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maailma, võttis õige suur osa Euroopa
avalikust arvamisest jaapanivastase sei

sukoha, samuti loodeti kohe, et «aru
saamatus* lahendatakse teiste suurrii
kide survel õige kähku ja et Jaapani

valitsusel eneselgi on piinlik, kuna
teda olevat üllatanud ainult «kõrge
mate sõjaväelaste omavoliline kiike*
Mandschurias. See oli põhjani ekslik
arvamine ja võis tekkida ainult Jaapani
ja Hiina tõsiolude mittetundmisest.

Urge unustuse uuendamast Aluta

guse ja M suurema, vanema ning
loetavama ajalehe «Alutaguse Ela"

III. aastakäik

schuuria vallutamine, kuna see maa
õieti polegi kunagi suure Hiina tõsi

seks provintsiks olnud. Jaapanil on
aga näiliselt tarvis Hiina poolt amet
liku sõja väljaprovotseerimist, et siis
duses siplevale Hiinale tema loomuli
kud piirid ette dikteerida.

Selleks anti kohutav löök Hiina
suurimasse linna Shanghaisse, sellesse
Kaug-Ida Chicagosse.

Jaapani pealetung siit on pannud
kogu maailma peadmurdma tema sih
tide üle Hiinas.
Kaks kollast rassi on kohutavalt
sigivad. Jaapanis on iga vähem kui
maalapike üles haritud, aga ka kõige
hoolsamal harimisel ei jätku rahvale

omamaa riisist.

Jaapan on täielikult elektrifitseeri
tud maa: sellisena asub ta Ühendrii
kide järel teisel kohal maailmas. Jaa
pani tööstus ja kaubandus on teinud
pärast sõda Venemaaga määratuid
edusamme.

kõik. „Alutaguse Elu" on lohutajaks raskel
ajal ja näitab teed paremasse tulevikku.

VarjeT kii lamõrtsu kadta bat i.

jatkata, et omandada elektri-inseneci kutse.

Uue-süsteemiliste wälkesiwõistluste

esimene turniir,
millest wõttis osa 13 maletajat, peeti neljapäe-

wal NEMS'is. Neli tundi kestnud mängu jä
rele saawutas esikoha Pruun 1, 2. Pruun 11,
3. Reserv, 4. Saareke, n. O. Mauer, 6. Maurer.

Käesolewa aasta meistriturniir ka

be 1 a m i s e s algab 2iENS'i korraldusel
n eebruari alul.

Kreenholmi Naisseltfi esime
ne peakoosolek.
Läinud laupäewal pidas Kreenholmi

konnana, kuna nüüdsest peale hakkab te

nende juurest leiti taskurätikud, mis õn
netuseks kandsid Kangrode nimetähti.

et kohutama mõrtsukatöö Warja külas,

Plekid neil rättidel ei osutunud mere-

kus 23. nowembri õhtul tapeti kaup
mees Eduard Kangro, 53 a. mana,
Olga Seestrant, 34 a. mana, ja surmamalt haawati Marie Kangrot, kes
1. detsembril haigemajja suri, olid

plekkideks. Muid süittõendusi kahtluse-

aluste wastu ei leitud ja nad wabastati wahi alt. Edasine juurdlus selgitaskt, et roimariteks on hoopis teised

rikuulist m tormati siis kauplusest elu
tuppa, kus lasti maha kaupmehe kasutütar Olga Seestrant ja haa nati surmawalt kaupmehe abikaasat Marie Kang-

lest osaõtt oli wäga elaw. Teatawasti
töötas selts seni Narma Naisseltsi osa
gutsema iseseiswalt. Uus selts on juba
jõudnud enda ümber koondada üle sajaliikmelise naispere.

Peakoosolekul waliti 9-liikmeline juhatus. Sisseastumismaksuks määrati 20

snt., liikmemaksuks — 30 snt. Koosole
kul mõeti wastu uusi liikmeid üle kahe

rot. Selle järgi puistati maja läbi, kusjuures sularaha leiti ainult 30 krooni,
peale selle 70 rubla wene hõbedat. 4

mana, Eduard T o o w i s, 34 a. mana,

isikud. Läbiotsimisel nende juures saadi
osa rööwitud asju kätte ja roimarid tun
nistasid oma kuritöö üles.
Marja roima peameheks oli Leonhard

ja Elmar Haug, 24 a. mana. Sa

Toobis, kes oli sel ajal Kiviõlis ehitus

maid asju. Lahkudes rööwlid kallasid
oma ohwrid petroleumiga üle ja panid

Harva - Tallinn võistlevad veere

põlema. Mäleta masti surmani haa matud

7. weebruaril on Tallinnas, Narma
— Tallinna linnade-Võistlus weeremängus. Rcrrwat esindab kümneliikmeline
m eskond: Tauberg, Kangro, B ös, Sur
man, Borhordt, dr. Hoffmann, Hauswalter, Baart, Batel.

ettekawatsetud plaani järele toiminud

mennad Leonhard Toomis, 31 a.

mal päewal tabati Rakweres Leon

hard Toomis ja Elmar Haug, kes

tööde ettewõtjaks. Ta oli saanud kuulda,
et kaupmees Kangrol on kodus suurem

kuldsõrmust, kuldkäewõru ja muid mähe-

Marie Kangro toibus wohepea! ja tal
läks korda tuld kustutada ning järgmise!

Kui nüüd Manschuuria tüli pärast
Hiina 400 miljoniline rahvas Jaapani
kaupadele täieliku boikoti kuulutas,

Sope külas, Püsfi mallas, tehti kor

Napoleoni teekonnaks Moskva.

Narma raudteepolitsei komissar Aleksander

S o l n s o n on lõpetanud tehnilise
instituudi Pariisis ja omandanud elektri-abiinseneri kutse, mille kohta wastaw diploom

rööwlid palusid tallanahka ette näidata.
Niipea kui kaupmees Kangro hakkas riiu
lile lähenema, surmati ta kahest re nolw-

Läinud pühapäewal Narma krimi
naalpolitseil läks korda kindlaks teha,

mise toimepanemiseks organiseeriti siis
3-liikmelise jõuk, kuhu kuulus Leonhard

nak rahvuslikult ärganud Hiinasse

Harvu komissarist elektrl-insener.

Raisselrs oma esimese peakoosoleku, mil

summa sularaha ja wäärtasju. Röörvi-

Võibolla kujuneb jaapanlaste rän

4,2 ja — 64 wahel. Niiskust õhus 4,7c o. Õhu
rõhumine 760,6 mm. Tugew lumesadu. Pilwirus.

Veretöö kordasaatjaks kolmeliikmeline jõuk.— Kaks roimaritest vahi all,
kolmas tabamisel.

Eduard Toomist tabamiseks, kes elab

neda „hea lõpp*, seda ei suuda ennus
tada ka kõige paremad oludetundjad

ma oli 6.7 kraadi. Õhutemperatuur kõikus

Komissar A. Solnson kawatseb õppimist

mõeti mähi alla. Kolmanda roimari,

siis on Jaapani tülinorimine kõigiti
mõistetav. Milliseks aga võiks kuju

Õhurõhumine 633,9 mm. Sademed. Täieline
pilwitus.
Ülewaade pübapäewal, 31. jaanuaril: Kül

poolt.

tööstuse seisukorra kohta.

Vastupidist võib aga öelda Hiina

kraadi külma. Maksimum-õhutemperatuuc 0,0°.
mnnim-õhutemperat.—6,2°. Niiskust õhus 68"/o,

töö tunnistati heaks instttuudi erikomisjoni

„Alutaguse Elu“ teab kõik, kuuleb kõik, näeb

vägeva võitjana korra tollele korralage

Kreenholmi meteoroloogia jaam teatab:
esmaspäewa hommikul kell 7 oli Narmas 0,3

wälza antud, Witmaieks eksamitööks oli alaliswoolu elektriiaama ehituse plaan, missugune

tellimist 1. veebruarist.

hästi**% Saanud täielikuks peremeheks
Mandschuurias, noris Jaapan edasi kuni

jaiks ei saanud laia ja rikka Mand

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

T«gew lumesadu.

«hilistele lootustele, et kõik lõpeb

Avaliku ja ametliku sõja põhjusta

laupäev.

Kuu 20 s., 3 kuud 60 s.,

postlagentuurid.

Jõhwis, teisipäewal. 2. Veebruaril 198A. a.

avalikule arvamisele ega Rahvasteliidu

lutama.

Üks kord nädalas iga

Tellimisi võtavad vastu

Jaapan ei annud tolligi järgi Euroopa

hirmuvärinas vabisev Hiina on tahestahtmata sunnitud Jaapanile sõja kuu

< a nädalas.

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

kõik postkontorid ja

Jõhvis, L. veebruaril.
Kui Mandschuuria konflikt häiris
Rahvasteliidu ja kogu tsiviliseeritud

Tellimisehind postiga

raldus.

*

8. detsembri! l. a. mäletawastiMarja
mõrtsukatena mõeti mähi alla Kristjan
Lipp, 28 a. mana, Purtse-Liima külast,

ja August Warjunurm, 43 a. mana.
Aserist. Mõlemad mehed olid mõrtsuka-

töö õhtul wiibinud Marja külas ja

Toomis ise, tema wend Eduard Toomis
ja Elmar Haug. See 3-liikmeline jõuk,
warustatud rewolwriga ja vintpüssiga,
läks 23. nowemdril Marja külasse, kuhu
jõuti kella 8 paiku õhtul Marja külasse

hommiku! weretööst naabrite kaudu ametiwõimudele teatada.

