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5 senti.
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Vlllsmaale poole kallim

Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja
postlagentuurld.

IV. aastakäik

Jshlvis, kolmnpäettinl, ss. märtsil 19314. a.
dWsk

Aigu* Silp. kell 5 õljt.,
ttflb»t»Sev. keti t p. I

Kino „KOIT“

Paase «Uted 10—50 s. »\assa
flvutnd noot tondi »on« «tirmt

_ KAmtrut 2-44

Viimased pftcvad. Maailma kolossaaiselm heiisuur- Dumnn

film I Geniaalseima kino-tähe ja publiku lemmiku lutIVATs v §«

B ^J| Haaraw suuras
Järgmises eeskavas!, Film mis kogu maailmas saavutanud enneolemata edu!

Too nad elusalt

Maakonna esivõistlused «Võitlejas- — Kõik mefstrikohad Narva»

Osa paarkümmend nahkkindameest, paar-

(WSikemajaomanlke seltst sp.-ring). Mõ
lemad algasid südide ataakidega. Sool
isegi välke paremus. 2. ringil Schuttfil
tabavus parem, lõi Sool »näo segamini"

kolm ainult wSljaspoolt Narvat. Nagu

ja paaril korral põrandale. Tehn. k.-o.

tavaliselt, saal all rahvast puupüsti täis.
Võistluste tehnilised tulemused kujunesid

2. roundil otsustas Schultst rrõidu.

järgmisteks: kärbeSkaalus tull Mm

haridusselts) — Wasstlewski («Võtt!.")
2:1. tzee oli Õhtu ilusaim, ent ühtlast

leja"), 2. Rnmann (Narva RMKÜ);
kukkkaalus meistrid Aps (-Võitt."),

suure wäärotsuse matsch. Schelboch näi
ta» end klassi võrra oma vastasest poksitehniliselt paremana, kuld tunnistati kao

diosakonna korralduse! toimustd Narwas

meistriks Galmolainen (Möit-

2. Gttgorjerv, S. Tomson; sulgkaalus

meistriks Gchnlt» (Narva Wälke-

Kergekaal: Schelboch (Lüganuse

tajaks.'

Linnavalitsus on Himust põhimõttelt-

Aastapeakoosolekuid pidasid Tuletõrje Sanitaarselts, Väikekaupmeeste Ühing, Peetri Tuletõrje Ja

kutt otsustanud jagavalt.

Narva Ühispank.

Uut abinofaat Rarwa.

Rahvuslikud lahkhelid Sanitaar-seltsis.

avades kontori PdD tän. 64.

Adv. A. gadj^ste patrooniks

on

vann. adv. GtiAschson Tallinna».

Oksj^id. . .
22. märtsi! M 11 hommikul on oh
iost Sõja-pölk tätz nr. 3l, kus müüakse
Joosep Nõmtaki vtteri fissestade-mõõbel

ja õmblusmasin. Müüdavad asjad on
hinnatud kogusuchmas 250-kroouile.

23. märtfil kell 2 p. l. läheb oksjoniieel müügile Hoala tän. 7 Christjan
Mausri lettkaalutz kaaluwihid ja emai
leeritud keeduuõto mis hinnatud 90 kr.
50 s. peale.

rr»u
PoMseivaUtsutz

1932. nr. 2o8S.
Lasteabi Komitee

laldus.
loaga 10. nov.

korraldas Narva
dets. 1932. a. ku-

nt 1. märtsini 19 a. ülelinnalise kor

K e r g e-k e s k k a a l: Alber — Laarens (mõlemad „WõttI.") 3:0. Laarenfile
Alber oli kergeks vastaseks: Wöitts Laa-

janduse puudustkaData vatt hääks.

kergekaalus meistriks W a r m («Wõttl."),
2. Laarens, 3. Alber 11; keskkaalus meist-

rens Warm—Laarens (mõlemad ^Võit
lejast") K.-o. esimesel roundil otsustas

kümmend kaks lr-oni 36 snt), 487 mitmesuguse fisüga pM (rüded, pesu, jala-

riksKrassikow (MöM"), 2. Top.

Waimi wiido. Tilts (NM«Ü) —Warm.

nõud, toiduained jne. ja 4 rtm. kRte-

See polnud poks, vaid neegritants, mi-

puid.

da 1. roundil „ demonstreeriti".

Lasteabi Komstee nimel tänan veel
kord kõiki lahkeid unnetalaid ja annetus
te kogumisest osavõtjaid. —

majaomanlke seltfi sp-ttng), 8. Soo II,
3. Pärn; kergekaalus meistriks W a s-

filevski (.WõM"). 2. Schelboch;

mann, 3. Kaseriiski; poolraskekaalus
meistriks Soo I (»9Bõitl*), 2. Alber 1;
raskekaalus meistriks M u r u („WõKl/),
2. Raudna.
St ä rbeskaal: Galmolainen (Mõtt-

leja") - Sittmann (RMKÜ) 3:0. Mõle-

Warm saavutas võidu 3. ringil puhta
k.-o..ga.

Kefkkaal: Krasstkow («Võtt!.")

nud", et vaevalt püstfid jalul. Vältis
Galmolainen.

K u k k k a a l: Aps (,Võttl.")
Tomson. l. roundil tehniline kncS-ont.

Loobumisvõit Apfi eduks. Grigorjev

(Kr. RMKÜ) - Aps 3:0. Aps oli püfi-

mad ,Wõttl."). Tehn. k.-o. 2. roundil
K. eduks.

P o olr a s ke k a a l: Soo—Alber
(mõlemad «Wõiti") 8:0. Vastu ootust
Soo tegi vastase kallal põhjaliku tõõ.
Efimene raund laks Soole, samuti teine.

volt parem, suutis kohe alul täpsemalt
tabada ja lõi vastase korduvalt põran
dale. Grigorjev pokfis saamatult. Seega
ka Apfil teenitud võtt.

3. roundil Soo oli veelgi suurema» üle
kaalu», kuna Alber oli väfinud. Kindel

Su lg kaal: Kurotschek — Pärn

(mõlemad „Wõttl") Marul parem algus,
kuld passtlvsem. Peale seda kui vastase

(mõlemad »Võitl."). Tehn. k.»a. 2. rin
gil. Tehnikalage tohmamlse võistlus, mis.
kõdita» publiku naernnärwe rohkem kui

vaja. Võitis Pärn. Soo — Kurotschek
(mõlemad oWõitl.") Tehn. k.-o. Kuratjchell üle 1. raundil. Soo — Schults

võitia Soo.

Raskekaal: Muru — Raudna

ISSkidesajus küünis talle paremhaak tuge
vasti sisse, asus Muru omaksed atakeerima. Selliselt ülekaalukalt viis ta matschi
lõpuni.

Ber.

Suwattide hakatakse maaga waruStama. — MLrgnkiri
Rarwaft riigiwauemale.
Teisipäeval esitas riigivanemale Wi- nud mõiei, et neile sõjainvaliididele, kes
soovivad maad saada tulek» anda juba
gastatud sõjameeste Ühingu Narva osa
konna efimee» O. Paa « märgukirja kõlbulikku maad. Narma osakonnast on
vabadussõja invaliidide raske seisukorra

pölluiõõministeeriumile efitonud maasaa-

üle Narva». Märgukirja» juhitakse riigi
vanema ja vabariigi valitsuse taMpanu

mise palveid 18 invaliidi.
PölluiöSministeeriumls ootavad jär

jekorda praegu 900 maasoowljat. Käes.
oleval kevadel tuleb aga väljaandmisele
kõigest 160 asundustalu. PõüutSöminis»
kõigud 5—25 krooni vahel kuu kohta. ter, kes samuti on vastu võtnud Narva
Narva osakonna juhatu» palub esitatud esindaja 0. Pakkase, on jaganud arva
mist, et sõjainvaliide tuleks maaga ra
märguklHas kaalumisele võtta sõjainwa
Mdide maaga varustamise võimalused. huldada veel käesoleval aastal esimeses
Riigivanem K. Päts on lubanud järjekorras. Ou palutud invaliide kohta
andmeid üle riigi 1. juuliks, mll asutakse
viimase küsimuse vabariigi valitsuse 18totol koosolekul päevakorda võtta. Kuna suurema fisekolouisatfiooni kava koosta
sõjainvaliidid ei suuda uudismaid hari- misele.

sellele, et Narvas vabadussõja invaliidid
ei leia omale kohast tõõd, eluülespidami
seks aga ei piisa väikesest pensionist, mis

ma hakata, siis on Riigivanem avalda

.Võitleja" fp.-osak. korralda» avalikub võistlused ühisgümnaafiumis.
Läinud pühapäeval korraldas ^Võit
leja" spordiosakond Narva eesti ühisMmnaastumi ruumes omavahelised kergeiõustiku sistvõistlused. Tulemused kujunevad järgmiseks:

S k a r t j o o k s (15 meetrit): l Boifchak 2,4 sek , 2. Reismavn ja 3. Pillikse;

kaugushüpe hoota: l. L8tt 2,70, 2.
Võika 2.68 ja 3. Reismann 2,5l; k õr-

stushüpe hoota;!. Pillikse 1,25 ja

rahas kr. 1162 36Dk»tuhat ükssada kuus

" Joh. Metsatalü,
Komitee juhataja.

leitud.
I.350«000 kuldrubla maapõues.
Nagu välismaa ajalehed teatavad,
leidis mõne aja eest üks Poola mõisnik
Suwalski läheduses maapõuest l.350.000

kuldrubla. Lähemal uurimisel olevat sel
gunud, et on tegemist kindral Samsonowi 3. Wene (Rarewi) armee staabi kas
saga, mis maailmasõja esimestel päevade! marti maha, et ära hoida raha sat
tumist sakslaste kätte. Mäletatawastt pu-

rustaii Somsonowi armee 1914. aasta
augustis Zda-Preiflmaal sakslaste poolt.

Õnnetu väejuht võttis eneselt elu.
Staablohwitferid peitsid armee kassa ja

muud väärtasjad mulla alla. Kuuldamasti olevat hiljem mitmed isikud, kes
Samsonowi sõjakäigust osa võtsid või
teadsid raha matmisest, katset teinud selle

Sõjainwaliidide seisukord raske.

lerieliistihi vllslluei liinlai.

