Täna 6 lehekülge

Kohtla-Järve erinumber.
Jlmub 3 korda nädalas.

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

Üksiku numbri hind 5 senti.
Telllmlsettlttd postiga
» korda nädalas.
Kuu 60 senti. 3 kuud
175 snt, 6 kuud 340 snt.

ALUTAGUSE ELU

kella il—l.

Talitus avatud 9 6

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

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

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

Nr. SÄ. (71)

Jõhwis, lnupäewnl, 31. weebruaril 1031.

Maarahva häälekandja „n>utsgu5« Elu“

Ta on rahva ajaleht.
MMMM jeitfelDitr
Jmmtr
Wiru-Järwa abiprefekt R. Puwian

- tiutoöliste roiatooiolet
lecloti ÕCfl.
timõimude poolt ära.

andis reedel kohalikele ajakirjanduse esin

Narma kiutööliste ametiühingu ju

dajaile seletusi ülemaailmlise töötute
piiewa puhul, mis peetakse teatamast!

hatus kawatses korraldada 25. weebrua-

25. weebruaril. Selle päewa eel on

märgata rahwa hulgas teatud

määral ärewust, milleks aga
pole mingit põhjust, ehkki ille

ril „Jlmarises" ülemaailmlise töötute
päewa puhul rahwakoasoleku. WiruJärwa abiprefekti otsusega 19. weebruarist, mis tehti teatamaks koosoleku kor

raldajaile, keelati „Jlniarise^ rahma-

^tegutsema". Nii lewitati ööl mastu

koosolek ära, samuti maetakse wastutusele isikud, kes püüawad korraldada sa

20. weebruari Narma töülisliunaosades
Aeskntseid ja kihutuskirjandust wühenml
armul. Need korjati otsekohe meie ame-

loata. Seadusest üleastujaid tabab wali
karistus.

gaalne kommunistlik partei on asunud

malaadilisi koosolekuid Narmas ilma

Montöör maa ja taeva vahel.
õnnelik õnnetus, nagu neid juhtub ainult filmides.

VEDUR SÕITIS LAE ALL OLEVA MEHE ALT REDELI POOLEKS.
18. weebr. seadis Narma uues de

oht 3 sülla kõrguselt weduri alla langeda,

poos raudteemontöör Brachmann SSSR'i uue kaubalao ruumidesse elektriwalgustuft, kusjuures ta suure redeliga asus

mida aga ei juhtunud. Redeli purunemi
se momendil õnnestus montööril haara
ta mürama serwast kinni ja nõnda jäi ta
maa ja taewa wahele rippuma, seni kui

lae all kõrgete wärawatr serwas. Ta

puuris parajasti laesse auku, kui
wedur sõitis sisse, kusjuures redel läks
pooleks ja Brachmanni ähwardas häda

S. ja P. Poljakowi kaupluse siltide tõrwamise lõpuwaatus. Politsei poolt oli

Imelikuna tuuüukh et palju lärmi
tekitanud tormamise jant nii lõppes.
Imelik on ka see, et U. Kuusberg teatas
kohtule puudumise põhjusena Narmast
äraolekut. U. Kuusberg oli aga 19. weeb

tutusele.

ruaril Narmas. Seega palju kära sün

Mhtus selgus, et kohale ei olnud il
munud S. ja P. Poljakowid, erakaeba-

nitanud silditõrwamise Maikne lõpp ei

Tänane number
ilmub lrohtla-ILrwe — eesti õliwäljade keskuse — erinumbrina.

Kirjanik R. Roht võltsis vekslid.
Nädala kõmulisemaks uudiseks olid
Richard Rohu meksliwõltsimised. Kirja
nik oli Sangaste mõisast saadud asun
dustalule maja ehitades ja haiguse tõttu
sattunud raskustesse ja nende sunni!
mõltsis weksleid, kokku 5000 kr. wäärtuses. Kirjanik - meksliwõltsija andis end
wabatahtlikult ametwõimude kätte.

Tütar miljonär, vana isa lehekoiiga

mata tudike-ajalehemüüja O., kel jalad
juba päris otsas ja termis wilets, liigub
lehekotiga tänawail, päew päewa kõrwal. Wanake ohib, et on ikka raske küll.
Tütart teatakse tal omawat aga miljo
nite eest kinniswaru Narmas.

Narvast suitsusilku Leedusse.
Neil päewil saadeti Narmast 30 suurt

kasti suitsusilku Leedusse. Samal ajal
on Narma saabunud mee! uusi tellimist

Leedust. Narma kaubaga on Leedus
tuieöti rahule jäädud.
Narma kaitseliitlastele teadmiseks.

Wabariigi aastapäewa Puhul korra ldatawast paraadist osawõtmiseks palu
takse kõiki kaitseliitlasi ilmuda 24. weebr.
s. a, kell lO^io homm. malewa õppernnmi.
Malewkonna pealik.

kawatsetakse mahutada üldse 100.000 Puu
da suhkrut.

Kolmapäewal kuulus mahalaadimise
le 16 wagunit suhkrut, kogusummas 256
tonni. Tööd wiiakse läbi Wene kaubandusesindaja poolt palgatud töölistega.
Erakauplus tarwitajate-ühisuse „sildi"
all.
Juba nädal tagasi asub Aumere rahivamajas, end. tarwitajate-ühisuse ruumes, erakauplus, kuid pantrvttt-läinud
ühisuse silt seisab ikka Meel püsti.

bkontsert-pall iseseisvuse
asstapäeva vastuvõtuks.

23. weebruaril kell 21 korraldab
Narma Meestelaulu Selts Wene klubis
iseseiswuse 13. aastapäewa wastuwõtmiseks kinnise kontsert-palli.
Kontsert-osas mees- ja segakoori lau
lud, klawer ja baritonsoolod.

Sissepääs Seltsi liikmetele maksuta
— nende külalistele 50 senti.

WabariigiMstapüewa aktused

Gripp möllab Narva taga.
Wiimaste päewade jooksul tuli Nar
wa wallas ette rohkeid haigestumisi grip

pi. Kalliwere, Kulla, Feodorowka, Aotka
külades on haigeid umbes 40°/o elanike

tulnud asjaosalistele siiski ootamata.

üldarwust.

j-jcnrclicj ründavad!

pi-haigeid.

Kriimsilmi Tõrvalas, Popovkas ja
piiril nähtud.
Narma ümbruses on nähtud liiku
mas hunte, üht Tõrwala läheduses ja
teist Popowka küla juures, mis asub
Narma külje all. Paar päewa tagasi on
hunt ühe Popowka küla suure koera ma
ha murdnud. Hiljuti nähti ka kaht hunti
Eesti-Wene püri ääres, kus pürimalwurid tahtsid korraldada jahi, kuid seekord
kriimsilmad jooksid Eesüst üle püri Nõukog. Wenesse.

tänaval.
Kõmast külmast ja ilmaohtudest hooli

Suhkur paigutatakse uude depoo-ruumi,
mis asub Kreenholmi wiljapõldude ääres
ja seni raudteewalitsuse poolt seisis tarwitamata. Wenelased on rentinud raudteewalitsuselt poole depoost laoks, kuhu

koolides.

je.d, ja ka mitte kaebealune, IL Kuusberg
Rahukohtunik lõpetas asja.

Poljakowid wõtsid erakaebe korras was-

Nõuk. Wene suhkru mahalaadimine.

Kuna hariduse- ja sotsiaalministri kor
raldusega on nähtud ette, et õppetöö kõi
gis koolides käesolewal aastal seisab wa
bariigi aastapäewa eerpäewal, 23. weebr.,
siis on hariduse- ja sotsiaalministeeriumi
poolt kooliwalitsustele tehtud korraldus,
et wabariigi aastapäewa puhul korraldatawad aktused wõiwad tänawu aset leida
laupäewal, 21. weebr., kahe viimase õp
petunni ajal.

Neljapäewal oli harutusel Narma 2.
jaoskonna rahukohtuniku juures suwise

tehtud juurdlusega kindlaks, et üks tõr-

525R'ist diarva.
18. skp. algas Narwa raudteejaamas

liikuw wedur läks alt läbi. Siis toodi

Poljakovide saapakaupluse siltide tõrvamine kohtus.

majaist on Ulrich Kuusberg, kelle

1OO.OO0 puuda suhkrut

montöörile redel, mida mööda ta ronis
alla.

Palju k8ra vaikse lõpuga.

Ka Narwa-Jõesuus on rohkesti gri-

N.-Jõesuus tabati 9 metsavarast.
Neil päewil läks kaduma Seisleri pä
rijate metsast, mis asub Peetri walla pii
rides, umbes 30 suurt kuuske ja mändi.
Jälgedest oli näha, et warastatud puud
on toodud N.-Iõesuu alewisse. 17. weebr.
pandi politsei poolt mitme alewi elaniku
juures läbiotsimine toime ja leiti 9 maja
hoowist warastatud puid. 9 metsawarga
peale seati kokku protokoll.

Pime tegi «tupitsaid".
Vastlapäev lööminguga Rakvere
tänaval.

Läinud teisipäewa õhtul pühitseti

Läks venna „nahka päästma",
sattus 4 kuuks vanglasse.
1929 a. esimese! jõulupühal wiibis

N.-Jõesuus k.-s. „Ka!ju" ruumes joob
nud olekus N.-Iõesuu elanik Mihail D awõdow. Korrapidaja-konstaabel tahtis
joobnu arestimajja toimetada, kuid tema1e astus wahele Dawõdowi wend Nikolai.

Vahelesegamise tõttu sai Mihail D. jook
su. pista. Ühtlasi oli Nikolai D. konstaab

li näo ära weristanud wenna „naha
päästmisel."

6 kuud 120 s.. 12 k. 240 s

Tellimisi võtavad vasta

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

Ii. AAdtotüit.

üleviinud
uude paviljoni Jõhvi turuplatsile

Austusega Poid. MifilOV.

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

Vtru-Järva abiprefekti seletusi filemaailmlise töötute päeva puhul.

laupäev.
Kuu 20 8., 3 kuud 60 s.

TEATAN, et olen oma saapa ja nahakaupluse

on oma julgustava sõnaga võitnud üldise poolehoiu.

Kl oit lift mm.

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

Rakwere tän. nr. 133 wastlapäewa. Lesk

naise A. 2. juure, kes majaomanik, oli
kogunenud 6 meest ja 4 naist. Meeste

hulgas oli ka üks pime T. K., kes põr
mugi ei näe. Kui T. K. oli tublisti wiinaauru all, siis läks tal waidlus lahti
P. B.-ga, kellega ta omas „wanu ar
meid". Lõpuks mindi kakelusele üle.
Suureks üllatuseks teistele tormas pime

T. K. wastuwaidleja P. B. kallale ja lõi
P. B.-le mitu korda wastu nägu, nii et
wnmasel purskas tuli ja wesi silmist. Ka

P. B. ei jäänud mõlgu oma wastaselc,
kuni riiukuked pealtwaatajate poolt la

WM. mm. iiMii. W««.
NARVA EESTI SELTS „ILMARISEU
TEATEID.

II o m m e, 22. veebruaril Peetri kogu

..THE DANCINO PALACE-BAND

duse rikkalik l o t e rii - all e a ri ja.

korraldab homme, pühapäeval, Narva

MISS VIRUMAA JA TEMA NÄITSIK
NARVA MAJAOMANIKE KONTSERTPALLiL.

palli. Vaheldumisi tantsupaladega kan
takse ette helitöid Narva jõudude kaas
tegevusel. Uudiseks ja üllatuseks Narva
publikule on kindlasti jazzis kaasa lau

n äitem ii ii k.

Esmaspäeval, 23. veebruaril, kell 9

õhtul Narva majaomanikkude seltsi

P all-kabar ee.

Huvi keskpunktiks sel kontsertpalid

saavat viimsel iludusvõistlusel Tallin
nas valitud Miss Viruma a, kes pärit

Narvast, ja tema kaks näitsikut, kellest
Uks sõitvat kindlasti Rakverest kohale.

Peale selle on pallil mitmekesine ees

„Harmonü‘( klubi ruumes kontsert

lev tenor härra Tomingas. Saal deko

reeritud ja üutulestatud, samuti on hoo
litsetud rikkaliku einelaua eest. Mõnin
gad lauad asetatakse ka saali, kui aval

datakse sarnast soovi. Kutsed eelmüügil
„Kooli“ rmkpl., Suur tän., „Põhja Eesti1'

talituses ja Smirnovi muusikariistadeäris, Joala tän. Pääsed 75 senti.

kava. Seltsi liikmetele pääs pallile vaba.
Teisipäeval, 24. veebruaril, kell 2 päe
val vabariigi aastapäeva pühid rahva

PALL ..HARMONIIS".
21. veebruaril on vigastatud sõja
meeste ühingu Narva osakonna ja

lased ja omavalitsuse esindajad.

sel „Harmordis“ kontsert-paü. Algus
kell 21. Eeskavas orkestri, meeskoori,

aktus, kus kõnelevad tuntud riigitege

Samal _päeval “Ilmarises“ pere
konna- õhtu. Kantakse ette %-vaat.

..Võitleja" muusika-osakonna korraldu

näidend „Vabadussõda 1918—1919." Lau

segakoori kontsert ja mitmesugused #ooloettekanded.

öösel. Ainukene päevakohane meeleolu-

Jõhvi malevkonna Jõhvi valla kom-

lukoori kontsert ja lõpuks tants kella 3
õhtu.

Palve-kesknädalal, 25. veebruaril,
kell 7 õhtul k ui tuur - fcir j andu s li k õhtu. Esinevad kirjanikud A. Antson, R. Sirge, J. Ruven, U. Kuusberg-

Kullend, riigikoguliige J. Vilms j. t.

A. Jakobsoni ja J oh. Schütsi uusimate
teoste käsikirjust katkendeid kannab
ette A. Arry. Lõpuks pall — üllatustega.
N.-Ü. „ASTRA“

PIDU SOMPAS.

pani ratsa-komando korraldab vabariigi
aastapäeva puhul Sompa vabatahtl. tule-

tõrje-ühingu ruumes piduõhtu se g aeesk av ag a.

Narva ieaier.
Laupäeval, 21. r>eebr. kell 8.«. õhtul

rahvaetenduseks lõbus operett „Onu-

poeg.“ Ed. Künnecke muusika.

korraldusel täna Narva Vene seltsis

Pühap., 22. veebr., kell 3 päeval vii
mast korda „S ai aj ane kos jasõi tu.

