Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefonid Nr. 4 ja 79.
Toimetaja kõnetunnid
kella li—1.
Talitus avatud 9 - 8.

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU

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

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

Nr. 20. (69.)

Tellimishind postiga
» kordu nädalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud

175 scit. 6 kuud 340 sut..

12 kuud 6 kr. 75 seati.
Üks kord nädalas Iga
luupäev.
Kuu 20 s., d kuud 60 8.

6 kuud 120 8., 12 k. 240 s-

Tellimisi võtavad vasta

Jõhvi la Alutaguse häälekandja

kõik postkontorid ja

Jöhwis, reifipäewal, 14. tuceitrunrtl 1931.

II. aastakäik.

Maarahva häälekandja MAltlt99US6 |j*|||**

TEATAN, e

postiagentuurid.

otn oma saapa ja nahakaupluse

üleviinutl

on oma julgustava sõnaga võitnud üldise poolehoiu.

Ta on rahva ajaleht.

uude pavijoni Jõhvi urupasile

Avatusega VOl<l. AbClOV.

Tellimise hind 6. kuud Kr. 3.40, 3. kuud Kr. 1.75, 12. kuud Kr. 6.75.

Eile Soome sai uue presidendi.
Kandidaate Soome presidendi toolile neli: Svinhufvud, Kallio, Stahlberg, Tanner.

Õhkkond eel valimispäeva köeti kuumaks.
EsmaSpäewal kell 3 p. l. toimusid
Soome uue presidendi walimised, mille
tagajärgi oodatakse enneolemata põnewusega. Kandidaate Soome presidendi

toolile oli neli: praegune peaminister

Sviahnfvud, keda toetawad lapua-

tel wõitjaks jääda, on ajanud õhkkonna

õige palamaks. ^Aktivisti" artiklid
kandsid lausa terrorileässttawat laadi ja
ametiwõimud pidid astuma wahele. Si
seminister Kuokkonen andis telesonitee!
käsu mangistada ,. Aktivisti" tegelikud

kola, toimetuse sekretäriks Wilho Wiita,
toimetuse liikmeteks Kosti Eerolainen ja

llrho Kivinen. Neist arreteeriti Eero

walst pölewaruad ja majaudusking pi

peale ülekuulamist wabaks. Peatoime
taja Kosola ei wiibinud Lapual ja teda

Seetõttu majandusküsimuste ja õige
riikliku majauduSpoliitrta ajamise was
tu huwi vil muutunud märksa elawamaks ta rahwa laiemates hulkades. Ka

toimetajad, kes on süüdi ajakirja wii-

endine president Stahlberg, eduerakonna

diwalimisi) ilmunud kirjutiste awalda-

kandidaat, ja sotsiaaldemokraat Tan
ner.

mifes, millistes artiklites ässitatakse Me-

Presidendiwalimiste - eelsesse meele

eksemplari.

olusse Lapua liikumise häälekandja Ak

tada, kes toimetajaist süüdi, andis sise
minister ühtlasi käsu panna toime läbi

tivisti" ägedad kallaletungid eduera-

otsimisi „Aktivisti" toimetuses. „Akti-

kondlasest presidendi kandidaat Stahlbergile, kel kõige enam lootusi walimis-

visti" peatoimetajaks on Vihtori Kosola,
mastutamaks toimetajaks pangajuht Ni-

Eerolaisel on läinud korda politsei käest
Põgeneda. Põgenemine sündis, kui areteerituid hakati Kokkolasse wiima.

ei saadud üle kuulata, kuigi selleks käsk

oli antud. Trükikojas konfiskeeriti „Aktivisti" wiimaft numbrit umbes 4000

Wiimaste teadete järele toimetaja

Äriteenijate organisatsioon Qlerltltilkuie alusele.

Töösturi ootamata surin.

Narvas katsutakse ellu äriteenijate abiandmise-kassa.—Äriteenijate ahingute
liida asutamise mõte kiideti heaks.

Narva traatvõrgutööstuse omanik L.
Eichiuss leiti oma korteris surnult.

Reede õhtul leiti Suur tän. nr. 8

jate ühing wigastatud sõjameeste ühingu

matusekulude katteks.

oma korteris surnult traatwõrgutäöstuse

ruumides, Wiru tän. 8, oma aastakoos
olekut. Kokku oli tulnud 29 liiget. Koos

Koosolekul tuli kõne alla weel äri
teenijate liidu asutamise mõte. Tallin

mana. Manamees põdes pikemat aega

olekut juhatas K. Ratassepp, pro
tokollis L. Pihlak.

na äriteenijate ühing oli koostanud liidu
põhikirja, mille saatis Narwa läbiwaatamiseks. Koosolekul leiti liidu asutamine

suri. Laip toimetati lirmahaigemaja lah-

ja kinnitati eelolewa aasta eelarwe 540

olewat tarwiline. Liidu põhikiri wöeti
wastu. Äriteenijate liitu kuuluksid esL

Tallinna baptisti usuteaduse semiuari
õpetajad Narvas.

. Wöeti wastu läinud aasta aruanne

krooni suuruses. Päewakorra tähtsa
maks punktiks oli abiandmise-kassa asu
tamise küsimus. Juhatuse poolt oli koos
tatud phhikiri ja eelarwesse wõetud kas
sa aluskapitaaliks 200 krooni. Oma kawq esitas juhatus koosolekule kinnitami
seks. Äriteenijate abiandmise-kassa üles
andeks on äriteenijatele abiandmine hai
gestumise puhul. Kassast antakse toetust

algu Narwa, Tallinna ja Tartu.
Koosolekul wöeti wastu uus ühingu
kodukord, määrati liikmemaksuks 1 kr.
(enne 3 krooni). Liikmemaksu wähenda-

raskekujulist südamehaigust, millisesse ka
kamiskambrisse.

17. skp. jõudsid Narwa Tallinna bap
tisti usuteaduse seminari õpetajad mag.

theol. O. Tärk ja D. H. Ma ts on.

arwel. ühingu aastapäewaks kinnitati
12. jaanuar.

H. Matson, kes ka tuntud waimuliku

20 krooni kuus, kuid mitte rohkeni kui

man, J. Freiberg, A. Aleksejew, L. Pih--

lak, A. Rubas ja Möttus. Rewisjoni-

kassa liikmeile, kes maksawad kassasse

komisjoni — K. Ratassepp, A. Jwanoiv
ja Kangro.

liku kraadi Columbia ülikoolis, kuna D.

kirjanikuna, Hamburgi seminari Saksa
maal on lõpetanud. Mõlemad külalised,
keS möire päewa Narwa jääwad, peawad

kõnekoosolekuid iga õhtu kell 7 Madise
täu. nr. 25.
Narva maleva suusavõistlused naistele.

Vabadussõjalaste liidu osak. Jõhvi.

Pühapäewa! oli Narwa kaitsemalewa
suusawõistlused naistele. Maa pikkus 3

Asufamise-koosolek peeti pühapäeval, — Langenute mälestussamba asjafe
uut hoogu.

kilomeetrit. Kohti said: Ruusa Reijo,

, Pühap., 15. weebr., peeti Jöhwi ale-

. wiwalitsuse ruumes wabadussõjalaste
liidu Jöhwi osakonna asutamise-koosolekut.

Pelpson, Ed. Saik, H. Lill ja

A. L i n n o. Rewisjoni-komisjoni —

Al. Tiido, T. Kabin ja R. Ala
küla. Kongressi saadikuteks said kol.

Koosolekust wöttis osa 35 asutaja-

r liiget. Awas koosoleku Ed. Paik, kes
selgitas osakonna asutamise wajadust

^, just. käesoleval raskel ajal. Vabadus
sõjalaste liidu nimel terwitas kapt. R.
R u ba ch.

Koosoleku juhatajaks waliti kolonel

W. K o ch, protokollijaks H. Lill.
f öhikiri wöeti wastu esitatud kujul,
uhatusse waliti kol. W. K o ch, A.

LOENGUD

W. Koch ja Ed. Saik.
Awaldati soowi, et wabadussõjalaste

liidu Jöhwi osakonna juhatus astuks lä
birääkimistesse Jöhwi kihelkonna lan
genud sõdurite mälestussamba komitee
ga, et asi saaks uut hoogu ja et wöidaks
teiste linnade ja kihelkondade eeskujul
langenute auks mälestusmärk püstitada
juba mõne aasta pärast.

Peetri plats 7-a
(Luschkovl m.)

Kolmapäev., 18. veebr. s. a. kell 7 õ.

VAL0U8PILD1D.

LOENGUD

Laupäev., 21. veebr. 8. a. kel! 7 (Uit.

VALGUSPUDID.

Teemil

Teemü:

.Stilse kogudusi mai Ima ajaloos"

Jeilse kogudusi maaiima ajaloos"

Patmuse s esimest kirja.

Patmuse 4 viimast kirja.

