TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti.

Esimene ülesanne olgu

3 kuud .. 150
8 . . 280 ..
1 aasta „ 552 ,

igaühel telli

Tellimisi wõtawad wastu
kõik postkontorid.

omale

Kuulutuse hinnad: 1 milHm. 1 weeru! kuulul, kül
jel 3 sen::, lehe tekstis Ja
eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole

hinnaga. Kuulutusi võe
takse wastu lehe ilmumise

TALITUS: Jöhwis, Rakwere tan. 7-s. Telefon 48. . ! Toimetus: Narvas, Salme tän. nr. S. Kõnetr. 34.

Ht Miil

eelpäeval kuni kella 12.

Ms 43. Jöhwis, neljapäewai, 4. mail 1933. a. V aastakäik.

3. mall ]a edasi. SUUREJOONELINE KAHEKORDNE EESKAVA! 3. mall ja eda»l.

..Koit"

1 mõjub
Alati elurõõmus,
alati vallatlev |U| ^ Q £%
ses filmis kui vahuvein I"ll nl ■ I 11 fLJ 1%

KOnetrnet 2-44.

ftMlM H-SI soti.
Algus Aripflvael
k. 5 p. pühapäeval

ii Käthe von Nagy ja Fritz Kortner
oivalisemas helidraamas, mis nähtud viimasel ajal

Väga meeldiv, väga väljendus- UCDMANN TUI IM 1
rikas, on olse suurepärane ElELKPlrllUl 1 il 1 Pl 1 VI

Dr. Hallersi kaksikelu

pikantses ja ülilõbusas heiioperetis

kell 3 p.
Kassa awat. pool

Lf 1 141 (ühe väikese

lund! enne algust.

■ y im 1 im I koorineiu elutee).

12 põnevat vaalust Paul L indau kuulsa lavateose järele. See on jälle üle hulga
aja film, mida võib vaadata tõelise kunsti naudinguga.

— 1 ;—=•■■■'■ Tulemas; «onn Oie öö1*, «Armumüng11 jn palju teisi. —

Wanakülas põles maja.

Testem lugupeetnd ostjaskon
nale, et

Narwa walis missi.

ari on

19-aasfane A. Kruglowa sai 9fmlaa Narwak»“. Elaw siil
kingituseks kaunitarile.

Omaniku kahju 1600 Itvooni

Narwa wallas pääses öö! wastu Omanik hindab kahju 1600 krooni

30. aprilli tuli lahti Wassili Lutsu ela- peale. Maja oli tulewastu kinnitatud

niketa elumajas Wanakülas, mis maani k.-s. «Eestis" 1000 kr. wäärtuses. Mil-

maha põles. Tules HSwines ka 200 lest tuli alguse sai on seni selgumata,
puuda heinu ja LO puuda põhku. Ollakse arwamisel, et siin tegemist süüTuld märgati siis, kui hoone oli tamisega.

•• -W • • -W

icle vnna.ua

õnnestunumaid.

Wärske miss sai rohkesti auhindu,
milliste hulgas ei puudunud ka naljaarmastajate „Oma poiste klubi" poolt an

JVapwa fecMxiei*.

nlis". Publikut olid Harmonii ruumid
tulvil, jäälibe parkett ja hea orkester
üheltpoolt ning mugav, kuigi kitsas
einelaud teiselt poolt aitasid hoida
pealiste tuju ülevatel nootidel. Küla

K-Järwe Põlewk. Kaewand.

liste hulgas domineeris peamiselt noo

kaunitarile «klubi" põhjendas järgmi
selt: «usume, et värskel missil tuleb

rem rahvas, eriti tugevasti oli esin-

üsna sageli ka okkaid näidata. Selleks

R. Roosipuu,

üleni leekides. Kuna maja asus külast Narwast sõitis kriminaalpolitsei

raamatu- ja kirjutusmaterjali äri.

rahwa majas.

Jaanilinn hingab kergemalt.
Pühapäeval oli Jaanilinna tule
tõrje ühingu erakorraline peakoosolek.
Päevakorras oli möödunud aasta aruanne kinnitamine, saadikute valimine

tuletõrje kongressile, aastapäeva pü
hitsemise küsimus ja revisjoni komis
joni valimine. Kõik eelnimetatud päe
vakorrapunktid võeti wastu rahulikult
ja töömeeleolus, seega kujunes praeaune koosolek vastandiks eelmisele,

ms vaevalt peale ägedaid waielusi
suudeti seltsi heaks midagi ära teha.

Peab märkima, et Jaanilinna tu
letõrje selts on sattunud ühe poliiti
lise voolu keerisesse, kuhu kuulub ka
linnanõunik Oflpow, kes tahab seltsis

daiud noorem ohvitserkond. Rohkesti
oli daame maitsekais tualettides.
Weidi enne keskööd iluduskuninganna valimise toimkond tegi publi-

Laupäeval, 6. mail s. a. kell 7*9.

Csilpowl mehed pole enam eelfebonnaiegrewifsi maaamam
kaudselt oma võimu maksma panna.
Seesugune wõimuahnitsemine väikese

kiike poolt on kestnud juba pikemat
aega, kusjuures püüti takistada feltst-

õhtul annab Narwa teaater kaewand.
rahvamajas külakäigu etenduse, kus et
tekandele tuleb hooaja menukam ope

gitud peakoosolekutel suuremad piikide
murdmised.

luvad tantsud, sttuatsioonide-rohke tegewus ja humoriküllane tekst on sellele
operetile ainult menuks ja reklaamiks.
— Näitejuht: Rix Kuljus, muusikajuht:

peakoosolek.

Need olid tänavu erinevad, kuna wa-

ses, W. Bromme muusika. —
Opereti tegevus sünnib Brasiilias,

kus elu ja tegevus täis kirge ja tem
peramenti; võrratu ilus muusika, võ

ja sõnasõjad, mida näitab viimane

kule teatavaks walimistingimused.

rett „Madame Flirt" 3. vaatu

tvöd ja õhutada vihavaenu üksikute
liikmete vahel. Sellest olid siis ka tinWiimasel ajal on hulk inimesi Ostpowi lõhkuvast poliitikast tülpinud ja
talle selja pööranud ning asunud tõ
sisele tööle . Praegu näib seltsis tema
pooldajaid sõrmedel lugeda. Ühendu
ses sellega on kadumas hõõrumised

limised viidi läbi ainult jury poolt,
publikule esitati juba valitud missid.
Kandidaate andis valimisteks üles
14. Neist ilmusid jury ette 8. Auhin
dajate koosseis oli vene selts „Swja-

togorl" poolt koostatud võrdlemisi
rasvuswaheline. Sinna kuulus balleti

stuudio esindajana pr. Kotschnew,

Leop. Wic.la, tantsujuhi: A. Kuljus,

„Swjatogori" esindajaina härrad A k-

dekoratsioonid: W. Peil, kaastegevad:

prl: T. Kroon, G. Walentin, A. Wilman, hrd: H. Malmsten, A Keller,

senow ja Rimsky, peale nende

R. Kuljus jt.

Walimine toimus k. 1 öösel. Üks

weel kunstnik S i w a r d, ajakirjanik

Wassili W o l g i n, tantsija R. K o i l j.t.

Fr. Malmsten, A. Lääne, G. Wilman,

meelselt tunnistas jury kandidaatide

Tantsurühm, koor ja orkester. Pää

20-aastane ..elumees” kohtus.
Neil päevil tuli Narwa 1. ja osk.
rahukohtuniku juures arutusele Narwa

noormehe Robert Hüva süüteo asi.
Kohtunik: .Kaebealune. Hüwa, teid jüüvtstatakse «Sõra wauaswara «arguses. Kas tunnistate end süüdi?' „
Kaebealune: .Ei tunnista.'
Koht: »Afi on su päris selge. Kas soowite
suuremat karistust, et salgate?"

les mulle, et peaasi kui aga tuled ... Nüüd

nagu meeste kriis ja...'

Kohtunik: .Küll on wast poisike mul. Mis
te sellega tahate öelda, kaebealune? Walige
sõnu, kohtus räägite! Ega see ei paranda weel
asja. Mana te olete?'
Kaebealune: .20.-aastane.'

Koht: .On teil wanemaid?'
Kaeb - On küll.'
Koht.: ,Miks te sits wanemate juures ei

ela?"

Kaeb.; .Asjad kuulusid mulle."

Kuulatakse üle rida tunnistajaid,
kellede seletustest selgub õige huvita-

vaid asju, mis ühenduses selle warguselooga.

Kaeb: .Kodus on suur pere. Ma tahan

ikkagi elada weel wanemate juures."
Kaeb.: «Ma olen enesele kindel. Ma suu-

Mõni aeg tagasi oli Hüwa Liisa
Kanflmanni korteris kaasüüriliseks. Ta

aga ei maksnud K.-le üüri nagu
varem kokku lepitud. Pealegi tõi ta

tihti Kanflmanni korterisse oma sõpru
ja sõbrannasid, korraldades pummelun-

ge. Kansimannile läks see Hüwa pillerkaaritamine lõpuks tüütavaks ja
ta oli selletõttu sunnitud Hüvale korter ülesse ütlema. Hüva oli aga sedawõrd kangekaelne ja jonnakas ning

ei kolinud mitte korterist välja. Mimases hädas ei jäänud K-l. muud
üle, kui otsustas ise korterist välja
kolida. Ühel päeval aga töölt koju
tulles leidis K., et on kadunud Hüva
ja temaga ühes ka akna-kardinad,
woodiwaip, voodipesu, woodiotsariided ja põrandawaip. Hüwa hiljem lu
bas küll asjad tagast tuua, kuid seda
ta fliski et teinud.
Kohtunik: „Kaebealune, miks teie siis Kansimanniie üüri et maksnud?'
Kaebealune millegist hoogu sattudes pahwatab: .Üürist ei vinud meik juttugi.' Ja osu
tades peaga Kanflmanni poole lisab: ,Ta üt-

Aino
,Skating‘
Algus äripäev, ksli 0,
pühap., kell 3.

dan üksigi elada."
Koht,: „Nüüd te elate üksi ja hakkasite wargile."
Kaebealune waikib.