õhtid. Tantsu vaheaegadel ettekanded..
Tantsuks mängib Rolfs-Band.

duseks „M oo dne Kai n“, A. Mälgi

ülilõbus piduõhtu. Algus kell 9
NARVA LINNA LASTEKODU

korraldab palvepäeval, 25. skp., k.-s.

..Võitlejas" lastepeo. Kavas terve

hulk laule, deklamatsioone ja lõpuks

Leo Lenzi lustmäng 4 vaat.
Sama päeva õhtid kell 8 rahvaeten

dr. 4 vaat.
Vabariigi aastapäeval, 24. veebr., kell

8 õhtul „M aa kui d‘\ M. Aitsami rah
vatükk 4 vaatuses.

Teatri büroo.

Vabariigi aastapäeva pühitsemine

Jõhvis.

Kukruse asunik riisuti Jõhvis paljaks
ja pekseii läbi.
Paar päewa tagasi wübis Jõhwis
asjatoimetusel Kukruse asunduse asunik
Ernst Koppel.Õhtul koju minnes tungisid

Koplile kallale Arnold Pääro, Oro ja

Wabariigi aastapäewa puhul korralda
takse kaitseliidu Jöhwi maleivkonna poolt
kell 12 paraad Turuplatsil.

Peale paraadi on pidulik aktus Jöh
wi tuletörje-ühingu ruumes. Kõnedega
esinewad kohapealsed seltskonna tegelased

Preimani nimelised isikud, riisusid Kop

ja peale selle Jöhwi ühisgümnaasiumi

lilt pudeli wüna ja peksid mehe meel pea
le selle läbigi.
K. teatas riisumisest amettwõimndele.

ühingu ruumes.

Narva linna perekonnaseisuamet kolis.
Narwa linna perekonnaseisuamet ko

lis üle endistesse linna arhiiwi ruumi
desse, mis korraldati wastawalt ümber.

..Ühenduse" vabariigi aastapäeva

aktus Kreenholmi rahvamajas.
24. weebruaril kell 3 p. l. wabariigi
aastapäewa puhul Narwa Kreenholmi
kultuur-haridusselts „Ühendus" korral
dab rahwamajas rahwa-aktuse.
Pühapäewal kella 12—2 p. on „Uhenduse" korraldusel sinfoonia-orkestri kont
sert.

Uus elektriliin süütas kuuseheki.

Püssi ja Küttejõu jaamade wahel
uuest Kreenholmi-Kiwiõli elektriliinist,
millele mõne päewa eest wool sisse lastt,
süttis põlema kuuse-hekk. Peale põlemist

maadati elektriliin üle ning kõrwaldati
liini läheduses olewad puud.

Riigiteenijate ravimine riigi kanda.
Uus walitsus ou wõtnud rewideeri-

Sõjaringkonnakohtus, kus see asi oli
harutusel, wäitis kaebealune, et ta pole
wägiwawa tarwitanud konstaabli kallal,
maid weud rabelenud ise lahti. Konstaab

hutati.

Wabariigi aastapäewa ja palwepäe-

misele end. walitsuse seisukoha riigiamet
nike haiguskindlustuse küsimuses, mille
tagajärjel uue riigi eelarwe tasakaalusta
miseks kustutati 100.000 krooni. Uue teedemiuistri arwates olewat wõimalik eel-

li ametitegewuse wahele segamise Pärast

karistas kohus Nikolai Dawõdowi 4-kuu-

wa puhul saabub Tallinnast Narwa lisaroug, mis wüljub Talliuuast 21. skp.

neb sellest, kas raha selleks otstarbeks lei

lise mangistusega.

kell 23,50 ja jõuab Narwa kell 07,45.

takse.

Lisarong Tallumast Narva.

A. Kitzbergi 3-vaat. näidend „Kuri ku

ningatütar“.

arwct kärpida mujalt. Kogu küsimus ole

laulukoor.

Õhtul korraldatakse pidu tuletõrje

Jõhvi'õpib tantsima.
Neil päewil lõppes Jõhwis tantsukursus, mida juhatas J. Nõmmik. Lähe
mal ajal kawatsetakse korraldada weel
uued kursused.

Raamatupidamise kursus Nar
va rahvaülikoolis.
Rahvaülikool korraldab puhtoskuskursuse raamatupidamise alal. Läbi
võetakse raamatupidamine, kaubandus-

aritmeetika, kirjavahetus jne. Kursus
teostatakse lühikese aja jooksul ja siis
ki tarvilise arvu tundidega. Töö kursu
sel sünnib õhtuti linna ühisgümnaasiu
mi ruumides. Töö algus märtsikuu esi

mestel päevadel, senini aga toimetatakse

osavõtjate registreerimist, mis sünnib

esmaspäeval, 23. veebr., kesk
nädal a 1, 25. veebr, ja n e 1 j a p ä e-

v a 1, 26. veebr., kella 5—7 õhtul

rahvaülikooli kantseleis, mis m linna
ühisgümnaasiumi ruumides (sissekäik
(Kraavi tänavalt).
Samas antakse soovijaile lähemaid
teateid kursuse kohta.

Laululava ehitus algab.
Materjalide kohaleveoga alustali eile.
Wirumna 6. laulupeo toimkond os
tis neil päewil Narwa metskonnalt 511
palki 1051 kr. waärtuses. Palgid lähe
mad laululawa ehitamiseks. Narwa ühis
pank kindlustas ostusumma, mille lau
lupeo toimkond peale laulupäewa tasub
ntetskounale. Materjalide kohale wedu
algas eile.

aST* .1L7TÄGUSE ELU" OH
ajaleht kõigil*! «Alutaguse Elu“ toob teateid valis, sisemaalt ja oma nurgast. Ajaleht kes äratab ja sunnib mõtlema!

Nr. 22.

Alutaguse Elu*

2

Aktiiwset poliitikat kõigil majandusealadel. - Kindel kokkuhoid riigi ja omawalitsuste maja
pidamises. — Põllupidajate laenudekoorem kergemaks. — Teadlikku majanduspoliitilist kaitset

elujõulisele tööstusele. — Krediidiolud rerwendamisele. Haridus- ja kultuurelu korralda
mine riigi majanduse kandejõu kohaselt.

„Kindlnsetunnet meie inimeste rinda"...
Praeguse riigikogu tegewus lõ

le g e w u s e arendamist wastawalt

peb juba tulewal kewadel. Uus
walitsus on oma töökamas, mis
lühikese ajaga, mille kestel suure

praeguse-aja põllumajanduse nõudeile.
Maatööliste ja käsitööliste kohtade asu
tamist arendaoa kawarmdlalt, kuna maa
korralduse läbiwiimise hõlbustamiseks
panna maksma maakorraldus-üh»ngute

mate uuenduste läbimiimiseks koos

asutamise seadus.

riigikoguga ei jää kuigi-palju Või
malust, arwestanud ja kõigepealt
püstitanud need üldised põhijoo

Tööstuse alal Valitsuse dekla
ratsioon kõneleb ratsionaltseeri

Valitsuse juhi K. Pätsu poolt
teisipäemal riigikogule esildati, selle

ned, mis La oma tegewuse aluseks
seab, peaasjalikult meie raske ma
jandusliku seisukorra lahendamisel.

Mida sisaldab siis Valit
suse töökama?

Eesjoones walitsus tahab kõigil

mise st. Pikalaenupanga kätte kogune
nud ümbrikud tulewad kiires korras ja
otstarbekalt ttkwioeertda, tööstusesse ka
pitali inwesteerumsele, unda turunõuete
kohaselt raske pöyzenoada, panna purid
nii walitsemrsab,nõudega kui ka krediidi
kitsendamisega ning praegune tööstus-

majandusaladel teostada ak

ettewõtere asuramrse kord was

kiiremas korras saada ülewaade selle
kohta, mida Valmistame ise ja unda

jõuliste tüostusettewõtete majanduspo-

tiiwset poliitikat. Selleks tuleks
Veame sisse waljast, et nenoe andmete
põhjal asjatundjate ja seltskondlike orga

nisatsioonide oiaiüõml töötada wätja
kindel programm abinõude ja edeneunssuunade leidmiseks kõigi majanduskülade

tarwis. Riigi- ja omawalitsus-majopidamises walitsus kawatseb süwendada

kindlat kokkuhoiupoliitikat,

riigi majanduslike ettewõtete alal piir

dudes nendega, mis üldhuwides tarwilikud.

Liigse ning kahjuliku fisseweo ülekaa

lu Vaoshoidmiseks on wajaline sta

biilne tollipoliitika, et Välis
kaubanduse bilanssi saada tasakaalu. Sel

leks on tarwis wälisturgujid omamaa
kaupade mahutamiseks igakülgselt ära
kasutada, kaubal^riugute tagajärgi kont
rollida ja neid lepinguid teostaoa meie
majanduse huwidele wastawalt. Meie
majandusehuwide kaitse seisukohalt on
tarwis juhtida ka meie Välisesinduste te
gemast kindlate eeskirjade kauvu.

Põllumajandus on meie riigi
aluseks ja selle edendamisele deklaratsioo

nis pühendatakse wajalist tähelepanu.

Põllumajanduse kaitset Valit

suse arwamist mööda tuleb arendada ja
põllusaadustele turgusid leida, et kindlus

tada põllumehele tema saaduste tootmise

kulusid. Lühiajaliste ja kõrgeprotseudiliste laenude koorem on see, mrs praegu

meie põllumajandust eriti rõhub. Siin
tuleb kõige kiiremalt abinõusid leida, et
üldist kottuwarisemist ära hoida, ja riik
like asutiste tegewuse kõrwal selles sihis
toetada ka põllumeeste eneste omaabiasu-

tisi. üheks niisuguseks omaabr-korralsu-

seks oleks endiste mõisnike maa

ke edii tselt side uuesti-elustam i n e, muutes need põllupidajate Vas
tastikusel alusel töötawateks pikalaenuasutisteks. Selle ülesande täitmist walit
sus peab üheks kiiremaks. Rahwuswahelise maakrediitpanga asutamise järel kohe

samme astuda sealt odawa krediidi saa
miseks ka meie põllumajanduse terrvendamiseks, laenu kasutades just selleks, et

põllumajanduse lühiajalisi laenusid muu
ta odawamateks pikaprotsendilisteks, mis
ühtlasi aitaks parandada meie rahaasu-

tiste seisukorda. Edasi walitsus tahab

hoolt kanda ka põllutöö, ja teis

tawalt meie raywamajansuse huwidele

rewideerimisele wötta. Seejuures elu

tiittlrne kärtse peab olema teadlik ja
kawaktndel. Eoast walitsus kawatseb
panna maksma uuendatud kujul töü-

liswanemate seaduse, toorainete
ja poolproduktide tollimäärad seal, kus
nad omamaa tööstuse ja põllumajanduse
edendamisele on takistuseks, rewioeerimisele wötta, ning tööstuse ratsionaliseeri

wõrgu abil. Kõrgema tehnilise hariduse
korraldamise kupmus tmeb lahendada
lõplikult. Kokkuhoiu sihis tuleb 'õplttult
teha kindlaks, kuipalju ja missuguseid
kunstt-öppeasutust tuleb riigi toetusel
ülal pluaoa.

Üksikute ministeeriumide

töoaravelt walitsuse deklaratsioonis
lahendatakse järgmist:

Lualispolu tika alal tahab wa..»,us alati silmas pidada, et oma rahVuswahetist selsukorm kinolustab Eesti
kõige paremrui, kui ta üldise rahu mõtte
leeniSruses se»sres oskab särjest rohkem
mmta mavaoe rahwaste lugupidamist ja
sümpaatiat. Praegusel sttmaprigul, mrl
möire mazandüsirtu tttstkuje surwe lasub
ka mere maal ja rahwal, tahab watttuw
i-cillst rohtu panna wabar. majanduslike
suheie elustamisele terste rahwasrega.

Riigikaitse alal tahab wabar
walitsus algatada ümberkorraldusi, et
tegelikke rirgitaltse waMusi kooskõlasta
da riigi majanousl. tanoejõuga.

Kohtu- ja siseministeeriu

mi administratsiooni alal tuleb energi
liselt käsitleda tõlki abinõusid riigile kah

juliku teotsemise ärahoidmiseks, eriti

misele panna krndel suund ja alus. Sel
gitamisele tulewad wötta meie wee- ja
muude loodusjõudude kasutamine ül

piirituse sala - srsjeweo alal.

dise elektrifitseerimise sihis,

eestistamiseks.

kiiremas korras selgusele

iirsus kawatseb riikliku ehitustegewuse

walmistada selleks tarwilised kamad,

Seaduste kodlsrtseerimrse alal on tööd

iutmas matsware wene-aegsete seaduste

Teedeministeeriumi alal wa-

jõuda Narma kose weejõu ka

ratstonaliseeriMisi jatkata, uuendada ehitusseadust, korraloada maanteid ja wiia

mi tee.

lõpule pooleliolewate raudteede ehita
mist. Weeteede korraldamisel walitsus
jalkab sisewete korraldamise ja Peipsi

sutamise asjas ning awalik-öiguslikul alusel ellu kutsuda Eesti jõuka-

Töüwõimaluste leidmiseks tu
leb kasutada kõrki abinõusid ja tööpuu

weepinna alandamise töid.

duse kaotamiseks ning töötute toetamiseks

Põllutüüministeeriumi

luua püsiwad korraldused, selleks muu

alal walitsus tahab jatkata wälisturgude
kindlustamist meie põllumajandustoode
tele. Selleks tuleb tõsta meie eksportlauba kwaliteeti ning edendada standar
diseerimist käsi-käes wäljaweo kontrolli
süVendamisega. Arwesse wõttes metsa
majanduse tähtsust meie majanduselus,
jätkatakse selle arendamist nii riigi kui ka
eramajaproamrses ja esitatakse meie olu

seas asunduskohtade korraldamisele asu
des nende tüütute tööjõu ärakasutamiseks,

kes ise tahawad sinna asuda. Mereasjan
duse edendamise ja kalapüügi korralda

mise abil tuleb püüda rannaäärseile
elanikele wõimaldaõa awaramaid tööleidmise wõimalusi, silmas pidades see
juures ka Peipsi rannakülade tööpuudust
ja sellest teMwat häda. Töüwõimaluste

muretsemiseks ja tüütute armu wä-

hendauriseks ligem koostöö luua
riigiasutiste ja omawalitsuste wahel.

