Toimetus ja talitus

Jlmub 3 korda nädalas

Üksiku numbri hind 5 senti.

Jõhvis

. Turuplats Nr. 1.
KOnetraat nr. 4.
Toimetaja kõnetunnid

kella li—1.

Talitus avatud 9- 6.

Kuulutuste hinnad:
veera millimeeter kuu*
lutuskütjel 3 snt eesküljel

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

10 senti» tekstis 12 sentft*

Sh 145. (193).

Ülelinnaline korjandus laste heaks

päeval, 20. detsembril. Was-

taw luba on saabunud juba korjanduskomitee juhatajale abilinnapea A. Bachmannile ja „ Narwa Lasteabi" juhatajäle linnanõunik J. Metfatalule kui kor

pürstimise ja valtsimasinatega, seepärast valmistab sõredat ja peh

met püülijahu, kruupe, tangu, sõelajahu ja igasugu lihtjahu
kõige paremas headuses ja kiirelt.

11. aastakäik

Omanikud.

janduse eest vastutajaile.

«IlmariseS" lastepidu.

mille korraldavad 3. eesti algkooli õpi
lased koos õpetajatega ja mille puhastulu läheb üldise korjanduse..heaks. On
loota, et mõnedki pidude ja ettekannete
korraldajad määravad oma puhastulud

Wälja lähed 30V korjajat,

sama otstarbeks. Samuti ei jää asja

kes kogunewad pühapäeva hommikuks
kl. 9. raekotta, saavad seal juhtnöörid

vastu külmaks loomulikult ka meie suu
remad tööstus- ja äriettewõtted uiud ra-

ja jagunevad 20 erirühma. Igal rühmal on oma «vanem", kes juhib kor

haasmised.

jandust teatud raioonis ja kelle käsutuses
on ka hobusemees. Liikumas on

toimub

25 hobustKreenholmis, kalevi- ja linavabriku

Et pühapäeval ärid ttnni on, siis

järelkorjandus esmaspäeval.
Selleks liigub rida korjajaid ringi—äri
des, et sealt lahkelt valmispandud anne-

raioonis toimub korjandus kohapealsete

tisi vastu võtta ja korjamispunkti toi

jõududega.

metada.—

lendlehte. üleskutset, milles laiemaile rahwatihtidele teatavaks tehakse korjanduse

sihid ja palutakse lahkeid annetajaid pü

Suur vabatahtlik korjajaspere astub
teie ette, lahked annetajad, ja loodad ees
leida kõikjal

kuldseid südameid,

hapäeva hommikuks

pakid walmiS Panna.
Korjajad liiguvad majast-majja ja

valve mootorpaadiga nöttraalvetesfe

fõudevaadi 17 soome kommunistiga,
kes otid teel Rõuk. Wenemaale. Paa

viia, kust nad teekonda SSSR'i poo
le oleksid Võinud jatkata. Rüüd on

dis oli viis meest, neli naist ja ka
heksa last, kellest kõige noorem ott
S-aastane. Põgenikud on pärit Kotka

M ning
on Rad
elukutsett
ja
lifed.
ttimekattkalurid
kohalisse
Lemmlngn suvilasse öömajale, et lu

aga selgunud, et soomlased paadiga
kuidagi enam Wenemaale ei pääse,

Vargad Iammuta8id maja 5eina!
Kurttummade-paari kahekordse puumaja sein lõhuti maha, Viidi ära 40 seinapalki ühe» woodrilaudadega.
Kolmapäeva õhtul tugema lumetor- lõhutakse terwet maja. Umbes kella V*11
mi osal pandi Nar-vas toime enneole- paiku õhtul pani tähele juhuslikult Ni
matu wargus. Jaanilinnas, Tartu tän. kolai Mihailow, kes elab Tartu tän., 9,
nr. 12 afuwa elaniketa kahekordne puu et naabri majal seina enam polegi.
maja otsmine sein lammutati ja waraste

Maja, mille sein Varastest lammutati,

poolt weeti hobusega ära 40 jämedat

oli täiesti terme ja kõlbulik elamiseks.
Nüüd on karta hoone kokkuwarisemist.

seinapaM ühes woodrilaudadega. Omaniku kahju tõuseb 800 kroonile.
Waraste tööd soodustas tugew torm.
Kella 9—10 ajal õhtul ümberkaudsetes
majades kuuldi küll omapärast raginat,
kuid keegi ei olewat wöinud arwata, et

-6,8°.
Kreenholmi meteoroloogia jaam

korterist-korterisse. Ei tülitata muidugi
neid, kellelt annettst loota pole ja kes
ise abi wajawad.

Reede hommikul kell 7 oli Nar-

riideid, jalanõusid, puid, pesu, toiduai
neid, tarbeasju, raha jne., jne. Suuremamassiga anmtiste (nagu kartulite,
kapsaste, puude jne) mahutamiseks on
korjanduswooril kaasas kotid, kastid.

teatad:

Mas 6,5 kraadi külma, maksimumShutemPeratunr-4,30, miiuimum-

— 8,»°. RiiSkust eo>. LhurShumine 763,0 mm. Sademeteta.

kes avaldab armastust ja heldust hädas
olijate vastu.

Onn kaasa heategudele!
Kas teil on teada, et parim kingakreem ja veesaapamääre on

Annetada Võid kõike:

„Star“

Müügil suurel ja väiksel arvul.

Pilwitus.

A. V1LLERS, Jõhvis.

kuna meri on silmapiirini jäässe läi
nud. On arvata, et kõik 17 põgenikku
saadetakse Soome saatkonna korraldnsfe Tallinna.

Ametivõimude poolt on asja kohta
alustatud juurdlust.

Majaperemees Gleb Shukow ja te
ma abikaasa on mõlemad^ kurttummad.

avaldab armastust

tünnid jne.

Komitee levitas linnas mitutuhat

Kõige lugupidamisega

metormi raugedes põgenikud piiri

,,—— Teistest
ette jõudnud —
oma tasku- ja käekellade
hääduse ja hindade mõõdu-

kusega on
Kellavabrik

Helvetia
Celpühade etendused Narwa
teatris.
Laupäeval, 19. sk., kell V^9 õhtul
rahwaetenduseks «Kaitsetu naine".
Pühap, 20. skp., kell 4 päeval rah-

Turuplats nr. 7, telefon 40.

Elektri-, raadio- la spordl-drl.

v. Mast

Jultunud riisumine kaupluses

Narwas, Peetri plats.

tänaval asuvasse «Oma-abi" kauplusesse,

Soowitame jõulukinkideks

— ja talvehooajaks —

Soome tõukekelke
ja suuski.
Grammofonid, plaadid, odavad

laualambid, korona mängud
jne. jne.

Avaetenduseks Ed. Wilde «Pisuhänd",
mis estetendusel võeti soojalt wastu ja

Läinud neljapäewal kella, 1/*4 paiku
Wlassowi küla Pitsari talu rentnik Lud-

wig Kullik, 37 a. wana, laks Sepa
kust ostis karbi paberosse. Peale rahamaksmist tahtis ta karbi ühes rahakotiga

tasku panna, kuid samal fllmapilgul ligi
nes kaupluses Kullikule tundmata istk,
haaras karbi ühes rahataskuga Kullikult
käest ja oli kauplusest kadunud, enne kui
kahjusaaja oli jõudnud taibata, mi» sün

dis. Kaupluses oli ka teist isikuid, kuid
riisumine sündis nii äkki, et seda ei pan
dud tähele. Riisutud rahataskus oli raha
ligi 20 krooni ja peale selle hobusepass
ja kahjusaaja isttutu unistus. Riisuja oli
kahjusaajale näopidi tuntud.

on Narva teatri paremaid lavastust.

Häma suurem msrdvarsus selgumas.

naistest".

Teatribüroo.

Jõulupuu 125 lapsele.
Kesknädalal, 23. dets. s. a., kella 6

kingitusepakk mitmesuguste asjadega, pa-

• T . 1 , 1 .1. Koottteeuja tabaS

Peale jõulupuud näidatakse päevakohast
filmi.

66-86 6» 66666

Läinud neljapäewal kella 3 paiku p. I.
volgaja-NÜwa algkooli teenija Anna Meri! u l» k i, 44 a. wana, pani tähele, et kohtlase
välimusega tundmata istk wäljus õpilaste ühis.
dumaja ruumidest. Samal ajal kukkus hr tundnata isiku Hõlma alt lumesse mingisugune ese.
kooliteenija tuli kohe aimamisele, et tai tegenist margaga. See, märgates, et teda jälitatse,

ristis jooksu. Lähedal oli 3 õpilast, kelle M.
lutsus endale appi, ja siis algas jaht margale,
keda polnud sugugi kerge tabada. Kooliteenijal

tuli ühes õpilastega warast ajada taga tükk
aega. Siis wästs tagaaetaw ja lipsas ühe jõe
äärse maja eeskotta, kuhu püüdis enda peita.
Tagaajajad leidsid aga mehe üles ja toimetasid
ta Narwa kriminaalpolitsei korraldusse, kusjuu
res selgus, et tabatud istk on kindla elukohata

Karl Jääger, 42 a. wana. Wiimasel ajal ta

oli ööbinud linnaöõmajas, ja koolimajas talle
ott „näppu puutunud" kauss raswaga. K. Jää
ger tunnistas oma süü üles. seletades, et ta
läinud margile puuduse pärast.

