Jimub 3 korda nädalas.

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

kella li—l.

Talitus avatud 9 6.

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

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi la Alutaguse häälekandja

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

Nr. SS (78.)

Telli mis eltlnd postiga
S korda nttdalas.

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

12 kuud 6 kr. 75 senti.
üks kord nttdalas Iga
iaupttev.

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

Tellimisi võtavad vasta

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

Jöhwis, neljapäewal, 12. märtsil 1931.

II. aastakäik.

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

3.

liköörid, napsid la veinid
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Kaks tundi igawat tood raekogus.

üleskutse.

Narwa linna KAÄS./AU. aasta aruande waiksed „matufed".

kannatada said, palutakse üldistes huvides tulla hoiusum-

Wasiasrinda tehti „wäljaspoolt wasiasrinda".
Narwa linnawolikogu korraline koos

Aruande kohta pikema „opositsiooni"-

tvne tööerakonna linnawolikogu rühma

inade omanikkude poolt ärapeetavale koosolekule

olek peeti 10. skp. Alul wolinikke oli kooS
hõredalt, kuid kwoorum saadi siiski kokku

poolt esitas lw. A. Tuppi ts, mis te

aruande esitatud kujul, lubades aruande

ja raeistungit asus juhatama J. H a using. Hiljem tuli wolinikke wähehaawal

gelikult sisaldas ainult rea waikseid soolviawaldusi, milliseid linnawolikogus on

puudujääk — 21.339 kr. 92 senti —

juuregi. *
Päewakord sisaldas 6 punkti ja pol
nud oodata midagi „ erakorralist."
Narwa linna 1929/30. a. aruande
kohta wõeti sõna rohkem, kui see warematest aastatest linnawolikogus on ol
nud moeks. Linuawalitsuse seletusest on

näha, et üldise raske seisukorra tõttu
linna 1929./3O. a. eelarwe täitmisel ku
lude tegemises on püütud olla kõigiti

nöusolewalt „ära kuulatud" juba mitmel-setmel korral. Nii soowiti ajakohaseinat tuletõrje-signalisatsiooni, wõtta kaa
lumisele linnahaigemaja ümberkorraldamiue (toodi ette, et seal on 60 haige koh

ta 30 teenijat) ja algkoolide ühendami
ne, linna inwentari amortisatsiooni arwestamist j. m. Krõbedamaid sõnu aru
ande puudujäägi kohta tuli hoopis „wäl-

jaspoolt wasiasrinda" majaomani

kokkuhoidlik, kuid kõigile waatamata linnawalitsus pidi selle aruande lõpetama

kelt, mis teisiti ei saanud ollagi, kui pi
dada silmas, et aruanne kuulub endise
linnawalitsuse tegewuse aega. Lw. P.

siiski

Ellert ütles, et niisugustest tulemus

puudujäägiga 21.339 kr. 92 sendi suu

test, nagu seda näitab käesolew aruanne,

ruses.

on wälja lugeda wühe rõõmustawat. Ei
mõista, millest wõis tekkida puudujääk,
ja arwab, et peapõhjus puudujäägi tek

Puudujääk on tekkinud erakorraliste
kulude alal, korraliste kulude ja tulude
aruanne on tegelikult wiidud tasakaalu

3216 kr. 34-sendilise ülejäägiga —, ja
tingitud ühelt poolt sellest, et linnawalitsusel ei läinud korda saawutada kõiki
neid toetusrahasid, mis eelarwes nähti
ette ja mille saamises oldi kindel, samuti

ei ole läinud korda teha ka laenu, ja nii

on erakorraliste kuludena tulnud wähem sisse 20.000 kr. Teiselt poolt kulu
tati rohkem, kui oli nähtud eelarwes

kimises seisab selles, et eelarwest ei peeta
kinni. Õnneks on mõnest linna ettewõttest
lelektri-osak. 19.000 kr.) saadud sissetule

kuid rohkem, kui oli eelarwes nähtud et

te, — muidu oleks lõpukriips Ünna
1929./30. a. majapidamisele saabunud
sootult kurb. Ka pole loomulik eelarwesse

wõtta „ettenägemana tulusid", mida
1929./3Ü. a. eelarwesse on wõetud terwelt 8000 krooni. Niisugused tulud, mil

..Ilmarme ruumides, II korral, kollases saalis. Osavõtta
võivad ka asjast huvitatud isikud.

Initsiatiiv grupp.

katta kiuna tagawarakapitalist.

Edasi kustutati maha linna

lenio BellMls
esineb toaimultfu’1

lootuseta wõlgasid 1543 kr. 25 senti,

mis 30 isiku rawimise-wvlaarwete läbi

kontserdil Peetri

tekkinud.

kirikus pühapäewal.

Linna 1. wanadekodn kinniswara
ümber une püstaia ehitannse küsimus jäe
ti lahtiseks.

Pühapäewal, 15. märtsil,
tel! 6 õhtul on Narwa Peetri

Kinnitati linnaseaduse ja rahwa terwishoiu korraldamise seaduse alusel wäl
ja antud

kirikus waimulik kontsert
Pariisi Grand Opera laul

nakkushaiguste ja taudide wastu wõitlemise sundmäärused Narwa linnas,

osawõtul ja ühendatud lau

niis täielikumaid sundmäärust linna teis
te sundmääruste hulgas.

Arhangelski juhatusel. See
waimulik kontsert tüsedate
jõudude kaastegewusel tõo
tab kujuneda huwitawaks ja

janna Tenia Belmas'i
lukooride kaastegewusel härra

Narwa-Jõesuu wanadekodn alla linnawvlikogu lubas alewile müüa linna
majad, mis asuwad alewi piirkonnas,
Uus täu. nr. 88/54 all, maatükk aga

tohiks leida elawat tähele
panu.

anda alewile obrokimaksulepingu alusel
kasutada.

Linna weewaruStuse ja elektriwõrgu
komisjon rnoodustati rühmade-wahelise
kokkuleppe Põhjal 6-liikmeline. Komisjo

Meie pildil:
Xenia Belmas.

ni waliti linnawolinikud Koss, Rad-

low, Wälbe, Offril, Sahar ja

(Röutgeni-aparaadi muretsem., sadamasildade remont). Ülekulusid on olnud ka
korralise eelarwe täitmisel — heakorra,
lahtise hoolekande, terwishoin alal, prot

le laekumist ei tea keegi kindlasti, wiiwad
just puudujäägini eelarwe täitmisel.

Lw. A. P a h l a (majaom.) soowitab

Wangimajade kuraatori aruande esi

energiliselt asuda nõudma sisse summasid

tamise kohta pärib lw. R. Olew (maja

sentide tasumisel ja linna warauduste

linna wõlgnikelt. Neid summasid ei ole
sugugi wähe — terwelt 12 milj. senti.

om.) weel seletust, ja selle järel kohe lõ

kasutamisel.

pühapäeval, 15. märtsil 1931a., kelt 2 päeval, Eesti Selts

Rohkem sõna ei wõetud. Wolikogu
kuulis ära sonwiawaldused ja kinnitas

Karja.

narva laulupeo eemod taies hoos.
Laulupeo eelpäeval suur vaimulik kontsert.
Riigivanem K. Pätsu oodata laulupidu avama.

petati koosolek kl. 7.45 õhtul.

Narva kosk vabrikute omanduseks?

Narwa laulupeo toimkonna järjekor
raline nõupidamine oli teisipäewa õhtul

muti tuleb platsile wiiwat teed jõekaldal

Kose idapoolse osa kinnitamine wabrikute nimele teist korda Narwa-Petseri kinnistnskomisjonis harutusel.

linna raesaalis. Arutusel olid mitmed
Wirumaa laulupäewa korraldamise kü

milleks osa mäekallakut kaewatakse ma

simused.

Laulupeo eelproowid on juba käi
mas. 22. märtsil on proow Jõhwi ale
wi ja ümbruskonna laulukooridele. Ju

Otsus kuulutatakse välja 18 märtsil.
Kolmapäewal kell 9 hommikul tuli

esitatud komisjonile täiesti korras plaa

Narwa-Petseri kinnistuskomisjonis teist
korda harutusele Narwa kose idapoolse
osa kinnistamine wabrikute nimele. Ko
misjoni koosseisu■' kuulusid: Klenski)

nid, tokumendid ja seletused Narwa kose
omaniku-õiguste kohta. Neist kalewi- ja
linawabriku walitsuste poolt esitatud pa-

— esimees, Mõte, Raudsepp —

ostis lepingu järele wabriku ühes ehi
tuste ja meega. Sel korral lükati kinnis

adw. Paabo, adw. Eli ase r ja

tamine edasi.

liiknwd ja ministeeriumi esindajad

ametnik Tiitso. Linawabriku poolt
oli istungil adw. K r u s e, adw. W e i s s

ja dir. Bach, kalewiwabriku poolt dir.

