TELLIMISE HIND:

Metsatöölisi

1 kuu postiga 50 senti.

3 kuud » 150 .
6 . „ 280 „

1 aasta „ 550 ,
Tellimisi wõtawad wastu
kõik postkontorid.

tarvis Kohtla

Kuulutuse hinnad: 1 mii
lini. 1 weerui kuulut. kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööotslmise kuulutused poole

TALITUS: Jõhwis, Rakwere tin. 7-a Telefon 48 ” ■1" - Toimetus: Narvas, Salme tän. nr. 5. Kõnetr. 34.

metskonda,
Arvita vahtkonda. Tulla Klikla

hinnaga. Kujutusi võe

metsniku ehk Arvita metsawahi

takse wastu lehe Ilmumise

juurde. Korter võimaldatud. Hind:

eeiplewal kuni kella 12

koorimata paberipuud 45 snt.
rmm., küttepuud 40 snt rmm.

Me 26. ZSHwis, laupäewal, 18. mSrtfil 1933. a. V aastakäik.

Kohtla metskond.
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16. märtsil ja edasi. Metro-Goldwyn-Mayeri väljaanne.

■lill.

Geniaalseima kinotähe ja
publiku lemmiku

„KoitM

ffftczznezi

Maailma kolossaalseid! helisuurfilm!

^ovarpo^a

lf4ta»trn*t 2tiäntlbuj 11-50 srati.

ftigjs SripÄFv?!

k. 5 p , päsl
reši 3 c-.

Kassa awat. pool
tundi nne algest-

I

I

Haarav dr. 12 suures jaos.^Osa suurfilmi iiusais loomulikkes värves. Kui on maksev ütelus: „$ee helifilm ületab kõik seninähtud" siis pälvib seda «Ben-Hur1*.
See suurteos on tugev mängult, haarab kaasa kõik on kiiretempoline ja põnev algusest lõpuni. Ei ole liialdus Saksa arvustaja dr. Bachi ütelus: Kõik Euroopa suuri
mad filmikontsernid kokku ei suudaks luua «Ben-Huri* taolist linastust. Euroopas ai ola nii palju raha...

21. Ciauceskava

Smlte harukordne suurfilmi puhul hinnad
harilikud SC.f 95., 35., SA. Ja 2C manti.

IL £isaeeskava.

Tulemas suurfilmid: Maailma suurim sensatsioon Londoni Fantoom dr. Jckyll |a Mr. Myde/Hirmuäralav õudsus Ja romantikal. „Tannenbergl lahing”.

Auwölg wiis sunnitööle.

W

€>z tahtnud. enam elada..
Wirrr noormees lafi omale elutüdimusest kuuli rinda.

Pangaametnik luhuoumki seiklused kohtus selgitamisel
16. mSrtfil mõistis Rakwere-

Paide rahukogu wäljasõidu istun»
gul Narwas, Wastast. Krediit ühis.
panga endise raamatupidaja Peeter

Iuhnowski 8 aastaks sunni

tööle.
Mehel aga ei tule seda rasket karistust ära kanda, sest samas otsustati pa

luda Vabariigi walttfuselt karistuse
Vähendamist, muutes sunnitöö 6 kuuli

seks wangistuseks. Samuti wõett ar

õige lühikest aega viibida wahiall.

Teatavasti omandas J. läinud

aasta suvel, olles pangas raamatupi
daja, raha 500 krooni. Selle summa
tarvitas ta oma auwõla tasumiseks.
Raha kõrvaldamise mõte tekkis tol
momendil, kui temale anti kätte eel
nimetatud rahasumma Eesti panga
Narva osakonda viimiseks. Kohe peale

kuritöö kordasaatmist sõitis ta Tallin
nasse, kus tasus oma auwõla.

vesse ka eelwangistus. Nii tuleb II

Kolmapäeval. 15. märtsil laskis endale 7,85-kal. relvast kuuli
rindu, GSmeru vallas, Kohala weskiomaniku poeg Evald Kaarli poeg
R ü k k e l. Rükkel on 28 a. vana, elab oma isa juures Kohalas. Lask
mine sündis oma toas, teisel korral. Revolvrikuul, mis vasakult poolt

järjel tuli teha rida protokolle rahu-

diSse, kust fee hiljem ülesse leiti. Haavatu seisukord on raske ja elu

laskis, ei ole veel selgunud. Ka ei

Evald Rükkel, kes endale enesetap
mise eesmärgil kuuli rindu laskis, on
jõukate vanemate laps. Ta elas oma

Viimasel ajal eriti nähti teda väga
sagedasti pummeldamas, mille taga

R. viibib praegu Rakwere linnahaigemajas. Arstide arvates on ene
setapja vigastus raske ja elukarde
tav, sest kuul on ka kopsu riivanud.
Keha läbistanud kuul leiti ülesse voo
dist Kuul oli veidi lapergune.

ftlavwa tea alev.

MRaudse runika rööwaeit#11

rinnast fisselastud, tungis wälia seljast, läbistades kopsu ja langes vookardetav.

isa juures Kohalas, kus isal talu ja
võrdlemisi eeskujulik jahuweski. Peale

talu ja veski omab ifa Rakveres veel

I. SiMtyi irotsess liDsliailloa• Perekonnamuuteid.

17. märtsil ott Rakwere-Paide ra
hukogu wäljasöiduistangu! Narwas

harutusel erakaebuse korras mõni aeg
tagasi Narwas ilmunud kehvikute hää
lekandja, ajaleht „Rabotschaja Prawda"

selle tuleb S U tehtud kohtuotsuse põh

jal tasuda 250 kr. rahatrahv, selle
mittemaksmisel aga kinni minna 2
kuuks.

Läinud aastal avaldati «Rabot-

vastutava toimetaja rkl. Aleksander
Silwerstowi jüüaft laimamises.
Erakaebaja, Vafknarwa 1 rajooni
konstaabli Karl Aunapuu eest esines
süüdistajana kohtas Narva 1. jsk. po

schaja Prawdas" nr 3. artikkel, milles
ott tähendatud, et Vasknarwa 1 raiooni konstaabel Aunapuu on koyapeal

litseikomissar Mägiste.

Selles leidis A. laimamist ja esitas
kohtule erakaebuse. Kohtu poolt kuu
lati üle tunnistaja, kelle seletusest sel
gus, et siin tegemist siiski laimuga.

Kuna S. kohtusse ei ilmunud, siis

teostus asjaarutamine tagaselja.

Kohus leidis, et S. on süüdi ja
mõistis teda 6 kuuks vangi. Peale

elanikelt ebaseaduslikul teel stssenõudnud riigimaksustd.

Virumaa pokfiwöistlused töutawad kujuneda ägedaks.
Teatavasti pühapäeval 19. skp.
Narva Võitleja korraldusel peetakse
Virumaa selleaastased esivõistlused
poksis.

Kuna estwõistluse loa saamine nim.

päevaks Ekrawelitdult liig hilja saabus ja seetõttu wõistluskutsete saat
mine ning vastavalt ka võistlejate

Aps, Varm, Krassikow, Pärn, Vääri
ja Topmann. Ülesandmist tuleb veel
Norwa Tennis Hokiklubist, N. Väikemajaomanike spordiringist, Kiviõlist,
Kohtlast, Rakverest Lüganuselt jne.

Olgu võistlejate ja puhltku tähele

panu juhitud veel kord sellele, et
võistluste algus Võitlejas õhtul kell

VA —e.

ülesandmine hilines pole meil kahjuks

võimalik täna tuua ära võistlejate
täpset nimistut. Küll on aga kindlad
osavõtjad Narva Võitlejast ja nimelt:
Muru, Alber, Vasfllewsky, Laarens,
Soo 1, Soo 2, Raudma, Salmolainen,

3. märtstst kuni 17. märtsini regist
reeriti Narva perekonnaseisuametis.

Sünde: Lucia Sotschewski, Harry
Pokker, Evald Buschnmrm, Vladimir

Tschernjäev. Maria Patrigejew ja

Aleksander Martõnow.
Abiellumisesoowe: August Kalda,
ja Elisabeth Kalaschnikow, Edgar Nokk

ja Marta Tasane, Ewald-Boris Rögas

ja Aino Dagmar Meiran, Oskar Va
res sa Ellen Valke, Aleksander Grün-

thal ja Marie Miekin, Gustav Piil
ja Emilie-Rosalie Probal, Ivan So°
kol ja Julie Luumann, Martin Leichter

ja Rosalie Behwelt, Robert Aren ja

MEISTRID KATSUVAD JÕUDU.

JuukselSõstufel puudus töötamise luba.
Helene Lepik awas omale Narwas juuksetööstufe, kuid et ta linnawalitsuselt selleks wastawat luba ei muretsenud, koostati protokoll ja
suleti äri loa saamiseni.
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Salme Prontsus.

Abiellumisi: Nikolai Stogow ja
Anastasia Gusõlin, Stefan Ratsevitfch

ja Tatjana Baschkirtsew, Aleksei Iva

nov ja Aliide Karro, Evald Kruuse
ja Veera Stepanow.

Surmajuhtumeid: Liine Annus,
Anastasia Gugin, Ekaterina Ljadov,
Pavel Nikolajev, Edu Veidermann,
Ivan Stolfot, Peeter Alles, Mai Teppe, Ann Kalle, Alwiine Sunne, Lem
bit Brutus.

Peetri koguduses.

Sünde: Lilian Lipping, Valter

Hiet, Silvia Mägi.
Abiellusid: Hans Roots ja Anna
Kutoshin.

Abielu sooviavaldused: August

rikkumise ja joobnud oleku pärast ko
halikul politsei konstaablil. Enesetapja
on keskkooli haridusega noormees.

