Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefonid Nr. 4 ja 79.
Toimetaja kõnetunnid
kella li—1.
Talitus avatud 9 6

ALUTAGUSE ELU

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

Jõhvi la Alutaguse häälekandja

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

12 kuud 6 kr. 75 senti
Üks kord nttdalas Iga
laupttev.

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

Tellimisi võtavad vasta
postiagentuurid.

II. aastakäik.

Alutaguse Elu talituses

Müüaks^anu
ajalehti

Jõhvis. Turu pl. 1.

Siberi alun-usest kodukohta tagasi.

Tellimtaefilnd postiga
S korda nttdalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud
175 snt. 6 kuud 340 snt

kõik postkontorid ja

Jõhwis, laupüewal, 11. aprillil 1931.
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Üksiku numbri hind 5 senti.

Suur valik elegantseid ja vastupidavaid
vabriku jalanõusi

Asuniku naine ühes tütrega Äl-aastase asumise järele Rowo-Simbirskist Eestisse.

„Õ»r«, kes sellest Põrgust Pääseb..."
Neljapäewase-õhtuse Eesti-Nõuk. Ve
ne waheline reisijate-rongiga jõudis Nar
ma Siberi Eesti asunduse talunaine Lee
na S i i m a n n, 63 a. mana, ühes 18-a.
tütre Heleenega. Teele asusid nad Nowosimbirsky kubermangust, „ Linda" asun
dusest, mis asub Kesk-Siberis. Reis kes
tis ligemale kuu aega. Narma jaamast,
kus Venemaalt tulnud obserwatsioonipunktist läbi käisid, sõitsid mõlemad ree

Pjatiletka-aastatel kujunes talupoe

Mainitud asunduses olid peamiselt kõik
Eestist sisserännanud talupojad. Enne
sõda ja sõjaaastatel läks elu Siberis kau
nis hästi. Oli mitu hobust, hulk lehmi ja
krundi sissetulekuga wöis wäga hästi r§hul olla. „Pjati!etka" maksmahakkamisel
läks olukord järjest halwemaks. 1922. a.

gade elu asunduses üha raskemaks. Kui
pealepandud maksu ära õiendasid, pan
di järgmisel aastal poole suurem peale.
Mitte-maksjad tunnistati areteerituiks ja
saadeti wahi all kaubawagunites nagu

andsid juba Siimannid palwe Eestisse

kaewandustesse.

tagasi-opteerimiseks, kuid mitmesugustel

Läinud aasta sügisel wõeti „Linda"
asunduse talupoegade maad kolhoosi alla.

de lõunal rongiga edasi Rakweres ela-

Läinud aasta sügisel suri L. Siimanni

Loomad tunnistati riigi omadeks ja asu

wate sugulaste poole.

mees. Naisel ühes alaealise tütrega kuju

nikkudest said riigi moonakad.

kihelkonnast, Salla wallast, Rakwere la
hedalt, läks ühes oma mehega Siberisse
1907. a. Eestisse jäetud ostukrundi an
dis mees rendile. Siberisse asusid nad
elama Eesti „Linda" nimelisesse asun

nes äraelatumine raskeks. Põllud olid
söödis, loomadest polnud järel rohkem
kui üks hobune ja lehm. Wili wõeti sunnikorras ära walitsusele. Sama sunnikorra teel wõeti ära ka lambawillad, loo
made nahad jne. Kahe aasta jooksul pol
nud nad uusi riideid ega jalawarje saa

Venemaa olusid jutustades, kippus
wanakesel wägisi nutt kurku: „Seda hä
da ja wiletsust ei jõua ma küll kirjelda
da. Inimene on seal kui loom, õnn, kes
sellest põrgust küll pääseb," lõpetas wa-

duste, kus hakkasid põlluharijateks. Wene

nud. Ka wanu ei saanud tagawarade

L. Siimannil jäi poeg ja teine tütar
Siberisse, kes abielus Venemaa alama

walitsuse poolt anti neile 12-ha krunt.

lõppemisel paigata.

tega.

Leena Siimann, kes pärit Simuna

Olaiikllk skautide 3. spordipäev peetakse Harvas.

nake pisaraid pühkides.

Mag. A Soom Narwa linna
Narwa liuuawalitsus kinnitas Nar

vabaõhuetendus laulupeoplatsil. — Ekskursioone N -Jõesuhu, Sinimägedele, Inge-

wa liuuamuuseumi ja arhiiwi juhatajaks

Üleriiklik skautide 3. spordipäew pee

takse tänawu Narwas 24. ja 25. juunil.
Narwa skautide malewa, kes päewa kor
raldajaks, koostas pidustuste kawa ja
saatis selle neil päewil kinnitamiseks
skautide peastaabile Tallinna.

Esitatud kawa kohaselt kestawad
spordipidustused kaks päewa. Esimesel
päewal on kawas wäliswöistlejate-sport-

laste wastuwõtmine, ühine rongikäik,
wöistluste awamine kindral A. Tõnis
soni poolt linnaspordiwäljal. Sama

Jga-aastaseik skautide spordipäewil
on osawötjaid-wõistlejaid olnud üle 100.
Et aga tänawu spordipäew ajalt langeb
ühte kaitseliidu- ja Narwa laulupeo päewadega, siis on loota osawõtjaid tublis
ti rohkem. Väliskülalistest skautide spor-

dipäewale on oodata Soome skautide
esindajaid.

Kohalikud skaudid wõtawad osa ka
Narwa laulupeost korrapidajatena ja tee
juhtidena.

Skautide kõnewõistlus Narwas.

päewa õhtul korraldawad skaudid suure

19. aprillil korraldab Narwa skau

ma wabaõhuetenduse laulupeoplatsil, kus
kantakse ette skautliku sisuga palasid.

tide malewa esimese omawahelise könewõistluse. Võistlusteemrdeks ou skautlust
käsitawad ained. Võist luskomisjoni kuuluwad skautide sõprade seltsist J. Lust, J.

Teisel wöistluspäewal jatkuwad mees
kondade-, salkade ja propaganda-wõistlused, mille lõppedes korraldatakse ühine
bankett ohwitseride kasiino ruumes kõigi

le osawõtjaile ja skautidele. Kohtadele
tulnutele jagatakse banketil wälja auhin
nad. Viimaseid on juba praegu wälja

pandud Tallinna ärimeeste poolt, nii
ränd- kui ka indiwiduaalauhindu.

Välde, skautide malewa poolt — male

wa pealik Hindus ja asjatundjana 3.
algk. juhat. K. Maasik. Arwesse wõetakse

wõistlusel idedist, retoorilist, gramma
tilist ja loogilist wüljendust. Võistlejatel
on teemi ettekandmine piiratud ühe tun

niga. j

Pärast spordipäewa, 26. ja 27. juu
nil korraldatakse wõistlustele sõitnud

Narwa gnide id korraldawad wabaShn-karnewali nelipühil.

skautidele ekskursioone N.-Jõesuhu, Sini
mägedele, Jngeri küladesse ja Eesti-Vene piirile.

milleks eeltööd juba käimas.

Narwa guide'id kawatsewad nelipü
hadel korraldada wabaõhu-karnewaali,

Molust! miooh «mi» \m.

mag. A. Soo m i.
Narwa linna arhiiwift wiimne osa
(Rootsi arhiiw) toimetati neil päewil
uutesse ruumidesse, linnamuuseumi maj
ja. Laupäewaks arhiiwi seadmisega uutes
ruumides jõutakse enam-wähem korda.

Linnamuuseum ümberkorralduste
tõttu on suletud 25. aprillini.

Laewasõiduplaani kawa kinnita
misel.
Narwa-jõe alamjooksu aurulaewan-

diselt samasugune kui läinud aastal.
Peale kawa kinnitamist linuawalitsuse
poolt esitatakse see teedeministeeriumile
kinnitamiseks.

ganisatsioonide poolt. Hariduskogu koos
olek peetakse 26. aprillil.

sünde: Larissa Romanow, Maria
Graubner, Viktor Sadownikow ja Leo
nid Paskakow;
abiellumissoowe: Aleksander Muttik
ja Lisette Ewrest; Aleksei Kamenew ja

Glafira Smirnow; Adolf Didwi ja Salme-Helene Roder; August-Heinrich Sahk

ja Glafira Maanus; Georg Leets ja Iri
na Lebedew; Joann Grigorjew ja Anna

lähemal walitsuse koosolekul kaalumisele.
Samuti ka riigiwanem, kes delegatsiooni

ga kõrgelt pole hinnatud. Majandusmi-

kõlawate lubadustega. Kui 15—25-kroonilise liikmemaksu maksmiseks ei olnud

mitmel pool, näiteks Undlas ja mujal,

raha, wõeti allkiri wekslile. Agentide

nurinat tõstetud ja nimetatud ühingu

saak ei olnud wäike.

agente süüdistatakse petmises.

„Põllumeeste keskkassa" tegewuse wastu

Ebakindla põhikirja pärast, mis jä

Peks uil; lisahu intelllsendld” põlul.
Katsus ..õrnu asju" - 2 nädalaks aresti.
Eel pühi harutati Rakwere-Paide
rahukogus jällegi iisaklaste tüliasja, mil
les esinesid peksasaaja V. ja peksjad S.,

A. S. ja R naisega.
Kõne all olew tüli oli juba enne jõuln Jõhwi rahukohtuniku juures harutu
sel, kus siis 24 tunnistajat üle kuulati.