Nimetatud koGmdusest on.saadud:

— Kosaritskl (Lüganuse haridusselts).
Kosaritski arg ja tagasihoidlik pokfimis-

mad nobedad poisid. Kiires Mkideraju», Ejttttt^tgE kchum mutje. Tulemus
läkfid kõik kolm ringi, tuid lõpuks olitr oli, Mgu ette võis arvata, puhas k-o.
mõlemad end sedawõrt » välja pumba 8. ringil. Krasstkov — Topmann (mõle

2. Aber 1,10; kõrgushüpe hooga:
l. Pillikse 1,65, 2. Reismann 1,45, 3.
Võika 1,40 ia 4. Landsberg 1,40; m e-

leiutamiseks. Maastiku muutumine ja
täpse koha mitteteadmine olevat aga
kõik need katsed nurja ajanud.

dise tsaartriigi akttiwade peale kuuluvad

Poola riigile, fim olevat Poola valitsus
algatanud läbirääkimist leidjaga Samsonowi kassa väljaandmiseks valitsusele.

Küsitav on aga, kas leidja on nõus
tunnustama leitud raha omanikuks Poo
la riiki.

Rahvusliku keskerakonna Kukrule
osakonna peakoosolek.

Rahvusliku Keskerakonna Kukrust
osakond pidas oma peakoosoleku püha

päeval, 19 märtfil Liikmeid oli koos

peakoosoleku oma ruumes. Malmi

duskoja kohalikku>sakonda. Ilma äritunnistuseta kauplejate suhtes ühing
otsustas hakata tarwttama surweabi-

aruanne, samutt eelarve, 576 kr. 92

nõusid. Ellistest isikutest teatatakse otse
kohe maksuinspettorüe, kuna patendita

sendiga tasakaalus, võeti esitatud kujul
vastu. Hõbedast hoolfusmärk määrati

riigi maksükohustust.

tän. 5. Läinud aasta tegevust ja kassa

pr. L. N e u m a n n i 1 e, kes oli näi
danud erilist agarust seltsile uue lipu
muretsemisel. Kui päevakorras jõuti
valimisteni, tekkis koosolijais lahkarwamufi ülesseatavate juhatust kandi
daatide suhtes. „Suure surmaga" saadi
ära valida uus esimees, laekur ja vara

hoidja, kuid edasi ei lasknud enam
ükski oma kandidatuuri üles seada ja
koosolek läks lõhki. Lõhkimineku põhju

seks oli asjaolu, et üks liige, A.

kauplejad rikuvad hinda ega täida
Koosolek, millest võttis osa üle 40
liikme, lõppes ühist koosviibimisega.
*

Pühapäeval pidas oma peakoos
oleku ka Peetri vabatahtllk tuletõrjestlts. Koosolek kestis ainult 20 minu

tit. Juhatas A. Pahla ja protokollis

G. Malto. Läinud aasta tegevust aru
anne wõett esitatud kujul vastu, sa
mutt kinnitati eelarve tasakaalus 6.250

krooniga. Seltsil on praegu tegewliikmeid 67, toetajaid 304 ja naisliikmeid

Fiegel, kes sünnipäralt eestlane, kuid
mingipärast peab ennast venelaseks,
hakkas enne valimist kihutustööd te

62, kokku 447 liiget.
Seltsi auliikmeks koosolek valis ühel

gema eestlastest juhatustliikmete vastu,

häälel abipeamehe Vassili Krug-

püüdes suruda läbi .oma mehi", s. o.
venelasi. Hääletamist tulemused olidki
seesugused, mis ei rahuldanud eestlasi
ja kõik, keda hiljem statt muudele ametitele kandidaadina, võtsid oma kandi-

datuuri maha. Nii tuli valimised

tühistada ja senine juhatus jääb ame
tisse, kellele tehti ülesandeks uue pea
koosoleku kokkukutsumine uute valimiste
toimetamiseks. Sanitaarseltsts on praegu

o w i, ke s seltsis tegutsenud juba üle
125 aasta.

Seltsile otsustati osta mootorprit
side veoks kergeweoauto, kui selle peaks
saama kustttt headel tingimustel.

Tuletõrje liidu peakoosolekutele saa
dikuteks valiti. Z. Essenson, A. Annik,

A. Lewitski, F. Karp, E. Wiikmann,
3. Parre ja E. Tamberg.
Koosolek kinnitas hoolsusmärkide

vene rahvusest liikmeid, ühes toeta

annetamise järgmistele isikutele: kõrgem

jate littmetega, ligikaudu 25 protsenti.

aumärk otsustati anda W. Kruglowile,
1-järgu hoolsusrist J. Parrele ja 2-järgu

Narva väikekaupmeeste ühingu
üldkoosolek peeti pühapäeval.Ilma
rist- koÜast^ s«L»li^ n«VS0lGsutMtz<L-

tas R. Miü, protokollis Z. Elbrecht.
1932. a. aruanne kinnitati juhatuse
poolt esitatud kujul. Ühingu aastane
läbikäik on 21.613 kr. 80 s., kusjuures
puhaskasu on saadud 4.659 kr. 67 senti.

hoolsusrksttd: P. Dokukiutte, Z. Luigele,

K. Sääsele ja Z. Traadile. Kuldmedattd st««adr Z. Rttsmanu, Z. Berson
ning hõbemedalid pr. pr. Z. Kivimägi,
A. Sääsk ja A. Einstein.
Narva Ühispanga koosolekut peett

pühapäeval 18. märtsil. Koosoleku

Samuti võeti muutmatult vastu ühin

juhatajaks valitakse Z. Hanfing, proto

gu 1933. a. eelarve, tasakaalus 19.000
krooniga. Ametiwanuse tõttu juhatusest

kollis P. Jakobson. Möödunud aasta

välja langenud R. R u 11 i t valiti
tagasi ning uueks juhatustliikmeks E.
Tähe asemele tuli J. E l b r e cht. Re-

aruanded wõett vastu ühel häälel sa
mutt ka 1933. «.eelarve. Panga juha
taja andis koosolekul lühttest ülevaate

wisjonikomisjonisse valiti: Z. Offril,

panga tegevusest. Vanaduse järele
juhatusest väljalangenud A. Mahl-

Riimanson (kõik endised).
Üleriikliku kaupmeeste seltside kesk

valiti endised: Johan, Tanne, Jakob
Kull ja V. Elbrecht.

K. Mõttus, J. Laur, G. Oja ja M.

liidu liikmeks jäämise või tagasi astu
mise küsimus jäeti juhatuse otsustada.

Koosolekul tekkinud küsimuste all
ühingu esimees Z. Kaik andis ülevaate
kaubanduskoja tegevusest, soovitades
kaupmeeskonda rohkem mitmesuguste

nõu saamiste asju kasutama kauban

st e i n, valiti tagasi. Nõukogu liikmed
Revisjoni komisjoni walitt endised J.
Hermann, P. Jakobson ja K. Ratasepp.
Liikme kõrgemaks krediidi määraks ot

sustati võtta */s panga omakapitali
dest. Liikmemaksu alammääraks jääb

30 krooni, mida nõuab uus krediitseadus.

õerine anMenilaittlne KalUaeres.
Küla po<ttwedajal« metfik hoop tallaga
pähe. — UaOalctanglia fai P««figa «aita
küljehaawa, mille löt po«ttm«daja ,«ese»
tatti»»
ööl »»«a»pä«>»a kella 2 toodi hobuga Narva haiglasse. Õnne-

paik» «-lliwere ttla «ahel löödi Ma
postiwedajale Aleksander Volpäle,
20 a. vana, kaikaga pähe. Raske pea
vigastusega toimetati õnnetu meelelemärkuseta olekus Narva linnahaig

30 ümber, kellede hulgast valiti juhatus
koosseisus: esimees: K. Feidweber, abi

lasse. Ta ellujäämiseks on vähe lootust.

Ed. Lätti, kirjatoimetaja Arnold Aru,
abi G. Pihlapuu, laekur K. Tamm.

daja Aleksander Woipä ühes oma venna

Sta Zoala tänawal juba
tühje ärtruume.
Zoala tänav oli senini ainuke Nar
va tänav, kus ei olnud tühje äriruume, stst liikumine Zoala tänaval oli
võrdlemisi elav. Rohkesti all senini tüh

13,22, 2. Reismann 12,80 ja 3. Palm

12,64; kaugushüpe hooga (7,5

je äriruume Suurel tänawal, kuid

m. )r 1. Pillikse 4,64, 2. Bolschak 4,40

nüüd leidub mitu tühja poeruumi juba
ka Zoala tänaval, ml» pikemat aega ka

ja Y. Võika 4,36.

sutamata seisavad.

pole varemalt .Narva» korraldatud,

Läinud pühapäeval Narva vaba
tahtlik santtaarsttts pidas oma aasta-

Kuna Ma rahulepingu põhial kõik
õigused Poola territoriumil asuvate en

ditstinpalli tõuge: 1. Pillikse

Samaseid kergejõustiku fisevõistlufi

..Peakoosolekute pfleu” Korvas.

ehitada oma kiriM. Peetri tänavale.

abina August KaHoeste-Stiglits,

8 värsket Viru rusikameistrit.
Mm efiwõistlustd pokfis, millest võttis

Narma adweymttde kogudus efitas
linnavalitsusele pästoe, et talle lubataks

Narvas asus Hirmusse vann. adv.

Hiiglavõiilus Sumatra saare verejanulisemate ja koledamate kiskjatega.
Film on tulvil närvepingutavaid stseene.

Läinud pühapäeval „ Sõitleja" spor-

AdweuiiSttbE kirik Rariva.

Ajateenijad wabattefid.

Pühapäeva ööl Kallivere posttve-

Madisega oli Kallivere koolimajast
teel kodu poole. Jõudnud küla vahele,
tungis neile pimedas kallale Üks viinastanud mees. Mis oli kallaletungi põhju
seks, pole teada, kuid M. Woipä arvab,
et see on sündinud mingi vana vaenu
pärast. Kallaletungija, keda pimedas ei
võidud ära tunda, hakkas vendi peks
ma. M. Woipä enesekaitseks haaras pusfi,

millega lõi mehele hoobi vasakusse
külge. Nagu hiljem selgus, osutus löö
duks kohalik elanik Johannes Vaim el.
Vahepeal käis aga teist venna käsi hal

vasti. Johannes Waimel lõi A. Woi>

välja arvatud ühisgümnaasiumi õppur-

20. skp. vabanesid need ajateenijad,

pale raske kaikaga tugeva hoobi pähe.

konna omavahelised. „Wöttleja" sp -osak.
kavatseb lähemal ajal korraldada samas
suurema avaliku kergejõustiku stsewõistluse, millest võtaks osa ka sportlasi mujalt.

kes tulid teenistusse juuni lõpul. Selle-

Löögi tagajärjel Woipä kaotas meelemõis
tust, kuna kallaletungita kadus, Esmasabi andmiseks toimetQti õnneta lähedal
olevasse elamusse, kust ta Mremat teed

kutsemehed teenisid sellega aega 10 kuud.