A. Reise

Kolonlcal-itaiiPQde ostoKoht

Jõhwis, Turuplats JNI* 5.

ki väärtus 125 kuni i5ü senti.
Laste-jõulupuu korraldamise kuludeks

on kino «Koidu" omanik hra Bartels

annetanud 50 krooni.

K.-M.SMR Kinipi. 1 teleT.ZZ.
Kõik tähelepanu kõrge
kwaliteediga kaubale.

ja meester.

rebasenahkne kaukas

43. krt 1.

Homme, pühapäewai, kell t> ohtu 1 rah

Kiriklikke teateid.

kotüunantel

12—4. Narvas, S - Aguli läu.

—rahaliste auhindadega.

ma osas prl. Helene Jürgens.

daami

4-7, pühapäeviti kella

Täna, laupäewal, jõulueelne m a s k i-p a ll

nali i 110 n it õ b i , kus esineb W i 1-

Odavalt müüakse

Võib näha äripäeviti kella

R. E. S. „Zlmarise" teateid.
waetenduseks I Atetua 4 waat.

Wastuwõtt 10—1 ja 2—6,

Kunsthambad.

komitee kino „Koidu" ruumes jõulupuu
125 lapsele. Igale mudilasele antalse

KeU 9 õhtul—kirew õhtu, ettekannete ja tawalife tujuküllusega.

Löpalh vSUamDDk

Kõige kasulikuni

õhtul korraldab Punase Risti Narwa

viidi ära mitmesugust kaupa, mille ® trellide taha toimetada.
Teised murdvargad^on tabamisel.
väärtus tõnfeb mitmetuhande kroo
uile. Rüüd on see mnrdvargns juba

Vargajaht Jaanilinnas, üh-s spuasteg»
tvarga<

Hambaarst

Kell 8 õhtul operett „I l u s a i m

UU moeäri „Arriwersaal" fissemurdjatest tabatud.
öõl vastu 21. nov. murti fisfe selgumas. 17. detsembril Narwa kriRarwas Joala tän. 19 asuvasse Ro- minaalpolitfeil läks korda üht murdsenbergi moeärisse «Universaal" ja ^ varastest M. P., a. vana, tabada ja

6 ktrad 220 $., 12 k. 240 s.

Korjanduse päeval, 20. dets., kell
ja puudustkannatajate toe
tusekstoimub Narvaspüha- 3 p. l. on

Veski on täiendatud kõige uuemat tüüpi viljapuhastamise,

Läinud teifipäewal kell 3 p. l.
ajas merelt torm Meriküla randa

Kuu 20 s., 3 kuud 60 s.»

ja heldust
kõigis kodudes pühapäeval 20. detsembril.

Sellega teatame lugupeetud tarvitajatele, et meie Jõhvi mõisa
veski, alates 14. detsembrist k. a., töötab elektriga, tarbekorral 2—
3vahetusega, ilma järjekorra ootamiseta.

17 soome komuuistl et Pääse merd mõõda Wenemaal.

laupäev.

postiagentuurid.

Kuldne süda

Jõhvi valtsidega
jahuveski

uie iane Eesti randa>

Üks kord nädalas iga

Tellimisi võtavad vastu

r!\l

fifo1 |olia «paradiisi" asemel

Kuu 60 senti, 3 kuud 175
snt., 6 kuud 340 snt., 12
kuud 6 kr. 75 senti.

kõik postkontorid ja

Jõhwis, laupäewal, 19. detsembril 1931. a.

Jõhvis, 8. detsembril 1931. aastal.

Tellimisehind postiga
3 korda nädalas.

Miili Ii «Mli Itliliilt!
Et kirjanduse saamisel vahet ei tuleks ja see korra- I
Ukult saadaks kätte, on soovitav, et tellimised aegsasti ItJfJSIIIlIIlt

antakse ära. saab olema 20. detsembri

Kreenholmi Aisstõnsmise kirikus

Igasugu ajalehtede ja ajakirjade tellimisi võetakse s. a* kell 12. päewal, pritsi
vastu talituse hinnaga raudteejaama raamatukapis ja majas Uusliin 13.

pübap,, 20. skp., peale liturgia teenistust pee

J. Videviku kirjanduse-kioskis Malmi ja Joala t. nurgal. ——————

takse Andreas Leo p. Knoooi piaulik hinge
paive tema surma aastapäeva puhul.

Valmis kleidid, pudu- ja riide-

kaubad. alandatud hinda
dega 10—30 protsenti
JÕHVIS, kaubamaja Nr. 6

„UniO!l’| MiHrt» talgini

Tfinuovoldus.
K.-s. ..Võitleja" tänab kõiki, kes seltsile
tema 40-a. juubelipidustuste heaks kordamine
kuks aitasid kaasa.

Eriti oleme tänu võlga härradele Riigivane
male, hariduse*, ja sotsiaalministrile, diviisi-

ülem kindral A. Tõnissonile, linnapea J. Lat
sule tervituste eest, lipu toimkonnale, kelle
algatusel selts sai uue, väärtusliku lipu, samuti;

«Umarisele", tuletõrjele, k.-s. „Võitieja‘* muu
sika- ja spordi-osakondadele, kes annetasid
lipule mälestusnaelad, ja samuti kõigile neile,
kes seltsi kirjalikult, telegrammide ja suuliste
tervituste-soojade sõnadega tuletasid meele.
Juhatus.

Vanem Ühistegeline rahaasutus

WA ÜHISPANK
Narvas, Joala tän. oma majas, telef. 86

Vestervalli ia Virn

, nurgal nr. z J. Olberg
j Ainult üks töökoda Narvas, kus
l võetakse vastu automaat suka-,

TOIMETAB KÕIKI PANGAOPERATSIOONE:
sokimasinate ja käsi suka- ja ÕmbVõtab raha hoiule tähtajalisele ja jookswale arwele ja , lusmasinate remonteerimine ja re
maksab ajakohast prots.
Laenab raha wekslite, obligatsioonide ja muude kind-

guleerimine. Töö kiire ja täpne,

i Kes soovib lasta kSsimasinate
ustuste wastu.
! lukke lehvid^, siis ainult läheb
Võtab weksleid Ja tokumente sissenõudmiseks, toimetab
, aega l tund ja on jälle korras Ka
rahasaatmist teistesse linnadesse ja alewitesse.

soovikor-al võin välja sõi a masi
Ühispank seisab loowa töö teenistuses. Jtaswatage oma
naid piranduni kui see lööpakkuwara raha hoidmisega Ühispangas. Raha kodus hoida on kar i jäle mitte kulukas ei uie
detav ja tuluta.
Müüb hoiukarpe koduseks rahakogumiseks. Annab üürile I Kõige •>ustusega endine

panga teraskambris terasiaekasid (seifid). Juhatus.

j sukamasinue meister

1 A HÕLM.
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Alutaguse Elu

2

1 1 mr\ A+Ar aa | ro 2» rz Õnnetusi ja liiklemistakistusi maal ja
Onn niiiW võib katta aasta-tarvnuse. II—UmölOrm
Ulw MlwG. merel.—Tormi piirkond õige laialdane.
Rtigt ladudes 35.000 totust ruttst.-KSesolewal aastal
oSterad rokka üle 12.000 tonni.

G- Teatavasti lõppes mõned päewad
tagasi riigi rukki kokkuost terawilja kaitjeseaouje atusel. Nagu teaoa, pakuti tänu-

wu riigike rukist müüa märksa Vähem
möödunud aastast. Pakkumise kogusumma

ulatus 20.000 tonnile. Kokku on aga
sellest tegelikult loodud weidi Üle poole
ja kokkuostetud rukki koguhulk ulatub
l2.350 tonnite.
Sellest rukkist suurem osa—7600 tonni

asud Tallinnas, kuna teistes linnades,

nagu Tartus, Wlljandis, Pärnus ja
muzal, on Vähemaid tagavarasid. Möö
dunud aastat kokkuostetud rukkist on

* tagawaras weel umbes 22.000 tonm.
Kui sellele juure arvata tänawuaastane
ost, siis on praegu ladudes seismas riigi
rukist 35.0o0 tonni.
Asjatundjale arwamist mööda peaks
selle tugawaraga läbi saama kuni rulewaze lotkuseni, ilma et turnis oleks suu
remal maaral terawttja sisse wedada.
Warematel aastatel w.eu meil sisse tera-

dada, et terawilja tarwitamine looma
toiduks on Vähenenud miinimumini ja
wili läheb peamiselt inimeste toiduks.

Nagu malda, on Viimasel ajal wiljaostmtne mguadmest elawamaks muutu
nud. Kõige elawam oli terawilja müük
riigi lodudest oktoobrikuul. Kui aga ha
kati wilsa kokku ostma riigi poolt, sus
warustastd end otsekohe põllumeeste käest

ostes ka wesktomanikud, sa seepärast on

riigiladudest ostmine Vahepeal seisnud.
Nüüd aga, kus müügilelasiud taga Mürad
põllupidasate käest peaaegu kõrk kokku

ostetud, hakkawad westtpidajad jälle
witsa ostma riigi ladudest.