Mis põhjustel ta endale kuuli rindu
soovi ta ise sellele küsimusele vastata,
vaid ütleb lihtsalt: „ei tahtnud elada".

Tallinna tänaval suurema maja.

Evald Rükkelit tunti kui võrdle

mist heasüdamlist noormeest, kuid kes
veidi nõrga iseloomuga.

kohtu eea...

Piihapäewal: „Orlou»“
Pühapäeval, 19. märtsil 1933. a.
kell 3 päeval läheb viimaseid kordi
rahwaetendusena, seni võrratu menu
osaliseks ja publiku lemmik operetiks

saanud ilmakuulus suuroperett «Or
lov" kolmes vaatuses. Opereti saa
dab trio koosseisuga orkester. Kuna

15. märtsil seisis Rakwere-Paide
rahukogu punase laua ees Narwa naiswäljapresstja Helmi-JohammS ch u l t s,
kes läinud aasta oktoobris saatis Rar-

siis ärgu jätku ükski teaatrisöber pü

wa kaupmeestele Jaan Ofsrillile ja
Ed. Tähele kirja nõudes kummagilt
500 kr. raha linnahaigemaja juures
asuva pingi alla panemist. Kirjadele
oli E-i poolt alla kirjutatud: «Raudse

hapäevast etendust külastamata. Pääs

rusika seltsi juhatus".

operett sedakord läheb viimast korda,

med: 50, 35 ja 25 senti. — Suure

Schults on 30 a. vana ja näiliselt

tungi ärahoidmiseks pääsmed eelmüü
gil, eelmüügi kohtades.

vaikse iseloomuga. Ametilt sukakuduja.

Neljapäewal: „Doc!or Ameerikast“ esietendus.

kuritööle romaani lugemine, kusjuures ta toimis täpselt raamatus kirjel
datud Ameerika väljapressijate ees-

Neljapäeval 23. märtsil. !s. a. tuleb

esietendusele, teaatri noorterühma
ettekandel G. Kraatfi ja A. Hoffmanni
komöödia „Doctor Ameerikast" (Kuu
rordi patukesed) kolmes vaatuses.
Teaatribüroo.

Kalda ja Elisabet Kalashnikow, Gus
tav Piil ja Emilie-Rosalie Behwelt,

sünd. Vender.
Surmajuhtumeid: Richard-Eduard

Kodis, Juhan Sasmil, Liisa Lükke,

Rein Kisla, Anna Rebane.

Nagu kohtus selgus, avatles teda

kujul.

Et ta oma tegu ei salanud, siis

määras kohus väikseima karistuse —
4 a. vangistust. Ühtlast kohus esitab
vabariigi valitsusele karistuse vähen
damise palve, pakkudes muuta mõistetud karistust 1 kuuliseks vangistu
seks. Arvesse võetakse ka eelvangis

tuse aeg 21 päeva. Nii jääb naisel
veel istuda 9 päeva.
Aleksandri kogudus.
Pühapäewa! 19 märtfti 1933, kell 5 p I.
kor.cudab Aleksandri tiufu .Noorte koondis"
koguduse maja saaiis noorsoo waimuliku koos-

lige JM. Italif.

oleku ühes lahtise teelauaga. Kawas: kõned,
ooio ja koorilaul ja muusikalised ettekanded,

saululehed. A. K. N. K.

Reedest 17. märtsil. ‘s3£3& üllatus publikule! KLZ- Kaks suurepäralist löökfilmi ühes eeskawas!

Kino
,Skating‘
ftlgus Ar-päev. kel!
pühap., kell 3.

I Wene kunstiline helifilmi „Sowkino" toode! mis suure eduga jooksis Tallinnas „Gloria-Palaces\
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Wolgal—kaljurahnul”

Maksim Gorki jutustuse järele „Kain ja Artem", Peaosades: Moskwa
kunstiteatri anderikkamaid näitlejaid! Wene muusika! Wene laulud!
Wene näitlejate wäijapaistew mängi Sügaw dramaatiline sisus

Filmis kantakse ette Järgmised weneiaulud: 1) He ocemiift, Memuft aojkahhcki», 2) 3Ta HOHb. 3) HonbKa TeMHa, h õoiogh, npo*
boah MeHH Mapycsi. 4) Äx-b, Bbi ctHH, moh cfetni. 5) ByõnHHKH. 6) OraKaHHWKH, 6ok3ahhkh-hhkh. 7) BtqHan naMjiTb h Ap.

II Esietendusi Superfim, 1933. a. väljannel jäite kord tujurikas ja meeleoluline helifilm kuulsa reshissööri Ceza von Bolvary lavast, ja R. Stolzi muusikaga
Publiku le/nmlk

Gustav Fvöhlich
oma uusimas ja parimas suur
filmis

„Mees südamega11

Kaunis heüfarss 12 j. fl. Bony
lava üki järele.

Peaosades: Gustaw Fröht eh,

Maria Solvag, Pa-J K«tnp
ja teised.

Vilsirlkkad löökpalad Robert Stolztlt: „LieblIng, du blst ein Mann mit Herz“ — fokstrott Ja laul. *0, vie sdhön Ist e!n Fe!er*ag“ — paso doble. Film, mis meeldib köfgPel Film, armastusest ja nooru es i

Eeitetdel Järjekorras: «Purustatud südamed*, .Lõunamaa laulev pärl", «Igatsus 202". «Susen Lenoks* Ja t. Wars*.i võõrusetendusel tunsud wene klounid TEODOR Ja KOKO.

«f n.

ililijilt gtiiaji

t

Cühileateid

Heil Hitler!

mutil ja mujalt.
Wanglast «vabanedes —
•urma.

Neil pSewil letti Tartu jaamas, «Ujaudi
uulitsa ülesõidukoha juures seismast tühiE
kaubawagunist poonu laip. mis rippus püksi-

rihmaga akua luugirSnga küljes Eoesetap«ise oli stin toimuuud Saare «allast (Lartu-

maalt) pärit Friedrich^. Mü ürfep p, 46

Uitlovismisl Eeslis. — Kas on harta hädaohtu?
Ühes möödunud numbris mäletawasti puudutasime lühidast! Saksa va

limisi, Hitleri võitu ja selle vastuka
jasid Eestis. Püüame nüüd saada

aastat —«ma.

väikese ülevaate Eesti „hiterlastest"—

Fr. Müürs-pp oli kindla elukohata ifik.
Ta mabaneo alles 16. märtsil Tartu mäng-

niipalju, kui seda võimaldavad siit-

last, kus ta kandis mangiroodn karistust mar-

?n»te
eest. Ta «arem oli ta kohtu poolt
«ristatud.
Müürseppa nähti mitmel päe«a liikamas
jaama ümbruses. Vististi ei leidnud ta omale
mingit töäd ega tegevust ja ar»as paremaks
lüpu teha.

PSllutSöminislar pooldab
laiade moratooriumi

pikendamist.

Eeloleval sügisel lõpeb selle mora
tooriumi tähtaeg, mis on ühele osale
taludest antud maakondlike komisjonide ja majandusministeeriumi kaudu.
Et põllumajanduses pole olukord kergemaks muutunud, kerkib üles küsimus,

kas ei tuleks moratooriumi tähtaega

pikendada. Majandusministeerium
pööras sellekohase järelpärimisega põllu-

tööministeeriumi poole. Pvllutööminis-

ter andis vastuse, et moratooriumi
pikendamine on hädatarwilik.
Majandusministeeriumist esitatakse

nüüd walitsuse kaudu wastaw ette
panek riigikogule.

Dollari kuras köwa.
Mõnepäewalise waheaja järele no
teeriti Tallinnas kesknädalal jälle dollari kurssi. Teatud määral üllatusena
tuli astolu, et dollari kurss osutus kõwemaks kui oli viimane Hnoteering.
Nii tõusis dollari müügihind ühe punkti
wõrra, jõudes seega tagasi enam-wähem normaalsele tasemile.
Dollari pakkumisi kesknädalal oli ha

rilikul määral. Kuna dollar püsib täi
esti oma kullapariteedi juures, siis ei
ole põhjust temaMhtes tunda kellegil
ärewust.

Raiskamine Slavistina tule
tõrje seltsis.
Skarjatina tuletõrje seltsis avas

sealt kuuldud andmed. Ametlikku hit-

lerismi meil seni veel pole — vähe
masti pole rahvussotsialistlikke ühin
guid registreeritud.
Meie saksasoost elanikkond koosneb
üldjoontes kahest, õigem kolmest kihist.
Esimesena nimetaksime endist maa-aad-

lit, mõisnikke ja tiitlikandjaid. Edast
tuleks linnakodanlus ja lõpuks — eelmistele sümpatiseerijad, enam või vä
hem saksastunud muulased (enamikus
eesti kadakasaksad).

Mdiselt võttes on Eesti Wabariigi
praeguse korra juures kõige raskema
olukorra läbi pidanud elama maa-aa-

del. Maaseaduse põhjal võõrandati
nende maad — samad maad, mille
nad varemalt küll ise olid eestlastelt
^võõrandanud," kuid mida nad olid
sajandite jooksul harjunud pidama

omaks Seni nii jõukas ja külluses
olew kiht jäi üleöö waefeks — sel
lest ka nende leppimatus meie ja meie

riigikorra vastu. Balti aadli vaim ja
hingelaad on meile juba tuntud — see

on, kivinenud, kopitanud, kinnine ja
väga kitsaste arenemisvõimalustega.
On täiesti loomulik, et sellase kinnise
mõistusega inimesed ei suuda saada

aru ajaloo õiglusest ega leppida olu
korraga. Üksikud erandid välja arva
tud, kohtame meie endises mõisnikus
ikka inimest, kes meile oma hingepõh
jast kadu soovib — tehku ta selle juu
res nii mesimagusa näo, kui tahab.
Teine kiht, Saksa kodanlus, on kao
tanud majanduslikult vähem. Neil on
peaaegu ükskõik, kas nad suudlevad
saksa sõduri hobuseid või imetlevad
eesti ratfawäeparaadi. Kuid olles aadli
mõjutuse all, sest nende unistuseks on

alati olnud »von," kalduvad nad ül
dise vaimustuse puhul kindlasti sinnapoole.

