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Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. I.

Kõnetraat nr. 4.
T metaja kõnetunnid
kella 1 i—1.
Talitus avatud 9—6.

h ulutuste hinnad:

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

eru millimeeter kuu.. isküljel 3 snt. eeskfiljel
senti, tekstis!2 senti.

Nr 10» (458).

Algi» ärlp. kell S õbt.,
pühapäev, kell 3 p. 1.

Välismaale poole kallim

Tellimisi võtavad vastu

III. aastakäik

1 Linnavalitsuse sellekohasel loa! algab 1. detsembrist 1932 a.

äri likvideerimise puhul
kõigi kaupade

wetter ja teised. Muusika ja schlaagerid Hans Mayit. Kantakse ette järgmised schlaagerid:,Das
glück macht eine Frau so schön*, ffSet sparsam und bescheiden*, ,Was fang ieh an mit meiner

- - Sehnsucht* ja t.

II. Naljapllt. - •; lil. Igal esmaspäeval uus helirfngvaade.
JÄRGMISES EESKAVAS; Võluvaim hingeliseim helisuurfiim mida ammu oodatakse ja mis Tal-

Pllaetflhed 10—50 s.

linnas' enneolemata eduga jooksis kauemat aega

Kaasa avatud pool tundi

Mustlase viimne kirg
Kuulus vene ballerin NIKITINA ja JOSEPH SCHILDKRAUT, mõlemad tuntud suurfilmist «MUST

enne algust.

125 senti, 6 kuud — 280
senti ja aastaks —450 snt.

BHBBillllilllllllliltllillllilflinHIlNl

Peaosades: Martha Eggerth, Georg Aleksander, Leo Slezak, Trude Berliner, Hans BrauseKõnetraat 2—44.

1 kuu—40 senti, B kuud—

postiagentuurid.

28., 29. ja 30. novembril. Esietenduseks viisirikas helioperett saksa paremate näitlejate

„Moodne kaasavara"

Tellimishind postiga:

kõik postkontorid ja

Jõhvis, kolmapäeval, 30. novembril 1933. a.
MARTHA EGGERTHI, Ceorg Aleksandri, Trude Berllneri ja t. k.

Üksik number
5 senti.

Tallinna Manufaktuuri kauplus
Posti Jän. nr. 73, „Võitleja*4 vastas.

LASE KIRG" jätavad meile unustamata mulje. Filmis ALFRED RODE kuulus mustlasorkester.
Tulemas: Brlgltte Helid helifilmi tippsaavutises «Atlantise valitsejanna*, «Unistav suuke*,
Eesti esimene helifilm «Päikese lapsed*, «Mata Hari*.

«Vabadussõjalaste kongress.

Riimis hoki hirnu folehihjo.

tub Vabadussõjalaste meeleollu, siis oli

Narwa «allas süüdati kolm heina

Vabadussõjalaste liitude saadikud Börsisaalis kongressi.

see õige segane. Bõrstsaali ümber lii
kusid kuuldused, et wabadussõjalased

kuhja.

Wabadussõjaled olid selpuhul juba

enne laiali ei lähe, kui riigikogu ju

wara jalul. Must-walge käe-lindiga
mehi liikus eriti rohkesti linna pea-

ühishauale Zuhkentali kalmistul. Selle

hatus nende põhiseaduse käigu kohta
oma lõpuotsuse on armud. Mis sihiga
neid kuuldust lewitati on teadmata.
Kongressi meeleolu oli üksmeelne.
Põhiseaduse kama kiideti heaks ja ot
sustati ka selle eest seista, et see rahwahääletusel läbi läheks.
Peale keskjuhatuse Valimisi ja teisi

järele liikus Vabadussõjalaste rongi-

organisatsiooni ellu puutuwate küsi

käik läbi linna orkestrisaatel Bõrstsaali,
kus kell */a!2 algas kongress. Mis puu-

muste läbi arutamist lõpetati koosolek
pühapäeva õhtul hümniga.

Tallinnast. Pühapäewal pidasid

tünawait.

Päewakord algas hommikul juma
lateenistusega Toomkirikus, millest Võt
tis osa umbes 600 inimest. Peale selle

pandi pärg Vabadussõjas langenute

Kitsendusi hädaabitöödel.
ALdaabttöSlifed, kelle abikaasad teeniwad 35 krooni knns,
wattandatakse.
Töötute arwu järjekindel kaswami- kuus üle 35. kr. ja kellel ei ole

Reede õhtul kella V-9 paiku süttisid põ-

lema Narwa vallas, umbes il]% Im.
kaugusel Narvast, Rõuk. Venemaa poole

viiva raudtee ääres 3 heinakuhja, mis
kuulusid kohalisele talunikule Johann
R ä s u l a t e. Kõik heinad põlesid viim

seni. Heinu oli ko mes kuhjas kokku
8000 kg. 150 trooni väärtuses. Kind
lasti on tegemist süütamisega, sest kolm

kuhza afti|e)io ^-utomeettuislel vahe
maadel teinc-teifcft ja süttisid pea samal

ajal. Asjast on teatatud Narwa krimi
naalpolitseile.

19.680 kg rukist Harva lastele.

Majandusministeeriumi poolt on
määratud Narwa nörgajõuliste töötute
ja puudustkannatavate laste toitlustami
seks 19 680 kg rukist. Leiba hattab küp
setama u./ü. «Aare*.

ne ja Hädaabitöödeks määratud kredii

ülal pidada tööwõimetuid wõi alaealisi

tide nappus on sundinud wastawaid

leibkondlasi. Tööbörsi äranäge
mise järele Võidakse tööd anda

Pagar pummeldad aastase

neile waid siis, kui neil on ülal pida
da mõni löö Võimetu wõi alaealine

Pühapäe val võis Narva restorani

ametiasutist teostama kõwemat kontrolli
töõandmisel töömile. Tänawu tahetakse

järjekindlasti läbi Viia töötute eritlust
kategooriatesse ja wastawalt teenistusVajadusele hankida neile tööwõim Just.

Neil päewil saabus Narwa linna-

perekonnaliige.

Ringkirja kohaselt tulewad kõik isi

kud hädaabtiöödelt Vallandada,

milt ringkiri, kus nõutakse, et tööle ei

kelle abikaasad teeniwad üle 35 kr.
kuus ja kellel ei ole ülal pidada pere

saadetaks neid, kelle abikaasad teeniwad

konnaliikmeid.

walitsusele h ärid us-s otsi aa l ministeeriu

Hobusotos lllo raudsilla.

Narwa raudteesild, mis ehitati 1923.
a. üle Rarwajõe, ühendab Narma jaama

hobusetee, mille Valmistamine ei lähe
kuigi palju maksma, peategi vabrikud

mures Jaanilinna, Una- ja kalevirvabri- 4 on nõus hobuseteed tegema üle raudteekut. W.brikute! on alatasa kaubawedu ‘ silla omal kulul, kui raudteevalitsus ei
Vabrikute laost jaama ja jaamast Vab taha seda väikest kulu kanda. Selle Horikute lattu. Otseühendusel jaama ja busetee vastu tunnevad ka ümbruskonna
nimetatud wadrikute vahel on raudtee elanikud suurt huvi. Arvatavasti raud
sild, kuhu aga kahjuks hobuseteed pole tee silla ehitamise ajal ei tehtud Me silla
peale ehitatud. Vabrikutel tuleb jaamas hobuseteed seepärast, et toi ajal oli ette
hobustega käia üle linna puustlla, mis näha elavat rongide liikumist, kusjuures
aga wemtab tee umbes S kilomeetrit pi hobusetee oleks võinud liikumist takistada,
kemaks. Nüüd kavatsevad «adrikud kuna aga nüüd õö-päewa jooksul läheb
uuesti raudteewalitsuse poole pöörata, et Me silla ainult 2—3 rongi.
üle Narwa raudteefllla saoks tehtud ka

Mnrdwara- mbttt kinni.
Hommikul wura-LaS, õhtul istus
juba trett.dr taga.

Narwa-Jõefuns 396 töötatöölist.
Läinud laupäeval oli Rarva-Iõesuu
alevivalitsuse poolt registreritud tõötatöö-

kiiomeetrii remonditöölise Eduard Poti-

kes töötavad elektriliini ja uue maantee

Usi 396. Tööle on võetud 65 töötut,
ehitustöödel.

Narwa-JõesunS algas silmu,

raudteejaama ülesõidukohal murdvaras,
kelleks osutus kindla elukohata Aleksan

Narwa-Iöesuus on jõesuhu ilmunud
stlmuparved ja kalurid alanud filmupüü-

der B r o k e n. Tabatu käest saadi vatrellide taha.

takistust laevateel.
NarwajSeL takistavad laevade liikurnist kalurite mörrakupud, mis on ase
tatud laevade sõiduteele. Umbrs 10 päe.
wa tagasi Soome mootorpaat «Katma*
jäi mõrrakuppudesst kinni Rtigiküla ko-

nr. 65 asuva hiljuti avatud pagari äri
pidaja S. istus mitmes kohalikus restoraanis mitu tundi ja pummeldas väike
tütreke süles. Loomadel on oma kaitsesetts, ja jundmäärustega omanikule ette
kirjutatud kuidas peab loomaga ümber
käima. Kas seda ka inimestele vaja on?

püük.
ki. Silmupüügile on asunud 30 paati
60—70 kaluriga. Iga kalur saab loomu
sega 7—800 silmu, mis võrdlemist hea
saak. — Silgusaak mere! on viimaste
päevade jooksul väiksemaks jäänud.

II kaubalaeva Harva-Jiesuus.
Käesoleva aasta navigatsiooni algu
sest kuni praeguse ajani on Narwa-Iöesuu sadamas ja reidil käinud 70 kauba

Ootajad ptka ninaga; „tn«ingaS^ wSett ülemistel maha.
Ajakirjanduse sõnumite puhul, et
Litton juba Kaunasest «ühes saatjas
konnaga- on wälja sõitnud ja pühapäewat TaUmna jõuab, oli pühapäe
wa hommikul Riia rongi saabumise
ajaks jaama kogunud õige rohkesti rahmast, palju neid uudishnnuUsi, tes ise

Rahvapidu, mille korraldas Kalevi
vabriku rahvamaja juhatus i7. nov.
s. a., vabastati iõbustusmaksust.
Loterii-allegrii korraldamiseks 150 kr.

suuruses anti tava 1. vene algkooli hoo
lekogule. Loterii tuleb pidamisele 5. märt
sil t933. a. kooli ruumes.
250 kroonise loterii-allegri peab lin
navalitsuse loal 6. eesti algkool 30. apr.
tuleval aastal.

laamas.

vagunile. Kokkupõrge oli jedavõrt tu
gev, et korwvagun langes küliti ja üks
ptatwocmvagun jooksis ühe paari ratas
mõiemao kokkupõrke tagajärjel tugevasti

kannatada. Inimestega õnnetust ei juh
tunud.

