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Ilmub Jöhwist
igal kolmapäewal ja laupäewai

Ha 34.

III aastakäik.

Iõhwis, jõulud 1931. a.

Kohtla weksliwõltsija.

Maid. iõuluniihi
>M flL

sccwfb kõigile: ..Uluiagusie Teatata" lugejatele ja haasteclisleie 150.000 sendi eest pangast wõltfitud wekslitega raha.

„Düufaguse Teataja*1 toimetus.

Kohtla wallas Wõrnu külas elaw
taluperepoeg Herbert M a a s i k oli
teinud „ leiduse", et kõige parem on
teha raha wõltsitud wekslitega. Ta oli

käemeeste allkirju wekslitele wõltsinud

Riigi pölewkiwitööstuses on wii--

tuse põhimäärustes ette wõtta, kuna

otsimas.

põhimäärustes on juhatuse asupaigana

mastel nädalatel tekkinud lahkhelid ju

Juhatuse arwates ei saa peakonto

hatuse ja nõukogu wahel. Nimelt on
nõukogu asunud jälle, nagu umbes

rit Tallinnast ära wiia, kuna selle all
kannataks tunduwalt põlewkiwi saa

Tallinn ära tähendatud.

kolm aastal tagasi, seisukohale, et töös

duste müük. Sellele seisukohale on kuul-

koosseisus on wiimasel ajal mõnesugu-

tuse juhatus ja peakontor tuleks Tal
linnast üle wiia kaewanduste juure
Kohilasse. Kuna sarnase sammu astu
mine oleks juhatuse arwates kahjuks
tööstusele, siis on juhatus nõukogu
otsuse wastu protesti awaldanud ja
ja käinud majandusministrilt kaitset

dawasti asutud ka majandusministee
riumis, olgugi, et minister on lubanud

sed muudatused läbi wiidud. Nii on

seda küsimust uurida.

Riigi pölewkiwitööstuse juhatuse
Kohilasse ülewiimise teokssaamise kor
ral tuleks ka riigikogul seda küsimust

konteerida. Praeguste andmete järgi

bustest tormas ametniku hobusele otsa

M. on sel kombel raha „hankinud"
1500 krooni ümber, kuid seesumma

ja wigastas seda raskesti. Kriminaal
politsei poolt on nüüd M-i wastu esi

arwatakse weel tublisti kaswawat.
Laupäewal läks Iõhwi kriminaalpolit

tatud 130-kr. kahjutasu-nõudmine. kuna
hobusest ei saa enam elulooma.

seil korda kindlaks tehaweel üht weks-

Riigi pölewkiwitööstuse juhtiwas

oinalt kohalt pidanud lahkuma feniiie
õliwabriku juhataja ins. W ö h r m a n,
kelle asemel juhatab nüüd oliwabrikut
senine laboratooriumide juhataja ins.
M u t s.

wallas.
nõuandjaks.

suri weremürgituse tagajärjel Viru
maal Erra wallas endises mõisa töö
lismajas Alide K r a n s b e r g, 20 a.
waua. Veremürgitus oli tulnud neiule
abordi tagajärjel, mida ta oli teinud

ärgu kana kitkutagu
ega antagu ka agu.

Jõulurõõm neid ühte liitku
sõber sõpra, waenlast kiitku.

Jätke maha nurinad
näägutused, urinad,
jõulurahuks ohwreid tooge,
waherahu pühiks looge,
üksteist õrnalt kaelustage —
kurjad keeled paelustage.

Rahu on me edu pant —
tülitsedes asi sant.

Seda kõik ju aastaid näinud,
kes waid korraks Iõhwis käinud,
uurind siinset horisonti

wekslite ja riiu tonti.
Rühmad parem istku koos
saanis plaanitsuse hoos,
kuidas rege taas saaks teele
laewa juhti ulguweele,
et wõiks uhkeil purjel alew

nagu kange Eesti Kalew
aerutada selges õhus
rahakastid täidet kõhus.

„Kunded" pressisid salawttna-

muüjült wiina.

Paari päewa eest tulid Iõhwis ühe
salawiina kaupleja juurde kohalikud
nooredmehed ja soowistd osta wiina.
Saades kätte wiina pudeli, korraldasid
„kunded" toas läbiotsimise, tuues pei
dukohast — ahju ja korstna wahelt —

„tagawara", 4 pudelit wälja. ja äh-

Pühapäewal kohale toodud arst, kes

Võitjaid lõpuks pehmelt paitab.

päewa.

Vekslid kurwalt tiiwa all,
kui on ehitatud Wall
sõbralikust ühismeelest
üksteist arusaajast keelest

ümber wolikogu saali.

Ei siis enam räuska, praali
õndnmüs ja tige keel
kuri saatus, kade meel.

Uuski aasta naerab wastu
enne weel, kui Iõhwi astu
üle läwe tasse saab,
nõnda He--He kirjutab —
soowides teil kauneid Pühi,

et ei oleks laud ka tühi
worstist, praest, koduõllest,
ülikonnast, uuest põllest.
Kõik ümbritsegu rõõmu,
pühad olgu rahu sõõmn
tundku seda tõesti kõik!

See on Helgi Heitja hõik!
Helgi Heitja.

gimata rewolwritega ning püssidega
wastus on, mille tõttu wõiwad teda
kergesti teise ilma saata. S. teatas, et
„ihukaitsewäe" saamiseks peab juba te

mast kõrgemate wõimude poole pöö
rama, mille peale mees weel argronomi

käest käis nõu küsis ja siis sammud
kaitsewäe staabi poole seadis, fnft omale
kaitsewäelasi saatjaks tahtis.

Mees seletas mõnele, et omad pea

wardasid loost teatada politseile ning
ka Viinapudelid wõimude kätte toime

joonud.

rat seisukorda, hakkas paluma, et „jooge

Walaste kalurid olid ühe öö

tada. Kuid wiinamüüja nähes täba

wiin siin samas ära ja ega maksa sel
lest kellegile teatada," millega ka läbi

otsijad nõusse jäid. Saades weel
wiinamüüjalt suupiste, asusid nooredmehed jumalamuidu saadud wirt wnnapudelit tühjendama.

Tahtis kojusaatmiseks ..chukaitsewäge."
Esmaspäewal ilmus Iõhwi wiinapoodi keegi õhukeses sinises tööülikonnas mütsita mees ja seletas, et tahab
kaht relwastatud kaitseliitlast, kes teda

koju Kohtla-Iärwele saadaksid, kuna
üksinda kardab minna, sest asub Kohtla

poistega sõja-jalal ja kes nüüd ka tin

ise endale ühe talunaise õpetuse järele.

Oepik olgu ikka kippar,
mis ka sest, et wahest pipar
rada õelalt sillutab,
laewa weidi pillutab.
Äksmeel kõigest üle aitab

Äralendawad kõik mured
pikas reas nagu kured,

lisriided ja raha on Iõhwis maha

ja päewa lumelobjakas.
8 Walaste kaluri, kes reede õhtul
merele wõrkude järele läksid, pidid seal
olema ühe öö ja päewa, sest lumelobjak

ei lasknud kalureid edasi ega tagasi
minna. Suure waewa ja töö jõudsid

nad laupäewa õhtuks jää piirile ja
pääsesid sellega.

AENLt Iõhwi osakonna
juhatus

lahkas laiba kohapeal ja tegi kindlaks,
et siseorqaanid awaldasid juba tublisti
mädanemise tundemärke. Nähtawasti
oli abordi tegemisest möödunud mitu
Sündmusest teatati prokuratuuri ja

politseiwõimudele, kes asusid asja
juurdlema. Abordi tegemisest on tütar

laps rääkinud ainult oma emale, kel
lega elas koos. Politsei loodab tabada
ka talunaist, kes andis neiule kurja

nõu. Emale pole tütar öelnud nõu
andja niine.