Kõik kutsutud. Osavõtt vaba. Ref. A. Aug.

gistab peaaegu iga kodanikku eraudttuil.

kõneleja toastu -— kaub.-tööstuskoja ju-

hat. ejimees J. P u h k — tunti huwi,
tuua ta ou meie majandusringkondade
juhtuvamaid tegelasi.

Eesti praegujest majanduslikust sei

sukorrast kõneles J. Puhk. Ta andis
statistiliste andmete waral pildi sellest,
mis oli meile läinud aasta tööstuslikult,
kaubanduslikult ja rahanduslikult. See
majauduspilt 1930. aasta kohta ei ole
teatawasti roosiline. Eelmise, 1929. a.
wõrreldes on tagasiminekut paljudel ma
jandusaladel olnud, milles osalt süüdi
ka ülemaailmline majanduslik depres
sioon. Turgude, krediitide ja tegewuska-

pitali puudus ou weeretanud raskusi
meie tööstuse kõikidele harudele suure

mal määral kui 1929. a. Rahwa ostu
jõud on madal, kuna segased ajad rüüs-

Mag. O. Tärk on omandanud teadus

60 krooni aastas. Abi antakse ainult
jga kuu 25 senti, ühingu liikme surma

omanik Leopold Eichfuss, 66 aastat

mine sündis abiandmise-kassa asutamise

Juhatusse waliti L. Uibo, pr. Will-

ruumes, kogutles ojawõtjaid rohkesti.

Nikola seletas, et tal lehe tegeliku toime
tamisega pole mingit tegemist, ja ta lasti

mases numbris (wiimases enne presiden-

puhul maksawad kõik liikmed üks kroon

korraldusel pühapäewal „Harmonii"
Majandusküsimused on päewakorral ole-

meelsed ringkonnad, endine peaminister

Pühapäeival pidas Narma äriteeni

Majandusringkondade
kõnekoosolekule, rnls peeti Narwa töösturite ühingu

lainen ja Kivinen. Wastutaw toimetaja

Kallio, maaliidu erakonna kandidaat,

retegudele Stahlbergi wastu. Et selgi

Kaub tööstuskoja esimehe J. Puhu kõue „HarmoniiS".

Leo niine Niilow ja Kadri Woipa.
Samal päewal oli nähtud ette küll
suusawõistlus ka meestele, kuid see jäeti

pidamata. Narwa malewa laiaulatusli
kumad suusawõistlused peetakse peale üle
riiklikku suusapäewa.

Sondas tabati tagaotsitav vargapoiss.
Politsei poolt tabati Sondas üle riigi

lasid meie rahwusliku waranduse pea
aegu põhjalikult, ja uute kapitalide kogu
mine praegustes oludes on peaaegu nii
sama hästi kui wõimatu. Maksusüsteem
meile on nii kurnaw, et koguda waru er
ole wõimalik. See raskendab töösaadus-

hatööstust peamiselt finantseerisid, kokku-

warisemise kaasa. Selles ei saa jätta lu
gemata muude asjaolude mõjutajaks ka
meie üldise majandusliku konjunktuuri
ebakoustantsust. Turustamise raskusi
teistest tööstusharudest oli läinud aas
tal kõige rohkenml määral tekstiiltööstusel, kus 1929. a. wõrreldes ka tööliste

Neljapäeval, 19. veebruaril, kell 8 õh

saksa okupatsiooni ja Vabadussõja ajal.

Tegevuses kogu näitlejaskond. Lavas
tus Q. Villmanilt.
Teatri büroo.

Alutaguse Elu
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Ajalehed, mrllele wölstlejaks saanud raa

dio, toondatatse konljernide kätte, leh
tede arw jääb wähemaks, ka paberit lä
heb wähem. — Toidmoiljasaak mullu
oli hea, tuna linasaak läks ligi 500/o ta
gasi. Üldse liimtõöstujes on märgata
Endlat tagasiminekut. Linasele riidele
ou astunud wõistlejaks puuwlll ja kunstsiid. Hobuste arw wähenes meil tunduwalt — ligi 1200 —, mida tuleb panna
autotransportasjanduse arwele, samuti
wähenes lamiuaste arw. SeakaswaluseS

oli ainult edusamme — iga nelja ini
mese kohta läinud aastal tuli 1 siga.
Wõid weeti mullu 1700 tonni rohkem
wälja kui 1929. a., kuid raha saadi siiski
wähem. Põhjus: hinnad langesid.
Rahandusturu seisukorras awaldus
samuti üldise halwa konjunktuuri mõju.

Waluuta järele oli märgata suuremat
nõudmist. Raskustest paari erapanka
riiklikud pangad aitasid üle. Mis puu
tub meie krooni kursisse, siis wäga hea
kattewara hulk, mis teiste Euroopa rii
kidega wõrreldes otse erakordne, kinni

tab selgesti, et Eesti Panga rahandus

Härra Puhu ettekande muu osa

retär P. Hui k.
Kõnedele järgnesid elawad läbirääki
mised.

2£o|»i;aixlfl£OOI.
Mag. A. Toomi loeng.
Teisipüewal, 17. weebruaril, kõneleb
Narwa rahwaülikooli kõneõhtul mag. A.

mõrra.

S o o m „Ajaloo rahwuslikuft ja peda

Ka kaubanduslikult läinud aasta lõp
pes meile kahjudega. Hinnad maailma
turul olid wäga kõikuwad ja kaupmeest

googilisest tähtsusest". Kõne algus kell

kahjude eest ei päästnud isegi suurim et-

seid kaupu sluksusasju) weeti paiguti

tul Narini teatris esietendusel AI. Aitsami rahvatükk „ 1/ a a k u i d“ 4 raa
tuses. Näidendi sündmustik areneb
maal, kirjeldades maarahva hingeelu

ilmlises ulatuses näitab languse tendentsi.

arw näitab langust ligi 2000 töölise

nii produktiiwseid kui ka ebaproduktiiw-

JlAAKULir ESIETENDUSEL.

melt ajalehepaberi tarwltamine ülemaa-

juure tuleme tagasi järgmises nr-is.
Teise kõnelejana andis ülewaate kau-bandus-tööstusloja tegewusest koja sek

riigi rea wargusi ja kelmust.

rnuusikariistadeäris, Joala 16, ja raamatukaupl. „Kool", Suur täu.

tuö wälja peuuloosi — 4000 touni üm
ber —, mis rahwamajanduslikult õige
samm näib olewat tootmise alal. M-

tuses 170 miljoni sendi wäärtuses. Tollikaitse abil loodeti aidata seetööstusharu
raskustest üle, kuid imed lootused ei läi
nud täide ja tõid kahele pangale, kes na-

21 a. malta. Ta on toime pannud üle

Eesti" talituses, Malmi 5, Snliruowi

kaubanduse alal metsa eksporteeriwate
Euroopa riikide wahel. Rohkem ou wee-

poliitika sama rada jätkudes krooni saa
tus on kindel.

tagaotsitaw wargapoiss Gerhard J ä g e r,

kontsertpalli kutsed on saadawal „Põhja

aktsioon ou seetõttu täimas ka metsa

te mahutamist; ei ole ostjaid. Nii oli
läinud aastal ületoodangut nahatöös-

rewaatus. Kaubabilauss saabus aasta
lõpuks 2 milj krooniga pasiiwne, kuigi

The Dancing Palace-Bandi

ujutati Weue metsaga üle ja hinnad
löödi alla. Weue dumpingu wastane

sisse wähem. Eriti luksusasjade impordi
tagasiminekust järgneb, et ülearuseid ra
hakest ostjal ei ole enam. Muudest sisseweokaupadest toodi wähem sisse Heerin
gaid, kuna sealiha hinnad siseturul olid

tublisti langenud. Wähem weeti sisse
ka puuwillast riiet, mida wõib panna
tolüf aitfe arwele, wäetisaineid, kuna
põllumehel oli seljataga raske aasta ja
ostujõudu wähe. Ka kartuli waljawedu
läks aasia keste! tagasi. Eriti raske oli
seisukord puuturul, milles kaose kutsus
wälja Nõuk. Weue metsadumping. Suu

rem metsatarwitaja — Inglise turg —

*/s7 õhtul.

Narwa Rahwaülikooli soome keele kur
sused jatkuwad.

Töö Narwa Rahwaülikooli soome
keele kursusel, mis jõuluwaheajal katkes,
jätkub jälle endiselt ühisgümnaasiumis.
Esimene tund esmaspäewal, 16. skp. kell
O.üo õhtul.

Kursuse kuulajaid palutakse jälle tööst
osa wõtma ilmuda.

Jõhvis üks

uöiuiiiii! kelder
vaSja uurida
Järele Küsida:

Ra vere tän 3. VINKEL’ilt.

toimetavaid Icõige paremad ajalnirfandvisUKud jõud provintsist Kaastöölised kõigis
keskkohtades, Kohtla-J arv vi. Mäetagusel§
Kuremäel, K~-Jõul, 'Pussis, Iisakus, JSatrvas•

am- .1LUTÄD7SE ELU"

OH '•l

ajaleht kõigile! .«Alutaguse Elu“ toob teateid valis, sisemaalt ja oma nurgast. Ajaleht kes äratab ja sunnib mõtlem !

fl I u t a g ii ae Elu*
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inglise ndeie.