KSwa torm ühes tugewa lumetu»- kuja ei saa ligi, sest men on õnnetuse
suga, mis ööl wastu kolmapäewa läks kohal kõigest mõni meeter sügaw, ka
üle.kogu Eesti, möödus Rarwa ümbru- kaluripaadiga ei saadud awariste paastses erilist kahjusid sünnitamata. Tormi ma minna, kuna tormi tõttu kattuwad
piirkond oli õige laialdane ja wöttis oma paadid jääkorraga ja wajuwad põhja-

alla Läänemere piirkonna — Soome, Tallinna sadamas torm ktskus tahti
Läti, Leedu, Poola, Pöhja-Saksamaa ja mootorpaadi „Auri" sa paiskas ta wastu
osalt Rootsi. Et tormiga ~ kais kaasas ka
kõwa luisk, siis sünnitas see mitmesugu
seid liiklemistakistusi merel ja maal.

Saaremaa põhjarannikul ajas torm
madalikule kinni mootorpaadi „Hildana",

mis oli kilulaadungiga teel Tallinna.
Laewa meeskonna elu oli kogu aeg suu
res hädaohus ja kardeti, et need 6 meest

iga silmapilk upuwad, kuna hädaliste
päästmisele asuda oli Võimatu: jäälõh-

Kuulipildujast kuul

LSnawuue rukki kogusaak
44.344 r»um.
Tänawune rukki kogusaak ulatub meil

44.044 tonnile. Seega müüsid pöllupi-

dasad rngne oma rutust Riigi poolt

südamesse.
Kolmapäeval juhtus Wörus kaitsewäe kasarmutes kurb õnnetus. Waht-

konna ülema abi kapral Alfred Saar

wuja umbes 40.000 tonn», tmo si»s

pidasatele rahas ».641.000 trooni sa

tarwltatt terawilja tema ovuwuje tõttu
pa»zu loomatoiduks. Et aga nuud tarzajaaduste hinnad rubusn alla on lütnnd,
siis on ka terawilja tarwitamrne looma

twmungttes, nulle järele raha teatuVasti

laskis kogemata kuulipildujast maha Vaht
konna ütema Ewald O.eml, 25 a. utana.
Kuul tuba* Olemit otse südamesse. Mees

matsetai.se veebruaris 1032. 234.õÜu troo

sai stsmapittsett surma.

kotluostelud rutli eest on maksetud põllu-

ni, togusummas 1.875.000 trooni. Kottu-

osietuo ruttiyutgast osteti rnttiku apa

811 töötut.

toiduks wätzenenuo. Ka teeb mk tattvtusi

raadi kaudu 0>00 tonni ETK kaudu

252 meest ja 88 naist hädaabitöödel.

terawilja sisseweoks. Sellest võib järei-

3060 tonni.

16. detsembriks oli Rarca linnatööbörsis registreeritud töötuid 8li, neist
mehi 4öo ja naisi 311. Hädaabitöödele

M.tW.ei.tce.,M siifla ei saa“.
UaO )unnuoo metrro- Wessemasl.
Nagu Mostwast teatatakse, on Nõu- Aasta puuwillaistandustes. Tasu ei makskogude Wene põllumasanduje komissar ta rahas, maid leidas ja toiduainetes,

maksma pannud uue määruse. Mille mis igale töötajale antatse normeerituil
põhsai lädt wiiakse Nõutogude Wene sel maaral, kuiwõrt ta on tööd teinud,
puuwiüa kaswatuse pnrlonvades põhi- (Nn paisu, kui ta tahad, ei saa nähtamõte, »ies läõd ei tee, see süüa ei saa.- wasit teegi). Määruse matsmapauetu
Määruses nöutatje, et mitte amult iga olewat poysustanud assaolu, et selle-aastööw0lmetine mees, waid ta naised sa tane puuvilla saak on äpardanud Hatlapsed peawad sunniwnstl töötuma Kesk- wa töö tõttu.

Ettekanne Rarwa tuletõrje

Rarwa kohtad rewideeri-

ajaloost.

mssel.

Hiljuti asutatud Rarwa ajalooseltsi
Uikmete-pere on tasmanud 20-le ja seltsi
tegewus on muutumas tntenstlwsemats.

Seus korraldav lähemal asal juba ketse
ettetande-roovoletu, mtt end. lmnaarhiwaar Ed. Dickyoff refereerib Rurwa tulerõrse ajaloost. Harru D.ckyoff on kohaMu tuletõrje asarugu uurinud suva lauemat aega m ettetanne tõotab tulla huWUÜM.

Läinud kesknädalal jõudis Rarwa
riigttvntrvtör, tes hakkas revideerima
dtarwa rahutohtunike rahalist asjaajamist.
Rewtveermnue teslab nutu päewa.

SSSR'i rukist Eestisse.
16. stp. toodi Rõuk. Wenemaalt Rar-

wa jaama laudu Eestisse 15 wagunit
SL^R'» ruttst.

Thüringeni pimedate Stradivarinfe

Viiul.

Aastakümned tagasi annetas keegi
heategija Thüringeni pimedate heaks

Stradivariuse wnuli. Wiiul hottakje

alles ühe kohaliku panga le sis ia tema
HM- ja kindlustujekuiud mak,awad lin

reisi kodumaale.

Tappis, et saada abiellümiKõige noorem Võistleja olümpiaadU.
11.aastane Megan T a y l o r, ühe

Eestt ookeaniwallutajad
ookeanile jõudmas.
Londonist teatatakse: Wennad Wal-

terid, kes 1. noisembnl Tallinnast Väi
kesel purjepaadil Väljusid, jõudsid, nagu

Lowts'ist teatatakse, Vnghti saarele

matsa ette 6 tuu paik. Sel korral aga

rikasse.

tuur, tohtunikuv, tohtuurijad, notarrd,
kõrgemad politseinikud ja adwokaadid,
kes elawad Rarw.s, korralda vad K. Kal
lismaa ausiamije õhtu, mil juubilarile

K. sündis 22. dets. 1891. u. Hiiu
kaasa maailmasõjas. Wabariigi alul
Väli suse poolt määrati Tallinna miilitsa-

ülema abiks. Hiljem, I9t9—1920, oli

sõja ka rottidele ja nüüd mitte ainult

ülejäänud osa jaotati ära elanikele. Iga
üks sai 60 saksa marka (54 krooni) ja

ühenduses haruldase wnuli hoidmisega,

resolutfioonidega, waid keemiaretseptidega.

peale selle anti kõigile küttepuid.

niiwört suured, et „Leipziger Reuesten
Nachrichten'i" teate! on Võetud kaalu

Suitsetamise rahutused hullumajas.

Tawaliselt on nii, et kodanikud

Moskwa on rottide rohkuse poolest järel
Pariisist, Londonist ja Hamburgist, stis
ikkagi olewat |ee häbiks Nõukogude riigi
pealinnale, kui selle keldrites leidub rotte,
möödu wiku jätieid, mida on pärandanud

maksavad makse omawalitsuseie, kuid
wahest tuleb ette, et linn maksad kodani
kele. Hitjutt maksis wäike saksa linnake
Ebem makse oma kodanikele: nimelt on
sellel linnakesel hulk metsa, mille reali

okt. 1921. a, määrati riigikohtu poolt
Saaremaa 2. jaost, rahukohtunikuks.
1928. a. omal palwel määrati Rarwa

Rarwa maakorraldus-komisjoni estmeheks, kinnitusameti juhatajaks ja tingi

Kuid Võrreldes tuludega on kulud, mis

oleks sama paisu kui inimesi. Kuigi

Tallinna lepituskoja esimeheks, siis, 12.

ja 40 a. sünnipäerva. Sel puhul prokura-

maal. End. wene wulitsuse ajal teenis
rahukohtuniku juures sekretärina. Tegi

Linu maksab kodauttele.

1930. a. — asunik August Mespaki.

nimetati Rarwa 2. jaosk. rahukohtunikuks,
missugusel ametikohal teenib tänini. Ra-

ööl wastu teifipäewa tuli salaja
Rõuk. Wenemaalt ute piiri Eestisse
kurtumm naisterahwas, kes umbes
30 a. wana. Jooksik wõeti wahi alla.
Tema nimi ja päritolu on teadmata.

duga.

13. aug 1929. a. tappis ta mootorrat-

tajuhi Oskar Sallmanni ja 25. now.

Täna, 19. skp, pühitseb Rarwa 2.
jaoskonna rahukohtunik Konstantin
Kallismaa oma 10 a. ametijnubelit

trrniku-ametts

an»ak,e üle ühUasi ka ühine mäiestuskink.

PealekStmised lõppesid hullumeelsete Või

hailowi hingel lasub weel kaks Veretööd:

3. jaosk. rahukoh.unikuks ja peale 3. jaosk.

saiaza Me pinu

nes päe oakorral ole was uuenduse entu
siasmis püütud wõtta rortide kohta kom
munistlikku seisukohta. Moskwas olewat
teaduslikel andmetel 2.500.000 rotti, see

seks raha.

Kolmekordne mõrtsukas trellide taha.
Esmaspüewal tabas kriminaalpolit
sei rõöwmörtsukas Nikolai Mi hai low i,
23 aastat wana, kes jõledal kombel tap
pis Riisipere postkontori-üiema August
Pauli, et röõwimise teel abiellumiseks
raha muretseda, saagiks sai aga ainult
„ Välgumihkli". Ühtlast selgus, et Mi-

& Kallismaa 10 aastat koh-

sertide andmiseks parematele Viiuldajatele.