»Walge palli- sügisturniir
Pühapäeval korraldas Narma tngewam ping-pongi kants N. Ü. «Astra*

teade, et kohalik kehwikrahva esindaja rii

gikogus A. Geliwerstov on pagenud
Nõukogude Venesse. Meie toimetust kü

lastas nüüd A. Seliwerstow ja võime
kinnitada, et rahvasaadik on täie tervise

juures ning ütleb, et tema pole nüüd
ega ka enneminigi delegatsiooniga Venes
käinud.

TLnnawaldns.
Avaldan südamlikku tänu kõigile,
kes mind minu 7u a. sünnipäeva puhul
meeletuletastd, iseäranis aga Narva ttnnawalitsnjele ja kaasteenijatele armsa
kingituse ja õnnesoovide eest.

K. Pausepp,
linna metsaülem.

paid.

Läinud laupäeval teatati Tõrwalast
politseile, et riigimetsast on varastatud
küttepuid. Varguse kindlakstegemiseks
sõitsid ametivõimud kohapeale.

Marjakeedtse pärast trahwt
alla.
Läinud nädala lõpul tehti Narva
maksuameti revidendi poolt viiele Narwa

kaupmehele protokollid, ilma vastava
loata marlakeedise müümise pärast. Sea

duse järele on rahatrahv ettenähtud
100—10C0 kroonini. Kaupmehed vaban
dasid endid teadmatusega.

Sari wanglas.
Pühapäeval kell 5 p. l. suri oCitjelt
Narva vanglas vahialune Madis Straus.
Arst konstateeris südamerabandust. Laip
toimetati Unna surnukambri.

Korterivargus Posti tänaval.
24. nov. teatas Natenbergi pärijate
hooldaja G. Usarow kriminaalpolitseile,
et Natenbergi pärijate maja korteritest.

Posti tän. 45, on varastatud pliit, ti
nast veetorud ja veekraan.

Varastati 8-pnndane sepaalas.

peeti «Astra" ^ruumes, oli korraldatud
peamiselt kõrgema klassi mängijatele.
Peale neljatunnilist võistlust osutusid

Diedrich Ueber, kes elab AuwereIoata vallas, andis politseile teada, et

Pruun, 5 pnk.; järrlvõistlusel omandas

2. koha H. Palm, 4 pnk.; 3. koha B.
Kaupmees, 4 pnk.; 4. koha kindlustas
endale Viru meister R. Alber, 4 pnk.

Litron aga jõudis siiski kohale.
Kohtuwoimudel oli teada, et Balti
jaamas on palju «kõrge külalise* oota

jaid ja nad wõtstd Littoni tasapisi ju

Jaan MM Me aastaks

jügisturniiri ping-pongis. Turniir, mis

tagajärjed järgmisteks: 1. koht R.

aga kes puudus — oti Litton.

SettwerStow RarwaS.
Möödunud nädalal läbistas ajalehti

Läinud pühapäeval Sonda raudtee
jaama kitsaroopattsel raudteel manööverdav rong jooksis otsa ühe laaditud korw-

bas kõiki kannatlikke ootajaid, km ron
gist Väljusid kõik sõitjad kuni Viimseni,

ba Ülemistel maha. Kogu eilse päewa
wiibis Litton krim.-politseis, kus teda
üle kuulas tähtsamate asjade kohtuuurija Kuusekänd. Kuuldawasti wiidi
õhtupoolikul Litron üle keskvanglasse.

Transformaatori alajaama ehitu
seks Kreenyotmt vanasse vabrikusse anti
luaa Kreenholmi wadrikuwaiitsusele.

likult kohal. Kuid milline üllatus ta

oma silmaga tahtsid näha seda «Või
mast riidetuningat*. Vaksali ümbrus
konnas jalutas edast-tagast hulk ini
mesi, kes ei olnud ei rongile minejad,
ei sealt tulijad ega tuttawatele Vastu
rutanud. Ka ajakirjanikud olid kannat

Linnavalitsuse otsuseid. Riigimetsast warastatttStte-

tega rööbastest välja. Vagunid said

ara meesterahva ülikond ja 2 naisterahva palitut, kogusummas l20 krooni
väärtuses KriminaalpolitfeU õnnestus
samal päeval tabada Kunda-Rakwere

rastatud asjad kätte ja ta paiguiati

des huvitavat pilti näha. Posti tän.

Rongiõnnetus Sonda

26. skp. pandi Loime murdvargus
Rakvere-VaekMa jaamade vahel 219

vari elamus, kust akna kaudu wiidi

lapsega.

CiSron toodi Tallinna.

23. nov. on varastatud Mägari päri
jate talust 3-puudane sepaalas.

Kreenholmi mälestuSalbnm.
Kreenholmi vabriku möödunud 75

wangiroodu.

Teisipäeval, 22. skp. oli RakverePaide rahukogus vastust andmas end.

Jõhvi algkooli juhataja Jaan Mitt,
algkooli avansside summade kõrvalda
mise pärast tema koolijuhatajaks oleku
ajal. Nimelt oli ta koolimaja remondirahafl kooliteenija J. Kala arve ümber
tegemisega osa kõrvaldanud. Tunnista

jatena kuulati Ae end kooliteenija J.

Kala, end, alevivanem A. Käbin ja
praegune alevivanem R. Lepik. Proku
rör toetas süüdistust täies ulatuses, Mitt
ennast süüdi ei tunnistanud. Kohus aga

leidis Miti süü tõendatud olevat ja la

ristas teda aastase vangiroodug a. Mitt on juba mitmekordselt karista

tud ning viibib vanglas. Kohtusse oli
ta loodud vangivalvuri saatel. Alevi
valitsusega ühenduses raiskamisprotsesse

on tal veel ees kaks.

GkarjattnaS korraldatakse majapi
damise karjast.

Skarjattna valla Sagriwje külas
korraldatakse lähemal ajal majapidamise

kursuseid. Kursuste juhatajaks on palu
tud pr. Vakker, Narvast.

Leningradi peakoasal sõitis
Eestisse.
Läinud nädala lõpul sõitis SSSR'ist Ees»
tisse meie Leningradi peakonsul dr. Lohk.

SSGR „walgustad" Eestit.
Läinud laupäeval toodi Narwa jaama kau
du Eestisse kaks wagunit SGSR'i laternaid.

Kuningas ei saa rahus elada.
Voka valla mees Voldemar Kunin
gas on sõjajalal oma naabri Johannes
Kreismanniga. Ühel päeval J. Kreismann
tunginud väevõimuga ta elamusse, äh
vardanud, rikkunud majarahu ja löönud
ta abikaasat — nii kurtis Kuningas oma

häda politseile. Kuninga palve võeti
knAda ja majarahu rivujaie, peksjale ja
ähvardajale koostati protokoll.

Ema „rSSWis" lapse.
Maidla valla elanik Oiga PAver
elab oma mehest lahus. Nende abielust

on jäänud 4-aastane laps, kette mees
vastu naise tahtmist on võtnud omale
kasvatada. Läinud nädalal, ühel päeval
Olga Pulwer ilmus aga mehe kodust ära

olekul viimase majasse, kiskus ämma
käest lapse ära ja vii» omale koju. Nüüd

täib õnnetu isa politseilt abi paluma»,
et see «lapseröövijat* võtaks vastutusele. Kellele laps jäetakse, selgub muidugi
kohtulaua ees.

hai, kusjuures mootorpaadi vindil mur
dus kaks tiiba. Hiljuti jälle aurik ..Paul*
purustas mõrrakuppude köied. Sundmääruse järgi peab laevaliin takistusist
vaba olema, kuid kalurid ei täida seda

laeva. Narva-Iõesuhn on veel oodata
kaht laeva, mis tulewad alevist võtma
metsamaterjali Välismaale Viimiseks.
Navigatsioon lõpeb arvatavasti kuu

Võitjaile anti diploomid. Detsembri
kuus korraldatakse Narva- Tallinna

aastapäeva puhul antakse nüüd töölistele
vabriku mälestus-albnmid. Albumid sisal

õnnetust kaemandusetöös.

linna võistlus ping-pongis. Teatavasti
Võitsid narwalased ülekaalukalt möö

davad vabrikuhoonete ülesvõtteid jne.
Albumite väljajagamine sünnib lähemail

Läinud nädala jooksul registreeriti
Virumaa põlevkivlkaevandusls 7 õnne-

nõuet.

aja pärast.

dunud aastal.

päevil

tusjuhtu töölistega.

te 109
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Otse kui muinasjutt kahuritules.

SSSR ootab tunnustust USA-lt.

Mäss Wene polkndes.

mise kohta Ameerika Ühendriigelt. 1 im———mm

Wabadussõja esimesi lahinguid Narwa all. Suurlahing Zoala wäljal Wlljandl kütlpolguga.

ZNew-Porgi Nõukogude telegraafi osa- Nõukogude informatsiooni järgi on üheks
konna korrespondent käsitab Ameerika suureks takistuseks endiste Võlgade teajakirjanduse waateid.SSSR tunnusta- sumisekusimus.
Üks ajalehtedest kirjutab, et Wasching-

„Piiha kodumaa wabastamisele kõik mehed!<A

toni poliitilised tegelased, kes kuuluwad
demokraatlikku parteisse, awcldawad po
leemilisi kirjutist Nõukogude tunnusta-

tulewate wäeosadega lõi. Mässajad

1/a7 hom. ilmub waenlane Lilienbachi

pekseti laiali ning hiljem püüti põgeni

mõisa wäljal uähtawale ja algab oheli

misküsimuse üle, sihiga teada saada awalikkuse arwamust.

kud ratfarügemendi poolt kinni. 23.
nowembri' hommikuks oli mäss Vene
wäes lõplikult likwideeritud.
Kommunistide ja sakslaste merise
lahingu õhtul saatsid Viimased wenelastele Zamburgi alljärgnewa kirja:
«Täna hommikul tungisid teie

kus pealetungi Narwale. Enamlaste rünn. k lü 1 kse kell 8-ks tagasi. Mitmed kor
rad päewa jooksul korratakse weel peale
tunge, kuid need warisewad Jaanilinna

mesi samme. Roosi oalt ise hoidub kiudlaist wastustft selle küsimuse kohta, sidu
des seda walitsuse tulewiku poliitikaga.