Boss ja eramaaomaniku wolinik
Dieckhoss.
Narwa kose kinnistamine wabrikute
nimele tuli komisjonis harutusele juba
28. jaan. 1930. a. Wabrikute poolt oli

bereist on näha, et parun Stieglitz

Kella V-12-ks päewal komisjon jõu
dis läbi linawabriku kinnistamise osa
ga. Motiweeritud otsus kuulutatakse
wälja 18. märtsil.
Asja harutamine kalewiwabriku ja
eraomanik» maa-ala kinnistamise kohta
jätkus toimetuse töö lõpul.

Narwa popsid jääwad maata.
Riigikohus tühistas teistkordselt maakorra ld. pea
komisjoni otsuse. — Seadus halwasti redakteeritnd.

Linn saab heinanmatnkid tagasi.
Tartust, 11. skp. Eile kuulutas
riigikohus otsuse Narwa linna popside
asjas. Riigikohus tühistas teistkordselt
maakorralduse peakomisjoni otsuse, mil

lega linnarentnikkudele oli eraldatud
nende kätte lühikeste aegade peale kasu
tada antud heinamaa-tükid. Sellega saab
Narwa linn need maatükid tagasi.

Seadus, mille põhjal maakorralduse

peakomisjon heinamaatükid eraldas, on
wälja antud omalajal just selleks, et lin
namaade rentnikke selle põhjal maaga
warustada. Seaduse redaktsioon on aga
niiwõrt halb, et selle järele tuleb wastupidist aru saada, mispärast ka maakorral
duse peakomisjoni ja riigikohtu seisuko
had on korduwalt olnud lahkuminewad.

Laululawa ehitusmaterjal, mis Nar

Sinowjewi wabriku kohal laiendada,
ha.

Belglased Narwa kosest huwi-

wa metskonnast osteti, on linna saeweski juure wälja weetud ja kewadel algab

tatnd.

palkide laudadeks lõikamine. Narwa

Kabalas, juhatab E. Rosenberg.

Meestelauluselts on Kreenholmi wabrikn walitsusega kokkulepe saawutanud,
mille järele wöidakse kasutada praegust
laulupeoplatsi samalaadiliste pidude kor

Laulupeo toimkonna poolt on soowitatud
eelproowidest kõigil kooriliikmetel wõtta
osa, kuna see hiljem kergendab üldproo
wide läbiwiimist.

Esmaspäewal saabus Brüsseli pea
konsulilt majandusministrile kiri, millest
selgub, et Narwa kose kontsessioonist on
huwitatud ka Belgia rahameeste grupp.

Kuna praegu on antud Standart Jndustrial Trustile 6-kuuline optsioon, ei
saa Belgia rahameeste soow tõsisemalt

kõne alla tulla. Majandusminister saa
tis konsulile kirja täiendawate teatele
saamiseks esilekerkinud Belgia rahamees

te grupi kohta, et juhtumisel, kui Stan
dart Jndustrial Trustiga läbirääkimised
ebaõnnestuwad, siis alustada belglastega läbirääkimisi.
Eile sai majandusministeerium kirja

St. Jndustrial Trustilt, et wiimane optsiooni saanult wõtab Eesti weejõudude
tööle rakendamise küsimuse tõsiselt kaalu
misele.

Korteriwargrrs Kalda tän.
Wabriku löö olles wiidi korierift
raha.
Kolmapäewal teatas Narwa krimi
naalpolitseile 3. Kalda täu. nr. 80 elutsew Ida K o l b e r g, et tema korterisse
on margad walewõtnte abil sisse tungi

nud ja korterist 18,» krooni raha ära
wiiuud. Margus toimus päewal, mil
J. K. oli wabrikus tööl. Kes pani toime
warguse, on seni teadmata.

hatab Joh. A a w i k. 29. skp. on proow

raldamiseks 10-aasta jooksul ilma tasuta.

Laulupeo eelpäewal korraldatakse

Toimkonna poolt korraldatakse Nar-

suurem waimulik kontsert Tallinna

um laulupeo mälestusmärkide kawandite

Meestelauluselts! koori osawõtul.

wõistlus. Narma kunstnikud esinewad

Narwa laulupeost on loota rohkelt
osawõtjaid ka wäljaspoolt Eestit. Hõi-

wõiftlusel mitme kawandiga. Tööde wastuwõtmise tähtaeg lõpeb 1. aprillil. Mä
lestusmärk peab kujutama Narwa süm
boliseeritud kujutist.
Laulupeoplats on peajoontes korral
datud. Lume sulades jätkatakse ebatasawuste mahakaewamist platsi äärtel. Sa

PiiriilleiMte Kohtamine
KomurouKas.

Nõnk. Wene piiriwõimudcle tea
tati, et wahejtthtumiue sündis

Vesti territooriumil.

Kolmapäewal lõuna paigu oli Komarowka raudtee rajoonis piiriülemate

kohtamine. Narwa jaosk. piiriwalwe
ülem kol. S ch e r w e l tegi teatamaks

Rõuk. Wene salgaülemale Sinitile,
et wahejuhtumine piiril on olnud Eesti
territooriumil. Kui wenelased ei usu neid
mõõtmise tulemusi, siis nad wõiwad wõt
ta ette uusi mõõtmisi piiril.

mukongressilt, mis peetakse Helsingis 15.

juunil, ungarlased tagasi tulles külastawad ka Narma laulupidu. Laulupeo pu
hul on oodata Narwa riigiwanemat K.
Pätsu, kes awab laulupeo, ning palju
teisi riigi- ja seltskonnategelast.

Tallinnas tabati noorkommunistide organisaator.
Esmaspäewa õhtul kella *V«9 ajal ta

bati Tallinnas noorte põrandaaluseks
organisaatoriks Rõuk. Wenest Eestisse
komandeeritud illegaalne tegelane. Taba
misel, enne kui mees sai haarata relwa,
poliitilise politsei agent, kes oli üksi, lasi
enesekaitseks paugu. Kuul tungis tabatawa!e paremasse õlga. Piiritaguse käsilase
juurest leiti laetud browmng, wõltsitud
isikutunnistus ja kommunistlikku kirjan
dust.
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Alutaguse Elu

99

toimetavad Kõige paremad ajakirjandusUkud jõud provintsist Kaastöölised kõigis
keskkohtades, Kohtla-J arvel. Mäetagusel,
Kuremäel, K.-Jõul, 'Püssis, Iisakus, Karvas.

Nr. 29

«Alutaguse Elu*
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Soome eduskunna uus kodu.
Hoone pakub võrratut töömugavust rahvasaadikuiie ja kõigile eduskunna-organeile.
Uhke monument Soome pealinnale.
Soome parlamendi uus hoone awati
pidulikult 7. skp. Pidustustest wõttis osa

Rumeenia kuningakaasa tahab abielluda koloneliga.—
Printsid traditsioone purustamas
Ühe Bukaresti teate järele näib kate

laugemat saladuslikkudelt põhjustelt,

nulle pärast Rumeenia kuninganna
Helene seniajani kangekaelselt hoidub tu-

iiingas Karoliga leppimast. Anvatatse

suur hulk kutsutud külalisi. Juba enne
kella 1 olid kõik rõdud wiimse kohani
täis publikut. Kutsutud külaliste hulgas

ielgninal opereti wiimane ivaatus --- ui=
eit ai lj muu Helene abielluda Rumeenia
u ilieiväest tolov.ei Scelettiga.

oli näha Soome politika- ja majanduselu

Weel pole ununeuud Rootsi printsi
li/.del abiellumisenõu noore, ilusa tieiuuu lodanlisesi perefunuafr, kui wälismaa

tähtsamaid tegelasi, kõrgemaid riigi
ametnikke, kaitsewäelasi j. t. Kui kõik
rahwasaadikud olid oma kohtadele asu

lehed leatawad, et ka abielu Itaalia

nud, ilmus juhmluse laua taha edus

kroonpriutsi jn Belgia printsessi Marie
Jose tvahel on äpardunud. Kroonprints
on Roomast lahkamid, et mitte elada

kunna esimees Kallio. Kohe pärast seda
juhiti saali wälismaa parlamentide esi
tajad. (Eesti riigikogu poolt pidustustest,