«Wetjchernaja Moskwa" uudsemaid
numbreid sisaldab kirjuti,e, kus on Ve

nud.

mans, kes peale lühikest peamst Rarwas
sõitsid Tallinna edasi, kust nad jatkawad

kodudele ja kultuurparkideie. Kui on ala
tud Võittust kahjuritega, stis kuulutame

Miks kahjurid ja mitte rotid?

Riigikogu juhatus fiiski weel lõp

liku otsust seaduseelnõu kohta ei tei

Läinud kesknädala õhtul sõitis Rõuk.

tsarism moodsamatele leiwatehastele, ühis

tasu.

tawate põhjendustega, et see seadus
eelnõu on wastolus põhiseadusega ja
sellele käiku anda ei tule.

Wenemaalt Rarwa saksa insener Karl
Kutmer belgia ärimees Eugen Diuge-

iu»els MUÜ^ndala^aue teatnsüuvuvele

Nimelt andis linn haiglale sigareid, mis
oli Valmistatud Inglismaal kaswatatud
tubakast ja oli seega hatwemaid sorte.
Haiged seletasid, et nad pole weel nii
hullud, et aru ei saaks, mis on korralik
ja mis on haid tudak. Nad nõudsid, et.
linn annaks neile korralikumat tubakat.

tänawatt seisma. Tramm, isegi autod ei
saanud liikuda.

Saksa insener ja belgia ärimees
läbisõidul Rarwas,

Lamanche'is. Julged meresõitjad tahawad edasi sõita Hispaania rannale ja
sealt Lääne-Aofrika ranna kaudu Amee

jas hakkasid hitjuti rawialujed protestima
nendele tarwitada antama tubaka pärast.

hukkus. .

Helsingis tormi tõttu jäi lrikumme

nistati 29. oktoobril 1931. a. RakwerePaide rahukogu otsusel Gottlieb A mj ä r w maksujõuetuks kaubanduslikul
alal ja seati tema Varanduse üle hoo
lekanne sisse. Ärimees Amjärw ise pai
gutati Rarwa Vanglasse.
Maksujõuetuks tunnistatud G.Amjärwe Varanduse Vannutatud hoolda
jaks määras rahukogule Vannutatud
adwokaadi abi Nikolai Wi l d e n au,
kes hiljuti rahukogu poolt wannutati.

wiiul jel teel, et see üüritakse wälja kont

on müügikawatsufest küll loobutud, lei
des, et praegune kitsas aeg ei Võimalda
saada kuulsa Viiuli eest küllalt Väärilist

lahti Eesti purjeka „Luha- sa ajas selle
põhja. Meeskond, 6 meest ja 1 naine,

A.-s. A. Olewt ja Ko. ltkwtdeerimise komisjoni Voliniku nõudel tun

Plaeidis uisutades osa.

Inglise linna, Southwraki hulluma

nesid. Samuti ei saadud õigel ajal ronge
Tallinnast wälja saata.
Ltibawi lähedat kiskus torm ankrust

maksujõuetuks tuuntStatud.

nale heakese summa. Ka tulu annab

misele, kas poleks otstarbekas Vabaneda
kulukast aardest selle ära müües. Esialgu

postrong 1 tund 9 m. ja kiirrong pool
tundi. Ka Haapsalust ja kitsaroopalist
mõõda Tallinna saabuvad rongid hili

ZShwt ärimees G. Amjärw

ja politsei sp.-rmgi meeskonnad.

kurttumm naisterühmas

tagajärjel on 3 soome marka rohkem kui
möödunud aastal.
Orawanahkade hooaeg algab Soomes
alles jaanuari kuus.

esindaja Selter seletas sel puhul was-

endise Kanada uisutamismeistri tütar,
wõtab olümpia talwemängudest Lake

tuhtimtne.

saak kogu Soomes ulatub paarisajale
tuhandete. Hinnad ol d 6—7 soome
marka nahalt, mis waluuta langemise

mi osakonna arwamised. Osakonna

naalits wõtstlewad korwpaüis hokiklubi

wltusele ^ölta erutorvseld abmousiv, kui
ti taheta lasta teatrit rotkuwatisemiseie.
Muuseas on tulnud linnawatttsuselt ettepanek Mõrra taammrsete siyrasmise ioomtne, kelle katte antalü teatri eouvpiüine

Arwatakse, et samaaegne orawanahkade

rkl. Maakrt poolt uuesti esitatud maawalitfuste kaotamise seaduse eelnõu.
Kuulati ära fise- ja kohtuministeertu-

sed käsipallis.
Eelolewal. pühapäewal kell 4 p. l.

tel mingtt lasu. 1. suulint a932. a. see
parast mingeid muudatust teatri töös
ette ei wöe»a. tlidifett letti, et tuleb tar-

hooajalt, mis oli kestnud ühe nädala.

Riigikogu juhatus oli kaalumisel

Põhja-Cestt ringkonna esiwõistlu-

põieks opereti litwidierimijest hooaja kes

peatuma. Tallinna sõudmisel jäi httsaks

pohtseadusega.

maksu 300 krooni.

meeskonnad ning k.-f. „Wöit»eja- ja
n.-ü. „Apra" naiskonnad. B klassi si-

Selle aja jooksui jõudis järele ka Rüa
kiirrong, mis oli sunnitud Tapal kauem

Maavalitsuste kaotamise seaduse eelaõa Wastolus

aastal einelauapidaja maksis Linnale

jatkuwad Rarwa ühisgümnaasiumi Võim
las Põhja-Eestt ringkonna estVöisttused
käsipallis. Kohtawad Võrkpallis, A klassi
fmaattts kairjeiiidu sp.-kl. ja n -ü. „Astra"

jaamas tee Vabastamist ligi a1/* tundi.

„Maakri seadusele" ei anta käiku.

1932. a. linnamaksuks Rarwa raud
teejaama einelauale määrati isatawasti
250 kr., kuna raudteewatitsus oli Vahen
danud einelaua rendimakju ja wastawa
seaduse järele lmnamaks ei wSi olla suu
rem kui pool rendimaksust. Käesotewal

lutluste järele on leitud, et sel korral

15.000 orawanahka, mis olid pärit Põhja-Hämest ja olid saak käesolewalt jahi-

ummistuse tõttu lumme kinni kaubarong,
mis omakorda takistas järgisõitwa posti

odawamaks.

selgus, et juhaiuje esialgne otsus uimi*
veendu operett i. jaanuarist *9o2, a. ei
sua astuva jõusse, tuna tahemute kaa

«Helsingin Sanomat" teatel oli hil
juti Tamperes peetud laadale toodud

netusteta. Tapa jaamas jäi pöörangu

Rarwa jaama eiuelauawaks

töös ette ei .«õeta.
Tartu .Vanemuise" peakoosolekul

15.000 orawanahka Tampere laadal.

Ka raudteel torm sünnitas liiklemistakistust, mis õnneks möödusid ilma õn-

datud 4665 tööta töötist, neist Tallinnas
1491, Tartus 750.

1. juulini 1932. a. muudatust teatri

Kirevat sili
ja sealt.

koored.

AS. dets. oli üle Eesti tööle raken

hädas.

Tschiangkaischek kutsub üttõpilusi paapuat. u»u»iu

kõlbmatuseni. Kolmapäewa hommikul
Tallinna sadamas walitses maruline lainetus ja laewad kõikusid nagu pähkta

on wöetud seni 340 töötut — 252 meest
ja 88 naist.

„Wauemuine" operetiga

Marssall Tschiangiaischer. • Hnna ratzwuswalitsuse president (Upu taga hobuse
seljas) wõttis Nankingis wastu 1700 hiina Miõpilase-wabatahtUkkude paraadi.
President pidas üliõpilastele sütitawa kihutuskõne, kutsudes neid üles Mandshuuriasse sissetunginud jaapanlaste wastu Võitlema.

purjelaewa ..Lmd.T", Vigastades Viimast

_ ä m * . ^ ftitü ifi ^4. faa OTaha
rongi
eoastliikumist, nn et ste ootas Tapa

likwrdeerlmist 1927. a. Iärwe-Zaani ra
hukohtunikuks. a 929 a. detsembri alul

hukohtunik K. Kallismaa on ühtlast
misi enne tähtaega wangide Vabastamise
komisjoni esimeheks.
Juubilari tuntakse eeskujulikult kohuste-

truuna ja õigust armasta oa kohtunikuna
ja oma õiglase, ausa ning lahke ise oomu
tõttu ta on heas lugupidamises nii kaasteenijate kui ka rahwa seas Omalt poolt
läkrtame juubilarile tänaseks tähtpäewaks
parim i jõudu- ja edusoowi edasiseks te
gevuseks kohtutöö põllul.

seerimisest saadud tulu ületas kõik kulud,
ja korraliku tagawarakapitati soetamisest

Kui Hanns Heinz Ewerst kahtlustati
Düsseldorfi roimades.

Teatawasti oli Dilsseldorfi roimari
tabamine wäga raske. Plakatitega, lendlehtedega ja tasulubadustega kutsuti rahwast kaasa aitama polltseile. Läkitati politselle paljusid kahtlusta waid anonüüm

kirju. Muuseas kahtlustati üh?s kirjas
tuntud saksa kirjaniku Hanns Heinz Ewersi,

kes elas tookord Düsseldorfis. Juhiti
tähelepanu, et kirjanik on oma töödes
kirjeldanud paljudel kordadel naiste ja
laste tapmisi, millest järeldati, et tema

ongi kurikuulus mõrtsukas. Kiri anti
edasi Berliini kriminaalpolitseisse ja see
kutsus kirjaniku ülekuulamisele. Ewers

suutis aga tõendada usutawalt oma
süütust.