Mmmm. mis maksab 18010 kr., aga siiski ei köibai
Kohtla berrfiirriwabriku ehitajale 90% saada-olewast summast tasutud. — Tagatis wabriku
lõplikuks wäljaehitamiseks tühine. — 18 milj senti tarwitamiseks kõlbmatu sisseseade eest!

Uks imelik leping Välisfirmaga.
Kohtlast, 16. Veebruaril. Lood
Kohtla-Jürwe densiiniwabriku ümber ähwardumad muutuda skandaalseiks. Wab
riku walmimist oodati juba sügisel piki
silmi, kuid sellega wenitati ehitaja firma
Heckmanni poolt äärmiselt. Firma poolt
oli kohal üks montöör ja kaks inseneri,

kes said kuus meie riigilt 1000 krooni
palka ja pidid juba detsembri aluks wab
riku juures ettetulnud puudused körmaldama, kuid jaanuari lõpul ettervõetud
kontroll tegi awalikuks, et wabrik meelgi
lepingu nõuetele ei wasta, eriti puuduse
na märgiti asjaolu, et krekkimise-töökojas, kus toorõli bensiini eraldamiseks on

kõrgesti kuumutatud ja 40 atmosfääri
rõhumise all,

torustiku isoleer, eriti liite-

kohtadelt, ei ole küllalt kindel,
maid laseb õli läbi.
Isoleerima on tarwitatud asbesti, kuid
nähtawasti ei suuda see oma otstarwet

rikut ehitajalt wastu ja selle otsuse tea
tamaks saades firma Heckmanni koha
pealsed esindajad sõitsid Berliini, et esi

tarwitamiseks ebakolbuliku
sisseseade eest 18 miljonit

neda aruandega kujunenud olukorrast ja

Jääb ainult hea lootus, et firma oma

saada instruktsioone edaspidiseks tegewu-

soliidsust ei hakka määrima.
Asjaoludega tuttawates ringkondades
awaldatakse pahameelt bensiiniwabriku
ehitamise lepingu puudulikkuse pärast, et

seks.

Sellest on enam kui nädal juba möö
dunud, kuid otsust firma Heckmannilt
pole saabunud selle kohta, mis ta kawatseb ivabrittrs awalikuks tehtud defektide
törwaldamiseks wötta ette, wõi loobub ta
üldse edaspidisest wabriku ehitamisest.
Eriti kardetakse wiimast ja sel kartusel ei
puudu alus, sest

senti.

see nii ebamääraselt wõimaldas riigi
miljoneid puhta sõna peale wälja anda.
üldse on see üks järjekordseid haruldasi
Vastutulekuid saksa firmadele, milliseid
wiimasel ajal on saanud otse pahelisiks.

Töö krenkimise-hoones, kus tulid

firma Heckmannile on kuulda

awalikuks suuremad puudused, seisab.
Puhastamise-hoones aga, kus toorben-

ja saada oli jäänud tal kõigest lö°/o, s. o.
2 miljonit senti. Tagatiseks, et ta wabri
ku tõesti malmis ehitab. Kui nüüd firma

siini ülemäärasest wääwlist sellekohastes
agitaatorites ja kolonnides wääwlihappe
ja seebikiwi Ml keemiliselt puhastatakse,
on seni töötatud, puhastades seda toorbensnni, mis katsetamise ajajärgul krenkimise-töükojas toorõlist saawutatud. Pu

ma s t i wabriku hinnast, mis oli
20 miljonit senti, juba W/o, s. o.
18 miljonit senti, maksetud

Anvesse mõttes neid puudusi meie

puuduste kõrwaldamine saada olema tasusumma ületab, siis ei ole midagi, mis

õlitööstuse eriteadlastest koosnew komis

takistaks teda wabriku ehitamisest loo

hastamisele tuleb umbes 40 tonni toorbensiini, sellest on puhastatud bensiini
saawutatud neil päewil 5—6 tonni, järg
mine uus kwantum, 5—6 tonni, on wül-

jon teatawasti ei wõtuud bensiiniwab-

buma ja meil oleks maksetud

jalaskmisel.

täita.

leiab, et wabriku juures ilmsiks tulnud
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1931. a. kaitseliidupäew peetakse Narwas Wirumaa laulu
peoga ühel ajal.

Ühised pidustused 28. juunil.
Suuremaks suwiseks sündmuseks tä

nama Narmas on ette näha Wirumaa
6. laulupidu, mille eeltööd juba mõnda
aega käimas. Hiljuti selgus, et eelolewal

suwel tuleb Narmas pidamisele U üle
riiklik kaitseliidupäew. Sel põhjusel tek
kis laulupeo toimkonnas kui ka kaitse
liidu ringkonnis mõte: kas ei saaks neid
sündmusi wiia ühele ajale, et seda Võim
samaks kujuneks ühine pidupäew.
Küsimuse kaalumiseks peeti pühapäe-

wal erakorraline Wirumaa laulupeo

wid ja kawatsused, kusjuures selgus, et
kaht pidustust on wõimalik ühel ajal läbi

illstituudist, olewat korda läinud eriliste

pidamisel kuulati ära mõlema poole soo-

tuste päemakaura üksikasjad.

aparaatidega päikesewalgust otsekohe elekt

Dr. Bruno Langel, keiser Willemi
ri Vooluks muuta. Isegi siis, kui päike
er paista ja tihedate pilwedega meie sil
made eest warjatud on, olewat leiduse
kasutamine wõimalik.

A. s. „Eeöti Mwiõli' uue õliwabriku hoone masinate jaoks
wabriku ehitamisel olewat ilmsiks tulnud
lausa kurioosum. Hoone ehitati kohapeal
üles ja telliti Saksamaalt masinad koha
le, kuid siin selgus asjaolu, et m a s i n a d

ei mahu hoonesse, on suuremad km
nende jaoks määratud ruumid. Nüüd
peab kas masinad tagasi saatma ja uued

tellima, wõi ruumid nõuetawalt laien
dama. Armatawasti laiendatakse ruume,
mis osutub wähem kulukamaks.
Nagu teada, aktsia-selts „Eesti Kiwi-

öii" sai riigiraudteelt tellimise 30.060
tonni toorõlile, sest riigiraudteel on kawatsus miia tõitt wedureid põlewkiwi-

küttelt õliküttele. Seni kui aktsia-seltsil
„Eesti KiwiSli" oma öliwabrik puudub,
on ta sunnitud ostma tellimise täitmiseks

õli riiklikult kiwiõlitööstuselt.
Riiklik kiwiölitööstus ei saanud telli
mist wastu wõtta, sest tema ei suuda nii

palju toorõli toota. Teatawasti oli riik
liku õliwabriku läinud-aastane toodang
kõigest uurdes 7060 tonni toorõli. Peale
gi tahab riiklik õlitööstus üle minna pea

asjalikult bensiini Valmistamisele, et
eestkätt rahuldada oma turgu bensiiniga

ja lõpetada waluuta wäljawool omatööstuses toodetama produkti eest.

Linuawolikogu päewakord 17.
weebruaaril.
Maaalade Vahetamise kama Narwa
llnna ja kod. Erich Weberi wahel Kadas
tiku linnaosas. End. 1 tõene linna alg
kooli juhataja, pensionäär Aleksander
Wassiljewi palme üehkordse toetuse mää

ramiseks. End. sekretäri abi Jakob Tillikase protesti ja palme läbiwaatamine
toetuse määramise kohta linnateenistu-

sest Vabastamise tõttu. Kod. Klaudia
Morjakowi palme tee- ja sööginraja arva
miseks ühes sissesöiduhoomiga Talliurrcr
maanteel nr. 20. Riigi kinuiswaranlaksu
komisjonisse täiendawalt ühe liikme ;a
asemiku Valimine 5 aasta (1931—1935)
peale.

