Jlmub 3 korda nädalas.

Toimetus ja talitus

üksiku numbri hind 5 senti.

Jõhvis
Turuplats Nr. 1.

Telefonid Nr. 4.
Toimetaja kõnetunnid
kella 11—1.

Talitus avatud 9- 6.

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

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

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

Piiramata wõimuga tsehekistid kolhooside juhtideks. — „Töõwanemad"—punased kupjad.
—Kolhoosriikke sunnitakse wöewõinruga tööle.—Näljatoit.

Ühendriikide 1931. a. eelarweaasta suure
puudujäägiga lõppenud.
Nagu Saksa lehtedele Washingtonist

Kuidas elatakse Juhan Tömbi nimelises kolhoosis.

teatatakse, tõi 1931. aasta, 30. juunil
lõppew eelarwe aasta llhisriikidele 903

Hiljuti üle piiri Eestisse põgenenud kustki, sest põllutöösaadustest jätkus mae- mi päewas inimese peale, kesine. Õhtul
walt oma inimestele elatumiseks. Võla
on aga teemett külluses, muidugi ilma
Vachmann, Narwa wabrikute direkto isikud kõnelemad imelugusid kolhooside
kohustused üha süwendastd omamahelisi
suhkruta. Suhkru maitsegi on kolhoosi
elust
ja
sisekorrast.
Põgenikud,
kes
mitu
rid ja seltskondlike organisatsioonide esin
hõõrumist
ja
osa
eestlasi
lahkus
juba
elanikud
unustanud. Käiakse räbalais ja
aastat
töötanud
Eestis
mahalastud
Ju
dajad. Koosolekul moodustati komisjonid,
paljajalu. Talweks lubati muretseb soo
kes asuwad üksikasjaliselt kawa wälja han Tömbi nimelises kolhoosis, on pet järgmisel aastal kolhoosist. Lagunemine
jad mateeritud riided, kuid see lubadus
tunud Rõuk. Wene praegusest korrast ja J. Tömbi kolhoosis suurenes iga aasta
töötama.
pole seni leidnud täitmist.
ga. 1929. a. oli wiimane eestlane lahku
ka pjatiletkast.
nud oma „suursaawutusest" — kolhoosist,
Kolhoosis on raha üldiselt tundmata
1922.
a.
emigreerus
Tallinnast
ja
Prov, Reinhold lahkub Narvast.
asi. Wäljaminek kolhoosi piiridest on kee
Narmast kümmekond Eesti kommunisti jättes selle saatuse hooleks.
Linnaapteegi ja laboratooriumi ju Nõuk. Wenemaale ja asus elama Woloslatud wastawa loata. Loa saamine on
Keskwalitsuse poolt ei jäetud kasuta
hataja prow. P. Reinhold kawatse- sowo ümbrusesse. Hiljem asutasid immi
keeruline
ja seda kasutatakse õige mähe.
wat lahkuda lähemal ajal Narwaft ning grandid 7 kilomeetrit Wruda jaamast Ju mata kolhoosi. Sinna saadeti riiklikust
Riskeeritakse siiski, kuid neid „seaduse
kaswatusmajast
35
16-—17-aastast
pois
asuda Tartusse elama. R. Reinhold han Tömbi nimelise kolhoosi. Kõik polii
wastu eksijaid" karistatakse kurjalt, isegi
si ja salkkond töötuid, Leningradi hulgu
koos Tartu ülikooli sarmatseutika insti
Siberisse saatmisega!
tilised pagulased olid rahata. Tehti tub seid.
tuudi juhataja prof. dr. A. Partsuga listi laenu, et seada sisse kolhoosis aja
Peale tööjnhataja on kolhoosis meel
Kolhoosi juhatajaks määrati wenelakawatseb asutada Tartusse esimese-jär„kubjaste seisus" ehk n.n. tööwanemad,
kohane majapidamine. Osteti traktoreid,
gu apteegi. R. Reinhold jääks apteegi põllutöümasinaid, loomi, majapidamise- ue-tschekist, kellele anti kätte suured wõi- kes sunniwad wäewõimuga inimesi tööle.
mupiirid. Juhataja mõis saata wastu- Nii tööjnhataja kui -wanemad elawad
tegelikuks juhatajaks.
tarbeid. Alul oldi waimustatud kolhoosist
hakkajaid Siberisse ja anda kohtu alla. töölistest eraldi hoones. Et nad wõtawad
— oma majapidamisest. Hiljem kadus
sissetulekuist ja wäljaminekuist
kolhoosi sissetulekuist puhtakasu omale,
Kohtla metskonnas põtru ja aga üksmeel põgenike ridadest. Ei tuntud Kolhoosi
juhataja töäliseile ei tarwitsenud anda
siis on neil „sakstel" elamine luksuslik,
põllutööd ega osatud midagi peale hakata
kitsi rohkelt.
seletust, kuigi see on nähtud ette kolhoosi
Wiimasel ajal on Kohtla metskon masinatega. Traktorid muutusid juba esi de määrustes. Aasta lõpul teatatakse wõrreldes lihtöölistega.
Nii elatakse Juhan Tömbi nimelises
mesel survel kõlbmatuiks ja need tulid
nas, Arwila ja Kiikla wahtkonnas näh
tööliseile — kolhoosi-moonakaile —, et
kolhoosis, kuid ka teistes kolhoosides potud põtru,"kahe-kolmekest koos rahulikult heita kolikambri, sest keegi ei osanud rikkolhoosi tulud on läinud wõlgade katteks.
lewat elu põgenike jutustuste järele su
söömas. Samuti on metskitsi rohkesti keid parandada. Keskwalitsuse poolt noutr
Sellega on lool lõpp.
gugi parem.
liikumas. Isegi põldudel on neid nähtud, roõlgade tasumist. Raha polnud saada
Töölised kolhoosides elawad ühiselu
majas, mis on baraki-taoline ehitis. Ela

kindr. A. Tõnisson^ abilinnapea A.

Pjaliletka purustab enamlase teoreetikute ,.pühad ja puutumatud" põhimõtted.

SSSR läheb tagasi 6-päevalisele töönädalale?

gasi, kuna kõne sisu teatawaks tehti alles

Tulewikus — tähendanud Stalin —
tuleb parematele töölistele maksta ka
kõrgemat palka, selleks et suurendada töö
produktiiwsust. Kogemused olewat näida

nud, et palkade ühetaolisus ei sobi majanduslise eduga ja et isegi kommunistlises riigis ei saa läbi ilma differentsiaalpalkadeta, s. o. Palga maksmiseta tehtud

töö järgi.
Edasi teatas Stalin, et nõukogude

walitsus on otsustanud muuta oma politikat haritlaste suhtes, kes kuuluwad en
diste kodanlaste klassi, sest kommunistline

kord wajawat nende inimeste abi ja ei
teistes osades arwustas Stalin terawalt
wiiepäewalist töönädalat, mis tema sõ
nade järgi paljudel juhustel olewat wiinud iga wastutustunde kadumisele töö
liskonnas. Nõukogude walitsus — lisas
Stalin juure — kaalub kõige tõsisemalt
küsimust, kuidas terwe rida tehaseid lä
hema! ajal tagasi wiia 6-päewalisele töö
nädalale.

Mis puutub Stalini meelemuudatuse
põhjustesse, siis on siin üldise arwamise
järgi otsustandwad olnud järjest suurenewad raskused wiie-aasta kawa teostamifel-

malt on ära marastatud 4-miljoniline
miiul.
Selle haruldase miiuli on ta päran
duse teel saanud. Wiiul on eht Stradiwaarius — 1723. aastast. Omal ajal pa
kutud temale selle miiuli eest mäga kõr

get hinda, millega oleks wõinud osta

waewalt niipalju, et seisab hing sees.
Räimed ja heeringad, mis sageli läinud
halwaks, on igapäewaseks toiduks. Supp
on lahja ja leib, mida antakse 200 gram-

"Veronika4

seep on kõige
parem!

„Ingeri pfiha“ Leningradis.
Vastulöök Soome vahelesegamisele
Ingeri asjadesse.

Lenigradis peeti n.-n. „Jngeri-püha", millest osa wõttis 20.000 inimest,
nende hulgas mitutuhat Soome kolhoos

nikut. Püha oli Leningradi oblasti ja

Võrulaselt varastati eht Stradivaarius.
Wõrus, 7. juulil. Eile teatas Wõru

Süüakse ühissöügitoas, kus walitseb sa
muti eht wenelik mustus. Toitu antakse

saawat neid enam kohelda kui waenlasü
Oma tõepoolest sensatsioonilise kõne

4-milj. viiul varga saagiks.
kriminaalpolitseile Erastmere walla Kurwitsa meski omanik Ludwik Tina, et te

jealuseks käputäis kartulikuhja-õlgi.

da mõtnud wastu ja jätnud Väärtusliku
miiuli realiseerimise oma wanaduspäewadeks. Hoidnud teda kambris kastis,
isegi pojale pole annud heameelega män
gida. Näidanud teda wahel ka külalistele.

Viini VAC lõi „KaIevit“ 3:1 (2:0).

