Üksik "number"5 senti.

TOIMETUS Jfl TALITUS:
Jõhvis, Rakwere tän 7*a

TELLIMISE HIND:

Telefon 48

1 kuu postiga .... 45 senti.
3 kuud .... 130 ,
6 .. .. .... 250 „

Toimetaja kõnetunnid esmas
päewal, kolmapäewal, nelja-

! aasta ... 5 kr.

päewal ia laupäewal k. 9—11

Tellimisi võtavad vastu kõik

Kontor avatud kella 8—6

postkontorid.

Käsikirjad, mis alallstelt kaasiöölistelt ei tule, arwaiakse maksu alla, kui
neli tasunõudmine peale kirjutatud. Tarwitamata jäänud käsikirju ei hoita
ilma wastawa sooviavalduseta alal.

Na 33.

Ilmub Jõhwis
igai kolmapäeval ja laupäewal

Kuulutuse hinnad: 1 miilini. 1 veerul kuulut. küljel 3 senti, lehe tekstis Ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole hinnaga. Kuulutusi võe
takse vastu lehe ilmumise eelpäeval kuni kella 12.

III aastakäik.

JõHwis, laupäewal, 19. detsembril 1931. a.

Aas aastaga 4 ärijuht!.

Alutaguse eesli õlikaew.

Muusikakoorist ei saa osja.

Lätlased on waimustatud meie õlitööstusest Lätti läheb õli 2300 tonni.

Kurjad keeled ja pahad inimesed
^ kõnelewad, et igawamat kohta kui Aa

Kas bensiini hinna tõ&tminefysulub^Sc&me^luYu.

ja need ju eriti huwitawad ongi.
Ei tea kas sellepärast, et mõned

Z^enam"ei"ole, kuid«see on kõik walejutt.
TösiAuJon, et^suursündmisi meil ei

sõimawad meid petserlasteks — ei püsi
meil kohalikul ühiskaupluselj kauplejad,

ole — agaEpisiasjuineid juhtub alati,

ühe aastaga on juba 4 ^kaupmeest.
Loodame, et neljas püsib, too on pä

Dir. M. Raua seletus.
Möödunud nädalal käisid K. Iärwel ja teistes põlewkiwi tööstustes
ja oliwabrikuis Läti riikliku katsekoja
juhataja dotserit Lindemnnn ja kaks

ris mõnus mees, hiljuti juhtus tal
kole õnnetus, ta weerand kilomeetriline

bensiini aktsiisi ametnikku. Lätlased olid
üllatatud meie õlikiwitööstusest. nende

Mida rohkem oli, seda
rohkem wäliswaluutat

esialgne arwamine oli meie õlitööstu
sest hoopis teistsugune, nad arwasid,

W«2;idtž K.-Järwe
tööliskasarmuile.

et Eesti õlitööstus weel õige wäike
ja et Eesti saadab Lätti wast wälismaa bensiini, mida Eestile on wõimaldatud kontingendi alusel 2300
tonni.

imestasid lätlased seda suurt tööd, mis
meil sel alal on korda saadetud.

Dotsent Lindemann wiibis Eestis
ühes kaaslastega 3 päewa.
*

Eesti põlewkiwi bensiini on läinud
Lätisse wähemal hulgal juba sügisest
saadik. Nii on riigi põlewkiwitööstus
saatnud Lätti mõnda aega iga nädal
ühe tsisternwaguni 10.000 fOo bensii
niga.
Läti on meie bensiinile soodne turg,

kuna Eesti-Läti kaubalepingus on
Eesti bensiinile antud Lätis 2.300 tonni
suurune kontingent tollita stssewedami-

seks. Teised wäljamaa bensiinid on
Lätis maksustatud kilolt 22 sendi suu-,
ruse tolli- ja 4 sendi suuruse aktsiisimak

suga. Seega on 2.300 tonnil Eesti
bensiinil 26 sendi suurune soodustus
kilolt.

Seda soodustust on ka meie õli
tööstused ära kasutanud. Alles hiljuti

sõlmisid nad, wäljaarwatud riigi põ
lewkiwitööstus, Läti benstini-kontserniga

lepingu Eesti bensiini Läti turule pai
gutamiseks. Riigi põlewkiwtiööstus
jäi kõrwale, kuna ta on ka Läti turul
alustanud wõitlusi kõrgete bensiinihin

dade wastu, ning müünud oma ben

et krohw kukkub. Peaasi, et laulumehed
kõik koos.

sellest bensiinihulgast weab Lätti a.-s.

Tõstes teedemaksu praeguse 3 sendi

«Eesti olikiwi", weerandi riigi põlew

pealt kg. eest 13 sendile wälisbensiinilt

kiwitööstus ja ülejäänud weerandi ing
laste õlitööstus «Goldsields."
Ka Soomes on Eesti bensiinil 7000
tonni suurune kontingent tollita sisseweoks. kuid seal on bensiini toll oda-

ja 7 sendile Eesti bensiinilt saab

wam kui Lätis, ning Eesti bensiiinil
ainult 14-sendine soodustus kilolt.
Soome on seni meie bensiini läinud

wiimane senise 10-sendilise tollikaitse
8-sendilise lisakaitse, seega kaitset kokku

18 senti kg-lt. Selle uue olukorra juu
res peab Eesti bensiini turustamine
wõtma hoopis uue suuna. Eesti ben

siinile ei ole enam mingitki hnwi

Kuna Eesti bensiin on wäga ker

Soome turu wastu, kus kaitsemäärad
wähemad, ta hakkab warustama waid
Eesti ja Läti turgu, kus kaitse suurem.

gesti kasutataw piirituse denatureerimi-

Arwutuste waral jõuab riigi põlew

wähemal hulgal.

seks, siis on teda selleks otstarbeks
seni õigel suurel hulgal weetud Lätti
ja Tshehhoslowakkiasse. Ka meie oma
piiritus denatureeritakse õlikiwi bensii
nile weelgi uusi turgusid oodata, kuna
praegu tehakse mitmes riigis katseid
meie õlikiwi bensiiniga piirituse denatureerimiseks.

Seotises bensinimaksu tõstmisega,

kiwitööstuse juhataja otsusele, et uue

olu korra juures saame seetõttu iga
aasta 920.000 kr. waluutat wähem.
Eesti rahwamajandus kaotab peale
selle Soome wedamata jääwat 7 mil

mis Eesti bensiinile eelnõu järgi ta

kui ka wälisbensiinilt. Teedemaksu tõst
mine 5 sendilt 15 sendile annaks riigi

hetakse anda, toowat dir. Raua arwates otsekohese kahju Eesti riigikassale.

kindlat sissetulekut. Tarwitajal tõuseks

kassale iga aasta 600.000 kr. uut

sima turbu Lätis ja siis Soomes.

mingit muutust.

mas olewa kolme wabriku toodangust,

mis ulatub 6 — 9 miljonile kilole.

raga, kuid harwa tuleb ette, et lepib
wend wennaga, minia ämmaga. Kui
kord juba must kass perekonnaliigete
wahelt läbi jookseb, siis on raske asja
jälle joonde ajada.

Andres Sokolow'k
Läinud pühapäewal sängitati Iisa-

kõrgema majapidamise kooli.

Uhe põllumajanduslik ühing

mees ja koguduse wanem. Rohkear-

juhti. Oma talu, mis asub Sääliku
külas oli ta eeskujulikult korraldanud;
ka omas ta - mootorijõulise suurema

meile iisakalastele kallis. E. K.

raku pole see mitte nii. Just need

Iõhwi häwineb 25 minut!

omad koerad ongi kõige halwemad lep
pima. Ennemini käiakse kohut kas wõi
«Senatini" aga oma õigust keegi jätta

ei taha. Ia õigust arwab igaüks omal
üleliiagi olema. Wõetakse "ahokatid"
— kulutatakse ja raisatakse aega kuid
leppida ei wõi.

Nii on näiteks Woka wallas wen
nad H-id. Need kanged mehed on nad

annawad ja tõotawad, et kunagi enam
sarnast tüli nende wahel ei juhtu „kir

Küll nõutakse kahjutasu, küll süüdistakse

mõlemad. Küll on neil kohtus asju,
küll punaste ja siniste kaante wahel.
üksteist wastamist, kuid et nad kunagi
ka kohtus lõpulikult ära lepiksid seda ei
ole.

