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III. aastakäik

Veski on täiendatud kõige uuemat tüüpi viljapuhastamise,

met püülijahu, kruupe, tangu, sõelajahu ja igasugu lihtjahu

Jõhvis, 8. detsembril 1931. aastal.

Kõige lugupidamisega

Omanikud.

KaitfeMd» JSHwi maLewkond 7-aaStane.
Pühapäewal, 17. jaanuaril, korraldati Iöhluis wabatahtiiku tuletõrje seltsi saalis Iöhwi
Vabastamise mälestuseks ja kaitseliidu Iöhwi
maiewkonna 7. aastapäewa puhul ühine pidu

Kell 8 õhtul oli samus ruumes Iöhwi ma
lewkonna korralduse! pidu. Kanti ette Ed.
Wilde 3-waatuseline komöödia ..Pisuhänd".
Tantsul mängis 4. üksiku zalawiie pataljoni

lik aktus. Aktuse awas kell 2 päewal JSHwi

jazz-orkester.

kaitseliidu maiewkonna pealik major J. T o m-

rängad eksisammud. Tõsine häda maal

kordset tähtsust Zohwi alewile. Lõusti püsti ja

on ajanud põllumehi lausa ohtlikule
devalvatsooni nõudmisele. Kuid õnne

lauldi ühiselt riigihümni. Selle järele andis

Valitsus loeb ka aga oma kohu
arvata kutseühingute, ehk õigemini —

varjatud poliitiliste seltside kassade
kaudu. Sinna poole sihib uus töötu
tele abi andmise kord. Sarnane kord
oli küll ka maksev rikkal Inglismaal,
kuid sealgi ei jätkunud viimans enam
raha töötute palkadeks ja meil jätkub
teda seda vähem.
Tarvis oleks eestkätt loovale rahva

majandusele tõsiste abinõudega appi

tulla ja temale võimalust anda prae
gustest raskustest tervena välja tulla,

küll siis tulevad ajad sotsiaalse abi
reaalseks korraldamiseks.
**
*

Homme võib Krediit-Pank vaadata
tagasi oma 25-aastasele tegevusele meie

rahvusliku majanduse teenistuses. Sel
lel laenu-hoiuühisustest võrsunud suur

pangal on jätkunud jõudu ja head
tahtmist mõjuvalt kaasa kõnelda ning
kaasa aidata peaaegu kõigi meie suu
remate rahvuslikkude ettevõtete alus

müüride rajamisel. Need teened on

J

b e r g, kes toonitas awalõnes päewa kahe
Iöhwi maiewkonna propagandapealik agr. E.
T i m u s k lühida tagasiwaate kaitseliidu aren
gust Zõhwis. Kõneleja märkis, et tegelikul: on
kaitseliit wanem kui 7. aastat, ta ön niisama
wana, kui meie omariiklus. JSHwi kaitsmisel ja
Vabastamisel wabaduseiõja päewil oli Iöhwi
kodukaitse wapralt tegewuses ja tal on selles
suuri teeneid. Kuid Iöhwi kaitseliidu malew
kond, kui organisatsioon, on loodud seitsme
aasta eest, siis kui l. detsember 1924 a. tões
tas, et peame olema alati walwel oma iseseiswuse eest ja ööl kui päewal walmis haa
rama relwa, et oma kodu kaitsta, kui meie ei
taha, et pääseks wägiwaldselt wõimule wõõras

sissetungija. 7 aastaga on Iöhwi malewkond
kaswanud ulatuselt, arenenud õppetasemelt ja
kodukaitse mõte on leidnud jUwenemist. Peale
meeste on koondunud kodukaitse ridadesse nai
sed ja noored. Möödunud aasta kodukaitse töö
saawutusteks ongi naiskodukaitse organiseeri
mise jatcamine kahe uue osakonna loomise näol
ja noorkotkaste organiseerimine, mille tulemu
seks on noorkotkaste organisatsioonid Zõhwis
ja Kohtla». Suurema õppusena möödunud aas
tal oli ofawõtmiue Purtse laagrist. Ka lasketu-

lemused on edumärkilvad — maakondlikel
wöistlustel tuli Mäetaguse kompanii teisele
kohale.

Järgmise kõnelejana adw. R. W i l d e n a u
andis ülewaate wõitlustest, mis peeti wabadusesõja ajal Jõhwit kaitstes ja wabastades.
Merisem wõitlustest enne Iöhwi wabastamist

Narva vabastamise aktus

LERANO's

oli korraldatud läinud piihapäewa õhtul
kell 7. Osakonna juhatuse esimees abi

jaanuaris. Tegelikult wäljeudab sarnane
otsus ainult tööerakonna poliitilisest elust
kadumist tahet, sest rah vaerakonnaga täie
likust liitumisest Viimase kongressi selgelt

konna tegelased.

Tähtsamaks küsimuseks kongressil osu
tus ühinemise küsimus rahwaerakondade-

ga Kurgi mullune rahvaerakonna kongress asus seisukohale, et enne riigikogu

wad noorpölwe. Laadilt ja iseloomult

kongress seisukohale, et tuleb keskerakon

juhatusega oli kõigest 60 saadikut.

juba meie rahvas on tagasihoidlik, saa-

dadega täielikult liituda ja seda juba

matugi; wabadusewöitlustes ometi ta ajas
end sirgu ja pealetungiwalmiks—tulipeade-

noorte tormakal ja julgel eestwedamisel
ja nende noortega esirinnas «võitlejate-

ridades. Ka praegu, millal elame Üle

1931. o. väljavedu 9,8 mil], hr. aktiivne.

raskeid päewi, meie kodumaa ootab taas
oma saatusekäigu eest Võitlejaid ja peale-

Aktiivsuse vätiskaubandusse tõid suve- ja sügisekuud. —
Detsembri bilanss passiivne — Suur tagasiminek võrreldes

tungi-waimu rahvusliku Eesti edastehi-

1930 aastaga.

tamiseks ja püsimiseks—ja taas ei kelleltki

muult kui noortelt. Neil tuleb selleks olla
walmis.
Aktusel esitati mee! mälestusekatkeid
Narma wabastamise päewiit, deklameeriti.
Aktus lõppes ühise hümniga kõigilt koos-

olijailt.

Li«« ttpnehteSse.

Laupäeval avaldas riigi statistika
keskbüroo möödunud aasta väliskau
banduse kokkuvõtte lõplikud andmed.
Nagu nendest kokkuvõtetest selgub,
lõppes möödunud aasta väliskauban
dus rõõmustavate tulemustega. Nimelt

oleme aasta jooksul välismailt veda
nud kaupasid sisse tervelt 9.849.900
kr. eest vähem, kui ise saatsime kau

i- Järgmisena ütles terwituse alewiwanem R.

Noorte
tööpõllult.

L e p i k, soowides malewkonnale jõudu ja taht
mist üle saada raskustest, eriti maiandusiitest,
mida tänapäew on weeretanud rahwa õlgadele.

„Kaotatttd õigused"
LENÜNO esimeseks noorte-

tundliku ja kogenenud juhi ja noortele
lauljatele jääb ainult soowida head taht
mist alatud tööd jatkata. Prl. L a a sberg esitas ühe soololaulu orkestri saa-

soowib, et kodukaitse^wõtaks oma legewust tõsi

selt ja et wahekord kodukaile ja kaitsewae wahei oleks lähedane ja kindel.

Terwitastd weel malewkonna instruktor
G. Sooden, wabadussõjalaste liidu Iöhwi

etenduseks.

Möödunud aasta jooksul on kok
kuvõtte järele välja veetud mitmesu
gust kaupa 71.073.300 kr. eest. 1930.
aastal vedasime mitmesugust kaupa

96 433 800 kr. eest. Seega lõppes

ühingu laulukoor on saanud omale asja-

tel, mida tal tuli elavate kiiduawal-

ruumes esineb esimeje noorte-etendu-

PuudullK Tallinna tehniiuimi sassas.

sega. Näiteringi juhatab näitleja prl.
H. 3 ü r g e n s ja tema juhatuse ja
hoole all ÜCNÜ noored on juba pike
mat aega olnud Virgalt õppimas Läti
naiskirjaniku Aspaasia 5-waatuselist
(6 pildis) näidendit ,,K a 0 t a t u d

Direktor minestas ülekuulamisel.

õiguse d." Selles tükis on osalisi

wirgatt ja nahtawalt heade tagajärgedega praegu teeb NMKÜ hra G. K a llutt i, suurte kogemustega kaswataja,-

30 umber ja tegewuses on kogu osa

juhatufel, tuntakse soojalt kaasa.

Reede hommikul läks haridusminis
teeriumi majanduslik inspektor aastawahetuse puhul rewideerima Tallinna

lite ohwriks, andes kergel käel girosid,
missugused hiljem temal hiljem omal

tehnikumi kassat. Rewideerimisel selgus

keskwanglasse.

pr. Kullil ette näidata ainult 20 kr.
Pikema otsimise järele leidis kassapidaja

wälja osta tulid. A. Reier paigutati

Prof. J. Piiper tuleb Harva.
Peab loengu rahwaulikoolis.
Tuntud teadusemees prof. J. Piiper

duvte saatel korrata.

Kogu õhtu oli kantud elawalt ja

huwipa.kumalt. NMKÜ Kreenholmis on
osanud leida enda ümber palju sõpru
wabr.ku juhtiwast ametkonnast se sellele
kaswatustööte, mida wabcikunoorte seas

konna näitering. Kaasa mängib —
Eberhardine osas — ka prl. H. Iür-

Kreenholmi NMKÜ juhatuse esi
meheks on hra A Sakk.

gens. See noorte-etendus tõotab tulla
mitmeti huwitaw ja ka pääsmete hind

Eestt-Wene piiril tabati

—15 senti — ei peaks takistama ke
dagi sellest etendusest osa Võtmast.
Etenduse waheaaegadel muusikalisi ette
kandeid

Kreenholmi NMKA kontsertPall

3 isikut.

Oõl wastu pühapäewa tabati EestiWene piirijoonel 3 isikut: kaks meest
ja üks naine, kes kawatfesid Eestist
salaja pageda Nõukogude Venemaale.
Tabatud isikud wõeti wahi alla.Juurd

oma büroo ruumides weel kätte tokumendid õppejõudude ja teiste teenijate
palga awansside kohta — allkirju 2000
krooni suuruses. Ülejäänud puudujäägi,
5000 kr., ütles kassapidaja olewat teh
nikumi direktori Reieri käes.

kaasa suure kogu näilikke õppewahendeid
ning demonstreerib neid selgitustks oma
ettekandele inimsoo ia elu põlwenemisest
ning arenemisest.

rahwamaja saalis läinud laupäewal ku
junes ilusaks õhtuks. Lühikese ajaga or

Järgmisel päewal kohtuwõimude

18-a.noormeeskadrtb jäljetult

rea huwitawaid palasid ja sai ela vate
kiidua -aldnste osaliseks. Hoolsa tööga
noor orkester Võib ujuneõa tule tikus

Läinud pühapäewal peeti Narwa-Iöcsuus kohalike alewi töötute koosolek, mil-

ettekannetelt päris tüsedaks ja talt jääb
oodata huviga edasist esinemisi. Noor

lest wöttis osa 200 töötut. Koosolijad
leidsid, et tööpuudus on Narma-jõesuu

ühingu segakoor hra J. W ä l b e juha

alewis läinud wäga terawaks ja et prae-

tusel lausa üllatas: ilusaid laule, kindlal,
sulamal ettekandel. Hra 3. Wälbe näol

gu on wäga u äike arv töötuid tööle

poolt korraldatud põhjalikul rewideerj-

misel selgus, et puudujääk tõuseb
10.000 kroonini. Ühtlasi on selgunud ka

mõningaid Võltsimist tehnikumi raa
matupidamises, mis aitasid warjata
puudujäägi waremat awalikukstulerut. A. Reier on langenud sõhraweks-

tuleb Narwa ja peab rahvaülikoolis
loengu reedel, 29. jaan. f. a. Ta toob

Vladimir Grigori p. S h u k 0 w,
18 a. vana, kes elas Narwas, Westerwalli tän. 23, on jäljetult kadunud, Ta
on lS. jaanuari hommikul läinud linna
lõöbörsst kust seni ajani pole tagasi tul
nud. Läinud pühapäewal teatati asjast
awettrvSimudrle.

ganiseeritud ühingu keelpillideorlester hra

L Agentjewi juhatusel mängis terwe

1.935.700 kr. puudujäägiga. Aktiivsuse
möödunud aasta väliskaubandusesse
tõid suve- ning ka sügisekuud, kuna
detsembrikuu lõppes passiivsusega.
Möödunud aasta detsembril vedasime
sisse mitmesugust kaupa 4.564.700 kr.

eest, kuna väljavedu samal ajal oli

kõigest 3.874 70J kr. Õige tugevalt on
detsembrikuul tagasi läinud nii sisse

vedu kui ka väljavedu, võrreldes
1930. a. detsembris sama kuuga. Nii

oli sissevedu 1930. a. detsembris
967.000 kr. suurem kui möödunud
aastal ja väljavedu koguni 2 826 000
kr. suurem kui möödunud aasta det
sembris.