Tunnistajate varal tehakse kindlaks,

et varguse toimis Hüva ja müüs va
rastatud asjad Narwas tuntud wanakraamr-kauplejale Kolgale.
Lõpuks tunnistab ka Hüwa ise end

varguses süüdi ja palub kergemat ka
ristust.

Rahukohtunik karistas Robert Hüwa

5-kuulise vangistusega. Mõttes ar

vesse seda, et kaebealune on varem
kohtulikult karistamata, määras karis
tuse tingimist 3-aastase katseajaga.

Selgituseks
märgime ära, et kaupmeeste kongres

sist, mis peeti Tallinnas, wötstd osa
saadikutena Narva Väikekaupmeeste

ühingu poolt J. Kaik, J. Kops, K.

Triebstook, J. Elbrecht, M.

Rimanson ja A. Wiiberg, ning Narva
kaupmeeste seltsi poolt K. R a t a ssepp, G. H a a p s a l u jaE. P a lg i.

hulgast kaunimaks naiseks 19-aastase

sete eelmüük kaevanduse kontoris.

preili Aleksandra Kruglowa,

kelle elukoht Jaanilinnas, Ingeri t. 16.,

Perekonnamuuteid.

kus ta isal suurem aiaäri. Näitsiku

teks valiti prl. Salme Arro ja prl.

21. aprillist kuni 28. aprillini re
gistreeriti Narva Peetri koguduse õpe
taja kantseleis:

Sünde: Elmar-Woldemar Rõigas.
Abiellumisi: August Pallo ja Amalie Oja.
Surmajuhtumeid: Aleksander Pol
li, 64 a. vana.

Sünde: Ervin Jaanimäe, Jüri

Malts, Tatjana Neneerow, Iraida

Smirnov, J. Schaworin, Militsa Matwejew, Jngebork-Stella-Edith Wan der-

Bellen ja Georgi Risow.
Abiellumisesoowe: Herbert Tamberg ja Karin-Dagmar Haller; Leonid
Pihlak ja Zda Kala; Feodor Wolin ja
Nadeschda Budrow; Zulius Plats ja
Gabrielle Lepp.

Abiellumisi: Feodor Smirnov ja
Niina Milanow.
Surmajuhtumeid r Aleksander
Nõmtak, Gustav Männik ja Gustav
Tars.

Lugege „Alut. Teatajat".

Ta püüdis selgitada, kas praegu
sel valitsusel oleks võimalik edasi
jääda ametisse kuni rahvahääletus
läbi, kuidas suhtutakse üldse põhisea
duse muutmisse, millised oleksid eel
dused põhiseaduse läbiviimise soodus
tamiseks, kumb oleks soovitavam, kas

koalitsiooni, või töökabineti. Peale
selle puudutas prof. J. Uluots ka ma
jandusellu puutuvaid küsimusi.
Täna hommikuks on aga selgunud,

et prof. Uluotsal valitsuse moodusta

mine arvatavasti luhtub.
Järgmisena võtab valitsuse moo
dustamise veelkord oma kätte I. Tõ
nisson, kellel seekord kõigi eelduste
järgi vist läheb korda kokkulepet põllumeeste-asunike rühmaga saavutada.

kongressi saadikud esinesid
aruannetega.

WU" Midagi täiesti uut! "WW
«Ufa" uusimas suurfilmis

liu liini, sili iisir

Võrratu helloperett armastuses», lõbust, muusikast, laulust ja tantsudest 12 j; helloperett, mida Igaüks vaatab erilise naudinguga;

helloperett, mis vaimustab kõiki. Kuulsa Erich Pommerl kunstiline Juhatus. Populaarse komponisti R. Heymanni muusika
ja lööklaulud: 1) Wenn Idi Sonntags ln meln Kino geh.. I 2) Uns kann kelner. 3) Wenn du nldit kommst, dann haben die Ro en
umsonst geblüht,.. Mängib kuulus Comedlan Harmoniete orkester, laulab tuntud meeteolulaulja Leo Monosaon.

näitsikule prl. N i i n a s e l e.
Miss on pruunistlmaline, keskmise
kasvuga, tumepruunide juustega, tüü

biline slaavi kaunitar. Möödunud ke
vadel lõpetas ta kohaliku vene güm
naasiumi ja elab praegu isa juures.
Ülikooli minna miss ei soovi, samuti
ei soovivat ta ka weel abielluda, nagu

ta ise naeratades tähendas. Aga —
tea, võib olla on hoopis vastupidisel
arwamisel kästpallimees O st r o w s k y,
kellega kaunitar tantsis oma kuninganna-walsi?

Näitsik Arro elab Kreenholmis,
ta on blond ja weidi pikem missist.

I. H a n si n g. Muljeid esitasid ka tei
sed saadikud.

Aruannete järgi võeti ü k s m e e l-

selt vastu resolutsioon, et rahvusUku keskerakonna Narva osakond ühi
neb täiesti kongressil vastuvõetud ot
susega -- kindlustada ja hoida meie
rahanduse stabiilsust kõigi abinõudega.
See resolutsioon saadetakse teadmiseks
keskkomiteele.

100 töölist turbarappa.
Lähemail päewii algab Narwa turbaühingu turbarabas töö. Kuna nime

tatud ühingu turvas on võrdlemisi
hea, siis veetakse turvast isegi Tal
linnasse. Praegu ollakse Kulgul ame
tis turba vagunitesse laadimisega.

Laaditav turvas on läinud aastal

lõigatud.

Teatavasti asub Narva turbaühingu turbaraba Narwajöe ülemjook
sul Suur-Scherdjanka küla juures. Töö
hooajal palgatakse tööle rabasse um
bes 100 töölist. Peamiselt võetakse
sinna tööle ümbruskonna elanikke.

Teisipäeva õhtul rahvusliku keskerakonna Narva osakond pidas koos-

Neljapäevast! jälle hea kahekordne eeskava!
Suurepärane esietendusi Näitelina armsaim näitlejaspaar
hurmav Käibe v. !Vergy ja elegantne Villy Vrllsch

kis ta saadud auhinna lahkesti edasi

oleku, kus esines üksikasjaliku seletu
sega möödunud kongressist Narwa ko
mitee esimees ja kongressi saadik hra.

kusjuures esitas neile viis küsimust:

Juhan Ktngs, 76 a. vana; Adolf Lintlom, 29 a. v.
Narwa perekonnaseisuametis re
gistreeriti:

nult Pschiböschi elektriloktd. Kuna kau
nitari juuksed loomulikes lokkides, kin

Uluots loodud?
riigivanema kandidaat asus kohe
läbirääkimisi pidama rühmadega,

vana; Martin Stiglits, 41 a. vana;

Kaunitarile endale meeldls kõige
enam Kotschnewi laevanduse poolt
kingitud priipilet hooaja-sõiduks N.Zõesuhu. Ka teised auhinnad võttis
miss wastu tänuga, väljaarvatud ai

pikkune, ka brünett.

uue valitsuse moodustamiseks. Uus

70 a wanna; Anton Kuuskman, 70 a.

alati käepärast oleks."

Prl.Weera Niinas on missiga ühe

riigikogu esimees tegi ettepaneku

Sünde: Helwi Tropp.
Abiellumisi: Leonid Pihlak ja Ida
Kala; Julius Plats ja Gabrielle Lepp.
Surmajuhtumeid: Anna Osbek,

kingime talle siili, et tal need okkad

kohtupriistaw Niinase tütar. Üldiselt
võeti jury otsus publiku poolt heaks-

bus Tallinna prof. Uluots, kellele

seleis registreeriti:

netatud elaw siil, millise kinkimist

Weera Niinas. Wiimane on tuntud

Tallinn, 3. aprillil. Gile saa

Aleksandri koguduse õpetaja kant

wabadust."

Koht.: ..Pole näha sugugi, et tahate waba
dust. Mägise kipute wanglasse. Tele wõtkflte

kiitvalt wastu, eriti toonitati, et see
kordne «.Miss Narwa" walimine oli

valmistuste kohaselt maipallil „Harmo-

ühispanga majja NarvasJoala 1.11

eemal, siis häwines hoone ühes sees- ametnik 1 mail tulekahju põhjuseid
olewaga enne tuletõrje kohale jõud- selgitama,

mtst. —

Traditsiooniline „Miss Narwa" ja
tema näitsikute valimine toimus ette

Kui «temake" terve päeva pole

kodus. Kui «tema" kogu pikal
ööl ei tule koju — kas et või
siis üks sees oma voodit kaks

korda välja üürida? Kui «te
make" väga paljudele elegant
setele härradele teeb maniküüri.

Kui «tema" igal öösel palju
dele Ilusatele naistele serveerib

«Casanova' baaris — kas ei
või siis tekk da suur'm armu
kadedus?

pS.^S,,a JBliBS fükeistiiL Utu PoiDtoer. Ui m, Lydia Põleda ja liinil.
Järjekorras: «Susin Uno*' Orata Garbo «Laps tänavalt" ja t

Neljapäevast!

MWU'

Peaosas Jenny jugo, Hans Sdiletov, Tibor

v. Halmong ja t.

EELTEADEl järgmises eeskavas: Populaarse
Paul Abrahmami võluv opereti

„HAVAI LILL”.

Peaosas vertlry Harta Eggert, Ivan Petrovitsdt,

Berliini R igioop tenor Hans Fidesser ja Ernst Verebes.

TK. 48.

Hingi ümber

U S A. saadik lahkub.

maailma.

Rahvusliku keskerakonna kongress Tallinnas. — Kaks päeva tSsist tööd riiklike küsimuste
lahendamiseks.

Hiih ei foZti läbi elada sagedasi muvvanguid.

on külmanud
,
Rahvusliku keskerakonna üleriiklik krooni
kurkiküsimust,
kükimutt. tiivadtiiwad
on külmanud
ning ning
pangad
ei
krooni kurfi
kongress, mis peeti Tallinnas 39. ap

leides, et meil hoitakse krooni, aga

rillil ja 1. mail, kujunes saadikute

poolest haruldaselt rohkearvuliseks. Esi
tatud olid peaaegu kõik osakonnad üle

riigi. Mandaatidega esindajaid oli
kokku ligi 200.
Kongress algas piduliku aktusegapalveteenistusega „Estoonia" kontsert
saalis, mis oli publikut seinast seinani

junesid väga elavaiks. Kõneldi palju

Krulli ja Heino Uuli soololaulud, mis

võeti lõpuks häälteenamusega vastu
keskkomitee ja riigikogu rühma tegewust heakskiitev otsus.