Vabanenud ajateenijad sõitsid esmas
päeval oma kodukohtadesst.

ht on püsinud kogu aja meelemärkuseta
oleku». On karta, et tugeva hoobi taga

järjel tal on pealuu lõhkenud ja vigas
tus elukardetav. J. Waimel, kes sai kast
laletungll küljest haavata, on jäetud ko
dusele ravimisele. Ka tema vigastus ou
raske, kuid mtt;e elukardetav.

J. Walmeli ootab raske karistus.
Kuni paranemiseni ta on Neiud vatt
alt vabaks.

öökülm Shwardab toNoraseid.
Suurele sulale järgnenud öökülm
ähvardab taltoraseld sa ristikheina põlde.
Madalamate põldude omanikud ou oma
talioraste pärast tõsises hädaohus. Taliorased läkfid lume alla lopsakatena.

Sfttii juba üfttttftttf»
Kuramaal algas jääminek. Nöutd
jõed ajavad juba üle kallaste.

Lugege ,Põhja Eestit.^

Hr. 23
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P. Plnna restoran"awaS>ksed.

10I1SIIB HDEI1SIH H.-1SHH.

^Alewi peasadama *kohal asuma en

Ingeri poiss—SSSR’i spioon?
Põgenes päise päewa ajal Kallakula kohalt üle piiri.
Neil päewil põgenes päise päewa
ajal Eesti-Ingerist Kullaküla kohalt üle

piiri Rõuk. Venemaale 14-aastane

poisike Johannes Jänes. Poiss oli

põgenemiseks walinud sama tee üle
Aullajõe, kust kaudu hiljuti üks pere
kond piiritagusest Jngerist põgenes ho
busega Eestisse. Umbes aasta tagasi

J. Jänes tuli salaja siia <3669i'ifi,
kus ta Vanemad elawad Kukrust külas.

Sel korral poissi lubati jääda elama
Eestisse, kuna ta põgenemisi Rõuk.
Venemaalt põhjustasid küllalt kaaluwad asjaolud. Poiss elas senini Kulla-

ülas oma sugulaste juures, kuid

nüüd kadus ta äkki, kodustele teata

mata, lumelt leiti ainult jalajäljed.
Ka olewat üks kohalikke elanikke näi
nud poissi jooksmas üle Kullajõe, kui

ta oli jõudnud juba teispool piiri.
Ametiwõimud asusid selgitama poist

Wabjn ^keeletark^ sõitis Tartu.
Läinud laupäewal sõitis professor

Mägiste kutsel Tartu hiljuti Nõuk.
Venemaalt põgenenud G. Warwalow,
kes elab praegu perekonnaga Kullakülas. G. Warwalow tunneb põhjalikult
wadjakeelt, millega professor kawarseb

tema kaudu lähemalt tutwuda. G. W.
jääb Tartu kuuks ajaks.

Supetatewile hädaabitöödeks
4000 krooni.
Laupäewal saabus N.-Jõesuu alewiwalitsusele 4.000 krooni hädabitõõde

krediiti, millest peab jattuma tööde
korraldamiseks ministeeriumi poolt
määratud ajani, s. o. 15. maini.

Hädaabitöödel Vähendati töölisi.
Mõni päew tagasi N.-Jõesuu hä

äkilise kadumise põhjust. Oletatakse, et

daabitöödel wähendati tööliste arwu.

Berliini loomaaeda toodi hiljuti oma
kodumaalt üks noor ahw, kes juba lühi
kese aja jooksul hakkas oma hooldajaga

poisikest on kasutanud kullerina koha
pealsed kommunistliku salaluure agen

inimest tööl, on jäetud ainult 30 meest

sõprust sobitama.

mad päewad asjasse selgust.

Pärdlk -« suur sõpruse sobitaja,

did. Loodetawasti toowad juba lähe

Läti wabariigi enesekaitse.
Kõik fasehistlikud «välismaalased maalt wLlja.—Läti haak
rist i« vSccgton- fntetotfe.
Pärast ägedaid toa! seim wõttis
Vastu sotstaaldemokraande ettepaneku,
mis teeb Valitsusele ülesandeks, esiteks,
«maalt wälja saata kõik fasehistlikud Vä
lismaalased, kes on Vaenulikud Läti demokraatlikule Vabariigile," teiseks sulgeda
kõik organisatsioonid, mis on Vaenulikud

demokraatlikule Mgikorrale, nagu Läti
ratz wüssotsialistlik era kõnd ning ühingud

«llgunskrups" (Haakrist) ja «Leegion",
ja ära keelata nende häälekandjad. See

ettepanek «Sett Vastu 4 i Wlega 14
wastü.

Unistus Kollasest WilMlW.

Poska tänawa töödel, küs oli sada
kiwe klompima, samuti on elektriliini

tööliste arwu Vähendatud 4 mehe
peale. Peale selle on kümmekond meest

praegu alewi wahel tänawate korral

Mitzut tegevusest ja tähtsast osast, millist
ta etendab hiinajaapant konfliktis.

Hashimmo Mitzui, kuulsa Mitzut
konsortsiumi" juhatata, kuulub maailma
rikkamate meeste hulka.

„Mctzui konsortsium- on vanemaid
sellelaadseid organisatfioone, asutatud juba 1602. aastal, seega 330 aastat tagasi.

Trusti asutajaks oli parun Hashirumo kauge efiisa püsstmeister Tobuke

tõttu tähtist osa.
Vasta walt oma perekonna traditsioo

nidele on ka Hashirumo suur patrioot ja
Jaapani Võimu laiendamise agar poole

hoidja. La unistab tulevikust, mil Jaa
pani riik oleks sama vägev kui antiikne
Rooma.
Tema isa Võttis elawalt osa esimese
hiina-jaapant sSj« eUewalmtswfrst» attas
ka süvendada konfiitti Venemaaga enne

sõja puhkemist ning soodustas Korea
«allutamist.

Hashirumo omalt poolt teeb praegu

Mc tzui, kes koondas oma kätte Jaapani

kõik, et kindlustada jaapani wõimn

relvatööstuse.

Mandshukuos, ning tema kawa kohaselt
olewat organiseeritud ka Jeholi retk.
Too, inimene, kes peale hiiglawaran-

Oma järeltulijatele pärandas ta hiigla
Varanduse, mis sajandite keskel on kas
vanud tohutawalt suureks.

Parun Hashirumo on tähtjaim tege
lane jaapani kaubanduses ja tööstuses.
Temale kuulub huik relvatehaseid, stidiusst plantaashe ja tekstMwadrikuid, viltu
kindlustusseltsi, raudteed ning tä on pal
jude suurte pankade ainuomanik.

Parun Hashirumo mõju ulatab kau
gele üle Jaapani piiride, temal on tööstusettewõtteid Koreas, Hiinas, Indias,
Siberis, Mattdshnurias, Wladiwostokis
\a isegi Ameerikas. Koguni Filipiinidel
ja Havai saartel mängib ta oma rahade

duse ja rea patriootiliste ajalehtede,
omab veel haruldase tahtejõu, olewat
mõjukamaid inimest Jaapanis ja taani
ajakirjaniku sõnadel mängivat välispo
liitilistes küsimustes suuremat rolli kui
mikado ise.

hastamisega ametis ning samapalju
naist õmblustöödel. Üldse on praegu
R.-JSesuus hädaabitöödel, ühes hari
tud tööjõududega, 53 inimest. Töötute
arw 15. märtsil ott 536.

Z ostetud

■ SUITSUPABER

1 tundub suitsetajaile kõige parem.

I Narva* Joaiä J2.

Kalurid raske- seisukorras.
Kalurite perekonnad, keda on arwult sada, on sattunud äärmiselt ras
kesse olukorda, kuna kogu talwe kestel
kalurid pääsesid merele kalastama ai

nult korra, sest laht pole pehme talwega kindlamat jääkatet peale tõmba-

nud, mistõttu jääpüük on nurjunud.
Paljud kalurid on registreerinud töö
tutena, kuid alewiwalitsus piiratud
Võimaluste juures ei suuda nendele
ka teenistust võimaldada.

PkUletb lõpukorral.
N.-Iõesuu alewiwalitsus esitas haridus-sotsiaalministeeriumile palwe, et
riiklikkudest wiljatagawaradest Võimal
dataks olemile 10.000 kg rukist, töötu
tele, nõrgajõulistele ja kehvadele las
tele Väljajagamiseks. Alewiwatttsusel
praegu oiSvast Viljast jätkus senises
ulatuses toitlustamiseks? ainult 15. ap

rillini. Juhul, kui ministeerium et

leia Võimaliku olewat alewiwalitsuse
palwele wastu tulla, tuleb paratama
tult-Vähendada abisaajate arwu poole
peale. Praegu alewis toitlustamisel ja
maksuta leiwasaajaid 575 inimest.

Ameerika uus lennukite emalaew.
Newportis (Mirgiinias) lasti hiljuti
vette uus ameerika lennukite emalaev.
Auna kõik teised ameerika lennukite emalaewad on ümberehitatud lahingulaewad,
on fee esimene puht omatüüpi.