Wiimati oli neil asi 3. detsembril
rahukohtus arutusel, kus üks wend süü
distas teist omawolises metsaraiumises.
Nimelt rajunud too armas wend maha

terwelt 300 krooni wäärtuses tarbe

majanduslikul alal on jäänud peawar

desse weski ehitada ja selle tõttu ruu
mid üles ütles. Ruumide puudus halwab muidugi tuntawalt ühingu senist
tegewust.

keste'.

Neljapäewal 17. dets. kõneles Iõh-

wis tuletõrje seltsimajas kolonel K.
Koch teemil: „Mis hädaohud waritsewad meid tulewiku sõjas". Kõneleja

Hiljuti sai Mäetaguse postkontor
telesonikapi, mille järele ju ammu tun-

taw tarwidus oli.

Iisaku kirik.
Neljandamal Kristuse tulemise pü
hal harilik jumalateenistus. Op. Kuljus.

Jõuluõhtul, 24. dets. kell 5 p. l.
jumalateenistus laululehtedega. Lau
lukoor, soololaulud. Op. Kuljus.
Esimesel jõulupühal. Laululehed.
Op. Kuljus.
Teisel jõulupühal. Köstriteenistus.
Kolmandal jõulupühal. Op. Kuljus.

käsitas neid hädaohte, mis meid waritsewad tulewiku sõjas, kõigepealt tule

Lauluraamat.

wiku sõjas mängib olulist osa lennu
kite tegewus. Wene piirilt Iõhwt tule

lauateenistus. Laululehed. Op. Kuljus.

kuks kulub lennukitel ära 25 minutit.

lulehed.

Kõnet kuulama oli tulnud üle 200
inimese.

Manööwer Mäetagusel.
Pühapäewal, 20. skp. korraldab
K. L. Mäetaguse kompanii manööwri
Mäetaguse ja Kalina rühmade wahel
Kalina küla rajoonis.

Wana aasta õhtul kell 5 armuNääripäewal. Abiõp. Waas. Lau

Huwitaw nähe Iõhwi hmiL
Kuna wiimasel ajal kohapeal moodi
on läinud talupidajate poolt turul lihamüük ja et see kahju näib tegewat li
hunikkudele, siis kasutawad wiimased
ära weel wähemaidki wõimalusi, et end

„wee peal" hoida. Igal turupäewa!

Seda kord ei läinud aga tolle «hea
tahtliku" wenna «heatahtlikumad" soo-

wõib talumeeste regede wahel turul

puit); mis siis muud kui wend kohtusse

ja nõuda, et saaks too kallis wend

wtd aga läbi. Wennale et antud su

wälja ilmunud hobuse ja reega (et

endale ka talweks prii korteri ühes küte
ja walgustusega. Nii hästi saatvad siis
need wennad enda wahel läbi, et iga
pidi katsutakse teise elu «kergendada".

gugi priikorterit kütet ega walgustust,
nagu wend nõudis, waid lasti ta wa°
baks. Muretsegu ise oma ülalpidamise

taks).

eest.

kõige parema meelega — ei oleks wa°
linud kedagi. Uhkeks pidasid ka teised
endid, kes enne walimist mitte ühtkihutus-

kõnet ei pidanud. Oleks saanud kuulda,
mis nad seal ära kawatsewad teha.

Aga karskusemehed olid hoopis
teistsorti mehed, pidasid kõne. näitasid
walguspilte — grammofon mängis ka,

löö wõi tantsu. Ia seda kõik 20 sendi
eest. Ia pikk talweõhtu möödus nii, et
ei näinudki.

Ega midagi, sarnaseid koosolekuid
wõiks tihemaltki olla. Kui karskuse me
hed ei jõua, ehk peawad siis piirituse
wedajad, nemad nagu rahakamad me
hed, teewad ehk õhtu 10 sendiga.

Ega meil asja ole kes kõneleb,
peaasi et midagi on, kuulama lähme

.Mmmanikultuur" Pagaril.
Roobastikku AENA. Pagari osak.
seltskondliku tegewusega elab kohapeal

ikkagi weel «simmanikultuur", mis
ühes osas ümbruse noortes wäga sü°
gawale juurdunud, näib olewat. «Kla
pitakse" isegi petrooli jne. rahast kokku,

et aga ruume saada. Wiinastanud ole

Telefcmikapp Mäetagusel.

jahuweski.

Puhka rahus! Sinust mälestus on

sa walid wõi walimata jätad. Kuid

Uhe põllumajanduslik ühing, kes

kauaaegne Iisaku wallawanem, kohtu-

öeldakse küll, et omad koerad riidlewad omad koerad lepiwad, kuid pa

küsimus. Ia suure kauplemise järgi
jõutaksegi niikaugele, et Jaan ja Mih
kel wõi Mari ja Miili üksteisele kätt

ras wõõraqa. ja lepib wõõras woõ-

wõtjaid oli terwelt weerandsada. Kur
suse juhataja oli prl. Minda Alaküla,
kes ise pärit Atsalamast ja esimesena
Mäetaguse wallast lõpetanud Kehtna

juta. Ahing, kel Mõisa talust wastawad ruumid kooskäimiseks olid üüri
tud, jäi neil Päewil peawarjuta, kuna
ruumide peremees kawatseb ruumi

wuline saatjatepere mälestas kadunut
kui agarat seltskonnategelast ja osawat

perekonnawahelised tülid. Riidleb wõõ-

line keedukursus, mis lõppes laupäe

seni edukalt tegutsenud hariduslikul ja

Riiakad Woka wennad.

Kuid tuleb ka ette asju, kus ükski
wõim ei suuda pooli leppima panna.
Ia sarnased asjad on suuremalt osalt

Keedukursus Atsalamas.

hind 7,5 senti liitrilt ja oleks Tallin

Enam ei maksa põhimõte, et oma koerad ktsuwad ja oma
koerad lep wad.

sõpruses elamine.

Kuljus, et ulakad olla kohaliku palwemaja aknad sisse löönud. Kutsus üles
kõiki selle wastu wõitlema, et jumalakoja aknaid ei lõhutaks.

nas käes praeguse 20—24 sendi ase
mel 28—32 senti liitrilt. Eesti bensiini
turustamise suunas ei tuleks sel korral

kus maamulda Andres Sokolow —

jutage alla" — kõlab kohtuniku amet
lik hääl «järgmine" — ja jälle kordub
sama lugu. Niiwiisi lepiwad paljudki
wihamehed, lepiwad ja elawad peale
seda päris ilusasti.
Kõigil südamed rahus ja meeled
head, sest mis on siin ilmas parem
kui üks järelandlik meel ja naabritega

aknaid.

Pühapäewal 13. skp. kurtis õp.

dusele. Praegused kaitsetollid sunniwad

Wennad wendadega ei lepi.

«Wast lepite ära — naabermeeste
asi", ja ega ei kõlba ikka naabriga ko
hut käia — on järgmine shablooniline

Kuid nüüd ei olnud meil aega

Eesti pangale ja Eesti rahwamajan-

Eesti turu jaoks ei jatkuwat meil ole

korranud wast weerandsada korda.
«Ei tunnista" — on harilik kaebe
aluse wastus.

seltskonna tegewuseks. Põllutöökoja
walimised wõtsid kõik waha aja ära.
Oma nurga mehed nimekirjades, keda

peawarjuta.

Eesti õlitööstused on omawahel

ei suuda kui ainult kohtuteel.
«Teid süüdistatakse selles, et olete
erakaebajat sõimanud". — Tunnistate
ennast süüdi" — küsib kohtunik mono
toonselt, sest seda on ta päewa jooksul

Iisakns lõhutakse palwemaja

wal 12 skp. ühise kooswiibimisega. Osa-

Neil tuletusil dir. Raud paneb ette
tõsta teedemaksu wõrdselt nii Eesti

aga mis tulemata jääb on muusika.
Kuid pole wiga pidudel, laseme
tantsu klaweriga nii, et saali katkine
põrand kiigub.

mat hinda' 10 senti kg wõi 7,5 senti
liitrilt, kogusummas 600.000 krooni

K. Raud juhtinud neil päewil majan

Eesti bensiini esimeses järjekorras ot

«Tuleb arutusele selle sellegi süü
distus" kuulutab kohtunik ja jälle astuwad kohtulaua ette kaks weriwaenkast, kes muidu omi arweid õiendada

mann. Õhtul oli leerisaalis teelaud

Kuid muusikat Aa ei saa endale
kuidagi, küll kombineeritakse nii ja naa,

wähese tasu eest.

