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M. Rootsi kauplused
Kohtla-Järvei ja Kohtla jaamas võtavad vastu

Viljandi linavabrikule ketramiseks ja kudumiseks linu ja takku.

Walge mantliga falateadete-tvrija Eesti-Wene piiril.

Verine kokkupõrge Terbinka sool
Tundmata suusataja tahtis põgeneda üle Piiri. Eesti piiriwalwurile teispoolt piiri awati

tuli.—Wastastitku laskmisel walgetes riietes suusataja ja piiriwalwur said surma?

Nöuk. Weue wõimud ootasid suusatajat tähtsate'teadetega?
PÜHapäewa hommikul kella 8 paigu

dete-toojat, wastu wõtma. A. Pihu

toimus Eesti-Wene piiril Dolgaja-Niiwa küla lähedal Terpinka sool merine

awas tule wastu ja haawas, nagu on
atwata, surmawalt tundmata walge
mantliga meest ja SSSRll piiriwalwurit, kes tema peale laskis. Seejärel A.
Pihu, raske haaw kaelas, põgenes kor

wahejuhtumine. Me soo lähenes piirile
keegi tundmata mees suuskadel, kes kan

dis walget mantlit, et jääda lumisel la
gendikul märkamatuks. Kui meie piiri

olnud Kobõljaki kordoni ülema abi.
Kuhu kadus walge nmntliga mees, seda

wenelased ei ütle teadwat, mis wift

doni poole.

jääbki selgitamata, kuna meie wõimude

walwur reamees Albert Pihu, kes oli

Selle piiriwahejuhtumise selgitami

postil, katsus meest kinui pidada, awas

seks astusid sündmuse päewa õhtul kokku

talle teispoolt piiri tule üks kahest

Eesti--SSSA'i piiriwalwe-ülemad. Nõu

SSSR'i piiriwalwurist, kes olid tulnud

pidamisel otsustati wahejuhtumise uuri
miseks moodustada mõlema riigi walit-

suusatajat, oletatawasti mõnd salatea-

suste poolt määrataw erikomisjon. Wenelaste seletust mööda piiril meie walwuri läbi haawata saanud piiriwalwur

kohaletulekut mõlemad mehed — kas
surnult wõi haawatult — olid sündmuse
kohalt ära wiidud.

PwiiMlnise imilcls etUomision.
Laskja —Nöuk. Wene Kod Sljaki kordoni ülema abi.
Kulm Kadus me montllSi suusataja?
Toimetuse töö lõpuks selgusid mõne
sugused seni selguseta olnud asjaolud
wahejuhtumise whta Eesti-Wene piiril.

Nõuk. Wene piiriwalwur on Kobõljaki

Pühapäewa õhtul oli Komarotvka
kordonis Eesti ja Nõuk. Wene piiriüle-

kordoni ülema abi ja tema kaaslane —
eestlane — oli üks kordoniülem. Wene
lased seletawad nüüd, et nende piiriwalwur saanud küll haawata ja toime

mate teistkordne nõupidamine, mis kes

tatud kordonisse meelemärkuseta olekus.

tis üle 6 tunni. Eesti piiriwalwe üle

Kuhu kadus walge mantliga mees, seda
wenelased ei tea. Kohal, kus tundmatu
surnult langes maha, on rohkesti jälgi,

mad ei kahtle, et wahejuhtumine leidis
aset Eesti territooriumil, kuid selle sele
tusega ei jäänud päri wenelased. Nad
wõtsid nõupidamise-protokolli üles ette
paneku, et wahejuhtumise asukoha kind
laksmääramine antakse wastawa komis
joni hoolde, kes wõtab ette kohapeal de
tailsed mõõtmised lahkarwamiste ära
hoidmiseks.

Kohapeal koostatud waatlus- ja

mis lähemad kõik Nõuk. Wene poole.
See lubab oletada, et wenelased toime
tasid salapärase mehe raskelt haawatuna

wõi surnuna üle piiri. Oletada wõib
weel, et suuskadel mehele oli tulnud
wastu teisigi Rõuk. Wene piiriwalwureid, kes aitasid haawatud, wõib olla
ka surnud, kindlasse kohta toimetada,
enne kui eesti piiriwalwurid jõudsid

Pühapäewa hommikul kella 8 paigu

nud ette sageli Nõuk. Weue piiruvalwu-

lapärane piirijooksik. See õnnestus

oli Eesti-Wene piiri! Dolgaja-Niiwa

juurdlusprotokoll esitati piiriwalwe walitsusele ja siseministrile. Arwatawasti

rite poolt wangistamisi. Eesti marjuli

neil hästi ja waewalt läheb meie ameti-

moodustatakse wabariigi waOtsuse poolt

küla lähedal, piirikordonist umbes 31/*
kilomeetrit Terbinka kordoni poole, tõ
sine wahejuhtumine Eesti ja Nõukog.-

sed weetakse üle.piiri ja wabastatakse
wangist mõnepäewase kinnipidamise

wõimudel korda tema isikut kindlaks

järele.

erikomisjon, kes asub lahen
dama wahejnhtumist piiril.

Wene piiriwalwurite wahel. Dolgaja

Ametiwõimude Komarowkasse jõu

Pühapäewa õhtul oli Eesti-Wene
piiril

oli esmaspäewa hommikul parem. Kui
paistetust ei tule, mis haawatu elu pa
neb ohtu, siis wõib loota õige peadset

et meie piiriwalwuri kuulist tabatud

paranemist.

Niitva küla poolt
lähenes piirile suuskadel mees,
kes oli kaetud walge linaga. Tundmatu
lähenes piirile, jättes tähele panemata

Eesti piiriwalwuri Albert Pihu
kolm hoiatuspauku.

Nöuk. Wene pool piiri wiibifid sa

teha.

des selgus, et

Esmaspäewa hommikul selgus weel,

wahejuhtumine piiril wõtaü õige sala

kohtamine,

pärase ilme.

Narwa-Jõesnu tööta töölised

kus tuli harutusele hommikul asetleid

tööd saanud.

nud wahejuhtumine.

Nimelt oli teatatud Dolgaja-Niiwa
kordonist Komarowkasse, et Nõuk. Wene

piiriwalwurite poolt on

nisteeriumilt saanud hädaabitööde peale

ta Eesti piiriwalwuri rms Albert P i°

1.000 krooni ja alewiwalitsus on häda
abitööde peale määranud 500 krooni.
Peale selle on weel loota ministeeriumi

kõneles kordonisse jõudes järgmist:

kes arwatawasti olid tulnud wastu
suuskadel mehele. Kui eesti piiriwal

Kiirustati, et jõuda kohale. Kordonis
tuli lahkuda reelt ja teekonda jatkata

Narwa-Jõesuu alewiwalitsus on mi

Huwituseta pole siinjuures ära tuua

h u seletust sündmuse kohta. A. Pihu

ära wiidud mõlemad mahalastud
mehed.

nil olles märkasin umbes kella 8 Paigu
Dolgaja-Miwa küla pooü

poolt 500 krooni. Saadud summade abil
on alewiwalitsuse poolt hädaabitööd kor
raldatud mees- ja naistöötutele, kusjuu

üle soo Eesti-Wene piirile lähenewat

res kõik tööta töölised nüüd on tööd

haawates teda kaelast. A. Pihu, nähes,
et tema elu on hädaohus, laskis tund
matu peale, kes oli waewalt 30 sammu

mis asub Dolgaja-Niiwa kordonist um
bes 3Vr k-meetritTerbinka kordoni poo
le. Wäsinutena jõuti soole. Wahejuh
tumise kohal oli eesti piiriwalwur püs
siga. Kohapeal selgus, et kadunud oli

kaugusel, ühe paugu.

tuure pambuga ja walgesse linasse mäs

Mees suuskadel wõis olla piirist eemal
kõige enam 200 meetrit ja minust waft
100 meetrit. Hüüdsin:
„Seisa!"
Tundmatu heitis hetkeks pilgu minule

mvaS Rõuk. Weue piiriwalwur Albert
Pihu peale tule,

Tundmatu langes surnult maha.

Siis A. Pihu pööras ümber ja kihutas
ühe paugu Nöuk. Wene piiriwalwuri
peale, kes samuti wajus elutult kokku.
Eesti piiriwalwur, kes oli raskesti haawatud, põaenes kordoni poole. Paukude

peale olid Dolgaja-Niiwa kordonist
jovsnud wälja kordoniülem Hans Kaa
rik ja teised piiriwalwurid, kes
leidsid teelt haawatu

ja toimetasid ta peale esimese-abi and
mist 1. diwiisi laatsaretti.
WahejuhLumisest Dolgaja-Niiwa kü
la aü Eesti-Wene piiril teatati otsekohe

Narwa jaoskonna piiriwalwe ülemale
kol. Scherwelile, kes sellest informee
ris Narwa kaitse- ja kriminaalpolitseid

ning kohtuuurijat. Umbes kella ‘Ml
paigu sõitsid hobustega Narwast wälja
sündmuse kohale kaitsepolitsei komissar

A. Tamm, krim.-politsei abikomissar
G. Z e i s i g, kohtuuurija K. U l e m ja
politseiametnikud, et panna toime koha

peal juurdlus ja seada kokku waatlusprotokoll.