Jõhwis mõisteti V. nädalaks aresti,
tuid V. ei olnud sellega rahul ja kaebas
edasi Rakwere-Paide rahukogule. Rahu
kogu harutas neil päewil tüliasja ja kin-

uitas rahukohtuniku otsuse V. kohta. S.
kui peategelane mõisteti 1 kuuks, R. 2
nädalaks, R. naine „õrnade asjade" kat
sumise eest 2 nädalaks ja A. S. 1 näda
laks aresti.

Karistatuid tuntakse Jisakus kui In
telligente". Seepärast püüdsid nad nüüd
suurema rahasumma eest ära leppida, et
pääseda nende „autoriteeti" kõigutawast
wanglast.

Tabati piletita sõidul Narwa-Tallinna rongilt ja saadeti wanemate
juure tagasi.
Neljapäewa hommikul tabati Nar- Männi. Poisikesed olid õhtul Narwas

wast-Tallinna sõitwal rongil neli pileti- salaja pugenud rongile, et Tallinna sõita,
malli tän. nr.21 elaw 9-aastane Kons- raudteepolitsei korraldusse, kes nad nelwend Georg, Posti tän. nr. 43 elaw 13- mate juure tagasi saatis. Poisid seletasid,
aastane Johannes Rida ja Paemurru et nad tahtnud wanemate juurest ära põtän. nr. 21 elaw 12-aastane Peeter geneda laia maailma seiklema.

perekorrnaseisrrteateid.
28. märtsist kuni 9. skp. registreeriti
Narwa linna perekonnaseisuametis:

Elfriede Simson; Aleksander Einftein ja

Kiira Fedosejew; Oswald Kaasikow ja

Ühesendilised ja 23-fendilised
kaotawad makswuse J. maist.
1. maist kaotawad makswuse ühesen
dilised walgest metallist ja 25-sendilised
hallikast paberist wahetusrahad. Kuni 1.
maini wahetatakse neid ümber teiste ra
hade wastu igas Eesti panga osakonnas

ja peale 1. maid ainult peapangas Tal
linnas.

Kõnekoosolek kodukäsitöö edenda
misest.
19. aprillil on „Jlmarises" kõnekoos
olek, kus esitleb riigi haridusnõunik K i iwek keemik: „Meie kodukäsitöö edenda
mine."

Aliise-Rosalie Venig; Arnold Eisenschmidt ja Marie Vesk; Adolf Kaasik ja
Elise-Albertine Jakobson;

abiellumisi: Alfred Aua ja Valeria
Sotschewsky; Josis Kastschewsky ja Anna

merts-Panga Narwa osakonda hoiule jää
nud ümmarguselt 100.000 krooni.

Subow; Jewgeni Kolunkow ja Serasintfl Maljow;
. surmajuhtumeid: Aleksander Põd

Waleraha Püssi wallas

wana; Bruno Vaht, V/s a. wana; Mat-

oli maksujõuetuks tunnistatud Kom-

tud oma liikmetele kahjutasu maksma, ja
wõimaldab ühingu likwideerimist kottutulnud liikmete armule waatamata, lisaks
weel wekslitega liikmeks köitmine, on

tantin Seeder ja tema 12-aastane japäewal õhtuse rongiga Narwa wane-

Hiljuti esitasid Eesti Kommerts-Panga Narwa osakonna hoiusummade oma
nikud, keda üldarwus üle 400, märgukir

korral riigikogu poole pöörata.
Narwa hoiusummade omamkkudel

tab lahtiseks, millal ühing on kohusta

Pühapäewal on kinnaraekojas hariduskokku esindajate walimine Narwa or

sandra Akintjew; Karl Treiwaldt ja Jo
hanna Sandmann; Karl Bergmann ja

kudele wastu tulla ja isegi tarwilisel

Omamoodi kuulsaks saanud üleriikli

se põllupidajate ühingu „Põllumeeste
keflkassa" agente oli pühade eel Jõhwi
ümbruses, Kukrusel ja mujal liikmeid
püüdmas. Nagu mujal, meelitati siingi

ta poisikest. Need olid Narwas, Wester- Kõik neli poissi toimetati Tallinna

Perewostschikow; Mihail Kuper ja Alek

mast 3-liikmeline delegatsioon Tallinnas.
See delegatsioon palus, et maksujõuetuks
tunnistatud Kommerts-Panga warandused realiseeritaks täie wäärtusega ja et
riiklikud pangad ei pandaks eesõigusta
tud seisukorda. Eesti Panga president se
letas delegatsioonile, et Eesti Pangal po
le panditud warandust, maid ainult dis
konteeritud wetslid, kuna Pikalaenupan
ga president on wõtnud õigeks, et pandi
tud warandusi on olemas, mis mitte wä

..Põllumeeste
keskkassa”
Agendid Jõhwi ümbruses liikmeid püüdmas.

HariduskognSse walitakse
esindajad.

nister on lubanud mõimalust mööda tul
la wastu, ja see küsimus wõetakse ühel

ivaga lahkelt wastu wõtnud, on lubanud
wõimalust mööda hoiusummade omanik

Vabriku magasin, Joata

duse omanik A. Kotschnew esitas liunawalitsusele eelolewa suwe kaewasõiduplaaui kawa kinnitamiseks. Kawa ou ül

Gesti Kommerts-Pauga Narwa osakonna hoiusummade omanikud oma
huwisid kaitsmas.

ja rügiwanemale, majandusministrile,
Eesti Panga ja Pikalaenupanga presi
dentidele. Läinud nädalal wiibis ka Nar

22.

muuseumi juhatajaks.

Kaks päeva spordipidustusi — Osavõtjaid loota iile 100. — Skautliku sisuga

* risse ja piirile.

Ladu täiendatud. Hinnad väljaspool võistlust

loomi sunnitööle Siberi taigadesse ja

põhjustel wiiwitati opteerimisega siiani.

«-

„EsioJcing - Union“

ra m, 34 a. wana; Nikolai Trepow, 47 a.

Püssi wallas Hermann Sui wiina-

rona Jerofejew, 62 a. wana; Maria

kaupluses on ilmsiks tulnud 5-krooniline
male paberraha. Waleraha lewitaja on
weel kindlaks tegemata.

Sulg, 73 a. wana; Armilda Parnapas,
25 a. wana, Liisa Bergmann, 66 a. iva
na; Leo Nedswetski, 45 a. wana.

lawastuseks kanti ette Gogoli „Rewident". Peaosalistelt (kuid mitte kõigilt)
oli olude kohta laitmata mängu. Viim
se! pühal korraldas Alajõe weue selts
kond Iisaku kirikus waimuliku kontserdi,
milles hrad Kuljus ja Siiak Iisakust olid
kaastegewad. Kontsert õnnestus hästi.
Selgituseks.

5. skp. Narvas Raekojaplatsil aset

leidnud autokokkupörke kohta kuuleme
selgitavalt, et auto nr. 30 juht oli Lepp,
kes sõitis taksiauto nr. 61-le, mis kuu
lub Ed. Knuudele, otsa.

Narva Jlmarise" teateid.
Laupäeval kell 9 kirev õhtu. Kan

takse ette muusikalisi katkeid operetist

pühad )isakus.
Läinud kewadepühad kujunesid Jisakus wördlemisi wahekdusrikkaiks.. Hea
meelelahutuse eest olid keskkoha ja lähema

ümbruskonna seltskonnategelased hoolt
kannud.

Esimesel pühal peeti pühade-pidusid

Jõuga koolimajas ja Varesmetsa rahwamajas. Jõuga maatuluudusklubi te
gelaste ettekandel mängiti Ed. Vilde
^Pisuhända", ÜENÜ Varesmetsa osak.
esitas humoorika külakomöödia „Musu ei
ole patt". Iisaku seltsimajas pühadeseks

„ Kaluri tütar“ ja muid ettekandeid.
Tants publiku lemmikorkestri ja val
gust usef faktidega.

Homme, pühapäeval, kell 4 päeval
r ah v a etendus eks %-vaat. operett
„Kaluri tütaru. Mäng mässuaastast. 1905

on haarav ja viisid kerged ning omad
ja sellega seletatav senine sunr menu,
knna seda operetti on juba 3 korda täie
le saalile ette kantud.

Kell 9 õhtul sega-eeskavaga peo

õhtu. Kantakse ette l-vaat, näid. „Kosil a n e“ ja esineb seltsi segakoor här
ra J. Küünla juhatusel.
Lähema tuleviku kavas lavastajanäitleja A. Ar r y tuluõhtuks pall- ka
baree.

toimetavad lcõige paremad afaKlrfandusliKud jõud provintsist Kaastöölised Kõigis
KesKKoptades, Kop/la-Järvel, Mäetagusel,
Kuremäel, K.-Jõul, Püssis, IisaKus,}Sarvas.
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Eelarwe onupoja-waimu sõklal.
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Kuku panna Euroopa vili?

Witikesepalgalisi ametnikke koondatakse, suurepalgalisi kohti luuakse juure.