Kolonel G. Leetst uurimusi ja mälestusi.

Pühapäewa õhtu! kõneles Narma
gümnaasiumi saalis Ajaloo Seltsi refe
raat- koosolekul kolonel G. L e e t s
Wabadussõja esimesist lahinguist Nar
ma all nowembri lõpupäewil 1918. a.

Kol. G. Leetst uurimus ja isiklikud
mälestused pakuwad huwitawa ja mit
mekülgse pildi wabadussõja esimestest

lahingutest. Seda päewa on põhjus

Narma linnal mälestada.
Need merised sündmused kõlawad

nüüd tagant järele otsekui muinas
jutt.
Lugupeetud referent käsitles sõja-

poliitilist olukorda nowembri keskel,
poolte kawu ja sõjajõude wabadus
sõja eelpäewil Narwa rindel, ja kuul
said 28. nowembri lahinguid.
Saksa rewolutstooni sündmustest
teada saades oli päewaselge, et meil
seisab ees ^sõjariistus wöitlus suure
Nõukogude Venemaaga, kui tahame
näha oma kodumaad iseseiswa rippu

mata riigina, z Mõnedki soowisid tol
korral mingit kompromiss- lahendust

wäeosad Narwa aü meile kal
lale. See on needmistwääriw
kuritegu. Meie tahame elada
teiega rahus. Lähemal ajal lah

püssi tuli Kreenholmi wäljal töötama

jandi kommunistlik polk. Algab

Ioala lahing.

lahkumiseni aga lööme meie kõik
teie kallaletungid meriselt tagasi."
Kirjale on alla kirjutanud saksa sõdu
rite suurnõukogu liikmed.
Selle kirja peale tuli kolm wastust:
rewolutsiooniliselt komiteelt, Väejuha

2. Viljandi kommunistlik polk oli saanud
Jamburgis 2 päewa warem käsu, tungida
Narmale seljatagant 27. nowembri! koiduajal kallale. Polgule oli seega määra

tuselt ja saksakeelne lendleht.

mine.

Vastuste sisu oli peaaegu ühesu
gune ja Väljendas mõtet: «meie ei

Jamburgis Vagunitesse ja rong sõitis

taha oodata ja millegi ees ei peatu!"

kadus sakslastel igasugune lust pike
maks wastupanuks, kuigi selleks Ajut.
walitsuse poolt samme astuti, ning
nende ülemaks soowiks oli kiiremini
pääseda kodumaale.

Peale kaitsejõude organifeerimiseülewaate andmist kõneles referent

28. nowembri lahingust.
Lahingu eelpäewal kell 2 p. l. pidid
sakslased meile üle andma kuulipildu
jad ja kaewikkahurid, milleks kolonel

tud Narwa Vallutamisel pealöögi and

27. no vembrj õhtul laaditi polk
kustutatud tuledega Komarowka külani,
kus polk wigunitest maha laaditi.
Komcrowkasse jäeti maha seljatagused komandod, roodud, köögid jne. Võeti

kaasa ühe päewa toidumoon ja laske
moona nii palju kui keegi kanda suutis.
Polk sommus läbi Lilienbachi metsade

ja soode hommikuks Plüsfajõe suhu.
Oli eesmärgiks forseerida Narwajõgi,
minna nägematult Narwa seljataha ja
tungida Nar va linna. Koiduajaks jõuti
Väsinult ja märgadena Plüssale. Sama
ses seisukorras ei suutnud polk minna
üle Narwajõe. Sellest teatatakse Iamburgi ja sealt tuleb kogu rindele korral

nud ja wõitluswõimetuks muutunud
kui wene wäeosad ise 1917. aastal,
käsutas Narwa wastu 6. diwiist üksu
sed. 18. nowembri! wene põhja-wäerinna juhatus alustab pealetungi eel

S e i m a n käsutab Jaanilinna 4 ohwitseri ja 40 sõdurit, kuid kell 12 on
sakslased kinni püüdnud wenelaste
omawahelise telefoni kõne, millest sel
gus, et wenelased kawatsewad Narwa

wal s. o. 23. nowembri!.

töödega.

«vallutamise katset korrata 28. no

Plüssa silla ümbruses olewatesse maja

Õõl 21./22. now. märkawad saksa
wahiwäed, et wenelaste wäesalgad on
tulnud erapooletusse rippa ning hom

wembri hommikul. Üleandmisekorraldus muudeti ära ja anti käsk Väeosa
dele walmis olla kahe tunni jooksul

desse. Polgu puhkepaik eraldatakse muust
maailmast tiheda walwepostide Võrguga.

mikul kell V2? paiku tungiwad Narwa
peale 46. ja 47 wene kütirügemendid
patareitule toetusel. Ahelikud tungi
wad peale mõlemal pool Narwa-Iam-

linnast lahkumiseks. Lahkumine aga ei
sünni kawatsetud kiirusega ja sakslased

Narwa küljeall, ilma et Narmas oleks

on sunnitud meie wäeosasid tutwus-

Kohalejõudmise õhtul asuti polgu

tama kaitsesüsteemiga Zannilinna ees.

burgi maanteed.

Õhtul pannakse wälja saksa Vahipos

Sakslased juhiwad oma kahurtule
wene patarei pihta, kuna jalawäe osa
del lasewad tulla traattõkke ligi ning
awawad siis ootamatult nende pihta
tugema kuulipilduja- ja kahurtule. Pea
on Lilienbachi mõisa wäli waenlastest

tide kõrwale ka eesti wahipostid.

staabis kallaletungi üksikasjalise plaani
Väljatöötamisele. Sellekohasest nõupida
misest wõlsid osa punaste küttide «ifa"

puhastatud.

Mäss Wene rügementides.
Ootamatult tugew wastupanu ja rän
gad kaotused mõjusid pealetungiwatele
wene rügementidele nii, et nad hakkasid

mässama ning lahkusid rindelt, otsus
tades Iamburki relwadega wallutada

ja Vääriliselt nuhelda sealset Väeju
hatust, kes oli neile maalinud ette
pettepildi hädaohuta «jalutuskäigust
Narma". Wõib omale ette kujutada seda

ärewust 6. wene diwiist staabis, kus
seesugune mässuline teade jõudis Iam-

burki. Seisukorra päästis 2. Viljandi
kütipolk, kes parajasti 22. nowembriks

Zamburgi jõudis ja korraliku lahingu

tugewamad eestlastest ja sakslastest
kokku.

Lahingupäewa hommikul kell Va6
annab waenlane - Narwa pihta ägeda
suurtükitule. Tulistatakse südalinna,
Jaanilinna, Keldrimäe surnuaeda, kuna
osa mürske kukub ka traataia ette.

maha esimene lumi. Õhukesesse walgesse

lumevaipa, mis kattis tänavaid, jätsid
autod, mis vurasid läbi tühjade tänawate ja peatusid Ühe suwemaja ees, mus

tad, läikiwad jäljed.
Werner Dux väljus taarudes efimesek autost. Kats teist autot peatus kohe

samas ja eemalt paistis weel mõne
sõiduki tulesid. Iga auto tõi kohale suure

seltskonna, laulva, valjult jutlewa ja
käratseva.

Werner D»»x läks kõige ees, teised

trügisid naeruga järel. Steffie vli wiimaste hulgas, kes astusid eeskotta. Talle

järgnes Lonny, kes oli õhtuülikonnas.
Viltu pähe lükatud kübar, lõbus naerja
mingi lõõkwiifi torutamine tõendasid, et
õhtu oli alanud edukalt.
Stejfie waatas kohmetult ringi. Kelgi

kestwusel wene kahuritel korrapäraselt

wiidi tegelikult läbi ikkagi J Sih veri
ka a. Kulgu sihis marssides põrkab polk

kokku kol. Kunnufe wälispostidega ja
hoiab enam wasakut kätt metsa sihis kus
teejuhiks on kohalik metsawaht.

Jaapanis.
Nõukogude rahwokomissariaat maaras

Jaapanisse W. N. Kotscheto ri uueks

duai ka wene ..walaekaartlaste" poolt n e. »-, ”

ees alanud. Kaitsjate tähelpanu on pöör
dud rindele.

Kreenholmi wäljal. Jaanilinna ette,
rindele tulistava Saksa patarei peale

lased ja eestlased püssi- ja kuulipilduja
tulega waenlase edasitungi Uiskiilr suu
nas seisma mnz takista vad külgtulegr
waenlase taandumist Paemurru metsa.
Kreenholmi poolt algab ahelikus pea-

halkamad seljatagant, Paemurru metsast
kell 9 winguma kuulid. Esialgu sellele ei

letungi meie kooliõpilaste ja sakslartr

pöörata erilist tähelpanu. Arwati, et on

salk. Minnakse edasi kiirsammul ja püsti,

tegemist juhuslikkude kaugete kuulidega
Jaanilinna eest.

kuna waenlase raskekuulipilduja tuli ei
ole tabav valesti seatud flhtraua tõttu.
Kuulid lendawad esmalt oheliku ette ja
fiis üle peade. Uusküla poolt on kuulda

Pea kostsid paugud ka lähedatest
vabrikutööl ste majadest. Nähtavasti
kohalikud punased arwafld, et on tulnud

paras moment abistada Jaanilinnale
kallale tungiwaid seltsimehi. Siin saawad
2 sakslast surma ja 3 haan aia. Ajutiseks
katkestub kahurite tuli ja sakslased orst-

faCfa kuulipilduja Vahetpidamata raginat.
Vaenlane jookseb tuldud teed metsa
poole tagasi. Paemurru aukudest laskev
kuulipilduja teeb sealjuures willandloste
hulgas puhta töö.