Juurdluse alul selgus, et. eesti piiriwalwuri poolt mahalastud salapärane
mees suuskadel

on hakanud tulema Narwast.

Komarowka küla läheduses on pööra
nud mees raudteelt lõunapoole metsa ja

sealt suundunud Terpinka poole, kus
puudub piiri tunnus — traataed.

Terpinka rabasoo on läbipäästamatu suwel. Laukaaukude ohu pärast hoiduwad soost kõrwale ka piirijooksikud.
Sügiseti söandawad minna soole mar

jule ainult Dolgaja-Niiwa talunaised.
Et soo Peal puudub traataed, siis on tul-

Piiriwalwur rms A. Pihu termis

kahe riigi piiriwalwe jaoskonna-ülemate

mal ajal kaks Nõul. Wene piiriwalwurit,

wur tahtis pidada kinni mehe,

sündmuse kohale.

„Pühapäewa hommikul piiril tun

jalgsi läbi sügama lume sündmuse kohale,

tundmata meest suuskadel.

Ta oli omale selga tõmmanud tvalge
mantli ja pähe pannud walge mütsi, et

jääda märkamatuks lumisel wäljal.

situd mees. Kohal, kuhu ta oli A. Pihu
kuulist tabatuna langenud,
lebasid suusad ja nende kõrwai suur
wereloik.

Jälgede järele otsustades olid piiri ta
gant tulnud mehed tema wiinud ära.
Samuti oli mahalastud Nõuk. Wene
piiriwalwurist järel jäänud ainult we
reloik.

Meie ametiwõimud asusid koostama
waatlusprotokolli. Tehti mitmesuguseid
mõõtmisi ja üleswõtteid, et mäaritleda
sündmuse kindlat asukohta. Kalduti arwamisele, et

wahejuhtumine on aset leidnud Eesti
territooriumil,
kuid see oletus ei leidnud kinnitust weet
pühapäewa õhtul. Meie ametiwõimude
tohal olles, tuli sinna Nõuk. Wene poolt
tz kõrgemat piiriwalwe ülemust,
kes toimisid omakorda juurdlust.

Nõuk. Wene piiriwaImuritelt küsides,
et kuhu nad on pannud laibad, seletati
kindlasõnaliselt: ei meie tea midagi wa
hejuh tumisest,

pole näinud laipu,
weel wähem teawad nad nende kadu

ja kihutas pingutatud kiirusega piiri
poole. Sõitsin piiri äärt mööda talle
wastu, et
ära lõigata põgenemise-tee.

Lasksin isegi kolm hoiatuspauku, kuid
tundmatu, kellel oli suur pakk seljas, ei
näiitud millestki hooliwat ja tema soowiks näis olewat
iga hinna eest pääseda üle piiri.
Samal ajal, kui ma jälgisin põgenikku,
ilmus põõsaste wahelt nähtawale

kaks Nõuk. Wene piiriwalwurit,
kellest üks hüüdis mulle sulas eestikeeles:

„Seda meest ei pea sa küll saamal"

Wenelased olid minu taga umbes 50
meetrit. Lisasin kiirust. Jõudes tund
matust umbes 30 sammu kaugusele, kõ
las seljatagant pauk ja ma tuudsin tera-

mat walu kaelas. Taipasin, et
olen wäljas elule ja surmale.
Mõtlemata tõstsin Püssi ja kihutasin
kuuli tundmatu suunas. Kuul tabas ja

seks meie ametiwõimudele. Wõis arwa-

mees langes otseti lumme,
tehes õhus weel abituid liigutusi kätega.

ta kohe, et

Pöörasin kannapealt ümber ja nägin

misest midagi. See seletus oli üllatu
Rõuk. Wene wõimud ootasid meest
suuskadel,

saatsid wastu oma mehed, et üle wõtta
nähtawasti mingeid
tähtsaid teateid.

Suuskadel mehe laiba ärawiimist
wõib seletada sellega, et Nõuk. Wene
wõimud ei tahtnud näidata, kes oli sa-

wenelasest piiriwalwuri käes suitsewat
nagan-süsteemilist rewolwrit. Lasksin ka
tema pihta. Kuul tabas ja mees wajus

küliti lumme. Nägin, ta tõstis käe rewolwriga, et kihutada teist laengut mi
nule, kuid minu kuul oli olnud niiwõrt
tabaw, et tõusew käsi rewolwriga wa
jus abitult tagasi luurele. Langenu kaas
lane hüüdis mulle weel:

leidnud.

Omale witfu.
Mõni sõna naabritalule
„P. Kodu" oma laupäewases nr-is
katsub teha raswaste pealkirjade kaudu

wastasrinda, tuues ära liuna 1929/30.
a. aruande kohta linnawalitsuse seletuse,

märkamata, et ta seejuures ise annab
witsu omale ja oma kaitsealustele. En
dise linnawalitsuse poolt koostatud eelarwe täitmine ei ole olnud praegusele
linnawalitsusele hõlpus, kuna tulude-

lahtrist on tulnud kustutada terwelt

Raudsild Rarwa kaudu SSSR'isse.
8. märtsil saadeti Narwa jaama kau
du Nõukogude Wenemaale raudsild, mis
oli osade kaupa asetatud kahele platwor-

mile. Raudsilla osad olid Saksamaalt
Eestisse toodud laewaga.

Tööliste arv Kreenholmis.
1. märtsil oli Kreenholmi puuwillawabrikus ja majanduse-osakonnas 2.503
töölist.

IX seemnevilja ja katseasjanduse näitus peatub ka Harvas.
Tallinnas awati laupäewal IX
seemnewilja näitus. Näituse awas pöl-

lutööminister A. Jürman. Näitus tu
leb 16. märtsil ka esmakordselt Narwa.

20.000 krooni, mis toetusrahade ja lae
nu näol sissetulekute-osas figureeris,
kuid jäi saamata. Kui eelarwe täitmisel
seetõttu on tulnud raskusi, siis wist küll
kõige wähem Põhjust seda suure kella

külge riputada wõiks olla „P. Kodul".

Keskkooiide-vahelised kiiruisutusevõistlused.
Võitja 1*1 arva tööstuskool.
Püliap. kell ll,3o peeti Narva ühis-

gümn. korraldusel Kreenholmi liuväljal
keskkooljde-vahelisi kiiruisutusevöist-

lusi, mille tagajärjed kujunesid järg
miselt:

500 mtr: 1 Volmer (tööstusk.) aeg

54,7; 2. Oder (ühisg.) — 59,*; 3. Plomberg (ühisg.) — 60,2.

1500 m i r.: 1. Volmer (tööstusk.),

aeg 3.11,a; 2. Kaupmees (tööstusk.)

3.27,»; 3. A. Veideudamm (kolledž) —
3.29.8.

„Mis sa sest said",
siis tundsin, et pea hakkas pööritama ja
ma põgenesin suuskadel Dolgaja-Niiwa

küla poole. Umbes kilomeeter eemal
sündmuse kohast ruttas wastu lordoni-

ülem n.-a.-o. Hans Käärik, kellele
lühidalt seletasin wahejuhtumise piiril."
Haawatu toimetati peale esimese-abi

andmist Dolgaja-Niiwa kordonist Nar
ina 1. diwiisi haigemajja. Siin selgus,

et kuul oli tunginud paremalt poolt
lõualuu juurest sisse, läinud kõri tagant

läbi ja wälja tulnud mõni millimeeter
wercsoonest eemal. Haawatu seisukord
tunnistati raskeks, kuid mitte elnkardetawaks.

Albert Johani P. P i h u on sündi
nud 1909. aastal Wõrumaal, Wiitina
wallas. Peale kaitsewäes sundaja ärateenimist astus ta Narwa jaoskonna pii
riwalwe teenistusse reamehena 1. ap
rillil 1930 aastal.
A. Pihu on kaasteenijate poolt tun
tud julge ja kohusetruu mehena.

3000 mtr.: I. Volmer (tööstusk.),

aeg 7.00,»; 2. A. Veidendamm (kolledž)

7.24.»; 3. Kaupmees (tööst.) — 7.25,0.

rongid krnr.i.

Mimaste päewade jooksul on
^SSR'i sõidu- ja kaubarongid Moskwa-Leningradi ja Kingisepa wahel mitu
korda lumme finni jäänud. Selle tõttu

on sõidu- ja kaubarongid, mis olid
SSSR'ift Eestisse saadetud, tundide
kaupa hilinenud. Üksikutel rongidel on
tulnud Moskwa ja Leningradi wahel iieai üle päewa lumes finni seista.