„UuUt8s kaudu paremale elujärjele"...
Töötuid õhutatakse üleriiklikele meeteavaldusiie.
Prefekti korraldusel keelati Tallinnas
ära 17. weebr. pritsimajas kawatsetaw
tööta tööliste koosoleku pidamine. Töö
ta tööliste üleriikliku komitee poolt on
lastud trükkida awalikud lendlehed, mil-

les kutsutakse üles tööta töölisi 25. meed-

maril korraldama üle rngt meelearvaldttsi. Neis leudlehtedes öeldakse muuseas:

„Ainult uulitsa kaudu saate kätte wöita
oinale paremaid elutingimusi/

lliarva naised olid koos.
Protesteeritaks^ kohaliku keeluõiguse kitsendamise ja öölokaalide vastu.
Naisselrs pidas oma aasta-peakoos
olekut 15. weebr. kell V-5 P. l. pr. Pnurnuruni juhatusel. Möödunud aasta tegeivuse aruande kandis ette seltsi esinaine

pr. M. Neumann. Aasta jooksul on kor
raldatud kursusi mitmel: alalt. Eriti roh
kesti ou olnnd loenguid wäliskõnelejailt.
Narwas on käinud kõnelemas prd. KursOlesk, Reisil, Mägi.
Väljalangenud jnhatusliikmete ase-

Pahla lend.) ja pr. Sau! suus). Tulema
aasta tegewuse kamas nähakse ette kur
sust mitmelt alalt. Koosolijate poolt pee
ti wowitawaks korraldada lanakaswatusc, ja la kangakudmuile kursused lähema!
ajal.
Narma nnisseltsi peakoosolek ühines

Karskusliidu protestiga kohaliku keeluöiguse kitsendamise kui ka öölokaalide
nUitamise suhtes.

Koosolek oli asjalik ja üksmeelne.
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Läti suurtes lumetuiskud.es.
Kitsaroopalised raudteed seismas. — Laewade karawan Riia
lahes kinni.
Wiimastel päewadel möllasid Lätis
jälle langed lumetuisud, mis rongide lii
tumist raudteedel suuresti takistasid.

karawant Riiga tuua. Wiimase 24 tunni
jooksul on tärawan jäälõhkuja abiga ai
nult 10 meremiili edasi saanud.

Volmar-Smiltcni ja Wolmar-Heinaste
litsaroopalisel raudteedel on rongide lii
tumine esialgu täielikult seisma. Irbeni
wäinas on tormid palju jääd kokku kuh
janud. Seal on jääs . kinni laervade karawan, mis koosneb seitsmest aurikust.
Jäälõhkujal „Krischjanis Waldemarsil"
on suurte raskustega Võidelda, et seda

Venelased andsid Peipsi kaluri tagasi.

Nõuk. Wene piiriwalwe wõimude
poolt anti üle Wasknarwa rajoonis Peip
si kalur Iman Kasjuhin, kelle wanaistasid mõni aeg tagasi Peipsilt Muk. Wene
piiriwalwurid.

Puudujääk ametikohas ajas surma.

Tartu wangla arweametnik Hilda
Reinmald, 31-a. mana, lahutatud, ühe
lapse ema, laskis enese 13. weebr. õhtu
poolel maha. Enesetapmise põhjuseks ol
nud mõnekümne-tuhandeline puudujääk
anvepidamises, mis tulnud rahadega hoo
letult ümberkäimisest.

Kommunisiiö kiusavad paavsti.
Nagu selgub, on Nõukogude raadio
jaamad neljapüewa õhtul meelega paams-

ti kõnet Watikani raadiojaama amamisel
seganud, tehes kõne kuulamise kohati pä
ris mõiruatuks. Mõned prantsuse lehed
nõuarvad, et Prantsuse walitsus esineks
selles asjas protestiga Nõukogude walit-

Nagu meie kuuleme majandusminis
teeriumi eringkondadeft, pooldatakse seal
rriihästi kartelli loomist kui ka riigipõleev-

kiwitööstuse likwdeerimist. Kuid seda ai
nult tulewikus, siis kui eraalgatus põlew-

osa wülisturule. Ühenduses wabrikule

regulaatoriem.
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Kuidas Narva käib kirikus.
Noori lähemale usule ja usnwäürtuste mõistmisele.— Liturgiateenistused sisukamaks Napwusiikke wiise kirikumuusika
rikastamiseks.
Kohalikest kiriklikest oludest ja kogu

Kirikki ei taha jätta käsi rüppe. Täht

duste elust ülewaate saamiseks pöörasime

samatest uuendustest, mis eriti kiriklikku

kahe I^arwa suurema koguduse — Alek

talitusse puutub, on lähemas tulewikus

sandri ja Peetri kiriku õpetajate härra
J. J a l a j a s e ja G. K i w i s t e poole,

läbiwiimisel liturgia-teettistuste

sisukamaks muutmine ja kiri
kumuusika uuendamine wõi

kes meile lahkesti seletasid järMift:
Kogudused pole wähenmd emresõja-aeg-

wärskeudamine rahwuslike wiifide sisse

seist.

toomisega, nagu seda Soomes on tehtud.

Suhteliselt Narwa linna elanike arwerga Narwa Aleksandri ja Peetri kogu
duste liikmete arm näitab wähenemift
õige wäike protsent, kui kõiki liikmeid,

Läinud aastal kutsuti ellu kirikumuusika
keskkoha sekretariaat, kelle hooleks jäi ki

rikumuusika — mi öelda — modernisee
rimine.

Ultramodern jumalateenistus,
tmgu neid Ameerikas peetakse, tantsu ja
muuga, meie oludele ei sobi ;a on täiesti
labiwiimata. Meil usklik inimene ijuleb
ikka seepärast kirikusse, et sealt saadq t 8-

siis eestkätt peab reimetama kaswat ust. Paljudes perekondades ei tehta

si st hinget ostu.

kristlikuks kaswatuseks midagi. Sanmti
toolides ei panda just suurt rõhku kristli

rnuuseümi ettepanek konsistooriumile, et
leeriõpetusse wõetaks ka terwishoid,

ku waimu kaswatamisele. Ms aga eri
ti usku eitawaid motiiwe endas kanna-

Narwa õpetajate arwamist mööda on
raske läbi wiia, kuna leeriaeg linnas on

wad ja süwendawad, need on meie a j aPäikefewakgus elektriks.

teel.

kerkimisega põlewkiwiwäljadele on elawa-
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toimkonna koosolek, millest Võttis osa
ka Tallinnast siia sõitnud kaitseliidu pea
staabi ülem kol. Maide. Koosolek peeti
3. eesti algkooli ruumides, ühisel nõu

de ülesannete olewat kartellil eesmärgiks

kõrwaldada teelt riigipolewkiwitööstuS.
Wiimarre karvalsetawat omandada ostu-

kuviwäljadel on juba näidanud elujõu
lisust, kui riigipolewkiwitööstusel ei ole
enam tarwis assisteerida pioneerina ja

Noorte wõõrdumiue kirikust,
tui kõnelda nimelt selle nähte põhjusest,

ühised pidustused leiaksid aset 28.
juunil. Kaitseliidupäew algab juba 27.
juunil, mil korraldatakse wõistlused.

liig wärke.

aja pärast, kui wahele ei tule ettenähtamatuid takistusi. Walmiwa katsewabriku
produktsioolliwvime orr 250 toniü põlervliwi paewas. Sellest saadakse umbes 50
tonni õli ja teisi pölewkiwi saadusi. Kuuldawasti on Ololdsieldsi wabrik oma too
dangu turustamise küsimuse juba lahendarrud. Suurema osa õli kohta on sõlmi
tud lepirrg ühe suurema inglise laewaseltsiga, kelle laewad regulaarselt käiwad ka
Tallinnas. Berrsiirlist läheb osa siseturule,

õieredatud, kel mitte.

Kaitseliidu peastaabi poolt asutakse
lähemal ajal pidustuste kama kokkusead
misele, un.o järele seatakse ka Wirumaa
lauto o päewcikawa. Lähemal ajal selguwad eelvlewL sume Narma suurpidus-

elts „Eestt KiwiSli" uue õli-

Inglaste kiwiõli katsewabrik Kohtla malt hakatud kõnelema öliwabrikute kar- ■ telli loomisest, mille ümber koonduksid
;a Pusi: jaamade wahel hakkab- käima
kõik pölewkiwi alal tegutsewad eraettekuu aja pärast, õliwabriku ehitustööd
wõtted. Läbirääkimised selles sihis on
arenervad jõudsasti. Wabrikuhovned, sa
kestnud juba mõnd aega, kuid lahkumimuti ka muud ehitised on juba püstita
newate huwipiirkondade tõttu ei ole need
tud. Sissesead on kohal. Inglaste arwaarmud konkreetseid tulemusi. Peale muu
tes lastakse üks retort käima juba kuu

ka, wahet tegemata, kel liikmemaksud

tust, et läheb korda korraldada suurejoo
nelisi pidustusi, mis walmistawad meie
kodulinnale ilusa silmapilgu.

niini ei min niiel mm

Goldfieldsi kiviõli-katsevabrik hakkab käima kuu aja pärast. — Õlivabrikute
kartelli loomise mõte liikvel.

kes koguduste kirjas, lugeda liikmete hul

miia. Sellega lepiti ka põhimõtteliselt
kokku. Mõlemad pooled awaldasid loo

Nr. 26.
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kirjandus ja kirjandus. A. H.

Tammsaare „Tões ja õiguses" tuleb näit.

ette lause: „Jumal aidaku lehma ära
warastada!" Sarnased wäljendused ei
ole haruldased meie kirjanike teostes.

Enamline propaganda segaduste ajal
on ka palju sellest lõhkunud, mida kogubufeb ehitasid aastatepikkuse usina tööga.