1930. aasta väliskaubanduse bilanss

Aktusel laulis Iöhwi haridufefeltst segakoor
juhtimijel.

Keskkomiteesse on wanad tegelased

nes näitas neile ülesannetele, mis oota-

sisse 98.369 300 kr. eest, ning välja

Iöhwi garnisoni ülem kolonel W. K o ch. Ta

tugi olla. Kongressilt puudus hmguse
tõttu kurikuulsaks saanud L Olesk.
enamuses tag,si roolitud. Kongressist
osawõtt oli õige leige. Ühes erakonna

pa välismaale.

maiewlast. Suuremad lahingud olid weel Som
pas ja Pagaril. Püstitõusmisega mälestatakse
kõiki, kes wõitmstes Iöhwi pärast langesid.
Aastapäewa puhul Lerwitas malewkonda

öeldud eitava seisukoha tõttu ei saa jut

walimisi ou Võimalik ainult blokeerumine tööerakonnaga, asus siiski -viimane

linnapea A. Bachmann hoogsas kõ

Majaomanike ja asutiste tähelepanu
kohalik prefekt palub juhtida sellele, et
täna, teisipäewal. Narma Vabastamise
päewa puhul seataks lipud wälja.

oti Järwe külas, kus langes kaksteist Kalewi

keskkomiteele ja

Piihapäewa! peeti Tallinnas tööera

R S ö o d i juhatusel ia muusikalist ettekan
deid oti puhtpillide-orkestrilt A. P r i b it ki ni

üsna ootamatult kassas 7000-kr. puu
dujääk. Kassas pidi olema üle 7000 kr.
raha, kuid tegelikult oli kassapidajal

Sissepääs aktusele on vaba.

konna üleriiklikku kongressi. Narmast o!id
sõitnud kõik tuntumad kohapealsed erc-

Neljapäewal, 21. jaanuaril, ÜCNÜ
Narwa osakonna näitering „Ilmarise"

tegevuses jääks juhti vaks teguriks meie
rahvamajanduse teenistuses.

ge J. Jaanis.

Osamõtt kongressist vähene. — Rohkekt etteheiteid
riigikogu rühmake.

osakonna poolt N. Ä i l d e n a u, Woka kom
panii poolt K. O t t o j. t.

meie tänases lehes teisal, panga tege
vuse kirjelduses nimetatud. Jääb soo
vida, et Krediit-Pank ka oma edasises

ta sõidab Riia konverentsile, mis pee
takse 17. —18 jaan. Hra J. Tõnissoni
asemel peab aktusekõne riigikogu lii

Antus Jõhvi OOMiniSe mülestum Tööerakond ei blokeeri

kroon, vaid kõrged laenuprotsendid,
kõrged maksud ning lahedate aegade

seks töötute massi riigi palga peale

va vabastamise aastapäeva puhul.
Rahvaülikooli kutsel pidi aktusekõne
pidama välisminister Jaan Tõnisson,
nüüd on aga selgunud, et välisminis
ter 19. jaan. Narva ei saa tulla, sest

kõige paremas headuses ja kiirelt.

ülejääki, kui need jõud, kes aastavahe

sega nii-kui nii juba hävitatud krediidi.

Tfina Harva vabastamise aastapäeva
aktus nilmarlsesu.
Muudatusi aktuse kavas.
Täna, teisipäeval, l/*7 kl. õhtul on
Narva „ilmarises“ pldmik aktus Nar

pürstimise ja valtsimasinatega, seepärast valmistab sõredat ja peh

tusel algasid mõtlematult rünnakut
krooni kursile, oleksid oma eneigia

ning ei võeta tarvitusele abinõusid,
et päästa produtseerivat majandust
kokkuvarisemise eest. Väga keeruline
aastane moratoorium ei päästa veel
meie mõiiumajandust, vaid sulgeb
lõplikult põllumehele raudvara seadu

2,0*, miinimum-Shutemp —1,90. Niiskust õhus
66°/o. Õhurõhumine 761,8 mm. Sademed. Täie
line pilwitus.
Ülewaade pühapäewal, 17. jaanuaril: Tem
peratuur kõikus—2,1° ja—j—' ,0° wahel. Niiskust
õhus 65ü/o. Õhurõhumine 762,8 mm. Sademed
Täieline pilwitus.

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

vaibusid pea ja nüüd nõutakse juba
välismailt ostetavate kõigi ainete sis
seveo kontrolli ja piiramist.
Ka detsember oleks võinud anda

ratsioonidega ja pateetiliste tõotustega

Kreenholmi metereoloogia jaam teatab:
Esmas päewa hommikul kell 7 oli Narwas 1,0
kraadi sooja. Maksimum-õhutemperatuur -j-

jahuveski

Kriisi raskustele on reageeritud sis
seveo piiramisega. Importööride poolt
kitsenduste alul õhutatud nurisemised

krooni tahetakse hoida ainult dekla

Tellimisi võtavad vastu
postiagentuurid.

Jõhvi valtsidega

kuid ostnud oleme sellevastu ka 38°/o
võrra vähem*

tus ei oleks üksi kursilangemises,
vaid veel suurem õnnetus on, kui

6 kuud 120 s . 12 k. 240 s.

üks kraad soola.

võrra vähem kui eelmistel aastatel,

da rahvakihil ei rõhu aga kõrge

laupäev.

Kuu 20 s.. 3 kuud 60 s,

Jõhwis, teisipäewal, 19. jaanuaril !93Ä. a.

Meie väliskaubanduse kokkuvõte
test selgus, et detsembrikuu väliskau
bandus on lõppenud 0,7 miljoni kroo
ni suuruse puudujäägiga. Aasta välis
kaubandus on olnud aga 10 milj. kroo
niga aktiivne. Raskel kriisiajal see on
tähelpandav tulemus. Lahedamad ajad
oleme puudujääkidega kaubelnud, ole
me rohkem ostnud välismailt, kui sin
na ise müünud, nõrgendades seega
mõtlematult oma noore rahvamajandu
se kindlust. Müüa on meil olnud.26°/o

Põllumees on vaeseks jäänud. Se

kuud 6 kr. 75 senti.

Üks kord nädalas iga

kõik postkontorid ja

Jõhvis, jaanuaril.

vamajandusele)

snt, 6 kuud 340 snt., 12

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

iutuskiiljel 3 snt. eesküljel

pigemini rakendanud väljaveo suuren
damisele ja juba varakult oleksid nõud
nud krooni kursi kukutamise asemel
välismailt tehtavate ostude suuremat
kitsendamist. Väliskaubanduse ülejää
gid on värske, jõurikas veri kogu rah

Kuu 60 senti, 3 kuud 175

lise delegatsiooni, kes läinud esmaspäe-

wal sõtis riigiwanema juure et riigipea
korraldusel saaks Narwa-Iöesuu ale * iie
hädaabitööde peole lisakrediiti määratud.

8uur huvi,.Põhja Eesti**
heatujupalli vastu.
Pääsmeid on nõutud Jõhvi ja
N.-Jõesuhu.

„Põhja-Eesti heatujupalli,

üllatusterohke ja meeleolutuisuse

pressikarnevali, eeltööd on praegu täies
hoos. Huvi palli vastu on erakordselt suur

Narvas ja isegi ümbruskonnas. Pääs
meid on nõutud Jõhvi ja N.-Jõesuusse
juba.

Hrrwitaw kakfikmLug Narwa
teatris.
23. jaan. estoonlased Erna W i ll-

m e r ja Ants Lauter toomad küla
kostiks prantsuse kirjaniku Louis Werneuii' 3-waatusüse kriminaaldraama
,6 q 0 t a n". Kirjanik on selles draa.

eesmärk kindlaks tehtud. Selles

mas; teinut) huwitawa katse köite waotlejaskonda kogu õhtu kestes ainult kahe.näitleja

asjas kestab juurdlus edasi.

mänguga „Saatana" menu L -Euoopas ja

lusega ei ole weel tabatute põgenemise

H.-Jõesuu töötute delegatsioon riigi
vanema jutule.

Võetud. Lõpuks walis koosolek 3-liikme-

«Estonias tõendab, et kaks suureande
list näitlejat wõiwad oma loominguga
kahtlemata köita kogu õhtu kestes sel
määral, et meie ei tunne mingit wajadust teiste näitlejate mängu järgi, eriti
kui need teised on la wal oma wõimetes

wähemkaalulised. Teatribüroo.
Uuendage ..Põhja Eesti" ia

«Aiataguse Elu" tellimist

J*6

Alutaguse Elu
Iõhwi alewi maksuraskuste Ümber tehakse wastutama-

tult kõmu. Mõnel ringkonnal alewis on huvi asia ülesse

puhuda. Ajalehest.

Wope linoollõige.

lii põllumeestekogud jn asunikud ühinemisel?
Läbirääkimised käimas. — Waenktnuuas kSrwale heidetud, senine taktika põhjaltknl revideerimisel.—Wäljawaated ühinemiseks praega soodsamad kni kanagi «arem.

Wiies riigikogu kolme erakonna süsteemi tähe all?
Rägu «Postimees" Tallinna polii

nende suhtumine asunikkude erakonda ja

tilistest ringkondadest kuuleb, on prae
gu käimas läbirääkimised põllumeeste
kogude ja asunike koonduse wahel selle
kohta, kas need kaks erakonda ei saaks

tegevusesse on olnud wäär. Selle ase-

ühineda Üheks põllumeeste erakonnaks.

Läbirääkimiste käigust selguvat, et
ühinemine enam mägede taga ei ole.
Mõlemalt poolt peetawat seda tarrviliseks.

..Poliitiline elu"—kirjutab leht —
«tõotab wõtta meil hoopis uue kuiu.
Keskerakondade ühinemise küsimus, millele

teerajamiseks mõlgutati mõtteid juba
hulka aega, on saanud juba asjaliku al
guse ja selle lõpulejõudmine on meel

«Koolimajaga tegime alewirahwale ilusa risti kaela/ kõmuga kergendame
nüüd tema hinge".

Teadlikult talu juhtima!
raluraamakupldarnlfe kursus Wirumaa põllumeestele 18.- 20. märtsini

' Wiru-Nigulas.

Praegune majanduslik kriisi aeg

nõuab põllumehelt eriti tungiwalt

teadlikku talu juhtimist. Põllu

mees peab teadma, milliste kuludega
on seotud talu saaduste walmistamine, peab teadma üksikute kululiikide
suurust, et otsustada, milliste kulude
wähendamisega ja ümberkorraldamise

ga oma talu kohandada muutunud
oludele, s. o. äärmiselt kokkukuiwanud
sissetulekutele.

Talu sisemine korraldus, selle hea
dused ja puudused peegelduwad kaht
lematult kõige selgemini taluraamatupidamises. Siit näeme, missugustest
allikatest talu sissetulekud on saadud
ja kuidas need aja wältel muutunud,
ning teisest küljest, kuhu ja milliste ta

gajärgedega saadud tulud on kuluta
tud. Raamatupidamise ja arwestuste

järjel, eriti Taanis, on taluraamatupidamine ammugi laialdaselt lewinenud ja selle tähtsust hinnatakse kõrgelt,
sest need mõned minutid, mis päewas
raamatupidamisele kulutatakse, tasuwad
end hiljem ootamata hästi.
Eelmiste aastale eeskujul korraldab

Põllumajanduslik raamatupidamisetalitus ka tänawu kewadel 3-päewalised

taluraamatupidamise kursused igas
maakonnas ja täiendab kursustest osawõtjatega oma usaldusmeeste wõrku.