ühes linnas naisega, kellest ra ilmawaated

nagu teada, wõtsid osa K. Einbund ja

ja huwid erinewad. See poliitiliire abi

M. Martna). Nad wõtsid istet kõrge

elu, milleks printsess kasrvatati ju maast
madalast ette, tembeldati Itaalia ja Belista njaiirjanduse poolt „waba walikuga
armastusabielnks." E4 tule unustada, et

mate riigiametnikkude looshis. Täpselt
kell 1 ilmus parlamendi saali wabariigi
president Svinhusvud. Kõik koosolijad

tõusid püsti ja orkester mängis Pori

ltoonpriittsil oleks peale Marie Jose ol
nud walida weel waid Hispaania kunin
gakoja printsesside wahel, kuna maail>nas enam pole rohkem katoliiklisi ku-

laste marssi. Pidustuste eeskawa algas

Helsingi linnaorkestri poolt Sibeliuse
„Finlandia" ettekandega. Terwitusköne

pidas dr. Mantere, kes terwitas eriti

ningakodasid. Abielu Belgia printsessiga

wälismaa parlamentide saadikuid.
Kõnega esines parlamendi hoone ehi-

tustoimkonna esimees pros. Järwinen,
mille järele ta andis üle hoone peauste

Kuninganna romaan.
liui poolt riiklistel põhjustel peatesunni-

tuks. Pulmad peeti Mussoliui soowil
enneolematu au ja hiilgusega. Kuulu

järgi on Itaalia ja Belgia kuningas

oma laste ebaõnnestunud abielu lahutu>ega nõus, kuid Mussoliui seisab was

tu. Prints Umberto ja Mussoliui wahelord ei ole tuuagi oluud hea. On arvalil saladus, et kroonprints ei poolda dit-

raatori poliitikat. , . . .

KroonpriulS Umberto ja prmtsess
Marie Jose abielu lahutuse nõudmine
näitab weel tori), et uus aeg oma mur
rangutega -vaadetes ei ole mitte ainult

maailmakorra alustugesid muutmas,
waid tungib aina enam ka selle maailmakorra ’ tippu — kuningakodadesse
enestesse, pannes printsid murdma kroo

nika, rdjate igiwanu traditsioone, mis
oinal ajal oleks olnud kuulmatu skan
daal. Missugune kroonprints on enne
Umberrot julgenud nõuda, et ta riiktiie
au ja toredusega sõlmitud poliitiline abi
elu lahutatataks?
Bkeie pildil: Rumeenia kuninganna
Helene ja tema õnnelik wäljawalitn ko-

Soome eduskunna uue hoone koosolekul e-saai.

wõtmed eduskunna esimehele Kalliole.

Peokõne pidas piduliku sündmuse
puhul eduskunna esimees Kallio.

Soome eduskunna uus kodu ou jõua
tõsises mõttes Helsingi uueks nägemis-

tväärsuseks. Ta ehitati arhitekt Elie!
Saarise wõrratu projekti järel ja kujutab
põhiplaanilt nelinurka esikülje kahe ma

dala wäljaulatuwa tiiwaga, kuid tema

nelinurkne õu jagub eduskunna saaliga
kaheks. Saal, see on nagu kogu hoone
süda, kuhu kõigist teistest ruumidest pää
seb kergesti juure. Üldiselt pakub hoone
eduskunna liikmetele ja organitele kõi
gile säärase töömugatvuse, millest pare
mat raske isegi ette kujutada. Selleks
ongi uues hoones wõrdlemisi rohkesti ka

wöimalnsi, kui pidada silmas, et tarni
kõiki koridore läbi käies tuleb teha ära

ligi paari kilomeetri pikkune teekond. Ja
selle tee ääre on loomulikult wõimaiik ta
midagi mahutada, milleks wähegi olulist
tarwidust: isegi 50 eduskuunaliikmete

rahulikku töötuba liga 4 liikme jaoks
üks) ja kõike muud, mis töö edukuseks

tarwiline: raamatukogu, mille riiulite
pikkus üle 16 kilomeetri, awaraid luge
missaale, suitsetamise- sa jutuajamisetube jne.

Narwa linna IS3L/32. a. eelarwe walmib.
Linna teenijaskonda kawatfetakfe koondada. Algkoolide ühendamine kaalumisel. Kesk
koolide õppemaksu tõstmise küsimus uuesti päewakorral.

Tulud wähenewad, kulud suurenewad.
Narwa linna 1931/32. aasta korra
lise eelarwe on koostanud linnawalitsus
tasakaalus 580.000 kr. Eelarwe on üldi
selt wäiksem mullusest. Praegusel majan-

dusliselt raskel ajal, mil linna sissetule
kud wähenemas, kuna wäljaminekud näi-

tawad tõusu tendentsi, on olnud linnawalitsusel palju tegemist, et linna eelarwet saada tasakaalu, enne kui ta esitati
eelarwe-komisjonile.

Kulude suurenemine on sundinud
wäljaminekuid wõimalust mööda kärpi
ma. Kawatsetakse wõtta ette koondamisi

linna teenijaskonnas; linna asutuste
majanduskuludest on maha tõmmatud
kõik wähem-hädalised wäljaminekud, sa
muti on kaalumisel jälle koolide ühenda
mine. Seekord wõetakse ette algkoolide
koondamisi. Kuidas seda tehakse, on prae
gu weel teadmata.

Teiselt poolt nõuawad linna hoonete
remont ja heakord suuremaid wäljami

nekuid. Wolikogu poolt wõeti wastu
kõnniteede parandamise kama 1930. a.
peale, mis nii majaomanikelt kui ka lin
nalt nõuab pingutust. Eriti on juhitud
uues eelarwes tähelepanu linna heakor
rale, et teostada heakorra kama käesolewa aasta kohta.

Walusam koht on uue eelarwe ku-

Narmas on ainult 2 keskkooli, tooks see
linnale aastas kaugelt üle miljoni sendi
lisakulu. Et linna korraline eelarwe wal
mib enne, kui wõetakse wastu riigi uus
eelarwe,. siis tuleb asi lahendadad Narwa

linna erakorralise eelarwe kaudu. Loo
mulik on, et raskusi teeb nõutada era
korralises eelarwes kulude suurenemisele
wastawat lisasissetulekut, mispärast wõib

tõusta uuesti päewakorrale Narwa kesk
koolide õppemaksutõstmise küsimus.

Sugugi kerge pole ka linna erakorra
lise eelarwe koostamine. Miljon senti tee
rulli ostuwölast koormab heakorra sum

mat ja raske on ka uue wanadekodu
hoone lõpetamiseks wajaliste summade
leidmine. Sügiseks tahetakse lõpetada
ehitus, mis wõtab kulu umbes 4 miljonit

senti. Loota on, et riik annab selleks
2Vs miljonit senti, kuid ülejäänud osa
tuleb leida linnal erakorralise eelarwe
kaudu.

Kokkuwõttes tänawu on nõudnud
linna korralise ja erakorralise eelarwe
ioostamine linnawalitsuselt suurt jõu

jotoior Kus iiiinicii MioMtiftiiL

pingutust. Nüüd on jõutud eelarwe tasa

Pettuseks wäljamõeldud tiinstpäewapildiüri Tartust keraeusk-

kaalustada ja täna, neljapäewa, õhtul
on linna eelarwe-komisjoni esimene
istung, kus wõetakse kaalumisele linnawolikogu rühmade esindajate poolt linna
uus eelarwe. Wõib loota, et komisjon ei
wõta ette üldiselt suuremaid muudatusi,
maid linna 1931./32. aasta eelarwe esi
tatakse juba märtsi lõpul wolikogule kin
nitamiseks.

saadik Hage sensatsioonilise awalduse,
seletades, et Berduni lahinguwüljadel

Reede õhtul demonstreeriti Tallinnas

teks.
Uus siseturg põlevkivile avanemas.

Schweitsi leiutist — „Prior" õlikütte

vn seni weel matmata 14 000 sõduri
laipa. Walitsus seletas, et see arw on
liialdatud. Tegelikult ootawad praegu

süsteemi. Harilik, warem puudega köe-

weel matmist 2 500 laipa.

odawam kui puudega kütmine. Puudega
läinud lõunategemine maksma 150, õliküttega ainult 60 senti.
Eriti kasulikuks arwatakse seda kütet
suurematele kolletele, nagu majade kesk

8. märtsist kuni 12. märtsini on
ööwalwe Nikolai apteegis, Suurel tänawal, ja 13. märtsist 19. märtsini Peetri

palkadest senise 10»/° asemel 25«/o. Kuigi

apteegis, Peetri platsil.