Krausbergid elasid kehwalt ja toit
sid end juhusliku tööga. Nende juurde

tuli umbes aasta tagasi noormees,
kes hakkas nlängima Krausbergi ema
wäimeest ja elas tütrega wabaabielu
kuni senini.

Pruudi seadusewastasest teost pol

nud aga noormehe! aimu ja ta oli
wäga murtud kui nägi õrna armsama
surma. Teda leiti joobnult Uiuni juures,
fui arst jõudis kohale.

magamisega onnid silmad siniseks ma

ganud wõtfin nõuks Iisaklt minna.
Oli midagi pühapäewa taolist, sest
Iisakus oli kaunis palju rahwast koos
ja maeti kahte surnut. Äht rikast wanameest, koguni Iisaku muusika ja kir
janduse seltsi orkestri saatel. Nojah,
inul hakkas õues päris külnr kohe ja
ma läksin ühte ligemasse ärisse soen
dama. Kohe, kui sisse astusin nägin
ligitõmbawat reklaami, mis käis nii:
täna „Alutaguse Teatajaga" kaasas
ärarebitaw seinakalendei, kalendriga
lnaksab üksiknumber l0 senti. Ilus,
ostsin ka ühe eksemplari ühes kalend
riga ja leidsin kohe esimesel leheküljel,

et see waua „Otsa Jaan" ou jälle kä
redasti „Metsküla" trumbanud, ja ta
Täriwere küla elanikke wähe puuduta

nud, mispärast tahan mina ka Täri

algawad Iõhwis peale kolmekuninga
päewa. korraldajaks on noorte ühing,
lähemalt edaspidi müürilehtes ja meie
lehes.

Kas wõrg on tõusnud.
Kiri toimetusele.
Teie tehe nr. 32 — 16 dets. s. a olemas
kirjutises „alewiwõl«d tõusnud aasta kestel
6000 krooni" on ebaõiged andmeid, mida
alewiwaiitsus palub õiendada. Kirjutises on
ö.gd id. rt «'ewiwõlab ou ühe aasta jooksul,
s. o. läinud aasta 1. drisembrut kuni ?äes-

olewa aasta detsembrim on tõ sund ligemale
6000 kroo >t wõtra. Gölg algkooli maja peale
ei ole tõosnud. waid käesolewa aasta 1 dets.
on 'umbkaudu sama suur, kui läinud aasta 1.
dets. Kuigi tcgslikuit sai ettewõija selle mahe-

aja sees kätte 7600 krooni, jäi wõlammma
üldsuurus endiseks, muutus ainult wõla sise
mine wahekord (wõkg riigi nrwel suurenes,
ettewõija armelt w õenes). 2Bõfap otjeme
sama aja kestel on alewiwaMsns maksnud
2661 krooni. Teised aiewiwalirsuse möiasum»
mad on ja kamad kohustised ja neid oli um-

bcs samas ulatuses ka l a. ning need on

lühendatumad tawalises korras. Samuti ei

wasta tõele kirjelduses öeldu, el alewiwanem
armas wolikogu koosolekul ,kõige sobiwamaks
et iekkinudaoiulorda lahendagu maawalitsus
ja kohtu-siseniinisteeriumis." Äleir-imanem üt
les. et wekslite protestaninekuga on inisiatiiw

selles asjas fuurelt osalt läinud mujale ja

enne kui ci selgu, kuidas asjale lähenetakse,
ei saa ale-.viwaiitsns tera mingi is g.st ette

kirjatoimetaja prl. Mae, kassapidaja A.

panekut.

Alewimanem (allkiri)

är (allkiri)

haisu uiuna ja mobiliseerisid Iisaku
politseid südaööl wälja ja pandi toime
läbiotsimine, kuid tagajärgi see ei aunud, sest keegi libeda keelega harakas
oli asjast teada saanud ja seda sama
gonni aktsiisile ette teatanud, nagu seda
noormeest inimesed nimetawad.

Ka Täriweres on üks waua popu
laarne mees, kes omab kõiksugu ameametialasid, nagu tislar, rätsepp. king

sepp. maalder ja Iisaku luteri kogu
duse abiõpetaja kohustetäilja ning
ristiisa, sest ta on oma elus tuhandeid

lapsi ristinud ja niisama palju mcttuud. Kuna tal praegu on oma kõrge
wanaduse ja hädise terwise pärast,
peaaegu hing wälja minemas ja surnu
wauker tulemas, siis jätame ta eluloo
wiperused pikemalt jutustamata.

Ja peale selle kõige muu, on Täri
weres palju mitmeid liiki wargaid ja
kõiksugu sõna ja ilma tarku, kes tihti
kõiksugu hirmu ja ilmu ette ennustawad, kuid millalgi täide ei lähe. No
jah wargaid: rahawargaid, metsa- ja

were elust ja olust wähe kirjutada, sest

riidewargaid ja kõiksugu muid wäikseid

mina kui Täriwere elanik, wõin Täriwerest tõetruult kirjutada. Nagu ma
„Otsa Jaani" kirjutisest lugesin, et
..Metskülas" juuakse samagonni, siis

wargaid. Täriwere rahwa arw kaswab

Täriweres tehakse seda äri puhtemalt:
esmalt aetakse samagonni ja siis, kui
samagonn ehk poolwillane on walmis,

hakatakse alles jooma. Nii ct pärast

on julenud omad kondised käed Täri
were elanikkude järele wälja sirutada.
Nojah, siis ou Täriweres palju bap
tiste, adwentiste, medotiste ja jumal

joomist mõnelgi mehel landahärja nägu

teab toit missuguseid iste. Nagu

ees on. Jah. kus siis käiakse mõõda
küta wintis päi ja tehakse mürtsu, nii
et üks Täriwere küla salud noorhärra
oli sunnitud riidekappi hirmu pärast
pugema, kui oli mõne lärtsaka sama
gonni mehe käest üle tähi saamid. No

Suufakursused Iõhwis

jaotas ametid: esimees V. Muskel,

Pribitkin.

„wäike" mees julgen ka oma nina
ühendada ajalehe weergudega.

Nii si-is, olin pühapäewal kodus

ikaupäewal, 19. detsembri homikul

Nüüd, kus rahupühad majas,
rahu olgu riimipajas,

^efažzse samagonni, wavasiatakse, palwela^
Käesolewaga teatan ..Alutaguse
Teataja" lugejatele, et mina kui õige

Talunaine neiule kuriteol

/õulusocvid.

Täriwere küla ^kultuur”
oma haritipul.
takse ja miivgeldaiakse.

arutada ja wastaw muudatus töös

Abordi ohwer Erra

«cfle

Herbert M. istub praegu wanglas.
Tema isa talus Iõhwi kriminaalpolitsei

isegi 100.000 sendilist weksleid wõltsinud, krnd neid tal ei läinud korda dis-

pankadest wälja wõtnud. Mees oli

Juhatus ja nõukogu wastamifi.

lO.OOO-sendil. wekslile ta oli wõltsinud
kohapealse taluniku Juhan Elmi allkirja.

assistendil oli neil päewil ametiasju
õiendada. Maasika talu hobused olid
õuele lahti lastud ja ametniku sõites
taluõuele üks neist lahtiolewvtest ho

ja niiwiisi 10.000 sendi haawal raha

PSlewk wl tööstuse juhatus tuuakse üle Kohtiesse

liw õlist mi st Herderi Maasika poolt.

jah, kus siis kõik kohad olid lärmi
täis, et Täriwere raisamõisa hoonetes
aetakse samagonni.
Kohalikud kaitseliitlased, said sellest

Mäetaguse pesi

ttonlevi iilemlah>

1. detsembril lahkus Mäetaguselt
kauaaegne postkontori ülem ja lugu
peetud seltskounategelane Aleksander

Käpa, minnes Kuremäele postkontori
ülemaks. Mäetagusel täidab kontori
ülema kohuseid ametnik S. Harf.

