TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti

Esimene ülesanne olgu

3 kuud „ 150 *
6 „ „ 280 ..
1 aasta „ 550 „

igiiihel lelli

Tellimisi wõtawad wastu
kõik postkontorid.

omale

Kuulutuse hinnad: 1 mii

lini. I veerul kuulut kül
je! 3 senti, lehe tekstis ]a

eesotsas 8 senti, Töõotsimlse kuulutused põole
hinnaga. Kuulutusi võe
takse wastu lehe ilmumise

TOIMETUS ja TALITUS: Jõhwis, Rakwere tän* 7-a Telefon 48 ja Narvas tel. 34. = Tegevtoimetaja Roman Hoona.

eelpäeval kuni kella 12.

Jõhwis, laupaena!, 16. septembril 1983. a. V aastakäik.

Me 100.

„Koit“

Täna Ja edasi. Hiilgav kahekordne eeskava! Väljapaistev helifilm vene lauludega.

HfaitlM 11-51 sutt.

Tserkessid

Kuulsad vene näitlejad V. Vassiljev ja I. Smosarska osav.

Kõnetraat 2-44.
Algus äripäeval
k. 6 p, pühapäeva?

'teil 3 y.
Kassa awat. pool

tundi nn« *lg»st

kuni kella 10 õht.

Täna Ja edasi.
il.

Armastuse ja kannatuste draama 10 osas. Kahe noore inimese karm saatus tumedal ajal Austria-Vene piiril.

.—"===- Kasakate originaal-tantsud ja laulud pealik von Eristhojfi juhatusel vene keeles. u

Lõbus saksa helifars 8 suures jaos. Peaosis: Jenny Jugo,
Herman Thlmig, Fritz Kampers ja teised.

EELTE AOE: Tulemas hooaja parimad filmid .Laul
sinule" Jan Kfepura'ga, ,Keelatud armastus* Clive
Brookiga ja .Unustatud käsud*.

Kindral Tõnisson
sõjanõukogu liikmeks*

Lahkuja.
Nagu teatawaks saanud, peab
Wabadussõja silmapaistvaid juhte,

Annab wabariigi roalitfufe otsuse! 1 diwiifi üle

Wiru rinde juhataja Vabadus

koi. Bredele.
Wabariigi valitsuse otsusega kesknäda
lal, 13. sept. määrati kauaaegne 1. diviisi
ülem, wnbadussöjaaegne Wim väerinna
jnht, end. kaitseminister kindralmajor Alek

rune. Sinna on warematel aegadel

sander Tõnisson söjanSnkogn alatiseks
liikmeks. 1. diviisi ülema kohustetäitjaks

tuli ta Eesti rahwuswäeosade formee

määrati samal valitsuse koosolekul endine
kaitseväe ühendatud õppeasutiste ülem ja
praegune kõrgema sõjakooli alatine lektor

kolonel H. Brede.

sõjas, Narwa wabastaja ja kaitsja
kindral Aleksander Tõnisson lah
kuma 1. diwiisi ülema kohalt.

määratud samutigi wanemaid wäejuhte.

Kui esimene kahurmürin no-

Kindral Tõnisson on teeneterikka-

wembris 1918. a. Narwa kodanikke

maid wäejuhte. Koloneli aukraadis

häiris ja punane laine idast Eestit
ähvardas, seisis kaitsjana Narwa

rimisel Eestisse ja oli esimeseks 1.
Eesti polgu ülemaks. Vabadussõja
kestes juhtis ta edurikkalt 1. diwiisi.

wärawail tärkaw rahwamalewa,
kindral A. Tõnissoni mehisel juh
timisel. Ei kohutanud teda ükski

Vabadussõja lõppedes asus kaitsemi

takistus.

nistriks J. Tõnissoni kabinetti. Oli

Kindral Tõnissoni määramisega sö-

peale selle 3. diwiisi ülemaks Pärnus

janöukogu alatiseks liikmeks on ala
tiste liikmete arw tõusnud neljale.

ja määrati uuesti 1. diwiisi peale,

Ennem olid sinna määratud kindralid

Heinze, Reiman ja admiral Salza.
Söjanöukogu alatise liikme koht loe
takse Võrdseks diwiisiülema ametkohaga jr ka teenistustasu on ühesuu

kus teenis tänini. Viimases K. Pätsu
walitsuses täitis jällegi kaitseministri
kohuseid. Kindral Tõnissoni suuri tee

neid on hinnatud 1. liigi 1 järgu
Vabadusristiga, 1. järgu Kotkaristiga
ja hulgaliste autähtedega Välisriikidelt.