wad majade taga varju Hiljem teeb

Laskmine waikib peatsilt, kostawad

patarei ohwitser korralduse ja kahtlastesse

weel waid üksikud paugud. Väljal on

akendesse lendavad käsigranaadrd. See
mõjub. Patarei hakkab uuesti tööle.

rohkesti surnuid ja haavatuid. Ühes ko
has on niidetud maha terwe ahelik. Vil

Varsti aga tiheneb kuulide rahe pa
tarei pihta. Paugud kostawad Paemurru
metsa poolt. Pööratakse Ümber ja Pae
murru metsa serval nähakse tihedaid

ahelikke liikumas patarei poole. Mõni
minut kaob pinewas Vaikuses. Kõikide
silmad binoklitega ja ilma kiinduvad
Paemurru metsa sihis olukord tundub
wäga tõsisena. Informeeritakse seisukor
rast linna ja palutakse abi.
Patarei keerab otsad Paemurru metsa
sihis ja awab 820 meetri kauguselt tule
ahelikus lähenewa waenlase pihta. Esi.
algu lastakse schrapnellidego. Kui Vaen

lane veelgi patarei poole nihkub, minnakse kartetschi tule peale üle. Mees
kond töötab haruldase rahuga, linnast
jõuab abiks 45 sakslust ja meie kooliõpilasi warus asuwate ohwitseridega.
Tuuakse wälja üks kergekuuUpilduja ja
asetatakse lähedalolewa liivahunniku
tulistab Kreenholmi puiesteelt üle m faltKommunistliku polgu ohelikkude eda-

situngimine muutub küll aeglasemaks,
kuid järkjooksudega waenlane jätkub oma

liikumist patarei ja Uusküla suundades.
Külmanud põllul paistawad selgesti sil
ma 7—8 ahelikku.

Saksa patareiülem on eraldanud
oma salgast nüüd 15 meest ja saadab

nad ühe kuulipildujaga Paemurru au
kudesse, et wõtta waenlane külje pealt
fiankeeriwa kuulipilduja tule alla.
„Kui bolschewihrd metsa tagasi walguwad, fiis takistage seda küljepealt kuuli-

jandi kütipolk on kaotanud surnutena 83
m est nende hulgas 14 komandöri Jaan
S hweriga eesotsas ja

üks sõduririideS ualskütt
Maria Kersmann. Kolmkümmend meest

on haawatud ja rohkelt traavis. Neid
kes mängivad surnuid, tapetakse hil
jem sakslaste poolt. Esimene Vabadus
sõja lahing lõppes punastele ränga
kaotusega. Jaanilinna ees jätkub peale
tung la sakslaste lahkumisega vallutab
waenlane Narwa.
*

Peale referaati kol. G. Leets näi
tas rea huwitawaid pilte walgusaparaadi abil lahingu väljadest la tegewusest ning rea ü'stküleswõtteid lahingust
osawötjaist. Esinevad tuntud portreed
kapten R. Rubach, Mirbach, leitnant N.

Maim j. t.
Huwitawa! wiistl on G. L e e t si l
kordaläinud hankida ka 2. Wi.jandi kütipolgu tegelaste portreid: töõtispluusis

Jaan Sihwer, polguülem Ed. T e it e r, komissar Aleksander J e a j. t.
**

Ei saa märkimata jätta, et Narwa
Ajaloo Seltsi juhatus ei olnud tarwilisel määral sellest ülihuvita r ast loengust
laiematele ringkondadele teatanud. Isegi

seltsi liikmetele ettenähtud kutsed olid
wälja saatmata jäetud. Ag r needgi Narwa «Ajaloolased", kellel onn oli eritisi
kutseid saada, ei olnud waewaks arwanud
ilmuda.

G. Leetst loeng wäärib tõsiselt suure

Kella 9 hom. jõutaksegi Paemurru
metsa. Vahepeal on lahing Jaanilinna

Lõpetab saksa leitnant oma korralduse
minevale allohvitserile."
Paemurru aukudest pane wad saks-

mat auditoommi ja oleks kohane, «II.

lokaalide külastajana tuntud.
Kella kuueks hommikuks oli pilt vahe

una ta kippus unustama piirid piduperemehe ja majahärra mõistete vahel.

Dux. «aga elate vaeselt. Elult tuleb

«Pole aimugi, Stesfiekel See ei ole

muutunud. Maja ees st isid ikkagi weel
autod, mis olid sadanud lumiseks. Majas
olid kõik aknad ikka weel valgustatud.

Steffie pani klaasi peaaegu puutumatult tagasi.
«Mille peale?"
«Jällenägemise peale!"
Mees naeris.

ka tähtis. Peaasi — Nissen on tore

Tubadest kostus muuflkahelifld, jutukömi-

Steffie vabastas enese kaelustusest,

kuuldus grammofoni üürgamist, ja küst:
..Tunnete neid inimesi seal?"

mees, tõsi?"

nat. Aga need, kes varemalt olid kõige

Igamees näis tundwat siin end kui
kodus. Istuti paiguti grupi-wiisi koos.
Willy, keda Steffie tundis tennksklubist,
istus klaweri taga ja katsus heliplaadile

agaramas lõbutsemistuhinas, istusid Väsi
nult Vaikselt nurgas, mõned üksttud, kes

mängida kaasa. See jäi muidugi Vagaks
sooviks. Mõned, kes nähtavasti esimest

korda viibisid selles majas, vaatlesid
vaipu, mööblit, maale, otsekui kawat-

ei püsinud paigal, keerutasid tantstda,
kuna ülejäänud, kes tulles olid weel kai
ned, alles nüüd olid sattunud õigesse
hoogu.

Piduperemehel oli hallis teraw sõna

vahetus «Dollyga", mis üksi Stkffiele

seksid nad neid osta. Ühes nurgas istus
kaunimaid naisi, keda Stefsie iganes oli

oli tundunud piinlikuna, kuna kõik teised
jäid tüli wastu ükskõikseiks.

näinud. Lonny oli ütelnud selle naise
olewat «Dolly", lähemat seletamata.

Lonny oli Steffie silmist kadunud.
Vilmati oli ta näinud teda köögis, kust

Joogilaua ümber sagis üliriietes inimest,
kuna keset tuba seisis piduperemees ise,

mõningad äärmiselt agarad külalised tee-

keda Steffie täna «Mlchael Nissenina"

ise oma retsepti järgi mokka-kohwi walmistada. Lonny asemel istus nüüd majahärra tema tsrwal, Werner Dux, keda
ta oli õppinud tundma M chaelMssenino.

oli õppinud tundma. Ta taarus joob
nult, vehkis jalutuskepiga ja käsutas kaht
unist teenrit lauda katma.
*

See juhtus umbes kaks tundi pärast
südaööd. Kogu seltskond, pisut kirju koos

nijad olid tõrjunud eemale, et igaüks

Steffie istus kinnisilmi ja teeskles
väsimust, et mitte näidata, et tal on
igaw. Meelsamini ta oleks läinud juba
ammu koju, kuid ta ei tahtnud asuda

seisult, oli tutwunud kuski klubis. Pika

peale satuti heasse tujju, oldi palju

pööras Lonny poole:

tantsinud ja palju naernud; seetõttu jäädi

esimesena minekule, mis oleks rikkunud
teiste tuju.

ka kõhklemata päri küllakutsega majahärra poolt, kes nimetas end Mlchael
Nisseniks ja oli wiimase! ajal alalise öö

Majahärra oli purujoobnud. Stefsie
ei wõtnud wLewaks kuulatagi, mis ta
rääkis. See mees ei meeldinud talle,

Lonny pani käe ümber Steffie piha.

Aus Wene kaubandusesitaja

pilduja tulega. Niitke nad kõik maha.

mantli seljast, riputas selle warna ja

«Suurepärane, Stef^ieke!"

juhi's on n -lett. Terras.

gu Vaimulikelt, löõslusettewõtjailt a » ui- «Matim" teateil tehakse punaarmees

tee.

häälte enamusega jääda polgu ülema
plaani juurde, kuid, nagu hiljem selgus,

ajateenijad ja pooled ajateenijad. Orkestri

kogude wostafeilt" organisatsioonelt, na- Aus auiomratpüss punaarmees,

Operatsiooni läbiwiimise kohta puu
dus sõjanõukogus üksmeel. Polgu juha
tus kaldus selle poole, et pealetung Narwale tuleb suunida Kulgu-Kreenholmi
kaudu, kuna J. Sihwer arwas otstarbe
kohasemaks läheneda Narwa linnale sügawamalt seljataha ja wõtta kallaletungi
lähte'ohaks Paemurru mets, kust linnani

waewalt pool kilomeetri. Otsustati

Hiljuti asutati Narmas !. rügemendi

juure uus orkester, kus mängijaid on
üle 20. Nende hulgas on pooled üle

Ühendctigelt leiab suurt Vastuseisu «Nõu- kaubandusefltajaks.

risson

ei näinud olewat temaga tegemist. Vii
maks võttis ta teiste eeskujul kasuk-

„ Kentsakas maja, mis?"

SSSR tunnustusküsimus
Ameerika
OVViir wimuim
—' -

taha patarei vasakul tiival. Abiwägi

Jaanilinnas fütuwad esimestena
majad. Võib selgesti märgata, et pi
medas awatud kahurituli on sihimd
peaasjalikult linnale, kuna kaevikud
Jaanilinna idaserwal jääwad tulest
täiesti puutumata. Saksa kahurwäe
wastutegewus ei lase kogu lahingu

Põjenili ChlM.
Ühel ööl, warsti peale keskööd, tutt

keegi sellelt midagi teadnud.

t e s, polgu kommissar Al. J e a ja pataljoni ülemad K. K a n g e r ning J ü-

näitas suurele tiibuksele, mille tagant

12.

Nii seisis '*4 tundi terase Vaenlase polk

Jaan Sih wer, polgu ülem Ed- Pei-

tegutseda.

24.

