Jõhvis
Turuplats Nr. l.
Kõnetraat nr. 4
Tolmetaji 1'õietunnld

kella U—I.

Talitus sva'ud 9- 6.

Kuulutuste hinnad:
veeru millimeeter kuu-

Üksiku numbri hind 5 senti.

Jlmub 3 korda nädalas’

Toimetus ja talitus

ALUTAGUSE ELU
ja Alutaguse häälekandja

lutusküljel 3 snt. eeskü’jel
10 senti, tekstis 12 senti.

Nr 1 (198).
ja sellele eelnenud toana aasta ärafaat*
mine mõõdus suurema elamuseta. Nar
mas pole kujunenud kombeks walguda
pillerkaaritades ja rõõmujoovastuses tänawaile, et terwitada saadumat aastat,
nagu seda tehakse näiteks Tallinnas ja

mujalgi. Linn näis miibiwat sügaros
unes, kui raekell paugahtas 12 lööki
südaöõtunni ja ühes sellega mana aasta
lõpu tuulutuseks. Tegelikult see nii just
ei olnud. Seltskondlikud kooswiibimisekohad sa pallisaaUd olid lustlikku noor-

rahvast puupüsti täis, nii et ei olnud
jalatSitti woba ruumi ja tantstmisest ei
saanud olla juttugi. Ka perekondades
wõetl saadum aasta agarasti tina maia
des ja wastastikku elawalt õnne soo vi
des masin. Wanem rohwos weetis mana
aasta wiimsed tunnid kirikus jumalatee
nistustel. Peetri ktritusse ^Astra" noorti
jumalateenistusel ei tahtnud kõik ärage
mahtuda.

Ka kinod ei saanud kurta külasta
jate wahesuse üle.

Korrarikkumist ei olnud uue-aasta ööl

ei Narmas ega ta lähemas ümbruses.

Politsei arestimajja sattus Narmas alga.
n at aastat „mastu Võtma" kõigest kolm
isikut, kes uue-aasta terwise napsi olid

teinud liig mara ja niimoodi joobnult
täna . ale jäänud, kust nad politsei para
jasse puhkepaika toimetas.

Rarwa gümnaasiumi lõpeta
nute 6. leud
möödunult kokku kooliaja mälestusi elustama ja Värskendama. Poolestsajast lõpe-

tanust oli koos 32, seega üsna rohke
protsent. Õpetajatest Viibisid sel koosani-

bimifel, mis möödus lõbusasti ja kestis

hilisööni, selleaegne gümn. juhataja
J. Wälbe ja õpetajad. M Dawidenkow,
B. Schwede ja W. Sõerd. Nagu se'gus,
tähendatud lennust peaaegu kõik Narma

gümn. kaswandikud on osanud omale
koolipingilt ellu minnes tegevust, tööd
ja teenistust leida. Kahel endisel Narva
gümn. õpilasel on juba stuudium ülikoo
liski seljataga ja mitmed on läheüral

daminejad leidsid hommikul õnnetu lülmawõetud käte ja jalgadega
sügamas lumes.

Tõnisson, kel olid mõlemad kaed
ja jalad külmanud. Wanake letti poolsurnult laupaema Varahommikul Jaa

nilinnas jnhuslife mööduja, poolt
lumehangest, kuhu ka oli peaaegu
täiesti sisse tuisatud. Ta amaidas
maid wäheseid elumärke. Haiglas toi
budes seletas wanake, et ta tahtnud

minna reede õhtul linnast tulles oma
korterisse, kus ta elab ühes teise Vana
kesega, kuid nõrkenud teel ning kukku
nud maha, kuhu jäänudki kogu ööks.
Öösel Valitses kõwa lumetuisk ja külm
oli kõwa, mis Võttis Vanakesel käed
ja jalad.
Esmaspäewa hommikul linnahaig

last järele pärides teatati meile, et
Vanakese terwisline seisukord on raske.

Eesti «Monte Corlo“ H.-Jõesuu alevisse?
MS Tallinna ärimees käib mängu kasiino asutamise
mõttega ringi
Läinud pühapäewal wiibis N -Jõe
suus üks Tallinna rahamees, kes kuulda-

wasti kawatsewat N.-Iöesuu supelalewisse asutada rahwuswahelise mängukasiino, umbes nagu seda on Monte

Eorlo Monakos. Ta tuimus kohapeal
suuremate suwilate ja praeguste pansioni-

hoonetega ning leidnud, et ümberehita
mise teel mõnest suuremast hoonest wöiks

saada ajutiselt ulualuse ka vatsetawale
mängukaflinole. Ettemõtlik ärimees on

arwamifel, et N.-Iõefuu kuurort õieks
mängukafiinole heaks asukohaks. Selles

Eesti «Monte Carlos" wõikfld mängida
muidugi ainult Välismaalased.
Kas sellest mängukaflino asutamise
kavatsusest saab aga asja, on üsna küsitaw.

Leinaparaad Peetri platsil
Mälestati Wabadussõjas langenud kangelasi.

Tosin rahuaastaid seljataga.
3. jaanuaril mälestati traditsioonilise
leinaseisakuga Eesti wabadussõjas lan
genud kangelasi. Ü dise mälestusseisaku
algust täpselt kell 10 30 kuulutasid Nar
mas kolm üksteise järele kõlawat kahuri-

pauku Enne üldist seisakut kaitsevägi

Tuisuse iima tõttu oli paraadile ko
gunenud rähmast hõredamalt, kui seda
on onud Warematel aastatel.

Pühapäewal, 3. jaanuaril, möödus
ühtlast 12 aastat sellest, kui Eesti mäe-

rindel vaikisid lõplikult suurtükid ning

korraldas Peetri platsil leinaparaadi, mil

algas Vaherahu, mis kuu aja pärast

le Võttis wastu kindral A. T õ nis son.

muutus lõplikuks rahuks. Seega kujunes
wabadussõjas langenule leinamise päew

Leinasttma pilgul paraadist osavõtjad ja

paraadil olijad paljastasid p?ad ja or
kester mängis ^Ligemal, Jumal Sul".

kell 5 õht. pühapäev,
kell 3 p. 1.
Päflsetähed 10—50 s.
Kassa avatud pool tundi
enne algust.

Üks kord nädalas iga
laupäev.

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

Tellimisi võtavad vastu
postiagentuurld.

III. aastakäik

4. jaanuaril ja edasi! Metro-Goldvyn-Mayeri grandioosne suurlinastus. Maailma suurima filmiteose „BEN-HUR'i“ looja FRED NIBLO parim filmiteos, kõikide lemmikute

Joon Mfordi
tlils AsM

..Araiuunelm

Joan Grawford on filmitäht, kes oma scharmi ja võ!uva esinemisega jätab unustamatu mulje. Eugene Seribe ja Ernst
Legouve surematu lavateose järele instseneeritud hümn armastusele mottol: .Armastu* on tugevam kui elu'.

Il NAUAP1LT. ~ H. NALJAPILT.

Tulemas suurfilmid: .Gösta Berling', .Paramounti paraad*, Olga Tschechova kaastegevusel .HÄBISTAT5J* jap. t

MM'
Tel. 108.

Täna! Pat ja Pataschon «Don-Juanid**.

Homme ja edasi! Kaks huvitavat pilti! Homme ja edasi!

I. Maailma iludus BILLIE DOVE meeliköitvas helifilmis 10 suures jaos. Tuntud romaani *Suurmaailm skandaal" järele

Algus äripäevadel
kell 5.30.
Pühapäevadel kl. 3.

Vaibus kirg, uinus armastus.
II Parimad Ameerika näitl. Colleen Moor ja Neil Hamilton võrratult lõbusas helifilmis 8 j.

Platside hinnad

PlVUUI^lflss»lIML palUala|il »

15-50 8.

EELTEADE! Järjekorras maailma sensatsioon Jules Vern’i suremata teose järgi .8000 miili vee all* .Saladuslik saar*

ajal stuudiumi lõpetamas.

RSrk- fuifufe Ilmaga koju minnes ja kukkus tänawale maha. — Möö

linnahaiglasse Jaanilinnas, Haigemaja
tän. nr. 37 elutsem 82-aastane Pärtel

1-sest sept. algus ärip.

oli mana aasta õhtul tulnud wiie aasta

Külmanud vanake lumehanges.
Läinud laupäewal toodi Narma

Kõnetraat 2-44.

Kuu 60 senti, 3 kuud 175
snt., 6 kuud 340 snt., 12
kuud 6 kr. 73 senti.

kõik postkontorid ja

Jõhwis, teisipäewal, 5. jaanuaril 1932. a«

Uue-aasta vastuvõtt Narvas w Ass

TeUimfsehind postiga

3 korda nädalas.

kahekordseks mälestuspäewaks

llus-aasta tuli tormiga.

KahekfapaMttue lumetorm maal ja merel. — Autobused lumes „aukruS^

Torm wiis OJavUm lahest jääkatte.
Õöl wastu pühapäewa puh°es NW
tuulega lumetorm, mis eriti lühikese

raskusi ei teinud Esmaspäewa hommi

ajaga õige wõimaks paisus. Tuul oli

mist.

kuni 8 palli tugem ning rohket lund üles
keerutades mattis kinni kõik silmapiirid.
Lumetorm purustas Narma lah s jää sa

pühapäewa õhtuks oli Narna lahi juba
jääwaba. Torm tekitas saarte-ja mandriwahslise ühenduse pidamisel suuri ras

kust. Maal mattis lumetorm kinni kõik
autobuseliinid, kus seni ühenduse pida-

kul ott lumewedajatel jälle rohkesti tege-

Lõuna-Eestis oli ööl wastu neljapäewa käre p.kane. Kraadiklaas näitas

23 kr. külma, samal ajal kui Tallinnas
ott külma ainult il kraadi. Üldiselt ott
Löuna-Esstis sel päewa! kaks korda kül
mem kui Põhja-E?stts.

vabanedes jääst triiwitud teadmata kuhu
arwatawasti tormis häwinenud.

ia

Tugew lumesadu.
Kreenholmi meteoroloogia saam teatab:

Esmaspäewa hommikul kell 7 oli Rarwas
— 8,0 pügalat külma. Maksimum-õhutemperatuur
— 7,80 mimimum-õhutemper. — 8,4®. Õhus ott

niiskust 64°,o. Õhurõhumine 743,2 mm. Sade.
meid 1,2 mm. Täieline pilwitus.

Ülewaade pühapäewal, 3. jää

mine ott kestnud Mitmed omnibused,
mis hommikul teele olid asunud, jäidki

Jäässe kinni jäänud kaks R.-Jõesn«

nu a r i l. Külma — 6,3 pügalat. Maksimum-

kalapaati HLwinenud.

õhutemperatuur —2,1°, miimmum.õhuiemperat.

teele — „ ankrusse".

