu, oleks

Rukkiost vabariigi valitsuses.
Esmaspäewal oli wabariigi walitsu-

juba minemik. Teda ei ole enam. Aja

rõhuw.

ratas on weeretanud talle teise külje, jät
tes maha rõõmu ja mure, õnne ja õnne

dan, et maailm pole kunagi üheainsa käe

tuse pisaraid. Ta on möödunud. Kuid
siiski ta jääb elama meie waimusilmade
ette, meie mõttesse, meie hinge. Ta peab
ki jääma, sest minemik on ju nii olewiku
kui ka tulewiku sünnitaja. Minewiku töö,
nnnewiku teod ja pärandus on meile tee
näitajaks, nad juhiwad meid tulewikku.
Rad toomad esile elu positiiwsed kui ka
negatiiwsed küljed, seawad üles uued ja
paremad perSpektiiwid, wäljawaated, si
hid. Nad peaksid olema parema tulewiku

liigutusega loodud. Teda on loodud mil
jonid aastad, teda luuakse praegu ja ka
tulewikus. Teda luuakse niikaua, kui pü
sib loomise ning töö mõte ja wajadus.
Ärgu hellitagu keegi ennast seega, et elul
pole mõtet. Elul on suur ja sügaw mõte,
kui on töötahet. Annaks Kõigewägewam,

et 1931. a. annaks kõigile meile tööd ja
töötahet. Et see töö oleks ühiskonnale
kasutoow ja wiljarikas — selleks jõudu
ja püsiwust alanud aastal!

reguleerijad.

õnnetust, mis nõudis 5 inimese elu. B ol a m a s, Portugaalia Guineas, üks wesilennuk oli sunnitud peale õhkutõusmist
50 mtr. kõrguselt wette laskuma. Maan
dumisel sai surma üks mehaanik. Teine
lennuk langes merre suure kiirusega min
gisuguse mootoririkke tõttu. Wette lange

des läks lennuk põlema. Surma said
kaks lennukijuhti, raadiotelegrahwift ja
mehaatik.

lise tähelpanu eskaadri suurlennule. Sõ-

jakorral on tugew lennuwägi igale rii
gile kardetawaks wastaseks, sest puudub

wõimalus riikide piire kaitsta õhuwäe
pealetungi wastu. Seega on tulewikusõjas lennuwägi kardetawamaid ja täht

Itaalia lenmummster Balbo.

samaid tegureid.

nud wäljatöötama uut äriseadust, mis

Ma ei tahaks olla ateist, kui tähen

lennuminister Balbo isiklikult.
Ooieanilennul oli lats raskemat

Itaalia ajakirjandus pühandab eri

Alanud aastal jääb soowida, et kõik
kindlasti kinni hoiaks ühistegewuse era
pooletuse põhimõttest, et ühistegewus
edeneks ja meie riigi ning rahwa heale

Kui aga neid sihte pole?! Km poleks
eesmärki ning kohustusi iseenda, ühis

Aeg lendab ja temaga ühes elu, elu

13. tunniga üle Atlandi ookeani

oleks lihtsam kui endine.

ses otsustamisel rukkiostu küsimus. Eesti
Pank oma reedesel koosolekul lubas lõpu

likult rukkiostuks laenu 2 milj. krooni.
Panga nõukogu ühines walitsuse tingi
muste ja kindlustustega.

Siberis 65° külma.

Tomskist teatatakse: Siberis
walitseb praegu haruldaselt kange külm.

Tomskis näitab kraadiklaas 65 pügalat
Celsiuse järele.

S. 6t(Dimonn~[iiQi eelM-w.
Koalitsiooni rühmad ei hoolda riigi eelarwet praegusel kujul.
Riigi 1931./1932. a. eelarwe on
nüüd kuidagi moodi tasakaalustatud
0V2 miljardi sendi peale. On wõetud
ette kärpimist, mis üksikuid riigikogu
rühmi on wiinud eelarwe suhtes eriarwamistele. Põllumeeste-kogud leiawad,
er seesugune eelarwe koostamine w i i li

meie riikliku elu kogunisti

s 0 h u - r a p p a. Seesugune ou üldine
arwamine, mistõttu on wäheusutaw, et
põllumeeste-kogud pooldawad kärpimist.
Kuigi eelarwe on tööerakonna liidri
O. Strandmanni oma, ei ole eelarwega
kõigiti ometi päri tööerakond. Eriti pa-

haudab tööerakonda riigiteenijate pensio
nide ja arstiabi kärpimine.
Rahwaerakond kurjustab eelarwe üle

õige krõbedalt. Tema arwates pole su
gugi õiglane, et walitsus tahab Veere
tada wastutuse rühmade peale, kui aga
saaks edasi walitseda.
Asunikud ja kristlased on praegu weel
köhklewal seisukohal, kuid ka nende read

ei näi pooldawat koostatud eelarwet
praegusel kujul.

Näib uii, et Straudmanu oma eel
arwega wiis walitsuse paratamatult krii
sini.
iiMiTiwriihiWr rmcnra—

„PÕHJA EfCSTI“ on juhtiv leht

Narvas ja Alutagusel.

Metsamaterjali ja tekstiiltööstused lonkavad. — Õlitööstus üha suureneb.

EMAJÕGI El ANNA UALJA OHUREIP.

Läinud aasta j \4jul on Narwas ja
Wirumaal jäänud seisma mitu tööstust,
turd on asutatud ka mõned uued töös
tused.

Wirumaal on 5 tärklise wabrikut:
Rakweres, Jõhwis ja Kadrinas. Wabrilud on aasta kestel õige tublisti seisnud,
sest wabrikusaadustele ei leita küllaldaselt
turgu.

Nahawabrikud asuwad Rakweres,
luid nende seisukord pole kuigi hiilgaw.

Suurem Wiru tauawabrik „Foreft"
asub Narwas. Läinud suwel audis laua-

wabriku juhatus oma metsamaterjali
Londoni firmale „Brandt and Son'ile".
Praegu ei ole wabritüwalitsus weel tei
nud jiSseosle, mispärast on küsitaw sae-

weski tegewuse jätkamine. Siiwertsi
iauawadrik põles maani maha ja selle
luurenuult waewalt tõuseb uus elu. Kuigi
ilusaid iväljawaateid pole ka N.-Jõesuus

asuwal lauawabrikul „Naroorval".

