Jlmub 3 korda nädalas.

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

kella li—l.

Talitus avatud S- 6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 8 senti
m/m ühel veerul, tekstis

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi Ja Alutaguse häälekandja

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

175 snt, 6 kuud 340 snt.,

12 kuud 6 kr. 75 senti.
üks kord nttdalas iga

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

Tellimisi võtavad vast

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

II. aastakäik.

JShwis, neljapiiewal, 15 jaanuaril 1031,

Nr. 6. (55.)

Telllmlsehlnd postiga
S korda nttdalas.
Kuu 60 senti, 8 kuud

toimetavad kõige paremad afakirfandusliicud jõud provintsis. Kaastöölised kõigis
keskkohtades, Kohtla-J arvel. Mäetagusel,
Kuremäel, K.-Jõul, Püssis, Iisakus, 1S arvas.

44

kommerts im itt toslustes.

99

♦

J. Pilka sõidab sel puhul Narva ja esineb aktusel kõnega.

Vabariigi valitsus ei toetanud panga edasitöötamist.—Narva osakond
suleti kolmapäeval.
Tallinnast, 14. jaanuaril. TL- tegutseda, pealegi otsustas wabariigi wa- andmeid Komerts panga ja Eesti Panga
na sai Tallinnas teatamaks, et Kommerts litsus panka mitte toetada. Eraisikuil on rahaliste suhete üle.

pank on sattunud rahalistesse raskustes- pangas hoiul 90 miljonit senti, teiste Kolmapäewa lõuna paigu suleti Rar-

Pühapüewal, 18. jaanuaril kell 5
p. l. korraldatakse Narwa wabastamise
12. aastapäewa puhul suurejooneline
rahwa-aktus.

Päewa puhul sõidab Narwa aseadm.
Joh. P i t k a, kes esineb aktusel kõnega.

Kõneleb weel Narwa linnapea abi
A. B a ch m a n n.

Aktusel esineb 1. diwiisi orkester ja
„Jlmarise" laulukoor. Pääs aktusele on
kõigile waba.

se. Weel mõni päew tagasi oli kaalumi- pankade suhted komm. pangaga pole sel- mas Kommerts panga Narma osakonna

sel Tartu ja Kommerts panga Wnemi- gunud. uksed.

ik, kuid sellest ei saanud asja. Kom- Täna lõuna paigu andts Eesti Pan- ——
meris pank ei suutnud aga enam edasi ga president ajakirjanikele üksikasjalisi
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AWMle WM instmõt Mis.

Hädaabi-tõõliste nädala tasu Narvas.
Narwas on hädaabitööde juures töö
tasuks päewas määratud meestele 130

Läbid hobus! päästma ja vajusid ise vette, kuid hobuse tõmbasid ometi välja.

senti ja naistele HO senti. Tükitõödel
aga wõiwad tööta töölised rohkem tee

1. diwiifi manööwritel, Mustajõe lä- tõmbasid nad Mma kaes lõdisema hobuse
heduses, wajus kaitsemäe moouawoori kraamist ivälja.

hobune ühes koormaga sügawasse ma- Läbimärjad kaitsewäelased jooksid
gistraalkraawi. Ohwrtzer kolme sõduriga poole kilomeetri kaugusele asuwasse talruttasid hobust päästma. Jää purunes ka lu. Seal kuiwatati riided ja mehed ruttaueude jalge all. Mehed majusid mette ja fid jälle õppustele,

jäid Aem märjaks. Sellele waatamata
/rtvlvllll VHHII9IHI1 4PVHVWH1HIIV*
Vargad toimetati enne trellide taha, kui selgus pesuomanik.

Esmaspäewa lõuna paigu märkas
Narwa puustllal olew politseikordnik
Malm Ma läheduses kahte isikut, kellel
hõlma-aü olid suured, kahtlased pakid.
Politseinik läks meeste juure ja nõudis
selgust pakkide asjus. Tundmatud olid
niimörd ehmunud, et nad ei osanud õieti
midagi mastata, mispärast kordnik toi

metas nad kriminaalpolitseisse. Seal
selgus, et tabatud on Nikolai U l j a n o w,

row, 41 a. maita. Mõlemad ott juba
ennem warguse pärast karistatud.

Tund aega hiljem ilmus kriminaal
politseisse Jaanilinnas elutsew Miina
A l l a r k, kes teatas, et temal on warastatud pesu. Tabatute „noost" järele waadates selgus, et need stsaldawadki warastatud pesu.

Pesu anti omanikule tagasi, kuna
margad toimetati trellide taha.

27 a. mana, ja Aleksander Aleksand-

Piiritusekuningas trellide taha.
Tuli Tallinna terwist parandama.
Siseministri määruse järele oli kee- minna stsemin. A. Anderkopi juure, et
latud elamine piiritus-kuningas Ed. see wõimaldaks arstimise ja elamise Tal-

Kronströmil Tallinnas. Ta ilmus linnas.

aga omawoliliselt jälle Tallinna, kus ta- Piirituse kuningas saadetakse peale

bati. Mees seletab, et ta olewat tahtnud karistuse kandmist Tartusse elama.

Wargad tegutsewad Peetri

Haisupommid kinos.

agulis.

Riiast teatatakse: Maailma kuulsa
Saksa kirjaniku Remarque'i silmi „Lää-

Eile pandi Aguli tän. nr. 59 asuma
Ida Kuuse kuuris märgus toime. Ara
warastati mitmesuguseid asju. Krimi
naalpolitsei kohale minnes leidis, et sa
mad wargad weel kolmes kohas wargusi

on toime pannud. Seni pole politsei!
korda läinud wargaid tabada.

Musträstad Narvas.
Mimastel päewadel on nähtud Nar
mas mufträästaid. Hilised fuwelmnud
lõõmad lustlikku laululugu ja tüünemad
paljastel puie okstel päris kodustena.

Kaitseliidu suusameeskoud jõudis
Petseri.

ne rindel muutuseta" esietendusel Riias
oli skandaalne wahejuhtumine. Etenduse

ajal lewis saalis halb lõhn. Politsei tegi
kindlaks, et Saksamaalt oli etenduseks
Riiga sõitnud Saksa põllutöökooli õpila
sed, kes tahtsid ajada nurja filmimise.
Teatawasti oli Saksamaa! kõma wastolu
tolle silmi wastu, sest selles arwustatakse

terawalt Saksa sõjamäe tegewust maail
masõjas.

8õjaväe esindaja sõitis SSSR’i.
13. jaanuaril sõitis Narwa jaama
kaudu Nõukogude Wenemaale meie sõja

mäe esindaja major Juhan Raud.

nida, kui see on ette nähtud päewa nor
mis.
Narva vaestelaste kohtule uued liikmed.
Narwa waeselastekohtu uuteks liikme
teks 1931.—1933. a. peale on kinnitatud:

August Lepp, Sergei Klenski, Adols

Kraan, Eduard Tuppi ts, August
Kuude ja Fr. Werberg.
Rootsi misjonär abiellub Narva neiuga.

Rootsi misjonär Nils-Magnus Angelin, kes ajutiselt Narwas elab, abiel

lub Anna Põteliga, kes on Narwa
neiu.

Naine pidi jääma auto alla.
Paar päewa tagasi pidi linnaraekoja
platsil auto alla jääma tundmatu nais-

terahwas. Sõiduk tahtis pöörata üle
platsi oma kohale, kui keegi naine ruttas

kamuti üle platsi. Naine tahtis joosta
sõiduki eest mööda, kuid jäi hiljaks. Ju
hi külmweri päästis olukorra. Ehmu
nud naine kadus kiiresti Suurde tänawasse.

11.000 lauljat 10 laulupeole.
10. üldlaulupeo kooride registreerimi
ne on jõudnud juba lõpule. Üles on annud 316 segakoori 10.999 lauljaga, 21
meeskoori 558 lauljaga, 8 naiskoori 213
lauljaga ja 51 pasunakoori 908 mängija
ga, kokku 396 koori 12.678 tegelasega.

