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Talitus avatud 9- 6.

Kuulutuste hinnad:
veeru millimeeter kuu-

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

lutusküljel 3 snt. eesktiljel
10 senti, tekstis 12 senti.

Nr 85 (222).
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Lugupeetud tarvitajaskond juba teab ning on veendunud, et

«PÕHJA EESTI”

TRÜKIKOJAS
Narvas, Suur tän. Nr. 1,

valmistatakse maitsekalt, kiirelt ja odavalt mitmekesiseid trükitöid.
Trükikoja Jõhvi esindus asub «Alutaguse Elu" tal. Jõhvis, Turupl. nr. I.
Jõhvis antud kiire iseloomuga tellimised antakse trükikotta edasi traaditeel.

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

Üks kord nädalas iga
laupäev.

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

Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja
postlagentuurld.

111. aastakäik

Jõhwis, teisipäeval, 8. märtsil 1988. a.
mmm

Tellimisehind postiga
korda nädalas.

Soome mässumehed vaTd
Mäutsälä piirati watttsirs-

wägede poolt ümber.—Mäs
suliikumine soikumas, maa
rahuneb.

Kosola ja Vallenius Ees
tisse maapakku?
Soome mässuliikumine ehk «sõja

riistus ülestõus" läheb järjest allamäge. Iga päev toob liikumise juhti
dele hiiobi-sõnumeid. Mäutsälä, akti
vistide peamine koonduspaik, on va
litsusvägede poolt ümber piiratud ja
seal viibivad mässulised on valitsuse
ultimaatumi mastu võtnud. Presidendi
juure oodatakse lapualaste esindajat
Sommerfalot allaandmise teadaandega.

Mässuliikumine on soikumas ka Iväskülas. Maa rahuneb.
Kuulduste järele kavatsevad mäs
suliikumise juhid, Kosola ja Vallenius
põgeneda Eestisse.

Kindral Vallenius,
soome mässuliste eestvedajaid, kelle wäljaandmist valitsus nõuab mässajatelt.
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Narva garnison võitia.

1. dtwttfi suusawõtstlustel Narwa garnison 2230 punktiga

Lärmi rohke laat Jõhwis.
joobnut arestikambri.
Läinud nädalal peetud Jõhwi märtsilaat kujunes üsna lärmirohkeks «sünd

Kindral Tõnisson võistlusi jälgimas.

mustelt". Kõhwi alevi ja Konju küla

(Meie erikirjasa i t j a 11 Rakweres).

poiste wahel tekkis «sooja peaga" suurem

lööming, kusjuures Konjus elutsevale
noormehele R. Uindile löödi kaikaga ras-

R a k w e r e st, 7. skp. 1. diwiisi

ke haav pähe. Vigastatu toimetati Iõhwi alewi haiglasse. Alewi tänawail lär
mil ses 8-meheline joobnud jõuk — kõik
toimetati arestikambrisse. Laadaplatsil
tabati weel tuntud waras Georg Popp,
kes oli tühjendanud talunik Edgar Oru
taskud rahast ja varastanud kindad. Ta-

võistluste päewal saawutatud edu hoida,
teiselt poolt tv heli kindlasti kaotusi tasa
teha. Jagude-vahelise orienteerumissuusalamise wõitis siiski 1. suurtüki väe gru.
pi meeskond, koosseisus: leitn. Kuulboch,
n.»a.»o. Luutus, rms Bagh ja rms Pomm,

batu paigutati kriminaalpolitsei korraldusel vanglasse.

ajaga 50.08,2. 2. 1. rügem. ll pataljon

Ulakus 8uurel tänaval.

— 52.35,8; 3. 5. üks. pataljon - 54.47,9.
Wöistles Üldse 8 meeskonda.

Läinud pühapäeva õhtul kella 9 pai

Laupäev oli puhkepäewaks järgne-

ku lõigati Suurel tänaval ühe noore

wale, raskemale wõistlusalale — 30 km.

Narwa-Iõesuu neiu palitu salaja tagant

suusatamisele. Pühapäewal kell 10 homm.
startiski 44 Võistlejat 30 km. suusaretke-

lõhki. Ulakal õnnestus kaduda rahva
murru sekka, enne kui neiu jõudis mida

le. Esimesele kohale ennustati üldiselt
n.-a.-o. Kuusenthali, teel tabas meest

gi ette wõtta. Kannataja hindab oma
kahju 40 kroonile.

aga wäike äpardus: liig kiire tempo tõttu
sai piste rindu ja pidi ligemale Veerand

7 inimest surma suus.

tundi puhkama. Nii ta tuli kõigest 6
kohale.
Tagajärjed 30 klm. kujunesid järgmisteks:

Rakvere lähedal asuvas Roodewälja

30 km. kaadrile — 1. n.-a.-o. Treiberg, f.

mõisas haigestus 7 inimest arseeniku
mürgitusse. Juurdlusel leiti tööliste söö-

rügem., 1:49.14; 2. leitn. Mõttus, t rüg., 1,5045;
8. n -a.-o. Maine, 5 üks. pat., 1:54.09; 4 n-a.-o.

gikapist leiba, mis sisaldas arseemkuteri.

Wilberg, 1. rüg., 1:54.80; õ. w.-a-o. Kask,

Kuidas mürk leiwajahusse sattus, pole

I rüg., 1:56.35; 6. n.-a -o. Knusenthal, 1. rüg..
1:57.24.

30 km. ajateenijaile; 1. rms Reio, 1. rüg.,
2:05 50; rms Pomm, 1. srtkw. grupp. 2:05 59;
3. rms Mõtlik, 1. srtkw. grupp 2:08.51; 4. rms
Tammcm, 1. srtkw grupp, 2:10.27; 5.rms Lak
ki, 1. rüg.. 2:10.55.

Saawutatud ajad on Võrdlemisi head,
arvesse Võttes rasket maastikku ja Võrd
lemisi külma ilma. 30 km. võitja, n.-a.-o.

Jalg ilusti kõrgele.
Ameeriklane Anne OBnen sooritab

ilma ia korraliku tõkkehüppe. Anne
O'Bnem peetakse üheks kõige paremaks
neist ameerika sportlasist, kes tänavusest
olümpiaadist osa wõtawad.

Treibergi aeg on isegi ligi poole tunni
Võrra parem Viljandi saavutustest.
Lõppkokkuwõttes said punkte: Nar

p., Jõhwi garnison — 95 punkti.
Võistlust oli sõitnud jälgima ka l.

va garnison 2230 punkti. Rakvere

Õhtul jagati parimaile wõistlejaile wäär-

gamison-746 p., Tapa garnison—493

tuslikke auhindu.

diwnfi ülem kindral Tõnisson.

weel selgunud.
Õnneks suudeti tõöäsed mürgisurmast

päästa kiire arstiabiga.

Tulekahju Kose vallas.

N.-Jõesuu aleviisad tahavad Narva linna metsaga teha
„kornrnuunat"!
N.-Jõesuu alevivolikogu koosolekul,
mis peeti läinud pühapäewal, võeti wastu sundmäärus kauplemise aja kohta.
Pikalt-laialt tekitas sõnawõtmist aiewi
piirides asuw mets, mis kuulub Narwa
linnale. Leiti, et see mets tuleks Narwa

linnalt alevi korraldusse üle wõtta, ja
wastawa palvega otsustati pöörata
kohtu- ja siseministri poole. Spordiselts
«Kalevala- ja naiskodukaitse ühine pal
ve selles, et volikogu lubaks kasutada
alevi hoonet, mis asub Uues tän. nr. 12,
lükati tagasi.

Päevakorra lõpul volikogu oma
suureks üllatuseks kuulas ära üsna oma*

pärase palve. Selle palve oli volikogu
le esitanud alevivanema abikaasa pr.L.,
kes seletab oma palves, et tema pere

konnaõnne ähvardavat rikkuda alevi
valitsuse naisametnik R. Seepärast pa
lub pr. L., et naisametnik R. kohe ame

tist vallandataks. Pikapeale volikogu

(Meie er ikirjasaatjalt Nakweres).
N a k w e r e st, 7. skp. Laupäeval ja

pühapäewal peeti Rakveres Virumaa
õpetajate päeva. Esitati terwe rida re
feraate ja harutati päevaküsimusi, mil
lest õpetajate peres ärevust iseäranis
näib olevat tekitanud põllumeeste käre
nõudmine õpetajate palkade kärpimise
asjas.

