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llmnb 2 kordo nfidslos
holmap. Ja laopfleval

Toimetus ja talitus*
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.

KOnetraat nr. 4. *
T aietaja kõnetunnid

kella il—l.

Talitus avatud 9 6.

K «ulutuste hinnad:
Veeru millimeeter kuu-

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguõe häälekandja

utusküljel 3 snt eeskflljel
lO senti, tekstis 12 senti.

pühapäev, kell 3 p 1.

Paasetahed 10—50 s.
Kassa avatud pool tundi
enne algust kuni k. 10 õht.

Kino „KOIT“
KOnetraat 2 44.

Viimased päevad. Hülgav kahekordne eeskava.

Väljapaistev helifilm vene lauludega. Kuulsad vene näitlejad V. VASSILJEV ja J. SMOSARSKA,

«Tscherkessid»

Armastuse ja kannatuste'draama

10 osas. Kahe noore inimese
karm saatus — tumedal ajal

Austrla-Vene piiril. Kasakate originaaltantsud ja laulud pealik vonEristhoffi juhat. venekeeles*

II «Kogu linn pahurpldi»
Lõbus saksa hellfarss 8 suures jaos. Peaosls: Jenny Jugo, Herman Thimig, Fritz Kampers j t*

. Eestlased tõsised sportlased"
Mc» Leedu ametlik häälekandja.
Leedu valitsuse häälekandja «Liettvss need Lätt sportlased ja missugused mude

Aidas" avaldab pikema kirjutise «Balti jalgpalllmehed."
riikide turniir: eestlased, lätlased ja meie",
Edast peatab leht lätlaste metsiku
milles Valgustatakse kolme Balti riigi mängu juures Riias ja jatkab eestlaste

turniiri käiku.
Leht kirjute b: «Need, kes käesotewal
aastal olid tulnud Balti riikide turniirile,

märkasid kui südamlikult Leedu publik
Võttis wastu eestlasi, kuid lätlasi et kannatata. See sellepärast, et kõlk, eriti sport
lased, tunnevad eestlaste soliidsust ja sü-

damlikkust, mida ega lätlastest et saa
öelda. Murtud jalad, puruks petetud peod

— on pärast Võistlusi lätlastega. Mitte
ainult leedulastega pole lätlased selliselt
talitanud. Eestlased, rootslased ja teised,
kes on pidanud lätlastega spordiväljadel
tegelema, teawad väga hästi, missugused

luis ilmale, pealtvaatajaid oli 700
inimese ümber. Võistlustest wõtiis osa
Üte poolesaja ohvitseri ja allohVitseri,
kusjuures Võistluste tehnilised tulemused

olid mitmeti paremad hiljuti Tallinnas
pettub ratsawõistluste tagajärgedega võr

relda». Wötftlusaladete olid taktstusfõidud ohwitseridrle ja allohwitseridete ning
terarrlwa käsitamine. Lõbusate vahepalaks
oti wolUseerimine ja djchtgiteerimine ning

Mäetaguse end. wallawauem ja
wallavanema abi kohtu alla. Jõh vi
kriminaalpolitsei ametnik on nüüd löputtkuit kindlate teinud võltsimise, millega ott

hakkama saanud eud. Mäetaguse Valla

vanem Otto Roosimägi, Võltsides
Pagari algkoolimaja ehitusetiewõtja Mart

Viineri allkirja. Samuti on võltsinud
allkirja Mäetaguse abivallavanem Jaan
Peeimann 16 kroonile Lalina koolimaja

tembril algavad Jõhvis näitekursused
ÜENÜ Jõhvi osakonna korraldusel. Kur
suseid juhatab .Esto-nia" tuntud lavajõud. Kursustele registreerib E. Susi, 4.

700-pealine rahvahulk nautis ratsakunsti.
grupp korraldas RahMMväljal esimesed
ratjawõtstlused Rarckas. Vaatamata wt-

Usmaale. Lõige enam saadetakse pohli
turule Alutaguse metsadest. Ülesostjad
maksawad kohapeal pohla liitrist 3—4
senti. Vene küladest veetakse pohli ja
viimasel ajal ka jõhvikaid autodega Jõhwi jaama.

Sewat nad esitada «eel ultimaatumi,

kahurite mürinas.
g Läinud pühapäeval 1. suutükiwäe

RoHkeSti marju Alutaguselt pea
linna. Tänavu rksporteerttakse meilt
rohkel määral pohli ja muid marju wä-

remondi teostamisel.

tarnite.

«Osmt". Osavõtjaid oli 21.
Tatistussõidul oh vitseridete oli dist.
600 10 takistust, tSrgustemi 1,20
laius kuut 3 m., tempo 350. Esikohale
tutt n.-ltn. Aalperk hob. «Mina"; 2. »,.lht.

Aalperk hob «Boas"; 3. n -ltn. Noorkukk hob. «Oowika".
Terarelwa käsitamine: 1. w.a.o. Kühn
hob. «Aino"; 2. n.a o. Luutus hob. «Boi";

3. w.a. o. Raspel hob. «Jahvet".
Teise taktstussõidu allohvitseridele,
kus tingimused olid samad, nagu eelmt-

Rüttekursused Jõhvis. 25. sep-

üks. pataljonis. Kursused kestavad kaks
nädalat ja lõpevad peoga b. oktoobril;
mängitakse draama «Sadamas"

Jõhvi pidude talvine kava müü*
räti kmdlaks. Jõh vi settskoudlittude
organisatsioonide talvine pidustuste ka
va määrati seltskondlikkude organisatsioo
nide esindajate ühisel koosolekul ttndiaks.

Talve kestel tahetakse ära pidada 23 pi
du; peaaegu iga pühapäev on pidude all
Jõhvi osakonna korraldusel, naitekurjuste
löpppeona, siis novembrikuul kaitseliidu

Jõhvi malevkonna 15. aastapäeva pi
dustused.

Hokiklubi siiTalllniu .Ml".
Liiduklasfi efiwõistluste sarja sügi
seses voorus Narva Hokiklubi kaotas
pühapäeval Tallinnas «Spordile" 0:4.

Kalewi. ja Linavabriku

NMKÜ tegutseb agaralt.

ses, võttis w.a.o. Leies hob. «Niilus";

Kalevi- ja Linavabriku NMKÜ

Villata hob. «Märt"; 4. w.a.o. Tedre-

avas hooaja laup., 16. septembril uutes
ruumides (Kalevi vabriku rahvamajas).

kin hob. «Brrthold"; 5. w.a.o. Tedcekin

Kanti ette hra A Mahlsteini juha-

ses välje kutseks.

hob. «Lmda"; 6. n.a.o. Luutus hob.

tusel 3-vaatusttne naljamäng «Ma olen
sportlane". Näidend sai pealtvaatajate
poolt sooja wastuVõtu osaliseks.

kuni 1,10 m , laius kuni 2 m , tempo
S5O. kohtadele tulid: 1. n.a.o. Raspel
hobusel «Helmit"; 2. w.a o. Leies hob.
«Niilus"; S. w.a.o. Leies hob. «Odttt";

Takktusföit ohvitseridele: 1. n.-ltn.
Aalperk hob. «Boas"; 2. n.-ltn. Roortukt hob. «Oowtte"; 3. n.-ltn. Poolus

hob „Jide".

Raspel hob. «Mate"; 6. n.a.o. Luutus

Võistlus lõppes huwipakkuwa demonst.
ratsiooniga: patarei asumine lahtisele posttfioontle ühes tulistamisega, mida juh-

hob. «Order"; 7. v.a.o. Wõrno hob.

tis liu. Otsenberg.

4. w o.o. Villata hob. «NeeM";ü. to.a.o.

Selle lõppedes avaldas A. Ingelman, NMKÜ sekretäri k. t., lühikeses
awaköms lootust, et liikmeskond ja ka
vabriku töölised leiavad ühingus kasu
likke meelelahutusi. Ühtlast soovitas ta
kaasa kutsuda kõiki sõpru ja tuttavaid, kes

ei kuulu veel NMKÜ liikmete perre, et

fiis koos viia alatud tegevust hästi

«Võitleja- NMKÜ 3:2 (2:0)
Pühapäeval, 17. skp. kell 11.30 peeti

kolmas wõlstlus Minkovi poolt anneta
tud karikate, milliste Võistlustega on üht

lasi seotud Narva meistri tiitel. Veem lt ott NTHK võitnud .Asiva" 1:0 la
Kreenholmi NMKU-WLR 6:1.

postiagentuurld.

lambi kui uta.
Enesetapp Püssi wallas.

Im 4» luu Tüli mliLäinud pühapäeva varahommikul

ööl wastu Muud pühapäeva Püssi

kella 3 paiku ajas torm Toila randa

vallas, Limola külas endale enesetapmise

kolmemastittne purjeka «Andres Chyte-

sihiga nagaanist kuult snhn Rudolf
Abeli poeg T o r l, 24 a. vana. Surm

niuse", mis tühjalt ott teel Rammast

oli silmapilkne. Enesetapp toimus viinas-

innud olekus. R. Tori oli ametilt kalur.

Uu ülem lana postkontorile.
Uueks Narva postkontoriülemate su
1. ottoobrist s. a. määratud Tartu post-

abi V i i d o ^

Kolkasse. Purjeka kaptenite on soomlane

Aarne Lehtlnen. Laev istub tugevasti
madalikul, tust seda ainult Vedurlaeva
abll on võimalik vabastada, kas laev
on ka viga saanud, pole selgunud.

hiisi.MM iii"

koju tagasi tulles, te ronis oma aeda,

ta letti kinniseotult oma maja aiast,

kusjuures rebenes pintsak. Aeda olid juba
traadid ja muud tarwtttkud esemed enne

elamust 48 sammu eemal. Sidumisete stt
tarvitatud traati, millega köidetakse Ühte

toodud kohate. Asetudes seljaga vastu

pilpapunte. Mees oli parandanud Vii

puud, ta tõmbas pintsaku üle pea ja

mati pilpakatust ühel alevi elamul, mille

sidus esmalt eud kaelast puu kAge, kee
rates traadi otsad eest kokku, seejärele
mees köitis omal jalad traadiga kokku
uing lõpuks ümber puu käed seljataha.

läheduses leidus täpselt samasugust traati
üsna rohkesti.