Emajõe Põhjas õnnetult surma saa
nud lõbusõitjatest on tänini weel 5 isi
kut leidmata. Tuletõrje lendsalk on traalinud õnnetusekoha ümbrust õige pikalt
ja põhjalikult, kuid seni tagajärjetult.

Metallitööstust ei saa Wirumaal
üldse kõne alla wõtta. Wäiksemad metal

litehased töötawad õige wäikese arwu
töölisiga, tehes ainult pararrdustöid.

Wirumaal eriti areneb põlewkiwitöõstus, mis nagu tasakaalustab teiste
tööstuste wahjaläiku. Senised põlewkiwitööstused tahawad oma Vabrikute
sisseseadeid muuta õlitööstusele wasta-

walt. Wiimane on tnlutoowam ja pea
legi turu leidmine saaduste realiseeri
miseks kergem. A/s. „Kiwiõli" hakkab
Eesti raudteele andma aastas i0.000
tonni kiwiõli. Türsamäe Rootsi ökitööstus tahab toota 5.000 tonni õli. Km
riik selle ära ostab, siis panemad käima
rootslased oma wabriku otsekohe. Wäik-

sem ölikiwilõöstus on KohtlaS ja see

kuulub riigile. Suuremaid on Inglis
W „New Eonsoldated Eold Fields Li

metsamaterjali Inglise trustile, kes selle

mited". Km peaks katsed Vähegi õnnes
tuma, siis kawatseb wabriku ' walitsus
Paewas läbi ajada kuni 5.000 tonni õli-

otseteed wälja weab, mispärast ka see töö

kiwi.

Narwa lauawabrikuilt ära langeb.
Kuigi hea ei ole ka tekstiiltöõstuste
seisukord. Euroopa on kaotanud Aasias
turud, mispärast kiratsewad kõik Euroo

umbes 2.500 töölist, õlitööstuse laiene-

'Nõuk. Wene müüs oma iga aastase
Autoõnnetuse ohvrite päästetööd Tartus. Pahemal: 9 inimesega uppunud auto tuleb jää alt nähtavale, rahvas kaldal
aitab sikudada köiest. Paremal: Auto nr. 224 pärast veest väljatõmbamist.

pa suuremad tekstiiltööstused.

Praegu leiab Wirn õliwäljadel tööd
ntisega wõib tööliste nrw tõusta kahe
kordseks.

Wõib arivata, et wool on kannud
õnnetute laibad katastroofi kohalt niiwvrt kaugele, et talwel on wõimatu neid
üles leida.

Läinud reedel paigutati maamulda
4 laipa. Matusest wõttis osa õige roh
kesti inimesi.

Vasakul: A. Liivoja, paremal Elly Laar.
A. Vanaase.

Väikekohtadele antakse juurelõikeid.

V M M {ii toiMüt tammle.
Varem saadeti raskemad pakid tagasi, kuid nüüd seda ei juhtu!
Wiimasel ajal on saadetud Narwa mi, Eestisse tagasi, kuid nüüd enam pole
kaudu Nõuk. Wenemaale igapäew 30—40
Pakki mitmesuguseid toiduaineid. Pakkide
wastuwötmine toimub Kingisepas, kuhu
nad Narwaft wiiakse postwaguniga.

Waremalt saadeti SSR'ist üksikud
toiduainete pakid, kus kaal oli üle nor-

nende palga suurusele 20 kr. kuni 4 kr.:
põllupidajatele wastawalt kasutada olewate põllutiinude arwule 15 kroonist kuni
6 kroonini; kõigile kindlapalgata mees
kodanikele 6 kr. ja naiskodanikele 4 kr.

ette tulnud pakkide tagasisaatmist.

Põllutööminister esitas wabariigi
walitsusele juurelõigete andmise kawa

wäikekohtadele, mis alla 10 ha. Kui
walitsus kawa kinnitab, siis hakatakse
seda täiel määral teostama.

8undja algkoolis põllumajanduslik
kõne.

Rõuk. Wenemaalt tuleb iga päew
wagunitega raha eest wilja Eestisse, kuid
Eestist läheb pakkidega ilma rahata wilja
ja toiduaineid tagasi!

Neljapäewal, 15 skp., kell V26 õhtul

on Svldinos, Sundja algkoolis, põllu
majanduslik kõne. Kõneleb ida-Alutaguse

agr. Kaal teemil: „Kas põllumees

JARUE VflLP KOOSTAS EELARVE.
Eelarve 21.112 kr. tasakaalus. — Isikumaks määrati jõukohaselt.
Järwe wallawolikogu wõttis wastu 5.604 krooni; hoolekande: 5.374 krooni;
wallakohus: 350 krooni.
ja esitas maawalitsusele kinnitamiseks
1931./1932. majandusaasta eelarwe, mis
on tasakaalustatud 21.112 kroonile.

maks, millest loodetakse saada sissetulekut

Kuludest on suuremaid administratiiw-kulud: 8.237 krooni; rahwaharidus:

11.409 krooni ja mis on otsustatud mää
rata kindlapalgalistele isikuile wastawalt

Suurema tuluna on ettenähtud isiku-

wõib weel uuendusi ette wõtta". Järg
misena kõneleb agr. T. aianduse põhiküsimusist.

di.-dõesuus lõppes kalapüük.
N.-Jõesuus on lõppenud kalapüük.
Seni käis merel räimi püüdmas umbes
40 kalurit. Uus kalapüük N.-Jõesuus al
gab siis, kui meri on wõtnud jääkatte
Peale. Kalapüük N.-Jõesuus kuni hooaja
lõpetamiseni oli rahuldaw.

Võistlused kestsid 3 päeva
Neljapäewal, 8. jaanuaril, algasid

Narwa garnisonis Võistlused r_.,
poksis,
maadluses ja Vehklemises. Osawõtjaid
ohwitsere, üleaja- ja ajateenijaid
oli
üle 100.