Tabatud roimaritest Leonhard Too
mis on Vallaline ja wiimasel ajal elas
Rakweres. Elmar Haug on samuti waltaline ja elas Rakweres, Rohuaia tän.

jõudnud, koputasid röõwlid Kangro kaup.
luse uksele. Kui uks awati, läks meestest

20; ta tabati Weemi tän. nr. 8 elutsema

esialgu kaks sisse, kuna üks jäi wäljas
walcvet pidama. Kauplusesse läinud

lapse isa ja elab Püssi mallas.

Zda W. juures. Eduard Toomis on 2

kümne.

mängus.

Narwas 375 Lelefoniaborrerrtt.
Nar va telefonikeskjaamal on 375 abo

nenti. Kõnepunkte Vallamajades 1, pos
titaludes 1. raudteejaamades 2 ja paralleelühendujefeadeid 19 Garantiaga kõnepunkte Narmas ei ole

*

**

Erakondade ühinemised on toonud

valitsuse kriisi. Kogude ja koonduse
erakond, kust ka riigivanem oli, kut
susid läinud nädalal oma esindajad

Hiina, kuulutas sõja Jaapanile Küllll.-tÖÖStlIS!flUn HurVS «IM Mli.

valitsusest ära.
See oli teatavasti koonduslaste nõue

—Ettewalmtstused söjatege-

juba ühinemise sobitustel. Kuid ka
kogumeestel oli tahtmine valitsust

gutakse wabatahtlikke ja

ümberkujundada.
Ühinemise tuhinas näis, et tahetakse

sotsialistidest lahti saada. Oli ju ko
gudel kõik juba kättesaadud, milles
K. Pätsu kabineti moodustamisel sot
sialistidega kokku lepiti. Põllutöökoda,
krediit-kassa, raudvara seadus ja mo

ratoorium on küllalt mahlakad suu
täied, et õigustada kogumehi sotsidega
valitsuses olemise aega.

Sotsialistide nõudmiste täitmised
aga hilinesid. Kriis tuli liig ruttu.
Kui nüüd uuest valitsusest sotsia
listid välja jäetakse, on kahtlemata

neil piinlik oma valitaskonna ette

kõrvale ?

Kui arvestada kodanliste kongres
side meeleoluga, siis peaks see küll
nii tulema, kuid see oleks jäädava
kuristiku avamine kodanlise ja sotsiaistliku rinde vahel Eestis.

näiteks Pärnus ja Tartus on asutatud
osakonnad. Suurt mähet selles aga
ei olewat, sest Narma esindus täitwat

(Ettevalmistused sõjategewuseks on
käimas: kogutakse Vabatahtlikke ja

osakonna ülesandeid. Ka nõuab esinduse
ülalpidamine märksa wähem kulu.
Amasõnale järgnes endise majandu-

annetusi. Kindral Tschiang Kaischeki kõige paremad mäed on lii
knmaS Rangkingi poole, kus asub
sõjawägede ülemjuhataja peakor

seministri M. Punga kõne riigi majandusest. Kõneleja rõhutas eriti seda, et
majanduslik edu ja arenemine on kind-

ter. Iga juht ja iga sõdur on mal
wast puukuurist. Kahju tõuseb esialgse
hindamise järele 221 kroonile.
*

Tööstuse katlaruumi margad tungisid
läbi akna ja sealt wärwimise-ruumi, kus

*

Kindral Tschiang-Kai-Schcck saatis
wälisriikide konsulaatidele Schanghais
telegrammi, milles öeldakse: „Mioa kannatlikumad me oleme, seda agressiiwsemaks muutumad jaapanlased. Hiina saatus

Hiina Väeosad Da°Ling-Ho kaitseliinil,
kus praegu hiinlased kõige paremini ma
iustatud.

on hädaohus. Ükski Hiina kodanik, kellel

on patriootilist tundeid, ei suuõa rõhu
mist jaapanlaste poolt kauem kannatada.

On tulnud aeg, kus Hiina walitsus ja

tema sõjamägi peawad tõusra rahmusliku au ja olemasolu kaitseks."

See lõhe ei tuleks kasuks, sest
võib tulla aegu, nagu seda on olnud
minevikuski, kus sotsialistidega on

hädavajalik ühine rinne kolmanda
vaenlase vastu.

Ka praegu oleks front seinast-seina
meie majanduslikku vastupanu kõven-

dav. Ohjeldada on ikkagi mõlemaid
tiibu niikui nii vaja.

lustatud ainult siis, kui riigis Valitseb

kindel ja Sigusline kord. Sea

dused ei tohi mitte katsejänesteks olla,
nagu meil seda kahjuks praktiseeritakse,
maid peawad olema läbimõeldud ja vüsiwad. See on eeltingimuseks sihikindlale
majanduslikele arenemisele.

Laenuprotsendi alandami

sest, rms praegu läbi Viimisel, armas kõ
neleja, et see kergendab küll laenu wõtnute seisukorda, kuid on juureks raskuseks neile, kel tuleb laenu teha. Pangad
kaotawad palju merd ja wäljaspool ra-

haasutust sigib rahaturg, mida ei saa
reguleerida mingisuguste seadustega. Ka

stsseweo -monopoli kohta ei
olnud kõneleja kuigi heas arwamises,

kuna seda süsteemi ei suudeta õiglaselt

mis sõjariistu kätte wötma ja
muutunud olewat.

listid kokkuleppele truuks.
Jäetakse nad nüüd paljaste kätega

bondus-tööstuskoja e si n du s e g o, kuna

kuulutas Jaapanile sõja.

oli see tähelepanu väärivaks üllatuseks.

pillamine praegusel ajal, jäid sotsia

kaubandus-töösiuskoja Narma esinduse
pidulik awamine, millest mõttis osa üle
saja kaupmehe ja töösturi.
Koosoleku awas kaupmeeste seltsi
esindaja J. Kaik, kes omasõnas Lähendas, et Narmal on tulnud leppida kau-

annetust.
Hiiobisõnumeile Kauge-Jda ra
hntnstekoldest — Hiinast on saa
bunud nüüd otsustawam: Hiina

minna. Sotsialistid olid ausad kokkuleppe pidajad. Meie väiksuste ajaloos

muses, mis kahtlemata kergemeelne

Läinud pühapäewal oli „Ilmanses"

wrrjeks käimas üle maa: ko

maad kaitsma minema. Rahwa
meeleolu näib üle õõ täielikult

Uussakslastele tasumaksu küsi

M. Punga kõne riigimajandusest avamisaktusel.

KogrrHiinasõjawaimrrtL kuses.

Murdvargad Iisaku vQruim.-vabriUus.
Kahel korral varastel sissetung äpardus. — Koer ja metsapraaker
segasid vargaid suuremat kahju teha.
29. jaanuari ööl kella 7 ajal tun- tamise tööstusesse. Ära wiidi hulk
gisid margad Iisaku alewikus J. wärwimiseks toodud kangaid, millest
Trambergi wärwimise ja manu- osa hiljem leiti tööstuse lähedal ole-

arwati kangad feiswat. Seal kangaid ei
olnud, pealegi kippus wargaid segama
koer, kes oli jäetud wär vimise-ruumi.
Seejärgi margad olid teinud katset tungida sisse tööstuse Välisukse kaudu, mille
üks klaasruut oli purustatud, nähtawasti
lootuses, et wõti on uksel ees- ja ust wõib
keerata lukust lahti. Kui seegi lootus läks
tühja, murti sisse kõr aaltoa akna kaudu,

mis ka õnnestus. Kangastest läks roarastel korda ära wiia ainult osa, kuna
kõrwaltoas korteris olem metsapraaker
ärkas krabina peale ja segas wargaid.

Kui ta tuli wälja maatama, olid mar
gad ühes kangastega juba kadunud. Hlljem leiti suurem osa ärawiidud kangas
test umbes 50 meetrit tööstusest eemal
olemast puukuurist, kust nähtawasti wargad kawaisesid kangaid edasi toimetama.

Asja kohta ameitVöimud alustasid
juurdlust.

läbi wiia. Mäluni akiisendused

peaksid olema ainult ajutised. Kr o oni

kurssi tuleb hoida, wastofe! korra!
satub meie majanduselu segadusse, mille

tagajärgi on raske ette näha. Ent mahendite walikus krooni hoidmise! peame

olema mäga ette Vaatlikud; kui ärilist
läbikäimist ja wabadust meelgi kitsenda
takse, siis äh 1’otbob meie kaubandus ja
tööstus kängu jääda —
Terwitusiga aktusel esinesid abilinna-

pea A. B a ch m a n n. E. P. N. osakonna juh. H a n st n g, Majaomanike

Panga juh E ll e r t, majaom. esind.
A. Pahla, töösturite esind. P Sent*

ming, wäikekaupm esind. Kops,
kaupm. estn J. L u st. Kr.-P N. osak.

juh. B. Dultz ja t. Lövusüna üttes
kaub.-tööstuskoja liige K. Ratasepp.

Selgituseks.
Meie lehe 9 das nr -ls toodud sõnumi koh

ta oksjonist Suur tän. 3ä asuwa mööbliärl
omaniku J. Kiroistiku juures, kus pidi minema
müügile kirjutuslaud, teatatakse meile, et oksjonimüüki pole olnud, kuna see oksjon on ära
muudetud.
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POLIITILISED KIHLUSED.
Rahwaerakonna ja tööerakonna Narwa tuusad
on juba jõudnud ühinemiseks wastakuti kihluda.