Selt pinnalt on õhutatud waeuugi kiriku
wastu.

Seltskorrdliku tegewuse
laienemine uute huwialade

Sotsiaalministeeriumi ja tertyWoiU'

selleks liig lühike, Iseasi pn maakirikute
juures kus, leeriaeg pikem.
Mida rahwas kuulab kirikus heameelega,

see on jutustus ja koorilaul. Eriti suuretnatel pühade Puhul käiakse rohkelt ki

rikus, samuti kui jutlustab wööras õpe
taja. Ka noorte-jumalateenistused, mis
wariandi-rikkamad, leimvad.elawat poo
lehoidu rahwa seas. — Koorilaulu suh
tes kirikud ei saa kiidelda; hääli on wW,
eriti meeshaäli, ja neid ott raske saada

koori. .

kaudu teisalt noort põlwe on sidunud

Waimuliku laulu kultuuri oa maja

kmdlamalt ja ulatuslikumalt kui wanas-

meile ja samuti arusaamist, sellest kultuu
rist, siis paraneb asi wahest.

.ti. Nii sport, näiteks, wiimasel ajal on
saanud noorte eelistaluimaks tegewusalaks. Isegi naised, keda alles paarküw'
nrend aastat tagasi ei nähtud kuski spor»

timas, lõõmab nüüd kehakultuuri liiku
misele meessooga wördselt kaasa.

^ Wiimaü-öeldu on iseloomulik erin
rnaale. Seal warenmlt ainukeseks koos
käimise kohaks puhkepäewiri oli kirik.
Neiud ^ on seltside ja seltsimajade juuretekkirnisega noori ootamas mitmesuguseid
tegewusülesandeid.
Et tänapäewa noored oleksid seepärast

üldiselt Nanvas koguduste eiu-aiu
areiteb oma loomulikku rada. Usuõpetu
sest koolides wötab oio. 65°/y õpilast ja
tzuwi langust kiriku wastu ei ole märgata,
Aleksandri koguduses

on liikmeid 4000. Läinud aastal Andis
76 last (72 — sulgudes andmed eelmise

aaSla kohta), neist Väljaspool abielu 9
(liit leeritaü P7 (104), laulqtati $8 paa*

rt (54), lahutati 13 paan. Sun aasta
iestel 117 (128). üle 80 «..manaks sai

usuwastased, ateistid, et nad kirikus ei

3 ittimeft.

käi, seda ei saa^ öelda. Usuküsimuste tõsi

Peetri koguduses on liikmeid 2500.
Aasta kestel sündis 116 (117), leeritati

dus haarab irümest alles küpsenra ea
möistinise kaudu. Sallinratust oma sisi
mas nopred ei kanna kiriku wastu kau
geltki, neid tulev ainult tuua
lähemale usule ja usu wäürtaste mõist
misele.
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Elaw ka uba mahetus Eesti-Wene wahel.
Wiimasre päewade jooksul on transiitkauba-wedu Narrva jaama kaudu elawaks kujunenud. Nõukogude Wenemaalt

243 (314), laulatati 132 paari (105),
surmajuhtumeid oli 137 (122).
Jumalateenistusi aasta kestel peeti:

Aleksandri kirikus 132, Peetri kirikus

-7- 96. ’ ' " " ' ' ’
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kestmiselt 3 rongj ja EeStist läheb Nar
ma jaama kaudu transiitkaupa Nõukogu
de Venemaale fotnpti 3 kaubarongi mn.»
bcr paewas.

tuleb iga päew tranfiitkaupa Eestisse
-Tr* •*-.•***. .j» *'j,t fu M

inse ees.

„Disitakse ogaraiõ daame.. ^
Pühapäewase „Päewalehe" kuulutu
st küljel leidus kuulutus: „Otsjtakse oga
raid daanre teadete kogurniseks. Kiude!
töötasu garanteeritud.' Pakkumine slt.

Koer elupäästja.

Ei ole ju haruldane, er
koer oti oma ppreinehe
elie^äästjaks. Huwilanr on

aga pildil olew seitsme

W. D."

aastase koolipoisi Robert

„Pwl."otsis seni iludusi, nüüd ta lalleb otsida kuulutusekülje kaudu ..oga
ra id d a a m e". Kui palju pakkumisi sel

„Strolch", kes mõne nä

lele kuulutusele talitusse tuli, pole teada.

Ambulants inglaste õlilävikaevafidiise
juure.
Narwa üldise haigekassa poolt atvali
Kohtla-Järwe! Inglise õlikaewanduse ra
jooni ambulants.

Ka Antsla linnaks?
Wõru maawalitsus nõudis Antsla
äriettemõtjatelt teedelapitali maksu. See

on kaupmehed ära pahandanud ja on
üles Võetud lmnaksmuutmise küsimus.

Lohnsacki doberman

dala eest oma wäikese pe
remehe elu päästis ja selle

eest Saksa loomakaitse
seltsi poolt toreda kaelawöruga kaunistati. Wäike
koolipoiss larmes noorelt
jäält järwe. Kaasas olew
koer haaras ruttu poisike
sel riietest kinni ja hoidis
teda seni wee peal, kuni
jõudsid kohale päästjad.
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Peetri tuletõrje pidas aasta-koosoleku.

Soilü haridusselts kawatseb awada kohapeale omal algatusel
kõrgema algkooli.
Toila haridusseltsi ringides on teklinud kawatsus haridusseltsi omal alga
tusel ja korraldusel Toilasse kõrgem alg
kool awada. Kooli arvamine sünniks ka
sel juhusel, kui Mokasse 6-klassiline alg

B
l

kool jääd edasi tegutsema.

Selle Toila kooli omamist eellugu on
järgmine:

Ä

1917. a‘ laiendas Toila haridusselts

«

Toita 4-klassilise algkooli 6-kl. kõrge
maks algkooliks. Kool töötas edukalt,
õpilaste arw tõusis tihti 150-ni. Vahe
peal töötas kooli juures isegi 7. klass,

f«
a

kust õpilastel oli wõimalus edasi minna
gümnaasiumi 2. klassi.

Woka wallawolikogus olid wahepeal hakanud erilised tuuled puhuma ja

3

Depoo hoone ehitatakse ümber. — Teenete märke 6 tuletõrjujale.

Seltsi uueks eslmetieKs ülem-varaholdja Jaan Essenson.

wolikogu armas heaks 1925. a. 5. ja 6,
klassi Toilast tuua Woka asundusse, kus
algkool Woka kõrgemaks algkooliks ümber
nimetati, waatamata sellele, et see koht

ja ümbrus algkoolile wastuwõetaw ei ol
nud. Toila algkooli koondati weel lastewanemate nõusolekuta; möödunud aas
tal tondi ka 4. klass Mokasse üle. Toila
suur küla peab nüüd oma lapsi pidama
koolis kaugel Woka mõisas, kus kortereid

ei leidu, kuna lapsi tuleb pidada inter
naadis, mille ülewalpidamine wallalL
erilisi kulusid nõuab. Üldse kulutab Woka

wald Woka koolimaja remondiks ja ülal
pidamiseks iga aasta ligi pool miljonit
senti, sellepärast on Woka wallas mak
sud tõusnud. Juhtumisel, kui kool oleks

Peetri tuletõrje autoprits ühes meeskonnaga.
Kõige ees seisab meeskon

na peawanem P. Luzhkow.

Toilasse edasi jäänud, ei oleks wallal sar
naseid kulust tulnud teha.
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Tuul ajas poollahtise sepikoja ääsis tule lakke^
Reljapäewal, 12. skp., õhtul kell 8 sööd olid jäänud hõõguma. Tuul ajas
põles maha Iisaku wallas Pootsiku küla poollahtlses hoones tule leegile ja puutalupidaja Arnold Kukkuri koosehitus osadesse sattunud sädeled kutsusid tule-

—saun ja sepikoda. õnnetuse esile.

Tuulise ilma tõttu oli põlev,ine wä- Tules härvines muuseas ka Kukkuri

PühMäewal oli Narwa Peetri waba-

aa kiire, nii et kohalerutanud Iisaku ja kodune aahaparApllise-sisseseade, mis sau-

tahtliku tuletõrje-stltst aastakoosolek de

Maresmetsa tuletõrjujad leidsid eest ai- na oli seatud, Sepatüöriistad suudeti

poo ruumides. Koosolek algas kella 2

N»tt suitsemad aherwarred. wiimasel mh^itil päästa.

Tutt sai alguse sepikoja ääsist, kuhu Doono oli tule wastu kindlustatud
neljapäewa õhtupoolikul peale sepatööd „Eesti Uuionis".

ajal p. l. Koosolekut juhatas A. P a h l a.

Mnnitati 1930. a. aasta aruanne
4819,49 kr. suuruses. Kassa näitas läinud
aastal 762,so kr. ülejääki.