Ülekuulamisel mees tunnistas lõpuks

Üles, et kogu lugu on väljamõeldus ja
tehtud ainult selleks, et petta isa. Rõöwimise simuleerimine teostus järgmistel

põhjustel: Vassili Frolow, tes abielu
inimene, on tubli wtinawõtja mees, mis
tõttu ta ei suuda juhuslikust tõõst saadud rahaga oma naist la last toita. Isa
soovitas, et Vassili halate koguma raha,
et osta naisele sügiseks mantli, lubades

Sellises asendis polnud aga kuigi mugaw, pealegi polnud kedagi. Kaela üm
ber olev traat hakkas meest pooma ja
pintsaku sees ummukses kujunes olemine

räbalate. Dr tahtis end vabastada, teid
see ei läinud enam korda. Hädakisa peale
jooksid kohale kate meest, tes vabastasid

ta puu küljest. Veriseks ta oll saanud
traadiotsadefi, mis kriimustasid nägu.

sel ajal anda ütalpidu. V. Frolow

Slmulandi vastutusele võtuks vale

meisterdaski puukasti, kuhu isa teada
hakkas koguma raha. Tegelikult ta jõi

avalduse tegemise pärast koostati proto
koll.

sot,,de miiting „iöömaga".
Läinud pühapäeval kõneles «Võit
lejas" sotsialistide poolt korraldatud

laskis kõneleja elada demokraattttel
Eestil, millele rahvas vaste» marulise

kõnekoosolekul K. Ast põhiseaduse muut
misest. Kõneleja leidis, et vabadussõja-

hüüdega «maha sotsid!"

laste põhiseaduse eelnõu läbimineku puhul

politseinikel ott tegemist korrapidamisega.

pannakse pukki diktaator, tes et olegi
dittaator, vaid ainult Hitlert ja parunite
saapawitfija. Õieti oligi kogu kõne pü

«Oht" koosolekul oli kaunis ärev ja

hendatud Saksamaa olude kirjeldamisele.
Edast hurjutas kõneleja tsaristltkte Vene

Kõnet saatis puhuti ka vali naerulagin
kõneleja arvel, tes oma väljendust pateetiltfelt üle soolas, kimpu jäi protsen
tide arvutamisega jne. «Lõbusamate"
palate kujunes rahvale koosoleku lõpul

maad, kus kodanike vabadused olnud
piiratud, tsensuur sisse seatud jne. El

aga rüselemine rõdul, kus ühele sotstttelt
häälestatud noormehele «lendvat" tehtt.

unustanud te ka ülistamast meie erakon

Huvitav on ära märkida, et rahvast
ott kokku tulnud umbes kolm korda vä

di, kes seisvat demokraatia valvel.
Suure paatosega kutsus ta kõM üles
rufikatega välja astuma kaikameeste
vastu, sai aga märkuse polltseivõimu
esindajalt, kuna see üleskutse polnud
muud kui kodusõja õhutamine. Lõpuks

hem kui hiljutisele vabadussõjalaste
poolt korraldatud rahvakoosolekule, nii.et

istumiseks jätkus parajasti kõigile või
malust.

„Liivasõda” sundis vargile.
W. Seetaer ja E. Toots tegutsevata jälle.

kiga tulles tabas teda Viru ja Hel

steint juhatusel.

Mäetaguse vallas, Zõetaguse Lla

meteoroloogiliste olude uurimiseks. Ar

remus 3:2.

seletusest. Ka paistis kahtlane asjaolu, et

see teostuma. Selleks otstarbeks te läte
saatma neljapäewa õhtul oma sõpra ja

toime alaealised Voldemar Seeder,

mängu, kusjuures suutttkumaks osaks ott
edurtwt, eriti oma platsrerimise oskusega
ja enda vadate mängimisego; viimaseid

mitmest võimalusest realiseerub ainult

otsustas seepärast lavastada röövimist.

Rahaiaeka. tes tegelikult polnud sees
sentigi, ta lõhkus ära, näidates sellega,
nagu olete ta võtnud raha sealt välja.
Plaan ott küps ja õõl wastu reedet pidi

misel ei läheks prügi silma. V. Seederil õnnestuski vargus, kuid mas

arvamist, et küllap KNMKÜ ka üllatus

kate. Esimese värava saavutab Reis-

tas, et temalt olevat röövinud kolm
tundmata meest kaasasoteVa raha 47
krooni ja sidunud ta seejärele veriseks
petetu t puu külge kinni. Juurdluse! selgus, et need isikud keda ta kahtlustas
kallaletungis ja röövimises, olid sel ajal
koguni mujal, ml» selgus tunnistajate

taks näituselt maski, et lttwafõja pida

lähedalt leidsid kohalikud talunikud ööl

õppida. Teine poolaeg lõppes 1:2 KRMKÜ

ostma. V. F olowil ott häbi isale tun
nistada, et ta sel »Ustl teda petnud ja

jakesest 3 õngeritva, 15 kr. väärtuses.
Nüüd on selgunud, et varguse panid

juhatus neljapäeval, 21. jkp. kell 7 õht.

Teisel poolajal Võitis KRMKÜ end
kokku ja suutis näidata päris ladusat

kasuks. Üldtagajärg «Võitleja" napp pa

end. vineeri vabriku kohal olevast aiast,

pintsak kistud Ae pea, puu kAge traa
diga kinniseotult N.-Iöesuu elanik Vas
sili F r o l o v, 23 a. vana. Mees sete-

Toots, et ka tema läheks ja varas

.«Kingitus taevast4'.

luv «Võitleja" eduriwi moes nimelt

aga kõik töötasu maha. Isa arvates
ptdi nüüd olema luba mantli ostuks torwtlikul määral raha ja ta käskis läinud
nädala lõpul sõita pojal Narva manttit

Augustikuul k. a. varastati Nar

jäänud ajal mängis ta kõike muud, ai

hem ainult puurivahi mõõdu wAja an
dis. Alul haarab lntatsiattiwi «Võitleja"
ja on tunduvas ülekaalus, kusjuures

Teatavasti õõl wastu läinud reedel

letti N.-Iõesuus, SuurLootst tänaval

va laewafadama juures asuvast ma

rahvaetenduse „Ma olen sportlane"
(3-waatusl. naljamäng) härra A Mahl-

omadust võite isegi mõni A ttetfi kuu

fidus citta tfc puu külge ja kritpi» «Lo wrrlsek».

Publiku soovil korraldab K -L NMKÜ

Nüüdjri võistlusel oli «mehete" «Võttleja", kuigi mõned pessimistid avaldafid

tega toime võld tulla. Efimesel poolajal
vahetas «Võitleja" kolm wärawawahti,
kusjuures wiimane, Leinfeldt, enam Vä

IV. aastakäik

edasi. Järgnes tants oma orkestri saale'.

mann läbimurdega ja teise Bõck.er, saates palli hea löögiga wärawa paremasse
nurka. See Värawaiõõk ott ka ainukeseks
Böckiert saawutusete kogu Võistlusel, üle

nult mitte forfardtna jalgpalli.

Tellimist võtavad vastu

K. Ast kõneles «Võitlejas* Hitlerist.

2. w.a.o. Raspel hob. «Helmit"; 2. w.a.o.

«Order".

senti ja aastaks —450 snt.

Välismaale poole kallim

kinni. Suurem pidu on 8 okt. ÜCNÜ

alarmi demostratfioon. Eriti huvipakkuv
oli wilmane number, lut «kroonu poisid"
näitasid oma ojawust ja tiirust riietumi

Tattstussõidu! allohwitseridel oli dis
tants kuni 400 m , 8 takistust, kõrgus

1 kuu—40senti, S kuud 125 senti. 6 kuud — 230

Lühiteateid
Jontlimho 1üks künast olla".
Alutaguselt.
N.-3ö«f«« röõwimine — stmulatfioou. — ftul

ülistamist. Pärast seda, kui lätlased olewat põhjuseta nurja ajanud turniiri, juleedu wastus wõi-vat olla ainult — sõbrustada sportlastega, kuid mitte kunagi
mitte-sportlastega. Sellepärast pidawat
tõsiselt kaaluma, kas ei tuleks kas wõi
ajutiselt katkestada «õistlufi lätlastega.
Et Leedu ametlik häälekandja nii iõfiseid sõnu ütleb Läti sportlaste aadressil,
fiis wõib seda pidada ka Leedu sportlaste
poolametlikuks Vastuseks Läti «Uimaa-

Tellimishind postiga

kõik postkontorid ja

72 (535). Jõhvis, folutapäetonl, ÜO. jeptembri! 1933. n.
Algus 8rip. kell 6 õht,,

üksik number
5 senti.

vastu esmaspäeva seitse õhupalli,
mille külge on kinnitatud aparaat
vatavasti see «taevane kingitus" on
pärit mõnest Rõuk. Venemaa meteoro
loogia jaamast.

Tornaado Ameerikas.
Tornaado, mis sünnitas kohMd Mehiko rannikul, möllas ka Ühisrükide ida
rannikul. Ühendused on katkenud ja see
pärast võtmata saada teateid tekitatud

kahjude üte. Alul on teada 8 inimese
hukkumisest. Maru möllab ikka veel ka
Mehito lahe piirtoauas.