20 võrguga kolm kala!
12. jaanuaril wiisid Narwa-Jõesuu
kalurid merre 20 kalawõrku. Merest wõrke ära tuues leidsid nad wõrkudest ainult

Narwa teater.
Laupäewal, 17. skp., „Wõitlejas"

„Estoma" teatri näitleja K. Sawi

wõõrusetendus. K. Sawi on paremaid

opereti tenoreid Eestis. Tema esinemine
kewadel Narwas ja Tallinna lehtede hea
arwustus on parimaks soowituseks.
Pühapüewal, 18. skp., on A. M ä l k i

draama Moodne Kain" esietendus.
Draama kujutab meie kaaselanike hinge
list madalust, püütakse isegi omakasu
tõttu lihast wenda surmata wõistluse pä

Lapita liikumise juhti karistati.
Soome Lapua liikumise juhile Bihto-

mõlausaldajate eest Ameerikasse. Linno
jättis järele 60.OOO kr. Mõlgu. Ärimees

ri Kosolale mõisteti 600 Smk. trah-

põgenes koos Tallinna juudi neiuga

wi, kirjutise awaldamise eest „Aktiwistis", mis ülistas end. presidendi Stahl-

Ameerikasse.

publiku soowil kordamisele ja nimelt eel-

Emajõe ohvreid hakkab otsima
naisfuuker.
Emajõe ohwreid ei ole korda läinud
ikka weel üles leida. Kolmapäewa! sõitis

olewal pühapüewal kell 4 p. l. Kellel ei
ole seni juhust olnud näha ajakohast et

Tallinnast Tartu naistuuker Laas, kes

Riigikogus algab 188.

kawatseb põhjaliku otsimise toime panna
Emajõe põhjas.

Riigikogu algab tööd 20. jaanuaril.
Päewakord on juba koostatud.

bergi küüditamist.

A. Hellat välisministri abiks.

Senine Eesti saadik Helsingis A.
Hellat kutsutakse Tallinna wälisministri abi kohale. Kes uueks saadikuks
määratakse, on weel teadmata.

na. Mehed pääsesid ehmatusega, kuna Ho- püssidest tule. Kalurid põgenesid wastasbused uppusid. Reed wajusid ühes saagiga sihis.

jää
alla. Alles lõuna paigu jõuti Eesti randa.
Sõideti ranna poole edasi. Jälle ees

JALATA KINPRAL LAHINGUS.
Prof. 0 Ribbing saatis Narva Rootsi sõjaväe albumi.
13. jaanuaril saabus Stokholmist gi poolt, kes isiklikult on külastanud EesNarwa Rootsi sõjawäe juubeli album tit ja kes tunneb Eesti wastu wäga suurt
„Allmänna Försvarssöreningen 1890— huwi. Prof. O. Ribbingi perekonna aja1930". See on kirjutatud kriidi paberile lugu on seotud Narwa ajalooga. Prof.
ja sisaldab 125 lehte. Tähtsamad sünd- Ribbingi esiisa, kindral Ribbing, oli Põhmused on illustreeritud piltidega. Sisu ja-söja ajal 1700. a. Narwa lahingus
on kirjutatud Rootsi tähtsamate riigi- ja Rootsi ratsawäejuhiks, kes ennastohwersöjameeste poolt. Autoriteks on olnud: dawa wahwusega wiis lahingu oma rin=
Õversthallaren H. Elmgui st, kindral- del wöidurikka lõpule. See lahing oli nii staabi söjaajaloo professor ja kuninga wõrt hasartne, et kindral Ribbing märkaardiwäe kapten Olof Ribbing (aja- kas oma jala kaotust alles pärast kahin-

looline ülewaade 1890—1930). gut!..
Album on saadetud prof. O. Ribbin-

Asunikud saavad juureiõikeid.
0.008 wäiketalule 23.205 ha maad lisaks.
Seni on üle riigi 113 wallas asundu
sed riigimaadel lõpulikult korraldatud ja
juurelõigete küsimused selgitatud. Et saa
da ülewaadet juurelõigeteft ja sellest teha
wastawaid järeldusi, korraldas pöllutöö-

lutöö ministeeriumis ja esitati riigiwanemale ja wabariigi walitsusele.
Uurimuste põhjal on selgunud, et juu-

minister möödunud aastal andmete ko

relõigetega on waja suurendada 6.998
wäiketalu. Juurelõigeteks on waja selle
kohaste andmete järele 23.295 ha, mis

gumise. Need andmed töötati ümber põl

antakse asunikele raiestikest.

kord, kus Narwa-Jõesuu kalamehed pidid
leppima nii wäikse saagiga.

Valga ärimees põgenes juudi neiuga

mees E. Linno. Ta olewat põgenenud

22 meest 7 hobusega pragunenud Peipsi jääl.
Esmaspäewa öösel sõitsid Kodawere Pragu. Mehed sõitsid ida poole. Leidsid
kalurid, 22 meest 7 hobusega, Peipsile, wiimati poole sülla laiuse koha kust suuÖösel peale wõrkude wäljatõmbamift hak- re waewaga jõuti üle. Jatkati sõitu, kuid
kasid mehed pimeduses põhja sihis koju sihitult, sest mehed kaotasid pimeduses
poole sõitma. Pimeduse tõttu ei näinud orienteerimise-wõime. Wiimaks nähti eenad jääpragu ja kaks hobust wajusid sin- mal tumedaid kogusid, kes awasid neile

2 räime ja ühe norsi! See on esimene

Kaitseliidu suusameeskoud jõudis esmaspäewal Petseri. Wästtawa teekonna
järele olid mehed kõik weel heas meele
olus ja terwed.

Ameerikasse.
Jõulu pühade eel kadus Wõrust äri

Mi kalureid tulistati IM.

rast. Pääsed eelmüügil „Kooli" ja
M. Wõhma ärides.

Teatri büroo.

H. Raudsepa rewüü
kordamisel.
Hugo Raudsepa rewüü tuleb weel

tekannet, see wõib wiimast ettekannet nä
ha pühapäewal.

Õliewabrikaudid üpris kurjad koduõlle üle.
Eesti õlletehaste ühing on pööranud
majandusministri Poole märgukirjaga,
milles juhitakse walitsuse tähelepanu õl
letööstuse raskustele. Paari wiimase aas
ta jooksul on tõstetud aktsiisimaksu 28,s
protsenti, kuna sama aja kestel on wähendatud napsidelt ja likööridelt aktsiisimaksu

33,3 prots. 1925. aastast alates on haka
nud õlletarwitamine langema järjekind

lalt. Õlletöösturite arwamise järele on

Sisseweetud humalate hulga järele,
mis läheb erakätesse, walmistatakse Ees
tis umbes sama palju koduõlut, kui seda
walmistawad ka tehased. Riigi kahju aktsiisi-maksu mitte saamisest tõuseb 670.000
krooni.

Õlletehaste ühing leiab, et olukorda
wõib parandada tollide tõstmisega huma
latelt, samuti sovwitatakse tolli alla pan
na ka weinipärmid.

selle põhjuseks koduse õlle walmistamine.

Jõhvis võeti vastu nekrute.
Kergem mees 44 kilogr., raskem üle 90 kilogr.
12. ja 13. jaanuaril oli Jõhwis Wi- mehed. Õige mitu neist toimetati Jõhwi
rumaa rahwawäe ülema poolt ümbrus- arestimajja puhkama,
konna waldade nekrutite wastuwõtmine. Wälja praagiti komisjoni poolt aiKomisjoni ette oli tulnud üle 100 noor- nult mõned üksikud, needki kopsuhaiged,

'uehe. Noorsõdurid Narvas ees.

Tngewamad ja turskemad poisid olid 14. ja 15. jaan. on Narwas rahwatänawu Jõhwi wallast. Oli 90-lilogr. wäe komisjoni istung,

noormehi, oli ka neid, kes ainult 44 ki- .

logr.
kaalusid. Walwekorra apteek.
Tugewa „auru" all tulid komisjoni 13. skp. kuni 19. skp. on ööwalwe
ette Järwe ja Kukruse kaewanduste noor- Peetri apteegis.

,.ALUTAGUSE ELU“ on oma ajaleht!

Jlmudes kolm korda nädalas maksab leht aastas 6 kr. 75 senti.

Üks kord nädalas 2 kr. 50 senti aastas.

sTIi
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Teistkordse rukki-ostu keerdsõlm.

„Kadugu simmanid".

Ministeeriumi kokkuostu kava polnud kõlbulik. — Ostu algus veel lahtine.

Maanoored vajavad organiseerimist. — Ü. £. N. fi. Varesmetsa osakond

Narva ladudes lä&eb rulcis Narvas
Qalvalcs.
puuduvad läljakuivatuse ruu

olgu Virn noortele eeskujuks.