Laupäewal lõppesid Võistlused ja koh

tadele tulnutele jagati auhindu wälja
major K i w i poolt.
^ ^ Wõiftluse tulemused kujnestd järgmi-

Osavõtjaid üle 100.
Lauri; r as
kekaal: v.a.o. K u k k.
in ann; keskkaal: kpr

Poks ajateenijaile — kergekaal: rms
11 m a n o v, rms Amb e r g ja rms

Kerre nt 8ow; keskkaal: rms' An-

(> t r ma n n, rms \ ilb aum; raske-

ioÜrLrrjS- Sjlro> rms Trautvach

ja r ms L 1 m b e r g.

..Kohtadele tulnutele jagati wäärtusltkke auhindu. Wabawõimlemises sai oh-

wrtseride kogu poolt Väljapandud au
hinna — kirjutuslaua garnituuri — n =

Võlmlemises 1. kohale n.-ltn. Mikkola, 2. v.a.o. J us 8 mann ja 3. rms.
september.

--- Portfelli; parem esp. Vehkleja w.a.o.

Vehklemine tääkidel ohvitse
ridele; n.-ltn. Metsakond, n.-ltn.

Portfelli jne. jne. 1

P er ri.

Itn. Mikkolo; w.a.o. Jussmann

Tombek sai habemeajamise garnituuri ja

Espadronidel ohvitseridele: n.ltn. V ellmann, n.-ltn. Otti saar.
Vehklemine espadronidel üle aja

on Mba üleni k.

te e mj ai l e : v.a.o. T e d erkin, v.a.o.
1 ambe k.

laaga Wnmased teated kõnelema

Tääkidel üleajateenijaile:

-Wene suuremad äälöhkujad - „j

v.a.o. Tambek, v.a.o. Banof.
Maadluses üleajateenijaile (ker

gekaal): v.a.o. N euma nn, Icpr. Post

Kroonlinna all on 17 aurikut
siu \a „^ermak" — ei suuda !
laewateed waba.

(keskkaal), n.a.o. B e r g s o n (raskek.).

Poksis ohvitseridele: nAtn. Velt-

m. ann, n.-ltn. P erri.
Maadluses^ ajateenijaile (kerge
kaal): rms O l vi t s, rms Kolk ja rms
ts T ’ ."^sfcfcaaZ; rms Lo gino v, rms

Kutt ja rms Kask; raskekaal; rms
Itosinit, rms Kalja ja rms H ee g i.
Poksis üleajateenijaile — kerge
kaal: v.a.o. N eumann, vjjuo. Juss-

10 vagunit soola Eestisse.
Winnastel päewadel on Narwa
^ Eaudu tulnud Eestisse Puhk ja
gade anlc Rõuk. Wenest 10
1 ola. 9. faan. saadeti Eestisse w

ST*"!?"! Samal ÄaT

berit.' * ,ležfe 5 wugunit ajalehe

Nr. 5.

„R 1 u t a g u s e Elu*

3

Mida kõneleb revisjoni-komisjoni kuuajalise revideerimise protokoll.
?õhwi asja- eraisikuile ja kahele kohalikule asulusule, küsitamaks, millal tasutakse langenutele

ajamise ja arwepidamise kohta toimeta
tud rewideerimine, mis andis alewi rewisjonikomisjonile tööd terweks kuuks,
lõpetati hiljuti. Rewideerimise kohta seati
kokku akt. Selle akti ärakiri saadeti kohtu-

woimudele, kuna rewisjonikomisjon oli
selgitanud terme rea wäärnähteid; süüd
lased endised alewi walitsejad, eesotsas
tüäerakondliku peaga, taotakse nüüd

kus eelmise aLewimalitsuse juht ise oli
tegew sel ajal. Küttepuude ostulepingute

järele 1926—1930. a. on puid metsast
üle 30 sülla mähem mälja weetud. Mets
konna andmetel weotähtede järele wastu
wõetud puud on ometi mälja weetud.
Edasi on näha rewideerimiseprotokollift, et algkooli juhataja kätte usaldatud

mõtta kohtulikule Vastutusele.

alewi summadest on maksetud heinalistele
töötasu, kuna ometi koolil heinamaatükke

Rewideerimisprotokollist selgub, et
rewideerimisel on tulnud ilmsiks kassa

pole kasutada olnud. Jõhwi kihelkonna
langenud sõdurite mälestussamba kapita

puudujääk, niisamuti on talitatud sahker-

list on kulutatud alewi heakorrale ja

dawalt 1026 a. koolile ja alewamalitsusele ostetud küttepuude realiseerimisel.

Reed puud alewiwalitsus ostis riigimet
sade Valitsuselt omawalitsusasutustele
antawaie soodustustega ja müüs nad
nucha, milline müük ostulepingu alusel
ei olnud lubatud. Puid on müüdud suu
remal hulgal, kokku 45^/4 jookswat sülda,

aumõlg — kerkib mälestusmärk. Muude
lubamata kulutuste kõrwal (wähese liik
lemisega Jõhwi tärklisemabrikusse wiiwa

tänama sillutamiseks kulutati 440 kr.,
kuna elawama liiklemisega tänawate sil
lutamiseks pole leitud krediite j. m.) rewisjoni-komisjon ei wõtnud õigeks alewiwanema kuluka sõidu Tallinna (sõidu-

kulu 10 kr., kahe päema raha 10 kr.,
muudeks kuludeks 25 kr.), mis on läinud
maksma 45 kr. Kehwa alewi kohta see on
küllalt suur summa.

Rewideerimisel selgus ka, et senine

muudeks jookswateks Väljaminekuteks
üle 1.000 krooni. Kuna need kulud on
tehtud omawoliliselt, tuleb end. alewiwalitsusel fee summa komitee kassasse
tagasi maksta. Komitee tulud on üldiselt
olnud üle 4.000 krooni, kuna järel meel

riigiwiinapoe pidaja wõlgneb alewile

on raha 1.300 krooni ümber. Sarnase
kapitali „kasutamise" korra juures jääb

eraisikutelt sissenõudmisele 3.979 kr.

1.000 kr. wiinapoe pidamise õiguse eest

wastawa kokkuleppe alusel. Puuduliku
asjaajamise tõttu, nagu rewisjoni-komisjon on mälja selgitanud, kuulub endiselt
alewiwalitsuselt ja mitmelt asutuselt ning
45 senti.