Kino Koidus
jookseb huvitav helifilm «Tscherkessid".
Filmis on kaasategevad kuulsad wenenäitle-

jad W. Wasfiljew.ia J. Smosarska. Fil
mi tegevustik sünnib Wene Austria pii
ril algava ilmasõja taustal. Sre on kohe
noore inimese armastuse ja kannatuse
draama. Film väärib vaatamist. Teiseks
lõhus saksa hettfarss «Kogu linnpahurpidi.^

kelle elukoht Eha tän. 5 ja Erich Toots,

tes elab Turu tän. 6. Poisid on mõle
mad 6. algkooli õpilased ja mitmel

singi tän. nurgal üks gümnaasiumi
õpilane, kes nõudis poisilt maski saa

korral varemalt varguse pealt tabatud.

mise kohta seletust. V. Seeder ütles, et
ta olevat maski ostnud 15 sendi eest.

Hiljuti käis E. Toots tervishoiu

Kuna aga esemel leidus Tartu Ter-

näitusel, kust varastas tolmumaski.

wishoiu Muuseumi tempel, siis selgus, et

Kohates V. Seederit, soovitas E.

see oli näituselt varastatud.

MMM mängis ML
Läinud laupäeval Udria külas elut

sev Isak Mest ott minemas Auvere
raudteejaama juures elutseva rätsep

Pällo juure, et viia ülikonna õmble
miseks woodririiet ja nööpe. Rätsepat

ta ei tunnud. Vastu tulevalt tund
matult mehelt J. Mest küsis rätsepa
elukohta. See nimetas ennast rätsep

Selgus, et tõeline rätsep PälloI oli
kodus. J. Mest saatis oma poja jalg
rattal riidepattga kadunud kelmi jäl
gima. Ebarätsepat õnnestus tabada
Repniku mõisa juures, parajasti, kui
ta oli riidepakki peitmas heinakuhja
alla. Tabatu anti kohaliku konstaabli

Pälloks, seletades, et tal olevat tar

korraldusse. Selgus, et kelm on mitme
kordne vargapoiss, kindla elukohata ja

vis asjaõienduste tõttu minna kodust
ära. I. Mest! kaasasoleva riidepaki ta
võttis oma kätte, lubades raudteejaa
mas võtta mõõdu. Hiljem nad kohtastdki raudteejaama ees, kus rätsepaks
nimetanud istk võttis temalt niidiga

saatja käest põgenema. Ta tabamiseks

politsei walvealune Johannes Grünthal. Ta anti üle valla käskjalale, kes
pidi ta toimetama Narva vahi alla.
Tulles jalgsi mööda raudteeliini, vahi
alune pääsis Paemurru metsa kohal

mõõdu ning läks oma teed. J. Mest

on politsei võtnud abinõud tervitu

hakkas aga siis kahtlema, tes stin pole
mitte tegemist pettusega. Koduteel te
astus veel korraks rätsepa majja sisse.

sele.
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Perekonnaklndlustus taielikuim elukindlustuse vorm.
ttndlustusharu tekkimijelgi, on praktika

hõlmab perekonnaklndlustus peale oma
otsekohe ülesande meel paljuwaieldud
ja rah vajuhtidele murettekitama rahma

aja jooksul endiste kõrwale wäljaku-

juurekaswu probleemi, kuna ta vähe-

Kuigi elukindlustus oma põhimõt
telt on tänapäev seesama, mis selle
jundanud rea mitmesuguseid uusi tind-

malt oma ideelt peaks soodustama

lustusiviise ja soodustusi, mis elu

laste sündimiste armu tõusu Ka teiste
soodustuste poolest erineb perekonnakindlustus muist tarvitusel olewatest

kindlustuse teevad wäga tulusaks ja
otstarbekohaseks kogumiswiiliks. Oialr

laiemate ringkondade ennemate huwide rahuldamiseks osalt aga wõistluse mõjul on ka kodumaa suuremad

tariifidest. Nimelt maksab siin selts
kindlustuse tegemisel kokkulepitud sum

kinüius^uücttewõtted wäliseeskujudel

ma wälja: 1. perekonna isa surma
puhul, 2. naise surma puhul peale

eriti wiimasel ajal elukkndlustusalal
läbi wiinud rea uuendusi ja muuda
tusi. Erilist rõhku on pandud moodsa

meest ja 3. lapsele täisealiseks saami
sel. Perekonnakindlustuse preemiad ei
ole kõrgemad, kui harilikul segakind-

tele lastekindlustustariifidele,kuna laste-

lustusel. Juba ühekroonilise kuumak
suga saab kindlustada mõõduka sum
ma. Kindlustuswõtjate huwides on ka
fee asjaolu, et perekonm kindlustust
kuni 1000 kroonini wõib sõlmida ka
ilma arstliku läbiwaatuseta. Preemia-

wanemalel üheks kaaluwamaks mo
mendiks elukindlustuse sõlmimisel on
lapse tulewiku hooldamine.
Viimaseks uudiseks elukindlustusalal tuleh lugeda Omawalitsuste Kin-

nitusjeltst «Oma" mõne päewa eest

maksud alanewad perekonnakindlustu-

tarwitusele wõetud perekonna-

ses juba teisest kindlustusaastast

k i n d l u s t u st, millesse on koonda

peale.

tud kõigi tähtsamate elukinnitus-tariifide

See kindlustuswiis on kasutuskõl-

hüwed. Eriliselt huwipakkuw ou siin

bulik ka neile perekondadele, kus juure-

asjaolu, et selle kindlustuswiisi juures

i g a laps, kes sünnib abielupaarile
kindlustuse kestwuse jooksul, saab selt

silt ilma igasuguste kuludeta tunnis
tuse, mille põhjal lapsele 18. sünni-

kaswu enam ettenäha pole. Nimelt
wõiwad laste wanemad soowi korral
perek. juurekaswu hooldamisest loo
buda ja selle asemel sama preemia eest

päewa kindlustuse tegemisel kokkulepi

kindlustada suurema summa. Seega
on uuel kindlustuswormil kõik eeldu

tud summe wälja maksetakse. Seega

sed populaarseks saamiseks.

Abiks ligimestele.
Äkilised õnnetused wõiwad tabada
inimest, riisudes temalt Varanduse, terwije, asetades teda raskesse, Väljapääsemata seisukorda. Ja mida wShem inimene materiaalselt kindlustatud, mida wae-

!em ta, seda kibedam, walusam õnnetus
a toibumine temast nõuab pikemat aega.
Iseäranis lähem aeg pääle õnnetust on
raske ja wilb kannatanuid meeleheiteni.
Kõikidel on meeles äsja aset leidnud maja
põlemine, kus oli 16 korterit ja enamikus

kõikide elanikkude warandus, nii mähe
kui teda sääl ka ei olnud, jäi tulle. Kui

tamistöõd läbi wiia ja esimene algatus
on hästi korda läinud. On Valmistatud
pakid ja Väikene rahaline toetus sama-

heidetakse ühel wõi teisel põhjusel ja kaa-

kaasa aidata inimestele efialgugi weidi

kõUbnatuiks muutuvad. Ja vaat' neil

kosuda ja iseärants lastega perekondadele.

puhkudel kõiki lugejaid palun meeles pi

Sääl majas oli lapfi vist ligikaudu 20.

dada, et Punase Risti Narwa Komitee
on avanud sarnaste asjade jaoks lao,

Narma Komitee on senini Üksikuil juhtu
del ühekordseid toetusi jaganud, kuld Ko
mitee tõõ kamas seni seda ei olnud. Es
makordselt ülalnimetatud tuleõnnetuse pu
hul Komitee pööras palwega kodanikkude

poole, et need tooksid annetust, mis tu-

lest kannatannile edasi antakse. Reid
annetust on tulnud ja flin kohal lubatogu mulle awaidada annetajaile suurimat lugupidamist. Et see algatus Võrd
lemist hästi õnnestus, otsustas E. P.R.
Narwa Komitee juhatus sarnase ühekordse

abistamise endale Võtta, ainelise abistamife juhtumeil, kui mõne äkilise õnnetuse
tõttu, näiteks tulekahtu, uputuse wõi mõ
nel muul põhjusel ätiUse Varanduse kao
tuse pärast inimesed aineliselt on kaota
nud .tõtt ja nad meeleheitel ei tea, mida
peale HUatä. Komitee tahab samast abis-

alati lahti oleva vastuvõtupunktiga
Tallinna mnt. nr. 25. Kui ei sovVira
tuua kohale, olge lahked ainult teadus
tage ja jamarittlased tulewad ja wiiwad
nao teil kodunt, wõi andke tuttawate Pu
nase Risti liikmete wõi samariitlaste kätte.

Meie võtame vastu kõiki asju, mis vä
hegi tarwitamiskõlbulised. Samartitlased

sorteerivad nad ära, seavad nad korda
ja mõnigi ese, mis nukralt oleks pidanud
vanaduspäevi mööda saatma kusagil
pööningu nurga», saab sageli rõõmsate
pilkude osaliseks sääl, kus ta hädavajali
ne. Tehke teile mitte tarwiiikkudele asjadele meelehääd, tehke rõõmu endale an
netades, neile, kes annetust saavad ja
meile, et Võiksime neid edast toimetada
õigetesse kätesse. Kviteerime ka rahalist

«Ära ole mulle kuri", palus ta,
«olen armukade õelus, ©lett viimasel
ajal sageli pead murdnud selle üle, mis
mu tütarlapsega võiks juhtunud olla.
Aas on need tõesti peavalud? Ausõna?"
«Mitte midagi muud, Phil. Ma van
nun sulle"
Nii lasin ma parema võimaluse tõe

mist, vaatamata raasfile, rahvusele, usule

paludes endale vaba päewa. Tahtsin
laupäeval olla ema juures, et siis philiga pühapäev mõõda saata. Liis sõidakfime Ierseysse, et endile maja wälja

vaadata, millest ta juba oli rääkinud.
Ma helistasin peilile büroosse.
«Mina olen. Soe", sõnusin ma.
„Võtsin endale vaba päewa, tahan

veidi välja puhata ja mõningaid kor
raldusi teha. Me võiksime homme siiski

seaduseelnõu koostamine, mis praeguse
proportsionaalse walimiswiisi asemele tu
levikus sisse seob istkuwalimise põhimõtte.