'Allas käis wõlga nõudmas.
Esmaspäewal wiibis Iõhwis Iõhwi
algkoolimaja ehitusettewõtja A. Allas
läbirääkimisi pidamas alewiwalitsnsega
wõla tasumise suhtes.
Alewiwanem olla seletanud, et wõlg
saab siis tasutud, kui Allas lepib 0'i/0=gn.

Raha ei saanud alewiwaiitsus mitte
anda, sest kassas oli raha kõigist weidi

ruttu, näiteks kaswas lastearw 1931. a.

on umaes tosina wõrra, kuna surma
ingel selle aja sees kõigest kaks korda

..Otsa Jaan" oma kirjutises kõneleb'
Ja rahwas ou kõik sellega päri ja pee
takse iganädal järjekorralist palwetunde

ja kooswiibimisi ning palutakse laste
juurdesünui õnnistust. Ehk küll tsimmauid on peaaegu nullini kadunud, ei
hooli noorsugu siiski usklikule noomi
tustest ja palwettmdidel, lüüakse nii
sugust lärmi, et hirm hakkab.

Pardi Willem.

Iärwel jälle orkester.
ÄENA Iärwe osakond sai jälle or
kestri. Iärwe külas oli juba enne or
kester olenias, kuid puudusid mängi
jad, nüüd lats ühingu agaratel tege
lastel korda organiseerida mängijaid ja
orkester esineb juba l. pühal esmakord

selt AENA Iärwe osakonna peol
Iärwe seltsimajas.

Kas ikka süüdi.
Kohtu sõnumis Meie lehe * nr. 20
numbris, pealkirja all. millepärast koh
tus käiakse seletab Harald Roosmaid,

et Roostarid olla ikka süüdi ajakirja
omandamises, sest ta sai aegtärja
siis tagasi, kui politsei seda nõudma
hakkas.

~~ Utaiiis

üle 30.000 sendi, killas nõuab endi
selt ikka 11 °/ö, sest temal enesel tulla
maksta pankadesse ka 11°/,linnade seaduse järele, kuhu kuulub

ka alew, peab alewiwalitsns kottu
seadma erakorralise eelarwe, et erawõlgasid tasuda.

1 sa ? a! a'
tellimine saat e kind
lasti ennem uut aastat.

Aastas leht '5 krooni.

Nr. 33.

Alutaguse Teataja

2.

Kaotasime lahingu.

Kas Saksamaa jõiub tä t* oma maksukohuslust?,^

Landeswehrl meestele ja uussakslastele antakse metsi ja raha.

Uus väsite hoorem Eeslile.

17. sept. koosolekul otsustas waba-

Walitsus saatis oma ministrid Riigi

öelda, teeme me hästi wõi halwasti.

riigi walitsus kinnitada kokkuleppe

kogu kõnetooli ja laskis kuulutada, et

Põllumeeste koondus on oma seisukoha

„uussakslastega", s. o. nende mõisni

need mõisnikud on siiski täieõiguslikud
wälismaalased, kelle nõudmiste wastu
pole millegagi woidelda. Kõik kaardid
mängiti käest ära, ja nüüd on rumalal
asjal must punkt taga.
Uussakslased saawad nüüd tasuks

awaldanud. Maksta tuleb küll sellele,
kellel on õigus saada, ja mitte sentigi

kega, kes meie wabariigi algaastail
olid meie kodanikud, kuid Landeswehrist osawotmise pärast, kartusest kanda
wastust oma riigiwastase teo eest ja muu

del säärastel põhjustel, astusid hiljem
Saksa riikkondsusse ning siis juba wälismaalastena hakkasid oma mõisate
eest nõudma suuremat tasu.

Nende uussakslaste isu oli suur.
Olgugi, et nad selgesti mõistsid oma
riigiwastast meelsust ning wäga hästi
teadsid, et meie suudame maksta ja

maksame oma kodanikele — end.

mõisnikele — hoopis wähem, jätkus
neil landeswehrlastel hertsogiriigi loo
jail häbematust tulla nõudma ja lootma

rohkem. Nad nõudsid maid, metsi ja
suurt summi rahas.

Pikalt waieldi ning kaubeldi nen
dega ja tehti kõigile selgeks, et neil
uussakslaste! pole õigust saada mitte

sentigi rohkem kui meile riigitruuks
jäänud end. mõisnikel. Ennem küll
wähem, ja landeswehrlastel mitte su
gugi.

Endised parunid muutusidkt mõist
likumaks ja andsid järjest järele. Seal
asus aga wabariigi etteotsa Pätsu ko

gude ja sotside walitsus, kes kohe
wöttis teised noodid. Waatamata sel-

„ Maalehe" teatel 147 rüütlimõisa ja
kümnekonna landstellt eest 2000 hektaari kõige paremat palgimetsa ja -330

miljonit senti raha. Nad saawad kõr
gemat tasu kui meie kodanikuks jäänud
eestisoost nröisnikud ja need sakslased,

rohkem, kui seadused ning woimalused
lubawad; kuid praegune äärnriselt raske
aeg ei luba kaela wõtta suuri koormaid
— ning pealegi ekslikel alustel loodud
kokkuleppe põhjal.

Kardeti rahwuswahelist lepitusko
misjoni, kes oleks wast weelgi rohkem
määranud. Kuid s u u r r u m a l u s oli
seda l e p i t u s k o m i s j o n i ü l d se

l u u a. Meie rühm pole olnud wälis-

kes sõdisid meie wäes wõi jäiwad ko
dumaale maksumaksjateks. Ja seda
suurt tasu saawad uussakslased kätte
wiiskord rutemini kui oma kodanikud
Need miljonid, mis lähewad uus
sakslastele, tahetakse wõtta asunduskapitalist. Samast asunduskapitalist,
mis on seismapannud ehituslaenude

ministeeriumi juhtimisel ja pole seega
süüdi ses järjekordses tallalakkumises
wälismaa ees. Toredad on need meie
diplomaadid! Ikka lasewad nad anda
enesele ja riigile wastu püksa. Suure
ähmiga luuakse konwentsioone, lepinguid ja komisjone, kuid pärast oleme
nende kaudu ikka lüüa saanud.

wäljaandmise, waatamata sellele, et pal

Uus raske koorem on weeretatud
meie maksumaksjate õlale. Kas siis
selleks peawad püsima meie kõrged
kinniswara ja muud maksud, rängad

jude! on saamata laenu esimene osa
ning tuhandetel selle laenu teine osa.
Tuhandeid' ehitust on pooleli. Asunduskapital ei suuda anda laenu, küll
aga peab nüüd kandma hakkama ü l e-

kohtuselt rask et koormat.
See kokkulepe, mille kinnitas kogude

ja sotside walitsus ja mille neil päewil allakirjutasid põllutööminister J.

sele, et riigi majandusline olukord

tzünerson ning wälisminister J. Tõ

muutus järjest raskemaks, põllumehed
kannatawad suurte maksude ning raha

mis neid jälle seob teenimatute

nisson, on k u r w e m d o k u nt e n t,

puuduse all ja riigikassa on kaunis^

kohustustega ning ülekoh

õredate tagawaradega, hakkas Pätsu
walitsus üllatawal wiisil riikliselt otse
lubamatult wastu tulema uussakslaste
nõudmistele. Walitsus muutus järelandlikumaks ning nüüd pikkade waidlemiste järele Riigikogu komisjonides

Ehk küll walitsus seda mõistis ja
wastutust tahtis weeretada Riigikogu
ning isegi wastasrinna peale, ometi
lõikas ta lõpuks oma külwi ning kin

tu s e m a k s u g a.

nitas kokkuleppe.

laenuprotsettdid ning selleks rabelema
meie wabadussõjalane-asunik ja põllu
mees, et meie oma kanda wötame jär
jest uusi raskusi — nüüd selle tasuorjnse näol landeswehrlastele landraatidele.