Kolmas kiht — kadakasaksad — on

tati revideerimisel 600 kr. raiskamine
juhatusliigete^poolt. Samal ajal olid

truud järelesörkijad eelmistele, kuid

tuletõrje riistad väga halvas seisu

gas on küll ägedamaid, kuid suurem
enamus on nüüd, 15 aasta Eesti ise-

korras.

ebakindlad. Teatav protsent nende hul-

seiswuse järele juba pööramas selga
endistele „ideaalldele."

Nii ootavad siis meilgi, nagu kogu
Baltieumis, teatavad vähemusrahva
kihid Smrr-Sakfamaa ülesehitamist.

Mõned võib olla ei ootagi seda nii
väga, kuid tarvis on siiski „igaks ju
huks" hoida raud tules — kui siiski
midagi juhtub, siis on hooletum. Ja
sellest ka liialdatud Hitleri-waimustus.
Kindlamaid ..põrandaaluseid" rahvus'
sotsialistide koondist on praegu Tallinnas,

Tartus ja Rakveres. Rakvere omad said
üsna knulsaks oma joominguga ja mürg
liga Saksa riigipäewawalimiste puhul,
Tartu saksa üliõpllased läksid Hitleri-waimustuses isegi mi kangele, et prowotseeri-

sid vastaspoolelt välja naljanumbri —
— ajalehepoisi sildiga ,,Maha Hitler".
Tallinnas, kui suuremas linnas on hitler
laste liikumine suuremat konspiratsiooni

Kiina „sõjakangelane".

raudteejaamades ei lubata.
Mõned raudteejaamade einelauad
pöörasid teedeministeeriumi poole, et

lubataks einelaudades peale õlle ja
veini müüa ka viina ja teisi alkoholist
jooke. Raudteevalitsus oli wiinamüügiga jaama einelaudades nõus, aga

Peale nende linnade on teada veel

„liikumine" ei häiri meie igapäevast

Tormikaim neist kõigist on muidugi

elu ega satu vastollu seadusega, pole

Tartu. On ju seal koos kogu Eesti-

meil mingit põhjust seda takistada.
Et inimesed millelegi naeruväärsele
loodavad, see on nende endi asi. Meil

Saksa akadeemiline noorsugu ja tei
seks — Saksa korporandile on igasu
gune põhjus mürgeldamifeks teretul

misi.

on ju igasuguseid inimest. Mõned oota

Wiimaseil päevil kestnud soojad
ilmad on muutnud põlde ja teesid pool-

salaja koos, ülistatakse Hitlerlt, pee

sel. Kui inimene näiteks oma toas

takse loenguid rahvussotsialismist, kan

kisendab «elagu Jaapan, maha Hiina",

takse kuuerewääri all haakriste jne.
Kõige selle puhul küsib nüüd nii

siis pole meil sellest sooja ega kül
ma. Ainult ärgu rikkugu avalikku
rahu — selle eest on valvel vasta

mõnigi: kuidas peame suhtuma sellesse
haakristitamisse?

vad organid.

Seisukoht on selge. Seni, kuni see

ROHKEM TÄHELEPANU

piimakarja
toitmisele.

Käesoleva nädala algupäevil on Alu
tagusel mitmes kohas, nagu Toilas,
Mokas, Jõhvis, Järvel, Kaliual, j.m.
nähtud esimest kevadekuulutajaid —
kuldnokk!.

Toila teaatriringi korraldusel olid
Toilas nädalased tantsukursused. Tantse

«instrueeris" härra Rahmann pealin

Alaliselt võideldes raskustega, mis

vahel ära jagab, see on kontrollassis°

elu meie põllumeestele ette seab, tuleb

tent. Kuigi läheb raskeks seda kõiki

kõiki võimalusi kasutada, et end weepeal hoida. Riiklikest preemiaist ei saa
kunagi õiget abi loota, need on waid
häda°ajaks. Kõigepealt peaks laiemat
tähelepanu võitma teadlik kariloomade
söötmine, — karja kontroll. Oleme sel
leks liig vaesed, et omi kariloomi sööta

teha talutöö kõrval talupidajal enesel
(see ei ole ju võimatu, kui uuritakse
vastavat kirjandust), siis ometi ei saa
meie tähelepanemata jätta asjaolu et

meie arvepidamist töuraamatuis ei
võeta arvesse. Ka toetab riik kontrollühinguid.

pillavalt. Teame, et loom tarvitab

Teisena tuleks mainida pulliühin-

elatiseks ja piima valmistamiseks föe-

guid — või jaamu. On selge, et 10—15
talupidajat võivad kergemini ühte head
sugupulli pidada, kui üksik ühte vilet
sat. Ühiselt wõiakse osta tõesti heade

Kuidas võime oma söödatagavsarasid
oma loomade vahel ära jaotada õigla
selt, kui ometi teame, et iga loom oma
elatiseks tarvitab isemääral toitu ja ka
kõikide lehmade piimaand ei ole ühe

paljaks, mis raskendab tunduvalt veo
töid. Maarahvas ennustab varast ke
vadet, mis näib ka tõenäoline olevat.

Tantsukursus Toilas.

Puüiühingute tähtsus tõukarja kasvatamisel.

töuomadustega sugupull, missuguse ost

nast, Küttimi parimaid tantsuõpetajaid.
Osavõtt tantsukursusist oli elav, kuna

siinses ümbruskonnas rahvas sel alal
ajast „mahajäänud"... Üödläbi higista
sid wanad-noored rumba, tango, inglis-walssi ja quic-stepi kallal. Ei jäetud
unustusse ka originaalset Eesti-walsst.
Kahju waid. et maarahvas armastab
seda algupärandit temperamentseks ja
venepäraseks trapakuks muuta. Tantsukursuse löppspurdina oli meeleolurik-

kas vastlaball-maskeraad Toila tule
tõrje ruumes.

Sompas warastati heinu.

lestki küsimusest nii kergesti mööduda.

Neil päevil warastati Sompa küla
peremehe Gustav Laasi heinaküünist
umbes 30 puuda heinu. Küüni uksed
olid ööse! lukust lahti murtud ja hei
nad ära viidud. Margusest teatas Laas

Woka noored praktilisse töösse.

Neil päevil Jõhvi lihunik P. os-

Siili kuningriik!
„Kurjer Poranny" teatel Läti

ruskonna vanem põlv. Tahaksin eriti

kuningriiklaste erakond teeb elawat
kihutust Balti kuningriigi eest, kuhu

millesse kuuluvad liikmed juba au

nase järeletuleja.

‘Peipsist Viru rannikuni
Kuldnokad kohal.

vad viimast päeva, mõned ehitavad
perpetuum mobilet, mõned ootavad
— Suur-Saksa riiki Hitleri walitsemi-

Woka noored pälvivad tõsist tä
helepanu oma aktiivse tegevusega
Woka valla organisatsioon'de sarjas.
Osakonna tööd°tegewust hindab ka ümb

allakriipsutada tuletõrje haru tegevust,

Mavdshuvria waUtseja, oli nüüd Hiina wägede ülemjuhatajaks Jrholis Ta afns ise Tient-

Marssal Tshang Hsül Llang, endine

väärses vanaduses — isegi üle 60 a.
Meeleolurikas ja osavõtu rohke oli
vastla-öhtu käesoleva kuu algupäevil.
Möödunud nädalal ärapeetud osakon

finie. ei «Seinadki ise minna rindele ja

na üldkoosolekul otsustati korral

kaota» Jeholi. PaMUline kesknõukogu Nankingis nõuab nüüd marssal Tsangi karista
mist, sest tema olevat süüdi selle», et Hiina
kaotas Mandshnnria ja Jeholi

Eiihiteal&id

nud.
Sellepärast ka toimitakse nagu mõ
ned Mark Twaini jutukangelased: käiakse

mine üksikule raskeks läheb. Et siin
tõuseltsid ja maavalitsused talupidajaile väga palju toetustega vastu tu
levad, siis ei tohiks põllupidajad sel

A. W.

tab ja olemasoleva söötadehulga nende

sest alkoholiltste jookide müük jaama
des võiks tekitada raudteel korrarikkv-

wal üks Leedu kuninga Gedimi*

waewaga suudeti meeskond päästa.

„Hitleri ringide" olemasolust Paide-, Haap
salus, Kmesaares ja Wõrns.

sugune. Seda õieti saab teha ainult
vastava erihariduse saanud isik, kes
kõik loomade tarvidused wäljaarwes-

teedeminister asus eitavale seisukohale,

Saksa aurik „Emilia" Inglise jöimaramml madalikul. Tormis murdus tal tüür ja
sii- paiskasid marulained tema nagu mängupalli vastu kaljurahnusid. Ainult suure häda-

ewinud.

ühikuid kui ka teatud hulga valku.

Wiinamüühi

peaksid kuuluma mitte ainult Läti
ja Leedu, waid ka Ukraina. Kandi
daadiks Balti kuninga troonile ole-

Kewadetcrmide obwer*

Esimees W. Sillenbach selgitas uusi
sihte, kuhu koondada' päämifelt osak.

aktiivne tegevus, s. o. tegevus, mis
peaks ka liikmele endale teatud tulu
tooma. Neil aluseil asutati põlluma
janduse haru, et teha katsetusi omis
kodutaludes põllukultuuri aladel. Haru

juhatusse valiti: W. Sillenbach, K.
Mügar ja Lindemann. Otsustati sa
muti astuda liikmeks pöllutöökoja juu
res organiseeritavasse Ülemaalise Maa
noorte Ühendusse.

ametivõimudele.