Rõuk. Wene randa oetud R,-Jõesuu kalu
rite tühjad mootorpaadid on Rarwa lahes

— 7,*s°. Niiskust õhus 65® o. Õhur^^u...ne
736,5 mm. Tugew sadu. Täieline pilwitus.

Rongide liikumisele torm suuremaid

L. Mitt jääb istuma.
Teatamast! enne jõulu wõeti mähi
alla Norra tööta tööliste juht Leopold
Mitt, kes ott töötute kongressil Tartus

Koolinoored mäletasid.
28, 29. sa 30. detsembril peeti

esinenud riigiwastase kõnega. Selle kohta

Tartus Eesti Noorsoo Karskusliidu kor

toimiti ametivõimude poolt juurdlust,
kusjuures nüüd on selgunud, et tema
kohta on süüteo tundemärgid olemas
laias ulatuses sa seepärast jääb L. Mitt

Narwat esindasid 3 noort maletajat —

mähi alla edasi.

WaraStatud kleit wiis 3
kuuks waugi
Iõhlis elaw Natalie Leil mann oli
Jär e elaniku Helena Kraüi sitsiriidest
kleidi, mille wäartus 3 kr., õuest nööri
pealt kuiwamast warastanud ja seda
nagu oma kleiti seljas pidanud, kuni
Krall seda juhtus nägema ja sellest kriminaalpolitseile teatas, kes kleidi Leitwannt käest kätte sai.

Jõhwi rahukohtunik karistas N. Lettmanni selle eest «-kuulise Vangistusega.
Otsus ott tagaseljattne.

raldusel 9. ülemaaline eesti koolinoorsoo
maleturniir ühes malekongressiga, millel

R. Pruun, Wint ja R. Suudan. Tur
niiri wõitis P Keres, Pärnu, 9 punk-

tiga, 2. koha ja auhinna omandas R.
Pruun, Narma, 3. J. Raud, Wiljandi.

Narva üldpunktidega
teisel kohal.

Suudan 16. kohaga.

Turniirist wõttis üldse osa 20 male
tajat-koolinoori. Ülopunkidega Narma
samuti saavutas 2. koha, jäädes Pär
nust maha ji punktiga. Tallinna ja Wil
jandi ees. Üleriikliku koolinoorsoo male
turniiri tiitel on teatawasti warematt
kaks korda järjest Narma langenud ja
tänavunegi tagajärg on rahuldav.

Narwalastest Wmd pidi leppima 12. ja

Koerte Jn kasside marutaud Tudu
linnas.

Tudulinna walla Õanurme, Kasawälja. Pärniku, Metsküla, Kellasoare ja
Tudulinna külades tuli koerte ja kasside
marutaudi-juhtumeid ette. Marutaudi lewinemisele piiri panemiseks kuulutati nime

tatud külad kuni 21. märtsini marutaudikohilasteks. Kõik koerad ja kassid tähen-

datud lülades tulewad kinni pid. da.

Wintpüsfi padraa vigastas
kätt.

31. detsembril lõhkes Woka asundu
ses elutsema 14-aastase Albert Sanga

käes wene Vintpüssi padrun. Vigasta
des poisikesel wasakut kätt. Poisike ott
wiiiinud padrunile prao sisse ja süüda
nud siis padruni tuletikuga. Õnnetu toi
metati Narma linnahaiglasse, kus vigas
tus tunnistati kergeks.

Ümberhuikujad koerad ja kassid hukatakse.

Koks tuleõnnetust Jaanilinnas.
Läinud laupae Dü õhtul kella 8 paiku

«amme..ümurises" jõulupuu.

Töötud said pühiks ahjukütef.

Kolmekuningapäewal, 6. jaanuaril, kell 3

teri sein. Tuli kustutati koduste abinõu

Pühiks onti Rarwa linnawalitsuse

päewal korraldatakse sõulupuu lastele, kus „Ilmatine" jagab kingitust. Zga laps saab maksu'
ta pakike e maiustustega. „Jlmariie" lõuiu-puu

Uana-aasta viimsel päeval miijonäriiis.

hoolekande-osakonna korraldusel küttepuid

on wLike^tele kui ta wanadele oodatud ja

dega enne tuletõrje kohalesaabumist. Tu
li oli alguse saanud katkisest ahjust.

puudustkunnata oile perekonniie — keh-

teretulnud. Külastab jõnluwana, mängib

wematele töötutele wäikese tasu eest. Küt

Ainuke müümata pilet tõiLaewa Vallasekretäri proualemiljoniVöidu

Pae o hiljem, 3. skp., umbes kella
il homm. paiku hakkas põlema Jaani
linnas, Raua tän. nr. 22 elurseMa kait-

tepuid on linnawalitsus saanud tiigilt 7
wagunit ja need jagati kõik juba enne
pühi ära. Osa puudetahtjaist jäi meel

saal mängudeks ning tantsuks kasutada.

sewäelase Joh. Õõci elukorteris ahju sei-

wahuldamatagi.

nr. 5 asuwas ühekordses puuelnmus kor

Wana aasta õhtul kaitseliit loosis
wälja oma miljom-loterii. Pea w õit —
10.000 kr. — langes piletile nr. 66.629,

Õnnelikuks miljoniwõitjaks oli seekord
Laeva Vallasekretäri proua Helene Jaa-

2500 kr. — pii. nr. 92.483, 1000 kr.
— pii, nr. 82.806, 2 wõilu ä 50o kr.
— pii. nr 65.538 ja pii. nr. 67.582,
2 mõltu ä 250 kr. pii. nr. 94.832 ja

müümata jäänud pilet, mida paljudele
pakulud, kuid mis ostjaid ei olnud leidnud. Sekretäri proua uue-aasta õnnest
lecvis teade wallas kulutulena ja päewa
jooksul käis teda suur arm önnitlejaid

pii. nr. 7.333.
Warsti selgus ka, kelle wana aasta
mümne päew tegi wärskeks miljonäriks.

Kaubanduslik läbikäik

SSSR'iga.

Läinud detsembrikuu jooksul toodi Rõuk.
Wenemaalt Rarwa saama kaudu Eestisse mit

mesugust kaupa 1055 wagunit. kaalus
I6.000.CKO kg. Sama aja jooksul saadeti Eeslist

Rarwa jaama kaudu Rõuk. Venemaale kodu
maa kaupa 61 wagunit, kaalus 720.0U0 kg.
Läinud detsembrikuu jooksul on Rõuk. We

nemaalt Rarwa jaama kaudu Eestisse tulnud
40 reisijat. Sama aja jooksul on Eestist Rarwa
jaama kaudu Rõuk. Venemaale sõitnud 845

süttis põlema Jaanilinnas 4. Jaani tän.

gund. Õnnetoowaks piletiks osutus ainuke

külastamas, kusjuures üksikud tegid juttu
ka laenusaamise wõimalustest.

naga ühendamas suitsutorus nõgi. Tu

Narva kose optsiooni tähtaega
pike idati.

Berttiuis leib odawarnaks.

102 isikut aasta jooksul salaja

Hädadekreediga wähendati Berliinis
1. jaan. alates leiwa hinda. 2V2.naelattse leiwa hind langes 4 pfenningi mõr
ra ja maksab nüüd 43 psenningit.

SSSR'ist Eestisse.

Wabar. Valitsus on otsustanud ühe
kuu mõrra pikendada Narma kose ka
sutamise kontsessiooni sõlmimise täht
aega Dickinsoniga. Eelmine tähtaeg

Kriimsilma ^külaskäik" tallu.

nädalas tööle.

J. Helderi malmi.valamise- ja mastnaehitusetööstus, kus seni ott tööl 20

kes ojas taga sama talu koera. Koera

töölist, teatas, et tellimiste wähesuse tõttu

kiljumise peale jooksis pererahvas wälja
ja peletas kriimsilma minema.

wabrik jotkab tööd uuel aastal ainult

Õcu küli ümbruses on Viimasel ajal
nähtud sagedasti hunte. Mainitud talus
kadus mõne aja eest teine koer. Ka see
arwatakse olewat langenud hundi küüsi.

„Iõuiuõhtul" j. m.

..Piirijfineste" arv kasvab.

I. Helderi maimMrik 4 pfieuin

ne pühi ühe talu esikusse näljane hunt,

Õhtul kell 8.30 jõulupuu täiskaswanutte.
Kantakse ette teistkordselt meeleolunäidend

leõnnetus likvideeriti koduste abinõudega.

Hundid Illuka!.
Illuka möllas, Õru külas jooksis en

mumika ja wäikestele kodauikudele on awar

neli päewa nädalas.

ÄSwalwe apteegid Narwas.
Kuni 7. jaanuarini on öö malme Wanas apteegis, Raatuseplatsil. 8.-12. skp
on öö oalve J. Lusti apteegis, Suur tän.

Läinud aasta jooksul on Nõrk. Wene

maalt salaja üle piiri Eestisse tulnud
102 isikut, kuna 1930. a. jooksul oli
jooksikute arm 73. Piiririkkujaid on karis
tatud wangistusega ja rahatrah viga.

Uus kord kümnfkute palkamisel.

Teedemmister A. Oinafe poolt on

teatawasti lõppes 31. detsemLrll.

Nii peab nüüd 1. Veebruariks lõp
likult selguma, kas Dickinsoni firma
Võtab Rarwa kose kasutamiseks kont
sessiooni.

maksma pandud uus kord kümnikkude

14 Vagunit SSSR'i suhkrut Eestisse.

palkamiseks riigiasutuste poolt korraldatud
hädaabitöödel.

jaama kaudu Eestisse 14 wagunit suhkrut,

Uue määruse järele tuleb kümmkuid
mõtta tööbörsi kaudu. Iga 30—50 tööttse kohta peab olema üks kümnik, kuu

Kiriklikud teated.

palgaga 50— 1 Oo kr., arvestades töö
tähtsusega, rohkusega sa iseloomuga.

4. jaanuaril toodi Rõuk. Venest Rarwa

ühtekokku 50.(00 kilo.

Rarwa Peetri kirik.
Kolmekuningapäewal kell 10 homm. jutlustab
Peetri kirikus Spetaja-kandidaat R. U h k e.
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Nr. 1

Alutaguse Elu

Mis toob uu: i-aasta Narva vabrikutele?
Mõtteid raSke krttfiaaSta wahetasel.
Seisame jälle aastawahetusel.