N.-Jõesuus likvideeriti 4 palvelat.
Hiljaku oli N.-Jõesuu alewis lahk

JooUaik.U€i pole viiiMemaiaomaniUe guviüelcaiisjailž
„Jlmarises" Narwa majaomanike seltsi

Kõneldi tveel äärelinna üldistest hä
dadest ja puudustest: elektriwalguseft,

Paemurru-Kadastiku-Nütebergi osakonna

poristest tänawatest, tulekahju kaewudest

aastakoosolek. Koos oli üle 100 liikme.
Koosolekut juhatas F a a b e l, protokol

jne. Siis asuti juhatuse Valimisele. Esi

Aasta kestel on pidanud selts kats
pea- ja 10 juhatuse koosolekut. Aasta

B e r g rn a n n, sekretäriks Oraw. Wa-

lis Oraw.

aruanne kinnitati 65 kr. suuruses,
1931. a. eelarwe wõeti wastu 75 kr. suu
ruses.

Selts on püüdnud kõigiti üärelinlase

seisukorda parandada. Maaost P. Me
he r i l t on olnud walusamaid päewaküsimusi. Selts pööras laenu saamiseks
palwega linnawalitsuse poole, kes oma
korda selle esitas sise- ja kohtmninistee-

riumile. Sealt saabus aga eitaw Vas
tus. 1933. a. lõpeb rendilepingu täht
aeg, kui selle aja jooksul rnaa praegused

kasutajad pole omandanud maad ostu

teel, siis on maaomanikul P. Weberil
õigus rentnikke õra ajada. Koosolekul
leiti, et selles asjas tuleks pöörata P.
Weberi poole ja selgitada temaga wa-

meheks waliti: Fa abel, abiks P ä ä-

b u s, kassahoidjaks Roots, abiks
litud on kõik endised juhatuse liikmed.

Läbirääkimiste ajal tuli arutusele

J. Lusti ja J. Kossi poolt asutatud

wäike-majaomanike selts, kes tahab olla
ta äärelinna majaomanike esindus. Lust,
Koss K" selts asus 6. jaan. peetud koos
olekul samale seisukohale, et äärelinlasile
tuleb muretseda laenu maaostuks.

Koosolekul leiti, et äärelinlastel ei
saa olla kahte esindajat. Uue seltsi juhtiwad liikmed ei olewat õiglaselt äärelin-

laste kasusid kaitsenud. Nad lahkusid
seltsist ja asutasid uue. Leiti, et jooksikud

ei saa olla wäikemajaomanike huwidekaitsjad.

Koosolek lõppes 3-tunnise nõupida
mise järele.

hakord.

lahkusuliste leeri. Nõnda tekkis N.-Jõesuus 6 jumalakoda. Nüüd ei ole enam
lahkusulised oma juhtidega rahul ja suu
rem osa endiseid koguduse liikmeid on
pööranud oma kiriku juure tagasi.
Tänuavaldus

Narva linna laste- ja vanadekodude
hoolealustele jõulu pühiks tehtud kingi
tuste eest avaldab Narva linnavalitsuse
hoolekande osakond tänu: Kreenholmi-,

Kalevi- ja Linaketramise Manufaktuu
ridele, hra G. Rumjantsev’ile, hra J.
Aleksandrovale, khn J. Puhk ja Pojad,,
hra J. Tiilsole, pr. A. Tensing’ile, hra
R. KabcVile, hra J. Roosipuule ja hra
K. KüttHle.

J. M c t s a i alu,

linnanõunik, hoolek. osak. juhataja.

Rüiždio mtmm.
TALLINN. Esmasp., 12. jaanuaril. —

15.30 päevauudiseid; 15.43 ajanäitaja õien

dus, kuni 16,30 grammofonimuusika.
18.30 teateid ja grammofonimuusika.
18,50 päevauudiseid.

19.00 dipl. ins. F. Olbrei raadlovest lus.

19.30 ingliskeele tund. Lektor dr. Pe
ter s (ülekanne Tartust). 20,m ilmateade
Tartust.
20,05 Eesti mandolinistide orkester.

Juh. A. Krupp. Liprandi: Avamäng.

Celli: Eleegia. Ziehrer: valss „Lauljad
linnudu, Perfect: Rootsi pidulik marss.

soniku käe.
Õnnetus hilisel wiljapotsmisel Toilas.
Toila, 12. jaan. Laupäewal juhtus

Trummel kiskus käe nii sügawale, et

Toila Wlas Jakob Siimoni talus

trumlit tuli kolm korda tagurpidi keera

rehepeksmifel raskem õnnetus. Toila

ta, enne kui mees kätte saadi.

asunik Ed. E l e w a n t jäi hobusemasina

Esimest arstiabi anti õnnetule Toila
apteegis. Sealt saadeti haawatu Narwa

trumli wahele. Õnnetul murdus käeluu
kolmest kohast, peale selle sai ta wigastada peast.

Õnnetus juhtus wilja allalaskmisel.

haigemajja.

Ed. Elewant on 35 a. mana, abielus.
Ta on Toila mõisas asunik.

20.35 grammofonimuusika.
21.00 Esperantokeehie nädalakroonika.

TALLINN. Teisipäeval, 13. jaanuaril.

15.30 päevauudiseid. 15,43 ajanäitaja
õiendus kuni 16,30 grammofonimuusika.
18.30 teateid ja grammofonimuusika.
18,50 päevauudiseid.

19.00 Saksa, keele turul — lektor dr.
Schreinert. (Ülekanne Tartust).
19.30 ilmateade Tartust.

19.35 Tshehhi ja Slovakkia muusika
lisi. väikesi palu. Juh. md. A. Krull.
Kaschparek: President Masarykl pi
dulik marss. Basler: Rahvalaule keelpil
lide kvartetile. Leopold: Pulma valss.
Hubcrt Anton mängib viiulil a) Fibich:

Poeem b) Smetona: Tschehhi tants.
Kovarovic: Gavott Bayer: Väike sõdur

N.-Jõesuu kalureile uus maks!

ja Sclanka Koshtäl: Elektrifüm. Marss.