Haruldane figa.
tis Mäetaguse vallast, Kalma külast
A. Trambergilt sea, mille kaal oli 23
puuda (368 klg.) - mis igatahes haruldane raskus.

tzädaküla kanad warga küüsis.
Möödunud ööl warastati KohtlaJärvelt, Hädakülas mitmest perest kanu. Politsei asus juurdlema kuhu sulekandjad lennanud.

Kewade ennustajad kohal.
Kesknädalal, 15. skp nähti Sompas
mitmes kohas kuldnokki, kes olid kogunud kokku suuremaisse parvedesse.

dada tänavu suvel traditsioonilist näi-

temüüki. Arutleti üldse osak. tege
vusse puutuvaid akuutsemaid küsimusi.

Som pa noorsoopid ustu
veel tahad. See on maailmalgi tugev
president, saadab ikka riigikogu laiali

sab kriistmaksu."

„Õige, õige! Uks ametnik, kes ise

oli see Eestimaal üks sada aastat ta

mis mühiseb ja laseb jälle uued ja

suur osa sots,^ maksab need kriisimaksud,

mõistlikumad mehed valida ja kõik."

aga kas maksab see põllumees või

gasi. Ja meie õpetab heameelega oma
endine vaenlane, sest kui see kõva pcesideni paneb kinni see lihtrahva suuvärk, siis ei saa keegi teada see asi, et

«Õige, õige! Aga kui üks ainus
neljas osa sedasama kogu tahavad
jälle koos olla, siis on president üks
löödud mees. Aga meil peab olema

teeb demokraatiat.
See oli alles mineva nädala sees,

kui koju tulin. Sain vast vaevalt

üks president, kes lööb see kogu laiali

ja see jääbki laiali. Ja valitseb Uksi,
ei ole tarvis see suure suuga Kroos
ja see saamise mees Köster. Meil on

jalad tuppa, kui üks päris viisakas

üks väga haritud rahvas Euroopa

noorsand tuleb köbinal trepist Messe,
et: fabandage, kas teie olete herr He
rilane?"

sees, kes eesti metslastele on kulduuri

Mina, et: „olen küll. Olge heast
ja toetage toolile."
Toetaski. Seadis mapi põlvile, pea
viltu ja algas: „Teie kirjutate sea! tsei-

toond ja see eesti rahvas on ära harind. See on saksa rahvas, kust võib
õppida see valitsemise asi ja demo
kraatia..."

erarahvas. Siin ongi tarvis kõva
president, kes peab keelama need jaa

nilinnu sabad ja hädatööd, kus saab
seda raha palju kord rohkem, kui üks
lihtne töömees. Ja nõuab sisse need
kciisimaksud, mis tuleb maksta veel
mõisa maade ja lagund lautade eest,
aga mitte raiskama see rahva raha
rahvale tagasi nagu see rukki mono
pol. Siin peab tulema see malakas
ja kõva rusikas".
Mina: „Mis te siin seletate, minge
õigesse kohta ja materdage!"

Tema: „Ia waatage. Mina olen

Ma jälle hüppasin vahele, et „ah

huurinud, et teie olete olnud üks va

see on siis demokraatia, kui iga mees
uulitsal käies peab „auswetsi" näpus
hoidma ja sotsid on nagu jänesed laua
virnade vahel peidus. Uks mees män

baduse sõjamees, kui eesti rahvas tah

tis piuks oma maa. Meie, saksa rah-

tungis need asjad mis sassis. Rüüd
on aga terves meie ajajärgus fees
üks väga suur sass. Ja et teie seda
mitte ei ole ülesmärkinud, siis tahan
mina see asi teile klaarida, et teie
võiks üks selge ja hea jutt kirjutada.
Tele teate, et eesti rahvale tahe

gib pilli ja möriseb, teised muudkui

maksma panna, nagu meie oleme õpe-

tantsi. Ei see lähe. Maata parem meil
— sotsist ministri proua lööb laineid
oma ehtsate Brüsseli pitsidega, tee

takse anda üks president, mis on juba

mantidega ja jaanalinnu sabadega.
Kodanlaste ja kogumeeste prouad ei

tand teid need raamatud trükkima ja
see Jumal paluma ja põld arima. Aga
siis tulite meile kallale, nagu üks koer
läheb teise koera kallale, kui see tuleb

välja kuulutatud. Aga palju rahvas
arvab, et see on üks hea president.

Aga mina ütlen: see on üks väga
kõhn ja üks nõrk president. See tuleb
tagasi lükkada, sest tal ei ole mingijsugune võim".
Nüüd ma pistsin vahele, et: «.To
hoh, kuram lahti! Kui kanget sa siis

faa näolegi. Ja polegi nii väga ka
dedad.

Ja seisused ja klassivahed. Uks ei
salli teil üht, teine teist. Aga meil le
pivad kõik kokku kui ühe isaema lapsed. Pool rahvast käib hädaabi tööl,
teine pool, keda sinna ei võeta, nutt-

was ehk Landeswehr tahtsime teile appi

tulla ja aidata Eestis see kõva kord

õpetama, kuidas see koht paremini puh.
taks lakkuda.

Rüüd on palju endine sõjamees
sellest haru saand ja kutsund meid näi

tama, kuda teha see kord ja reshiim.
Sest need sõjamees tahavad omale
peale panna üks kõva president, kes
teeb dekreediga kinni igamehe suuwärgi

ja lööb sisse jälle üks muhe kord, nagu

meie tahame oma lennumasinaid ja
suuredtükid ja kuulipritsid kavalast lae
nata teie presidendile selle kommunisti
vasta. Aga peaasi on see, et meil põle

seda tagavara aita, sest see prants
lane ei lase meil omamaal hoida need
hirmsad masinad ja gaastpommid. Ja
kui meil tarvis tuleb, siis teie ja meie
üheskoos..
Mina jälle vahele, et: «Mis te sest
siis mulle korutate, ega ma üksi pole
presidendi valija."

Tema: „Mat, wat, wat! Teie kir
jutate seal tseitungis, et meie ei taha
see pehme president!"

Mina: «Mis ma selle eest saan.
Ma saan elatud selle pehme presiden
diga. Ja kriistmaksu polegi mul maksta
— see arvatakse palgast maha!"

Tema: „Kui see madin ja möll al
gab, „Reichswehris" unterohwitseri koha

ja paar kolm auraha ja raudristi."
Rüüd ei muud midagi, kui lükkasime käed vastu lage ja karjusime:
«Hell, Hitler! Reed Rakvere pojad on
su truud alamad."

Epigooni Erilane.

sed õnnestusid.
UENU Sompa osak. korraldas mööpunud pühapäeva! kohalikus seltsima-

las 4. aastapäeva puhul suuremad
noorsoopidustused. Noori oli õige roh-

kesti koos. Pidustused algasid Jõhvi
pasunakoori kontsertpalade ettekanne-

millele järgnes avasõna osak.
esimehelt. Osakonnale tema tählsväewa

puhul.Ütlesid tervitust Jõhvi noorte
organisatsioonide esindajad Pribitkin

Kihr ja pr. Ilves. TerwitustelearamWö ^«-õnnitluskirjad, mis olid faa-

detud Eesti Noorsoo Karskusliidu esimefje, cnbife pöllutäöministri O. Kösteri, Virumaa keskkorralduse esimehe

®* endise Sompa jaamad
ülema Th. Mölleri poolt, luaes ette
osak. sekretär Pärja Lasperk ^
. bütttawa kõne pidas noortele Jöh-

^^^Mmnaasiumi direktor W. Sõerd
kanti ette Agnes Taari rah^

watükk «Emake maamuld", milline

oma sisukuse ja paremate ning ande
kamate jõudude kaastegevusel kanti
hästi ette. Pidustused õnnestusid nii
majanduslikult kui ka sisuliselt kõigiti

hästi, rahuldas kõiki kooswiibrjäid ning üksmeelne otsus oli: Sompa

noortes on püüdu.

Meie leht
on Teie parem aõkor.

3
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«». 26.

i ^ ■ ■ .l. g jl _■ nJ E. Lastesõprade Ühingu loterii loosimist, vaid

Isegi minutit ei pikenaata uu 22. mwi ^ ^

Loterii pileti ostmisel võite võita kohe. Saatke kupongid ära. Loterii peavõit 1.500.000 s.
gneaefqpmine masinaõliga.

KoMurcpcrfcri Pflgporf:

Kui külapeol wälkusid pussid ja woolas weri... WellMj JirildniBi" llllkll.
JVoažtangežane tHahwovo^Paido pqliuitcgu punase laua ees. Kchiuei^
sus* llk~hm aamšahm ieellMe taha, Kohila fahuhvatidLo^holmik kohtus.
15. märtsil oli RakwerePaide rahuko
gus wäljasSidu istangul vastust andmas
Narwa-taga Radoveli külas elutsew Wassili S a p l a 1 k i u pussitamise pärast, mis

leidis aset Wtroja külas ööl wastu 27.
septembrit 1932. a. S. haavas pussiga
Kuritschrki küla elanikku Wladimir S i b-

r i e w i ja Mihail Glasowi. Wiimane
pääses kergema haawaga kuna Sibriewile

Nagu teada on Narwajõe tagamail
kombeks pühitseda pühi löömingutega.