Pomearö mõjuks oma kõrge autoritee

Kui algastme aastat, mis nüüd selja

diga Prantsuse roaUtsusele selles mõttes,

taga, siis tegi seda nii linnaelanit kui

et ta võimaldaks Berliinile rahalist abi.

maapidaja lootuseritka kergendaseohkega: eelmine aasta ei olnud kellelegi

kerge, wahest tuleb teine lahedam. Töö-

lasigi selle aasta kestel meil ei olnud
wift keegi tegevusetult rüpes hoidmas,
kuid ometi praegu, aasta lõpul, seisame
kibeda meelega tõsiasja ees, et põhjaliku

malt wift ei saagi puruneda ia randa
jõudmata jääda laewu, kui see, mille
heade lootustega lakitastme teele - ja wist

mitte meie Lkst-läinud aastawahetusel.
Majandusliku kriisi tuulispask selle
aja kestel on käinud segadust sünnita

Poinearä saatis Viibimata vastuse.
Ta tuletas meele oma depefchis, et wiis
aastat tagasi Prantsusmaa oma rahan
dust ähwardas samuti kokkuvarisemise

tont. Kuna Saksamaa ise mitmeti on
soodustanud maa praeguse raske seisu
korra tekkimist. Prantsusmaad tabastd
raskused, mis olio temast täiesti olene

mata. Ent Prantsusmaa päästis end
ise. «Talitage nii, kuidas meie talita
sime", andis Poinearö nõu. «Osake ta
luda kannatusi!"
Need Prantsuse riigimehe õpetusesõ-

valt ja laastawalt riigist riiki, erandit

nad üsna ilmekalt tabawad kriisi lahen

tegemata, kas talle on jäänud ette wana

duse otsimiste tänist laadi za käiku. «Ojake
jagu saada raskest ajast la sellega kaasas
kätwatest kannatustest", õpetavad julgus
tades kõik riigiwaütsused oma kodantkke.

«õi noor maa, juur wõi wäike. Saksa
konjunktuuri uurimise instituudi andmeil

70 maailmariigist 47 Mi on kriis nii
raskesti puudutanud, et nende riikide

«Ostke omamaa saadust ja kaupu!" —

Valitsused on olnud sunnitud abiks wõtma erakordseid seadust wõi määrust ja
hädaaja korraldusi tekkinud raskuste ta

see loosung on hakanud kõlama korraga

gasitõrjumiseks, l9 riigis on waluuta
juba langenud ja 14 riigis langemise
ohus. Seega ei tohi sugugi olla liialdus,

kui ütelda, et kogu maailm ägab era
kordselt terawa kriisi raskustes, mille
Vapustustele põie suutnud pidada wastu
isegi maailma-rahanduse wankumata kants
—inglise naelsterling, mis kullaaluselt ära

libisenud ja enesega kaasa kiskunud sa
male teele rea teisigi riike, patsatas segi
maailma rahaturu. See raske kriisttorm
pole jätnud enesestmõistetawalt puuduta

mata ka meie noort riiki, süwendades
tööpuudust za üldist häda, ja ka meie
riigivalitsusel on tulnud wõtla tarwitusele karmid päästewahendid, et kriisi-

vintsutused Väljast ei pääseks lõh-

kuna meie rah oa ühistel jõupin

kõigis krnstlainest tabatud mais. «Nii
jääb raha kodumaale ja suurenevad töö-

Võimalused." Isegi Inglismaa, see põ
line Vabakaubanduse maa ja waba Võist
luse tuline teojutlustaja kogu 19. sajandi
kestel, on piiranud enese kaitietoüidemüüri taha ja teeb seal ägedat kihutus

tööd juhtsõna all: Buy british!, mis ei
tähenda muud, kui et inglane ostku ai
nult inglile kaupa! Kui on tarwis kaitsta
rahvuslikke piire stvsewalguwate Välis
maa kaupade Võistluse wastu, stis selleks ei lase ükski riik end keelata olgu
kirjutatud wõi kirjutamata lepingutest, ka

mitte kas wõi elupõtistest tradilstoonidest. Iga maa teeb kõik, mis võimalik,
et soodustada ja kaitsta oma tööstust
viilis võistluse ees. Iga naelsterling, dol
lar, frank, mark ja kroon, mis veereb

Välismaale, Vähendab riigi Välisva

gutustel kätte Võidetud praegustki

luuta tagavarasid, nõrgendab rahvus

elujärge, millega ei ole kindlasti palju

liku rahaüksuse ostuwõimet, wõtab oma

kiidelda. Majandusliku tasakaalu saamutamiseks on kitsendatud stssewedu, wä-

rahwalt töö ja leiwa. Selles sihis ja

liswaluuta liiklemine seatud kontrolli
alla, riigi kulude kärpimise ja tulude

Nii on praegu kujunenud wälja sei
sukord, millele on iseloomustaw, et iga
riit ja rahvas katsub päästa iga hinna

tõstmise teostamisele asutud Võimalikku

deni piirideni. Ühtlasi on walitsus suu
nanud maa riiklikult mõtlewa enamuse
kindlal toetusel kogu oma jõu ja tähele
panu sellele, et hoida meie krooni kind
lana ja pidada süda kõwa rahawäärtuse
langetamise petlikule kasule, mi oa juba
mõnelt poolt üsna isuäratawana katsu
takse maalida. Meie rahwa usina tööga
ja wisa kokkuhoiuga, kopik kopika kõrwal
pikkade aastate kestel tallele pandud rahatagawara, meie rahwusliku jõukuse
aluse, inftatfloomajad üsna hilises mmervikus on neelanud peaaegu Viimseni ja
teinud meid lausa puupaljaks, nii et on

tulnud kogumise ja kokkuhoidmis' ga
uuesti otsast peale hakata. Reed haawad
on praegugi weel kinni kaswamata meie

rahvamajanduses. Praeguse Valitsuse

juhc on lubanud nüüd hea seista ja
kindlalt walwel olla, et sinna silmapilgukasu ja ühepäewa-huwi kihul krooni kursi
kukutamise näol ei pääsetaks uusi haawu
lõikama.

Kuhu meie ka pilgu ei pööraks, kõik

jalt paistad wastu, et kriisi raskes
tõwes pööre paremusele on weel tule
mata.

Nii mujal kui meil.
*

mõttes käib kihutustöö kõikjal.

ga krüsi-raskuste hävituse eest oma pik
kade aastate kestel saavutatud töövilja
ja elujärge. Samal aial näeme, et kõigis
riikides kärbitakse Väljaminekuid ja kat
sutakse leida uusi tuluallikaid, milleks ei
kohkuta tagasi nõudmast isegi rahvuslik

ke ohvreid. Mis flit järeldub? Aga ei
muud, kui et i g a riik on asunud kõi
gepealt upitama ise ennast jalule kriifi-

nõrkusest. Abi peab tulema

omast käest. Väljast pole seda loota

— see juhtmõte läbistab punase niidina
kõiki pingutust, mida riigid teewad prae

gu ummikust pääsmijeks. Rahwa

sisemine elujõudjakodanikekihtide isiklik tublidus peab
tooma kriisi wastu Võitlemise frondile

küllaldaselt jõureserwistd, et jagu
saada raskustest ja lüüa lahing hädaajaga losdetawa võiduni.
*

*

Kas fee rohi see kõige õigem on kriisi
wastu ja kas saadakse raskustest üte ai

nult sel teel, et iga riik ja rahvas pü
hendub oma heaolu kindlustamisele,

moodi raskust laiendanud ja paiguti ise-

hele Raimond Poinearele, kelle nüüd
haigus kiskunud Prantsuse rahwa saa-

gi süvendanud. Siin peituvad ka meie

unenägu.

Wana kombe kardawoina
Karjun teile papagoina:
„Head uut aastat!" Komme see
Midagi küll head ei tee.
On waid moka harjutuseks.
Uue häda Varjutuseks.

Nüüd teid weidi lõbustan,
Häditsejaid kõbustan.

Seate mis? Ma nägin unes,
Mis uus aasta wälja munes
Pudelite paukudes
Minu kõrwaaukudes.

Oleksin kui istund troonil,
Paadi omnibuse foonil.
Mu ees — deputatsioon,
Rahwa reputatsioon.
Südameid nad põksutastd,

Põlwi palwes nõksutasid.
Andes mulle seega au.

Istusin kui turris wau,
Tasa wuntst liigutasin.

Jalga põlwel liigutasin,
Ootasin, mis tuleb head.
Kui need lagipeade read,
Kes on rahwa saadikuteks,
Soowikeste laadikuteks,
Hakkawad suud pruukima,

knte edaspidist tegewust. Ühes sellega
saawad ka töölised tööd ja leiba.

Minu uue-aasta soowiks on, et

tööteUimised suureneksid.

Narwa linawabriku seisukord on

Aimu soow on muidugi, et uuelaastal suureneksid tööteUimised, kuid
kas see soow täitub, on murdugi teine
küsimus.

Towler,

Kreenholmi puuwillawavriku
dir ekt or.

Boss,
*

wäga raske. Uuel-aastal algame tööd
mureliku südamega. Meie wabriku too
dang läheb suuremalt jaolt rvälisrükidesse, kus rahakurss langenud umbes

30%. Selle läbi saame meie nüüd

*

seks (mida küll juba on hakatud otsima),
peab tga tormiyaõalme i f e oma elu za

saatuse eest vahas olema ja valvele
jaama. Maru pühib laevalaelt laastuna
iga mehe, olgu sel ka karuzöud, kui ta
krampi lklt, tüünte ja hammastega ei
kaltse ennast. El jää ka mett teist teya,

kui panna lootus iseenda peale ja
oodata uuel aastal abi kölgep^att omast

käest za väest. Kui nn oGvaü kõrge liilemmi mõjuvat rohtu krn>t vastu va
nad za jõukad maad, kel setzataga koge
mustest üürikkatitud pikad riigielu aas

kaubast 30o/v wähem kui enne raha
kursi langust. Meil on seepärast wäga
raske wölstelda eriti inglise linawabri-

Teatawasti lähemail päewil algavad
Moskvas läbirääkimised Eesti ja Nõuksgude Wenemaa vahel mitte-kallaletungi
leprngu sõlmimiseks. Samaaegselt pee
takse läbirääkimisi sarnaste lepingute sõl

mimiseks ka Rõuk. Wene ja tema teiste
läänepoolsete piicinittoe vahel.