Lõpuks weel üks Pisiasi. Enne põllutöökoja walimisi jätsid kogud mõisrrike tasu otsustamise targu pooleli ja
tegid suuri sõnu kinniswaramaksu alan

damise ümber. Nüüd on koja walimised läbi ja nüüd jagatakse raha ning
metsi uussakslastele, kuid kinniswara
maksude küsimus nihutatakse taha
plaanile.

Wõnnu ja Riia all lõime oma

Saksamaa maksuwõime uurimise komisjon Baaselis, peab oma htungif.
1. Rist Prantsusmaalt. 2. Colij Hollandist, 3. Krahw Schwerin Krosigk, Saksa
rahaministeeriumi esindaja. 4. Melchior Saksamaalt. 5 Stewarl Ameerikast.
6. Beneduce Itaaliast, komisjoni juhataja. 7. Francqui Belgiast 8. sir Walther
Layton Inglismaalt.

Musi Toomas wdljal
Esmaspäewal pühitseb wanarahwas toomapäewa.

Neiud saawad hõlpsasti mehele.

Wanarahwas teab peaaaegu igast
tähtsamast päewast mõnda pajatada,
igal päewal on oma eriline tähendus
ja tähtsus. 21. detsembril on toomapäew. Rahwasuu tunneb toomapäewa

ka laialdaselt „Musta Tooma" nime
all. Selleks päewaks peab kõik jöulu-

päewal mehele.

juurdunud arwamine, et kõik pesu, mis

du teewad hundid liiga. Ka ei tohi

Opositsiooniga pole senini üldse

waenlast, nüüd aga kaotasime !3 aasta

See on suur hoop ja raske koorem
Eesti wabariigi kassale ning rahwale.

arwestatud, nüüd aga pinniti hoolega,

järele lahingu. Ja tänu kelle rumalu

et noh, pai härrad, kas wõite meile

enne toomapäewa tingimata ära koris

sele?

tada, wastasel korral on järgnewal
aastal must pesu. Enue seda päewa
minewat pesu warakult mustaks, elu
toad täituwad tahma ja ämblikuwõrkudega. Toomapäewa! wõetakse ette
põhjalik puhastustöö: pestakse toad,
korraldatakse pesu, ühesõnaga: Must

Detsember 1931.
Ses numbris kujutab K. A. H i n dr e y pikemas nowellis ühe mõisa pe
rekonna elamusi wabadussõja keerises,
alguses kodu mugawuses, lõpus maha

olema, sest siis toob Toomas omalt
poolt sellele lisa. Muidu mitte.
Alutaguse! on laialt tuntud legend
toomapäewa kolmest mustast tütrest,
kellest esimene saanud toomapäewa!,
teine kolmekuninga- ja kolmas iõnise-

kraam walmis olema, siis jatkuwat
toitu terweks aastaks. Wirnmaa! on

kinnitati kokkulepe meie riigi wastastega.

„Looming" nr. 10.

et toomapäewa! peab jõuluõlu walmis

on wäljas aia otsas kuiwamas, tuleb

Toomas aetakse wälja!

Iõhwis ja Waiwaras arwatakse,

Kedrata toomapäewa! ei tohi, mui
sellest Päewast jõuluui tuuleweskit käi
ma panna, ega käsikiwiga jahwatada.
wastasel korral hakkawad lambad üm

ber hulkuma. Samuti ei tohi ka met
sast ühtki puud toomapäewast jõulu
pühadeni raiuda. Kui juhtub toomapäewal niipalju päikest paistma, et selle
aja jooksul saab hobuse selga hüpata,

tulewat hea ja kuiw heinaaeg. Kui sel

päewal aga sajab, siis olewat palju
parme järgmisel aastal.

laskmise eel. Teine pikem nowell on

A. Mälgu sulest. See wiib meid
Ei uuendanud elamise luba.
Narvas elulew Hermann Võpiski ei uuen
danud tähtpäeval elamise luba Eesti». Pslttstt poolt võeti W. vastutusele.

El pea majaraamatut korras.
Politsei poolt koostati majaom niku Jo

hannes Kekkt vastutusele võtmiseks majaraamatu mittekorraspidamise pärast.

Wedas liha mustalt.
s.'«il päevil selgus, et lihakaupluse omaniku

Iv^n Waafiljewi lihakoorem oli kaetud määrdinud kattega. W. võeti vastutusele.

Toilas warastatakse...
Neil päevil varastati Toilas Rudolf

Arwas, et peab kõrtsi.
1. detsembril müüs võõrastemaja .81voonta* omanik Ida Mehide viina Et .Livoonias" on viinamüümine keelatud, flis
võeti M. aktsiisi seaduse rikkumise pärast

l a s walgugtab Eesti Kirjameeste

vastutusele.

Seltsi tekkimislugu uutel andmetel, G

„Goolaputkut" külastasid.
Joobnud olekus tänaval lärmitsemise pä
rast paigutati politsei arestimajja ja võeti

vastutusele M. Voormann ja Nikolai Mi
hailov.

Joobnud olekus rikkus rahu.

Suits Kreutzwaldi wanemaid ja esiwanemaid. Lisaks ülewaateid meie
kunstielust (H. Kompus), meie tänawusest luuletoodangust (A. Oras), hulk
luuletist, wastuseid ankeedile arwustusest, teateid wälismaa kirjanduslikust
elust ja palju muud.

Neil päivil võeti vastutusele Püssis

elulew Aleksei Ivanov joobnud olekus lär
mitsemise pärast.

tzaawamlne Maidla wallas.
Neil päevil teatas ametivõimudele Maidla

Sarapi kaupluse letilt tükk sealiha. Hiljem
selgus, et varguse toimis kohalik elanik Ma

vallas elulew A. St, et mõni päev tagasi
haavasid teda pussiga E. Ambos ja S Kutusov. A. St haavad on kerged. Politsei

Varas võeti vastutusele.

poolt koostati juurdlus.

rie J , kelle kodust leiti varastatud liha.

randlaste omapärasesse ellu ja katsub

tõetruu olla murraku tarwitamiseski.
Tähelepanu äratawad eriti kaks uusi
waateid awastawat artiklit: Fr. T u g-

Pidasid laadal loteriid kompwekidega.
Mõni päev tagasi tegid Jõhwi laadal äri
A Ttkrrberg. W. ja T. Sotnikud kompekkide
õanemüügiga. Et sell ue äritegemine keela
tud. lõpetas politsei õnnemüügi sa kõik kolm
võeti vastutusele.

Oom liiiliiüp. kooli liliitliikin tlisloh.
Aastapäewa puhul ilmub album.
Teatawasti pandi hiljuti alus

Narwa tööstusõpilaste kooli wilistlaskogule ja moodustati ka ajutine juha
tus. Nüüd on wiimane kõigiti energi
liselt asunud oma sihtide töötlemisele.

Kuna uue aasta alguses läheneb
ka kooli kaheksas aastapäew — siis
ilmub kuuldawasti juba jõuluks wilistlaskogu wäljaandel mitmekümne lehe

line kooli juubeli album, mille sisust
suurem osa on pühendatud kooli aja
loole ja senisele tegewusele. Ka sisal
dab album rohkesti õpilaste, õpetajate
ja wilistlaste kirjutisi ning üleswõtteid
kooli õpilaskonnast ja wilistlaskogust.
Albumi koostajaks on wilistlaskogu esi
mees Trellman.
Muide, wilistlaskogu! ou kawatsus

lähemail päewil ka kooli õpilasühingut
uuesti elustada ja wiimasega kontakti
astudes korraldada ühiselt igasuguseid
reseraat-waielusõhtuid ning üldse eden
dada õpilaskonnas rahwuslikku, riikliku
ja ühiskondlikku mõtlemiswiisi, nagu
seda ka wilistlaskogu põhikiri ette näeb.

ööwaloe Narwa apteekides.
22. detsembrist kuni 24. detsembrini

on ööwalwes Malmi tän. nr. 1-a
asuw Haigekassa apteek.