Osakonna aastapäev S. veebruaril.
On meel palju kohte, kus külanoorte
ainsa tegevusalana on simmanite korral

damine kõigi kaasas käiwate Lisapala

Alutaguse metsakolkas — Varesmet
sal — oli aastate eest noorte elu tihedalt
seotud simmanitega. Kuid seitsme aasta

dega". Selle sissejuurdunud ebakultuurse

eest asutatud Ü. E. N. Ü. Varesmetsa

harjumuse wastu on pea kõikjal alatud
võitlust.

osak. tõi noorte waimuilma midagi, mis
sundis unustama simmani labasusi. Seni

Labane külasimman ei suuda noorele
inimesele midagi pakkuda, mis tema otsi-

asjatult raisatud noorusenergia raken
dus töhe oma kodukülale waimliste hüwede loomiseks kuni malmis Varesmet

wale maimule wajalik. Just vastupidi—
simmarlitega kistakse maha ja lagastatakse sedagi, mida kool ja kodu vast on
suutnud anda noortele. Sellepärast olgu
kõigi ärksamate külanoorte hüüdsõnaks:
„Kadugu simmanid!"
Erilise heameelega pead märkima, et
juba paljudes külades on leidunud noori,
kes oma noorusejõu on rakendanud woitlusse selle suure sihi teostamiseks ja on
suutnud oma kodukülla tuua värskenda*

maid tuuli. Alutaguselgi wõime viimasel ajal tähelepanus julgeid püüdeid kõr

valdada iganenud külatraditsioone ja
selle asemel külaelanikele, eeskätt noor
tele, pakkuda midagi, mis. suudaks metsa-

kolgastes halli igapäisuse kõrval walmistada ka mõnd helgemat läbielamist.

Organiseeritakse külaühinguid, kor
raldatakse lavalisi esinemisi, katsetatakse

sportimisega jne. Midagi on külades lii

kumas. Kui sellele ergutavalt kaasa

aitawad keskasutused, ajakirjandus ja
maaintelligents, wõime mõne aasta pä

sale awar ja walguseküllane noorte kodu
— rahwamaja.

ü. E. N. Ü. Varesmetsa osak. ja
tema uus rahwamaja on kujunenud
ümbruskonnale parimaks sõbraks.

Kuid eriti noorte seisukohalt on kõr
gelt hinnataw rahwamaja ja omaealiste
ühingu olemasolu. Noorte sageli otse
tormitsew tegewustahe on suunitud töhe
õiges sihis, kulutatud energia osutub tei
sal kasulikuks — tööl on tulemusi.
Osakonna näitetrupp on ümbruskon

nas tunnustamist leidnud. Seljataga
on isegi rida Juurlawastusi" nagu —
„ Kaotatud õigused", „Ode Terese",

tamise kawa asjus. Kawa oli esitanud
walitsusele majandusministeerium, kui
oli selgunud, et Eesti Pank wõimaldab
walitsusele rukki-ostuks 2. milj. krooni

leb jälle ladudesse paigutada.

hoida.H

laenu. Kawaga ei oldud aga rahul ja see
saadeti majandusministeeriumisse üm

mesuguseid arwamisi tekkinud majandus-

bertöötamiseks tagasi.

Walitsus määras rukki-ostu hinna
ülemmääraks 2,50 krooni ja rukist wõetakse igalt müügiks ülesannud põllupidajalt ainult 40 puuda.

Kunas majandusministeerium suu
dab uue kawa koostada, on küsttaw, mis
pärast on praegu ka weel lahtine, kunas
jõutakse teha rukkiostuga algust.

Raskusi teeb praegu rukkiostu teosta

mine. Suuremad wiljaärid ei taha see
kord wiljaostu oma peale wõtta. Tahe
takse wilja kokkuvõtmise korraldus jätta
kaitsewäe intendantuuri hooleks. Eelmise
wiljaostu ajal wõtsid suurärimehed oma

le 5.000 tonni wilja, kuna 7.000 tonni

Kestma lavalise tegevusega on nii
mõnigi noor saanud tarwilisi kogemusi
ja laiendanud silmaringi, mida kunagi
ei suuda anda külasimman.

8. veebruaril k. a. pühitseb osakond

sellele päewale anda pidulik ilme. K.

%<3iei«ii iiMolilogH istung.
Uus volikogu juhataja valiti.—Magerburgi asu
nikel vähendati renti.
krundid tuiskliiwa maaalal, mis ka hea
harimise peale ei anna rahuldawat wiljasaaki. Senine rent leiti olewat eelmise
wolikogu poolt määratud ülekohtuselt.
Lõbustuse maksust wabastati sports.
„Sparta", kes korraldas uue aasta nms-

wõrgust elektriwoolu andmise määrused.

tuwõtmise peo. Tuletõrje seltsi valiti

Otsustati wähendada renti Magerburgi
rentnikel poole wõrra. Vähendamine on

alevivolikogu esindajaks J. Pekker.'
Wolikogu istung lõppes paaritunnise

tingitud sellest, et asunikel on enamuselt

töö järele.

Narva abimaksuinspektor Jõhvis.
Alevivalitsuse tulumaks õiendati kuuajalise hilinemisega.—Enamus tulumak
sest ära õiendatud.
12. ja 13. jaanuaril käis Narwa abi- senti, ara saadetud kuuajalise wiiwitumaksuinspektor F r e i b e r g Jõhwi ale- sega. Alewiwalitsuse seletuse järgi wiibis
wis rewideerimiskaigul. Nagu rewideeri- selle wäikese summa ärasaatmine ajutise

mise tulemusena selgus, oli suuremal rahapuuduse tõttu alewikassas. Muus
osal äriomanikest patendid muretsetud, osas oli asjaajamine korras, maksunõud-

12. skp. õhtul wõttis inspektor rewidee- mised politseile õigel ajal ara saaderimise alla Jõhwi alewiwalitsuse asja- tud jne.
ajamise tulumaksu alal. Sissetulnud tu- Mis puutub tulumaksusse, siis on
lumaksu summad õlid kõik Ästi Panga selle kaaluwam osa ära tasutud. Nõudeofakondadesse alewiwalitsuse poolt üle lehti on wälja saadetud küll 30 prots.
kantud peale 32 krooni, mis jäi mööd. maksjate üldsummast, kuid suuremalt
aasta juulikuust. Samuti oli detsembri- jaolt on tasumata wäiksemad summad,

#

Eelseiswa rukki-ostu puhul on mit
ringkonnis. Arwatakse, et teistkordne
rukkiost pole sugugi otstarbekohane ja
see wõib tuua riigile ainult kahju.
Arwustawalt rukki-ostu kohta kirju
tab „Rahwa Sõna" muuseas:
„Mis selle kokkuostetud täijaga peni '
hakata, seda ei mõista vist valitsus isegi
enesele ette kujutada.

oodaky paremaid aegu.

Jõhwi wallawalitsus ei pidanud seda

aegu kõige armetumas seisukorras ümb
ruskonna waldade koolimajade seas. Kõik
walla poolt ülewalpeetawad koolimajad,

jammu tarwilikuks ja keelas ära
o s a k o u it a algatuse. Rohkem

kus lapsed peawad oma kolm esimest aas
tat õppima, on seest remonteeriinata.

Paremas seisukorras üldiselt on
Sompa koolimaja.
Wallawalitsus ei mõtlegi koolimajade
seestpidise korraldamisele. Huwitaw on
u>eel asjaolu, et ta ei lase seda ka selts

korraldamist nõuaks Vallavalitsuselt ka
koolimajade ümbrused, kus suwel muud
ci wõi leida kui ohakaid ja nõgeseid!,,

Wallawalitsus samal ajal aga plaa
nitseb ehitada 2 milj. wallamaja, kus
üksi aastane küte rohkem maksma läheb,

kui ühe halwas seisukorras koolimaja
remmlteerimine.

kondlikel organisatsioonel. U E. N. U.
Kahula osakonna poolt peeti tarwilikuks
Kahula algkoolimaja seestpidist korraldamist.

im

„PÕH,JA EESTI* M jMiv leht

U. E. N. U. Kahula osakond oleks
selle töö wtinud läbi omal kulul, kuid

Narvas ja Alutagusel.

Mart Narvalo.