Nende läbirääkimiste puhul on nn
meil, kui ka välismail asja wastu tekki

jamas, kogu oma jõu ja nõu peavad pü
hendama oma majandusliku iseolemise
hoidmiseks. See e» ole kerge asi za la
nõuab wahest ohvreid nn kogu rahwalt
kui igalt ülstkult, aga teilt teed ei jää —
vähemalt esialgu — üle.
Kas meie noorel riigil jätkub selleks

keid sõnavõtmist ajakirjanduses.

vastupidamrst za jõudu?

kut. Kmd stm ei saa arvestamata jätta
vastaspoolt. Kas non-agresstooni teping

See, mis ütles wabarügi valitsuse
esitajana välisminister Jaan Tdnissvn
oma raadiokõnes uuel aastal, ei anna
meile pöhzust lootust kaotada. Ertti
rahanduse alal oleme meie seni raskustest

kergemini üte saanud, tui isegi suured
rayvad. Kui meie oma riigi eelarve ta
sakaalus hoiame, õiget enusstoompolttUkat ajame ja ühtlast oma väliskaubandu
se tasakaalu alal hoiame, sus er ole ees-

ii kroomi ta tulewnus mtdagi taita. Ju
ba see, et eesti troon on nn iauo was
tu pidanud survete, on välismaile näi
danud, et meie mazanduslrk iseseisvus
on rajatud patju Undlumale alusele, tui
seda vahest väljaspool on arvatud. Kui
tähtis see meile on rahvusliku krediidi
seisukohalt välisilmas, on üsna selge.
Meil e» ole aga ta võimata oma ülorst
majanduselu tasakaalus hvlda, tui mere
selleks togu oma jõu za tort v0»malused
ära kasutame. Nn et puudu merl waizawaated ta raskustest üle saamtjets lige
mas tulewikus. Seüels kõrgeks meil on

tarwis ainult ustu istenoasst za oma

kutega, mis tungiwad wägisi meie tur
gudele. Läinud aastas lõpul wähendastme tööliste palkasid 10"/°, kuid fee

wahe ei wasta rahakursi langusele.
Kui praegune madal rahakurss jääb
sarnaselt kauemaks ajaks püsima, siis
jääb meile ainult kaks teed walida: kas

tööliste palkasid wähendada või
wabrik sulgeda. Seda küsimust on tões
ti raske otsustada. Wabriku sulgemise

puhul läheksid meil kaduma kõik Vä
listurud, mida tulewikuks pole kerge
wõita tagasi. Tööliste palkasid on sa
muti raske wähendada, sest nad on
nii-kui-nii madalad. Kumb tee walitakse, seda otsustagu töölised ise. Kui
see küsimus lähemas tulewikus tuleb

kaalumisele, siis anname selle meie
tööliste esindajatele otsustada.

Bagh,

Narma linawabriku direktor.

Piiririigid ja mitte-kallaletungi
leping SSSR-iga.

tad ja kindla pöhzaga rah viisat kapi
tal, slis seda-enam noored riigid, kes
end alles üles ehitamas za oma elu ra

nud elav huvi, mis põhjustanud roh
Non-agresstooni lepingud oma ise
loomult on tervitatavad. Selles suhtes
on ka põhjustatud sarnase sammu astu
mine piiririikide poolt, sest sarnane le
ping, olles sündinud poolte tõsisest rahutahtest, tagab mõlemapoolset julgeole

üksinda tagab piiririikide julgeoleku?

tõotab küll kellelegi mitte kallale tungida,

kuid samas loobub ka piiride kindluse
garanteerimisest.

Läinud suvel sõlmis Nõuk. Vene
maaga mitte-kaüaleiungi lepingu Prant
susmaa. Seni on see leping aga Prant
susmaal kinnitamata; põhjuseks on asja

olu, et kuuldavate on tulnud tõsiseid
hoiatavaid hääli nii riigi juhtivais organeis kui ka ajakirjanouses. Põhjenda
tult tuuakse ette wätteid, et lepingu sõl-

mimistega Wenemaa ei taha sugugi
tindiuslada nu^õrt rahu Euroopas, tuiwört tagada just oma dumping-kauban-

duiele seadusliku aluse. Nn on WenePcantsuse non-agressiooni lepingus muu
de hülgas artlktei, mis keelab lepinglastel vastastikku mingeid tõkkeid teha oma
saaduste müümisel wõi ostmisel. Teiste

Tuntuim sak>a ajakirjanik E. Lud-

sõnadega, tui Wenemaa uzutab Prant

wig, kel on läinud korda hiljuti pääseda
Rõuk. Wenemaa diktaatorliku vaatjeja-

sits Prantsusmaa ei saa seda mingit

Stalini jutule, avaldab selle huvitava
jutuajamise «B-rliner Tageblatis". Eriti
huvitav ja kaaluv on sel jutuajamisel
ilmnev Stalini seisukoht piiririikidele,

ja otstarbe, waid on kujunenud Wene

sest on ju Stalini seisukoht Nõul. Wene
ametlikuks seisukohaks. Nagu E. Ludwig

«Berl. Tagebt. " aval ad, on sel jutu
ajamisel puudutatud eriti Wene-Poola
non-agressiooni lepingu sõlmimist ja selle
tõlgitsemist. Statm on rõhutanud, et pa-

rafeentav leping ei olevat Saksamaal
ärevuse tekitamise põhjuseks. Lepinguga
ei mõtlewatki Wenemaa tunnustada BerfaiUes i rahulepingut ega ta garanteerida

Sakja-Pooia puri.
Stalini seisukohast võib õieti järel
dada, et Wenemaa ei garanteeri ka mingeid muid pure sellele riigile, lellega sõl.
mttud mitte-kallaletungi leping. Mw mõte
on siis ütdse sarnasel lepingul? Wenemaa

suse turu üte oma dumping-kaupadega,

moel takistada. Nii on mitte-kallaletungi
leping kaotanud oma tegeliku väärtuse

maa käes miski maskeerimist abinõuks.

Eriti ettevaatlikud non-agressioon
lepingute sõlmimisel Wenemaaga peavad

olema just piiririigid. Seniste andmete
järele püüab Wenemaa neid lepinguid
sõlmida iga piiririigiga üksikult. Selle
puude sihiks on purirukide ühist rinde
killustamine: tui Wenemaaga seisab sõja-

laial mõni piiririik, siis teljed naabrid
peavad hoidma täielikku erapooletust
võitlevate pootte suhtes. Teiste sõnade
ga, Wenemaa ^kindlustab omate «näppi
mise" wöimaluje.

Neil põhjustel peaksid suure Wene
karu naabrid enam ettevaatust ja püsi
vat ühlehoidu pidama.

jõusse, julgust ja lootust helve saatuse za

Jumala abi peale, lõpetas Mlnrster.

Seda tahamegt toora uuelt aas
talt lörgepealt.

Gbg»

jn 70 a. jünnipäema janvel.
' i. jaanuaril püyttsts Narva ühis

riigi end. presidendile, hallpeule-riigime-

tawaks nähteks on, et rahwas on ha
kanud kandma kodumaa wabrikute
riiet. See kindlustab kodumaa wabri-

wõi keegi teada, sest meie majanouselu
seisab suurte kõkiumiste tähe all.

3. Tanne 45 a. seltskonnategewuse

igatahes rahvusvahelist majanduslikku

jatkab oma tegewust endiselt. Rõõmus-

Narma ka le w i w a b riku direktor.

Need tollimüllrid ja hädaajakitsendu-

läbikäimist suuresti halvanud ja nii

Uuel-aastal, Narwa^ kalewiwabrik

tövtellmustd, fiis suureneb ka tööliste
arw. Seejuures aga pean tähendama,
et töölelUnuste ulatust wõi suurust ei

sed, millesje riigid end sulgenud, on

Viinud juulikuus Saksa riigikantsler

Uue aasta

wu töölistega kui läinud aastal. Töö
liste wallandamist ei ole ette näha.
Wäga raske wõi täiesti wõimata on
ütelda, kuidas kujuneb wabriku tegewus terwe uue-aasta jooksul. Meie
wabriku tegewus ripub täiel määral
ära tööteUlmisteft. Kui suurenewad

hoolimata teistest?

dr. Blüning läkitas Prantsuse Vaba

tüse juhi kohalt ära, telegrammi, milles
patus, kirjeldades süngetes wärwibes
Saksamaa katastroofilist seisukorda, et

Uue-aasta alul rakendatakse Kreen
holmi puuwillawabrik tööle saama ar-

Kõige loetavama ajalehena

.ALUTAGUSE ELU"

praeguste raskuste peamised põhjused.
Aga on ka päris selge, et senikaua, kui
torm kestab ja riigid pole leidnud ühist

panga nvutogu esimees Juahan Remo
p. Tanne oma zellstonnategewuje 4s
a. juubelil za 70 aasta sümripaewa. J.
Tanne on Narvanemaid jeusuegetast,
teile teenerd Narva seltskond hlnoab
wäga kõrgelt. Soovime ta omalt poolt

keelt raskuste põhjuste tõrwaidami-

juubilarile tema aupaeva puhul palzu önue.

Sõnu lahti muukima.

Oo, Uus Aasta, ole meheks,
Meie hävi wiigrleheks!

Kõrgemal kitsarinnalisest parteipoliitikast seisew erapooletus, õig
lane awaliku elu hindamine, soe suhtumine sellele, mis üldsuse huwiöes

Armu! Ara karasta
Mudases weesl Halasta!"
Kiskusin ma hambad risti:
„Kandke aga oma risti.

õige ja tarvilik-need põhimõtted on määranud «Alutaguse Elu" ideelise suuna
ja sisu ilmumise algusest peale. Neile põhimõtteile «AlutaguseElu"jSLb kindlaks
ka oma neljandat aastakäiku uuel aastal alates.

Omatehtud riistapuud,

selt ja erapooletult Narva ja

Vaikuse siis kärisedes,
Habemete wärisedes

Sõnasid nad minule:

„Äu ja kiitus Sinule"
Äsja saabunud Uus Aasta!
Ära meie taskuid laasta,
Wett ja õhku maksusta,
Meie risti pakfusta!
Kriisi lained lööwad loksu,
Wedeldawad wiimse paksu,
Paugutawad maja ust.
Nii et kaob kõik elu lust.
Ilusat me sööme suppi!

Talud lähemad reas uppi,
Haamer lustjalt paugahtab —

Partermängu wurruuud —
Tomamata, nurmara,
Mässuwere surinata.
Konstateerib trütika:
See parre rpollllika
Pannud tere aszad mokka.
Tõstes ülbelt oma nokka.

Waewalt koergi haugahtab.

Pir.se, wend, nagu parm,
Aga tarm on minu arm:
Olen taristaza isa,

Parem lugu pole linnas:
Siin ei keegi käi, roos rinnas,
Hambad naerul, püstipäi —
Liigub kodanik kui täi,

2.00N te koormale weel lisa;
Pitsltagu rohkem krng,
Kisendagu hädas hing.<
Wanast hädast weel on wähe,

Silmamune kõõritades

turjuspäi waid lõõritades,
hwardust röökides,

Turtsudes ja öökides.
Kustutagem kõikjal tuled!
Pangad lendawad kui suled.
Ärid tolmawad kui põhk.
Kui neid puutub tuuleõhk.
Ahtraks jääb ka riiginisa.
Kostab wisa hädakisa,

Ilu peale tulnud pill.
Talumata on see drill!

Et teil tuleks aru pähe.
Teate isegi wist — kust!
(Ütelda er ole lust)." —

Just nii oli unenägu —
Ma ei ole ju Jaan Kägu.
Uuendage „MbJo Eesti” ]a

«Alutaguse Elu” tellimist.

uuel-aastal

lil aastakäiku alates
ott saanud Jõhwt ja Alutaguse mõjukamaks HLLlekauvjakS.