29. juuni õhtul. Eile mängida tahtes

Esmaspäewal mõitis Wiiui jalgpalli
meeskond W.A. C. s. s. „Kalewi" mees

pole ta enam miiulit kastist leidnud, mar
gad olid selle ära wiinud. Hindab kahju

4 miljoni sendile.

suure talukoha. Tina pole aga seda hin

konna 3 :1. Esimene poolaeg lõppes 2:0

W.A.C. eduks. Teine poolaeg oli tasamägine. Wiimase mürama mängus lõi
„Kalew".

Bensiinile lisatakse tolli.
Inglise õlitehas laseb turule oma bensiini.

Mõni aeg tagasi a.-s. „Eesti Kiwiõli"
ja The New Consolidated Goldfieldsi õlitehastelt esitatud ettepaneku peale majan

dusministeeriumile, et mälisbensiini tol
li tõstetaks kilolt praeguselt 6 sendilt 20
sendini, kusjuures nimetatud ettewõtted

ei müü oma bensiini kallimalt kui 30
senti kilo, juure arwatud 4-sendiline tee-

ühendriikide ja Prantsusmaa wahel
saawutatt peale pikemaid läbirääkimisi
järgmine kokkulepe: 1) Walitsus wõlgade
maksmine pannakse seisma 1. juulist

1931 kuni 30. juunini 1932. 2) Saksa
maa maksab edasi kaitsmata aastamak
sud, kuid Prantsusmaa on nõus, et need

õiguse nõuda Saksa walitsuselt kindlus
tust summade tarwitamise kohta, mis
peamad minema ainult majanduslikeks

rikutud puuelumaja äravedamiseks. Pakkumine algab 40 kr. peale.
Omanikkude volinikud.

riini isa. Monroe doktriin: Ameerika
ameeriklastele.

et ära hoida rahutusi. Streik on wälja
kuulutatud ka mitmes teises linnas.
Owiedos ja Leridas tahtsid streikijad te
legraafiasutusele tormi jooksta, kuid po
litsei ajas need katsed nurja.

Saawutatud kokkuleppe puhul on
Hoover headmeelt awaldanud lisades, et
kuigi järeleandmisi on tehtud mõlemalt
poolt, ometigi ei tule Saksamaal maksta
eelolewa aasta jooksul mitte pennigi reparatsiooni maksu.

Berliin on rõõmus ja toonitab, et

mitud kokkuleppe järelduseks on usalduse

uuesti tekitamine maailmas, siis ei ole

Prantsusmaa shest asjata olnud.
otstarweteks.

WaHulused Koreas.

Hiinlastewaenulisi wäljaastumisi linnades. — Kogu Koreas
walitseb ärewus.
Lähemate teadete järele Koreast on
seal tapetud 27 hiinlast ja 130 raskesti
haawatud. Peale selle on 3 jaapani po
litseinikku raskelt haawata saanud.
Rahutused Koreas kestawad ikka eda
si, korealased on purustanud üle 100 ma
ja. Hiinlased — elanikud kistakse uulit
sale ja tapetakse maha.

Kogu Koras walitseb ärewus.
Uuemate teadete järgi on tapetud 80

hiinlast ja haawatuid on prowintsis üle

Hiina konsulaati on põgenenud üle
4000 hiinlase. Rahutused sünnitawad
Jaapani walitsusele suurt muret.

On karta, et ka Mandshuurias ja

Samasuguseid hiinlaste waenulisi

Mongoolias, kus V2 miljonit korealasi

sündmusi on ette tulnud ka mujal Korea
linnades.

elab, hiinlased wõtawad nende wastu sa
masugused abinõud tarwitusele.

Narwalanna — Eesti raskeim

Ranna- ja pargikontserdid

N.-Jõesuus
juulikuu kestel 1. diwiist orkestrilt härra
Ed. Kuude juhatusel on: pühapäewiti —

kella V2I2—V22-M P. l. rannal, kella
5—7-ni pargis; esmaspäewiti kontserte

da.

ei ole; teisipäewal — kella 8—10-ni
õhtul; kolmapäewal — kella V2I2—

Vannutatud advokaat

r/22-ni päewal ja kella 8—10 õhtul ran
nal; reedel — kella V2I2—V22-M Päe
wal ja kella 8—10-ni õhtul rannal; laupäewal — kella 8—10-ni õhtul rannal.

200 surnut Ameerika iseseis-

JAMES MONROE MÄLESTUSEKS.
Monroe surmast möödus 4. juulil 100
aastat. Monroe on niinim. Monroe dokt

foniteenijate streik. Kõik pealinna tähtsa
mad punktid okupeeriti sojawägede poolt,

Pärast läbirääkimiste lõppu seletas
peaminister Laval: „Tuleb konstateerida,
et Prantsusmaa walitsus ei ole lubanud
tühistada Prantsusmaa püha õigust reparatsiooni maksude saamisele. Kui sõl

Kõik edasilükatud maksud kannawad prot
senti ja tasutakse aastamaksudena kümne
aasta jooksul. Prantsusmaa jätab omale

Esmaspäewal, 13. juulil 1931 a. kell 12 P.

Lilienbaehi mõisa maa peal Narvas, Jaanilinna surnuaia kõrval asuv tulest

Madridis streigitakse.
Madridis puhkes telegraafi- ja tele-

riigiraudtee obligatsioonide wastu. 3)

med näitawad, prl. J ü r g e n s Narwast,
kes kaalub 160 kilo, s. 0. umbes 10 Puu

Suure ameerika riigimehe James

kr. peale.

Prantsusmaa nõutud tagatised ei wähenda sugugi Hooveri plaani wäärtust.

maks naiseks osutub, nagu wiimased and

Goldfieldsi tehasest lastakse turule
esimene suurem hulk puhastatud bensiini.
Bensiin ei haise, nagu seni tuntud kodu
maa bensiinist. Mitmesugustel proowidel
on ta heaks kiidetud.

kiri on kokku seatud. Selgub, et tänawu
nim. kuul üle 18 miljoni sendi eest roh
kem weksleid protesti on läinud kui miuewal aastal samal ajal. üldine protestisumma ühe kuu jooksul ulatab 2.109.000

summad laenatakse rahmuswahelise maksupanga kaudu Saksamaale tagasi Saksa

Narwa ja ühtlasi Eesti kõige raske

wõrra.

kaswab.
Maikuul protestitud wekslite nime

tootlosmoo nõutud togoW ei WM Meri mooni

naine.

demaks, majandusministeerium kawatseb tõsta mälisbensiini hinda 5- 6 sendi

Weksliprorestide laine

makse.

wäljaastumistele SSSR'i wastu. Pü

Wiimast korda mänginud ta miiulit

juures märgitakse ära, et sotsiaalse hoo
lekande jaoks ei ole Ühisriikides summa
sid, kuigi maal on ligi 6 milj. töötut.

Saksamaal ei tule maksta eelolewa aasta kestel Pennigi reparatsiooni-

Karjala töötawate soomlaste wastuseks
Soome faschistide prowokatstoonilistele
hal wastu wõetud töötawate resolutsioo
nes protesteeritaks Soome faschistide
nõukogudewastase kihutustöö wastu sa
lubatakse Nõukogude walitsuse esimesel
kutsel asuda SSSR'i piiride kaitsele.

milj. dollarilise puudujäägi. Selle

Kokkulepe käes-

mus walitseb mustus ja korralagedus.
Magatakse naridel, kuhu on pandud kül

neil päewil.

Tellimisi võtavad vasta

kõik postkontorid ia

Dallariternaa ei olegi dolla
rite inaa.

Teoorjus kolhooside sildi all.

mine, millest wõtsid osa 1. diw. ülem

nes nõukogude tööstusejuhtide konwerentsil Leningradis tähtsa kõnega, mil
les ta awameelselt taganes kõikidest põ
himõtetest, mis enamluse teoreetikutele
seni olid pühad ja puutumatud. Nähtawasti sellepärast ongi kõne awaldamine
seni wiibinud, sest Stalini wäljaastumine olewat sündinud juba mõni nädal ta

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

Jõhvis, turu plats nr. 7, telefon 40.

Svecia, Deering heinaniidumasinaid ja loorehasi.

Moskwast. Diktaator Stalin esi

laupttev.

Kuu 20 8.. 8 kuud 60 8.

A. Vlllers,

Rootsi HERKULES
Teisipäewal oli kokku kutsutud Narwa
linna raekotta riigiwanema Narwa sõidu
wastuwõtu-kawa koostamiseks nõupida

12 kuud 6 kr. 75 senti
üks kord nttdalas laa

II. aastakäik.

Soovitan võistlemata häid ja vastupidavaid

Seltskondlikud toimkonnad
riigiwanema wastuwStu kawa
wüljatöõtamiseks.

175 ent., 6 kuud 340 snt,

postiagentuurid.

Jshwis, neljapüewnl, 9 juulil 1931.

Nr. 75. (134.)

TelllmlseMnd postiga
» korda nädala*.
Kuu 60 senti, 3 kuud

wuspäewa pühitsemisel,
Narvas, Peetri pl. Nr. 2, tel. 1-25.
Kõnetunnid suvekuudel, alates 11. juulist

s. a. on ainult hommikuti kella 9 — 12.