(Mrb iseseisvaks osakonnaks, ei „oma mees" ei laaks kohata!
Narma linna eelarwe wastuwõtmine
hilineb ta käesolewal aastal. Kuigi ma-

ta, et ühel rühmal olewat kawatsus ol

jaaduse-aasta on alanud, sõelutakse meel

nud iseseiswat weewärgi-osakonda luua.

eelarwet komisjonis. Eelarwe-komisjoni
koosolekud on kinnised. Amalikkuse ette

Selle osakonna juhataja kohal tahetud
muidugi „oma meest" näha. Õnneks on
see kawatsus kindlat wastuseismist leid

ulatub sealt seepärast mähe teateid.
Awalikul armumisel ei ole wõimalik ol

tomisjonist tulewnd kuuldused selle koh

nud osa linnawalitsuse ja teiste rühmade
poolt.
Teatakse kõnelda, et siin olewat ivene

ta kunagi warem pumbamajas juhtiwalt
tegew olnud, kuid teisele kohale üle mii

dud õige tõsistel põhjustel. Tegtawasti
oli sama härra tegew järelwaatajana
pumbamajas 1924. ja 1927. aastal, kui

suurwee ajal pumbad lasti uppuda ja
linn mõneks ajaks jäi meeta. Kuigi sel

rühma poolt kawatsus olnud härra Ni-

lest on ka eelarwe-komisjonis kõneldud,
on teisel lugemisel siiski härra Nikolaje
wile koha loomine läbi läinud.

kolajewile, kelle koht kaotatakse majanduseosakonnas, luua uut kohta weewärgi-

Sarnasel „oma meeste" mugawalt
paigale panemisel ei tohiks küll paika
olla Narwa linnaomawalitsuses, sest see

tamatult mööda minna ei saa linna-

osakonna juhataja näol. Kuigi see laia
ulatuslik kawatsus pole enamuse pool
damist leidnud, olewat siiski mingi uus

malitsus praegusel majanduslikult kitsal

koht härra Nikolajewile loodud wee-

ajal, kus eelarwe tasakaalu wiimine

rvärgi alal 120-kroonilise kuupalgaga.
Ei ole kuulda olnud, et pumbamajad

on tarwiline koondamine, siis tuleb seda
teha, waatamata, missugused tuimused
ehk teened mõne erakonna suhtes sellel

praegused tööjõud tööga liig ülekoorma

inimesel olemas.

nud seisukohta wõtta üksikute tähtsamate

muudatuste kohta eelarwes. Awalik dis
kussioon tuleks aga asjale kõigiti kasuks.
Laiematel ringkondadel oleks wõimalik
olnud kaasa kõnelda üldsuse huwides.
Ja oleks eriti tormiline koondumiste ja
ümberkorraldamiste puhul millest para

nõuab ka koosseisude kokkutõmbamist.

Kahjuks on aga koondamised kujune
nud meil erakonna-poliitilisteks manööwerdamisteks, millel wahest tegeliku kok
kuhoiuga õige mähe ühist. Nagu kuule
me, pannakse uue eelarwega ka linnawalitsuses uued koosseisud maksma. Kui-

wõrt siin tunduwat kokkuhoidu suude
takse teostada, on praegu meel teadmata,

kuid uskumatuina tunduwad eelarwe-

loob halwa korruptsiooni õhkkonna. Ei
ole inimene kohane ühes osakonnas ja

tud oleksid olnud ja selle tööga mitte

Samal ajal, tui kunstlikult kohti

hakkama ei saaks. Waid otse wastupidi:

luuakse soliidse kuutasuga, wallandatakse
elektri-osakonnas wäikese-palgaline amet

leitakse samal ajal wõimalik olewat
pumbamajast üks tegeliku töömehe koht
kaotada ja inimene, kes kümmekond aas
tat seal töötanud, minema saata.

Linnanõunik A. Ossipowi erakonna
kaaslane härra Nikolajew on tõepoolest

nik, kes Rarwa teatris näitlejana tegew
ja kõigiti hinnatud jõud.

Jõhwi uue wallamaja ehitus
alanud.
Kaun tülitsemiseks Põhjust aimud

Uus teos Eesti ajaloo alalt.
Noori Gesti teadlasi elawas töös.
Eesti ajaloo uurimine on wiimaste
aastate jooksul teinud märgatawaid edu

samme. Läinud aastal ilmusid trükist
kaks tüsedat uurimust: H. Sepa „Rarwa

piiramine ja lahing 1700 a." ja H.

ga tohiks Joh. Wasar olla teine Eesti
ajaloo doktor. Esimese ajaloo doktori
wäitekirja Tartu ülikoolis kaitses weebruarikuul H. Sepp.
Suuremate uurimuste kallal töötab

Kruusi „Käärimine Liiwimaa talurahwa

Tartus Riigi Keskarhiiwis teisigi noori

seas üheksateistkümnenda sajandi nelja

Eesti teadlasi. Tartu linnaarhiwaar

kümnendail aastail". Neil päewil ilmus

mag. Tender uurib Eestimaa olukorda
peale Põhjasõda, eriti peale 1710. a.
katku. Rahwa jutu järgi olnud maa sel
ajal nii tühi, et Tallinna ja Pärnu wa-

trükist põhjalik uurimus suure
rootsiaegse maaresormi, n.n. mõisate

reduktsiooni üle, mille autoriks üli
kooli õppejõud mag. Joh. Wasar. Mag.
Wasar on kasutanud oma töös rikkalikke

hel ei olewat olnud kuulda ei kuke laulu
ega koera haukumist. Mag. Blumseldt

Rootsi ja Eesti arhiiwides leidumaid
allikatekogusid ja töö on äratanud tä
helepanu juba ka wälismail. Teosega

käsitab Saaremaa agraarolusid Taani

tutwumine on wälismaalastel seda ker
gem, et see on kirjutatud saksa keeles.
Selle uurimuse on Wasar esitanud üli
koolile oma doktori wäitekirjana, mille
kaitsmine on kuuldawasti maikuul. See-

Tallinna kaubandusest Rootsi ajal. Wäga
tüseda töö Tartu linna ajaloost on kirju

tanud prof. Treiberg, millest lühike
kokkuwõ.r on ilmunud Tartu statistili

ja Rootsi ajal. Riigi Keskarhiiwi juha
taja mag. O. Liim kirjutab uurimust

ses koguteoses.

Eesti suurim lastekodu.

Jõhwi uue ivallamaja ehitamise küsinms
hakkab uüüd juba tegelikult lahenema.
Ehitusmaterjal ou enamasti kokku weetud. Ehitamisegagi ou wäikselt alatud.

4 meetrit sügaw ja läks maksma
j 00 krooni.

alew saab omale saali koosolekute pidm
miseks, millest seni ou tuutud puudust
eriti kohalikkude ühingute üldkoosolekuid
pidades. Pritsimajas kui ainukeses koos
olekuteks kõlbulikus ruumis ou kiuoeteudused.

Uue wallamaja koosolekute-mal tuleb
põrandapinnalt 4 X 3 sülda.

Kohtla tuletõrjeühingu tege-

konna perekondadesse kaswatada antud
19 last. Kaswatajaile makstakse 15 kroo

Eestile pühendatakse erilist tähelepanu.

ni kuus. Waiwara lastekodus leidub

pannakse toime 19.—21. juunil, on ette*

weel ruumi 24 lapsele, missugune arw
lapsi juba lähemal ajal kawatsetakse mi

walmistused täies hoos. Laulu- ja män
gukooride ülesandmise wiimaseks tähtpäewaks on 1. mai, mis ajaks selgub ka
osawõtjate lauljate ja mängijate üldarw.

nisteeriumi korraldusel lastekodule juure
tuua.
Waiwara lastekodu kaswandikeks on

inwaliidide, wälismaalaste, riigiamet
nikkude ja mahajäetud lapsed. Mahajäe
tud laste protsent Waiwara lastekodus

Soome laulupäew 2\.
juunil.

Soome üldiseks laulupäewaks, mis

Eeskawas pühendatakse erilist tähelepanu

juudi Steini wastu on kaebus prokurö
rile esitatud, kelle korraldusel nüüd

sendi. Narma Laewanduse nimel on
wennad Poljakowid saanud weksleid
mälja anda ühingu § 4 põhjal, kus on
öeldud, et wekslid, mis laewanduse

juurdlust alatud.

Narwa majaomanik R. Kursin lan

laS.

Mainitud selts ou wiimaseil aastail

Kuldnokad tegid ..kontserti."
9. aprillil nähti Rarwas rohkemal
hulgal kuldttvkki. Nad jäid peatuma
Uusküla linnaosasse, kus nad kohe ,/kont
serdiga" esinesid. Peale „kontserti" algas
lumesadu. „Muusikandid", arwult 30-ne
ümber, lendasid metsa.

Palkide wargus Kreenholm-Kiwiõli elektriliinil.
9. skp. teatas politseile Wirumoa
elektri a.-s. end. woliuik Edgar W e s t e r, et Aumere jaamas aktsiaseltsi puu-

laost ou warastatud 22 Palki, mille
wäärtus 42 krooni. Wargus tuli awalikuks 2. apr., kui E. Wester andis lao
platsi uuele woliuikule üle.

PÕHJA EESTI" telefoni nr. on
2-11.