1.O00.000 senti maksame Rakvere Rahvamaja ja
icc^ltci loteriipileti omanikule, kui ll-st eelloosi- I R„ R. ja H-s. loteriipiletiga

I IQI IUUjjSIIIoI mist 1-sel jaanuaril 1932.a. ei peeta. | võib võita 417 korda.
VPond Juhanneso

õpetamist. Sest nemad motlewad omas

kota kiri Hatooiio kogudusele.
filondosl hodadosl, bedade Uod.ad.osl ja
Jssanda inglist.

Nüüd ütleb mulle jälle minu tund
mine, et mina pean kätte wõtma oma
sule ja kirjutama Naroowia kogudusele,
kes on saanud armsaks minn meelest,
otsekui oleksid kõik seal minu lihased
wennad ja õed.
Sest minu meel on üpris kurb ja minu
süda sees tahab mitte nendesinaste hä
bemata lugude pärast, mis sünniwad

meie Armsal Aesti maal ja iseäranis
Reweli linnas, mis on see Aesti maa
kõige ülem linn, nagu olen juba mina

koda maapeal. Ja nemad kaklewad
üksteisega ja nemad neawad üksteist

ning nende pahadel tegudel ep, ole

mitte otsa ega äärt. Ja nemad on
wõtnud Iehoowa äranaerda ja nemad
ei pane mikski tema käsusõnu, et rahu

peab walitsema maa peal. Neil on
oma ajalehed ellik tseitunged, kus ne
mad kirjutawad igasugu jõledaid asju
ja kus nemad külwawad tüli ning riiu
seemet wendade wahele. Aga ainult

siis, kui tulewad jõulupühad, ainult

jõleduses, et Iehoowa neid lehti ei
loe, kuid üksnes neid, mis tlmuwad
jõuku ajal ja et tema loeb ainult neidsinatseid jõulujutlusi ega waata mitte
lehe teise külje peale, kus on laimatud
ligemist wõi tema naist ja kus on äranarritud tema suguwõsa aus nimi.
Aga nende jõledad mõtlemised ei
pea mitte täide minema, sest ükskord
ometi peab tulema Iehoowa riik maa

peale. Ja" mina olen mõtlenud selle
üle palju päiwi ja mina olen paastu
nud ja palwetanud, et Iehoowa waim
wõtaks end mulle awaldada ja mulle
ette kuulutada, millal tuleb see aeg, see

õnnis aeg, mida kõik ristiinimene nii
igatsusega ootab.

Ja waata: see oli eila öösel, kui
mina istusin omas waikses kambris.

mitmed-setmed korrad ütelnud ja kirju
tanud. Sest inimene on läinud hukka,
ja ta kannab oma otsaees metslooma
pitsatit ning tema tööd ja tegemised ep,
ole enam mitte heast waid kurjast.

siis nemad tuletawad jälle meelde Iehoowat. Ainult siis nemad pöörawad
telefonidega ellik kõnetorudega Jumala

Mina tundsin kuis minu silmalaud
kinni wajusid ja Issanda ingel end
mulle awaldas. Ja tema käes oli tu

sulaste, õpetajate ja kirjatundjate poole,

Nemad waliwad oma saadikuid

nende lehtedele ühe jõululäkituse ellik

line mõõk ja tema pale hiilgas otsekui
Moosese pale, kui tema tuli alla Siinai
mäelt ja tema rääkis nõnda:

jutluse. Ja nemad jõledad arwawad,
et kui nemad üks kord aastas on tule

„Nemad on wõtnud walida sellesinatse põllutöökoja, kus on kuusküm

Riigikogusse ellik riigi kotta ja nemad
waliwad neid pöllutöö kotta ning ne
mad waliwad neid tööliste kotta, kuid
ei ükski wali oma saadikuid Iehoowa

kotta, mis on ometi see kõige ülem

et nemad wõtaks suled ja kirjutaks

tanud nagu moka otsast meelde Iehoowat, et nemad siis jälle aasta läbi wõiwad ära naerda tema käsusõnu ja tema

mend meest ja kus peawad olema põl
lumehed, kes ep' salli mitte muid ini
mest endi maal.

Ja nemad saawad walima ka selle
tööliskoja, kus ep' ole muud, kui töö
lised ja nemad ep' salli mitte muid
inimesi endi maal.

Ja nemad saawad walima linna
meeste koja, kus ep' ole nürid, kui
ainult linnamehed ja nemad ep, salli
mitte muid inimest endi maal. Ja ne
mad saawad walima arstidekoja, ämmaemandatekoja, juukselõikajate koja, karjapoistekoja, graadepoistekoja, sõduri-

tekoja, kaitseliitlaste koja, liinisõdurite
koja, wanade naiste koja, ministritekoja
ja muidumeeste koja ja kõik need kojad

ep' salli muid inimesi Aesti maal, kui
üksnes neid, kes on nende killas. Ja
siis ep' tohi Aesti maal sündida enam

ühtki asja, millel ep' ole koja luba
elli nõusolekut. Ja kui koda käsib,
siis peab naine lahkuma oma mehest
ja mees naisest ja koda on üle kõige

wõim, kelle wastu ei saa ükski maa
pealne wägi. Ja lõpuks need kojad
leiawad, et nendel ep' kõlba mitte pa

luda seda Jumalat, mida paluwad

teise koja liikmed ja iga koda wõtab
omale ühe ise-jumala keda tema palub
ja keda ei tohi paluda ükski muu koja
inimene muidu, kui tema ei saa kojalt
luba, mis sünnib suure maksu eest.

Ja siis, kui kõik Aesti rahwa liik

med, põlwepikkusest poisikesest kuni walge

peaga ja tudisewa raugani on kodade
liikmed, siis walitakse lõpuks üks ko

dade koda. Ja see läheb lõhki ja nii
saab kaks kodade koda ja need kaks
kodade koda lähewad lõhki ja nii saab
neli kodade koda, sest Aesti mees ep'
ole mitte harjunud olema ühes mee
les. Ja neid kodade kodasid saab nii
palju, et iga Aesti maa elanik on ühe
koja ja ühe kodade koja liige ning lõ
puks on kodasid ja kodade kodasid nii
palju, et iqa inimene üksikult on üks
koda ja kodade koda.

Ja tõesti, tõesti, mina ütlen sulle
wend Iuhannes, see saab nõnda sün
dima, sest seda nimetawad nemad omas
sõgeduses demorkaatiaks.

Aga kui asi nii kaugele läheb, et
iga inimene on juba kaks koda ja kaks
kodade koda, siis Iehoowa wiha sütib
põlema ja tema laseb oma karistuse

langeda kõige Aesti rahwa peale. Ja
üks koda tahab maha lüüa teist, aga

et igas inimeses on kaks koda, siis
need inimesed on Iehoowa wiha ohwrid ja nemad on närtsiwad otsekui rohi

aasa peal, kui Issand saadab pandu.
7)a alles siis tuleb uus rahwas, kes
otr targem ja oskab walitseda maad
ning riiki.

Alutaguse Teataja

3.

Vabariigi Valitsuse
otsusega on

TEADAANNE:

Kui ÜENÜ loterii loosimist weebruaris 1932 a. ei peeta,'maksame iga ÜENÜ

loterii pileti omanikule 1 000.000 senti.

Lumesohk jooksis rööbastelt

Gustaw Adolf 300 aasta eest Mainzis.

maha.

Luuaga katsetalakfe, kas elanikud Srlwel

Kolmekordne kratt Uues liinis.

Mõni aeg tagasi warastati tead
mata kelle poolt Jaanilinnas Uus liin
nr. 21 asuwa maja hoowi kuiwama
pandud samas majas elulewa K. L-i
lapsepesu. Omaniku kahju oli umbes 5

krooni. Et L. warguse päewal haige
oli. siis jäi wargrts ametivõimudele
seekord teatamata.