Atsalama põllumajandusliku ühingu
korraldusel peeti Atsalamas kahenäda-

aastas.

dusministri tähelpanu selle kawatsuse
otstarbekusele ja kahjulikkusele. Kaitse,

Misjonipüha JõHwis.
Pühapäewal 13. detsembril peeti
Iõhwi kirikus misjonipüha, kus küla
lisena jutlustas Kuusalu õpetaja Kent-

jonilt kg. bensiinilt miljon krooni; kuna
bensiini tarwitaja peab maksma kõrge

on riikliku põlewkiwitööstuse dir. ins.

siini seal otsekohe tarwitajatele riigiasu
tustele ja teistele ettewõtetele.

Läti poolt antud 23000 tonni suuruse
kotingendi jaotatud järgmiselt: poole

jändas ja jändas laulukooriga, aga
sellele jalgu alla ei saanud — laiali
kihutati. Aga nüüd hra Aru kloppis
laulukoori kokku ja laul läheb nii, mis
kohiseb ja wana Lui laulab bassi nii,

Kui aga Läti külalised juba Sonda
jaamast wälja sõites hakkasid nägema

meie põlewkiwi tööstuse piirkonnas
asuwaid tööstust ja wabrikuid, siis

piibuwars läks katki.
Nüüd et anna seokest head „wassongi" ära. Ia tõsiasi on see. et ühiskaupluse katus, mida ehitati juba mitu
kuud täiesti walmis on.
Tja, ega wõi kurta ka, et seltskonna
tegewust ei ole. Näe raamatukogu selts

näha ka kohalikke lihunikke, kes samuti

«hunti" «lammaste" seast ära ei tun

kus ei ole haruldane näha ka noort
naisterahwaidki.

Saiajahu ostmine soigus.
Kaupmehed kurdawad, et püüliweski asutamisega Iõhwi on saiajahu

ost pea täiesti soiku jäänud. Püüliwabrik JõHwis aga walmistab rahwale saiajahu ööd kui päewad.

Teed tuisanud, autosõit seisus.
Wiimastel päewadel möllanud
tuisud on niiwõrd rohkesti lund tee
dele ajanud, et autosõit täiesti soigus
on. Weoautode! jäi osa metsamater
jali Iisaku poolt weel wedamata, mil
lest rõõmu tunnewad hobusemehed, lei
des ehk ajutistki teenistust.

Hundid Ühel.
Mõne päewa eest nähti ^Mäeta
guse wallas Uhe külas kolme üksteise,
järele reas sammuwat kriimsilma, kes
liikusid Mäetaguse suunas. Korraldati
küll kohe jaht. kuid tuisuse ilma tõttu

ei läinud Zorda hunti tabada. Karta
on, et hundid jänesesoo hoopis ära
kaotawad, sest Uhe metsadest üksi leiti
kolme ärasöödud jänese jäänuseid.

Jõulupuu Pagaril.
Laupäewal, 19. skp. korraldab Pa
gari kooli hoolekogu kooli ruumes jõu

lupuu, mille juures jutlustab õp. J.
Warik. Ka on laululehed ja mängjb
Kalina puhkpillide orkester.

Nr/34.
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Ainult üks dollar nädalss palka.

„Kannatusita pole

demokraatiat”.

LSSL i— vaesuse, wilefsu.se /a meeleheite uuslu.
Wastmöödunud Narwa üldise hai
gekassa juubeliaktusel puudutas endine

haridus - sotsiaalminister Johanson
wordlemisi asjalikus kõnes olewiku,
eriti lõppewa 1931. a. puudusi ning
hädasid ja põhjendas sotsiaalkindlus
tuse Vajalikkust demokraatlikus riigis.
Käsusöna ütleb: sina ei pea mitte
lapina!

Ometi aga 60 rahwast maailmas
kulutawad inimeste tapmisele ja selle
ettewalmlstamisele 103 miljardit 948
miljonit franki aastas. Ent Veel enam

«Naine suri aborti."
«Mees, kes kuus päewa nälgis."
«Tööpuudusest Vargaks."
«Ema ära ärata meid" jne jne.

Millest see kõneleb?

Sotsiaalsest Viletsusest. —Elutüdi-

mus Viib noori ja Vanu enneaegu
hauda. Ema, noor ema, ei taha last,
sest teab, et ei suuda mainrule toiduraasegi muretseda ja püüab loodest
Vabaneda, ent kaotab ise sääljuures

kallima — elu. Kuid wariseerlik
seltskond oma wariseerlikes teadusis ja

kantslist, kajab hädahüüd: „andke meile

palehigigi eest leiba ja tööd! Meie
weri kuiwab soonist, liha kaob luielt.. /

. Ent maailmas on aidad täis toitu,
salwed täis Vilja. Ameerikas seisab

ladudes 108 miljonit tonni nisu

(1 tonn ^61 puuda), 6 milj. tonni suh
krut. 13 milj. kotti kohwi. Ja sellele li

saks tuleb uus saak jälle miljoneis
tonnes. Aga Vilja isegi põletatakse,
kohVi pillutakse laewatäied üleparda—

ookeani, et — hindade langust ära
hoida...

Ja- maailmas on nälg!

kus 40 miljonit inimest tähtsamais kultuurriiges on leiwata, riieteta, peawarjuta — eksitakse käsu Vastu: sa ei pea

õigus- (mitte õiglus!) mõõtes kwalifitseerib seda kui kuritegu. Abordi soori
taja arst langeb raske karistuse alla.
Kui siin aga küsida, kes surmas alles
õitsengule puhkewa noore ema, siis
Võib Vastata: see olukord, kus sunni

mitte tapma!

takse inimesi emakohuste täitmisele, mille

Praegu on Vaesuse, Viletsuse, mee
leheite aasta. Uus ei tõota midagi pa
remat. Mustad pilwed katawad tae-

Vastu nad hingeliselt ja mida nad elu
pitsitawate tangide Vahel pole suutli
kud täitma.

on kisast Verine, on karjet lläis.

Vast ning rahvad nälgiwad ja sure

Analoogiliste seikade arwele Võib
kahtlemata panna kogu maailma üha
kerkiwat suremust ja õige kardetawalt

See Viimne appihüüd jäänd sinna

kui sojad, nõuawad ainelist ja inimohwreid tööolud ja sotsiaalsed elutin
gimused. Eriti käesolewal silmapilgul

vad... Ja sellel tragismil on tendents
tõusuks.

Kölni a r s t dr. Ioke ütleb: «Tööpuudus sööb ihu ja hinge täiskaswanuil ja lastel. Kui tööpuudus ei kao,
siis meil suured rahwahulgad haiges

tuvad; Vanad, noored ning lapsed
kannatawad kehaliselt ning kõlbliselt."

W a r s s a w i lehist loeme: ,kooli

kerkiwat. Nii näiteks — Võrreldes
1930. ja 1931, aastate esimesi Veeran

deid — on suremus kerkinud . Inglis
maal 20,5%, Prantsusmaal 26%,. Sak
samaal 13,3%, kuna loomulik juure
kasv aina Väheneb. Ainult Nõukogude
Wenes ületab sündimus suremuse, sest

Sellane on tänapäewa elu ja ta
Vastolud.

See elu tallab inimlast ilrna ar
muta. Nende tallatute kohta lausub
meie andekamaid poeete^— Marie
Aader:
Oo, nende igaweseks ajaks tumsmund suu

abitu,
jäänd noppimata rippuma kui takja
öis..."

«Aga ilmas, laias ilmas,
palju pisaraid on silmas, Z
miljoneid ja kümneid töötuid
päiwi waewalist öötuid,
nälgiwaid ning nutwaid ■ lapsi,
ahastawaid emi, ist,
Vinduvad nii tasapisi

7105 difteriidi juhtu, 1930. a. ent
20.494 juhtu! Tõus seega 200%tH On
ka juhtumeid ette tulnud, kus emad,

kuritegewus näitab tõusu. Nii oli 1928.
aastal süütegusid registreeritud 64,180

aUm u t a...

kes ei suuda oma laste piina näha,

juhtu, aasta hiljem aga juba 66.390
juhtu. Hoolekande aluseid tuleb meil

gemine nälja tagajärjel/

Inglismaal oli 1923. a. Vaid

nagu tuli toores puus..."