„Rugodiwiks", mahutusega 88 tonni,
hinnaga 1.100 krooni. 1930. a. märtsi

raamat.

mastilise laewa „Ewi", 187 tonni, ostu
hinnaga 2.500 krooni. 12. aprillil 1930.

aastal Jakob Poljakow, Semjon Polja-

tõendusi olemas. Samuti ka laewanduse

kow, nende isa Pawel Poljakow, nende
sugulane Timosei Aleksejew ja Roman

põhikirja mõiste järele ei wõinud wen
nad Poljakowid wõõrale firmale weks
leid wälja anda, pealegi suure summa

kuul samad isikud omandasid koos kahe-

Kursin laewanduse edendamiseks asutasid

ühingu Narwa Laewanduse o.-ü. Mõle
mad laewad jäid selle ühingu alla, kus

eest ilma ühingu juhatuse otsuseta.

nad peale remonteerimist tegewusse pan

Põllutöömasinate ja traktori juh

di. Kuuldawasti toonud laewad ühin
gule kasu. Jakob ja Semjon Poljakow
ühes oma isaga pidasid Narmas saapa
ja nahakauplust, missugune kauplus sei
sis tihedalt ühenduses ühendatud saapaja nahawabrikute a.-s., mille eesotsas

seisis juut Stein. Narwa Laewandusel
aga polnud mingisugust ühendust nime

tatud nahawabrikutega. Seega seisis
majaomanik Roman Kursin nahawabritulest eraldi ja tal pole Adse olnud na

nõutakse seda summat R. Kursinilt, kes

loodetakse pehniendada tööpuudust. New-

isegi kurja und ei näinud, et ta oleks

b)orgis üksi ou 14. jaanuarist siiani

kellelegi sarnast summat wõlgnenud. Ta
on, lihtsalt öeldud, „peenelt sisse wee-

tud". Wennad Poljakowid olid täiesti

käinud õpetajad kõik wallad läbi. Talud
jn saunad otsitud seejuures hoolega läbi.

Kui õpetajal suur huunik raamatuid
koos olnud, lasknud ta nad metsas ära
põletada. Täi saanud kõik seitsme Moosesega piiblid otsa. Wiljaudi pool kõnel
dakse, et raamatuid ei põletatud ära,

waid need wiidud Peterburisse, kus
need ahelatega suure kiwilnua külge kiunitatud.
Et talupojad manad piiblid kergemine käest ära annaksid, arrtud õpetajate

wõinud lasta seitsme Moosese abil

lund maha, kui wastawast kohast raamat

lahti lüüa ja lugeda. Isegi enda wõi
teiste isikute kuju wõis raamatu abil
muuta. Pilistweres kõneldakse, kuidas
mees end mitu korda täkuks ja siis weel
mõneks muuks loomaks muutnud, wiimaks koguni sõrmuseks. Ka oli wõimalik

juuresolijate silmi nii „ära teha", et
need asju nägid, mida tõepoolest ei ol
nud olemaski. Näiteks laskis raamatu
omanik neile, keda soowis nuhelda, upu

tuse kaela tulla. West tõusis toll-tollilt
lõrgemale. Inimesed tõstsid riideid üles
ja ronisid kõrgemaile kohtadele. Teised

MAARJAPÄEVASE LENNUÕNNETUS
HELSINGIS.

Mäletavasti oli Soome lennu päeval
Helsingis Maarjapäeval ränk õnnetus,

tuks rusuhunnikuks. Sealt alt saadi
kätte lendurite leitu. Art oi a ja leitu.
S alase tundmatuseni moonutatud lai

poolt neile uued piiblid wastu. Viimas
tes oluud aga ainult 5 Moosese raama

kokka kaks sõjaväe lennukit ja lange
ski maha. Lennukid purunesid täieli
kult, muutudes pildil kujutatud vormi

võtva vabariigi presidendiga.

inimesel) sealsamas lorival aga ei näi

juba sakslaste meie maale tulles. Nimelt

tut. Uks teisend sellest ära-korjamise se
letusest kõneleb, et õpetajad ei olewat
kuuendat ja seitsmendat Moosese raama
tut lasknud sel kujul trükkida kui manasH,t waid jaganud teksti üksikute sõnade
wiisi terme piibli sisse ära. Nii leidumat

nud üldse wett.

saanud sakslased aru, et nad eestlasi

seitse Moosest weel praegugi piiblis.

Wõib olla, paljud imestawad, miks

iialgi ei suuda ära wõita, kuna need

Kuust olewat aga seda wälja lugeda. Kel

sellaseid raamatuid enam meie põlwil ei
leidu. Rahwajntu järgi olewat seitsmes

omamai) seitse Moosese raamatut. Sel

see õnnestub, wõiwal praegugi imet

lepärast korjatud kõigepealt kõikwõimsad

teha.

raamatud ära. Allaheitmine läinud siis

Suurest häwitamisest olewat ometi
mõni üksik seitsme Moosesega piibel jär

Mooses waremalt ära korjatud. Mõne
wariandi järgi sündinud ärakorjamine

bad.

Õnnetust nägi pealt kümnelnhandeli-

ne rahvahulk koos lenaupäevast osa

juba kergesti.

nr. 2.

Roman Kursinilt 36.150 krooni. Rahu
kogu ja rahukohtuniku otsuste järele

takistamiseks otsustatud siis raamatud

Viljandimaal räägitakse, et peremees

agronoomi büroos, Tallinna maant

Välismaalased sisemaalt wälja.
Waschiugtouist teatatakse, et erirongid toomad sisemaalt suurel hulgal wälisruaalaji, kes wiiakse Ühendriikidest wäljasaatmiseks sadamalinnadesse. Sel teel

saapa- ja nahawabrikute ü.-s. poolt pro
testitud 67 wekslit, mille järele nõutakse

ara korjata. Paari wöörmüudri seltsis

sema ja taewalaotuse oma sõna kuulma.

mist wördlemisi mähe, siis wõib jääda
kursus pidamata. Kursustest osawõtjaid
registreeritakse Narmas Jda-Alutaguse

Dollaritemaa jääb kitsamaks.

raamatukogus seitsme luku taga seitsme
ahelaga seitsmekordse müüri küljes kinni.

Moosese omaja õnneseen. Temal olid
wõimalikud kõiksugu üliloomulikud as
jad. Ta pani planeedid oma ees wäri-

EsmaSpäewal peaksid algama Nae
rvas põllutöömasinate ja traktori juhtide
kursused, kuid et seni ou oluud ülesand

Kuid sellest hoolimata m ühendatud

sele wäga palju kahju teinud. Kurja

Oma lühikese eluea kestel oli seitsme

tide kursuste wastu ei tunta huwi.

hawabrikutega mingisugust äriajamist.

Olewat rahwajntu järgi Tartu Ülikooli

II

põhjal olidki wennad Poljakowid naha

nüüd R. Kursinilt nõutakse 36.150 kr.
Omawahelise kokkuleppe jllrele aga ei
olnud Poljakowidel õigust mitte ühtki
wekslit wälja anda mujale kui laewan
duse asjus, mille kohta ka R. Kursiml

Teisal artvatakse, et seitse Moosest
ou alles l00 aasta eest rahwa käest ära
korjatud. Õpetajad ja mõisnikud parmud
tähele, et talupojad raamatu abil ükstei

Kuues Ju seitsmes Moosese

wihma sadada ja ära keelda, päikest
paista ja pilwe minna wõi jälle põuda
tulla. Tähtigi sadanud taewast, nagu

R. Kursin, nimetatud nahawabrikule
67 wekslit, üldsummas üle SVs miljoni

wabrikule ilma R. Kursini teadmata
67 wekslit wälja annud, mille järele

Eesti ja Ungari külalistele, kes SoomeUgri hariduskongressile tulles jääwad
osa wõtma ka Soome laulupeost.

Roman Kursini teadmata annud Rarwa
Laewanduse nimel, mille osanikuks ka

soome purjelaer i „Avu", mis ristiti

elektriwalgustus.

manaks.

Narmas on amalikukS tulnud suurem
kelmus, mille küüsi on langenud Narwa
tuntud majaomanik Roman K u r s i n.
Wennad Poljakomide ja tuntud pealinna

Ette kanti H. Raudsepa „Mikumärdi".
Lawastus jättis mõndki soowida. Ojawõtt peost oli aga rohke; sissetulekut
saadi üle 150 kr., mis haruldane Koht

asuwad mitmesugused töökojad ja kool.
Lapsed, kes 16 aastat wauaks saanud,

remaks lastekoduks terwes Eestis. Prae
gu asub Waiwara lastekodus 101 last,
kellest 3—8 aasta wanuseid 41 last ja
8—16 aasta wanuseid 60 last. Peale
selle on sama lastekodu poolt ümbrus

Kaebus prokurörile esitatud.

Jakob ja Semjon Poljakowiga omandas

kord, soojus ja puhtus. Ruumis ou ka

5 kaswandikku, kes 16 aastat saawad

miljoni sendi.

Möödunud kewadepühil korraldas

lenrisi hästi. Sama lastekodu juures

see lastekodu kujunenud üheks kõige suu

R. .Kursinilt nõutakse 07 wekslr järele, uni pole tema allkirja, üle

KohtlaS kohalik tuletõrjeühing peoõhtu.

Waiwara härraste-majja juba 1924. a.
sügisel Punase Risti Narwa osakonna
poolt. Siis, 1. oktoobril 1927. a., wõeti
see lastekodu haridus-sotsiaalministeeriumi alla ja Waiwara lastekodu hakkas
juhtima õpetaja-kaswataja Allik, kes ka
praegu lastekodu juhatajaks. Nüüd on

koolist lahkunud kaswandikud ametitele
saanud. Eelolewal kewadel-suwel lahkub

Luurem kelmus Rarwas.

asjus wälja antakse, peawad wähemalt
kahe täisosaniku allkirja kandma. Selle

wusest.