ühendriigid pühitsesid hiljuti oma
aastapäewa, mis puhul sai surma tulewärgirakettide plahwatuste ja muul teel
ligi 200 inimest.

Nr. 75

Alutaguse E 1 u„

2

Praam kiwilaadungiga jõe-

Miirr koolitöö talapind narwas

põhja.
Mõni aeg tagasi läks kiwilaadungiga

ei ole wajalisel kõrgusel?
^LlKsste taulutswlse^ pudul õpelsjs8ävllNL8.
Meie kirjutis lauiupeo-aegses nr-is koolinõunik referaadiga koolide üle
Narwa koolinõuniku isiku ümber sepitse

ar üldise tunnustuse osaliseks...

põhja Narwa-jõe ülemjooksul praam,
ja

tawa pahatahtliku wassimise wastu,
mille taga näitasime seiswat ainult kit

Kõigil neil asjaoludel näib meile, et
hra Karil oma isiklike omaduste, oma

sast kildkonda sama kitsa isikuhuwilise
wimma ja omakasuga, ei ole läinud mär

hariduse ja kogemuste poolest pole süüdi

gist, kuhu ta oli sihitud, mööda. Kui

kõrgusele pole arenenud.

„P. Kodus" nr. 72 — s. a. weel tehakse

Meile näib, et teist liiki Põhjused on
Narwa koolide töö madalas tasapinnas

juttu „majandusliidust ja koolinõuni
kust," siis ometi ei söandata seal tulla
awalikult ütlema, et koolinõuniku koht
Narwas peaks kaduma selleks, et prae
gusest koolinõunikust lahti saada (seda
ihatakse ainult ridade wahelt), lepitakse

ka, olgugi häbelikult, et üks Wirumaa
koolinõunik peab asuma Narwas ja. et
see wõib koolile, kaswatustööle ja hari
duselule ainult kasuks tulla. Kuna „P.
Kodu" on meiega nüüd ühisele seisuko
hale asunud, siis pole meil enam põhjust

põhimõttelisest küljest asja juures pea

tuda. Et lõppu teha waidlustele prae
guse koolinõuniku isiku ja töö ümber,
jääb käesolew kirjutis ka ses asjas Viim
seks, hoides koolinõuniku isikut poleemi
kasse toomast waid sel määral, kui see on
hädapärast wajaline.

Meie seisukohalt on täiesti ükskõik:

kas koolinõunikuks Narwas on hra
Karu, tööerakondlane hra Linsi, wõi

selles, et koolitöö Narwas tarwilisele

rohkem süüdi.

Öeldagu, mida saab teha meie prae
guseid õppekawasid arwesse wõttes koo
lides, kus õpetajaist ligi 50% on algha
ridusega, s. t. wene ajal gümnaasiumide
juures sooritanud kodukooliõpetaja ehk
algkooliõpetaja eksami? Öeldagu, mida
saab teha, kui koolijuhatajaks on algha
ridusega õpetaja, kes loomulikult ei julge

ja sagedasti ei mõistagi arwustada ja
juhatust anda oma alluwatele, kelle ha
ridus kõrgem ja parem? Öeldagu lõpuks
meile, mida on niisugusel koolijuhatajal,
kel algebrast, loodusloost, maadeteadu
sest ja paljudest teistest algkooli õppekawas ettenähtud ainetest suurt aimugi ei

ole, — mida on niisugusel õpetajal ja
koolijuhatajal ütelda, oma kooli wiimase
klassi õpilastelegi?!

Waadake, siin on maetud üks koer
test!

keegi muu, peaasi — kui ta oleks mees
omal kohal. Seejuures aga, kui hakkame
arwustama, peame küll õigluse mõõdu
puuga asja mõõtma.
Kui praegusele koolinõunikule pan
nakse süüks seda, et koolielu ja kaswatustöö Narwas ei ole ideaalsel kõrgusel,
siis küsime: miks?

Kui aga on lugu nii, siis mõistame,
miks praegune koolinõunik mõningaile

Põhjusi wõib olla kahesuguseid:

gu üldise lausega: koolinõunik pole õpe
tustööd Narwas ideaalsele kõrgusele tõst
nud!

1) koolinõuniku isiklikest omadustest ei
piisa koolitöö tasapinna tarwilisele kõr
gusele tõstmiseks ja 2) wõib õppetöö
madalal järjel püsimine oleneda õpeta
jaskonna nõrkusest.

Meie äranägemise järele peaks esi
mene osa küsimusest langema ära, sest
praegune koolinõunik on kõrgema kas-

watusteadliku ja juriidilise eriharidu
sega, ning edukalt juhtinud koolitööd
Narwas oma kümmekond aastat. Kes

õpetajatest ei meeldi: koolinõunik sunnib
neid enesetäiendamisele, tööle, — ja see
on wastumeelt. Teisest küljest aga mõis
tame, et wanematel inimestel on raske

ikka ja ikka raamatute kallale asuda.
Kuid ärgu siis needsamad õpetajad tul

Kui siis praegu koolinõunik kooliwalitsuse liikmena kooli terwendamist,
õppetöö paremale järjele tõstmist püüab
elustada sel teel, et teeb ettepaneku mõne
niisugustest õpetajatest, kes pensioni wäl-

ja teeninud, wabastada, 1) tundide wähesuse pärast, 2) et wõimaldada tööd ka
noorematele ja parema haridusega õpe

millega toimiti jõe süwendamise paigalt
kiwe Wasknarwa lähedale Peipsi kalda

kindlustamiseks. Läinud nädalal läks
korda praami üles tõsta. Praam on saa
nud tublisti wiga ja wajab tugewat re
monti.

Tänawa-propagarrdat loomade
eest hoolitsemisele.
Narwa linna loomakaitse-selts kaivatseb panna wälja linnas witriine loo
made eest hoolitsemise üleskutse-plakati-

dega. Linnawalitsus andis seltsile Vitrii
nide ülespanekuks loa.

Wene õpetajad õpttvad eesti
keelt.

N.-Jõesuus kestawad praegu suwekursused wene õpetajatele, mis algasid
29. juunil. Kursused on eesti keeles, käsi

töös ja laulmises ja neist wõtab osa
45 õpetajat.

ÜLIÕPILASRAHUTUSED VIINIS. kupõrgete põhjuseks oli asjaolu, et kõrtagajärgedes. Küsige kooli endistelt õpi
lastelt!

Muidugi ei meeldi see lahkujaile ja
kogu oma kibeduse ja sapiga hakatakse
witsutama seda, kes testide korraldami
sega ühes õpilaste pattudega ka õpetajate

wead päewawalgele toob — koolinõunikku.

Seesama meelekibedus näib näriwat

ka „P. K." nr. 72 ilmunud artikli auto
rit, kelleks stiili järele otsustades peaks
olema ei keegi muu kui üks gümnaasiu
mi direktori kandidaatidest, keda aga di
rektoriks walida polnud wõimalik, kuna
haridusministeeriumis leiduwate doku
mentide järele on tema ainult graduee
ritud üliõpilane (deistwiteljnõi student),
kuna gümn. õpetaja kutsetunnistust te
mal ei ole.

Need „arusaamatused", mis kooli
elus meil ette tulnud, ongi pärit eelni
metatud ringidest. Ja pandagu tähele,
et seegi arusaamatus, mille oma artikli

tega keerutas üles „P. Kodu" ja mille
selgitamisega meie praegu ametis, on
pärit sealtsamast.

tajatele (sest keegi oleks pidanud tundide

Et koolinõunik seltskondlikust tööst
end ette toppides pole osa wõtnud, olles
samal ajal peaaegu kõikide kultuursihi-

seepärast pole Wirumaa koolinõunikkude

puuduse pärast lahkuma) ja 3) et tõsta
ühtlasi õpetajaskonna taset, siis wõime
jällegi konstateerida, et koolinõunik on
wäljas linna koolide huwide kaitsel.
Sedasama wõib ütelda keskkooli koh
ta. Tundide wähesuse tõttu pidi sealtki

rajoonide ümberkujundamisel hra Karu

lahkuma nõrgem õpetajaist.

wallandamisest juttugi olnud. Et hra
Karu töö hea oli, seda kriipsutab alla,

Keskkoolis ei õpi enam päris lapsed.
Keskkoolide õppekawad on suured, suure

õiglane tahab olla, ei saa salata tema
teeneid ja tööd. Haridusministeerium
ja ka Wirumaawalitsuse haridusosakonna
tööerakondlasest juht hra Rosenberg on

pidanud hra Karu tööd tunnustama ja

kas wõi seegi asjaolu, et tema tööd hinriates tööerakondlase hra J. Hermanni

kooliosakonna juhiks olles lisati tema
palgale weel tasuta korter. Seda pole
hra Karu kunagi palunud ega nurunud,

mad kui wene ajal. Õpetajad, kui nad
oma ainet käsitawad, peawad sellesse
süwenema. Kui aga õpetaja, kellel puu
dub kõrgem haridus ja kes ka oma wai-

liste organisatsioonide liige, see ainult
räägib tema kasuks. Sel teel on ta alati
olnud kontaktis seltskonnaga ja ühtlasi

on ta suutnud end ja kooli kõrgemal
hoida erakondlikust ja kildkondlikust
nääklemistest, mis seltskondlikust tööst
aktiiwselt osawõtjate hulgas sagedaseks
nähteks.