Krediidiolude terwendamis e a l a l Valitsuse täökawa sisaldab järg
mist: panna maksma uus krediidi seadus;
krediidiasutuste organisatsiooni ja tege
wuse ratsionaliseerimiseks wastaw kawa

wälja töötada; Eesti Panga ja Pika
laenupanga kaastegewusel protsendi mää
rasid alandada ja lligprotsentide wõtmise

wastu kindlamad abinõud tarwitusele

dele wastaw uus metsaseadus»
Deklaratsiooni lõpul öeldakse, er „wabar. walitsus ei taha selle kamaga, milles

Wastupidi, walitsus tahab alati elunõu
ta tähele panemata kõike seda, mis ta te

gewuse kohta wastasrinua poolt ette
tuuakse, maid wastasrinua arwasjustest,
kui need üldjoontes walitsuse tegewuse
kama piiresse mahurpad, kõik ära kasu

raskest majanduslikust seisu

lrtsusseaduse eelnõu esitamine sõltub lõp
liku seisukoha matmisest maawalitsuse ole

da kindlusetunnet ja tõsta lugu-

jõul wälja aidata rahwast

korrast, et asetada meie inimeste rin
piMmist riigiasutiste töö wastu."

litsuse reformi alal tahab weel
Kaitseliidu teated.

wate kodade näol.
Lahendamist kõigepealt ootab praegu

jandusliku kandewõime koha
selt. üldjoontes peab meie hariduspo

riwiõppustele.

elujõuetute wäikekohtade juurelõigete küsimus, kuna riigi-

liitika sihiks ikka jääma see eesmärk, et
haridus oleks kõrgile kättesaadaw. Seda
eesmärki tuleb teostada aga nii, e- see
meie rahwa kandejõudu ei ületaks. Elu
nõuetele wastaward oskusi ja teadmisi
tuleb anda kutsekoolide otstarberohase

Kahurwae kaitseliitlaste! pühapäewal,
22. skp. kell 10 homm. koguda 3-dasse

asundustalude müüki ja nende kinnista

mist ning üldse jatkata asunduse
VESTEID RIIGIKOGU RÕDULT.

,,1905. aasta valitsusest“ ja muust.
Mi, armsad Alutaguse, Narwa ja
Narwa-taguse maa daamid ja härrad,

lui need read on trükituna meil ees
laual, siis on meil riigikogu poolt seatud
walitsuse iga kestnud juba poolteist seits-

mepäewalist nädalat. Ja selle aja jook
sul on juba mõndki selgunud, kuidas see
Valitsus tahab targu seada sammu.
Kõigepealt muidugi meid huwitab kü
simus, kuidas jääwad nüüd Vahekorrad
walitsewate ja pealtwaatawate erakom

dade wahel. Jäi ju wälja kolm krõbe
dat erakonda, kes alati warustawad mi

nistritega kõiki Valitsusi. Alles kriisi
alul ajalehed tõid karikatuure Köstrist ja
Lnttituft, kus need kaks erakonna sam
mast sõnasid teineteisele, et „olgu mis
m me jääme ikka ministriteks". Hiljem
aga teine leht maalis samu härrasid all-

liVjaga: „Ära koondasid! .
Paistab ntt, et Strandmanm Valit
suse langemisega said haledalt kannata
da just Äirumaa mehed. Köster on enese

iffitiuii) ankrusse Wlrumaale, kuigi ta

ise on saarlane, Lattik on wöruke wõi Val

gale ja Wiljandi jumalasulane, kuid
oma hääleseenekesed korjas Wirumaa
metsadest. Anderkopp on kuulus RakVere kangelane, kuigi temal ei ole suuri
Narwa-taguseid maid, nagu ta erakon-

nawennal Juhkamil heade aegade ar
must. Ja Vana Strandmann ise on Vi
rute.

Nii et lahkunud walitsus oli rohkem
Wirumaa wamsus kui ütski teine, seepä
rast see tuligi, et ta osutas erilist tähele-

MUMM «örk
lastele.

neride) esinduse loomise eest wasta-

renditalude ja popsikohtade korraldamine

õppinud tarvitama, oleks see äärmine
häbematus, mind lahti lasta.u 4) Küla-

saadik E. Virgole ja lä*i teatri tege

1. ja 2. kompaniil, tehnilisel rühmal
ja gaasi-komandol ilmuda malewa õpperuumi 22. Veebruaril kell 10 hommikul

tuleb lõpule wiia, samuti kiirendada

„NüiJd, kus ma juba olen kuiv oti spressi

deid sümas pidada ja oma tcgewust vey-

Haridus- ja kultuurielu
tuleb korraldada riigi ma

te kutsete (tööliste, arstide ja inse

3) Erakonna-onupoja mure:

dele kohaneda. Walitsus ei taha ka jät

alal on walitsus oma eelkäijalt pärinud
wallaseaduste eelnõu. Selle ja maawa-

asjaajamise korraldamist.

midagi paremat enam ei ole teha.'1

Malewkonua pealik.

patareisse. Ilmumine kõigile sunduslik.
Patarei pealik.

Tallinna s t, 20. skp. Draama
stuudio näitejuht P. Sepp ja juhatuse
liige L. Kalmet andsid Eesti saadikule
Riias E. W i r g o l e üle Draamastuu
dio aumärgi suurte teenete eest, mida
saadik näitas üles teatrile selle külaskäi
gu puhul Riiga. Samasugune aumärk
annetati ka Riia eesti konsulile Mölderile. Peale selle annetatakse samad au
märgid reale läti teatri-tegelastele —

Richard Behrsinile. kes tõlkis „Mikumärdi" läti keelde, Robert Behrsirr 11 Läti Rahwusteatri direktorile ja

näitejuht Freimannile, kes lawastas Riias läti keeles „Mikumärdi",

Tuletõrje rakvspiäu E-s. Mllmarises“,
Laupäeval, 2L veebruaril, kell 9 õh
tul korraldab Narva Vabatahtlik tuletõrje-sclts E. s. „Ilmarises“ suur e joo

nelise rahvapeo, millest loodetav

tulu läheb tuletõrje-abinõude remomlija korrashoiu kulude katteks. Peol kaas

koolimajast üks sentimeeter kaugemal,
kui seda noorsoo rikkumiseks läheb tar
vis.

soolo-ettekannetega. Peale selle kantak

se ette l-vaat. naljamäng, kuna meele
olu- ja tantsumuusikal pakub orkester
hra MiUnsky juhatusel,

See õhtu tahab head ajaviidet ja

meelelahutust pakkuda seltsi liikmetele
perekondadega ja igale kodanikule. Tu

letõrje on iga kodaniku elu ja varan

duse. eest valvel suurima hädaohu —■

tule — vastu ja sellepärast täidab iga

kaaskodanik oma kohustust heameelega,
toetades oma osavõtuga tuletõrje rahva
pidu. Kassa avatud kella 8 õhtul. Seltsi
tulel orje-meeskonna liikmetele sissepääs
taba,

„Estoönia“ näitetrupp Kohtla - Järvel.
Laupäewal, 21. Veebruaril, on ooda
ta „Estoniat" etendama Tallinnas menu
osaliseks saanud A. Adsoni uuemat draa-

inat ^Lauluisa ja Kirjaneitsi".
28. Veebruaril külastab Kohtla-Järwet Draama-stuudio teatri rändtrupp.
Ettekandmisele tuleb Lgpislaos Fodopi
komöödia „Täitesulepea".
Wabariigi aastapäewal korraldab veo
kohalik kaitseliit.

Järve poisid?uri peol kaklemas.
Läinud pühal Peeti Peeril pidu ja
nagu enamasti, ei möödunud see kake-

luseta. Kaklejaiks osutus kamp Järwe

buri üleskutse pärast; Jürman oli siis

äestaks ja rehitseks tööerakonda. Seda

la weel punane ja ta lasti koguni maha.
Pung elas hulk aastaid pagulasena. Hünerson oli siis tudeng ja ka natuke kää
rinud, Kerem samuti — puha 1905. aas
ta mehed. Nii et meil on õigusega 1905.
aasta meeste walitsus.

tuleb waja ja Johanson seda tööd tun

taha peksta ennast. Ja kristlased? Nad
lubawad Valitsust toetada, km walitsus
Viib läbi kirikumaade tasu seaduse. See

Nüüd on selgunud mõndki, kuidas
need Väljajäämisel) käisid. Tööerakond
intrigeerinud nagu ikka ja alati, kuni

Vihastanud nii Pätsu kui sotsid. Asu
nikud annud Viimasel päewal mõista,
et Võtku kogud pealegi põllutõöminiftri
koht, lastagu aga asunikud minna kaa
sa, kuid arwatud, et olgu parem maad

neb.

Pikapeale muidugi parlamendi elu

on aga Valitsuse deklaratsioonis olemas,

ja nii siis L. Raudlepa Narwa-Jõesuus
kosutatud terwisest hööguw suu Võib
kuulutada Valitsusele ainult tänu ja kii

Et aeg on jäänud napiks, ei saa waba
riigi walitsus enam töötada eelarwet
ümber ja esitab selle riigikogule Vanal
kujnl, Koalitsiooni-erakonnad selle kal
lal ragistama ei hakka, opositsiooni-erakondadel on ka suu kinni, kuna seesinane
eelarwe on nende oma töö. Nii et põne-

lemist rohkem riigikogus, kabinetis aga

wad päewad — eelarwewaidlused —
jääwad tänawu kahwatuks. Arwustamiseks on soodsat positsiooni ainult
Wilmsil, kes muidugi arwustab seda as

On kuulda, et asunikud halkamad
nüüd kõwasti tegema „maa häält". Oo

palju ta sedagi julgeb teha, kuna tal

tada Iisaku metsi ja jätta karu karwaim
ihu ilma peawarjuta, selle asemel last'
tuua llnm tollita sisse Väljamaa postid,
t- Wirumaal oleks peen Väljanägemine.
Praegune walitsus on aga 1905. a.
meeste walitsus, mis kutsuti ellu selle

datakse huwiga, missugused noodid nüüd
peale tõmmatakse.

Ka tööerakond Valmistuma: legema

lõwa opositsiooni Kui oli kaalul küsi
mus, kas haridusministriks saab Johan
son wõi PiiSkar, siis küsimus kalognud
Piiskan kasuks seepärast, et sotsialistide
rühmale on kasulikum, kui Johansoil mi
Vaba. Kui ta oleks ministn-ametiga seo
tud, siis poleks kedagi, kes Vahete-wahel

poisse.

läheb huwitawamaks, kuid esialgu suure
mad waidlushooajad jääwad tulemata.

sellewörra Vaiksem.

polnud punane, istus ka siiski kinni Wii-

peale halba mõju ei avalda ta asub

tegevad A. Jüriadu, V. Muurmetsä, A.
Arry, prl. H. Udrik, prl. Lebedeva j. t.

ianu Wirumaa asjadele, nagu kosk ja
elektriliini palgid. Selleasemel et lao

aasta 25 aasta juubeli puhul. Sotsid
Oinas ja Piistar olid 1905. a. mehed,
Päts oti siis punane, Tõnisson,. kuigi

m c h c m u r, ..Viiks setukese arstt

manu, aga sel veel kogemused värsked
hakkab ka setukest lahkama!,, 5) Ai
nult „Kübal“ ei ole muret, tema noorsoo

ta oma tegewuse piirjooned ära tähen

tada, mis selleks kaasa aitab, et ühisel

jatkata omawalitsuste arwepidamise

rumal temp minu clusV‘ 2J Lattik: „Siis
lähen jälle jumala-sõna kuulutama, kui

danud, sugugi öelda, et selles elunõuetel
täiendusi wõl muudatusi ej wõi ette tulla.

wötta.
Omawalitsusseaduste Väljatöötamise

masolu küsimuses. Walitsus o m a w a -

Eksministrite mured: 1) Kös

ter: „Kahtlane siiski, kas see on esimene

ja mitmenaisepidamise Vaatekohalt, kuid

omal juba naine kodus.
Jääwad siis üle deklaratsiooniwaidlused. K. Päts on aga oma deklaratsioo
nis lubanud wötta alati arwesse ka opo
sitsiooni^ poolt tpl§chaid asjalikke näpu
näiteid ja arwustüsi.
Pealegi walitsuse töökama on seotud

Strarchmanni ja Zimmermanni antud
eelarwega ja see asjaolu paneb opositsiooni-erakondade suud lukku, kui nad ei

tust.

See on peaaegu kõik, mis Võib ütelda
praeguse doliitilise momendi kohta. Teisipäewasel rngikogu koosolekul oli kuul
da, et rahwasaadikud möödunud pühq-

päewal kõik olnud laiali mööda maad
„maad kuulamas". Tegid ära imeliku
tembu, jätsid senised kaalukeelega speku--

leerijad wälja, ja tahtsid siis teada, mis
utteb sus rahwas selle kohta. Kuid rah-

was olnud rahul, paistnud nagu olu

kord korraga läinud lootusrikkaks. Olewat tundunud nagu kindlat usku asjade
paranemisesse. Ja just selle usu tagasitoonitas rahwaerakond
tnOt läbirääkimistel ja sedasama tooni
tas ka K. Pat6 oma deklaratsioonis. Kui
Mudetakse febe^ anda, mi Võidetud Väga

palju. i

RSdufaadik.

.Alutaguse Elu*

S&LŠŽ:
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Kofytla: Eesti õlivffljadle fiäll.
Bensiin
„ Põhja Eestile* ja „Alutaguse Elule" kirju
tanud mag. ehem. T. Koeru.

Bensiini sünd ja tema valmistamisviise.