Tööta õpetajate küsimuses Virumaa
õpetajate päew otsustas Õpetajate liidule
esitada järgmise ettepaneku: abieluliste

õpetajate naised, kes praegu teenivad

rium siin õpetajatele tuleb wastu, ja
näis, et see on viimane katse wõimal-

mine ja ülimoodsus.
Üldiselt walitsev meeleolu õpetajate
päewal oli õige pessimistlik.

dada abieluliste mõlemal poolel riigitee

põlema Kose vallas, Pustoi-Konetfl kü
las Andrei G o l u s ch o w i elamu. Kü
devast raudahjust välja kukkunud põle
vatest laastudest süttis elutoa sein ja
lagi. Tuli kustutati koduste abinõudega.
Tuleõnnetuse läbi tekkinud kahju 25 kr.
Hoone on kinnitatud «Põhja" kinnitus-

66 looma hakkas tales.
Tartumaal Tõikwere karjamõisas põ

lesid maha laut ja tallid ühes looma
de ja inventariga. Tulle jäi 58 karilooma, 2 siga, 6 hobust, heinu, põhku ja

. 2000 töölisele tõõd põlevkivi kaevandustes.
Meie põlewkiwikaewandustel on
kaunis kindlad väljavaated tegevuse
laiendamiseks, kuna mitmed vabrikud
kavatsevad puuknttelt põlewkiwi-küttele üle minna. Vabrikute kAtekohtade ümberehitamine ei sünnita mööda
pääsemata takistust, kuna põlevkivi-

2000 töölise ümber.
Ühtlasi on võetud kaalumisele, kas

küte tuleb keskmiselt umbes 30°/o oda

kütteks. Kuid uute elumajade ehita

vam kui puutute. Tegevuse laiene
mise puhul põlevkivikaevandused lä
hemas tulevikus võivad juure võtta

põlevkivi ei saaks wõtta ka elumaja
de kütteks tarvitusele laiemas ulatu
ses. Siin on leitud takistusi peamiselt
ahjudes, mis ehitatud puukütte jaoks
ning pole otstarbekohased põlewkiwi-

misel tuleks silmas pidada põlewkiwi-

kütte võimalust, mis tuleb märksa
odavam puukAtest ka elumajades.

Nurun loodi Kunstirahva Koondis.
„Boheemlasrünnu‘‘ asutamiskoosolek palavate sõnalahingutega
Läinud pühapäeval peeti «Ilmarises"
Narwa kunstirahva koondise asutamise
koosolek. Kokku oli tulnud ligi kolmküm
mend kunstialade esindajat. Rohkesti oli
ilmunud näitlejaid, siis heli-, kujutama
ja lõpuks sõnakunsti esindajaid.

Koosoleku juhatajaks valiti Narva
teatri näitejuht Ed. Lemberg, protokolli
jaks U. Kullend. Võeti wastu pikemate
vaidluste järgi organisatsiooni põhikirja

Ringhäälingu maksu alandatagu

võtmisel. Osa koosolejaist vaidles selle
filtri tarviduse vastu. Peale tunniajalise
vaidluse tunnistas koosoleku enamus
siiski «filtri" wajaliseks. Järgnes organisatsiooni «ristimine". See tekitas weel

ja on praegu rendil R. Grossi käes.

saadikut Dirkseni.

Koolielus nõuti tagasioöõramist wa
na kooli juure, jätta igasugune katseta

Vabrikud pöievkiviküttele.

Tõikwere talu kuulub Tallinnas ela
vale end. «Silva" direktorile Kuusikule

Kallaletungi põhjused on veel selgitamta. Arvatakse, et taheti tappa saksa

Teravalt mõisteti hukka meie polii
palju ka «kollase kirjanduse" hädaohust.

da pr. L. palve sisuliselt jäigi haruta

haawates teda kaelast ja käest. Haavad
ei ole surmavad.

tagasi.

konna laad ja selle avaldused. Räägiti

kava, kusjuures eriti ägedasti murti piike

saatkonnast koju sõitmas. Kallaletungija,

konnategelase tegevust ja aitaks wiimast
võita seltskonnas kaotatud lugupidamist

tundidele määrataks kohata õpetajaid,
muidugi ka poole palgaga. Mõnelt poolt
avaldati kahtlust, kas haridusministee

paragrahvide kallal, mis näevad ette
väga peent filtrit tegevliikmete vastu-

kes kinnivõtmisel nimetas end Juudas
Sterniks, laskis nõuniku pihta 4 kuuli,

ning võimaldaks enam lasteraamatuko
gude korraldamist. Peeti weel soowitamaks, et Õpetajate liidu juure kutsutaks
ellu büroo, mis juhiks õpetaja kui selts

poole palgaga, kusjuures vabanenud

Tulekahju põhjus on weel selgitamata.

Moskvas tungiti kallale saksa saatkonna nõunikule Twardowskile, kes oli

rium seaks kokku lastekirjanduse nimestiku

tika, ajakirjanduse ja kogu praeguse ühis

inventari. Üldine kahju 1 Va milj. senti.

Kallaletung saksa saatkonna
nõunikule Moskvas

Virumaa õpetajate päev pidas ka
soovitavaks, et haridussotsiaalmimstee-

õpetajaametis, loobuvad poolest nädalatundide arvust ja jääwad teenima seega

asus seisukohale, et perekondlikud asjad
ei sobi alewiparlamendi asjadesse, ja nõnma la.

nistuses seista.

Läinud laupäeval kell 4 p. l. läks

seltsis 8oo kr. eest.

HBisametnlh ]o alevivanema proua finn.

Virumaa õpetajad olid koos.

Mees pekseti poolsurnuks. — Varga
poiss laadaplatsilt vanglasse. — 8

esikohas. — Järgnevad Rakvere — 746 P.. Tapa — 493
p , Jõhwi 95 p.

väevsade-vahelised rrõtfilufeb jätkusid
täie pinevusega reedel. Narwa garnison
püüdis oma poolt teha kõik, et esimesel

Tagasi wana kooli juure!

Hooned ja loomad olid kindlustatud.

50 prots. võrra.

rohkem sõnalahinguid, kuna ettepanekuid

25 Narwa raadiokuulajat kohtu alla.
Läinud laupäeval peeti Narvas raa

sadas kõikjalt ohtrasti. Lõputulemujena

selgus, et rõhuv enamus koosolejaist

diokuulajate ühingu juhatuse koosolek,
kus otsustati 20. märtsiks kutsuda kokku

pooldab koondise nimeks valida «Narva

erakorraline üldkoosolek. Tahetakse esitada

4. skp. selgus, et Narvas 25 raadiokuulajat pole õigeks ajaks teatanud kuu-

wabar. walitsusele, riigikogule ja postivalitsusele märgukiri selle kohta, et ringhäälingu maksu vähendataks vähemalt

50 prots. võrra. Vastasel korral Narwa
raadiokuulajad lubawad loobuda kuula
misest.

lamise loobumisest ega ka maksu tasunud.

Mittemaksjad on enamjaolt need raadiokuulajad, kes Tallinna ringhäälingu halva

kuuldawuse tõttu sihilikult seni ei ole
õiendanud maksu.

Boheemlasründ", mis iaäb seega uue
organisatstooni nimeks. Ristiemaks kuns

tirahva koondisele o lutus proua M.
Lemberg.

Edast võeti wastu pikem tegevus
kava, mille järele «Boheemlasrünnu"
tegevus tõotab kujuneda õige aktiivseks.
Liikmemaksuks määrati tegewliikmeile aas-

tas 3 kr. ja toetajaile liikmeile 6 krooni.
Ajutisele juhatusele anti õigus liikmeks-

astumise sooviavaldusi wastu võtta
või tagasi lükata. Organiseeriv toimkond
kinnitati koosoleku poolt ajutiseks juha
tuseks, mille koosseisu kuuluvad: esimees

Ed. Lemberg, abi ll. Kullend, sekretär

Voldemar Peil, abi L. Vigla, laekur
Rich Ulm, laekuri abi Al. Normak.

Selgituseks.
Meie lehe 23-das nr.-is ilmunud I5hwi
põllumeeste-päewa kirjelduse lõpus tähendati:
„Plistkini südamesoow on, et talunikud saaksid
omale Võimu wallasekretäride ja kooliõpetajate

palkasid määrata, ja kui tarwis. neid ka wallandada. Teatakse, et see südamesoow olewat
kõik Sompa kooliõpetaja Griina pärast". —
Selles asjas palub kõneleja hra Plistkin meid

õiendada, et ta on küll kirjelduses toodud
mõtteid awaldanud. kuid seda mitte ühenduses
Sompa kooliõpetaja Griinaga.
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Alutaguse Elu

KroonlKUKUfiiM Konstomlsele?

"Haljal oksal" estoonlaste ettekandel.

WatttjuS tahab hoida kõigi abinõudega krooni.

Homme „Estoonia“ draamatrupi külaskäigu-etendus Narva teatris.

Scheeli pank — .korruptsiooni pesa".
Deklaratfioomwaidlust peeti kahel kõnega, milles Varjamata rõhutas krooni
wiimsel riigikogu koosolekul. Need dekla

kursi kukutamise tarbekust. Tema kõnele

ratsiooniwaidlujed, mis lõpetati lihtüle-

hüüti teravalt

mineku-wormeliga, kujunesid peamiselt ja
pearõhult krooniwaidlusteks.

kui ka koalitsiooni ridadest.