Taluraamatupidamise kursus Wiru
maa põllumeestele korraldatakse tä
nawu Wiru-Äigulas 18.—20. märtsini.
Ülesandmist kursusele wõtab wastu

P. R. Talitus Tallinnas (Pikk tän.40)

tarwidusest ja tähtsusest kirjutas juba

ja kõik põllumajanduslikud nõuandjad

60 aasta eest C. R. Jakobson: „neile

kohtadel.

Wes 1 e.
Üks kalkun astus neil päevil alevivahet mööda alla. Ta astus kesk hobu-

Wope linoollõige.

kaetud ja polnud teps kedagi, kes neid

tänavapühkijad olid pandud aresti
alla. Ja sellepärast patseeris kalkun kesk
sõiduteed, ta astus pikkamööda ja,ene-

wamises põllumeeste.kogud suhtusid tekkiwale wõistlewale erakonnale kui lõhkujale

mille tõttu poliitiline lõhe põllumeeste
ringkondades kasvaski suureks. Loomuli
kult on kogu aeg kaalutud küsimust, kui-

põllumeeste erakonda. Läbirääkimisi ja
katseid selles sihis on kogude ja koonduse

wahel olnud alati. Takistuseks on olnud
aga isikute küsimus, kuna eriti asunikkude

tegelaste hulgas kardeti, et ühinemisel
nad kõrwale wõiwad jääda põllumeeste

poliitilise elu juhtimisest. Ka ei olnud
warematel aastatel pealesuruvad põhjused nii tungiwad kui praegu.

Nüüd, nagu asjaomastest ringkondadest seletatakse, on mõlema erakonna

majanduslikkude ettevõtete olu

kui päevad ühtelugu püüli, oli tühi ja
seifis, sest veskile ei olnud ühelgi aega
tulla. Kõik võtsid kirved ja läksid metsa
langetama viimseid tammetaimi. Iisa
kust kuni Aserini oli üks igavene kirve

paukumine ja oksa ragin. Võeti maha
viimsed pühad puud Tammiku hiiest, Pa-

garilt. Sompast ja Kukruse pargist. Kes
oli omad tammed varemini Lutsule maha müünud, need kirufid hirmsas kahettuses, trampisid oma müffi jalgade alla

pärast ei heitnud ta meelt, vaid laskis
tulla hommikumaalt awinurmikuid, neid
kuulsaid anumaseppi. Tellis Kohtla-Iärwe
õlivabrikust kolm aamitäit imbutufeõli,

ja õlivabrik oli sellega neljaks aastaks
pooleteisekordselt tööga koormatud, mis

rõõmu ta väljendas sellega, et hakkas
senise kolme tunni pikkuse vile asemel
ööpäevas üürgama kuus korda, igakord
kolm tundi. See asjaolu tõi ühtlasi selle
paremuse, et siit peale võisid kõik Ümber
kaudsete külade talunaisel», ükskõik mis

ja peksid naist. Ja kõik tammed toodi
kokku Jõhvi turuplatsile. Tehli majakõr

ajal tahtes, selle vile järgi oma kellasid

gune riit. Ent lõpuks jäi siiski wähe

Lasknud siis kõik tammepakud feno-

ruumi, ja üks riida ots langes alla, wajus vastu Atjendi putkat ja lükkas selle

viltu. Allase! oli hea meel, et ta sai
nii palju tammepuid, ja tal oli kahju,
et seda partiid ei vajanud mõni teine,
näiteks, alevivalitsus, kes oleks kuuluta

nud fiis wälja vähempakkumise, mille
oleks saanud omale Allas, Aga sellegi

reguleerida.

laadiga ära imbutada, tõmbas Allas
sirkliga ringi ümber alevi, ja awinurmiknd püstitasid seda joont mööda kolme
sülla kõrguse veekindla püsttta. Ja see
aed oli puha tammepuust. Ja kõik ülemifed palgiotsad olid ära teritatud, ja
nende peale tõmmati seitse ringi okas
traati, millesse Alles juhtis kõik elektri

selgus möödunud maa valimistel ja põl-

kongressidele kinnitamiseks

wõimatu olevat, et uus — wiies riigiko

SSSR i tõöstashlisiased—tühi kõmu.
Rõuk -Wene j-jakomtsfarl paljastust.
Hiljuti asutati töö- ja kaitsenõukogu
juure eriline komisjon, kellel ülesandeks

janduse kõrgem nõukogu hõõrub lihtsalt
prille sisse, kuulutades avatuks lõplikult

uurida järele palawlikult ehitatavate

wäljaehitamata ette võtteid, mis tegelikult

wabrikute ja tehaste käimapanemise või

kuhugi ei kõlba ning on töövõimetud.

malusi.

Ordshonkidse ei saanud esitada vähegi

,,Dni" Moskva kirjasaatja jutustab
huvitava loo nimetatud komisjoni asu

veenvaid wastuseletusi.

tamise põhjustest. Tema andmeil olevat

ju ammu olnud teada, et 518 tööstus
hiiglase avamise programm 1911. a. on
bluff, et enamik wabrikuist ja tehastest ei

või valmida seks tähtajaks. Novembri
alul juhtus suur skandaal. Woroschilow
esines Kremlis teravate paljastustega,
juhtides tähelepanu sellele, et rahvama

Woroschilowilt tõstetud lärmi taga
järjel otsustatigi luua uus kontrollasutis
töö- ja kaitsenõukogu juure. Edaspidi ei
saa ühtki tööstushiiglast kuulutada val

minuks ning töövõimeliseks, kui ta ei
ole kontrollitud erilise komisjoni poolt.
Praktiliselt tähendab see seda, et ehitusi
kontrollivad peamiselt sõjalised eksperdid.

Kaks soome mootorpaat!

asjatust, paralleelsest tegutsemisest ja wä-

piirile, kust Wenemaale minejad sõudepaatidega
edasi sõitsid Wahepeal läksid jääolud lahel ras

R.-3õesnus «vangis". Paadiomanikud

keks ja mootorpaat tuli N.-Iõesuu sadamasse
marjule, et järgmisel päewal merele sõita. Wii-

sitawast ning nõrgendavast Võistlusest.
Ainult erakondade ühinemise teostumisel
saaks suruda kokku paralleelsed tapamajad, keskseltsid, põllumajanduslikud liidud
ja jõudukurnavad ühesthilised ettevõtted.

Ka poliitilised põhjused ei ole
moõduaudmatud.

sõitsid Soome.
Enne jõulupühi randus Türsamäele üks

pime.

Sinna aeda ta jättis ainult kolm
väravat, üks iga maantee otsa. Ja wärawate peale pandi valvurid, et keegi
ei pääseks alevist minema. Sisse lasti

tust ja mädanikku, et kalad surid ära.
Siis kutsus ta kohale pealinnast eksperdid. Reed nuusutasid õhku, mekttsid

altkörtsi eest muda. Ja tulemuseks oli
see, et Allas laskis ehitada õhukindla
katuse üle alewi. Katuse keskkohta ta
jättis augu ja sellele pani suure korgi,

millest läbi oli kõver klaastoru nagu
kääriva veini pudelil. Seda toru mööda pidi tulema wälja ja püütama kinni
kõik jüsihapugaas, mis alewielanikud
wälja hingasid ja mida ekspertide arves
tuse järele pidi olema aastas 56731/2

lahe mädanemist lääst. See ootus ei läinud
täide. Soomlased, nähes, et mere kaudu enam
wäljapääsu teed ei ole, tõmbasid oma mootor

torpaat on seaduse wastu eksinud, ja paat ühes
kahe mehega toimetati N.Iõesuhu, kus meestele

määrati wastaw karistus. Wähe hiljem saabus
Helsingist Narma lahte teine mootorpaat, mis
tõi paaditäis soome kommmtiste Eestt-Wene

«Mina käsen oma sulaseid
tulla kokku südapäevaks turu-

platfile. A. A."

Rahvas kogunes kõik kokku. Oodati

mitu tundi. Ar endi putka, mis ju varem oli viltu vajunud, läks rahwatungis koguni ümber, ja tähtsamad alevinõunikud hakkasid sellel mängima aja
viiteks omatrumpi.

Siis läks kõrtsi uks lahti ja kõrtsttrepile ilmus Nõelakuningas, longates
mõlemast jalast, sest viimasest Küka- ja
Tossuküla vahelises sõjas oli tal ka teine
jalg paigast ära löödud, kui ta vaheme
heks läks. Ta hakkas valjusti kõnelema,
ja kõik rahvas pööras oma silmad tema
poole, mõeldes, et neid on käsutatudki
kokku sellepärast, et peavad kuulama te
ma kõnet. Isegi suur Mihkel, kelle kohu
seks on kõiki lärmitsejaid kõrwale toimetada, ei takistanud Nõelakuningat kõne
lemast. Ja Nõelakuningas ütles:

— Ärarääkimata armas eesti rahwas, mis la mässad? Mis sellest sõjast
oli Tillu-Tiina pärast? Ei muud, kut et
meie Mulginägu on nüüd puujalaga ja
Pilli-Iüri poole kopsuga, ei kumbki saanud kostva teda omaks. Rüüd tuled Allas

neim neitsi, on nagu kogu maailma ees
ära narritud.
Kõik kuulasid hinge pidades vaikselt.

Ainult see, keda nimetati Mulginäoks,
pöördus Pilli-Iüriks nimetatu poole ja
ütles valjusti:

Üks kõmulehe neegripoiss ei pääse

Muist süsthapugaast, mis purtsvas-

nud ligi ega näinud läbi rahvamurru,
mis tehakse. Ta suruti vastu Kippari

seri valmistamisest üle jäi, juhiti algkoolimaja keldrites olevasse vette, ja

Ta nägi oma nägu peegeldumas just

allikas.

Siis pandi jälle suured kuulutused
wälja, igalepoole seintele ja kleebiti viltuwajunud elektriwooluwõrgu postidele.
Kuulutustele oli napooleonliku käekirjaga
kirjutatud;

lubasid mehed oma paatidele N-Iöesuhu järele
tulla.

weel kõvemini:

— Kõik Jõhvi linn hirmsasti ära

rikutud! . . .

Järgmisena hüüdis ta sama telefonisse, hakates jatkama üksikasju. — Eks
perdid on teinud kindlaks, et ühe veksli

all on alevivanema allkiri, ja nagu se
da tõendab ka alevivanem ise. Kuid toimetufes seda enam ei kuulatud, sest toi
metaja, kuuldes, millest räägitakse, pani
oma kõikteadmises kuuldetoru kõrvale,
tõi lauale oma ajalehe möödunud aasta

käigu kausta ja kirjutas: «Nagu meile
Londonist teatatakse, kuulus inglise arheo

loog Mocdonald, olles Mandfhuurias
Tut Ankh Amoni hauda uurimas, leidis

vanad ajaloolised Jõhvi linna va
remed. . Jne.