Häda maaga, mis liigub.
Wätkese Põhiamere saarekese Baltrum Norderney asukad on hädas oma

wa,t. Lainete kantud liiwast teki

v tunnistanud kuuluwal
Elamkud aga, kes on kaotanu
läänekaldal, nõuawad seda maa

Kumbki pool ei loobu oma Sü
oodata on huwitawat protsessil.
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Karjala seltsi esindaja
Üliõpilane Lauri Fröidman Ingeri seltsi asju korraldamas. Kaas
tundeavaldus! L. Reijo lesele Soome naisüliõpilastelt.
Eesti-Wene piiril tundmata kurjatefiifate käe läbi langenud Ingeri rohwajuhi ja kodukaitsetegelafe Leander Reijo
surmateade ajakirjanduse kaudu sai teatarvaks kohe teispool lahtegi — Soomes
ja wSeti seal sügama kahjatsusetundega

wastu kui raske kaotus Eesti-Ingeri
rahvuslikule tööle. Kuna L. Reijo oli
Ingeri Seltst esimeheks ning tema sur
maga oleks seltsi tegevus uue juhi puu
dusel wõinud soikuda, läkitas Soome
Akadeemiline Karjala Selts oma esinda

da Reijole saadetud L. Frõidmaniga
wäike kingitus, mis Kullakülasse saabu
des anti üle.

Lumi tutt tänawu — talisportlaste
eriliseks meeleheaks — üsna warakult
maha. Paaril viimase! aastal wägifi on
tikkunud tulema «mustad jõulud" — pi

geri seltsi asju korraldama.
L. Fröidman saabus läinud-pühapäe-

L. Reijo abikaasa pr. Linda Reijo pa

ga jatkas suuskadel matka Kallivere kü
lasse. Akadeemilise Karjala Seltst nais

üliõpilaste poolt oli L. Reijo lesele Lin

kisilmi oota päevast päewa pakasele selt

sima lumevaipa, aga ei tule ega tule,

L. Reijo lapsed tänawad.

H. K. Erwiõ ja ingerlase Roope Reijo-

Uolümpiaad" Elwas. — Aisusport

metajaks astub nüüd kohalik elanik
Elias Kostensalo. , Üliõpilane L. Fröid
peatuma.

Piiril tapetud ingerlaste rahwajuhi
lub meid avaldada järgmine wäike tänuawaldus, mida ka heameelega teeme:

«Täname seda tundmata Võõrast,
kes pidas meeles oma sõbra Väikesi.
Kui meie isa kord koju tuleb...
Leino ja Heljo".

kuni pühadeks hädise lumekorrakesega
siis katsu meelt lahutada. Aga seda pä
ris lumemeeleolu jõuluti pole juba tükil
ajal olnud: lund nii hõredalt, et laiguti

päris mulda ja mättakünkäid, ja mis
meelehead see suusamehele siis tähendab

ki. On olnud nii, et Unwältalegi saad
viskusid löristama alles kolmekuningapäewa paiku või weel hiljem.
Tänawu on kohe teine asi ja «wal-

ged jõulupühad" on sama hästi kui

Ilmu UnnamiiiisGiiinls üle 8000 eseme.
Linnamuuseumi ümberkorraldamine lõpule jõudmas.—500
Krooni toetust kultuurkapitali summadest.
G. ja S. Lawretsowi nimelise Nar
ma linnamuuseumi ümberkorraldamisega

on jõutud lõpule ja muuseumi esemete

täpne nimistu Valminud. Sellest ni
mistust on näha, et Narva linnamuu
seum sisaldab üle soov väga mitmesu
guse eseme. Muuseumi juure teatavasti
on toodud ka linnaarhiiV ja ühtlasi on
hakatud laiendama ja täiendama muu
seumi etnograafia-osakonda.
Annamuuseumi külaliste raamatust on

näha, et peaaegu ükski Välismaalane,
kes Narvas Viibinud, pole jätnud muu
seumi külastamata. Walitsuse poolt kultuurkapitali summadest on määratud
toetuseks Rarwa muuseumidele 500 kr.

fnrmkindlasti kindlustatud: on lumehan
ge sid, millel suuskadel lennutada, jät
kud neid ttnnatänawailttt Voorimeestelt
välja wedada ja pühadeks kenakese ko
pika teenida. Wnmane lumetuisk ja na
tuke krõbedamalt näpistama hakanud

külm on toonud mõnusa pühade-tuju

valitud välja Läti suurema kirjaniku J.

gevam kui nõrk tütarlaps. Enne aga

Rainise kirjaniku-abikaasa Aspasia 5-vaatuseline draama «Kaotatud õigused". Il-

mõistab ta kohut selle üle, kes on huku
tanud tema. Kuid ta isegi on eksinud ja
see nõuab lunastust. Ta mõistab kohut
ka enese üle —- ja sureb.

ÜERÜRO näiteharu juht — Rarwa
Vanemaid näitlejaid prl. H. Iürgens —
on leiutanud noorte hulgast mitugi lootustlubawat noort jõudu, kellega toodab
näidendi tuua edukalt lawale.

treenimiseks ning võistlusteks kooliõpi

kellegi Zaan Aruksaare löömises. — Zärwe
walla meest Matwei Grinkini süüdistatakse joob

keelust hoolimata majarahu, peksid toa sisseseade

nult Kohtla-Iärwe turuplatsil magamises. —
Narwalane Gustaw Taro ilmus joobnud ole
kus awalrtku kohta. — Püssi wallas rikkus ra

segi, ühesõnaga — tegid sada «imet-. Tark ei
jäänud sääraste «külalistega^ rahule ning tea
tas loost politseile.

Jwanow.
15 õnnetnjnhtu töölistega registreeri

Petmine ja omavoli. R..ZSesu«s elut-

ti läinud nüoala jooksul Wirumaa pSiewttwi-

sewar August Saart süüdistatakse Juhan Tam
memäe petmises. — Paul Merkulow, kelle elu
koht Narma wallas, teatas politseile, et temast
lahusolev) naine Paraskewa Merkulow olewat
tarwitanud tema mustu omavoli. — Wavtutusele Võetakse Kose walla elanik Peeter Kink,

kes omamoliliselt wedas Tatjana Sawjalowi
metsast puid. — SkarMna wallas koostati
protokoll omamoliltse metsaraiumise pärast Paras-

kewa Wladentsemile Wladtmir Wladentsewi kae

busel. Iisaku walla mehed Robert Kilk ja Au
gust Trauberg wedasid omamoliliselt heinu
sama walla taluniku August Kiwiti heinamaalt.

Õnnemäng kompwekkidega. Woka
«Ulla elanitud Arnold Trlerber ning Volde

mar ja Ferdinand Sotnicud müüsid.Zõhwi laa
dal loata õnnemängu wiifil lompwekke. Mees

tele koostati protokoll.

Hooletud kaitsewäekohustuslased.
Narmas, Lembilu tan. nr. lüelutjew Becnhard Sorri eksis kaitsewäeteenistuse seaduse
wastu sellega, et ei lasknud end tagawaramäelasena wõtta arwele. Samal põhjusel wõetakse
Vastutusele ka Iõhwi wallas etutsew Aleksan
der Kena.

Näppas letilt lihatüki. Woka wallas
Toila asunduses ilmus ühel päewal Rudolf
Sarapuu lihakaupmsesse kohalik etamt Maria
J. Kuna poodnitul oli rohkesti tegemist teiste
ostjatega, kasutas J. head juhust ning näppas
letilt lchatüki põue, lahkudes jalamaid poest.
Kaupmees märkas õiget aial liha kadumist ning

jookfis wargale järgi. Lihatükk wöett naiselt
käest ning asjast teatati politseile.

Pornograafilised postkaardid ZSHmi laadal. Iõhwi alewi laadal tabas polit
sei kellegi Georg Aströmi, kes lewitas altläe
pornograafilist piltpostkaarte. Mees toimetati
politser-jaoskonda. realt letti läbiotsimisel roh
kesti rowedaid üleswõtteid. Kas on tavatu ku
rikuulsa pornograafia-meistri Red de Daggo
käsilane wöi omaette «tootja", selle kohta po
litseivõimud on alustanud walju juurdlust.

Õllepoes Valati napsi. Waiwara
«alla» müüsid Semjon Worovjew ja Jgnati
Klijchtjchewitsch loata õllepoes wiina. Politsei
sai meeste seadusewastasest ärist teada ning
koosta» protokolli.

Sõitis ettewaatamatult. Narma üüriauto E-äv juhile koostati protokoll ettewaatamata sõidu pärast.

Sõber tegi tänaval lärmi. Wa-

lentln Sõber, telle elukoht Peetri wallas, il
mu» purujoobnult tanamale ning tõstis lärmi.
Kuna Sõber korrawalwuri märkusele Vaatama
ta ei suutnud oma lõbusat tuju taltsutada, toi
metati ta politsei arestimajja wäljamagamisele.
— Samuti Võetakse awalikus kohas rahurikkumise pärast Vastutusele narwalane Aleksei
Hagor. Peale selle süüdistatakse sama meest

„ÄtsPaauia kärbes" rohukaupluses.