Jätame kõrwale põlewkiwi kui kütteaine: sellasena

Mõnikümmend aastat tagasi naftatõösturid olid

ta peaks juba küllaldaselt olema tuntud. Tehnika-ilmas on küll sellelgi alal rida küsimusi ja probleeme,

hädas ühe kergesti lenduwa ja kergesti tuldwõtwa naf
ta eeldestillaadiga ja tol ajal ei teatud temaga midagi
paremat wõtta ette, kui ööseti salaja jõkke lasta. Moo-

mille kallal töötatakse edasi. Käesolewa kirjutise raames
asume nende saaduste waatlemisele, Mida pakub põlew

torite-wabrikant Benz leidis, et kergesti lenduw ja

kiwi tarwitajaskonnale keemiatööstuse kaudu.

kergelt süttiw aine on ideaalne tema wärskelt leiutatud
mootoris tarwitamiseks ja sellest ajast peale on wedelik

Siin peame kohe ette märkima ära, et see ala on wäga
laialdane ja neist ridadest wõime saada ainult pealis
kaudse pildi. Üldiselt wõime tähendada, et meid ei hu-

bensiini nime all üle maarlma igale poole tungi
nud ja igaühele tuttawaks saanud. Ta on ka tõesti

mitmeks ja mitmeks immpõlweks.
Pölewkiwis, nii. nagu teda leitakse maa-alustes ja

wõrratu ainel...
Bensiini oleme sisse wedanud Wenest, Poolast ja
Ameerikast. Paari wiimase aasta jooksul on seda ai

lahtistes kaewandustes, ei ole wähematki õli piiska
olemas: ta koosneb mineraalosaft ja orgaanilisest põ
lemast osast, lisaks weel niiskusest. Ligikaudu wõime
ütelda, et kuiwa põlewkiwi kohta arwatult on põlewat

rootslaste wabrik oli esimene, kes hakkas walmistama
põlewkiwist eesti bensiini. Wahepeal, kui see wabrik
jäi seisma, on walmistanud bensiini wahemal määral

wita põlewkiwi tagawarade suurus, sest neid jätkub

net ka omal maal hakatud walmistama. Sillamäe
-

„Kiwiõliselts". Käesolewal ajal on ehitatud riigi-põlewkiwitõöstusele Kohtla-Järwele uus bensiiniwabrik,
mis peaks wälja laskma seda ainet juba wähemalt 7

"1

osa keskmiselt 50% ümber. Kui asetame põlewkiwi minmsuguse kinnise nõu sisse ja hakkame teda soendama,

■“.V.

siis näeme, et tema põlew osa hakkab muutuma. Ta
’■“ -?***<*

laguneb kolmeks osaks: pölewaks gaasiks, õliks
ja weeks. Need kõik eralduwad armudena ja, min

Kohtla suur õlivabrik.

nes läbi jahutajate, muutuwad wedelaks, peale gaasi
muidugi. Anuma ehk rekordi sisse jääb järele mineraalosast tekkinud tuhk, mis praktiliselt siiski weel sisaldab
mõne protsendi põlewaid osasid, mis küll
sõestuwad, kuid õli enam ei anna.
. Põlewkiwi l«dunemine soojuse mõjul

ei toimu mitte järsku, waid aeglaselt,
alates umbes 360* C. juures. Kõrgemal

teda otseteed naftast, kus ta on walmis olekus. Selle
wiisi järele saadakse üle poole kogu maailma produkt
sioonist. Selleks wõetakse bensiini sisaldaw maaõli ja
hakatakse teda keetma. Kõigepealt keeb
wälja bensiin ja ta püütakse kinni. See
on kõige wanem bensiini saamise wiis.

Van
art.
a
ia
uut
Kohti
Kohtla enne ja nüüd. — Allmaa-Käve. — „ELesti Mekka“. Tempora
mutantur. — «Kuiv» Kohtla ja «märg» Narva.

kuumusel läheb see protsess, nagu kõik

Lõbusat vanast, nukrat uuest.

keemilised protsessid kiiremini. Selle
juures oleneb saadawate produktide ise
loom ja nende hulk talituswiisist ja apa
ratuurist, kus ja kuidas meie seda kuu
mutamist wiime läbi. Siit selgubki, miks

tonni päewas.
Bensiini saamise wiise on kolm. Kõigepealt saadakse

Pikema waheaja järele on huwitaw Sinna nad lähemad enne ja siis alles,
jälle kord wanus, tuttawais paigus käia. kui jätkub aega, tulewad Narma koske ja
Enesetunne nagu „austraallasel", kes manu torne waatama.

oli warsti kabjatõrwa lehka täis. Sar
kütja aga waewalt ahjuukse praokili,
kui käis hiigel-mürts ja ahi aewastas

pole weel leitud lõpliku süsteemi p õ -

100.000 kvdujänest põldudel maha nokki

Mis neid siis sinna Kohtlasse nii

säärase sõõmu tahma, et mees peeglis

l e w k i w i u t m i s e k s, nagu seda kuu

nud ja siis teenitud rahaga kord sõidab
tagasi „kodumaa armsaid kohti" waata-

tõmbab? Noh, eks ikka see põlewkiwi!

enam oma nägu ei näinud — kõik olt
ühe kärtsuga üle tõrwatud kui N.-Jõe-

mutamise protsessi nimetatakse. Iga
wabrik esineb uute ja muidugi oma ar-

ma.

Sattusin Kohtlasse kuue aasta pikkuse

lega lugu kuidas tahes, fakt on praegu
see, et nii mitmelgi wiisil wõime saada
suurtööstuslikus ulatuses põlewkiwi ut-

waheaja järele. Suureks on Kohtla selle
aja kestes kaswanud. Maju salkades siin
seal, suur kontorihoone, rahwamaja, õli-

mise saadusi — gaasi ja õli, kuna

wabrik, bensiiniwabrik, remondi-töökojad
ja isegi uus Käwa kaewandus on tulnud

öliwabrikute tuhal ligemas tulewikus
•* kasutuswõimalusi ei ole ette näha. Kui
me wiime utteprotsessi läbi aeglaselt ja

madala temperatuuri juures — 360—

juure. Kõikjal räägitakse weel „Kohtla
kaewandusest", kuna endises „Kohtlas"
ühtki tööd ei tehta ning tegelikult endise

400°(L, siis saaksime mineraalosa jätta
asfaldi sisse, sest, nagu öeldud, ei toimu
orgaanilise osa lagunemine gaasiks, õliks
ja weeks mitte järsku, waid aeglaselt. Nii
' muutub Põlewkiwi sulawaks, kleepumaks

kaewanduse kohal talwiti ainult lumi
tuiskab ja sutveti kari sööb rohtu. Töö
käib allmaa-Käwel. Aga „Kohtlaga" on
kui Salomonsky tsirkusega: kus Salo-

ja wäga kasulike omadustega asfal
diks, eraldades ainult wahe gaasi ja

tea keegi, aga silt rändab Riia ja Tal

õli. Mineraalosa seejuures jääks täiel:-

monsky õnnis hing praegu asub, seda ei

linna wahet.
*

Aastate jooksul on „Kohtla" omale

* selt asfaldi sisse.
Waatame nüüd üksikuid saadusi lige

erikunlsuse wõitnud. Eestimaa koolidele

malt. — Gaas, mis igal põlewkiwi ut-

ja wäliskülalistele ta on miskiks „Eesti

misel tekib, sisaldab terwe rea osaaineid,

Mekkaks" saanud, kus peab tingimata ära
käima. Narwalastel päris kade meel: kui
keegi wälismaailma suurtest meie uhket
koske tuleb waatama, siis ikka—Kohtlast.

mis wöiwad olla keemia tööstuse
lähteajneteks, nagu puupiiritus,
söjakeemias mürkaineteks jne. Ta põleb
samuti kui linnas.tuntud walgustusgaas
leiabki praegu tarwituft õliwabrikutes
ltteainena, riigi-pölewkiwitööstuses lä

heb ta !a elektrijaama kütteks. Jällegi
ütmise wiisidele wastawalt kõigub gaasi
küttewäärtus 1.200, kuni 8.000 kalooria-

m kantmeetrilt, ja raske-õli krakkimisgaasid isegi kuni 12.000 kalooriat. Wiimasel juhul teda wöib pärast wastawat
puhastust. terassilindritesse 150 atmos
fääri alla kokkusurutult isegi müügile
lasta^ jällegi autode kütteainena. Rägu
ased kaunis laialdased katsed

ja Ameerikas näitawad,
l kantmeeter gaasi wastab 0,8—1 kg.
henstinile, ja weoauto wöib teda kokkusurptult ligi ttwtta 20—30 kantmeetrit.
Need oleksid tähtsamad praegused ja osalt
tulewikku kpuluwad gaasi kasutuswõimalused,

Mde juure asudes märgime eestkätt

bensiini. Praegu on wõimalik põlew-

jääb järele õli,, mis weelgi mitmesugust
kasutust leiab. Pestes teda seebikiwilahuga, saame n.n. f e n o l a a d i, mille
ga praegu kõik wabariigi raudteede liiprid on immutatud kaitseks mädanemise
wastu. Eraldades fenolaadift soolhappe
ehk süsinik-droksüüdi alal fenoolid, wõi
me wiimastest walmistada mitmesugu

seid lakke ja elektritööstusele tarwilikke isolatsioon-aineid. Põllumajandus
ja aiandus, et püsida elujõulisena, peab
tõsiselt mõtlema wöitlusele taime ja wiljapuude kahjuritega. Seni oli meil sel
alal wähe praktilist katseid tehtud, Pea
asjalikult selleks tarwiliko wälismaa pre
paraatide kalliduse tõttu. Nüüd on aga
enam-wähem kindlad alused kodumaa
turgu sel alal täieliselt rahuldada 2—3
korda odawama hinnaga. Tartu ülikooli
etnomoloogia-katsejaam on wastawad
eelkatsed jub« teinud. Järgmine suurem

Mulle tuleb meele, kuidas mu sõber,
ametnik Kohtlast, uue kütteainega sai
ruttamaks. Elasime kolme poissmehega
ühes toas. Elu, nagu korralike wanapoiste juures ikka: mustad tööpüksid ripuwad
walgel seinal moodi kohal, lektüür suit
suotsadega woodi all, weesaapad kuiwa-

wad pliidil ja sokid on worstijupiga ak
nalaual. Kord nädalas meil käis koris
taja wiimas pliidi ümbert põrandalt se
da, mille kuue päewaga sinna olime
hunnikusse lükanud. Muidugi oli toas
ka palju suitsu, aga mähe sooja, — sest
kes meist kolmest pidi kütma ahju? Wabariigis orjust ei ole! Ennemini tõmma
ti kaks paari pükse ööseks jalga, kui et
teiste naeruks hakati kiwi ja tuhka tirima
(küte sündis endast-mõista põlewkiwiga)l

bensiini. Gaas pestakse läbi bensiini nee
lajate wedelikkude ehk läbi eriti walmis-

tatud „aktiiwsöe", mis bensiini aurud
eraldab gaasist. Selle wiisi järele saa
dakse 10—15% maailma produktsioo
nist. Kolmas wiis, mis ikka enam pin
da leiab, on bensiini kunstlik walmista-

mine rasketest õlidest nende kuu

Sõbra kummist krae oli aga jäädawalt

mutamise teel. Paraja kuumuse astme
ni tõstetud, kas wedelas olekus, kinni
ses nõus ja surwe all, ehk aurudena läbi
kuumade torude tõmmatud, lagunewad
rasked öliosad. Jagunemise juures tekib

rikutud.

wähemal arwul koksi ja gaasi ning suure

See „proowikütte"-lugu tuli meele,
kui nägin mustalt tossawaid elumajade

mal arwu! kergemaid õlisid: bensiini.
See tööwiis on saanud inglise algus-

suu kaluri paadipöhi. Kaks päewa pesti

wates paremate sisseseadetega. Olgu sel

Teine loomulik saamise wiis on maa
gaasidest, mis sisaldawad sagedasti

ja nühiti põrandat ja seinu. Lagi lubjati alles järgmisel suwel uuesti walgeks.

korstnaid. Küte, tähendab, käib endist wii-

keele järele nimetuse k r e k k i m i n e.

si põlewkiwiga edasi. Ja majade seinad
on endiselt mustad ning lumi taas tah
ma täis...

Just selle tööwiisi järele peab ka Kohi

Külmad päewad olid weel ja tuisk oli
minu eel Kohtlat nädalatekaupa külasta
nud. Küll oli siin hangesid, nagu linnas

Sissemüüritud tulemüürist käib läbi ri
da rea körwal õlitorustik, mida alt õli

ääreaguleis. Kui siit autoga läbi sõita,
wöib jääda merehaigeks. Aga tuist kes
tis ka minu külastuse päewal edasi ja

las toorõlist bensiini tulema.
Selleks on wälja ehitatud ahjud, mis
üldiselt sarnanewad aurukatla-ahjudele.

ga köetakse. Ühest otsast ajab kõrge surwepump õli wahetpidamata torusse, tei
sest otsast lastakse kuum õli osaliselt au

ruma minna, kusjuures arusaadawalt

mattis ning kattis seda kuulsat Kohtlat.
ühe ja teisega rääkides tundub, nagu

kergemad — bensiin — wälja keeb, kuna

Kohtla hakkaks ka s i s e m i s e l t täis tuis

läheb, ehk ta on lõplik paks õli, mis kõr-

neli korraga sisse. Tule pistis siis otsa

kama. Töölisi wallandatakse. Palka kär
bitakse. Oliwabrik jääwat seisma. Kino

traft wälja lastakse. Surwe, mille all
õli ahjus hoitakse, ei ole wäike: ta on

ja ahjuuks köwasti kinni — hõõgugu, pa

kinni pandud. Ametnikkegi wähendatud,

gan, seal tasapisi. Kuid — ennäe: tubl

(Järg 5. lhk.).

— Saabus siiski sõbra kord kütta; ta
kandis kaks puuda tuhka ahjust wälja
ja laadis sinna südametäiega puuda kolm-

ala, mis meil peaks lewima, on im-

mutusõlid ja bituumwärwid.

Viimased tõõtawad peale puuehituste
mädanamiskaitse ka nägusa wälimuse
anda mitmes soowitawas wärwis: pu
nane, pruun, höbe-hall jne. Weel suure
ma rahwamajanduslise tähtsusega tuleb
lugeda kõiksugu ehituste juures keldrite,
wundamentide, põrandate, lagede, tala
de jne. kaitset niiskuse hawitatva mõju

Millisele seisukohale asuda tööstuse
arenemise suhtes ülemalpuudutatud ala
del? Kindel on, et meil „ameerikalikku"

kiiret tõusu oodata ei maksa. Selleks
puudub meil tarwiline raha ja mis sama

tähtis — turg. Riik on liig wäike, et
wõimaldada kõikjal ülemal-puudutatud
aladel kiiret suurtööstuslikku arengut,
kuna wälisturgudele pääsmine praegu
igal sammul ettetulewate tollimüüride

wastu. Siin ei saa ehitustehnikutele ja

läbi on raske ja kulukas. Siiski wõime

inseneridele jätta ette heitmata otse andeksandmatut loidust. Põlewkiwist saa

aga rahuldusega möönda, et juba prae
gugi ümmarguselt wõttes 3000 inimest
end põlewkiwist elatab ja meil tarbekor
ral wõimalik on kiiresti tööstust mitme

dud a s f a l t m a S t i k s i d ja puhu
tud b i t u u m t b on selleks kõigiti ko
hased ja majandusliselt isegi praegusel
„waesel ajal" kindlasti tasuwad.
Õlisid kõrwalo jättes, tähendame ka

teedeehituse materjale, mis

meil enam ja enam aasta-aastalt tarwitusele tulewad asfaltteede ehitamisel.

siwist saqha täiesn kasutuskõlbulikku ben

siini küllaldaselt puhtal kujul. Sel ben

kordselt suurendada. Loomulik, n. õ.
„rahuaegne" areng läheb, — olgugi ehk

aeglasemalt, kui mõnigi oodanud, -—
siioki oma kindlat rada.
äsan- ehem. T. Koern.