Asi oli kohtus harutusel. Otsustamine lükati edasi.

mast „Juudita. Juudit — Erna Vilmer.
Olovernes — Ants Lauter. Tundmatu
Fclix Moor. Lõpuks kontserdi järg. Ker-

Nanva-jõe kaldariba Narwa-Jõesuus
ja selle ümbruskonnas on saanud tüli
õunaks. Narwa-jõe kalda-omanikud on

20,t3 Katkelm A. H. Tammsaare draa

otsaga kohtusse jõudnud. Asi tuli Narwa
2. jsk. rahukohtuniku juures harutusele.

sellele, et end. Wene Valitsus pole ka

Tunnistaja Martin K 0 n g a seletusest
oli näha, et kuni käesolewa ajani pole
olnud kaldariba maksu Narwa-Jõesuus,
kuid omaniku Volinik rõhutas, et selle
maaala peremehel on ka õigus maa ka
sutamise eest nõuda tasu. Peale tunnis

kaldariba pealt maksu nõudnud. Kaldariba laiust Wene Valitsuse ajal loeti 10

tajate ülekuulamist lükkas rahukohtunik
asja edasi, otsustades ühtlasi nõuda was-

sülda.

tawaid tõendusi mainitud keerdsõlme

hakanud kalurite kaest, kes kaldariba kasu-

tawad, kaldamaksu nõudma. N.-Jõesuu
kalurid ei soowi Vabatahtlikult kaldariba
kasutamise eest maksu maksta, toetudes

Nüüd on Narwe-jõe kaldariba juba

kohta.

Jõhvi ja Järve vald arvudes.
Siind ületab surevuse -

Möödaläinud aastal on Jõhwi
koguduses:

Sündinuid registreeritud: 160 last,

82 poeg- ja 78 tütarlast. Kaksikuid
3 paari, surnult sündinud 3 poeg- ja
1 tütarlaps, Väljaspool abielu sündinud
5 poeg- ja 2 tütarlast.
Leeritatud ja õnnistatud: 187 noort
inimest, 92 poeg- ja 95 tütarlast.
Laulatatud: 56 pruutpaari.
Armulaual käinud: 4.165 in., 1.590

Abiellunud 91 paari.
abiellumisi 35, sünde 124 ja surmajuhtu
meid 54. Seega on sündimus suures üle

kaalus. Järwe wallas ühes Põlewkiwikaewandustega (1.500 elanikku) . on
umbes 5.000 elanikku, tähendab elanikearwu juurekasw 1,40/0 Või 14 iga tuhande kohta.

Sarnane sündimuse ülekaalukas Va
hekord ei ole juhuslik ega esmakordne,
waid enam-wähem juba kindel, nii on
alates 1926. aasta juuli kuust märgitud:

meeste- ja 2.575 naisterahwast.

Ap. Õigeusust kogudusse tulnud
3 naisterahwast.

64

1927
51
119

37

62

1926

Abiellumisi . .

Sünde ....

37

Surnuid registreeritud: 132 inimest,
81 meeste- ja 51 naisterahwast. üle 80
aasta said Vanaks 3 meest ja 2 narst.

Surmajuhtum.

Kõige Vanem mees sai Vanaks 89 a.
6 kuud ja kõige wanem naisterahwas

juurekasw 217 hinge.

83 a. 10 kuud. Õnnetut surma saanud
2 inimest: 1 meesterahwas tapetud ja
1 meesterahwas auto all jäänud. Enese
tapnud 5 inimest: 3 meeste- ja 1 naiste
rahwas enese üles poonud ja 1 meeste
rahwas enese maha lasknud.

Sünd ja surm Järwe wallas.
Järwe walla perekonnaseisuameti
andmetel on 1930. aastal registreeritud

1928
39
92
63

du st öölised tõsist võistlust peavad oma
äraelamise _ võimaluste eest, katsuvad

kommunistid seisukorda kasutada ja

metsikute streikide väljakuulutamisega
meeleolu luua. Kommunistlikul streigijuhatuse konverentsil Bochumis esines
kõnega ka üks Moskva kommunistlik

usuliste hooaeg. Paljud lahkusid eesti ja
weue kirikute kogudustest ning läksid üle

Väikemajaomanikel kaks esindust. — Kes neist on õige?

Pühapäewal, 11. jaan., oli E. s.

Wuk. Vene ^tarvitab oma „meefode“ ka Ruhrimaal.
Samal ajal kui Ruhrimaal kaevan agitaator. Nähtavasti sõnade „mõju(C

1929
37

110
76

1930
35
124
54

Wiiel aastal märgitud kokku 509 sün

di ja 292 surmajuhtumit, Viie aasta

Narva tänavailt lumi Rahvaväijale.
Wiimased lumetuisud on ajanud
linna tänawad umbe. Politsei poolt anti
korraldus majaperemeestele, et kõigilt
kitsamatelt linnatänawatelt lumi oleks
ära weetud. Lumewedu algas juba möö
dunud neljapäewal. Hobustega Veetakse
lumi 3. algkooli taha. Rahwawäljale.

gesisiüist muusikat.

suurendamiseks asetati kõneleja puldi
kõrvale hiiglasuur Lenini näopilt.
* Vaatamata komm. intensiivsele kihu
tustööle, on siiski streigiliikumine nur
junud, kuna streikijate arv iga päevaga
jääb väiksemaks.

get sisu ja võidakse teha mõnelegi ette
heidet, kui arvustuses tarvitada kutse

Salapiiritus N.-Jõesuus.
N-.Jõesuu mererannast leiti Sihweri
ja Borvdini poolt 40 liitrit salapiiritust,
mis oli uhutud lainteft kaldale. Sihwer
ja Borodin ei annud teada oma leiust
ametiwõimele. Asi tuli awalikuks. Läbi
otsimise juures leiti mõlemi juurest 9 liit
rit salapiiritust. Salapiiritus anti 9. jaa

Võib tähendada, et tükk oli läbitöö
tatud ja antud mõnigi nauditav kuju.

müüdud liitri eest 20 kr. trahwi maksta

Jõhvis kaitseväelaste korraldusel pa
taljoni õppesaalis mängiti 6. jaanuaril,
kolmekuningapäeval, operett „Lahku}fiisereis“.