Linnaast dr. Sule poolt ott tõstetud
süüdistus Narva rohukaupluse omaniku

A. Sinka vastu mürgiste ainete pida
mise pärast oma äris, mis rohukauplus-

tele keelatud. Nimelt oli rewideerimiskäigul A. Sinka rohukauplusest

leitud pudel mürgise ainega, mida ni
metatakse harilikult „hispaania kärbse
pulbriks" (Lytta vesiravita). Kuna seda

sus eeloleval talvel ära pidada rida
suusawõistlust. Eelmiste aastate eeskujul
peetakse ka käesoleval talvel veebruari-

hu awalikus kohas joobnus olekus Aleksander

kaewandustes.

Löödi kergeid haawu. Maidla wallas
elutjew Aleksander Kruusmik teatas politseile,

et sama walla mehed Eduard Ambos ja Ser
gei Kutusow olewat temale löönud ühel ööl
omawahelije sõnama hetuse tagatipuks kergeid
noahaawu.

Juhtis loata autot. Iisaku walla elanik
Richard Kanas juhtis wastawa loata jõu-

kuu paiku üleriiklikud suusapäewad El
vas, kuhu ka Narva kaitsemalew saa
dab oma esindajad. Peale selle on näh
tud eite mitmesuguseid omavahelist suusa-

võistlusi noortele ja vanadele A ja B
klassis, naistele, patrull-suusatamist l2- -

15-km. matkale, 3, 5, 10, 18 ja 80 km.

dusliku käigu. Kohtusse oli kutsutud ka
ekspert, kes tegi ekspertiisi eraldi ruumis,
määrates aine kuuluvuse, ühtlast, et see

on keskmine preparaat. Kaitsja vaidles
süüdistuse vastu, seletades, et vastutu
sele võtmine ei kuuiu linnaarsti võimu
piiridesse, ühtlast palus aine saata uue
eispertnst tegemiseks Tariu ülikooli labo
ratooriumi. Selle nõudmise jättis kohus

tähelepanemata ja karistas A. Sinkat

kätte juba 5—6 krooniga. See on ilus
kokkuhoid ja nii hoitakse ära mõnegi
eesti krooni wälismaale veeremine.

Suusamäest hüpete harjutami
seks Narvas on juba kauemat aega tun
tud puudust, kuid kas sellest tänavugi

saadakse üle, on küsitav. Pole kohast
paikagi kerge leida — Narwa-jöe nõl
vakud võiksid kõne alla tulla, kuid jääle
kuhjub jää ebakorrapäraselt, nii et jõgi
hüppemäe tagawäljakuna ei saa tulla
üldse kõne alla —, pealegi nõuaks mäe
korraldamine suuremat rahalist kulu, mi
da pole kustki katta.

U i s u s p o r t näib jäävat aasta"
aastalt koolinoorsoo alaks. Tänawu ava"

Selleks on Narva taitsemalewa algatu
sel praegu ühisgümnaasiumis käimas
s u u s a w a l m i s t a m i se kursused,

takse Narvas tervelt kolm liuvälja —

kahjusaaja võõrastemajas 5 päeva.

PLHadetnjns lõi tnletangi-

Ühel hommikul ta lubas minna Popovkasse ja sealt tagasitulekul arve õienda

da. Kuid ta ei näidanudki siis enam
end pikisilmi ootavale peremehele, kes
ta alles õhtul tabas raudtee jaamas ära
sõidul. Kuigi kaebealune ei pidanud soo
vitavaks ilmuda kohtu ette, karistas 1.
jsk. rahukoht. Hans Kiwikinku, kes võõ
rastemajas elada tahtis, kuid maksta ei
tahtnud, 4-kuulise vangistusega.

linna, Kreenholmi ja linavabrikusse.

dega wennapojale pühe.
Suwistepühil Aleksander Hõlm ühes sõbra

Rudolf Pappaga läks oma lelle Johan Hotmi
poole külla. Seal aga sugulased sattusid liikle
ma, mis lõppes sellega, et Aleks. Holmil ja R.
Pappal löödi pead tuletangidega weriseks. Sar
nase ebasugulasliku käitlemise eest nõudis Al.
Hõlm kohtu kaudu aru. Üldse on see kauni»
segane lugu. millest ei saa aru, kas oli Johan

all ja Aleksander peal wöi Aleksander aü ja
Johan peal. Tunnistajad on näinud seoa mit
mel moodi.

Restoranist müüdi „rohtn".
Ed. Teder ott võetud wastutusele
aktsiisiseaduse rikkumise pärast. Kuigi ta

omab 2. järgu restorani, fiiski ta müüs

riigiwiina lahtiselt ja kallimalt väljaviimiseks. Tunnistaja, kes nägi asja

Tunnistaja seletab, et wiibinud kõrvaltoa»,

kui kuulnud hüüdu- ,,Johanes, tule appi/'
mispeale Joh. Hõlm läinud wälja toast. Siis
olnud koridoris suurt müdinat, kuid mis seal
tehti, tunnistaja ei tea, sest ei pistnud ninagi
ukse wahelt wälja. „Aga kui kuulsite appihüü-

du, miks teie ei läinud siis wälja. Wötbolla
oleks keegi seal tapetud", pärib kohtunik. ,,-Lga

mina üksi, terwe maja rahwas ei tulnud wäl

pealt, seletab, et tulnud keegi pudeliga
restorani, see valatud wiina täis, nagu

ja", seletab „julge" tunnistaja.

apteegis rohtu. «Rohuks" olnudki see

sugulasi nuhtleb, 10 kr. ehk 3-päewase arestiga.

Kohtunik karistas lelle, kes tuletangidega

viin haigele sugulasele müüdud, seletas

20 kr. või 5-päewase arestiga. Asttõendus-pulber määrati hävitamisele.

teenija, kuid et restoranil pole vastuta

Maksutõrges hotellielaulk.

või minna 5 päevaks arestimajja. Sa
muti tasuda 1. ja 2. järgu patendi va
he — 50 kr.

Georg Simakovi poolt oli tõstetud
süüdistus Hans Kiwikingu wastu petmi
se pärast. Nimelt kaebealune ott elanud

15-20 krooni, kuna kursusel valmista

rustuse muretsemisel kokkuhoidlikumalt.

ainet ei tohi hoida ega müüa rohukaup-

lustes, siis andis dr. Sulg asjale sea

Protokoll märgib eksimusi...
Arnold Pramente ja August Eek, kes rikkusid

Ka on Narva kaitsemalewal kawat-

Kuna praegu aeg kitsik, peavad ka
sportlased katsuma saada läbi oma va

garlikku Võitlust eluga ja tema waledega, kuid peab alistuma, sest elu on tu

ühel päewal joobnud olekus sama walla mehed

ti tunni eest.

maksuta kasutada argipäewa-hommikuti

wastama suuremat näidendit. Seveks on

Tark joobnutega hädas. Aumere Val

tud üsna korraliku suusapaari võib saada

suusatamist j. m.

draama «K a o t atud õigused"'.

las elutsema Eduard Targa korterisse ilmusid

vaks. Head rootsi suusad maksavad äris

hoiu kulud. Kaitsemalewlastele on sel
ajal maks 10 senti ning eraisikul 20 sen

mas umbes 20 paari ja neid antakse

Ettevalmistusel Läti na iskirjaniku Aspasia 5-rvaat.

datud rikkusega, siis on tal eeldusi wõidukski. Kuiväga tahaks iga inimene saada õnnelikuks, kuid elul on palju lõkse,
mis ta asetab teele. Ja need hukutavad.
Näidendi naiskangelane peab san-

millest osavõtt on osutunud väga ela

seintele.

krooni Peeter Suure-muuseumi kütmi

hoidjaiks. Argipäeviti õhtupoolikul ning
pühapäeviti antakse jaamast suuski üldi

ja halva wahel. Ja kui halb on ühen

sed kasutamiseks väikese tasu eest, millest

saadud rahaga kaetakse suuskade korras

seks. Peeter Suure maja, kus muuseum
asub, pole köetud juba umbes 20 aasta
jooksul ja niiskus on hakanud mõjuma

Sellest summast on nüüd määratud 150

ÜENÜNO noored lavatöös.

metall väljendab selles näidendis elu
mitu nägu: alatasa kestab Võitlus hea

Suusamehed puhkusel pärast matka lumisel nõlvakul.

juba julgesti nädalapäevad enne kütte.
Lumerikas talwehakk ennustab üsna
elavat ja hoogsat talispordihooaega tu
levat. Lõviosa suusaspordi propageerimi
ses langeb teadagi, nagu mullugi, Nar
va kaitsemaiewale, kes awab Narwas
ühisgümnaasiumi ruumes eeloleval tal
vel uilife suufajaama, kust tarwitajaile
hakatakse üürima suuski. Suuski on jaa

lastele, kaitsemalewlastete ning noorkotkastele, kes on ühtlust suufajaama korras-

ÜLNÜ Rarwa osak. on asunud la-

lalVdiaKK sat talispordi-hooaega.

ma 20 suusapaariga. — Suusawalmistamise kursused käimas.—„Takoolinoorsoo alaks jäämas.

man jääb Eesti-Ingerisse pikemaks ajaks

i«|u*LmLL ennustab elavat ja hoog'

Narlva malev awab suusajaa-

Kadunud L. Reijo toimetusel Ingeris
ilmunud kuukirja „Sanaseppä" uueks toi

ja üliõpilase Lauri F r õ i d m a n i In
«ase rongiga Narva, kust esmaspäeval
ühes Rarwa Soome koguduse õpetaja

Lumerikas

vat müüjat, sils tuleb peremehel maksta
aktsiisiseaduse rikkumise eest 20 kr. trahvi

Töötute torrgresfilt wangtasse.
Esmaspäeva õhtul areteeriti Tartus

pealinna töötute «juht" L i n d, 30 a.

vana, kes viibis Tartus töötute kon
gressil. Areteenmise põhjustas riigivas
tane ässttustöö.

wankrit, mispärast ta wõetakse Vastutusele.