Samal ajal pöörasid Jõhvi turuplatsile kokku tulnud inimesed oma näo tei
sele poole, sest just kõrist vastas, mille
trepilt kõneles Nõelakuningas, üle turu
platsi oleva tarwitajate-ühingu trepile

ilmus Allas, riietunud Kapadookia ku
ningana, pronks-koturnid jalas ja lai
püksirihm üle palja kõhu. Ainult kuldkroo

ni polnud tal peas. See oli Lorijutlustasa kaes, kes tuli Allase järele. Allas
istus trepile, valgete kiwipostide vahele
maha. Lorijutlustaia astus tema kõrvale,

ja paneb oma kämbla peale. Ja meie
Tillu-Tiina, Jõhvi, see Alutaguse kau . lõi piibli lahti ja luges: — Eana ütleb,

hakatt kasvatama sidruneid. Ja alewi

siia sai Üle maailma kuulus terwisewee-

paadid kaldale ja sõitsid Narmast raudteega
Tallinna, kust sõitu Soome latkati. Kewadel

Mõtles siis uuesti ümber ja karjatas

kus oli troopika niiskus ja isegi soojust,
taha ehitati suur purtswasseri vabrik.

soomlast jäid N.-Iõesuu alewisse ootama Soome

siis meie piiriwalwe leidis, et wälisriigi moo

— Mina lubasin küll Allajele ja tõota
sin, aga ma ei vandunud.

kuubikmeetrit Ja algkoolimaja pööningul,

mases paadis oli samuti 2 meest. Kõik neli

seome mootorpaat. Kuna seal puudub sadam,

voolu alewi vooluvõrgust. Ja alev oli

lakasvatust. Ent oli juba niipalju halli

Ja Rosenberg nuttis oma püüliweski
ukse peal, sest veski, mis oli teinud ööd

Erakondade kongressid on sel põhju
sel ka lükatud edasi wõrdlemisi hilisele
ajale, et keskkomiteed saaks wiia kokku
leppe lõpule ja anda ühinemise otsuse

kord see, mis erakondi sunnib loobuma

Maksan (kohe) head hinda.
-Saua ütleb, et seesinane Allas peab saa
ma Iõhwi kunigaks..."

nemiseks mingit takistust.

waenulikult. Kogude Vastutöötamine
andis aga tõuke asunikkude koondumisele,

keldri, tahtes hakata korraldama seal ka

A. Allas.

nist üksteise suhtes.

Ka ilmavaateline külg ei seis vat enam
sellel pinnal, mis warem. Nii ei ole ühi

gu seisabki kolme erakonna süsteemi ees.

Ostan piiramata arwul
tamme patte.

nime muutnud põllumeeste koonduseks

paremaks ühineda, enne kui uued riigi
kogu walimised muudavad erakondade

lootusetuna frondi lõhkumisena, kuna
arvati, et meie põllumees on poliitiliselt
niiwõrt küps, et põhjendamatu kaheks
jagunemine wõimalik ei ole. Selles ar-

kurna, et ei läheks midagi raisku. Ja
kalad toibusid jälle Jõhvi jões ja tulid
imestunult üles vett vaatama. Allas
püüdis neist mõned {a viis koolimaja

poole lastt panna wälja kuulutused:

kude koondus ongi juba oma ametliku

uue riigikogu walimist. Tegelikult vahe
rahu kahe erakonna wahel on maksev
juba praegu, mida võib ka juba mõnd
aega märgata nende häälekandjate too

nud ühes walgete katuste luitumisega.

Kuna keskerakondade koondamine näib
saavat tõsiasjaks, siis ei näi sugugi mitte

Siis kaevas Allas wälsaspoole püsiaeda sügava kraavi, kuhu kogunesid
kõik alewi veed, ja need lasti kõik läbi

See oli kohe peale seda, kui igale

on ühendamine läbi wiia juba enne

lutöökoja walimistel. Sellepärast peetakse

ulumist otse tammise aia tagant.

algame parem otsast peale.

nemisest jõudnud juba otsustavasse jär
ku. Läbirääkimist on peetud ja peetakse
salaja, kuna arvatakse, et selle küsimuse
liig warajane avalikkuse ette tõmbamine
wõiks asjale kahjuks olla ja takistaks nii
kummagi erakonna loodusjõulist ühine
mist ilma keskkomiteede otsuseta ja ühi
nemise lepingut ära ootamata.
Käimasolevate läbirääkimiste sihiks

Kui omal ajal tekkis asunikkude koondus, tundus see poliitilistele tegelastele

neid enam alevissegi. Öösel aga läksid
nad eriti julgeks, ja siis kuuldus nende

Ta mõtles, et küll oleks kena, kui peale
koolimaja oleks alevil weel palju säära
seid majamürakaid, ja ta kahetses,et ei
lasknud neid õigel ajal ehitada. — Aga

Uuel aastal aga on läbirääkimised ühi

ka poolehoiu kasvamine koondusele, nagu

võla nõudmisega, ja Allas ei lasknud

seda, mis ikka kalkun teeb, — ta mõtles.

Kindla kuju on läbirääkimised wõtund detsembris.

Wäljawaated selleks oletvat praegu
soodsamad kui kunagi warem.

oli surmav vool, nagu külmanud käkid.
Ja teispool aeda käistd ringi maapanga
volinikud, nad olid jäänud hiljaks oma

sest lugupidamisega ja... Noh, mis te
arvate, mis see kaikun tegi? — Ta tegi

Nad on uue ja wana talu wahel kadu

Peale selle tegewat kogudele mu
ret

sid minna kooli, ei lastud neid märavast välja. Ja stis nad tahtsid ronida
üle plangu, aga jäid traatidele, milles

oleks puhastanud, sest turu-koristajad ja

Nüüd on senine wõistlustaktika põhjalikult revideerimisel ja ümberhindami
ne on sündinud ühinemise kasuks. Peale
selle ei ole ka põhimõtetes enam mingit
olulist wahet asunikkude ja põllumeeste
kogude wahel, samuti mitte kihiliselt.

täielikuks ühinemiseks.

pääsetäht dega ja nende eest võeti maksu. Ja hommikul, kui keskkoolipoisid taht

seteed, sest kõnniteed olid suure lumega

kasuks.

Asunikud kaowad juba ajalukku ja asunik-

Kogude poolt on jõutud arusaamisele, et

Ml linna hirmsast ärarikkumisest.

liitika ja saawutada ühistes küsimustes
üksmeel. Selle tagajärjel oleks suudetud
ka tegutseda edukamalt oma walijate

ainult aja küsimus.
Kui weel wõiks juttu olla erakondade
koondumisest, siis tuleb kõne alla ainult
põllumeeste-kogude ja asunikkude koonduse ühinemine. Nende kahe erakonna
wahel ongi asutud eeltööde tegemisele

das seda lõhet kaotada ja luua ühist

põllumeestele, kes oma asju mõistuse
najal tahawad toimetada".
Riikides, kus põllumajandus kõrgel

wel, et pealetungi eemale peletada, oleks
olnud targem ja kindlam lähenemise po-

esindajate arwulist suhteid.

lihapoe akent ja ta nägu oli wastu klaasi.
suure seasingi kohal, mis rippus teispool,
klaasi, ja ta karjatas rõõmu pärast. Rõõm

andis talle jõudu, ja ta rabeles lahti,
karjatades wälja lauseid, mida ruttas te
lefoni teel edasi andma:

— Kohutaw kuritöö. . . Seafink. . .
Pood verist Uha täis. . .

et seestnane Allas peab saama Iõh oi ku
ningaks. Aamen, konks". Ja ta pani kuldpaberist kroom Allasele pähe.

Rahvas sattus äärmisesse vaimus
tuse-tuhinasse, nad tõmbasid kõik ühe
korraga kopsud õhku täis, et hüüda mürisew «elagu". Kuid samal ajal oli kooli
maja keldris võtmas fakedufekuuri üks

Kohtla-Iärve tüse proua. (Muuseas lu
bage weel vahele öelda, et Kohtla-Järwe oli kasvanud wahepeal suureks lin
naks ja teispoolt seal oli weel tüseda
maid kui varemini Iõh vis) Polnud stis
ime, et see terwise-weeline väsis ära ja
ta istus puhkama, aga õnnetult just torule, mis juhtis alewirahwa äratarvita
tud õhu vette. Kui ta istus toruavanfele, ei saanud alev enam õhuvahetust ja
parajasti siis, kui nad tahtstd hüüda «ela
gu" oma uuele kuningale, tuli õhust nap
pus ja kõik, kes alevis olid, läbufid ära.
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Krediit-Pank 25-aastane.
25 aastat tagasi asutatud Tallinna Vastastikusest Krediit-Ühisusest tugevaks teguriks meie majan
duslikus ja rahvuskultuurilises ilus — 1 jaan. 1931. a pank oli oma äri seisult, kulusummadelt
ja omakapitalidelt peale riigipanga kõige suurem Eestis.

Tiheda osakondade võrgu kaudu pangal ülemaaline ulatus.
mraril 1931. a. meie pank oli oma ärifeisu, hoiusummade ja omakapitalide poo
lest peale riigipanga kõige suurem Eestis

Üldine maailmakriis oli 930 / 931. a.

fii enedes puudutanud ka Eestit ning
meie rahvamajanduse peale halwawalt
mõjunud. Loomulikult pidi see üldseisu
kord tabama ta pankasid, sest nende te-

ge us ja o emasolu on ju nii tihedalt
seotud rahvamajandusega. Oma tegewnse

o i sunnitud lõpetama rida panku, nagu:

Di-'onto-Pink, Eesti KommertsPank ja
Pärnu Pank. Pärast Kommertspanga
m-nsu jõuetuks kuulutamist 1931. a. jaa

nuaris päästs lahti ärewus meie hoiu
summade omanikkude keskel ja tolme
päewa jooksul wõeti hulgalvelt holusum-

mi wälm Pangal oli võimalus kõiki
nõudmisi täies ulatuses ja silmapilkselt
rahuldada, mille tagajärjel ka üldine ra
hunemine maad leidis ja pank oma te
gevust jälle rahulikult jatkata wõis.
Äre uuspäe vadel jaanuaris 1931. a.

Vabariigi Valitsuse nõusolekul riiklik
Pikalaenu-Pank wõtiis meie panga prae
guste ja tulevaste kohustuste eest täie
Vastutuse enese peale. See garantii on

Krediit-Panga praegune juhatus: V, Kargaja, G. Vestel ja E. Aule.
Krediit-Pank algas oma tegewust 25

Kaupmehed ja majaomanikud moo

a. tagasi Tallinna Vastastikuse Krediit-

dustasid ra järgnewatel aastatel suurema
osa liikmeist. Paljud ehitasid endile maju

Ühisusena. 7. juunil 19:6. a kinnitas
tolleaegne wene rahaminister V. Kokowtsew ühisuse põhikirja, missugune oli en

dale põhikirja § 1. järel sihiks wõtnud

suur maja Jaani tän. 6, mille ehitus

iQ ^ sO vO s© ■©
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läks maksma Rbl. 654 7oO 66. See maja
on üks suurematest Tallinnas.
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Ühisuse kaasabil ehitati ka Tallinna

Eesti teatrimaja «Estonia". Umbes

kauplejatele, tööstuse.ettewõtjatele ja põl-

Rbl. 700.000.—suurune laen Võimaldas
selle rahvusliku kulturitöö teostamist.

Esimene Ühisuse peakoosolek peeti 12.

nowembril -906. a. Tallinnas. Koos oli
103 liiget. Koosolekul waliti ühisuse nõu-

kokku hrad J. Linnamägi, K Mend, T.
Saarmann, L. Tõnson, dr. G. Köyler ja
Chr. Elchemhal
Asutamis- ja organiseerimiskoosolekud peetud, mõis ühisus 5000-kuldrublaUfc põhikapitaliga operatsioone alata 20.

jaan. i907. a. hra Artur Uckopuu tege
likul juhtimisel, kes Varemalt oli tegutse'

nud asjaajajana tolleaegses Tartu Vistastikuses Krediit-Ühisuses.

Panga asutamine oü tingitud Tallinna Eesti seltskonna ja kaupmeeskonna
elulisest tarwidusest krediit-asutise järele,

järgnewatel tabelitel:
UNJNJ

«oma liikmeteks ole vatele mõlemast soost

kopitalisid muretseda."

Panga tähtsamale arwete liikumine

1920. a.—1931. a. on näidanud all-

O v© OO

Ühisuse abil. 1913. a. walmis Ühisuse

ja igast seisusest isikutele, peaasjalikult
jupidajatele nende ette i õteteks tarwilikka

praegugi maksew.