Kella-viie-tee jutt.

Ajalehest.

Mrrfutamtnel sealpool Rubikoni. — Kuhu jäid edu- ja wadameelsuse rüütlid?

Sülitamine kuldwafikatele. — Maamees lõod enesele wastu rinda. Kõue
pilv, Lõuna-Eestist. — Aks vaesusetunnistus.
Nüüd siis wõib öelda must valge

käkitegu sugugi meelt mõõda. Maamees

peal: liisk on langenud, meie tseesarid
on astunud üle Rubikoni. Siiapoole Ru-

lööb enesele wastu rindu ja küsib, kas
siis mina mees ei olegi, kas minu arvamist ei küsitagi? Kannatage ikka pisut,

bikoni jäänud kodanik näib olewat pi
sut jahmatunud — nii äkki tuli see weriwaenlaste ühinemine ja, nagu kurjad
keeled räägiwad, isegi musutamine awalikus kohas, rahwa kõlblisemate poegade
silma aü.
Öeldagu siis weel, et eestlane on jehoowalilult pika ^wihaga. Mitte sugugi.
Kui talle kaikaga midagi selgeks teha —
ja neist ..kaikameestest" ei ole meil wii-

mafel ajal puudus, — siis on ta kohe
valmis, oma naha päästmise huwides,
ilmutama wennalikku armastust ja liigutawat alandlikkust. Agaruses sülitatakse
partei kuldwafikatele otse näkku, kistakse

nad pukilt maha ja püstitatakse uued,
mille ümardamine wastab rohkem ajawaimule ja on ka taskule mitmeti kasu
likum. Ideedest seejuures ülde ei räägi-

ta, — laine ja lillm mõistus on riigi
mehe esimene woorus; romantika elab
meie päewil waid weel mõne tütarlapse
südames.

Seepärast ei maksa palju imestada,
et asunikud, kes armastasid endid titu
leerida edumeelse ja wabameelse maawaimu rüütliteks, leidsid nii kiiresti ühi
se tee kogumeestega. Tõepoolest, see ühi

nemine tuli nii äkki, et hariliku kadaniku mõtlemine jõudis ainult pool teed
ära käia. Maamees heitis õhtul rahuli
kult magama, uskudes kaljukindlasti, et

aegamööda asjad käiwad, — ja hom
mikul hõõrub juba imestades silmi: to
hoh, küll on aga kanged poisid, wõi ära
jõudsid teha!
Vvpe Imoollõige.

Äkiline armuuim ilmarahwa naeru kiuste ehk apteekrist°peiu ja koolipapast-

pruudi kaasavarata mestttõömine okkalisel eluteel.

LHtum>56ls, ühinemisele!
Ühesihillste seltside ühistöö võimalusi.

Kes kellega Narvas võiks „paari minna* ?
Läinud aasta kewadel sõeluti Narwa
linnahariduskogus ühesihiliste ja üheilmeliste seltskondlikkude organisatsioouide ühendamise küsimust. Asja algata-

ilmelise, pinnapealse teotse
mise asemelepeab astuma
sisukas, arendaw, edasiwiiw,

jäte — A. Bachmanni ja G. Matta —

Kes asjaga peale hakkaks? Kes kel
lega selleks nõnda-öelda peaks «paari

poolt l põhjendati kõigiti kaaluwalt küsi.
muse tähtsust. Hariduskogu wõttiski üks
meelselt wastu seisukoha, millega tunnistati tarwilikuks meie rohkearwuliste ühe-

ilmeliste organisatsioonide wõrgu koon
damine, et sel tee! saawutada tõsist kokkuhoidu ainelise kui ka waimlise jõu poolest. Ci tarwitse siinkohal uuesti rõhutama hakata kõiki neid paremust, mis
sellasest koondamisest tekiwad. Need on
kõigile seltskonnategelastle tuttawad.

Nüsid, organisatsioonide aasta,
koosolekute saabumisel, peab see
küsimus wõtma reaalsema kuju. Iga or
ganisatsioon, kes waatab nüüd tagasi
oma möödunud tegewusele ja koostab
eelseiswa hooaja tegewuskawa, eriti aga
kes mures on oma tulewiku-ülesannete
teostamise pärast, peab küsimusse tõsise-

malt kui kunagi süwenema. Meie ühiskondliku elu järjest suurenewad kultuurnõuded kohustawad meid senise laiutamise asemel asuma seltskondliku töö sü-

wendamisele ja koondamisele. Kerge-

jõurikas kultuuritöö.
minema?"

Lubatagu siinkohal Narwa eesti organisatsioonide liitumise wõi ühinemise
Võimalusi konkreetsemalt puudutada.

Minu arust wõikstd .ühe mütsi alla"
mahtuda Narwas järgmised organisat-

Kõrgemates kihtides on siis õhupu
hastus läbi, toad on tuulutatud ja rühmad istuvad ühise laua taga. Kuid pi
ka mõtlemisega maamehele ei ole see
tega üheilmelisi organisatsioone — ma
jaomanikkude, kaupmeeste, töösturite, käsi

tööliste jne. seltse. Samal põhimõttel
tuleks ühendada wõi liita sportlasi, jahi
mehi j. t. Teater jäägu teotsema iseseis-

jukerdame ilmaaegu ja tolmutame!
Tähendab, meid on lihtsalt ninapidi

looselts, Narwa-Alutaguse Korraldusselts

tele eeskujudele—meie erakondad le, kes

ja Akadeemiline Klubi; 3. kõik.noorsoo
arendamise alal teotsewad organisatsioonid: UENÜ Narwa osakonnad, krist
likkude noorte ühingud, ..Astra", skau

nii õnnelikul kombel ja kiirelt on lahen

did, gaidid ja teised ühingute juures

*

ajal kokku kutsuda juhtiwate seltskonnate
gelaste nõupidamist, et asja soowitawas
sihis liikuma panna.

See sekkalöömine paisub lausa ahwardawaks, nagu pajatawad sõnumikud

Lõuna-Eestist. Vististi on seal soemal
maal inimesed temperamentsemad. Kipu

te-päewad annud neile Vaesusetunnistuse.
Osman-pascha.

nud rühmad on seletanud, et neile ei ole
siduw see «maahääle tegemine". See se
letamine on inimlik, — on ju põllumees-

IL-Jõesuu sotsil iHitseiiidugi sõloJoloL
See, et kaitseliitlased kasutavad kooli võimist, olevat „I tibamata nähtus"
N.-Jõesuu alewis on juba kauemat matu nähtus", kui kaitseliit käib kool
aega teraw wahekord walitsemas kaitse
liitlaste ja kohalike sotsialistide tegelaste
wahel. Läinud aastal wõeti isegi kaitse

liidult ruumid, kus asus laskemoon.
Möödunud kesknädala õhtul pidasid sotsid
alewiwalitsuse ruumides oma erakorralist

peakoosolekut, kus jälle pomme wisati
kaitseliidule. Narwa-Iõesuu alewi kaitse
liitlased ja naiskodukaitslased kasutawad
nimelt algkooli ruume spordiharjutusteks,

sel ajal kui kooli wõimta waba. Sotsia
listid aga arwawad, et see on „luba-

ruumides. Koosolekul öeldi kaitseliitlaste
kohta terawusi ja oldi arwamisel, et täit
seiiitlast ei tuleks kooli ruumidesse lasta.

Siiniuures aga peab ütlema, et kaitse
liitlased ja naiskodukaitslased ei tee koo
lile oma harjutustega midagi halba. Sa
muti ei ole kaitseliidul mõtet mõnd uut
ruumi soetada, mis nõuaks ilmaaegset
kulu, kui selleks kõige otstarbekohasem
koolt ruume kasutada. Narwa ühisgüm
naasiumi Võimlat kasutab näiteks 7—8
organisatsiooni.

August Miljau-agronoomia jfihvi sulaviinamQQJu Z kuuks aresti,
Astuwad Iõhwi rahukohtuniku laua ette
doktor.
Jõhwi elanikus Rudolf ja Magoa Wiüersid,
mees ja naine. Mõlemaid süüdistatakse falawiina müümises.

^Tunnistate end süüdi?" küsib kohtunik
naiselt.

Naine süüdi end ei tunnista, kuid „nahka'
ei suuda ta siiski päästa, kuna tunnistajate
kaudu on ta süü tõestatud. Kas ka mees talawiinaga hangeldas, fee ei selgu. Nii mõisbetakfe Rud. Willers kohustiselt õigeks, kuna Magda
Wiüerstt taristatakse 400 kr. rahatrahwiga ehk
maksujõuetusel ^kuulise arestiga. Peale selle
tuleb maksta 150 kr. aktsiisimaksu.

Lamasuguse karistuse sai ka Kuremäe salawiinamüüza Liisa Päts.

Muskus ja lohakus RauSwere
koorejaamas.

17. okt. läinud aastal rewideeriti Rauswere
küla koorejaama, kus selgus, et tagastantawat
piima ei ole pastöriseerides kuumendatud mitte

normaaltõrguseni, 8o°(£, waio umbes ainult
poole kuumuseni.

danud suurejoonelise koondumise küsimuse!

Nagu kuuleme, on Narwa linna ha
ridusosakonnal kavatsus juba lähemal

setunne ei luba enam ahjutaga norutaba.
Maamees lööb sekka!