ARHIIV JUTUSTAB.

taw perekouua-pliit oli wiidud õliküttele. See küttewiis tulewat 21/? korda

kütted. Nii on põlewkiwile kütteainena
awanemas uus siseturg.
1.

Llisnlmede panemisest Eestimaa talurahvale.
Sellest ei ole tagasi 100 aastatki.

wuswaheline kunstpäewapilditööstus ja
-äri „Fotolon", asukohaga Tartus, otsis

omale agente. E. Saar saatis kirja Tar

kirjas lubati 80—200 krooni kuus tee

Põlewkiwi pliidi- ja ahjuküt-

lude-osas hariduse peatükk. Riik kawatseb uue eelarwe põhjal weeretada omawalitsuste õlgadele keskkoolide õpetajate

mide küüsi. Hiljuti ilmus ühes Tallinna
lehes kuulutus, kus August Hansi rah-

tu ja sai õige peatselt wastuse. Trükitud

14.000 sõduri laipa Verd uiu lahinguväljul veel matmata.
Prantsuse parlamendis regi rahwa-

Õöwalwe apteekides

likke pügamas?
Narwa kriminaalpolitseile teatas
Elmar Saar, et tema on sattunud kel

Iga moisawallitsuse kohhus on selle
eest murret kanda, et keikile wallatallopoegadele ühhed issisuggu nimmed (liignimmed) samad pandud.

nistust, peale selle weel 25°/o läbikäigust.

E. S-ile lubati anda Narmas äriesitus,
kui ta saadab 12 krooni tagatismaksu
Tartu, ühtlasi lubati saata wälja juht
nöörid töötamiseks ja lepingu kama.
Heade tulewiku lootustega tegi noor

mees 12 krooni laenu ja saatis raha
Tartu, Tolstoi tän. 5, nagu oli aadress
kirjak. Wastus hilines tublisti, mis tegi

S-i rahutuks. Ta saatis uue kirja

August Hansile. Kiri tuli aga Tartust
tagasi, ümbrikul oli Tartu aadressbüroo
märkus, et selle-nimeline isik on lahkunud

Tartust juba hulk aega tagasi.
E. Saar pööras nüüd ametiwõimude
poole, et need selgitaks, kuhu on saanud

seltside nimmed ka selle 8-ma rigikirjotusse (s. o. hingede rewisjon!) sisse las
ta üllespanna, mis nüüd likumas on, sest

et ka se Sure Keisri nõuandja, kes rigi
makso- ja rahhaasjad toimetab (s. o. ra

seid nimesid. Paljudel juhtudel leidus

2.

haminister!), sedda nou täiesti heaks on
kiitnud.

talupoegadel soow saksa nimede järgi
Nii jutustatakse, et keegi Harjumaa talu
mees soowiuud omale nimeks ..vou Pai

Tallopoegade omma holeks jäetakse
need liignimmed ennestele ärrawallitseda, tnuudkui et moisawallitsus waatku

kes rigi seestpiddised asjad toimetab, sed
da parrajaks nõuks arwanud, nenda sam-

raamatuist wõi teistest Manadest kirjadest

tultMõisahärra seletanud aga nime

nimesid nagu „Laratsi Mihkel", „Suure

soowijale, et „von'i" nime ees wöiwat
ainult aadliseisusest isikud kanda. Lepi

selle peale, et nimmed sündsad ja makelemnrde järrel on, egga õlle nisugused, mis
jo ühhe teätud saksarahwa seltsi nimmed

mati on ka Kinralkubberneri Herra tunnud, et sesinnane nou, mis aasta! 1826
Ria kubbermangus ja Saremaal korda

tud siis lõpuks kokku, et ..von" asetatakse

on. Keigeparrem se, kui mannad perre-

on sadetud, wägga aitab need kihhelkonna

uime taha, kuna mees kuidagi pole sov-

nimmed ka liignimmeks ärrawallitsetakse.

hingeramatud walmistada. Et nüüd ka
Sure Keisri tahtmine on, et need kolm
Ria-, Tallinna- ja Kuramaa tallorahwa
seädust, ni paljo kui wõimalik, ühhe mä

Nagu teame, ei ole sellest wäga palju
aega tagasi, kui eestlastel puudusid liig-

uimed, ning inimesi kutsuti talu wõi isa
uime järgi. Nii leiame Manadest kiriku-

Jaagu Toomas", „Hundiaugu Kaarel"
jne. Kui taludes rohkenr ühertimelisi isi
kuid oli, wõi kui talude jagunemisel mitu
talu üht nime kandis, siis oti kergesti
wõimalik, et leidus mitu ühenimelist isi
kut. Teiseks ei sobinud ametlikkudel tokumentidel hästi kohanimed isikunime
dena, kuna isiku ühest teise minnes hüüd

nimi sai küsitamaks. Selle pahe kõrwaldamiseks hakati mõtlema liignimede pa
nemisele.

Et sellekohane käsukiri riigiwalitsuse

poolt alles 1834 a. kuulutati wälja, siis
ei ole nimede-panemiseft weel 100 aas
tatki mööda. Nimesid wõisid inimesed ise

walida. Mõisnikele aga pandi südame
peale, et nad walwaksid, et nende walla
talurahwale ..sündsad" ja ..makele-murde" kohased nimed saaksid leitud. Sellest

torraldusest tawaliselt mõisnikud igal
pool kiuni ei pidanud, waid pandi, osalt

nende poolt, osalt talurahwa walikul.
palju saksakeelseid ja inetuid eestipära

wiuud „von'ist" loobuda. Nii saanud
mees nimeks Päiküla-Bonn.
Seega ei saanud kõik talupojad 1834.
a. käsukirjale järgnemal uimede-panemisel kaugeltki eestipäraseid ja sündsaid
nimesid, nagu wene riigiwalitsuse poolt
oli kirjutatud ette. Alles eesti walitsuse

ajal oli wõimalik seda wiga jälle paran
dada. Nagu sellekohased armud näitawad, oti nimede muutmine eesti ajal

Plakkat.
Aulik Ria-, Tallinna- ja Kura-Ma
Kinralkubberneri Parron von der Paal
na Herra on Tallinna Kubberneri Herrale 5-mal Aprilli kuu päwal kirjotanud,
et Sure Keisri nõuandja, kes riigi seestpiddised asjad toimetab (s. o. siseminis
ter!), lemmale teäda annud, et Lutteruse

ussorahwa üllem Konsistorium temma

Renda, kuida Sure Keisri nõuandja,

ra peäle peab pandama, siis põlle Kinralknbberneri Herra Leidnud middagi õllemast, mis kelaks ka Tallinna kubberman
gus tallorahwale, kes nüüd priduse põlwe seisust kättesanud liignimmesid panna.

Agga et tarwis on, sedda korrapärralis?el wisil tehha ja seäda, ning et rigirahwa kirjotusse esimenne märaaeg jo otsa
lüpmas, sellepärrast on Kinralkubberneri
Herra Eesti ma Kubberneri Herra käest

wõrdlemisi laias ulatuses sündinud.
Nimede-panemise käsukiri tõlgiti ka
eestikeelde ja loeti kirikukantslist talupoe
gadele ette. See kõlab järgmiselt:

käest pallunud, et nende hingeramatude
pärrast, mis kirriko öppetajad omma koggüduste hingedest peawad teggema tallorahwale Eestimaal käsko saaks antud, et

Aulikke Kinralkubberneri
Parron von der Paalna Herra

ennestele ühhed jädawad liignimmed
(sugguseltsj nimmed) peawad pannema,
mis sündsad ja matele murde järrel on.

da Eestimaa tallorahwale
liignimmesid (snggnseltsi

Konsistoriumi kohto peawannema ja seftsammast kohtust ühhe kirrikoöpetaja ning

Sesinnane Sure Keisri nõuandja on
Kinralkubberneri Herra käest nõudnud

ka mamoisnikutte eestseisjad kokkokutsuks,

polost kinnitub seädussed, kul
nimmes!d) panna.

seddasinnast seädust tehha, ja need suggu-

sedda nõudnud, et Kubbermango ja Kam-

meralhowi kohtowannemad, nenda kui

selle asja pärrast nou piddama ja seädust
teggema, kuida sedda hästi korda sata, ag

tema 12 krooni. Kuuldawasti on leidu
nud Narmas teisigi, kes saatsid Tartusse
12-kroonilise „kautsjoni", ja jäid asjata
ootama kohta.

kiiri! tabati ülejooksik.
18-a. poiss käis Venemaalt
õnne otsimas.
Teisipäewa ööl tabati Komarowka

kordoni juures piirilt Paul Teder,

18 aastat mana. Poiss on pärit Nar

mast. Ta põgenes suwel salaja üle piiri,
et leida Wenemaalt paremaid elutingimusi. Nõuk. Wene piiriwõimud maagistasid poisi ja toimetasid ta Kingissepa
mangi majja, kus hoiti kinni siiani.