Rööwlitejöuk N--Jõesuus.

Öine riisumine kuurordis. — Kurjategi
jad pensid poolsurnuks kaluri ja wiisid
Kaasa 47 Kr. raha.

ööl wastu reedet pekseti Narva-

Selle summaga on tahtnud ta osta

Jõesuus poolsurnuks kalur Mas

endale Narwast uue palitu. Õhtul kella
8 paiku on ta läinud sõpra saatma ja
kella 11 paiku, kojutulekul, kui ta jõud
nud juba oma korteri lähedusse, Suur-

si li F r o l o w, 22 a. toana, kellelt

riisuti siis 47 kr. raha. Kalur leiti

meelemärkuseta olekus puu küljes
traadiga kinniseotult. Riisujaid oli
3 isikut.
Kell 11.50 õhtul kalur Nikolai Komarow ja Karu, kes N.-Iõefuu sadama
läheduses Suur-Lootst tänawat mööda

läksid koju poole, kuulsid plangu ta
gant aiast, kus asub kaks suurt masina-

Lootsi tänawale, tunginud temale tagant

nud isik hoigab maas. Mõlemad
ruttasid hädakisa suunas aeda, kus sel

gus, et Vassili Frolowil olid käed tugewa traadiga kinniseotud ja kuub
ülepea tõmmatud. Kinniseotu! oli nägu

puruks pekstud, kael ja käed sinised
ning waewalt oli weel meelemärkuse
juures.
N. K. poolt kutsuti kohale lähedal olewate majade elanikud, ning Karu kutsus

tuli esimeseks 7.42 meetriga, teiseks

on uus Eesti rekord ja ta Torino saa
vutusest 16 sm parem. See on Kütti-

has. Kaugushüppes B. Küttis

Hosman (Praha) 7.01 m. A. W i idi n g wõitis kettaheite 48.83 ja

kuulitõuke 15.87 m. Tschshh Douda,

kes tuli teiseks, saawutas kettahei
tes 43.08 ja kuulitõukes 15.38 meet

rit. A. Kuuse hüppas kõrgust

sel tänawu kolmas kord ületada A.
Klumbergi päralt olnud kaugushüpperekordi 7.20,5, mis püsis kümme aas
tat.

Kuulitõukes A. Viiding wõitis en
dise maailmarekordimehe Douda, kes

1.87 m. Teisele kohale tuli Cespiva

tõuganud üle 16 m. Kettaheites Vii

Sule tegi 85.40 m.

ding wõitis suure Vahega samuti Dou
da Me. Viidingu kettaheite-resultaat
on ainult 3 sm wähem N. Feldmanile

(Praha) ?.84 m. Odaviskes G.
*

Tagajärjed kõigil „neljal musketäril", kes rahwuswahelistel Võistlustel
Prahas saamutafld 5 esikohta (A. Vii

kuuluwast Eesti rekordist.

ding nendest kaks), on hiilgavad. Võist
lusi sääraste tagajärgedega, mis kõik
on kõige kõrgemast klassist, tuleb üldse

ole wift korraga nähtudki sääraseid

A. Kuuse ja G. Sule olid samuti
Võitmatuteks tschehhidele. Prahas ei
hiigelresultaate, nagu nüüd nendega
tulid toime eestlased.

Kreenholmis on rohkesti wanu
töölist, kes on Vallandatud ja neile
on määratud wabr. walitsuse poolt
üsna Väike pension. Sellest äraelada
praegu, mil elukallidus on märgataWalt tõusnud, on wõimata. Et Vähegi
aidata wanu töölisi, Kreenholmi naisselts korraldab loterii pühapäewal,
17. sept., mille sissetulek läheb pensto-

ja seletas, et päewal oli ta saanud

Võimalikult suuremal arwul rahwa-

kond aitab seltsi ilusat algatust, tulles

majja loterii-allegriile.

kokku on temal taskus olnud 47 kr.

Elfriede Kotschnev’i tantsu tunnid
algavad 20. septembrist s. a.

Õppekavas baiiet, plastika Ja moodne keha tehnika.

Eratunnid diplom. Poinhnfrl KrsilMk Kavas: Karakler ja grott'k lanttantsumeistrllt r\ClIiUVJIU INLill lil. Sud mõlemaist soost isikutele

lõpulikult häwitawaist jõududest
puhastatud. Tänu peamiselt kind
ral Tõnissoni raugemata energiale
ja wankumata isamaaarmastusele,
mis tiiwustas meie waprat rahwawäge.