üle jäänud osa kas uuesti tagasi ahju

neli korda suurem tawaliseft aurukatla

surwest, nimelt — 40 atmosfääri. Et
tööwiis nõuab wäga täpset temperatuuri
seisu ahjuruumis, siis on wabrikus sisse
seatud automaatreguleerijad, mis ei wõi-

malda minna küttel üle ettekirjutatud
määra. Ka juure-antawa auru ning jahutuswee hulk sünnib ühest Paigast, kol
mandast ruumist, mis wördneb laewal
kapteni juhtimise ruumile. . .
Õlist otse ilmuw bensiin on tumepu
nane ja erilise lõhnaga. Ka sisaldab toor-

bensiin ülemäärast wääwlit. Ühest kui
teisest wabanemine nõuab keemilist pu
hastust. Selleks wõetakse kange wääwel-

hape ja seebikiwi. Nii wääwelhappega
kui ka seebikiwiga töötamine sünnib eri
listes püstnõudes, mis sarnanewad piiritusewabrikutes kartulite pudrustajatele.
Need on nõud alla kokku jooksma koonu-

selise põhjaga, sees kiiresti liikuwad la

bidad. Ajab neid ringi elektrimootor.
Riistadel on nimeks „agitaatorid". Nad
panemad bensiini nii sama hästi liikuma,

km osaw poliitililre agitaator oma kuu
lajaskonna. Bensiini agitaatorite põhja

millega tqrwitajal, ehk õigemini auto
Maotori-ehitajal, kindlasti tuleb arwes-

wajub puhastamise kõnts. Kuna walgeks
muutilnud bensiin ise jääb pealepoole.
Agitaator, milles wääwelhappega tööta

taha. Keemik, kes leiab kergesti bensiini
koosseisu, tohib lihtsa arwutuse teel näipäta, et n.n. „küllastamatu" põlewkiwi-

selle tõttu ka õige raske. Seebikiwiga töö
tamiseks on harilik raudnõu.

siinil on siiski mõned erilised omadused,

takse, on üleni tinaga wooderdatud ja

St L.

hensiin nõuab auto mootoris Põledes
rohkem õhku, km maaõlist (ehk naftast)

saadud wälismaa bensiinid. Mootori

Asunikud vallandati kasvan

gaaftstaja (karburaator) peab seda wõimaldama, Nagu teada, surutakse moo

dusest.

tori silindris £—4% bensiin: aurust ja
96—96% õhust koosnew plahwataw

Põlevkivitööstus raskustes.

egu süütamise momendiks 4—0 atmosäärini kokku. Mida kõrgemale säärane
egu kannatab suruda kokku ilma et ta ise
enneaegu süttiks, seda kasulikumalt töö

Raskuste puhul põlLwkiwitööstusto
oi tahetud otsekohe töölisi Vallandada,
waid piirati töö ülemmäära. See suruo
päewa palga alla ja töölised ei olnud olu
korraga rahul, waid esitasid töüliswanc-

tab mootor. Põlewkiwi-bensiin mitte ai
nult ei kannata kõrgemat surumist, waid
otse nõuab seda täieliseks ärapõlemiseks.
. Sa selleda tuleb autoehitaja! arwestada.
Mmdugr tõõtawad ka praegused autod
ilma iseäralise ümberehituseta laitmatult
õlewkiwi-bensiiniga, ^ kui õhku antakse
aldaselt ja wentiilid ning kolbirõngad
hoitakse korras.
Ppale kergemate ja raskemate bensti-

nb svrtide «albamise deStillimise teel

mate kaudu nõudmise, et töölised, kel on

maad, töölt Vallandataks. Nimelt käib
kaeroandustes palju kohalikke wäiketalu-

nikke, eriti taimel. Nüüd Vallandati ta
lunikud kaewandusest. Enamik neid oli

Pilk Olivchb.riku sisemusse

asunikke, kes takwisel waüal ajal käisid
raha teenimas uute talude joonde sead
miseks. Raskelt on Vallandamine taba
nud tüöliskohaomanikke.

Nr. 22:

.Rlutaguae Elu*

Talumees otsis hobust, hobune talumeest.
Mustjõe mehe linuaseiklusi hobuse-„vargusest“ poliis ei toani.
17. weebr. Mustajõe talunik L. Herbs
rõi Narwa küttepuid, mis ta turul müüs

Spionaash tehti kindlaks täiel määral. Kaebealune tunnistas end süüdi.

„Iks“ andis Nõuk. Venesse sõjalise tähtsusega teateid.
18. skp. sõjaringkonnakohus Narmas
mõistis piiriwalwe Narma jaosk. Lömmi

Wasakul uur walge linaga laud ajakirjaniiele.

kordoni piiriwalwuri reamees August

Kohus ilmuS saali kell 10,15 koossei
sus : esimees kapt. Niggol, liikmed kvl.-

Kuiwkaewu, 22 a. wana, pärit Rak-

rverr wallast, Wirumaalt, sõjalise

tähtsusega teadete andmise

eest Rõuk. Wenesse 8 aastaks
sunnitööle.

Ettepandud süüdistuses kaebealune
tunnistas end süüdi, põhjendades oma
tegu rahateenimise otstarbega, tahtmata

riigile kahju sünnitada. A. Kuiwkaewu
spionaash Rõuk. Wene kasuks tehti täiel
määral kindlaks. Asja harutamine kestis
6 tundi. Otsuse wõttis kaebealune wastu
rahulikult.

Endise piiriwalwuri A. Kuiwkaewu
salakuulamiseprotsess tuli sõjaringkonna
kohtus harutusele 18. skp. Juba pool tun

di enne kohtuistungi algust täitus Sõdu
rite Kodu saal publikuga. Tunnistajate
pingil kaebealuse endised kaasteenijaid

leitu. Pajusson ja kapt. Willemi, proku
rör kol.-leitu. Knorring, sekretär major
Aitsam.

Kaebealune, wäikeft kaswu, meeldiwate näojoontega noormees, kohtu nõud
misel jutustab, kuidas tast sai salakuula
ja. Wene piinmeeste ettepaneku ta wõtnud wastu, et raha teenida teadetega,
uus tema arwamist mööda pole omanud
sõjalist tähtsust. Tasu saanud teadete eest

kahel korral, kokku 40 krooni. Edaspidi
tahtnud loost ülemusele teatada.

Salakuulamise->asi tuli awalikuks
kordoniülema weltw. Hausmanni naise
Antonina kaudu, keS tunnistajana kuula
takse üle. Peale Antonina H. on tuunistajateks tema mees, weltw. Hausmann,

rajooniülem kapt. Uuk ja piiriwalwe
Narwa jaosk. ülem kol. Scherwel. Wii-

maha. Selle järel wõttis Herbs mitu
head kärakat wiina ja wahepeal wiis oma

mane neist ütleb kaebealuse kohta, et see
olnud enne asja ilmsikstulekut teenistuses
korralik.

hobuse ühte hoowi. Peale seda tal oli
weel asjatalitust, kuni wiimaks tuli oma
hobusele järel. Ta oli kindlal arwamisel,
et oli hobuse wiinud Peetri platsil asuwa
Luschkowi maja hoowi, kus aga hobust ei
olnud näha. Talunik waatas hoowi hoo
lega läbi ja päris ka mitme isiku käest,
tuid keegi tema hobuse kohta seletust ei
teadnud anda. Siis tuli Herbs arwamiiele, et tema hobune on warastatud ühes

Areteerimisel leitud kirjad ja forboui
steemi kaebealune wõtab omaks. Siis
awaldatakse kaitsewägede staabi arwamus

toebealuse poolt Nõuk. Wenesse antud
teadete kohta, millest selgub, et osa neist
omab sõjalise tähtsuse, mida wöiwad tea

du ainult piiriteenistuses olcwad isikud.
Prokurör toetas süüdistust täiel mää
ral.

Teeohud ei Pea mehi teel Märjale" maale—Räimekoormatega

üle lahe.—Wäle hobune ületab kergelt paari meetri laiuse
jääprao
Teifipäewal kella 4 paigu p. l.
Nänva-Jõesuhu jõudsid 7 hobusega Lawansaare kalurid, kes tõid räimeid Ees
tisse. Kilo eest N.-Jõesuus nõuti 15 senti,

waba. Kitsamad praod ei tee üldse kalureile peawalu, nende hobused on õppinud
jääl liikuma. Prao lähedal antakse hobu
sele piitsa, ja noolena kihutab wäle ho

Narwa turul aeti kilo juba 25 sendini.

bune üle paari meetri laiuse prao. Ta

Soomlased pöörasid koju tagasi neljapäe-

kistuste peale waatamata jõutakse edasi
kuni 10 kilomeetrit tunnis. Warahommikul algab sõit ja õhtuks jõutakse Lawan
saarelt N.-Jõesuhu.

wal.
Talwiti lahetagused kalurid külasta-

wad õige sageli N.-Jõesuud. Nad too
tvad kaasa räimekala, siit wastu ei wii
kaupa aga midagi.
Soomlasi! on head hobused ja isemoo
di saan-reed. Lawansaarelt istuwad wa-

rahommikul reele ja sõit algab üle jää.
Häda oletvat jäälõhed^a. Neid olewat ti
hedalt ja tegewat takistusi edasipääsuks.

Kalurid on aga kõigi wastu end walmistanud. Neil on kaasas jääkirkad, millega
raiutakse suured pangad jääd lahti. Moo
dustatakse jääsild ja edasipääs on jälle

Soomlastel on kaasas tublisti raha.
Kui kaup weel hästi läheb, fiis peatutak
se üks päew Narwa kõrtsis, kus elatakse

pühkides palus kohut arwestada, et ta
astus kaitsewäeteenistusse wabatahtlikult ja teenis korralikult. Teadete andmi
sega Nõuk. Wenesse pole tahtnud sünni

6 kaitseväe lennukit teevad lennu
ümber Eesti.

Kolmapäewal tiirles Narwa linna

tada kahju riigile. „Minu eksimust" —
ütleb kaebealune — „palun kergemalt ka
ristada."

Kohus peale IVi-tunnilist nõupida
mist kuulutas otsuse, mitleg.r reamees
August Kuiwkaew mõistetakse 8 a. sunni
tööle ühes õiguste kaotamisega.

päewast alates pool päewapalka. Töö
juures saadud wigastuse korral makse
takse */s päewapalka; arwesse wöetakse
esimene haigusepäew, pühad jajõõseisakupäewad. Surma korral maksetakse ette 30

tõöpäewa tasu igale täisealisele kassa

saadakse kalakoorma müügist. Nad tille
mad üle lahe, et teha hea oleng, Soome
on ju „kuiw"...

le kuni 5 a. 20 kr. ja peale 5 a. 35 kr.
Emadele antakse terwe töötasu 2 nädalat

enne ja 4 nädalat pärast sünnitamist.
Haigekassa 1931. a. eelarwe kinni
tati 34.229,07 snt.

Läbirääkimiste ajal nuriseti, et Kreen
holmi haigemaja arst laskwat kaua ooda
ta, samuti weuiwat alati pikale rohtude
kättesaamine. Järgmisel koosolekul kawatsetakse selles küsimuses wõtta kindel
seisukoht, milline tehakse teatamaks wab-

Narwa laulupeo eelproowid algawad
juba lähemal ajal. 1. märtsil on eelproow
Rakweres, millest wõtab osa 8 laulukoori

Narwas maanduwad lennukid Joala
mõisa wäljadele ja peatuwad arwatawasti linnas üle paari tunni.

386 töötut Narvas.

Rakwere lähemast ümbrusest.

wötawad „Wõitleja", „Astra", Meestelauluseltsi, Peetri koguduse, P. Penna,
„Jlmarise", ühisgümnaasiumi, Narwa
raudteelaste ja Aleksandri kiriku koorid;

Narwa ümbrusest — N.-Jõesuu ja Mus
tajõe laulukoor; kokku 11 koori.

Suuremad eelproowid wiiakse läbi
märtsi lõpul Narwas.

lõppes kell 5,30.

Paigu. Siis on ümber pika laua mõni

tõlkekirjandus.

kümmend lugejat, kellest enamus mehi.

Haridusseltsi kogu sisaldab üle 5.000
köite, millest rõhuw enamus ilukirjandus.

O. Lutsu, A. Tammsaare j. t. teosed.

nurinat ja püüda rahuldada lugejate

tede ostmiseks ei piisa raha. Lugejate
arw olewat tõusnud, nagu seletab raa
matukoguhoidja, sageli olewat ruum

nõudmisi.

293 täisealist ja 207 noort. Wöetakse
kõike, mis satub ette, eriti aga ilukirjan
duse tooteid. „Looduse" romaaniwõistlusel kroonitud teosed on kõige enam nõue-

tawad. Tänawu on eriti hinnas Helene

karpow, Heino Finn ja Walentina

Saletin;
abiellumise soome: Johannes Liid-

lein ja Jelisaweta Tahtarow; Mhkel
ms ja Elsriede Mikkiwer;
abiellumisi: Aleksander Ababkow ja

.Harilikult aStub Soomes president
peale walimisi ametisse 1. märtsil, aga
et tänawu on 1. märts pühapäew, siis
astub president ametisse 2. märtsil. On
arwata, et seda päewa kasutawad Lapua
ringkonnad juubelduseks.

*\\e,

Narva

Majaomanikku
de Pank on kin
del raha hoiu

livaMpl.Uel.2lil).

Ima Peetri pl. 2, tel. 268.

(omas majas)

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

likud ja tahawad kas wõt korrakski lehit-

laenuraamatukogusid.

. <i>°

(omas majas)

Annab laenusid
majade, kaupade ja vekslite kindlustusel.

Võiab raiga goiule
ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid
panga operatsioone.
korralik elumaja ühes kõrva
liste hoonetega ja aiamaaga

(V* hekt.) hinnaga Kr. 1250 —
Kõlbulik suvimajaks.
Sealsamas müüa ka äraveda
miseks järgmised hooned:

1. Rehetuba ühes alusega -

Kr. 250. — ; .

1. elegantne välimus

2. Heina küün Kr. 100 —
3. Viljaait Kr. 60.
4. Tuulamismasin Kr. 50. —

2 kerge käsitus

5. Heina-niidumasin Kr. 80.—

millel oleks:
3. suur lahutusvõime

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

Head tingimised Näha võib
igal ajal Narva vallas Fepdo-

rovka külas metsavaht M.
Kongas’e juures. Kaupa teha

rermiskülas tel. 9.