Sellega lõpetame ja loodame, et

Neil päevil puhkesid Viini ülikoolis gem põhiseaduse kohtukoda saatis laiali
üliõpilaste keskel rahutused, millede ta- möödunud aastal ellukutsutud üliõpilas-

gajärjel ülikool suleti. Rahutuste ja kok- edustuse.

Vastuseks T, Kabinale ja G. Mattole.
„P. Kodus" nr. 72, seekord kirjana

toimetusele, on õpetajaskonna esindajad

Narva linna haridusnõukogus härrad T.

Käbin ja G. Matto esitanud meile rea
küsimusi meie lehes ilmunud kirjutiste

„Halb mäng" ja „Kamarilla“ puhul.

Olgu öeldud nende kohta järgmist:

Ei olnud muud kui halb mäng hari
dusnõukogus õpetajate koosseisu kok

kutõmbamise küsimuste harutamisel õpe

taja.

Siis on kõneldud veel pr. Freibaehist
ja härra Legost, kes läinud sügisel tun
de on annud ära, et omal ehk kolleegel
ei oleks tulnud kohata jääda otse õppe
töö alul. Kas ei ole võõrastav, kui nime
tatud õpetajaskonna esindajad kui ka
nende kaitsealune A. Tõnurist, kes ka
teatavasti õpetajate esindajana istub
haridusnõukogus, ei suuda tuua ette

tajaskonna esindajate poolt, kes unus
tasid oma valijate üldised huvid ja ka
hest koosolekust läbi panid käima akt
siooni pensioni välja teeninud 6. eesti
algkooli juhataja vallandamise vastu,
laskudes omameeste huvide põhjenda

asjalikumat, kui et tema, härra Tõnu

väärida õpetajaskonna kui terviku

ühisgümnaasiumi direktori valimise käi
gust, selle eest on hoolitsenud liigagi

mata kaitsmise libedale teele, mis ei saa

heakskiitu ja vajas avalikku kinninaelutamist. Nagu näha ühest hilisemast
„P. Kodus" ilmunud kirjutisest, tunnis
tatakse lausa, et koondamiste puhul va
nade töömeeste puhkusele saatmine noo

rematele jõududele töövõimalusi kind
lustades on koolivalitsuse poolt olnud
tõepoolest õige mõte. Nii siis: oma ta
lusid saadakse — pikapeale küll, aga
siiski — asjast aru.
6. eesti algkoolis, kus kahel kutselisel
õpetajal oli 7—8 nädalatundi vähem nor

mist, oleks härra A. Tõnuristi kohale

rist, ei lahku seepärast, et koolivalitsus
tahtvat tema ametivennale, kuid mitte

töö erakondlasele, kohta anda?!

See jääb tõsiasjaks, millega õpetajas

kond tulevikus ei jäta arvestamata.

Et avalikkus mõndki teab Narva

agaralt ülalnimetatud õpetajaskonna
esindajatele lähedal seisev „P. Kodu".
Ei ole põhjust sealt ringkonnast seepä
rast tulla küsima, kust teame nende

kandidaati. Ka ei taheta vist ometi tulla
tõendama, et sel Venemaalt opteerunud
kandidaadil, kes omalajal Eestist vahest
teadis vähem kui mõnest teisest Vene
kubermangust, direktori kohale saades
ei oleks tulnud võtta oma kätte neid eriõppeaineid, millistel aladel gümnaasiu
mil juba õpetajad on olemas.

jäämisel tulnud vallandamisele üks õpe

Civts. "

Talumehe õnnelik õnnetus Kahulas.
Auto kartuse! lõhkus hobune vankri ja rakenduse. — Mees pääsis eluga.
last eemal, kus teekäijad ta olid kinni
Ühe järjekordse „ autoõnnetuse" tegi
läbi neil- päewil R. küla mees Kahula

Püüdnud.

teel. Hobune, kartes lähenewat autot,
pööras ootamatult teelt kõrwale ja mur

Oudova kirik punaseks eesti
Enamlaste „Edasi" teeb kihutuse-

muannete poolest esirinnas ei seisa, peab

waid selle andis temale eelarwe-komisjoni ettepanekul ja tollekordse linnawalitsuse nõusolekul Volikogu.

pole enam tarwis küsimuse juure tagasi
pöörduda, kuna asja kandmine isiklikule
pinnale wõtab põhjuse ja aluse waidlus-

end küllalt teadjaks wõi targaks, et õpe

telt. Kui seda siiski tegime ja kooli

tada, mida saksad soowiwad: looduslugu,
füüsikat, kosmograafiat, loogikat, psühho

nõuniku isiku kaitseks sule kätte wõtsime,

des wankri aisad ning purustades raken
duse, jättis ehmatusest kange mehe koor
maga teele, ning jooksis kodu poole ta

siis oli meil tõukejõuks tahtmine asja

gasi. Mees pidi lähedalt talust hobuse

Käesolewa aasta kewadel peetud
koolinõunikkude päewal esines Narwa

loogiat jne., siis lubatagu küll kahelda
tema teadmiste sügawuses ja õpetuse

õiglaselt walgustada, seega ka põhimõtte

paluma, et kartuli-koormat jaama saada.
Hiljem leidis mees hobuse 6—7 klm. kü

peale.

Jaagupi Ja tema sflbra Aadu

tas öelda, kui weel noormehed olime.

et laulupeole läheme, saagu mis saab.
No see oli juba mehe-sõna, ja oligi ka
wiimane aeg kindlaks otsuseks, sest et
Ule-jõe Priidik sõudis oma Justiine ja

ga üheskoos külgkülje kõrwal linna ja
rahwaft ja mina tegin silmi noortele

koori juht, kelle lauljad koju jäänud, ja
mina pooldasin ka arwamist, et Ummik-

seutlusl Naroa laulupeol
Meie joonealuse-toimetajale kaks

Nagu arusaajad ja nupukad kodani
kud, teie saate kohe asjast taipu ja peate
meeles, et Aadu este andis hea laksu ja

lõbusat pidulist Alutaguselt, kes armastawad „ikka kahekest-käimist, olgu siis

pajatas siis, et 28-dal see laulupidu
Narwas ongi. — No waata, kus tükk,

laadal, laulupeol wõi laulatusel", on

mida tädi ei tea, imestasin mina, et seal

saatnud ühise laulupeo-kirja, mis on tul

ka juba ongi see laulupidu, ja nii Pa

nud toimetusele kätte küll hilja, kuid
mitte postiwalitsuse süü läbi, waid sel

gana pahasti kohe, just jaanipäewa jä
rel. Este oli hea meel sest laulupeost ja
Narwa linnast, et nüüd saab kõik linna

lihtsal põhjusel, et kirjapanemine mees

telt on wõtnud aega ja waewa.
Laseme siis meiegi sel kirjal saada trüki-

ridadeks ja trükimustast kantult meie
tänase lehe joone alla — westeks.

näha jälle ligidalt ja käega katsuda, aga
kui äkki waatasin Aadule, et see oli walge
näost nagu lumi kange külmaga, mõtle
sin kohe, et ega Aadu niisugust wasika-

waimustuft ja lõppimist ei kannata, et

Mina ja mu sõber Aadu, meie ar
mastame — mis ma'nd tahtsin ütel
dagi —, meie armastame, jah, wäga

kohe rohkem täismees teine. Aga Aadul,
kurjal, oli hoopis teine Põhjus wõi wundament, mispärast tema ei tahtnud olla