Kell 4 päeval oli „Estoonias" ühislõuna, millest võttis osa 165 saadikut,
kaasaarvatud ka ministrid ja riigikogu

Kell 12 päeval avati tema poolt

„Estoonia" sinises saalis erakonna kon

liikmed.

gress.

fiühitealeid

fflavwasl.

Uus prefekt Narmas.
30. aprillil saabus Norwa uus
prefekt hra Kane. Peale asjaajamise
wastuwõtmist asus K. oma ametiko
huste täitmisele.

Delfiinid N.-Jõesuus!
Nelk päewil langes N.-ISesuu kalureile saagiks umbes 1Va meetri pik
kune seninägemata kala. Hiljem tehti
kindlaks, et õn tegemist delfiiniga. Kala

ostis ära Narwa elanik Jakobson.

Kahe mehe lärmitsemine
Ja kaklemise Idppwaatus.
Narwa elanikud Johannes Puss
ja Mihkel Kolbak feisawad kohtulaua
ees awalikus kohas rahurikkumise ja
kakemise pärast.

isikute wahel tüli, kusjuures Puss

tõmbas Kolbaki paUtu lõhki ning lõi
teda. Kolbak aga wöttis samast tooli
ja lõi sellega Pussile pähe, mistõttu
see meelemärkuseta põrandale langes.

Kohtus iunnistawad mõlemad kae
bealused end awalikus kohas rahurikkumises ja kaklemises süüdi. Rahukoh
tunik karistas mõlemat meest eraldi
15-kr. rahatrahwiga, ehk maksujõuetusel 3-ööpäewase arestiga.

Tolk ei olnud waras.
1932. a. töötas G. Ottlsaari pagari

äris töölisena A. Tolk. Mõne aja pä
rast märkas ärimees, et pööningult
on kaduma läinud pakk kootud riiet.
Kahtlus warguses langes töölise A.
Tolgu peale. Kohtus selgus küll, et
kaebealune on pööningul käinud, kuid
mitte wargufe tagamõttega, waid käis
kassi otsimas, kes oli juba päew otsa
kadunud. Eüütöenduste puudusel ko
hus mõistis kaebealuse Arnold Tolgu
õigeks.

Peale lõunawaheaega jätkus töö-

Kongressi juhatusse
valiti 10 inimest: juhatajaks J. Tõnis
son, abijuhatajaiks T. Kaldus, L. Raud
kepp, J Maasing, prof. Konik. j. r. t.

koosolek referaatide ja keskkohta juhti
vate organite valimisega.
Keskkomiteesse otsustati valida 12
liiget, kusjuures esimees, kes oleks 13-

Kongressi peasekretäriks kutsuti Ilmar

es, valitakse eraldi. Esimeheks valiti
senine esimees Jaan Tõnisson. Häälte

tiiwade likviidseks tegemine või pas-

püüda sülitada meie rahanduslik-

suse stabiliteeti.
Järgnes vee! rida võrdlusi ja mõt
tevahetusi meie majandus- ja rahanduselust, kus tuli ilmsiks mitmesugu
seid seisukohti nende kindlustamise abi

nõude soovitamisel. Narva esindajate
poolt esitati resolutsioon, mis nõudis
krooni kursi hoidmist ja kindlustamist,

millist vajadust põhjendas saadik A.
P a h l a.
See resolutsioon aga hääletusele
ei pääsenud,
waid jäeti keskkomiteele informatsioo
niks põhjusel, et umbes samasisulise,

sas. Narvast läks sekretariaat! toime
taja L. Grandberg.

A. Kerem, H. Kukke, T. Kaldus, K.

Kongressi esimene töökoosolek algas

Moormann, J. Sihwer, M. Pung, K.
Luik, J. Jaanis ja A. Tammann.

kõik puudutavad majanduskriisi lahen
damise võimalust.
Resolutsioonide kinnitamise ja Jaan

Tõnisson, abideks rida „Postimehe"
toimetusliikmeid O. Männaga eesot-

rohkuse järele pääsesid keskkomiteesse:

Konik, L. Raudkepp, J. Westholm, R.

T. K a! b u f e ülevaatega
riigikogu rühma tegevusest
Peatudes K. Einbundi valitsuse agraarbolschewismi juures, mis sundis
keskerakonda 3. oktoobri! !932 oma

Kui valimised läbi, tekkis kongressi

juhatuses ärevus. Seletati ja vaieldi
seni, kuni tehti ettepanek valida
keskkomiteesse 12 liikme asemel 15

liiget
ja lugeda valituks kolm enam hääli
saanud kandidaati. Need olid: A. An
derkopp, A. Uesson ja O. Luiga. Wiimane ettepanek kukutati läbi. Seati

esindajad valitsusest ära kutsuma, lä
heb kõneleja üle K. Pätsi valitsuse ise
loomustamisele. Keskerakond läks va
litsusse täie usaldusega, kuid valitsuse
tegevus pole seda usaldust õigusta
nud. Kroonihoidmise eelduseks oli tasakaalus eelarve, kuid eelarve pole ta
sakaalus, tulud ei laeku oodatud suu
ruses ja selle põhjuseks on majandus
poliitiline suund. Ka möödunud aasta

tolme liikme valimiseks üles uued kan
didaadid. Walituks osutusid A. Ander

kopp, O. Luiga ja dr. E. Lasberg.
Järgnesid maakondade esindajailt
ülevaated kohapealsest tegevusest. Sa
masisuline ülevaade keskerak. peasekre

eelarve ei täitunud. - Põhiseaduse
muudatusel on keskerakond kõik omad
seisukohad läbi viinud.

tärilt Tallinna kohta.

Õhtul oli korraldatud koosviibi

Järgmine kõneleja

minister A. Anderkopp
valgustas erakonna esindajate tege
vust valitsuses. On püütud ärahoida

rele 7,5 milj. krooni, s. o. kaks korda
suurem kui tulumaks. Majanduspolii
tiliseks aktiivsuseks ei saanud meie
valitsuses midagi teha, sest selle mi
nisteeriumi juhtimine meie käes ei
olnud. Sammude pärast, mis ühele
või teisele ei meeldi, meie siin lahku
ei tohi minna, waid peame jõudma

1. Rahandus võib olla stabiilne
ainult siis, kui rahvamajandus saab
loomulikul teel areneda ja riigivõim

ühistele seisukohtadele.

mi teostamine nõuab raha liikumise
reguleerimist riiklike asutiste ja Eesti
Panga poolt, väliskaubanduse piira
mist valuuta väljaviimise takistami

ennast võimalikult vähe segab majan
dusliku arenemise käiku.

2. Eesti riigivõim on asunud
krooni kursi hoidmise tähe all teostama
radikaalset deflatsiooni, millise program

Erakonna juht Jaan Tõnisson esi
nes seejärgi pikema ettekandega polii
tilisest seisukorrast ja valitsuse kriisi
põhjusist, mis esitati vanale rahwamehele omase hoogsusega sädelevas sö-

seks ning väljaveo soodustamist pree-

miate maksmise näol. Sarnane ma

nadetulestikus. Siiski aga jäi valit

janduspoliitika asetab majanduselu te
gurid väga raskesse seisukorda ning
nõuab nõudmiste ja kohustuste murd
mist juriidiliste abinõudega.
3. Deflatstonalistliku rahanduspo
liitika tõttu on meie pangandus sattu
nud tardunud seisukorda, pankade ak-

susse kriisi põhjendus kuidagi ebamää-

raseks, motiivid tundusid otsituina
ega leidnud osas saadikuis küllaldast
kõlapinda.

Edasi kaasreferent A. Tõllassepp
puudutas lähemalt

reaalsetest võimalustest.

Erakonnale tuleb kindlustada selja

tugi ajakirjanduses. Kui ei leidu sel
leks muud teed, siis tuleb Tallinnas
ellu kutsuda iseseisev rahvuspoliitiline
kõik sihilik, eriti terroristlik wöimu-käsit-

sest, m'lle kokkuvõte on järgmine:

maks pidi olema esialgse kavatsuse jä

Keskerakond peab püüdma alati
aktiivselt kaasa töötada riigielu juhti
misel. Opositsiooni jääb erakond üks
nes siis, kui teda sihilikult sinna suru
takse. Walitsuses olles tohib teenida
ainult rahvuslikke üldhuwe. Oposit
sioonis olles arvustatakse lähtudes

nes sõbralikuks suhetesölmimiseks saa
dikute wahel.

Mihkel Punga kõne meie rahandu

ja teiste maksustamisel. Näit. kriisi-

mu isamaa..." võimsate lauluheUdega.
Tähtsamad otsused, mis kongress
tegi on järgmised:

häälekandja.

referaatidest tähelepanuväärseim oli

liialdust üksikute kihtide soodustamisel

Tõnissoni kõne järgi lõppes kongress

pühapäeval kell 4 p. l. „Eestimaa,

mine linnu kommertskoolis, mis kuju-

Kongressi teise päeva — !. mai

— 1 mai'ööse! kella 2 ajal toimus Loksal
tuletõrje seltsi, peol merine kokkupõrge piiriwalwur T a h k o n i ja kohaliku elaniku, 23aastase Waller R e i m u n d i wahel. Tahkon

haaras rewolwri ja laskis Reimundt pihta Z
pauku peamaja ruumis. ReimundU jooksis üks
kuul kaela, teine haawas wasakut kätt. kolmas

paremat jalga. Raskete haawadega toodi ta

Tallinna kejkhaigemajja.