Uumbusklikuks ja ettewaatlikuks. Popsu
tab piipu ja arutab endamisi, kas üldse
wõib noid linna põllumehi uskuda, kes
on waid soojade kohtade jahil ja wahetawad tõekspidamist kui särke. Et täna

Ja maamees hakkab mõlgutama mõ

Teeme katset—ehk saame oma selts

Kes algatab asja Narwas? !.
Seltskonnategelane.

Ja eks ole ka need ajad möödas, kus
maamees ainult arutas kannatlikult. Po
liitikategemine on ka temale külge haka
nud. Tema ees on nii kaua saba liputa
tud, et ülespiitsutatud iseteadvus ja ene

ningaid mõtteid. Ta muutub umbusklikuks.

asi ei lahe!

Ja—lõppeks—sel teel tasandame ja

kondlikus elus järele ka meie poliitilis

mõõtma ja üks kord lõikama. Kuid lin
na wurhw on linna wurhw!

takse juba oma juhte õpetama. Ka ähwardustega ei olda kitsi. Lühidasti, suur
kõuepilw ou lähenemas ja wõib tuua nii
mõnegi üllatuse. Seda enam, et ühine

weetud ja rumalaiks peetud! Ei, nisuke

alal hoida oma eriilme ja jatkata sektsioonina wõi klubina oma eriülesannete täitmist n. -õ. tööjaotuse põhimõttel.

«parteilised" wahekorrad.

nisatsioonide tegewus; 5. rühm peaks
haarama ka majanduslikkude ülesanne-

waewa sikku lammastest lahutada: et
oleme kõik ühest luust ja puust, mis me

liselt kui ka wäliselt. Tegewus kooskõla,
kulude kokkuhoid, waimlise jõu suurenemine, suuremate ülesannete Võimsam
lahendamiswõimalus—kõik see on ühine
mise wõi liitumise otseseks tulemuseks.
Sealjuures wõib liitunud organisatsioon

rine". Haridusselts, Meestelauluselts,
Naisselts ja mitmesugused näiteringid
ning laulukoorid; 2. Turismi ühing, Aja-

kooskõlastatama mitmesuguste kutseorga-

meile päewast-päewa kui kaikaga pähe,
et kogumehed on meie waenlased, kelle
ainsaks ülesandeks on asunikkude õgimi
ne ja potipõllumeeste eest sõdimine, —
ja nüüd korraga selgub, et ei tasunudki

desse wõidab iga liik organisatsioone sisu

silume ka enda sassiläinud isiklikud ning

organisatsiooni juhtimine wõiks selles
rühmitises sündida edukalt); 4. rühmas
peaks koonduma ühise ulualuse alla ja

Kuidas, küsiwad asunikud, seni taoti

wana ja omaette teatri-seltsina „WõiLleja" juures.
Umbes sel moel koondades rühma

fioonide rühmad: 1. N. E. S. „Ilma-

töötawad noorte ringid (ka noorkotkaste

laske minul kah suud pruukida!
Ja eks maa hakkagi selle ühinemise
puhul juba häält tõstma. Seal ei taheta
kogu sellest kupatisest hästi aru saada.

sõiman Kustit seaks ja homme lähen ja
annan talle musu?! Säärane tempo on
ju otse hirmuärataw maainimesele, kes
on harjunud oma samme talupojaliku
ette Vaatlikkusega kaaluma, seitse kord

Esmaspäeval kaitses Tartu ülikooli
aulas oma doktori wäitekirja mag. agr.

August Miljon. Ametline oponentidena esinesid prof. N. Rootsi, prof. T.
Lippmaa ja dots. E. Lepik.

Seina ääres seisis haisew raiskwefi, kuna
wee ärajuhtimise kanalid ja raiskwee auk olid
samuti umbes ja haisesid. Ka olid koorejaama
piimaplekid roostetanud põhjadega. Koorejaa
ma omaniku Jaan Aru peale koostati wastutuselewõtmiseks protokoll.

26. jaan. oli asi Iõhwi rahukohtus harutu
sel, kuid lükati tunnistaja ja selles asjas juurd
lust toimetanud konstaabli ülekuulamiseks edasi.
Aru ennast kohtusse polnud ilmunud.

A. Miljan on pärit Tartumaalt,
praegu Jäneda põllutöökooli juhataja.

Uuendage «POliiu Eesti" la

E." toimetus.

«Alutaguse Elu" tellimisi

Sinderbu hakkab krahvoloogiks

elanikud nüüd kohe juba wõiksid end

sisselaskmist oodates magajad kõik

nistatatfe pühaks. Pidulikul koosolekul

linn a-elanikeks nimetada.

Weebruar. 9. weebruaril jõuab

sõitjad sissesöiduaja maha. Seegi tähefõit ei lõpe oh vrideta, kelleks on: 3 ini

wolikoga otsustab ehitada linnavalitsuse
majale uue sildi.

Kaksteist Mhrfamat sündmust" N.-Jõesuns 1932. aastal.

litsentside wäljaandmise hooaeg ka N.-

mest (pääsesid põrutusega), 1 wana mutt,

Jõesuhu. Alewi Valitsus annab wälja

12 kutsikat, 1 pime orikas ja 2 rasedat

litsentsid mängupõrgu awamiseks, suwi-

kassi.

Ikka enam ja enam hakkan mina
endast uskuma, et olen selgeltnägija.

Et mina niisuguse haruldase wõime
oman wõi ewin (nagu öeldakse uuemal
ajal), see on saanud mulle selgeks eriti
wiimasel ajal, millal kõik minu ennustufeb on läinud täppi ja mina ise kõiksugu
nägemusi olen hakanud nägema, mis ei
ole seotud kuidagi-wiisi mõne kuu- wõi
sellesarnase tõwega, waid on päris krahwoloogilised ilmutused. Ja kumbki meist

—mina ega Samuel Butterbleks — ei
kahtle selles, et need täpselt ning sünktstonaalselt täide lähewad. Siis me arulasime seda asja põhjalikult ja mitmet-

Küll siis tuleb madinat ja rahwatungi büroo ukse laga! Teised igasugu
wõltsastroloogid ja kaardimoorid mingu
hädaabitöödele, kui ei taha nälga jääda...
*

tajate-jäneste püüdmiseks, ühe rannapingi

Sama! õhtul wõetakse ka jaanipäeva

wärwimiseks ja Magerburki ale oi maa

wastu. Mererannas on suur pidu. Kok

alale tule.oase linna pirukate lawade asu
tamiseks. Kõik litsentsid omandab tuntud

kuhoiu mõttes põletatakse tõrva asemel

Kui minu mõtted läksid jälle meie
Narwa-Iõesuu kuurordi tulewikule, mis
minule wäga muret teeb, siis oma sel

ungari juut Josef Filkablotzki saja Un-

põlewkiwi ja lastakse õhku V- raketti.
Külma ilma tõttu on inimestel ninad

gari pengö eest.

sinised ja mõned nuuskavad koguni sine t.

Märts. Sel kuul alewis pääseb

Juuli. 9. juulil -tuleb kuurorti esi

geltnägemise pealetulekul otsustasin kirja
panna selle aasta suuremad sündmused
praeguses N.-Jõesuu alewis ja tulewases
linnas, et igaüks, kes huwitatud kuurordi
elust, wõiks teada ette tänawuse liigaasta

lahti kohutaw külgehakkaw haigus, mis
arwatakse tekkiwat jõeaurudest ja keele-

mene wälismaalane. Külaline wõetakse
pidulikult wastu. Hiljem selgus, et wõõ-

peksmisest. Terwishoiudekreediga keelatakse

ras on maailmarändur-kurttumm, kes

suudlemine ja selletõttu lihavõtteööl oa
kohalik wene kirik tühi.

müüb piltpostkaarte.

sündmust, ja tulewased kunded saaksid

Aprill. 15. aprillil selguwad wiies

Nowember. Käib kõwa kihutustöö linnavolikogu walimistets. Vattmistel esined 19 nimekirja. Erakondade hul

ga» torkavad silma kroonihoidjate ja
kroonikukutazate parteid, leiwaküpjetajate

ja leivasööjate rühm, wäljakäigukohaga
majade omanikkude koondus, minevikuga

wallasnaiste ehk „litsentide rühm" ja
«härdameelsete igatsejate Armululu osa
kond". Viimased on hankinud kõnelema
Karlis Tennisonsi Tiibetist ja nende koos
olekutel on suur menu.