„M-ina-ast?^ w-enitastn põlglikult,
omal hirm põues, et vahest mu sõber

„Nii on valitsus rukkiostuseadusega
kitsikuses, nagu seda vaenlaselegi ei
tahaks soovida, aga ta on läinud sinna
kitsikusse lahtisi silmi, sest õieti olid
kõik riigikogu rühmad selle seaduse
vastu, tundes tema läbiviimise võima
tust, aga valitsus surus ta jonnakalt

läbi, sellega vastutust selle täitmise eest
ainuüksi enesele võttes. Seepärast ei saa

temale olla kaastundlik põllumeesteko

gude häälekandja käredate pealekäi

Nii on Narva vüjnlaos vili soojaks

Seega on ka awalik arwamine asu
nud rukki-ostu suhtes eitawale seisuko
hale. Mi hästi rukki-ost kui ka riigi uus

mõnel pool vägisi raisku minema.

läinud. Vägisi läheb läpastama. Iga imev
kühveldatavat seal seda vilja ühest sai.-

vest teise. Nii tekkivad iga päevaga
uued lisakulud, mis leivatarvitaja ko

danik peab tasuma, sest. see kõik läheb
ju. leivahinnale juurde.
Nüüd kavatsetavat Narva laost vilja

kuivatamiseks Tallinna vedada, sest

miste pärast"

eelarwe on tekitanud pahameelt praeguse

walitsuse wastu ja arvata wõib, et
Strandmanni walitsuse iga enam kaua
ei pea wastu.

Piirivalve korraldab suusaretke ümber Eesti.
Narwa kaitsewäes, piiriwalwes ja
kaitsemalewas on praegu kibe ettewalmistamine Viljandis 19. kuni 22. veeb
ruarini peetawate suusapäewade wastu.
Narwa malewa poolt anti juba suu
sad wälja, et osawõtta soowijad wõiksid
treneerida. Et wõistlused on ka naistele,
Vanadele ja noortele, siis on osawötjaid
treeningust rohkesti. Lähemal ajal kor
raldatakse omawahelised katsewõistlused,

kus selgub Viljandisse saadetawa wõistlusmeeskonna koosseis. Tänawu sõidab
Narwa malewast Viljandisse suusapäewadele kuni 20 isikut.

Kaitsewäe meeskond on alanud sa

muti treeningutega ltn. Puusepa
juhatusel. Esialgne meeskond sõitis suus
kadel talwistest taktikalistest õppustest

osa wõtma. Peale talviseid õppuseid
selgub kaitsewäe meeskonna koosseis.
Piiriwalwes on samuti kibe ettewalmistamine Viljandisse minekuks. Veeb
ruari alul korraldatakse eelwõiftlused ja
määratakse kindlaks koosseis.

Piiriwalwel on ees weel propaganpa-sõit ümber Eesti piiri, millest osa võ
tavad kõigi jaoskondade piiriwalwurid.
Läinud aastal alustati suusaretke ümber
riigi piiri, kuid kewade tuleku tõttu tuli
katkestada alustatud reisi. Tänawu on
kavatsus suusaretke korraldada veeb
ruaris,

Ennenägematu suusatrikk, mida ei tee iga suusataja.

Suusaj<x)ksja Paul Dampke, Varm- ta ja lõi õhus eeskujuliku hundiratta —
brünnist Saksamaal, tegi Flinsbergi suu- salto. See olevat esimene omasamam
sateel ennenägematu triki. Vahva suusa- suusatamise ajaloos.

11 milj. m\ eelt toiönoinciü

mmmli
Narwa jaama saudu läheb Nõuk.

Koolimajad Jõhwi wallas on pea

tab:

Juha varem kokkuostetud vili kipub

Riik maksab iga Paki eest weel tublisti juure.
UMlylvV IVHIIH OVVMMIVtltfV MvUHIPHV

Päewaleht on samuti pessimist wilja
ostu suhtes. Teisipäewane „Pwl." kirju

Narva kaitseväes, kaitseliidus ja piirivalves algasid ettevalmistused. — Eelvõistlused peetakse veebruaris.

kuu tulumaksu omawalitsuse osa, 60 tuh.

Vallavalitsusel südamel 1,5 miljoni sendine vallamaja. — Koolimajade remont

valt suudetakse täija raiskuminekust

iiiHiitinti mmmm muu.

rett „Armsam kõigest kodutalu".

wälja jõudnud eesti küla.

wolikogu juhataja kohale Voldemar
P a r w e. Võeti wastu alewi elektri-

mid ja igapäevase kühveldamisega vae

„Tuulte pöörises", „Maakuld", „Jndrani" ja läinud jõulude ajal esimine ope

7. aastapäewa. Kuuldawasti kawatsetakse

Esmaspäeva õhtul pidas N.-Jõesuu

paigutati ladudesse. Seekord ostetakse
kokku umbes 11.000 konni rukist, mis tu

erakordselt koos teistkordse rukkiostu teos

„Enne kukke ja koitu", „Lembitu tütar",

rast kinnitada, et simmanite keerisest on

alewiwolikogu oma järjekorralise istungi
alewiwalitsuse ruumes.
Volikogu kinnitas 1931. aasta peale

Esmaspäewal oli wabariigi walitsus

Venemaale igapaew keskmiselt 30—40
pakki toiduaineid. Suurem osa pakest lä

heb Euroopa-Venemaale, kuna osa lä
heb Aasia Venemaale. Juudid saadawad
Eestist wõid, kuna eestlased ja Venelased

saadawad sealiha, riisi, jahu, tangu ja
Väiksemal arvul wõid. Iga toiduainete
pakk, mis Eestist Narwa jaama kaudu
Nõuk. Venemaale saadetakse maksab svä-

hemalt 25 krooni. Kui wõtta päewas
keskmiselt 35 pakki iga pakk 25 krooni,

siis näeme, §t iga päew läheb ilma ra

hata Eesnst SSSR'i toiduaineid 875
krooni väärtuses, mis aastas wälja teeb
31 miljonit senti!

pakile lisamaksu kuldfrankides. Vastama
seaduse järele on meie postiwalitsus ko

hustatud iga paki eest, mille raskus
10 kilo, mis Eestist Euroopa-Venemaale
saadetud, maksma 4 kuldfranki ja iga

paki eest, mis saadetud Eestist Aasia
Venemaale, — 8 kuldfranki.

Narva ja N.-Jõesuu vahelise kaldatee
parandamiseks 500 krooni.
N.-Jõesuu alowiwalitsusele saabus
Tallinnast Narwa ja N.-Jöeiuu wahelise
kaldatee kordaseadmiseks 500 krooni toe

tust. Kaldatee parandamine algab lähe

mail päewil. Tööle tvõetakse nii palju
töötuid, kui see summa wähegi lubab.

Autobuss ühendus Narva ja N.-Jõesuu
vahel katkes.
Viimased sajused ja tuisused ilmad
on Narwa ja N.-Jõesuu wahelise tee nii-

wört unrbe ajanud, et tuli katkestada
autobuse ühendus. Narma ja N.-Jõesuu
Vahel weetakse reisijaid praegu hobus
tega,

Üldeuroopa kongress Genfis.
Rahwasteliidu kutsel astub kokku
16. jaan. Genfis Euroopa riikide konwecents. Kõne alla wõetakse Briandi üld
euroopa liidu loomise kawa. Eesti esin
dajana wõtab kongressi töödest osa saa
dik H e l l a t,

See summa on tegelikult suurem, sest
sageli on paki väärtus kõrgem kui 25 kr,

Südalinnas kõnniteed hädaohtlikud.

Imestada tuleb, et walitsus pole sellele
wäärnähtele pööranud tähelepanu, Ime
likum on aga see, et riik oma kassast
Maksab igale Venemaale saadetavale

linnas kõnniteed ülilibedad. Oleks küll
soovitav, et majaperemehed riputaks

Kalurid sõitsid merele.
Narwa lahk on keftwate lõunatuulte
röltn ikka weel jääst waba. Teisipaewai
kandis tuul isegi ajujää ulgumerele. Ka
lurid sõitsid mootorpaatidega wälja, et
kasutada lahtist merd kalapüügiks,

Vaivara malevkonna päälikud Narvas
koos.

Sula ilmade tõttu on Narwa süda

14. jaanuaril oli Narwa malewa

paar pihutäit liiva kõnniteele, mis ai

staabi ruumes Waiwara malewkonna
päälikute nõupidamine, kus kõne alla

taks ära hoida õnnetusi,

tuli talwine töükawa,

paraneb ehk tööjärgki. Kosk warsti kam

lausus siis lõpuks. „Puha elehtriga. Ei

«89B

Veste.

Kreenholmi kangrusaali tolmust wabancnud küljeluu meelepaha tõusis tawa-

likult haripunktile siis, kui ma juhtusin
warem kodus olema kellegi sõpra seltsis

ja n.n. „kosola" laual.