Kaswandike eest hoolitsetakse wörd-

leiba teenima hakkama. Seni on kõik

Roomas awas neil päewil rahus,e- -ama! kouwerentsii maadlesid äaewahelise wiljakonwerentsi, millest esinda- dasti Nõukogude Wene ja Argentirna
jäte kandu osa wõtawad 48 riiki, Jtaa- esitajad eelistustollide ja Euroopa willia peaminister M u S s o I i tl i. Kou- jäle soodustuste andmise wastu.
werents harutab põllumajaudussaadu»-

ges kelmide ohwriks järgmiste asjaolude
juures:
1927. a. sügisel Roman Kursin ühes

on 450/ü ümber.

peawad lastekodust lahkuma ja ise omale

selleks otsitakse rahwuswaheli'4'I e> uüljakaswakust piirama hakata oleks
alusel teid ja peetakse konwerentse. kurimgu, sest paljud inimesed uälglw.-.d.

Uue wallamaja watmirnisega Jõhwi

Eesti suurim lastekodu asub Wai
wara mõisas. See lastekodu asutati

jäetud lapsi 45%.

jade ülejääke. awaniiskönet pidamas, milles ta ütles,

Nii lõpetati neil päewil kaewu kaewamiue. Kaew ou tsemeut-rakkedega jr

energilisemalt töötama hakanud. Nii ou
seltsil tarwiline osa tulekustutuSabinöusid. Ka seltsimaja, mis oli kokkuwarisemas, ou muutunud mugawaks kooswiibimise-rnumiks, kus walitseb rahuloldaw

Waiwara lastekodus 101 last.—last weel juure. Maha

.Mitte ainult meile, maid togu Eu- U', eriti terawilja hindade füfimufi, tolli
na opa wiljalaswatajatele maadele iv probleeme ja wiljajääkide paigutamise
rüngaks küsimuseks, kuhu paigutada u4h wöimalusi. Pildil näeme Mussokinit

vangistatud lvälismaalasi, kellel puudub
õigus llhendriikides elamiseks, terwelt
l.12i isikul.
gi jäänud. Kuusalus kõneldakse, et sellane

eksemplar leiduwat ainult Roomas,

sei tsme ahelaga müüri küljes

k i u rr i. Püha isa lugewat seda seal ja
pauewat selle abil kõik maailma rahwad
oma sõna kuulma.
Mõned arwawad aga, et üks eksem

plar raamatust Tallinnas ToomPea ! osjis hviduwat. Mõisnike waiitsuse ajal lugeriud seda weel mõisnikud

ja kirikuõpetajad. See olewatki neil
lvõimaldauud talurahwaft orjuses pi
dada.

Üldtuntum on aga arwamine, et
seitsmes Mooses hoidub Tartus. Ühed
arwawad, et ta asukohaks ou tähetorn.
Enamik rahwajutte aga wäidab, et see

ei ole kuski mujal kui Tartu ülikoo

li raamatukogus seitsme luku

taga seitsme ahelaga seits
mekordse müüri küljes kinni,

ltirve ou raske selgitada. Igatahes sel
gub, et sellane jutt ou tuutud teistegi
tahmaste, nii sakslaste, lätlaste, joomi- st- juures. Arwatawasti ou selle

seatakse kõnelda, et raamatule suur
pöör ette käib. Lugemuse järgi paudawat

nuumu pööraga kiuni. Seal käinud
teda kõik sakiad lugemas.

Seitsme Moosese loo tekkimise mo-

loo lekkimises juudid kaasa mõjunud.

«Alutaguse E I u“

Hr. 40.

3

M Mi lükil! W UimWM
Rui laenu ei saa, alewiwalüsus satuksSrastes.se seisukorda.
Teatawasti on Jõhwi alewrwalitsu-

sel tõsiseid raskusi mõlaga, mis on
1. juunil s. a. weksli järgi tasuda uue
algkoolimaja ehitaja A. Allajele. Wõlajumma suurus on 4V-2 miljonit senti,
). o. poolteist korda rohkem kui alewi
jooksma majandusaasta korraline eelarwe. Wiimasel alewiwolikogu koosole
kul, kus wõeti wastu alewi eelarwed, oli

küsimus jälle terawal kujul kõne all.
Nagu alewiwanema poolt antud aruan
dest selgus, loodab alewiwalitsus suure
ma osa wõlasumma katteks raha pika
ajalise lisalaenuna koolimajade ehitamise
riiklikust fondist. Endast-mõistetawalt ei

mõistnud ka alewiwolikogu rahaallikat
mujalt näidata.
Kuiwõrt lähemad täide alemiwalitsuse lootused riigilaenu saamise asjus,
ei ole praegu teada. Igatahes alewiwa
litsus on selleks kõik rattad käima pan

nud. Muuseas on palutud Wiru maawalitsuse eestkostmist haridussotsiaalministeeriumi ees, ollakse malmis reservee

rima oma algkooli ruume tarwiduse
korral mäekooli jaoks, kui see awataksr
jne.

Huwitaw on märkida ära, et uute
laenude määramisel koolimajade ehita
miseks on keskasutustes jõutud otsusele,

et eel kõige tuleb laenu määramisel armesse wõtta koolimaja ehitama omawalitsuse kandejõud. See on tormiline
selleks, et hoida ära kohalikkude omawa-

litsuste „sissewedamisi" (nagu tähendas
siseministeeriumi administratiiw-osakon-

omawalitsusele 1- wõi 2-miljoniline
laen, selle hool hakatakse kohapeal ehi
tama, kuid pärast pole puuduwat sum
mat kustki saada ja omawalitsus sipleb
raskusis. Sellaseid näiteid on meil palju
(Türi, Keila). Täpsed andmed kohe alul
hoiaksid sellased raskused ära kas wõi sel
teel, et omawalitsusele laenusumma kohe

dus peaasjalikult kiirabiandepunktile,

25 peale. Käesolewa! aastal kawatsetakse

lasteaiale, ambulatooriumile, suwekoloo-

aga lasteaia tegewuft laiendada ja laste

niale ja päästejaamale. N.-Jõesuus.

arwu tõsta 50-ni. Lasteaed asub Tallin
na mnt. nr. 25, Narwa waesema linna
osa südames. Aasta kestel käis laste
aias üldse 62 last, neist poisse 39, ja
tütarlapsi 23; kõige noorem hoolealune
oli 2-a., ja kõige wanem 9-a. Enamus

Ambulatooriumi tegewus on olnud
aasta kestel wäga elaw. Uusi haigeid
tuli juur 362, ' neist 105 meest, 210
naist ja 47 last; 274 haiget oli linnast
ja 88 maalt. Ambulatooriumist saadeti

kellel walmisehitatud koolimajal on kõrgeprotsendilisi ja lühitähtajalisi mõlgu.
Selle põhjal loodabki Jõhwi alewiwalitsus meel saada lisalaenu.

Jõhwi alew ehitas omale uue maja

Ve

kaewamiseks 3000 kr., sadama teel mäekühmade kõrwaldamiseks 1500 kr., sise-

jätkub hädaabitöödeks tänawu 1. maini.

Majandusministeeriumi krediidest

Praegu on kiwikillustikul ja Posti
tän. mäe mahakaewamisel tööl 130 mees-

töõlist, naisi mitmesugustel sise- ja wälistöödel kokku 117.

Käesolewa nädala lõpupoole wõetakse juure uusi meestöülisi, peaasjalikult

mullatöödele. Uute tööliste juurewõtmi-

murru kraami peale 8000 kr., millest osa
Siiwertsi kraawitöödeks kasutati, ka see

ne on tingitud tehnilistel põhjustel ja

summa on läbi. Posti tän. mäe maha-

kohtadele üleminekust.

osa tööliste hädaabitöödelt teistele töö

Kohtlas tabati kaks murdvarast.
aastane realiseeris noosi.

AGA C1LLY!..

Rootsi kuningas Gustaviga, kes on
teatavasti kirglik tennisemängija, juh
tus Monte Garlos lustlik õnnetus. Män
gides kuulsa tennisemeistri Cillg Aus
se miga, sai ta viimaselt palliga hoo
bi näkku. Tennise pall lõhkus kuningal
prillid. Sakslased küsivad õigustatud
histakusega — aga Cilly...
Pildil kuningas Gustav tennist män
gimas.

mis mõjus kaswatusliselt hoolealustele

ambulatooriumis iga päew keskmiselt 10.

li ette hoolealuste seas haigestumisi: dif-

Talwekuudel tõuseb see arw mitme
kordseks, kuna suwekuudel üldiselt käiakse

wähe otsimas arstiabi.

hoolekogu otsusel majandusliselt kehwe-

17-aastane neiu W. R., et 6. aprillil

maid õpilasi. .Kolooniasse wõeti lapsi

Jamburgi maanteel ou tarwitanud tema
kallal wägiwalda keegi sama küla noor
mees. Neiu waadati arstliselt läbi, kuid
wägistamine ei leidnud arstilt kinnitust,
mispärast on arwata, et kaebus on alu

4—15 aasta manuses.

seta.

halgete-weoks.

perenaiste-seltsi üldkoosolek.

Narwa maksuametile uus
abiinspektor.
Narwa maksuameti abiinspektoriks
on määratud Tallinna maksuamet: abi
inspektor Eisberg, kes oli Narwas wa-

suameti abiinspektoriks.