Seejärel kodanik saab oma äranäge
mise järele riigikokku valida neid isikuid,
keda ta soovib, ilma, et ta seotud oleks

Tuleks alandada teksliilfaaduste st
seweo tolle. Samuti tubb tuntumalt alan

dada petrooleumitolli. Kuna eriti maa
rahvas rohkesti petrooleumi ..tarvitab,

sits on selle hinna alandamine väga
tarvilik.
Kõne alla tuleks võtta ka suhkrutolli
allandamine.
Kuna risgikassa tulud on suurenenud,

erakonnaga.

Eelnõu tulevat riigikogus arutusele
oktoobris, mil riigikogu kokku tuleb.

H-JOesnhu avalaHse Modn
kohvik.

Tulemas varajane ja õhukene talv?

Kuna kured tänavu lenda oad lõu
nasse madalalt ja suurtes parvedes, sits
ennustavad wanad inimesed oma pikaajaliste kogemuste varal selle järele va
rajast ja õhukejelumelist tal «.et. Lumi
pidavat tulema maha juba oktoobri alul.
ja poliitilisele meelsusele. Aidata inimest
sääl, kus ta abi toojad. Selles töös saab

Eesti Punane R st tulevikus veel ener
gilisemalt tegelema ja selleks on meil kõik

eeldused olemas. Selles töös toetavad
meid kõik kodanitud.

Dr. R. Tuisk.

Heie lelil on rähm sõherl

siis asjatundjate ar vates olla täielikult
Võimalik suhkrutolli alandamine vähe
malt 5 senti kilolt.
Riidekaubad on meil praegu meel
liiaks kallid. Tollide alandamisel on loo
ta, et ostjad hakkavad saama odavamat

ja paremat riiet. Pääsevad su siis ka
välismaa kaubad uuesti meie turule.

Vaivaru valla sekretär abiellus.
W i ara vallasekretär Meinhard

ÜZpik on avaldanud abielusooviawai-

duse Narva Peetri koguduses. Valla

Käesoleva aasta kevadel ostis endale

sekretär ja perekonnaseisu ametnik on va

Rarwa.Jöesuust Riia eestlane L. Vares

linud oma teiseks pooleks. Altide Kase,
kes pärit Vaivarast. M. Üöpik on 27 a.
vana sa on olnud omawalitsuste teenis

end. Narva linnapea A Hahni suvila
«Villa Eaprleeio" 1.200.000 sendi eest.

«Villa Cipricclo" on kuursaali järele
Narva-Jõesuu suurim ja toredam hoone.
U ts omanik teeb nimetatud suvila juu
res kapitäise remondi, mille läbiviimine
läheb ümmarguselt maksma 4000 kroooi.

Suurim osa remonttöid ongi juba läbi
wiidud. Suvilale on pandud uued põ
randad, laed ja endine Hahni hobusetall
on ümber ehitatud elukorteriteks. Remon-

teeritud suwila sisaldab üldse 30 tuba
ja suure ühtssaatt. Omanikul on kavatsus avada villas tuleval suvel koh vik.
E. Vares, kes ka Riias peeb kohvikut,
korvad, et suudab uuele kohvikule «hm'ge sisse puhuda".

tuses 1927. aastast peale, esiteks Jõhvi
alevivalitsuses, siis Salla valla sekretär
ia 1931. aastast Vaivara valla sekretär.

Anwere Mmifika-Kirjauduse settst
f<st maad.

Vabariigi valitsus otustas Oma
valitsuste ja üldkasulikkude organisatsioo

nide maaga varustamise seaduse R T.
16.—1931) Z 7 sama seaduse elluvii

mise määruse (RT Sl.-193l.)§ 7 alu
sel anda omanduseks Auvere Muusika-

Kirjanduse seltsile W-b. Wal. paolt
2l.iV.l933 seltsile anda otsustatud Rpniku as krundi nr. 49 asemele sama oj.
kr. nr. 40 pindalaga kuni 0.90 ha.

Vaatasin ta punasesse tursunud

Äkki avati uks, lähenesid kellegi ras

näkku, surudes oma küüned peopessa, et

ked sammud. Lee oli Tim Bradley, lo

»Auidas jäeb arstiga, kellega sa

Aogu päeva olin sellise kujutluse
mõju aü. Lee mõjus mulle hästi, ma

end valitseda. Ainult mu mõistus hoi
dis mind tagasi. Ma pidin teostama
selle, mis hommikul olin kavatsenud.
Mul oli oma siht.

kaali peremees.

jus ta suures vihas. Iga hetk kartsin

«Juba paar päewa olen tahtnud
teiega rääkida, laps", algas Burke.

ma, et ta lööb mind.
,Ma olin te vastu hää, lubasin teil

«Tahtsin teile öelda, et ma pole sugugi
nn halb mees, kui te vast arwgte. Mul
on koguni kahju Monast, ja tahaksin

teenida head raha ja nüüd tulete ja teete
niisuguse stseeni?! ©lete ülbe niisuguse

teda aidata — teie läbi. Liin, võtke

vardate teda, tahate teda surmata?"
«Aui te teaksite, mr. Bradley", sõnu

et ma kordagi ei jäänud vastuse võlgu.
«Ah, teda ei vaja ma enam sugugi",
sõnusin rõõmsasti. «Tunnen end pare.
mini kui kunagi varem. Ainus, mis mul

puudub oled sina ja maja, mida me
homme vaatama tahame minna."
«Ma tulen hommikul kella (0 paiku",
vastas ta. Ta hääl kõlas nii rõõmsatta!

«Täna olen kogu päewa jalul, pean

hiljem ema poole läksin, mõtlesin ma
järele, homme tahtis phil mind majja

Laupäeva hommikul tegin ma lõpu
liku otsuse. Ma helistqfin oma töökohta,

Nagu varem juba teatasime, olevat
kohtu-stseministeeriumts praegu pooleli

Valitsus alandagu kiirestil riidekaupode ja pet
rooleumi tolle.— Ka fuhkrutolle tuleb alandada.

mis me suudame."

Ikka tihedamaks ja kitsamaks tõm.
bus õnnetuse ring mu peakohal. Mingi

enam petta meest, keda armastasin.

Kas tühi kõmu?

Tollid allal

poole, meie enda majja ja teeme kõik,

avaldamiseks möödp.

kord lõpule jõudma. Ma ei suutnud

kutsutakse kokku j» ba lähemal ojal.

Määrata kindlaks 21 novembri peale.

Ierseysse sõita. Millal sooviksid mulle
järele tulla?"

paar tõendust Thorntoni protsessi puhul
koguma, mis pole just kerge tõõ."
Riputasin telefonitoru hargile. Aui ma.

peatselt saabuva hädaohu aimdus rõhus
mind. Lee kaksikelu, mis ma elasin, pidi

fld aegsasti alata, siis määras koja juhatus juba terve rea toimkondade liik.

Valitsuse poolt moodustatud komis!oni liikmeks oli määratud ka rkl. Teemant.

Punase Risti ja Samariitlaste töö

©lin juba nii harjunud valetama,
«S. mmmmmammmmmmmmmmm

kondade asukohtade kinnitamine kuulub
lõplikult koja nõukogu kompetentsi, ning

histada ja uufi seadusejSullsi määrust
välja anda.

saab kantud.

rääkida soovisid?" küsis ta murelikult.

EVE CART0N1 ROMAAN

Valimismääruste kohaselt sfgunb
EkS'i vabariik 12 k« Valimisjaoskonnaks.
Et valimisjaoskondades eeltööd wöi'-

annetust, mts wastawa kapitali arvele

kavas rahu olukorras , on abistada lige-

koja sektsioonide, osakondade wõi esinduste

susele õigus anda seaduste maksvust tü

selle järele koosolekult.

peaks flin appi tulema ja ei kahtle, et La
ka tuleb Igas perekonnas tuleb ette, et
mõned esemed majapidamisest kõrwale

meid koja valijate hrlgost, kell- kohta

vanem valida 3 aasta peale sa waltt-

kava" arutamine, millega tahetakse riigi,

ja tagajärjerikkalt läbi wlla. Seltskond

Kuid meil on raske tulevikus selts

Kaubandus-tõöstuskoja juhatus oma

koosoleku! 23. aug. s rt. otsustas nõu
kogule panna ette koja valimiste päeva

poolt juba oli tehtud ettepanekud. Vali
miste väljakuulutamine, valijate nime
kirja fa valimisjaoskondade ning alljaos-

Toompeal algas niinimetatud „P ibu

konna kaasabita sarnast abistamist jatkata

kätte wiidud.

Väljuda inimlikust tungist neile põlenuile
kuidagi wiist kasulik olla, fits tuleb püüda

japidamise tarbed. Eesli Punase Risti

sWMJSS * llanb.-MsM. valimised 21. novembril.

Nkl. Stem&tst lahkust koost»
ol/kult.