Vastasrinna poolt A. Jõeäär (sots.)
ütles, et kui uus walltsus deklareeris, et
ta tahab kõigi abinõudega hoida krooni
kurssi, siis sotsialistid toetavad ses suhtes kõiki walitjuse samme. Aga milles on
kahtlust, on see, kas praegune valitsus
suudab ajada üksmeelselt kroonihoidmise
poliitikat, ja seda nende lahkhelide tõttu,
mis selles küsimuses on Valitsemas kõige

suuremas koalitsiooni toes — põllu
meeste erakonnas. Mõned kõnelejad, arVustades Scheeli panga tegevust, nime
tasid seda panka ^korruptsiooni pesaks".
Peeti ebaloomulikuks nähteks, et majan
dusministeeriumi tähtsamad ametnikud
lähewad üle Scheeli panga teenistusse,
samuti, et panga nõukogusse on läinud
sarnaseid nimekaid tegelast, nagu kindral

Laidoner, J. Puhk j. 1.
Rkl. M. Laarman (põllum.) esines

wahele nii Vastasrinna

Rkl. J. Wilms ütles, et weel pole
hilja puhastada õhku, oga kui seda ei
tehta kohe lähemal ajal, siis wõiwat
tulla, et warsti seda teha on juba hilja.
Ka mainis kõneleja Vabadussõjalaste lii-

kumist ja lõpetas oma kõne hüüdega:
»Caveant consuies\
Riigivanem Z. Teemant Vaidluste
lõpul rõhutas, et walitsus wõtob tarvi
tusele abinõud liikumiste wastu, mis
tahawad wiia alla meie rahakursi, ja kui
Väljaspool riigikogu üksikud inimesed
hakkavad tegutsema kahjulikult meie
rahandusele, siis võidakse olla kindel, et

walitsus neid karistab, kes nad ka ei
oleks. Vabariigi valitsuse ja tema taga
seisvate rühmade seisukoht on kindlasti
väljendatud deklaratsioonis ja seisab selles, et kõigi abinõudega hoiab vabariigi
walitsus meie rahaüksust ja tal on kindel
lootus ja Veendumus, et ta seda suudad.

„Estoonia" draamatrupp homme,
kolmapäeval, esineb Narva teatris külaskäiguetendusega. Külakostiks tuuakse

Mait Metsanurga uusim näidend „Hal-

j a l oksal", mis alles läinud püha.
päeval »Estoonias" tuli esmakordselt
ettekandele.

Eesti bensiin ei haise,
proovisõit Riia ajakirjanikele autobussi,
nurin põhjendamata.

Ühenduses etteheidetega, et Lätis au° segu põlemisel ei eralda mingit
tõde poolt kasutamisele võetud eesti ben

siin lehkab halvasti, „Eesti Kiviõli"
direktor Mansfield kutsus Riias kõikide
lehtede esindajad proovisõidule autobusel,

mille paaki oli valatud eesti bensiini ja
piirituse segu Sellest sõidust Võttis osa
ka läti ülikooli dotsent Kutõnsch.

Autobus tegi mitu tiiru ajakirjanike
ees, kes läti lehtede teatel olevat Veen
dunud, et eesti bensiini ja läti piirituse

spetsi-

siilist wastlkut lehka. Riialaste nurin
eesti bensiini üle olevat seletatav sel
lega, et autod ei kasuta puhast bensiini
ja piirituse segu, waid lisavad sellele se
gu e juure weel petrooleumi. Lehed lisa-

sisu esmakordselt valanud väga osavas
ti ja huvitavalt ülesehitatud lavalisesse

ettekandele Helsingi Rahvusteatris.
„ Haljal oksal" üheks suuremaks tõm

vormi. Elav, vaimukas, paiguti õige

bejõuks on ta tänapäevane olustik, ta

teravaid pisteid sisaldav dialoog, tuge

lööv aktuaalsus. Need on meie aja

vast sisemisest loogikast kantud tegevus

kölblise ja ainelise kokkuvarisemise mee

tik, huvitavad, lopsakad, elulised kujud

leolud, mis kajastuvad selles pankroti-

wohel. Mis Raudsepa «Põrunud aru
võitlejate iseloomustusena, seda on Met

sanurga näidend viimase aastakümne
ärielu paisete paljastusena; seda sellena

kõigiti tervitatav nähe meie waimlises
loomingus, millelt nüüd ju nii üldiselt
nõutakse elulähimist.
Külaskäigus teadusel kaastegevad teenelised

näitlejad Paul Pinna, Betty Kuuskman, näitle
jad Marta Parikas, Hilda Gleeser, Mela Luts,
Sergius Lipp, Ants Espert, Albert Üksip, Hugo
Laur, Aleksander Johanson, Harry Paris, Ants
ZSgi. Lavastus Hanno Kompustlt.

wad juure, et Eestis autod eranditult
tarwitawad põlevkivi bensiini, kuid nuri
nat selle üle, et ta lehkaks halwasti, pole

Ed. Wilde „Kuub kahasse"
kinolinal.

kuulda.

Ed. Wilde humoresk „Kuub kahasse"
on leidnud tee kinolinale. Uue eesti filmi,

pisike Lindbergh^AmeerikaJpäevakangelaseks.

sündivat peamiselt Saaremaal, mille

pel, kes filmis ka ise kaasa mängib

Filmi alal eelseisva! suvel tahab

M. Õnnis. Filmimisele tulevat ühe
meie noorema kirjaniku teos. Filmimine
elanike elu ja kombeid käsitab ka raamatu
autor.

Kuulsa ameerika lenduri Charles Lind-

berghi 19-kuine poeg warastati wane
mate kodust, mis asub paksus metsas
Hopewelli lähedal, New-Perseys. Laps
viidi ära l. märtsi õhtul voodist. Kogu
Ühendriikide politsei on mobiliseeritud

Riiklikud tööstusettevõtted kärpisid
tööliste palkasid.
Riigiteenijate palkade alandamise jä
rele seadusandlikul teel on nüüd riiklikud
ettevõtted asunud samuti tööliste palkade
kärpimisele. Töö hindasid on alandatud

Lmdberghi ärarööwitud poja otsimiseks,
kuid seni kõik otsimised on jäänud taga
järjetuks. Lapseröövijad on saatnud ko
lonel Lindberghile juba kaks kirja, milles
nõutakse lunastusraha lapse wabaksandmise eest. Nõutakse öO.OOo dollarit Ka
Lindberghi ennast ähvardatakse surma-

riigitrükikojas ja riigi sadämatehastes.

Endiseks on jäänud töötasu riigis
põlevkivitööstuses, kuigi viimasel ajal
põlevkivi hindasid alandati. Riiklik turbatööstus ei ole otsekohe tööliste tasu

ga, kui ta nõutud summat ei maksa.
Kiri on ilma allkirjata ja on posti pan
dud New-Porgis. Politsei annab sellele

alandanud, küll aga tahetakse seada sisse
paremate korterite eest lisatasu.

kirjale suure tähtsuse, sest see on kirjuta

Alutaguse wiinawabrikud
jäid seisma.

tud samasuguse kirjaga, nagu oli kirju
tatud sedel, mis leiti magamistoast, kust
laps warastati.

„Rew Pork Newsi" teatel Lindbergh

Alutaguse wiinawabrikud, mis asuwad Jõhvis, Kurtnal, Pagaril, Ontikas,

on valmis maksma 50.000 dollarit,

Järvel, Türsamäel ja Vokas, on oma

mida tema poja röövijad temalt nõua

normi, umbes 150.000 kraadi piiritust,
välja töötanud ja nüüd seisma jäänud

Viimaste teadete järgi pisike Lind
bergh on ikka veel leidmata, ehkki on
aetud jalule suured politseinike ja dedektiiwide hulgad. Ema, kes maikuus

lavadel ja ka mujal. Juba ongi ka
„Haljal oksa!" soomekeelne tõlge teoksil,

hakata teotsema ka Pärnu päevapiltnik

*

lasti õige suure ja kestma menu meie
milles ta weel käesoleval aasta! tuleb

fttutifa ameerika lendnrr Lindbsrghi posg warastati wanemate kodust.—
RSSrvtid, kes seni tabamata, nõuawad lapse wabakSandmise eest kõrget
lunaStnSraha.

100.000 politseinikku.

pidamata sunnivad paralleele tõmba
ma lava! ja igapäevases elus nähtava
õnnistus" meie poliitiliste võitluste ja

teos. Metsanurk on siin oma ideelise

lOO.OOOpolitseinikkuiriS

Otsimist toimetab praegu 48 riigis

ris (paremal).

kahtlemata kõige huvitavam ja küpsem

mis 900 meetrit pikk, on lavastanud
Tallinna linnavalitsuse ametnik J. Kop.

vad lapse wadaksandmise eest.