Eesti riigikogu esindajad Soo
me une parlameni-hooue awamisel.
Soome uus parlamendi-hoone awati
Laupäewal pidulikult. Eesti parlamendi
esindajatena wõtsid osa awamispidustus-

test rigiikogu esimees K. Einbund ja
abiesimees M. Martna. Peale Eesti
parlamendi esindajale wõtsid osa awa-

mispidustustest weel Norra, Rootsi,
Taani ja Läti parlamentide esindajad.

Olen avanud kaubamajas napsi-, likööri ja veini müügi.
Alati saadaval paremad kodumaa

liköörid, napsid ja veinid
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Alutaguse põllumehe päewaküsimusi.
Karja wäärtuse tõstmine peab minema süwendamise töö tähe »rll. Heale Piimale wäürikat tähe

Nr. 28

Veel Voka-Toila koolisõjasf.

„Kui mina vallavanemaks saan, siis toon kooli Vokast Toila"
Voka ja Toila kooli vahe
kordade kohta avaldame

lepanu. Pnhtasordilife wilja ja kartuli kaõwatamisele. — Kodumaa nisul tulewikku. - Wäike-

järgneva arvamise, mis on
tulnud Voka kooli asukoha

kohad elujõulisteks.
f.J u t u aj a min

./ õ h v i j u o s /. o ii ii a a g r o u o o m t E

Huwitaw on märkida ära — tähen
das Jõhwi jaoskonna agronoom härra

edasi ja õhutatud tegewusete.

E. Timusk jutuajamisel meie lehe

on. kasutatud ära kohalikke seltskonna

Knrsusi on olnud mitmelt alalt ja

kaastöölisele, — et üldine
arusaamine karjamajanduse tähtsuses:
on tunduwalt tõusnud;
it+ti laiu püüab wvimalikult paremal ja
suuremat toodangut saarvutada. Piima
headus ja hulk ou tõusnud Jõhwi jaoslvnnas märksa. Jõhwi meierei wõi hiu-

tegelast kui ka eriteadlast maaparanduse,

nati tänawu piimaühingute keskliidu,
poolt paremate hulka Eestis. Ühingu
nreier Oja sai hea wõi eest 150 kr. ra
halist autasu ja diplomi. On selge, e:

ustu maa sisse.

Kontrollühingute tähtsuses ou põllu

mehed täiesti teadlikud. Jaoskonnas

majapidamised on siin juba täieliselt
oma puhastele sortidele üle läinud.

Kindral A. Tõnissoni talu Ediftl,

ringi. Asutamisel on ka kolmas kont
roll-ring. Kontroll-asjanduse alal on
läinud jaoskonna agronoomi töö ka
wäljaspoole. On juure asutatud kont-

ger ja mitmed teised põllumehed on
olnud puhta-sordiliste wiljade pioneeri

Wirnmaa parem kari kuulub Toila
koatroll-ühingusse.

Karjaarendamise töös on astutud
alles esimesi samme, kuid karja wäärtuse
lõstmine peab minema süwendamise töö

tähe all. Piima headust tuleb püüda
weelgt tõsta.

Põllukultuurile

ei ole langenud wähem tähelepanu.
Kunstwäetuse kasutamine on olnud iga
aastaga suurenew. Tänawu on loomulik

langus, sest põllusaaduste hinnad ou
madalad, kuna kunstwäetiste hinnad püstwad.

Puhtasordiliste kartulite wäljakujun

rohkem lapsi kooli, kui Toila oma agu

pane, Waiwiuo, Küunapõhja, Kvnju,

litega kokku.

Woka ja Pühajõe, otsustasid, et kool tu
leb walla keskkohta, Woka asundusesse,

Miks tahetakse kooli Toilas Põhjus
on wäga lihtne. Toila Männiku külas

üle tuua, Woka mõisa härrastemaja
omandada.

elati n. n. „kostilaste ülewalpidamisest",
milline teenistus nüüd on läinud käest.

Seda põhjustasid asjaolud:
Kultide kokkuhoid — läbiajamine ühe
kõrgema algkooliga, mis asub walla kesk
kohas, kuhu lapsed kodunt jõuawad käia,

tes kangesti wallawolikokku kipuwad, et
enne walimisi enese heaks kihutust teha.
Riputatakse kella külge üleskutse: „Kui

ott täinud igat loengut.
Talude rahalisi raskusi
praegusel ajal hinnates peab ütlema, et
agrouoomiline nõuanne, mis siiani teh

töötas waremalt üks kontroll-ring, kuid
liikmete rohkus sundis awama ka teist

rollühingud Waiwarasse ja Jisakusse.

laid ivallale üle jõu ja ka, et pole ka
hele algkoolile lapii. Moka mällu külad,

Kursustel ja loengutel ou vsawött
olnud alati etaw keskmiselt 50 inimest

kontroll-ühingud.

Aa wanadekodu, Kurtna mõisas Luchsiu-

deks ümbruskonnas.

Edukalt töötab la põllumeeste seltsi
iurteerimise-puukt.
Heast seemnest oleneb hea saak,

ta see arusaamine on hakanud kiudla-

malt maad wõtma. Enam ei külita
karukaerast rukist maha, et tulewal aas
tat jälle karukaera lõigata. Suwiwiljade
sotteerimne ei ole weel mi läbi löönud.
Rukki eest kantakft üldiselt rohkem hoolt,
ta on leiwawili, kuid käesolewal aastal
püüdsid mitmed põllumehed

rohkem Mida nisu.

Näib ka nii, et meie nisule hakkab
paistma tulewik, sest wiimase-aja weskiseadeldused lasewad nisujahust walmis
tada ka kõige peenemat leida.

tud, ei ole mitte Alutaguse põllumehi
raskustesse wiinud, nagu mõnelt poolt
ou püütud wäita. Raskuste põhjuseks
jaoti on tollimüürid Soomes meie kar
tulile. Kartuli tündrilt peame Soomes
nüüd tolli maksma 450 senti. Teised
lile waba pääsu Soome. Soomes peab
siis kartuli-tünder maksma wähemalr
1000 senti, mis teeb wõistluse raskeks.
Alutaguse põllumehed ongi seetõttu raskustes.

Meil on hulk wäikemajapidamisi,
kus peab elama terwe perekond, aga mis

ei suuda neid toita, kuna ei ole arenda
tud wäikemajapidamistele wastawalt
majapidamise-harustd wälja. Aiandus
ja kodulinnukaswatus on lapsekingis.
Kõige suurem rõhk on nüüd langenud
peamiselt wäikekohapidamiste elujõu
suurendamisele.

10-hektaari!ine koht wõid ja peab pi
dama 6-hingelift perekonda ülemal, fiin
ei saa teisiti.

Agronoomiline büroo on astunud

misjon awaldas teate ajalehis, et hoiu
summade omanike nõuded panga wastu
rahuldatakse 44°/® suuruses, kuna riigi

kaudu ou wiidud põllumehi tükk teed

rimisele.

nõuded panga wastu leiawad rahulda
mist täiel määral, s. o. 100®/o suuruses.

Kommertspanga läbi ou saanud kanna
tada Narwas ja selle lähemas ümbrus
konnas Ae 400 hoiusumma-omaniku,
peale selle mõningad asutused ja firmad.

sukoht memorandumi wäljatüütamise
ja selle riigiwanemale ning majandus
ministrile esitamise asjas wõeti koosoli
jate poolt wastu. Ettpanek, et memoran
dumisse wõetaks sisse punkt, milles nõu

takse wähemate summade omanikele
hoiusummade tasumist täiel määral, ei
saanud enamust, üldist rahulolematust

Neli kalurit eksis tuisku.
Märkude otsinguil Lawan saar alt Toila randa.
Reede õhtul jõudis Toila randa õige suuna ja nii jõudnudki Toila ran4 Lawansaare kalurit. Mehed seletasid, da. Kalurid olid puruwäsinud ja näljaet wiimane torm wiinud kaasa nende sed. Öö saatsid nad mööda Toilas ja
kalawõrgud. Rad läinud wõrke merele asusid järgmisel päeroal teele üle lahe
otfima. Õhtul eksinud tuisku, kaotanud Soome tagasi.

Narma raudteepolitsei komissarile mahekiri, mille järele palutakse raudteelaselt
Karl Susilt 5 senti kinuiswara lisamaksu

teel. Narwa raudteepolitseil tuleb nüüd
wallawalitsuse nõudmine ühes kirjawahetusega saata kohapealse konstaabli
juure. Kohapealsel konstaablil tuleb siis

sisse nõuda ja wallawalitsusele ära saa
ta. Narwa raudteepolitsei komissaril tuli
nimetatud raudteelase elukoht kindlaks
teha, kusjuures selgus, et Karl Susi töö

nõuda. See talitus wõtab muidugi aega

tekitas asjaolu, et riigile tasutakse hoiusummad täiel.määral, kuna isikud ja asu
tused saamad hoiusummadest kõigest 44°/»
tagasi.