Viimane teatas eile komisjoni esimese!
koosolekul, et kuna esitatud kama käib
põhiseaduse vastu, ei saa ta selle arutamisest osa võtta. Härra Teemant lohkus

riitlaste poolt tnieskannatanuile koju

lutakse kuhu wiia, kas pööningule, kuuri
wõi keldrisse, kus nad siis aastaiks leba
ma jäävad, kuni nad hoopis tarwitamis-

Narwas aga puudus sarnane organisatsioon, kes järjekindlalt sarnastel puh
kudel oleks annud ainelist toctust, kas ra
hana wõi asjadena, näiteks riided, ma

EeStt walaSkal- -lütride saak. paremal: mees mängib «Joonast".

viia, mis pidi saama meie koduks. Nüüd

tundsin end kui uuesti sündinuna. Auid
siiski ei julenud ma emale mehest jutus

tada, kellega ma abielluma pidin. Ma

tähendasin ainult, et ma varsti abielluda kavatsen ja el võiksime omada
sealpool Hudsoni väikse ilusa maja, kus
me, kõik kolm — elada võiksime.
«Meil oleks lilli, ema! Lõpmatu hulk
lilli-, sõnusin ma õnnelikult. «Leal oleks
puid, linde ja^palju, palju värsket õhku.
La imestaksid^ise, kui ruttu sa seal para
neksid!"

«Aga kuidas võiksid sa seda kõike
endale lubada, laps? Liu sellises suursuguses kohas maksab ju hirmus palju
raha."
«Jäta see minu hooleks!"
Aadunud olid kõik rõhuvad mõtted.

awanes mul võimalus, mil ma võisin
oma südamelt kõik, mis mind rõhus,
philile välja puistata. Jutustaksin phi-

Minus ärkas uuesti lootus õttnelikule

Iile emast, lapselikust hirmust, et ta võiks

tulevikule.

teada saada tõde ja lakaks mnid see
pärast armastamast. Isegi seda ütleksin

©ösel lokaali tantsima minnes, lubasin

talle, et ma ühes halwakuulsusega öö
lokaalis tantsisin, et oma emale elu vii
maseid päevi teha kergemaks, ©o, ta
juba mõistaks mind.
Aujutlesin juba ette. kuis ta mind

laupäeviti. Kui ma esimese tantsu järele
puhkuseks ühe tühja laua juure qstusin,
tuli mu juure Burke Lanahan.

oma embuse haarab ja lohutab.
«Armas, väikene vaene, tütarlaps",

Esimest korda kõnetas lg mind ja
ma usun vähesed naised on pidanud

kuulsin ma teda ütlevat, «me peame
kohe abielluma. Lu ema võtame meie

enesega sellist võitlust, kui mina sel sil
mapilgul. Ma värisesin tervest kehast.

tna endale, et see on viimane kord.

Sel ööl oli palju külalisi, nagu alati

ruttu! Lee on teile!"

Ta ulatas mulle ühe pangatähe,
mg nägin — see oli sajadollariline.
Ah siis kaastunne.
Ainult kaastundest vaesele, vanale
Monale.
Naisele, kelle elu oli ta rikkunud. Ja
kelle ta lõpuks eemale heitis nn kui hei
detakse ühte vana kulunud ja kantud
kuube.

Mu pilk võis olla metsik, sest ta
astus kohkunult tagasi.
«Julgege ainult mulle raha pakkuda",

karjusin mina. «Julgege veel ainus
kordki mind kõnetada wõi mu lähedusse
tulla! Aui te seda teete, Burke lanahan,

siis lõpetan ma selle, mis Mona Earruth^rs alustas. Leda vannun matsile!"

Leejärgi pöörasin ma ümber ja
lahkusin saalist. Alles garderoobis peatu

sin ma, hingates kergemalt. Värsken
dasin laupa külma veega, püüdes end
veidi rahustada.

«Mis teil meele tuleb, tüdruk, minu
paremat külalist niiviisi haavata?" kar

mehe vastu, kui Burke (ancchan? Äh
sin mina, «mis Burke Lanahan minu...
minu emale on teinud, siis tnõistaksite

mind. Aga kui te soovite, siis lähen
kohe — sel minutil veel".

§Ta läks tulipunaseks näost. Ta ras
ked käed haarasid õlust, raputades mind.

«Minna võite te muidugi, kuid mitte

nüüd, mõistate?. Esiteks peate veel
tantsima! ©lete kavas üles tähendatud

ja mul on täna inimesi, kes minult pä
riksid kuhu on jäänud kanaklase tants,
mis plakatil on wälja kuulutatud. Esi
teks tattts, Loraine siis võite büroost
oma palga käin- saada ja minna, kui
te nii wäga soowitel"
Järgneb.

»»»>L»»»
Kuulutage meie lelu».

»»»>G»UGW1»
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estoonlaste võõrusetendus! .Melus."
KolmapL-wal mängitakse Br. Franki komöödiat „Filrniditma" — (Riina.)
Ü> h>,Iqa nja atnantb 3hr<M teatri-

publikul võimalus nähi meie esindus»
teatri „Ertonia" näitlejate mängu. See
kordsel kolmapäevasel etendusel «Võitle

toimubki Niina taandumine filmist.

Kõige raskema ja ühtlast ka huvita
vama ülesande näitlejale pakub selle
komöödia nimiosa, mks koosneb õieti

jas" kannavad estoonlased ette B*.

kahest iseseisvast osast — filmidiivast ja

Franki kolmewaotuslise komöödia «Filmi

ta teisikust, mida mängib üks ja jama

diiva" — (Riina), mis kevadet !ä*s

näitlejonna — pr. N e 11 y Pinna.
Ühr! pool filmidiiva — kultuuriline,

suur* eduga «Estonia»".

«Filmidiiva" — see on lugu

ühe kuulsa ja h!nnat«d filmi näitlejatari
abielust, millele ta ohwerdab oma kuul

suse just siis, kui ta on jõudmas oma
karjääri tipule, pooleliolevas filmis. Ta
pärandab oma kuulsuse ja isegi füminlme oma teisikule, kes teda seni on

h.riiud ja peenetundeline inimene, teisal
pool harimatu tüdruk tänavalt, kes teise
armust saod kuulsaks diivaks ja tõstab
stis uhkelt enda mina esile, esitades eba

kultuurilist tõusikut, selle sõna tõsises

asendanud filmide hädaohtlikumais- ja

mõttes. Kogu komöödia nael seisabki sel
les, ühe näitleja tahte ossa rakendamises. Komöödia on lavastanud teenelise

wahetänuwäärstis kohls ning eelistab sel
lele vaikset abieluõnne kuski Müncheni
eeslinnas, kuhu ta stirdub oma mehega

ühtlasi kõikvõimast filmi reshiföört. Pea
osas, nagu juba mainitud teeneline näit

näitleja Paul P i n n a, kes mängib

Berliini möllust, kärast, raha- ja kuulsuse tähist Kuulsa filmidiiva Niina Sül

leja — pr. N e t t y Pinna. Tema

last mees on insener, tavaline mees, kes
teotseb leiutiste alal ja samuti januneb

sekretäri, algupäralises tõlgitsuses pr.

vaikse, väikekodanliku abieluõnne ja
idüllilise rohu järele. Mõlemate soovil

meest mängib Ants Lauter ja nais-

Marta Partkas. Humoristlikus osas
esineb hra Vaino.
Etenduse algus kell 8 õhtul.

..AlnMed" lüüsid Jänestega".
Paari Peruu madruse mahajäämine
oma laewait ja mnde armuseikluste turb

LUna Reiman Soome lama!.

lõpp Tallinnas on ajalehtedele rohkesti
ktriutamise materjali andnud. Hoopis
suurema sentsatstoonina kõlab aga nüüd

Üks^sotsialistlik

hobuse unenüsu.

see teade, mis viimastel päevadel Tal
linnasse jõudnud, et meie endiste sõjalaevadega on Tallinnast kaasa sõitnud

tulusaks kasutamiseks nii mõneski paigas,

aga kuidagi ei saa! Midagi nagu kisub
näitama, et ega minagi ole puuga pähe
löödud, — mul ka seda nalja küll, wõtn
kobedamadki numbrid wälja «isata. Sot
sidele igatahes ei taha ma alla anda. Ja
pealegi, samas broshüüris Võtab suu täis

ka Eduard Wilde, samasugune kirjanik

kui minagi. Ta on weel sots kah, aga
ega mindki wõt keelata sotsist olemast.

Tahan — olen, tohan ei ole, peaasi, et
oleks nalja kas wõi tõhuni!

Nii et, just nalja mõttes, koostasin
minagi ühe niisuguse broshüürl, millest
söandan teile esitada järgmised wälja wõt-

ted. Aga et ma ei ole weel Hitlerilt raha

saanud, fiis maksab minu broshüür 5
senti. Nii siis, olge head:

— See on kõige tobedam inimene,

a endid laevaruumis kuni laevade
väljasõiduni v arjul hoidnud. Ar ataruu madrused.

«Almirante Giisse", see on «Len
nuki", p»al olevat neli eestt poissi, „Al-

mieante B llari" või «Vambola" peal
ka 3 4 poissi. Poisid loodavad, et pe
ruulased naö üie ookeani viivad indiaan
laste juure, oma unistuste maale.

Merel tulid poisid laevade juhtkonna

rida waseliinisõdureid ja süütu näoga
nõuda, ikka sellesama demokraatia nimel,
et tehakse sõit stsse demokraatiale, s. o.
rahDa vabadustele. Wõt ei ole see õige?

PunktttoojattS - Wiidtng, Kuuse, Sule sa Kütti».

elada abielus olevail invaliididel. Va
badussõja invaliididel peaks olema ees
õigusi ka teenistuskohtode saamisel riigi-

wõi omavalitsuse teenistuses vastavalt
nende võimetele. Vabadussõja ajal anti
ka selleks lubadust, kuid aastate möödu

des näiliselt ununeb u abadussõda ja
unustatakse ka invaliidid.