Polk aretatakse päewalifele puhkusele

Kreenholmi ja Kulgu kindlustami

Zamburgi stllaeelsel positsiooni rindelt

Eurt J. Brauni romaan.

dus pealetungi alata alles järgmisel päe-

seks on kol.-leit Kunnufe salk 80 mehega

ja ühe raske kuulipildujaga. Narwaeelses grupis oli meil 198 meest ja
warus linnas 3t4 meest. Pealetungiwad wene wäed olid aga 3—4 korda

Nõukogude korrespondent leiab, et

saksa patarei pihta.

oodake sissetungimisega. Kuni

ma peaminister K. Pätsu energiline
hüüd Ajut. Walitsuse ajaloolisel koos
olekul 27. nowemb. 1918. a.: «Vaba

juhatus, olles informeeritud saksa wägede peatsest lahkumisest Narmast ja
arwates, et saksa üksused on omast
revolutsioonist samal määral lagune

algawad tegutsemist linnas ja Kreenholmis, tõöllsmajadest kell 9 hom awatakse

kume meie Eestimaalt. Teie

Wenelaste seisukoha teadasaamisega

oma kaitsejõude. Nõukogude Wene wäe-

Kohalikud punased

Samal ajal ilmub ootamatult selja
tagant Paemurru metsa serwale 2. Vil-

Nõukogudega, kuid päästs ometi maks

Eesti rahwa ja püha kodumaa
kaitseks kõik mehed wälja!"
Enne kui suutsime organiseerida

ees kokku.

Reid nähtust tuleb Vaadata km esi

1. rügemendil oma orkester.

sf

«Olete kütkestaw", lälluias Werner
wõtta kõik, mis võimalik."
Stefsie sundis end naerule.
„Arwate?"
«Muidugi! Täna lõbutseme, mis hom
me tuleb, see pole meie asi."

Sbffie mõtles seejuures mehele, kes
tõotas Väsimatult hommikust õhtuni. Ta
igatses näha seda meest, kuulda tema
häält, mis wõis olla jäine, üleolewgi.
«Peame saama headeks sõpradeks!"

Stkff e tõrjus pealetükkiva majahärra õrnuse-awaldused tagasi ja naeratas nii armastusväärselt, kui oskas.
«Võib-olla hiljem, kui tunneme üks-

teist juba kauemat aega", kostis ta ja
tahtis lahkuda.

Mlchael Nissen tõmbas tüdruku kätt
pidi enese kõrwale istuma tagast.

«Tunneme üksteist selleks juba kaua
küllalt, et olla head sõbrad!"
Steffie waatas abiotsivalt ringi.
«Kas me parem ei läheks tantsima?"
«Meelsamini ajaksin teiega juttu."
„Ma armastan wäga tantsida."
«Pärast, Steff-e. pärast;"

Ta wiipas teenrile:
«Halloo, kaks klaasi siio!"
Ise Võttis ühe, teise ulatas Stefsiele.

«Joome terwiseks... jällenägemise
peale!"

märtse" saalis ettekandmiseks laiematele
ringkondadele.

,,Ia-lah, tunneme üksteist juba küllalt

kaua, et olla head sõbrad. Sina ainult
ei tea seda. See'p see kentsakas asi ongi!"
Steffie raputas pead.

^nimL ükst-ist i« alles tänasest

õhtust alates?" 1
Majahärra rappus naerust.
«Arwad? Tõepoolest?"
«Muidugi!" kinnitas Stefsie.

„R«i tahad teada, kes olen, siis küst

stda. .. oma lellepojalt, jah, Sellelt..
Verner Dvxilt!"
«Vernerilt?"
»Ia... niinimetatud Vernerilt."
«Tunnete teda?"

«Kas ma teda tunnen?! Tunnen,
muidugi. Ja kui tahate teada, kes olen,
siis küsige talt, kas... ta ei tea midagi
kellestki Mlchael Nissenist."

Stefsie oli läinud näost kahwatuks
kui lina. Ta tundis pitsitust kurgus ja ei
teadnud isegi, miks. Veel keegi ei olnud
säärasel toonil rääkinud Vernerist.

«Kui teie teda tunnete", ütles ta
siiski rahulikult, «siis ei tähenda see vees
kaugeltki, et ka tema tunneb teid."

Järgneb.
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ALUTAGUSE ELU

Kaswawal noorsool on sõnal

Prantsuse peaministrit ta
heti õhku lasta dünamiidiga.

Loomingurõõm—Slimaid rõõme!
Suur huwi „Põhja Eesti” jõulujutukeste wõistluse wastu.

Noorte kirjameeste seas elewusrikas

Neil päewil paäsis õnneliku
juhuse läbi prantsuse peaminister

Herriot (vildil ülal nurgas).
Rongi millega ta Pariisisi Nune'i sõitma pidi, t heit lasta õh-

Jutakesfe-wiistlusest uiõtawod: osa

ku dünamiidi laenguga.

SttlerQDtHd Kuni 13 o. vanuseni. — JõuluJulu-

Õnneks lõhkes põrgumasin

heste vnstuvitt hani 21. detsembrini kella 12i p.

enne rongi läbisõitu, purustades
raudtee mõne meerrr ulatujas.

meeleolu.

Auhindu la kingitusi igale autorile. — Eriauhin

„Noorkirjaniku“ wisiit ..Põhja Eesti"

nad 5 parinale autorile.

Põrgumasin oti ües seatud
mitte kaugel P^ygamieri jaamakesest. Plahvatusel oht vn kaar-

toimetusse.

dil märgitud ristiga.

Tillemas suur ennustuswõistlus.
Meie poolt korraldatama laste jõulujutukeste-wõistluse wäljakuulutamisest on möödunud ainult päewa paar,

— ja juba on tulnud meile kümneid
ja kümneid järelepärimist jutukestewõistluse pidamiswiist ning tingimuste
kohta. Nagu nendest järelepärimistest

selgub, tunnewad nii lastewanemad

kui ka mudilased ise ülisuurt huwi
Võistluste wastu. See elewusrikas al
gus on julgustawaks tagatiseks meie
ja lastewanemate ühise algatuse heaks

mõistusele ja wõimetele. On wisttsu .ge Või Varjunime all. Wiimasel puülearune tähendada, et sellelaadmseo» iyul tuleb Võistlusjutukesele juure li

lasist tööliste elukorteritega Varustamise-

töötatud n. n. «waüsmaaiuvie Mmu"
ehituskava. See «Välismaalaste tinn"

ja loitmiseküstmus on olnud alaliseks

asutatakse Moskwa külje alla.

arusaadaw, kui mõelda sellele, et omawahelises Võistluses karastub lapse ta

probleemiks Nõukogude Valitsusele. Moskwast on saanud sakslasist ja ameeritlasist
spetsialistide ja ekspertide koondumiskoht,

tcate, et lähemail aastatel on oodata

Projekti järgi ehitatakse majadesse
ükstttortereid, klubisid, jöögitube jne.
Eri linnaosa asutamisega tahetakse ära
hoida liig tihedat kontakti nõukogude
tööliste ja Välismaalaste wahel. «Walismaalaste linn" ühendatakse praegu
ehituselolewa Moskwa maa-aluse raud

weel suuremat arwu Välismaalasist töölist.

teega.

he, jõuda kaugemale ja püüda kõrge
male, «olla midagi", leida tunnusta
mist oma „minale", mõtetele ja wõi
metele. Ergutades ja õhutades lapses
loomingurõõmu, õppime ühtlast pare
mini tundma ka tema sisemaailma.

Sest just teoses awaldub tema loo
ja w a i m kõige plastilisemalt, wär-

jõulujutukeste «toimetaja- onule"! oli
10-aastase mehise mehe ilmumine toi
metusse. Julge ülesastumisega mees
päris omal käel isiklikult järele, et kui
das see asi kõik käib. Külaline, lõpeta
des asjaliku jutu, lahkus rõõmsa uudi
sega, et ka tema jutuke ilmub tingi

wikamalt ja usutawamalt.
Noorsoo kirjanduswõistlust on pee
tud meilgi järjekindlast!, ja nende sar
ja kuulub ka meie jutukestewõistlus.
Nüüd wastame nendele paljudele

wõistlusjutukese sisse anda kõige esi
mesena.

Teades, et meie algatusse suhtuwad

heatahtlikult peale lastewanemate ka
kooli- ja noorsootegelased, kõnelemata
lastest endist, kes noorusliku läbematusega on hakanud jälgima omawahelise wõistluse arenemist, julgeme loota,

et see jutukestewõistlus täidab talle
pandud lootused: olla Virgutajaks las
te waimsele eneseavaldusele, wõistlus-

innule ja loomingurõõmule. Oleme sa
muti weendunud, et laste jutukestewõistlus kujuneb lastele rõõmsaks sünd
museks, noorusliku loomingurõõmu ra
kenduseks, kuna ta on neile jõukohane

ja nõuab waid niipalju pingutust, kuipalju see kasulik on lapse arenewale

Wilismaalaste linn“ Wenes

Võistlused on pedagoogide seas leidnud» hava kinnine ümbrik autori õige ni
üldise tunnustamise. See on ka täiestt" mmega, manuse ja elukoha äratähenda

kordaminekuks.
„Käegakatsutarvaks" ergutuseks aga

mata trükis. Ja lubas õhinal oma

vv

järelepärimistele, mis meile juba on
tulnud käesolewa wõistluse kohta. Pa
lume kõigepealt silmas pidada seda, et
algatajad meeleldi näeksid Võimalikult
rohkemat osawõttu Võistlusest. Seejuu
res ei tarwitse ühelgi noorel kirjamehel

misega; ümbriknle olgu peale märgitud Varjunimi.
3) Wõistlusele saadetawate jutukes-

te ainewalik ja laad on täiesti vaba:
jõulujutukesed, muinasjutukesed, seiklus-, reisi-, mõistu-, tõsijutukefed jne.

4) Jutukesed tulewad saata Või

ära anda «Põhja Eesti" wõist
lus j utu kes te toimetajale,
Narwa, Suur tän. 1.

selt osaks rõõm — näha oma Vaimu

olgugi et korteriküsimus on seal wäga
teraw.
Moskwa linna nõukogu sai Valitsuselt

Neile korterite muretsemiseks on Välja

5) Wõistlusjutukeste wastuwõtmi-

Kõik kildawad hääks

ne on juba alanud ja lõpeb 21. det-

sembrii s. a. kell 12 päewal. Sa
mal päewal postile pandud jutukesed
arwatakse weel wõistiewatena.

6) Kõigile Võistlusest ofawõtjaile
on ette nähtud kingitused ja auhinnad.
7) Erilised kingitused auhindadena
antakse rvttele paremale autorile.