— Lanpäewa õhtul leidsid Tallinnas aset
werised sündmused, mille ohwriks langes kaks

inimest surnutena ja kolmas elukardetawalt

4. Majanduselu tasakaalu hu
vides tuleb sealjuures kindlasti

kuid mõistelt venitada andvama re
solutsiooni esitas kongressi juhatus,
mis vastu võeti. Kokku kinnitas kong
ress esitatud resolutsioonest 11, mis

Nimelt käesolewa aasta märtsi kuus

tekkis restoran ^Pariisis" nimetatud

siivade kärpimine.

valitsuse kriisi poolt ja vastu ning

juht Jaan Tõnisson.
llhrn-rlttlde saadik Froldetik S a ck e t t

oma tagavaradest. Kui need on aga
läbi, mis saab siis? Tuleb katastroof

täis. Waimuliku kõne pidas õp. J.

põhjustasid rohkeid aplause.
Aktuse peokõnelejaks oli erakonna

oma abikaasaga raudteejaamas, lahkab Ber
liinist, ka» ta oli saadikuks 1930 aastast ala
tes. Laekumine saadiku kohalt seisab ühend»ses walitsafe muutusega Washingtonis >

Pääsetee sellest olukorrast võib kas ak-

ikkagi, vastab referent ise.
Läbirääkimised esimesel kongressi
päeval ettekantud referaatide üle ku

Lattik. Sellele järgnesid Agnes

suuda täita neid majanduslikke üles
andeid, mida nemad täitma peaksid.

ometi lõigatakse kroonil samal ajal ka
jalad alt ära sellega, et elame praegu

Kodumaalt.

Sisepoliitilises elus peab kaduma
lus partei- või isikuhuwi teenistuses.

Krooni kurssi tuleb hoida ma

janduslikkude abinõudega keskko

mitee ja riigikogu rühma äranä
gemise järgi.

Põllumajanduse produktsiooni tasu

vust tuleb tõsta. Tuleb majanduslik
kude abinõudega ära hoida põlluma
janduse kokkuvarisemist. Põllumajan

duslike lühiajaliste võlgade ümber
korraldamine pikaajalisteks ja wähemaprotsendilisteks on ülemineku aja
järgul väga tähtsaks küsimuseks.
Maaomavalitsuse algüksuseks peab

olema elujõuline vald, võimalikult
1500-2000 elanikuga, mispärast vä
hemad vallad võimaluste piirides kas

teistega või omavahel tuleb liita.
Maakonna omavalitsused praegusel
kujul tulevad kaotada.

Meie leht
on Teie parem sõber.

haawatuna
Õhtut kella 7>6 patta oli raske perekonna

draama Lorin ja Shitikowi kirjutr smasinate-

äcis. Niguliste uulitsal nr. 19. Seal laskis

äriosaniku Aleksander L o u n i^lahutatud abi-

kaasa Olga L o u n oma endisele mehele rewolwrist m tu kuuli kehasse; kohe selle järele
laskis ka ta enesele kuul- pahe. Kuulid polnud
silmapilkselt tapwad Mõlemad el-kardeta oalt
haawatud toimetati punosertsti autol Diakonisstde haiglasse. Aleksander Loun. kellel üks
kuulidest oli -vigastanud selgroogu ja tekita
nud alumise kehaosa halwatuse ning teine kuul

purustanud soolikaid, oli meelemärkusel Sel-

sukord oli aga nii raske, et arstiabi ei suutnud päästa. Ta suri haiglas pühapäewa õhtu!
kella 5 paiku. Teine tapmine toimus laupäewa

õhtul kella 10 ajal S. Pärnu mnt. nr 84. kas
leiwatööstur Jüri Weltmann surmas rewolwriga oma endise ärikaaslase Willem Waid-

manni. , „

— Põltsamaa Eeriku restorani kabinetist
leiti laupäewal pärast lõunat surnult Johan
nes Loog, 36 a. mana, poissmees, eluk. Põlt

samaal Õuna uul. 2. Laip oli kummuli ku
shetil, suu ja nina mingisuguses läbipaistwas
vedelikus, mi aine lõhnas wiina ja põletispiirituse järele.

Välismaalt.
— Peruu president Sanchez Cerro ta
peti. Wõitluses sa! surma kaks sõdurit ja
haawata wiis.

President Cerro oli vastu wõ’nud 2000

noormehe paraadi Jorge Cnavez’i pargis. Ta
Istus autosse, et tagasi sõila oma paieese.

Kui auto hakkas liikuma, lähenes keegi

mees autole ja laskis mitu pauku presiden

dile. Sõdurid awasid tule ja tapsid mõrtsuka.

Raskesti haavatud president wlidl hospida
lisse, kus ta suri.

— Tutowa piirkonnas Rumeenia, valit
sevad suured uputused, mis on tekitanud
palju kahju. Mõnedest küladest elanikud
olid sunnitud põgenema, lima et oleksid
saanud päästa oma varandust. Kardetakse,
et ka palju inimesi on hukkunud, kuld nen
de arv ei ole veel teada.
— Eesti Warssavi saadiku tütar prl fllno
Pusta on saanud Euroopa un'ooni propa
geeriva ajakirja „Les Cahiers de 1’Union
Europdenne* tegevaks toimetajaks. Nimefa-

tud ajakiri ilmub Pariisis 4 korda aastas.
— India rahvuslaste Juht Gandhi algab
8 mail 3-nädalalist paastumisi, millest ar

vatakse, et see tähendab tema surma.

Gandhi laskis täna hommiku! oma poja Devldase ku*suda Yeravda vanglasse, kus ta
temale teatas oma otsuse. Oevdas katsus
küll mõjutada isa loobuma paastumisest,
kuid Gandhi jäi kindlaks oma otsusele. Poeg
viibis Isa juures kaks tundi.
Gandhi paastumine seisab ühenduses
„rooJaste* küsimusega. Gandhi ise seletab,
et tema paas'umise eesmärgiks on ..enese
puhastus". Sellel ei olevat midagi ühist po
liitikaga,

Hiihiteaieid
meilt ja mujalt•
Kirjanike juubelikoemelek
Tallinnas,

Pühapäeval, 30. aprillil, pühitses
Eesti kirjanikkude liit oma 16-aastase

tegevuse juubelit. Sel puhul peeti
Tallinnas, Raekoja saalis pidulikku
aktust, millel viibisid Tallinna kirjani
kud ja millest osa võtma oli Tartust
kohale sõitnud kümmekond Tartus ela

vat kirjanikku — F. Tug'as, H. Raud
sepp, A. Alle, J. Semper, H. Visna
puu, J. Schütz, M. Jürna, A. Jakob-

son, E. Hiir, A. Tassa, P. Wallak

\eropolis.
Palasti ja Ernei fantastlik romaan 1952. aastast
Tõlge Ungari keelest.
16.

Mondman kuulas sõna, silmitsedes umbuskli
kult talle tundmatut jooki, mille kelner vahepeal
oli asetanud lauale.

„Teen lühidalt", lubas Bmns ja jõi — võib

olla sellepärast, et anda oma sõnadele suuremat
hoogu — ta ette asetatud punasest märjukesest suure
sõõmu.

teadsin sellest, sest ajast mil haigestusin, olen luge
nud teie tööd peaaegu viis korda läbi."
Brunsi meelitavad sõnad riisusid täielikult Mond-

monn'ilt relvad. Ta ei kartnud enam Bruns'i waid
küsitles murelikult talt haiguse tunnuseid. Ta vee
tis umbes pool tundi võõrastemajas ja lahkudes
lubas külastada haiget järgmisel päeva! tema korteris. Jälle ta pidi endale tegema teed läbi udu,
ent nüüd õnnestus tal juba saatjata leida tänavale

viiv uks.

*

Mondmann'i viibides Buckingham'i tänaval,
võõrastemajas, istusid Kirchhoff, Calwill ja Ewelyn

hotelli baaris ühe palmi all, mis varjas neid täie
likult, kuna nemad ise palmilehtede vahelt võisid
näha kõike.

^Riskeerisin kirjaga oletades, et teie näitlejatari

Ealwill kõneles sosistades Kirchhoffile
»Olen sattunud kummalise asja jälile."
Paläontoloog vaatas imestunult insenerile.
, Sellepärast kutsusin siia teid mõlemaid ja kah

käekirja ei tunne. Seda aga ma teadsin, milliste

jatsen väga, et Mondmann on järgnenud armas-

meelitusnimedega nimetasite üksteist, sest teie mõle

tüse meelitavatele sõnadele ja praegu siin puudub.
Asi seisab selles, et tööliste seas, kes moodustasid
teie mõlema saatjaskonna Sinistesse Mägedesse, on
üks minu endine laborant, kes siia väljarännanud

„Paluksin seda teilt, sest ininb oodatakse", ütles
professor, õhutades saladuslikku meest kiiremale se
letusele.

mate armastus ei olnud „Galathea'l" mingiks sa
laduseks."

„Milleks aga meelitasite mind fUa? Miks teie ei
kirjutanud mulle, et ise soovite minuga kõneleda?"

ja nüüd nälgib. Too õnnetu otsis mu ülesse ja

„Kuna kartsin, et teie siis ei tule ja see oleks
maksnud mulle võib olla elu".
„Kuldas?" küsts Mondman täis imestust.
„Pöen kohutavat haigust, härra professor!" tun
nistas Bruns õpetlasele.

kõneles mulle, miks ekspeditsioonil ei olnud mingit
tagajärgi.

„Mis teil viga on?" küsis Mondman osawöt-

mulikult sellepärast ülesse, et hankida mult raha."

likult.

Mul on kõhuwähk".
„Eeda on ju kerge opereerida."
»Iah, kuid võivad tekkida järelhaigused."
„Sooite infektsion?"

„Iah," ütles Bruns hiilgawail silmil.
Mil on õnne, sest mina muuseas olen see, kes
leiutas selle kohutava haiguse tekitaja."

Man seda," sõnas Bruns.
^Kuidas, teie teadsite minu leiutisest?"
.Sellepärast pöördusingi teie poole. Loomulikult

„Kust ta teadis, et asi teid huvitab?"
„$a nägi meid koos „Galathea'ft" väljuvat, lon-

kides töötult sadamas. Rüüd ta otsis minu loo
«Mõistan. Ja mida ta rääkis?"
»Ta jutustas, et olete palganud otse usalduswäärimatud inimesed — ka tema kaasa arvatud."
Möimatu," hüüdis professor üllatanult. „Lubasin neile ju igale sada naela."
Ealwill sõnas naerdes:
.Sada naela on kenakene summa, kakssada naela

aga veel palju enam!"
„Kas niipalju oleksime pidanud neile lubama?"
.Asjatu oleks neile lubada ka kakssada!"
„Miks äratate minus uudishimu, armas insener"?