Kriifimaks kaotatakse.
Kergendus tehti palgalistele. Ärid
ja ettevõtted jäävad maksu alla.
Vabariigi valitsuse kolmapäevasel
koosolekul tuli majandusminister P. Kur
vitsa ettepanekul arutusele krüsimaksu
osalise kaotamise küsimus. Valitsuse ot
suse kohaselt jäätakse 1. oktoobrist ära
füüsiliste isikute, f. o. kuupalgaliste ja
vabakutseliste erimaks. Äri- ja tööstus
ettevõtete kohta jääb kriisimaks muutKriifimakfv summad siiamaale koon

dati tööpuuduse vastu võitlemise eri

Meie tuntuim lawakirjanik August
Mälk, kes on Saaremaal Lümanda algkooli juhataja, abiellus neil päevil sama
algkooli õpetaja neiu Pauline Triipaniga.

LLMe ülikooli haridusega
vallasekretär.

teatel Vallasekretäridelt hakatakse nõudma

ülikooliharidust. Seega juhitaks haritlasi

linnast maale ja tõstetakse valla oma

ding kümnes (tagajärg 47.10), f. o. 1
punktiga. A. Kuuse kõrgushüppes koos
ungar. Bodossyga jagab 2. ja 3. kohta

valitsuste tõõtastt.

gejõustiku taseme tõus meil Eestis.

heitrs on paremuselt neljas (tagajärg

(tagaj. 1.95) — 87a p. G. Sule oda-

Kui võtta igal alal kümme paremat

69.20) — 7 punkti ja R. Küttis kau

saavutust Euroopas, stis varemalt ainult
harva mõni eestlane pääses esimese küm
ne sekka (Feldmann — kettaheites, Vii
ding — kuulitõukes) ja ka ainult kümne
seas viimasele või eelviimasele kohale.

gushüppes viies — 6 punkti. Kokku on

Tänavu oga on olukord muutunud ja
Eesti on pääsenud üldkokkuvõttes Euroo
pa riikide seas paremusjärjekorralt juba
9. kohale, omades praegu 30 punkti (esi
mene koht 10 p, teine 9 jne.

ÜGkutest Eesti sporttastesi on A.
Viiding kuulitõukes paremuselt Euroopas

Eestit seega 3I1/» punkti.
Sama punktide arvestust aluseks võttes
saame praegu järgmise Euroopa riikide pare-

musjärjekorra (arwestatud on ka Toriino ja
teiste wiimase aja suuremate võistlustega):

1. Soome — 210,67 punkri, 2. Satsa—212
p., 3. Rootsi — 168,5; 4. Ungari — 57,17. 5.
Inglise — 64,67, 6. Itaalia — 45,34, 7. Norra
— 43, 8. Prantsuse — 39,5, 9. Eesti — 30 p.,

10. Daani — 23, 11. Hollandi — 21,5, 12.
Poola — 19,5, 13. Iiri — 10, 14. Helweetsta
— 10 15. Kreeka — 7,5 16. Tšehhoslovakkia
— 5 Ja 17. Austria — 1,67,

teine (tagajärjega 15 92), mis annab

Alerttkttkrrd hõimupäevad
21. ja 22. oktoobril.

i Koolihooajakaubad:
Vihud, pliiatsid, suled, kummid
jne.
ostate kõige odavamalt

L. Mauerl kauplusest,
Joala tän. 12.

Eelmiste aastate eeskujul korraldab
ka tänavu Fenno-Ugria asutus üleriikUkud hõimupäevad. Reed korraldatakse
sellekohase kokkuleppe põhjal kõigis kolmes

hõimumaas Eestis, Soomes ja Ungaris
ühel ajal, nimelt oktoobrikuu kolmandamal laupäeval ja pähapäenal. Tänavu
tuleks sellega hõimupäewad pidamisele
21. ja 22. oktoobril. Kõikides koolides ja

Liiguvad kuuldused, et peale «Len
nuki" ja «Vambola" on ka Peruu tanklaeva «Parinasega- eestt poisse jänes
tena kaasa jõitnup. Üldse olnud poiste
tung laevadele ärasõidu eel suur. Mitmel korral tõsteti neid laevast maale,
kuid mõnel õnnestus siiski end laewaruumi peita. Ärasõitnud poiste arvu on
praegu raske kindlaks teha. Vanemad
pole poiste kadumisest politseile seni
teatanud.

Ilmateateid.
Algaval nädala! on oodata enamuses
sajustid, tuuttstid ja jahedaid ilmu, väl
ja arvatud nädala keskpäevad, millal
jõuab Läänemere piirkonda Lääne-Euroopa soojalaine. Nädala lõpul on või
malik uus jahenemine. Septembri lõpu
nädalal on oodata jälle soojemaid ilmu,
kuna oktoobri alul tõenäolikult esinevad
tugevamad öökülmad ja üldiselt jahedad
ilmad. Oktoobri keskpaigu on võimalik

uus soojenemine ja käesoleva sügist
viimast suurema soojaperioodt esinemine.

guid ja koosviibimist.

sotsidel n u t b olewat mingi salv pä

bro hüürikest «Parunid ja põhiseadus".

rane ja mugav side juut Erlroniga? Sest

O n, nii öelda, väikselt varastanud

Laewatäis Soome silku Narva.
Narva sadamasse saabus Soome
mootorlaev »Wrli", mis tõi laadungi,
joolastiku. Soome silgud Narwa jada*
mas osteti Mrs Pahk ja poegade firma

võivad laulda Narva kõigi jaoskondade

liikmed, kellel huvi on laulu vastu.
Uusi lauljaid võetakse vastu harjutust

jonit klhutrsiöõks. Selle rehaga .osteti
liidritele 50 viiekordset maja. Ülejää
giga koostati «Mustad nimekirjad', sest

Martfiga). Ja kui. Citronil ja sotstdel

pusi ja 22 liitrit (tiiter liidri peale). Siis

on sidemeid juutidega, miks ei «vi fiis
ka Eitron ja sotfid ühes kampas olla?

tehil võlgu ja ostett oraste peale 25

Kes seda kõike teab!

delt. ..

Edast. Kas vastab fiis tõele, et sotsid saavad kümneid miljoneid abiraha
Rihwus vaheliselt Juutide Vendluselt,

— Juba kolm kuud otsitakse mõnda

Narva mootorlaev «Into", mis tahtis

kahejalgset eeslit, kes oleks vabadussõja

Narvast võtta peale õunalaadungi. Kuna

lane ja võtaks enda peale rahasaamise

Narvas ja ümbruskonnas polnud häid

s. o. 2-lt ja võib olla ka S-lt inter-

Hitlerttt, et end stis avalikult wälja

natponaalUt? Ja misjaoks neid rahastd

nutta «Pahna Sõnas" haledas pihtimu
ses. Siiamaani et ole niisugust dsentl-

jandisse. Sealt õnnestus soomlastel

vestibüüli ja küsis hingeldades, kas kon

saada õunu, mis tuuakse rongiga Narva
ja laaditakse laevale.

gress on juba alanud. Kuna hotellis

antakse? Kas proletariaadi diktatuuri püs

titamiseks Eestis? Riigivastaseks kihu
tustööks siin? ..
Kas ka see on tõsi, et sotfid ja kommunistid tahtsid alles hiljuti ühineda
ühiseks vennasparteiks? Ah, või ei vas
tu? Aga lehed kihutasid küll!"
Reed väljavõtted, lugupeetud luge-

jad, su rohkem nii faktilist laadi. Et
kuidas nüüd öeldaksegi: fakt, aga mitte

Viljandi õunad Narwa kandu

põhiseadus" poole paksemana ilmale

konduktorite poole ja laskis armunud

isanda nime kindlaks teha. Ta võeti
vastutusele. Rüüd oli fir Momy, kes
muu seas öeldud, on 63 aastat vana,
kohtulaua ees. Ta mõistett rahatrahvi
maksma. Kui ttrglik vanahärra kohtuhoo

vahulk, mis koosnes peamiselt naistest,
teda suurte poolehoiuawaldustega.

laudid Hispaaniasse
tagasi.
Seoses juutide tagakiusamisega Saksa

maal, on Hispaania» asutatud liiga, mi»
seadnud endale sthiks võimaldada nende
juutide järeltulijatele, kes 1492. a. sun
niti Hispaaniast lahkuma, tagasitulekut
vanale kodumaale. Liiga juhiks ja orga
nisaatoriks on tuntud hispaania kirjanik
ja poliittk Franeesko Ajala.
Juudid, kes katoliikttku ttriku võimut
semist päewll kihutati Hispaaniast wälja,
rändasid peamiselt Hollandisse ja Türgimaale. EM hästi toheldi neid «jefarde",
nõgu praegu weel nimetatakse Hispaanlast

pärit olevaid juute, Türgimaal. Sel ajal,
kui türklased olid peremeesteks Balkani
poolsaarel, läkfid sesardld elama Kreeka
maale, Bulgaariasse, Makedooniasse ja
mujale, kus nad asuvad weel praegugi.
Sefardid on säilitanud oma keele, erittse
hispaania-juudi murraku, ja vanaaegsed
kombed.

päeval.

V. Sõster,
koorijuht.

Hajameelsuse tipp.

kus nad sajandite kestel kaotasid oma
hispaaniaUkkust, sulades ühte kohaliku
rahvaga.

Praegu leidub Euroopas stfarde um
bes miljoni inimest ümber. Suuremalt
osalt on nad kõik jõukad isikud.