Jõudsalt tegutsedes Eesti rahwusliku
majanduselu arendamise ja tõstmise sihis

Ühisus oma arenemisel jõudis järjele,
missugust kõige paremini ijeloomustawad
arwed 1-st juulist 1914. a., millal ärise s
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oli Rbl. 5.800 vvO.—, liikmemaksu sum

Sõja ning sellele järgnewatel re-volutsiooni aastatel Ühisusel tuli võidelda
suurte rastustega. Siiski selle aja jooksut Ühisuse tegewus oli arenenud niiwõrt suureks, et Aetas raamid, missu
gused Vene seadused nägid ette ühiste-
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muuta aktsta-pangaks, nimega «Eesti
Pank", kuna 'rahvasuus Ühisust just selle

nime all tuut». Vastaw põhikiri seati

nad ja kohalikud Saksa pangad ei Või

keskpanga ülesandeid.
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elus, ühtlast täites Eesti rahaasutustele
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majanduslikus ja rahvuskultuurilises
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ja jäigi esialgu lahtiseks. Enamlaste ning
saksa okupatsiooni ajal loomulikult wõis
pank ainult tagasihoidlikult tegutseda.

kohale ja arenes tugemaks teguriks meie
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Rbl. 4..53.000—.

rewvlutsiooni tõttu tinnrtamine wtibis

teiste Eesti rahaasutuste hulgas esimest le
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Krediit-Panga Narwa osakonna maja Narwas, Westerwalli tänawal.

oo

ma Rol. 4^4.000.—, hotusummad

sest tolleaegsed Vene suurpankade osakon-

kasw. Kuna Tallinn alati on olnud äritsentrumiks Eestis, siis tõusis ka Tallin
na Krediit-Ühisus lühikese aja jooksul
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krediitide saamist. Kohe awamise järel
algas Krediit-Ühisuse kiire ja järjekindel
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kokku ja saadeti Peterburi rahaministrile
kinnitamiseks. Vahepeal lahti puhkenud

maldanud Eesti ärimeestele wastawate
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Eesti Vabariigi toomisega algab
uus ajajärk panga arenemiskäigus. Te
gewus läheb jälle elawamaks ja operat
sioonid normaalseteks ning pank mõis
asuda enda ümberkorraldamisele aktsiapangaks. Panga uus põhikiri registreeriti

nime all «Tallinna Krediit-Pank", sest
Vahepeal oli «Eesti Panga ' nime Võt
nud endale Eesti riigipank, ja algas te
gewust aktsta-pungana i. jaan. 1920. a.
põhikapitaliga Mk. 10.000.000. —.

Pangal on 14 osakonda. Esimene
osakond asutati Haapsalus 1921. a. endisest Haapsalu Vastastikusest KrediitÜhisusest.

Põhja Panga ülevõtmisel 1927. a.
saadi juure 8 osakonda. Suurem osa
panga osakondadest tegutses juba ware
malt Vanemate rahaasutustena Väljaku

junenud klientuuriga. Rii näiteks on

Vabariigi algpäewil teostatud ope

Pärnu osakond Võrsunud endisest Vast.

850, klndlustuskapitaliga Rbl. 3.348.9.-5,

Krediit-Ühisusest, missugune asut 1908 a..

Ajuüse.e Valitsusele laenu andmine

Tartu osakond — 2. Laenu-Hoiu Ühisu
sest, missugune töötas juba 1909. a.

ja teisi elukutselist lil.

Aasta-aastalt arenes panga tegewus

järjekindlalt ja takistamatult ja 1. jaa-

saadik. Rarwa osakond tegutses KrediitÜhisufena juba 1912. a. alates
Oma rohkearvulise osakondade-wõrgu

tegelikust juhtimisest asutamisest saadik.

Praeguse juhatuse koosseisu kuuluvad:

esimees: G. Vestel,
liikmed: E. Aule,

ja Rarwa osakonnad pangale kuuluvates
majades.

V. Kargaja.

-X-

Krediit-Pangale on tema asutam sest

ratsioonidest wääriwad eritist tähelepanu

ning osawõtmine esimese Eesti wälislaenu garanteerimisest Soomele.

ulatus.

Osakondadest asu vad Abja, Jöhwi

1912. aastal Ühisuse liikmeid oli
—suuruses. Liikmetest oli põllumehi 17.
majaomanikke 272, kaupmehi ja tõõstureid 250, käsitöölist 46, ametnikke 401

läbi oit panga tegevusel ülemaaline

peale seisnud lähedal suur hulk Eesti

Nõukogu koosseisu kuuluvad:
esimees: Ioh. Sihwer,

awaliku elu tähtsamaid tegelast, kellede
seast esimeses järjekorras nimetame end.

liikmed: dr. F. Akel,

riigiwanemat dr. F. A k e l i t, end. pea
ministrit J. P o s k a t, end. rahaminist
rit M. P u n g a, end. riigiwanemat O.

N. Kann,
V. Lellep,
J. Rumberg,
A. Tofer,

Strandmani.
Suuri teeneid panga asutamisel kui
ka tema edaspidise! tege vusel on end.

A. Dcewerk,

H. Neuhaus,

J. Kalm.

juhatuse liikmetel A. U i b o p u u l ja

J. Linnamäel; mõlemad lahkusid
panga tegewusest surma läbi peaaegu
ühel ajal 1930. a., olles wõtnud osa selle

Krediit-Panga maja Tallin- Krediit-Panga maja Tallinnas, Suur-Karja tänava nurgal. Suuremate pealinna

nas, peapanga asukoht. äride asukoht.

Vasakul: Krediit-Panga Narva osakonna ametkond. Istuvad (paremalt vasakule} ametnik E. Nurk, raamatupidaja E. Martinson, ametnik H. Tuisk, osakonna juhataja B. Dultz,
ametnik F. Muks, kassapidaja V. Kool ja käskjalg E. Tamberg. Paremal: Krediit-Panga Narva osakonna operatsioonisaal.

Krediit-Panga Jõhvi osakond

Krediit-Panga Narva osakond
Krediit-Panga Narwa osakonna eel

käijaks oli Zo ala Vastastikune Kred i i t-Ü h i j u s,mis omal ajal Harju Pan

wõitnud osakonna klientuuri täielise poolehoiu.

Osakonna juures afuw diskonto komi

ga osakonnaks laks üle.

tee, koosnedes kohalikkudest äriringkonda-

Harju Panga osakonna likwideerimisega awas 3. augustil <925. a. Narwas
osakonna Kredm-Pank, u õlles enese pea
le Härm Panga osakonna tltentuuri elu

le lähedal feiswatest ja wiimasts olu

jõulisemate etrewötete kreüiteecimise.

maja, nägusama Narwa majadest, milles
osakond kogu oma regewuse ajal on tööta

Viimaste aastate majandusliste wapustuste tagajärjel on Narwas likoideerikud kõik eraaktsiapankade osakonnad.
Ainukesena püsima jäänud Krediit-Panga osakond töötab endiselt täie eduga
arenemise tähe all. On m üldiselt wähema pankade arwu juures töötawaiel
pankadel kergem, eriti laenude andmisel, laenu soowija wöimeid õiglasemalt

nud.

hinnata.

Samuti läks Kceõüt-Panga teenis'
tusse suurem osa eeltäim-panga amet
konnast, eesotsas müünud pangategela

sega h-ra Fcomhold Kelder iga.
1927. a. omandas Krediit-Pank ostu

teel NarVas, Wester mlli tan. 6 ajuwa

Läinud aasta 2. nowembril kaotas
Krediit-Panga osakond äkilise surma
läbi oma semse juhataja h-ra Fr. Kelderi.

Samal kuul asus osakonda juhtima

korda hästi tund vatest isikutest, aitab
hoogsale panga arenemisele üksmeelselt
kaasa.

Krediit-Panga osakond on püüdnud

Krediit-Panga Jõhvi osakonna ametnikud. Istuvad (paremalt vasakule) kassapi

laenude andmisel, arvestades üldrahwamajanduse tululittuse, luid ka tasuVuse
seijukohalt, täiesti erapooletult talitada.

daja A. Anton, ametnikud pr. H. H ä r m a ja prl L. Va gja. Seisab raa
matupidaja V. Hiir.

h-ra Boris Dultz, kes paganduse alal

Osakonna awarad ruumid ja vilu

wanemaid ja kogenenumaid tegelast. Lühe

nud amettond wõimaldab panga klien

ma aja Narwas Viibimisega on ta

tuuri kiirelt ja takistuseta rahuldada.

Krediit-Panga Jõhvi osakonna
juhataja A. Über.

Ringkäigul Narwa rahwaköökides.
Kolmest köögist iga päew po»let«ha«dele lapsele sooja «olin.
2öv tööta tövufele fnppt ja letba kojuviimiseks.

Rohkem kat

„Kuldse südame" annete-salwed awati.
Wähe pole Narwas neid, keda tühi
kõht ja külm korter sunnib päewadekaupa
norutama linna hoolekande-osakonna esi

kus — tööta, rahata, korraliku seljakat-

teta. Kolm kööki — Tallinna maantee
ääres, end. 6. e. algkooli majas, Kreen
holmis ja Jaanilinnas — on nüüd
Kergendamas puudustkannatawale
perekondade tõrge kibedamat hädar
sealt zagatakse iga päew üle üOO täpsele

sooja toitu. End. 6. eesti algkooli õuel
on aaatud juptkõõk ka täiskaswanud töö-

ette tulnud juhtumeid, et abisaaja tuleb
ainult leiva pärast, kuna

supi kallab mürama kaha maha.
Sääraselt teolt tavatu kaotab jalamaid
toidusaamise õiguse ja kaart antakse neile,

kes tõstjelt abi tvajawad.
Tutwume stis

laste söögitoaga.
Juba uksel lööb wastu isuäratav herne
leeme lõhn. Mudilased—poisid ja tüdrukud eraldi—istuwad pikkadel pinkidel,

ikkagi olewat õigustatud nõudma, ehkki
küsimuses on annetised. Lastakse ette

näidata kümme paari jalanõusid, ent
lõpuks lepitakse ikkagi „nende esimestega".

Naised on eriti sõjakad, wehiwad juba
tõrju walt kätega kaugelt, kui vaevalt on

söömad õhetawate nägudega suppi.

mesele jagatakse suppi kojuwiimiseks ja
nädalaks igale abtsaajale 3 kg. leiba.
Rtngkmgul neisse rahVakööktdesse kü

Esikus lauai seisa wad kõrged kooliraama-

ka üks särk, inimene ju nii harwasti
saab muidu. - Kas pean siis jälle mi

lastame kõigepealt

hästi. Wngad pere-emandod - naiskodukaitslajed - asleldawad emalikult laudade
ümber, et rahuldada kõiki.

wõrca on weel aega köögi awamtseni,

woortb neid juure, plettmannergud za

kannud kae otsas. Sun on wanu ja
noori, mehi ja naist. Iga uue juuretultja uudishimu piirdub tüstmujega:

„MiS supp on raua?"
Toit on maitse o za söögtjedel on üsna
wahelduw. Nurisemiseks põie põhjust.
Ent stlski leidub mõningaid, kes leiawad,

et mtl on Mga tehtud, ja kurjustavad:
„Kuhu te stis ometi selle paksu olete pan

nud?" Üks krässus habemega vanataat
käid oma supunannergut taitmas ainult
mõni minut enne röögi sulgemist, sest
katta põhjas olewat itta paksem...
Suuremaiks mürgeldajaiks supireas
osutuvad linnaöõmaja elanikud, tes tulewad arsti- wõi isikutunnistusega toitu

nõudma. Aga kuidas ja annad neile,
kui suust lewtw leht tunnistab, et ^häda
listel" jätkub weel küllaldaselt raha attohoti hantimisekski! Tüli on siis muidugi

lahti. Töötisnaisi tuleb aga wairsen,
wõtab kaardi järele supi riistasse ja
mitb koju. Kui selgub, et täna ei saa
leiba, ei tõsta tüliküsimust ja rahuldub
sellega, et eks homme stis saa.

Ehkki toidukaartide jagamine sündis

kaalutult ja walju kontrolli all, on fiiski

«KaS saaks weel?"
palub poisike, joostes kausiga kööki-ja
lisa saab, niipalju kui keegi süüa jaksab.
Herne- ja makaronisupp ole vai mudilaste

lemmikroog Leiba on rohkesti, mida
^Kuldne süda" annetanud, ja muudki
toidukraami on w-el seinaäärsed täis,
millest jätkub kauemaks ajaks.
Koolihoone teisel korral sünnib

^Kuldse südame" korjandusest
saadud esemete müljajagamine
puudusttannatajutele. Rasked on nende
ülesanded, kelle kohustused on seotud
jagaja ametiga, sest inimene tunneb end

hääletanud 28,04 protsenti kõigist hää

letajast, kergete veinide ja õlle wabaksandmise poolt 1,41 protsenti ja
alkoholikeelu täieliku kaotamise poolt
70,SS protsenti.

ka käsitöölistele.

nemine aga kiirelt edenes —, oldi sunni
tud tegevusele laiemaid piirisid andma.
Sel otstarbel aktsioneeriti Ühisus \<x ala

hataja härra Andres Überi juhti

Tõsiselt õiglase ja asjatundliku ju
misel, kes osakonnas ja tema eelkäijates-

tes 1. juulist 1923. a. töötas ta juba

pankades juba 1912. a. alates ikka juh.
tiwal kohal, on panga osakond edurikka

a.-s. Jõhvi Panga nime all.

arenemise käigu läbi teinud.