^Andestage, jutustan teile kohe, mis on juhtu
nud. Keegi on madrustele lubanud kahekordse tasu,
kui nad jätavad teid hätta".
^Tähendab siis mitte lohet nad ei karda?'

„Wöimalik, et tolle asja ilmumine, mida paljud
peavad loheks, mõjutas osaliselt ka põgenemist,
kuid madrused ei jätnud teid mitte sel põhjuse! üksi".

„Ärge pange pahaks, et katkestan teie kõnet,

armas härra Ealwill, ent äsja mainisite, et too
teatud midagi ei ole lohe. Meie mõlemad pidasime

teda aga ka loheks. Kuigi teadsime, et ei ole ole
mas sellaseid koletist, ent too asi oli nimelt valmis
tatud nagu lohe".
„Wäga õige. Tol koletise! on nimelt tõesti lohe

kuju, see ei ole aga siiski midagi muud, kui tehni
liste abinõudega valmistatud masin".
„Seda kõike jutustas teile endine laborant?" kü
sts Kirchhoff.

j. t. Soomest oli tulnud Eesti kirjanik
kude pidupäevale Eesti kirjanikkude

liidu auliige. Soome tuntuim luule
taja ja kirjandusteadlane W. A. Koskenniemi, endine Turu ülikooli rektor.

Murdwargus Iöhwi einelauas
Õö! vastu 27. aprillil murti läbiakna Iöhwi jaama einelauda stsfe.
Margad viisid kaasa 4 kr raha, 4 pm
delit veini ja paberosse. Omaniku

tõuseb 2350 sendile. ~ '
on varastel jälil.

Laps sülitas taluhooned
Sompas põles 29. aprillil kel
Roodemani taluhooned. Tuli häv
lauda ja aida, kuna elumaja sm
kaitsta.

„Iah. Sain teada, et mu parim sõber Weagant
ühele oma mehele tegi ülesandeks anda igale teie
madrusele kakssada naela. Ja tema jutustas mulle
ka, et lohe ei ole sugugi lohe. Sellepärast palusingi
teid siia, et öelda teile, miks ekspeditsioon ebaönnestus".

„Kui teid õieti olen mõistnud", ütles Kirchhoff
vähese kaalutluse järele, „on Weagant teie parim
sõber".

„Mi see on", kinnitas Ealwill naerdes.
„Miks ei küsinud te siis temalt lohe saladust?"
„Olen seda talt juba küsinud."
«Ja mida ta ütles teile?" küsis õpetlane.
„Ta ei öelnud mulle midagi."
„Rii umbusklik on ta siis oma parimale sõbrale?"

„Räib nii. Ta lubas mulle küll asja selgitada
xr?am E^õel, et ta mulle järgmisel võima

lusel jälle annab põikleva vastuse."

m'9a

u,õi"SÄ«0?|e miUt9ift muuft' naitcf5 tas
. ^«§^osf wöttis sõna, hakates rääkima imestamiswäärfe asjatundlikkusega — nagu seda nii sageli

oli kuulnud Mondmannilt - et elul olevat ainus

Süütajaks oli 4-aastane laps.

Töölised korrastawad suwel
paati.
ühes soojemate ilmade saab
sega, on hakanud Kreenholmi ja
gu elanikud suveks omi paate koi
taina. Praegu on käimas paatide

Dlmine ja tõrvamine, mille
tehakse varsti algust jõe põhjast pr

omuti kalapüügiga, mis suures
tab kergendada tööliste
muresid.

Mees on kohustatud om;
rekonna eest hoofitsei
v01®0 Kreensolmi tööline
Säfjt nõuab kohtulikult oma la
Walt mehelt Arthur Tähelt 5 a
ülalpidamiseks, toetusraha.

^,.^arwa j. jaosk. rahukohtult
läbi arutades otsustas Arthur
lapse ülalpidamiseks välja mõi
kuu 5 krooni, kuna seaduse jä
mees kohustatud oma perekop
hoolitsema.

t Teataja
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Srifi insenerid feedužeel üfesltwasi,

1.
mai
tuli
udus
ja
wihmas.
Sotsialistide miiting Narwas kisa fa lärmiga. — Wabadussõj alaste

ähisteont tegi Silmanile liiga.—Kehwikud olid üsna waiksed.—šHnuke
mai-elewum — pidudel ja ballidel. — Wärske ..Miss Narwa*' ja la näit~
sikud waliti

Waihne maipäew
Narwas.

1. mai puhul korraldas rkl. sotsia
list B. Eilmann Narma „Wöitleja" ruu
mes kõnekoosoleku. OsawStt oli elaw.

Kuulajate seas oli näha rohkesti wabadussöjalasi.

Omas kõnes peatus referent pike
malt maailma majanduskriisi põhjuste
juures. Lõpuks leidis, et meil Eestis
kriisist pääseda olla üsna lihtne. Tõs
tetagu kõigi rõötamate kihtide palkasid.

Siis tõuseb ostujõud. Tehased hal
kamad jälle töötama, tööpuudus on ka

dunud ja kõik on korras. Kust raha
wõtta palkade tõstmiseks, seda unustas
referent ütlemata. Isegi töölistest-kuulajad ei sattunud sellest udusest kamast
waimustusse. Kuuldusid üksikud pilkewahelhüüded.

Edast seletas referent, et Üle maa

ilma on
reaktstoonilaine wõimu wõtmas

.üarmoniis4

1. maipäewa pühitsemine kujunes

Narwas enneolemata Vaikseks. Vih
mase ilma tõttu liikusid maid mõned
üksikud inimesed tänawail.

Löunapaiku, mil korraldati kaitsew!U ja kaitseliidu jalutuskäik läbi linna,
oli Võrdlemisi wäike arm elenikke seda

jälgimas kuigi ilm oli muutunud pa
remaks.

Ka Narwa-Kingissepa maanteel
kus igal aastal esimesel mail elaw lii
kumine, oli tänawu waikne. Helsingi
tänama! asum kiutööliste ametiühing
kawatses korraldada l. mai miitingut,

kuid selleks ei antud luba. Samuti
jäi ära ka keelu tõttu punaste lippu
dega rongikäik.

Kirjeldas pikemalt Saksamaal walitse-

Haakrist ja keiser-riik!

wat terrori. Wõimul on Saksamaal

1. mail lehwis Narmas, Rahu tä

rööwbanded, kes on wangikongides
surnuks piinanud tuhandeid töölisi.
Tegi ettepaneku nende mälestust aus
tada püstitõusmisega. Saksamaal on
lustatakse teadete wälisriikidesse toi

üle. See reaktstoonilaine olla wiimasel ajal ka Eestis wõimule pääsenud.
Need mustad jõud, kes olewat ühen
duses Hitleriga, wõtnud enesele kõlama

vabadussõjalaste" nimetuse. Et ene
sele rahwa poolehoidu wöita, selleks
wabadussõjalased

wõtnud äsfituslauseteks: „Maha
riiklik korruptsioon! Maha riigiwar-

gad! Toompea puhtaks “

Enam ei saanud kõneleja rääkida, sest

saalis pääses lahti tugem torm ja ap
laus, mis nähtawasti olid sihitud köneleja poolt ettetoodud Vabadussõja
laste lauseile. Hüüti: „ Õigus", „Maha
sotsid" ja muid terawusi.
Referent püüdis tasakaalu kaota
nult hüüda: „Palun rahu", kuid teda
ei kuulatud.

Kui kära waibus, jatkas Eilmann
oma kõnet. Igakord aga, kui ta hakkas
kõnes puudutama Vabadussõjalast, tõu

sis saalis ähwardaw sumin ja kära.
Selle sekka kostis ka hüüdeid Jaifamehed" j. m. Hiljem Eilmann hakkas
Vabadussõjalaste asemel materdama
erakondi. Kuid kostsid wahelhüüded:

„Mis teie ise olete töölistele ära tei
nud! Meie ei taha „häbitõid" (selle all

mõisteti hädaabitööd. Toim.), meie
wajame ausat tööd." Kõneleja seadis
ülesse küsimuse, mis teemad kõigepealt

wahadussõjalased, kui nad wõimule
pääsemad. Keegi wastas:

„Lükkawad härrassotstde leiwaküna
ümber."
Iga lause peale kostis kuulajate seast
kõnelejale waenulik wastus, mis pais
tis olewat organiseeritud wabadussöjalaste poolt. Lõpuks E. tahtis weel

lispüha pühitsemise puhul.

1. mai Zõhwis.
Iöhwis toimus käesolewal aastal
1. mai wastuwõtmine ilma erilise pi
dulikkuseta. Polnud igaaastaseid pi
dusid ega rahwakogumisi.
Ainult kaitseorganisatstoonid korral

dasid oma igaaastase traditsioonilise
jalutuskäigu läbi alewi. Viimane tõm
bas halwa ilma peale Vaatamata wälja

Võrdlemist suure hulga inimest. Jalutuskäik algas Iõhwi turuplatsilt ja
suundus mööda Narwa ISnawat alewist wälja, kus pöörduti sama teed
kaudu tagasi turuplatsile, Kaitsewäeüksusi ja kaitseliitu saatis kohalik pasunakoor.

Hiljutise protsessi tagajärjel Venemaalt wälja saadetud iusenerid Monkhouse, Cushny,

Nordwall ja Gregory Poola piirijaamas Stolpces, kuhu nad saabusid Moskwast 21.
aprillil. Piiril otsiti nad Wene puuawäelaste poolt läbi. Stolpees oli neil wastas 14
Inglise ajakirjanikku, kes sõitsid sinna lennukitega. Insenerid jõudsid Londoni 23. aprillil,

Mai lustis ja tantsus.

kus nende saabumise puhul korraldati suuri meeleawaldusi.