Franeesko Ajala arvates, hispaan
lased peavad heaks tegema oma esiisade

Ülekohtu ja kodumaale tagafi kutsuma
juudid, kes vist sajandi kestel su säilitanud oma keele.

Tuntud õigusteadlased, kelle poole
liiga pööras järelpärimisega, seletavad,

pole tõesti vee! välja surnud, vaid elab
endisel värskusel edasi, nagu tõendab
hijuti aset leidnud juhtum.

skfardl, kes avaldab selleks soovi.

õunu saada, soomlased jätsid oma laeva

Mõni päev tagasi äratas Londonis
teegi austraalia professor üldist tähele

saksa juute, kel seal eluttngimused kuju
nenud väga raskeiks.

Narwa sadamas ankrusse ja sõitsid Vil

panu. Ta tormas ühe tuntuima hotelli

krooni: 1 miljon 2lt internatsionaalilt
ja 299 miljoni 3-lt internatsionaalilt.

Siim Sniõlep.

wõrd vaimustusesse sattunud, et ott het
kel, kus roug läbistas tunneli, haaranud
neiu oma kaissu ja teda suudelnud. Sel
lest arenes terve draama. Reiu, kes osu
tus 30.aastastks poemüüjannaks, pöördus

et Hispaania valitsus o« kohustatud

tulnud...
— Sotfid said jälle 300 miljoni
Selle rahaga, 300 miljoniga, ostsid nad
kõhu kinnipaneku pulbrit .

kus ta oli kohanud üht temale täitsa tund

matut neidu. Sir Momy ott neiust nii-

Hajameelse professori kuju, kes olnud
aastakümneid naljahammaste lemmikuks,

Soome.

Umbes nädal tagasi saabus Soomest

meni weel leitud, muidu oleks «Pamuite

isand ott tänavu suvel svltuud rongil,

demeid ja sagedasi kõvu tuuli ning tormi.

oma suguvendadega Välismaal. Side
meid juutidega Väljaspool riigipiire on
ka meie sotsidel, sest juudid on need
kõige suuremad sotfid (eesotsas Karl

kuu tpiwujat põrandaalustelt mõttewenda-

parlamendi liige sir Leo Momy. See

Hollandist hulk sefarde tungis Saksa

Sotfid said juut C tronilt 300 mil

poolt. Narvast viivad soomlased Lawansaarele ja Tütarsaarele rukkijahu.

Londoni, lehed toovad lehekülgede
pikkust kirjeldust sensatsioonilisest kohtu
protsessist, mis neil päevil Londonis aset
leidis. Selles protsessis ott süüpingis üks
Inglist seltskonnategelane ja kauaaegne

maale ja teistesse Kesk-Euroopa riikidesse,

nagu see seifis ajalehtedes, on sidemeid

selle töö juures joodi ära 50 kasti sham-

Musu wiiS kohtu ava.

'Üldiselt on oktoobris oodata rohkeid sa

Lauluharjutus on igal teisipäeval,
kell 8 õhtul 3. algkoolis. Laulukooris

tegemist tehakse, korraldatakse aktust, loen

teks olen ma lihtsalt plagieerinud sotside

sealt mõttekest ja wõttekefl:

poisse kaasa?

Naiskodukaitse laulukoorile.

reklavm. Aga alljärgnevaks väljavõt

mu kallis (Longorilla".

nest väljus, tervitas näljas ootav rah

Ka Peruu tanklaevaga läks eesti

organisatsioonides, kus hõimuküflmusega

Kas ju geb kee^i weel kahelda, et meie

Perud peruulased.
,§a oled ainukene, mis meile jäänud
mälestuseks lõunamaisest suvest. Ja
nüüd tahavad nad kg sind ära võtta,

mata.

Eesti heaks 9 punkti; kettaheites on Vii

vale? Noh, kui see pole õige, st» ma
muidugi Vabandan. Aga ärgu fiis aja-

asjalugu on järgmine: juut Eitronil,

gufe olukorra juures on eriti raske ara

Kergejõusttk on tänavusel hooajal
pea igatpool riikides teinud suurt edu
samme ja tippsaavutused on eelmiste
aostadega «Sneldes tunduvalt parane
nud. Eriti märkimisväärne on aga ker

Wõi ei käi sotsid pea iga päev paluma?,
et pandagu ometi kord päitsed pahe r h-

bh d Valetagu ...

lOO°/«, mispärast invaliidide majandus
lik seisukord on muutunud halvaks. Prrae-

Lätis nõutakse praegu vallasekretäri
delt ja nende abidelt ametisse nimetami
sel mitte ainult kolme-aastast ettevalmis
tust, vaid ka erilist eksamit siseministee
riumi juures. Edaspidi «Jaunakas Sinast"

KergejõusittuS^Eesti A.

meie demokraatliku korra lammutamisele ja

diktatuur? Miv? Demokraatia, see on neile
ainult selleks, et takistamatult organisee

Seldnd, et tarbeainete hinnad on tõuSnud

mtiänii A. Mälk abiellu-.

kes ikka «eel aru ei saa, et sotsid fihiwad

sotslikule diktatuurile. Kas ei seisa fiis
nende programmis n. n. proletariaadi

deti valitsusvõimudele. Märgukirjas on

13.aastase Päriselt võtta oma hoole

vasil aitasid neile kaasa ka mõned Pe

— et las ta läheb pealegi rahva sekka,

liidid asetataks wõrtstdesje tingimustesse
pensioni saamisel riigiteenijatega ja koitsewäelastega. Oma nõudmised invaliidid
on võtnud kokku märgukirjasse, mis saa

alla ja viia Pecuusse oma mõisa elamas
Külap talle seal tööd ka leidub.

1'itlit Parunid ja põhiseadus.
Landeswehri parunite plaa-

tulewad kallale!
Jätaksin ma selle broshüürlkese rahule,

gendamist küsimuse vastavalt elukalliduse

tõusule. Nõutakse, et vabadussõja inva

alla JO u. vanad. Kõige noorem mlst

[id on kuidagi salaja laevadele pääsenud

tagi. Igal juhul, wastu ööd ei ole kui
dagi soovitav seda lugeda, — tondid

Vabadussõja invaliidide Narwa koon
dus on tõstnud üles pensiontmäara ker

ka 7-—8 eesti «jänest", kõik noored poisid,

rahata (kuigi ta tahaotsa on märgitud
w$'nb 5 senti") ja mis kannab kõlavat

nii wängeid asju, et karmad tõusevad
püsti meel enne, kui saad lugema hala-

ra kõigendasisl.

fondi. Summad kulutati tööpuuduse vas
tu võitlemiseks ja MMist lahendamiseks.

on ! 3-aastane Pärtsttt nimeline poiss,
kuuldavasti ärimees Päriselt poeg. Poi-

mise puhul. Selles broshüüris on

ikka teha, keelt nad ju ka ei mõista.
Muudkui anti siis poistele Peruu mad
ruste rõivad ümber ja pandi laevas

Inaliil nõuavad pensionini-

tööle, millega poisid ka hästi nõus olid.
Dnvitstülem kapten P zrrco lubanud

Lugesin lobi suure mõnuga ühe broshüürikest, mida lewttaiukst nüüd ilma

uidest põhiseaduse muut

hämmastuseks lagedale. Väga kurjad
nende peale siiski ei oldud, kuna poisid
näisid üsna hakkajatena. Mis nendega

3

Lugege Jlotaggie Eir

keegi kongressist midagi ei teadnud, sele
tas professor, et ta sõitnud Austraaliast
eriti selle kongressi pärast Londonisse.
Nüüd osutus, et kongressi ott küll ot

sustatud pidada, aga alles 1934. o. sep
tembris! Hajameelne professor ott aasta
arvu» eksinud ja asjata sooritanud seitse
nadaiat kestnud reisu.

hispaania kodanikuks tunnistama igat

Kui Uiga oma kawatsused teostab,
valgub Hispaaniasse arvatavasti hulk

Kingitusi
kõige odavamalt ostate

L.Mauer’iIt

ALUTAGUSE ELU

4

võitlejas NARVA TEATER votlems

Nt. 72

CIA Kotmapäewal,
„VOI\/AlTI
I LbJA
20. septembril s a.

Nõudke ainult

Narva Vabatahtl Tuletõrje ühingu auto-schassi fond!
korraldusel ESTONIA NÄITLEJASKONNA

MII KHstall-petroolenml.

võõrusetendus

Pühapäeval, 24. sept. 1933. a

2 RAHVAETENDUST
Kell 3.30 p. 1.

«Sularaha»

w W (NIINA)
Br. Franki komöödia 3 vaatuses.

saadaval Shell! toodangust mitmesuguseid

Pääsmed 25 senti.

Urnil määrdeõlisid.

Kell 8 õhtu!

Õnnelik Sakarlas

flinuesitus#%

Narvas, W-KIVI lil 391

Agapetuse kolmevaatusiine lustmäng.

Pääsmed 25 senti.
Pääsmete eelmüük; teatri kassas 2 tundi enne etenduse
algust.

,Filmi diiwa'

mille headusel ei ole võistlejat. Samas

E. Ebermayeri ja Fr. Cammerlohri komöödia 3. vaat.

Lawastaja Paul Pinna.

Tegelased; Teenelised näitlejad NEm PINNA ja PAUL PINNA,
Ants Lauter, Marta Parikas. Arnold Vaino j. t.

Algus kel 8 õhtul.

Peetri pl. 15/17,

Pääsmed: 1.50—35 s. õppuritele — 25 s.
Pääsmete eelmüük K.-m. Joh Roosipuu äris, Suurel tänaval ja

Telef. 95.

Ühingu juhatuse liikmetelt JUHATUS.