8) WõtftluSjutukesed awalda-

takse ^Põhja EesttS".
9) Wäärtuslikud eriauhinnad on

karta, et tema oma tööga kuidagi tä
helepanemata jääb: igale osawõtjale, määratud ka kõigile neile «Põhja Ees
juba kui niisugusele, on ette nähtud ti" lugejaile, kes kõige täpsemini entasu, — kingituse ja õnne puhul ka ^nustawad esikohtadele tulejaid wiit
auhinna näol. Peale selle ilmuwad autorit. Seega siis kõrwuti jutukesteVõimalust mööda kõik wõistlusjutu- Võistlufega toimub weel ennuskesed «Põhja Eesti" Veergudel ja seega
saab noortele kirjameestele esmakord

„Ber1. Lagkblatt" teatab: Välismaa

tuswõ t silu s.

10) Wõistlusjutukeste hindajaiks

wõiVad olla kõik »Põhja Eesti" lu

sünnitust trükituna, nagu peabki olema

gejad.

sellise ülihuwitawa asja juures.
Kordame weel Võistluse tingimust.
1) Wõistlusest wöiwad osa wõtta
lapsed kuni 13. a. Vanuseni.
2) Wõistlusel wõib esineda kas õi-

Pealselt hakkab ilmuma
meie lehes väärtuslikkude
auhindade ja kingituste loe
telu!

Nõukogude ajalehtedes ilmud resolut-

■»

kirju .löölistlt". Nii kirjutab üks «tööline":

sioone wabnkuis ja eltewõlteis peetud

» Töölt puuduja pole mulle sõber,

koosolekutelt, uue töödistsipliini kõwendamise dekreedi üle.
Resolutsioones kiidetakse hääks töölis

waid waentam! Miks peame kannatama
laiskuja loodereid? Mis õigusega nad ka
suta wad neid eesõigusi, mis on antud
töölistele?"
Näib, et miitingute korraldamise, re

te Vallandamine mittewabandatawa puu
dumise pärast, samuti leiwataardi äraVõtmine wallandatawailt ja nende Välja

solutsioonide ja ttrjade sepltjemise on
põhjustanud ^uus dekreet tööliskonnas.

ajamine elukortereist.

Lehed awaldawad ka asjakohaseid

Poeg varastas isalt.

1. tuletõrje kursused Rarwa».

Ööl wastu läinud neijapäewa Nar

Narwa Vabatahtliku Tuletõrje ühin

wa wallas, Kalliwere külas lohatine ela

gu korraldusel algawad teisipäewal, 29.
now. s. a. nimetatud seltsi ruumides esi
mesed tuletõrje kursused Narmas. Kur

nik Wassili Kadakas, 22 a. wana,
Varastas kodus isalt, Feodor Kadakalt,
2 palttut, jalanõud ja kohvri ning lah
kus kodukülast teadmata kuhu. Wiimati

nähti teda neljapäewal Narmas. Isa
teatas loost kriminaalpolitseile. W. Kadakas on juba Varemalt korduwalt pan
nud kodus toime märgust. Põgenikku otsttakse.

sust peetakse loengute süsteemis igal teisi-

päewal kella 19 alates. Kursuste lektori
teks on tahkesti hakanud Väljastpoolt
ühingut hr. hr. S. Leets — gaasttattse,

R. Rubach masinriwt, dr. R. Tmst —
esimese abi, W. Peterson — tuletõrje
taktika ja R. Moikow — ehitustehnika
alal, ning ühingu omast koosseisust A.

Ehitatakse N -Jõejuu elektri-

LENIN NARWA MAAKONDA ASUTAMAS.

liinis

Auwitaw dokument Rarwa linna arhiivis.

eete

Narma linna arhiivis leidub W. Le

linnaäärsed asulad ja manufaktuurid

nini allkirjaga huwitaw dokument, mis

ühendada linna territooriumiga, 3) moo

on saadetud linnapea nimele enamlaste

dustada Narwa maakond, 4) lubada

ajal, 16. nowembril 19 t7. aastal. Do

linna ja Narwa maakonna liitumist

kumendi sisu on järgmine:

Eesti kubermanguga, tingimusel, et see on
wastuwõetawdemokraatlikkudelekodanikele.
Sellest nõusolekust ja linna Valitsuse sam

L« iVlclil^r Narvas, Joala tn. 12.

mudest tuleb informeerida rahwa komis
saride nõukogu".

GPU'1e ülemusi juure

.Wene Vabariigi rahvakomissaride
nõukogu, tutwunedes Narwa linna Valit
suse kirjaliku ettekandega 14. nowembrist

s. a., nr. 1621, ja Narwa linnapea
A. Daumani isikliku ettekandega, awal-

Peale Lenini on dokumendile alla

dab oma põhimõttelist nõusolekut ettekan

kirjutanud rahwakomissaride nõukogu as-

des ettetoodud palvele: l) eraldada Nar

jadewalitseja W. Bontsch BcuewUsch ja
nõukogu sekretär N. Gorbunow.

wa linn Jamburgi semstwost, 2) kõik

rikkalikus valikus

Nõukogude Kesktäidesaatew komitee

määras ringkonna GPU 3. esimehe ase
mikuks E. ProkrfjeDi. Prokofiew õliseni
rahwakomissari asemikuks lööltste-talupoegade inspektsiooni ühingus, juba möödunud

aasta oltoobri kuust alates.

Peksame Mid.
Ajalugu tõendab, et eestlaste asumine
nende praegusele eluasemele toimus ra-

hulikul teel. Wabana, töökana ja jõuka

na elas eesti rahwas omal. maal üle
1000 aasta. Rahwa Vabaduse häwitastd.
Varandused rõõwifld saksa rõöwrüütlid
XM sajandi esimesel poolel.

Eestlast sunniti wäglwallaga maast
lahti ütlema ja maatükid ühendati mõisadeks — Võõrandati tasuta. Küll nõudis paawsti saadik, piiskopp Wilhelm, et
eestlasi ei tohi orjastada ja nende wara
omandada, ka saksa keiser Friedrich il
nõadir, et uutele risti usulistele ülekohut
ei tehtaks, neid ei orjastataks ja neile
nende wabadus jäetaks, kuid kõik niisu
gused nõudmised jäeti tähele panemata.
Ajaloolane Kelch ütleb tolleaegse olukor-

ra kohta Eesti- ja Liiwimaal: „Mm oli

protf. aastas, 1834miljonk höberublale
wõi eesti markades 360 miljardi mar
gale. Maa, mis omal ajal läks mõisnik
kudele tasuta, tuli neilt pärast kalli raha

„Wetschernjaja Moskwa" teateil Val

eest tagasi osta. Selle eest olid talupojad

mistas Moskwa suurim mööblivabrik s. a.

maksnud Liiwimaal kuni 1900. a. üm
marguselt 34 miljoni kuldrubla, peale
selle weel teist niipalju obligatsiooni-

raamatukapp!. Kapi Valmistamine läheb

Võlga krediitkassale, ja sealjuures oli ta
lupoegade käes maad ainult pool, endise

kahekolmanillu wastu acstaj ja algul."
Kui nüüd arwesse wõtta weel täistasu,
mi» mõisnikkude poolt maksmata jäi
ümmarguselt 600. a. jooksul, mil terwe
rahwas mõisnikkudele töid tegi, ja wõtta,
praeguse rahaüksusega arwesrades, 240

kr. ja 180 kr. naistöölift aastapalgaks,
siis teeb see kokku mitte Vähem kui 25
miljardit krooni, protsendid arvamata.
«Tallinna Teataja" 10. maist 1913. o.
konstanteerib, et wene senaator Manasseini kogutud andmete järele Liiwimaal

aadlikkude tarwaks. Vaimulikkude paradiis.
Võõraste kullaauk ja talupoegade põrgu."

on mõisnikud lgi -03.000 tiinu talt-

See olukord kestis, «älja arwatud Rootsi

liitnud, ja seda kõik tasuta. Igale loogi

Valitsuse paranduskatsed, kuni XViH

liselt mõtlejale inimesele on selge, et ees

sajandi lõpuni.

ti rahwalt mõisnikkude poolt tasuta
Võõrandatud maa neilt jälle tasuta ta
gasi pidi Võetama, nagu see sündis

maid seaduse Vastasel teel mõisade külge

Weel 1804.a. ja !809. a. talumaad
ühes talu hoonetega Võõrandati mõisnikkude poolt tasuta. „Waba Maa" 30.
sept. 1924. a.nr. 225. tõi selle rvõõran-

Lätis.

damife kohta järgmise kokkuvõtte: kui ta-

et Eesti rahwa õigloseid huwisid kaitsta,

luhoonete ja aedmaade Väärtuseks tol
ajal armata 400 rubla hõbedat ja tasu

mõisnikkudelt tagasi wõtta nende esiwane-

keskmiseks suuruseks 20 taalrit, siis jäid
mõisnikud Vähemalt 5o0 hõberub a iga
tau kohta talupidr jälle Võlgu. Reed 500
hõberublo, korrutatud 28.000 talundile,
mis sada aastat tagasi olid olemas, tee

mad wälja Liiwimaa kohta 14 miljoni
rubla. See summa 1319. a. kuni 1920.
o. wõi ümmarguselt 100. o. eest on
kaswanud ühes protsentidega, arvates 5

Kuu kohta — 8 kappi.
oktoobri kuu kohta ainult 8 (kaheksa!)

Vabrikule maksma — 108 rubla 26 ko
pikat. Et oga wabrik peab kasuga tööta
ma, stis on kapi Väljamüügi hind 133
rubla 98 kopikat.

Warustuskomijariaat tõstab kapi hm'
n r 175 rubla 92 kopikale.
Kaubanduse keskorganisatsioon tõstab

omakorda hinda müügikulude katteks ja
lõppude-lõpuks maksal» raamatukapi eest

ostja kaugelt üle 2Qo—25o rubla.

mate poolt röövitud wara -teostatakse
narruwäärset. Eesti rahwale häbistawat tasumaksmist Võõrandatud maade
eest. Wälja tuleks psthkida raudse luuaga
igasugused mõisnikkude käsilased! Selleks

Võitlesid meie esiisad, selleks Võideldi
nüüdli!