On juba mainitud selle opereti ker

liste mõõtu.

Parim neist oli pr. Radomsk a (prl.

Arujärv), klassilise pääletükkivusega
oma armukesele, vaba liikumise ja mii
mikaga. Miimikalt nauditav oli laua-

nuaril piiriwalwe poolt Narwa maksu
ametile üle. Leidjatel tuleb nüüd iga
ja peale selle weel aktsiisimaks.

Ligi äVa miljonit senti kuri-

stseen esimeses vaatuses. Hääd mängu

tegewnse ohwriks.

reselikkuses, suurendades seda tubli an

Detsembrikuu jooksul on Narwa kri
minaalpolitsei piirkonnas toime pandud

näitas insener II übner omas hädava-

nuse sarkasmiga. Ent operetile usuta
vam kuju oleks jäänud kindlasti, kui

oleks loobunud Hübner (Rotmann) enda
pruudi, Veera, juuresolekul sarkasmist.

Pruut Veeral (pr. Kullamaa) oli sharmi.
Dramaatiline sopraan sobis pruudile

hästi, kuid tundus kartlikkust laval,

mille tõttu kaotas paljugi noorele pruu
dile omast, süütust. Loetletud kolmiku
koosmäng sobis. Tubli kauniduse and
sid Oppenheimerite paar oma koosmän
guga, häätahtliku humoorse vanamehe
ga ja luuletotsiva, dimensioonilt vääri
ka „õrncma“-poolega. Arst F i n k i ja

pruudi sõbranna Truude koosmäng

aga ei sobinud, millest selle paari stsee-

nes juhtus paljugi ebausutavat. Küpse

momendi andis teenija Liina, teise

83 mitmesugust Vargust. Nende Varguste

järele on kahjusumma 22.809 kr. 65 s.
Sama kuu jooksul on Narwa kriminaal
politsei poolt awalikuks tehtud 58 kuri
tegu. Kuu jooksul on otsitawaid leitud
14 isikut ja läbiotsimisi toimitud 32 isiku
juures.

Hiline supleja jões.
Mõni päew tagasi Võis näha Narwa
raudsilla juures hilist suplejat. Keskmis
tes aastates mees riietus 8° külma käes
lahti, hüppas jäätükkide Vahele Vette,

tegi paar tiiru ja tuli kaldale. Rahuli

vaatuse lõpus. Hõping (Tetlaus), too ar
munud vanake. andis mõnedki küpsed'
stseenid. Mõnel juhul tundus osast väljakargamist, kaasaelamist teisile.
Üldiselt, võib mängu pidada õnnestu

kult riietus mees ja kadus uudishimulike
pilkude alt linna poole.

rohkem vaheldust oleks olnud soovitav.
„Lahkumisreis<< mängiti täie saali ees.

tut, seega 1 132 896 isiku Võrra rohkem,
kui eelmisel aastal samal ajal.

nuks. Muusika sobis. Dekoratsioones

Teadmiseks kodanikele.
2. mai 1916. a. sead. § 3 kohaselt on
kõik tööstuslised ja kaubandusliscd ette
võtted, kes 1930. a. uudselt tekkinud, ko
hustatud kõige hiljemalt 15. jaanuariks
Ots. Maks. Sead. § 543 põhjal teatelehed
maksuametile äraandma. Neis teateleh
tedes tähendatakse ka andmed ettevõtte
tegevuse avamise üle. Vanad ettevõtted

annavad tähendatud teatelehed hilje
malt 1. märtsiks (ärim. sead. $ 543J.

Tulumaksu sead. ,§ 41. põhjal kõik
isikud ja asutused kellel läinud aastal
oli mingisugune iseseisev tulu on kohus
tatud sisse andma või posti kaudu sisse

saatma selleks määratud vormi järele
kirjaliku teadaande oma tulude iile läi-

Inglismaal üle 2ln miljoni töötu.
Londonist teatatakse: 1. jaanua

riks oli Suur-Britamnas 2 643 127 töö

150 taifuni ohvrit.
Filippiinide saarestikus nõudis wiinume taisuu 150 inimohwrit. Kahjud
hinnatakse 1 250 000 dollari peale.

nud aastal, hiljemalt 1. veebruariks;
avaliku aruandmise korra alla käivad

ettevõtteta — hiljemalt 1. maiks.
Tungi ärahoidmiseks oleks soovitav,
et ülal tähendatud teadaanded aegsasti

maksuametile ära antakse ja mitte vii

maste päevade peale ei jäetaks, nagu see

majaelanikku.de nimekirjade sisseand

misel juhtus, kus rahulolematus ruu

mide kitsikuse kohta esile toodi.
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õhtuks ta tuleb oma naisele ja lastele külla kind
lasti. Ta kirjutas üldse südamlikult, sest ta mõtles
õrnsusega oma elukaaslasele. Nüüd, mil ta kedagi
teist armastas, tundis ta need sõpruse sidemed, mis
teda Sonjaga sidusid, tugewamad olewat kui ealeski
enne. Ta omas täielise usalduse Sonja wastu, kel
lest hoowas nii Vaikset headust; kui meelsasti ta
oleks kõnelnud talle oma uutest tundmustest, mis

teda haarasid. Tal ei olnud parimat sõpra, arm
saimat usaldusealuft kui Sonja. —

Natalie andis õhtusöögi Viieteistkümnele ini
mesele. Joodi wahuwiina ja meeleolu oli warstl
roaga lõbus. Seekord oli Natalie, kes arwas märkaw.at, et lord Douglas tema wastu muutub järjest
külmemaks, kuid Lydiaga seewastu Vestleb meelsasti,

wiimase Sawinsky kõrwale asetanud. Nikolaus tun
dis end kakskümmend aastat noorema olewat. Aga
kas ta tundis isegi seekord seda imelist elutahet, mis

teda siis täitis, seda jõulist rõõmu, mis siis tema
sisimast olemusest puhkes? Kogu tema minewik, mil

lele ta ainult ükskõikse pilgu heitis, näis talle tühi
ja sisutu nüüdse elamuse kõrwal. Helde heatahtlik
kusega ta Vaatles inimesi enda ümber. Isegi lord
Douglas näis talle armastuswäärne. Kindlasti loo
tis ta lõpuks mängu trumpidega, mis tal käes olid,
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painutamata tahtmist. Ja siin loowis säärane suur
logask, pealegi ühest Peterburi parimast perekonnast,
teekandikuga ringi!