9. alati töövalmis
10. grammofonimuusika kõvenduse seadeldus

Banmoluhõitmlne

SUN TA ON

TELEFUNKEN 33
Köidetakse: raamatukogudele,
ametasutusile„Riigi Teatajaid"

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

A. PRIB1TK1N.

Pesuäri

statistika, mida juba mitu aastat peetud.

Raamatukogus jaanuarikuul lugejate
arw aasta kohta on kõige kõrgem, ligi
600 meest ja umbes 550 naist, juunis
langeb lugejate arw harilikult poole
mõrra ja weel enam. Nii wöetakse jaa
nuaris üle 1.400 raamatu, juunis wae-

weel warem J. Jakobsoni „Waeste-patuste alew." See näitab, et „Looduse"
laureaatide töid wöetakse hooaja-kaubana. Kirjanduse-sõbrad on uudishimu

seda A. Kirschenbergi „Puhastustu!i" ja

sünde: Jaan Paju, Ludmilla Poli-

Soome ms president astub ametisse
2. märtsil.

Raamatukogul on lugejaid igast selts
konnakihist, muidugi ka igas wanuses.
Võrdeliselt on mehed suuremad kirjan
duse harrastajad, seda näitab iga-kuine

walt 500.
Üldiselt on lugejate arw kaswanud,
kui wõrrelda eelmiste aastatega. Seletatato on see muidugi üldise majandus
liku kehwusega. Inimestel ei jätku raha
raamatute ostmiseks ja kasutatatakse

Ranno „Keha ja waim," mullu oli

linna perekonnaseisuametis:

naist.

Raamatuid on rohkesti, osa isegi kahes
eksemplaaris, kuid arwuka lugejaskonna
tõttu kipub tulema ometi nõutawate raa
matute järel puudus. Siin on raamatu
koguhoidjal palju tegemist, et hoida ära

wäiksepalgalisi ametnikke, kellel kõigi leh

Nimekirja järele käib wõtmas raamatuid

Läinud nädalal registreeriti Narwa

20. weebruaril oli registreeritud lin
na tööbörsis töötuid 260 meest ja 126

jäeti järgmisele koosolekule. Koosolek

Wäliskirjandusest on loetawam „Lubi"

Haridusseltsi raamatukogul on prae
gu hooaeg. Lugejaid on õige rohkesti.

Perekonuateated.

8. märtsil on eelproow Narwas. Osa

Malmi tänawal.

kolooniasse saatmine on Kreenholmi wabriku walitsuse asi. Küsimuse otsustamine

walgub sinna ajalehti lugema inimest;
nende arw tõuseb haripunktile kella 7

kitsas.

Ööwalwe apteegid.

Elawalt wahetati mõtteid ka suwekolooniasse saatmiste üle. Arwati, et ko
looniasse tuleks saata haigekassa kulul
arft, kuid osa koosolijaist leidis, et arsti

ja lugemislauda. Juba kell 3 päewal

Päewa jooksul külastab lugemislauda
kuni 70 inimest, enamus neist töölisi ja

lena Kaljaskin, 54 aastat wana.

riku walitsusele.

seda läbi auhinnatud tööd. Neist tüdine
takse aga õige kiiresti ja jällegi on arm
sad M. Metsanurga, A. Mälgi, R. Rohu,

ilmast.

62 a. wana; Paul Sooman, 21 a. wana;
Paraschkewa Krõlow, 45 a. wana; He

Rakveres 1 märtsil, Narvas 8. märtsil.

UõlstlusromsQnld—hooajo-kaup.

wad lehed läbi ja minnakse siis koju,

Karl Steillberg, 30 a. wana; Ludmilla
Stulow, 6 kuud wana; Weera Baikow,

20. weebruarist kuni 26. weebruarini
on ööwalwe Narwa haigekassa apteegis,

Lugemislauas käib rohkelt inimesi.—Kogus 500 tarvitajat.

wiies kaasa kirewaid uudiseid kogu maa

62 a. roana; Tamara Jakowlew, 6 a.
wana; Aleksandra Sedow, 61 a. wana;

maandumisekohad. Propaganda-lend üm
ber Eesti wiiakse läbi lähematel päewadel. Osa wõtab lennust 6 lennukit.

Karva haridusselts elavas töös.

Tullakse waikselt, loetakse kõik kättesattu-

shewski, 49 a. wana; Leopold Eichfuss,

lurid, keda palju ei huwita raha, mis

liikmele, nende perekonnaliikmeile: laste

Waimuwara salmeks wõiks nimetada
õieti Narwa haridusseltsi raamatukogu

Elisabeth Behr, 80 a. wana; Pelageja
Nowikow, 75 a. wana; Anastasia Stra-

„Eesti on ilus riik, siin on magus

kindlaks

kuid 34.794,6® krooni ja wäljaminekuid
34.229,07 krooni. Seega näitas kassa 1.
jaan. 1931. a. ülejääk 5802,12 krooni.
: Pikemalt tuli kõne alla toetusnormide kindlaksmääramine 1931. aastaks.
Otsustati maksta haigestumiste puhkudel
igale haigekassa liikmele teisest haiguse-

Mm laulupeo eelproovid

kohal kailsewäe lennuk „EW" Rakwere
eSkadrillift, olsideS parajat maandumis
paika. Lõpuks laskuS ta Kreenholmi puu
kuuride taha wäljale.
WaStawatelt mõimudelt järele päri
des selgus, et lennuk wiibis Narwas eelolewa siseriigi propagandalennu otstar
bel, waadates wälja soodsad lennukite

Nesterow, mõlemad kaks nädalat wanad;

piiritus", seletawad hõimuwelled.
Harilikult tulewad üle lahe jõukad ka

Haigekassa töötas ülejäägiga. Abinormid 1031. a määrati

oleku awas juhatuse esimees J. Süda,
juhatama koosolekut waliti A. Tetlow.
' 1930. a. aruande järele, mis kinnita
ti, aasta kestel haigekassal oli sissetule

hobust otsima Luschkowi maja hoowist..

üle lõbusaid minuteid...

Harva Kranholmi inisebassa aasta peakoosolek.
18. skp. Kreenholmi haigekassa wolinikud olid koos haigekassa aastapeakoosolekuks. 73 wolinikuft oli kohal 40. Koos

niku hoowi ja siis hiljem läinud oma

Aga Rukojatkin;
surmajuhtumeid: Helene ja Tatjana

Kaebealune omas wiimses sõnas silmi

.«««"MM»' nnwraaw

«oomelahe ..wikingid' Narwas.

reega. Läks kriminaalpolitseisse ja andis
teada, et lausa päewa ajal on talt hobu
ne warastatud Luschkowi maja hoowis.
Samal ajal aga toodi üks hobune ühes
reega wälispolitseisse ühe linna maja
omaniku poolt, kes politseile seletas, et
ta oma hoowist leidnud peremeheta ho
bule. Hiljem tuligi awalikuks, et leitud
hobune on Herbsi oma. Juurdlusega teh
ti kindlaks, et Herbs ise oli joobnud pea
ga oma hobuse wiinud wõö.ra majaoma

1'ostl tän 65 (Liivaaia vast)
kuubiline võrk-kau«ievastuvõtja vahelduv
ja alaiisvoolule.

K.-m. A. Schmidt
Raadio- ja elektriäri
Jõhvis, Narva mnt. 4-, teif G.

4oala tän. 22*2
(«'Võitleja** vasta)

Palume uusi ja endiseid tõötarvitajaid külastada.

Austusega L. KÕRTS

Nr. 22.

„Nlutaguse Elu*

5

Miljonäriks, autoomanikuks, majaperemeheks

Õlikivi kütteainena.
Kas ja

k u i ä a s.

Küsimus, kas ölikiwi suudab end jõumajanduses wääriuselt maksma parma,
kas suudab ta asendada teisi siin walitsewaid, nagu must ja walge süsi, see küsi

leemi ammugi ümbertöötamata ölikiwi
kasuks lahendanud. Kuid huwi on kes

mus on meie tüöstusitmas olnud aas
taid pinewalt päewakorral. Selle üm
ber on keenud wõitlus. On heideldud

tee.

iga sammu pärast, ühe! pool ennastsalgawa sanaatilisujega need, kel ikka on
jätkunud wisa ustu ölikiwi messianismi
meie tööstuses; teiselt poolt sama äge
dusega need, kes hoolimata ölikiwi kui
tütteaine edemustest on sõdinud wastu
ölikiwi tarwitamislewikule, seda enam,

et wanad turu maldajad, peaasjalikult
kiwisüsi, ei tahtnud tandrit nii kergesti
jätta uuele tõusikule ja pidasid posttstooniwõitlust palgaliste-wäega.

Meenub otsust^wamaid lahinguid
sellel alal, mis löödi meie suurema kütteainete tarwitaja — raudtee — pärast.
Raiuti wastu, isegi naeruwääristati kawatsust hakata raudteel kiwisöe asemel

tarwitama ölikiwi. Juba kulukuselt pidi
see osutuma wõimatuseks. Ei saadud
muidu, kui ölikiwi eest wõitlejad wõtsid
enda wastutusel tõestamiseks wiis wedurit ölikiwi-küttele, ja hoolimata kõi

kendunud nüüd jällegi feT^ele, missuguse

seisukoha wõtab suurem tartvitaja, raud

Nagu teada, raudtee on awaldanud

poolehoidu toorõliküttel' See olewat
praktilisem, puhtam ja mis peaasi, tule-

wat odawam. Nii teoreetiliselt. Otsus
tama peab muidugi jälle praktika. Ja
senikaua, kui seda otsust pole saadud,
wõib waielda wastu. Ja waieldaksegi.
Eriti kaheldakse selles, et tuleb odawam.
Kuid ühes ollakse kindel' minnes õliküttele, langeb ölikiwi tarwitamise hulk, sest

õliks ümbertöötatud suureneb ölikiwi
küitewäärtus, wähemall peab suurenema

ümbertöötamise kul -de mõrra. Ja was
tawalt peab wähendama ka ölikiwi too
dangut, peab wallandama töölisi õlikimikaewandustest. Nende töö lähed üle õliwabrikutele, kus see toimud puht-mehaaniliselt. Tähendab, soe aitaks suurendada
tööta tööliste arwu.
Seda, et ilma üksikasjalise katsttuse

..Tõllaga" maa alla ..Tooma nahka" tooma. — ..Komissar, ..hobusenahk", ..kabjawana"..
..Jluduswõistlus" laadimise-platwormil — Öised oiged paeriidas.

Tööpäew Kukruse allmaa-kaewanduses.
Juba
kella
4—5
ajal hommikul wa- rane silm näeb töölisi põlewate karbiitlampidega nagu jaaniusse pooljookstes
maa-aluse kargu, stolli, suhu
kogunewat. Seal panewad nad oma tõönumbrid — „aurahad" — „rahakapisse"
ja jääwad külma kätte ootama, pea pa

litukraesse tõmmatud, mil maa-aluse
käigu wärawad awanewad, ja need ei
omane enne, km

kell on taOÄt 5.
Märkab mõni ööwahti — stolli wäüks tahab olla esimene maa alla pääseja

kib, rabelemine käigu suust kaob maa al

la, kuna wärawate awaja Jüri, kes sel
leit rüsinast kaasa kistud, pääseb alles
poolest stollist tagasi. Sel ajal tööletõttc.jad peawad

jahti wagunettidele.

Mehed, kel wäledad jalad, saawad
„jukud", järgmised veawad leppima

wäidete rea katseliselt ümber lükkamata,

„wanad laewad".

arwatakse, et jttn on olnud maärawad
samad huwid, mis ikka püüawad pääse
da tehingutest riiklike ettewõtetega ja

ka «Peetritega". Laisematele jääwad

On tööline „tõlla" — waguneti —
kätte saanud ja strekki jõudes waguneti
numbriga warustunud, waatab ta ringi
ja wõtab «komissari" — suure kangi —,

oli läbi surunud olemiseõiguse. Küsi

Et ölikiwi ümbertöötamata kiljul

et asuda lae all olewa «Tooma naha"

mus, kas ta suudab asendada teisi kütteaineid, oli otsustatud jaatawalt.

tõesti ei ole kütteainena kuigi ideaalne
juba oma suure tuhasisaldawuse tõttu,
see on selge. Kuid kas teda selleks cil ko
hane tarwitada toorõlina, jääb kaunis
kahtlaseks, juba sellepärast, et nii ühes

kõrwaldamisele, mis sageli kaela-kukkumise - kardetaw. Kui see «nahk" nülitud,
algab rammu katsumine paega. On see
gi murtud, tuleb
paekillustik pölewkiwist eraldada.

tui teises lähewad muu seas ebakohast!l
kaotsi ka wäärtuslikumad õlisordid, mille

Kui «hobusenahk" — paas — liialt

Kerkis üles uuS küsimus: kuidas

on kõige otstarbekam ölikiwi
kütteks kasutada? Sellele küsimu

sele ei ole suudetud anda weel lõplikku
wastust. Wõitlused, kuigi sisemised, j^t
kuwad pinewalt selles tulipunktis.
1) Kas tarwitaha ölikiwi kütteks stmbertöötamatult?

tarwitamine wedurikütteks oleks lausa
pillamine. Toorölrst on saawutataw 23Vo
bensiini. Eestkätt see peaks enne kütteks

2) Wõi on otstarbekam tarwi'ada

tarwitamift toorõlift eraldatama. Ras

selleks õlikiwist utmise teel saadud toor-

kemad jääk-õlid oleksid siis tõesti kõige
otstarbekamad kütteks tarwitada, sest
bensiinile turgu leides nende hind weel
alaneks ja oleks seda wäiksem, mida kõr

qM
Need on lahendamisel olewad küsi
mused.