Kakelust, löömist. . . Iisaku walla me
hed Alfred Wolderg, Karl Paulberg ja Johan
nes Kallas kaklesid awalitul peol. — Iõhwi
wallas elutjew Karl Kohtring lõi Robert Möiki. Aielsei Jwanowi, telle elukoht Püssi wallas,
süüdistatakse Aleksei Anto löömises.

Kooliealine laps peeti tööl. Läinud nädala jooksul tehti protokollid reale isi
kule, kes pidasid kooliealist lapsi tööl. Wasiuiufeie wõeti: Peetri walla talunik Aleksander
Lasberg, Auwere-Zoala walla elanikud Jaan
Press ja August Eek ning Kose wallas eiutsewad Riina Kukk, Peeter Murro ja Aleksander
Saar.

Raisati haamri alla pandnd Va
randust. Skarjatina walla elanik Luka Brõsgalow raiskas kohtupristawi poolt aresti alla
pandud warandust ja ta wõetakse kohtulitnle
wastutusele. — <L»amal põhjusel tehti protokoll

Kose wallas elutsewale Jutlus Pikarile.

Lahkus politsei walwe alt. Waiwara
walla elanik Ida Giitel lahkus omamoliliselt
politseiwalwe alt, mispärast talle koostati pro
tokoll. — Wastutusele wõetakse ka Wasknarwa
elanik Aleksander Roos, kes loata elas kaitsewäe,eijukorra piirkonnas.

Hobune katteta tuisu käes. Rarwa

walla talunik Wtadimir Gruskow, wiibides lin
naskäigul Narwas- jättis oma hobuse tuisuga
katteta tundide wiist tänawaie külmetama. Ju
huslikult möödunud loomakaitseseltsi liige tea
tas asjast politseile ja talumehele tehti protokoll.

IS«lnrSõm« wangidele.
Eeskujuliku ülalpidamise eest enne
tähtaega jõuluks Vabadusse.

Muud neljapäeval saabus Narva
Rakwere-Paide rahukogu prokurör Tomjon, kes wõtab oja enne tähtaega Van
gide vabastamise komisjoni tööst. Oja
wange Rarwa Vangimajast, kes eesku-

julituit end pidanud üleval, lastakse
jõuluks vabadusse. Seega ei jää ka män
gid jõulurõõmust ilma.
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või isik, kes püüavad takistada ‘optfioni kasuta
mist. Just natukese aja eest sain vastuse, nad
olevat Berliinis teada saanud, et Brolin tegevat
pingutusi nende aktsiate omandamiseks."

«Ma arvan loomulikult, et tema kuulub sinna
bandesse ja on tõenäolikult selle juht."
«Ja kust teie seda teate?"

«Kust ma seda tean? Kõige pealt loolisteft

«Tont ja tuline!" hüüdis inspektor. ,,Ma ei
võtnud härra Melanderit siis weel küllalt tõsi

järeldustest. Ma olen kõik, mis ma temast teadsin
uuesti kokku võtnud, ja ma olen kindel, et ta on

selt."

üks kahtlane number. Mul oli reisul küllalt aega
teda tähelepanna. Tema silmad ja suunurgad
reetsid ta. Niisuguste silmadega meest ei saa

,,Ja lisaks weel paremat. Minu kaasosanik
leiab selle imelikuna — see on saladus, mis va
jab valjemat vaikimist, — et Brolini pakkumine,
eriti nii suure summa peale, üldse tuleb kaalumi
sele, sest näib, et Brolin on viimastel aegadel

kannatanud suuri kaotusi. Minu partner näib
pidavat teda laostunuks."

«Seda nimetan ma vast uudiseks", ütles ins
pektor Powlett. «Arvan, me peame kohe tegut
sema. Lähme Brolini juure ja vaatame, kas ta
on võimeline kõnelemiseks, ja mis tal on öelda."
Brolini majja jõudes, teatas majahoidja, et

arst oli jäänud sinna kuni hilisööni, millal Bro
lin tuli toas meelemärkwele. ,,Ma tahtsin peale
arsti lahkumist jääda ise ta juure, aga tema ei
tahtnud sellest midagi teada. Ta laskis tuua na
tuke mineraalvett ja käskis mind siis kaduda.
Ta väljendas seda väga energiliselt."
«Minge vaadake järele, kas ta on nüüd ärk
vel", käskis inspektor. „Ma pean temaga tingi
mata kõnelema ja tule juba kohe ühes temaga."

mitte usaldada."

«Päris õige", ütles inspektor kärsitul toonil.
«Kardan aga, et inglise wandekohus ei mõista
kedagi hukka tema silmade pärast. Meie oleme
siin maal liig vanameelsed ja see kuulus ju roh
kem ühe rootsi härra psühholoogilistesse mulje
tesse, kui kriminaaluuringutesse. Olgugi olete
Rahvaste Liidu teenistuses."
«Selleks on mul ka ju tõendist."
Powlett vaatas oma prantsuse kolleegile pal
jutähendavalt otsa.

,,Kas ei öelnud teie ometi eile, et kui keegi
andis Serwentile märku kadumiseks, siis võis see

olla ainult kas Garsyte, Brolin, Trewaniou, Hotellidirektor ehk mina? Tegelikult võis see ainult
Brolin olla. Kui meie mõlemile miljonärile ju
tustasime, kui ehmunud oli Serwenti, nähes.Tre-

wanioni pallisaalis. Trewaniou tahtis kutsuda
direktori, ja meie kõlistasime hotellikelnerile. Keegi

Majahoidja näis imestuvat, ei öelnud aga
midagi. Ta läks ja koputas tasa Brolini magadistoa uksele. Keegi ei vastanud. Ta koputas

ei tulnud ja Brolin läks alla. Tema või Brolin,

veel korra. Jälle ei ühtegi vastust. Ta avas

ei tunnud ju meid ka ja ei oleks võibolla usku-

ma kindlasti ei tea kumb neist, ei lasknud Trewanioni ega mind minna kutsuma. Muide, direktor
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Kraasib ja ket
Riiete Keemiline puhas

lililu BiMtrci.
Pikk tän. Nr. 31
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"Pisuhänd”

Ed. Wilde kom. 3. v. Pääsed 25 senti.

igasugu

veini-, napsi- ja siieserwllsid
Petroleum!- ja malmahjud.

Mõrvas, westerwalli tüu. Z kompvek! liist.
Saadaval suures valikus
K. STCJÜDE MARZIPAN’1 j. t. saadusi.
Äri on avatud äripäeval ja pühapäeval kella8—23
Austusega OMANIK

WWihi on latva

saunad köetud

Kõnetr. 33.

Koloniaal- ja delikatesskauplus Jõhvis, Kaubahoov nr. 3
Ostate soodsatel tingimistel pühade kaupa. Suhkurt, jahu, riisi,
manna, kambotti, rosinaid, sprotte, kilu ja teisi konserve suur valik.
Jöulu kompvekid ja präänikud suures valikus.

Daamid

Likööri-, napsi-ja veiniladu

Kui tahate kauakestvaid

Narvas, Suur tän. 24

Lokkimine õpilaste tööna

lokke,pöörake minu poole.

maksuta. Juukselõikus,
maniküür, kulmude rips

P. Teder

mete värvimine jne.
Wõtan õpilasi veel vastu.

Luscher ja Matieseni esitaja Narvas.

töötama Berliini meetodi

Õpetan lühikese ajaga hästi

järgi.

kesknädala), 23. ja neljapäeval, 24. detsembril s.a.
Järgmine saunapäev on laup. 2. jaanuaril 1932

M-me LJUHKA

Alati saadaval suures
väljavalikus kõiksugu
kodumaa liköörid, vei
nid, napsid.
Tallinna *Akva“ firma

Kolonial- |# Jõhvis, Kaubakauplus majas N» 2

Pühadeks kohale jõudnud suuremal arvul
värsket kaupa. Mitmesugustest vabrikutest
napsid liköörid, vorstid, singid, juust, igatseks!

konservid, apelsinid, sidronid, õunad, panaanid, k^mpot, rosinad ja pähklid. Jõuiu prääni
kud ja kompvekid. Mitmest vabrikust saiajahu:
Puhk ja Pojad ja Rotermanllt
Hinnad odavad

Narvas, Posti t 51.

P. Trofimow

präänikuid ££*

(Eesti parim õppejõud).

Narvas, Posti 64, 2 korral
(Peetri turul Franki maja).

Kaks

veinid, ekstraktid
Hinnad soodsad.

Hinnad soodsad.

korteri
üürile anda. Jõhvis, Kooli
tän. nr. 15.

llllllllilillllllllillll

Pühadelauale

jõulukirjan duši
ostate ainult jaama raamatukapist ja kirjandusemaiustuste-kioskist Joaia ja Malmi tänava nurgal.