Estoonl'ast: Hilda Gleeser (vasa
kul), Hugo Laur (keskel), Harry Pa
tagavad sellele lõbusale näidendile kind-

Metsanurga .Haljal oksal" on selle
autori lawakirjanduslikus loomingus

Läti pealinlaste

tükis ja ta tegelastele annavad elavate
inimeste jume ja tükki vaadates vahet

teistkordselt saab maha, on meelehei'

tel. Kogu Ameerikas valitseb kirjel^
damata ärevus. Suurlinnades ilmu'

wad iga. tunni tatU erilehed, mi*
sisaldavad viimaseid teateid röövlit^
tabamiseks astutud sammudest. Kõigis

kirikutes peetakse palveid röövitu"
lapse ja ta wanemate eest.

kuni järgmise hooajani.

tulud ei jõua pidada polgotöõlljiTapa ümbruses loobutakse hulgaliselt talupidamisest. — 20 talu müü
gile, rendile ja pooleterale.
Tapa ümbruskonna külades võib 5 talu, kuna 4 talu müügile lähewad,
märgata viimastel aastatel otse massilist 8 edaspidi pooleterale antakse ja 1 talu
talupidamisest loobumist seniste põllu- sööti jäetud. Seega 20 talu omanikud on

pidajate poolt, kas talude äramüümise, loobumas wõi juba loobunud talude
rendile wõi pooleterale andmise näol. tegelikust kasutamisest, mis moodustab
Nii on linna ümbruskonna 4 külas — tervelt 27 pcotf. talude üldarvust.
Tapal, Kurus, Jootma! ja Näos, kus Talupidamisest loobumise põhjustena
kokku umbes 75 talu, viimastel aastatel tuuakse ette rahapuudust, mis ei luba
pooleterale antud 7 talu, rendile antud palgata pöllutöõlisi.

IL-JÖÖUllU?

Jupeluöõraid sts

600 ameeriklast Eestisse suvitama.
(Neil päevil viibis Tallinnas ühe

et inglisekeelsed tutwustamise-broschüürid

New-Porgi reisibüroo omanik Dawid
J s r i m, et hankida informatsiooni

saadetakse New Pargi büroole aprilli

Eesti supelasutiste kohta. Nagu külaline
seletas, tahab New-Porgist sõita eelole
val suvel Eestisse ligi 600 ameeriklast
suvitama. Ameeriklased sõidaksid siia

Naroa-Iõesuu supelalewi propaganda-broschüüre on omalajal hulgana trü
kitud inglise keeles, kuid need on supel

juulikuu alul selleks eraldi üüritud lae

Samuti on lõpukorrale jõudnud NarvaJõesuu soome-, rootsi- ja saksakeelsed

kuus järele.

asutiste keskkorralduse büroos lõppenud.

vaga ja jääksid Eestisse 4—5 nädalaks,
millise aja jooksul külastatakse kõiki Ees
ti supellinnu ja -aleveid, seega ka Narva-

tutwustamise-broschüürid. N. Jõesuu ale
vivalitsus peaks juba varakult mõtlema

Jõesuud. Ameeriklane soovis endaga

uute broschüüride trükkimisele.

kaasa informaisioon-broschüüe Eesti su
pelasutiste kohta, mida aga meie supel
asutiste keskkorraldusel võimalik polnud
anda, sest tutwustamise-broschüürid on
seni meil ilmunud ainult soome, rootsi
ja saksa keeles. Lepiti lõpuks kokku nii.

ööwalwe apteegid.
7. märtsi! on ööwalwe Wana apteegis, Raekojapkaistl. 8.-12. märtsini on ööwalwe J. Lus-

ti apteegis. Suures tän. — N.-Iõesuus on öö
valve alewi apteegis, Wabadust tän. ja Iõhwis — Jõhvi alewi apteegis, Turuplatsil.

Ka Ungarist huvireisijaid.
Üks suuremaid reisibüroosid Ungarist teatab,

et seal olewat kavatsusel korraldada eeloleval

suvel suurem huvireis Eeslisse. Osavõtjad,
enamikult ärimehed sa töösturid, tahtvat huvi
reisi teostada septembrikuu alul, kui Tallinnas
ära peatakse ülemaaline näitus-mess. Huwireisijad külastavad peale Tallinna ka muid linnu.
Peahuu i olewat koondunud peaasjalikult Eesti
tööstusele, põllu- ja karzasaadustele ning loo
dusvaradele.

Ühe idee surm.

misel. Demokraatliku printsiibi, üldise
ühinemise ja sõbraliku ühistöö sildi all

Hiinlased lasevad papist kuuli

3dee sünd. — Wussijad ja ^ründ-pummelung^. — Kunstisaloug au ja
kuulsuse laenajana. — Kohwitantalik diplomaatia.— Trummitaguja ja
stldimaalija.—Kes kõige kangemad Narva kunstnikud ja kirjanikud?

aetakse koguni teistsugust diplomaatiat.

Niiviisi ei jää idust muud järele kui

Mõni päev tagasi kirjutas „Põhja
Eestis" keegi härra või daam Narva

tuleb müts maha võtta. Miks just «rüüd-

andeks on stkkude eraldamine lammastest.

Mõned Hiina wäeoosad tarwitawad
wana sõjavarustust, mis ostetud Hiina
valitsuse poolt weel enne revolutsiooni.
Ühe saksa firma poolt saadetud vana

bumerang? Väga hästi vöiks nimeks
olla ka „orang.gutang-pumellang" või
^tiugel-tang" või mõni muu riimikas

See on väga raske ülesanne: kellele anda
kunstniku tiitel ja aukraad, kellele mitte.
Sõelutakse istkuid mitmesüllalife kunstimõõdupuuga ja õiget aru ja otsa ei saada siiski kätte. Pea hakkab suitsema.
Olgu üksikute isikutega kuidas on, kuid
põhimõtteliselt hukkamõistetav ja pahaks
pandav seisukoht on võetud orkestranti

kunstirahva ühinemisest ühise mütsi alla.

Kirjutise autor propageeris mõtet, et
laialipiüutud Narva loovad jõud, kes
tegutsevad näitekunsti, helikunsti, kujutava kunsti ja ajakirjanduse-kunsti alal,
astuksid sõbrameestena kokku ja paneksid
aluse ühete vägevale kunstitemplile, sel-

le sõna ideelises mõttes. Vististi mõlkus
autoril meeles Tallinna eeskuju, kus äs-

väljend.
Nimest ei ole, mõistagi, vähematki
tähte niisuguse suure ettevõtte juures.
Häda on oga see, et Narva kunstisalongi jaluleupitamisega käivad kaasas imelikud nähted, mis paljastavad meie kunstiinimeste kentsakat enesetunnet ja pee-

dega.

paljas paha õhk.
Selle kohwitantaliku diplomaatia üles-

aegsete püsside padrunite kuulid osutusid

papi tükkideks, mis moe pärast olid vär

vitud mustaks. Relvad on ka täiesti
kõlbmatud. Pole siis ime, et varemalt
ei suutnud hiinlased edukalt võidelda
isegi röövlite vastu.

3õhwr alewiwolikogu „tnpiU
fate" löpuwaattts.

jaasutatud kunstisalongis keeb intensiivne
tegevus.

nendatud lugupidamist oma sisemise ^mi

Sellest ideest on Narvas nüüd kinni
hakatud küüntega ja hammastega, s. o.

na" vastu.

de suhtes. Sest mõelge ometi — pilli
puhujad ja trummitagujad, — mis on
neil pistmist „kuntsiga'? Hoopis teine
ast on mõni «Pallase" vabrikus wobrit-

Nii mõneski kunstijunkrus olevat tekkinud nisukene arusaamine ja maailma-

seeritud kunstnik, kes maalib pilte ja ai
nult hädaga silte — neid ei wõl kuidagi

Jaapani konsulaat Schaughais andis

vaade, et asutatav kunstisalong peab

ühele palgale panna wilepuhujatega!

Kui jaapani kaupmehed jaapani kon
sulaadis jaapani väljaastumist jaapani
kaupade boikoteerimise vastu Hiinas

mitte filosofeerivalt, waid kohe tegelikult.

Arusaadav, et laita ei ole selles midagi.
Idee on ju hea, annab igatepidi mõõdu
välja — miks siis mitte katsuda temast

hinda välja lüüa! Proovimine ei ole
igatahes keelatud.

En. nagu kuulda, teostatavat seda
ideet mingisuguses vussivas õhkkonnas.