Jlnft probleem- Ameerikas.
Kuidas elawad neegrid rlhendriiktdeS.
Berliini ajattrja «Die Voche" kirja-

Ühendriikides on 120 miljonit ela

Kuurort Valmistub suwe waStu.

saatja jutustad huwitavaid tähelepane

nikku, neist 12 miljonit neegrit. Seega

N.-Jõesuu supelalew hakkab juba
tasahilju Valmistuma suwitushooaja

kuid neegrite elust Ameerika Ühendriikides

iga kümnes laps, kes sünnib seal, on nee

Neegrid, kes valgete poolt hüljatud, ei

ger. Enne ilm,sõda ela» suurem osa

wastu. Neil päewil lõppes kruusawedu
pargiteede sillutamiseks, mis toimus
alewiwalitsuse oma summadega. Ka
mujal alewis on juba märgata mõnin
gaid ettewalmistustöid suweks.

hooti enamasti koostööst valgete inimes
tega, vaid püüavad oma ela korraldada
täiesti iseseisvalt.

põhsapoolseisse linnusse, NewPortt,

: ümber
Alutaguse.
ÜCRÜ «.hula osakond pühitseb 7. aastapäewa. ÜENÜ Kahuta osa
kond, Jõhwi wallas pühitseb 25. märtsil
oma 7. aastapäeva Upu õnnistamisega.
Kahuta osakonna lipuõnnistamiset peab
waimutttu talituse Jüaku koguduse õpetaja W. Kuljus, ke» Sfineb ka peokõnega.
Esmakardselt mängitakse Kahuias ka ope
retti, milles löövad ka kaasa Kukruse ja
Jõhvi tegelased.

ÜENÜ uued osakonnad WiruMaal. Virumaale on järgmised uued
ÜENÜ osakonnad asutatud: Jõeperes,

— beina, Aseri — Rannu,

Mis puutub Musta probleemi", siis
leidub küllaldaselt neid neegreid, kes sel
lise probleemi olemasolu ei tunnista tähtsaks, kasvatades oma lapsi sajaprotsendilistets ameeriktasteks. Kuid tei,ed nõua
vad tunnustust oma saavutustele kuns

neegreid lõunariikides. Sõja ajal valgus
Chicagosse ja teistesse, palju neegreid,

kes leidfld.tööd relva- ja muu sõjawarustuse tehastes. Sõja lõppedes ei pöõranud nad kodukohta tagost, vaid jäid
uutesse elupaikadesse edasi.

Põhjariikides on neegrid kogunenud
väga mitmesugustes ametites, kuid lõu
ti, teaduse, teatri ja muusika alal. nõu nas on nad enamuses maid teeni ad sa
töölised. Tuntud ameerika kirsanik Sinc
des endale samasugust inimväärset seisu
lair Lewise Vahetalitusel õnnestus saksa
kohta riigis kui on valgel rassil.
ajakirjanikul kontakti lüüa neegritega.
Kuid osariikides lõunas tehti eurooplasele
^Sinimandria" Jõhvis ette kohalike valgete elanike poolt takistust
kandmisele. Nelipühi esimesel pühal ssbrustamifes neegritega, tolle isegi keekantakse ette Jõhvi» Vabaõhuetendusena %lati neegrite seltsis liikuda uulitsail ja
Hugo Raudsepa «Sinimandria" 4. ük>. teistes awalikes kohtades.

pat. rõdult. Päeval on spordipidu Jõh

Põhjas leidub neegrite perekondi, kes

Tallinna elektrijaam võtab põ-

peavad endi! valgeid teenijaid autojuh
tidena ja toaneitstdena Seal on olemas

vis.

levkiwi KÜrte-ISnlt ja Kohtla-

Järwelt. Tallinnna Unna elektnjaam
wõtab põlevkivi vaheldamist Kohtla*
Järvelt ja Kütte-Jõult. Kumbagist töös

musti börsitegelasi, arste, arhitekte, psükolooge ja leidureid, kunstnikke, kirjanikke,
õpetajaid, professoreid, advokaate jne.
Ameerika ülikoolides tegutsevad neegridõpetlased suure eduga, mõned neist kogu
ni on omandanud ülemaalise kuulsuse.

Wasfiwere,Rääso, Vinni, Pa

tusest võtab eleltrijaam põlewttwi 3 tund.
Elektrijaam peab sordilt paremaks Kütte-

jo Ingeri. Virumaa ojakondaüett te

Jõa põlevkivi.

gutsevad energiltselt Varesmetsa, Som
pa, Koeravere, Jõhwi, Venevere, Kärn,

litfnsega. Teatavasti on Jõhvi alevi-

nib oma igapäevast leiba teenijatena,

vaUtsuje poolt torraidataware hädaabi
tööde ülevaatajaks ja ka palgasaajaks
alevi rewisjoni-komisjoni liige M. Treilm a n n, kes peab ka oma tegevust revi

töölistena, saopapuhastajaina konduktori
tena jne.

deerima.

üle veerand miljonit neegri. Seal on
omavalitsus täiesti mustade käes, polit
seinikust kuni kooiiinspektorini on kõik
ametnikud neegrid, famutt kui arstid,
pastorid, kõrtsmikud ja juuksurid. Valge
inimene satub finna linnajakku harva,
ja ta pole seal oodatub külaline.

jusil, Kukruse, K o h tl a-J L rve

Aluvere- Ärina, Mävapea ja Kiltsi.

Raunas saab kata. Rannast on
mitmel pool meri jääst vaba. Walaste

IL. Mauer’i kauplusest

lähemail päewil.

damise ja teeäärsete weekraawide pu

Jaapani mnltimiljsnärt fnnrejooneUjad kamad.
Kopenhagtni lehe» .Dognes Ryhetersi" Tokis korrespondent jutustab hu-.
witawsid. üksikasju parun Hashimmo

dise „Liwoonia" ruumes awati juba
neil päewil uus restoran, mille pida
jaks P. Pinna. Napsimüük algab juba

kalurid jäid 10.000 kala mehe kohta.

Jõhwi «ralewkond saab tipu.

Jõhvi malewkonya üpuõnmstamme on
juunikuul. Lipu annetab malevkonnale
Jõhvi patarei naiskodukaitse jaoskond.
Lipp on valmistatud Narva naiskutse
koolis.

JõhwtS ei olda rahul alewiwa-

' Alutaguse piimaühingul vähe

Pitmatoojatd. Viimasel ajal on Ida-

Alutaguse piimaühingul õige vähe piimatoojaid, liikmete arv on kutivanud
snurestt kokku.

Ent suurem osa neegritest siiski tee-

New-Pargis mustade linnaosas elab

es1

ArmasUts
tules ja weres.
(Sõjasangari päevik).
E. Slyuai »«««»«.

mul kuidagi kadunud. Ent hommikul
«eel lähen kirikusse ja kuulan messi ära.
Ma tunnen end nii halvasti, et muusika

Võiks mind rahustada ja anda mulle
jõudu unustada tõik miss Sharpist; Igat
juhtumil roomfl-katoliku kirikus Valitseb
meeldi lv, vaigistav õhkkond. Ma armas
tan prantslast. Knt läheneda neile õieti,

nad mõjuvad kui arstim — nad on tul
vil säärasest tervest mõtlemisest ja tund-

Saatuse iroonia. Tähelepanematuse
tõttu ma neil kahel päeval olin kasuta
nud seda tschrkiraamatut, - oma iflttiku

asemel. . .

'^X

Mul on asjata üksikasjaliselt peatuda
ümberwahetatnd tschekiraamatute enam
kui pahandava asjaolu juures. Sarnased

asjad on — saatus ja ma hakkan usku
ma, et saatus ei ole midagi muud kui
meie oma toimingute peegeldus. Kui Su-

zette ei oleks otnud minu sõbratariks,
ma ei oleks annnd talle kaheksat tuhat
franki, aga kuna ta oli see ja ma tegin

tikkus nende juures osutuK vaid orna
mendiks ja puhkuseks, ilma et see.kunagi,
segineks praktiliste elutarwetega. Järele
mõtlematud inimesed räägivad, etprants-

lased on hüsteerilised ja liig kirglikud.
, Ei midagi sarnast. Nad usuvad materjaalseisse asjusse ja «ilusatesse käe
liigutustesse". Kui nad tunnevad nälga
usu järele, nad peavad lohutava palve,
tundes naudingut sama! ajal kõigest, mis
satub neile teele ette, ja taludes mõttetargaina pahandusi.

Minu juure tutt väike lapsuke sa istus minu kõrval minutit kümme, filmitsedes kaastundlikult mind ja minu karku.
Ma kunlstn, kuidas ta sosistas emale:

— Sõjas Haavata saanud. Nagu
Iran.
Orel ei olnud sugugi nik väga halb
— ja enne väljumist ma tundfin end
rahulikumana.

Lõppeks, miss Sharpi poolt pole tark
säärase põlgusega suhtuda Suzettesse.
Peaaegu kahetümnenelja-aastasena — pea-

tegi elades Prantsusmaal — talle peaks
olema teada, et on olemas Suzrtted —
ja ma olen veendunud, et ta et ole mil

leski suhtes kitsarinnaline. Mis võis
panna teda nii arvustavalt aszale vaa
tama? Kui ta oleks isiklikult huvitatud
minust, fiis see oleks iseast, kuid tema
praeguse täiettse ükskõiksuse juures, milli

ne tähendus sel vöiks olla minu kohta?'
Kui kirjutan seda, mus tõused uuesti vi-

päevaks.

Õhk oli pahaendeliselt lämmatavEumn ja taevas Effeli torul taga kum
muv raskena ja süngena. Kui, sõites Me
jõe, saabusime Boulogne'i metsa, näis,
nagu naudiks kogu Pariis puhkepäeva.
Ma käsutastn schofferil keerata tSlgalleele

sa sõita pikkamifi ja fiis lasksin tal päri
selt peatada tee ääres. Oli Väga palav
ja ma tahtfin puhata pisut — liikumine

tema vaike vend. Ta näoilme oli õm

nestd teerada mööda, mis kulges meie
teele. Kõige pikem neist, see oli wälsaspool igasugust kahtlust, oli miss Sharp,
kuid see miss Sharp, keda ma ei olnud
varemalt näinud mitte kunagi.
Kummagi käe kõrval tal olid umbes

ja kaastundlik ja ott näha, et kõiki kolme
seob sügav Mndumus.

kolmteist-aastane poiss ja üheteistaastane
tüdrukuke. Poiss hoidis käest kinni, ta ott

tombak ja paistis olevat õrnuke, haige
haiglasena ja ott vaga hapraks, ent miss

kaebelda.