Lastele igasugu jöulu pildiraamatu id, täiskas
vanuile mitmekesiseid seltskondlikke mänge.
Pühade ja uue-aasta pilt-postkaarte jne. jne

Piima Ja toidu
ainete kauplus
Joaia tän., nr. 11. Ühispanga majas.
Pakub kõige värskemaid piima saadusi.

Grammofoni plaatide

MÜÜK,
OSTMINE ]a
Narvas, Balti tän. 10 Undi
mööbiiäri vastas.

Jaanuari alul vajatakse
lasteta perekonda
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nud, et Garsyte soowib temaga kokku saada. See

andis BrolinUe soowitud wõimaluse Hoiatada
Serwentit."

^Ma ei teadnud, et ta käis wüljas", mõõnas
inspektor Powlett. „Eee näitab jälle, et ei koguta
küllalt Hoolsasti andmeid. See pole sugugi täht
suseta punkt. Kas muud weel midagi?"

„Jaa, ja weel paremat. Trewanion ütles
mulle, et kui ta oli Mmbledoni majas, siis olewat niinimetatud Russell „Kolme Tähele" õnne

ta peab siiski!" Kergelt ärritatult ütles ta „head
õhtut," wõttis oma kaabu ja lahkus toast.

„Weider tüüp!" tähendas Prövost. „Aga
sugugi mitte rumal. Oleksin peaaegu temaga ühel

arwamisel, kui mitte seda poleks juhtunud täna
õhtupoolikul."

„Kui," ütles Powlett rõhutades.
XIX

/Nurme kui Trewanion oli jõudnud lõpetada

nii täpsed andmeo Rutland Gate asjus. Kes

oma einet järgmise! hommikul, tulid talle
külalised. Esiteks tuli doktor Harnash ja kohe peale

Kui Melander oli lõpetanud, istusid Powlett
ja PrLvoft natuke aega wagust ja kaalusid mõttes
kuuldud üksikasju. Oll näha, et wähemalt prants
lasele olid jätnud rootslase argumendid waldawa
mõzu.

„Aga kuidas teie endale täna õhtust lugu?"
küsis Powlett lõpuks.
„Mtssugust lugu?"

^ „Teie ei tea stis weel? Kardan, et see lükab
kõik teie teooriad ümber." Ja peaaegu tundes
meelehead jutustas Powlett, Melander» kahtlustatu oli leitud samal õhtupoolel meelemärkuseta,

ja oli ise ohwriks. „Ei taha üldjoontes just hästi
kooskõlastuda teie teooriaga, kas pole?"

Rootslane oli päris õnnetu.

„Ei taha klappida jah", oli ta nõus. Siis
põrutas ta: „Ei taha klapida jah. Aga tontwötku,

maja

teenijat.

8 ovitav majapidamisköoli
löpet. Sealsamas müüa kal
kuneid. Teatada Narva, Joa-

oru t. 20. Bachmann
Kudujad tarvitage juhust!
Uus

soowinud, et ta oli saanud traadi teel Schweitsist

Schweitsis teadis aga, et preili Maclaren oliwõtnuö Lrewanioni oma teenistusesse za et ta oma
tädi juures Ätuttand Gatel elab?

Stopp!

seda inspektor Powlett. Wnmane näis pahasena.
„Hirmus halb lugu," kaebas ta. „Roimareile näib
olewat kõik teada, ja meie, politseinikud ei tea
midagi. Teie sõber Melander tuli eile õhtul Seotland Pard'ile ja awaldas ühe teooria, mis andis

mulle ja Prevostile palju mõtlemist. Ma ei saa
nud pool ööd muuda. Ast puutub Brolinisse, ja
mina tulin teilt nõu küsima. Leie tunnete teda
paremini kui mina. Ei, palun, ärge minge," lisas
ta pöördudes sakslase poole. Ka teie wõite mind
aidata."

Ja ta jutustas Melander! arwamise, et Brolin olewat pealurjus. Ta lõpetas sõnadega: „Kui
temale poleks eile endale kallale tungitud, siis olek
sin teda otsemalt kahtlustanud."

„Wäga imelik", ütles sakslane. „Ka mina tulin
täna warakult siia, et rääkida Brolinist. Ma telegraseerisin eile õhtul oma ärikaaslasele Berliini
ja palusin tal teha kindlaks, kes on need isikud

leiavad perenaised pühiks odavat ja värsket kaupa:
Tapa-Tallinna vorsti, viinivorste, suitsushinki, vöid.
juustu, kilusid, sprotte, silmusid ja j ö u 1 u ö un u.

ROHU- ja VÄR- Q Q O 1 11 Narvas,

VIKAUPLUSfl Oli UI Joaia 1.12

Soovitab pühadeks suures valikus:
jõulupuu ehteid,
küünlaid, paukkompvekke,
jõuluseepe ja igasugu teisi seepe.
Termoseid ja lisa klaase.
Veini- ja liikööri ekstrakte.
Lukuskorgid.

KINGIKS KOHASED:

pulverisaatorid,
puudritoosid,

mikž-hiired ja bonsod ning
schenill-asjad.

Kallade Sri

TSÖMBSLOV

Kõige soodsam ostukoht jõulukinkideks.

Suures‘valikus must,-sõbe- ja kuld kellad parematest

Schveitsi vabrikutest.

Daamide käekellad suure hinnaalandusega. Laulatussõrmu
sed, lauahõbe ja kõiksugu kuld- ja höbeasju.

Astuge sisse, siis veendute, et selles äris kuld- ja hõbe-

asjad on kõige odavamad.

m"~1p

„Põhja marjaveini tööstus"
soovitab eelolevaiks pühiks tuntud headuses, kõrges väär
tuses, puhtadest marjadest valmistatud

kodumaa veine,
S*ku „PUseni“ ja „Mfincheni“ ning keedetud
mõdu, A Le Coqi Porteri nüüdsest peale 10 s.
pudelilt odavamalt.

ÄRGE UNUSTAGE, et ainult meie tööstus valmistab Nar
vas kõige paremat sidronisoodat, seitersi, Umonaati j. m.
karastavaid jooke.

Tellimiste vastuvõtmine kl. 8-5 Nar.as, Vahet.6,tel. 2-86.
Austusega omanik

J. Veber.

Jubustlkud asjal

WUNETUS

Võtab vastu pühade tellimisi.
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Kuhu tõttad ?*•

H. Hurt

nikeldatud noad ja uahwlid,
nikeldatud ja wosuprilmused,

hra M. MUST

..Miin kauplusesse, Balti tän. nr. 6. Sealt ainult

Malandustarwete ladu

malmist katlad, potid ja pannid,
fajanss ja portselaan juna- ja

jõulukompvekke,

Telefon 2-92

majandostarbeld:

teraspannid,

.Ilusaim naistest*
KÕIGE ODAVAMALT OSTATE PÜHIKS

iii

Aluminium- ja emallkoMd ja katlad'

Kell 8 õhtul
OPERETI RAHVAETENDUS

V. Bromme operett 3. v. Pääsed 50 ja 25 s.

$*
Ä- $

Töid võtab vastu ja
annabligemaid teateid

mustrini, suuredräti-

Laupäeval, 19. detsembril kell 9^/s õhtul

Pühapäeval, 20. detsembril kell 4 päeval

ja töö kiire.
Tööstuse rentnik ja
tehnifinejuht

be-ja kristall kaupasid
odavate hindadega.

G. Dregely kom. 3 w. Pääsed 15 senti.

Hinnad mõõdukad

Miin Ii tilla-

tuskellad. Kuld*, hõ

,'Kaitsetu naine Jõulupühil^

Fi WII

KirgewilRrtuillae
I klassi m

suka kudu
mise masin

D. Kesier* i kuulutuse peale „AIut. Elus* Nt 142 12.
s.k.p. on au teatada minu mehele, et mul puuduvad
tema kuulutuses nimetatud nii teod kui võlad ning

hoiatan

kaaskodanikke laenude andmises temale meie ühise
waranduse uue talu peale.

E. Kesler.

Hallo!

l

Pere nai seda

Narwa täielikumad ja odawamad

. - —. piimasaaduste ostukohad on ainult

Wa-fllutasuse PiimaM
kauplused • Ta,,inila mnt 7 Telefon 2 17,

r Jaanilinnas, Uus liin 76,

Kmininei. oi Kreenholm 30 ja Joata tän 4

i ket EKSPORTvA?ndmfMkAÕrgeväärtuslikku I* vžrs'
EkKDOTt wa?TV0 ?,bPI,ÄA ja teis* PIIMASAADUS!

Eksport WÕ1 k9 1 ^ 60 s. Piima liiter-9 senti.

poole hinnaga müüa.
Kesk-Aguli tän. 11.

Muua

3 õpetatud hagijat ä kr. 25.
Joaia tän. Ns 8

Loobun jahipidamisest
hädise tervise pärast.

Joh Ilves.
igasuguste

hella |a üüride

PÜhADEKSsuures valikus

parandusi
teen hästi ja

daamide ja härrade jalanõud.
_ Moodsad

tunduvamalt oda
vamini kui mujal.
Joaia tän. Ns 25,
, Võitleja" kõrval.

. Petrov.

H^mUD
ja KALOSSID.
Hinnad mõSdukad Tellimist» westuwOtt.
'Qõ kiire ja korralik.
Vastutav toimetaja Hans

K.-U.-Ü. ..mia Ee,,,. Ä* K"ü"°-