„Ter-re!.."
„Tere, tere!"
„Noh, mis mul asja", mõtlesin, „km
Strandmann tõstab tolle, piirituskuningad lööwad pagedes miljoneid taskusse
ja Eesta Pank laenab rukkiostuks kroone,

fos pean siis mina paastuma?"

„Ahaa! Sul jälle jõulud," sai mu
mõttetuurest jagu küljeluu:

„Ei sina ka kord isu wiinaft täis

? M!"

taipab, kelle tglla-alust ma koduses filzzs
austan.

wõi... Pinnib ülepäewiti nospel täis, tea
kust ta selle rahakesegi wõtab. Mis nüüd
teid rääkida! Igatpidi laadna meesterah
vas, Püksid ikka jalas, töüjärg kah käes...

Aga ega's mu sõber Maast ja arust
maha jäänud inimene polnudki. Läbi ja
läbi eht landsmann. Lõi kuraasikalt rim
napugala ette, ajas jalad ebawiisakalt
laua all harki ja muudkui pinnima.

pühkis Jõhwi raatus.e wöörukseid, nüüd
tööta ja paljas kui mullune porgand."
seda tööd siis ikka on..."
„Eks HLdgtõõlgi wöiks käia. Aga näe,

Et:
„Kallts pereemand, misjaoks pahan
dada, meil jalad-käed terved, kops ei tä

Näe, minu Mart wana Käbina aegu

ci. Mina higisia pgewad-otsa kangrusaalis, Mart pinnib aga juua Oota sa,

mitsasse ja padawai tööle. Tööd maa
ilm."
„Mda see Tikinsmn härra kosele tu
leb siis tegema", lõi eit, wististi juba
kerges tuuris, käed laias kaares kolku.

_ "Just, just. Elekter tuleb Narwale

„Või opsjooni! Ennäe sõgedat

onnrstujeks", pilutaõ sõber mõtlikult silmr. „Er enam tööd ja waewa. Kõik elekt-

Mida see siis nihuke on?"

„Mis muud, kui hiiglama wabrikumürakas püsti, oma wiistuhat meie Ven
da tööle ja elektrit terwele ilmale."

hise, eaa's wiinushka nüüdsel kehwnoil ja
igawak ajal maast wötta ole. Kallil lauda

Virna joomise maha ei jäta, ei lähe tööle

„Võj wabrikumürakas, elchter ja

õhtul kuluks Vahe nagu ara ka ja ega's
teilgi suu, kallis pereemand, seinapragu

„ÄL mine, kellel fö kahju", koputasin
piibu wastu ahjunurka tühjaks.

ole..."

^Ei lahe jah! Liitriwiinast pühi aga

Kmrask, waat' kui lihtsalt lahendas
asja. Eit wõttis ühe, wõttis teise, üks

jaLLawalr suu puhtaks..."

pösenukk laks punaseks, teine põsenukk ja
lõpuks:

poliitikat sõber, omal minupoolne silm

„Attüma jah! Ms nüüd minu mees

„Siis justkui sübamerahugi", tegi
imelikult minnas. „NLe Strandmanni
majandusülem tegi Dickinjonile jllma,

suma tagasi, Tikinsoni härrale appi."

„Mida muud kui optsiooni."

sunnit! Mll ma sind utfitan. Kui sa
kah!"

tööst puudu, südamerahu nappust, ega
jagelemist. Näe, oma naakmanni saat
sime uueks aastaks Tarakusele kraawi
kaewama; kas oli seda Vaja? Peab kut

edison! No küll siis on muhe eladagi."

Muhe neh! Sööd elektri saiu, trii*
gid elektriga Puksa, sõidad elektri-buSstl
ja pesed elektriga põrandat..."

Ammulisui mu eit jäigi Vahtima.
Küllap ehk nägi waimusilmi ees elektriõnnjstust, mis walmis jäädvustama sü
damerahu.

„See opsjoon on hea asi ikka küll,"

rrga." - - - ■

Fas kõik?"

ttKõtk/i ' . 7

.Kas ikka kõik?" „Kõik neh."
„E!ehtriga?"
„Elekrriga.^

»Ja wiin?^
,fWiin jääb wiinats."

„ft I ut a fl u s e E I u*
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Skamja küla lähedal Peipsil avati talumehe pihta püssituli. — Mees
ühes hobuse ja toiduainete koormaga viidi vägivaldselt üle piiri.
Peipsile pondakse sekelduste ärahoidmiseks pilrimfirkldeks kuuseoksed.
7. jaan. hommikul kella lhl paiga wangistasid Rõuk. Wene piiriwalwurid
Peipsil, Skamja Mast umbes pool kilomeetrit Wasknarwa poole, Eesti terri
tooriumil Kurtna asunduse asuniku Albert L u l l a, ühes hobusega ja kartulikoormaga. Mehele lasti Rõuk. Wene piiriwalwe-tunuimehe ja kaldal asuwate piiriwalmurite poolt mitu pauku, kuid kuulid ei tabanud. Wangistatu wiibib praegu
Rõuk. Wenes. Lühemail püewil antakse ta üle Rõuk. Wene piiriwalwe kohaliku
jaoskonna ülema poolt Eesti piiriwalwe wõimele.

wiidi Kurtna asunik Rõuk. Wenesse.

Sündmusest said samal hommikul
teada Eesti piiriwalwurid. Mindi Peip
sile, kus wangistati eesti asunik. Jälgede
järele otsustades,

olid Wene piiriwalwurid tulnud Eesti
territooriumile
ja siin wangistanud talumehe ühes hobu
sega.

Läinud kolmapäewa warahommikul

mispärast andis hobusele'piitsa, et jõu

sõitis Kurtna asunduse asunik Albert

da kiiremini külasse.
Saanud mõnikümmend meetrit sõita,
kui kõlas
seljatagant püssipauk
ja natukene aega hiljem Meel paar pauku.

10. jaanuaril oli tolle juhtmmse üle
Eesti ja Nõuk. Wene piiriwalwe üleniate
wahel kokkusaamine. Venelased kinnita-

Samal ajal kuulis hirmunud asunik

mata andsid nad lubaduse, et Kurtna

L u l l a hobusega Skamja külasse, kuhu

ta tahtis wiia karjase palga. Reel oli
mitu kotti kartuleid, wilja, juurewilja
ja muud.

Asunik sõitis üle Peipsi nurga
otsekohe Skamja küla suunas. Jõudnud
Skamja külale nii lähedale, et taluhoonetest paistsid tuled,

hüüti pimedusest käskima häälega —
„stoi".

Ilm oli tveel wõrdlemisi pime. Sa
das waikset, pehmet lund. Hobusemees
arwas, et mõni
teerööwel tungib kallale,

Rõuk. Wene piiri poolt wenekeelseid hüü

deid ja mõni silmapilk hiljem kostusid
õige lähedalt püssi paugud. Talumees
peatas hobuse ja jäi ootama edaspidist
asja käiku. Pea
ilmusid pimedusest nähatawale kaks meest
püssidega.

Sõjariistad laskewalmis, käskisid nad
asunikku ees sõita. Nagu hiljem selgus,

kilgi eelarve selguseta.
Asunikud ja põllumeeste-kogud pooldavad kär
pimist, kuna vastu on tööerakond ja
rahvaerakond.

Esmaspäewal selgus koalitsiooni rüh
made seisukoht uue riigi eelarwe kohta.

Rühmad tegid selle riigiwauemale tea

Kristlased üldiselt pooldawad ette*
wõetud kärpimisi põhjendusel, et seda tu
leb teha paratamatusest.

tamaks. R a h w a e r a k o n d ei oie eel-

Põllumeeste-kogud poolda-

arwega praegusel kujul kuidagi rahul.
Rühmade käest uõuJü)hntne, õigemini,
poolehoiu nurumine, arwatakse olewat

jate tasude kärpimine. Asunikud ei

lvad eriti riigiaparaadi koondamist, amet
nike arstiabi wähendamist jne. Üldiselt
leiawad põllumeestekogu esindajad, et
eelarwes wõib kärpida weel tublisti ebatootwaid kulusid, kuna produktiiwsete ku
lude kärpimises tuleb olla ettewaatlik.
Riigi eelarwes on aga weel suur osa
kulusid täiesti lahtised. Seal olewat wa-

poolda kõiki kärpimisi. Nende arwates on
lubamatu mahendadn maaparandustöö

litsus juba teinudki muudatusi, et igal
tingimusel suruda läbi eelarwe.

w a s t u t u s e endalt ä r a w e e r e t a-

mine ja suur tung edasi walitseda.
Tööerakond on samuti eelarwe wastu. Eriti wastu meelt on talle riigiteeni

wad kangekaelselt, et

mees olewat tulnud üle piiri
ja siis alles Peetud kinni. Sellele waataasuniku annawad üle juba lähemail Päe-

wil.