Peeneks purustatakse, seda häda siis, mis

on selle kõrwaldamisega. Kui põlewkiwi wagunetti laotud ja weoteele saade
tud, tuleb «kabjawana" oma «kabjaga"
— hobusega — ja rakendab selle wagunettide ette, istub siis ise mõne wagu
neti serwale ja rong liigub päewawalguse poole. On wahejaamas tee waba,
öeldakse ^jaamaülemale" rongi koosseisu

Tõsi on, et iga töösrusharu perb

gemat hinda saadakse bensiinist. Siit

suurus ja rongijuht nimi, ja

need küsimused kahandama eraldi o»na
ette, wastawalt oma tegelikele kalduvu
sile. Ja otsused siin ei saagi olla ühised,

lähtudes oleks pidanud toorõli raudtee!
kütteainena tarwitamisele wõtmisega
wsiwitama seni, kui meie bensiini prob

Jõudnud maa peale, juht annab maa
pealsetele „kabjameestele" — hobuse

\ Tsemenditööstus, näiteis, ou selle prob-

leem oleks lahendatud. A.. .

saab itEtlimaja?
Seltsid peawad ühiselt nõll4

Kukruse seltskonnal on kibe nõu soe
tada omale kohapeale seltsimaja. Juba
Pikemat aega on küsimust igapidi kaalu

Kukrust seltside poole ettepanekuga, asu

tud.

da u^jelt seltsimaja ehitama ja paluda

Kohalikul pölewkiwikaewandusel oli
aasta eest tõsine kawatsuD rahwamaja

selleks kaewanduselt, et see loobuks selt
side kasuks wana mõisa talli maldamisest,

ehitamiseks. L-elleks taheti kasutada wa-

sest talli kasutamine on kaewandusele

m mõisa talli, mis oleks tulnud wastw
Walt ümber ehitada. Sellekohane plaan
gi oli arhitekti poolt walmistatud; ehita

praeguses seisukorras olulise tähtsuseta
Kõik teisch Kukruse seltsid ühinesid tuletõrje-schingu ettepanekuga ja saatsid sel
lekohase soowiawalduse riigi-õlikiwitöös
tüse juhatajale. Wastusest selgub, et õlikiwitöystus on põhimõtteliselt nõus selt-

mine pidi eelarwe järai minema maksma

V/s miljonit senti, kuid kaewandus ei
leidnud siiski lõpuks wöimalikuks sarr>ast summat selleks otstarbeks wälja
anda.

Hiljem kawatfes tuletõrje-ühinh wõt
te sätstmaja ehitamise oma peale \a pa

waewalt wõimalikku kasutamist.

Müd pöördus tuletõrje-ühing teiste

nagu

iluduswõistlusel

oma silma alt laseb läbi, ja mis nõue
tele ei wasta, saadab „piinamasinale"
— kontrolli. Iga ^iluduswõistlusel" lä
bikukkunud waguni saatust wõib iga
mees pärast töö lõppu mustalt tahwlilt
lugeda.

das rohkem õhku ei leidu, kui tarwis.
On seda — siis süüdlane saadetakse „sa-

haliini", s. o. lõuna 9.—10. strekki, kus
mesi seisab poole sääreni.

Peale
6-päewast tõäpäewa

on harilik pühapäew, millest just suurt
rõõmu ei tunta, sest „pärispühapäew"—
palgamaks — on iga kahe nädala järgi.
Algus-kuus, kui on palk, on kahe ristiga
püha, sest palgamaksul „kuninga-mees"

Mõnele olewat wanakurigi end il
mutanud. Tulnud juure ja küsinud suit

su ja tuld ning läinud siis jälle oma
teed. Alles tagant-järgi suitsuandjasi läi

isikumaksu, ära. Suur kolme ristiga pü
ha on alles kuu lõpupoolel, kui on eel-

mees, sest saba olnud tal taga ja kabja-

nud silmad lahti, et see polegi päriskesedki jalgade otsas.

Ti«.

maks palga arwel, awanss. Selgi ju

Oskar Trcilmanni AI a. sünnipäev
Wirust Pärit eesti tüsedamaid meremehi.
Pühapäewal, 22. weebr., pühitseb
eesti meremeeste ja laewandustegelaste

ringkonnas laiemalt tuntud kapten Os
kar T r e i l m a n n oma 50 a. sünnipäewa.

O. Treilmann on pärit Wirumaalt,
sündinud Tudulinnas, taluperemehe
pojana. Lasterikka perekonna tüwed —
wanahärra Treilmann ühes abikaasaga
— elutsewad praegugi hea terwise juu
res (mõlemad kõwasti üle 80 a. wanad)

oma kodutalus. O. Treilmann siirdus
juba 16-a. noormehena «suurele mere

le". 7 aastat „laewapoisina" ja mad
rusena lihaseid karastanud, merimeeste
koolides end laewamehe-kutsele walmis-

tades omandas ta tüürimehe ja hiljem
kaugesõidu-kapteni diplomi. Ta on oma
elueast 21 a. pea wahetpidamata merel
wiibinud, sõites kõigis maailma-osades,

olles Pöhja-Aurulaewa, Jda-Aasia ja

„härrad". Neil on kõige rohkem töölis

hiljem Tallinna Laewaühisuse. ettewõtete

tega tegemist —
steigeritel ja maa-aluseil kümnikel.

teenistuses; wiibinud Jaapani sõja ajal
Balti- ja Mustamere laewastikus, osa
rvõtnud n. n. Potjomkini ja Schmidti
mässudest jne. Maailmasõja ajal oli
transportlaewa „Korda" komandöriks,
millega Põhja-merel sattus sakslaste

läinud, siis tuleb kümnik, kirjamapp
kaenlas, istub „rahakapi" ette pingile

pimedaist urkaist waimude-lugusid paja
tada, nii räägitakse ka Kukrusel, et mõ
nigi mees on kuulnud
oigeid paeriiduft.

— kordnik — istub „kassahärra" kõrwal ja nosib oma arwed, kas tulu- wõi

Päris isesuguse grupi moodustawad

Hommikul, kui töölised on maa alla

sest kõik ei ole rahasaamise päewal enam
töömehed. Aga nagu rahwasuu teab ikka

alguses oli O. T. Tallinna ja kõigi eesti
sadamate komandant. Hiljem organisee
ris ja juhtis sadamate-walitsust — prae
gune weeteede-walitsus; edasi organisee
ris ja juhtis laewasõidu-ametit kuni 1922

aasta lõpuni. Sest ajast peale on Tal
linna laewaühisuse laewa-osakonna ju
hatajaks ja 1929. aastast ühisuse juha
tuse liikmeks.

O. T. on hingelt seltskonnainimene:
praegu laewanduse ja merekaubanduse
seltsi esimeheks, kaubandustööstuskoja
laetvasõidu-sektfiooni esimeheks, rahwuswahelises laewaomanikkude seltsis Eesti

esindajaks, Tallinna era-merekooli juha
tajaks ja paljudes organisatsioonides
juhtiwalt tegew. Maldab mitmeid maailma-keeli ja on üheks tüsedamaks eri
teadlaseks oma kutsealal. Selle kõige juu

res on O. Treilmann end i s e üles töö
tanud ja endale meie awalikus elus wäga lugupeetud seisukoha wõitnud.

Paremale Wirumaa pojale ja tüse
damale eesti tegelasele ta aupäewal p a-

rimaid õnnesoowe!

Kaotatud ja jätte leitud raha

miini otsa ühel tormisel südaööl; laewa

Sõites Rakweresse, Kohtla-Järwe

tama.

hukkumise järel määrati O. T. miini-

Ühest käigust sisse, teisest wälja —
kõik maa-alused käigud käiakse läbi. Kui

püüdjate komandöriks.

poodnik Martin Rootsi unustas oma rahamapi K.-Järwe raudteejaama. Alles
Püssis leidis ta rahamapi puudumise.

„PÕHJÄ EESTI* näeb kõik
kuuleb kõik |a teab kõik!

.MM MloM" KMAel

Uusim pjalilelka „saadus“ -»=• „putukakonservid hernekoores”, ehk : äpar
dunud vastlamaius.
j,'e selle partii olewat ostnud Tallinnast.
Herned on plombeeritud kottides ja
arwatawasti Wene päritoluga. Mujalgr

on waremini paljastatud müügilt sar
naseid põuaputukatega herneid.

Awaldatakse imestust, et sarnase
rämpsu sissetoomisele pole weel arwatud

wad, 25 senti kilo. Kuid warsti, peale

heaks tõket teha. Wälja wna halwa

wastlasupi söömist, saadi kuski pöörase
tõsiasja jälile: peamiselt igas hernes pei

wäärtusega witja ei lasta, kuid sisseweo
kontrolli pole. Wõi tahetakse meie põua-

tus umbes poolesentimeetri pikkune põua-

putukate werd „wäljamaa kraamiga"

putuka-taoline loomake. Putukad olid

wärskendada?

elusad ja herneste purustades osa neist

Müstilisusega, et niisugune suur pu

jooksis laiati, kuna muist jäi tardunult
liikumatuks. Nagu öeldud, on herned
wälimuselt kenad ja terwed, ainult te
rani silm Word märgata herne kesta alt

tukas on läbi terwe herne kesta hernesse

pugenud, sobib arwamine kuidagi, et
herned on just Wenemaalt. See seletab

lõik: wist on tsichekistid Vaatele putu
katele nii werrsejt nahale hakanud kär

nehrmu on Kohtla-Järwe elanikel hul
gaks ajaks kadunud. Ja kaupmeeskon
nale teeb muret, kuidas oma herneid

ni a, et on poetud läbi terwe hernekesta

realiseerida.

käes.

Kojk need hernch kauplustes on saad«L Kohtla suürkaupmche O. kaest, keS

platwormile, kus kontrollkümnik nad

pääseb sisse ja teeb kindlaks, kas paerii

tema matti ei wõta. Waat' see'ep alles
on püha, mida pühitsetakse ka wääriliselt. Enne säärast püha on mõnigi mees
öösel maa alla hiilinud, et
palgapäewa täönormi ette ära teha,

kasutada.

TÕESTI - SÜNDINUD VESTEIUGU.

paistwat tumedat plekki. Wähemalt her-

meestele — oma sõidu üle ja laseb ise
jälle „seatraawis" maa alla. Käigu suust
weetakse üksikult wagunetid laadimise-

kääbus-inimene —, kes wäikesestki praost

hul saab „kuninga-meest" näha, aga siis

ja paneb oma alluwad hinged kirja. Siis
siirdutakse maa alla „tallekest" üle waa-

edaspidi, kuni täieliku lammumiseni,

Wastlapüewaks warustusid KohtlaJärwe kaupmehed suuremal hulgal ydawate hernestega, sest wastlapüewaks vstawad kõik perenaised herneid, traditsioo
niline wastlatoit on ju hernesupp seajal
gadega, Herneid osteti palju, sest need
olid kena wälimusega ja haruldaselt oda

sõit läheb logisedes maa peale.

mõni paeriit tühi olewat wõi paistab
see kahtlane, tuuakse kohale „hiir" —

sitze soowile wastu tulema ja tahab lä
hemaid teateid selle kohta, mis otstar
beks ja kuidas soowiwad seltsid hoonet

lus, et riigimaade-walitsus müüks sel
leks endise mõisa kiwirehe, kuid seal ot
sustati rehi reserweerida maawalitsnse
teede-osakonnale ja ootab seni ja wist ka

dusse.

ja seetõttu on rüselemistki. Wärawad
awanewad, algab jooks. Kisa-kära wai-

gitud^ tulemus yli IV* miljonit senti

sümpatiseeriwad eraettewõtteid.

allmaa-kaevan-

waikuses hõik: „Jüri tuleb". Iga

gist lisakulutustest, mis uuendustest tin

wõiftluswöime hiilgawalt tõestanud, —

Sissekäik Kohtla

rawate awajat —, siis kõlab hommikuses

,.mikkudega", kuna kolmandad on rahul

Sellega ühtlasi oligi ölikiwi oma

PUetl ostmisel võib kohe välta.

„Pruuni kulla" wSlja südames.

tulemusi ootamata on raudteewalusus
otsustanud raudteel üldiselt wrwitnsele
wõtta õlikütte, jättes kau.ukate wasiu-

puhast jääki,

võib saada ainult Karskusliidu loteriil

ja tehtud «jänest" üle piiri. Ju siis ku
lakuks olemise kord seal põuaputukate

Optimistid tõendawad, ei olewat
uuem ja toittvam pjatiletka saadus —

kõik on korras, öeldakse „jõudu!" ja as
tutakse edasi, kui mitte — siis lähewad
„peterburi kiri-kuradid" lahti. Leitakse
putuka-konserwid hernekoores, sellega
t^hetawat ajada dumping liha- ja wiljaturul haripunktile.

Eestisse jõudis 1918. a., asudes ela
ma Tallinna. Siin oli esimeseks mureks
organiseerima hakata omakaitset (põran

daalust kaitseliitu). Eesti riigi toomise
kuulsad kaugele. Palju on nüüd muutu
nud.

Pistsin pea kontori uksest sisse. Mi
tugi endist nägu näen taga laudade, aga

Usiii jö uut Kohtlust.
(Algus 3. küljel.)
ja kes paigale jäänud, neil mitmel palka

maha tõmmatud. Ja nii taipad, miks
enam endiseid rõõmsaid nägusid ei näe.

Wanasti kus oli lusti laialt! Laupäewaöhtuti noored tulid Pawando taha tant
sima. Löötsmoonik ilmus. Ja uhaü siis
tantsu, kuni pühapäewa-hommik oli käes.
Siis weel oli kaewanduses hulk wene pa

gulasi tööl. Need tantsisid ja laulsid kui
artistid ja palgapäewiti sama tempera
mentselt tegid wastakuti tupitsaid — la
bidaga wõi kangiga, kuidas juhtus. Amet
kond korraldas kaks-kolm pidusöömift ja
tantsu. Kõik tulid kokku ühise laua taha.

Söödi, joodi, lauldi, tantsiti... ja tõreldigi pisut. Kui saabusid palawad suwepäewad, siis pandi suure müra ja ragi
naga käima igiwana weoauto, mis küll
suitses ja teel tegi streiki — edasi wiis
ikka. Käidi mere ääres, Aseris... Lustlikud
olid need tujusõidud, kitsas autos kamp

noori tihedalt koos! Olid ikka lõbusad
ajad! Kohilasse sõideti wäljastki pühi
weetma, sest Kohtla «mürtsud" olid

— wananenult. Uks on läinud halliks,
teine kõhukaks, kas wõi lükka kasiwanker

kott.

Telefoneerides sellest lähtejaama, selgus,

e: rahamapp oli ausalt samal kohal, ku
hu omanik selle unustanud.

Platwormil on — nagu wanasti —
naispere ametis. Ma ei ole eriteadlane,
ei tea ütelda, kui hästi nad oma töö tee

mad, aga silmi nad oskawad teha. Ja
mõni päris kena näoke nende keskel —
tulewaue miss Eesti kindlasti.