27. septembril l. a peeti Wtrojas
küla-püha Nii kui harilikult wöeti kogu

päewa ohtrasti wiina. Õhtul korral
dati külanoorte poolt kohalikus tule
tõrje depoos tantsuõhtu, millest osawõtfid ümbruskonna külade noored.
Tantsu waheaegadel napsitafld me
hed tujutõstmiseks. Umbes kella 2 paiku

öösel sattusid Radoweli ja Wtroja-küla
poisid kellegi tüdruku pärast tülli. Alul
löödi lahingut rusikatega, kuid et kõik
peost osawötjad olid joobnud, siis ku
junes tantsusaal peagi lahinguwäljaks,
kus peo meespere, armult 25 - 30, lõid

täiel rindel. Kuuldus wihaseid wandesõnu ja waluhoigeid, sest kakelust
jatkati pingi jalgadega, kohale toime

tatud kaigastega ja ka pussidega.
Lööming kestis hommikuni, mil asuti
„fSjakaotuste" selgitamisele. Ohwritena

jäid meriselt maha Peeter Saplatkin
ja Sibriew kuna Glasowil oli haavatud parem käsi.

Raskemalt haawatud toimetati ko
haliku arsti juure. Saplatkini elupääst
miseks ei olnud aga lootusi ja ta suri
meelemärkusele tulemata sama päewa
õhtul.

Nüüd teatati surma- ja wereohri-

tega kakelusest ametiwöimudele, kelle

poolt tehti kindlaks, et Sibriewi ja
Glasowi pussitaja on surmasaanud
Saplatkini wend Wassili.

Wiimane wõeti wahialla ja anti

pussiga löödud haav oli elukardetaw. Sa
mal kakelnsrl sai surma ka kaebealuse wend

Kuna kaebealune kohtu ees end süüdi
ei tunnistanud, siis kuulati üle wäljakut-

duse! kohtulikult oigeks.

puSsikangelase IV2 aast. wangiroodu ühes
Siguste kaotamisega.

kohtu alla, kus tal nüüd tuli wastust
anda. Tema wenna tapmises seisab
teistel meestel ähwardawam protsess
meel ees.

15. märtsil harutas Rakwere-Paide
rahukogu wäljasöidu istangul Narmas
mõni aasta tagasi Kohtla jaama lähe
dal asuma Anna Sötina kaupluse laos
toimitud warguselugu.
Süüpingil olid kaebealustena kolm

ei too — selle sihiks jääb sama, mis
tal oli vanastigi. Teatama määrani
tuleb praegust olukorda pidada weel
paremakski — Hitler ei warjagi oma
sihte, kirjutades oma raamatus ,Mlnu
võitlus": „Sakfa poliitika ärgu otsigu
omale tugipunkte läänes ega idas maid

suundugu täiel jõul uute maa-alade
hankimisele idas."

Ühesõnaga — sama wana »Drang

Alma Iljinski mõisteti ka selles asjas
õigeks.

^ Kiriklik õnnistus sötta-mine jarle.

jinski ja ajateenija sõdur Arnold

Peasüüdlane A. Tolk seletas koh

Jahu ostis neilt poole hinnaga Il

jinski, kellel oli Kohilas kauplus.' Vii
mane ei warjanud warastatud kraami
wastu wõtmist ja tunnistas selles end
Tolgi abilised püüdsid aga end puhtaks pesta seletustega, et saanud hil
jem teada Margusest. Ent kohus ei jää
nud meeste seletustega rahule, maid
esitati seni küsimust kuni osavõtt Mar

märkas naise halbu mõtteid, ja kui
naine lastega „lahkumise tsermooniat"

süles hoidis, ehkki istekohtadest puudust

kätt pakkus lahkumiseks, hakkas

ei tuntud...

mees „höisfa poisid" laulma. See ärritas naist niiwörd, et haaras pudeli

mist sündmuse järgi hulgaks ajaks...

Weimari vabariiki, kellele sümpatisee
ris kogu demokraatia ida-Euroopas.
Kuigi sõda wöib lahendada töötuteAsjatundjate üldarwamus on: kuigi

Saksa poolt teatud hädaoht eriti ida

g e l i k u s elus. Suures poliitikas
on ükskõik, kas Saksamaad walitseb
haakrist, wabariigi, wöi keisri lipp.

Boliivia pealinnas La Pazis saadetakse

uusi wäeosasid sõtta palwejuma la teenis

tusega peakiriku ees. Teatavasti seisab
Boliiwia juba mitu kuud oma naabri Pa
raguayga tegelikult sõjajalal. Põhjuseks
on piiritüli Gran Chako prowintsi pärast.

Toila Teaatrirlng iseselswaks.
Senini töötas Toila teaatrirlng kohalike org-ide körwalharuna, Wabat.

Tulet. Ühingu all, kuna wiimasele
kuuluwad teaatri ruumid. Teaatrirlng
mängis järjekorras kõikidele org-idele

saades sissetulekust kulude katteks 3%

Nüüd kawatsetakse teaatriring regist
reerida iseseiswa org-ina, mis hõlbus
taks tuntawalt ringi tegewust ja tege
lased saaksid pühendada enam iseseis
vatena tööle teaatrielu edendamiseks

Toilas. Wastaw põhikiri on praegu
wäljatöötomisel.

..Kodirwillane* tõstis taju. Mäetaguse
mees Arnold Tars katsus oma halba peotuju
parandada«kibeda' maitsmisega; et see toiming sündis aga peoruumes ja korrawalwnri
silma all, siis pidas wiimane oma kohuseks
tegu protokollida ja märjuke konfiskeerida,
mis osutus hiljem koguni «kodutööstuse' saa
duseks.

Käesoleva aastaga möödub meie
orjaajast ajalooliselt tuntud Mahtra
mõisa ja ümbruskonna talupoegade

põline Mahtra mõisa kaskede allee,
mille all toimus mässutegewustik, mi

mässust, n.n. „Mahtra sõjast" 75 aastat.

ristid. Kased raius ja müüs küttepuu
deks Lauri talu asunik, kes on wana
söjaplatst ja nüüdse aktusepaiga wal-

süda" kirjutajat E. Wildet.
Kahetsustundega peab märkima, et

da märkisid kaskede tüwedesse raiutud

daja. Raiumine toimiti nii kiirelt,
et kuulduse peale hilisemal Vahelese
gamisel enam polnud midagi parata.
Ka on mõisa rehe müürid (rehi põles
IM 9. a.) lammutatud. Need wähesed
Väärtuslikud mälestused oleksid küll

Woka koorejaama ümber olid koon

olema ühistegevuse põhimõtteile. Prae

jõe küla ja asunduse piimatoojad. Prae
gu käib allkirjade kogumine selleks, et

Caupäev, 13. märts.
17.45. Heliplaate ja reklaami. 18.00. Välls*
maisi päevauudiseid. 16.15. Heliplaate. 18.45

Kodumaist päevauudiseid. 19.00. Dr. Mickwllz’1 saksakeelne loeng: Vom Schnupfen.
19.S0. .Päevalehe" toimetaja E. Jalak: Nä

dala välispoliitiline ringvaade. 20.00. üle

kanne Tartust. 2006. Kontsert, Juh. md. flrk.
Krull. 21.15. Wana tantsumuusikat (R. Salon

gi trio). 22X0. Ülekanne .Ühisabi' korral
datud Kuldtähe-ballilt , Estonia" saalidest.

‘Pühapäev, 19. märts.

9.55. Jumalateenistus Jaani kirikust
Jutlustab õp. Hasselblatt. Lõpuks heliplaate.
1230. Põllutöökoja nõuandetalituse juhataja

laami. 18.45. Päevauudiseid. 19.00. ülekanne

Tartust. 19.30. Lugemistund (Esineb Hugo
Laur) 20.00. Ülekanne Tartust. 20 05. Kont
sert. Juh. md. ftrk. Krull. 21.30. Wana tant
sumuusikat heiipiaatideit. 20.00. Moodsat
tantsumuusikat dancing-palace’ist ,Giorla‘

Esmaspäev, 2C. märts,

17.45. Heliplaate ja reklaami. 18.00. Wälismaisi päevauudiseid. 18.15. Heliplaate. 18.45.

Kodumaist päewauudiseld. 19 00. Ülekanne
Tartust. 20.05. Kirillowi mandolinistide kvin
tett. 20.35. Lugemistund. 21.05. Kontsert.

koorejaam, kui ei taheta rikkuda liik
mete üheõiguslust. Wastasel korral
tahavad Woka-Pühajöe piimatoojad
lahkuda Iöhwi piimaühingust ja wiia
piim Waiwara meiereisse, kus valit
seb ühistegeline terve vaim.

Sompa loaalvikivi.

tegelaskonna poolt kohalikus seltsima

likkusega. Kahtlematult asendamatu

jas inimesist tulwi! täis saalile ette
meie noorima naiskirjaniku Agnes

kuju.

Taari maaeluülistaw ja posttiiwse põhiwärvinguga 3-waatuslik sõnateos
„Emake maamuld" Narwa „Wöitleja"

end. näitleja pr. M. Ilvese kaastegewusel ning näitejuhatusel.
Näidendi peategelaseks, Wiigi Wallenina, esines Sompale peaaegu tundmatu jõud prl. Liida K l e e m a n, osu

tades erilisi lavalist wõimeid ja an
dekust. Juba tema lavale ilmudes
avastus, et terwe mäng, osad on tu
gevasti, innukalt sisse elatud, läbi
töötatud, kõigiti kaalutud. Tekkis ehtne,

veetlev ja ülespüüdaw naisüliöpilastüüp, mitte niidist tiritaw marionett,

waid elaw inimene, lihtne, loomulik,
wärisewate, hingeliste, siseleegitsuste
ning elujulge optimismiga. Liigutusilt
igati lahe ja momentitabaw, ja olnuks

hääl ja toon teatavail korril veidi
madalam, võinuks see veelgi waldawamalt publikut haarata. Samuti
viimses waatuses oleks sobinud roh
kemal määral päevitust, puna näol
ning käsivartel. Konsekvents: sügavtraagiliste, puhthingeliste ja intelligentinimeste osade mängijana ewib
prl. Kleeman kindlasti esikoha Sompas.