Jah, elu tallab inimlast i hm a
Kus on abi, pääsmine?

Ja mis kirjutawad meie omad,

iga 20 inimese kohta üks.
Need armud kõnelewad kurba keelt.

ühe kättesattuwa numbri Veerge ja siis
saame sellase kurwa kroonika:
„Tegi eluga lõpuarwe 70. a. mees/
„Poos enese 11.a. algkooli õpilane."
«Noore naise enesetapp/

Kirikuist kostab igal pühapäewal
needmine: ,,... ja palehigis pead sa

»Selle kohta ütleb Tshehhoslowakkia
president Masaryki: «Ilma kannatusita
ei ole demokraatiat. Ligimisearmastuse
õpetus peab liidetama sotsiaalseadustega, kusjuures sotsiaal-poliititat ei tohi
ärawahetada armastega. Demokraatlik

oma leiba sööma, kuni sa jälle mullaks

valitsus on valitsus, mis rahwast

hukkawad end koos oma maimukestega.

Eesti lehed! Waadeldagu Vaid

saad!" Tänapäew aga ei anna ka pa
lehigis leiba. Waljemini kui needmine

Töötutele antakse suppi.
Trrlewal nädalal algab toidu jagamine.

Praegu 340 töötut hädaabitöödel.
Narwa linnawalitsuse otsusel
hakatakse neile vallalistele töötu

tele (nii mees- kui naissoost), keda
ei suudeta tööga rahuldada, andma
üks kord päevas 1 liiter sooja sup
pi ja 400 grammi leiba. Toidu wõi-

wad töötud kas wastawas Välja
ande punktis ära süüa wõi koju

wiia.
Praegu kantakse soovijate ni
med Üldnimekirja ning alates es
maspäevast, 21. skp. algab toidu
keetmine ja jagamine.

Ülejäänud töötuile perekonna
inimestele, kes toitu ei saa, või

maldatakse võimalust mööda ühiskondlist tööd; väljaarvatud isikud,
kes kaotanud oma töövõime 35%

—40%, viimastele antakse erilist
toetust.

Kuna praegu on tööbörsis re

gistreeritud töötuid 480 meest ja

§31 naist, missugusest arvust tööle

väljakasvanud, Võrsunud rahva kaudu
ja rahwa heaks."

See on Kesk-Euroopa targema rii
gimehe seisukoht. Ka meil hakatakse
taipama selle idee päästvat tähtsust ja
sotstaal-kindlustus laieneb aasta-aas-

talt. Senini on küll vaid läbiviidud

tööstuslike tööõnnetuste vastu isikute

on paigutatud 252 meest ja 88 naist,

kindlustus, mis möödunud aastal oli
maksev 1380 ettevõtte ja 50.988 töö

siis tuleb, linnal suuri jõupingutusi

lise kohta.

rahuldada.

Haiguskindlustuse alla kuulus sa
ma! aastal 25.934 meest ja 15.032

teha, et laialdast töötute hulka

Töötutele tooja.
Narwa metskonna kantseleist teatati

tööbörsile, et Narwa metskond Võimal
dab kehwematele perekondadele Narwa

linna ümbruskonna metsadest korjata
tuulest murdunud puid, mida sae ning
kirweta kätte saab. Ahe perekonna peale
saab kuni 30 ruutmeetrilise maaulatuses

hagu. Töötud peawad Vastama loa
hankimiseks pöörama Narwa metskonna

kantseleisse igal teisipäewal ja kolma

päeval.

■lummani

t« JlliP! IM"

Jõulueelset tänawalt.

Ja Jaan Kärner ütleb:

1924. a. oli säälpool traataedu 137
miljonit elanikku, 1931. a. aga 161
miljonit. Eestis on surevus samuti
silmnähtawalt ülekaalu Võtmas. Ka

õpilaste keskel sageneb minestusse lan

Sarnasel tingimusel on tööta töölised Ameerikas waimis tööle asuma,
peaasi et nendele üldse lööd antaks. Nõnda seisawad ja ootawad nad töö
turul, kandes plakateid, millel on ära tähendatud töötasu suurus ja tööoskus.
Tööta tööliste seisukord on ühendriikides eriti raske sellepärast, et seal ei
anta nendele mingit riiklikku toetust. Kes kaotab teenistuse, waadaku ise
kuidas ta läbi saab.

naist, kokku 40.976 inimest plus nende
perekonna liikmeid 26,556 hinge. Kindlustusasutiste — haigekassade poolt—
makseti oma liikmeile rahalisi toetusi

1929. aastal välja kokku 711.000 kr.
Siiski pole aga kindlustus meil veel
küllalt täiuslik kuna 1.) haigekassade
tulud on väikesed kuludeks; 2) haigus
kindlustus on kitsaulatuslik. Ent ikkagi
on kümneid tuhandeid inimesi ja üle
1000 sünnitaja, kes saanud arstiabi ja
toetust. See on igatahes suur töö ülal

toodud pahede pehmendamiseks ja
rahwa tervishoiu alal, mida haigekas
sad teevad. Selle töö puudumisel oleks

surm ja kuritegewus aina suuremat
lõikust pidanud ja selle tööga võidel

dakse inimese elu eest, sest

sina ei pea mitte tapma!

Jõulupühade lähenemisega suureneb üha silmahimu.

waata, kui ilus härjapõlwlane!..“
Jõulud pole enam mägede taga.
Juba on tekkimas elevus, jõulu mee
leolu. Ent aasta-aastalt jõulupühade
vastuvõtmisega jäätakse tagasihoidli
kumaks: majanduslik surutis annab end

ikka tugevamini tunda . . .
Rahast räägitakse kõikjal. Raha pole

palju kellelgi . . .
Juba hakkavad jõulude awatlused
kaupluste akendele koguma. Inimeste
kobarad vastu vaateaknaid tihenevad.
! Ioala tän. asuva raamatukaupluse
akna taga seisab juba mitu aega ema
väikese tütrekesega. Mudilase silmad
hiilgavad, südamekeses on õndsus:

heldeks ja suuremeelseks.

Pühadeks on vaateaknad enam
vähem juba dekoreeritud. Laste ja noo

remate silmad vilavad martsipani ja
shokolaadi akendel. Suurel tänaval
matavad laste näokesed aknad kinni.
Pisemad tõstetakse kätele, et saaksid
natukenegi magusaid imeasju Vaadata.

Laste rõõm paneb vanemaidki mui
gama. On ju veel natuke vara jõuluostusid teha, ent need asjad panewad

juba mõtlema. Esialgu tehakse eel
arveid. Puudujäägiga ja ilma selleta.

„Mamma, waata, kui ilus nukk!

Lohutust pakub tänavune talv selle
poolest, et kaupade hinnad on ennem
langenud kui tõusnud. Sageli näeme

Kas ostad mulle ka shokolaadi muna?"

akendel odavaid väljamüüke. Riide-

„Tule, laps, lähme," vastab ema,
mõttes aga arvutab, palju piisab pü
hade rahast maiustuste ostmiseks.

«Mamma, 'vaata kui ilus härjapolwlane. Waata, missugune ilus

kuub!.
Silmahimu on ostjate nõrgem külg
ja seda teed mööda pääsevad kaupme

hed rahwa rahakotti avama. Ja peab
siiski lõpuks konstateerima, et pühadeeelne aeg teeb kokkuhoidliku inimesegi

Juuksenõelaga vigastas kuulmiserku.
Möödunud laupäeval juhtus Kreen

holmis asuva Vii eesti algkoolis 5.
vene klassi õpilase Manja Wassiljewaga õnnetus, mille tagajärjel kaotad

ta arvatavasti kuulmise. Nimelt hak
kas tüdruk juuksenõelaga torkima enda

kõrva, kuid õnnetumal kombel vigas
tas sealjuures kuulmiserku. Kõrvulu
kustava kisa peale tulid kohale kaas
õpilased ja õpetajad, kelle abiga viidi
tütarlaps Kreenholmi haigemajja. M.