Memorandumi wäljatüõtamise ko

misjon waliti 6-liikmeline. P e r e -

pletschikow, Blös, Rutschstein,

Eller, Pihl au ja Pelin. Selles

memorandumis, mille wäljatöötamiseks
komisjonile anti nädala-ajaline tähtaeg,
nõutakse kõigepealt, et hoiusummade
omanikud saaksid täiel määral rahulda
tud. Memorandumi esitab riigiwanemale
delegatsioon, mille koosseis määratakse

kindlaks kahjukannatajate järgmisel
koosoleM, mis peetakse 15. märtsil.

W e si jões kõrge.

Kõrge wesi Narwa-jöes linna kohal
püsib edasi. Läinud reedel oli wesi null
punktist liuna piirkonnas 2 meetrit 38 sm
kõrgemal.

Hea kalasaak Narum-Jõesuus.
Narwa-Jõesuu alewist käib praegusel
ajal merel kala püüdmas 25 kaluri üm

ber. Pikemat aega oli kalapüük merel
wilets, kuid nüüd on asi paranenud.
Räimepüü! merel ou rikkalikumaks muu
tunud ja kalurid saawad püügist rahuldawat sissetulekut.

Naiskvdu-ksilse koosolek.
Naiskodukaitse juhatus palub liik
meil mitmesugusteks läbirääkimisteks
teisipäewal, 10. skp., kell 20 ilmuda

malewa staapi. Juhatus.
P ahelJf^:SAJllj) VENE ET Sl AS.

Vaade Rialto sillale, mis pärast äge
daid lumetuiske Ülem-Itaalias iile hulga
aja on jälle lumega kaetud.

Paremal:
HELVEETSIA TALVE KUURORT
ZERMATT
Matterhorni (tagapõhjal) jalal cm

ränkade lumesadudega ja laviinidega
muust maailmast täielikult lahutatud.
Teed on lund nii sügavalt täis, et ise0 lumesahad si pääse emm läbi,

raudteelaselt Karl Susilt 5 senti sisse

ja kulu ja lõppude-lõpuks saab wallawalitsus 5 senti.
t-.n «««nn murran »irnim > rmiwmi— «MnMiaaiaHMMMi

H4. inin; e s el e m a a h a r i nr r j e g a äraelamine kindlustatu d.
Waiwara mõisa maadest, Sooküla

raiestikust, ja Auwere jaama juures
põllutööministri abi 5. märtsil 15 maa
saajat, kellele krundid wastawalt maa

tähelepanu just wäikekohtade organisee

pühapäewal juhatas A. Rutschstein,
protokollis OL Pihlau.
Imtsiatiiwgrupi poolt esildatud sei

wallawalitsuseit, nns asub Walgamaai,

planeeritud uudismaa-kruntidele määras

Narvas ja ümbruskonnas ligi 400 kahjukannatajat.

deerimiskomisjoni awaldise puhul.
Rägu teada, mõne kuu eest pankrotti
läinud Kommertspanga likwideerimisko-

Nõutakse politsei kaudu 5 seuti kinnisvaramaksu.
Paar päewa tagasi saabus Kuigatsi
tab Sonda-Mustrvee kitsaroopalisel raud

samme wäikekohtade organiseerimise

Panga Narva osak. hoiusummade omanikud nõuavad rahuldamist täiel määral.

ses toas Kommertspanga kokkuwarisemise

Selge ja päikesepaisteline ilm püha- et kõnniteil sulas lumi ja weenired jook-

sihis. Tänawu pühendatakse suurem

Kammertsoanoa asias i

läbi kannatada saanute nõupidamisel,
millest wõttis osa ligemale 100 isikut,
kärutati ftisukohawötmist panga likwi-

Päitesepaistenc pühapaew tõi rahwast murruna tänawaile. Kuldnokad juba wäljas!

Kuidas mõnes wallkwnlitsuscs asju aetakse

kandis Wirumaa näituse nime. Näituste

Panga Rarwa osakonna hoiusummade
omanike imtsiatiiwgrupi poolt awaldatigi nüüd üleskutse kõikidele hoiusummade omanikkudele ühiseks nõupidami
seks kokku tulla, et seisukorda kaaluda.
Seda nõupidamise-koosolekut läinud

,,Ju walju talwe walitsus...“

täis. Keskkonna päike soendas juba nii,

dust ja linna põgenemist wähem.

Pühapäewal E. s. „Jlmarise" kolla

A. W.

leku-allikas ja sellepärast ei saa karjapidamist unarule jätta.
Wmkekohad tulewad elujõulisteks teha.

kaudu.

nisu ja kaera kaswatamine. Suuremad

dakse näha, kuidas Männiku küla eided
kuni merekaldani kõik oma walimissedelid kõlistaja kasuks kasti laiemad!

rohkem, kui neid suudetakse tarwitada.

kaswatuse usaldusmehi, kes sordi kartu
leid teistele põllumeestele müüwad.
Rukki sortidest on püütud kaswatada
peaasjalikult
Sangaste rukist.
Woka, Kohtla ja rannaäärsed külad kas-

gaste rukist. Käsil on puhta-sordilift

dust ja algkooli kõrgemates klassides käi
sid ainult jõukamate talunikkude lapsed

mina wallawanemaks saan, siis toon
tooli Mokast Toilasse!" — Ja wift wõi-

Piim on ikkagi talus peamine sissetu-

WÜile on toll igalpool peale pandud
ja maailm produtseerib karjasaadusi

Agronoomil iile töö läheb
tegeliku töö ja loengute niug kursuste

näitus oli juba 5.000 osawõtjaga ja

et Toila külla toodi kogu walla lapsed
kokku, kuid siis ei olnud weel koolisun

Seda kasutawad mitmed Toila mehed,

päewal oli Narmas murruna rahwast sid rentslisse. Soojade ilmadega on ka
tanawaile meelitanud. 1. diwiisi orkestri esimesed kewade-kuulutajad kuldnakontserdi ajal Wõidupuiestik, kõnniteed k a d — platsis. Pühapäewal nähti neid
ja hobuseteegi olid tungil jalutajaid talwe-wiijaid Peetri linnaosas,

damise töö on alanud. Mitmele poole
on asutatud puhta-sordiliste kartulite-

watawad kõik juba puhta-sordilift San

luna Toila asub ühelpool walla otsas.
Waremalt see oli weel kuidagi mõeldaw,

riigid maksawad küll rohkem, 600 senti,
tuid seegi, alam-toll ei luba meie kartu

Kui meie maa 45.000 popsi- ja wäikekoha omaniku perekonda end ise täie
liselt toidaks, siis oleks ka meil tööpuu

Tegewusse on rakendatud muu hul
gas ka Jõhwi põllumeeste selts, kes on
juba korraldanud kaks näitust. Esimene
näitus oli 1928. aastal, kohalik, 3.000
osawõtjaga, 1930. aastal korraldatud

Toilast — üks täiesti koduta — ja kat

UENÜ osakonnad Walastes, Kayulas, WokaS ja Järwel on töötanud käsi
käes ja noortes kaswatanud tahtmist ja

Jõhvi jnosk. agr. K, Ti uusi*.

laial! püüti asju ajada, oli ka Woka
wallawolitogul kawatsuü kaks algkooli
awada: üks Päikesse, teine Toila. Jõuti
,listi enne weel arusaamisele, et kahe
algkooli ehikamiue ja ülewalpidamiue

Noored on tööle rakendatud.

piimanõule, aianduse ja karjanduse

Karjamajanduse alal eriti tähtsat
osa on etendanud

T o i m.

Waba riigi aegadel, kus meil wäga

ei oleks saanud oma lapsi üldse pidada.
Praegu on Woka kooli internaadis 60—
70 lapse seas 21 last, kelle täieline ülewalpidamiue tasutakse hoolekande raba
dest. Nende 21 lapse hulgas on 5 tast

sutagu neid pauna Mokasse siis „kost0'
peale, mida Toilas oleks tulnud teha.
Toila ei kujuta erilist keskkohta, nagu
arwatakse; üksi Konju asundus annab

alalt.

meieril kõige rohkem tööd on olnub hea
wöi walmistamisel, kuid head wõid saab
walmistada ainult heast puhtast piimast,
milline arusaamine ka põllupidajate hul
gas on lewinud just agronoomilise setgituse-töö waral.

pooldajate ridadest.

Timuskiya.)

Praegu nõutakse kooli kõik lapsed ja
Toilas internaadi puudusel kehwemad

saajate kalduwustele ja majanduslistele
wõimetele kätte antakse Narwa maakorralduft komisjoni alalise liikme poolt.

Nimetatud maasaajad ühes perekon
dadega moodustmvad 84-liikmeiift hul
ga, kellel tulewikus maaharimisega ära
elamine kindlustatud, üksikutes perekon

dades kõigub liikmete arm 12—2-ah
neist tööjõulist inimest 8—2 perekonna
peale.

iM iraicifo Dl. twHMiM uoMeL
Osakonna esimees waliti tagasi kaheksandat korda.
ÜENÜ Waresmetsa osak. laiendatud
juhatuse (enne 6, nüüd 10 liiget) ame-

Peakoosoleku pidasid juba näite- ja lau-

tite-jaotamise koosolekul waliti esimeheks

weel põllumajanduse-, karskuse-kirjan-duse- ja spordi-harul.

tagasi kohaliku algkooli õpetaja Hans
Kupits, kes juba 7 aastat wahetpidamata osak. juhatuse tegewuft juhtinud.