G. Haapsalu.

praegu täies hoos, kuna eetolewaiks jõu-

tuiks jupelalew tahab pääseda praegu
Valitsemast «egiptuse pimedusest." Liini
sihiajamise töödega jõuti 1 õp ute juba
läinud neljapäewal ning neil päewil al

gas N.-Jõesuu piirkonnas olevas Nar
wa linnametjas palkide mahavõtmine
juhtmeposlideks, mida liini ehitamiseks Va

jalik umbes 300 tükki. Poste saad alew
Narwa linnawalitsuselt laenuna. Praegu
tõotab metsas palkide saagimisel kümtuerond meest. Hiljem, kui jühtmeposüde asetamine liinit algab, suurendatakse

tööliste arwu poolesajani Teedeminis
teerium on määranud alewile elektriliini
ehitamiseks esialgu krediiti 500 krooni.

Poska tänaw Muiatakse umna-kirvidega.

R.-Jõesuus on praegu käimas, peale
elektriliini ehitamise, ka muud hädaabi
tööd. Alewiwalitsus sai teedeministeeriu
milt hädaabitööde korraldamiseks esialgu

HOO kroom krediiti: 5C0 krooni Poska
tänawa sillutamise töödeks, 500 krooni
õmblustöödeks Poska tänaw kogupikku
selt, umbes 21/* km , sillutatakse muna
kividega. Praegu käib tänawa muldkeha

tegemine 25 töölisega. Talwe jooksul
veetakse kiwid kohale ning sillutamisega
alatakse kewadel, kohe peale lume sula
mist. Kahekümnele naisele on hädaabi-

korras Võimaldatud teenistust õmblus
töödel; parandatakse peaasjalikult kaitsewäeojadele wanu röiwaid. Naised töötawad kolmepäewaste waheagadega «ahel
dumist.

Epeel — lutetõrje seadusandluse harju
tuste metoodika, taktika ja kasvatuse üle,

W. Mirdach — jalgriwt ja N. Sokolov
mootorite ja pumpade tehnika alal. Kursüstele registreerimist toimetatakse juha
taja M. Speegi juures linna raekojas ja
N.W.T Ü. autojuhi juures. Kursuste maksu Võetakse ainult tegelikkude majandus-

tikkude kulude piirides. Kursused alga
wad 29. now. kell l9 päewakohase lühi
kese aktusega ja kursuslaste jaotusega
jaoskondadeks. Senini on kursuslastena
registreerinud end 27 tuletõrjujat N.W.

T. Ühingust ja peale selle nimetatud
ühingu juures organiseeritud skautide
rühm.

Ge! puhul wõib Narwa tuletõrje pe
rele ütelda uue saawutuse puhul terwitusi ja soovida. et hea algatus suurima
eduga töötaks.

Nakkushaigused
IV

2. Sarlak.
See haigus on meil samuti epdeemilisell üksikute juhtudena kergel kujul püsinud, kuid järsk haigestumisjuhtude tõus
manab hoiatusena karskele ettevaatusele.

Sarlak tabab inimest eeldades alaealist
ja noori ning ka Vanemaid umbes kuni
40 a. wanujeni.

Igal nakkushaigusel on oma teatud
ajajärk, millise jooksul ta inimeses algul
peidetud kujul areneb, see tähendab —
tnimejel on juba haigus olemas, kuid
weel ennast et awalda. See peidetud aja

elektriliini ehitamiseks ja 100 krooni

Aga mis sünnib mei? Selle aseuel,

Narwa ja Narva-Jõesuu Vahelise
elektri kõrgepingeliini ehitamine käib

Annik — tegelik töö masinatega, M.

Väärtus.
Sarlak on muuseas wäga raske oma
kõrwalhaiguste — komplikatsioonide suh
tes, ta tagajärjeks wõiwad olla kõrvade
põletik — kuulmise kaotamine, südame ja
neerude põletikud, liigeste haigused ja
mitmesugused teised kõrwalnähtnsed.

Teatavasti sagemb nakkushaiguste
ärw alati sügisel ja taimel. Käesoleval
sügisel oli esimene sarlaki juhus kooliõpi-

lastonnas IV E. algkoolis oktoobrikuu
keskpaigas. Oktoobrikuu lõpus — kliistri-

pühadel haigestus üks IV E. algkooli
optlane — lastekodu kaswandik ja juba
järgmisel päewal weel 4 õpilast, missu

järk wõib sarlaki juures kesta 4-7 kuni
12 päewani, siis puhkeb ta järsku kiire
ihutemperatuuri tõusuga, peavaludega
ja segedasti oksendamisega. Juba 1—3
päewa jooksul ilmuwad ihule enam-wäyem tüüpilised sarlakl plekid — sarlaki

gune asjaolu sundis koolitööd katkestama

Puna, alates kaelalt, arenedes kogu keha

keeris, nagu orkaan, mis ootamatult teatud kohta tabab. Aga mida kitsamat aia

üle ja isegi silmnäole, kuna ainult suu
ümbrus jaeb neiü õige peenetest hele-punastest plekkidest wavaks ja naib walge
wõi kahwatu wiiruna. Haigus on külgehakkav alates peale tegelikust haigestu
mise momendist — arwesse ei tule pei-

detud ajajärk. Eriliselt on haigus kergesti edasiantaw pärast palawikn lõppu
— ihu kestumise perioodil. Batsillid püfiwad kaua aega alal tolmus, pesus, mit
mesugustel esemetel, seintel jne. Nagu
difterudi juures samuti ka sarlaki batsil
lide radikaalse häwttamtse otstarbeks
soowitatakfe ära põletada kõik esemed

eriliselt need millistel puudub eriline

IV algkoolis neljas klassts üheks näda

laks. Nowemvrikuu esimeje nädala
lõpuks andis linna lastekodu järsku 6
sarlaki juhtu. Kas sarnane nähtus ei ole
küllalt kohutav! See on ju nagu tuule-

tuli oma alla võtnud, seda kergem on
selle tule kustutamine ja seda wähem
suudab tuli kahju teha. Ka siin on kõik
meie Võimuses olewad abinõud tarwituseie wõetud hädaohule pnripanemiseks —
tule kustutamiseks ja seisukord on hoopis
paranenud, kuid eks kohusta need nähtu

sed meid ettewaatusele. Juba puhtinim
likkudest tunnetest juhitutena ei tohi meie

wäettkest lapsi surmkarüetawatele hai
gustele hooletult saagiks jalgu jätta. Kus
on hooletus ja lohakus, karistamatus ja
mustus seal Võidutseb meie alaline Vaen
lane —tstll.

ALUTAGUSE ELU

4

Surnute wen elawatesse.
Moskva professori arstiteaduslik leiutis.

Laibast saab kõlblikku werd.

Pariisi kirurgia selts kutsus professor

et elamajäämine oli wõimatu, äsjasurnud inimese werd Enesetapja sai terweks.

kollal. Ta sõudis aastatepikkuse katseta
mise najal otsusele, et laiba kehast võib
walada werd haige kehasse kasuliku taga

järjega. Ta leidis, et laiba lagunemine
algab alles 6 tundi pärast surma ja kuni
lagunemiseni surnu were koosseis on sa
masugune kui elawa werel. See õpetlane

tegi katseid ka inimestega. Ta valas
enesetapja soontesse, kes käesoonte läbi-

lõikamise läbi kaotanud nii palju werd.

«Katkise küna" parandamine une

meile senitundmatut ala, hollandi uuema

ta müüs topkade ja pudelite wiisi ^hin

dekreediga.

aja lüürikat nii artikli kui wärfltõlgele

ge hinna eest" ümberkaudsetele elanikku-

Ülemaaline vene kesktäidesaatew ko
mitee ja nõukogude rahwakomissariaat

andis välja uue dekreedi kolhooside va

Iudini Moskvast Pariisi loenguid pidama Prof. Judin on juba hulga aastaid
katsetanud were ümbervalamisega koerte
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Prof ZMn tõendab, et ühest laibast
saab wõtta 3 liitrit ja rohkemgi werd.
Niipalju werd ei saa wõtta ühestki ela
vast organismist. Judin säilitab ka surnu
kehast võetud werd paar nädalat, ilma

et weri läheks kõlbmatuks. Ühel juhul
ta pumpas haige soontesse werd, mis
oli võetud laibast 23 päewa eest. Kõik

were transfusfioonid prof. Judin on
wõtnud ette juhtumil, kui haigele oli
ilmtingimatult tarwis teha weretransfusstoon väga suurel määral.

varal. Luulelisi on veel J. Kärnerilt,

W. Adamsilt, J Schützilt. Ar-

mustuse osas kirjutab O Urg art Tugtades selle näidendi väliseid eeskujusid.

sugused varandused kuuluvad kolhoosi-

B. Linde Rummo «Kõne oskusest" ja

dele. Peale liikuva ja liikumata vara

koguteosest «Punased aastad",P. Ham

kuuluwad kolhoosidele veel kõik rahalised
sissetulekud ja põllusaadused.

burg Lutsu äsjailmunud mälestiste
andest. Peale muu märkmeid väliskir
jandusest.

eraldaksid erilisi fonde rahalistest sissetu
lekutest, mis pole ette nähtud uues dek-

Salakõrtside uputu- kaewa«du-te-.

reedis.

Kolhooside varandused või vad üle
minna teistele asutustele ainult lepingu

Põlewkiwikaewandustes talve tuleku

ga kuivab töö kokku ja töölised hulga
liselt jäävad leiwata. Tööpuuduses ini
mesed ei wali võimalusi, mil wiifll raha teenida. See tingibki asjaolu, et pal-

alusel ja kolhoosiwalitsuse nõusolekul.

Seadus kirjutab prokuratuurile ette
waadata järjekindlalt uue dekreedi täit
mise järele ja karistada seaduserikkujaid.

Maailm kannatab sõjawölgade all.

Millest klneles Hugeoberg Küüsiga.

Inglise peaminister Maedonald oma
kõnes inglise parlamendis majanduskriisi

takse nõupidamisest prelaat Kaasi ja saksa

toob esmakordselt ses ajakirjas efinewalt

rahvuslaste juhi Hugenbergi vahel.
Prelaat Kaas, president Hindenburgi
ülesandel, jutuajamisel Hugenbergiga —
seletas, et wiimaste aastate kogemused

A. H.Tammsaareltjutustise „Wäike

on näidanud, kui wähe vastab partei
ja parlamentlik reshiim saksa rahva

esimese vaatuse. Kaks art klit, üks H.
Raudsepalt (^Hommikust mõtteid õh.