19. märtsil 1925. aastal awas oma

Osakonna juure moodustatud dis

osakonna Jõhwis „Põhja Pank", wõttes Üle A.-s. Jõhwi Panga.
1927. a. lõpul Põhja Panga ühinemise! Krediit-Pangaga awas tegewü-

konto komitee, kelle liikmed üldtuntud ja

kaine, erapooletu ilma Vaatega istkud,
aitavad kõigiti kaasa edaspidisele osa
konna produktiivsele arenemisele.

se Krediit-Panga Jõhvi osakond.

varustati riiete ja jalanõudega
üle 200 inimese.

Kreenholmi laste toitlus-

punkti, mis asub wabriku rahwamajas, saabusime hilinenult. Mudilased olid
juba kõik söönud ja lahkunud, ent laiad
supiojad laudadel ja pinkidel tõendasid,
et ka

stin ei anta Palju toidule armu.
Teist niipalju toidab Jaanilinnas, Torni-

plats nr. 4 afuw linna laste toitluspunkt nr. 2.

Soome alkoholikeelu rahvahääletuse tagajärjed selgunud.

alkoholikeelu alalejätmife poolt on

Et Laenu ja Hoiu Ühisuse põhikiri
liig piiratud oli—panga tegewuse are

nema nutma linnavalitsusse?" Ja antaksegi, mõnele isegi rohkem, kui määratud,
kui näha, et tõesti on puudus suur. Me
hed on seevastu leplikumad ja võtavad
wastu kõik, mis antakse.
Läinud laupäeval, millal oli estmene
Väljajagamise päew,

70 prots. viina poolt.
Alkoholikeelu rahvahääletuses on
hääled nüüd lõplikult loetud. Senise

sest, mille asutamine oli 19. jaan. 1910. a.

ainult võib hulkuda — nii head on!"

tuile, kust iga päew rohkem tui *00 ini

seljad juba inimest siin jadas ja uha

järgedega, olles rasketel aegadel suurereks abiks ümbruskonna põllumeestele,
töõstusettewõtjatele, kaupmeestele kui

asutusest, Jõhvi Laenu ja Hoiu Ühisu

pisarad lahti.
Üks kaebab: „Tahtstn saada töösaapaid, aga nüüd sain niisugused, millega

Teine jälle: „Andke nüüd ometi lapsele

töötute supikööki
Tallinna maantee ääres. Ehkki tunni

Osakond on töötanud heade taga

eset näinud. Km muu enam ei aita, on

walgeksküüritud laudade taga ja

tute-wih ude wirnad-lapsed on tulnud
just roolist ja tühja kõhuga maitseb toit

Krediit-Ponga Jõhvi osakond on
Võrsunud vanemast kohapealsest raha

Narwas suri tiisikusse 42
inimest.

Täna, 19. skp., on ööwalwe Peetri
apteegis, Peetriplatstl. 20.-26. jaanu
arini on ööwalwe Haigekassa apteegis,
Malmi tänaval.

hoogu.

Eesti Punase Risti Narwa komitee

Käputäis mette wanaufMfi pühitseb

juures asuva tiisikushaigete ambulatoo
riumi aruandest on näha, et möödunud
aasta jooksul on Narwas tiisikusse surnud 42 inimest. Tnsikusehaigeid regist-

Ppal oli peaaegu täiesti waibunud, näib
nüüd jälle hoogu võtvat. Eeloleval pü-

reeriti 65. 1920 a. suri tiisikusse 40,
haigeid registreeriti 58.

ööwalwe apteegid Narwas.

„Kal«ndrisöd»" wõtab jälle

Ambulatooriumi abi tarvitasid läinud aastal 1830 inimest (i 930. a. 2101).
Abiandmine on sündinud maksuta.

Narwa Punase Risti ruumes seinal
seisew korjanduskarp awati. Karbist, mis
P/s aastat pitseeritult seinal seisis, leiti

2135 senti, mis Pun. Risti tegewuse
heaks annetatud.

kewadpüht toana kalendri järgi.

Narva „kalendri.sõda", mis mahe-

hapäe val algab Narwas suur paastu
esimene jumalateenistus. Käputäis wanausulist ei taha oga weel sel aastal uuele

kalendrile üle minna ning kawatseb pü
hitseda eelolewaid kevadepühi wana ka
lendri järele, s. o 5 nädalat hiljem.

Uuendage ..POhja ketil" Ja

Mmm Ela" tellimist.
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135 Narva naiskodukaitslast vandetõotusel.
Rahwamurd naiskodukaitse pidulikul aastapäewa-jumalateenistusei Peetri kirikus. —

Ühest suust kõlas 135 naise ühine „jah!\ — Walge rist teenete eest Narwa nais
kodukaitse juhatuse liikmele A. Kirikmarile.

Vabadusevõit saabus sangaremade õhutusel. . .
Läinud pühapäev oli Narva nais
kodukaitse perele suursündmuseks.

kult uutele liikmetele kaitseliidu määruste

nende sangarite emade õhutus. Ema

Naiskodukaitse 135 uut liiget pidu
likul aastapäeva-jumalateenistusel

ja kohustuste sisu. Seejärele annetati

pealik J. Lepa poolt Narva naiskodu

armastus oli see, millest kasvas poegade
armastus kodumaa vastu.

kaitse juhatuse liikmele A. K i r i k m ariie, kes asutamisest peale olnud tegev

võttis fiis vandetõotuse naiskodukaitslas-

naiskodukaitse ridades, walge rist teenete

telt. Kui ühest suust kõlas 135 naise:

eest.

Peetri kirik juba pool tundi enne jumalateenistuse algust oli puupüsti rah

..lahiSellest, miks meie süda peab olema
kui hõõguv süst, kõneles jütilawalt Nar

Peetri kirikus andis vandetõotuse, et
asuda ustavalt kodukaitse tööle. Kuus
kedega ehitud kirik oli puupüsti rah
vast täis.
*

vast täis-hulk inimest pidi jälgima

va ühisgümn. inspektor W. N e g g o

kodukaitse uued liikmed, kelle hulgas olid

näiskidukaitslaste wannutamist kiriku

ka pr. Tõnisson, pr. Alwer ja rida teist
nimekaid naist, arvult 135, kogunesid
pühapäeval kella 3 paiku peale lõunat
maleva staapi, kus efines kõuega ma.

wälistrepilt, kuna kõik ei mahtunud fisse.

Laulsid meestelauluseltst koorid ja män
gis 1. diviist orkester.

Õpetaja G. Kiviste pidas hoog

Jumalateenistus lõppes ühise hümniga.

Narva südalinna ja Kreenholmi nais.

leva instruktor N. Kütt. Maleva pea
lik major Z. Lepp seletas kokkuvõtli-

sa isamaalise kõne. Ta tuletas meele

Õhtul oli naiskodukaitslastel korral-

Wabadussõja sangareid, kelle hingedes
põles isamaaarmastus. Kust tuli see suur
ja kõrge vabaduse hindamine? See oli

datud omavaheline koosviibimine, millest
ka üksikute organisatstoonide esindajad
wäljaspoolt osa võtsid.

Moratoorium põllumeestele.
Talude lühiajalised laenud korraldamisele.
Põllutööministeerium on välja
töötanud põllumeeste lühiajaliste lae
nude korraldamise seaduse. See sea
duseeelnõu näeb ette, et põllupidajad,
kelle võlasumma ületab 500 krooni,

võivad, kui nad satuvad maksuraskustesse, paluda maakonna kahjude
hindamise komisjoni, et viimane ai
taks korraldada võlavahekordi võla
usaldajatega. Komisjon võib korral
dada ainult neid laene, mis on teh
tud enne 15. jaan. 1932. a.

Kui selgub aga, et paluja on hal
va varalise seisukorra esile kutsunud
oma kergemeelsusega ja kui ei ole tõe

näolik, et ta oma eluviisi muudab,
siis lükkab komisjon avalduse tagasi.
Komisjoni peaülesandeks on kokku

leppele viia võlgnikke ja võlausalda
jaid võlgade ja intresside tasumise

aja ja viisi kohta vastavalt võlgnike maksuvõimele, et raskustes korra
likud põllumehed oma võlgasid võiksid
tasuda jõukohaselt pikema aja jooksul.

Komisjoni otsuste kohaselt on siis

põllutöõministeeriuwil õigus panna
maksma moratooriumi eraldi iga üksi
ku talupidaja kohta, kestvusega kuni
üks aasta.

Jtitfafe rrrrrmtd.—Lugemisvara soetamisel ajakohasem valik!
Narvas on kaks avalikku raamatu
kogu ja lugemislauda, mis kuuluvad
Narva haridusseltsile ja Wene raamatukogu seltsile. Elanike enamiku huvisid
rahuldab neist eestikeelne Nar va haridusseltsi raamatukogu ja lugemislaud,
kuid olukord jätab just seal palju soo
vida. Jääb mulje, et asjaosalised asutised, omavalitsus ja jelts ise, ei omista
avalikele raamatukogudele ja lugemislau

dadele seda tähtsust vabaharidustöös,
mis neil tõepoolest olemas. Mõistagi,
ainult fiis, kui see vabaharidustöö ala on
nõuetekohaselt korraldatud. Seejuures
laseb asi ennast seada ka ilma kulutuste
suurenemiseta.

Eestkätt kannatab eesti raamatukogu

ja lugemissaal puudulike ruumide all.
Kes on külastanud seda asutist hootundidel — õhtupoolikuti —, sellele on see
puudus kohe silma hakanud. Ainsas ruu
mis ajuvad raamatukogu, mis ligi poole
ruumist enda alla võtab, lugemissaal ja
riidehoid, kui viimaseks lugeda ühte na
gi nurgas. Ei ole siis ime, et ruum otse
kubiseb inimestest, lugemislaud on oku-

isegi püstijalu läbi ajama. Ei jätku kõigile ka ajalehti. Ja õhk, see on nii leitsakuline kui mõnes sõjaaegses sõdurite
elamus. Osalt tuleb see muidugi sellest,

et inimesed on sunnitud ruumis viibi
ma üliriietes. Wiimane asjaolu on ka
sellepoolest halb, et röövib igasuguse ko

dususe ja mugavuse tunde. Tuleks see
pärast tõsiselt mõtelda sellele, et asutisele
saatsid muretsetud avaramad ruumid.

Asutise kasutajaskonnast kuuldub ka

soove, et lugemisvara soetamisel, raa
matute valikul, talitataks rohkem aja
vaimule vastavalt. Tuleks rohkem rõhku
panna populaar-teaduslikele väljaannetele, tehnilisele ja praktiliselt kasutata
vale kirjandusele. Puhl ajawiite-kirjandus
vöiks jääda tahaplaanile. Endastki mõis-

ta, et öeldu ei käi tõsise, väärtusliku
ilukirjanduse kohta. Seega talitaks raa
matukogu juhatus õieti, kui ta senisest
suuremat rõhku paneks populaar-teadusli-

kule ja väärtuslikule ilukirjandusele. Ei
teeks viga, kui ajavute-kirjanduse soeta
mine esialgu jääks üldse ära.
Omega.

peeritud tollist-tollini ja osa lugejaist peab

Harva ärid maksuraskustes.

*

Ado WLlja 25 aastat metsa
teenistuses.
Teisipäeval, 19. jaanuaril, pühitseb

Linnaraamatukogu puudusi.

#

Wastava talituse järele õp. Kiviste

Oksjonid kahes saapakaupluses. — Restoronipidoja wattaswara tulu-

Jõhvi walla kaitseliidu komp. pealik
Ado W ä l j a oma 25 aasta ameti- ja
seltskonnategevuse juubelit.