Vassiljeva on 13. a. vana ja elab
Kulgul.

hinnad jjon tuntavalt odavamad.
Maiustusi lasub kauplustes külluses.
Kaupmehed kurdavad, et kompvekiwabrilud oma pakkumistega otse tüü
tavad ära. Aks pakub teisest odava
malt. Shokolaadi- ja liköörikompwekke
müüakse juba 55—60 senti nael (400 gr.i

Jõulud lähenevad. Pehme talve
ilm meelitab rahvast tänavale. Jõuluaknaid tuleb aga üha juure. ..

Jõulurohelist juba turul!
Linn lumehangedes.
Neljapäeva hommikul ilmus Narwa

turule ^uba esimesi kuuski. See esi
mene jõuluroheline aga ostjaid ei leid
nud, sest pisikeste puuhakatiste eest
nõuti 15—20 senti tükist. Suurem osa
„jõulupuiest" viidi tagasi, et järgiuise!
hommikul jälle „proovida" nende müü
mist.

Kogu linna tänavad on praegu
lumehangedes ja kojameestel on askel

damist, et teed sõiduks lahti hoida.
Hunnikuisse aetud ..taevamanna" vee

takse Rahvawälja taha ja linna äärerajoonesse. Hobusemeestelegi nii enne

pühi tööd ja leiba!

48 tunni pärast on ÜENU loterii lõpp loosimine.
Peavõit 1.000.000 ». 250.000 ». 2võitu ä 100.000 s. 2>öitu h 50.000 s. J. n. e. Võitude väljamaksmine algab 23. detsembri! ». a
on nüüd Jõesuu uus linnapea."
Plinn ei saa enda ninapidi veda
misest terakestki aru. Aina imestab.

Mina aga tunnen kahjurõõmu, kui
räägin edasi:

,,Näe see maja seal on uus vana
dekodu."

Plinn silmitseb kui läbikukkunud

Ei meil kerge ole kellelgi.
Teate, ükspäev saan ma Posti tä
naval kokku Madis Plinniga ja teen
rass-rass kindlaks või nagu öeldakse,
konstateerin fakti, et mees on jõudnud
haljale oksale.

„Kae, kust sina, sunnik, siia said?"
teen kohe abstraktse arupärimise. Omal

aga hinges nelikümmend kuradit, kõik

aina keeb sees kui Waiwara sotside
parteis.

„Mis ime see's on?" heidab^Plinn
oma ajaliku ankru mu ette. „ Sõitsin
alles täna hommikul: ma olen nüüd
suur sehwttmees."

«Waata-waata!" karjun talle kõrwasoppi (vahemärkusena olgu öeldud,
et Plinn on kehwnoi kuulmisega):
„Kas oled mõni partei liider, wõi"?

Mis? Piiter? Noh, sel on samuti
*y

kaross koht. Oleme mõlemad liinisõdurid."

Lupsti, langes miski rinna all. Ja
hing sattus krapsti oposiitstasse vai
muga. Wõi liinisõdur! Ise, kurask,
meisterdas vabadussõja aegu liini
taga kommunistlist karbonaati, nüüd

aga lööb rusikaga vastu rinda ja

minister üht poollagunenud majalogudikku ja ohkab:

„Kus siis ometi Metsatalu oli!..."

Nüüd märkan, meie seljataga
patseerib hulk inimesi, päris jõuk kohe,

ja kõik peawad meid nähtavasti mari
neeritud hulludeks.

«Ei meil kerge ole kellelgi", jatkab
Plinn ja küsib: „Aga mis maja see on"?
„AH see? Selles majas^asub pida
litõbiste barakk."

huke uhke hoone ja... kõlbulik koolimajakski..."

Kaua's ma teda ikka nöögin, tun
nen endas lõpuks õilist deklaraatsijat.
Ja teen kartsumm ettepaneku:

„Lähme ühingusse. Joome klaas
theed."

Plinn naerab totralt kui eelajaloo
line vanapagan ja on minu deklaraat-

siaga päri. Küllap ma sult liinisöduri
mõtteid välja pigistan, tunnen südame
all kurja sepitsust.
Teemajas pajatangi:
„Noh, linna tähtsamad elamud wõi

elumajad oled läbi näinud. Räägi
nüüd, mis teie pool kandis müratakse

„Näe, sõidab autos," osutan wõi

„Kas teil Tallinnas kaaluti?"
-„Seda nüüd küll mitte. Aga näe,
nüüd on lammutatud... Teil aga ni

„Kojad, kojad ja kojad! Kas riiqikojas siis nii vähe tööd?"
„Mis nüüd seda... aga näe, naised

nõusse.

Mis Mitt? Kus ta on?"

shestikullitan Petrowski turu sihis. «Ta

deemiliste Naiste Ahingu ja E. Naiskarskusliidu nimel on saadetud poliiti
listele parteidele märgukiri, milles ju
hitakse tähelpanu, et poliitilised parteid
peaksid muretsema selle eest, et ka nai

sed pääseksid riigi juhtimise töödele.
Tuuakse ette, et allakirjutanud liidride
taga seisab umbes 300 üksikorganisatsiooni, kellede sooviks cn näha naiskandidaate eelseisvate riigikogu vali
miste nimekirjades läbiminevatel koh

killunemist," ohkan alistunult.

lutakse?"

„Kas sa ei näitaks mulle linna?"
sunnib Plinn oma jalanatukesed liikuma.
„Miks mitte," heidan külma rahuga

„Kas sa's pole lugenud? Eesli
Naisliidu, E.Maanaiste^Kesksettsi. Aka

Oh, mis ikka," lööb Plinn larkonnaliselt oma karvase jäsemega: «Pisi

Plinn võpatab.

ühingule punast kombineed!
Neet braat!

«Kuidas nad siis liiga teevad?"

tadel."

tasa. Kogume fronti ja lööme endid

biinib oma uuele vabadussõjalaste

kõikidega sõdida".

teha?"

„Oi-oi, kui hooletud linnaisad! Siin
peaksid olema kõrged müürid ja perejesdu... Lähme siva edasi."
Postkontori ette jõudes pärib Plinn
informaatsijaks wõi teadmiseks:
«See on kindlasti postimaja?"
„OH, kaugeltki ei! See on raekoda."
«Wõi vaekoda?^ Keda siin siis kaa

munsterdab või nagu öeldakse, — kom-

platsi, siis on meil lips läbi. jõuad sa

wafronti."

„Põllutöökojaga teie meestel ei
vedanud hoopiski?"
„Noh, eks ühe mehe lõime ikka sisse.

Aga tühja kah! Tuleval aastal asutame töötute koja, vaat', siis on alles
shanssu."

teevad liiga, Ja kui naised tulevad

„Mida vähem riik, seda rohkem

/AgaZ naistega." põrutab Plinn
rusikaga vastu lauda, «ma ühes töö
tama küll ei hakka. Wähe mul veel
oma vanamoorist, karjub teine mul
iga jumalapäew asja eest teist taga.
nüüd ei saa tast väljaspool koduseinugi lahti. Neetu!"
Jutt lõpeb. Ja kui astume uulitsale
virutan talle rusikaga selga ja konsta
teerin:

«Meestele oma koda, naistele oma.

Tulen kah liinisõdnriks!"

Jaan Tilk.

: ; e.
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Tellige E. Punase Risti loteriipileteid.

Loteriil 3249 võitu. Peavõit 1.000.000 senti.

Müüjatele kindlad preemiad.

Tellimise aadress: Eesti Punane Rist. Tallinn, Niguliste t. 12. tel. 451*59.

Male.

Kilta il|i kudul.
Homme waeahcmmikul koputab kuldne süda
i&a maja uksele, igale südamele. ärge laske
teda asjatult oedatal...
Jõulud on ukse ees. Rõõmu too
mad nad lastele, ning laste rõönl
leiab tee ka wanemate südamesse. Jõu

lumees tuleb ja toob igale midagi

soowitut, igatsetut.