Mõni päew hiljem külastasid mar
gad teist korda maja, kus eluleb it.
Nüüd langes warastele saagiks L°i
naabruses elulewa H--1 sealiha. Et ko
ridoris asuwa sahwriuks lukustamata

oli. siiis warastel oli kerge sealiha,
mida oli umbes 2 klg., hõlma alla
peita ja ühes saagiga nägematult ka
duda. Kuuldawasti ei teatanud ka H.

wargusest ametivõimudele.

Nähes, et siin tegemist inimestega,
kes weikest „wõtmist" tähele ei pane.

kaisid vargad veel kolmandat korda
saaki otsimas.

Neil päevil umbes kella 7 paigu

õhtul kuulsid majaelanikud korridoris
müra. Kohe mindi müra põhjust selgi
tama. Selguski, et hoovil seisnud lund
oli teadntata kelle poolt korridori visa

tud ja hoovis lumel olid värsked

meesterahva saapajäljed, mis läksid
puukuuri taha, kust aga kedagi leida
ei olnud.
Arwatawasti kavatsesid vargad see

kord midagi paremat ära viia, kuid
kartsid omaniku pealetulekut ja tegid
katset, kas keegi kuuleb elutoast müra.

Mootorpaadi juht tohtis Varwa-Iõesmrs randuda.

tiga. Meie piiriwalwe ei annud
soomlastele luba maanduda, waid
mootorpaat seesottjatega saadeti
merele tagasi. Soomlastel oli kawatsus sõita SSSR-i. Enne Rõuk.-

Wenemaale sõitu tahtsid „paradiist" sõitjad osta Rarwa-Iõesuust
paar aerupaati SSSR-i sõiduks.

nud esile tee ega koosseisu riket. Raud
teevalitsuse kahju alul teadmata.

Karjala seltsi kink.
Praegu viibib Eesti-Ingeris Soo
me Akadeemilise Karjala Seltsi esin
daja üliõpilane Lauri F r ö i d m a n, et

kohapeal korraldada Ingeri Seltsi,
mille esimees Leander Reijo tapeti
hiljuti Cesti-Wene piiril. L. Fröidman
tõi kaasa kingituse Akadeemilist Kar
rata Seltsi naisliikmete poolt 2. Reijo
lesele Linda Reijole. Kingituse andis
üliõpilane lesele ül<kohe Kulla külas
ajaks.

Jõulu iaupäewal saab sellest 300 aastal täis, kui Rootsi kuningas Gus
taw Adolf prolfcslantide wabasfaja, wallutas Mainzi linna Rheini ääres ja
sundis sealt Saksa sõjawäed põgenema. Roobi sõjawägi jäi Mainzi kogu tal-

Ingeri rahwajuhi poolt toimetatud
ingeri kuukirja ^..Sanaseppä" uueks

ta selgitas oma poliitika sihte. — Pildil: Rootsi kuningas Gustaw Adolf,

se, L. 'Reijo kodukohta jõudes. L.
Fröidman jääb Ingerisse pikemaks

Jälle kottalasi SSSR-i.
20. detsembril umbes kella 1
paigu päewal jõudis Narwa-Fõesuhu mootorpaat Soomest Kotka
linnust pärit 21 soome kommunis

16. detsembril, kui lumesahk rong.
nr. 101-sega kell 13.40 saabus Must
vee jaama, jooksis ta pöörang nr. l.
jnures. teadmata põhjustel kõigi ratas
tega rööbastelt maha. Tunnilise töö
järele kosteti sahk jälle üles ja jatkati
tee puhastamist. Õnnetus ei kutsu

toimetajaks hakkas kohalik elanik Elias

Mootorpaadi omanik ja juht ka
vatses Rarwa-Iõesuust kodumaale

tagasi sõita. Arwatawasti tuleb
nüüd ka temal tahtmata sõita

Venemaale.
Merele tagasi saadetud Soome
kõmmu; istide seletuse järele, sõitwat Soomest neil päewil suurem
hulk soomlasi SSS-Ri. Üksi Kotka

linnast järgneda neile neli moo

torpaadi täit kaasmaalasi SSSR-i.

K o s t e n s a l o.

Noored koroonani ehe d

Ja rebane istus saona katusel...
Tõrwala metsa stg neb r einuwadereid.
Mõni päev tagasi kuulis Tõrwala
talunik Karl S. sauna ahju kütmisel,
et keegi käib saunakalusel.

Valjudes saunast nägi S. katusel
rebast kõndivat. Alul ei tahtnud S.
oma silmi uskuda, kuid hiljem selgus,
et silmad ei petnud. Reinuvader sam
mus rahulikult katuselt alla ja jäi um
bes neli-viis sammu mehest eemale
lumele istuma. Nüüd nägi S., et siin

tõelise ja õige julge reinuvaderiga
tegemist. S-i hurjutust peale hakkas
loom vähehaaval metsa poole sammuma.

Jõudes metsaserva vaatas ta veel
korra tagasi ja kadus siis puude varju.

Wiimasel ajal on Tõrwala ümb
ruskonna metsades rohkesti rebaseid
nähtud. Arwatawasti otsis S-i saunale
roninud loom omale toidupoolist.

metsamaterjali ümber-töötamiseks.

Rendi leping sõlmiti Tallinnas. M.
kavatseb renditud tehast tööle ra
kendada tuleval kevadel kahe wa-

ringi korraldusel eelmainitud osak. oma

vahelised koroona võistlused. Wöistlustd on üksik-, paaris- ja sega paa

rismängus ja kestavad edasi. Osa
võtjaid 14. koroonameest.

Teie lugupeetud lehes nr. 143 19. Xii. f. ci.
ilmunud sõnum .Juuksenõelaga wlgastas kuul-

miserku' sisaldab palju liialdust, õpilase

kõrwa wigastus on niiwõri wäike, et ei takista
temal praegustki kõrwaga korralikult kuulda.

Tütarlaps PManja Wassiljewa) ei torkinud
mitte juuksenõelaga kõrwa, waid hoidis juukseid käega kõrwale silmade eest suure tuule
käes: sellejuures on oga juuksehoidmise pandla
nõel kuidagi sattunud kõrwa, werisiades kuul-

menahka. Juhtum tuli ette pärast tunde koolt
õues, seega ei saanud .kõrwulukustawa kisa
peale kaasõpilased ja õpetajad" kohale tulla.

Haigemajasse arsti juure läks tütarlaps ise
ja omal algatusel,
Suurima austusega

koolijuhataja J. Wälbe.

19, Xli. 1931.

meid n. n. «naispool", koosnedes
naistest, möödunud pühapäeval üld
koosolekul ägedalt kallale tungis vanale
juhatusele, ette heites mitmesuguseid

väärnähtust juhatuse tegevuses. Ni

rejooneliseks.

Praegu pulbitseb elutempo tundu- kusel aitavad vaimu värskendada ja

valk kiiremini, kui vahest nädalat

inimhinge lahti kiskuda argiaskelduste

paar tagasi. Kiiremini seepärast, et pole

murepilwist.