Lõppeks,.» ma olen ju mees...
Ah, milleks omett sellest kirjutada! Olen
nii erutatud ja pähäne, et ei leia sõnu.

vale, ja kirik ise kesknsteles minuga. Ma
katsusin kujutleda teda enesele Löuis XV

ka» Coratte tõesti elab siin, ja korralda-

Sharp — minu naissekretär — õitsev,
noor ja kütkestav oma odavas sumekleidis. Tema ftniseid filmi ei varjanud
prillid ja enam kui lihtne kübar sobi»

Praegu on puhapäewahommik ja

aegsena — ja wÄn ütelda, et ta nägi

keskpäeval üüttn muinasjutulise hinna

välja samasugune, ainult räpasemana.
Elu ott täis etikett^ tseremooniat- mis
tüütasid rohkem kui miski muu mtno,

saada, ja sõidan Pariisi. Tahan võtta
mõned raamatud oma raamatukapist —

ja ka huvi siinsete kohtade vastu on

ja ttutnnne. Vive la Fraftcel

talle ja näi» küllalt moodne.

nud sellele, et tunneb nõrkust minu vas-

Kõigest, mis ta kandis, hoovas ilu

tn, isegi fiis kui olin väga kiindunud

ja head maitset, isegi stis kul see et maks-

teistesse.

nud palju.
Tähendab jämedatoimeline kostüüm
ott määratud minu jaoks/ ei olnud aga

kuid selle eest meid ületasid nende kMbed

Pühapäev kujunes tähelepandavaks

Rad tulid ikka lähemale ja lähemale.

naeratas millegi üle,' mida kõneles talle

enesele et viibin jälle kaeviku» ega tohi

eest ainukese auto, mida siin on võimalik

tost, kõnelda temaga, ütelda talle, kui
Mtkestav ta minu arust näeb välja.

KnUustn peaaegu, kui äkitselt minu tahelepanu köitis kolm inimesekogu, kes lähe-

Nüüd ma ootan autot ja püüan olla
kannatlik. Mess mõjust mulle hästi. Ma
istusin nurgas, pannes kargu oma kõr-

da asja nii, et ta täna sööks minu juu
res lõunat. Eoralie on Uta. pretendeeri

Hoolimata kogu minu kindlast otsusest,

sätta tõik mõtted miss Sharpist, mus tär
kas metsik tunne, ttrglik toov söösta au

Ma wõistn näha, kuldas miss Sharp

olevus. Tütarlaps nägi wälja famutt

Ma lasen Burtonil kuulata järele,

vadeks.

tegi vaeva minu jalale. Arvan, et ma

ha ja pahameel, ma pean tuletama meele,

seda, fiis mul tuleb kanda kä järeldust.

sugugi harilik talle. Või fiis tal oli ainuti üks kleit, mida hoidis pühapäe

Poiss oli riietatud inglisepäraselt —
kuube mahakeeratud kaelusega ja tfilind-

risse, mis fiin näis väga kummattne.
Kui nad Nginefid mulle, ma kuulsin tema
kuiva köha, mis kõneles ise enese eest,
ilma ei selleks olek» olnud tarvis kulm
taba

Ma najatustn sügavale autopolstrite,
nii et nad möödusid mind märkamata,

või kui mis» Sharp mind nägigi, siis
ei jnlgennd ta minu poole vaadata. Ma
tundsin end täiesti väsinuna ja kõigist
mahajäetuna, mind haarasid samad när
vlikud wärinahood, mis ennist sünnitasid
mulle ränka kannatasid Märkasin jälle, et
mn põsed olld märjad pisaraist.

MAine alandus! Mlline häbi sar
nane nõrkusi

Järgneb.

\
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Puskarivabrik Voka külas!
Wiinapruvlijat karistati 6.futfe wanglStnsega ja 1000 kr.
trahwiga.
10. detsembril 1. o. piir! noa ItDUtfb
märkasid Moka vallas ja asunduses elut

sev ' taluniku Jaan Pakase sauna
korstnast kerkimas suitsusammast. Kuna
polnud saun päev sa külas liikusid koht

lased kuuldused, et Jaan pruulib seda
»wa' kurguloputufl", siis p divalvurid
otsustasid korraks minna kaema, mis seal

õieti sünnib. Ja vae v ei osutunud tühiseks. Saun varjas eneses üsna korralikku
viinavabrikut. Ekuttlgakest küll et leitud,

kuid nõude põhjad lõhnasid kahtlaselt.
Kogu sisseseade konfiskeeriti sa J Pakane

anti kohtu alla. Ülekuulamisel ta tunnis
tas oma patu puhtsüdamlikult üle< ega
salanud ka kohtus. Mitmuses sõnas mees
palus kergemat karistust, sest tal olevat

kadunud nüüd igasügune isu edaspidi
samagonni" valmistamiseks. Rahukogu
karistas kaebealust 4-kuulise vangistusega

sa peale selle lOLOkroonise aktsiiistmak-

suga. Maksujõuetusel tuleb aga mehel
istuda sellele üsaks veel 6 kuud.
*

tuses. Neid käis J. Loschsin müütamas
Tallinnas, kus ta ka tabati. Kohus mõis-

tis mehe 1 aastais vangiroodu

ühes õiguste kitsendusega.
»

»Ta on olles 18-aastane, kuid tuntud
juba kardetud kaklejana, kes terroriseerib

koduküla ja ümbrust", nii iseloomustab
tunnistaja kaebealust.

Kohtualusena figureerib Wasknarwa

poiss Boris Raibuschkin, keda süü
distatakse politseikonstaabiile kiviga selga

viskamises. See oli läinud aasta jaanipäewapeol Wasknar-va külas, kus tekkis
piduliste seas kakelus. Peo korrapidaja
ollkonstaabel Johannes Kuibach hakkas
rahurikkujaid toimetama lähedal asuvasse

kaitseväe meeskonna vahimajja, kusjuu
res kinniwiidawad hakkasid vastu, nii et
korra jaluleseadmiseks tuli appi kutsuda
kaitseväelasi. Parajasti kui ollkonstaabel
J Kuibach ^maadles" ühe mürgeldajaga
wahlmaja ukse ees hakkasid eemaloltjad

pilduma kividega Eriti aktiivne oli

Tuntud vargapoiss Rudolf Wolf-

«mässajate" seas B. Raibuschkin, kelle
visatud kivimüraka» tabas konstaablit

seeria lihtwargusi, mille harutamiseks
Rakvere-Paide rahukogus läinud reedel

selga. Seda kinnitasid ta tunnistajad

kulus ligemale 2 tundi, ehkki kaebealune
võttis kõik ettepandud süüdistused omaks
sa protsessid läksid tavalisest libedamini

süütuna. Seetõttu tuli ka kohtuotsus
üsna .krõbe". 6 kuud v a n g istust.
Kohus otsustas ühtlasi süüdimõistetu

Tartu tän. b elutseva Aliide Sinlmetsa,

suhtes jätta ära tõkkeabinõud ja võtta
ta kohe vahi alla.

r ie d toimis6 jaan. k. a. Jõhvi alevis

Narva tän elutseva Hans Lutsu sa
Tartu tän. 6 elutseva alevisekretär Vol
demar Härma elukorterite uste eest ta
varastas võtmed, millega kavatses hil
jem varguse otstarbel tungida kortereisse.

Rakvere tän. 3 elutsevalt Anna Gilmatolt ta kavatses samuti varastada elu»
korteri võtme, kuid peletati teolt. Peale

selle R. Woifried pani varguse toime

Narva tän. l asuvas Jaan Suflku pa
gariäris, kus talle langes kassast saagiks

1 kr 75 senti. Karistuste koostusel R.

Wolfried mõisteti2 aastaks vangi
roodu ühes õiguste kaotamisega.
Endine vene ohvitser sa nüüdne tun

tud varas Z oan L o s ch k i n oli tuiwunud Tallinna keskvanglas Toila asun
duses elutseva A fons Tiimufega. Wanglast vabanedes O Tiimus palus emalt,
kes elutses ajutiselt Narvas mõningaid
majariistu nende ühisest elukorterist. Toila

asundusest, mida ka ema luba». Asjade

järgi läks A. Tiimus ühes J Loschttuiga. Nagu hiljem selgus, mehed ei leppinud selle vähesega, mida A. Tiimuse
ema lubas, vaid vedasid majast koorma
täied asju ära, kottu (1.420 krooni väär»

Kui alewlisadel esimesed talvekuuformatsioonid supelinspektori poolt an
tud, siis jäädi talwitajaid ootama. Nende
rünnak värskele talwekuurordile jäi mui
dugi tulemata, samuti nagu ka kuurordi
kelgumäed ja liuväljad ning soojad suvi
lad sündimata. Isegi talve-kuurords-awas.

taja hr. Stng-Song on oma voonakese
vastu külmaks muutunud ega külasta
teda enam, kuid tema auväärt vaim
lehvib siiski nähtavasti hoolsasti alevi

ja linna vahel, egas muidu ajakirjan
dusse satuks igasugu rabavaid ^uudi
seid" kuurordist, nõgu näit. see lugu
viiekümnest pühast hülgest, keda jõesuuIafeb mererannas käivat kummardamas
(ent keda alevielanikud siiski oma lihase
silmaga pole näinud), siis eriteated poo
lest tuhandest pühapäeva-talvitajast (kelle

arv kohapeal on kaks — kuni kolmküm
mend) ja palju muid sõnumeid sündmu
sist, mida esmakordselt Jõesuu näeb ja
kuuleb ajalehtede veergudelt ning lööb
imestuse» käsi kokku: vaat', mis meil ei

Mõtleks, milline pauk!
Meie filmitööstuses on ouk.
mida ei saa muidu kinni toppida,

kui tuleb kinoskatsate taskuid kloppida!

Milline rahvuslik häbil
Kaks—kolm vuntsi ei tule omaga läbi,
piinates filmlaparaati,
ja tõmbavad nüüd traati,
vajutavad rahvuslikku nuppu,

Rahwas ihkab Marokkosse.
Hulk järelepärimist WLNSEestt Ahingule.
Eesti konsul Marokkor dr. Peet»

tts-eesti ühingu koosolekul ja sealt sattus
ta ka ajalehtedesse. Kuna meil inimesed
selgitades pikemast wäliarändamise või massiliselt tööta |a igast väljarändamise
malusi Marokkosse. Võimalused olla mõttest huvi tunnevad, fiis on dr. Peetfi
avarad, põllupidamiseks, olla soodsad ttn- . seletused suurt tähelepanu äratanud. Mas
gimused, samuti leiaks seal tööd ka in silisest pöördutakse välis-eestt ühingu
telligent ja ärimehe maimuga inimesed. poole täiendavate järelpärimistega Ma-

saatis hiljuti kirja wAis-eestt ühingule,

Iseäranis hea olla Marokko Nttma kop

et kinohalgeilt lastaks kuppu!
Jao, need kknooperaatorld
on head oraatorid

^Rahwa Sõna" jääb seiSma.

ja raiskavad ka tinti,
et nende filmilinti

Sotsialistide häälekandja «Rahva

saaks näidatud võimuga,
kas heaga wõl sõimuga!
Es makfa siis teha suuri silmi,
kui varsti näeme kodumaa filmi
ja kroonikat kuhjaga,
mis teotseb Ruhjoga või Puhjaga.
Wõi jälle, kuidas fotolääts tabas
seal kusagil Kassisabas
lausa tänaval pulmltsemlse,

kommete vastu julmitfemise!...
Ei leia lihtsalt sõnu,
et kirjeldada mõnu,

Sõna", mille väljaandmine päevalehena
on toonud suuri kahjusid, jääb kirjastus
ühingu »Rahwa Sõna" juhatuse otsuse

kohaselt seisma 1. aprillist k. a. Leht
muudetakse nädalaleheks ja hakkaks ilmuma

kaks korda «ädalas. Paris ilma hääle
kandjata ei taha partei jääda.