Peipsi on nüüd juba üleni jääs.
Raske on lumelagendikul kindlaks teha
piiri, mispärast sekelduste ärahoidmiseks
pannakse Peipsile
piiri tunnusmärkideks kuuseoksad.

Marne'1 lahingu võitja viimne teekond.

Ilmasõja aegse Prantsuse vägede põrm viimsel teekonnal läbi Pariisi täülemjuhataja marssal Joffrel matus navate. Suurtüki alusel olevat puusärki
Pariisis kujunes suureks üldrahvusli- saadavad ametlikud esindajad. Paremal
kuks leinameelcavalduseks, millest osa (ristiga märgitud) marssal Lyauthcy,
võtsid ka Prantsusmaaga käsikäes sõ- samuti Prantsuse sihnapaisfer' väejuht
dinud rahvad ja isegi vaenlaseks olnud ilmasõjas ja liitriikide sõjaväelisedriikide esindajad. Pildil: marssal Joffrcd esindajad.

PUNANE l/AS$ILI.

Oksad pannakse Peipsile mõlemi riigi

piiriwalwurite poolt ühiselt.

Jõhvis avatakse liuväli.
Jõhwi kaitsewäe poolt ehitati Jõhwi
mõisa parki liuwäli, mille awamine on

pühapäewal, 18. jaan. Liuwälja awa
mine on Jõhwis esmakordne, pealegi
mängib seal muusika, mis eriliselt koha
likke elanikke huwitab. Jõhwi gümn. noo
red kawatsesid ka omal ajal awada liu

wälja, kulutati ära 10.000 senti, kuid
liuwäljast ei saanud teps mitte asja.

Ead. Jõhvi alevivanem haige.
End. Jõhwi alewiwanem A. K ä b i n on haigestunud ja sõitnud Tar
tusse rawimisele. End. alewiwanemal on
nimelt jookswa jalas raske kuju wõtnud.

Maleva ra! uued õpperuumid.
Narwa malewa sai omale õpperuu
mideks kasutada end. maksuinsp. kantse
lei ruume. End. õpper. kantakse lähemail
päewil uutesse.

de ja maanteede korrashoiu sumnre.

Legend kuulsast Peipsi röövlist.
jätnud rahule isegi oma werewendi —

Ennemuiste, kui wanausulistel Peipsi
taga elu läks õige kibedaks, rändas hulk
wenelasi üle järwe Eestisse. Põgenikud
sõudsid üle järwe oma iseäralistel paati
del, milledele oli pondud terwe elamine.
Venelased asusid Eestisse elama ja nende -

seltskonnategelased, kes ise 1905. a. sünd

dab pühapäewal, 18. jaanuaril, kohali
kus koolimajas mälestusaktuse Mihkel

mused läbi elanud. Ajaloolise ülewaate
1905. a. sündmustest Jõhwis ja selle lä

Keremannile, kes 1905. a. karistus

hemas ümbruses annab Arnolt Aru,
Kukruselt. Mälestus-aktusel kõneleb
„Põhja Eesti" poolt W. Mus tel.

salkade poolt lasti maha süütalastePäewal.
Leina-aktusel kõnelewad kohapealsed

hüüdma

Pagulaste parwest jäänud puutumata
esialgu ainult Kallaste. Kõrgel Kallaste
kaldal elanud tol korral ainult kolm ka-

SSSR'i kirjatuwi. Ta tiirles Narma
jaama kohal ja lõpuks laskus Narma
jaama kaubahoowis olewale koormale,
kust ta kinni wõeti ning edasi anti Nar
ma raudteepolitseisse.

Selgus, et tuwi wasaku jala küljes

Eeslisse. Ta anti raudteepolitsei komis
sari poolt SSSR'i kaubaesindajale üle,
kes tuwi SSSR'isse tagasi saadab.

punaseks Wassiliks.

Wassili tegi rööwretke järwele tormi

ajal. Ta oli hea Paadijuht. Kihutas tor

luriperekonda, kes osanud koos naabri -

misel lainteharjul oma wäikse paadiga

küla elanikega üle piiri tulnud asunike

ja laulis wägewa häälega, mis warju

eemal hoida.

jätnud isegi tormi kohina.

Möödusid aastad alalises kakeluses
kahe rahwuse wahel, mis üha terawa-

Möödusid aastad. Punane Wassili
oli kalureile õudseks tondiks. Ei tema
lähikonda usaldanud keegi sõita. Kuid

maks muutus. Oli lahinguid weriseid,
tapeti inimest kümneid ja wõeti osa neist
külade wiisi.
Elas siis keegi tugew wenelane, Wassili. Ta kord kohanud metsateel eestlasi.
Kartnud neid ja põgenenud lõuna poole.
Hirmuga eksinud metsa. Wiimaks jõudis

kaua ei kestnud siiski julma rööwli hiilge
aeg.

Ühel tormisel ööl neelasid Peipsi lai
ned julge ja metsiku rööwli. Torm pais
kas ta pisukese paadi wastu kiwirahuu.

Paat purunes ja Wassili uppus, kuid
mälestus punasest Wassilist ei unune.
Hulk aastaid hiljem hirnrutati wäikseid

üles, wõtnud mõõga ja tapnud kõik kalu

lapsi Wassiliga. Tema wõimsat kogu
nähtud kaua aastaid rannakaljul laulwat, karjuwat ja wanduwat.

rid ning süütanud majad. Jättis ainult
endale ühe maja. Siis Wassili hakkas

Weel tänapäewalgi, tormistel öödel,
arwawad Peipsi kalurid kuulwat punase

tegema rööwretke järwele ja küladesse, ei

Wassili õudset laulu...
ei

Vallavalitsuse soov ei läinud läbi —Toüssse post Oru jaama kaudu.
Teatawasti tahtis Moka wallawalitUue kawa järele hakkab postiwedu
sus sulgeda Toila postkontorit, mis koh
Toilasse Oru jaamast. Toila walla posta saadeti postiwalitsusele ka teadaanne.
tiageutuuride ja postitalude ülemaks
Toilas peetud suuremal rahwakoosole- jääb praegune Toila postkontori ülem.

Ületulija tabati Narva jaamas. - la auti Nõuk. Vene võimudele üle.
Esmaspäewal kella 11—12 paign aasta 1930 ja ur. 11132. Asjatundjate
poolt tehti kindlaks, et püütu on sõjamäe
kirjatuwi.
Ametiwõimudel ei läinud korda kind
laks teha, et tuwi oleks toonud andmeid

pärast. Ümbruskond kartis Wassilit. Et

Lohusuu, Mustwee, Kosepää, Warnja jne.

külla. Elas mõni nädal waikselt: käis
kalal ja tööl. Ühel ööl tõusnud Wassili

punaväe kirjatuvi Narvas.
päewal lendas Rõuk. Venemaalt Eestisse

maju ja tappis inimesi nii sama lusti
tal oli suur punane habe, siis hakati teda

likku. Selle pettusega lasti mehike kaluri

Koolimajas peetakse mäiestusaktus.
iil E. R. tl. Kahula osakond korral

Ühel päewal tappis Wassili kaheksma kaluripaadi kalurid. Sisemaal süütas

küladest kaswasid wälja Wasknarwa,

ta Kallastele. Seal simuleeris waimu-

Kahuta mälestab 1905 a. tegelasi.

wenelasi.

kul walitud delegatsioon käis postiwalit-

Inglise tuntud võidusõitja Harrison
on Hendoni lähedal Welsh Harpis saa
vutanud, väljaspoolc paati paigutatud
mootoriga sõidul maailmarekordi 83,skm tunnikiirusega. Senine rekord oli
itaallaste käes.

suse ülema dir. Jallaja juures. Jutu
ajamisel dir. Jallajaga, tähendas tuuma*

ue: „Postiwalitsmel ei ole tulus likwideerida Toila postkontorit, sest riik kao
taks sellega 3000-kr. sissetuleku."