Ta mõtles Spatzkile, kes Doni ääres tegi pin
gutusi, et wäge kokku saada. Doni armee juures
nekrutite Võtmine läks päew-päewalt raskemaks, ent
linnades oli sajad tuhanded endiseid ohwitsere, kes

eelistasid autut langust, selle asemel et katsuda
Wenemaad päästa! — Sawinsky mõtiskles raske
meelselt nende ajamärkide üle ja jäi Vait.

Lydia pani, kui ta nägi Sawinskyt nii mõtteisse Vajunult, oma käe tema käele ja kummar
dus tema poole küsimusega, mis mured teda rõhuwad.

Sawinsky oli sellest Viisist, kuidas Lydia selle
lihtsa küsimuse esitas, lausa liigutatud. Ta uskus
neist sõnust peaaegu õrnust Välja lugewat. Jälle
pühiti kogu tema pahur meeleolu nagu käega. Ta
Vaatas sügawasti Lydiale silmi.
„Ei saa olla muresid, mis püsiksid teie hääle

maheda kõla ees!" ~

kindel oli tas teadmine, et säärane olewus nagu
Lydia ei abiellu kunagi mehega, milline kuulus nii

Ealeski weel ta ei olnud Lydiale nii Varjama
tult Väljendanud, ja talle näis, nagu oleks ta liig
otsekohenegi olnud, kuna paistis, otsekui Lydia
oleks kergesti punastanud. Wiiwuks Sawinsky jäi
nõutuks; siis talle tulid meele Lydia saladuslikud
sõnad ja nende seletus, mida ta Võlgnes talle. Nii
küsiski ta otsemaid neid põhjusi, mida Lydia oli
sedawõrt tumedalt riiwanud, et talle uad seni ei
saanud selgeks, — miks ta ühenduse lord Dougla

Võõrasse tõugu.

sega lükkab tagasi.

siiski Võita. Ta naeris ja naljatles noore neiuga,
kuid Sawinskyt see ei pahandanud. Ja isegi siis,
kui Lydia wastu südaööd kojuminekule asus, Sa
winsky nägi muretult teda lordi saatel lahkuwat, nii

Aaude Anet .Maa punases mflUu**.

Hr. 5.

.Alutaguse Elu*

4

I Tarwitaiaskondl
Suure lume tõttu on omnibuse ühendus

Linnas ja maal jälgige meie lehe kuulutusi,
sest meil kuulutavad kõige soliidsemad ärid
Narvast ja Jõhvist.

Tähelepanu!!

no r»a ia Shamla uanei

Uus tee- ja söögimaja

BALTI tn. 4

(omaniK J. Paap)

(Kreutzeri majas)

alates 13. jaanuarist ajutiselt katkestatud.

Saadaval maitserikkad hommiku, lõuna ja õhtusöögid, peale
selle igal ajal külmad suupisted.

Aparaat mida ootasite
on

TELEFUNKEN 33 W

Külastades veendute.

Hinnad odavad.

Kaotatud väike kullast, nelinurkne

I

KUU on kena Kelguga...

-SiMMMl siiuske

kesklinnas liikudes. Leidjale soliid tasu.
Sepa tänav 18. O. Haidak.

ELEKTRI, RAADIO JA SPORDIÄRI

Fa. J. GRUNS
Joale tn. 20 (..Võitleja" vastas)

San Hioentnnr - otlnu pflllnmnBh
alates 15. jaanuarist

Hinnaalandus 20-50*

V. Must

Hind: Kr. 175.

Helitugevuses, häälestamiseteravuses ning külastuses ületamatu

Shotti Matfull ja Matties

HEERINGAID

Igasugust pudukaupa, karusnahku ja koetud asju.

esimesed Trade margid

Mitte harilik juhus ostmiseks.

Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

»»»<

Saabus v&lismaali
suurim valik häid ja odavaid hambaharja. Prantsuse

näo kreeme, brilliantine, huulte, kulmu ja ripsme värve

A. Savi

Ro&u- fa vürviUauplus
Joala ibn. 12.

Üpris odavalt kloori, pesusoodat, seebikivi ja seebihelbeid. Kodumaa saadustest kõiksugu seepe.
Saadaval igasugused naha ning külma ja sooja veega

Laske veel täna seda aparaati ostusunduseta endale demonstreerida

TELEFVNKEN-ILMA MARK!
Saadaval kõiki viimaseid uudiseid

K. NOORMÄGI

R. RNNIK & Ko.
Peetri pl. 15/17. tele!. 95.

RAADIO- FOTO- ELEKTRIÄRI.

Sealsamas Shell! esitas petrooleum, bensiin, määrdeõlid

Joata tän. 15. Narva.

MOE- JA PUDUKAUPLUS

T. LAOS
soovitab DAAMIDELE käesolevaks
hooajaks suures väljavalikus vilt
ja samet

Narva

l/iikarai/i viimased moeuudi-

Majaomanikku
de Pank on kin
del raha hoiu

IVUUdl cSlU se<j Samuti igasugu

pudukaupa.

>••1

SOOVITAN HÄID

M00A

A. WILLERS, Jõhvis.

Aparaat mida peate kuulama !

Hinnad võistlematud Hinnad võistlematud

värvimiseks riidevärvid.

tünni, Va tünni ja Vs tünni viisi.
Hind alates Vs tünni—-12 krooni.

3 lambiline vörk-kaugevastuvõtja

Peetri plats.

Peetri plats.

lähemal ajal piimatulijad lehmad ja tugev
hobune.

Kesk Aguli tn. 11.

Müüa

uus maja

Küsida: Tiigi tän. nr. 23.
Sääisamas: vann puna
sest vasest veesoenda-

natva Peetri pl. 2, tel.268.

kohi, sest panga
tegevuse eest
vastutavad pan
ga liikmed—
Narva majaoma
nikud oma
kinnisvaradega.