Dets ei b er. Värske linnavoli

re hilinemisega Josef Fiikablorzki män-

kogu valimised lõpewad hirmsa skandaa
liga. Viimasel walimisepäewal tekib wa-

August. 1. augustil awatakse suu

kinnitust minu krahwoloogia ja selgelt

tuntud alewi perekonnas suured abielu-

g.u põrgu. Avamine sünnid pühaliku

limisruumis lööming, kusjuures kanna

setmet wiisi ning otsustasime suwel

nägemise wõimest. Seepärast mina sehken-

talitusega. Et aga juba esimesel mängu-

tada saawad eriti litsentside rühma tege

awoda alewis selgeltnägemiie ja krahwo-

rikkumised, mille tagajärjel naised meeste

dasin Messe need N.-Jõesuu tähtsamad
sündmused 1932. a., mida on kokku 12,
sest iga kuu peale tuleb üks.

juurest jalga lasevad ja wastupidi. Alewi kommete kohaselt abielulahutust ei

õhtul laseb end maha wiis külalist ja

Jaanuar. 31. jaanuaril on ale-

Mai. 20. mail toimub kuurordile

September. Mõnes ajalehes il

supelinspektori walimine. Kuna kandidaa

punase ja ilma ripatsiteta, ja lottmütst.

wis suur rahvakoosolek, kus otsustatakse
alewi linnaksmuutmine kiires korras läbi

Samuel asub kassasse, sest tema tunneb
nüüd rahandust peaaegu sama hästi kui
minagi.

tidelt nõutakse wastawat praktikat ja

mub teade, et üle Narwa-jõe hakatakse
nahksilda ehitama, mis olewat eriti täh

wna. Linnaksmuutmise wastu on kahe
ja kolme korstnaga majaperemehed ja
mitmekoerapidajad, kes kardawad muu

kuurortide tundmist, siis on kohaseid kan-

tis turistidele. Algab suur nahkadega

didaate ainult üks, kes ka valitakse.

tuse tõttu maksude suurenemist. Küsimus
otsustatakse rõhuval enamusel siiski jaatawalt ja linna nimeks otsustatakse wötta

tud walismaa supelasutustesse: Resto la
Frantziasse, Kuhrhausenisse ja Rannawe

äritsemine. Paljud lasewad endalt mitu
nahka wõtta, et rohkem teenida. Varsti
selgub aga, et kogu sõnum on alewi supelinspettori natuke hilinenud esimene

de Casinosse.

reklaamartikel.

Nord Bruea-Baradista (s a. äraseleta
tult: põhja pruuka-paradiis. Ühtlast pa

Juuni. 23. juuni — jaanilaupäew.

Oktoober. 12. oktoober. Narwa-

Mootorrataste tähesöit lõpeb tagajärje,

Iõesuu tunnistatakse linnaks. Linna ni
meks saab Armululu. 12. oktoober tun-

loogia büroo. Laseme toa hiina moodi
tapetseerida ja oopiumi haisu muretseme
sisse, mina ostan omale niisuguse talaari,
nagu raadiojänesed Moorile kinkisid, aga

Siis lööme sildi wälja:

Kuulus krahwoloog

Da-Fet-Sin-Derbo.

lutakse siseministeeriumilt luba, et alewimtm

järgne.

Wärske supelinspektor teeb õppereisid tun

tult. Liig wara kohale jõudes ja finishi

peale nende sureb närwischokki nende ka
heksa naist, siis suletak e see asutus.

lased. Karli Tennisonsii tistahe ära pu
nane habe ja Valimissedeleid rebitakse
puruks.

Siseministeeriumi korraldusel tulevad

uueo walimised manuaris 1933. za karistuseks terwele wärske Unna rahvale
keelatakse ära jõulude pühitsemine ning
jõuluwanamehe ilmumine linna admimstratiiwpiiridesse.

Krahwoloog Taavet Sinderbu
ehk

Da-Fet Sin-Derbo.

Nr. 12

A 1 utagusc Elu

Kui oksjonihaamer paugub...
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.Agulirahvas läheb ajalukku",

WSikese wõla eest majakraamist ja tSõrttstadest «ma. — „Raudwara seadus" Mait Metsanurga mäng Z w. > Narwa teatriS efieteudufel.
et ole weel kanuud wilja. — SkSjontte laaStamiStSS Narwa kndumtStSSkodadeS.
„Kroonimata kuninga", üsna kõhna tippnmmslile promintsist ei olek, midagi

Pifioks jolli te arw kaswab.
Oksjonilaine on häwitamas raskus
tesse sattunud kodanike töö- ja elatamisVõimalust. Inimestelt Võetakse sagedasti

naeruwäärt Väikese Võla eest ära ko
gu majakraam ja tööriistad.
Et oksjon saaks toimuda, hindab kohtu-

pristaw asjad kuulmata odawalt. Kui
ostjaid mähe, lähevadki asjad enamasti
waheltkaupleja kütte hinnatud Väärtuses.
Nii antakse ühe inimese waewaga kogu

tud wara wõileiwa hinna eest teisele.
Kui wõla tasumiseks jätkuks normaal
seis oludes mõne Vähese eseme müügist,

läheb praegusel ajal, kus oksjonid sage
daks nähteks, kogu Varandus wett Ve
dama.

Hiljuti riigikogu poolt wastu Võetud
^raudwara seadus", mis keelab

põllumehe ja käsitöölise tootmiswa-

wõi põllupidajat jälle ülejõukäiwalt pitsttama hakkawad.

Läinud aastal laastas oksjonihaamer
eriti silmatorkawall

Narwa kudumistöõkodafid
ja paljud kudujad-käsitöõlised pidid oma
masinaist üma jääma. Seega on ka kudumistööstuses kriis end Valusasti tun
da annud.
Üldiselt näitab

oksjonite arw Narmas ja ümbruses
tõusu.
Suuremaid oksjoneid möödunud aastal

oli ainult 3 -4, Poljakowil, Kaeral,

Treibergil ja mõnel teisel, kuid seda

moodustawad naised. Need on alati
platsis, kui loodawad midagi „ odavasti"
saada. Paraku on see odawus ja muidusaamine pahatihti suure küsimusmärgi

all. Kuid kirg jääb kireks ja oksjoni
kirgki ei ole just kõige süütuma iseloo
muga.

Läinud nädalal laks ühe Ioala tänawa kaupmehe nõudel Uuskülas elama

kehwa käsitöölise majakraam ja töö
riistad oksjonil müügile.

Kõige Väiksem nõudesumma on olnud
5 krooni.

Kaupmehe poolt esitatud nõudesumma
kuuldawasti ei olewat ületanud 140 kr.
Selle wõla katteks müüdi maha jalaga
õmblusmasin, mille Väärtus 100—150

Väiksemate oksjonite arw.

Kuigi oksjonid on kujunenud Narwas igapäewaseks asjaks, siiski ei ole

del siin kaunis puhta töö ära teha ja

selles moodsuses Tallinnale seni järele
jõudnud. Kuigi

oksjoniseerias ^hingetõmme",
kuni kitsikus ja raskused mõnd käsitöölist

Innukama pakkujaskonna oksjoneil

suuremaks oli paisunud

hendite sunnimüügi,
ei ole Narmas ega ümbruskonnas weel
rakendust leidnud. Nähtawasti on kohtupristawid jõudnud juba Varematel aegapraegu on sellases

nud, — siis kannab see kokkumäng wõlg'
niku naha arwel ikkagi juhuslikku laadi.
Lihtsalt, head tuttawad said kokku ja tegid omavahel „ sõnaks".

flin weel märgata professionaalseid „hai-

kalu", nagu Tallinnas. Narara ei ole
ostjad mängiwad kokku

— ja seda on mitmel puhul ette tul-

Maleturniir Härra meistri nimele algab.
Maletajate-paremik väljas täies koosseisus. — Turniiri esimene
voor mängitakse täna õhtul.

krooni, umbes 30 kr, eest, kudumismastn,
mis tegelikult maksis üle 200 kr,—50 kr.

eest, Võrdlemisi uus naisterahwa jalg
ratas 33 kr. eest, meesterahwa jalgratas
30 kr. eest, uue-wõitu kahepoolega riide-

kapp 15 kr. eest ja tisleri hööwlipink
5 (?) kr. eest. Et oksjon ajalehes wälja
ei olnud kuulutatud, mida seadus ei
nõua, olnud kuuldawasti alguses ainu
keseks pakkujaks eelmainitud Võlgnik.
Hiljem alles tulnud teisi pakkujaid juure.

Et oksjonit mitte pidamata jätta, oli
nõudja asja korraldanud nii, et tema
äriteenijad esinesid peremehe rahaga pe
remehe huwides iseseiswate pakkujatena.
Seega puudus ülepakkumise Võimalus ja

Täna kohtawad Narwa 1932. a.

Võistlusteks Narwa maletajaskonnast. Pä

male-meistriturniiri 1. wooruks MauerAlber, Pruun-Männimägi, Essenson-Saareke, Bock-Eiche, Resew-Maurer, Rmnjantsew-Scheel, Must-Iääger, Müür-Iuh-

rast turniiri, mis lõpeb aprillis, algawad

meeskondade turniiril, knna Eesti l. klassi

pakkumine algas ühe pakkujaga.

nowski.

terklassis Väljas in corpore, mistõttu

indiwiduaalne turniir on arwatawasti
Tallinnas.
Teises klassis Võistleb lo osaroõtjat

käesolew turniir normaalse käigu juures
annab selge pildi eelolewaiks Eesti esi-

Nõudja sai nii kahekordse tulu. Esi
teks sai ta kätte oma wõla. Teiseks oli
tal Võimalik saada odawalt saadud ese

kolmest Narwa maleorganisatstoonist meist
riklassi pääsmiseks.

metest hiljem mitmekordset hinda. Võlg

Kohalik maletajate-paremik on meis-

meeskondade Võistlused, mille Võitja esin

dab Narwat, Rakweres peetawail Eesti

?Iü883 sillalammutajad ^at-.
30 pealine meestejõuk tahtis teemeistrile anda „naha peale".

tegelikult

nikult aga olid ära Võetud töötamise
Võimalused ja sellega sai linn juure
seda wohest karta olnud. Perekonnas
olnud küll mees joodik, kuid naine toit
nud perekonda kudumisega. Poeg waba-

meistri kantseleisse, kawatsusega teemeis
ter läbi peksta. Õnneks teemeister ei juh-

puutööga.

mõrra. See teade ajas mehed marru.
Töö katkestati ning kõik töölised tulid

töölised lahkusid.