Seltsil oli läinud aastal 13 auliiget,

I

Tulid pettumusega kodumaale tagasi.
Läinud nädalal tabati Komarowka
piirikordoni juurest Martin Põldmäe,

33 a. mm pärit Võrumaalt, ja Alek

wangistati nad SSSRsi piiriwalwurite
poolt ja toimetati Kingissepa wangimajja. Seal hoiti'„parema elu otsijaid"

sander Kunts, 17 aastat wana, pärit

mängis kuni 12. Meebruarini. Toodi siis

Harjumaalt.
Mõlemad töötasid käesolewa aasta

jaanuaris Lömmi kordoni juures kraawitöödel. Miskipärast ei meeldinud neile
töö ja mõlemad põgenesid salaja üle pii
ri. Eksinud tzäewi Wenemaa metsades,

Eesti-Wene piirile ja kihutati Eestisse
tagasi. Noormehed olewat selle lühikese

aja kestel tunnud külma ja nälga, mis
tootnud isu koguni Rõuk. Wene „önnemaast".

miim— — —- —

tegewliiimeid 142, toetajaid 151 ja naisliikmeid 76. Aasta kestel tulekahjude kustutamistööst selts on osa wõtnud 16 kor
ral 570 mehega. Harjutusi peeti 11, kokku

ülem-warahoidja Jaan Essenson. Au

poo taga olewale mäenõlwakule harjutusplatsi ja ilupuiestiku. Maa-ala oma
nikuga, kelleks on linn, ei saadud kokku
leppele, kuna linn kawatseb ist ehitada
Zinowjefsi mäele ilupuiestiku, mille ka

liikmeks, armult 14., sai seltsi laekur Alek
sander A n n i k.

made selgumiseni maa-ala kasutada-andmine seltsile lükati edasi.

Koosolekule esitati depoo laiendamist

kawa, mis läinud aastal anti walmistada arhitekt N. Opatskile. Depoo hoone
kawatsetakse ühendada hobusetalliga ühe
kordse juure-ehituse abil, kuna depoo sise
muses tuleb wötta ette samuti ümberehi

milline summa on wõetud ka seltsi eelar-

Eikelmani, J. Landsbergi, P. Iljini, J.

Surma läbi lahkunud M. Eikelmanni

tusi. See läheks maksma 9000 krooni,

pudelit «suliseval".
Kohtla uüiuapoe lõhkujad ja wiiua- nuari ööl Kohtla jaama juures olemusse
margad on tabatud. Nendeks osutusid riigiwiinapoodi luugi poldi läbisaagimiPüssi walla elanikud J ä ä g e r ja B a u- se teel ja wiisid ära 118 pudelit wiiua
m a u. Margad läksid tülli saagijagamisel ja piirtust. 75 pudelit saadi lähedal ole

mist kawa kinnitatakse.

Esitajateks üleriikliku tuletõrje liidu
peakoosolekule walitakse: J. Essenson,

A. Annik, O. Tuisk, F. Karp, K. Toro,
E. Wiikmann, P. Luzhkow ja W. Kruglow. Käesolewal aastal peetakse armatawasti liidu peakoosolek Narwas.
Hoolsust eest anti 2 järgu rist Peeter

wesse.

Aglitsile. Hõbemedalid said: Jmant

1931. a. eelarwe esitati juhatust poolt
koosolekule kinnitamiseks 12.000 kr. suu
ruses summas. Eelarwe kinnitati.

K r u g l o w, Aleksander U b e r ja Mar

Paap, Vladimir Fadejew, Jakob
tin Wälja.
Koosolek lõppes kl. V*4 p. l.

rändauhinna ..Sõda".
Reede lõppesid 1. diwiisi wahelised
Kohtadele tulnutele Hermanni masuusawöistlused, mis kestsid kolm päewa.
neeshis jagati auhindu. Diwiisiülema

Wiimasel wõistluspäewal oli 30 km.
murdmaasuusatamine mõlemale klassile.
Osawötjaid kummastki klsassift oli 30.

Jääger ja Baumau tungisid 29. jaa- kättesaamata.

Kaadri-klassis tulid kohtadele: 1.

Veel Kohtla-Järve kinost.

n.-ltn. Weeborn, soomusrongide rügem.,
2:10.30; 2. ltn. Lest, 5. üksik jalaw. pat.,
2:11.11; 3. n.-a.-o. Treiuberg, 1. jalaw.rügem., 2:12.16. — Ajateenijatest said

Kino antakse wälja eraettewõtjale.
soojakskütmine ja rahwamaja kodukord
nõuab ruumides wiibimist puhul üliriiete äramõtmist, mis on maksew ka kino

rändauhinna „Sõda" omandas 1. ja
law.-rügem. 2. pataljon.
Kaitseorganisatsioonide üleriiklikele suusawöiftlusile,

mis tulewad pidamisele 19. weebruaril

Wiljandis, 1. diwiisi poolt wõtab osa
15 suusatajat kaadrist ja 7 ajateenijat.

kohti: 1. rms. Walge, 1. jalaw.-rügem.,

2:31.28; 2. rms. Krassikow, l.jalaw.-

etenduste ajal.

rügem., 2:32.30; 3. rms. Lille, 1. suur-

Seni oli kino kaewanduse enda kor
raldada, kuid kaewandus loobub edaspi

tükiw. grupp.

11-aastane tüdruk korteri-vargaks.

liikmeile hoone ümberehitust majaõust.

Juhatust poolt esitatud depoo laienda

Parim väeosa — 1. jalav.-rügemendi 2. pataljon — omandas divüsifilema

ja tegu tuli awalikuks. mast metsast kätte, ülejäänud osa jäigi

di kinost, sest see ei tasuwat end majandusliselt.

Pikemalt peatub depoo laiendamise

kawa juures J. Essenson, kes selgitab

1. diviisi suusavõistlused lõppesid.

Vünaisu ajas Püssi mehed vargile. — Luugi põli saeti lahi ja viidi ära 118

wamajas on katkenud. Edaspidi kawatsetakse nende korraldamine wäljaanda era
ettevõtjale. Sellekohase leppe saawutaMistks on annud lootusi kohalik tuletõrje
ühing, kes kino-etendustega kawatseb siis
alata märtsikuus, sest praeguste külmade
ilmadega teeb erandlikke raskusi ruumide

asemel seltsi esimeheks waliti praegune

Nagu teada, selts kawatses ehitada de

400 mehega. Selts wõttis osa liidu pea
koosolekust 15. juunil 1930. a. kahe esi
tajaga; Punase Risti gaasitaitse kursus
tele oli komandeeritud 5 tuletõrjujat. 24.
aug. 1930. a. oli Narwas tuletõrje abi
nõude suurem demonstratsioon, millest
millest edukalt osa wõttis ka Peetri tuletõrjeselts. Aasta kestel kaotas selts sur
ma läbi mitu juhtiwamat tegelast: M.

Kohtla riigiviinapoe lõhkujad tabati.

Kino-etendused Kohtla-Järwe rah-

Tire, S. Kutilowi ja Emilie Wälja?

Esimene saadetis Läti jalgrattaid.

12. weebruaril saabus Latist Narma
esimene saadetis jalgrattaid.

Uldpunktide järele tuli esimese! koha

MAAILMA NOOREM PIISKOP.

le 1. jalaw.-rügemendi 2. pataljon —

Norras nimetati hiljuti ametisse maa
ilma kõige noorem püskopp. Selleks on
22-aastane pastor Irgens Oslos,

718 Punkti; 2. soomusrongide rügement

— 554 p., 3. 1. jalaw.-rügem. 1. patal
jon — 528 P.

Ööwalwe apteekid s.
16. weebruarist kuni 19. weebruarini

on ööwalwe Peetri apteegis, Peetri
platsil.

Ema last kooli ei pane, vargile laseb küll.
8. weebruaril warastati Tuuleweski

oitvõtme ja läks Mäe tuppa, kust wiis

korterist mitmesugust riidekraami. Krimi

kaasa riideid. Ema salgab Marguses kaas-

naalpolitsei, kes asus asja juurdlema,
pani toime läbiotsimise Matta tän. 5
elutsema Liisi Kalmu korteris. Leitigi
marastatud asjad üles Kalmu korterist,

teadmist.

sus nad olid peidetud korstna Mahele.

•s

kasutas tüdruk, mõttis panipaigast korte-

chn. nr. 10 elutsema Ekaterina Mäe

Juurdlusega selgus, et märgust oli
pannud toime Kalmu 11-aastane tütar
Galme: Tüdruk läinud tooma Mäelt pii-

Samas selgus ka, et Kalmu 11-aastane tütar ei oska lugeda ega kirjutada.
Ema, kes elab wabaabielus, ei ole tüd
rukut lasknud kooli, kuigi ta on koolieali
ne. Politsei teatas asjast linnakovliwalitsusele. Hooletut ema ootab ka selle süü
asja eest karistus.

ma, ttnimane ei olnud kodus. Seda aega

lipuehtesse. Rida rahwaaktusi —- Wäliskõnelezatektz

kindral J. Laidoner ja rkl. M. Juhkam.