«Alutaguse Elu" võitleb õ i g l a-

Alutaguse majanduslikuks ja kultuurili
seks ülesehitamiseks ning kõigi loova
töö tegijate eest.

«Alutaguse Elul" on kirjasaatjaid
üle Arnwgase, Tallinnas, Tartus, Jõh

vis, N.Jõesuus j. m. ,,Alut. Elu"

s õ n u m i t e.o s a seetõttu on värske

ja huvitav. Jmudes õhtul „Alut.

Elu" on informeeritud sa informeerib
oma lugejaid kohalikest, kodu- ja välis
maa sündmustest kõige esimesena.

^Alutaguse Elu" juhtkirsa.osa on
asjalik za õiglane, joonealune realt andekailt föletonistelt alati huvitav, jutunurk

põnev ja väärtuslik.

«Alutaguse Elu" on kohalikuks

kuulutuseleheks, sest ta levib
suurel arvul Narvas ja ka Alutagusel.

„Alut. Elu" kuulutades äri- ja töös
tusettevõtted leiavad laialdase tar-

witajate-tagamaa Aluta
gusel.

«Alutaguse Elu" toob Värskeid pilte
kodu- ja välismaa sündmustest, taba-

waid karikatuure Wope, Täiuselt j. t.
ja annab juure huiga huvitavat luge
mist.

«Alutaguse Elu" on o d a w ajaleht.
Tema üksiknumber maksab 5 senti. Posii-

ga tillides maksab «Alut. Elu"
l kuu peale — 60 senti;

3 „ , - 175 "
3 » h — 340 «
12 „ « — 675 .
Aasta tellijatele tasuta kaasandena
põllutöö kuukiri «Uus Talu".

Kõik loewad ju telli ivad ..Alut. Elu"!

«Alutaguse Elu- Iga Jõhwt ja Alutaguse kodaniku lauale!

S

A I utaguse Elu

Nr. 1

4 N.-Jõesuu kalurit Nõuk. Vene rannas.
Merelt «võrkusid ära tuues jäid paatidega jäässe kinni — Suurte jõupingutustega merehädal1»t«l läks korda pääseda jalgsi Nõuk. Wene rauda.

Rõõmusõnum kalameeste omastele uue-aasta ööl.
{1. jaanuari esimesel tunnil teatati
Wene piiriwalwe poolt Narwa,

demar Laine, Mihkel Link, Mart Pruutus ja Meinhard Laar, kes tükk aega
olid olnud merehädas, on nüüd õnne
likult pääsenud hukkumisest ning tul
nud Rõuk. Wene randa. Kaks esimest
kalureist jõudis omal jõul juba warem

wiidi jäätükkidega kaldast kaugemale

Enne jõulu jäi Narwa lahes jää

pemas. 29. detsembri hommikul kella

SSSR'i randa, mingil wiisil läks see
korda HUjem ka Pruutusel ja Laaril,
kes olid jäänud merele edasi. Omas
tele anti kalameeste pääsemisesõnum
uue-aasta ööl edasi, mis wõeti wastu
suure rõõmuga. Pääsenud kalurid eile
meel Rõuk. Wene wõimude poolt meie

tükkide wahele Narwa-Jõesuu kaks
mootorpaati «Linda" ja ,,Koit". Wiimase kandis torm ühes jäätükkidega

SSER'i wetesse ööl wastu esimest
jõulupüha. Kui jäälõhkuja «Leiger"
oli Tallinnast kohale jõudnud, siis ei
saanud päästelaew enam mootorpaati
Wene metest wälja tuua. 28. detsemb

ulgumere poole. Mõlemal paadil oli
toidumoon ja küttematerjal otsa lõp
Vall paiku saadeti Narma sadamast
päästeekspeditsioon 2 paadi ja 10 me

hega wälja. Kella 4 paiku p. l. tulid
aga päästjad tagasi ja seletasid, et
mootorpaatide juure, mis asuwad üle

10 kilomeetri rannast eemal, ei ole
wõimalust ligi pääseda, sest osalt oli
meri kõma jääkatte all ja osalt jäätük-

ril hakkas merel puhuma tugew SW

kides ja lobjakus, mis tuulega kees

Eesti wetesse tagasi, kuid ühtlast wiisid

Nagu eespool teatatud, kalurid

jäätükid paadi kaldast kaugemale. Sa

pääsesid merehädast siiski õnnelikult

muti ka teine mootorpaat «Linda"

eluga.

tuul, mis mootorpaadi «Koit" tõi

i iuuu ja ui ma. moesse täielise ükskõiksusega.
ISSI. a. moeaasta awas esiemade kapid.
Greta Garbo, kellega peaosas uusim helifilm «Yvonne öeldakse olewat praeguse silma

pilgu menukamaid, kirjutab „N. W. I.-is"

piiriwalmele ei olnud üle antud, kuid
see sünnib lähemail päewil.

et neli Rarwa-Zõesuu kalurit—Wol-

Mood ia mina FilmitähtGreta Garbo suhtub

kui katel.

pealkiria all «Mood ja mina" järgmist:

Suurem osa naisi laseb moodi endi üle

türanniks saada. Kui sõbranna omab kübara
wõi mantli, mis lõikelt ja wärwilt on teisem
kui tema kübar ja mantel, siis ei leia tõsine
Eewa-tütar enne asu. kuni temagi omab sama
suguse kübara wõi mantli. Kuna igal üaise!
on terwe hulk sõbratare, siis saabub iseenesest
loendamatult kombinatsioone, mis moe-uudiuste

lewinemisele rajawad soodsa tee. Seejuures
paljud naised ei küsi, kas neile uus mood so
bibki. Mõeldagu waid neile naljakatele ilmutistele, keda igal sammul wõidi kohata, kui
läks moodi chassenr kübar. On aga ka meie,
naiste, keskel neid, erandeid, kes ei lase end
moest walitseda, waid wastupidi — walitsewad

selle üle. Need on enamalt jaolt ilusad ja
elegantsed naised, kes igasugust moodi nii oskawad kohandada, et fee nende tüübilaadiga
sobib.

Ärgu mõeldagu, et ma loen end sarnaste
moewalitsezannade kilda. Minu suhtumine
moesse on üsna iselaadne—täieline ükskõiksus-

SSSR’i komissar „piirijänesena

u

Kal- kahtlast istkrrt salaja üle piiri Eestisse.
28. detsembril tuli suuskadel Wask-

narwa piiriwalwe rajoonis üle piiri

Eestisse SSSR'i komissari riietes isik,
kes peale piirist ületulekut kohe läks
meie kordonisse. SSSR'i mehe ületu
lekut nägid mõned kohalikud elanikud,
kes olid arwamisel, et Nõuk. Wenest

koosolekust, mis oli korraldatud meie
terHtMriumil. See komisjon otsustas
PeWWirwe jääl Cesti-Wene piirijoone
kuuseokstega ära märkida, et arusaa
matusi piiriwahejuhtumiste puhul ära
hoida. Järgmisel päewal algaski piiri
märkimine kuuseokstega.

Veel kastuseid meie oaslnvntoe
tuse-intervjuule.

I. Lurlch,

Narva vangimaja ülem.
Täna täpselt meie kahes wangimajas

on 150 wangi. Normaalkohti on aga
ainult 60. Soowiksin, et uuel-aastal
wahialuste arw väheneks Riigile tuleks
sellest kasu ja ka ühiskonnale. Wange,
kelle ülalpidamine eeskujulik, tuleks lasta
wabaduHe enne koristuse tähtaega. Wii-

mõni tähtis komissar on Eestisse põge

mase kahe aasta jooksul on Narwa

nenud. Sellest «põgenemisest" lewis jutt

vangimajast enne tähtaega wabastatud

imekiiresti laiali ja isegi sama päewa

õhtul oli Narwas kuulda, et SSSR'i
komissar tuli üle piiri Eestisse.

Nüüd aga on selgunud, et siin ei
ole tegemist põgenikuga, waid SSSR'i
Wasknarwa raiooniülemaga, kes samal

päewal GSSR'isse tagasi läks. Wene
rajooniülem wõttis osa segakomisjoni

30. detsembril tuli Komarowka piiriwalwe

rajoonis ^öuk. WenemaaU salaja üle piiri
Eestisse kaks kahtlase wäUmusegs poisikeseohtu
noormeest. Mõlemad jooksikud on «venelased ja

arwatawasti nad pole kunagi waremalt Eestis

elanud. Nende õiged nimed ja päritolu on
weel juurolu>ega kindlaks tegemata.

Mõlemad «külalised" wõeti meie piiriwalwurite poolt wahi alla ja toimetati ametiwõimude korraldus se.

Harva
jääb elanike-vaesemaks.
Aasta jooksul linn Vähenenud 235 elaniku Võrra. — 1930. a. Võrreldes
elanikke Vähem ligi 2000.
1. jaanuariks oli aadressbüroo andmetel Narwas 24.970 elanikku, neist
10.773 meest ja 14..9/ naisi. Läinud
aasta 1. jaanuaril oli Narwas 25.205
elanikku 0.813 meest ja I4.c92 naist).
1. jaanuaril 1930. a. oli Narwas to-

guni 26.926 elanikku (mehi 11.584 ja

Lükis Võõrsile ja suri. Narwas, 6.

tamiseks amrtiwöimud alustasid juurdlust.

Kodanikud politseiga tülijalal.

Semjon Smolenikowi, kelle eluwht Starjatina
walla» süüdistatakse selles, et ta on politsei
tegewuse wahele seganud, tarwitades sealjuu
res süüstlist jõudu. Samal põhjusel wõetakse
wastutuseie ka tema abikaasa Matrjona Smol-

jemkow—Skarjatina walla elanikule Mihail
Petuhowile koostati protokoll politseinike sõna
dega haawamtse pärast, wiimaste olles ametikohuste täitmisel.—Wastutuseie wõetatse Srar-

jalina walla mees Mihail Aljokstn, kuna ta ei
täitnud politsei korraldust.—Narwas, Uus liin
nr. 85 eiutjewaiele Georg ja Joa Karlsonitele
koostati protokoll kordnik Lepiku sõnadega haawamise pärast.

Tundmatu, kes sõimas ja lõi.

Narwas. Surnuaia tän. nr. 132 elutsewat
Andres Jaakmeest hakkas koduteel kimvutama
keegi tundmaia mees, sõimas teda röwedaie

sõnadega ning lõi paar korda käega wastu
rindu. A. Iaakmees teatas loost politseile.

Znlm tütar. Wastutuseie wõetakse Nar

was, «. Peetri tän. nr. 24 elutsew Elwiira
R., kuna ta oli kohelnud julmalt oma ema
Rosalie R.-i.