See püsiwus ryäärib erilist allakriipsu
tamist, sest tawalised lahkhelid paljudes
ntaaseltsides ei lase juhte kaua püsida

kohal. H. Kupits ou suutnud oma lähe
matesse kaastöölistesse noorsootöös juba

tegewuse algusest peale sisendada lep
likkust ja wastastikust arusaamist, mille

tõttu Waresmetsa noortel on läinud
korda toime tulla ka niisuguse ühisettewõttega, nagu seda on uue rahwamaja
eyctamine.

Sama! koosolekul waliti abiks esi
mehele K. D a d o n w, laekuriks A.

Paabus, abiks L. Põdra, kirjatoi

metajaks K. Karp, abideks H. Malm

ja L. Karp, arhiwaariks H. Kask.
Wiimase ülesandeks jääb pidada kroouika-raamatut, kus leiaksid fikseerimist
kõik osakonna tähtsamad eluawaldused
Uuel-aastal on Waresmetsa osak. tegewuses märgata uut hoogu. Tegewusharud, armult 5, peawad Peakoosolekuid,
koostawad töökawasid ja waliwad juhte.

lu-muusika-harud. Ees on koosolekud

Naiteharu walis omale kaks näite

juhti, K. Dadonowi ja K. Karbi,

ja kummalegi näitejuhile ühe abi. Koo

rijuhiks waliti tagasi A. Rääst.

Juliette Roletsky ZF-a.
lawategewuse juubel.
J. R o l e t s k y, Narwa tvanemaid
näitlejaid, pühitseb tänawu oma laww
tegewuse juubelit. Sel puhul kantakse

ette „Jlmarises" Minna Ganti rahwatükk ,.R o i n i l a talu s", juubilariga
Anna-osas.

See lawateos on omal ajal suure
menu osaliseks saanud ja eelolewa juubelietenduse huwi köidab weel eriti asja

olu, et tükis mängiwad kaasa kõigile
tuntud tegelased, nagu Joh. Hansing,
Adele .Brikman, Helene Jürgens, Jtm

Sahk, A. Arry, W. Muurmetsä, R.

Waldhos j. t.

Lawastaja Joh. Hansing, dekorat
sioonid kunstnik A. Normakilt.

Alutaguse Elu

Nh 28.

Jõhvis poliitilised kired rahunemisel.
Pühapäevane töökoosolek alevivolikogus.

Endise alevivalitsuse väärnähtuste kohta ei võetud seisukohta.
Kuuajalise waheaja järgi oli püha

päeval, 8. märtsil, Me Jöhwi alevi

lega, et alewiwanem toob vande aktid
H. Lille ette, kes siis

volikogu koos. Koosolek oli kutsutud

lõpuks wannutamise akti teostab.

kokku kella 3-ks päeval alewiwalitsuse

ruumesse. Kohale olid tulnud volinikud ja alewinõunikud viimseni. Endine
alevivanem A. Käbin, kellel wahepeal

teine jalg haiglas amputeeriti, liigub
karkudel. Samuti on ausalt kohal end.
aletvinõunik Pertensi lühikaswuline ko
gu. Pertens puudus teatavasti Jõhwist kauemat aega ühenduses Tartu
„He!iose" protsessi tulemustega. Kuigi
mõnelt poolt eeldati, et koosolek läheb
ärevaks, tuli hoopis wastupidine nähe:
koosolekust sai rahulik töökoosolek.
Esiteks hakkavad juba kainemad arusaa

Alewiwanem R. Lepik kannab
ette järgnewalt teadaanded, millest esinrene sisaldab teate, et Wiru maawalit-

sus on pannud ette Jöhwi rahukohtuni
kule

tühistada eelmise wolikogu koosoleku
otsused.

Põhjuseks, nagu meie tol korral ka tea
tasime, on see, et kwoorum polnud taie

lik. Sisuliselt see tühistamine enam
tähtsust ei oma, sest seal-olnud küsimused

on kõik kokkukutsutud koosoleku päeva

korras. Teine, pikem teadaanne on

diseid muigeid, sest siin pole enam mi
dagi revideerida. Ettepanek kukub läbi.
Teisi ettepanekuid aga esile ei tooda,
alewiwalitsuse nimel teatab Lepik, et
seal pole küsimust kaalutud, revisjoni
komisjon, mis aktis nõuab asjaosaliste
kohtu alla andmist, ei too ka oma ette
panekut millegipärast volikogusse
ning küsimusest minnaksegi waikides üle.

Sisult tähendab see seda, et asja peab
nüüd otsustama maavalitsus.
Teised päevakorras olnud küsimused
läksid aga

haruldast üksmeelega.
Alewiwalitsuse ettepanekud saawad kui

mitte kõik 18, siis 16 häält ikka poolt.
Nii võetakse selle wahekorraga vastu
alewi 1929/30 a. araanne
99 299 krooni 32 sendi suuruses, 598-

legermlses

Wiru maavalitsuse rewidendi L. Kahkra revideerimise protokoll. Wälisrewident revideeris alewikassat, kus leidis
kõik korras olevat.

küllaldasel määral taktiline ja elujõuline
olnud,

Suurem põhjus rewideerimiseks aga
oli kontrollida prokuröri ettepanekul, kas

nii et igakord ei leita põhjustki oposit

wastawad alewi rewisjoni-komisjoni

avaldatakse protesti omavalitsustelt

siooni tegemiseks.

andmed eelmise alewiwalitsuse väärnäh

piirituse ja alkoholiliste jookide keeluõi-

tuste ja puudujääkide kohta tõele. Pi

guse äravõtmise kohta, tehakse Wiru

kast protokollist selgub, et

maavalitsusele ettepanek

mised tvolikogus ülekaalu võtma ja tei
seks uus alevivalitsus eesotsas alewi-

wanem R. Lepikuga on seni oma

Koosoleku alul tekib küll pisitilluke

arusaamatus. Wolikogu juhataja H.
Lill annab juhatuse awamise järgi ko
he oma abile J. Odenile üle, kellele
alewiwanem teeb ettepaneku uued woli-

nikud Kefsler ja Wildenau ära
wannutada. Oden ei tee asjast wäljagi,
ainult punetab. Lill ei taha hakata wan-

paigutada igaaastane jõululaat Jõhwis

joontes õiged.
Alewiwanem teatab, et maavalitsus soo-

7. ja 8. detsembrile senist 19. dets.

wib alevivolikogu seisukohta selles as
jas. Sama küsimus oli päevakorda võe

ning kustutatakse rida makse maksujõue-

tud 7. punktina. End. alewiwalitsuse

Koosoleku juhataja lõpetab koosoleku
kell 5 õhtul; seega kestis hulga aja ta
gant Jõhvis olnud töökoosolek poolteist

poolehoidjatest teeb Oden ettepaneku va

nitatud. Piinlik seisukord laheneb sel

kontrolliks. Ettepanek toob muidugi ül

lida komisjon, mis asju weel korra

Zllgaiv lumi sitas iile piid.
Putkas umber.janud teele jäänud Gesti piiriwalwuri nina alt

Kolmas katse viis kangekaelse Tallinna poisi sihile.
piiri äärest 16-a. Theodor Kaisfieldti. Teel kordonisse pääsis poiss
lahti piirivalvuri käest ja jooksis tagasi

piiri poole. Tee oli niiwõrt umbes, et
piirinmlnmr ei jõudnud järele, lasta aga

ei tohtinud, sest sündmus juhtus piiri

ääres ja kuul kuul oleks joosnud Ae
piiri, mis oleks olnud piiristaduse rikkumine. Jooksik pääsis õnnelikult üle piiri,

kus ta vangistati Rõuk. Wene tunni
mehe poolt.

T. Kaisfieldt tegi esimest korda katsel

üle piiri minna 28. veebruaril, kuid ta
tabati. 3. märtsil oli Poiss jälle Komarovkas, kuid selgi korral tal ei õnnestunud eesti piirivalvuritest nägemata
jõuda traataiani. Kangekaelne noormees
ei kaotanud usku ja tegi 7. märtsi hom

mikul uuesti katset. Seekord tal õnnes
tus ka pääseda ihaldatud maale.

T. Kaisfieldt on pärit Tallinnast.
Ta on ametiühingute aktiivsemaid noortegelasi. Poisi ema elab Tallinnas, kuna
isa on Wenemaal.

Warwa raefeemjaö koos.