Tervet mõtet ja terve idee wusserdatakse ümber ebaterveks ja ebaeluli-

seks värdjaks, kellele on raske nimegi
leida. Ega siis ometi või tõsiselt võtta
niisugust nime, nagu ^ründ-bumerang",
kuigi isehakanud ristiisade agaruse ees

olema päikeseks, mille säras ja aupaistes

on neil mõnus soendada oma edevust
ja kunstnikukuulsust. Neil härradel näib
kole suur puudus olevat isiklikust aupais
test ja tahawad sellele kunstisalonglasina
lisa hankida. Säärase sisemise tõekspidamise järele peab titewoodis viibiv kunstisalong kujunema aristokraatse päritolu
ga tetitiseks, mis jagab oma liikmetele
au, kuulsust ja tunnustamist.
Selle õilsa eesmärgi taotlemine, asja
liikumapanemine ses kõditavas suunas
ongi Loonud vusfiwust suure idee teosta-

Ja nii olewatli asjad arenemas sin
napoole, et titewoodis siplev kunstisalong ei näi jõudvat märjategemisest kau
gemale. Nende ridade kirjutamisele järg-

newal päeval on küll „ asutav kogu"
kokku kutsutud, kuid ma kardan kangesti,
et fee suur „kunstisalong" sünnib ilmale

— surnult sündinuna.

Mul on päris kahju, et suured Narwa kunstnikud, luuletajad ja kirjanikud
ei ole ühel hoobil suured demokraadid.
Kes küll hakkas seda asja nii tölbilt lii
gutama?

Volikogu abijuhataja Oden tingimist
lahinguteks põhjuse.

nõudsid, kogus konsulaadi ette suuri rah
vahulki, kes viimaks konsulaati ründama

hakkasid. See oli signaaliks Schanghai
sadamas seisvatele jaapani sõjalaevade-

le, kes varsti pärast seda linna tulistama hakkasid. Ülemine ülesvõte-rahva
hulk jaapani konsulaadi ees-tehti ühelt
San-Fcanziskosse sõitvalt aurikult, anti
sädetelegraafi teel edasi New-Yorki ja
sealt Euroopasse Cherbourgi, kust nad
lennukil edasi toodi Berliini.

2 nädalaks aresti.

12. jaanuaril s. a. Jõhvi alevivoli
kogu koosolekul tekkis volikogu abijuha

taja Odeni ja volinik M. Treilmanni
vahel sõnavahetus, kusjuures kõigile
ootamatult Ooden järsku samas, voli
kogu saalis, lõi M. Treimannile rusikaga
pähe. Asi likvideerus küll ilma üldiseks
skandaaliks paisumata, kuid kannatanu
esitas kohtule erakaebuse teoga haava
mises.

4. skp. oli see asi Jõhvi rahukohtuniku juures harutusel. Kuulati üle rida
tunnistajaid. Rahukohtunik mõistis Ode-

ni, kes ametilt puusepp, kaheks n ä-

dalaksaresti tingimist.
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Pool tundi Narva tööbörsil.
Sitta varahommikul ollakse platsis-Tööbörs- tööta inimeste muredepeegel ja lootnse-lLte.- Mis räägiwad need, kes otsiwad teenistust
ja leiba.

3

Mngiiimber Alutaguse
Sündmust pildis.

Töötahtjaid palju, tööd wähe.

põllutööliste palgad vähenda
misele 20—30 prots. võrra.
Arvestades praeguste oludega, pee

Tum tänama! kahekordse kiwielamu
alumise! korra! asetseb Narma tööbörs.
Kell on alles V29 hommikul, kuid oote»

isad. Seni nad on töötanud killustikkiw
valmistamisel. Hiljuti pandud maksma
nädalavahetusega töökord. „Meie ei saa

takse möödapääsematuks põllutööliste pal
kade vähendamist. Vähendamine kõiguks,

ruum on juba inimesi täis. Lakkamata
paugub uks ja uusi tuleb lisaks, enami
kult mehi. Täna on kuuldawasti lootust

nii elatud", ütlevad mehed, , tahame

prots. vahel.

teha tööd igapäev".
Narvas on töötuid palju, tööd vähe.

Peremeheta maad Narwa-

pääseda paarilkümnel kraawitööle, seepä»

Seepärast on seatudki sisse säärane vahe-

rasi ollaksegi wara „ platsis". Kõigi! on

tagaStes waldades riigile.

tuse-kord. Ühe nädala töötavad ühed,

Narva maakorralduskomisjoni poolt
on vastavate seaduste järele riigile üle
võetud peremeheta maad, mis asusid
Narwa-tagustes valdades. Viimaste ük
suste ülevõtmine Narva, Kose ja Skar-

suunatud pilgud kantselei luugi poole, et
olla esimene. Ametnikel on tegemist, et
luugi taga seisjaid rahustada: publik on

kärsitu ja paljunöudlik. „Noh, kas saab
tööd, wöi ei saa", põrutab üks tõötahtjäist kärsitult wastu aknaklaasi. Trügitakse
ja käratsetakse.

Pöördun eesruumis küsimusega töötu
poole. Noor, tugew mees, aastatelt 35 -

40: „Kas kaua olete juba tööta?"
„AH, mis sellest rääkida", Vastatakse
ükskõikselt, „kahe kuu eest sain Viimase
palga, siiamaani olen olnud tööta. Pole
see asi kiita midagi. Muret teeb korteri
üür, poes ka Võlgasid laeni—Võta kust
tahad. Paremad asjadki juba turule wii»
dud ja keresse pandud, kui weel oleks

teise nädala teised; suuremate perekonda
dega inimesed—kaks nädalat nädalalise
^puhkeajaga". Nn jaotatakse töö kõigile

õiglaselt. Seda teenistust on muidugi
wähe, kuid ometi saavad sellest osa kõik.
Keegi töölisnaine alustab kohe lahkelt
juttu, aga kui kuuleb, et tegemist on aja»
lehemehega, ei taha enam sõnagi lausuda;

olevat kõik „mokas", supitschekk võeta-

wad ära ja tööle ka enam ei saa, et

Olevat kolme alaealise lapse ema. Mehest

polevat suurt asja, joob ja „ räämad"
ringi, pole temast enam kuu aega midagi

ütleb see töölisnaine vähenõudlikult,

nädalat kuus töötada, oleksin ka rahul",
„meie kõrvaltmajast naine käib tööl, kes
ei vaja sugugi tööd, saab selletagi läbi".
Kõneluses tööbörsi ametnikega selgub,
et üldiselt on töötud tööbörsi ruumes end

korralikult pidanud ülal, väljaarvatud
mõned üksikud juhtumid, kus isikud, kes

kätte ära, nii et ei näegi".

„juhtide" osa etendanud, on püüdnud

Raske on nende ametnikkude töö, kelle
teeniMse-kohustused on seotud otsekohe

meeli segada ja rahutusi tekitada, nii kui
see juhtus hiljuti, kus keegi töötu heitis

töötutega. Peab olema „paksu nahaga",
et kõike ära kuulata, sest inimene tunneb
end olevat õigustatud nõudma.
Ukse kohal seisab jõuk säärsaabastes

telliskivi hoolekande-osakonna aknast sisse.

Niisugusteks lärmitsejateks on osutunud
ikka inimesed, kes ulakuse tõttu või min

gil muul mõjuval põhjusel on vallan
datud töölt või kaotanud toidu-saamise

• kuvad poole aprillini.
Maal »l« 15.000 tSöt«?-l 1.279 töötule letti tööd.
ministeeriumilt lisakrediiti nõutada
hädaabttõõde jätkamiseks. Narvas hä

daabitööd krediidi lõppemisel ähvar
dasid teatavasti katkeda 10. märtsil.

Linnapea J. Luts Tallinnast ta

vad, siis arvatakse, et üle 15.000 ini
mese kannatab praegu maal tööpuudust.

Kuigi töötute arv kujuneb võrdle
misi suureks üleskirjutuse järele, ei
paista siiski üldiselt seisukord olevat
nii halb, kui varemalt mõnel pool ar
vati. Neid töötuid, kes tingimata va

gasi jõudes seletas, et ministeeriumilt

jaks ühiskonna abi töövõimaluste mu

on loota lisakrediiti umbes 5000 kr.
ulatuses, nii et hädaabitööd võivad
jatknda takistamatult vähemalt april

retsemisel, pole palju.

likuu keskpaigani. *

Statistika keskbüroo on seni töö
tute registreerimislehed, mis saadeti
laiali veebruari keskel, 198 vallalt ja 8

alevilt tagasi saanud. Nende oma
valitsusüksuste piirides olid end üles
annud üle 9000 tööta inimese. Kuna
üle 100 valla materjalid weel puudu

maade kinnistamine sünnib tasuta kuni

Armastuse-jumalanna vembud.

Kuni 1. märtsini oli töötuid ava
likele hädaabitöödele saadetud 9490 ja
eratöödele 1789, kokku seega tööd lei

tud 11.279 inimesele. Samal ajal oli
ilma tööta 10.646 inimest.

Eelmistel aastatel meie suurteha

sed võtsid suvel töölisi juure, kuid
tänavu on selleks wähe lootusi. Vab
rikutööliste üldarv on tänavu lange
nud võrreldes 1930. a. 10 tuhande
inimese võrra.