Salakaup ei leia ostjaid.
„Pirtuiiiee$te“ kraam Narva tolliametis oksjonil.
^Neil päewil peeti Narwa tolliametis oksjonil wähe, mistõttu hulk salakaupa
saläkaubawedajaitt konfiskeeritud asjade jäi müümata. Esmajärgulised uurio, mille

oksjon. Enamik asjadest oli konfiskeeritud harilik hind 25 - 35 kr., müüdi maha
salapiiritusewedajailt, kes teatawasti oma 9--9 50 kr. eest; kõrgesordilised sigarid

eriala kõrwal harrastavad ka muud tulid ostjaile 17 snt. tükk, kuna tawali-

^kaubandust." selt selliseid alla 35 snt. saada ei ole.

Seekord tuli enampakkumisele uure, Pakkujate seas oli ka tuntumaid Narwa
sigarette ja muud kribu-krabu. Ostjaid oli tegelasi.

Niisuguseid juhtumeid esineb üle riigi
mujalgi. Iseasi on kergemeelselt tehtud

Võlgadega, kuid igal juhu! tuleb kaalu
da, mida inimeselt ära wõtta, et mitte
suurendada nii-kui-nii suurt Viletsust. Ka

kaaskodanikel, kel iseäranis praegusel
ajal tohiks olla süda õigel kohal, tuleks
wähem rõhutada oma õigusi, mida sea
dusetäht wõiks kindlustada.

Alkohol üliõpilasorgani
satsioonidest wälja!

Tartu-VSru rahukogus tuli arutusele
omapärane asi. Valgas elaw abielupaar

poiss. Sellepärast wanemad on hakanud
kutsuma last Makstks ja paluwad muuta

Bernhard ja Marta K. palusid kohut

lapse nimi ja sugu perekonnaseisukirjades.
Perekonnaseifuamet ise ei saa seda teha.
Kohus otsustas lükata asja arutamise

teha parandust perekonnaseisu-raamatus

ja muuta nende tütar Laine, kes on
16. juunil 1924. a. registreeritud, pojaks,

nimega Maks. Lugu olewat nii, et laps
on olnud sündimisel tõesti tütarlaps,
kuid hiljemini muutunud poisiks. Arstki,
kes lapse üle Vaadanud, kinnitab, et
Laine pole sugugi tütarlaps, waid on

edasi ja loime panna kohtulik-arstttku
ekspertiist-ülewaatuse asjatundja-arsti
juuresolekul, et kindlaks määrata lapse

sugu. Asiatundjaks määrati prof. A.
Paldrock.

Protokoll märgib eksimusi...
Sõitis hobusega raudteel. Talunik

Rongil Varastati akkumulaator.

Mänguks nimetab Metsanurk ise seda

riprouad? Iga korralik inimene läheb

oma 3-waatuselist, milles ta langeb ki
beda iroonia ja sapise sarkasmi täie ras

seltskonda, restorani. Valgesse saali —

lukku".

kusega mõnitama meie elu ja aja maimu
ebakohti. Nii flin kui seal, ühes ja teises

majas waraks — kapitalisti»: muretse
takse moekleite, palliröiwaid jne. Kõik

mõnelegi ja mujalegi, enne kui meile
aru pähe tuleb ja ast õigest otsast hak

tanud.

Ei täida määrust. Wastutusele wõetakse
Jõhrvi alewis asuwa laskemoona ja riistade äri

teata kedagi kahtlustada. Raudteewalitsuse
kahju 50 kr. 61 s.

Raiskas üleskirjutatud Varandust.
Ielisar Sokolow, kelle elukoht Skarjarina Val
las, raiskas kohtupristawi poolt üleskirjutatud
warandust, mispärast ta wõetakse kohtulikule
wastutusele.

Pifiekfimufi. Iganenud loaga pidas
laskeriista Richard Okas, kelle elukoht Rakwere

raudteejaamas. — Joobnult ilmusid awalikku
kohta narwalane Jaan Meibavm, Kose walla
elanik NMfor Hõlm ja kindla elukohata Wla°
dimir Mihailow.— Wasknarwa-Permisküla seltsi

omanik Ferdinand Luts, kuna ta ei pidanud laskeriistade määruse kohaselt nõutud nöörraama-

tut. Samal põhjusel tehti protokoll Narwas,

Ioala tän. nr. 22 asuwa laskeriistade äri
omanikule Adolf Neumannile.

Küttis Võõral maa-alal. Narwa
elanik Hugo Kaur süüdistab Masina tän. nr.
8 elutsewat Aleksander Schulepowi omawoliliselt temale renditud maa-alal küttimises.

armuta sisse.

ära üteldagi ja parajat wiist naeruks

Nii kokkuvõetult mängu intriig. Aga
sinna Metsanurk pole pearõhku ka matsenudki. See on selles „mässuwaimus", mis

teha...
*

Pcessipall on see. mis paneb agulirah na

kihama ja peab ta wiima^ ajalukku ".Sin

na ihkab päästearmee lipu all patuste
hingi päästma pesunaise tütar, kes on
õppinud plastikat ega tihka enam pesurullimises ja muuski tegemises-toimetamises ema aidata, kuna see „ peenesse
seltskonda" kuuluda tahtwale inimesile

ei kõlba. Pallile tuleb palju mõjukaid
mehi ja seal wõiks teha „ilusa otsa".

paneb agulirahwa „wõõmid keeli" rää
kima ja tarkadele asjadele otse nupu
peale sattuma. Iseendid ja oma elu ru
malat mannetust naerame agulirahwa
„kõrges lennus" — läbi Metsanurga jalwa oa irooniapipra wingu.
*

Narwa teater tuli lavastusega toime
üsna nobedasti, ka osade kandjaid. A.
K e ll e r kömuajakirjanikuna waid schar-

Sama plaanitseb kõrwuni Võlgades stplew naisriigiametnik, kes oma palgaga
ei tule läbi, kuna iluduspreparaadid ja
moega sammu pidamine maksab palju
raha, kõrwalstssetulekud aga on külma
nud kokku, sest ei saada enam Vabalt
summasid sisse teha, nagu waremalt. Ka

sheeris pisut rohkesti, samuti E. Peeri

Vabadussõjalaste kongress

Veel 100 ameerika kommunisti Harva

päästearmee sõdurist pesunaisena. Ka oli

Ed. Lembergi töõlissportlane esi
tatud liig ebamäärases resignatsioonis.
Muidu mängiti hoogsalt ja edafistki me
nu lubawalt.

L. G.

tulemas.

kuhu on õigus iga! Vabadussõjalaste
liidul saata 25 liikme kohta ühe esindaja.

Nar Va eesti Vabadussõjalaste liidul on
550 liiget, nii et Narwa! on õigus kong
ressile saata umbes 22 saadikut. 7. Veeb
ruaril kell Val 1 hommikul on „Ilmarise"

saalis Narwa wabadussõjalaste liidu
koosolek, kus määratakse kindlaks saadi
kute arw ning Valitakse esindajad kong
ressile. Sellest koosolekust on kõikide liik
mete osawõtt soowitaw.

tamiseks pannakse ette teadaanda eelolewaks wabarügi aastapäeVaks.

Väljarändajaid Ameerikast, kuna kaks
salkkonda läks SSSR'i juba möödunud
aasta lõpul.

Jõhvi alev kalakoormate
uputuses.
Iõhwi alew erakordse kalasaagi tõttu
okupeeriti lausa kalakoormatest. Alewi

kauplus, on muutunud kalaturuks. Kalakoormaid on alewis kõikjal näha. Turule
on kalakaupmehi siginenud kui seeni. Ah-

oisustawad Vastulaused tähendatud mak
sude alal. Tulumaksu komisjon koosneb

wõtteid alkoholist loobuda. Vasta ivad

ameerika kommunisti, kes rahwuselt soom
lased. See oleks siis kolmas suurem partii

maksuameti juure.
1. weebruaril moodustati Narwa

nide poole, et organisatsioonid, kus praegu

seisukohale, edaspidi oma ruumes ja ette-

Pühapäeval sõitis Narwa jaama
kaudu Nöuk. Venemaale umbes 100

turg, kus waremalt domineeris liha-

maksuameti juure kaks uut komisjoni:
tulu- ja ärimaksu komisjon. Need komisj onid määravad tulu- ja ärimaksud ja

on lubatud alkoholi tarvitamine, asuksid

kaudu M l.

Kaks uut komisjoni Narva

esimehest ja 3 liikmest ning ärimaksu komisjon — esimehest ja 2 liikmest. Komis
jonide esimeheks on maksuinspektor.
Uute komisjonide loominejseisab ühen
duses asjaajamise lihtsustamisega.

winate, latikate ja kohakala kilost nõu
takse 15—25 senti.

Tulumaksu teadaannete
sisseandmise tähtaeg lõppes l. Veebrua
ril. Teatelehtede sisseandmine kaubandus
like ettevõtete kohta lõpeb 1. märtsil.
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tastn körwale rabas ta üles ja lõi mind mingisu

öhku", seletas keegi, ja Trewanion Valmistus

guse kõwa esemega. See on kõik, mis ma tean, härra.

Peaaegu, et oleksin saanud surma. Tahan teada,

lööma tulijat maha.
Kuid tal polnud tarwis enam wägiwalda tar-

kus ta mait praegus on. Nähtawasti peidab ta
end ja luurab, et mind weel kord lüüa, igawene

uutada, sest waewalt ott mees saanud ronida
paar redelipulka, kui ta jõud kadus ja ta maha

penisööt."

langes. Gaas oli ka siin pannud oma mõju

Trewanion ütles temale, et „Ko!m Tähte" on
Visatud üle parda. Enne kui tüürimees jõudis

maksma.