Laenu- ja hoiukasfa asutamine teoksil. — Qmaivalitsufe-teenijate liibu
asemtke-kogu koosolek Wirumaa laulupeo aju! Narmas.
Läinud nädalal pidas Narva linnateenijate selts oma aastakoosoleku linna-

raes. Koosolekul juhatas F. Werberg
ja protokollis K. R e i Nr a n. Kinnitati
läinud aasta aruanne, samuti eeloleva
aasta eelarve. Suuremaks kavatsuseks
seltsil on omavahelise laenu- ja hoiukassa asutamine. Wirumaa laulupeo ajal
peetakse Narvas omawalitsuse-teenijate

wastawalt Wiru maavalitsuse nõuetele,

rewisjoni-komisjoni andmed on üld

nutama, sest käesoleva aasta peale pole
tema tvalimine wolikogu juhatajaks kin

Laupäeva hommikul tabas Komarowka kordoni piirivalvur Eesti-Wene

kroonilise ülejäägiga, täiendatakse
puudused maksumäärades

liidu asenrike-kogu koosolek; samal ajal
kavatsetakse pühitseda ka seltsi 10 a. te
gevuse juubelit.
Juhatusse valiti: M. W a a r p u u—

esimees, K. Reiman — sekretär,
O. Upsi — kassapidaja, N. Tenn eberg ja M. Speek — ametita juha
tuse liikmed.

„ken5>inir2tzugL" masmebe iwbuzele oiza.

asemel

tui! ning "antakse välja majaplatse.

tundi.
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MII ristKusti linna liistono.
Autobuse-liinid Narma linna admirnstratiiw piires ühe ertewõtja kätte.
8 autobuft kindla plaani järele käima.

Wabrikute-rajoon südalinnale lähemaleNarva linnavalitsusel on kavatsus
anda rendile pikemaks ajaks mõnele

Rakvere tänava rajoon. Wiimane ühen

ettevõttele autobuse-ühenduste pidamise

kooli eest mööda Rakvere tänavale.

ltnnas. Küsimus oli harutusel neil päe
koostati üksikasjaline lepingukava. Ka
rva järele antakse välja autobuse-liinid

Sõiduplaan koostatakse nõuete-kohaselt,
võetakse arvesse tööaega vabrikutes ja
ametiasutustes, koolitöö algus ja lõpp;
kalevi-, linavabriku elanikke tooks auto

Narva linna administratiiw-piirides

bus turule ja viiks tagasi. Samuti on

ühele ettevõttele, kellega linnal õnnes

autobuste sõiduplaan kooskõlas rongide
tuleku-mineku ajaga ja laevasõiduplaaniga. Sõiduhind on 10—35 senti, ühendust-maa pikkuse järele, mis Narva olu
dele peaks olema vastuvõetav.

vil linna majanduskomisjonis, kus

tub sõlmida lepingut soodsail tingimusil.
Narvas oli seni autobuse-ühenduse-

pidamine J. Paadi käes. Autobus liikus
Peetri platsi, Kulgu sadama, raudtee
jaama, linna sadama ja Siiwertsi va
hel. Uue kava järele on nähtud ette
võrdlemist tihe autobuse-ühenduste võrk.

Käima hakkaks vähemalt 3 autobuft
kindla plaani järele. Juure võetakse
senistele autobuse-ühendustele tveel

Peetri plats^ Jaanilinn, kalevi- ja

linavabrik, Kreenholm ning Sepa ja

Tules hävines majaperemehe ja üürniku majakraam.

Kaffiu 7000 krooni.

PÜHapäewal kella Va 12 ajal läks
Narwas Posti tän. nr. 62 vendade Mrs
ja Salomon Kuulmannide kahekordse
puumaja ülemine krrd põlema. Tule

„Eesti Lloidis" 5.000 krooni eest. Tu
les hävinenud kraam, mille wäärtus
6.300 krooni, oli tule wastu kindlusta

tõrjujad jõudsid kiiresti kohale ja panid

Tuli on kuuldawasti algust saanud
üürniku ahjust, mida hommikul oli tub
listi köetud. Alumisel korral asus Bo-

poole tunni kestel tulele piiri. Tules
häwiues majaperemeeste Kuulmannide
ja üürnik H. Liiwa korter. Kuulmannide
korteris jäi tulle: 2 sukakudumismasinat,

üks õmblusmasin, 400 tosinat naiste
rahva sukke, 300 tosinat meesterahva

Lumi raskendab iiikiemist.

tulle osa majakraami ja osa kraami ri

Jõhvi vaheline magistraaltee 2-3

kuti, mille järgi kahju 300 krooni. Hoone

läbipäästamatuks muutunud. Hanged on
üle 2—3 meetri kõrged ja auklised. Sula

tulekul see tee võib saada kaelamurd
vaks, kui võimud, kelle korraldusse teede
korrashoid kuulub, sellele tõsiselt ei hakka
mõtlema.

Eesti-Vene piir „kadunud“.
Suurte lumesadude tagajärjel on
Eesti-Wene piir ühes umbes kahe meetri
kõrguse traataiaga täiesti lume alla jää

nud. Piiri traataeda pole lumest enam
sugugi näha ja selle tõttu on piirijoon
võtnud hoopis teise ilme. Nüüd näib,
nagu polegi enam piiri Eesti-Wene va
hel olemas. Nii sügavat lund kui prae

tuleb kaalumisele.

Tulekahju posti tän. nr. 62.

sokke, majakraam ja riided, mille wäär-

Jõhvi alewi vaheline magistraaltee

Autobuste muretsemine on võrdle
mist kulukas. Kolm head sõidukit läheb
maksma umbes 40.000 kr. Seetõttu —
kuna suurte kulude juures autobuse-lim
kohe ei oleks eriti tasuv — linn on nõus
|i<».mma pikemaajalise lepingu, mille
kava lepinguosaliste vahel lähemal ajal

—' *" - -

Rängad lumesajud
Alutagusel.
meetri kõrgustes hangedes.
Wiimaste lnmetuiskude tagajärjel on

dus läheks Peetri platsilt otsekohe 3. alg

tus 6.000 krooni. Liiwa korteris jäi
kahjusumma on 700 krooni. Kokku on
kahjusumma 7.000 krooni. Põlema läi
nud maja on kindlustatud tule wastu

mata.

denbergi juukselõikamise-äri ja elukorter,

kust jõuti kraam tänawale kanda, mis
selle läbi jäi meest rikkumata. Peremeeste

majakraam jäi tulle, kuna nad ist ei wiibinud kodus, kui majas pääsis tuli lahti.

Samas korteris, kus nüüd elab
üürnik ja tuli sai algust, elanud waremalt noorte majaperemeeste ema Rebekka Kunlmann, kelle pojad enne jöulu
korterist wälja tõstnud.

vene dumping rõhub peole. (Palmipuudepüha peakoosoleKaerte hind langeb. — Vene bensiin
valmistub konkureerimisele eesti ben
siiniga.
Wene dumping ott fessi Eesti oludele

ainult kaudselt mõjunud. Maailmaturul
suruti metsamaterjalide ja lina hinnad
alla ja selle tagajärjel langesid need ka
meil.

Nüüd aga hakkab Wene dumping oma

mõju awaldama ka meie siseturul. Nii
näiteks langeb kaera hind. Eesti kaeru
müüakse 8 kr. 100 kilo, nende hind wa-

ku-päevaks.

Jõhvi tuletõrje peamehe abi lahkus.
8. skp. pidas Jõhvi tuletörje-ühingu
juhatus oma koosolekut. Juhatuse ena
mus leidis peakoosoleku päevaks kõige
sobivama olevat palmipuudepüha. Eel
arvesse määrati maja remondi kuludeks
4000 krooni.

Senine peamehe abi E. S a i k lah
kus omal palvel ajapuuduse tõttu.

Regede-karavanis üle Soome

lahe.

riigi algusest kuni seniajani nähtud.

remalt oli 8,?s—9^» kr. Nüüd pakutakst
Wene kaeru juba 7,w kr. 100 kilo.

Jöhwi piimaühingu aasta

Meie bensiinitüüstus on oma tege
mast alles algamas, aga juba alandab

Nad sõitsid üle Narva lahe Soome

Wenemaa oma bensiini hinda 20—25®/«
mõrra.

matega mõni päev tagasi. Räimekoormatega olid soomlased maale tulnud
Kundas ja Narwa-Jöesuus, kuid tagasi
sõit sünnib ühes karavanis.

gu pole weel Eesti-Wene piiril vaba

koosolek.
15. märtsil peetakse Jõhvi piima
ühingu aasta-koosolek kohaliku tule

30.000 kirja häwitamisele.

tõrje seltsimajas. Päevakorras muu hul

gas läinud aasta tegevusaruanne ja

1930. a. jooksul on väljastamata

6. märtsil asus Narwa-Jöesuuft ho
bustega merd mööda teele 15 soomlast.
tagasi, kust nad Eestisse tulid räimekoor-.

1931. a. eelarve.

jäänud ja kuuluvad häwitamisele 19.982

Kaks poolakat Narma kaudu Wenemaale.

Jõhvi piimaühing, kel 700 liiget, on
suurimaid ühistegelisi ettevõtteid Wiru-

lihtpoftsaadetist, 9.780 juuremaksv ja
510 tähtkirja, mis teeb wälja iga päeva

maal.

kohta 30.272: 365 ~ 83 postisaadetist.