Läinud reede õhtul oli kutsutud kokku Peale paraadi lähemad paraadist osawSrraekotta Unnawalitsuse poolt seltskond
jah roilgkargms raol unna. Kell 2 Paewa.

et'selgitada, kuidas pühitseda kohapeal
wabariigi 13. aastapäewa,
Päewakohaste pidustuste kawa seati

on „Jlinarists" suur rahwa-aktus, kus
kõneleb finbtai J. Laidoner ja linnawalitsuse esindaja, Samal ajal on rah
wa-aktus Kalewiwabriku rahwamajas.
Kell 4 P. l. on „Wõitlejas" aktus, kus

Hommikul on Narma kirikutes juma
lateenistused. Kell 12 päewal korralda

päewakohase kõnega esineb rkl. M. Juh
kam.
Õhtul on Raeplatsil 1. diwiisi orkestri

takse kaitsewäe. kaitseliidu ja tuletõrje pa

^vabaõhukontsert.

raad Peetri platsil. Paraadi on kutsutud

Kui ilm peaks rstoma wäga külm, siis
jääb ära paraad ja muusika Raeplatsil.

sokku järgmiselt:

wastu mötma kindral J. Laidoner.
EWWWWWWWWWUWMWWWWMWWWWllMWdWUNWWWPWWgptWWMWDHDWW^HWWWWPWMWMWMDMrWMt^AV^

pfigi autod eelarve tasakaalustamiseks
müügile
Eelarrve tasakaalu saamiseks Kanahq

walitsus on otsustanud msirtst lõpus,
lm yMrweqasta lõpeb, kõik riigi autod
maha 'müüa. Müügile läheb terme rida
luksusautosid. Ministrid peawad tulewikuS kas jala käima wöi oma raha eest
ist autod ostma.

Kusi saksa koolid saavad toetust.
Sakst tsentrumi häälekandja „Germania" 'sõitleb Preisi haridusministri
korraldust, millega koolides keelatakse ara

wälismaal asuwate saksa koolidele kor
jata rcha. Leht leiab, et see otsus teeb
suurt kahju saksa kultuurasutustest wä-

lismail, muu seas ka saksa koolidele
Eestis ja Latis.
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Õigupoolest usun, et ta soowib ainult üht: et mina
oleksin õnnelik... Missugusel wiisil, see on talle üks

tontliku mehe tardunud silmad olid naelutanud lii
kumata oma paigale, tundis juba kõrwus walu...

kõik. Ta tunneb ainult hirmu, et aeg, mil elame,
wöib riisuda õnne, mis mulle saab osaks. Kuid loo
mulikult ta wõib seda ainult mõtelda, mitte ütelda...

äratanud; kell helises weel praegugi lakkamata.

Nii see wooWb waikides temast minusse, tundmused

ilma sõnadeta... Minagi ei söanda kõnelda ja jätan

teda oma unistuste hooleks... Ning siis ma jäin

(Miil 13. aastopBcua pidustuste kaun.

lik^ organisatstvonidss,' käitstmäe, tatilesupp ja tuletõrje esindajate nõupidamine,

W2

hirmus kõwasti magama, ja alles sina äratasid mu
üles. — Ja nüüd lõpuks ma olen siin, sinu juurss...
sinu käte wahel, seal, kuhu kuulun. — Kuidas ma
sind armastan! — Ikka, ammust ajast juba arnms»
tasin sind, kaS fa'S ei teadnud seda? - Kas mäletad,

fui ma langesin minestnnult maha? Sina tõstsid
mu maast üles; ma olin ju päris uimane, kuid 'Ma
hoidsid mind nii kindlasti ja siiski hellalt..^ Mina
tulin warsti meelenüirkusele, kuid kas pea.u sulle seda

tunnstama? Mis sa küll niimoodi uünust mõtled?
— Ma tegin nii, nagu oleksin week meelemärkuseta

— ainult et weel mõneks wiiwuks jääda sinu kate
wahele... Ja siis, ma ei näinud sind enam nii tüki!
ajal! Sa õel mees! — Koju sulgesid sa end oma pe
rekonna juure!.. Oo, ma vteksin wõinud sind surnuks

kägistada, usun,, ja> sa.. Kuus luud sa olid Peidus,
kuus kuud sa olid mu unustanud. Kindlasti sa olid

Äkki ärkas ta. Telefoni-kella helin laual oli ta
Sawinsky tõttas telefonile.
Oli teade Semjonowilt, kes teda last paluda kell
neli oma juure rahwakomissariaati tulla...

Külm wärin käis Sawinskyst läbi, ta peletas
hirmu-une, mis tal weel liikmetes oli... Siis ta
rvaatas aknale.

Juba pimenes.
Kell oli kolmweerand neli.
Tal. oli parajasti weel aega, et Semjonowi juure
jõuda. Enne aga helistas ta weel Lydiale. Kus nad
wviksid kohata? — Enne wiit ta.waewalt on kodus,
wõib-olla et weel hiljemgi mitte. Aga Lydia wöiks
teda oodata, Anjuschka teeks teed...
Lydia hele hääl teatas nõusolekust.

Kakskümmend minutit hiljem ta seisis Semjo
nowi ees suures salongis, kus ta nii sageli Sassorwwiga oli nõu pidanud.

Sawinsky oli ülimalt wihane, kuid samal ajal
ühtlasi kartis ka. Selle Semjonowi häbematus üle
tas juba kõik piirid! Teda niimoodi öö ajal wangis-

õnnelik! Ilma minuta... Kuus kuud nii meil laks

tada lasta — see oli lausa kuulmata asi. Ainult

kaotsi... Utst, ma Palun sind, ütle, et sa ilma minuta

teadmine, et see mees oli wöimas ega tunnud süda
metunnistuse rvaewa, sundis Sawinskyt end walit-

ei oylu-õ õnnelik! Eks ole, ei? — Aga et sa üldse
suutsid elada! Mind igatseniata, ilma et oleksid mi
nust hoolinud! — Juhus alles pidi meid jälle kokku
wiima... Ma teadsin endastmõistetawalt, et sa seal
oled... Kuid sina, kas sa teadsid irldse minu nime?

sema.

Semjonow tõttas talle wastu. Kogu ta jäine
tagasihoidlikkus, millesse ta oli ikka tõmbunud, näis

olewat kadunud. Ta osutas, meela tuletadeA, R
«aude Anet .Maa punase» müUu»-.

Mr. 20

«Alutaguse Elu*

4

5

Kõigile tuttavatele, eriti sõpra

Joh. Ilvese

dele ja autojuhtidele, kes meie unus
tamata poja ja veona

uus koloniaal kauplus
Narva. Joala tän. 8.

♦♦♦

maamulda sängitamisest osa võtsid

Sügavat tänu
ema ja õed.

Müügil vabriku hindadega kõige parem või,
vorstid, juustud, kompot, silmud, sprotid, maius

tused j n. e.
Müügil ka parimate vabrikute veinid, napsid
ja liköörid.

Narva teater.
Neljapitav. 19 veeb. kell 8 õht.

Esietendus

♦♦♦

jonnis

N9PII9 Mqionmonililiiiiln
Illil Uu IlluldUlllulllnlltlllü

Narva

Majaomanikku
de Pank on kin
del raha hoiu-

Nanra Peetripl.2,tel.2fi8. PnDK ^ Peetripl.ZJ.2Bli.

(omas majas) | (omas majas)

koht, sest panga
tegevuse eest

Annab laenusid

vastutavad pan
ga liikmed—

majade, kaupade ja vekslite kindlustusel.

Narva majaoma-

«Maa kuld»

Mihkel Aüsaru! 4 vnat. rahvatükk.
Lavastaja Gustav Vlilmao.

P&Bsettthedi t S5 Sp 25.

Keedel 20. veeb. kell S õht.
„Bstoonia“ teatri külaskäigu
etendus

«Patuoinas»

MMi» Luures valikus
(killustikuks)
Rakvere-Mustvee teele 18—20
klm. Rakverest.

Küsida: Rakveres, Väike-Põllu
täii. 6.

Agapetnse 8 vaat farss.

PKtfsettthed 2—50 Sp. 86.
Pttisetttbtede eelmüük kpl. „Koolu Ja hr,
M. Võhma aäris.

Kümnik Nestorov

Narva Majaomanikkude Panga

aasta-peakoosolek

peetakse pühapäeval, 1. märtsil 1931. a „Harmonle* klubi
saalis, Eha tän. kell ',sl2 päeval.

Koosoleku päevakord:
1) Koosoleku juhatuse valimine.
2) Välisrevlsjoni protokolli ettelugemine.
3) 1930. aasta aruande kinnitamine.
4) 1931. ' asta eelarve kinnitamine.
5) 1980. aasta puhtakasu jaotus.
6) Majaostmise kapitali ülekandmine.
7) Liikmeks astumine Tallinna ja Tartu Majaomanikkude Panka.
8) Põhikirja muutmine.
9) Valimised põhikirja järele.
10) Jooksvad asjad.

nikud oma
kinnisvaradega.