Narva õpetajad tulevad kokku.
Narwa õpetajate üldkoosolek peetakse

neljapäewa õhtul kell 7 gümnaasiumi
akti-saalis. Koosolekul walitakse õpeta
jaskonna poolt esindajad linna hariduskokku ja haridusnõukokku.

ga omma woetud nou peawad nemmad
Kinralkubberneri kätte saatma kinnitada.
Et seddasinnast Kinralkubberneri Her
ra nõutamist möda teha, olid nenda kui
seatud, Kubbermango ja Kammeralhowi
kohto wannemad, Eestimaa Rittersawshauptmanni Herra, Konsistoriumi kohto
peawannem ja üks teine selle kohto wannem 3-mal Maiokuu päwal kokkotulnud
ja pandi siis ka need tallorahwa liignimmede pärrast tehtud seädussed Kubber
mango kohto Kinralkubberneri Herra ette,
et neid temmast saaks kinnitud. On nüüd
ka kinralkubberneri Herra 11-mal Oktobrikuu päwal needsinnatsed kinnitanud ja
kubbermango kohtule sanna saatnud, selle
eest muretseda, et neid seadusi möda saaks
tehtud.

Sedda möda kulutab Kubbermango
kohhus, needsinnatsed tallorahwa liianimmede pärrast tehtud seädussed ttüki läbbi, ja annab selle kubbermango kihhelkonna kõhtudele ja moisawalitsustele sedda
kowwa käsko, sedda mis nende seaduste

järrele nende kohhus on müratud aial
tmestt toimetada, nenda, et need nimme-

saaksid õigel'aial Kammeralhowi
kohto katte ja keik kuida kästud korda ja
otsa sadetud.

Tallinnas lossi peäl, 26 Ottobrikuu
pawal 1834. a."

Järgnewad allkirjad: P. Benkendorf
(kuberner), J. Lütkens, parun Ungern^Lternberg, parun von Rosen, E. von
Nottbeck (sekretär).
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,Alutaguse Elu*

Nõukogude võimudelt nõutakse seletust.

Kokkupõrge sündis Eesti pinnal.
Valgetes riietes suusataja lasti maha pool meetrit siinpool piirijoont.—Vene võimud ei eita,
et tulevahetuse alustas esimesena punaväelane. — Mahalastud salateadete-viija isik selgumata.

SSSR'i piirivalvur peast raskesti haavatud?
Esmaspäenml kutsus Välisminister

J. Tõnisson enda juure Nõukogude

Liidu saadiku F. Raskolnikowi ja
teatas temale merisest, kahetfetawast wa-

hejuhtumisest Eesti-Nõukogude Wene pii

ril. Välisminister awaldas Eesti waba
riigi walitsuse nimel soowi, et Nõuko
gude wõimud oma poolt wõtaksid energi
lisele selgitamisele need põhjused, millest

oli tingitud Nõukogude wahisõdurite tun
gimine Eesti territooriumile, mille taga
järjeks oligi wahejuhtumine. Werise wa-

^juhtumise kohta Eesti-Wene piiril jät
katakse Narma jaosk. piirimalwe poolt
juurdlust. Esmaspäewal käis jaoskonna
ülem kol. Scherwel ühes maamõõtja
Siimoniga Terbinka sool, et wõtta ette
täpset mõõtmist mahejuhtumise asukoha

kindlaksmääramiseks. Mõõtmise tulemu

sena selgus, et merine kokkupõrge

on olnud Eesti territooriu-

kus tuli pikemalt kõne alla pühapäewane
roahejuhtumine piiril. Eesti wõimud esi
tasid menelastele täpsete mõõtmiste tule

mused. Toimetuse töö lõpul polnud sel

käsilastega Eestis. Niisugune kohtamine
oli ka pühapäewa hommikul Komarowka pooljaama juures. Komarowka pooljaam asub 6 kilomeetrit Narmast ja sa

gunud selle kohtamise tagajärjed.

ma palju kilomeetreid Eesti-Wene pii

Haawatud piiriwalwur rms A. Pihu

rist põhja pool raudteed. Wene walitsuse

kuulati esmaspäewa õhtul uuesti üle. Et
arst oli keelanud haawatul kõnelemise,
siis toimus ülekuulamine kirja teel. üldi
selt ei toonud ülekuulamine sündmuse

ajal oli seal wäike jaam, kus peatus

käigule midagi olulist ja selgitawat
juure.

Kobõljaki kordoni ülema abi, kes sai
raskesti haawata peast, olnud meel teisipäewal meelemärkusele tulemata. Walge

mantliga mehe isik on seni selgumata.
Ametiwõimud loodawad siiski selgitada
suutwat piirijooksiku isikut. Seda, et esiuresena alustas tulewahetuse punawäelane, Rõuk. Wene piirimalwe wõimud

meetrit EeAti pool piirijoont.

weel järgmist:

Juurdlusega läks korda kindlaks te

Kolmapäemal kell 12 päewal oli Komarowkas piiriülemate uus kohtamine,

ha, et GPU agentidel on olnud sagedane

kohtamine Eesti territooriumil GPU

kokkupõrke asukohale. Kuhu kadus Koma
rowka pooljaama juurest teine mees, on
seni selgumata.

walge mantliga mees GPU tähtsamaid
agente.

juhatuseliikmete warandused eel

aresti alla jätta, sest ühingu heakäigu
eest olid mastutawad kõik juhatuseliikmed; ainult kohtu korras wõidakse neid
wabastada wõi solidaarselt wastutust

endise juhatuse hooletuse ja ettewaatma-

tuse tõttu on tekkinud. Endise juhatuse
otsekohese süü läbi on wõlgasid ühingul

2,3 miljoni senti, sellest langeb ligi 1,5
milj. senti Aumere tarwitajate-ühingule,
millest osa wõidakse saada kätte, kuna
ülejäänud miljoniline puudujääk on tul

nud kolme juhatnse-liikme, Kütise,
Prometi ja ülesoo läbi.Lõwiosa sel

ta kestel. Osakapitali ei koguta, maid see
läheb mõla kustutamiseks.

liikme warandus on pandud juba eel

Peakoosolek wolitas uut juhatust as
tuma samme koorejaama asutamiseks

Eesti-Jngerisse, Kalliwere külla. Piima
ja wõid püütakse tulewal aastal samuti
kohale toimetada oma autoga, mis küll

eelmisel aastal suure kulu wõttis. Kui
avto-tmnsport peaks minema kalliks, siis
tahetakse ka see ära jätta.
iUinui..*sr;.v

Taluraamatupidamis kursused Lüganuse!.
Osawust ja oskust põllumehelt talu

õiglase maksustamise Vastu. Weel ta-

majapidamise juhtimisel nõuab prae

nawu alates I. maist ou aeg taluraa

gune aeg, et tasakaalustada kulusid tu
ludega. Põllumehe tulud ou Vähenenud,

matupidamine sisseseada. Selleks pee
takse Lüganuse haridusseltsi algatusel
16.—19. märtsini taluraamatupidamise

kuna ostusaadused ja tööpalgad püsiwad

kursused Erra-Liiival, Lüganuse hari

kõrges hinnas. Et teadlikult tulude pii

dusseltsi ruumes. Osawõtt kõigile põllupidajatele Võimaldatud. Õpetus tasuta

rides kulutada, peab alati ülewaade ole

ma oma majapidamisest, ja seda Või
maldab ainult taluraamatupidamine.
Taluraamatupidamine Võimaldab tead
likku talu juhtimist ja selle sisemise kor

ralduse Vigade parandamist. Taluraa
matupidamine kaitseb põllumeest eba

matuid pidanra. Üles anda: Lüganuse
jaosk. agr. W. N i i n e p rr u' l e Lüga

A. Soom ainel: ^Missugune peab
olema eesti ajaloo rahwnskangelane?
Aine on sellepoolest huwitaw, et refe
rent käsitab asja hoopis eri seisukohalt
ja see on toonud oponentidelt tõsiseid

wastuwäiteid. Mag. A. Soomi refe

Pettis kelgu wälja,
siis läks üle piiri.