Hehkesti pidustusi ja bead tuju Waewas.

moes tööliste skalpeerimine, keda kaht-

metamises Saksamaal walitsewa terrori

nama! asuwi Saksa konsulaadi maja
lipumardas Saksa keiserriigi lipp, mil
lel oli nurgas haakrist. Näib, et lipp
oli masti tõmmatud Saksamaal töö-

Kuna sel aastal esimene mai lan
ges esmaspäewale, oli kaks püha jär
jest — seega ^pisikesed lihawõtted",pi-

dutseti Narmas ka üsna tublisti, nii,
et selleaastane mai leidis kindlasti
hoogsamat ja põhjalikumat wastuwõttu,

kui tawaliselt. Püüame anda mäikese
ülewate mai wastuwõtu pidustustest
Narwas.

Kodukaitse kewadpidu.
Laupäewa õhtul pidas „Ilmarise"
saalis oma hooaja kewadpeo Narwa
naiskodukaitse jaoskond. Loorberipuu
dega kaunistatud ja laudadega kaba
reeks, muudetud saalis tundis mitte
küll eriti rohkearwuline, kuid seda enam

ühtlaselt häälestatud publik end kodu

selt ja mugawasti. Eeskawas kodu
kaitse laulukoor pr. S õ s t er i juha
tusel kandis ette kolm laulu, näite
trupp pr. D e n e r i juhtimisel män
gis maha ühewaatusliku humoristliku
näidendi „Armas August", mille tege
lasteks tuntud Narwa seltskonnainimesed, nagu pr. Uuk, hra S a k s j. t.
Veel esines pr. P a j o soololauludega

pr. S ch e r w e I i klawerisaatel. JuHannes K i ll i p kandis ette ühe hu
moreski ja tantsurühm pr. P u u s e p p,

pr. A l b e r, prl. Roigas ja prl.

Ott tsaar lõi meeleolu oma heade

tantsudega, millistest parim oli ^Amee

rika grotesk". Peol Viibis rohkesti tun
tud seltskonnategelast, eesotsas kodu

„Sitsi»pall" kasiinos.
Ohwitseride kasiinos peeti maiwastuwõtul traditsioonilist sitsipalli, milline
tänawu ei olnud just eriti rahwarohke.

Eriti noorem ohwitserkond oli esinda
tud kaunis hõredast!, selle wastu Võis
parimas pidutujus näha kolonel I a n-

sonit, kol. Masingut ja Tosse-

r i t abikaasadega ja teist wanemaid
ohwitsere. Pr. Paju laulis, eelmisest
õhtust „Ilmarises" tuntud „ohwitseriprouade tantsurühm" tantsis — selle

wahega waid, tt rühmas puudusid
preilid Roigas ja Ottisfaar, kes olid
asendatud prouadega.

Teaatrirahwast oli sitsipalli! hr.

Kuljus abikaasaga, prl. Valen

tin, hr. Villmann, prl. Kroon
j. t. Raekoda esindas hr. Feder-

m a n n abikaasaga ja hr. K a b anow samuti abikaasaga. Pall, mis

alles pärast keskööd oma „õiged hää
led" sisse sai, kestis warahommikuni.

„Ilmarife" Perekonnaõhtu.
Eesti selts „Ilmarine" pidas pühapäema õhtul oma liikmeile kinnise
perekonnaõhtu, kus wiibis rohkesti IImarise peret eesotsas esimehe härra

P itsarig a.

Swjatogori missi-ball Zarmoniis.
Noorema rahwa löökpallils kujunes

kaitse esinaisepr/Stana Kapperiga.

aga wene selts „Swjatogori" poolt
korraldatud traditsiooniline maipall

Kalewiwabriku kodukaitse aasta-

«miss Narwa" Valimisega Harmoniis.
Rohkearwuline publik püsis kella nel

päew.
1. mail algusega kell 6 õhtul peeti
kalewiwabriku rahwamajas kalewiwab
riku naiskodukaitse jaoskonna esimest

aastapäewa, mispuhul oli ühislaud

ette lugeda ametiühingute internatsionaali mailäkitufe. Tekkis aga jälle kisa:

kaetud sajale inimesele. Pidustus möödus tagasihoidlikult, kuid seda suurema

„Teie olete meid 14 aastat paberiga
toitnud. Tahame ka leiba saada." Uldise müra saatel lõpetati seejärgi mii
ting läbirääkimisteta ja töölislaulu-

soojusega. Esinaine pr. S i w a r d sai
rohkesti terwitusi ja eladalaskmist teh

deta.

riku kodukaitsejaoskond suutnud tõusta

tud töö eest. Peab ütlema — Vaata
mata lühikesele ajale on kalewiwab

üks wana kaluri juubel.

Juubilar J Mmm on 50 aasta kestel püüdnud 10.000 puuda

ü\mmn riim õoaaslamas.

elujõuliseks ja asendamatuks üksusteks.

jani libedal parketil. Kuna missi Va
limisest teisal kirjutatud, siis on siin
kohal liigne pikemalt peatuda „Swjato-

gori" palli juures.

Kuhu kadusid £. Kelm ju Tumm?

Mõni päew tagasi kirjutas kohtu- ja
siseminister alla otsusele, millega lõpe

tatakse Tallinnas asuwa „Tööliste kul
tuurharidusliku ühingu" tegewus.
Ühes ühinguga tulswad sulgemisele
ka kõik ühingu osakonnad, milliseid on
eriti rohkesti Narwa-tagnseis waldades.
Kuni likwideerimiseni pannakse ühingu
warandused aresti alla.

Tallinnas on juba ühingu warandus politsei poolt üles kirjutatud ja
pitseeritud, kuna Narwa-taga on see
praegu teoksil. Iga wäiksemgi asi mär
gitakse nimekirja ja saadetakse peale
pitseerimist Narwa, kus nad alal hoi

nistliku organisatsiooniga.

Saades juhtnööre põrandaaluseilt
tegelasilt, palgati instruktoreid, kes
piiriäärseis maakohis andsid kohapeal-

seile ühingu liikmeile näpunäiteid ja
juhiseid Eesti riikliku iseseiswuse õõnes
tamiseks.

üheks riigiõõnestajaks oli Narwa
taga Tallinnast kohale saadetud nais-

instruktor Kolm, kellele mõni aeg
tagasi keelati sisekaitse ülema korral
dusel elamine kaitseseisukorra piirkon

nas. Viimasega koos määrati Välja
saatmisele kohalikud elanikud Tamm

ja Dumalewitsch. Enne kuiame-

takse.

tiwõimude poolt jõuti neile wäljasaat-

Tänini on Narwa-taga tegutsenud
ühingu osakonnad Konduschi II. Rado-

mise otsust kuulutada, lahkusid Kolm ja

weli ja Mokredi külas. Hiljuti oli

asupaik on teadmata. Dumalewitsch,

Tamm kohapealt. Nende praegune
kes jäi kuni otsuse kuulutamiseni kohale,

neid poole rohkem, et nad likwideeriti
kohapeal liikmeskonna enda algatusel.
Narwa taga asuwate ühingute ellukutsujaks on rkl. kehwik S i l w e s t-

saadeti pühapäewal, 30. aprillil kodu
kohast ära. Viimase lahkumine kuju
nes kohapeal suursündmuseks. Meest

r o w, kes koondas ühingu juure ini

saadeti sadamasse kokkukogunud mõtte

mest lubadustega neid päästa majan-

osaliste ja sugulaste poolt nutu ja

duskitsikusest jne.

kaevetega teele.

Kuna wene külades walitseb suure
malt jaolt waesus ja wiletsus, siis lei
dus seal poolehoidjaid rohkesti. Oli

Kainema mõistusega kohapealsed
elanikud suhtuwad üldiselt hästi kõi

ka neid, kes ei pannud lootust S°i
lubamistele, waid hoidsid end ühingu
tegewusest eemale.

Kogu tegewuse aja jooksul on ühin
gud arendanud tegewust, milline pole
kooskõlas põhikirjaga ega ka makswate
seadustega, waid lewitati Eesti riigiwastast propagandat, tegutsedes tihe
das ühenduses põrandaaluse kommu

gisse otsustesse, mis tehtud ühingute
wõi nende liikmete kohta.

Nagu nüüd selgub, on kõigil ühin
gute poolt korraldatud koosolekuil ai
nuüksi riigiwastast kihutustööd tehtud.

Kõnelejad on lewitanud sihilikke ja
Valeteateid walitsuse kohta, on õhuta
nud kuulajaid wägiwallategudele.

See ilmselt riigiwastane tegewus
põhjustaski ühingu sulgemise.

Inwaliidide teeõhtu.
Vabadussõja inwaliidide Narwa
koondis pidas pühapäewal oma koos
oleku, millele järgnes kooswiibimineteeõhtu koondise uutes ruumides Kooli

tän. 6. Tujuküllane kooswiibimine kes

tis neli tundi. Õhtul wiibis ka wab.sõjalaste liidu esimees hr. Podrätsik,
abiesimees hr. Sampka ja koondise esi

mees hr. Videwik.

Jalgpallihooaeg JVarwas awali.