Väljendada imetlust ja tänu, tutt tagasi sõudepaat
oma asjatult laiba otsingult.
„Sa kuradi mõtsukas," hüüdis masinist, tulles

natuke kõnelema." Trewanion peitis oma rewol-

lekile. „Ka tema Viskame nüüd merre."

Nende möödudes trepist, mis wiis alla kajuti
tesse ja salongi, läks üks kuul Vilinal Trewanioni
kukla lähedalt mööda ja riiwas ta wasakut kõr-

küsis ta.

Trewanion teatas talle, et laewa ohwitserid
enamjao meeskonnast on gaasistanud.

„Ainult meie oleme weel siin," ütles tüüri
mees.

„Siis on meil laewa juhtimiseks wähe inimesi",
ütles masinist, olles teadlik seisukorra tõsiduses.

„See on lagedal merel," jagas Trewanion
masinisti arwamist. „Teil jääb ainuke Võimalus

Kreenholmi NMKÜ's keeb elaw

preilid aitama ^peenesse seltskonda", on

olnud, ta pole saanud ühe sõõmuga weel

„Pidage! Mitte nii kähku," hoiatas Mona ja

kaemust 8 meetri pikkune raudkett. Warguses ei

läheb üsna kenasti, kuni selgub, et helde

käega ^ärimees", kelle rahakott pidi

dagi ütelda olema, kui ta sule kätte Võ
tab, ja selle mängu juures jääb niisugu
ne tundmus, et kõike, mida tal ütelda

käsitas oma rewolwrit moel, mis Väljendas, et ta
ei hoidu seda hädakorral tarwitamast.
Nasinist peatus kõheldes. „Kus on kapten?"

Mida Mk ei Varastata, ühel ööl

waimus" ettewõttesse maetaksegi — nälg

kahtlaste äritehingute awalikukstulekul
põgenenud, miljonilised Võlad maha jät
tes. Õlekõrrekestki ei jää petlikke lootust
hoidma ja elu murrab agulirahwa juure

kab minema. Metsanurgale peab ikka mi

Ida Eibrik süüdistab Kulgu! nr. 24 elutsewat

wiidi ara Jöywi raudteejaama juures asumast

..Õiglus nõuab, et kord need, kes praegu

gi"Metsanurk —nii-öelda—ka siin kellelegi,
ja istud ja waatad-mötled, et matsu saab
ära ikkaigaüksja üsna parajasse paika ja
et neid matsustd kuluks ära mehist moodi

Ferdinand Männimäge ähwardamifes ja sõnadega haawamises. — Pelageja Rossadinow kae
bas politseile, et linawabrikus nr. 17—36 elutsew Mana Wassiljew olewat teda kergelt wigas-

sega sõitmise pärast protokoll.

sedamoodi liiga kana juba kestnudki.
seal ülewal, alla sadakfld, ja need, kes
agulis kükitavad, kord päikesepaistele
(karusnahkadesse, peene olemise ja ela
mise juure) pääseksid". Kanges ,mäsfu-

poole. Punasoo ja Muru jaamade wahel peeti
aga talunik kinni ning koostati raudteel hobu

sõit piki Sonda-Mustwee raudteeliini kodu

nemad hallitagu keldrikorteris.
üldse on kogu see ilmakorra-kupatis

kohas meil ju on asju ripakili üsna ke
nakest moodi ja Metsanurk — see parandamatu rahulolematu, paratamatu
nuriseja — ei kirjuta tühja, nagu ütleb
tast kuski luuletaja Wisnapuu. Ei „!ra-

Elfrlede O.-lt, kelle elukoht Waiwara lastekodus,

Naistele tehti liiga. Narwa elanik

ja tegewus olgu siis intelligentne. Kas
nemad ei kõlba karusnahkade- käima ja
autos sõitma, nagu seda teemad minist-

Eduard Jõgi ott Sonda» wiibides teinud tugewad ,anispitsid - enne kojusõitu. Et kodutee oli
lumest lage, ott mehel warsti hea nõu malmis:
ta juhtis hobuse raudteetammile ning nn läks

warastati Aumere raudteejaamas rongil akku
mulaator. Loost teatati politseile.

na härrale erasekretäriks „külge haakida":

gu „Agulirahwas läheb aja

Eesti karskusliikumise eesotsas seiswad organisatsioonid on pööranud ühise
ettepanekuga kõigi üliõpilasorganisatsioo-

otsused rahwuslik-isamaalise mõju saawu-

Tüdrukust sai poiss.

—Mait Metsanurga 3.waatuselise män

linnas eesti Vabadussõjalaste kongress,

praegu Plüssa silla lammutustööd, kus
tööl on 30 töölise ümber. Wiru maava-

teistpäewa hommikul saadi teada, et töötasu on Vähendatud kantmeetrilt 24 sendi

ta oskab sisse kanda ja registreerida, o«
ühe sõnaga intelligent inimene ja ka töö

jaanuari lõpuks weel teise sõnalawastuse

Veebruarikuus k. a. peetakse Tal

arwatawasti suutnud Väikest lisa teenida

tunud parajasti kantseleis olema. Juhuslikult kantseleis wiibiwale ametnikule ta
heti siis naha peale anda, aga kui selgus,
et ametnik pole tekkinud olukorras süüdi,

mat ühtigi, Narwa teater esitas nüüd

nenud hiljuti kaitseväeteenistusest ja oleks

linnal Narwa-jõe taguste waldade tee

lahtikaewatud mulla eest 68 senti, kuid

lootusrikkamat, kui et pallil kellelegi ma

kolm tööta töölist. Ilma oksjonita poleks

Wiru maawalitsuse korraldusel käiwad

litsus lubas alul töölistele tan meetri

kaaluga päewakajatüki järgi, millel teatri
töö aktiwa-poolele ei olnud tuua olulise-

pöörata tagasi sadamasse."

Sama pooldas ka tüürimees. „Iaa, meie sõi
dame Poole'i tagasi. Tekil on minu käsklus ja

„Ia nüüd mehe juure sillal. Temaga peab
wri kuuetasku, ja mõlemad hakkasid wapralt
minema.

walesta. Kui ta poleks sel momendil parajasti
Mona poole kummardanud, siis oleks ta olnud
surnud.

Nüüd polnud tal aega tõmmata oma rewolw
rit. Ta pöördus ümber, tuikus ja teeskles nagu
hakkaks ta kukkuma. Küünra kaugusel seisis mees
paendumatu sõrmega ja nähes oma waenlast kuk

kumas, langetas ta Võiduka naeratusega oma
rewolwri. Seda kasutas Trewanion, kargas Välknobedalt ta juure ja haaras teda ümbert.
„KoIm Tähte" pillas oma relwa tekile ja püü
dis kallaletungijat kõrist haarata. Koos rabelesid
nad stnna-tänna ja langesid lõpuks maha. Võit
luses elu ja surma peale rullusid nad tekil edasi,

juhatus esitas ametiwõimudele hilise peo teada

tegevus.

ande. — Joobnult rikkusid Sonda jaamas rahu
Karl Normak, Karl Odraks ja Alfred Rõem.

tis Jssakas7.p, 2.Ilwes 6.p.. 3. ja 4. Kurjem

käsen seda."

kuna Mona tõstis rewolwri maast ja Varitses

siis on korraldatud ka koroonawõistlufed, millest

„Pista oma käsk piipu ja tee suitsuks," wastss
masinist. „Ma ei lase end igast säärasest kapsaus

juhust, et aidata Trewanioni. Kord ott peal üks,
kord teine ja Mona ei riskeerinud lasta, kartes
tabada Trewanioni.

.Rongijänesed". Läinud nädala jook
sul tabati jõidupiletita rongil ja mõett wastu
tusele Roela walla elanjkud A. Oode, J. Kuli-

kow, E. Männik, A. §ubow> A. Wiitung ja
%. Bluum.

Kreenholmi NMKÜ turniiri ping-pongis wõija Jõesaar. Üldse oli osawõtjaid 8.
Kuna koroona wastu elawat huwi tuntakse,

wõtab osa 20 mängijat. Seniste moorude jä
rele weab Selikow.

sist komandeerida. Mina olen teist ülem ja kui

Alutaguse Elu
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NARVA TEA TER „ W01TLEJASA

Nr. 12
Uues Peetri Tuletõrje soolis Korvas, Malmi tün. Ü- 4

Hmo Kajaomonlhe Pank Vaimulikud kõned

Pühapäeval, 7. weebruaril kell 3.30 päeval
Opeti rahvaetendus

Kesknädalal, 3. weebruaril s. a. kell 6 õhtul
Valguspildid teemil:

.Ilusaim naistest

„Maaila riigid ja Jumala riik*4

V. Bromme operett 3 w. Pääsmed 50 ja 25 s.
Samal päewal kell 8 õhtul

Annab laenusid

rahvaetendusena

Võtab raha iilile
ajakohaste protsenti

majade,

WIIklllM läheb alüliiKiiU.

„Neli [looma merest**

dega ja toimetab

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

Mait Metsanurga mäng 3 v. Pääsmed 25 s.

Pühapäeval, 7. weebruaril s. a. kell 4 p. 1
Valguspildid teemil:

kõiki muid panga

Prohwet Tanieli nägemine, mis awab praagusaja tõe.