Juhtis joobnult autot. Üüriauto

E-59 juht Schirajew juhtis joobnud olekus
autot, mispärast talle koosiaii protokoll.

Lõhkus aknaid. Narwalast Nikolai Massiljewi jüüdistatakie h Peetri tan. nr. 7 asuwa
maja akende lohtumrjes.

«Pühadepea" Viis arestikambrisse.
Dido Poju, kelle elutoht Narwas, Raua tan.
nr. 10, Nmus jõulupühil joobnult awalikku
kohta ning rikms rahu. Samal põhjusel wõetatje weel wastutuseie Narwa walla mees Mi

hail Koslow za Narwas, Pagari tän. 13 elut
sew Wassili Jwanow ning joobnult awalikku
kohta ilmumise pärast: Alecs. Weermann, kelle

elutoht Narwas, Haigemaja tan. 37, Lootuse

tan. nr. 27 elutsew Sergei Haritonow, Ma
suudi tän. nr. 4 elutsew Aleksander Tihomi-

row, Kose walla Nisöi küla elanik Nikolai
Smolenski ja narwaiased Johannes Orawas,

Roman Jwanow ja Paul Gagarin. Üldse toi
metati pühade ajal politsei arestikambri 10
joobnut.

Hooletud tagawarawäelased. Mastutujele wõetatse kartsewäelased tagawarawäe

lased Johannes Wender, kelle elukoht Jõhwi
alewis, ja Rarwas, Paemurru tän- nr. ii elut
sew Richard Peiker, kuna nad ei lasknud end
õiget azal wõita arwele.

tema seaduslik mees Aleksander K. olewat

Aumere naised kaklesid. Liina Lmgas,
kelle elukoht Aumere wallas, jüudistab samas
wallas elutsewat Elisabeth W. sõimamises ja
löömises.

Tegid ulakust. Püssi wallas elutsew
Marta -tuldama teatas politseile, et samas
wallas elutsewad Johannes Jalasto ja Rudolf
Kulper olewat teinud ulakust, sünnitades see
läbi temale ainelist kahju.

SeadusvVastane wiinamüük. Kohtla
põlewkiwltaewanduses kauplesid ^Zaan ;a Anna

Kemberid salaja riigiwiinaga.—Kiwiõlis müüs

napst wiisi riigiwrina kaewandustööllstele
Georg Schukow. Mõlemale jalatõrtsmikule
koostati protokoll.

Iganenud peatusloaga elas Narwas,
Masuudi tän. nr. 4 elutsew Aleksander Tihomirow.

Linnud kaklesid ja Kukk sai peksa.
Narwa elanik Marta Lino teatas ametiwõimudele, et tema seaduslik mees August Lind ole
wat teda omawahel jönawaheiusje sattudes
peksnud. — Anette Eljast, kelle elukoht Narwa
wallas, süüdistatakse sama walla naise Anna
KM peksmises.

Söögimaja pole kõrts. Kiwim M-

gimaja-proaja Ewdotia Baidin wõetakse was
tutuseie, kuita ta lastis oma söögimajas juua
wiina.

Segasid kohtuistungit. Protokoll koostati Püssi walla elanttule Anna Toonnngale,
kuna ta ei lahkunud Lügauuje rahukohtu saa
list, waatamata kohtuniku to.ouwale nõudtitisele, ning segas kohtuistungit. — Johwi tralla
mees Jüri Hansar iunus joobnud oletus Johwt
rahukohtu saali ning rikkus rahu, mispärast ta
wõetakse wastutujei».

Peks ja noahaawad. Jüri Tapner, kel
le elutoht Erra wallas, teatas potitjeite, et
sama walla elanikud wennad Leonhard ja
Alfred Merbaumid olewat teda peksnud ja
löönud kergeid noahaawu.

Kauplesid lubamata ajal. Wastutu-

sele wõetakse KohUa-Jarme polew-

kiioikaewanduses elutsewad poodnikud Arnold

Taandorf ja Alfred Lina, kuna nad kauplesid
keelatud ajal.

Õnnetusi töölistega. Narwa elanik Glafira Semjvnow teatas autetiwõimudele, et te
ma mehega juhtunud laualõikamisel õnnetus.
Sündmuse juurdlemiseks koostati protokoll. —
Möödunud nädala joolfui registreeriti Wirumaa põlewkiwikaewandustes v õnnetus-juhtu
töölistega.

Metsakmttd Tudulinnas. Maria

Tegi «kommuunat". Erra walla elanik
Karl Paiol kurtis ametiwõimudele, et sama

der H. ja Karl P. olewat omawoliliselt raiu

walla mees Oswald Karjahärm olewat oman
danud tema palitu, saapao, ktugad, sokid ja
1 kr. 40 s. raha.

Matiesen, kelle elukoht Tudulinna wallas, tea
tas politseile, et sama walla elanikud Aleksan
nud tema metsast puid.

Gai petta heintega. Maidla walla
mees Meinhard Uulmann ostis kelleltki Madis

Retkorilt heinu. Hiljem märkas mees, et ta
heinteostul on saanud tublisti tüssata, ning
kurti» loost politseile. Madis Rektori wastutusele-wötmiscks petmise pärast koostati protokoll.

Kooliealist lapsi peeti tööl. skarjatina wallas wõeti wastutuseie koolikohustusliste

laste tööl pidamise pärast Aleksander ja Iwan

Jasnowtd. Afanast Pikaljew, Egor Mihailow
ja Mihail Wrttlow.

Krediit-panga Narwa osak. juhat.
Narwas elan alles lühemat aega ja
seeparast pole lähemalt tuttaw kohalike
oludega. Wvin öelda siiski, et rahalnklemine on siin elawam, kui arwasin. Eriti
on suur laenunõudmine, kuid hoiule tu

leb raha kaunis visalt. Ollakse arwami
sel, et raha oma taskus pidada on kind-

sääres* hoitud raha ei loo wäärtusi.
tui igaüks oma waba raha toob panka
hoiule, kust ta läheb ringkäiku — meie
rahvamajanduse teenistusse.

teda peksnud.

Lõhkus owawolilifelt aeda. Nar

wa elanik Klementi Posin süüdistab Maria

mitte just tõenäoline. Arwatawasti on maa
ilmas samal ajal mustsaba naist sellele tulnud,

kui ebapraktiline ja kahjulik on sügaw Välja
lõige pulloweri juures, ja nii satuti wist kõige
loomulikumal wiisil shakeri leiutamisele.

kanosin 60-te aastate kostüümi; selle aja kübara-

Meie elujärg hakkab kindlasti paranema,

elutsew Elijaweta K. teatas ametiwõünudele, et

riietuseartikkel, mis on saanud nimeks „shaker",
olewatki minu leiutatud. See on wõimalik, aga

B. Daltz,

elanike arw Narwas on aasta kestel
wähenenud 235 wörra ja tahe aasta

Mees peksis naist. Wasknarwa wallas

kui ilm wilu, shakerist. Selle wiimsega mul on
mõnesuguseid ..sugulussidemeid". Waremalt
kandsin pulloweri; kuna ta oli liig sügaw wäljalõikelt ja kaitses kaela halwasti, lasksin teha
pulloweri üsna wäikese, ümariku wäliolõikego.
Nüüd olen mitmest asalehest lugenud, et see

inimestena tööga, mida nad wangimajas õppinud.

lam. Ometi peaks olema selge, et „suka-

jooksul 1.956 wörra.

tualette. Koduseks on küllalt kimonost ja ranna»
jalutusteks spordikostüümist, wihmamantlist ja,

Ka minu filmides wiimael ajal pole olnud
tegelemist moega. „Anna Ehristies" mängisin
waest sadamatüdrukut ja ..Patuses naises"

naist 15.402). Neeü arwuü näitawad, et

Protokoll mäpaib eksimusi.»
Peetri tün. nr. 14 elutsew Altide Karro, 31 o,
wana, läks teisel jõulupühal tülla oma mehe
wenna juure, kes elab 1. Roheline tän. nr. 10.
Seal kukkunud naine öfitjclt maha ning heit
nud hinge. A. K. äkilise surma põhjuste selgi

17 wangi. Neist on ainult üks wangimajja tagasi sattunud. Kõik teised elatawad end ja oma perekondi korralike

See pole poos minust, waid minu tagasihoid
liku elu loomulik tagajärg. Ma ei lahe filmiesietendustele ega külasta seltskonda; minu
armsaimaks meelelahutuseks on pikki jalutuskäike teha mererannal ja õhtul hea raamat
kodus. Kummagi jaoks ma ei kanna hiilgawaid

W. Koch,
kol.-leitn., 4. üksiku pataljoni ülem
Zõhwis.
Loodame, et uus-aasta on jällegi ra
huaasta, nagu möödunudki. Aga ka kes
tev rahu ei tohi suigutada meie wõistluse-

tahet. Just wastupidi — tahe meie iseseiswuse kaitseks wälja astuda relw käes,
peab meie seas kõwenema iga aastaga.

Loodame, et tulewane aasta toob ka
rohkem ühismeelt meie seltskondlikus ja

poliitilises elus, et ühel jõul ja nõul,
ainult üldhrrwisid pidades silmas, suudalsime majanduslikele raskustele panna
wastu ia nendest kergemini saada üle.

A. Arry,

teatritegelane,

ar vab, et teatrirahwal hädaldamiseks
wõiks wahest põhjust ollagi. Asjad ei ole

kõige paremal järjel. Aga kui teater ta
hab teha kõik, et leida teed rahwa juure,

siis ei ole kahelda, et põhjus hädaldamiseksli- kaob.

mood tuletab igatahes küll üllatawalt meelde
praegust moodi. „Pvonne'is"—«viimses silmis—
hädasunnil pidin alistuma jälle moele: silmi

tegewus areneb Pariisis ja ma mängin mo
delli, kes pole seltskonnas tuntud üksi oma
ekstsentrilistelt tempudelt, waid ka sarmikatelt

meeldib raff neeritutt lihtne õhtusleit mustast
sametist ja weinipunane õhtu-pyjama, millesse

olen lausa armunud. Kuid usun, et aegapidi
pöördun siiski tagasi spordikostüümi ja shakeri
juure.
Meie pilt pakub iseloomulise joone surewale,
1931. moeaastale, mis harrastas romantikat ja
awas esiemade kapid: sthwakas, kõrge talje lõi
kab naise silueti uuesti kaheks, kasiwarss lühi
keses puhw-warukas ning pika» kindas mängib

graatsiliselt Ullmuhwiga ehk sulglehwikuga.
Pitside- ja wolangide-kohedale maani-kleidile
ja seltskonna-pyjamale aasta lõpule kaldudes
ja üldise kitsikuse suurenedes, millal luksust ja
lopsakust wõis enesele lubada waid õhtutuaiett,

lisanes lihtne bluus. Waikjelt, kuid kindlalt ta
tegi errefele tee kõige eiegantsemassegi kappi ja

walitseb seal tänini, tweed- ja siidkuue lahuta
matu kaaslasena.