Annab laenusid
majade, kaupade ja vekslite kindlustusel.

Võiab rajQa (joiule
ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid
panga operatsioone.

mise aparadiga.

Väljast sõitnud kuulus hiromant kaarditark
178
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„Seda on siinkohal raske öelda. Siiski ma
usun, et suudan seda," kostis Lydia. „Ainult pisut
lähemale peate tulema, Nikolaus Wladimirowitsch,
kuna ei ole hea, kui meid keegi kuuleks pealt."
Sawinsky nihutas oma tugitooli lähematega

pajatus üle laua, nii et ta nägu puudutas neiu
juukseid.

Lydia algas wähe kohmetult:

„Ma saan aru wäga hästi, Mkolaus Wladi
mirowitsch, miks isa tahab, et ma selle inglasega
abielluksin. Isal on ainult ja üksi mõttes see, et ta
on haige ja et Peterburg nüüd ei ole linn, kus meie
seltskonnakihti kuuluw inimene wõiks olla kindel.

Olgugi, et ma talle olen kalleim maailmas, ei
heituks ta ometi mind kaotamast, kui ta teaks, et see
tooks mulle pääsmise. Abielu, mida ta mulle paneb

ette, on nii-ütelda mõistlik lahendus. Jah, see
oleks isegi erakordselt tark, ja teadke, Nikolaus
Wladimirowitsch, teistes oludes ma oleksin ka arwa-

tawasti nii talitanud, loomulikult juhtumil, kui ma
kedagi teist ei oleks armastanud... Kuid on's nüüd
aeg kõnelda mõistlikest lahendusist, siin, selles narride

kindlaks määrata — kogu oma elu, mõtelge ometi!,
— see oleks sõgedus, kallis sõber, lausa sõgedus!
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tark on ja nii lugupeetud, sarnasel wiisil naljatada?
— Jah, ma tohin, ning see on suurepärane."

co

oL

Sawinsky ei wastanud midagi. Sofism Lydia
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Jõulupühad Sawinsky saatis mööda Peterburis.
Tal oli pikki läbirääkimisi wana Lamshof'iga Saksa
pangast, mis nii huwipakkuwaiks osutusid, et nad
teiseks kokkusaamisekski leppisid kokku, mis para
jasti jõululaupäewa õhtul pidi toimuma. Sawinsky

enam mitte. Ütlesin, et teie ja isa kõnelisite nii,
nagu teie oleksite kõnelnud aastagi eest, kui kõik

Kaugele ette arwestada ja kogu oma elu ühe hoobiga
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tahtnud endalt küsida:
„Kas ma tohin õieti selle suure mehe üle, kes nii

ei tahtnud loobuda sellestki haruldasest wõimalusest,
jõuda sakslaste kawatsuste kohta selgusele; ta lootis
nende arwamist enamlaste kohta, missugune seisukoht

teada, kas ta järgmisel päewal elab, nüüd kõik nn

lo sS

Lydia waatas Sawinsky otsa, nagu oleks ta

linnas? Mina peaksin nüüd, käesolewal silmapilgul,
tulema toime millegi järelekaalutuga, mõistlikuga,
mis lahendaks kõik, sellel Wenemaal, nagu ta meie
silmade ees seisab? — See ideaal on tühine meile,
tühine mulle; teie mõistate ometi, et ta ei sobi, nüüd

meel oli rahulik. Aga nüüd, mil waewalt on kellelegi

p

Ja A

Seda, mis te mulle esitasite rewolutsiooni eest pääs-

õigele mõttekäigule käänduda.

a
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miseks, ei saa keegi täita, just rewolutsiooni tõttu
mitte. Ent kuna olete mees, teie ei mõistnud kõik ja
mina pidin tulema ning awama teie silmad..."

sõnus oli nii ilmne, nii kergesti ümberlükataw, aga
siiski tema jaoks selles oli midagi sedawõrt kiusa
tusele wiiwat, et tal ei jätkunud lusti ega tahtmist
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Ütleb originaalse Prantsuse
süsteemi järele käesoontelt
ja mitmesugustelt kaartidelt
tulevikku ja minevikku.
Vastuvõtt igal ajal, ka
pühapäeval.

Väike Rguli 11—3.

DU KES
Suur tän. 20; telel 2—12

sisemised ja suguhaigused.
Elektri ravimiskabinet,
kõrgustikupäike.

Vastuvõtmine kella

10—1 ja 5—7 p.l.
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pida sellega, et wõim Wenemaal on enamlaste käes,
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autentsest allikast kuulda saada. Sest Sawinsky ei
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Oma naisele sel põhjusel ta saatis teate, et äri asjad
nõuawad tema edasijäämist linna, kuid et wanaaasta

Normande

ti 5

kawatseti wõtta, ja kõigepealt, kui kaua taheti lep

kahelnud mitte silmapilkugi, et Lenini ja Trotski
olemasolu rippus ära ainult Berliini armust. —

Meetri pl. 2. tel. 268.
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Narva
raamtaukapp
võtab „PÕHJA EESTI"

•Põhja Eesti* Kuulutusi
võtavad vastu linnas:

,.Põhja Eesti" talitus
Malmi tän. 5;

h-ra Videvik,

raudteej raamatukapd;

h-ra Vilkmann,

Rahu 15, M. Mioise trükik.-

h-ra Pihlau,

Torniplats 4.

Kohaotsimlse kuulutused poole hlnaaaa

Tutvuse kuulutused uks kroon, samuti
ka korteri otsimised kui ka pakkumised.
Talituses lehe ilmumise eelpäeval kuu
lutusi võetakse vastu kella 12-ni.
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Alutaguse

Il u“

® , ■tellida ükskordne

2®*f8» laupäev, maksal
W 20 senti kuu. AastateUimi

®ce maksab
selkorral
kr. 50 senti.

tellimisi ja kuulutusi vastu.

^Alutaguse Elu“
on müügil igas jaama
raamatukapis.

Kulgu sadamas
müüb „PÖHJA EESTI44 üksik
numbreid

lira Männlmägi kauplus

Vastutav toimetaja: Hans Lill.
Väljaandja UIÜ. ftPõhja Eesti,(.
M. Minis’e trükk, Narvas, Raku