Margad tungisid pühade ajal
korterisse.
Neljapäewal teatas Narwa krimi

osa kraami kätte.

kevade!.
Kartuli väljaveo kontroll-määrustikku on vastavalt muudetud ja tulevikus
kakatakse kõrgemat kinda maksma väi

.jaantava puktsordilise .ja pikliku kar
tuli kui segasortide.ja ümmarguse kar
tuli eest. Kt puktsordiline kartul kiire

mini leviks, andis põllutööministeer. toe
tust sordikartuli kasvatajatele kinnava

be maksmiseks, mis turul, kusi sorte,

milliseid esimeses järjekorras võiks

soovitada Jõhvi ümbrusele, oleks: Majestie, Jubel, IJp to date, Deodara. Kõi

ki neid sorte võib saada Eesti Kar-

tulikasvatajate Ühingu kaudu

järgmistel tingimustel: Majestic, Jubel.
Deodara ühe kasvataja kohta mitte alla
500 klg. (5 tündri), hinnaga 100 klg. (1
tünder) 2 kr. 50 senti, ja iga koti eest
40 senti, sest kartul tuleb valmiskottidesse pakitult.

Vähemal arvul võib saada samu ja
ka teisi sorte mitte alla 50 kg. ühe isi
ku kohta, hinnaga 50 kg. (1 kott) 1 kr.

60 senti, peale selle kott 40 senti.
Seemne tellijatel tuleb ühingu poole

pöörata kuni 20. aprillini ja raha saata
kas postiga ühingu nimele, Tallinn, Lai
t. 39, või Eesti Rahvapanka ühingu ar

üldse peab ütlema, et likwideeritama
panga Narwa osakond on terme oma tegewuse aja wältel hea eduga töötanud.

Selle osakonna poolt pole laenusid an
tud, mida oleks tulnud „kor st nässe kir
jutada".

Khakikuue-mehed võistlesid
n i lj a r d i s, male s, korn o n a s j a
k a b e s.

Piirivalve Narva jaoskonna ja 1. ja

la v.-rügemendi üleajateenijate-kogude
vahelised piljardi-, male-, koroona-, ja
kahevõistlused, mis algasid 27. märtsil,
lõppesid. Tulemused kujunesid järgmi
selt: piljardis — 1. muusikant Luiks, 2.

muusikant Aabel; males — 1. kapral
Pupp; 2. v.-a.-o. Liiv; koroonas — L

n.-a.-o. Mannonen, 2. n.-a.-o. Kangelaski:

kabes — 1. muusikant Luiks; 2. muusi
kant Lepp.
Kohtadele tulnutele anti väärtuslikke
auhindu, mis olid pandud välja mõlema
kogu poolt. Piljardis võistles 3 osavõt
jat’ kummastki üksusest, muudel ala
del — 5 osavõtjat.

harva teater.
Laupäeval, 11. apr. kell 8 õhtul vii

mast korda M. Aitsamt rahvatükk
..M aakul d“.

rongiga saabub Narwa end Soome wä- Prof. Emil Setälä on Tartu ülikooli
lisminister prof. Emil Setälä, kes audoktor ja käesolewa aasta suwel HelEestis olles esineb loengutega Tallinnas ,singis peetawa 4. Soome-Ugri kongressi

ja Tartus ning Narwa kaudu sõidab aupresident,
üheks päewaks Eesti-Jngerisse sealsete

Saar, et murdwargad on tunginud li-

Jõhwi alewi ja maakonna teedelt

Majandusministri määruse põhjal
on kõik kohtuasutused kohustatud kõik
läinud aruande-aasta awansside ülejää

gid Eesti Panga osakondadesse sisse
maksma hiljemalt 11. aprillil. 1931./32.
eelarwe-aasta peale määratakse kohtu
asutustele uus awanss.

kul korterisse ja wiinud kaasa kaks uuri
ning ühe käewõru 40 krooni wäärtuses.
Margad olid purustanud ukse luku. Mar
gus tuli awalikuks 5. apr., kui Saare tü
tar jõudis koju. Marguses kahjukannata

1. aprillil lahkus omawoliliselt 1.
jalawäe-rügemendist reamees Jwan

lume rookimine kawatsetakse wälja anda

alewi tööta töölistele. Tööd jätkub
25 inimesele. Üles on annud 60 inimest.
Töö teostatakse teedekapitali kulul.
Õöwalwe Narwa apteekides.

10. aprillist kuni 12. aprillini on ööwalwe Nikolai apteegis, Suurel tän.

Kõige soodsamini ostate igal ajal
kõrgeväärtuslikke napse,
likööre ja veine

K-m. H. CU1

JõQvis, Turuplats Nr. 1.

lelef. Nr. 4.

Prussakow.

waatas murelikult üle oma prilliklaaside Tine otsa
ja kuristas nõrga kurguhäälega:

„Wajame jälle raha, preili Schaffner." ^
Tine Schaffner naeris:
„Jälle raha? Kust seda wõtta?"
Dr. Brunner astus lähemale, lai ja hubane.
„Mis kuulub, preili Schaffner?"
Tine wastas naeratades:

„Mausberger arwab, et wajame jälle raha."

„Nojaa ... siis?" päritas dr. Brunner.
„Kust wõtta rahu?" hüüdis Tine ja lõi küsi
kokku.

„ Ja," sõnus doktor ning ohkas: „Nii hõlpus,
kui oli inflatsiooni ajal, enam pole tõepoolest mitte!"

Ka Tine ohkas kergelt.

„Armas laps," sõnas doktor Brünner oma sü
gama, pisut korisewu häälega, „armas laps, siis ei
jää teist üle, kui minna almust paluma wõi loobuda
ettewõttest."

Tine tuksahtus.

„Hüwa, siis juba lähen paluma almust!"

„Juba jälle," naeris doktor.

ti ai draama „M oodne K a i n .

üta juba oma ulumine järele!"

ieva õhtul kell 8 K. Rumori
n a i n e“. Tehnilistel põhjus-

jitakse „V alget naist“ ainult
etendustel.

Üksikasjalikumaid teateid võib saa

Majestic. B. T.

Töötud lund rookima.

.Kohtuasutuste awansid Eesti
Panka.

me vai, 12. aprillil, kell 3-30 poe

da jaoskonna agronoomidelt. Oleks soo

matele maadele sobiks siin kõige enam

tati 18.980 kr. Osakonna arweseis oli 1.
jaan. 1931. a. 18.775,4» krooni.

osakond.

vele.

vitav, et kõik telliksid Jõhvi ümbruses
ühe sordi, sest siis on edaspidi turundamine kergem. Keskmistele ja niiske

walitsuselt ja mitmesuguste toetuste ning
annetuste näol.
Käesolewa aasta eelarwe tasakaalus-

mõned üksikud wäiksemad laenud, mille
sissenõudmist toimib Eesti Panga Narma

wideerimist jääwad sisse nõuda ainult

PuktssordMse seemnekartuli
sssmise võimalusi käesoleval

lasteaiale 3388,49 kr. Suurema sissetule
ku sai Narwa osakond Punase Risti pea-

Eestis olekul üheks päewaks ingerlaste oludega tutwuma.

„Jaan" läks pühi Pidama.

suuremad laenud sisse nõutud. Peale lik

lest summast läks suwekolooniale 7179,««

Pühapäewal, 12. aprillil, hommikuse oludega kohapeal tutwuma.

ja ei tea süüdistada kedagi.

tada. Seni on wekslite järgi juba kõik

Punase Risti komitee kulud ja tulud
aasta kestel olid 35.491,95 krooni. Sel

Prof. E. Setälä tuleb Eesti -Ingerisse.

remalt aktsiisiameti 3. ringkonna juhata
jaks. Senine Narwa maksuameti alninspektor Järw on määratud Tallinna mak

kandis karistust maja süütamise eest.

läinud 3 kuu jooksul likwideerimist teos

läks 1478,80 krooni, üks lapse toidupäew
maksis 19,77 senti.

Kursusi Kahnlas.

hawõtte-pühade ajal tema kodust ära ole

Maksujõuetuks tunnistatud Eesti
Kommerts-Panga Narma osakonna lik
wideerimine wiiakse täielikult lõpule
20. aprilliks s. a. Maksujõuetuks tunnis
tamine sündis teatawasti 14. jaanuaril.
Seega on nüüd Narwa osakonnal korda

teriiti — 1, grippi — 2, kopsupõletikku
— 2. Lasteaed töötas aastas 287 paewa; toidupäewi oli 7480. Toidukuludeks

krooni, ambulatooriumile 3487,ss kr.,

Kiirabiande-punkt töötas kontaktis
liuna terwishoiu-osakonnaga; wiimase
poolt tasuti osa kulusid. Kasutada oli ka
tuletõrje sanitaarauto, mis tegi 23 sõitu

13. ja 14. aprillil korraldatakse Äahulas linnnkaswatuse kursused. Kursust
annab kohalik jaoskonna agronoom.
Kursustega ühes peetakse ka kohaliku

a. mana. Nad olid pannud toime mõni
aeg tagasi Narwas, Kooli tän. nr. 5 ma
jaomanik Freibergi korteris murdwarguse. Warastatud asjad oli edasi müüdud
Narwa turukäupmeestele, kellelt saadi

sisse nõutud. -

hästi. Et osa lastewanemaid tuli koju
alles õhtul, siis töötas lasteaed kuni
kella 7-ni õhtul. Suwel wiibisid hoole
alused wäljas wabas looduses, .kunas
talwel wiibiti ruumis. Aasta jooksul tu

9. skp. teatas Narwa krim.-politseile

maanteel?

naalpolitseile Madise tän. nr. 12 elutsew

Likwideerimine teostati 3 kuuga. — Kõik suuremad laenud

aed töötas kindla päewakorra järele,

Tiisikust registreeriti 58 juhtumist ja
surmajuhtumeid tuli ette 58. Ambula
tooriumis käis aasta kestel 2.101 abi
ta rwitajat, arst käis kodus 73 ja õde
487 juhtumil; rohuretsepte on wälja
kirjutatud 2.034. Abisoowijaid käib

Narwa wnllas, Sahonje külas elutsew

Wägistamine Jamburgi

rida, kuna murdwargusest polewat mees
osa wõtnud.