üheskäimist, s. t. meil lihtsalt meeldib
kahekesi käia, olgu see siis laadal, laulu
peol wõi laulatusel. Selle wiimase kohta

oma kamassid jaaniõhtul trahteris sõbra

„rõõmus rõõmsatega". Ta oli nimett
meestega jaanituleks" teinud ja nüüd

on kohe niipalju öelda, et todasorti ühes
käimist meie pole weel teinud, ja mine

tal olid kole pikkade säärtega kalawints-

tea ütelda, kas tast Aaduga tulebki mi

kalawenelase wintsked sääriksaapad, mis
on iseenesest wäga mõnusad, kuid laulu

dagi wäha, ennemini küll Aadu onu

kid, s. o. eesti keeles äraseletatult —

tütre Almaga. Aga laulupeol, noh, seal

peol, seal on nagu rohkem suwitamise

oleme ennegi kahekesi olnud, ja sellest 'ep

wärk, ja Aadu kippus häbenema. Nii

see tuligi, et Aadu andis peoga, nagu tal

meie ei saanud kaks ööd silma kinni ja
päewalgi polnud mahti: mina käisin üle

on kole suured kämblad, wastu kõige
siledamat ja klantsjamat kohta oma ki-

rikupükstel ning ütles siis: „Jaagup,
laulupeole läheme, kas olgu laulupidu

Wõi ärgu olgu!" Mina jälle kohe, et
kuhu sa's ikka kohe lähed laulupeole,
kui pole kohe teada jne., nagu mul see
sõna „kohe" tuleb sagedasti jutu sekka.
Selle ma õppisin Otsa Leenalt, kui see

mu tädi juures käis. Aadule ma olen
selle mitu korda ära seletanud, aga nagu

ta on sõnapidaja mees, et igale wastutulijale kohe ei räägi kõike hinge tagant

ära siis wõib weel juhtuda, et.ta seda
minu wiga Põle ehk juhtumisi-juhuslikult Aadu käest kuulnud, mida küll wäga

barwa wõib tulla ette. Ja seepärast ma
praegu Otsa Leenast rohkem ei räägi,

hti et tema ninn olr Anu ja et tema
Eks oli kutsuda kanu, kohe kukki ja
Anu noori ja wanu, nagu Aadu armas

ristikupõllu otseteed Aadul ja Aadult
oli jälle sihtsirge tee läbi rukki jälle
meile, nii et Aadu tuli muremõtteis ja
Aadu läks ja minuga ei olnud paremat
paika ühtigi. Korra juhtus nii, et Aadu
läks rukist kaudu meile ja mina ristikut
kaudu Aadule ja niiwiisi ajasime üks
teist tundi paar taga. Mina ei saanudki
Aadut kätte. Aadu oli peale seda tuliwihane, sülitas, et mis, põrgu, sa tembutad ja kodunt ära jooksed. Aga mina
ei tahtnud, et oleks laulupidu luhta läi
nud, nagu ta oli minemas Aadu pikkade

ja laiade saapasäärte pärast, ja olin
ilusti Päris wait ja rääkisin oma mõtte
mõlgutust, mis olin kahel uneta ööl
kokku kuhjanud. Aadu siis pani oma
hääletoru mürama ja raputas kere, nii
et eemalt juba wõis näha, et minu sõb
ral Aadul on naljatuurid peal, ja sõnas,

pärast. Civis.

Kreetekese üle jõe. Küllap ikka need lau

lupeole torkawad, awaldas Aadu oma
arwamist.
Pühapäewa hommikul enne kukelaul-

mist ajasin juba Aadu üles, et hakkame
asju pakkima. Wõtsime Aadu oma wana
kohwri ja ladusime kõik paremad asjad
sinna sisse, aga siis tulime mõttele, et
sel pole sanga ega midagi, et wõtame

sumadani. No sinna läkski parajasti
kõik meie warandus hunnikus sisse ja
kõige peale — suure litsumisega küll —
ka Aadu säärsapad.

tütarlastele, keda oli wäga palju, —
kõik Narwa turg oli neid enne rong
käigu algust täis. Mehi oli mõned ka,
aga need ei hakanud suurt silmagi.
Pärast läksime seltsis rongkäiku waa-

tama ja Roosi juhatas Hermanni kind
luse juure, nagu ta ise seletas, — oli
nisuke igawene suur kindel kiwimaja,
küll seal wõib olla kindel ka elada, kui
wälja ei pääse, nagu Aadu arwas. Nii
kui meie läksime, Roosi ees Aaduga ja
mina taga, üle maailmatu-laia tänawa
sealt „Jlmarise" juurest, wõi kuidas see
Roosi teda nimetas, nii üks paks polit
seinik sähwas, endal silmad säramas

klubiks.

tvöd, et Oudowa eesti kirik muudetakse

klubiks. Kirik olewat lagunemisel ja te
da ei ole tarwitatud 1930. aasta sügisest

were juht see ikka on, et wõib wäga
wõimalik olla, et Malle uus kleit ei saa
nud malmis wõi tuli einsatsist puudus,
wõi... wõimalust on ju palju ja mitmet
laadi, et kus sa kõike tead. Pidime juba
ära minema, kui nägime, et tuntud maa-

tegelaue, muidu küll läbi ja läbi linna
mees, õige nimega Reo Wellmann, läks,

tühi portfell kaenla all, nagu ikka, laul
ma, mida ta oskab hästi.

Piletimüügikohas oli wäga palju
rahwast ja siis tuli oodata paar tundi,
emtekui saime korda. Istusime majawaremetel ja wilusoseeristme, et eks oleks

wõinud laulupeo märgimüüjad parem
pileteid müüa, ja Roost oli ka sellega
nõus ja lubas niisugusel puhul lauluPeomärgigi omale mälestuseks wõtta.
Wiimaks olimegi kassa ees ja kollased
seisupiletid näpus. Nagu me jäime na

Uhe kilomeetri wõi wersta kandsime
ja kõndisime sedamoodi üheskoos, nii et
higitilgad jooksid kui ubinad, siis Aadu
ütles õige kõwa sõna, kraamis oma sää

peas nagu rõõmsast jällenägemisest, et
ma ütlen ja olen öelnud mitu korda, et
suu seismine on keelatud. Mul on ikke

rikud sumadanist wälja ning ütles:

tama, ja nii ma pajatasin siis puhtast

,Mina sinu lipsusid ja leiba küll ei wea,

südamest, et waata, sind ma näen esimest

mis laulupidu see niiwiisi on!" Mul
kargas ka hing täis, ja oleks sõbram
mees old, oleksin wirutanud talle ühe
wastu Vahtimist, aga kus Aadu tegi

korda maailmas ja kuulen su häält ka
samuti nagu maailma-imet ning enne
olematut, et küllap sa sähwasid seda
öelda kellelegi teisele enne mind. Kus

ära wõetud ja pidime niiwiisi muru

nisukese näo, et ega olnud teist teha, kui

siis kiitis, et ärge tehke ennast siin huwi-

istu maha ja hakka kas wõi nutma. Ei

tawaks ühtigi, et... aga selle wiimase
lõpu ta jättis juba targu ütlemata. Ma
arwan, et Aadu waatas tema poole ja

muudkui aitas tirida ja ise kihistas aga
naerda ning pärast, nagu selgus, nad
läksid üheskoos Pimeaeda. Mandusin

lausunud mina ka Aadule sõnagi, puhta
pesu tõmbasin selga, musta ladusin su

madani, leiwapooliku panin kiwi otsa,
wõitopsi juure ja hakkasin sööma. Aadul

wiimaks andis süda järele ja küsis, et

kohe misuke omadus, et hakkan kohe sele

Aadul oli puss saapa sääres, selle ma ise
panin sinna, et ega wõi teada, läheb ehk

jahti", sest et setud olid lubanud ka
laulma tulla ja olidki, nagu ma pärast

kaua sa, sunnik, mõtled niiwiisi õige õgi
da. Mina wastasin, et wiin toidumoona
kõhus laulupeole, et nii pole kandmist.

nägin, maailmatu-suured hõbepreesid

Sedawiist meie oleks sõnelnud weel mitu

manni kindluse juures, nii tulid Pasuna

tundi, kui poleks sõit läinud suminal
mööda — ja kus meie alles olime wiis

koorid ees ja taga ning lauljad lippu

kilomeetrit jaamast eemal. Aga siis lep
pisime kokku, et kui tuleb teine sõit, siis
selleks ajaks oleme jaamas, kuna mina
„Põhja Eestist" ja mu sõber „Alutaguse

Elust" oli lugenud, et tuleb lisaronge
niipalju kui aga kulub. Nii meie teise
rongiga — sõitsimegi...
Niipea kui kukkusime wagunist wälja
Narwa jaama ette, kohe minu Roosi tuli
wastu, ja wahtisime siis Roost ja Aadu

kaelas. Niiwiisi kui seisime seal Her
dega keskel, kõik ilusti tantsisammul, et
oli päris lust waadata kohe. Aadu unus
tas minu Roosile külgelöömisegi päriselt
ära ja suugi jättis nagu praokiltz.
Rongkäik oli nii pikk ja meeltületaw,
et otsustasime kõik seisupiletid osta ja
tõepoolest laulupidu waatama minna.
Waewalt oskasime otsuse ühel meelel
kinnitada, kui tuli, üks wigur mees, kohwer käes, ja astus üksipäinis teiste wahel. Aadu arwas, et see on mõni laulu

tukene hiljaks, siis olid kõik seisuplatsid

Peale maha istuma. Aadu ütles Roosile,
et tema wõtab nüüd oma säärikud jalast

ära ja jätab minu hoolde. Kus Roosi

saabaste juures Roosit Aaduga maa
põhja ning jätsin saapad kus seda ja
teist. Suurel turuplatsil sain nad kätte,
ja Aadu, kui kuulis saabaste lugu, andis
mulle wastu kõrwu, ja nagu ma ei taht
nud laulupeo tuju rikkuda, siis ma ei tei
nud sellest wäljagi, kuigi Roosi ees oli

natuke häbi. Aga see trööstis meid,
Roosi ikke, et eks homme saame saapad
'-Põhja Kodu" toimetusest kätte, et seal
tehakse^ leitud saabastest päewapilt ja
kõmu sõnum, sest need annawad nii pii
ri t u s e n õ u d e laadi, et nii wõib-olla
awaldatakse weel Aadugi elulookirjeldus

ja päewapilt, et niimoodi wõib saada
weel kuulsakski.