Varem sai sotsialistide partei oma
häälekandja ilmutamised toetusi 2. inter
natsionaalilt. Rüüd on aga toetussummad

Martna valla Oonga Mas elas po
litsei valvealune W. Proos, kes oli asu
nud elama ühte kohalikku tallu. Noor
mees katsus inimestega hästi läbi saada
ja kujunes varsti peretütrele peigmehed.

Ühel heal päeval oli aga peigmees ka
dunud. Rüüd tuli peretütar ise sellest po

litseivõimudele avaldama. Noormees

mida see kroonika hakkab jagama!

Peaasi, et ei jääks vaid magama!...

osta tööliskond kriisi raskuste ajal aja

Silm.

lehte enam endisel määral.

olevat kaysg võtnud, tema sokid |« kindad. Reiu palu», et noormees ttnglmata
üles otsitaks ja toodad tema juure tagasi..

Rein arvas tf& et politsei waivealnsrid
ei tohi Magi lasta minna mujale elama.
Reiu võtvat juba edaspidi noormehe
oma: hoole, et ta enam uuesti ei saa
plehku joosta.

MmirtuM koola naa. .

SSjaringkouna-kohtu Tartu väljasõi
duistungil algas laupäeval mstmekordse
mõrtsuka Arsrni Fomini protsess. Tema
kahest teadaolevast jõledast veretööst ost

üks — Wamja kaupmehe Karl Kübar-

termini ^rahvussotstalist", vaid et

sepa ja tema abikaasa tappüne — toime
pandud sõjaseaduse piirkonnas. Selles
asjas Fomin sattuski jõjaringkonna-kohtu
alla.
Kohus kuulutas otsuse, millega kaebealune Arseni Fomin mõisteti surma ma
halaskmise läbi. Otsus näis kaebealusele

üleskutse asutada, rahvussotsialistide
erakonda ilmus juba 1887 aastal.
Selle üleskutse autor oli tundmatu,

kuid tema on juhitud tolleaja tuntud
saksa majandusteadlase. WinkeMechi
ideedest. Üleskutses öeldakse, et kuna
kõik poliitilised erakonnad on jooksnud

ootamatust tulevat. Ta kahvatas näoll.

ummikusse, on tingimata vajalik uue
rahvusliku partei asutamine. Tolle uue
erakonna soowttab üleskutse autor ris

Kohtu otsus lõplikul kujul kuulutatakse

esmaspäeval. Sellest ajast jääb surma
mõistetul veel 24 tundi aega kässatfioo-

tida .rahvussotsialistlikuks". ,

nikaebuse esitamiseks riigikohtule.

Lõpeb üleskutse järgmiste sõnadega:

.Edast, vürst Bismareki juhatusel,
kes on esimene veendunud rahwus-

j Eeloleval-nSdaiai mest on oodata
senise simre pilvitust vähenemist» sage-'
daste, ududelüpprmist, ajutisi kergeid tnmesadusid ning ka tunduvat ilmade kül

fotstalistl-

. Aastal 4910 asutati Tshehhoslowak'

kias ka tõepoolest »sMa tööliste rah
vussotsialistlik erakond".
Nii nimetab ka Hitler oma erakonda.

oodutt pikisilmi nagu moodsat valget
laeva, ega see andnud alewiisadele uneski

rahu, nii häiris meeli. Ja lõppeks ta
ometi tuli. Woolu vastuvõtt oli kõigiti
pidulik, transformaatöriputka ümbrus
kihas rahvast ja posti otsa olid kuuse
oksad riputatud; kahlu vaid,et Th. Luts
oma filmiaparaadiga koha! polnud, , keda
küll seks puhuks Jõesuhu tahetud kutsuda.

Film elektrivoolu pidulikust saabumisest kuurhoone juurde transformaatorputkasse, ja lisaks sellele ülesvõte kohali

kul «kaitfumäel" avastatud suufajälgedest — fee oleks olnud suurepärane ri
kastus ttmroröireklaamile. Kahju, et as
jast miöägi välja ei tulnud, samuti nagu

Tutt i« weK hävita- sette ilusa maakoha.

menemist. Ertti on drta selgetel öödel
veel wördkmifi tugevaid külmi, millised

Luuri kahjusid sünnitanud ja loetamgtuid surmaohvreid nõudnud maavärinate
keskkohaks Aattfornias on idülllline supelrand Santa Monica Los Angelefi lähedal.

nüüd peale lume tHiellft sulamist võivad
hädaohtlikuks muuLuda LaliwUja orastele.

küte asjaajamist juhtida.
Eelarveraskustega ühenduses kärpis

ringipatseeriwail supelsakstel ihulistes

sel ajal rohkestt, eriti Ühenduses laste ja

keskpaikades muredad tundmusteiMd üles

töötute abistamisega, hädaabitöödega jne.

ja alla trgawima ei hakka.

Kuna aleviwaMsus sai intelligenttöötu-

Aga noh sinna on gega, kes teab,

tele töö võimaldamiseks riiklikku toetust,

milliseid uusi leiutist meie , tuurordljuhid

siis on nlevlivalitsuse juures töötamas

reklaami nimel veel välja mõtlevad.

abijõud Hädaabitööde korras! Alewiomavalitsuse töõrohkuse illustratsiooniks olgu
toodud, kas wöi seegi seik, et alevivalit-

*

Kõneainet alewirahvale anM^ erakordselt punaste lipsude kÜstnmb^Mdse—

punane värv on alevielus domineerima
hakanud ja pole midagi eülift, kui feeta
kõrlalust puudutab. Et püyased lipsud
hädavajalised on tõfiveresisele iöõlis-

suses t öölissportlaste..ae g-

kirja masinal ümberkirjuta
mine tuli po ole li jätta.

alev ka oma palgaliste palku, kuigi osa
liselt. Suurimaks .ohvriks" sSSljuures
osutus alewiarst, kelle palka vähendati

tervelt 40°/» (50 kr -30 kroonile). Sa
mal ajal. kui akadeemilise haridusega arst

saab palka 30 tr. (kohalikes oludes puu
dub erapraktikä - pea täiesti ja nim. arst
ei prakttseeri üksi), saab näit. vangival

vur näit. palka 40 kr. Kurioosne et ole

Rasked ajad annavad end Mkjal
tunda...

mitte see, et vangivalvur nii palju saab,

aga et nett lipse ja linte riigi -hädaqbi-

Raskete majanduslikkude olude kiuste

töölised peaksid valmistama, selles nagu
peituks pisike amsaamatus.

mättad. . See tasu kulub parajastt korterikuludeks. Liialdusteni ei mattaks ka ikka

sportlasele, selles pole nüüd küll kahtlust,

*

Meie kuurordi- „ametlik" informat

Jõesuu on seltskondlikus elus hasartses
tegutsemismaanias. Korraldatakse pMstd
ja teeöhtud üksteise järgi, tempos, mil

sioon püüdis küll tervtt lipsude valmistamtst sumbulada ja see on ka inimli

list Jõesuus pole nähtud juba aastaid.
Pea iga seltsi juures tegutsevas nais-

kult arusaadav, sest kuurordijuhid —
olgu nad tui ereda värvilised tahes —

grupid, ja naiste tegevustung ön meestelegi külge hakanud: K.-f. ^ Kalju" kor
raldab peoõhtuid ja uusi nättelawastust

ootavad suveks ikka hoolega kodanlasi
suvitama ja sellased järjekordsed oma
pärad kuurordielus pole just avalikkuse
silmis reklaamitegewad.

vaid et olev oma arssile. nii w ä h^a

minna! ^ ' ...

jaks on kohapeal imearst, kes ravib
haigeid suggesttooniga ja sõnadega. See

on endine Häädemeeste pastor Ernst

tuleb üksteise järele. Hiljutt tAastafib

Iaesche, kellel olevat oma lmeteaeva või
muga üleeesttmayline kWG^^jKch^paos
tor-arst, kes nüüd enam Õpetajaametis ei

Jõesuud ka draamastuudiolased ^Täite
sulepeaga" ja pakkusid jõesuulasile iga-

toimi, tohtis enda alePisvWWst salajas
hoida, ott see alewieahval varstt teada

päevaste lahjastuuud taluperepoegadp ja

ja- patsiente kerkis kui seeni pärast wihma.

põpsitÄtarde ^nälte mängude" kõrval

Isegi Tartust ja Pärnust on inimest Jõesuhu sõitnud end ar»stma. .ZL arstil ole

oleks rlsklnd Üles ronida helistamist-

Meil Jõesuus jagatakse hädaabitõölist kategooriaisse, nagu see üldiselt vii
siks, ja jällegi siinjuures on kaaluv sõna
töötu värvil; seda tuleb võtta muidugi

tõöd tegema.

^hingelisest" seisukohast, kuid suur mõju

gut, ei korraldata waidluskoosolekuid, ei

Aga valgus on nüüd majas ja talvekuurordil teine wurhxo kohe man. Päeva

on ka välisel värvil: lipsul, pluusil ja

tegutse õpiringe, nagu see muis köhis

saapapaeltel.

läbi on valgus traatides, võta millal
tahad või milleks tahad, löö pliit vari

Juhtub siin alevipoltitikas ka iraagikat. Nagu lugu selle töötu naisega, kes
oma juhtide silmarõõmuks värvis s u-

seltskondlike tegevuswäljendistena aval
dub. Kohalik suurem organisatsioon —

jäi ära "kellade helistamine Sebedeufe tor

nis mererannal, sest polnud meest, kes

sema või triikraud surisema, lase võrkvastuvõtjale raadioaparaadile hääled

sisse või kuivata kui oled daam —
elektriga westlaineid. Ühesõnaga suurlinnallsed Mõõdud.