Palju on aga neid lapsi, kellele

jõulumees midagi ei too, kus wanemad puuduses, lapsed külmas ja rõõ
mutud. Nende laste ja wanemate ni
mel tuleb kuldne süda, koputab ja pa
lub: Armsad inimesed! Awage oma
kuldsed südamed ja annetage puudust-

kannatajaile! Toetage neid, kes vilet
suses! Meie kodumaal on küllalt leiba
ja leiwakörwast, nii et meil ei ole tarwis kannatada nälga kellelgi!, kes wä-

hegi saab ja suudab tööd teha. Kuid
meil on ka neid, keda on tabanud õn

Eesti Maleseltsi põhikiri wulmib.

iVciffwa esindaja
Eeloleval nädala! m ä n g i t a k s e

wötku igaüks waewaks oma kodus
wähe ümber waadata, mis ta wõiks

NEMS'i meisterturuiiri viimsed voo
rud, mis otsustavad ühtlasi ka seltsi

ära anda.

mängijate paremuse. Pärast viimaseid

Kuldne süda aga loodab, et ei

tohtamisi, kus Sõnu võitis Moikovi

unustataks ka neid wäikseid, kellele jõu

Eiche-Matieseui, ou järjekord punkti

lumees ei too midagi. Nemadki on

{11 nt.)

kodu on jäänud jõuluõhtul ehtimata,
sest puudusid armastajad käed, kes
teda oleksid wõinud ehtida. Mõnigi
laps lepib eelolewa jõulu ajal wähema
kingiga ja annab muist jõulumehelt
palutud asjust wäikesele Annile, Man

..Swjatagori" meiskerturniiril rühib
kindlalt meiskrikoha poole A. Maurer,

lellele järgnevad punktidega P. Iuhnovski, Rumjantsev ja Jääger.

E. M rleliidu pöh kiri w irnib.

isa tööta ehk muidu abitu. Lapse süda,
see on õige, kuldne, puhas süda. Nen

Wäikelennukiga Brasiiliast

sündmuse näol. Nende eest peame

de südamele koputab jõululaps ja pa
lub, et nemadki näitaksid oma kuldset

Noor lendur Berl Hinkler sõitfis
oma wäikelennukil 22 tunniga Bra
siiliast üle Atlandi ookeani Aafrika
randa, Senegali, ja jätkas sealt siis
teekonda Londoni. Pildil: Berf Hink

Kuldne süda koputab. Ta ei oota
teilt kõige paremat, kõige kallimat andi.

Kõik, mida wõib tarwitada söögiks,
katteks, kütteks, kõik wõetakse wastu
tänuga ja toimetatakse edasi neile, kes

seda nii wäga wajawad. Seepärast

Homme warahommikul koputab
kuldne süda iga maja uksele, iga sü

Inglismaale.

ler Londoni lennuwäljal, kohe pärasl
saabumist.

kuulajate protestkoosokek. Tahetak

wiimasel ajal terawnenud nurin
Tallinna raadio saatejaama kuul-

se esineda ettepanekuga, et seni
kaua Narwa raadio omanikud raadiomaksu ei maksa, kuni pole Nar

oleks paranenud.
Nüüd lähemail päewil kawatsetakse kokku kutsuda Narwa raadio-

lane Rud. Pruun saavutas tugevas
konkurentsis neljanda koha. oman
dades Õiguse Talliuua poolt osavõtuks

üleriiklikust Eesti Koolinoorsoo male
turniirist Tartus.

Lugupeetud „Pohja Kodu" toim.! Palun lahkelt ruumi lubada alljärgne
vatele ridadele:

Minu kohta levitatud laimujutt, et mina Tapa! olla äri raha 300 krooni
ulatuses ära raisanud ja skandaali teinud ei vasta toele. Laimu juttu levitajad

prl-d: L. E.. L. T., E. L. ia E. W. võtan seaduslikule vastutusele põhjusel,
Austusega: Arnold Kull.

Poolaka ost Harva kuostiolt.

Narwas tuleb raadiostreik?
Aarwa raadiokuulajate seas on

taid, ilma et kuuldawus wähegi

Käesoleval nädalal saadeti Narva
male organisatsioonidele Eesti Male-

Neil päivil lõppes Talliuua kooli
noorsoo meisterturniir, milles narva

oodata!...

Tallinna raadio saatejaama kuuldawus ei parane.

sellega, et saatejaam alles uus ja
teda pole jõutud wiimistleda, ent
nüüd on möödunud juba hulk aas

Narvalane esindab
Tallinnal

et äriringkondades eksiarvamist ära hoida.

damele. Ärge laske teda asjatult

Aktsioon raadio wastu.
dawuse wastu. Alul küll lepiti

kindlad raamid.

i !0 m.), Resew H1 /.2 p. UI m.), Mäunimägi 7>/2 P. (12 nt.). Saareke 6 p.

mille alla koguneksid kõik lapsed, kelle

südant, et tuletaksid emale meele, mis
nende kodust wõib pühapäewa hommi
kuks walmis panna ja aitaksid pakikese
valmistada...

mitmeti jalgpalliliidus tarvitavatega,
tehes edaspidisele Eesti male-elule

Bock 10 p. <N m.j, 0. Maner!?/., P.
ttöil partiid lõpetatud), Pruun 9 p.

vad ja loodawad. Ehtigem ka neile
jõulupuu, üks suur ilus, haljas puu,

netus perekonna toitja haiguse, surma,
koha kaotamise wõi mõne muu kurwa
hoolitsema, et nemadki oleksid söönud,
et neilgi oleks soe, et nemadki wöiksid
osa saada eelolewast jõulurõõmust.

sed on enam vähem analoogilised

dega järgmine: Scheel 10 p. tmängusti,

omad käekesed sirutanud palwes jõulu
lapse poole ja nende südamekesed oota

nile ja Jukule, kelle ema on haige,

sõidab Tallinna.
liidust põhikirja kavand seisukoha võt
miseks ja täiendite tegemiseks. Määru

was korralikult kuulda Tallinna
saatejaama.

Edasi tahetakse esineda märgu

kirjaga. Narwa-Fõesuu raadioomanikud tegid juba algust ning
lähetasid teedeministeeriumile krõ-

bedasisulise »,noodi."

Mets tõi karistuse.
Läinud sügisel, 20. okt., raius asu
nik Nikolai P a l m Kose wallas Plüssa jõepiirkounas metsa. Töötuhinas ta
ei pannud tähelegi, et üks puu langes
telefonitraadile, mis läbi telefoniüheu-

Kunstistuudio pühadepuhkusele.
Tallinnas wastlõppeuud kunsti

neliske võimaluste ajal osutub sellane

sihtkapitali valitsuse kunstinäitusel esines

müük meie kunstnikele üsna abista

teatavasti ka7 Narva kunstnikest 'Alek
sander N o r m a k mõningate töödega.

vaks. Sellest seisukohast väljudes esi

Sihtkapitali näituse lõppemisel ostis
sihtkapitali valitsus Normakult tema

neb 'A. Normak ka Tallinnas algaval
kuuski „laadanäitttsel", pannes välja

asa neistki töist, millistega meil oli

dus katkes.

väljapauekuisLomale joonistuse,,Narwa

võimalik tutvuda Narva kunstiühingu

Narwa rahukohtunik, kirs see asi
neil päewil arutusel oli, karistas N.

motiiv" (õue Turu tänavast) ja eraostu Normaku töist sooritas poola

kolmandal sügisnäitusel.

Palmi 20-kroonilise rahatrahviga ehk

charge'de affaires, omandades Narva

Narva kunstistuudio, mis töötas

maksujõuetusel 5 ööpäevase arestiga.
Edast peab kaebealune — 21 kr. 48 s.
— ära tasuma.

moiiiwest „Sompnowi maja." Poola

senini 3. algkooli ruumes lõpetas neil

diplomaat ilmutas kogu näituse kestel

Päewil ajutiselt töö ja asus Pühade

Normaku tööde wastu elavat huvi ja

puhkusele. Pääle jõule algab stuudios

näituse lõpu poole pani joonistuse oma

õppetöö veelgi intensiivsemalt senisest

Saatuslik käru.

uimele kinni. Seega ou Narva kunst

ja ou loota stuudio õpilaste arvu

nikkond ühe oma liikme kaudu saanud

tunduvat paisumist. Aust registreeri
mist voetakse vee! vastu' ja ülesand

4. sept. s. a. lärmitsestd Peetri

platsil Wasstli P., Mihkel E., Ivan

J. ja Wasstli S. Hiljem istusid autole

ja ajasid sellega ühele kärumehele otsa.

juba võrdlemisi kaaluva tunnustuse
ja võib eeldada meilt mõnegi kunskimeteoori tõusu. Muuseas kehva! ai-

misega palutakse mitte viivitada.