Pühapäewal, 30. aprillil algas Nar
was tänawune jalgpallihooaeg Tartu
^Olümpia" ja Narwa Hokiklubi sõpruswõistlusega, mille ametlikuks tule

minuti möödumisel esimese tasuwärawa,

tagajärg 2: j. See andis mängule hoo

gu. Mölemi wärawa all oli nüüd oht
like silmapilke ning tulemuseks oli kum-

magile poolele 1 lisawäraw. Narwa-

museks kujunes 3:2 (2:0) Hokiklubi kasuks. Võistlus peeti linnaspordiwäljal.

laste kasuks märkis wärawa A m b o s e

pidutseti ja lõbutseti omamoodi. Peetri
tuletõrjedepoos olid tantsuõhtud, roh
kesti olenguid korraldati ka kitsamates

Sadas peent wihma, mistõttu mängu

söödast Patrakow ja külalised Vii

wäli oli porine. See ei jätnud awaldamata mõju mängule. Pealtwaata-

gistasid selle l 1 meetri karistuslöögiga.

jäid oli 600—700.
Esimesel poolaja! oli Hokiklubi üle

Joosep Nõmm on sündinud 11.

wiskas esimest korda kalamõrgud Nar
wa jõkke 3. mai! 1883 ja sellest ajast

organisatsioonides ja klubides. Nii et
— kokkuwõttes selleaastane mai saa
bus wäga ja wäga tujuküllaselt, kahju

detsembril 1869. a. Peipsi rannakülas,
kus juba tema ifa-isa kaluriametit pi-

peale kuni käesolewa ajani, s. o. 50
aastat, on ta olnud Narwas kaluriks.

waid, et ilmad ei olnud kuigi mai-

kahtlased tulema.

kohased.

das. 60 aastat tagasi, kui eestlased
rändasid Siberisse, pidi ka juubilari

Iga aasta on juubilar Narwa jõest

Ka mujal

kalu

3. mail pühitseb Narwa wanim
kalur ja riigi statistika keskbüroo kalaasjand. korrespondent Joosep Nõmm
oma elukutselise tegewuse 50 aasta
juubelit.

isa sinna elama asuma, kuid esimesed

Väljarändajad ei jäänud Siberis oma
eluga rahule ja seepärast ei riskeeri-

mede perekond asus esialgu elama
Iamburi maakonda ja sealt tuli Nar
wa linna, kus hakati kala püüdma.

> Noor Joosep olles 15 a. Vana,

kalu püüdnud keskmiselt !00 päewa.
Päewas on ta püüdnud keskmiselt 2
puuda, mis 50 a. jooksul teeb wälja
l0.000 puuda kala.

nud Nõmme isa sõitu ette wõtta. Nõm

Waiwara naisühingu aastakoosolekust
Pühapäewal, 30. apr., pidas Wai
wara naisühing oma korralise aasta-

daadid). Peale juhatuse waliti weel rewisjoni komisjon, millesse said prouad

peakoosoleku. Koosolek peeti Waiwara

Ulesoo, Niglas ja prl Smith. Koosole
kul esines weel pr. Männik referaadiga möödunud aasta Virumaa maa

piimaühingu ruumides. Liikmeid oli
koos 30 ümber. Kokkutulnud liikmete
Vähesus oli tingitud arwatawasti wihmasest ilmast. Koosolekul wõeti wastu
möödunud aasta aruanne ja 1933 a.
eelarwe. Ühingule waliti ka uus juha
tus, kuhu said pr-d O. Teksel (esinaine)

M. Klaus (laekur), M. Männik (raa
matupidaja), A. Lewo, A. Lehtmets,

M. Pourman ja prl. L. Puu (kandi-

õhuühendus algas,

naiste päewast Rakweres.

Koosoleku juhatajaks oli pr. Lewo
ja protokollijaks pr. Hilda Schütz.

Iõhwi alewijaama ehitamine
Möödunud nädalal tehti algust
Iõhwi alewi senise jaama ümberhin
damisega tariisijaamaks. Senini oli
Iõhwi alewi jaam wäid peatusjaamaks, kuna kiirsaadetised wõeti wastu

l. mail algas õhuühendus- Tallin

eemalafuwas Iõhwi jaamas. Ehitus-

na Leeningradi wahel. Esimene lennuk
lendas õhtupoolikul kella poole 6. paigu Narmast üle Leeningradi sihis.

töödele saadeti ka üks rühm pioneerpataljoni raudtee kompaniist, kokku 20
meest.

kaalus. Värawad olid aga wisad ja
Esimese wärawa Hokiklubi kasuks

märkis poolaja keskel N e y. Ta lõi

Tallinna ringhääling.
Kolmapäew 3. mai.
17.45. Heliplaate Ja reklaami 18.00. Wä~

21.00. Ülekanne Tartust 21.35. Wana-tantsumuusikat heliplaatidelt.

Reede 5. mai
17.45. Heliplaate ja reklaami. 18 00. Wä-

lismasi päewauudiseid. 18.15 Lastetünd.

18.45. Kodumaisi päewauudiseid. 19.00. üle
kanne Tartust. 19.30. dir. H. Roos: Laste kü
simustele õiged «vastused. (Korraldab E. Terwishoiu Muuseum.) 20.00. ülekanne Tartust.
20.05. Kontsert. Juh. md. Pi rk. Kruli

tiku hooaeg.

Pühapäewal toimis Jõhwis kerge
jõustiku hooaja awamine suurema
murdmaajooksuga, mida korraldas koha

lik 4. pat. Jooks algas Rauswere küla
juurest ja läks üle pehme maastiku
Iõhwi mõisa. Seega Võistlusmaa pik
kus 4 klm. ümber. Iooksti kahes klas
sis. A.-klassis ohwitserid ja üleajatee
nijad ning B.-klassis ajateenijad sõdu

rid. A. kassis tuli wõitjaks n.a.o. O.
Kaskemaa ajaga 18 min. 11. sek, tei
seks ltn. Tramberg 20,07, kolmandaks
w.a.o. Tomberg 21,13. B. lassis wõi-

17.45 Heliplaate Ja reklaami. 1800. WäIHmaisi päewauudiseid. 1815. Heliplaate.

liplaale. 19 30 .Päewalehe" toimetaja E. Jalak: Näda'a wälispoliitllne ringwaade. 20.00.
ülekanne Tartust. 20.05. Kontsert. Juh md.
flrk. Kruli. 21.15. Wana-tantsumuusikat he
liplaatidelt. 2200. Moodsat tantsumuusikat

18.45. Kodumaisi päewauudiseid. 19.00. He-

heliplaatidelt.

Laupäew 6. ma!.

kiklubi eduks.

Koslow, kelle mäng on hooajaks

Jõhwis awati kergejõus

17.45. Heliplaate ja reklaam!. 1800. Wällsmaisi päewauudiseid. 18.15. Heliplaate.
1845. Kodumaist päewauudiseid. 19.00. üle
kanne Tartust. 19 30. Soome ringhäälingu
korraldatud Euroopa ülekanne Helsingist

kaitsja asunud wärawawahi puudusel.

Nii lõppes mäng tagajärjega 3:2 Ho

Teisel poolajal panid maksma end

seisu 2:0-le.

ka tartlased ja saawutastd kümmekond

Neljapäew 4. mai.

enne löödi wärawa suunas, kuhu oli

Hokiklubi meeskond mängis ühegi
mehe erilise wäljapaistwuseta. Eran

18 35. Põllumajanduslikke teateid. 18.45. Kodamalsi päewauudiseid. 18 00. CMekanne Tar
tust. 19.30. rkl. fli-er Oinas: Reisimuljeid tänapäewa Kreekast. 2000. ülekanne Tartust.
sertsaalist.)

liialt wara hankima palli, mis aga

Poolaja lõpupoole tõstis Miller

peaga nurgalöögist löödud palli wõrku.

lismaisi päewauudiseid 18.15. Heliplaate.

2005 Kontsert-aktus Poola Wabariigi wabaduspäewa puhul, (ülekanne .Estonia' kont

Hokiklubi kaitsja Koslow püüdis palli
wärawas kätega. Värawawaht jooksis

diks osutus oma tubliduselt ainult

paljulubaw.

tis noor A. Pääro ajaga 19 min I!

noor J. Kiiwer 19,04, !!! R Kaastkow
19,23, IV A. Eltermann 19,29, V noor
A. Lukken 19,32. üldse oli osawõtjaid

pääle 30.

Ka Vabadussõja inwalttdid
lähewad Wabadustarnmikrrsse.
Hiljuti ärapeetud Vabadussõja in
waliidide Narwa koonduse aastapeakoosolekul otsustati korraldada 21.
mail rongikäik Siiwertst kaitsewäe kal
mistule wõi Vabadustammikusse Nar
wa rindel langenud kaaswõitlejate mä
lestuseks.

1932. aasta rahaline aruanne wõeti

koosoleku poolt wastu ja 1933. a. ta
sakaalustatud eelarwe kinnitati. Juha
tusse waliti J. V i d e w i k, A. S a m p-

ka, Bergmann, Tetlow ja E. Mell.
Rewisjoni komisjoniK. Podrätsik,

Arefjew ja Mattin.

Dr. 43.

liimil

Teaater „Vditleja“
Kesknädalal, 3 mail 1933. a.

Praegusel kriisi ajal suura tööpuuduse taga järel on iga
sent liiga kallis ia teda tuleb kõige suurema ettevaatusega
välja anda.

Iili» ioiiii’1 ii lennu liinil

retseda häid vastupidavaid jalanõusid, kui suuremaid ter
vise hoidjaid just praeguse niiskete ilmade puhul. Ja neid
võite leida kõige suuremas valikus vastutulelikuma hinna

Jälle uus

mootorralas
JR

Kevade on ukse ees ja meil kõigil on tarvis mu

(end. „Estonia" priima
baleriin).

eest

(ballett-meiater „Caslno de
Parts*, Pariis).

Tanžsüde õhtu

Posti tän. nr. 51

A. OHNO

Eeskavas klassilised, demiklassilised ja karakter tantsud

kohale jõudnud.

Saapa ja nahakauplus.

Kevadeks soovitan Tc^jjjt kõige soodsama hinnaga

kõiksugu meeste- naiste ja iMle kingi ja saapaid

Mazurka—Chopin, vene marsdi 1914. a langenute

muste ja värvilisi, lakk, savro, ja chroom nahast kõige pa
remast materjalist, Na vas ttlntuim jalanõude ostu koht
on odavuse ja hääduse poolest R. OHNO saapa ja naha
kauplus. Posti tän. nr. Sl.

mälestuseks — Vtlbusdievitsch, Surav luik Saint

Säns, Vatsa Sonor — Cravford, Maski tants—
Tscherepnin, klassiline hispaania-mustlaste tants,

### ««HiOOOOOOaooOOS

Klaveril pr. Anna Schvarx.

Algus kell 8 õhtul.

*eeo—o——«N»——————

valmistab

Narva-jõesuust:

kell 7.4b homm.
» 12.45 päeval.
„ 19.45 (7.45 õhf.).

CC

Narvast:
kell 9.— homm.