Ma Põle saand Aadu käest weel jä
rele pärida, mis edasi juhtus — suurt
rohkem ei mäleta, kui et oli hommik,
kui ärkasin, ja puud kohisesid....
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Palju Alutagune maklab tulumaklu.
Narwas suuremaks tulumaksjaks Kreenholmi wabriku omauik- aktsionäär Rudolf Peltzer
ÄvLtzt krooniga. — Jõhwi maksab Narwast wähem pisut üle 6000 krooni. — Muldadest
suuremateks tnlnmaksjateks Järwe ja Waiwara.

3V44 maksjalt kokku talumalsu ligi 7% milj. senti.
Narwa maksuameti poolt on saadetud

laiali 1931. a. tulumaksulehed. Maksu
ametis on saadawal maksjate nimekiri
kuni 10. juulini, sealt wõib iga kodanik
näha oma tulumaksu ja ka naabri oma.
Wastulauseid on wõimalik esitada kuni
1. augustini.
Kõige suuremat tulumaksu maksawad

Jõhwis on suuremateks tulumaksjateks Jaan Daniel 122 kr., August Hau
gas 706 kr., Rud. Hindper 166 kr., Jaak

jaks Richard Harpe 145 krooniga.

Kois 176 kr., Friedrich Luts 422 kr.,

maksab Anna Sotin — 154 kr.
Kose wald: 44 maksjat, maksusum
ma 716 kr. Suuremaks tulumaksjaks piiriwalwe rajooni-ülem August Korkmann
— 79,5° kr.

Joh. Pertens 152 kr., Ed. Saik 553 kr.,
Aleksander Willers 179 kr. Jõhwis on
maksumaksjaid 273, kokku maksusumma
10.164,so kr.

Kohtla wald: 115 maksjat, maksu
summa 2.386,io kr. Suuremat tulumaksu

Narwas: Kreenholmi wabriku oma-

N.-Jõesuus on tulumaksjaid 139,

Mäetaguse wald: 174 maksjat,

nik-aktsionäär Rudolf Peltzer 2.858 kr.,
Andreas Knoop 2.357 kr., Jersey Knoop

kokku makstakse 2997,?o kr. Suuremaks

tulumaksjaks Anna Polotebnowa —

maksusumma 2.963,«9 kr. Suuremaks tu
lumaksjaks August Wenzel — 92 kr.

743 kr., John Knoop 545 kr., Johann

198 kr.

Knoop 326 kr., Robert Peltzer 247 kr.,

Auwere - Joala wallas on maks

Friedrich Peltzer 244 kr., Samuel
Schkarwan 237 kr., Percy Röpenack

jaid 77, maksusumma 2056,so kr. Suure
mateks maksjateks rkl. ja mõisaomanik

1.416 kr., Adele Molde 426 kr., Eduard
Alwer 199 kr., William Dikket 167 kr.,

Friedrich Siemenson 104 kr.

Willem Tamm 413 kr. ja mõisaomanik

kalewiwabrikust — Wilhelm Dehn

Iisaku wald: 122 maksjat, maksu

240 kr., Ernst Kloser 261 kr/, Friedrich
Lorcus 294 kr., Otto Voss 388 kr., lina-

summa 2099,70 kr. Suuremaks maksjaks

wabrikust Eduard Mahler 498 kr.,

69,so kr.

weski omanik Woldemar Sabolotny

Narwa wald: 169 maksjat, maksu
summa 2.174,59 kr. Suuremaks tulumaks

jaks Lilienbachi mõisa omanik Gustaw
Lerchenfeldt — 181 kr.

Peetri wald: 91 maksjat, maksu

jad Fr. Aerfeldt 300 kr. ja Ed. Piik

Hollandi pawiljon Pariisi asumaade häwitas. Grupp pärismaalasist tantsijaid
näitusel enne tulekahju (ülewal), mis ku- ja tantsijannasid, kes selles pawiljonis
jutas Balti templit. Pühapäewal tekkis elasid, pääsesid ainult ime läbi tulesur-

Skarjatina wald: 104 maksjat,

Hollandi pawiljonis suur tulekahju, mis mast. Ainelist kahju hinnatakse ligi
terwe wäljapaneku poole tunni jooksul 1.250.000 Ekr. peale.

summa 2.257,39 kr. Suuremad tulumaks148 kr.

maksusumma 1475,19 kr. Suuremaks tu
lumaksjaks Matwei Breganow 89,so kr.

Gustaw Bach 465 kr. Narwa ärimees

Illuka wald: 89 maksjat, 2144,50

test: Aleksander Annik 1.024 kr., Jsrael
Berson 221 kr., Ernst Bertram 267 kr.,

kr. Suuremateks maksjateks Herta Coul-

Waiwara wald: 214 maksjat, mak

son 198 kr., Adalbert Kaljusto 109 kr.,

susumma 5039,59 kr. Suuremateks maks

Martin Elland 426 kr., Mustafa Haer-

Nikolai Luchsinger 236 kr.

jateks Rootsi õlikiwi-tööstuse dir. Wolf.

dinof 1.513 kr., Nikolai Hrisanfow

Järwe wald: 581 maksjat, maksu

Brockhausen — 162 kr., sepikoja-omanik

308 kr., Gotlieb Jakobson 213 kr., Ru
dolf Kirschbaum 482 kr., Georg Abramow 115 kr., Mihkel Must 325 kr., Jo
han Mätlik 804 kr., kohtupristaw Joh.

summa 11.057,89 kr. Suuremateks maks
jateks Wiru põlewkiwitööstuse kõrgemad

Adam Noop 131 kr., end. rkl. asunik
Woldemar Tartu 131 kr. ja ärimees

ametnikud — Karl Luts 257 kr., Wil
helm Wöhrman 238 kr., Aleksander

Semjon Worobjew 164 kr.

Niinas 638 kr., Jmant Paap 218 kr.,

Müürsepp 276 kr., Jaak Kase 153 kr.,
Aleksander Essen 176 kr. ja Karl Feld-

maksusumma 1.944,?o kr. Suuremaks tu
lumaksjaks Feodor Pertschatkin 74,so kr.

Georg Rumjantsew 1.166 kr.
Narmas on üldse 2.030 tulumaksjat,

kellele on määratud kokku tulumaksu
16.249,50 krooni.

weber 117 kr.

Jõhwi wald: 278 maksjat, maksu
summa 4.737,io kr. Suuremaks maks

Tosin punata narva ta.
Liikusid lahiagkorras suitsukatte all Kroonlinna poole.
Esmaspäewal kell 2 paigu püewal „Marat"-tüübilised miinitraalerid.

ilmusid Kroonlinna poolt Narwa lahte Teisipüewal seisid N.-Jõesuu reidil
4 Nõuk. Wene sõjalaewa. Kella 5 paigu Eesti sõjalaewad „Wambola" ja „Lemtuli neile lisaks weel 8. Laewad liikusid bit".

lahingkorras suitsukatte all. Umbes Rõuk. Wene laewade ilmumine
7 meremiili rannast riwistusid sõjalae- Narwa lahte tundub demonstratsioonina,
wad ja jäij> sinna teisipäewa hommikuni, mida meie idanaaber armastab teha igal

Pikksilmaga wRs laewade riwist survel,

Wask narwa wald: 122 maksjat,
Woka wald: 168 maksjat, maksu
summa 4000 kr. Suuremaks tulumaks
jaks Wilhelm Benzon 157 kr.

Sai wigastada jalgpalliwõistlusel.
Läinud pühapäewal Narwa Hoki
klubiga mängides sai tõsisema wigastuse

„Wõitleja" jalgpalli-meeskonna kapten

Walter Biber. Ta wäänas jala, mille
tagajärjel tekkis werejooks põlwes. W.
Biberil tuleb loobuda mängust wististi

Moskvast Eestisse õnne otsima.

pikemaks ajaks.

Tervisi Kosutav

Mtelange teo&v

eraldada kaht miiniristlejat, teised olid

saadaval igalpool.

Nõuk. Venest üle piiri tulnud vabrikutööline tabati Lömmi
kordoni metsas.
Teisipäewal tabati Eesti-Wene piiri
lähedal Lömmi kordoni rajoonis metsast
närudes noormees, kes seletas, et ta ole-

wat tulnud üle piiri. Mees toimetati
Tartu maleva ratturid ringmatkal Põhja-Eestis.

Kindral Laidoner avaldas meestele kiitust.
Teisipäewa hommikul jõudsid Narwa

Tartu malewa ratturid, armult 24
meest, leitu. Stunde juhatusel. Kõik
mehed olid rakmetes. Ringreis oli mae
tud ette selleks, et kontrollida wastupidowust ja tutwuda maastikuga. Tartust

Narwa sõidul on Tartu malewa rattu
rid peatunud teel mitmel pool, kus asuwad malewate üksused, kellega ka lask
mises wõisUusi pidanud. Wõitjaks heade

tagajärgedega on nad tulnud Tapal ja
Narwa-Jõesuus. Seni on neil seljataga
juba 450 kilomeetrit ja sama palju kawatsewad nad weel katta Tartu jõudmi
seni. Tagasisõidul suuremad peatused ja
laskewõistlused kawatsetakse pidada Jõh

wis, Kuremäel, Jisakus, Tormas ja
Alatskiwil. Tartu jõutakse peale 2-nädalist reisi 11 juulil. Sõidutee üldpikkus on ligi 1.000 kilomeetrit, mis oma

pärane rekord.