Aidake invaliidi I
Maailmasõja inwaliid W. Klement
on raskesti haige ja palub heldeid kaas
kodanikke jõu ja nõuga aidata. VäikeAguli tän. 12—8.

oli alunnin rõngas SSSR'i mapiga,
Jõhwi alewiwolikogu

„Ma et taha Soomest lahkuda," ütles Gonja

tiks on eelolewa aasta maksumäärade

rõhuga. „On sellestki juba küllalt, et ma ülepea jäätl

wastuwõtmine. Siis on päewakorrns

linnawalitsusele, et kõik 1928. a. ja wauema templiga warustatud kaalud, mõõ
dud ja wihid tulewad uuesti tembeldada.
Samuti ka kõik mõõdud, kus märgid ka
duma läinud. Kaalude, mõõtude ja wihtide tembeldamine algab 26. jaanuaril
ja lõpeb 3. weebruaril.

siia ega tule sulle Peterburki järele. Kui siit tuleb
lahkuda, siis ilma sinuta ma ei lähe kuhugi. Miks
\a ei jää nüüd päriselt meie juure?"
Sawinsky tähendas oma lubadusele, mille ta
Semjonowile oli annud. Muu seas ta olewat wahekorra tõttu selle mehega täiesti wäljaspool häda
ohtu. Ja nüüd, mil keegi ei teadnud, mis teewad
sakslased, ta pidi olema walwel. Wõib-olla wallutawad nad Peterburi juba lähema kuu kestel ja seawad seal wähemalt korra ja julgeoleku jalule. Kuna
aga seisukord Soomes täna-homme wõis minna

Kaitsemalewa nädala töökawa.

kardetawaks, wannutas tä oma naist, et see kas wõi

Kolmap. 14. jaan., tehniline üksik
rühm; neljap. 15. jaan., raskekuulipil
duja rühm; reedel, 16. jaan., patarei;

laste pärast juba esialgu ootaks tema tulekut Stok-

rida walimisi ja läbirääkimised rew. ko
misjoni protokolli põhjal.

Kaalud ja mõõdud seatakse korda.

Riigi proowikoda teatas Narwa

»See laud meeldib mulle. Ma võtan

(„By8tander.“)

Gjasirr twb puhastustööd"
Rõuk. Wene poliitbüroos on Rõkowi
tagasiastumisega kord märksa kõwenenuü. Ctalin on wõtnud juhtimise täieli
kult oma kätte ja teda toetawad Woro-

schjlolvi, Aalimni j. t. rühmad. Prae
guste andmete järele jääb püsima sõjatomiSsar Woroschilow, kuna lahkuda tu

leb kindlasti EPU praegusel juhil Men-

ptü,
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peab täna õhtul kell 8 oma korralist koos
olekut. Päewakorra kaaluwamaks punk

pühap., 18 jaan., malewkonna üksuste
püstolkuulip. meeskondadel laskeharjutus kell 9 hom. Westerwalli lasketiirus,
teistel üksustel kell 7 õhtul õppus ma
lewa õpperuumis.

holmis. Tema, kui üksik mees, küllap leiab ikkagi
abinõusid ja teid, kuidas üle piiri pääseda, halweülal juhul öösel koos salakaubawedajatega. Sonja
laskis end lõpuks weenda, kuid ei suutnud enesewnlitsemisele waatamata oma suurt kurbust warjata.

Narwa raudteepolitsei piirkonnas on

2. jaanuaril sõitis Sonja oma mehega Helsingi,
kus ta rahaasjad pankades seadis joottde. Nad sõid
üksinda hotell Kemp'is. Sonja püsis waikne ja tõsine,

toime Pandud läinud aasta jooksul

asjata katsus Sawinsky teda lõbustada. Aga ka

604 kuritegu aastas.

604 mitmesugust kuritegu. Sama aja
jooksul on Narwa raudteepolitsei poolt
awalikuks tehtud tähendatud kuritegude
arwust 553, s. o. 92®/«.

Sõjarinkonna-kohus tu’eb Narva.
Sõjaringkonna-kohtu istungid algawad Narwas weebruari-kuu keskpaigu.
Harutusele tuleb rida wähema tähtsusega
asju.

Sawinsky meeleolu rõhus wastne lahkumine temast,

oma truust elukaaslasest, tema laste emast. Ta sõi
dab Peterburi tagasi, mis tast seal saab? Ealeski

polnud weel tulewik nii teadmata olnud. Isegi
Lydia kuju oli tema meelest haihtunud. Kuidas
leiab ta teda jälle? Kas ei oleks ainumalt õige oma

perekonna juure jääda? — Maapaos? — Eemale
kistud oma tööst, terwe inimeselu loomingust? Et

Aasta eelwiimasel päewal sõitis Sawinsky hom
mikul aegsasti esimese rongiga minema. Piiril tek
kis raskusi; enamlasest komissar seletas, et wanad
wiisumid ei ole enam makswad ja et rahwakomis-

sariaadi wiisum on wajaline. Ja Sawinsky nägi
ära, et la saatuse wastu wõitlemiseks on wõimetu.
Sellest hoolimata ta oli lausa meeleheitel. Ta mõt

les oma naise ja laste pettumusele. Tal oli tund
mus, et see oleks araandlik tegu, kui ta uuel aas
tal ei wiibi omaste keskel. Üks passibüroo ametnik
tuli talle aga ootamatult abiks. See mees oli juba
tsaari ajal samal kohal teeninud ja tundis Sawinskyt juba ammust ajast. Kui komissar, toores Kroon
linna madrus, tigedasilmaline, büroost oli lahku
nud, sosistas ta Sawinskyle, et ta ameti asjus sõi
dad autoga Peterburki ja wõtaks heameelega tema
kaasa. Sinna olewat ainult waewalt kolmkümmend

kilomeetrit; kui kõik läheb hästi, nad on juba enne
lõunat linnas, ja kui Sawinskyl läheks korda kohe
wiisum kätte saada, siis ta wõiks esimese pealelõunase rongiga tagasi sõita. Et komissaris mitte kaht
lust äratada, Sawinsky pidi ooiama autot jaamast
wähe maad eemal.

Sawinsky jättis oma pakid tolliametisse ja sam
mus pikkamisi Peterburi poole minewat tänawat
mööda tagasi. Weerandtund hiljem istus ta autos,
mis suuri tundun murdis endale teed läbi sügama
lume.

Sawinsky reisikaaslane oli tark ja meeldiw inirnene. Ta oli oma manale teenistuskohale jäänud,
et mitte surra nälga ja kuna ka tal siin, piiril, oli
wõimalik oma wanu sõpru aidata. Niipea kui tal
Tlaude Anet .Maa punase- möllus-.

Nr. «

.Alutaguse Elu"

4

K. L. JÕHVI MALEVKONNA

I MII» TEATE». I

AASTAPÄEVAL 6.

Laupäeval, 17. jaanuaril

kell 8'/- õhtul.

Estonia' teatri premierl

Aparaat mida ootasite
on

18. jaanuaril 1931 a. Jõhvi Tuletõrje seltsi saalis

AKTUS

K. SAVI

TELEFUNKEN 33 W

Aktuse algus kell 18.30. : Sissepääs vaba.

võõrusetendus

PIDU OHTU

„ONÜPOEG“
H. H alleri ja Rideamuse
operett 3 v.

i) Muusika. 2) Soolo laulud prl. Tomberg. 8) Soolo laulud härra Murometsä. 4) Operett

I. võõra osas K. SAVI.

Pidu älgus kell 20. Pääsetähed: i ja 2 rida kr. 1. I plats 75 s., II pl. 60 s., III pl. 35 senti.

MEIEAJA NOORSUGU (operett ühes vaatuses). 5) TANTS.

Pääset. 150—35 s. õpilased 25 s.

Pühapäeval 18. jaanuaril
kell 8 õhtul

Sõduritel ja õpilastel 25 s. Tantsule 50 s.

Tantsul mängib 4-da Üks. pat. salong orkester. JUHATUS.

Soldinos

ESIETENDUS

jtooiMe Mr

võtavad „PÕHJA EESTI54 telli
misi ja kuulutusi vastu

A. Mälk! dr. 4 V.

Hrd: Tõlts, Mullas, Veltbach

Pääset. 100—85 s. õpilased 25 s.

Saabus välismaalt

Kulaul
kuid numbreid ja võtab telli

Joala iiin. 12.
Üpris odavalt kloori, pesusoodat, seebikivi ja seebihelbeid. Kodumaa saadustest kõiksugu seepe.
Saadaval igasugused naha ning külma ja sooja veega

vastu

hra Aug. Vaher.

hra Ahonenl kauplus.

Hind: Kr. 175.