Käru purunes ja mehed voeti kohtu

Armastavad lärmi.
Täuawal joobnud olekus lärmitsemise pa
rast wõeti politsei poolt wastutusele Grigori
Kusuetfow ja Peeter Wimgradow

Sllepoes joodi wiina.
Neil päewil tabas politsei Waiwaras

Sllepoes Viinajoomiselt S. Worobjewi ja J.
Klischewitscht M hed wõeti keelatud kohas
»napfi* wõrmife pärast wastutusel-.

Libe kõnnitee tõi karistuse.
Politsei poolt koostati protokoll kino

^Rekordi' pidaj<Paul Kreutsert wastutusele

««ümiseks kõuuiteelt lume mitte puhastamise

ja liiwa mitte raputamise pärast.

Ei uuendanud elamiseluba.
Neil päewil möödus Gfim Guljajewil ja
Nikolai Tthanowtl elamiseloa ceg Eestis.

Tarvitas omavoli.

Narwa wallas elulew Paul M teatas

politseile, et tema lahutatud naine P. M.
tarwitanud omawoli.
Politsei poolt koostati protokoll asja sel
gitamiseks.

Raius võõras metsas puid.
Neil päewil tabas Kose wallas elulew

Et nad elamiseloa uuendamist tähtpäewal ei
palunud, wõeti mõlemad politsei poolt was

Peeter K. oma metsas puude raiumisel Tatjaua S-i. K. ülesandel wõeti S. politsei poolt

tutusele.

wastutusele.

Järelvalveta hobune tänaval.
Politsei poolt wõeti wastutusele Narwa

«allas elulew Vladimir Grusnvw hobuse
järelwalweta tänawatele jätmise pärast.

Ei kannatanud politseivalvet.
Neil päewll7wõeti wastutusele Ida Git-

tel politsei walwe alt lahkumise pärust.

Petmise pärast wastutusele.
August Saare awaldufel koostati polit
sei poolt protokoll Narwa-Iõesuu» elulewa
Johan Tammemäe wastutusele wõtmiseks
petmise pärast.

Sõber oli joobnud.
Joobnud olek»» awalikku kohta ilmumise
pärast wõeti wastutusele W Sõber, kes elab
Peetri wallas.

Rikkusid rahu.

Wedas heinu naabri kuhjast.
Politsei poolt wõeti wastutusele wõõra
heinte koju wedamife pärast Kose wallas elu

lew J. P.

Loata laskeriist toob karistuse.
Skorjatina wallas elulewa D Schuwa-

lowi juurest leiti laskerust Sellekohase loa
puudumisel wõeti D. ametkwõimude poolt
wastutusele.

Raiskas aresti alla pandud va

randust.
Mõni aeg tagasi pandi Skarjatina
wallas asuwa Luka B. varandus aresti
alla. Nüüd selgus, et B. on sette va
randuse ära raisanud. B. võeti vas
tutusele.

Elas loata kaitseseisukorra piir

konnas.
Neil päewil selgus, et kaitseseisu

Auwere wallas elulewa Eduard Tvrga
awaldufel koostati politsei poolt protokoll
August H ja Acuolt B- wastutusele wotmi

korra piirkonnas Wasknarwas elab '31.

seks. Mehe) rikkusid T. elukorteris rahu

Roosi nimeline isik. Et Roosil selles

g Rikkus maksvat sund määrust.

piirkonnas keelatud elamine, siis wõeti
K. politsei poolt wastutusele.

Politsei poolt koostati protokoll Auwkre-

Joata wallas elulew j W. Ei eri ja Jaan
Pressi siug Peetri wallas elulewa A Las-

bergi wastutusele wõtmiseks. Mehed arwasid, et tööline on ikka tööline, ja wõtfid tee-

uima kooliealised lapsed. Rüüd tuleb neil
poragraftdega arwestada.

Raius puid võõras metsas.
Neil päewil teatas ometiwõimudele Skar-

iatina wollus elulew R. Wladentsew, et

keegi P. W. on tema metsas omawolilifelt
pula raiunud Asja selgitamiseks koostati
juurdlus.

Juhtis loata autot.
Neil päewil sõitis Iisaku wallas
autol juhina kohalik elanik Richard

likule wastutusele.
Rahukohtunik karistas nüüd kaebe-

alnseid igat ühte 3-kroonilise rahatrah
viga.

Poisike jäi hobuse alla.
Pühapäeva õhtul umbes kella 7
paigu jäi Kreenholmis kiiresti sõitva
hobuse alla samas elulew viieaastane

poisike R. M. Poisike oli väljas kel
gutamas ja tahtis parajasti minna
üle suure tee, kui põiktänavast kihutas
välja hobune. Poisike jäi kelguga otse

hobuse jalge ette. Imelikul moel ei
astunud loom poisile otsa, vaid astus

temast üle ja jäi siis seisma. Poiss
sai ainult vähemaid kriimustust ja
tublisti ehmatada, kuna aga sellewastll
ta kelk sai tublisti kannatada.

Pühadeeelne saun
kalewi wabr. töölistele on järgmiste päewade
pml? määratud: 23. dets. — naistele, 24 dets.
meestele 30. dets naistele ja 3t. skp. mees
tele. Pesuköök töölistele tarwttamiseks on 15,
16, 17, 18, 21, 28. ja 29. detsembril.
Linawabriku töölistele sauna ei köeta 18,
19, 30 ja 31. detsembril remondi tõttu.

Proovisid jõudu avalikus kohas.
Jõhvis wõeti vastutusele Alfred
Wolberg, K. Pauberg ja Ioh. Kallas
kaklemise pärast.

Perekonnamuuteid.
! l. detsembrist kuni 18. detsembrini re
gistreeriti Narva perekouuaseisuametis.

Sünde: Abram Leibo.

Abiellumise soove: Karla Kutt
ja Tamara Wästrik. August Sild ja
Lydia Barmakov; Augtist Klemets ja

Anua-Kristine Kaev; Woldemar Iäger ja Magda Männik; Wasstli Tshischov ja Tamara Kõik.

Abiellumist: Herman Kalder ja
Linda Kabbiu; Vladimir Workal ja

Kodumaalt.
Eestis oli teistpäemal ja kolmap. nii
tugew torm ia lumesadu, et hilinesid rongid,

paisati laewad madalikule ja oli must ada
«vahemaid õnnetust.

— Tallinnas riigikogu r handuse ko

misjonis oli kesknädalal suur mürgel. Koon
dus oli fotstaltstideg i käsilist kokku minemas.
Suure müra tõttu tehti koosolekule waheseg

— Roomat teatatakse, et tormi

ajal wahemere! hukkunud itaalia sõjalae
vastiku tendril ..Teseol" on otsa saanud

— Tartus sulgesid neil pärmil oma

jäänud kaks suuremat panka maksujõue

uksed makfuras^uste tõttu kaks suuremat

riideäri — H B> uman ja Wallas.

— Oslost teatatakse, et Norras on

tuks. Maal on suur paanika, börsid on
õ k sJetud

Kuidas f oimab korjandus.
Puudustkannatajate heaks korral
datav ülelinnaline korjandus Narwas
keoneb teatavasti pühapäeval. Kor

kaitse, 'Aarwa Lifti, ühingud, noorte
ühingud, skaudid, õpetajad, tuletõrje

jandust juhib vastav komitee, kes

Kuldsed südamed! Walmistage juba
laupäevaks pakikesi puudustkanualajaile! Kõike võetakse tänulikult wastu:
küttepuid, toiduaineid, raha jne!

annetust annab üle Lasteabi komiteele.

Nagu öeldud, korjandus algab pü
hapäeval. Korjandusest võtab osa um
bes 300 korjajat 23 hobusega.
Korjajate kogunemine ou pühapäeva

hommikul kl. 9 linna raekojas.

jne.

Kreenholmi tööli te üldko&fel^k.

Linn on jaotatud 20 rajooni. Igas
rajoonis saab tegutsema 13 inimesest
koosnev korjajate grupp. Käidakse ma
jast majja. Kõik anded kogutakse end.
6. alg. ruumesse, kus nad sorteeritakse
ja siis abivajajatele edasi antakse.

„Tupitsa" tegemiue toob karistuse,
Jõhvi wallas elulew Karl K. kae

Surmajuhtumeid: 'Abram Leibo,
5 tundi w.; Ljubov Konowalow, 16 a.

puudustkannatajate laste toetuseks.

vana; Eduard Wilboru, 31 a. vana:
Johannes Punkar, 30 a. vana; 'An
ton Loreutz, 63 a. v.