„pürjerile" alla. Kadunud on ka Kohtla
kuulsad „lõwid", jõu! rõõmsaid wallalisi,
kes noorte tütarlaste päid segi lõi, Nar

mast kuni Mru-Jaagupini. Nüüd nad
on taltsad. Mulle seletati, et «eriline
taud" on Kvhtlas teist-kolmat aastat möl
lamas; kuulsad ja ebakuulsadki wanapoisid sattuwad äkki õrnade tundmuste wõimusesse ja kosiwat aiwa noori näitsikuid.
Reegliga: mida wanem kosija, seda noo
rem kositaw...
*

Ka Katva allmaa-kaewandust käisin
oma ihusilmaga waatamas. Pettusin: arwasin, et saab mõnes toobris maa alla
laskuda, kuid mitte stnna-poolegi. Käik
kaewandusse nagu mõnda keldrisse. Ho
busekronu lonkis ees, mina laternaga
järel. Hoidku taewas, neid käikusid küll,
ikka paremal ja wasakul! Neid pidawat
olema kokku 18 kilomeetrit. Nädalas kaks
korda kaewanduse insener peab kõik nad

läbi käima. Sellele härrale ei jää küll
teist soowida kui Jüri Lossmani jalgu.

^ Kohtla omapära on tema lõhnades.
Teeäärne põleb ja lõhnab. Oliwabrik töö
tab ja lõhnad. Bensiiniwabrik lõhnab ka
ilma tööta. Käwa allmaa-töökohad lõhnawad miskist «australiidist", peakäigud
hobusesõnnikust ja Käwa majade stsemusedki on oma aroomidega. Kohtla inimesi
aga tunneb suure raudtee wagunis neile
omase pölewkiwisuitsu lõhnast ära. Häda

see ei pidawat tegema. Lõhnasurma ei
olewat keegi weel surnud. Elatakse ära!
Narmas tuntakse Kohtla rahwast nen

de kiirest käigust. Kui sagib naisi suure
rutuga, pakid käes, poest poesse, siis need

on kindlasti Kohtla prouad. Ja kui näed
mehi jaamast waljudes robinal esimese
wõõrastemaja uksest sisse wajuwat —
noh, ega's palju ole eksida: need ^as
Soomest wõi „kuiwast" Kohtlast (seal
wiinamüüki ei ole). Wein aga wulksub
igas peenemas majas.
EkS-kohtlalaue.
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öSEa_*g5*£La¥žül£jg?ll-1 eesti selts jtMARiNE"i Narva Töövoorimeeste
Laupäeval, 2l veebr, kell 8.8

Rahvaetendusena

Onupoeg

H. Halleri jaRideamuse operett
3 vaatuses.
Pääsed: 25 ja , 5 senti
Pühap. 22 veebr 'kell 3 päeval.

Viimast korda rahvaetendu
sena

kell 2 päeva!
VABARilGl AASTAPAtVA putisl

Suurejooneline «LkVNO

rahva AllTUd*

Päevakohased kõned. Narva orkestran
tide Ühingu sümfoonla-orktstri ja
E. S. „|]marise“ segakoori ettekanded.
Sissepääs kõigile vaba.

üammPerekonna-õhtu.

!

tt

Teisipäeval 24. veebr. 1931 a

L. Lenzi lustmäng 4 vaatuses.
Pääsed: 15 ja 25 senti.
Kell 8 õhtul.

Rahvaetendusena

Eeskava:
1) ..Vabadussõda 1918-1913.“—näid. t »t

Tegevad: A. Arry, R, Vaiiiho), V. Kärdi,

J. Turpan, J. Ende ja t.

2) Segakoori kontsert - härra J. Küünla
juhatusel. TA.ÜSITS—kella 3-ni öösel.
Mängib orkester härra Milinsky juhal.
Sissepääs seltsi liikmetele perekonda
dega liikmekaarti ettenäitamisel vaba.
Erilisi kutseid ei saadeta Külalistele

Moodne
Ifain
iv am

40 senti.

A. Mälki dr. 4 vaatuses.

Narva
raamatukapp

Pääsed: 25 senti.
Vabariigi iseseisvusepäeval,
24 veebr, kell 8 õhtul

•MaakukT

M. Aitsami rahvatükk 4 vaat.

võtab „PÕHJA EESTI"
tellimisi ja kuulutusi vastu.

VENE KLUBIS. Laupäeval, 21. veebr. s. a.

N. U... ASTR A §6

PEO-6HTU

koosolek

N. EE. S. „ILMARISE“ SAALIS
Pühap., 22. veebr. s. a. Peetri koguduse uue oreli heaks

Näitemüük
Loterii-allegri võitudeks: Suur trümoo peegel, kasepuud,

V* ts. laua nugi-kahvleid, söögi nõud valgest kivist,
siidipadi, õmblus- ja käsitööd ning huik väärtusi, asju.
Einelaud. Mitmesug. lõbustused. „Rolfs-Band“ orkester.

Koosoleku korraldaja K. Siim.

Kusneisov i liii.
Kohtla-Järve
Suures väljavalikus riiet, jalanõusid, jalg
rattaid ja nende osi. keedunõusid, lillepotis.

LIHA.
Samas võetakse vastu sinke soolamiseks
ja suitsetamiseks. Ostetakse lehmi, vasi
kaid ja sigu.

J uukselõikuseäri.
Jsah&va SCo§fEct-Jarvel.
JuuUsGlõiUaiii

R. Elmi

Kohtla-Järvel.

A-s. Tormolen L Ko.

N. 1. Lastekodu.

Ü. E. N. Ü. Voka osakond korraldab Vabariigi aastapäeval,
24 veebruaril 1981. a

Konju ühingu ruumes

PEO

Kantakse ette: Kantakse ette:
Rudolf Baumann’i kurbmäng 5. vaatuses.

vastla pereftünna-otitu
mis Virumaa lahkel osavõtul

Tujuküllane eeskava! Esinevad tuntud teatri tegelased:
Prl. A. Offril, V. Muurmetsä, H. Udrik, B. Prillup, A. Arry,
R. Valdhof, Lebedeva j t. Tants valgustus-efit ktidegu!
Excentriline tants! Einelaud saalis! Tants laulude saatel!
Mängib „RolfsBand“ Algus kell 9 õhtul. Lõpp kell 3 öösel
Sisseminek: Seltsi liikmetele ühes perekondadega liikmekaardi
ettenäitamisel vaba; võerastel seltsi liikmete soovitusel—50 snt.

uus koloniaal kauplus
Narva, Joala. tän 8

tused j n e.
Müügil ka parimate ■ v abrikute veinid, napsid

la liköörid

21,23,26,27 ja 28 veebr.
Narvas, Paemurru tn. 5—5.

(killustikuks)
Rakvere-Mustvee teele 18—20
klm. Rakverest.

Kümnik Nestorov

Auititud Alutosuse tarutcjad!
Kui Teie vajate kõige paremat:

VabriKu rahvale fjea
aparaati.

Aparaat on vaijullbääldajaga koos.
Viimane Euroopa mood! Alaiis voolu 3 Jambiline võrk
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.
4. Lihtne käsitus.
5. Täiesti rahuldav hääle tugevus.
6. Soodne järr- Imaks.
7. Aastane kirjalik garantii.
Laske veel täna seda kõrgeväärtuslikku vastuvõtjat endal
kodus demonstreerida.

AinuKe esindaja
Narvas.

EDASI M'U ÜGIKS HINNAALANDUS.

A. Treuberg0!

Koorelahutajat
õmblusmasinat
Gramofoni ja
Raadioaparuati

tarvis kes iseseisvalt keeta
oskab.
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hobuse-riistad, vanker ja kuue-

Siis pabin külastage vanemat eriäri sel alal

K/M Saar la Ko
Jõhvis, Turupl. 1, tll. 22

Kõige suurem ja parem akumulaatorite laadimise koht
Jõhvis. Gramofoniplaatide demonstreerimine ostu sunnita.

Shotti Matful ja Matties

ralikkuses palun endiseid ja uusi kliente lahkesti
veenduda.

Tasuta daamide lekkimine iga päev kella 3-est.

Saapakauplus on üle viidud
Jõhvi, Rakvere tänav Nr. 5.
Oma lugupeetud endiste kui ka uute ostjate ja töötarvitujute lahket külastamist lootma jäädes. Saadaval
mehaanilisi- ja käsitööni. Meeste, naiste ja laste saapaid,
kingi ja halosse. Kummi ja nahk jalanõude parandami
seks tööde vastuvõtmine. Hinnad soodsad.

Kõige austusega A. SÄÄSK.

sauna vastas.

Gallil

Imurile
tegude ja võlgade

esimesed Trade margid

eest mina ei vas

Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

tuta.

A. ANNIK & Ko.
Sealsamas Shell! esüus petrooleum, bensiin, määrdeõlid.

JÕHVIS

■■

Suurema osa kaupade realiseerimise tõttu
müün mitmesuguseid majapidamise tarbeid nagu: lam
bid, kulbid, võitassid, kaunid, riide nagid j n e., kaugelt

Marta flmjärv.

Jõhvis.

Ärasõidu tõttu odavasti

MUOA
2 muimoia
heas kohas loomapidaja
tele

alla sisseostu hinda. Sisseostuhindadega soovitan

Küsida; Tallinna mnt. 21-3

peitlid j.n,e. Mõõduka hindadega kõiksugu talurahva
kaupe nagu: köie nööri, heeringaid, kondijahu jne.

Soovitaksi osta

mitmesuguseid teraskaupe: puurid, kirved, höövlirauad,

A SÄÄSK'l

ämbriline katel. Narva, Tule
viku tän 17. end. Abramovi

HEERINGAID

olen üle võinud
Meesterahvastel juukselõikamine ja habemeajamine. 1
Daamide lekkimine. Vilunud meistrite töö Töö kor

tulija

... r'fh'

Peetri pl. 15/17, telef. 95.

A. VicQmann

Müüa noor angleri tõugu
kaheksa päeva pärast viima

* . - V ’V ",

fuuKselõUcuse-Uri,
Suur /. 21,

Narvas, Vaeslapse t. 21—2.

fŠ? ' ' t ^ ' , -V c' ‘ J

Hinnad vöistlematud Hinnad võistlematud

Eesli kiriku, lähedale.

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

gitud meesterahva

tän. (i.

Juhatus.

Joh. Ilves’e

AINULT 5 PÄEVA

Hästi odavalt müüa pruu

Küsida: Rakveres, Väike-Põüa

kell 8 õhtul. Piletid: I pl. ä 75 snt., II pl. ä 50 snt,, III pl. ü 3j snt.

r «Ilmarises* 23. veebr. s. a.

Tarvitage haruldast juhust?

AINULT S PiKEVA

Vaheaegadel ja tantsule mängib puhkpillide orkester. Algus

WWW Narva Majaomanikkude Seltsi korraldusel. |

Alati saadaval parem väraits. seina-, ja lauapeeglid, tahvelklaas mitmes paksuses, piiri

tuse- ja õlilakid, polituurid, tahvel- ja seinapapp, igasugused värvid ju kõik remont

Võimalikult odav.

Lõpuks TANTS.

Tantsule 40 senti. Juhatus

TAPEETE JA PORDESID.

Lasime väljamüügile pealisriided,palitud,tsemperid, kindad
sukad, kaabud.

Suurepärane dekoratsioon ja ilutulestik.
Valguseffektid. ::—:: Soliidne einelaud.

mmmmm Pääsed: lastele 15 snt., täisk. 30 snt.

Soovitab rikkalikus valikus, värsketes mustrites ja praegu suure hinnaalandusega

Suur tän. 14. Suur tän. 14.

KODTSERT-PEI.LI

LÕPUKS LAULU ja ANTSU.

ja kiaasikauplus Ka I Ülailmf PIMiKW£*lp Tel 226.

Moeäri Dv. Rosenberg „Universaal“

suurejoonelise

KURI KUNINGATÜTAR

Austusega JU | Sl*
ft« LtSPPIKu Posti tän. 73.

NftRVfl .OSAKOND Joala tän. 18, tel, 89.

„The Dancing Palace-Band“

Kavas laule, deklamatsioone ja Kitzbergi 3 vaat. näidend

Ostjatele ilutikanduse-õpetus maksuta.
Grammofonid kõige kuulsamatelt firmadelt suures valikus. Jalgrattad kõige parematest
firmadest, mis eriti Eesti teedele ehitatud vastupidavad ja kerge käiguga.
Kõik eelpool nimetatud kaup saadaval soodsate järelmaksu tingimustega.
Pudu- ja moekaubad suures valikus, sukad, kraed, lipsud jne.
Võtan vastu õmblusmasinate, jalgrataste ja grammofonide parandust.

Nõudke ainult „Era’t“. ESITUS JÄ LADU. : :

„HARMONIE“

LASTE-PEO

(End. Malmi vabriku vastas).
Soovitan omast ärist suures valikus kõige kuulsamate firmade õmblusmasinaid.
Saada kõiksugu üksikud osad, õlid ja nõelad

YfU* t Y lõh* sta nahka; müügil olemas 52 värvis. Proovige ja veenduge.

Pühapäeval, 22. veebruaril s. a. korraldab

25 veebr. s. a. kell 5 p. I. . Võitlejas"

Posti tän.

tööde tarbed. Kamfool pudelite kinnitamiseks. Hinnad odavad.
CDDtt on müügil olevatest kõige parem nahavärv, katab hästi, ei murene ega

Koguduse juhatus.

Harva linna Lastekodu korraldab kolmapäeval,

ÜLE VIINUD

Tapeedi-, värvi- Tl HCIf MflPilll Malmi tän. 5.

Salong

Pääsed 10 senti. Tantsule 35 senti.

Algus k. 21. Kassa avat. 1 tund enne algust.

Posti tän. 73.

Võtan vastu pilu, tsik-tsak ja Uutikandust spetsiaalmasinatel.

Vorsti omast vorstitehasest.

Tantsu algus täpselt kell 9 õhtul.

Pallil ..THE DANCIliG PflUCE-BAHr

ning pudu- ja moeäri.

Pühapäeval, 22. veebruaril s. a kel! 11 e. 1. Tallinna maani. 4.
Luha teemajas. Kui kell 11 tarvilik arv liikmeid kokku ei tule,
algab koosolek kell M.30 liikmete arvu peale vaatamata.

Tantsu vaheaegadel ettekanded. Mängib:, „Rolfs-Band“

Algus kell 9 õhtul. Sissepääs 65 senti.

Õmblusmasinate, jalgrataste, grammofonide

Lugupidamisega

Aleks. Palkman
(Eesti kiriku vastas).

Vastutav toimetaja; Hans lill.

maja

Peetri aguli või Joaorgu (Juhkentali)
Teat. s. 1.1.„ Maja“.

Väljaandja U.-Ü. «Põhja Eesti4*,

trüft, Rarwa,. Rah« ,. „