Läinud pühapäewal wiibisid Tartu
malewa ratturid Utria rannas. Energi
listele ratturitele kindral J. Laidoner
ja kindral A. Tõnisson awaldasid kiitust,
mis kanti päewaraamatusse. Tartu malewlased on omalt poolt wäga tänulikud
naiskodukaitse osakondadele, kelle poolt
neid igal pool wäga lahkelt ja wastutulelikult on wastu wõetud. Kõik sündmu
sed, mis teel tulewad ette, kantakse was-

tawasse päewaraamatusse. Samuti kor
jatakse ka lõikeid lehtedest, kus matka
kohta midagi kirjutatud.
Möödunud aastal olid samad rattu
rid matka teinud Saaremaale ja tulewal
aastal kawatsewad nad reisi ette wõtta

Saeweski katus tules.
4. skp. läks põlema Püssi asunduses

Johannes Lehtmetsa saeweski katusel
saepuru. Tuli, mis sai alguse korstnast
wäljunud sädemeist, kustutati koduste

Narwa politseisse, kus selgus, et piiri-

jooksik on Aleksander Statajew,

tulnud Kingisseppa, kust edasi rännanud

jalgsi. Üle piiri jõudnud õnnelikult, siis
eksinud Lömmi metsa, kus ümber luusi

nud söömata kolm päewa. Inimeste
elamute lähedusse kartnud tulla maha
laskmise kartusel.

20 a. wana, pärit Moskwast, kus olewat
töötanud wabrikus.
Moskwast sõitnud noormees wälja, et
minna õnne otsima wälisilmast. Rongil

A. Statajew on Nõuk. Wene alani
ja ta saadetakse arwatawasti üle piiri

Karjamaa tules Sompas.

waatama. Ehkki tuli läks tuulest kantult
hoogsalt edasi, wõidi pooletunnilise aga
ra kustutamistöü järgi oht siiski täiesti
likwideerida. Mustaks oli põlenud suur

tagasi.

abinõudega.

Heinategu käsil.
Wiimased soojad ja päikeseküllased
ilmad meelitasid Ratwa põllumehi juba
heinatööle, olgugi et heina kasw weel

Neil päewil pääsis lahti Sompa kü
las elutsewa talupidaja K. jussirohkel
karjamaal tuli, mis kuiwas rohustikus
kiiresti lewides ähwardas haarata oma

kehw külma kewade tõttu.

alla suurema metsalagendiku koos wõsa-

Kohati on kewadine külm heina nä
pistanud, nii et maa aina punetab. Kui

ga. Kuna karjad parajasti wiibisid met

ka põlluhein tänawu äpardub, nagu seda
wõib praegustest ristikupõldudest oleta
da, siis on siinsetel põllupidajate! suurt

supilwele alul mingit tähelepanu, waid
arwati, et karjapoisid teemad ajawiiteks

loomatoidu puudust eelolewal talwel
karta.

sas, ei pööratud üle metsa tõuswale suit-

„tulekahju". Ent niipea kui asi oman
das tõsisema ilme, tõtati kiires korras
ratsahobustele ning kihutati tuhatnelja

tükk maapinda ning häwinenud tules
ka mõned noored puud. Arwatakse, et
tuli sai alguse kas teekäija poolt hoole
tult mahawisatud tuletikust wõi karja

lastelt.

«PÕHJA EESTI“ on juhtiv leht
Narvas ja Alutagusel

Petserimaale. Siis maetakse ka telgid
kaasa.
116
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Otsis „trl«al«st" wõorast kauplusest. — Warastatud kraami Peitis

maantee ääre, kust noosi tviis teine, tundmata „ametiwend".
Esmaspäewal tabas Narwa krimi akna ja wõtnud mitmesugust kraami
naalpolitsei Nikolai Skamjini, hüüd 13,ss kr. eest. Linnaöömajja polewat
nimega „Kerenski", 27 a. wana, kes tahtnud minna, waid juhtinud sammud

11a

„Minust? Minust?" Peeter oli imestunud. „Minust kindlasti mitte! Tunnen teda hästi," kinnitas
ta, „ja kuigi ma siis kord klaasi õlut..."
„Aga," katkestas Martin, „te olete temale tõo
tanud..."

„Klaasi õlut!" kilkas Peeter. „Jnimene, mõistad

Tekkis lühike pause. Salkkond waikis. „Ma
joon praegus oma õlut..." lällutas Peeter Spieh.
Teie wõite mulle ju siin öelda, mis teil mulle öelda
on."

Teiste ees ei wõi ma öelda," wastas Martin,
„see oleks piinlik teile... ja teie ei joo enam, härra

26. juunil pani toime Haigemaja tän.
nr. 28 murdwarguse, tungides Minini

Pähklasaarele. Seal ei leidnud peawarju

sa ka ometi? Üks ainuke klaas!"

ja Skamjin läinud Jamburgi maantee

Spieh." Ta wõttis klaasi ja tühjendas õlle ainsa

segakraamikauplusesse.

ääre, kus ööbinud õlekuhjas. Osa waras
tatud asju realiseerinud teisel päewal,
osa jätnud peiduurkasse, mis hiljem ole
wat kellegi poolt tühjendatud.

„Kes teab, kas see weel sellega oleks lõppenud,"
awaldas Martin skeptiliselt.

käeliigutusega põrandale.

Ülekuulamisel seletas N. Skamjin, et
tema olnud tol ööl joobnud olekus. Jää

nud jõekaldale magama. Külma tõttu
hakanud otsima öömaja. Möödudes Mi
nini kauplusest, purustanud kaupluse

N. Skamjin paigutati peale ülekuu
lamist wangimajja.

„Klaas õlut tarwitatakse, kui kõri on täis telliskiwitolmu," õpetas Peeter.

„AH nii... wabandage...," pomises Martin ja
pöördus kähku põiktänawasse.

„Neetud koer!" sõimles Peeter ja tuikus koju-

LilienMl mõisa metsad Jahiselts ..Kaitsele
Metsad loomade- ja linduderikkad. — Põtrade ja metskitsede rajoonid jäävad
jahikeelu alla.
Läinud teisipäewal sõlmiti Narwa algab 26. juulil ja teised jahid 2 näda
jahiselts „Kaitse" ja riigimaade walit- lat hiljem.
seja wahel leping, mille järele nimetatud
Narwa linnas on üldse 3 jahiseltsi:
jahiselts saab määramata aja peale „Wiroonia" 23 liikmega, „Kaitse"
rendile jahiõigused end. Lilienbachi mõi
18 liikmega ja Linna jahiselts 73 liik
sa metsades. Jahiselts on aasta jooksul
kohustatud esitama 100 paari rööwlindude jalgu.
Lilienbachi mõisa metsade üldsuurus
on üle 10.000 ha ja need metsad asuwad
Narwa linna läheduses. Need metsad on

mega. „Kaitse" jahiseltsil põhikirja järele
ei wõi liikmeid olla rohkem kui 25.

Narwa jahtklubi wäljafõit merele.
11. juulil korraldab Narwa jahtklubi

seisnud 5 aasta jooksul jahikeelu all ja

lõbusõidu Narwa ja N.-Jõesuu wahel

seepärast on nüüd nendes metsades palju

ühendust pidawa aurikuga merele. Sel

loomi ja linde. Põtrade je metskitsede
rajoonid jäetakse keelu alla edasi. Jahi

lest lõbusõidust wõiwad kõik soowijad osa

seltside poolt on jahipidamise alg.us Ghe

nädala wõrra edasi lükatud. Pardijaht

poole.

Petere Spieh kargas üles: „Seda ma endaga
ei luba, täristas ta, „see on üks. . ."
Martin oli talle kohe käe õlale surunud, nii et
wäike Peeter Spieh waikis. Martin pöördus kelneritari poole ja andis sellele raha: „Härra Spiehi
arwe."

Kelneritar küsis meelitawalt: „Mis see wäike
wõrukael on teile teinud?"

Vine Schafsner pööras tšekki oma pihus. Ta luges
kirja korduwalt uuesti, waatles weel tšekki ja

oli nõuta. See oli wäga suur summa raha. Nii
Palju, et ta elatiseks jätkus sellest kauaks. Aga...
aga... Peitus selles kirjas, peitus selles suures saa
detises mingisugune uus juhtum? Sellest noorest
Overbeckist ei saa ta enam lahti! Mäherdune weider inimene? Seni oli ta tema lähenemiskatseid
tundnud koormawaiks ja ärritunud, sest Martini
jõukus näis tale liig pealetungiw ja sealjuures ai
nult dikteeritud ainult ühe noorhärra isekast tujust,
kes on harjunud nägema oma soowide silmapilkset
täitumist.

wõtta. Jahtklubi uue korralduse järele

See arwamus, mis tõesti natuke pinnaline oli

ka suwitajad wõiwad lõbusõitudeks kasu
tada jahtklubi jahte.

sai nüüd ühe hoobi. Tine hakkas kõhklema ja ei osa
nud suhtuda.