Ja veel: hää raamat, andes tun
nustust ostja intelligentsist, kõlbab ka

sobivamaks jõulukingiks. Kauni ja
väärtusliku raamatu kinkimisega saab
osutada delikaatsemalt oma meelespi

damist' ja poolehoidu. Ning sellane
meeletuletis on ülev ja püsiv. Waim-

pühalikku ilmet. Suuremalt osalt ent

sete huvidega inimene näeb meelsasti,

kulub seda hoolitsemist eestkätt riietusele

et ta jõululauba ehib hea ja alati sü

vaimutoidule — oma kirjanduslikule
jõululauale. Maksimaalsel osal aga on
see hoopis tagaplaanil ning kujuneb—

kui üldse kujunebki — täiesti juhusli

kult. Muidugi ei saa ju viimaseid
kroone ohverdada ilukirjandusliku jõu-

lulaua koostamiseks, ent kui neid vii

damelähedane sõber — raamat.
Meie tänawvve raamatukauplvst jõulumitriin
on mitmekesine.
Säält wõib igaüks walida oma soowt kohaselt.
Tundmuslikud kaiduwustd, analüütiline mõt-

A. Hitler,

wõltsija", mis on nii oma waabumisloolt.
kui ka sisult töes.i omapärane teos meie senises romaanikirjandusts. Teatavasti wõliis see
teos osa ka möödunud sügisel .Looduse' romaaniwõistlusest. kuid oma boheemkonda pal.

jastawa sisnga tekitas jurys lahkhelisid

narwas laata. Laadal oli vaatamata
ilusale ilmale ja teele nii ostjaid km
ka müüjaid väga vähe. Laadal võis

inimest olla jud saja ümber. Müü

giks oli toordudpaar hobust, kuid ei
jääti seepärast isegi kõik auhinnad wõistlusel
wäljaandrnato, olgugh et leidus häidki wõistlusromaane. .Weksiiwõltflja" kujutab lähemat
minewikku Eesti boheemlaste elust — rewo-

panna.

puuda räimi.

Oige suurt kahju ähvardab liikuv
jää teha Toila kaluritele. Kardetakse,

et umbes 150 võrku jääb jää alla.
Iga võrk maksab keskmiselt 50 kr.,
seega'võrkude hävinemisel ulatub kogu
kahjusumma ligi 800.000 senti. ^,

Et Toila rannast merele sõit on

täiesti võimatu, siis sõitsid pühapäe-

val.720. skp. Toila kalurid NarwaIöesuust mootorpaadil merele wõrkude
päästmiseks.

ühtegi lehma. Laadakaupmeestest oli
üks puunõudemüüja, paar saiakaupmeest ja plekisepp.

Kes on harjunud nägema tavalikke
maalaate, ei võinud sellele laadale

anda küll laada nime.

Wasknarwa laadad on viimase
kümne aasta jooksul olnud alati keh
vad. Tsaari valitsuse ajal, kui Weue
piir oli lahti, olid Wasknarwa laadad
suurejoonelised, nii et isegi rohkelt Nar
va laadakaupmehi käis^seal.

lutsiooni ja wabadusjõja aegu. Romaani tegewustik keerleb lõpuks elukeerises hukkuwa

uoorkirjaniku ümber ja on ilmelt wanglas

ja väljapääsematumast olukorrast tingi

walminud paewiku stiilis kirjutatud. Kiwlkas

tult. Oma romaanis Kärner annab ku

jutustamisoskusega loob rom ränis hulgi

kes näib õige lähedane olevat autorile

oma elawa ja mahlaka kirjeldamiS' ja

põnewaid. haarawatd situatsioone, mis kogu
teose muudawad niiwõrt pacluwaks, et enne
lõppu teda on raele käest panna. Lisaks weel
elulähidus ja kaasaegsed kujud ning selle j.iures kirjanduslik foon — fee on, mis .Weksliwõltsija' teemad huwitawamaks osaks ilukir
janduslikul jõululaual.
^Looduse kirjastus tagab kauni wäiimuse
ja hää paberh Sama kirjastuse poolt on ilmu

nud romaaniwõistlusie tsüklist Aleksander
Saarna .Südameraasukeste agooniad Kirjandusükult noor autor suudab anda edasi
küllaltki rähelpanuwällrselt endast oma parima

ja teda wõib pidada nöörist autoreist üheks
andekamaks. Igatahes iüllalt iugemiswäärseks.
Eriti terammeelseid pisteid saab ra raamatus

töuflklus ja boheemkondki Danmet Simeoni

Jaan K ä r n e r, põline luulemees,
on seekord meid „Noor Eestiga" ülla
tanud „Moodsas orjuses." Äle kahe
saja leheküljelises romaanis vaatab

peatuma Albert K t w tk a romaanile .Weksli.

raamatukaupluste vitriinesse vaada

Esmaspäeval, 14. skp. peeti Wask-

lemine, jeiklusjanu — kõike suudab witriiu

NteedUt wäärtuslllum Esijoon.s jääb pilk

edasi ja annab kaebealustele võima
luse uute analüüside andmeid ette

Wasknarwas peeti Issis.

rahuldada
T ä » a w u n e p ro os a t o o d a n g ei ole
küll just iittrtkkatik, ent seda wal tum ja kwa-

iähja ostudele, siis peaks küll neist
tama — küllap leidub säälgi midagi, mis
täienduseks jõulurõõmule, pühadepuh-

dele ja kaladele kahjulikke aineid. Kae-

bealuste volinik oma voliandjaid süü
di ei tunnista, seletades, et vähemalt
koorejaamast välja voolav raiskvesi

tulemusi enne otsustamist ära oodata.
Ehkki süüdistaja asjaarutamist edasi
lükkamist kohta vastu vaidleb, lükkab
kohtunik veel seda kord asjaarutamise

End sest suurest „jarmarlast" rahva- ja kaubakehw ^laada wur.

testamendi kaudu.

maseid kroone kulutatakse muile tühja-

viimaseist loobutama ja natukegi meie

et nagu analüüsist näha, sisaldab Jõh

vi jõgi nii inimestele kui ka looma

gele tuua. Et wörgud kogu tormi kes
tel meres olid. siis kubisesid nad kala
dest. Nii said üksikud kalurid 15—20

saksa rahwussotsialistite juht.

‘Pilk ruumalukuupluso kirjanduslikku
jõuluwilviini.

osa kodanikest pöörab tähelpanu pühade

palub kaebealuseid karistada, seletades,

võttis, siis ei jõudnud kõik kalurid
oigel ajal oma võrkusid päästa. 'Ai
nult osa võrkusid suudeti päevaval

E. S. T. P. Waiwara osak. korral
dab esimesel jõulupühal Sillamäel
„Tõölistekodu" ruumes suurima hoo

Moodne orjus - veksell

ja kohumuredele ja vist waid väike

asjaajaja Hans Lille. Süüdistajana
esineb Jõhvi jsk. pol. komissar, kes

pidudel.

aja peoõhtu ühes jõulupuuga, milline

tada, et pühadel oleks ikka veidigi

eest, et vabrikutest väljajooksev raisk

vesi ei rikuks Jõhvi jõe vett. Meierei
juhatuse liikmed on enda volinikuks
valinud kohapealse ärimehe ja merei

lobjakut ja ajujääd. 18. detsembri õh
tuks oli meri Toilast kuni Narwa-Iõesuuni mitme klm. laiuselt ajujääga täi
detud. Et jää tugevate tuulte ja külma
.j tõttu mere imekiirelt oma võimusesse

Opositsioonlased pidid leppima waid
sellega, et neile usaldati pidude korral
damine ja einelaua pidamine ühingu

eeskava kohaselt tõotab kujuneda fuu=

rahapuudus annab end igal sammul
tunda, siiski aga katsub igaüks vähesegagi omale niipalju jõulurõõmu soe

tati selles, et nemad olles nimetatud
vabrikute juhatuses ei hoolitse selle

Toila kalurid wõrkude jah l

ühe Tallinna suurema metsakaupluse äri metsarpaterjal.

metatud opositsiooni grupil oli kavatsus

Olgulgi et aeg on erakordselt raske,

vabriku juhataja ennast süüdi ei tun
nista ja seletab, et tärklist vabrikust
väljaminev raiskvesi juhitakse enne
valjajooksmist läbi 5. filtri — seega
ei võiks ta enam jõevett rikkuda.
Teiste kaebealuste volinik palub
asjaarutamist edasi lükata ja seletab,
et jõe veest on uued proovid voeiud
ja uueks analüüsi tegemiseks Tallin
nasse saadetud. Palub uue analüüsi

Wiimaste tormide tõttu on Narwa-Iöesuu randa kogunud rohkesti

ses peaasjalikult - SSSR-i ja ka

vana juhatust ametist tagandada ja
ise pukki ronida,^ ent üldkoosolekul,
milline kujunes õige ägedaks sõnala

ju rahupühadeni — jõuludeni enam
kuigi palju aega — vaevalt nädalate.

jõe vett pole rikkunud. Ka tärklise

rahukohtus kohapealse koorejaama juhatuseliikmete ja tärklisevabriku juha
taja süüteoasja. Kaebealuseid süüdis

Nartra-Iõesuu kalurite „must päew".

hetusega. Seega leiab Narwas ke
vadel tööd tehases umbes 300 töö
list. Kuuldawasti tuleb ümbertöö
tamisele M. i poolt renditud teha

Üksmeelselt jõulupühi wastu wõtmaTeatavasti on E. Sots. Tööl. hinguks, ei läinud see number läbi.

tikku hõõrumised, kusjuures osa liik

W.si jnhttokse läbi 5 ftltr\ aga sstski mürgine.