Ado Wälja on sünd. 17. veebr.
1889. a. Waiwara vallas, Perjatse külas

põllumehe pojana. Hariduse sai Wai
wara kihelkonna koolis, mille lõpetas
1905. a. 19. jaanuaril 1907. a. nime
tati Ado Wälra tolleaegse metsahärra
Mülleri poolt Waiwara metsaametnikuks

metsaülema G. Ilvese juure. Sama!
ajal algas ka A. Wälja töö seltskonnatõõ
põllul, mida ta on energiliselt jätkanud
kuni tänapäevani. 1909. a. kuni 1912 a.

oli A. Wälja metsnikuks Hnufaarel ja
selle järel Kreenholmi vabriku metsaametnikuks. 1. mai! 1920. a. nimetati
juubilar riigi metsnikuks Waiwara mets
konda, kus oli kuni 1. nowembr. >927. a.

Jaapan saadab lahinguväljale noori tütarlapfi.
Noored jaapani neiud, kes sõidavad Mandshuuria lahinguväljale, saavad enne
oma reisi Tokios preestrilt õnnistuse. „

Ro&viisliK tööKOondus ^1““*
Valimistele minnakse erinlmekirjadega. — Riigikogus oleks rahwnslik iSökoondns bloki pahemaks tiiwaks.
Laupäeva! kell 4 p. l. kirjutati alla

Mis puutub eellepingusse, siis on

bloki eellepingule ühendatud rahvaera
konna ja J. Wilmstit ja ta mõtteosalistelt
ellukutsutud rahvusliku töökoonduse vahei. Ühendatud rahvaerakonnalt kirju

selles nähtud ette, et riigikogu valimis
tel saab töõkoondus igas valimisring

tasid eellepingule alla J. J a a n i s ja

konnas iseseisva kandidaatide nimekirja.

Mõlemad pooled annavad üksteisele
vastastikku kasutada oma ajakirjanduse

A. Sternfeldt ning rahvuslikult

ning kohustuvad sisemiselt üksteisele
mitte tungida kallale, väliste kallaletun

Andreesen ja Laas. Leping hak

gide puhut aga ühiselt astuma välja

töökoonduseit J. W i l m, K a ll m a n,

enda kaitseks.

kab maksma pärast kinnitamist mõlema
erakonna keskkomitee poolt. Arvatavasti
sünnib see tuleval laupäeval.
Nagu eellepingust ja kõnelustest asja

Riigikogus kujuneb tegevus nõnda,
et rahvuslikul töökoonduse! jääb õigus

osalistega selgub, on alu! nähtud ette
tihe koostöö dtott kuju, kuid hiljem, kui
töötatud välja ideoloogilised alused,

ju, kuipalju see ei käi ta põhimõtete
vastu. Seega kujundaks rahvuslik töõ
koondus bloti pahema tiiva. Koondus

järgneb täielik ühinemine.

saadab oma esindaja ka bloki juhatusse.

toetada parempoolset koalttsiooni napal-

Selle järele nimetati A. W Jõhvi esi

Male.

mese jaoskonna metsnikuks, kus ka praegu

teenib. Kogu oma vaba aja on A. W oh
verdanud seltskonnale. Ta on praegu
Jõhvi metsaühingu juhatuse liige, Eesti
melsateeniiate ühingu Jõhvi osakonna

REMS'i meister—R. Pruun.
Kolm kuud kestnud NEMS’t mebterturniiri

võitis K Pruun l^p 2.— V. Bock, 3 —fc.

Scheel, 4—N. Resev, i>.- O. Mauer, 6.—Männimagi, 7. ja 8 koha jagasid Es^ensun ja kaa

esimees. Jõhvi malevkonna revisjoni

reke. Osavõtjaid oii iiid;>e >4.

komisjoni esimees ja Jõhvi walla kaitseliidu kompanii pealik. Tema energilise te

Swjatogori lõpetamatul turniiril

gevuse läbi on Jõhvi walla kaitseliit

püsi/ad ees osas A. Maurer ja P Juhnovski

kasvanud suureks ja tugevaks organisatsiooniks. Waevalt on Eestis leida valda,
kus nii hästi kaitseliit organiseeritud kui

kehe e järgnevad Rumjanisev, Jääger ja G Mi
hariov. võistlused peetakse möödunud aasta
0931. a !j seitsi meistri nimele.

Jõhvi vallas. Seltskond hindab juudi-

Narva Rakvere linnadewõistluseks

tari teeneid kõrgelt.
Soovime lugupeetud juubilarile head

tervist ja jõudu, et ta võiks kaua jama
energiliselt edasi töötada.

Eesti poisid ookeani valluta
mas.
Kardetakse, et mõlemad noored Eesti
sportlased vennad Walterid, kes tahtsid
sõita oma väikese purjeka „Ahtoga" üle
Atlandi ookeani Ameerikasse, on Devoni

(Lõuna-Jnglismaa) ranna lähedal tor
mis hukkunud. „Ahto" oli möödunud
nädala lõpul, pärast rasket võitlust tormiga, jõudnud Tvrquay sadamasse. Hil

jem oli ta uuesti välja sõitnud. Sest

on ee.võistlused käimas. Viimases voorus või'
tis R. Pruun O. Maueri, Boc* * — A. Maueri, N*

Hiina uue valitsuse juht Jin-Sen.

Resev ja E Scheei leppisid viigiga, kuni O*
Saareke sai loobumisevõidu RumjaniseviltTurniiri seis on järgmine: O. Saareae 2—Op.»

E Scheel ja N Resev ä ll/a p., Bock ja

saadeti teda otsima, kuid need otsimised
on seni jäänud tagajärjetuks.
*

Pruun ä i—l p. 3. voorus kohtavad Scheel
—Resev ja Bock—Pruun.

Paretnusjärjekorra turniiri võitjad selguvad

käesoleval nädalal.

Tänaseks selgus, et kartus on olnud

enneaegne. „Ähto" saabas lcupäewa
Torquoy sadamasse. Mõlemad vennad
Walterid on tervise juures. Seekordne

Matscbis N. Kütiis ja R.Pruun onsenimän

gitud kahest partiist lõppenud esimene
viigiga, kuaa tei>e partii võttis Küttis.

1932. a. Narva maleesiwöistlustest

reis on olnud oga eriti raske, sest käesoleval sügisel ja talvel on erakorralised

lubatakse võtta osa muksimaa'seit 16 maleta

tormid.

jal, NEMS’ist 9, ,svjaL“ — 6 ja arvatavasti

saadik on purjek kadunud. Päästepaat

meisterklasfis
.Astrast* 1. Turniir kestaks normaalse.! kaks
kuud.

maksu-wõla katteks müügile.
Wümasel ajal on mitmed Narva kr. väärtuses. 25. jaan. s. a. müüakse
ärid sattunud rahalistesse raskustesse.
Nii läheb 19. jaan. s. a. kell 11 homm.

sid avalikul väljapakkumisel 1215 kr.

Peetriptats nr. S P. Sidorenko saapa

väärtuses.

kaupluses oksjonimüügüe 19 paari mees-

terahwa jäärjaapaid, mis hinnatud 305
kroonile. 20. jaan. kell 11 homm. müüak

se avalikul väljapattumijel Westervalli

tän. nr. 6. asuvast K. Sarapi saapakauplusest mitmesuguseid jalanõusid 506

samast kauplusest mitmesuguseid jalanõu

2l. jaanuaril s. a. kell 12 päeval
müüakse tulumaksu võla sissenõudmiseks

Peetriplats nr. 4 asuva restorani omaniku M. Elissejewi vallasvara, mis koos
neb puhwetikapist ja einelaua riiulitest,
hinnatud 173 kr 88 sendile.

Protokoll märgib eksimusi...
Kaks ühe vastu. Narwa elanik Wladimir Potiakow awaldas politseile, et Roman
Utkin ja Sergei Pahow olewat löönud teda.
Kaebuse põhjal toostati mõlemale protokollid.

Kukk, Õun ja haavapaknd. Tudulinna walla mehed Joosep Kukk ja Rudolf Õun
ei teadnud seda, et puid ei tohi laduda raudiee maa-alate, ning kuhjasid Sonda-Mustwee
kitsaroopatiset raudteel Piilsi raama kohal raud
tee rendiplatsi oma haawapakkudega täis. Asi
protokolliti.

Retsisid loata ja piletita. Wastutufele wõetatje Alfred Mühlderg, kuna ta reisis
piletita za wastawa loata kaubarongil Narwa-tallinna liinil. — Meinhard Härmut süüdista

tikus kohas rikkusid rahu Wasknarwa elanik
Feodor Kriworukow ja narwalased Jwan Afanusjew-Riisow, Konstantin Kuiwa ning Skarjatina mallas elutfew Ioan Kalikow. — Tiido
Aiman, kelle elukoht Narwas, pidas toata laskeriista.

Wargusi. Lkarjatina wallas, Sagriwje
külas elutserv Jwan Bankirow tuli läinud ree
del Narwa wilja jahwvtama. Jätnud oma ho
buse Peetriplatsi ääres afuwa Laost wiljaweski
õuele, läks ise weskisse. Mõne minuti pärast
tagasi tulles märkas talunik, et tema reelt on
kadunud lambanahkne kasuk, mille wäärtus

26 kr. Kahjusaaja kahtlustab warguses tund
mata isikut, kes tema kaaslase reelt aitas k litte -

takse selles, et ta samal päewal reisis kaks korda
rongil sõidupiletita.

puid maha wõtta. Marguse kohta koostati kri
minaalpolitseis protokoll. — Olga Nudilt warastati mõni päew lagast Narwas, Suures täna-

Peremeheta hobune. Protokoll koostati
narwatasele Johannes Lsfensonile, kuna ta

was afuwa wene pühapäewakooli esikust lapse
kelk. Marguse läbi saadud kahju 2 kr. 50 s.

jättis oma hobuse järelewalweta tänawale, kust
politsei selle koristas.

Tarvitasid omavoli. Narwa elanik
Alfred Hmdrekfon awaldas ametiwõilnudele. et
Feodor Bulkakow ja keegi Munaku nimeline isik

olewat tarvitanud tema wastu omawoli. Sa
mal põhjusel wõetakse wastutusele Narwas
elutfew Mart Gorjantjchenko Jakob Matwejewi
awaldufel.
Pistekstmusi. Narwalane kodakondsuseta
Nikolai Tihomirow elas iganenud peatusloaga.
— Narwa elanik Aleksander Kalberg eksis kaitsewäeteenirtuse seaduse wastu. — Joobnult awa-

Kuulutage

„Põhja Eestis"

tss
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Teine raputas tzpead. »Üks meist peab jääma

ametis, laadides temale suuri pakkkaste. Õli või

tingimata, et jälgida, mis nad teewad. Pealegi
mina ei usu, et meie mõlemad pääseme põge
nema. Ja lõpuks tahan ma jääda siia!"
Melander mõistis, et kõik edaspidised sõnad
on kasuta. „Noh, mul on, Jumal tänatud, pikad
koiwed. Ja meie skandinaawlased võidame kõik
maratonid. Soomlane ma küll õieti pole, aga
minu emaema oli soomlane. Nii siis on minulgi
seda verd." Ja ta lobises edasi, varjates sellega
oma ebamugavust, mis teda valdas, olles sun

matu hüpata vette, ilma laevalt ehk kailt mär
kamata. Pealegi oli vest kohal, kus seisid Trewa
nion ja Melander, väga madal. Kes tahtis põge
neda siit, oleks vajunud jmutta, enne kui oleks
jõudnud veeni, mis oleks olnud ujumiseks kül
lalt sügav.
„Siin pole midagi peale hakata", tähendas
inglane, ja rootslane oli samal arvamisel.

nitud lahkuma sõbrast.

„Ma lähen kuuri ja vaatan, kas ma võin
leida mõne petroleuminõu", ütles Trewanion.