„Mis ma teile olen teinud?" kriiskas Peeter ja
kõwerdus käe all, millega teda hoiti.

Martin tõmbas ta wälja wastust andmata.

Tänawal ütles ta: „Tulge minuga rahulikult
raasuke ühes, härra Spieh, teised seirawad meid.
Tahate rahulikult järgida. Siis lasen ma teid lahti."

„Timuka juures, jaa!" tõotas Peeter.

Martin wabastas ta. „Kuulge, härra Spieh,"
algas ta õrnalt. „Teie ei tohi enam wõõrastemajja
minna ega juua. . ."
Peeter pahandas: „Tahate teie mulle seda kee

lata? Teie?"
„Kindlasti," wastas Martin waikselt nagu wa-

rem. „Teie nägite praegus! Ja nii pea, kui ma
teid aga joomas märkan, keelan ma selle."

«Alutagust Elu*
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võib tellida igast Kuupäevast alates.
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Auveres võtab tellimisi
ja kuulutusi vastu

Iili. iili,

Riitfe- ja valmisriicteärist JõQvis, Narva maantee nr. 3.
14. juulil kell 12 linnaraekojas äraviimiseks laululava, mis
püstitatud Joaorgu laulupeoplatsile. Pakkumiste alghinnaks on
kr. 55 suuruses.

olles kohapealseks „P. Eesti"
esindajaks, tuleb tema poole
pöörata kõigis lehe asjus.

Ostate soodsatel tingimistel moodsates mustrites suvehooaja riideid.
Meester.-Ulikondi, kleite, mantleid, triiksärke, kaelasidemeid, kübaraid, pitse,
vaipe, aknaeesriideid jne.

kr. 550. Pakkumistest osavõtjail tuleb sissemaks)a tagatis
K. Maasik — esimees.
R. Ulm — sekretär.
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■ Juhuslikkudeavamise
asjadepuhul
iiri

Kes liolibQlioidllh on

Narvas, Hermanni tän. nr. 15

|| odavalt müün
ja kallilt ostan

külastab Jõhvis ainult

K./M. SAAR
Turuplats 1. Telefon 22.
Täielikum originaal niidumasinate osade ladu.
Meie ÕMBLUSMASINATE ja KOORELAHUTAJATE

igasugust peetud asju.

■li UUWIIIIIU

väljatöötamine ja vastupidavus ületab tema hinna!

Otsustage! Otsustage!

Ostke jalgratas millega takistamata sõidate aastaid!

J. Jaaksoni kaupluses Vabaduse tn,

Veenduge! Veenduge!
Odavad Jalgratta osad.
Rootsi ALE A-L AVAL pümaplekid.

Kellasepa- ja kullasepaäri

M. Wõhma

AMtaliiuses
võetakse vastu

Joala tän. 1©. — Telefon 267.

kuulutusi ja tellimisi.

cmwroiei lanso amo

Soovitab:

Müüakse üksiknumbreid„

Tasku- ja käekellasid suures walikus parematest
Shweitsi wabrikutest. Ilmakuulsaid seina-ja äratus-

kellasid firmadest Gustav Beeker ja Junghans.
Kuld-, hõbe-ja kristallkaupasid odawate hindadega.

Saadaval igal ajal, ka ööseti.
Sõiduhind kokkuleppel. Jõhvis, Turu pl. nr. 1. telefon 90.

narva maiaomaaiikude Pann

M lii

DtUttr

Narva Peetri pl. 2, (omas majas), tel. 268.

vaatajat sõpra vaese 30 a.

Sünnitase, naiste jn laste
haigused.

Annab laenusid

noormehele (ametilt käsitöö
line)? Soovib tutvust samasu
guste vaeste ja koduta neidude
(vanus 18—25 a.) hulgast.

Omanik H. KARU.

Teie hulgas tõsist ja elupeale

Shotti MatfuI ja Matties

HEERINGAID

majade, kaupade ja vekslite
kindlustusel.

esimesed Trade margid
Saadaval tervetes ja pooltes tünnides.

liab raha hoiule

Soolatud Soome silgud, ter
vetes Ja nooltes tündrites.

R. ANNIK & Ko.
Sealsamas Shell! esitus petrooleum, bensiin, määrdeõlid.

Müüa

ajakohaste protsentidega ja
toimetab kõiki muid panga

Hinnad võistlematud Hinnad võistlematud
Peetri pl. 15/17. telef. 95.

Palun õiget nime ja aadressi
teatades kirjutada kuni 20. skp.
slt. ..Üksinda igav" all.

operatsioone.

uus elumaja

Narva Majaomanikkude Pank on kindel raha hoiukoht, sest panga tegevuse eest soodsatel järelmaksu tingi
vastutavad panga liikmed—Narva majaomanikud oma kinnisvaradega.

mustel.

Küsida Jõhvis, Narva t.
Ne 30-a.

„Kao!" sisistas Peeter ja jäi seisma. «Mis lä
heb sulle korda minu enesemääramiseõigus? Sina!"

Ta tuli lähemale Martinile, kellele ta waewalt õlga
deni ulatus ja mõõtis teda hoiatawalt.
„Teil ei ole oma endamääramise õigust!"

Peeter kogeles joobnult: «Mul? Ei ole. . .
Miks mitte! Igal inimesel on. . . ja minul mitte?
Kuis nii?" Tal oli palam.
Martin jäi kalgiks: «Selles asjas mitte! Teie
olete Preili Schaffnerile. . ."
«Mis. . . kuidas", sisistas Peeter.
„Teie olete temale annud ausõna!" Martin oli
kuri.

„Mis!" Peeter lõi käed kokku. «Teie olete spi
oon...? Olete spioon?" Ta kargles wihas. «Häbenege! Häbene, et sa niisugune oled, säärane tobe!"

„Te eksite, te olete täitsa male..." Martin ei
tahtnud katkestada lauset.

Aga Peeter otse Mahutas: «Waat, kus on uudis.

Preili Schasfner laseb mind luurata! Suurepäraline! Saadab mulle ühe säärase kõlwatu järgi!"

Kaugemale ta ei jõudnud. Martin oli tal rin
nust kinni haaranud, täitsa lähedale tõmbunud, üles

tõstnud ja kiristas wihast mürisedes hirmust kahwatunud näkku: „Weel ainuke sõna preili Schassnerist... ja ma muljun su nagu kärbse..."

Peeter jäi hirmuga peaaegu otse keeletuks. «Pa

„Ta määrib tänulikust", sõnas Martin, „ja sää
rane poiss..."

«Miks saadab ta mulle luure järele?" algas

4=3 cc
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Kaupa võib teha suuliselt või

kirjalikult. Auvere jaam, Au

vere küla VOL. KÜTTIS.
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„Sa jälgid mind! Järelikult oled sa Schafs-
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neri teenistuses..."

«Preili Schasfner ei aimagi, et ma siin tegut

Narva jaama raamatukapis,
Rakvere jaama raamatukapis,

sen," weenis Martin, «ausõna!" Lugu muutus talle
ebameeldiwaks, ta kartis, et Peeter hakkab Tinele
etteheitma. „Mind kogu see lugu põrmugi ei huwita.
„Ma tean ainult, mis teil preili Schasfneriga paari

Tartu jaama raamatukapis.
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Tallinnajaama raamatukapis,
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päema eest juhtus..." Ta peatus.

«Kuid... siiski...?" pinnis Peeter. «Nagu sa ise

«Kui preili Schasfner seda nii heas mõttes oli
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1. juunist kuni muutmiseni

Korralikku kellasepa (ööd

„Ei usu! Kes seda usub!" karjus Peeter.
„Ausõna!" hüüdis Martin. «Rahuldab see?"
Peetril näis jätkuwat kahtlust, kuid ta tundis,
et selle ausõna saanud pole tal kohane enam seda

«Miks siis?" Peetrile kaldus üleolek.
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(peale laupäevade)

kes kõiki talutöid tunneb.
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Pole ma ei spioon ega detektiiw," kinnitas
Martin.

märkan juba, sa ei tunne mind... mis olen ma siis...

igapäev 12—1

naisterahvast,
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teada.

«Ma ärritusin," tunnistas Martin siiralt.

„Lolluseid," wastas Martin ikka meel kurjalt.
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«Pole ma kedagi luuramas!" tähendas Martin.
«Oled wõibolla mõni detektiiw?" tahtis Peeter

lun..." kogeles ta. Ja Martin wabastas ta. „Ma
Schaffneri kohta... öelnud... mis nimelt?"
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Peeter uuesti pealetungi.

wäidad, et tal pole kogu looga midagi tegemist...?"

Kreenholmi haigemajas
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«Mitte märkigi!" protesteeris Peeter. «Mitte
-märkigi!"

Erahaigete vastuvõtu», suvel
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