Teisena peategelasena Hugo osas

PSllumeeste-seltst „liitrina" suurt
elewust ja naerulaginat saalis pöjus-

tas kestvalt aga Tanel Larsperk,
see peenike naljamees, kes ikka leiab
midagi wigurliku liigutuse taolist wöi
krutstükist hullema vembu oma suurest

^repertuaarist". Lõppeks mainitagu

weel Pärja Larsperki Wiigi
emana ja Fr. Aamani Peipsi sibu-

lamailt tulnud wenelasena-räbalakaupmehena, kes mõlemad oma osa viisid

laitmatult üle lawa (vast ema nägu
oleks wõinud weidi wanem olla). Mui
dugi ei saa jätta kahe stlmawahele ka
näitejuhti ennast, kes töustkuprouat,
mõistagi, karakteriseeris hiilgawalt.
Lõpuks ühte fakti lubatagu nentida:
seepuhkse sönateose lavastusega on

ULNU Sompa osak. näiteharu kind
lasti teinud hea sammu ülespoole ning
jääks waid soowiga, et tegelaskond sel
lel tasemeil püsiks ka tulevikus.

Näitejuhina pr. Ilves oli teinud
asjatundliku töö.
Mängu lõppedes kiiduawaldustorm
oli wörratu.

H. K.

ftlatsuoha,

lõi haruldaselt tihkja kuju Leo Kleeman, wormides end kauaaegse lawalise vilumusega päris korralikult üleaisalööwaks, praaliwaks fuurkorporandiks. Oskas nooblilt armastada ja silmi

teha. Kuid ometi — armatsemiswiiwel inimeses maadvötwad wereöha-

olla nii põllsperemehelikult-talupojalikult tüse ning võimas, lopsaka tooni
ja jõustmöllawa mehekõriga, kui tar-

teateid. 13.10. Lõunane kontsert. Juh. md.
Rrk. Kruli. 1630. X üldlaulupeo pasunakoo
ride instrueerimiskursus. 17.30. Kohtunik.
Rutherfordi kõned. 18,30, Heliplaate ja rek

Woka koorejaama uuesti avataks.
Wastasel korral suletagu ka Konju

Lawakriitilist märkmeid ÜENÜ Sompaosak. aastapäeva peolt.
Pühapäewal, 12. märtsil kanti kiindumust oma alatiwöluwas naerateULNU Sompa osakonna näiteharu lus südamlikkuse ja võltsimatu loomu

agr. K, LLdeman: Maanooiad C. R. Jakob
son’! jälgedes. 13.00. Põllumajanduslikke

ainelist kasv, ets polnud need aga ka

suurmehi.

dunud Woka küla, asunduse ja Püha

kellelgi.

võinud weel säilida, kuna nende hä
vitamine pole toonud wist kellelegi

med üheväärsed oleksid. Nähtavasti
mõjutab Konju koorejaama olemasolu
seal läheduses elaw kuulsus — valla

sageli kilplatäölo, mis peaks wöõras

tused ja hinge- ning südamewäringud
peaksid minu arvates tsipa jõulisemalt,'
tulisemalt kajastuma ka häälepaifutu *
sis ja kõlalises rütmis. Üldjoonis kuju,
milline kauaks jääb mällu.
Kõrgemäe peremeest kehastas M

alles just paar aastat tagasi häwitati

Tallinna ringhääling.

Külanaistel aga on jälle sosista

arusaamatusi ette, kusjuures minnakse

piima naaberühingusse Waiwarasse,

kohal asetsewad kodusõja köuepilwed.

Mülleri, Stresemanni ja Brüningi

— surma. Ent imet! Pool pudelit
„wääwelhapet" ärajoodud, aga «vika
timeest" ei tulnud, ega t u l n u d k i...
Nüüd on abikaasad taas leppinud
ja tõelisteks abikaasadeks muutunud
— mida tõendab ka asjaolu, et Kure
mäe perenaiste seltsi „Thee-õhtul" N.
märtsil s. a. perekonnapea oma kaasat

ülejäänud Wokka, kui tahetakse, et liik-

dasse riiki" on hoopis teistsugune, kui

ruttasid. Proua-abikaasa lamas toa-

welhappest, ning asendas wääwelha-

vöiks osa Konju piimatoojaid wiia

warda mitte üksi ida, waid ka läänt.
Teiste riikide suhe Hitleri „kolman°

kes ka suure õhinaga märatsejat waatma

pet masina-öliga. Kui naine mehele

Nüüd tunnistasid mõlemad süüdi

arwata, et mälestuspäewale sõidab ka
rohke! armul kaugemaid külalist. On kawatsetud paluda riigiwanemat, teist kõr
gemaid esindajaid ja romaani „Mahtra

ja walju wormiga.

naisel pudel wääwelhappega pooleni
täidetud ja tuppa toodud. Mees, aga

ja palusid kergemat karistust. Seega ei
olnud kohtule wajalik tunnistajate üle
kuulamine.

Juuru Hariduseselts, tuna Mahtra
asub Juuru vallas, on algatanud kawatsuse Mahtra sõda eelolewal suwel
väärikalt mälestada.
Päewa kama wäljatöötamine on
ühisel koosolekul 19. sk. Niisama võib

nüüd 12. märtsil pühitseda oma 70-dat sün
nipäeva. D'Anaavzko lnnlettsed Sratawad
imestust oma lüürilise meeleolu, pildirikkuse

põrandal, oodates „fünget Vikatimeest"

ja tülitsetud, tahtis naine end wääwelhappega mürgitada. Selleks oligi

heduses ja Iõhwigi pole kaugel — kõi
gest 10—12 klm. (!!!) Tegelikult aga

ge, et ei kunagi marem pole Saksa
maa olnud nii militariseeritud ja nii
relwastatud kui tänapäewal, kuid sel
lele maatamata on Hitleri praegune

Itaalia kirjanik ja rahwuskavgelane, «öis

mehega tülli. Kui juba küllalt kakeldud

asjaoludel, et Konju koorejaama lä

gusest selgus.

ähwardab, on sellel waemalt mõju t e-

Gabriele d'Annunzio.

ei olnud, siis palus ta abi naabreilt

gu on ühingu! suurem tüli Woka koo
rejaama ümber, mida otsustati alati
seks sulgeda. Kuigi Woka koorejaam
oli elujõuline, põhjendati sulgemist

süüdi.

sündmustele, kust sõjahädaoht ei äh-

abi paluma, et aga politseinikku kodus

dega koju tulles enda meeleolu tub
listi ülendanud. Koju jõudnud ja mee
leolu ülemas tipus olles, satuti aga

Iöhwi piimaühing omab laialdase
piimatoojate rajooni, mistõttu paisu
nud suurimaks Alutagusel. Koorejaa
made rohkuse,tõttu aga tuleb palju

wiist jahu Simsoni ja Kalmuse abil.

waenulikke sihte wölts-sõbraliku maski
taha?

^revolutsiooniline valitsus" kelle pea-

kaasa wõtnud paar .asunikku" ja nen-

hakkasid õrnad käed sööginõustd purus

tama. Mees jooksis konstaabli juure

Kilplatöö, mis on woõras ühistegewuse põhimõtteile.

tule omameelselt, et tema teenides Sö
tina juures pagaritöölisena, warastas
wiimase aidast walswõtme abil kottide

hitlerlaste sõjaindu, on terme maa
ilma pingutatud tähelepanu Saksa

surm enam kaugel ei ole, ja et vii
mast energiat mitte kaduma lasta —

lüli Hing neil SM toiiialigi.

Iljinski puudus kohtust haiguse tõttu.

Paari miljoni sotsialisti ja kommunisti
relwastumine ja wöitlus kahel frondil
sisemise ning mälimise vaenlase was
tu, wöib wäga kergesti lõppeda saa
tuslikult. Teine asjaolu, mis pidurdab

ja jõi sees olewa lahu tervenisti ära.
Olles nüüd kindlal arwamisel, et

pidas, tühjendas mees pudeli wäü-

Tolk. Kuna wiies kaebealune Anna

probleemi, ei ole seda lahendust kauaks.

mulolek Saksamaal suurendab sõjahä
daohtu teistele? Waemalt. On küll sel

harutati see süüasi mõni minut hiljem
samal kohtu istangul.
Kaebealused wötsid ka selle süüdistase omaks ja kohus mõistis nad teist
korda istuma eelmise otsuse piirides.

Woldemar Kalmus, Anatoli J l-

nach Osten". Ja kes teab, wöib olla
on lõpuks paremgi Hitleriga, kes on
kavalam oma eelkäijaist ja ei marja

Tekib küsimus: Kas Hitleri wöi-

Kuna kaebealustel oli weel teine
süüdistus Sötina jahu Marguses, siis

nädalal sattus R. külas elutsew abi
elupaar K. omamahel tülli. Tüli põh
juseks oli „armulise proua" joobnud
olek. Nimelt, oli proua wiinapoest

eraisikut: Georg-Roman G i m s 0 n,

Asjatundjate arwamual rahvussotsialistide lähemast
wälispoliltiKast.
nud sõna prantsuse ja poola ajalehed.
Nende üldine resümee on:
Mingisuguseid erilist muutust Hitleri walitsemine Saksa wälispoliitikas

jinski mõisteti aga süütõenduste puu

kummaline ensetapmise katse. Läinud

*

Kas tzitler hakkab sõdima?
Millised on saksa wälispoliitika lä
hemad sihid? Selle kohta vn eriti wöt-

roodu ja Simsoni, Kalmuse ning Ana-

tol Iljinski 3 kuuks wangi. Alma Il

tehti S-i süü kindlaks ning kohus mõistis

Illuka mallas R. külas juhtus

Kohus mõistis Tolli 1 a. wangi

Peeter Saplatkiu.
sntud 14 tunnistajat. Wiimaste varal

Naise wabasurmakatse pan! mehe laulma!