Võiab ra§a joiule

ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid
panga operatsioone.

lambi pead, lambi klaasid ja üksik
osad. Sealsamas teeklaasid, õlle-

ja napsiklaasid. Saed, kirved ja
viilid. Müük suurel ja väiksel ar

vul. Kaupmeestele odavalt
protsendid.

Kaubamaja AS 11, Jõtjvi

Narva soliidsem eesti kohvik

AUGUST LINNO

R. Valdmann

A-s. Tormolen & Ke.

kondiitri äri.
Suur tänav 19 (Raekoja vastas)

NARVA OSAKOND Joala tän. 18, tel. 89.

Alati saadaval: küpsised, saiad, tordid, English cakes, täidetis, shokolaad.

Kohvikus raadio-muusika. Kohvikus raadio-muusika

Koosolek on otsuse võimuline igasuguse liigete arvu koos
olemisel.

Juhatus.

millel oleks:

Marta Peeirl jfalatalitliln liIM Seltsi Haiseiupi

1. elegantne välimus

2 kerge käsitus

korraldusel algävad 19. veebruaril s. a. kell 7.30 õhtul
depoo ruumes

3. suur lahutusvõime

4. loomutruu muusika ja kõne edasiandmine
5. küllaldaselt suur hääletugevus
6. töötamine valgustusvõrgu vooluga
7. odav hind — Kr. 175
6. aastane kirjalik vastutus

käsitöö kursused
prl. E. I/einleldt i juhatusel

Kursuste tasu võõrastele Kr. 2.—. seltsi liikmeile Kr. i.—.
Lähemaid teateid saab ning registreerida võib Jaan Esscnson i

kaupluses Joala tn. 26 ja K. Toro kaupluses Posti tn 13
Juhatus.

OtfUOfllt mÜÜO Suur» Kostroma ja Poola segaverd

HAGIJAS
Lähemaid teateid saab Ingeri tän. Nr. 42,
Narva metskonna kantseleist.

Vajatakse energilist agente, VIRUMAA VALDADESSE,

väga hea kirjanduse
peale tellimiste vastu
võtjateks.

Teatada: A. Neider, Kukruse ptk. 2, või ilmuda isiklikult 15
skp. (pühapäeval) kella 12—3.

_ .m «■ _ * *w __

VanriKuraovale 4>ea

9. alati töövalmis
10. grammofonimuusika kõvenduse seadeldus

aparaat.

SUN TA ON:

Aparaat on valjulthääldajaga koos.
Viimane Euroopa moodi Alalis voolu 3 Jambiline võrk

TELEFUNKEN 33

kauge vastuvõtja 110 w. ja 220 w.

TELEFUNKEN 33 GLE
Hind kr. 185.
Aparaat imestamapanevate paremustega:
1. Ületamatu hääle loomulikkus.
2. Odav hind.
3. Elegantne välimus.
-1. Lihtne käsitus.
5. Täiesti rahuldav hääle tugevus.
6. Soodne järelmaks.
7. Aastane kirjalik garantii.

Laske veel täna seda kõrgeväärtuslikku vastuvõtjat endal
kodus demonstreerida.

JlinuKe esindaja
Narvas.

8 lambiline võrk- kaugevastuvõtja vahelduv
ja aialisvoolule.

E D A s:i M:ü ÜGIKS HINNAALANDUS.

K.-m. A. Schmidt
280
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tema sõber Sawinsky Vangistati säärasel kombel ja
tassiti Vanglasse, tõeliselt Viha. See oli ainult ühe
iseseiswa ametiosakonna totrus, kuna seal taheti

osutada agarust ja talitati umbropsu. Jalamaid,
niipea kui ta kell üheksa hommikul Anjuschkalt oli
kuulda saanud asjast, ta oli Uritzki telefoni juure
kutsunud, olgugi et see pärast üõ läbi töötamist Veel

magas, ja talle isiklikul Vastutusel Valju käsu anmib — Sawinsky otsemaid Vanglast Vabastada.
„Ma ütlesin, et Vastutan teie eest niisama hästi
kui enese eest, Mkolaus Wladimirowitsch," lisas ta
sunnitud naeratusega. „Teie teate ju Vaga hästi,
mida ma tahan. Sellest kõnelesin teile awalikult.
Teie olete meile hädatarwiline isik, ja ühel päewai

M sammus kiirel sammul edasi. Kui Vaatas
üleS, MD ta oma korteri Vastas. Tema elutoa aken
oli Valgustatud.

hääle kõla hajutas kõik kannatused.

Kus ta ei peaks sedagi teadma, et Lydia oli minu
juures? — OKs Võimalik see, et ta ei tea, et Lydiagi Viibis Vanglas? Kas ta tahab ka seda sõjariista

Joala tän. 22 2
(..Võitleja* vasta)

Palume uusi ja endiseid töötarvitajaid külastada.
Austusega

JAhvls.

puhast õhku hingates, mis seal Valitseb... Ja siis
lõuna — söök ühes Vanematega: seda nälga, mis
ta! olnud!

Köidetakse: raamatukogudele
araetasutu.siie„Rügi Teataja,idn

,/Mu isa kinnitas, et ma ei ole weel ealeski nii

minu Vastu kasutada?"

Wiimaks torkas Sawinskyle pähe, et Semjo
now ei olnud sõnakestki lausunud läbiotsimise ja

lik; kuigi ta mõnikord mulle mi rstsa Vaatab, et ma
tunnen, et ta teab palju enam minust, kui näitab

Vangistamise põhjustest. Ei mingit tähendust Spasz-

Välja, isegi asju, mis PeaVad jääma salajasse..

L. KÕRTS

kaitseväe teenistusse astumise
puhul. Näha iga päev Posti tän.

45., krt. 2. II korral.

Auveres võtab tellimisi
ja kuulutusi vastu

BacinsluMIltniine

mida ta tundis oma tuba, oma mööblit jälle nähes,

rnLelega ma talle oleksin ütelnud, et olen sinu...
Wmb-olla ta aimab seda..,. Ei, ei, see ei ole Võima

Muua
MM aa aa

ahjud

Lydia jutustas oma saabumisest koju, rõõmust,

terwisest rõkkatv Välja näinud. Ma olin natuke aega
tema juures pärast sööki. Ah, kui sa teaksid, kuj hea-

Kasutage juhust!

hääd vahvli küpsetus

_Ä0>

Lydia lebas tema käte Vahel, ta surus oma huu

oli karta. Kuid teel korterisse saadusid warstigi kaht-

Võinud tema, Semjonow, olla põhjuseks Viimasel
nxmgistamisel?... Et nii minule surwet awaldada ja
näidata, kui ärarippuw ma tast olen? — Ja Lydia?

G«

Kõik muu Vajus unustusehõlma. —

üles? — Sawinsky kuulatab. Juba paljas kallima

«Kas see ei ole jälle mõni kometi-mäng? Kas
Semjonow ei olnud kõik juba ette arwestanud? EkS

Posti tän. 65 (Lllvaala vast)

Lydia ootas...

lahkus, Võis talle jääda mulje, et Semjonow seekord

kused jälle.

Pesuäri

Otse nüüd, mil rahuläbirääkimised keskwõimudega täies hoos olid, jälgisid rahwakomisfarid suu
rima tähelepanuga kõiki sündmusi Doni ääres.
Sawinsky otsmik läks pilwe.

oli tõesti otsekohene ja et tal nüüdsest peale Vähem

.Kohtamine oli ainult lühike, ja kui Sawinsky

Jõhvis, Narva mnt.,4, telf ©.

wõinud olla mingi juhus, et ta säärasest tähtsast as
jast Vaikides mõõda läks.

led kallimale ja hingas tema nooruse joowastawat
hõngu. Kas ei kaalunud silmapilk nagu see kõik öö
hirmud ja wangikoja kibedad elamused rikkalikult

teie saate siiski meiega ühes töötama!"

Raadio- ja elektrföri,

kile! See oli imestataw ja andis mõtelda. See ei

£uur rammus pull ja noor
Angleri tõugu lüpsmatuilja
lehm. Lähemaid teateid saab
Toila R. Oabriel telef. 18.

igasuguseid ajakirju, noote,
ajalehis ilmunud jutte j. n e.
Jõhvis, Kaubamajas Nr. 7 ehk
Narva mnt. Nr. 13.

A. PRIB1TKIN.

olles kohapealseks „P, Eesti'
esindajaks, tuleb tema poob
pöörata kõigis lehe asjus.

PÕHJA EESTI*’
on müügil
Narva jaama raamatukapis,

Rakvere jaama raamatukapil

Tallinna jaama raamatukapis

Tartu jaama raamatukapil

Vastutav toimetaja: Hans TAll.
Väljaandja U.-Ü. ..Põhja Eesti-.
M. Miniale trükk, Narvas, Rahu tän. 15.