Chr. Ratoffi komöödia 3. vaat.

„ 14.15 (2.16 p. f).

„ 21.- (9 Shi).

Pääsed: Kr. 1 — 15 senti,

Söiduhlnd:
I kl. 40 snt., Il kl. 25 snh, sõja

väelased liitrite ettenäitamisel:
Pkl. 20 snt, il kl. 13 snt, lapsed

Ja koolilapsed (kooliaja kest

triikimise

toestus.
Hinnad odavamad kui

j Jne.

mujal.
Valged algavad Ja annavad matt kahe sammuga.

iiawncRiaipaiiiiaia
22222222222222SSS22SSSSf
SSS
009000000000

Teadmiseks
daamidele.

alates 3 kr. kuni 6 kr. (mille rohkem). Tööl suur
praktika. Paljude daamide poolt kogu Eestist
saadud tänuavaldus!. Töö headus garanteeritud

IS

vähemalt küüs kuud.
Vesilained 25 senti, iangllained 25—40 snt., ma
niküür, kodu- Ja välismaa lakiga 25 -40 snt.

M-mc Šuva.
Tartu R. Dlis’i end. õpi!

rendile anda ühes aia

(Meermanni maja).

maaga, vastu linna karja

maad. Rakvere tän. 84,

meeskonnale on „Swjätogori" mees

Joala tän. 19, Sinka majas
Narva-Jõesuu atevivaltisus annab välja 15. mail 5.a. Sise-j kõrva-, nina ja kurgu Juhkentali apteegi kõrval
kell 1 päeval alevivalitsuse ruumes suusõnalisel
haigused.
iga päev kella li—1 ja 5—7.

Hamba arst im ise

Salme tn. I.

Täiesti uue peegli

(Tuisu kaupluse wastas).

saale odava hinna eesf, kui toote oma vanad
peeglid uuesti ülehõbetamiseks Rakvere suuri
masse peeglitöökotta

Salme t. 2 (Tuisu majas)

Vastutav toimetaja August Rosenwald

Elan nüüd
Dr.

Naishaiguste eriarst.

kond (möödunud aasta meister). Vene
laste meeskonnas mängiwad terwelt

kolm wendal Valentini, Georg ja

Michail Michailowid, kes kõik äärmi
selt wõrdse tasapinnaga maletajad.
Neljandaks meheks on A. Maurer, kes
end äsja lõppenud Tall. turniiril uute
malekogemustega rikastas. Reserwis
Rumjantsew. Tugemaks meeskonnaks
kujunab ka N.E.M.S-i teine meeskond,

tuues wälja oma parimad: internat
sionaal L. Müller, kombinatsioonide
,,löwid" V. Jääger ja A. Eiche. Neljanda mehe kohale kandideeriwad kolm

Vastuvõtmine:

maletajat: wärske D kl. meister Elbrecht, R. Tölts ja A. Must. Neist walitakse parim. N.E.M.S-i kolmas mees
kond on weel lahtine, kuid moodus

Balti tän. 6. Omas majas.

tatakse arwatawasti järgnewateft male

Kella 10-12 ja 4-0.

tajatest: Kass, Karu, Leht, Timofejew,
Martinson. Maletajad, kes soowiwad
weel üht uut meeskonda moodustada,

kabineti

ALEVIVALITSUS.

Peegli- ja mööblitöõkodaj Parkali 4.

M- ja MWM MM

suu- ja sisehaigused.

Narva-jõesuus, 2. mait 1933. s.

Saadaval soodsatel maksulingimusfel maitsekad
riidekapid, diivanid jne,

Valmistab ja parandab kor
ralikult

vihma- ja ahjutorusld ning
igasugu plekist tarbeid.

Iga platsi pakkumine algab 30 kroonist. Pakku

„KASULIK“

pleKi öö*tu®
Narvas, Balti län. nr. 10,

Haigekassa haigete wastuwõi*
mine samal ajal.

Laupäeval kella 6-7 vastuvõt
mist ei ole.

Esimene pool platsi rendist tuleb tasuda loa välja
andmisel ja teine pool rendist 15. juulil 1933. a.

lusest wõtawad osa wiis Narwa parimat meeskonda, neist kolm N.E.M.S. ja
kaks wene Haridusselts ,Swjätogorlst"
N.E.M.S-i esimene meeskond koos
neb järgnewateft kahuritest: R Pruun,

mängimine meeskonnas on kaheldaw.

Wastuwõtmlne

kassasse maksta 20 kr. tagatist.

meistermeeskonna selgitamiseks. Wöist-

Tugemaks konkurendiks N.E.M.S-i

Mh m iülieiiaisfised

mises! osavõtjail tuleb enne pakkumise algusi alevi-

Reede! algawad N.E.M.S-i korral
dusel meeskondade wöiftlused Narwa

tawasti Narwa parim positsiooni män

Võtan nüüd vastu

kilrpäevapildistamlse platsid 1933. a. suve
hooajaks mererannal Ja pargis.

Meeskondade wõrsllufed
algawad reedel.

gija ins. O. Wucht. Reserwis: Küttis
N., Bock W., kuna wiimased on seo
tud ajapuudusega, siis nende kaasa

Narwa arstid.

. e-7

Õiendus.

W. Schönberger, O. Mauer ja arwa-

kella 3—7.

Kella 1—2 igal argipäevil

danud.

matt kolme sammuge).

Salme län. 2 (Tuisu maja).

enampakkumisel

(jlaüoodud ülesande suor, L. Blumenoff on üks parimatest
problemistldest la maletajatest Eestis, on selle piobleemi alles
hiljuti kokku seadnud ja selle maleosakonna toimetajale pühen

NII kui meie juba laupäevases lehes teatasime lahendub A
Ki eritsky ülesanne kolme käiguga. (Valged algavad ja annavad

20 protsenti, sissesõitnud võõ
rasiele — söiduhlnd hinnaalan
duseta Bagash 10 kilogr. 12 s.
Koerad ja Jalgrattad ä 10 s.

Kuulutus.

ABCDEFQH

Austusega omanik

Pääsed: Kr, 1.50 — 25 senti. 1 kl. 25 s„ II kl., 15 s. N Jõe
Pääsmete eelmüük Birkenfeldti äris, Lai tän. 18.
suu—Jaht klubi 10 s. Kohalikudele ekskursantid. (mitte vähem
jälgige müürikuulutusi.
kui 20 Infme.i) hinnaalandus

A. Palk mann Jõhvis. |

Kokku seadnud Leo Blumenoff (Rakvere)

pesu ja Klants-

j aruandeid

vusel) I kl. 20 snt., II kl., 10 sni.
Narva — Törvala (Smolka): I kl.
30 snt., 11 kl. 20s. Narva-Riigi:

Maja

□□□010X0X0

On avatud Suur tän. 6

kuulutusi,
peopileteid,

Narva-jõesuust:

Külaskäigu etendusena kell 3 päeval

MALE.

(Valge I. 10) kella 9—11
ja 5~lf27 õhf. Tel. 3-38.

mü.Uvi"

Pühapäev, fa pühadel

tapeedid,
käsikohvrid,
seemned.

axcci'.i}.ii3i

Vastuvõtt omas kontoris

maitsekalt
ja ruttu

kell 12.— päeval
, 17.10 {5.10 p. ! )

Pühapäeval, 7. mait s. a.

Kas teate, et jälle on kohal

adv. abi

Ülesanne nr. 6

Narvast:

V. Bromme operett 3. vaatuses.

vann.

Toimetaja R, PRUUN.

Äripäevadel

Rakvere Käsitööliste seltsi saalis

VZ

tööle

12. maini 1933. a.

Narva teaater

Madame Flirt

Peale haigust on asunud

r.rano.. oa t jgd

, 16.- (4 p. i.)

fl

mõõbf.j Jalgrattaid ning majatarbeld.
limisi vastu hra V. Viil.

Aurulaeva sõiduplaan
hooaja avamisest kuni

Kel! 6.45 Komm.

Kell 8 õhtul

graotmofone /« plaate.

i ootooasaseaoMessMtoaMSts*

v

V. Bromme operett 3. vaatuses

„Väimehed

Ostan, müün, üürin ja vahetan

9 MtMMMMM •

Narvas, Salme t. 5,
Telefon 34.

9jMadame flirt" iii-imisiD
kassas 2 tundi enne etenduse algust.

Estonia"

trükikoda

••

Pääsefe eelmüük: Kaevanduse kontoris ja rahvamaja

99

Sealsamas võtab „£slo-Band5 i" orkester tel

R. Kotschnev’1 aurulaevandus

Näitejuht: R. Kuljus. Muusikajuhi: Leop. Vigla.
Tantsujuht: A. Kuljus. Dekoratsioonid V. Peil.
Pääsed: Kr. 1—35 senti.

Pikk tän. 22,

O.-ü. „Narva Kirjastusühisuse11
t

Laupäeval, 6. mail s. a. kell V29 õhtul

Ostu-müügžäri

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

Pääsed: 2 kr. — 50 $., õpilastele 30 senti.

Kohtla-järve kaevand, rahvamajas

RAKVERE LAI tSn. 3.

teles. 127.

Eesti tants (rahvaviisidest) jne.

Narva teaater

Uus bensiinijaam

Dr. D. Stiil

sabast pna käe kns.

Lugu Ja nahahaigused Ausat leidjat palutakse vae
Wastuwõtmine Igal äripäeval
vatasu eesf tuua , Põhja
hommikul kella 8—9 ja
õhtul kella 5—8.
Pühapäevi! kella 12—1,
Walge tänav nr 5

Kodu" talitusse.

teatagu sellest üks tund enne Võist
luste algust. Võistlused algawad täpselt kell 8 õhtul „Zlmarise" ruumes.

Wälkturniir edast lükatud.
Wälkturniir Narwa meistri nimele
on N.E.M.S-i Juhatuse otsusel tehni
listel põhjustel edast lükatud. Turniir
peetakse arwatawasti meeskondade
wõistluste lõppedes.

Lugege „Alut. Teatajat'

O.-ü, «Narva Kirjaatasäblsiua" trflkk.

Väljaandja: O.-ü. «Narva >Tirjaatwttkiani *