Ülekuulamise! tunnistas end süüdi

, Lapsi wõeti aeda wastu tasuta, kuna
tasulisi oli ainult 5, kelle wanemad mak
sid 10—20 snt. päewas. Hoolealustele
anti hommikueine ja lõunasöök. Laste

Edukalt töötas ka suwekoloonia. Te
gewus koloonias kestis 15. juunist kuni
15. augustini. Hoolealuseid oli 188. Ko
looniasse wõeti wastu kooliarsti otsuse
põhjal kidurama terwisega lapsi ja kooli-

murdwarguses R. Piilberg, kes seletas,
et tema kaaslane Aleksei Jefimow on ai
nult talle aidanud kaasa kraami realisee

Wahialused on mõlemad waremalt
kohtu poolt karistatud. R. Piilberg wabanes alles hiljuti wangimajast, kus ta

lapsi olid eestlased.

haigemajja rawimisele üldse 37 haiget.

Mõnelt poolt on küsitud — milleks
algkooli jaoks, kui oli wäga hästi teada
alewikassa kitsas seisukord. Asjasse lä
hemale astudes selgub, et maja ehita
mine oli möödapääsematu, kuna seni
kooliruumidena kasutatud end. Jõhwi
mõisa härrastemaja läks üle kaitseminis
teeriumile (4. jalawäe-pataljonile). Asi
tuli ootamata, ning sellepärast pole su
gugi imestada, et koolimaja ehitamiseks
alewiwalitsusel polnud wälja panna suu
ri tagawarasummi.

mispärast tuli laste arwu wähendada

lastele jõulupuu.

teetlikust küljest nõutud, et eestkätt tuleb
anda laenu neile omawalitsusasutustele,

mis on saadud kätte osade kaupa. Wii
masel hädaabitööde krediidi jagamisel
sama aasta märtsikuus langes Narma
linnale 7300 krooni. Kogu hädaabitööde
krediit on jagatud üksikute tööde alade
järgi. Nii on kiwikillustikule määratud
7300 kr., Tallinna maantee kraami kaewamiseks 1020 kr. (summa läbi); Pae

aastat mana, ja Aleksei Jefimow, 33

poolt kärbiti toetust 1.000 krooni wõrra,

dis. Narwas ja N.-Jõesuus korraldati
karbikorjandus, pidu, loterii ja waes-

ja wälistöödeks naistele 7650 kr.

gistati Kohtlas Rosalie Piilberg, 29

nüs ja pakub mõndki huwitawat komitee
läinud aasta tegewuse kohta, mis kesken

Mis tänawu-aastastesse laenujagamistec.se puutub, siis on mitmest autori

läinud aasta detsembrikuust alates kuni
käesolewa aasta aprillini 28.470 krooni,

Narwa kriminaalpolitsei poolt wan-

Lasteaed on töötanud aasta ringi.
1. juunini oli lasteaias 40 last. Linna

laiaulatuslikumalt määrata.

Kevad toob töövõimalusi juure.

Naine käis vargil, mees-k

Eesti Punase Risti Narwa komitee
1930. aasta aruanne on lõplikult wal-

Peale selle peeti ujumise- ja gaasikaitse
kursusi ja moodustati samariitlaste koon

Narva linn üldse hädaabitöödeks saanud 28.470 krooni. — Praegu mullatöödel
130 meeslöölist, mitmesugustel sise- ja välistöödel 117 naist.

jandusministeeriumi poolt määratud

Lasteaeda wöetakse 50 last.

na juhataja E. Dols). Näiteks antakse

i*

Narma linna hädaabitöödeks on ma

Ambulatooriumis abiotsijaid elatvasti.—Suwekoloonias 188 Põdurat
last termist kosutamas.-Lasteaed töötas aasta riugi.

„PÕHJA EESTI“ näeb kõik
kuuleb kõik ja teab kõik!

See sosin sobis ennemini wäikese lapse hällita
miseks, kui et täiskaswaund noormeest karu-unest
äratada.

Mana Christoph kummardus, ei näinud muud
kui padjusse wajunud blondpead ega kuulnud muud
kui magaja rahulikke, sügawaid hingetõmbeid.
Meel kaks-, kolm korda sosistas ta ettewaatlikult:

„Noorhärra... noorhärra..
Siis tuksatus wäike naeratus tema suunurgisse,
ta tõstis waewalt märgatawalt käed, nagu oleks ta
mõtelnud sõnada:

„Ma ei suuda seda ega ka tee seda," mispeale ta
kikiwarwul lahkus toast.

amal ajal, kui Martin Overbeck oma toredas
sängis magas, kell kaheksa hommikul, noor,

terwisest rökkaw ja rikas, lebas müürsepp
Peeter Spiesz agulipuiestikus palja, külma maa peal
ja magas samuti, noor, waeue ja joobnud.

Ta lebas teest eemal, rind ja pea põõsas, mis
talle kastet näole ja kehale tilgutas. Inimesed, kes
läksid mööda, nägid tema wäljasirutatud jalgu; nad
ei teadnud, kas seal oli surim wõi elus inimene, hai
ge wõi joobnu. Ja nad hoidusid seisatumast, tõttasid

Kell oli täpselt kaheksa, seega sama kella

mööda, jubedusest, wastikusest wõi kaastundmusest

aeg, mil wana Overbeck kutsus poja oma
juure, mil Martin Overbeck oma toredas sängis nii
suurepäraselt magas; sama kellaaeg, mil Tine Schaff

pisut wapustatud, sest nad pidid minema oma päewatööle, nad kartsid hilinemist, kui nad oleksid tükkiuudki waatama meest, kes lebas seal maas. Nii magaski Peeter Spiesz, müürsepp, segamatult edasi.

ner seletas, et ta tahab minna „almuft paluma",
ning mil kordnik asus müürsepp Peeter Spieszi
äratama.

Tal oli harjumuseks wahete-wahel end meeletuks
juua. See tuli sellest, et ta oli wäike, kõhetu mehike,

t

Harvu inter..MlM"

Bania tati Selli ..llmariae ".

Laupäeval, 11 aprillil
kell 9 õhtul

Laupäeval, 11. aprillil s. a.
kell 8.30 õht.

Maakuld

Moodsate jalanõude kauplus

s

Uudis Narvast

Kirev-õhtu

Viimast korda
99

Nr«"40.

Alutaguse Elu*

4

ii

M. Aitsami näidend 4. vaatuses.

Pääsed 15 senti.

Pühapäeval, 12. april. s. a.

kell 3.30 päeval

„ Moodne Kain"
A. Mllki draama 4, vaatuses.

Pääsed: 25 ja 15 snt.

Esinevad: H. Udrik, V. Kärdi,
A. Arry, R.Valdhof, A. Ranna

mees j. t. Tants k. 3-ni öös.
Pühapäeval, 12. aprillil

kell 4 p 1 Rahvaetenduseks!
lemmik-operett

»W« aaloe"
Pääsed: 25 ja 15 snt.

Aknakatted
I
(Patent) . i

■

Vastupidavus üle 10 a. J

3. vt. ja proloogiga.
Peaosades: H. Udrik, V. Kärdi,
A. Arry, R.Valdhof, E. Turpan,
J. Ende, Rannamees; koor jne.

Ilmakuulsad »Tretorn“
kalossid.

kaitseks. Jj

Hinnad soodsad.

ostjat. ■
Ostke ja tõenduge! 5

Peo õhtu, sega eesk. ja tants.
Erilende: Varsti lavastaja-näitkja
A. Arry tuluõhtuks pall-kabaree;

Riia Vene Draama 2 võõrusetendus!

Rikkalik väljavalik hooaja kaupadest, valmistatud
paremast väljamaa šavroost,‘Pariisi ja Viini fasong.

Üks proov soovitab ise 100 uut ,

Kell 9 õhtul

«Võitleja44

Joala tän. 18 Telef. 1-46

Ei paista põrmugi läbi, sellepärast fi
olgu õhtuti tulega igal aknal ees. ,
Parim abinõu põletava päikese 5

Pääset, ainult 15 snt.

t,Võitleja4

G. Antipov,

Sitkest paber-kartongist. £

„KALURI TÜTAR".

Sama päeva õhtul kell 8.

K. Rumor-Asfi romantiline dr. 3. v.

s

Hind ä Kr. 2 — 2.25 tükk. J

ötraiaosti jn listi lmimse moe iitele lülite riictuDa ainult

Müük Narvas: Tarvitajate Ühisuse ..Tulu" kauplustest, 2
Vennad Roosipuude ja nahakaupl. Koljat i juures Posti ,

tän. Nr. 51. *

J. MAIM UUMte tflUjlL:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Esmaspäeval, 13. aprillil s. a.

Jpm cecTPbi"

9V

„EESTI KAUPLUS" Hermani tän. nr. 13 telef. 3-37 ja Joala tän. nr. 11.

A. Tschehovi draama 4. vaatuses.

Teisipäeval, 14. aprillil a, a.