15. detsembril s. ci. arutati Jõhvi

Ajujää häwitas wörgud

Pereheitmist ei tulnud.
Partei Waiwara osakonnas vastas

MM MM II

OENU N.-Peetri osakonnna soprdi-

Kowudoks lööd.

tud metsakaupleja A. Minkow
„Foresti" lauatehase 2 aastaks

Paremal pool Saksa sõjawägi taganemas.

võistlemas

Metsokaupleja A. Mnkow rok nde b „Foresti" käima,

Neil päewil rentis Narwas tun

selleaegse maali järele. Kõrwa! Mainzi linn, ühes flendlehes 1632. aastal il
munud pildi järele. Wasakui on näha Rootsi ^sõjawäge, kes tungib linna.

Pühapäeval. 13. dets. algasid

Kiri toimetusele.
U

weks ja Guslaw Adolf kutsus sinna protestandi usulised würsf id kokku, kellele

autor tänapäeva ülekohtus kibestunud
silmadega inimest elutraagikat. „Mood-

ne orjus" on veksel, mis painajana
rõhub enamikku meie rahvast ja ka
vaimu-iurmesi, sageligi äärmisest hädast

juka Pildi sellest, kuidas waimutegelane,

kohtavad juhuslikult, sõlmivad tiheda
suhte ja patustavad... Sellest patust
saab alguse uus sugupõlv, mille sotsi

endale, kannatab vekslite hävitava

aalset arengut tahab autor käsitada tal
teoksil oleva romaanide tsükliga. ..Miika

nuhtluse all. Siiski pole aga teos

Waltsbergi roim" on tolle tsükli esi

nagu Kivita ..Weksliwõltsija", mingi
kirjanikkonna paljastusromaan, waid

mene raamat, ent täiesti terviklik, olenematn järgnevast.

tõsielu ise, kogu omas alasti traa
gilisuses. Meie kirjanduse suuna mullte

kajastajana ei tohiks „Moodne orjus"
ühegi raamatusõbra jõululaualt puu
duda.

Ka August J a k 0 b s 0 n pole meid
uendekski jõuludeks unustanud. Tema

„Noor-Eesti" kirjastusel ilmunud
„Miika Waltsbergi roim" on nagu
ikka Jakobsoni tööd kõhukas ja de
tailidesse tungiv. Jätkub igatahes
parajasti läbi pühade lugemiseks. Kuigi

Jakobson selleks romaaniks on aine
valinud teoorjuse aegsest mõisast, läi
nud sajandi teisest veerandist, ei lauge
teose pearaskus mitte ammututtavate
ja kulunud olustiku kirjeldusele, waid

kahe peate^ ' - Miika Waltsbergi
ja Eva "Adiuksoill suhete eritlusele.

Need äärmist. c 1'110- Ilsed inimesed

kisrMZ turg.
Turuhinnad ou Narvas eelpühi
järgmised: Leiva kilo 17 s., pekk 65 —
75, sealiha 50 65, loomaliha 30—-50,
lambaliha 50—65, vasikaliha 40—70

senti kilo. Räimed 10— 25, ahvenad
35—45, havid 60. lutsud 40 50, siiad
l kr. kilo sa silmud 4 senti tükk. Etsportwõi 170. külawöi 150 semi kilo.

Piim 10 senti liiter, koor I 10 senti
tiiter. Kanamuna paar 22 senti. Õu
nad 50—00 s. kilo. Jõhvikad 10— 12

f. liiter. Kurgid 3—6 s. tükk. Hapud
kapsad 15 s. liiter, värsked kapsad
10—12 s. kilo, sibulad 35 s. kilo. porganoid ja peedid 10 s. kilo kaalikad
s. liia. K'ott kartuleid maksab l tr

Nr/ 35

A'!'u't a g u's'e7»T e a t a j a

K/S. .EESTI*

E0TO NURM
ostjaskonnale.

Jõhvi esitaja

Sompa tee 3
jõhvi

jõhvis

'0
Br.‘*

!

! Kahula, Peeri ja Sompa küla
peremeestele ja perenaistele

K. Abelov

soovib

häid jõulu pühi ja

A. Lurje
riidekauplus v

Sääpakouplus

raharikast uut aastat

A. PALKMANN

K.-rn. Nr. 4. jõhvi

K.-rn. Nr. 9. jõhvi

Kõigile lugupeetud ostjatele

rõõmsaid jõuluid ja
õnnelikku uut aastat

A. SCHMIDT

A. VILLERS

Raadio ja elektriäri

-

soovib

r-j’'-5rs‘

JfeŽL ' •

A. Palkmann

jõhvi. Turuplats 7.
teles. 40

Kauplus — jõhvis

jõhvi turupl. 10

R. HINDPER

sd

T

j. KÄIS

kondiitri- ja pagari äri

jõhvi turupl. 3, jõhvi.

Narva maantee, telf. 79.

Tarbeibcibaseid ju binnupüruseid

jõulukinke
maitserikkam ja suures valikus

Kuld- ia hõbe ehteid
Kristalli ja kunstklaasi
lauahõbedat,

lõuna- kohvi ja pesu serviise

seina-, laua-ja taskukelli • Elektri lauaiampe-, triikraudu ja ahje

grammofone ja plaate ^ kirjutuslauanõusid

raadioaparaate ia kovendajaid

moodsate mustritega.

kohvreid, portfelle ja rahataskuid jne* )ne*

K.-m. A. SCHMIDT, jõhvi - Turuplats 10.

r
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1

UUEST AASTAST HLflTES

B

Jõhwi restoraanis
söökidelt ja jookidelt 10—15% hinnaltsndus.

Külastajaile soowime häid jõulu

Õllepudel 28 senti.

pühi.

ftežsifcxiele
piiMadsoojaa
soojad
load.
Kezsijaieie jpumczcz
xocxcz

Kõige

suurem

ladu

WabriKu
hindadega,
liköörid, weinid ja

Jõhvis,
igasugused napsid.
a. £mnc K.|m. 11|12.
Vastutav» toimetaja: W. Mustek

ARIRUUM

■

i

käidawas kohas

ära anda
kaubaga ehk ilma
Küsida slt.

■

^tttsfasepa Cmaniib.

Kreposteeritud

asniilllSlllD

Odaw inwentuur

wäljamüük.

Hinnaalandus kuni 50%

müüa
Kohta-järwe lähedal suu

rus 34 tiinu. Lähemaid tea

teid saab Sulerma posti
tallist.

iiiliiiiu
O.-U. .Narwa Kirjastue-ühisuse* trükk.

Soowitan oma austei kaubaiarwitajatele, portselaan, fajans, email, ja

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

30 snt. kilo. Ostjatele Jõulu kingituste jagamine.

Hinna alandus kuni 80 Vo

kaubamaja fC&ŽkW
End. Kullamaa majas, Narwa t. 4.

WSijaandta: o.-ü. .Narwa Kirjastusühisus*.
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