T. Kaisfeldt, 16-a. poisike Tallin
nast, kes mõne päewa eest Pääsis piiriwalwuri käest jooksu ja põgenes üle piiri

Rõuk. Wenesse, on, nagu selgub, Nar
mas saanud toime Võõra wara omanda
misega. 27. weebr. üüris ta Westerwalli
tän? ühest ärist tõukekelgu. Et omanik
ei timmib poissi, siis wõttis ta tagatiseks

oma kätte K. tunnistused. Noorsand
kadus ühes kelguga.

Brüsseli ajakirjaniku teos
Eesti üle.

Narvast kaks kirjutist G. Matio poolt.
Neil päewil saabus Narwa linnawalitsusele Brüsselis ilmunud ingliskeel
ne teoS „Estonm".

kannatama.

Nurun turismi ühingu kavatsusi hooajaks.
Mälestusesemele müüki laiendatakse.—Hõimlasi Ungarist oodata N.-Jõesuhu
suvitama.

Narwa turismi ühingul on eelolewa

aega Eestis ja tuleb ka N.-Jõesuhu.

sume kohta rida kawatsusi.

N.-Jõesuu kuurordi propageerimiseks

Hiljuti pööras ühing toetuspalwega
turismi edendamise ja supelkohtade
arendamise sihtkapitali Valitsuse poole.
Sealt saabus Vastus, millega anti loo

koostatakse reklaamplakaadid, milliseid
saadetakse ka Helsingi hõimukongressi
ajaks.

Ühing asutab eelolewal suwel malestusesemete-kaupluse, mis töötas lühemat

aega ka läinud suwel. Suwitajate poolt
leidis kauplus üldist poolehoidu. Kaup
luse pidamine oli üldiselt tasuw, mispä
rast kawatsetakse Viia eelolewal suwel
mälestusesemete müüki laiemale alusele.

takse, et osa ungarlasi peatub kauemat

Illuka valla majandusmured.
Cius eelarve võeti vastu. — Toetusi kohalikele seltse!e.

Wald ei jäänud arstita

Omawalitsuste uue eelarwe-aasta
algus — 1. aprill — toob suurema elewuse ka wallawalitsuse töösse. Illuka
Vallawolikogu harutas 4. skp. oma järg

LOIU) RUSSELL SURI.

India ameti alamsekrctär, MacDonal-

nema majandusaasta tulusid ja kulusid,
kinnitas eelarwe ja määras isikumaksu.

di valitsuse liige lord Russcll suri neil
päevil Marseilles südamerabandusse.
Russel oli üks esimesi tööerakonna liik

Koos oli 18 Volinikust 9, sellega hädawaewalt kwoorum. Koosolek oli rahulik

meid ülemkojas.

arwe seati tasakaalu 12.749,4« kr. juures.
Koolidele langeb sellest umbes 4.000 kr.
Samuti Võtab hoolekanne umbes Vs eel-

vn.vasax3HKm

Narva ieaier.
Täna „Viimne valss" esietendusel.
Neljap., 12 märtsil, kell 8 õhtul tuleb
Narva teatris esietendusele kuulus vii
si dc-rikas operett V i i m n e v a l s s“.

Valsside-kuningas O. Strauss on

„Viimses valsis“ aimud oma ande pari
ma. Ses kõlab lennutlev ja meeleoluri

kas maasika kaasa sündmustiku ro

mantilise tooniga, kuhu sekka põimitud
ka peent nalja. Igale tegelasele on an

tud kätte oma osa, mis meisterlikull
viidud tervikuks kogu ansambliga. Ku
na „VHinne valss“ käesoleval hooajal
viimne operetil avastus, võib oodata roh

ket osavõttu. Teatribüroo.

missugust kulutust põllumehed eriti tarwiliseks tohiksid pidada, kuna selleta wald

oleks arstita jäänud.
Isikumaksu määrati: 7 kr. meestele
ja 5 kr. naistele. Mootorid jäeti maksus
tamata, kuna enamik neist on muretsetud
abiks põllupidamisele. Uuest-aastast wald
awas wiinamüügi oma ettewöttena.

ja otsused üksmeelsed. 1931./32. a. eel

arwest. Wallal ou eeskujulik Vanade
kodu, mille sisemine kord ja puhtus Võib
olla eeskujuks taludele. Wallawalitsusele
on palgatud teenija, kes hoolealuste toi
du Valmistab ja nende heaolu eest hoo
litseb. Sarnast n.n. kinnist hoolekannet
ei ole teostatud igatahes mitte paljudes
Valdades.

Hariduslikuks otstarbeks määrati
rahwaraamatukogule 100 kr., tuletörjeseltsile samuti 100 kr. Muist toetusist läks

300 kr. jaoskonna terwishoiuarstile,

Kiri toimetusele.
F. a,
„Põhja Eesti“ toimetus!
Palun Teie lugupeetud lehes järgmist
lahkesti avaldada:

Tunnistan, et minu süü läbi on jutt
levinud, nagu oleks õpet. J. J ai ajas mi

nu isa Jüri Bachmani matmise eest
25 kr. võtnud. Matusekulud ühes liik
memaksu ja registreerimise tunnistuste

ga läksid maksma 13 kr. 85 s.

Palun sellega oma eksitust vaban

dada.

Narvas,
13. märtsil 1931. a.

Anna-Magdalena Bachmann,
Kreenholm 16—43.
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nuse!. Kursuste algus 16. märtsil kell 1

juba ammu nende tulekut oodanud ning ainult

päewal.

aine üle.

line Vaidluskoosolek on reedel, 13. Veeb

tulemata. Keskküla ostis küll wõidupileteid ja hellitas lootust miljonit mõita, et
selle rahaga siis päästa oma majapida
mist, kuid abi ei tulnud kustki. Olukord
muutus järjest kriitilisemaks. Enam ei
saanud pankadest laenu isegi wõlaprotsentide maksmiseks ja nii läksid wekslid
protesti.
J. Keskküla tunti, nagu öeldud, eda
sipüüdja, waikse loomuga mehena ja kee
gi tas ei wõinud aimatagi kelmi. Mees
ise olewat õnnetu oma saatuse üle ja se
letab kahju olewat eriti naisest ja lastest,
kes tema eksimiste pärast nüüd peawad

hustuwad Vähemalt ühe aasta arweraa-

ÜENÜNO järjekorraline vaidluskoosolek ülihuvitava

ruaril, kell 7 õhtul „Põhja Eesti" ruu
mes, Malmi tän. nr. 5. Kõneleb mag.

wekslitega, et hoida ära lõpuliku laos
tumist. Kuid katastroof ei jäänud ikkagi

ja arveraamatud tasuta neile, kes ko-

Noored eesti rahvuskangelast otsima.
ÜENÜ Narva osakonna järjekorra

tubli mehena ja esialgu ei keelatud talle
girosid. Keskküla mõtles, et tulewad pa
remad ajad ja ta suudab tasuda mõlad.
Kuid majanduslik kitsikus raskenes iga
aastaga. Lapsed kaswasid suuremaks ja
nõudsid perekonnapealt suuri pingutusi,
et kõiki toita ja riidesse panna. Jkaldusaastad Vähendasid talu sissetulekuid mit

ta ungarlased. Hõimulased Ungarist
sõidawad Helsingi Eesti kaudu. Loode

korraldatakse nii, et osa wõlgasid kaetakse
endiste juhatuseliikmete Varandusest, tei

samme nende puudujäägi summade sisse
nõudmiseks ja kõigi miie endise juhatuse-

müügisaaduste hinnad on madalad,

pankadest. Teda tunti ümbruskonnas

ou astutud kontakti hõimuasutustega.
Nimelt peetakse eelolewal suwel Helsin
gis hõimu-kongress, millest wõtawad osa

mise kama, mille järgi ühingu mõlad

Rewisjoni-komisjon on astunud

aresti alla- mis kogusummas teeb wälja
1.600.000 senti. Juhatuseliikmetest A.
Piik ja T. Torpan, kes kannatawad otse
se süüta, esitasid ühingu wiimsele pea
koosolekule palme, et nende warandused
wabastataks eelaresti alt. Peakoosolek
8. märtsil asja kaaludes otsustas siiski

toonud niipalju sisse, kui 8-liikmeline

kandma panna.
Peakoosolek kinnitas ühingu saneeri

ne osa on pikaajalisi laene, kolmas osa
loodetakse saada laenu maatulundustapitalist ja neljas osa wõetakse sisse
ühingu liikmetelt iga piima kilolt 3 aas

lest langeb ülesoole, niinelt 777.400 snt.