„Hea küll", kostas teine. „Ma tulen ühes ja
peidan end garaashi, kui ilutuli läitub, siis pole
ma enam kaugel wärawatest.Ma jooksin kui va
nakuri ja üks, kaks, kolm on politsei siin. Head
õnne seni!" Nad surusid vastamisi kätt ja ronisid
siis sara ja aedmüüri vahelisele kitsale rajale.
Auto astmel leidus üks kann petroleumi. Sel
lega läks Trewanion kaile tagasi, kuhu oli kuh

jatud tühjendatud pakkkastideft suur hunnik
hõõwlilaaste. Nad olid kuivad ja oleks liigruttu
läbi põlenud. Ta otsis ühe tüki niisket kotiriiet.
Siis kruvis ta petroleumikannu lahti ja asetas
höövlilaastudele. Siis läitis ta tule, varjates
seda esmalt oma kehaga, nii kaua, kui ta oli
kindel, et see ei kustu enam.

Nii pea, kui ta oli kindel, et ei kustu, vis
kas ta tulele niiske kotiriide tüki ja kargas tagasi.

Suits ei paistnud silma, sest merest hoovas

„Kuis oleks, kui asetaksime mõne nendest pakk-

kastidest müüri ääre ja katsume ronida üle?"

„Peaaegu võimatu, ilma et ei nähta, kuigi
siin on päris pime. Kas teie siis ei märganud
okastraati aiamüüri peal?"
Melander noogutas.

„Wöiksin kihla vedada, et selles ei puudu
elektriwoolgi. Too valvur seal väravas seadis
mingisuguü lõksugi vist. Kes seda puudutab,jsaab
laengu, ehk paneb töötama alarmmehhanismi.
Wiis kallist minutit läksid kaotsi kõheldes pakk-

kastide varjus, trewanion pidas õigeks, et ai
nult üks neist peab riskima wälja minemisega,
kuna teine peab jääma kohale valvama. Uks
neist ülesannetest polnud ohutum kui teine, aga
mis iganes võis juhtuda, Trewanion ei tahtnud
minna kutsuma abi. Ta ei leidnud küll mingisu
gust põhjendust keeldumiseks, aga Melander osu
tas ühe oma märkusega, et ta näeb teda läbi.

„Preili Maclaren peab olema kusagil siin lähedal", ütles ta. „Kas ta ehk ongi büroohoones?"
„Usun, et vaevalt. Kas teie ei pannud tähele
kuidas mehed vabalt ühest toast teise liikusid,

Nr. 6

A1 ais 8 ase Elu

Raske

MNWENTUURI W8LIAM00GI/

Müügile

aja tõttu tulles wastu oma lugu
peetud ostjaskonnale ja wähendades

hooajast järele

tulevad kõik kaubad suure hinna

15. jaan. — I. weebr.

alandusega. Suures valikus daamidele

Suurim läbimüük, odawam °/0.
Palun külastage ja veenduge. Palun jülgige vaateaknaid.

jäänud suurt kauba tagavara
korraldan

sukad, kombineed, schlüpferid villa
sed rätikud jne. jne. jne.
Kosmeetika ja kirjotastarbete lõvetamise tõtta

Joh. MUTTIK & Ko

tulewad need kaubad alla wabriku hinna 10 — 15 °o
müügile.

Joata tän. 22.

Moe, pudu ja pesuäri.

Suur Inwentuur wäljamüiik

A.-s. „W IL L’a“ pXTs„r., 15.-30. jaanuarini s. a. 23J5T

"1 see odaw on «■ aasM ja e, ^ MV*. ^ T
17. jaanuaril, s. a. kett 18. raske õnnetuse läbi uinus igavesele

unele meie armas õde

Hallo!

Moodsate tantsude kursused

H. Küttim

Marli Jaanson

dipl tantsuõp.

Kistupanek 19. jaan. kell 17.30 Narvas 6-es Peetri tän. 4.
Ärasaatmine leinamajast 20. jaan. kell 14, Peetri kirikusse ja
sealt koguduse kalmistule.

Kõikide tuletõrje seltsi liikmed ja külalised!

Võistlemata hindadega EINELAUD ÕLLEGA.
Narva Peetri Vabatahtlik Tuletõrje Selts, Malmi tn. 4.
Einelaud soojade söökidega, õlle ja karast, jookidega.

LÕUNAD 40 SENTI

assit. hra MEINHARD ROSIN
maistre de Danse Tallinast.
Avan neljap. 21. jaan. kell 8 õht. Peetri tuletõrje
seltsi saalis moodsate tantsude kursused

Daamidele ja härradele, noortele ja vanadele laupäeva

õhtutel tanisusõprade tungival soovil järjekorralised

Tantsuõhtud. Sissepääs vabatahtliku maksu eest.

Kavas 1931.[32. a. hooaja tantsud:

Kõige austusega Majandusülem.

11 ■■■**!* 4» Slow Fox, tango, Fox-

Walusas leinas: vend, õde ja omaksed.

nilWlMdflf trot, Inglis-wals.

Kerge õppeviis, elegantne inglis stiil.
Kursuse osavõtumaks daamid 2,50 ja härrad 3 kr.

NARVA TEATER € VÕITLEJAS >
Laupäeval, 23. jaan. keif 830 õhtul

„Ertonla“ teatri külaskäigu etendas

„Saatan“

Louis Verneul’1 dr. 3 waat. kaastegevad: Erna Vitmer
ja Asta Lauter. Pääsmed; 1,50—35 s. Õpilased 0 25 snt
Pühapäeval, 24 jaan. kell 3.30 päeval rahvaetendus

Isiklik vastuw. igap ke la 1- 2 p 1.
P. t. seltsi saalis

tuba

„0 M A“
Uuesti awatud

valmistamise wõimalus.
Väike-flguli tän. nr. 5.

irEliseLekstein

Sama päeva õhtul opereti rahvaetendus

Silma.- slse- ja
lastehaigused.

..Ilusaim naistest"

lirva, Suur li. 14.

V. Kromme operett 3 vaat. Pääsmed: 0,50 - 0,25 snt.

Wastuwõtt:

kella 11--1 ja 5—7.

teatab, et 26. detsembril 1931. a. öösel põlend ära
kaks Eesti-Loydi poliisi Ns 1359 5 kaupade peale ja
135934 maja peale. Palutakse neid maksvusetuks
lugeda.

mannl ja Ko firma all.

Seltsil on kindlustusi üle 20.000.
Vastutuskapitaiid üle 50.000.000 snt.

Narva vorstitööstuse 8. Dokukini, J. Vol-

Narva, Valge tän Ns 15—16. Telefon 59.
Alates oma saaduste pakkumisega meie

siht on hindu tõstmata anda lugupeetud
ostjaskonnale igat sorti kõrgeväärtuslik vors
te, valmistades ainult värskest lihast.
Valmistusel eeskujulik puhtus garanteeritud,
Soowitame suitsushinke, vorste jne.

Nõudke igast vorsti- ja toiduainele

kinnisvarad Tartus, Riia ja Tähe tänaval. Väljamakstud
kanjusid üle 80.000a 00 sendi. Tegevus kasvab iga aas
taga mitmekümne protsendi võrra.
Edasikindlustus 5 välisriigis.

Agentuurid: härra H. LiLL, Jõhvis.

„ A. HOCHMUTH, Narvas, Posti t. 38.

Virumaa Peaagentuur: Rakveres, Viru

kaup.ustest.

m ustel

Kindlustus: 2-kordnekivi
maja kesklinnas.
Kirjad slt. ,.2.500" all.

TOIMETAB SOODSATEL TINGIMUSTEL

Tule-, elu-, koduloomade-, rahe-, murdv arguse ja klasi kindlustusi.

win laenata headel tingi*

Z50(kr.

Peakontor. Tartus, Riia tän. 41, omas majas.

Vorsti tehas

Obligatsiooni wastu soo-

Permisküla Tarvitajate Ühisus

Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

üürile anda. Elektri walgustus, omaette sissekäik, toidu

^Kroonimata kuningas"

H, flnto näid. 3 vaat. Pääsmed: 0,25 snt.

Annan ka eratülide üksikutele.

Mööbliga

Pangas.

Austusega: 8. Dokukin, J. Volmann ja Ko.

»Piida Eestit
Soovin osta

186

187

nagu poleks uksed olnud lukus? Mulle näib ei
ta ei ole seal, samuti arwan, et nad pole sulge
nud teda ka kusagile taharuumidesse. .Ma mõt

kawad teid, kui leiawa."
„Seda ma tean. Aga ma olen walmis sellega

lesin selle üle järele. Teie luulsite, mis nad ütlesid

Korraga haaras ta tugewasti oma sõbra käsiwarrest. „Kas teie suudate lugeda laewa nime?"

laewa kohta? Ma usun, nad tahawad pageda
merele, ja sel juhtumil on kõige tõenäolisem, et
preili Maclaren on juba pardal."

Kuu oli wahepea! ülesse tõusnud, ja selle
walgel wõisid piilurid märgata kui usinasti ini
mesed Valmistasid laewa ärasõidule. See oli
õieti üks wana laew, Melander, kes nii mõndagi

ieadis neist asjust, tunnistas aga, et laew on
hästi remonditud ja Varustatud uusima õli- wöi
elektrimootoritega, mis tõotas Võimaldada soowikorral kaunis nobedat sõidukiirust.

„Üks põhjus lisaks, et üks meist peab jääma
fiia", arwas Trewanion.
„Üks põhjus lisaks, et üks meist peab jääma
siia", arwas Trewanion.
„Kui meie ainult nende tähelepanu saaksime
kuidagi kõrwale juhtida, siis katsuksin ma paoskleda wärawa kaudu. Prr!" wäljendas Melander,

„m nii külm. Ma soowiksin wõimalust suitse

riskima."

Trewanion pingutas waadata läbi hämaruse.
Ühe kaarlambi helk walgustas laewakülje! 'tuh

milt sõnu „Iack Johnson. „Tähendab, see ongi
siis „Iack Johnson", mis pidi tulema Poole'isse",
pomises ta. Ja tõsiasi, et Brolin oli ühes oma
salakirjas maininud selle laewa nime, kinnitas ta
weenet, et Mona hoitakse wangisiatult sellel laewal. Ta peas hakkas küpsema plaan, kuid ta ei
öelnud sellest sõnagi.

„Siis weel midagi", sosiskles Melander. vaa
dake neid kaste. Kõigile on kirjutatud „Wosworistsaldaw söötaine." Mis see wõiks olla?"
„See on wabriku maskeerimiseks. Patendi pä
rast peawad nad midagi walmistama, et juhtida
oma tõeliselt tegewuselt, mis see ka iganes oleks,
tähelepanu kõrwale. Kaup, mida nad nii usinalt
laewale laadiwad, pole kindlasti miski söötaine.

Selle peale wõib mürki wõtta. Praegus ei taha

väikest
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Pakkum. ühes hinnaga

saataNarva,Tuleviku 1.17—1
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Hais-, sugu- ja sisehaigused

C

Wastuwõtmine äripäewa-

ca

Joala tän. nr. 19
Sinka majas (Juhkentali

JV

Jõhvi jsk. ja Alevi arst.
Viibin 11 st s. k. p. Tartu

Sõna ^suitsetama" andis Trewanionile uue
kawatsuse. „Mul on üks plaan. Paneme selle
risu siin põlema. See annaks neile kõigile tööd,
ja teie wõite rahulikult wärawast wälja hiilida."
„Ia teie?" küsis Melander'
„Mina poeksin kusagile warju.2
„See on saadana ohtlik. Mis siis, kui need

teatama politseile. Teie oskate ometi Poole'isse

siia. Kui bande wõtab waewaks hoolsamalt otsida,

vis Rakwere tän nr. 2 Saiki
majas. Minu ära oleku ajal
täidab minu ametikohuse
ja võtab haigeid vastu Jõh
vi haigemajas Dr.Schamar-

kelmid otsiwad platsi põhjalikult läbi? Nad huk-

siis pole loota mingisugust pääsu."

dln Kuremäe jsk. arst

Ülikoolis linna-maaarstide

kursustel. Võtan haigeid
vastu ainult igal laupäe

val ja pühapäeval jõh
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_ Dr.
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del kella 11-1 ja 5—7.

meie nga enam aega raisata. Ükskõik kuidas peame

„Ma lähen suurele teele ja siis wõian koost
läände. Kindlasti juhtub tulema mõni auto, mis
wõtab mind peale. Ma tahaksin ainult, et teie
tuleksite ka ühes. Heameelega ei jätta ma teid

>

ca

Dr. M Heinriehsen-

tada."

tagasi minna?"
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