8 märtsil sõitis Narva jaama kaudu
SSSR'iisse kaks poolakat, Leonid Zarnowski ja Lidia Zarnowski.

Saani aisad ja küljepuud purunesid, mees ise ja hobu
ne ei saanud viga.

Reede õhtul juhtus Narwas Posti lähenevat „bensnniratsut" nähes lõi
tänaval Undi mõõbliäri ees auto ja kartma. Autojuht ei saanud küllalt kiihobuse kokkupõrge. Kergeweoauto nr. 22, resti oma sõidukit pidurdada ja nii oli

mida juhtis W. Kreutzer, liikus kokkupõrge paratamatu. Maamehe saajaama poolt postkontori sihis. Autole nii purunesid aisad ja küljepuud, mees
sõitis vastu maamees hobusega, kes ise ja hobune ei saanud viga.

Wargad majas, tulge kohe!"
Alaealised wargapoisid mängisid ninanipsu tabajatele.

Õllepudeli-kratte „piiramas".
Narva jaama lahedal, Waivara

Sündmuse kohale tulid ka kõik lumepu-

tänaval asub end. Laosi õlle- või kaljaladu, kus nüüd peetakse hoiul tühje õlle

hastajad, kellel olid labidad ja teised
lumepuhastusriistad seljas. Eemalt
vaadates näis wälja, nagu oleks uuS
Mahtra sõda algamas. Samal ajal üks
vanamees jooksis raudteepolitsei jaos
konda, mis asub umbes 100 sammu

pudeleid ja muud kribu-krabu. Samas
laos hoidis ka oma tühji õllepudeleid
jaama einelauapidaja, kes pani sageli tä
hele, et laost kaob pudeleid. Warastatud
õllepudeleid müüdi ka einelauapidajale

eemal. Jõudes raudteepolitsei jaoskonda,

tagasi. Paar päeva tagasi toodi jaama

ähkis ja puhkis vanake km vedur:

einelauda üks õllepudel ühe väikese poi

„Wargad majas, tulge kohe, tulge kohe!
Meie saime vargad kätte!" Kuuldes neid

sikese poolt', kelle läbi selgus, et pudel oli

laost warastatud. Läinud pühapäeva
hommikul kella 8 ajal jaama einelaua
pidaja ja teised panid tähele, et lattu,
mis sel ajal oli lukustamata, hiilis 3—4
poisikest, kes võisid 15—16 aastat va

res aga suureks üllatuseks selgus, et- laos

gaid jälginud, lao värava taha ja panid

pole enam vargaid. Lõksulangenud var
gad olid laost põgenenud hoovipoolse

läks korda vargapoisse lõksu meelitada.
Lühikese aja jooksul kogunes lao juure
30—40 inimest, kes kõik tahtsid oma sil

maga lõksus olevaid vargaid näha.

„Nüüd, kus ma teid viimaks ometi kohtan ja

akna kaudu, kuhu olid jäänud järele
ainult jäljed. Seega jäidki vargapoisid
tabamata. Eraisikud, kes olid lao sisse
pnranud, olid unustanud hoovipoolsed

aknad valve alla võtmast, ja seeläbi
lõppeski see sissepitramine koomiliselt.

winSky teda rahustada, talle teha selgeks mõttetu
kahtluse. Lydia ei kuulnud midagi, ta halises ja nut
tis sõnatult endamisi.

kuna teil on mõju Nikolaus Wladimirowitschile, ma
pean teile ütlema, et teie võiksite talle suurt teenet
üles näidata. Ta on hädaohus, see on tõsi... Wõibolla mul õnnestub veel kord asja joonde saada, ent,
Lydia Sergejevita, ta peab meiega nõustama, ta

Kui see meeleheite-purse oli viimaks mööda,
näis ta muutuvat põhjalikult. Ta saavutas ebaloo
muliku rahu jä Pööras ilmsesti sunnitud tundetu

Peab meiega koos tööle hakkama. Meie vajame
teda... Wiige teda ometi selleni! Muidu võib juh
tuda, et mul ei ole alati küllalt mõju tema pääst

hulga hädaohtusid ja et sa seda teed ainult minu pä

sega jahmunud Sawinsky poole:

,Ma mõistan ju, et sa siin võtad endale kaela

miseks..."

rast. Sind võidakse vangistada ja sulle võib juh
tuda halvematki. Wõin ma's sulle panna pahaks
seda, et sa kardad?... Milleks siis tülitseda? Selle

„Jah, jah," kostis Lydia, kes ikka poole sammu
võrra Semjonovist oli ees, ilma et oleks kuulnud,
mis viimane rääkis. „Teil on õigus... Kuid ruttame

vastu ei ole ütelda midagi. Sea end reisiks valmis,
ma tahan sulle olla kõigiti abiks. Mina aga ei lahku
Wenemaalt... Ennemini tahan siin surra, kui võõrsil

nüüd... Küllap hiljem seletate mulle..."

elada..."

Nad seisid prefektuuri ees.

Semjonov läks üksi sisse. Kümtte minuti pärast

ta oli jälle tagasi Lydia juures, kes elutult ja kah

„Asi on joones. Kuid weel on mõningad vor-

nad olla. Kui vargapoisid olid juba sisse

nud välja pääseda. Lao omanik Laos
ta einelauapidaja oli rõõmsad, et neil

Sel ajal kui nad tõtakalt ruttasid kohale, kõneles

Semjonov tungivalt:

vatuna sama! kohal seisis, kuhu Semjonov teda oli

läinud, siis läksid isikud, kes olid var
ka kõige kangem vargapoiss poleks või

2S7

sõnu, korrapidaja-konstaabel tõmbas
palitu selga ja varustades sõjariistaga
tõttas joostes kohale, kus vargad Pidid
lõksus olema. — Kohapeal seletati kons
taablile, kuidas vargad lõksu langenud.
Selle järel läks konstaabel lattu, kusjuu

värava tugeva raudlatiga kinni, kust
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jätnud.

maalsused täita. Ma korraldasin, et ta toodaks kind-

ralstaabimajja. Kui teie tahate teda oodata, siis
tulge minu juure üles; seal on soe. Ma ei või teid
jalta lõikava külma kätte tänavale."
Lydia järgnes talle tõrkumata.

Ta oli väsinud, külmetas. Sest saadik kui ta
kuulus Savinskyle, ta ei olnud weel elanud üle
ühtki säärast tundi, mil ta end nii nimetult viletsa
oleks tunnus.

Pikemalt Lydia ei suutnud end talitseda. Ta
viskus tiivauile, mattis oma näo padjusse ning
närvilik nutukramp raputas teda kogu kehast. Kui
Sawinsky kohkunult tema juure kummardus, Lydia
võttis tema pea oma käte vahele ja nuuksus:

„Anna andeks... anna andeks... Ma olen halb
laps... Kuid olen nii õnnetu... ära jäta mind maha,
sina, kes oled minu... Ma järgnen sulle, kuhu sa ta
had... Sina oled isand; ma ei taha muud, kui sind
teenida..."

Ja ta kattts Sawinsky kirglike suudlusiga. Sa
winsky surus ta oma rinnale, ta põsk sai niiskeks
Lydia pisaraist, ning suutis vaid kogeleda:

„Lydotschka, minu Lydvtschka, ma olen Me
juba ütelnud ammu: Iial ma ei lahku sinust."
Llaude Anet .Maa punase» ntOUui*.

Alutaguse Elu*1

4

Hr. 28.

24. märtsil s. a. anta kse välja avalikkudel! Teatan oma lugupeetud

suusõnalistel

ostjatele, et olen oma

Narvas, Hermanni tao. i. jalaväe rügemendi staabis:

Narva
I Majaomanikku| de Pank oa kin-

lj Kell 10 — loomaliha muretsemine Narva garnisonis

! del raha hoiu-

asuvatele kaitseväe osadele, umbes 45000 klg.

t/Ie Viinud ava

*>) Kell 12 — mustuse väljaveotööd ja

ramatesse ruumidesse
samas majas.
Müügil suures väljavalitus
hooaja VIIMASED UUDISED.

8) Kell 18 - korstnapühkimise tööd Narva garnisonil
tarvitada olevates ruumides.
Pakkumise kindlustusteks tuleb sissemaksta: i) loomaliha

muretsemine — Kr. 1000, - 2) mustuse väljavedu Kr &»,—
ja 8) korstnapühkimise tööd — Kr 50. Lähemaid teateid võistluspakkumiste üle antakse i ja

Meeste- ja naisterahva tolmumantlid.
Palume sisseastuda ja järelevaadata

Kõige austusega J. BEUSON.

Kui võistluspakkumised soovitud tagajärgi ei anna siis
on järelpakkimised 27 märtsil samadel kellaaegadel
1. jalaväe rügemendi majandustiiem.

Alates 9. märtsist 1931 a

Kõnetunnid igal äripäeval kella 12-2 p. .
Laupäeval vastu võtmist ei oi©.