CTAPHECKAn JIIOEOBb

Tellimiste vastuvõtmine. Töö kiire

Rikkalikus väljavalikus naiste- ja
meesterahva kevadpalituid ja vih

ja korralik.

mamantleid.
Härrade kostüümid, smokingid jne.

eest.

. J. Mfasnvitski näidend 4. vaatuses, 5. pildis.

Täielik vastutus töö headuse

Hinnad väljaspool võistiust.

Kaastegevad: A. Astarov, N. Barabanov, I. Bulatov, E. Buntschuk, M. Vedrinskaja, A. Võrubov, E. Dolin, M. Saharova, 0.
Kondorova, M. Krõshanovskaja, O. Levitskaja, N. Popov, K. Tokarshevitscb, A. Tschaadajeva, V. Schahovskoi, I. Jurovski, L.
Jaroschevitseh, Jüri Jakovlev.

KUULUTUS.

Algus kell 8.30 õhtul.
Pääsed: 250—75 snt., õpilastele 75 snt Pääsede eelmüük „Val

Valmistame igasugust
■ ■ ■■■ mmm

18. aprillil 8.a. kell 10 komm. müüakse Nar

guse" äris Viru tän. 1. Vene Haridusseltside Liit.

mööblit.

vas, Rahu tän. nr. 19 grupi staabi ruumes Saadava^valmi*

avalikul enampakkumisel 1. suurtükiväe grupi pilllSSf fllO
ühisustele teras tulekindel

päralt olev kaitseväele kõlbmata

RAHAKAPP

hobune.

võistlemata odavate hinda
dega.

Narva tän. nr. 10.

1 suurtükiväe grupi
majanduseülem.

Rahukohtuniku vastas.

A. ja E3. Silk

odavaste müüa.
Mõedud väljast poolt:
kõrgus 1450 millimeetr, laius

Jõhvis.

ülldOl - nahavärv

850 millimeetr., seinte paksus 130 mm,

vaeb 50 — 60 puuda. Pro-

tektor lukkudega.

Tallinna tän. 58.
J. OKSENBERG.

ning na&aliim IZudol
on oma headusega tuntud üle maailma.

DAAMID! Värvige oma kingi ja kõiki nahkasju

omaniku haiguse tõttu.

ainult RUDOL värvidega ja Teie saavutate kõige
paremaid tagajärgi-

Autotad Alutasuse tarvltaiadl

Jõhvis, Alleepuiestee kõrval.
Küsida sealtsamast.

1931 a. Kaunimad moe värv id.

Teatan kõigile endistele ja tulevastele auväärt ostjatele,
et olen oma Põllumajandus kaupluse juures uuesti avanud

kõrgewäärtusliste

JufjusliKKude asjade äri
avamise pu£iil
Narvas, Hermanni tän. nr, lõ
Kui Teie vajate kõige paremat: Koorelahutajat, õmblusma
sinat, Grammofoni ja Raadioaparaati siis palun külastage
vanemat eriäri sel alal

K.-M. SAAR

Jõhvis, Turupi. 1., tlk. 22.
Kõige suurem ja parem akumulaatorite laadimise koht
Jõhvis. Gramofonipiaatide demonstreerimine ostu sunnita.

MU liköMe ja Uini
teete, jään teenistusvalmid.

odavalt müün
ja kallilt ostan

=5joj

teeb

rikkuse. 90% kõigist külmetushaigustest on tingi

l leiier.

tud märgadest jalgadest.

Posti tän. nr. 59-a.

Parimad Eesti saapamäärded

(Soobiku matmisbüroo kõrval).

Tine Schassner õppis ennast tundma, puutu
des kokku ebainimliku wiletsusega ja mõõtmatu inim

liku kannatusega. Ta leiutas endas wõimise, olla
suutlik awitamiseks, ja ta ütles: „Ma tahan awita-

dalapalk ja kaine meel.

da!" Oma kindla tahtejõuga astus ta kõikjal ini

Ta ei tulnud kunagi koju, kui ta oli joobnud, ja
kunagi ei saadud selgusele, kas ta häbi pärast meel
samini wabas õhus ööbis, wõi ei suutnud ta sella
ses olekus koduteed leida. Pahatihti kooriti ta sää
rase! wabaõhuuinakul hulkureist paljaks. Mõnigi
kord nad olid ta lausa lahti riietanud. Ent täna tal
olid kadunud ainult kübar, kuub ja saapad. Ta le
bas särgi-wäel ja pükstes ning magas. Samal tun

meste õnnetustele wastu, lihtsalt, peaaegu lõbusasti,
nagu õitsew termis ise, mis saab üle kõigist raskusist.

nil aga, kui mana Christoph astus Martin Over-

asutas päästejaama. Tõusikud ja uued rikkad pakku
sid talle selleks abi, mida Tine neilt sõbraliku kindlu
sega nõudis. Talle annetati südametunnistusepiinus
tuhandeid, makseti lunastuseraha. Tine Schassner
oli täiesti maba oma perekonna seisuslikest eelarwamusist; ta järgis ainult tundmusele, olla abiks waes-

jaamas. Ta oli Pilt-ilus, noor neiu, ja tal oli hea

Talle isiklikultki õnnetus ei heitnud armu, kuid see
ajas teda seda enam teisi teenima. Murrang tuli ja
paiskas isa-kindrali erusse ning meelekibedusse. Ti
ne Schafsneril jäi pea püsti. Haawatud surid wõi
läksid paranenult koju, ning laatsarett likwideeriti.

tele, abituile ja õnnetuile. Ta isa suri. Kuid ta jäi
oma töö juure kindlaks. Ta ema müüs korteri ja
mööbli, asus sugulaste juure prowintsi ja nõudis

tuli kolmandal sõjaaastal, waewalt kaheksateistaasta

. adale olemise raskeks sellega, et laskis nüüd seada
endale korda ühe toa päästejaamas, kuhu asutas ka

retti põetajana teenistusse.

„Shimmi“ „Polar“
„Kalur“
teenijat
Maale tarvis

kaitsevad jalanõusid ja jalgu märja eest.

riiude, pisarate ja needmisega, et tütar tuleks temaga

kaasa. Tine Schassner jäi oma postile truuks. Ta
wõllis üksiolekut kui hõlbustust oma töös ning tegi

ööteeuistuse.

Brunneri ambulants, ja teise klaasukse kaudu oli
näha Tine abilisi, kes kõiksugu inimeste rüsinas hoid
sid korda.

Kui piimasaajad olid ära saadetud, ilmus wäi
ke, üsna kõhetu wanameeö waheseina tagant. Ta

Küsida laupäeval il aprilli

kell 10—12 p. Ida Alutagust

Kaupluse ruumid

piimakauplusest Narvas,
Tallinna maantee.
"O

välja üürida ühes elukorteriga ehk ilma.
Küsida

Mi Semelüllja Aisale IniiDliiWt
Narvas, Posti tän. nr. 58.
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Teatada K. Vahtra Peeteristil
ehk J. Kaik kauplus Narvas,
Tall. mnt. 42. Telef. 96.
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kes ka teisi töölisi juhiks, hobuse rautamist ja,
“puutööd tunneks. Teatada

• K. Birkenthal
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Talusse tarvis

Nüüd ta oli parajasti ametis piima wäljaandmisega waestele emadele ja koolilastele.
Läbi klaasukse paistis ruum, kus asus mana dr.

kes loomi talitab.

p- - —— )[———rr-~

Kuid Tine Schassner ei lahkunud oma kohalt; ta

süda. Tema saatus oli raske ja siiski lihtne olnud,
nagu nii paljude teiste noorte tüdrukute saatus sel
suurte tormide ja wägewate muutuste ajal. Ainult
et Tine Schassner oli tublim ja omas enam terwet
mõistust kui mõned teised. Olles kindrali tütar, ta
sena, jõude-oleku ja sportliku lõbu elust. Kui ta isa
läks wäerinnale, jäi ta, meel wäike plikake, ema juu
re. Kõikidele mõnudele saabus järsku lõpp, ning ta
weetis waikse, tõsise ja kurwa aja, hirmus isa elu pä
rast ja wõideldes edewa ema murega, kes talle hei
tis ette, et ta on liig noor, et olla millekski kõlwuline. Wiimaks astus La wäikesesse haawatute-laatsa-

Korralikku keilasepa tööd

Õnnelik on see,

armastas kiidelda ja sõprade seltsis suurt meest män

Samal ajal töötas Tine Schassner oma pääste-

iga päev.

Jõhvis. Turu plats nr. 7.

igasugust peetud asju.

kehwad mehed, ta omas seltsiarmastaja iseloomu; ta

Spieszi. £ *

lõunaid

iie austusega fl. villers

tee jõule, iluleja rikkusele.

becki sängi juure, leidis kordnik müürsepp Peeter

maitsevaid
K. S. .Võitleja" einelauas

Hea tervis on ilu ja jõu pandiks, viimased aga toovad

gida. Selle peale tal kulus siis igakord piskune nä-

uus ökonoom
Lindebaum soovitab

pr.

müüa! osakonna. Tootes, et Teie kõik ostud minu juurest

kellel lahti

kes ei kannatanud palju. Nagu nn paljudki wäikesed,

K.S. ..Võitleja"
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3 tuba ja köök.

Narvas, Rahu tän. nr. 6.
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Vastutav toimetaja: Hans Lill. Väljaandja U.-B. .Põhja Eesti".
U. Minis’e trükk. Narvas, Raks tin. iz.
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