Ja küllap nüüd hstrra ThompsonWarenigi suvehooajal (kui ta just sel

k a d punaseks, ja siiski teda ei
rahuldatud. Lubas siis agar naine ava-

Ükult sukad mustaks värvida. Et
vaadake, kuidas trotsis sots, võib fashlstiks muutuda!

veidi tõhusamat elukutseliste lavakunsti.
Tõsist seltskondlikku tööd tehakse ale-

wis siiski vähe. Ei ole siin ühtki loen

Karskusselts ei suuda tõkestada
märjukese tarvitamist omagi ruumes, rää
kimata fiis sellest pühast aatelisest tööst

väljaspool. Ja kui leidub seltsil ka» või
ükski karske liige, kelle inttsiattivll kord
aastas seltsi saalis Üks „afunlkupudel"
konfiskeeritakse, siis teostub säärane akt

enam põhja puutuma ning egas muidu
juhtivad tegelased toetussummade jaga-

seltsi aastaaruandest^

mis oma erakordsete .««disttga" sageli

ning värvimata plekklootrrdustd ringiväntama panna, sest endine elektrivool

elukutseliste ajakirjanike Põimeh Ae

oli selleks suurek ülesandeks lttg jõuetu.

Sra aurata.

ajal ei lõhe) saab r Gehedeuse

Ja kui alla torni supelinspestor oma
huvitawo büroo seab, hr. Ambroofius

Kuuldavasti aga alevi toetussum
mades hakkavad näpud itta enam ja
wate organite juurest katsu ükshaaval

Kui asjad utt arenevad, fiis varstt

Üheks suursündmuseks alevUntelll-

oma kalendrikaupluse avab ning auto

oentfiale sai elektrivoolu saabumine Ravvast. Seda alevi igapäevastelu messiast

maat , ninasörmelst shokolaadikompvekke

hakkab Jõesuuski kaupjlusis punase värvi
kõrval teisi värve minema ja. sukad ning
lipsud oma eredusega ei tee vast silma-

nuuskama hakkab — no ime siis, kuistlle

dele enäm AivArd Maa.

- valgust «oode ~

AmetiivSimndett «Sutakfe
peigmshe tagasitoomist.

Päevalehe väljaandmine neelas suuri
summasid, sest lugejaid on vähe, ka ei

tornis n«d rattad ja muud - värvitud

trumpas. . ^ \

Uue nädalalehe juurde jäävad ainult
paar inimesi ametisse, teisale «Rahva
Sõna" tegelastee on kohad üles öeldud.

läbi ja uusi ei tule.

sioon niivõrd ebaõnnestunult ja tattituli, et. sunnib mõtlema: olek» võinud
jääda ära seegi ^katskustõö" karskus

sünni! Võib olla, et ma küll siinjuures
teen oma kolleegile Sing-Songile Aekohut, sest mõnigi asi võib olla alevivalitsuse n. n .ametlik informatsioon ,

rokkosse Väljarändamise võimaluste kohta.

suhaigetele. De. Peetfi Oti kanti ette toS-

Selgub, et mitte Hitler pole loonud

gustuse pidulikust saabumisest, punastest lip
sudest ja saapapaeltest, seltskonnatööst, ime
arstidest ja vmist tähtsaist ning Wähemtähtsaist asjust.

rordi surinad olid läbi ja vajalikud in

ja halvast pildist.

Btsmarek ott esimene rahwn«f»tstattft.

Lalwektturordi hooaja bilansist, elektriwal-

sündmusi läbi elanud, nii et ei teagi, kust
juttu alata.

Ilusast sildist

kohtus, ehkki kaebealune laski» paista end

Kiri Narva-Jõesuust

On juba hulk aega sellest, mil ma
viimati talvetuurordi uudiseid sehkendasin. Rüüd on Jõesuu vahepeal hulk

3

Mnee«roopalist võlu juures rannas

Tööd on alevioMip-ütsustl viima

Majanduslikud raskused pitsitavad
ka kuurordi'omavalitsust ja sellepärast oll
raskust eelarve kokkuseadmisel, kuigi veel

just mitte nii suuri nagu vollkogujuhataja valimisega) millest' kuidagi üle ei
saada. Ja küll tulebki vist abijuhatajal
vähematt selle volikogu kestel kv-sole-'

vat selle lühikese ajaga kohapeal pofittiw-

seid tagajärgi. Tähelepandav, et härra
Iaesche vaestelt äbitarwitajoilt mingit
tasu ei võta. See asjaolu muidugi suu
rendab patsientide kaalu, Ja kohalikele
arstidele kellel niikuinii töö pisuke, on
nüüd Ümustüd tngery võistleja.

tzunlhdjohE kgvojtseb hr. Iaesche
Iõesuhü Päriselt elamu asuda.

Ilmad muutusid järsku kole soojaks:
päike wtth tqlvekuurordl võlud ühes lu
mega ja pehkinud suvilakatused filtreeri
vad hoWga lumevett.

Meel mõni kuu ja talvekuurordist
saab suveknurort kuurordijuhid unelmaist jõuavad tõelisusesse. ^

Mahkpea! on aga vesine aeg, aja^
viiteks tehatte kihlvedusid, millal jõgi
jääst vabaned, «Aal laev sõitma hakkad ja mAal kuurordi-llujümbotttajad —
luigüiwrud tiiki Nmuvad. Sellest kõigest
jõuame kirjutada läh^tt edaspidi.

Nr. 2Z

ALUTAGUSE ELU
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NARWA TEATER
«VÕITLEJAS-

Eesti Omavalitsuste Klnnltusselts

Neljapäeval, 23. märtsil 1933. a. kell 8 Oht

Esietendusena NOORTE RÜHMA ettekandel

«Doctor
Ameerikast
(Kuurordi patukesed).

G. Kraatri ja A. Hoffmanni komöödia 3 vaatuses.

Lavastajat RIX KULJUS. Dekoraator: VOLD. PEIL.
Pääsmed: 50, 85 ja 25 senti, õpilased 15 snt.

Laupäeval, 25. märtsil 1933. a. kell 8 30 Oht.

Rahvaetendusena

«Vaese mehe ututall»

OMA
JUHATUS: TARTUS, RIIA TAN. 41. KÕNETR. 3 44
f*

Tule-,
elu-,
Invaliidsuse-»
murdwarguse ,
klaasi-.
koduloomade*,
rahe

miiimmmimtimMiiÄmiiimiiimmiiHimmiiHi
luiHiiHnmiimuifiitMMiiuiimtMUUiiiiiiMiiiMiHi

ifluiimniiniHtmiiiinwimHimiuiiiiinnnumnt

Edasikind ustuste vastuvõtmine valla seltsidelt.

Peaagentuur Rakveres, Viru Panga Juures, Pikk tn. 2,
kõnetr if‘9
Esindajad: jõhvis, härra H Lil, Turuplats nr I, kõnetr 4.
Narwas, härra A H chmuth. Posti tn 4 ,
ja kõigis rahvarikkamates kohtades.

«MARION»
V. Bromme operett 3 vaat

JOH. HÄNILASE
i saapa ja nahakaaplos

Pääsmed — 35 ja 25 snt Pääsmed eelmüügil. [Narvas Peetri pl. Ns 6 Franki majas (M. Musta

NARVA TEATER ..VÕITLEJA"
Pühapäeval, 26. märtsil 1933. aastal

Tiumm TÖÖUSHDBSIR# ohihgo

KONTSERT

ES1NEWAD: U. Ewrest — alt, P. Härm — tenor, K. Lamp —

kaupluse vastas)

Goidschmidt — poeem .Mälestus Narvast**, Verd!

— duatt öop «Aida", Wagneravamäng «Len
dav Hollandlane" jne.

_____ Juhatab: N. GOLDSCHM1DT.

WWW Algus täpselt kell 8 õhtul.

Ptfäsetähed: 1 kr.—25 sendini, Õpilased 15 senti, eelmüügil
KOOL! kaupluses, Suur tän. 12 Ja H. Võhma keliasepaäris,
Joata 16 ja kaks tundi enne algust teatri kassas.

N. E. S. nILMARINE*

Soovitab ladust; kingsepa tarbeid, naha kaupu,

kalosse, botlkuid, viltsaapaid, lamba nähku
Kaupluses võetakse ka nahka parkimisele vastu ja

antakse pargitud nähku väija. Toorete nahkade
ostmine ajakohase hinnaga

. Ajakohane laulumäng 5 pildis, saadab^suurendatud

orkester. ’ Lawastaja: XXX. Tantsujuht: R. Koit.

Muusikajuht: L. Wigla* „ Algus kell 8 õht.
Pääsmed: 50 ja 25 snt. Õppurid ja sõdurid 15. snt.

pidamise kursus
Narvas, 6 es Peetri tnw. 10.

Algab lühiaeg
ne kursus järgmise teemlga:

1. Ameerika kahek. raamatup.

3. Kaubandusline rehkendus.
8. Kaubandusline kirjavahet.
Kursus on mõeldud alganulle ja edasijõudnu
tele. õppemaks väga mõõdukas. Lõpetajad
saavad vastavad tunnistused. Kursuste kest
vus 1V* kuud. Osavõtjaid registreeritakse 6 es

- Peetri tnv. 1Q.

Kursuste juhataja.

Olen tagasi jõudnud Berliinist ja teatan meie
austatud daamidele, et olen kaasa toonud

Elaktrl-aurülokkl■ mlse aparaadi

■%, PÕHJA EESTI |
TRÜKIKODA |
Narvas, Suur t. 1. I
I Kõnetraat 65. I
NIMEKAARTE,
PIDUKUTSEID,
ARUANDEID.

Kirjaplanke,

MQÜRILEHTl

ja muid trükitöid valmistatakse
kiirelt, maitsekalt ja soodsate

$ hindadega.

Tellimiste täitmine ka postiteel.

Vann. advokaadi abi

A. KALVESTE

ülekoM
Posti ja Tuleviku tän.
nurgal Nr. 58/13.

Kõnetunnid: 9—11 ja 4—6*

Korras. Posti L Hr. Mk. 2.