(omas majas)

- koht, sest panga

I tegevuse eest
j vastutavad pan
ga liikmed—

Annal* laenusid
majade, kaupade ja vekslite kindlustusel.

I nikud owa

j kinnisvaradega.

Võiab raž*a joiule

ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid
panga operatsioone.

Joh. Ilves’e
uus koloniaal kauplus
Narva, Joata iän 8.

Harvas- Saar li- lk 21II konil telel. 3-36

Hsrva Peetri pl.2.tel.268.

(omas majas)

Suure läbimüügi tõttu j Narva majaomatjianad usRumata odavatI.

laväe rügemendi majanduse osakonnast igal äripäeva] k. 10—18

Eesti nuuste Kinnttnsatitsuse

Harva Mpl.2,tel.26lj.

Narva soliidsem eesli kohvik

R. Valdmann

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

tused jne.

kondiitri äri.

Müügil ka parimate vabrikute veinid, napsid

ja liköörid.

Suur tänav 19 (Raekoja vastas)

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

Kohvikus raadio-muusika Kährikus raadlo-muuslka

A. Palkmann
Gesti kiriku vastas.

Jõhvis

Austatud AlUWSZ

{Korralikku kelfasepa tööd

! teeb

torvtojudi

Kellasepa- ja kullasepaäri

M. Wõhma

Eesti kiriku vastas
Kui Teie vajate kõige paremat:

Joata tän. 16
Posti tärn nr. 59-a

Suurema osa kaupade realiseeri

mise tõttu müüa mitmesuguseid ma

japidamise tarbeid, nagu lambid,

kulbid, võitassid, kä rnid, riidenagid..

kaugelt alla sisseostu hinda.
Sisseostu hindadega soovitan mit
mesuguseid teraskaupe: puurid, kir
ved, höövlirauad, peitlid jae. Mõõdu
kate hindadega kõiksugu talurahva
Kaupo, nagu köienööri, heeringaid,
kondijahu jne.

Tasku- ja käokellasid suures walikus parematest

Narva

Wiru tn. 15. Telef. 88.
» W >W»MMM»>WM
UM.UF»
JI/FRCD
&
ICn
LIMONAADI TEHAS

.Põhja Eesti* kuulutusi

Shweitsi wabrikutest. Ilmakuulsaid seina ja äratus-

võtavad vastu linnas:

Kuld-, hõbe- Ja kristatlkaupasld odavate hindadega.

kellasid firmadest Gustav Becker ja Junghans.

„Põhja Eesti" talitus
Malmi tän. 5;

Siis palun külastage vanemat eriäri ?el alal

h-ra Videvik,

K/H Saar ja Ko

raudteej. raamatukapp;

h-ra Viikmann,

Rahu 15, M. Minise trükik;

Jõhvis, Turupl. 1. tll. 22

Soovitan end. V* toobilisi õlle
pudeleid hinnaga 12 snt. tükk.

Soovitab:

(Soobiku matmisbüroo kõrval).

^ Koorelahutajat
õmblusmasinat
Grammofoni ja
Raadioaparaati

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

Koduveini valmlsialaile

Telefon 267

//

Veronika

h-ra Pihiau,

Torni plats 4.

Kotiaotsimise kuulutusel poole hinnaga
Tutvuse kuulutus. <i üks' kroon samuti,
ka korteri otsimised kui ka ftakkum-ed,
Talituses lehe ilmumisö eelpäeval kuu
lutusi võetakse vastu kella 12 ni.

//

Joata mõisa karja sugupunktis on

Hollandi tõugu

sidiwii ..ttambila"
väliseks tarvitamiseks.

Auveres võtab tellimisi
ja kuulutusi vastu

tualettseebid: Jdeal
Victoria Reseda

Monopol Heüotrope

Shotti Matful ja Matties

on kõige paremad.*
Hästi parfümeeritud, vahutavad §ästl

Nõudke ainult „Veronika“ seepel
Seebivabrik „Veronika* Tartu, Aleksandri 16.

olles kohapealseks „P. Ee;-:ii“
esindajaks, tuleb tema poole
pöörata kõigis lehe asjus.

HEERINGAID
m

esimesed Trade margid
Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

Hinnad vöistlematud Hinnad võistlematud
m

ft. flNNIK & Ko.
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mõne wangiga, keda jaoti iga päew lasti lahti,

wälimuses oli hämmastama-panew. Seekord ta oli
weel poolkaudu laps olnud, kuid nüüd seisis tema
ees naine oma täielises õitsengus, ning isegi nimetu
hirmu ja segaduse hetkel, mil ta tema juure tuli, ei
warjanud näojooned tema imetluswäärset ilu. Ja
see tuksatuw nägu, need suured hirmunud silmad
wõimaldasid Semjonowile tunda ara ühe kirele pü
hitsetud elu sügawikke, nagu ta seni ei olnud weel
wõinud arwatagi. Esimest korda ta tundis mehesüdant oma rinnas, ja kui Lydia meeleheitlikult karjatades temale hüüdis: „Nikolaus Wladimirowitsch
on wangis!" — siis rahustas ta teda, ja mingi ime
line, siiamaani tundmata tundmus, mis wõis olla

teate.

peaaegu armukadedus, ärkas temas.

Päewal pärast seda wahejuhtumist, mis mõlemaid ühtwiist oli tvapustanud, leidis Lydia, kui ta
kella kolme ajal Sawinsky korterisse astus, Anjuschta üSna kohkunud ilmel eest.
Kella kümne paigu hommikul oli keegi komissar

ühe sõduriga seal käinud ning Sawinsky autoga
prefektuuri kaasa wiinud. Kuna Sawinskyle ei jää
nud aega, et mõni ridagi Lydiale kirjutada, nagu
see olnud tema soow, laskis ta Lydiale Anjuschka
läbi ütelda, et käesolewal juhtumil tohiks olla tegu
ainult ülekuulamisega ja et ta loodab õhtuks jälle
waba olla. Kui lugu ei ole nii mitte, siis saadab ta

Lydia läks kahwatuks ja pidi otsima tuge wanalt
naiselt, kes murelikult wõttis tema ümbert kinni.

Sawinsky wanglas! Ilma temata! Kindlasti
tema süü läbi...
Kibedasti Lydia kahetses sõnu, milleni ta eile oli
lasknud end minna.

Ig tema pidi nüüd waatama tegewuseta pealt?
Ei, ainustki silmapilku ta ei tahtnud wiiwitada.
Semjonowi juure ta pidi ruttama.
Tegutsemissund andis talle jõudu. Kiirel sammid ta suundus kindralstaabimajja Lossiplatsil ja
nõudis linnakomandandiga kokkusaamist

Õnneks oli komandant juhtumise-kombe! staabis.

Keemiline

riidepuhastus
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PUHASTAN meesterahva ülikoudi Ja mantleid, ning
trügin klantspesu.
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JÕHVIS, Vabriku tän. 5. Parbu m.
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„Arge muretsege," sõnas ta wiimaks, „ma wõtan
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Ja ta tahtis wõtta kuuldetoru telefonilt, mis

6

seisis tema ees laual. Kuid Lydia haaras tal käest
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kohe asja käsile."

..Alutaguse Elu"
tellimisi võluvad vastu kõik j
postkontorid, agentuurid ja j
tellimiste vastuvõtjad külades j

ja asundustes ,

kinni ega lasknud seda sündida.

„Ta on siin kõrwal, mõni samm eemal, Gvrohhowajal. Läheme sinna."

Semjonow waatas imestunult Lydia otsa. Kui

se

tulija sisse paluda.

otsekohe tagasi."

Kuid Lydia raputas kindlalt pead.
„Ma ootan tänawal. Aga tulge waid, iga silma
pilk on kallis..."
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Harva
raamatukapp
võtab «PÕHJA EESTI *
tellimisi ja kuulutusi vastu

PÕHJA EESTI**

JA

das armastas ta küll teda! Aga ta ei ütlenud sõnagi
wastu ja läks ühes. Trepikojas, enne kui nad jõudsid
tänawale, Semjonow ütles weel:

Kui talle teatati Lydia tulekut, laskis ta otsemaid

ometi isegi tundejahedale Semjonowile muutus tema

Sealsamas Shelli esitus petrooleum, bensiin, määrdeõlid.

<V

„Oodake parem siin, Lydia Sergejewna, ma ei
wõi ju teid Gorohhowajale kaasa wiia. Ma tulen

Migi juba rohkem kui kaks aastat sellest'oli
mööda kui ta Lydiat wiimast korda oli näinud,

Peetri pl. 15/17. telef. 95.

Kulgul

müüb „ PÕHJA EESTI0 üksi
kuid numbreid ja võtab telli
misi vastu

hra Ahoneni kauplus.

on müügil

Narva jaama raamatukapis,
Rakvere jaama raamatukapis.

Tallinna jaama raamatukapis,

Tartu jaama raamatukapis.

Vastutav toimetaja: Hans tMl
Väijaandja Ü.-Ü. «Põhja Eesti**.
M. Minis’e trükk. Narvas, Rahu tlu. 15.