Laulukoor. Laululehed. Kõik kutsutud.

operatsioone.

Juti. A. AUG.

Narva, Peetri plats 2, telef. 268 (omas majas).
Oma osakon ia lõpetamise

puhul Joala tän. X® 11
müün oma ärist

Eesti Omavalitsuste Kinnitusselts

Ka , lesti" valmisriiete s
Narwas, Hermanni tän Nr. 13
,uh

„0 M A“

■

Peakontor: Tartus, Rita tän. 41, omas majas.

TOIMETAB SOODSATEL TINGIMUSTEL

y| kõigile ostjaile

Tule-, elu , koduloomade-, rahe-, murdvarguse ja klaasi kindlustus!.
Seltsil on kindlustus! üle 20.000.
Vastutuskapitalid üle 50.000.000 snt.

®ts suure hinnaalandusega

Soovite Teie saada nägusat ja odavat

iga sessoni naiste- ja meeste-

RAAMATUT
AEG KIRJA
KIRJAPLANKE
ARVE PLOKKE
MÜÜRILEHTI
PEO EESKAVU
KOOSOLEKU KUTSEID
trükikojas. Narwas, Suur t. 1.
LIIKMEKAARTE
Kontor awatud kella 9—4 p.
ARUANDEID
Jõhvis võetakse tellimisi vastu
EELARVEID

kinnisvarad Tartus, Riia ja Tahe tänaval. Väljamakstud
kahjusid üle 80.000.000 sendi. Tegevus kasvab iga aas
taga mitmekümne protsendi võrra.
Edasikindlustus 5 välisriigis.

rahwa walmisriideid ja karus
nahku moodsas ja rikkalikus wäijawalikus.
Austusega |J, HIKAiUW.

..Põhju eesti"

Agentuurid: härra H. LILL, Jõhvis.

.. A. HOCHMUTH, Narvas, Posti t. 39.

Virumaa Peaagentuur: Rakveres, Viru
Pangas.

Kõigile Aiataguse Kaupmeestele.

UUDIS!

UUDIS! vUDIS!

«Alutaguse Elu" talituses.
Köitetööd, kuldamine,

ning muid TRÜKITÖID,

dlll

Üneerimine.

siis tellige need

CD 3 q

C: 3
kv C: C
.w

Mis on ^Imprelin"?
„Imprelin“ on aine millega wöime kaitsta end
wee ja märja wastu.
Tarwitades Jmprelini", wõime weekindlaks teha
iga riide, iga jaianõu,^rikkumata^fassongi, wär-

ÄRGE UNUSTAGE

wi ja wastupidawust. kulutadas selleks toimin
guks minimaalse aja ja wähese raha.
Sellepärast tarvitage kõik „Imprelini“
Tellimistega pöörata kohapealse esindaja

A. NEIDER’i poole. Kukruse p. ag. p. k. 2.

uuendamast Narva ja Ida-Virumaa kõige
suurema ning loetawama ajalehe

Kasulik juhus raha mahutamiseks.

„P0hja Eesti"
tellimist i. «veebruarist,
.Põhja Eesti“ jagab Teiega raske aja muresid ja näitab

Wajatakse

teed paremasse tulevikku.

Kahekordne korras

Mmm ■

kivimaja
Rakveres, jaama lähedal müüa. Majas auraküte

i

ja elekter Krunt üle 1200 ruutsüila. Ilus suur
viljapuuaed. Aastane sissetulek üle 6000 krooni.
Lähemaid teateid saab
Viru pangast Rakveres.

«mai inimest

.Põhja Eesti"ei seisa ühegi poliitilise erakonna teenistuses.

wäikse lapse juure, kes kr
keeta oskab. ISoowitusec
tarwilikud. Küsida Narwas

Vabatuse tän 37—1 kelli
3-6 p.l.
Soovitakse osta
311

210

Järsku rebis „Kolm Tähte" end walla ja kar
gas jalule. Ta jooksis üle teki komandostllale.
Trewanion oli sattunud parajasti wõre serwa
alla ja ta ei saanud nii ruttu ülesse, kuid ta oli
parem jooksja ja tabas põgeneja, kui see oli as
tunud ttepile, mis wiis sillale. Ta haaras uuesti
mastase ümbert kinni, tõstis ta ülesse ja kom
berdas laewaäärele.
Hoolimata oma paendumata sõrmest, oli mehel

raudne haare. Lrewanion tundis end kõrist kinni
wõetawat. Ta jõud hakkas kahanema. Toll-tol°

litt tõstis ta oma wastast, kuni tõstis ta üle
Särewöre. Siis paiskas ta tema wiimse jõunatukesega üle parda.

Lõputult pika silmapilgu rippus „Kolm Tähte"
weel Trewanioni kõri küljes, ja oleks ka Trewanioni merre tõmbanud, kui Mona poleks tulnud

ja teda kinni hoidnud. Siis lasksid lõpuks lahti
hirmsad sõrmed ja Angus Maelareni mõrtsukas
kadus wahutawasse, laewakruwist ülespaisatud
Veekeerisesse.

„Käske annan praegu mina", ütles Mona
karmilt, tõstes seal juures ühtlasi rewolVri. „Aga
tehke nii, nagu ütleb see mees", kõneles ta Trewanionile. „Laew seisab, kuna masinist ühes kahe
mehega läks sõudepaadis otsima „Kolme Tähte.""

Enne kui paat otsijatega tuli tagasi, oli Va
helduseks tüürimehe ilmumine. Nagu joobnu
koperdas ta üle teki nende juure. Mona tõstis
oma rewolwri.

„Mitte minu wastu, preiliks", protesteeris
tüürimees. „Mind taheti teie pärast peaaegu
tappa."

„Mis see Lähendab?" küsis mees weiniplas
kuga, Vaadates hämmastunult ühelt teisele.
„Seletage, mikspärast teie Vabastasite selle
mehe?" küsis Trewanion.
Tüürimees mandus jubedalt. „See tuli sellest,

Wilunud mees-

mm
mmm
ja wilunud nais-

nõeliitaid
willase töö peale.

Pakkumised slt.
„Kangur“ all.

Knusin
Kois-, sugu- ta sisehoigused

„Teie ei öelnud mulle, et keegi on kajutis,

Wastuwõtmine äripäewadel kella 11 — 1 ja 5—7.

Trewanion langes tagaspidi ja ahmis õhku.

kuid ma kuulsin sealt kära. Üks kajut oli lukusta

Kui ta jälle meeleärkwele tuli, siis nägi ta

tud, aga baami kajut oli lahti, ja ma Vaatasin

Joala tän. nr. 19

meest, keda tüürimees oli jätnud oma asemele,
kummarduwat wiinaplaskuga tema kohal, kuna
Mona seifis körwal, rewolwer käes.
„Hakate juba toibuma?" küsis neiu, niipea kui

sinna sisse, et näha, mis seal on. Ja seal oli see

Sinka majas (Juhkentali

Trewanion awas silmad. „Kõik on nüüd pari
mas korras. Teil ei tarwitse põrmugi muretseda."

„Parimas korras?" ütles mees weiniplaskuga.
„Tahakstn teada, mis teil meeles on. Ärge liigutagegi endid enne, kui masinist tuleb tagasi."

apteegi körwal).

TOnliBSr
naishaigused la sünnitusabi.

Narwa, Peetri pl. 3.

olewat oimetu, ja ma Vallandasin ta käed ja panin

Wastuwõtt kella 1/a9—1/alO

ta korralikult asemele. Siis pöördusin ma ümber,

hom. ja kella 3-5 p. i.

et tuua talle wett, aga samal ajal kui ma waa-

Kõnetr. 312.

milsu-

Sisemised ta suguhaigused.

Elcktrirawimiskabinett,
kõrgustikupäike.
Wastuwõtmine kella 10—1

ja 5—7.

sfldu
Teatada maatüki suurus,
hooned ja hind T. Altro’le
Narwas, Westerwalli tän. 20

Dr. v. (leier
Westerwalli t 27/29, tel. 205.

lk I. IEE1IEUU
Nina-, kurgu- ja sisehaigused.

Sise- (südame, kopsu-, Wastuwõtt kella 1—2 p. !.
neeru-, kõhu ete) sugu- ja 6—7.30 õht. Laupäeviti
ja nahahaigused.
õhtust wastuwöttu ei ole.
Kõnetunnid: homm. kella
Narwa, Peetri pl. 3.

9—10 ja p. I. 4-6.

Of. Haria Heinriehsen-

et mul on hale süda. Minu emal oli õigus, ta

Ja mul oli tast kahju. Näis nagu oleks ta koikust
alla kukkunud. Ta tegi mulle märkide waral appi
kutseid, ja ma kõrwaldastn topi ta suult. Ta näis

Suur tän. 20, telef. 2-12.

Kon$o-

ütles ikka, et mul on pehme süda ja pehme pea."
„Kuidas see siis juhtus?"

mees, keda nad nimetawad „Kolm Tähte"; ta
käitus minuga Viisakalt ja maksis mulle palga.

Dr. A. Kress

Dr

Silmu,-sise- ta
lastehaigused.

Härma, Suur ta. 14. korralikkude hoonetega
Wastuwõtt:

kella 11-1 ja 6-7.

müüa Mäetaguse wallas;

suurus 39 ha, sellest põldu
7, heinamaad 14 ja metsa
3 ha.

Soow. slt. „Talu" all.
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