Joh. Keskküla on wõltsitud wekslitega

Narma pankadest saanud üle 2.000 kr.

tust Väiksema abi saamiseks. Peale selle

oma wõlgade korraldamisele asunud.
Jda-Alutagusc piimaühingu praegu

lalt, mis oletatawasti ka wõltsitud.

Seniste andmete järele oli tundmatu

Ühing

ne juhatus on asunud energiliselt korral
dama ühingu wõlgasid, mis teatamast!

Wekslite tähtajad jõudsid aga kätte,
kuid raha puudus isegi protsentide tasu
miseks. Tuli jatkata laenutegemist wõlts-

lit. Wekslil oli teine giro Andres Ka

pere nõudis wäljaminekuid. Et olukorda
päästa, tegi Joh. Keskküla laene Narma

tulid üle raudtee Dolgaja-Niiwa küla

Kuna tuttamad ei tahtnud kergesti enam
girosid anda, siis ta katsus õnne wõltsimisega. See „õnnestus" ja julgustas pea
kaotanud perekonnaisa.

ümbruses liigub õige sageli suusatajaid,
sellega armestasid ka GPU mehed ja suu
satasid julgelt otse Narma lähedale.
Liiprihunnikute wahel mõis näha ja

lajälgi ja paar suitsuotsa; ühel liipril

kui jatkata majapidamist wekslitega.

on ühes sellega wõltsinud juba 3A Veks

mallas wäike talukoht. Majapidamine ei

olid mehed koguni istunud. Suusajäljed

mekordselt. Keskkülal ei jäänud teist üle
enese ja perekonna mee peal hoidmiseks,

andjaks on Johannes Keskküla, kes

rihunnikud. Paik on kõrwaline, kuigi
Narwa-Kingisepa raudtee ääres. Seal

M-MWse MMM inraiiiel.
Endiste juhatusliikmete warandused eelaresti aU.

wa notarilt teate, et üks tema giroga
250-kr. weksel on läinud protesti. Talu
mehele tuli asi üllatusena ja ta sõitis
Narwa. Siin selgus, et weksli wälja-

janik R. Rohu saatus. Tal on Peetri

toõimud tegid kindlaks, et jäljed tulid
Rõuk. Venemaalt, umbes Va kilom. wahejuhtumise kohast Komarowka poole.
Tagasiminewad jäljed wiisid otse werise

suusad ja wereloigud on umbes pool

Mõni päew tagasi sai Peeterristi
taluperemees Nikolai Keskküla Nar

Peeterristi talupoega on tabanud kir

GPU käsilastel oli kohtamine.
Komarowka pooljaama juures?
Kolmapäewa hommikuks selgus wa-

J. Keskküla 33. vekslivõltsimžne selgunud
KUIDAS 8-L1IKMELISE PEREKONNA ISA SATTUS VEKSLIKEERISESSE

tamisele ja praegu seisawad sel kohal liip-

poolt metsast ja sinna poole suundusid ka
tagasiminewad suusajäljed. Eesti ameti-

hejuhtumise kohta Eesti-Wene piiril

fiotcrii - miljonilt M MtsMeil lattn.

rong. Eesti wabariigi alul kaotas pooljaam oma tähtsuse. Maja läks lammu

ei eita.

m i l. Salapärase walge mantliga mehe

3

raadi peateesiks on, et meil ei tule ansambaid püstitada paraadikangelastele,
maid tõsine eesti ajaloo kangelane ou
aastasadu paremusele rühkinud tundmata
töömees, eesti talupoeg. Referent arvab,
et nagu tundmata sõdureile püstitatakse

mälestnssambaid, nii tuleb ka sellele tü
sedale eesti talupojale aukoht unda eesti
ajaloos.
Koosolekust osawõtmiuc Vaba.
; nxarztv. rr.

Raamat ou suurekaustatiue, hulga
piltidega, nägusal paberil, ja sisaldab
kirjutisi Eestist, muu hulgas ka kaks ar
tiklit Narva kohta G. M a t t o sulest.
Nanva-Jõesun on esitatud teoses ühes
paari pildiga kuurortide kirjelduste eriosas.

„Estouia" toimetajaks ou Belgia
ajakirjanik M. Edelberg, kes läinud su

wel isiklikult Eestis, ka Narvas ja
N.-Jõesuus Viibis. Teos üldiselt on saa
nud Välismaa ajakirjanduses kiitwate
arvustuste osaliseks.

Teose hinnaks on 4 kr. 50 senti jn
teda Võib tellida linnawalitsuse kaudu.

„PÕHJA EESTI” näol) kõik
kuuleb kõik ja teab kõik!

imestanud, et see tulek nii wäga on Viibinud. Jwanow Vabandas Viisakalt, ja nad olid waewalt küm
me minutit tema toas. Mammiga oli lugu hoopis
teisem. Läks tükk aega, enne kui ta awas oma toa
ukse — ta oli ühe toatüdrukuga end oma tuppa lu
kustanud —, ja kui astusime sisse — seda sa küll ei
usuks! - , ta oli suurõutualetti riietunud, kõigi perekonna-ehetega, mis tal Veel on järel. Ta Värises
kui haawaleht, see Vaene mammi, kuid uskumata

Väärikusega ta ütles: „Mu härrad, ma olen Val
mis teile järgnenra. Wabandage, et lasksin teid nii
laua oodata." Ta ei Võtnud kuulda kedagi. Jwanow
katsus teda asjata rahustada, et käesolewalt on tegu

ainult läbiotsimisega. Mamma kordas Vahetpida
mata: „Ma tahan Leile näidata, kuidas oskab tõ
sine Vene naine surra!" Siis, tead sa, ma pidin

Semjonow alustas uuesti kõnelust sellel ainel,
mida ta juba teel Vanglasse oli puudutanud. Sawinskyl, sõnas ta, on tõsiselt karta iga silmapilk
kõige halwemat; juba täna olnud tema Vabastamine
ainult suurte raskustega Võimalik.

Ja kuna ta Lydiat tundis kui palawat isamaa
last, siis selgitas ta hoogsalt ja kõneosawasti plaanitsusi kõigi Venemaa alade ühendamisest punase
lipu alla ja tigeda lõhenemise ärahoidmiseks, mida
oli toonud esimene rewolutsioon. Sel alal Semjo
now oli oma sõidumees.

Ta kõneles kaasakiskuwalt. Ta manas esile
prantsuse rewolutsiooni suuri minewiku-päewi, ja
tui Lydia ei osanud pidada lugu, kuipalju Vaimu
oli salajases Vihjes noorele, tundmata Bonapartile,
kes oma teed Robespierre'i Varjus algas, siis tuli
see ainult sellest, et ta ei püüdnudki sugugi seda

esialgu pahwatama naerma, seal tundsin aga niisu
gust kaastundmust tema Vastu, et pisarad tulid sil
ma... Korraga tõmbas ta mu oma rinnale ja sõnas
komissaridele: „Ma loodan, et emast teile jätkub;
lubage, et ma weel kord oma tütart suudlen!" See
oli südantlõhestaw. Wiimaks läksid nad minema ja
jätsid mammi pvolminestunult Katja küte wahele...
Ja mina pidin neid weel wiima kõikidesse teistesse
tubadesse, kus külm wõttis lõdisema. Kella poole ka
he paigu alles nad lahkusid ja loomulikult ei leidnud
midagi, peale papa Vana mõõga, mida nad ei Võt
nud kaasagi. - Sõdurid seekord aga näppasid üht

Enne kui Sawinsky ei olnud jälle waba, ta ei
saanud asu. Ja tema Vaim oli palju lähemate kü
simustega tegelemas, kui seda olid Semjonowi

teist kaasa."

talle nüüd, et temale endalegi on Vajalik kuhugi

Lydia lõi korraga kogelema, nagu oleks tal weel

olnud midagi ütelda, mida ta aga pelgas teha.

mõista.

Ent, see on tõsi, Lydia kuulas teda waewalt. —

„Et Sawinsky ometi weel ei tule!" — Millegi muu
le ta ei suutnud mõtelda.

plaanitsused. Soome küsimus, ärasõit sinna, Sonja
tagasitulek, need olid nüüd tema elu probleemid.

Lydia tundis end kui tapetud olewat. Ja siiski
ta pidi kostma Semjonowi küsimustele. See seletas
kohale asuda, mõnesse ametkonda; keegi ei wõiwat

elada Nõukogude heaks töötamata. Ta Võiks LyLlaude Anet .Maa punases möllus".

Nr. 29.