BlllllitlilHIltIBlIlilitllilllUlltlllllltlllMilfllRytllllHlIllllilllllilllBtUlllilillllllltinEltlttlllllllltllütlltllilHilllllilllllHIIIflllliHtlltltlllBlIttiniilttülfIKlIIIUDIffiiWIffil

Narva tagasi ja avan vastu
võtu 4. septembrist

Narwa

Parem väljasõit narvalastele i

Restoran-baarIPaulis"

Joala tän. 8.
Elektri aurulokid 4 6 krooni,

MAJAOMANIKKUDE PANK

vesilained 25—60 senti,

tangilokid 35 50 senti,

maniküür 35—50 senti,
pediküür 75 senti,
kulmude, ripsmete ja juuste
värvimine 35 senti.
Ka kõige halvemad juuksed lokin ehtsalt
Minu head tööoskust tõendab laialdane klientuur.

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

Narva-Jõesuus, sadama juures.
Igal laupäeval ja pühapäeval

Annab laenusid

majade, kaupade ja veks
lite kindlustustel.

MUUSIKA.

Ettekanded sintoonia orkestrilt.

vm raba Holale

MAITSEVAD LÕUNAD, ÕHTUSÖÖGID ning
SUUPISTED. VIIN, ÕLU ja paremad NAPSID.

ajakohaste protsentidega

me SCHURA

ja toimetab kõiki muid

Mugavalt sisustatud TOAD. KABINETID.

(Tartu R. Dilsi end. Õpilane).

panga operatsioone.

lalaiõud Union
Sügise hooajaks kohalejõudnud
kõige moodsamaid ja paremaid

IGALE
MAITSELE

meesterahva, naisterahva

Dr.lLmn

JALANÕUSID.

Snin- lo nahaliiilgnsed.
Wastuwõtmlne Igapäev

ja koolilaste ———

IGALE
RAHA
KOTILE.

Suurem väljavalik kõiksugu

pealis- ja alusnahku.
Hinnad võistlemata odavad.
Soovitab

kella 10-1 ja 4-7.

sen-Huusln

riide kaupade,
kudumise lõimed,
õmbluse niiti ja
vatti.
KOige parem ■ , TEIfl A avali NARVAS,
ostukoht on 0. I. ICIVLM Oidll. Peetri pl. 8
Müük suurel ja väiksel arvul. Hinnad võistlemata

Ed. Hendriksoni kõrgem

Kaubanduse ja raa-

Nais-, sugu- jasisehaigused
Wastuwõtmine äripäewadel
kella 11—1 ja 5—7. Narvas,

Peetri pL

JUHATUS: TARTUS, RIIA TAN. 41, KOHETR. 3-44
iiinmimiiuiiminiiimniiiiiiiHiiitiiitmiimmnii
Tule-,
luiiuuuiiuiiiiuiiiuwiuMHiniiiiiiHiniiiimmmii
elu-,
Invaliidsuse-»

murdvarguse ,
klaasi-,
koduloomade-,
rahe-

Dr.

Kodumaa vabrikute

1. sept. kuni muutmiseni.

nOHA

Telefon nr. 208.

Mono Henrich-

Narwa linna liinidel

Eesti Omavalitsuste Kinnltusselts

$1

Vabaduse t. Nr-29

A.-S. „GL0BUS“,
NARWAS, Peetri pl. 15/17.

mmm
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Autobuse sõiduplaan
7.30

8—

830

10.-

10.30

450

515

8.— •) !

2.50 *)
8.15 *)

*) Ainult laupäeviti.
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Pühapäeviti

Edasikindlustuste vastuvõtmine valla seltsidelt.

2.30 | 2.50

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures, Pikk tn. 2,

8- II 8.15

kõnetr. 109.

Esindajad: Jõhvis, härra H. LIU, Turuplats nr. 1, kõnetr. 4. j
Narvas, härra fl. Hochmuth, Posti tn. 41,
ja kõigis rahvarikkamates kohtades.

Peetri pl. — Kreenholm — Kulgu sadam.
Aripäeviti

Peetri pl.
Kell 12.45

Laupäeviti õhtul vastu

Võtan
vastu
TEGEMISEKS ja VÄRVIMISEKS: PORTFEL

võtmist ei ole.

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

LE, REDIKÜÜLE, RAHATASKE, LAPSE m

VANKREID ja igasuguseid m. NAHKASJU.
Samuti pannakse uusi peegliklaase ette. Valmistatakse
käekotikesi ja igasuguseid karpe.
SCttä

Posti tän. 59 (KlnÄ?r<""

Naishaiguste eriarst.

Kulgult
Kell 1.10

Peetrl pl. — Silveris!
ainult pühapäev tl häädel ilmadel.
Siivertsist
Peetri pl.
1.—
2.-

teegi kõrval).

Ugartj-põder

7.15

2.30 *) 1

Joala tän. nr. 19.
(Sinka m., Juhkentali ap

J)r Jlse

Aripäeviti
Linavabrik.

Huil

N

W

3.— 4
Laupäeviti ja pühapäeviti:
Peetri pl Kalevivabriku
Kalevivabrikust Peetri pl
Kell 2.30 päeval
Kell 2.50 päeval
8.— õhtul
„ 8.15 õhtul
Surnuaia pühadel on vahetpidamata ühendus homm.
kella 8—6 õht. Sõlduhlnd surnuaiale 20 senti.

matupidamise kursus kl. 3-5 p I. Telefon 312.
Wastuwõtt kl. VsÖ—V«10 j®

Õppetöö algus 2. oktoobril 1933. a.

KAVAS:

teenistuse

1) Teoreetiline majandusteadusid üldosa;2)Kaubandusarit-

meetika ; 3) Kaubanduse, tööstuse ja Panganduse
erlasjandus ja raamatupidamine; 4) Liht, Itaalia,
Saksa, Ameerika ja Inglise-Prantsuse raamatupidamine;
5) Bilansside teooria; 6) Kaubandus kirjavahetus ja 7)
Seadused. Õppetegevus kestab 6 kuud. Lõpetajad saa
vad lõputunnistuse. Lähemaid seletusi annab ja osavõt

40—100 kr. kuus,
leiavad mõlemast soost isikud

oma kodus. Töö soliidne, ärialaiine ja väga huvitaw. ftohane

kõrvalteenisiusena, kuna iöö

jaid registreerib K. ü. „Põhja Eestis** hra Joh. Veiden- võib olla ka kirjalik. Elukoht
pole tähtis, sest töötada võib
damm Narvas, Suur tnv. 1, kõnetr. 65. Samas ka
igalpool. Ligemaid maksuta
õppekavad saadaval.
teateid saadab äri oma kulul
Kursused on lühiaegsete kursuste reg. la töötamise määruse kuni 30. sept. k. a. ftadr,: Ka
R, T. nr. 32 — 1931. a. alusel Koolivalitsuse poolt lubatud.
nepi, postkast 22.
MARKUS: Eelmise kursuse lõpetajad saavad Informat
sioone samast.
Lugupidavalt

Ed. Hendrlkson,
kursuste juhataja.
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K.

U. PÕHJA EESTI
TRÜKIKODA
Narvas, Suur t. 1.
Kõnetraat 65.

19. sept. 1933. a. (kuni muutrn.)
Äripäevadel

„ 2.20 p. I, jj 3,30 p.l.

KIRJAPLANKE,

ja muld trükitöid valmistatakse | |
kiirelt» maitsekalt ja soodsate
hindadega.

Tellimiste täitmine ka postiteel.
iiuiiiiiiiiiii»HiK||"iiNiiiiiMiiiiiimiiiMiM"niimimmimiiiiiiiniiimiimimuiiiiimiiiiiiiuiHiiniiiiiiniiiiiii!iii

TRÜKITÖID

Pühap. ja pühadel
Narvast:
kell 9.30 h.
„ 12.15 p.
n- h.

N.-Jõesuust;
kell 8.15 h.

»

6.- õ.

MAITSEKALT, KII
RELT jaODAVALT!

„ 7.10 õ.

oktoobril lisasõit Narva-Jõe-

MÜÜR1LEHT1

VALMISTATAKSE
KÕIKSUGUSEID

N.-Jõesuust: Narvast:

kell 6.45 h. kell 12.20 p.l.

Narva esimesel laadapäewal 3.

NIMEKAARTE,
PIDÜKUTSEID,
ARUANDEID,

* trükikojas »

ftuniioivnnaui JUotsc&nev
Narva—Narva-Jõesuu
Aurulaeva sõiduplaan

suust kell 4.40 p. 1. ja Narvast
kell 6 õht.
SÕIDUH1ND: l. kl. 40 sn.,2. kl.
25 sn., sõjaväelased litrite ette
näitamisel: I. kl. 20 sn., 2. kl.
13 sn.. lapsed ja kooliõpilased

81
iiü

JÕHVIS VÕTAB
TELLIMISI VASTU
Harvas. Suur L1

HÄRRA H. LILL
TURUPLATS 1.

Kõnetraat 65

(kooliaja kestvusel) 1. kl. 20 sn.,

2. kl. 10 sn. Narva — Tõrvala
(Smolka): 1. kl. 30 sn., 2. kl.

20 sn. Narva — Riigi: 1. kl.

25 sn., 2. kl. 15 s. N.-Jõesuu—
Jaht-klubl 10 sn. Kohalikkudele
ekskursantidele (mitte vähem

kui 20 inimest) hinnaalandus
20 prots., sissesõitnud võõras
tele — sõlduhlnd hinnaalandu
seta. Bagash 10 kilogr. 12 sn*

Koerad ja jalgrattad a 10 sn.
Vastutaw toimetaja Hans LM

j

«Põhja Eesti' trükk Narvas 1933
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Wiljaandja K.Q ^Põhja Eaatr