Larsperk. Ja tema oskab tõesti

wis. Liigutusilt sobiv. Ainult wäike,
wäljaharjutataw pahe — püüab roh
kem kõnelda mujale, unustades pub
liku poolse lavakülje. Ja samas tegi
— vast siiski vähem — ka tema naine
L. A a l m a n, kes noorena lawajöuna
muide pälvis otse erilist tähelepanu
kiiduväärse toimetulekuga heasüdam
mika haruldaselt kaunis ning passilik.

Jaapani delegaat Genfis, kes Rahvas
teliidule andis Jaapani valitsuse teate,
et Tõusva Päikese maa lahkub rahvas

Kiskus mängus samuti kaasa nagu

oma senist seisukohta Kauge-Jda sünd

liku talueidena kõikjal. Rütm ja mii
tegi seda tartlasest Marina S. Tennof,
paludes enesele sageli liigseltki publiku

teliidust, kui Genf ei võta revideerimisele

muste asjas. Pildil Matsuoka Genflsfc lahku

misel vaguniaknal.

%

Wabadussõjalastele.

Tapa Ühisgümnaasium 14 aastane.
Keel en elujõuline.
Esmaspäewal, 13. märtsil pühit
ses Tapa Ühisgümnaasium oma nel

mendil 15 õpetajaga ja 190 õpilasega.
Hoolekogu kassa läbikäik ulatub tuhan

jateistkümnendat aastapäewa, mispu
hul oli korraldatud pidulik aktus ühis
gümnaasiumi ruumes.

detesse kroonidesse.

Kamas oli peale orkestri ettekan
nete gümnaasiumi loodusteaduse õpe
taja hra Rakso kõne, teemil: „E!u tekktmise WS ima lüsi". Muusika õpetaja
Freymann esitas flöödisoolostd, millistest erilise kiiduawaldife osaks sai lõbusawiistline .Ööbik idast". Lellosoolo-

std esitas abiturient Bernhard Rõmmer.

Järgnes direktor hra Luuri kõne
milles anti lühike ülewaade kooli läi
nud aasta tegewusest. Kõnest selgus,

et Tapa ühisgümnaasium on elujõu
line kool: kool töötab praegusel mo-

Lööming Palmses.
Pühapäewal RSmeda Maanaiste

Selts (Aaspere w.) korraPasi peo

Palmse wallas, Sagadi külas, sealse
tuletõrjeühingu saalis, kusjuures tek
kis lööming peakorraldajale, Römeda
meeste ja sagadlaste wahel. Üldise
.madina" tõttu saalis tekkis paanika.
Eriti ärewuses oli naispere, kes tor
mas lamale ja mujale ^kaitstud" paikabesse.

Nagu hiljem selgus, keegi kakeluses
suuri wigastust ei saanud ja wahejuh-

tum likwideeriti politsei abita. Enam
wigastaruks osutus Sagadi külas elut-

sew R. T., kellele Aaspere mees M.
lõi näkku nii tugewasti, et tekkis raskesti takistataw merejooks. Löömise
põhjuseks ning üldse kakeluse alguseks
olid mõned ptlkamad tähendused mida
T. teinud peakorraldajate, rõmedalaste
kohta.

Linnapea hra Rähn terwitas ühis
gümnaasiumi lühikeses kõnes, samuti
ütlesid terwitust ka Tapa org-ide esin
dajad.

Aktus lõppes ühise hümni laul
misega.

Aastapäewa puhul korraldati Tapa

uues Jakobi kirikus pidulik jumala
teenistus.
Ühenduses aastapäewaga korraldati
pühapäewa õhtul wäike omawaheline
^olemine". Kamas oli muusikalist ette
kandeid ja lõpuks tants, mille eest hoo
litses suurepäraselt ühisgümnaasiumi
jazz orkester.

Rikgi-omawalitfusteenijate
uued juhid.

Kohu kodes kooreni salapiiritust?
Mahu rannameestel tõmmati Wiru sisemaal „nahk üie kõrwade".
tuppa „asju klaarima". Et aga oli
Nädal tagasi varastati ranuameestel

tõsiste muusika- ja meeleoluka ajawiiteõhtu-sõprade tähelepanu. Et„Wöit-

leja" muusikaosakond on alati oma
kontsertidele wõitnud üldise poolehoiu,

18. märtsil s. a. kell 13 on Narmas

salakaup alles hommikul regedelt maha
laadida.

Posti tänaval nr. 67. Rudolf-Wolde-

Hommikul kuuri minnes leiti aga
need tühjad olewat. 20 plekki kallist

toamööbli jne. müük oksjoni teel wõ-

ära lahtisest kuurist reelt. Meeste kahju
46.000 seuti.

Mahu ranna mehed M. ja G-ga olid

sõlminud sisemaal W. walla meeste

märjukest oli läinud.

M. ja kellegi G. lepingu, et esime
sed muretsewad 20 plekki salapiiritust

Ei ole selgunud, kelleks osutusid
margad. Politsei kätte pole mehed jul

ja toimetawad selle kohale hobustel

genud asja anda, kuna nad ka ise

M. ja G. kohustusid maksma 23 krooni

seoses ebaseadusliku äriga. Margad
said teada asjast sel teel, et M. ja G.
ise suurustades mõnele tuttawale kõ
nelenud oma pooleliolewast äriope-

plekist, kawatsedes need ise realiseerida
kohapeal kasuga.

Rannameestel läkski korda hankida

merejääl soomlaste käest piiritust ja
õnnestus ka selle toimetamine sise-

ratstoonist. Rannameeste otsene kahju

maale.

plekist 14 krooni. Saadavad kasud

jandusliste küsimuste lahendamine.
Ärahoidmiseks, et ühingu tegewus
tekkinud olukorra tõttu paraliseeritud
ei saaks, on oodata lähemal ajal era

kus ühingu tegewusele suun määra

Tänuawaldus.
Kõigile, kes minu abikaasa ära

PühapAewal, 19. skp. peale Jumalateenis

Haiguse ajal, tuletõrje naisgrupil. ju
hatusel ja meeskonnal, naiskodukait
sel, .llmarise", Peetri ja jaanilinna tu
letõrje naisgruppidel.
Lohutamatus leinas

Narva teaater M Võitlejas",

Laup., 18. märtsil s. a.

Kirev-õhtu
puhkpilli Ja jazz
orkestri saatel

viimaseid kordi

Hra L. Vigla juhatusel.

„ORLOV“

Algus kell 9 õhtul.
Lõpp kell 3 öösel.

Pääsmed 25 senti.

Pühap , 19. märtsil s. a.

E. Marischka ja Bruno Qamischstaedteni operett 3. vaat.

Viimast korda I

Pfläsedj 50, 35 ja 25 snt. õpilased 15 siit.

RHHVAETEMDUSENA

Päised ee’müügil: eelmüügikohlades, teaatrlkassas 2 tundi enne
etenduse algust.

iliUmiBHH
Artur Adsoni kom. 3 v.
Pääsmed 15 senti, õpila
sed ja sõdurid 10 senti.

Laupäeval, 18. märtsil 1933. a.

Hambaarst

^Võitleja" Muusikaosa
konna segakoori

H. Taeker

Kentseel
Juhatab R. ULM.
ado (bariton).

Elan nUUd
Salme t. 2"(Tuisu majas)

tantsule Kr. 0.25.
Juhatus.

luiii
hii-, hr- ji Miimil.
Iga päew kella 11—1 ja 5—7.
Haigekassa haigete vastuvõt

Salme tän. 2 (Tuisu maja).

Dr. I. rierberp
Sise>, kõrva-, nina Ja k-urgu
haigused.
Kella 1—2 igal argipäevil

. 6-7
Laupäeval kella 6 -7 vastuvõt
mist ei ole.

Pölts murdis lahti T. kaupluse

waateakna rest-luugi luku ja lõi waateakna klaasi umbes 10 sm. august, mille
läbi tühjendas aknapealse käeulatuse

Nii langes neile saagiks 2 naiste
kuldtaskukella, kokku 100.000 sendi

publikumi nõudmisel peatun veel ainult lühikest aega Narvas

wäärtuses. Landberg sissemurdmisest
tegelikult osa ei wötnud, maid ta pidas
walwet.

Uus vaim Joga
oma assistendi Flnkega, kellele avaldas India kuul

sam professor J Fae enne surma orra ettekuulu
tamise saladused. Vabastan hüpnoosi teel hinge
listest raskustest ja hoiatan õnnetuste eest Ütlen
päevapealss täpsusega tele mineviku Ja tuleviku

Hiljem toimetati osa asju W. kätte
kes müüs asju, kuigi teadis, et need
warastatud.

Kohtu poolt kaebealustele antud
wiimases sõnas L. ja W. palusid mää
rata kergemat karistust. P. andis aga

sinü minevikku ja vendade-õdede nimes! ning va

tõotuse, et loobub tulewikus kuritööst.