‘Soowln möbleeritud

TUBA

Kõnetunnid 9—12 ja 4—5

ADVOKAAT

N. KAHAV1H

ilmu maim, on ootajas ikka wiga.
Mitmed kahjusaajad on juba hakanud
petturilt raha tagasi nõudma.

ei tee enne suudki lahti, kuni talle

Karva teater.
Neljapäemal: «Doeior Ameerikast*

jõudude ettekandel G. Kroaizi la A.
Hoffmanni Valimiseelne komöödia «Doetor
Ameerikast* kolmes maotuses.

See Valimiseelne komöödia, kus ehi.

tusmeister Juurikas %• oma wäimhe
Sõrmistega kandideerimad mõlemad lin
napea Valimistel, on täis koomilist situ
atsioone, kui aga asja etteotsa tuleb ko
möödia peategelane doeior Ameerikast,
siis ta ameerikalik khuimtöö — kihlamlne — abiellumine teeb selle komöödia

vägagi huumoriküllaseks. Lawastaja:
Rix Kuljus. Dekoraator: W. Peil. Kaasttgemad: pr-ld. G. Valentin, L. Iärwe-

pera, V Sebello, S. Amer, J. Lukk,
A. Müür, ft Kütt - hr-d: W Galinski,

A. Herman, H Oras, W. S rg, R.

Nuude, E. Walgesnauiow, M. Viinalass.
Pääsed: 50, 35, ja 25 snt. õpil. 15 s.

Laupäewal «Waese mehe ututall*
Laupäeval, 25 märtsil s. a. kell ya9
õht. läheb jälle kord pikema aja järele
rahmaeiendusena Aug. Mälgu «Waese
mehe ututall" kom. 4. w. Pääs 25 snt.

7a4 p. läheb rahmaeiendusena hooaja

menukam operett «Marion* 3. maat.
Pääs: 85 ja 25 jnt.
Teatri büroo.

Jv loolapeo ttlklaied" .Jlmarisu."
Neljapäemal, 28. märtsil, kell 8 õht.
«Ilmorises* esimest korda rahwaetendu-

fef» «10 laulupeo seiklused*,

damisele kuuluwad mabrikvst 7 ametnikku

Pakkumised slt.,Väike tuba'.

Sau- ja Mfeofcalnseii.

Elan nüüd Salme tän. nr. 2
(Tuisu majas)

Wastuwõtmine Igapäev

J)n J/se

kella 10—1 ja 4-7.

Uganj-põder

V abaduse t. Nr- 29

Nalshaiguste eriarst.
Vastuvõtt 0. Va9—ValÖ ja
kl. 3—5 p. 1. Telefon 312.

Telefon nr 208.

PÕHJA MI
Wastuvõtmine äripäevadel
kella 11-1 ja 5 -7. Narvas,

Joala tän. nr. 19.

M. BERGFELDTKÕRTS.

KflllSIII
mm m W M

Salme t* I

(Malmi tn. nurgal. Tuisu
kpl vastes.)

seni lootus saada wastu krmadet tõõtel-

llmisi, kuld nüüd kuulda masti on telli
miste saamise Võimalused küsitamaks
muutunud, mistõttu paratamatult tuleb
ette wõtta koondamisi ametnike koosseisus.

Töölisi ei kavatseta oga enam val
landada»

Tolliaaa TSfillsmaosika ükioga orkestri
kontsert «Võitlejas"

Pühapäemal, 26. märtsil f. a. kell 8
õhtpl annab Narma teatris kontserdi
Tallinna T/muusika ühingu ffitrf orkeeter. Orkestris mänglmad 45 meest hra R.
Goldschmidtt juhatusel. Kontserdil foüsttdena efinewad: hr. Pan! Härm (tenor),
keda praegu loetakse meil Eesti» parimaks.

Prl. U Ewrest — alt ja hra K. Lamp

— eello. —
Kontserdi eeskawas on: 1. Weberi
awamäng «Eurionthe*, 2. Tschaikomski
and nte bst sümfooniast, 3. Kappi süit
«Eesti Viisidest", 4 Wunshimodern süm

foonia «Sepa töö*, 5. Wagneri «Len
da m Hollandlane", 6 Goldschmidtt poeem

«Mäiestused Narmast" j. t.
Kontserdi pääsmed on lastud müü
gile — Naamatukaupl. «Kool* Suur tn.

14. M. Wõhma ära — Joala tn. 16
ja teatri kassas kontserdi päewal.

Teatri büroo.

Pühapäeval «Marion*
Pühapäeval, 26. märtsil s. o. kell

nistuskohad üles 9 ametnikul. Wallan-

PÄEWAKORD:

Narva Tarvltajateühisus «Alt* Juhatus.

Ioga" petnud, seletab, et »nöiakunstnik"

dalas 2—3 päeva Nar
vas Soovitav südalinnas

peetakse pühapäeval, 26. märtsil 1933. a. kell 2 päe (Sinka m., Juhkentaii ap
val Narva Haridusseltsi raamatuk. ruumides Suur tn. teegi kõrval).

koosolek samades ruumides ja samase päevakorraga
pool tundi, hiljem, mis otsusevõimutine on kokkutul
nud liikmete arvu peale vaatamata.

punktipealt kella i2-ks, magama. Nii
petturil pole muret üldse kogu selle
maimude Väljakutsumise märgiga. Ei

kuud tagasi ühe teise «kuulsuse" nime
all, pettuse awalikukstulekul aga kadus
jalamaid.

ametnikke.

Nais-, sugu- jaslsehalgused

MARKUS: Kui mäSratud ajaks, tarvilik arv Utkmeld kokku ei
tule, peetakse põhikirja f§ 31 ja 32 põhjal järgmine

lühemat aega Narmas umbes paar

1. aprilliks öeldakse Kreenholmis tee

■ Narvas, Suu tän. 21. A. Vlchmann.

3. 1932. aasta puhtakasu jaotamine.
4. 1933. aasta eelarve kinnitamine.
6. Koosolekul tekkinud küsimused.

gemast, teised, kel jätkuks julgust «hirm
saks seansiks", ei jää jälle õigeks ajaks,

Ajaloo Settfi koosolek.
Narma Ajaloo Seltsi järjekorraline
ettekande koosolek on esmaspäewal, 20.

märtsil f. a. kell 18 00, Narma Eesti
gümnaasiumi ruumides.

Refereerib pastor Helle Erwiö, eesti
koguduse ajaloost Naervas Rootsi ajal.
Hr. H. Erwiö on nimetatud küsimust
uurinud pikemat aega Narma, Hesingi,

Tartu ja Riia arhiivides ja seepärast
wöib oodata tema referaadist palju uut,
senini tundmatut. Eesti koguduste oja
loost.

Kreenholm wallarrdab

■ Lokklmlne, värvimine, vesllaened ja maniküür.

1 Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. Aruanded 1932. a. tegevuse üle ja nende klnnitam.

werelised ise löödumad «maimu' nä

mingi «uus maim", maid mana kelm.
Sama tulewikukuulutaja peatus nimelt

ühes kütte ja valgus
tusega. Erasissekäik
nõuetav. Viibin näda-

| VASTUVÕTMINE IGAPÄEV.

aasta-peakoosolek

Sarnase hirmutamise tagajärjel nõrga-

ajakohane laulumäng 5 pildis. Mängu
saadab suurendatud orkester L. Vigla
juhatusel. Tantsujuht R. Koil.

■ kõige uuemat süsteemi.

Narva Tarvltajateühisus «AIT* liikmete

Väljakutsumise alal isemoodi triki wälja

on kamal pettur, kel pole midagi Ühist

8 õht. tuleb esietendusele teatri noorte

Eda Hendrikson’1
Hmbandase lo roamotD

plära. Kes tahab woimusid näha, see
peab maksma 5 krooni. Paljud on ka
5 krooni maksnud, kuid waimusid ei
ole keegi näinud. Pettur on maimude

oleks mitte selgunud, et «imewaim*

ReljopLewal, 23. märtsil f. a. kell

NiliimiuinilHiiiwiiiiraiiiiiimiiimiiHiiniiiiiKmiinniiiimmmiiminHniiiMiniHiiHiitHiiHimtniiuHimimuiii

Kõrgem

kohta, mis ei olewat muu kui tühi

mõtelnud. Vaim ilmumat täpselt kell
12 öösel ja mitte enne, kui ootaja on
jäänud magama, seejuures see ilmu
mine sündiwat wäga hirmsal kujul.

„Uue maimu Ioga" äri oleks wist
mõnd aega kenasti õitsnud, kui ei

esietendus^

NMenlueta

X laulupeo seiklused

Jaga", kes oma peatuskohas, restoran
«Lindenis*. registreeritud Oskar N urm 1, alles hiljuti üleriiklikult tagaotsi
tud isiku, nime all. Selle kahtlase minewikuga tulewikukuulutaja ukse taha
tõmbama reklaami mõju! kogunes ker
geusklikke «abiotsijaid" üsna rohkelt.

tasu, mille suurus üks kroon, on tasu
tud. Rääkiwat siis üht-teist lapsepölwe

kasukateks. Kodumaa ja Austraalia lamba viltu.

Neljapäewal, 23. märtsil, s. a.

Ikord

Umbes nädal tagasi asus Narma

Rida isikuid, keda «Uus maim

cello ja 45-meheiina sümfoonia orkester.

EESKAWAS: Weber -- avamäng i.Eurianthe", Kapp — «Eesti
süit . Wunsch — modern sümfoonia «Sepa töö",
Tschalkowsky — «Andante 5st sümfooniast*',

Kuidas kerge vaevaga teenitakse raha.

India fakiiridega, ja et ta ei ole ka

UUESTI AVATÜD1
Rahvaetendusena

MUus vaim Joga“—kaval pettur, kel pole midagi ühist fakiiri kunstiga.

fakiir-Hiromant-nõiakunstnik «Uus maim

Aug. Mälgu komöödia 4 vaat
Pääsmed — 25 senti.

Pühapäewai, 26. märtsil s. a. kell 3.30 päeval.

Oana helm „aoe Imeanimu” nahas.

ii Mu On!

(neist 2 meistrit) ja peakontorist 2 kantsetti.ametnikku. Kreenholmi mabrikul oli

Vastutav toimetaja Hans Liii
Väljaandja K.-Ü. «Põhja Eesti**.
K.-Ü. «Põhja Eesti* trükk Narvas 1933