Ueitelased eitea Reilo kadomisesl mfdafiL
Eestt ia Wene pitriwalwe.segakomtsjon haruta» Iugrrt
rahvategelase salapärase kadumise lugu.
Wnm aasta lõpul astus kokku mtle
Wanaküla rajoonis Rõuk. Wene ter
ritooriumil Eesti ja Wene piiriwalwe
segakomisjon, et selgitada Jngeri rah
vategelase Leander Reijo salapärase ka
dumise lugu. Eesti poolt oli segakomis

jonis piiriwalwe esind. ja ametlik tõlk.

Komisjoni ees seletas meie piiri
walwe esindaja oma andmete waral
L. Reijo üle piiri wiimist. Neist and
meist selgus, et Reijo on 1. detsembri
ööl meelitatud punaste agentide poolt

piirile ja seal toimetatud wägiwaldselt läbi traataia Wene territooriu-

Wabaharidvse tööst Maetagusel.
Mäetaguse wallas asub rohkesti or'
gamtsioone, kes tegelejad wabaharidus'
tööga. Möödunud aastal korraldati Mäe

taguse algkooli ruumes n. n. „wabaha-

Wenelased aga seletasid wastu, et

nemad sellest asjast midagi ei tea.
Nad olewat isegi kuulanud üle koha
likke elanikke, kuid keegi pole teadnud

midagi tunnistada. Nii ei ole Vene
lastel mingisuguseid andmeid Leander

Reijo üle piiri toimetamisest ja nad
ei tea sellest kõige wahematki.

Wastastikufed poolte seletused
pandi kahes keeles protokolli ning pro

tokollid kirjutati komisjoni liikmete
poolt alla. Sellega on L. Reijo kadu
mise lugu ametlikult lõpetatud.

wal aastal wõimalust ei ole referaate
wäljaspoolt saada majanduslikult kitsaste
olude tõttu, siis piirdutakse kohapealsete
ga. Wabahariduslikkudeg referaatõhtutega

tegi mõne aja eest alguse hra Ioh. R om o t, kes kõneles enne jõulu Mäetagusel teemil „Wab^haridustöö". Referaat

ridustöõ nädal", kus esinesid referaatidega

oli tähslpanu väärne ja teda kuulati huviga.

E. Haridusliidust G. P u u j. t. Ka

Mäetagusel korraldatakse referaatõhtuid

leidus esinejaid kohapealt. Kuna käesole-

ka Pagaril ja Ratwas.
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„Mis juhtis teid sellele?" küsis Melandee.
„Kõige esmalt jalajälgede suurus Brolini aias.
Siis teie kindel arwamine, et miljonär on süüdi.
Ja kohe hakkasin ma koguma andmeid teie wenna
üle. Teie kõnelesite temast ja ütlesite, et telefoneerisite temale kohe, kui tulite Londoni. Ja kui

ma sain teada, et teie wara hommikul wenna
korterist lahkusite ja majaomanik ütles, et te ole

wat tulnud siia, siis ruttasin kohe teile järele.
Paljud inimesed olid näinud teie sõidukit selles
suunas kihutawat. Ja lõpuks sain teada, et sama
sõidukit olid näinud kaks politseinikku Regents
Park'i lähedal, wäljaarwatud see politseinik, kellele
andsite uimastuswahendit".
„Ei mingisugust uimastuswahendit", protes

teeris Melander, „see oli tubli naps. Wõite
proowida!"

„Ainult üks tilk, tänan wäga". Powlett tüh
jendas klaasi ja asetas selle lauale. „Ma, arwan,
teie kõnelusest wõib järeldada, et tolle politseiniku

käsi hästi käib ja teie aitasite mul kuritegijaid
awastada".

Powlett sõitis Trewanioniga linna tagasi ja
lahkus temast ühes klubis, tehes sõnaks, et kohtu-

wad Brolini majas jatkama oma uurimusi. Wõeti

Jäneste wähesus Alutagusel.
Tänawu taimel leiduwat Alutagusel ja

Hoolimata kõigist Powletti häist soowitustst,

himeeste seletuse järele wäga wähe jäneseid.
Wiimased aastad on Alutagusel olnud jänesterohked. Rohkesti olewat tänawu aga orawaid.

ju ikkagi naine, ja kes naistest ei ihaldaks end

ehtida ja meeldiw wälja nahal Eriti mulle

tualetttdelt Esialgu igawene proowilkaimine

nõuks, et wennad Melanderid ennast palju ei
näita, sest muidu wõiks mõni Brolini sõber sat
tuda miljonäri jälile.

Pawlowi oma maja aia lõhkumises.

tüütas, kuid aegapidi huwitufin asjast. Olen

kana magada, oli Trowanion wäga närwilik ja
wäsinud, kui ta hommikul tuli BroUni majja.
„Arwan, teie pole leidnud midagi", algas ta.

„Seda on näha," hüüdis inspekwr järsult.
„Muidu poleks teie selle sõidutamisega hakkama
saanud. Peale muu teate teie ehk, kus wiibib po

litseinik Drayton, kes ..."
„Seadusest ei tea ma suurt midagi," kõneles
Melander ruttu edasi, „aga ma tean, mis ütleb
terwe inimesemõistus. Kui meie seda kelmi ei
lase minna, siis wüibolla ehk ei leia meie preili
Maelarenit kunagi."
Trewanion lausus talle ägedalt wahele. ^,Kus,
kuradi pärast, on preili Maelaren? Lee on ainuke,
mida meie nüüd nõuame."
„Iialgi ei ütle ma Leile seda. Ei iialgi!"
Nüüd segas end wahele ka Melander. «Sea
dustest ei Lea ma suurt midagi, aga..."

«Kohus on kohus", ütles Powlett kindlalt.
«Pealegi, miks ei anna teie wangile mahti kõne
leda, kui ta seda tahab?"
Brolin näis kõnelewat enam endale, kui teis
tele, kes wiibisid laboratooriumis. «Kui ma oleksin

lasknud Maclareni minna rahulikult oma teed,
siis poleks ta ikkagi seda läbi wiinud. See oli
wiga, mis ma tegin..."
«Miks poleks ta siis seda wiinud läbi?" küsis
inspektor rahulikult. «See näib olewat peenelt
wälja töötatud projekt."
„Oh, ka teie teate siis seda? Ei, see pole hoo

piski hea projekt. Jn'mesed ei soowi kõik rahu,
nagu arwas seda Maelaren. Ta oleks leidnud
palju wastaseid, kardetawaid, julme wastaseid."

«Teie, härra Brolin, ei ole polittk", üttes
detektiiw;
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A1utaguseE1n

NARVA TEATER.
Kolmekuningapäewal, 6 jaanuaril kell V*4 p. I.
RAHVAETENDUSENA

1

Hanm HnUmmnnike Pank

Ilusaim naistest

W. Bromme operett 3 w Pääsmed 30 ja 25 s.

Rimab laennsid

Laupäewal, 9. jaan. kell */s9 õhtul rahwaetendusena
MILVY LAID1 kaastegevusel

Montmartrei kannike

||

majade,

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

E. Kalmani operett 3 w. Pääsmed 73, 30 ja 25 s.
Pühapäeval, 10. jaanuaril, kell 3 30 p. I

RftHVflETENDüSENfl

"Pisuhänd”

liõfab raha h&iule
j

Teatan lugupeetud ostjaskon
nale, et olen oma koloniaal-ärij

wiinud üle

Posti tänavalt Peetripltslle nr. 3
(end. Kirschbaumi ruumidesse.).

A. Alehjejea.

ajakohaste protsenti

dega ja toimetab
kõiki muid panga
operatsioone.

Narwa linna Vaestelastekohtu otsusel

müüakse enampakkumisel
ostuhinna kindlaks määramiseks linna raekojas 8. jaa

Ed. Wilde kom. 3. w. Pääsed 25 senti.

Narva, Peetri plats

i, telef. 268 (omas majas).

2

nuaril 1932. a kell 11.00 Jaan Adamsoni päran

dustombule kuuluv kinnisvara, mis asub Narvas,

Masina tän. nr. 19 ning koosneb 288,7 r -mtr. suuru
sest maatükist ja kõdunenud puumajast.
Pakkumine algab hinnatud väärtusest Kr. 240.
Enampakkumistest tuleb osavõtjail kautsjonina
sissemaksta Kr. 24.
Enampakkumise ja ostumüügi [tingimuste üle
wõib teateid saada kinnisvara hooldajalt A. Läänel^,
igal äripäeval linna rahaasjanduse osakonnas kella

Samal päeval kell 8 õhtul
ESIETENDUS

..Kroonimata haniitgiB"
Heino Anto näidend 3 w. Pääsmed 100—25 s.

Narwa Eesti Selts „JLMARINE*.

8.000—15.00. Hooldaja.

Kolmekuningapäeval,

6. jaanuaril 1932. a.

»»»««»

Soovite Teie saada nägusat ja odavat

kell 3 päeval zzzzz
zz Traditsiooniline

lllillilltllilillUilM

RAAMATUT

AEGKIRJA f

- LASTELE.

Vaium ühistegeline rahaasutus

KIRJAPLANKE '

Iga laps saab kingituseks pakikese maiustusi.

Mängib orkester. Külastab JÕULUWANA.. Mängud...

KÄKI»
Ä UMIHCHk J**18*
Narvas, Joala tän. oma majas, telel 86

ARVE PLOKKE

Pöäsetahed: lastele — 15 semi, saatjatele 25 senti.

MÜÜR1LEHTI

««.... jõulupuu - iMititle

..Pfihja eesti"

PEO EESKAVU
KOOSOLEKU KUTSEID
trükikojas. Narwas, Suur t. 1.
LIIKMEKAARTE
Kontor awatud kella 9—4 p.
ARUANDEID ja
Jõhvis võetakse tellimisi vastu

TANTS — kuu>e ümber.
Tantsu waheajal soolo ettekandeid ja 1. vaat. näi
dend .föuluöhtuv
Pääs»eiähed — 35 senti. Riietehoid 5 senti.

EELARVEID aasta

N. E. S. <ILMARINE>

„Alutaguse Elu" talituses.
Köitetcöd, kuldamine,
lineerimine.

vahetusel ning muid TRÜKITÖID,
siis tellige need

Kolmekuninga laupäeval, 3. jaanuaril 1932. e.

panga teraskambris terasiaekasid (seifidj. Juhatus.

Suurejooneline

Kontsertpali

■ ÄLõpuks wahet-nfflneegriorkestri saa-

Sissesõitnud välismail ja üle

Lõbus lesk
(Kinnisvara omanik)

Eesti tuntud j

kuulas ustro-grufolooB ||r

W| I*LaMM
jm [lll<
MMM

® pidamatult Itllle tel. 2 orkestrit.