Eelarve valmib.
Narva linna 1932./33. aasta eel
arve on valmimas. Osakondade poolt

on vastavad eelarve-kavad linnava
litsusele esitatud. Eelarve tuleb kuul
davasti tasakaalu samasuguse summa

ga kui mullugi. Linna eelarwe-komis-

jon on pidanud juba kolm koosole
kut. Lõplikult valmib eelarve 2—3
päeva parast.

N.-Jõesuu alevi eelarve võeti

viimasel alewi-volikogu koosolekul
vastu 39.936 kr. 64 tasakaalus.

1. diwiifi staap Nakwerre.
1. diviisi staap lähemal ajal viiak
se Narvast üle Rakverre ja osa Nar

vas asuvaid väeosi Jõhvi, milleks
juba eeltööd käimas.

Kellele hääletavad Narva riigija omavalitsusteenijad?
Poliitiliste erakondade jõudude
vahekorra muutus on ka Narwa riigija omavalitsus teenijale peres kõne all.
Elavalt vahetatakse mõtteid selle üle,
missuguse poliitilise erakonnaga eelseis
vast riigikogu valimistel kaasa minna,
s. o. kellele oma hääled anda. Ühingu
juhatuse wiimasel koosolekul otsustati
lähemas tulevikus kutsuda kokku ühin
gu aasta-koosolek, kus arvatavasti ka

nimetatud küsimus kaalumisele wõe
takse.

Narwas 820 töötut.
Aasta jooksul töötute arv 75 prots.
võrra kasvanud.
Läinud laupäeval oli registreeritud
Narva linna tööbörsis 820 töötahtjat,
neist 370 meest ja 450 naist. Eelmisel
aastal samal ajal oli ametlikult töötuid
272, 170 meest ja 102 naist. Seega on
töötute arv, võrreldes läinud aastaga,
548 inimese, s. o. umbes 75 protsendi
võrra kasvanud.

Praegu on hädaabitöödel 604 ini
mest, neist 484 meest ja 120 naist.

Narva ajakohane suvemuusika.
Kontserdid algawad 15. matt.
Narva ei jää ilma suvemuusikata
ka eeloleval suvel. Neil päevil sõlmiti
linnavalitsuse ja Narva orkestrantide
ühingu vahel leping suvemuusika korraldamiseks Pimeaias. Lepingu järele
annab orkestrantide ühing Pimeaias kont

serte 15. maist kuni 15. septembrini,
kuid arvatavasti hakkab ühing kontserte

andma juba varemalt, kui ilmad seda
lubavad. Kontserdid on viis korda nä
dalas, kella 8—10-ni õht. (15. maist

kuni 15 juulini) ja sügisepoole kella
7—9-ni õht.
Orkestri koosseis on ette nähtud vä
hemasti l8«liikmelijena, kusjuures ühing
peab orkestrile leidma nõuetele vastava
juhi. Muusikalise taseme eest hoolitsemine
on antud kolmeliikmelise komisjoni kätte,

mis moodustatakse linnavalitsuse ja

ühingu esindajaist ning orkestri juhist.
Pääs kontsertidele on endiselt 5 senti
ja sellegi tasumine vabatahtlik.

Nagu kuulda, tahab ühing eeloleval
hooajal korraldatavate kontsertõhtute ta
seme eest erilist hoolt kanda. Selle ees
märgi taotlemisel on muuseas ette näh
tud külaliste.solistide tihedamad esine
mised.

Ed. Kõomägi Narva sinfooniaorkestri juhiks?
Tuntud muusikamehele ja heliloojale

Eduard Kõomäele on Narva orkestran
tide ühingu poolt tehtud ettepanek tulla
ühingu flnfooniaorkestri juhatajaks. On
loota, et Ed. Kõomägi võtab ettepaneku
wastu. Seega saaks Narva isuwemuusika
orkester omale tunnustatud juhi.

Protokoll märgib eksimusi...
Müüdi alamõõdulist kalu. Wiimasel
ajal on sagedasti tabatud Narwa turul kala
müüjaid, kelle karmidest leitakse kalapoegi, mi
da wastawa seadusega keelatakse püüda, weel

wähem müüa. Nii tehti läinud nädalal jälle
protokollid alamõõduliste kaladega kauplemise

pärast Narwa Peetri turu kalakaupmeestele
Aleksander Komarowile ja Iwan Saschkinile.

Juhtis loata autot. Vastutusele wõetakse Narwa elanik Peeter Tsupsmann, kuna ta
juhtts wastawa loata autot.

Napfisöbrad ja »soolaputka". Narwa», 6. Jaani tän. nr. 6. elutsew Wiigand
Kimmel on mees, kelleta politsei arestimaja po

le üldse mõeldaw. Kui ta hommikul wabaneb
..soolaputkast- talmatakse ta juba õhtul jälle
waaruwail sammel kordniklude wahel sinna ta
gasi joobnult rahurittumife wöi mürgeldamise
pärast. Läinud nädalal ta ^külastas" terwelt
kolm korda arestimaja. Peale selle wöeti wahi
alla nädala jooksul joobnult rahurikkumise pä-

Narma elanikud Aleksander Piilberg, Jo
hannes Randmer, Madis Allik, Anton Hoff,
Viktor Kruuse, Voldemar Lont, Boris Nõmmemees, Sergei Iljinin, Vladimir Timofejev),
Valerian Rassonow. Joobnult rahurikkumises
süüdistatakse weel kaheksat tundmatut isikut ning

Walerian Rassonowi, joobnud olekus kordnik
Tamme löömises. — Joobnult awalikku kohta
ilmumise pärast wõetakse wastutusele narwala-

sed Pauline Sander, Johannes Varmisson ja
Joosep Preem.

Õnnetus poisikesega. Kulgul nr. 21.
elutsew poisike Oswald Valge kukkus Narwa
Kreenholmi 7. eesti algkooli õuel maha, wigastades jalga. Vigastus on kerget liiki.

Rikkus varandust ja ähvardas.

1. aprillini s. a. Kui aga peale 1. ap
rilli juhtub veel ilmsiks tulema mõni
peremeheta maatükk, siis seda enam riigi

õiguse.

Hädaabitööd Narvas jat-

Läinud nädalal viibis Narva lin
napea 3. Luts Tallinnas, et teede

juurelõigeteks või asundustaludeks. Nende

Luban, et nimi lehte ei satu, ja
naine pajatabki oma südamelt kõik ära.

Teine usutletaw, Vanapoolne mees,
on õige sõjakas, näitab oma kulunud
sinelit: „Vene ajal oli weel, mis oli, aga

mehi. Nemad on töötud esimesest kategoriast, kõik perekonnainimesed, mitme lapse

riigile üle võetud peremeheta maad
planeeritakse ja selle järele antakse kas

mis sa käisid kaebamas.

kuulda olnud. „Kui ma saaksin kakski

Ja need pennid, mis saadki, kuluwad

Mina vallas sündis 4. märtsil. Kõik

kardab, et pannakse nimi lehte, ja siis

üksi olnud, aga naine ja kaks lasi ka.
Mida ma annan neile ette?"

nüüdne elu ei kõlba kuhugi. Näljutawad
meid, vaeseid tööinimesi, ainult. Näe,
seal Üleval nad istuvad (osutab raekoja
poole), sina aga käi neid kummardamas.

kohalikke olustd arvesse võttes, 20 ja 30

Kutse- ja täienduskoolid tegut

kulul kinnistada ei saa.

Raudnaelad lehma sisikonnas.
Läinud nädalal jäi Atsalama talunikul N -il
lehm haigeks. Mees müüs lehma Iõhwi lihuni
kule 28 krooni eest. Lihunik tappis looma ära.
Looma sisikonnast leiti mitmesuguse suurusega

raudnaelu, rihma pannel j. m. Üks raudnael
oli tunginud lehmale wahelihasse ja teine oli
südame lähedal.

Lehm oli annud hästi piima ja polnud ka

J. Kiiwet revideeris neil päevil täien
dus- ja kutsekoole Virumaal. Nendes
koolides revideerija konstateeris õpilaste
tõusu. Tütarlaste seas iseäranis on elav
huvi kutsekoolide kangakudumise osakon
dade vastu.

Elukutseliste muusikameeste koondis

tena tegutsevad Narvas orkestrantide
ühing ja !. diviisi orkester. Kuigi nende
kahe koondise wormilik ühinemine ei ole
teostatav, on kõiki Narwa muustkamehi,
nii kaitseväelast kui ka eraisikuid, asutud
organiseerima sel teel, et kaitseväelafedorkestrandid astuvad eraisikutena orkest
rantide ühingu liikmeiks. Seega on kahe
suurima muusika alal tegutseva koon»

dise tegelik ühinemine läbiwttdaw. Vii
maste päevade jooksul on astunud Nar
wa orkestrantide ühingu, liikmeteks 19
kaitsewäelast-orkestranti Ühingu liikmete

üldarv tõuseb juba 43-le, kuna on tulnud juure liikmeid ka erarstkute-nruusikute seast. Alles mõni aeg tagast oli liikmeid ühingus 28.