.Alutaguse Elu*
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HALLO! Siin Narva tõeline odav VKLJAMOGK!
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Narvas, Joa la tri. 22. (Võitleja vastas).

Cik ainult

Sri ülevõtmise tõttu enneolemata suur la imeodav villa
kuni 17. märtsini.

Müügile tulevad kõik kaubad suure hinnaalandusega iseäranes aga daamide ja härrade moearfciklid 30—-40°|«
hinnaalandusega. Palun külastada ja veenduda. Sukad ja laste mänguasjad kuni 50°|tt hinnaalandusega.

NARVA TEATER
Neljaväeval, 12. märtsil

Esietendus

Pühapäeval 15. märtsil

K 8. ..Võitleja'
uus ökonoom
Lindebaurn soovitab

maitsevaid

lõunaid
A. Grtinvaldi operett 8 vaat.
ü. Straussi muusika.
Algus trett 8 õhtul.

K. S. .Võitleja** einelauas

Peetri kirikus
kell 6 õhtul

VMM Kontsert

Narva

Mujaomanikk li
du Pank oa kin
del raha hoiu
kohi, sest panga
tegevuse eest
vastutavad pan
ga liikmed—
Narva majaoma
nikud oma
kinnisvaradega.

Pariisi Grand’ Opõra lauljanna

iga päev.

Pääsed 150—85s.t õpilased 25 s.

osavõtul

Moe ja pudutcauplus

T. Ccios,

Joala 13.

ja ühendatud laulu
kooride kaastegevu
sel hra Arhangelski

Algavates teevaele
tpooafales
soovitab suures väljavalikus daamide kübaraid
ja kõiksugu pudukaupa.

(omas majas)

Jlnnal* laenusid
majade, kaupade ja vekslile kindlustusel.

Võiab raQa joiule

ajakohaste protsentidega ja toimetab kõiki muid

juhatusel.

Joata 13.

panga operatsioone.

Pääsed 85 — 200 senti.

Eelmüügil „Kooli“ äris
ja Võhma kullas, äris

Kirik köetud.

Viimase# moeuudised!

//

Koguduse juhatus.

Hinnad võistlematud.

—--

--

Teatan oma lugupeetud
ostjatele, et olen oma

„Veronika" seebivabrik

Shotti Matful ja Matties

Tartus, Aleksandri lõ.

HEERINGAID
esimesed Trade margid

Hinnad võistlematud Hinnad võistlematud

A. ANNIK & Ko.
Peetri pl. 15/17. telef. 95.

Sealsamas Shell! esitus petrooleum, bensiin, määrdeõlid.

Veronika
Saunaseep M 250.
Saunaseep M lOO.
on kõige paremad.
Saadaval igalpool.

WWWWWGGWM

Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

ta Peetri pl. 2. tel.268.
(omas majas)

ta ^tri pillel. 268.

Joh. Ilves’e

tile viinud ava
ramatesse ruumidesse
samas majas.
Müügil suures väljavalikus
hooaja VIIMASED UUDISED.

Suure läbimüügi tõttu

Dianad usteumata odavad.
Meeste- ja naisterahva tolmuma idlid.
Palume sisseastuda ja järelevaadala

Kõige austusega J. BERSO/V.

uus koloniaal kauplus
Narva, Joala tän. 8

; ..Aiataguse Elu
j tellimisi võtavad vastu kõik
; postkontorid, agentuurid ja
‘ tellimiste vastuvõtjad külades
ja asundustes

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

tused j n. e.

Müügil ka parimate vabrikute veinid, napsid
ja liköörid.

♦♦♦
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Kõik tee tundjad tarvitavad

268

dia kui uaissekretäri kindralstaabi teenistusse urni
ta ja talle huwitawat tegewust nõutada.
Lydia naeratas nõrgalt.
„Ma tänan teid, Leo Borissowitsch, teie olete
wäga armastuswäärne..."
Ning korraga ta kargas istmelt püsti ja tõttas
ukse poole), Sawinsky oli tulnud.
„Siin sa oled", hüüdis Lydia. „Wiimaks ometi
oman sind jälle!"
Kõik, isegi Semjonowi, kes neid sõnatult waatles Lydia oli unustanud.
Mõne hetke pärast ta tõmbas oma sõbra enda
ga kaasa minekule, talle waewalt jättes aega Sem

lellele tõige eest. Eks ta olnud ainult tema pärast
siin, Peterburis, omastest lahutatud, iga päew hal
weima ootel ja hädaohus?

jonowi tänamiseks.

Ühel pealelõunakul — see oli jaanuaris — ta
tuli Sawiusky juure, kes oli Parajasti lõpetanud
oma üksildase söömaaja, mida ta pidas wäikese,
üsna elutoa kamina ligi lükatud laua taga.

Nädalad läksid.

Wee! kord peeti jõuluõhtut ja uut-aastat loo
tuseta meelel ja hädas. Ootused seisukorra parane
misesse jäid iga päewaga wähemaks.

Nüüd ju tuli taas oodata suwe, kuni wõiS arwestada sellega, et Koltschak ja Denikin Siberis ja
lõunas asuwad uuesti pealetungile.
Kas see läheb neil kordab
Miski ei olnud nii teadmata kui see, ja seni pi
di saadama üle külmadest talwekundest, puudulikule

toitlusele ja tarbeks ulatamata küttele waatamata.

Ent ometi Lydia ei suutnud otsustada Peter
burist lahkumist. Ja kui juba temal ei jätkunud jõu
du, kuidas pidi seda siis suutma ema, kes tõstis
waewalt jalga kodust wälja, wöi halwatud isa, kes ei
jaksanud enam taluda reisi erutusi?
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Sellepärast, kes ei ole veel seda tarvitanud, see proovigu
ja otsustagu; tema hea maitse ja aroomi headus üllatav.
Saadaval igas paremas koloniaal- ja toiduainetekaupluses
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(peale selle veel teised asemed). Kaupmeestele °,.00|o kõrged.
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rusest kinkida oma sõbrale. Sest ta pidi tasuma ju

Korralikku kellasepa tööd
teeb

V
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Sawinsky sai teada, mis oli juhtunud.

gistatud. Otsiti peidetud sõjariistu ja asitõeudusi...
Wähemalt sündis see weel wastuwöetawal ajal, mil
weel keegi ei olnud heitnud magama... Koomiline
oli ainult, et seesama Jwauow, kes tol korral siingi
wiibis, sa mäletad ju küll, kallis, oli teiste hulgas?
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Lydia oli ärritatud, ja juba terna esimesist sõnust

„Mõtle ometi, ka meie juures oli täna öösel
läbiotsimine. Kuid, tänu Jumalale, kedagi ei wan-

Madise tn. 28 (Omas majas).

sc _
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seisukorrasse tõi põhjaliku muutuse.

kohkumist, waewalt imestust. Paistis, nagu oleks ta

etteheiteid.

Strömmersi elevandi teed

> su

Siis leidis jälle korra aset uus sündmus, mis

Ainult rõõmu ja heatuju tal ju oli oma noo

teid, kuid ta tegi endale oma kurwameelsuse pärast

ainult

•rr-:3

Need raskused näisid Lydiale ülesanmatuina.
Kuid suurima takistuse leidis ta ikka jälle iseendas.

Ta tundis mu arusaadawalt ära, teiste ees ei tei
nud aga sellest wäljagi. Alles siis, kui meie silma
pilguks üksi jäime, naeratas ta minu wastu ja üt
les, et ma olen weel niisama ilus. Mõtle ometi...
Minu waene papa oli imetluswäärne. Ei mingil

Sagedasti ka Lydia peas nüüd oli muremõt

mSBSSe

L kiur,
Posti tän. nr. 59-a
(Soobiku malmishüroo kõrval)

‘Hpmcmn#

Hallo

daamid!!

Koim elurõõmsat poisut soo

vivad samasuguste tütarlaste
ga kirjavahetust
Kirjad saata: Soldino, Sainok-

rast ptk 22. „Öis 28
,.Pung 25". „Oks 22".

Pühapäeval, 8. märtsil

Juureviilänsss
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aed
üürile anda ühes elu- ja
kõrvalruumidega.

Küsida: Narvas, Lai 9

kaotatud naisterahva

uur

paela otsas, ühisgümn.
juurest kuni „Jlmariseni“
minnes. Ausat, leidjat palun
pöörata „Põhja Eesti.“ taljt.

Vastutav toimetaja: Hans Lill.
Väljaandja U.-Ü. «Põhja Eesti".
M. Mmis’e trükk, Narvas, Haku tin. 15.