(Lestmant

soovib

Suur tän. 14.

Waheaegadel mängib kohaline puhkpillide orkester.

Otsustab elusaatust õigelt

Tagati jõudnud

Uus repertuaar. Uued lööklaulud.

planeetide, näo- ja käejoonte näo
pildi ja käekirja jare;e.

välismaalt.

Algus kell 9 õhtul. Lõpp kell 3 hommikul.
Pääsmed 35 senti.

Lahendab kõiksugu lülisid, koh
tuskäimist ja armastuse saladnsi.

Ettekuulutanud õieti: prof. S. M.
de Kastrozziie, keiser Nikolai Il-le

Wastutav korraldaja

LEOP. WIGLA.

ja kuu si tantsijanna A. Paviovnae.
Annab ka soovijaile ettekuulutuse
tunde.

TALU
ühes kõigi ehituste ja loo

val homm. kella 8 kuni õhtul vastu linnas. Talu suurus
R&üä 9«

Uuesti avatud

Posti tän. 4 krt. 2. II korral.
(Franki majas) Peetri turu nurg il.
Tasu kokkuleppel.

Vorsti tehas

74 tiinu ja asub 1 kim

Soldino jaamast. Wõib ka
pool maad osta. Teat. saab
Suur-Aguii .Ns 52.

Wäga sootsatel tingimustel

Narva vorstitööstuse 8. DokukJni, J. Vol-

maja

manni ja Ko firma all.
Narva, Valge tän N» 15 — 16. Telefon 59.

muua

Alates oma saaduste pakkumisega meie

siht on hindu tõstmata anda lugupeetud

kaunis kohas Närwas.
Teateid saab slt.

ostjaskonnale igat sorti kõrgeväärtuslisi vors
te, valmistades ainult värskest lihast.
Valmistusel eeskujulik puhtus garanteeritud,

jne. 55
Soovitame suismhinke, vorstete
Jne.
ainele B
Nõudke igast vorsti- ja toiduainele
kaup ustest.

pr

Üksildane jõukas noormees
soovib

Kirjavahetust

tutvust

Palutakse vaevatasu eest
teatada ehk ära tuua 6. Peet

Narva linnavalitsus annab välja kinnistel vähempakkumistel 15. jaan. 1932 a. kell 12. päeval linnale
ehitusliiva muretsemise.
I. osa — 1000 mt3

II. osa — 750 mt3

noorte meestega ajaviiteks.

lil. osa - 250 mt3

Kulud minu poolt. Kirjad

Tempe'maksustatud pakkumised kinnises ümbrikus saata ma
jandusosakonnale hiljemalt 15. jaanuariks s. a. kuni kella 12-ni.
Pakkumise kindlustuseks tuleb pakkujal sissemaksta tagatiseks:

Nägus kirjutuse laud

I. osa päält Kr. 200 —

■■ »»

muua

Teateid saab slt.

II . „ Kr 150 —
III. . . Kr. 50 —

Üksikasjaliste tingimustega võib tutvuneda majandusosakon
nas igal tööpäeval keda 8—15.

Kadus uuel-aastal

raha
tasku Kas teate Juba,

Kadunud 4 Va kuune must
suurema summaga Joala
kollaste jalgadega emane
tänavale. Palun ausaid leid

hnallos

«WMIIIIIW

nägusate ja mehelikkude

slt. „Hilda“ all.

Tahan müüa

Kõnetunnid igapäev ka pühapäe madega ehk vahetada maja

Austusega; 8 Dokukin, J. Volmann ja
a Ko.
Ko.

TOIMETAB KÕIKI PANGAOPERATSIOONE:

Võtab raha hoiule tähtajalisele ja jookswalew arwete ja
maksab ajakohast prots.
Laenab raha vekslite, obligatsioonide ja muude kindustuste vastu.
Võtab veksleid ja tokumente sissenõudmiseks, toimetab
rahasaatmist teistesse linnadesse ja alevitesse.
(JhispanK seisab loova töö teenistuses. Kasvatage oma
vara raha hoidmisega Ühispangas. Raha kodus hoida on kar
detav ja tuluta.
Müüb hoiukarpe koduseks rahakogumiseks. Annab üürile

jaid äraanda selle lehe tali
tusse. Vääriline vaevatasu.
2 he kordne puu maja

müüa

ri tän. nr. 3, krt. 2 E Viik- Narvas Posti tän. (2-he äri

et kõik >Põhja Kesti«

aastatellijad saavad
1932 a jooksul tasuta
W kaasandena «Uus Talu»? 0

vald’ile ehk Soldinos B. ruumi ja 4-korteriga) aastane

abielu sihiga. Palun tõsiseid Kasikovile.

sissetulek 2120 kr. teateid
saab Posti t. 73 k. 7.

neidusid kirjutada slt.
märgusõna ,K. A." all

Sealsamas

müüa
16?

166

„<Zi ole jah. Ma oleksin pidanud neid jõude
enda kasuks organiseerima, selle asemel, et ise
, tegutseda."
miks teie et teinud seda?"

õ,Teie ei taipa siis seda? Noh, seda ma ei
ütle ka teile. Selleks pole enam aegagi."

Midagi Brolini hääles näis detettiiwi rahu
tuks tegewat. Ta tuli lähemale ja waatas wangile teraselt otsa. „Kuidas teie seda arwate —
pole enam aega?"

„AH, ei midagi, mitte midagi." Siis peale
pauset: ^Inimesed, kes mulle töötasid olid wäga
lojaalsed. Kui ma oleksin wõtnud kuulda nende
nõu, siis poleks teie mind kunagi tabanud."

„Arge olge nii kindlad", ütles Melander.
»AH, siiski! Via oleksin läinud ühes nendega,
kui nad wnsid preili Lllaclareni. Ma uskusin aga,
et wõin tormale põigata, sellepärast wõtsm uhe
ninatäie gaasi. Äiatuke ohtlik, sest nagu teate

härra Trewanion on ta kaunis kange. Aia ei
tahtnud Brolinina hakata elama kui loom, kelle
peale alati jahti peetakse. Parem juba nii!"
„Teie lasksite tookord sõidul mindki gaasiga
uimastada?"

„daa. Ma tegin oma mehele ülesandeks oma
reisikaaslast, juhtunul, tui see on, selmoel uimas
tada ja juhnda tahtlus temale.",

Powlett waatles imestusega mangi. »Ma
hoiatasin teid, kuid teie paljastate end nii, et
pean kahtlema, kas te kõnelete ka tõtt."

-Muidugi tõtt kõnelen. Rohkem ei ole mul

mm öelda. Mul pole ju enam pikemast aega
kui mus minutit."
„Pole enam? Kuidas see on mõeldud?"
„ELada'"
„Teie Võtsite mürki?"

2-he ahju jaoks kahvel kivid
ja sõidu saan.

Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

„0 M A“

Moe-ja pudukauplus

T.ViKOSNarwas, Joala tän. 13.

Peakontor; Tartus, Riia ISn. 4’, omas majas.

TOIMETAB SOODSATEL TINGIMUSTEL

Talve
k hooajaks

Tule-, elu-, koduloomade-, rahe-, murdv^rguse ja klasi kindlustust
Seltsil on kindlustus! üle 20.000.

kümne minuti eest. Missugune mürk, seda ma
teile ei ütle. Rawitsete, et puua. Ei mõtlegi."

soovitab suures väl

Vastutuskapitalid üle 50.000.000 snt

javalikus daamide

„Tooge oma auto", hüüdis Powlett Melan-

kübaraid ja igasugu

kinnisvarad Tartus, Riia ja Tähe tänaval. Väljamakstud
kahjusid ü;e 80.000 OüO sendi. Tegevus kasvab iga aas
taga mitmekümne protsendi võrra.
Edasikindlustus 5 välisriigis.
Agentuurid: härra H. LILL, Jõhvis.

Brolin noogutas tartunult.
Missugust? Ruttu, inimene, kõnelege!"

„Mul on alati tablette ühes. Wõtstn ühe

derile. „Ruttu. Kus on lähem haigla?"

Eel ajal kui teised Valmistusid Brolini ära
Viimisele, läks Trewanion tema juure. „Öelge
mulle Jumala pärast", palus ta, „kus on preili.
See on teil Viimne juhus näidata end korrali
kuna."

Terasemagnaat waatas tardunult inglasele
otsa. „Teie armastate teda, kas pole?"
Teine noogutas.

„Siis ei ütle ma seda teile, käige kuradile!"
Kandes Brolinit auto, lakkas ta süda tööta
mast.

„Peame püüdma, mida suudame", ütles detek-

tiiw, kui nad pool tundi hiljem Melanderi õppetuppa kokku tulid, et nõu pidada. „Meie ei tohi
sellest bandel lasta teada saada, et ta on surnud.

Selle rootslase trikkidega tawalikult juba ei arwestata."

„Tänan", ütles majahärra.
„Ma kahtlustasin kohe teid", ütles Powlett,
kusjuures ta esimest sõna uhkelt rõhutas.

pudukaupa.
Viimased moeuudised

a Hinnad wõistlematud.

„ A. HOCHMUTH, Narvas, Posti t. 38.
lililllliilllllllllllllllllillllilliillllilltllililiiliillli

Virumaa Peaagentuur: Rakveres, Viru

Harvu ainuke masinaklrjutuse kabinet.

Pangas.

Masinakirjutuse õpetus Ameeri

ka 10-ne sõrmeiise õpewiisi

järele mitmesüsteemilistel kir
jutusmasinatel.

õpetatakse igasugu kantselei
töid — ärakirju ja asjapabereid.
Samas õpetus Raamatupidami
ses ja Kaubanduskirjawahetuses

PALVEKIRJADE ja igasugu kir
jatööde masinal ümberkirjuta
mine mõõdukate hindadega.
Samas võetakse vastu kõiksugu
tõlkeid ja kirjutusmasinate
puhastust.

Narwas, Viru ja Helsingi än.
nurgal maja nr. 2/8 krt. 7* 2.

korral sissekäik hoovist.
Sastuwõtmine äripäevadel kel
la 10 homm. kuni 6 õht.

B. HÕLM.

Igasuguste

luhuslihuil asjal
Grammofoni plaatide

Mi/m,

1 hella ia antide

parandusi

OSTMINE ia

WAHETUS

Narwas, Balti tän. 10, Undi
mööbliäri vastas.

teen hästi ja

tunduvamalt oda
vamini kui mujal.
Joala tän. Ns 25.
«Vöiteja* kõrval.

.Petrov.

Vastutav toimetaja Hans Lill
Väljaandja K.-U.-Ö. ..Põhja Esiti".
nPfihj* E«ti“ trükk 193?