Seega Narva orkestrantide ühing
kujuneb organisatsiooniks, kuhu koondu
vad kõik elukutselised Narwa muusikamehed.

Aust omniOufcIttae.
Uutest omnibuse-Mmdest käesoleval
aastal algavad tegevust: Rakwere-ViruJaagupi-Venewere -Avinurme - LõhupuuRak vere-Rannapungerja, Võhma-Vaib-

la-Järva-Iaani-Ambla-Tapa j. t. Üldse
jääb käesoleval aastal üle maa tegut

Möldriamet ei toonud rikkust süle
ga kokku.

KeS tuleb Narwa male

Pagari ümbruses weskeid kui
tähti, aga ükski eitööta.

Meistrtturniir lõppemas.

Mäetaguse wallas Pagari asunduses elut
sew Reinhold V., kes mõni aeg tagasi samas
wallas Jõepere külas oli taluperemees, kuid
raskustesse sattunult krundi ligi 2o00 krooni

Pärast 12. vooru hakkavad esivõiftluste tagajärjed selgemaks muutuma.
Üldisest võistlejate hulgast, mis vähene

eest maha müüs, mõtles hakata möldriks. Nõu
hea: teeb weski lahti, raha tuleb kokku mis ro

binal, olgu aga rahakott ligi Saigi siis Vii
maks kaubale end. Pagari mõisa omaniku S.,

kes laskis V.-l tuua oma «kolid- end. mõisa

sema 70 liini.

meistriks?

nud loobumiste tõttu 18-lt 15-le, on
eraldunud esikohtadele tulejate grupp,
kuhu kuuluvad Pruun, O. Mauer, Bock,

Saareke, Scheel, Maurer, Mihailow ja

põlenud rehte. Seal siis wärske mölder töötas
rõõmsa meelega sügisest saadik. Sai korra asja
ga niikaugele, et juba jahwataski paar nädalat
talumeestele wilja peeneks. Kui weski käis, oli
mölder W-l kibe-kiire: juba wolksub siit — on
katki kruwi wöi muu wiga, aga mölder ei jäta

Narwa 1932. a. malemeister. Seni on
parem punktide seis O. Maueril, kel

mootorit seisu, parandab kõik — weski aga
muudkui jahmatab. Siis tuli õnnetus: mootor

reke.

hakkas „ftreikima". lakkas töötamast. Parandus

— oma 260 krooni. Atsalama tarwit.-ühisuse
kauplus, kust naftat toodi, ei anna enam wõl-

gu. Tellib V. mootori osad, tulewad jaama.
Ei ole raha — lähewad linna tagasi. Otsib
sõpru,kes aitaks, aga usaldus igalpool kadu
nud. Töö seisab, weski wilja täis. Ümbruses
weskeid kui tähti, aga ükski ei tööta. Talume
hed pahandavad, et tuleb weskile sõita 10-12
klm kaugusele. . .

Harva klnDistasjaoskonna korralda
mine lipule jõudmas.

Aktide kogumine lõpeb 1. aprillil.
Teatavasti toimub juba mõnda aega
kinnistusaktide üleandmine Rakwere-Pai-

de kinnistusjaoskonna poolt Narva
linna kinnistusjaoskonnale. Üle antakse
need aktid, mis käivad kinnistute kohta

Narwa linna administratiivpiires. Üle
andmine hakkab nüüd juba lõpule jõud
ma ja viiakse täielikult läbi 1. aprilliks
s. a.

ÜERA Alutaguse keskkorralduse
koosolek ISHwis.
14. märtstl on Jõhvis ühisgümnaa
siumi ruumes kavatsetud korraldada
ÜTNÜ Alutaguse keskkorralduse koosoleke

kus kõneleb ÜENÜ keskjuhatuse teaduslik
sekretär A. M e i k o p ja teist Alutaguse
noorsootegelasi.

Hnrva-togused binsemaad krunditud.
Narwa-taguste valdade hingemaad,
mille kruntimine algas juba 1923. a.,

dama.

Ka kaitseväelafed-orkestrandid Narva
orkestrantide ühingu liikmeiks.

lahja. Kust raudnaelad^ lehma sisikonda said, on
mõistatuseks.

sevad edukalt.
Haridussotflaalmmisteeriumi nõuni?

Ahifelt kutfemrrrefid lahen

Mees kukkus jõkke.

Salomon. Nende hulgas on igatahes ka

5 võitu ja l kaotus (2 partiid lõpetamata), järgnevad Pruun, Mauer, Saa
Võistluste suurt pinget tõendab suur
katkestatud (ligi 10) partiide arv, milles
nii mõndki üllatavat peidus.

1. kl. on lootusi pääseda 2 kl. G. Mi
hailovil, Kukkel või Kubjasel. Praegune
Narwa maletajate 2 kl. ei sisalda igatahes suurt mängutaset.
Meistriturnnri 14. woar mängitakse teisipäe'

wal, millal kohtawad O. Mauer-A. Maurer'
Pruun-Scheel, Lssenson-Iääger, Bock-Mihailow,

Liche-Must, Müller-Männimägi. 15. woorus
kohtawad. Eiche-Mauer, Maurer-Pruun, ScheelSssenson, Jääger-Bock, Mihailow-Resew, Miiller-Must, Saareke-Männimägi.

„Wankrirehwi seadus" keeb
muret.

1. aprillil hakkab maksma seadus,
mille alusel on keelatud praeguse rehwi-

laiusega wankrirataste tarvitamine ja
peab tarvitusele võtma laiemad rehvid.

Uute rehvide muretsemine teeb põllu
meestele muret. Kuigi leitakie, et laiem
rehv on tarviline, peaks ootama selle
ga, kuni tulewad lahedamad ajad.

Tade«S Kraus Narwa katoUku koguduse ««eks preestriks.
Rooma paavsti poolt on Narwa
rooma-katoliku koguduse uueks preestriks ni

metatud poolakas Tadeus K raus, 41 a. va
na, kes juba Narwa jõudnud ja ametisse
astunud. Eelmiseks rooma-katoliku kogu-

duse juhiks Narvas oli Leo Abraitts,

Neil päevi! kukkus Aaspere walla

kes hiljuti kurguhaiguse tagajärjel lahkus

on nüüd lõpule jõudmas. Hingemaadest
on weel kruntidesse planeerimata ainult
mõned vähemad üksused. Viimaste ük
suste planeerimine kruntidesse peale 1.

Loobu-Metsanurga küla taluperemees,

elavate kirjast. Vahepeal täitis nimeta-

54°a. Aleksander Samelselg, Vaiku jõkke.

tud koguduse juhi kohuseid Tartu roomakatoliku preester Velling.

aprilli sünnib omanike kulul ja riigi toe

vedamas. Saanud puukoormaga Vaiku
sillale, pidi koorem ühes hobusega libi-

tusel.

Gripp Tapal.

Mees päästeti seltsiliste poolt. A. S.
ühes naabritega oli Vaiku mõisa puid
sema lagunenud sillalt jõkke. Et õnnetust

vältida, pani A. S. koormale „jalad

Gripp on jõudnud otsaga ka Tapale.
Möödunud nädalal haigestusid koolides
umbes pooled õpilased, mille tõttu ka

vastu", kuid kukkus seetõttu ise üle peakaela jõkke, kus vesi üle 2 meetri sügav.
Tugeva veevoolu tõttu ähvardas meest

koolitegevus katkestati ja kool suleti.

jää alla viimise hädaoht, kuid viimaks
õnnestus tal siiski haarata kinni jääservast, kust teised ta päästsid.

Hobusepass peeti kinni. Arthur Matiesen, kelle elukoht Narmas, Linda tän. nr.
10—2, süüdistad 3. Roheline tän. nr. 6. elutsewat Theodor Tõnnissoni tema hobusepassi
omawolilises kinnipidamises.

Olga lõi Mariat. Narwalane Olga

Kuiwa kaebas politseiwSimudele, et keegi Maria Purk olewat teda löönud. Awaldufe põhjal
koostati protokoll.

Peale ülikooli lõpetamist on Kraus olnud

vaimulikuks 6 aastat Lvovis, 6 aastat
Krakovis ja aasta Raz oados. Viimaselt
kohalt määratigi ta paavsti korraldusel
Narva rooma-katoliku koguduse juhiks.
Eestisse saabumisel oli K. lühemat aega
Tartus, kust siis sõitis Narwa.
T. Kraus räägib 4 keelt, poola, saksa,

Kreenholmi turbarabas
jätkub tegevus.

rooma-katoaku koguduse liikmete arv on
400 ümber.

Möödunud suvel valmistati Kreen"
Holmi vabriku turbarabas turvast sar

Heinavargused sagenevad.

Vargust. Iõhwi laadal warastati sama

nasel hulgal, et hariliku olukorra suures
oleks turvast jätkunud vabrikule vähe

raha. — Iõhwi wallas, Puru külas wiidi ära

malt kaheks aastaks. Nüüd aga tume

walla elanikult J. Johansonilt ridiküllift 21 kr.