Tähelepanu»

suurim valik häid ja odavaid hambaharje, Prantsuse

Mo&u- Ja värvUcauplus

vStab .PÕHJA EESTI“ ja
..ALUTAGUSE ELU" tellimisi

misi vastu

näo kreeme, brllliantine, huulte, kulmu ja ripsme värve

Savi

Tarakusel

müüb ..PÕHJA EESTI" üksi

3 lambiline võrk-kaugevastuvõtja

Uus tee- ja söögimaja

Helitugevuses, häälestamiseteravuses ning külastuses ületamatu

BALTI tn 4

Aparaat mida peate kuulama !

Wnirn ■ I mm ■■ nT
(Kreutzeri majas)

Laske veel täna seda aparaati osiusunduseta endale demonstreerida

TELEFUNKEN-ILMA MARK!

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

Hinnad odavad. Külastades veendute.

Saadaval kõiki viimaseid uudiseid

Shotti Matfull ja Matties

K. NOORMÄGI

I I KiiHFFRINftAin
mm l m ■ I vi KM MM I wJ

RAADIO- FOTO- ELEKTRIÄRI.

värvimiseks riidevärvid.

Joala tän. 15. Narva.
esimesed Trade margid
Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

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

Hinnad võistlematud Hinnad võistlematud

A. ANNIK & Ko.
Sealsamas Shelli esitus petrooleum, bensiin, määrdeõlid

Suar Inygntuur - ofliip vBllcmüQK
alates 1S jaanuarist

Hinnaalandus 20-501
Igasugust pudukaupa, karusnahku ja koetud asju.

Mitte harilik juhus ostmiseks.

KUU on Kena Kelguga...

^oominene ia soushe
ELEKTRI, RAADIO JA SPORDIÄRI

Peetri plats. —. Peetri plats.

Narva

Majaomanikku
de Pank on kin
del raha hoiu

RacmctaKõitmine j MMMele

IüyaMip!.2.tel.2fi8.

Haua PeeiripL2.teI.261L

Jõhvis. I Mets tötteiepanntsü!
Köidetakse: raamatukogudele,
ametasutusile „Riigi Teatajaid"

igasuguseid ajakirju, noote,
ajalehis ilmunud jutte j. n. e.

kohi, sest panga
tegevuse eest
17. skp. ilmuvasse „Põhja Ees vastutavad pan
ti" ja «Alutaguse Elu" numb
ga liikmed—
risse võetakse kuulutusi vastu
Narva majaoma

Ahvis, kaubamajas Nr. 7 ehk
Narva mai. Nr. 13.

16. skp, kella 10-nl.

A. PRIBITKIN.
••••

MUGA

Vaivara as. endine mõisa

\l m

ma Klaiaii&flM

Peetri pl. 15/17. telef. 95.

Võiab ra&a Hoiule
ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid
panga operatsioone.

Suur tän. 20; tele! 2—12

sisemised ja suguhaigused.
Elektriravimiskabinet,
kõrgustikupäike.

katlamajaga äraveda

Jõhvis, Narva tän. 27.

majade, kaupade ja vekslite kindlustusel

nikud oma,
kinnisvaradega.

Dr. Ä. KRESS

rehepeksu hoone ühes
miseks.
Teateid saab J. Tombachilt

Annab laenusid

..Alutaguse kiu"

Vastuvõtmine kella

tellimisi võtavad vastu kõik
postkontorid, agentuurid ja

10—1 ja 5—7 p.I.

tellimiste vastuvõtjad külades
ja asundustes.

PÕHJA EESTI"

Narva
raamatukapp
võtab „PÕHJA EESTI*
tellimisi ja kuulutusi vastu

ou müügil
Narva jaama raamatukapis,
Rakvere jaama raamatukapis.
Tallinna jaama raamatukapis,

Tartu jaama raamatukapis.

MOE-JA PUDUKAUFLUS
182

T. LAOS
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isu peaks saama täis, minewat ta lihtsalt üle kuulsa

Ta jäi wait wiiwuks ja lisas siis nagu pisut

puustlla, mis Soomet Wenemaast lahutab. Nad

waritsewalt: „Olgu wöi ainult seepärast, et teie

kõnelesid prantsuse keelt, et sõdur, kes juhtis autot,

tähtsaid jutuajamist Lamshofiga jatkata."

ei saaks nende kõnelust jälgida. Sawinsky kuulis
siin uudise, mis talle oli äärmiselt tähtis. Seejärele
ei olnud kahtlust, et Soome punased said Peterburist

raha ja sõjariistu. Kindlate teadete järgi oli jaa
nuari keskel oodata riigipööret jõuetu kodanlise
walitsuse vastu. See ametnik ei kahelnud kommu
nistide edus. — Sawinskyle need teated""andsid
pead murda. Tema perekond ei olnud Soomeski
enam kindlas paigas. Aga kas Sonja läheks temata
välismaale? Hoiusummad Soome pankadest ta pidi
välja võtma, kuna neid wöis tabada samasugune
saatus nagu Peterburis.

Wälisasjade komissariaadis Satvinskyl oli
õnne Semjonovi juhuslikult eeskojas kohata. Teda

terwitas enamline võimumees väga armastus
väärselt ja küsis, kas ta wöib talle kuidagi kasulik
olla. Sawinsky seletas, et teda peeti piiril kinni.
Semjonow muutus otsekohe ivaga tõsiseks.

„Meie ei anna enam wälja mingeid välisreisilubasid. Sootult palju inimesi on ära põgenenud.
Nad on kasutanud korralagedust Soome ametiasu
tustes, et pääseda Rootsi, nagu oleme saanud tea
teid meie agentidelt."

„Aga mul ometi ei ole ju mingit kawatsust
Rootsi põgeneda," kostis Sawinsky elawalt.

„Selles ma ei kahtle." Semjonow katsus naera
tada. „Olen isegi weendunud, et teil on tungivaid

põhjust Peterburist mitte lahkuda..." ~

soovitab DAAMIDELE käesolevaks
hooajaks suures väljavalikus viit
ja samet

lr viimased moeuudi-

Sawinsky mõtles salamahti vihaselt: „Ta teab

l\U L>cirolQ ge(j ^amU{j igasugu

kõik, mis ma teen. Oma eelmises lauses ta tähendas

kindlasti Lydiale." Ta surus aga oma viha maha
ja ütles tungivalt:
„Teie wõite olla weendunud, et ma ei plaanitse

pudukaupa.

IJoala
t. 13.

IJoala]

Hinnad võistlematud„

1.13.

mingit põgenemist. Kuid mul on põhjusi, mille tõttu

pean sõitma Soome, kus viibivad minu naine ja
minu lapsed,,. Kavatsen neid Inglismaale saata, et
panna poeg koüedshi, ja arvan, et teie ei keeldu

SOOVITAN HÄID

nende passe wiseerimast."

„Jah, ma saan aru, et praegu inglise koolid on

meie koolest paremad." Semjonow jäi wiiwuks

uriiuaid

mõttesse. „Hüwa, ma annan teile wiisumi, Mkolaus

Wladimirowitsch. Ia ma tõotan ka, niipea kui toimetM naise ja laste pasfid minu kätte, et luban
neile Soomest lahkuda... Aga eks ole, meie kõne

tünni, 1 2 tünni ja 1 s tünni viisi.
Hind alates Vs tünni—12 krooni.

leme siinkohal kui mees mehega — kas wõite mulle
anda kindlustuse, et jaanuari esimeste! päevadel

olete jälle Peterburis tagasi? — Mul on paljude

A. WILLERS, Jõhvis.

oa

asjade üle teiega kõnelda, teadke seda, ja nõupida
mist niisuguse kvaliteediga inimesega nagu teie, ma

hindan kõrgelt." Sawinsky andis, sisemiselt viha
Pärast keedes, nõutud lubaduse.

Meel samal õhtul ta oli oma naise juures, kes
oli wäga mures olnud, kui ta teda varase rongi
ajal oli asjata oodanud.

Ainult suure vaevaga Sawinsky! läks korda
Sonjat niikaugele viia, et see andjs talle oma paösi
wiisumi nõutamiseks.

0> r=.

Kulgu
sadamas
pah,.
„v«>.
! «alutaguse«E|u“

müüb «PÕHJA EESTI* üksik
numbreid

hra Männimägt kauplus.

on müügil igas Jaama
raamatukapis.
>••••<

Vastutav toimetaja: Hans Lill.
Väljaandja Uit7. „Põhja Eesti
M. Minis’e trükk, Narva», Rahu tän. jb.