Maailm wõiks terveneda majandus
kriisist ainult siis, kus ta vabastatakse

huwidele.

tuses maailmas"), teine H. P a u k s o n i lt

rängast sõjavõlgade koormast.

dendi kabineti asutamist.

üle puudutas ühtlasi ka fõjawõlgade
küsimust.

Iga riik, olgu nii snur kui väike,
kannatab praegu selle tõttu, et senini
pole lahendatud fõjawõlgade küsimus.

Saksa rahvuslik partei tervitab presi

komöödia .Madaam Sohk ja Pojad"

avastati Wirumaa põlevkivikaevandus
tes kümmekond salakõrtsi. Neil päevil
teatati politseile jälle ühe salakõr st te
gutsemisest Kohtla vallas. Läbiotsimisel
leiti süüdistatava Adolf Sanga elamust
hulgaliselt riigiwiina- ja piiritust, mida

wiiwad lugeja aktuaalsete kirjandusprob-

leemide valda. G. Suits tutvustab

^TÄHELEPANU! TÄHELEPANU!*

«Alutaguse kiu s"

8. Antipovi

I Moodne koetud kaup, 5
| triiksärke, kraesid, kaelasidemeid, mütse, g
| kübaraid. Daamide ja härrade trikoopesu g

ärist, Joala ta. nr. 18

I j. m. hooaja moe- ja pudukaupa. M
j soodsad hinnad. soodsad hinnad. 5

ja te jääte selle äri
alaliseks kliendiks.

i J. Gruns, g

moodsaid, wastupidawaid ja odawaid

| Austusega 5

RIKKALIKUS WALIKUS

daamide ja härrade

Mv- la palliKingl.

V>t Narwas, Joala' t. 20. (Jluaia vastas.) mm

pesukaupa.

kuulutase

korra omale jalanõud

I karasnohlra:

triiksärke, kraesid, kaelasidemeid, villaseid ja
siidischalle, trakse, kindaid, sukke, sokke, sii
di ja pooivilia trikoopesu,koetud jakke ja pullovere, pitse ja kõiksugu hooaja moe, pudu ja

Pühad lähenewad,

OSTKE AIMULT

I Kohalejõudnud suures walikus kõiksugu S

Alaliselt suures walikus ja soodsate hindadega:

õmblemine
spetsiaal
masinatel.

lide taha. Üksi novembrikuu jooksul

(.Mida nõutakse luulelt meil ja mujal")

Narwas, Joala tän. nr. 22. Telef. 3 02.

ja pesu

küüsi ja kohus rängaltkaristatawa paragrahwiga viib nad nad aastateks trel

mäng", H. W i s n a p u u l t uue iraagi-

JOH. MUTTIK

Krimehed!

hiljem, sattuvad aga paratamatult politsei

korjus", M. Raualt novelli «Pihi-

Moe-, pudu- ja pesuäri

Pilu,
sikk-sakk

jud töötud hakkavad salaja viinaga kaubeldes omale teenima igapäevast leiba,
sest kaevanduse raioones avalikke viinapoode on vähe ja äri annab head sisse
tulekut. Kõik salakõrtsmikud, warem või

^Loomivg" nr. 9.

Berliini poliitilistes ringidest räägi

tati protokoll.

lafe «Eesti Kirjameeste Seltsist", J.
Semper Wuolijoe «Koidulast", avas

randuslikkude õiguste kohta.
Uus dekreet loetleb üksikasjaliselt, mis

Keegi ei või nõuda, et kolhoosid

dele Leitud viin ja piiritus konfiskeeriti

ja A. Sanga vastutufelewõtuks koos

%■■■■■■■■•■■■■■■■■#

Ed. Hendrikson i kõrgem
kaubanduse- ja raamatupidamise

kursus.

Dr. Haria Heinrieinen-

Dr. A. Levitski

Arvesse võttes jüijest suurenevat tarvidust raamatupidamise oskus*
aial, olen Narvas avanud kõrgemad kaubanduse- ja raamatupidamise
kursused. Kursustel võetakse läbi teoreetiliselt ja praktiliselt: liht,
k hekordne itaalia- ja ameerika raamatupidamine, kaubandusrehken- Nais-, sugu* ja sisehalgused

liuli

Sita- la nMalgoseiL

dus, kaubandusline kirjavahetus, kontori kraktika, panga, piima Wastuwõtmine äripäewadel
ühingu, tarvitajateühingu ja eraäri eriasjandas ja iaamatuptdamine,
vastavate seaduste Ja määrustega. Seadusi käsitab kursustel van.
advok. Aug. Pahla. õppemeetod ajakohane. Lõpetajad saavad vas
tavad tunnistused. Kursused algavad 5 detsembril 1932. a. ja kes
tavad 3—4 kuud. õpetnaks, arvestates rahakehva ajaga kr. 25.— ja
õpilastel kr. 15.— Tasuta õppekavad saadaval ja osavõtjate reglstr.

kella 11—1 ja 5—7. Haige Elektri rawimise kabineti
kassa haigete wastuwõtt (kõrgust, päike, diathermia).
samal ajal. Harvas,

koni 3 dets. vann, advokaat Aug. Pahla Narvas Peetri turg nr. 2.
Kursused on seaduslikud ja lubatud Narva Linna- koolivalitsuse

(Sinka m., Juhkentali ap

poolt sellekohase lubakirjaga.

Joata tän. nr. 19, Kraavi t. nr. 14.
Telefon 236.

Kõnetunnid 11—1 ja5- 7-

teegi kõrwal)*

Austavalt Ed. Hendrlkson,

Anruiaevnntios

A. Kotschnew

Harva llnnavallhase teadaanne.

iiiimitiiiimiiiiiimiiinmiitimiimiii

L. ESPEHBERG

J. Luts, linnapea- Fr. Verberg, sekretär.

■■■■■■■■■■

kel! 6.45 h.

Teatetid saab Narvas, Joala
tän. 3 N. Vesselowllt.

kuus maksab
«Põhja Eesti"
Tellige juba täna.

kell S.- h.

Silmad ma!
Teiega soovivad kirjavahetust

3 Virumaa poega. Varandus

tähtis. Vanadus 17-30 a. Foto
soovitav. „Heroodes", „Ats“,
„flnts".
Kirjad s. 1. t.

2. kl. 20 sn. Narva - Riigi ;
1. kl. 25 sn., 2. kl. 15 s.N.-Jõe-

on uudiste rikkam

Pöder

ajaleht Narvas Ja

Nalshaiguste eriarst.

iiMiimuimiiiiiumiHiiiih.iMimiiNi)immmHiHtiwiiHHii|Hi

Vastutaw toimetaja Hans Lm

f
|

i

I

»

ja muid trükitöid valmistatakse f
kiirelt, maitsekalt ja soodsate \

hindadega. |

Tellimiste täitmine ka post i t e e I. 1

šiiiiumiimiimimimiHMiutMtiiiiiimimiiiiMiHiHiitHiituiimiiKiiHiimmimiiiiimmiiHnimmmHiiiHNHiititiii

likkudele ekskursantidele (mitte

vähem kui 20 Inimest) hinna

alandus 20 prots., sissesõitnud
võõrastele — sõiduhind hinna

alanduseta. Bagash 10 kilogr.

Elan nüüd Salme t. nr. 2

Alutagusel.

SÕIDÜH1ND: 1. kl. 40 sn., 2

Tõrvala (Smolka): 1. kl. 30 sn.,

R.

Põhja Eesti

4.10

20 sn., 2. kl 10 sn. Narva --

ämmaemand

Dr. ll;e Ugnm-

PIDUKÜTSE1D,

ARUANDEID
KIRJAPLANKE,
MÜÜRILEHTI

kell 910

lased (kooliaja kestvusel) 1. kl.

Vabaduse t.Nr-29

iiuimHMMiiiiiiiiiimmiiuiuMiiiiwmmimiiiimMHiiMiuum

NIMEKAARTE,

suust;

suu — Jaht-klubl 10 sn. Koha

(Tuisu"maja)

1

kl. 13 sn., lapsed ja kooliõpi

Telefon nr. 208.

Il

.. 3.30 i

kl. 26 sn., sõjaväelased liitrite
ettenäitamisel: 1. kl. 20 sn., 2.

kella 10-1 ja 4-7.

ouo preilini

kell 12.20 j

Pühap. ja pühadel
Narva-JõeNarvast

»» 3.—p.

Narwas, Posti t. 53. (Peetri pl)

Narwas, Suur t. 1.
Kõnetraat 65

suust:

2.20 p

Selle mittetäitjad langevad sund määruse põhjal karistuse alla.
Narvas, 28. novembril 1932. a. N 2714.

toa ja köögiga mugavustega.

TRÜKIKODA

Äripäevadel
Narva-JõeNarvast

ruse põhjal (R. T. nr. 88 — 1932. a.) peawad kõik Narwa linn
piirides asuvate kinnisvarade omanikud või nende asetäitjad,
andma neile kätte toodud lehtedel 1. jaanuariks 1933. a. linn®
valitsuse maksu jaoskonda (raekoda) teadaandelehed oma kin
niswarade koosseisu ja sissetulekute üle, väärtust ja slssetule
kut üles andes 15. nowembr! s. a. hinna järgi.

ära anda Rüütli tän. 19 kahe

/„. PÕHJA EESTI

muutmiseni.

Linnavolikogult 25 oktoobril s. a. wastuwõetud sund mää '

Soiu- Ja nahahaigused.
Wastuwõtmine .igapäew

IK

Narva—Narva-Jõesuu
Aurulaewa sõiduplaan
22. septembrist 1932. ku

kursuste juhataja.

Ui. I. LtutlltR

rimfiimimiiiitnmittimimiimiiiiimimiimmtiiiKmmiiinimmuimitmMiHMiiiHtMtiimmiMimi i»„»ii«»,„i-:

Kolisin

12 sn. oerad ja Jalgrattad
t 10 sn.

üle Salme tn. 1
(Malmi tn. nurgal,
Tuisu kpl. wastas).

Wastuwõtt kl. r,»--.r/sl0
ja kl. 3—9 p. I.
Telefon 312.

K-U„PõbJ«Ji**tt“ trükk 1933.

Wfiljaadja K-ü ,Põbj*-EesU'