Uus paavsti sulane on sündinud
10. novembril 1690. a. Lvovis, kus ka
alghariduse sai. Gümnaasiumi lõpetas
Sanokis ja ülikooli Krakovis 1917. a.

ladina, vene ja ka eesti keelt. Narwa

Wiimasel ajal on rohkesti ette tulnud heinawargusi Püssi ümbruskonnas.
Nii warastati jälle ühel ööl Püssi mets-

talunik A. Kalla heinaküünist 25 kr. wäärtuses

nes turba tarvitamine niivõrd jõudsasti,

konna metsnik M. Juntri ja metsavaht

heinu. — Narwa wallas, Kallivere wahtksnnast warastati Kallivere küla taluniku Madis

et turvast jätkub vaevalt talveni. Sel
lest tingituna jätkub turbarabas ka eel
oleval suvel tegevus. Turbatööstuses

Arnold Ialasto heinakuhjad. Varaste
jäljed viisid Oandu «sundusse kellegi

Narmas, 2. Uusküla tän. nr. 4—10 elutsew
August Naarits awaldas politseile, et keegi
Mitrofan Larionow olewat tema warandust

Hauka metsast 10 krooni wäärtuses küttepuid.

rikkunud, ja kui ta tulnud keelama, olewat teda
koguni ähwardanud.

ga auhaawamiseS.

Haavati naise au. Johanna Pikhoff,
elab Narvas, süüdistab Nikolai Pikaljewi teo-

on suveti alati tegevuses kaks turbalõikufemasinat.

L. elamu juure, kust leiti heinu, mis kuhjala vast leitud heintega ühte läkstd. Po
litsei asus asja juurdlema.

Nr, 25

AlutaguseElu
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ÄRGE UNUSTAGE
uuendamast Narva ja Ida-aVirumaa^kõige
suurema ningfjloetavama ajalehe

PÕHJA EESTI

99

tellimist

„Põhja Eesti" jagab Teiega raske aja muresid ja
näitab te$d paremasse tulevikku.

„Põhja Eesti" ei seisa ühegi poiitilise partei
teenistuses.
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NASVA TEATER „ W61TLEJAS"

Puuhoov

Kesknädalal, 9. märtsil 1932. a.kl. 8.30 ö.

V. Tschischikov’i

..Estonia" teatri külaskäigu etendas

»Halial oksal”

Narvas, Paemurru, tn 19 Telefon 128.

Mait Metsanurga näidend 4 v.
Pääsmed 150—50 s. Eelmüük „Kooli" kaupluses Suur

t. 16, M. Võhma äris Joala t. 16 ja kaks tundi enne
algust teatri kassas.

NARVA MAJAOMANIKKUDE SELTSI

Soeuiitali häid kuivi kase-, lepa- ja segapuid-

Müüa

rauatreipink

Pesu

pesija

Tsentrite vahe l5/2 meetrit,
Hinnad alandatud, alates 5 kr. mtr.
flahpaan, 2 planseibi ja palub tööd. Narvas, Posti
Siin ka saadaval ehituse palke igasugusel arvul. Täpsemaid teateid saab isiklikult muud tarbed. N.-Jõesuus, tän. 54-3.
ehk telefoni teel.
Vabriku t. 2. Möüle.

aasta-peakoosolek,
millest Seltsi liikmeid palutakse osavõtma ilmuda,

CUEPE METTE

peetakse kesknädalal, 9. märtsil 1932. a. kell 19 (kell 7
õhtul) .Ilmarise* Seltsi ruumis.

PÄEVAKORD;

ON MOODNE.

JA SEE ON SAADAVAL

1) Koosoleku juhataja ja protokoilikirjutaja valimine*,
2) 1931. a. aruande kinnitamine;

3) 1932. a. eelarve , ;

K.I

4) põhikirja muutmine;
5) valimised põhikirja järele;
6) juhatuse teadaanded ja jooksvad asjad.
Koosoleku eel võetakse liikmemaksu vastu.

Korva kaatri Vabal. TulaL
Seltsi einelauas saadaval

maitsevale! lõu
na- lo õhtusööke
Köök uue ökonomi pr. Toro
asjatundlikul juhtimisel. Hin*
nad odavamad kui kuski mujal

Lõunad ä 40 senti ja

õhtusöögid ä 35 senti.

TEKLA“
(EESTiSllD)

Narvas, 3. märtsil 1932. a.

Seltsi juhatus.

Kana Haiaomanltae Paak

I

NARVA OSAKONNAS PEETRI PL. 6.
ÜLEJÄÄGID SUURE
HINNAALANDUSEGA.

Annah laenasid

Oskar Posendorf.

Soliidsesse äri-ettewõttesse wajatakse

kaasosanikku

3000-5000 tr
kapitaliga.
Kaasatöötamise wõimalus,

Pakkumised saata slt. „Äriosanik“ all.

Rutuliselt müüa
kaks kreposteeritud vana

talukohta.
üle Jõhvis, „Alutaguse Elu* toim. H. Liirilt.

noisboigusea la sünuitusobi. westerwaiu 127/29, tei 205.

Narva, Peetri pl. 3. j Sise- (südame , kopsu-, Nais-,sugu ja sisehaigused
Wastuwõtt kella ‘/^-'/dO neeru-, kõhu ete.) sugu- Vastuvõtmine äripäevadel
kella 11—1 ja 5—7.
hom. ja kella 3- 5 p. 1. Ja nahahaigused.
Kõnetr. 312. Kõnetunnid: homm. kella Joala tän. nr. 19 Sinka m,

9—10 ja p. 1^4-6.

(Juhkentali apteegi kõrval).

Dr.AKress Dr. 1 REERBERB

Hra Arthur Gohril

Suur tän. 20, telef. 2-12. Nina' kur9uJ?, sisehai‘
Sisemised ja suguhaigused, wutuw*t 1*11.’i-2 P.
Elektriravimiskabinett, Ja 6—7.30 oht. Laupäeviti

tellimisi vastu.

kõrgustikupäike. õhtust vastuvõttu ei ole.

Wastuwõtmine kella 10—1 Narva. Peetri pl. 3.

Noored neiud!

Väga soodsatel tingimustel Vanapoiss 25 aastates soo

vib teiega igavuse peleta

maja
KirMetiut,
■ ■ »»
muua
miseks

Dr. K. Meri
arstide kursuselt tagasi
jõudnud. Wõtan jälle hai
geid vastu.

Väljasõidud Igal ajal.
Rakvere tän. 2. telef. 27.
Elukortar Narva tän. 7,
telef. 27.

millele järgneks tõsine tut
vus. Kirjad slt. ,,Vanapoissall.

kaunis kohas Narvas. Tea
teid saab „Põhja Eesti* ta

Hra K. Raõbloa

lituses.

lisakus

Uuesti remonteeritud

tellimisi wastu.
Hambaarst

kiwimaja esimese obligatsiooni
Pühapäewal, 13. märtsil, 1932 a.,

Pakkumised saata slt. «obligat
sioon* all.

Toilas

wõtab „Põhja Eesti"

wõtab ,Põhja Eesti"

wastu

5000-6000 Krooni

operatsioone.

Narva, Peetri plats 2, telef. 268 (omas majas)*

ja 5—7.

Lähemaid teateid, saab: talu suuruse ja hinna

Soowin laenata

dega ja toimetab
kõiki muid panga

kaupade ja
wekslite
kindlustustel

Jõh\vj jsk. ja alevi arst

tegude ii võlgade ml enam ei vastuta.

ajakohaste protsenti

majade,

Dr. Ilse Ugam-Põder Df, (jj), Rgjgp fc Maria Heinriehsen-

Teatan hoiatuseks, et mina oma äraläinud naise

Unda Posendorfi

Vitali raha heinte

Ull9jllll« kell 12 päeval saab Narva Vaes

telaste Kohtu sellekohase otsuse täitmiseks Narvas,
Tallinna maantee, maja nr. 19

enampakkumise teel

äramüüdud surn. Emiiie Krupp(ist järelejäänud val
lasvara : mitmesugune tubane sisseseade, pesu, riis
tad, majapidamistarbed ja pai jn teisi asju.

Linna oksionaator; A. Hochmuth.

Juhuslikult müüa hea

A Reise
Võtan nüüd ainult 4 päeva
nädalas vastu.

Kesknädal, neljapäev, lau
päev 10—1 ja 2-5 ni
üürile anda. Teateid saab
Pühapäev. 10—1-ni
Tuisk’i kpl. Narvas, Malmi

Teistel päevadel vastuvõttu
ei ole.

tän. 5.

pesurull
(uuem mudel.) Narvas,
Pagari tän. nr. 13—4.

Vastutav tolmetajei! n; 1 iil
Vfttjaaodja K.-U.-Ü. ..Põhja Eesti*
K. u.-Ü. «POhJft K»»U- trükk HBät