Iärelkorjaudus jätkub esmaspäe
val. Mõlemi päewade korjandusest
võtavad energiliselt osa Naiskodu

asja selgitamiseks.

— Läti 29 Innas on registreeritud

24/>70 löö ut.

36 inimest.

Walentiua Mihailow.

bas politseile, et teda on löönud keegi

Tallinnast wä Jusid. saabusid 15, dets.

Cowesi (Inglise kanalis)

— Pammana rannas Saaremaa ligi-

gidal hukkus tor nis paat. 5 kalurit uppus.

Konso. Autojuhi loa puudumise tõttu
wõeti K. wastutusele.

Robert M. Politsei koostas protokolli

Wäjamaalt.
— L o n d o n i teatel wennad Walterid,
kes 1. nowembril oma wäikse purjekaga

Muide, pühap. kl. 3 p. l. korral
dab 3. Eesti algkool „Ilmarises" ka
lastepeo. mille puhas sissetulek läheb

17. detsembril oli k.-s. ..Wöitleja"
ruumes Kreenholmi vabriku tööliste
üldkoosolek.

Koosolijate poolt kinnitati töönä
dala tundide arv 46 tuimi peale.
Töölisrahvamaja varaodus otsus
tati jaotada järgmiselt: aaha umbes
130 krooni anda üle streigikassale ja
rahvamaja raamatukogu kultuur hari
duse seltsile.
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Alutaguse Teataja

4.

Elukindlustus
loob aluse püsiwale ja kindlale majandus
likule olukorrale tulewikus.

Odaw Inwentuur

wäljamüük.

Põllumehed,

ju hõik kodanikud!

Soodsaid ja ajakohaseid kindiustuswiise,
odawa algpreemiaga esimeste kindlustus
aastate wältel wõimaldab Teile

Kindlustusselts
99
99

Hinna alandus kuni 50%

!Vorwa Kirjastus-'

Soowita oma austet kaubatarwitajatele, portselaan, fajans, email, ja

klaas majapidamise tarbeid. Rikalik walik moe ja pudu kaupa. Seina
tapeeti, pappi, ja naelu. — Kõiksugu toidu ja maitseaineid. Heeringaid

ühisuse

30 snt. kilo. Ostjatele Jdulu kingituste Jagamine.
Hinna alandus kuni 5O°/0

tvükikoda

jN kaubamaja

Asul. 1907. a.

I Salme län. S.

End. Kullamaa majas, Narwa t. 4.

Kõige suurem ühistegeline kindlustusettevvõie kodumaal.

muibeilekti,

Wastutussummad üle 180.000.000 sendi.

Tasutud kahjusid üle 150000.000 sendi.

Seltsi walitsus: Tartus, Suurturg 10,
oma majas.

JõuluuudisedL
Wärsked, maitserikkad

Jõhwi esitaja W. MUSTEL.
Rakwere m. 7-a, telef. 48.

IL mmrnn
Linakelramise ja kudumise wabrikusse linade ja
takule wastu wõtmine, ja walmis tööde wälja andmine
kestab wahetult. Wabrik töötab kõige suurema ja uue
mate masinatega, mille tõttu töö häädus wõistlematu,
tänawuse hooaja tööde pealt hinnaalandus.

Need linad ja takud, mis kuni 1. dets, olid
toodud on walmistöödena walmis ja wõib kätte saada

pidukutseid,
aruandeid,
kivjaplanke,
nimekaavte,

jõulupräänikud,

fa muid. trükitöid w aim istutakse kii
relt maitsekalt ja edawdlt.
Tellimiste täitmine ka pcmlileel.

kopwekid ja kõike maiustusi
Müük suurel ja wäiksel arwul odawate
hindadega.

R. Hindper

Narwa tän 7
Telef. 79.

mmmmmmmwmmmmmmmmmmmm

MHiiiinmiHin
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Wabriku esindaja

A. Willers, jõhwis turu plats nr. 7.

Wiie krooni eest ajaleht
majja kogu aastaks!

nr. 3.

me maitse, ainult need kes
seda weel ei tea, tarvitavad
veel mõnda teist sorti teed.
sustage.

viide kaupa,

Alutaguse Teataja"

= botikuid ja jalanõusid. =
Maiustusi pühadeks.

on üllataw hea aroom ja peh

ii
»»

Sellepärast proovige Ja ot

Jõuluks müüme oma ärist

kuid sisukas, uudisterikkas ja erapooletu on

ODAW
M

J. KAIS

Jõhwis, Turupl.

Saadaval paremates koloni.
aa!- ja toiduainete kauplustes:

□□□□□

Reisukohwreid.

Saabunud
ilmakuulsad alaliswoolu wõrk-, kauge

kohemaksetawa raha eest

wasiuwõtja 110 ja

220 w. raadio

põranda, lae ja
woodri lauad.

aparaadid

: Müügil

F. Lutsu saeweski jõhwis.

rnmnrnrn

Standart, Jork, Bristol, Alpha, Kraft
(kuldrahaga kroonitud Leiptzigi messil) Lorenz,
Mende, Telefunken, Loewe.

wõtab

Aparaatide demonstreerimine tarwilaja kodus
äraostu nõudmiseta.

GRAMMOFONID: His Master's Woice, Lindex.
ELEKTRITARBEID parimaist wabrikuist: Siemens
& Schuckert, Bergman, AEG.
Soodsad järelmaksu tingimused.
=v»j;!" ■■■ Hinnaalandus kuni 20 prots.

Narwa wanem ajaleht

„Põhja Kodu”
on olnud ja jääb juhtiwaks ajaleheks Narwa.

Edasimüügiks suur hinnaalandus.

A.-s. Tormoien L Ko
Narwa osak Narwas, )oala t. 18, Telef. 89.

Iseriikluse algusest alates peale on olnud erapooletuks
teenäitajaks Narwas ja Alutagusel.

ftPõhja Kodu" omab suurima tiraashi Narwas. Arwestused näitawad, et „Põhja Kodu" loeb Narwas iga kodanik.

Ollepood

ära anda
Sillamäel.
Küsida Oarobjowilt.

Eesti.

ijPdhja Kodu" loetakse laial Wirumaal ja tuntud üle
Rohke lugejate tõttu on

„P5hja Kodu" kohalik kuulutajate leht. Tema kuulu
tuse külg on teerajajaks ka teistelegi lehtedele.

„Pöhja Kodu1* tahab selles suunas jalkata oma ilmumist:
ja majanduslikku heakäekäigu õiglaseks eestwõitlejaks. nagu ta
juba ongi lahutamatult kokku kaswanud Narwaga rasketest
wõitlusaegadest alates Narwa Eesti Verduni all.

IIIIIIIIIIIIII □□□□□!□□□□□
Waotutaw toimetaja: W. Mustek

MpB Ma'

Ajaleht, kes on äratanud, õhutanud ja sundinud mõtlema.

„Põhja Kodu“ laialdane kaastööliste wõrk on nii sise-kui
wälismaal, la on wõitnud sõpru kõigis rahwakihtides, alates ha
ritlastest kuni kõige lihtsama tööliseni.

sees

wastu

O.-A. „Rarwa Ktrjartus-llHifuse* trükk.

talitus.

Autobuseühendus.
— Peetri pl. — Torni pl. Uus liin Kalewlwabrik.

Awatud 12. septembrist 1931. a. järgmise tunnikava järele.

Peetriplatsilt
kell 7 homm.

ftripäewiti
Kalewiwabrikust
kell 7 25 homm.

,8
, 10

, 8.20 E

. 10.30 ^

„ 4 30 päeval.

» 5 15 päeval.

h 8 õhtul. *

8.20 õhtul

Laupäewifi lisa reis.

kell 2.30 päeval. J kell 3 päeval.
kell 9 15 homm.

* 2.30 päeval.
„ 5 50 päeval.

» 8 õhtul.

PilhapMewItl
kell 9,40 homm.

3 päeval.

6.15 päeval.
8 20 õhtul.

Aulobus peatub läbisõiles, publiku soovil, igal pool Sõidu hind

15 snt., lapsed 10 snt. ]. Paap, Narwa, Joala t. 14, kd. iü.
WLkjaandja: o.-ü. ,Narwa Äirja»tuS'Uhlsus'.