See tõotus aga kohtunikele mõju
ei awaldanud ja mees mõisteti 21/*
aastaks ühes õiguste kaotamisega
wangiroodu. Landbergil, kes salgas

järele teeb, sellele maksan 3000 krooni. Olen päevapc-aise täp
susega ettekuulutanud Läti välisministri Melerovitsi õnnetumat
surma. Olen hüpnoosiga raskeid haigeid terveks teinud. Olen
saanud sajatubandeUi tänu ja imestusavaldusl maailmavalitse
jani — kerjusteni. Müüa raamatuid 30 senti tükk. Hoidke siin
Eestis töötavate hlromantldest, kui järeiaimajatest petistest Vas
tuvõtt kõigis maailma kultuurkeeltes. Vaestel maks vaba.
Tallinna maantee nr. 6 Narvas.

osawöttu warguses, tuleb kohtu otsuse

järele 3 aastat wangiroodus wiibida
ja Walgel 8 kuud mängis olla.

Narva Ühispanga korter
l
iasli-peskoosolek
luba ja köök, elekter, vee
ja pesuköögiga ära anda

liikmete

Soome-Rootsi prosp, 48.

üür 8 kr. kuus.

NodiHiii

on pühapäeval, 19. märtsil 1933. a. kell 10 hom

mikul N. E. S. JLMARISE" ruumides.

wärwib
ja wormib daamide ja laste

Panga põhikirja § 47 põhjal on aasta-peakoosolek

kübaraid.

igasuguse liikmele arvu koosolemisel otsuse võimeline.

Kevadised modellid kohale
jõudnud. Töö 50 sn. alates.

Panga juhatus

Narma, Posti tän. 48-2.

Hurm HajaomanikkuilB Panil.
Aktiva. Arisait 31. detsembril 1932. a. Passiva.
Kõssa ja hoiusummod teistes pankades 20.328,65

Väärtpaberid
Diskonteeritud vekslid
Konlo-korrenl laenud

Korrespondendid
Garantiide deebiiorid
Kinnis- ja vallasvarad
Liikmete kohustused
1933. a. ärikulud
Muud aktivad

1.950.—
193.809.94
109.236,10
5.236.75

9.984.—
46.481.52
137.450.—
148.20
479.19

Wastuwõtmlne igal äripäeval
hommikul kella 8—9 ja
õhtul kella 5—8.
Pühapäevi! kella 12—1.
Walge tänav nr 5

531.104.35

Inimene, miks vlskled

Mütsimeister

Osamaksud
Tagavarakapilal
Kahjude katmisekapila! ...
Amorfisaslsioonikapilai
Hoiusummad
Vekslile rediskonl

. 26.920 —

Korrespondendid
Väljaantud garantiid

. 5.940.65
. 9.984.—

Muud passivad
J 932. a. puhaskasu

. 13.211.17

5.958.85

4.300.—

päikeseküllane, mugaw,

korralik, 3 tuba ja köök,
wälja üürida.

Suur Kreenholmi pr. 68.

5.225.66
. 283.751.53

. 12.305.—

Konlo-korreni arved teistes pankades , 20.587.29

Eelmiste aastale kasu
Liikmete llsavaslutus

im,

1.541.53

. 137.450.—

. 3.928.67

2 toeline

korter

üürile anda kõigi mõnusus

tega. Sääl samas kiires
korras

mööbel

531.104.35

Juhatus.

müüa. Pelerburgj Jän. 5.
Majaomanik.

Wastuwõtmlne

Nalshalguste eriarst.

Võtan nülld vastu

marjas warastatud wäärtasju ja ai
tas neid realiseerida.

rühma kuldkäekella ja 4 meesterahwa

Sugu- Ja nahahaigused

Ioala
tän. 19,
Sinka kõrval
majas
uhkenfall
apteegi

ki. 5—5 p. I. Telef. 312.

Kunsthambad.

kuni kella 3 öösel.
Suur t. 20 (teisel korral).
Pääs: Kr. 0.35, ainult

HSE W-W
Vastuvõtt kl. — llz 10 ja

Võtan uuesti hambahalgeid vastu
kella 10 — 1
4 — 6.

TiXiL
Di. w Heita-

Algus kell 8 30 õhtul.

^Nam arftu7|

Lõpuks TANTS

Landberg toimisid Marguse, kuna Walge

Hästi korralik

N. E. S. Mlimarlses*>

kell 3 päeval

K.-s. „VSillajaa‘*.

was harutusel murdwargus, mis
läinud aasta augustis toimiti Nar
mas Ioala tän. asuwas M TsSmbalowi äris.

A. Lükke,

Pühapäeva^ 19. märtsil 1933. a.

rahvaetendusena

16. märtsil oli Aakwere»Paide
rahukogu wäljafõidu istaugul Aar»

kauguselt.

nadus!, siis maksan sinule 8 krooni. Korraldan
spiritistlikke seansse. Vaimud mängivad kannelt
ja laulavad, mida iga üks oma silmaga näha ja kõrvaga võib
kuulda. Kes kõik need fakiiri ja nõiakunsti Imeteod minule

Kiwistel, naiskodukaitse laulukooril,

Kulduurtdest tulid raudtrellid.

nistanud end warguses süüdi, siis kuu

were tön. 7. a.

wõtsid, palun wasiu wötia minu tõsi
seim ja südamlikuni tänuawaldus. Eriti

elutsema Kristine Smitsherwsky toa
mööbel, mis hinnatud 61 krooni.

lati kohtu poolt üle tunnistajad. Wiimaste seletustest selgus, et Põlts ja

heinu.

tähtis."

— 18. märtsil kell 10 hommikul
läheb müügile Uuskülas Hele tn. 9—7

ja Heinrich W a l g e.
Kuna Landberg ja Walge ei tun

neiu”ehk daamiga. Vanus
17—29 a, päevapilt nõuetav ja tagasisaatmine on Teateid saab Alut. Teat.
garanteeritud. Kirjad s. I.t.
22. märtsini. .Rikkus pole talitusest Jõhwi Rak-

õnned ja õnnetused. Juhul, kui ei ütle täpselt

surmapSewa puhul.

M a I m s t e n (tenor), A. ) ü r i -

ümina

alusaldajate nõuete rahuldamiseks.

tur P S l t s, August Landberg

ristik

omanik soovib

mar Essensoni wallaswara, nagu riiete,

Kaebealustena olid kohtus: warem warguste pärast karistatu Ar

Müüs häid

saatmisest tema wiimsel teekonnal osa-

tust peetakse Kreenholmi õigeusu kirikus
hlngepalwo parun Feodor Knoopi 2 aasta

Solistid: T. Kroon (sopran), H.

46.000 senti.

Sissesõitnud 29. aastane
härra suurema kinnisvara

korralise peakoosoleku kokkukutsumist,

proua Pillil — kes lahkunut awitas

F. Knoop! surma m&lestuspäew.

juure arwates said M. ja P. kahju

Jõudes kohale, mehed ajasid koor

korra ümberorgäniseerimiue käsil, tehti
majandustoimkonnale ülesandeks uue
kodukorra wäljatvvtamine ja teiste ma-

palun wastu wõtta tänu: õpetaja

walaul ^Miks sa nutad". (T. Kroon).

on 28.000 senti, sest ise maksid nad

mad kuuri alla ja läksid G. ja M°ga

seldt ja Kalugin; sekretäriks hra Kuu
sik, abiks hra Kastkow; laekahoidjaks
hra Seiler; abiks hra Karlsbach; ma
jaisaks hra Sturm; abiks hra Iwandik
Kuna peakoosoleku poolt wastuwõetud otsuse kohaselt ühingu sisemise

ka seekord loota. Kamas meel täiendawalt: Schuberti ^stenchen", Eesti rah-

Oksjoneid ;

välismaist sulisevat. Piiritus varastati

ametid omawahel järgmiselt: esimeheks
hra Tuppits; abiesimeesteks hrad Grün°

siis ei tohiks Narma publikult seda

kwoorumi puudumise! tund hiljem.

juba pime siis jäädi ööseks tuppa, et

tud ja uus kodukord wastuwõetud saab.

laupäewa õhtul juhime weelkord kõigi

f/f „Wöitleja" saalis Narma E. W. L.
aastapeakoosolek. Algus kell 9 h.,

M. ja P. piiritusega äritsemisel 20 plekki

Narma riigi- ja omavalitsusteenijäte ühingu juhatus oma esimesel ju
hatuse koosolekul 9. 3. s. a. jaotas

Kontserdile „Wõltlejas“

Pühapäewal, 19. märtsil peetakse

mine samal ajal.

veel teadmatuses?
Selgeltnägija

OrlHeiHiv Mi võti.
Hambaarsfimise
kabineft
suu- ja sfsehalgused.
Vastuvõtmine:

Briti tän. 6. Omas majas.

Krill 11-12 ja 1-6.

■■■!■■■

Waslutaw tolmataja August Rosanwald

ütlen eiusaaiust täpselt. Lahen

dan igasugu elujuhtumisi: ar
mastuse saladusi, pettusi, var

DM Olen tagasi jõudnud

Berliinist ja teatan meie austatud daami
dele, et olen kaasa toonud

. Hofmann
iHi Mi

elektri-auru

on üleKOlinud

lokkimise aparaadi,

Hermani tänawall uute ruumi Posti t. 69 Sergut-

kõige uuemat systeemi,
Wõtan wasiu fgapäew. Lokkime, wesilained,
wärwimine ja maniküür.

schewim ajja.

Suures wäljawalikus mütsid, sonid j. n. e
Hinnad mõõdukad.
Kes ei karda kuulda õnne Palume meid külastada endistel kui ka uutel lugu

gusi, kohust jne. Ütlen, kas

läheb ieie mõte täide või mitte

ega õnnetust, see külastagu

mind. Vastuvõtt kell 10—7

Narvas, Peetri pl. 6—4,
III kord.

peetud ostjatel.

3

£V«rw«, Suu* *. 21.

A. Wichmunn. ^

■■■■■■■■■■nn

D.-0. «Narva Klrjastusülilsuse“ trükk.

Väljaandja: 0,-0, «Nazrs