Wabadussõja wiimased võitlu
sed olid samuti Narwa rindel. Ka
need wiidi edukalt lõpule kindral
Tõnissoni, meie vabadusvõitluse
vanema tamme juhtimisel.

1920. a. algul haarasid ordulinna sõja järeldused taudide ja
laastavate haiguste näol. Hulgad

pääsesid siis surma külmast rüppest,

taas tänu kindral Tõnissoni kor
raldavale käele. Tänulikult tule
tab Narva meele neid ja hilisemaidki aegu, ega unusta selle eesti
mehe teeneid rahva ja seltskonna

Nüüd olud tingivad selle tõsi

Esimesed rafsavoisllysed Harvas.

hoope. Lõpuks seoti ta puu külge kinni
ning wõeti taskust raha kaasa.

Aidake Vaeseid!

jaks. 19 jaanuaril 1919.a. oli Narwa

heaks.

dus. Aias jagatud Frolowile uuesti

nääridele. Naisselts loodab, et selts

töötasu, mida olid näinud ka mõned

harwa ette. Kõik neli eestlast olid oma
wastastest Prahas rohkesti paremad.
N. Küttise saawutus kaugushüppes

biga löödi mees uimaseks, siis wisati
üle aia, kus olnud weel üks meest pei

kohale politsei ja arsti. Mõni tund hiljem tuli riisutud kalur meelemärkusele
tema sõbrad. Saadud ja endise rahaga

Nikolai Küttis hüppas kaugust 7.42 m.
Eesti sportlased, kes tulid Torino üliõpilasmängudelt, wõtsid
osa kergejõustikuvõistlustest Pra

kallale 2 isikut. Mitme tugewa hoo

katelt, raskeid ohkeid. Kalur Karu
oli esialgu arvamisel, et mõni joob-

2. detsembril 1918. a. Ajutine

Valitsus määras kindral Tõnis
soni Viru wäerinna ülemjuhata

se töömehe ja iseseisva Eesti ühe
aatelisema rajaja lahkumise armas
tatud diviisist ja seltskonnast.

Ratsaspordi arendamisele pannakse alus.
Pühapäewal, 17. sept. korraldatakse Narwas, Rahwawäljal. esime

Pühapäewaste Võistluste kawa on
wäga Valitud ja mitmekesine, mispä
rast tohib loota, et algatus leiab ela-

tükiwäe grupi algatusel. Samaseid

wat Vastukaja Narwa seltskonnas.

Võistlust oli kawatsus korraldada juba
selle aasta kewadel, ent siis jäid Võist
lused ilmastikuolude tõttu pidamata.
Nüüd, kus kaitsewägi laagrist tagasi,

Sissetulek, mis wöistlustlt saadakse,

on otsustatud Võistlused ärapidada
juba sel pühapäewal. Kui aga ilmas
tik taas peaks tegema takistusi, siis
toimuwad Võistlused järgmisel püha

mise ja Armastajate" Ühingu osakond,
mis hakkab siis energiliselt ratsaspordi
propageerimiseks tööle. Ct selle alga
tuse tulemused oleksid kõigiti rahulda-

sed ratsawöistlused 1. suur-

päewal, 24. sept. Võistluste algus
kell 3 p. l.
*

läheb ratsaspordi arendamiseks Narwas.

Lähemal ajal on kawatsus siia luua
Tallinna „Hobuseasjanduse Arenda

wad, siis peab siin ka seltskond käed

põhjuseks on olnud peamiselt asjaolu,
et seltskonnal pole ratsaspordi harras
tamiseks küllaldaselt ainelist Võimalust
teisest küljest aga on takistuseks olnud
ka energilise algatuse puudumine.

õpilaste vastuvõtt Igapäev kella 10—12 ja 4—6 p. I. Narvas, Koidu tän. 3.

Nüüd on asja etteotsa asunud 1.
suurtükiwäe grupp. Võttes oma kätte
esimeste ratsawöistluste korraldamise.

ajul rahvas tema jälle leiab.

WSR-NMKÜ.
Reedel kell 5 p. l. kohtawad linna

spordiwäljal VSR ja NMKU jalgpalli
meeskonnad. Mäng toimub Minkowi
karikale.

TIK ja ,Kalew* 4:2.
14. septembril kohtasid Tallinnas
jalgpallis liiduklasst esiwöistluste sar

külge panema.
u

Ratsasport, mida peetakse üldiselt
õilsamaks spordiharuks, on meil seni —

Võrreldes paljude Välismaadega -Väga tagasihoidlikult lewinud. Selle

Usume aga, et sidemed selle
rahwamehegä ei katke, et raskeil

jas „Kalewi" ja TIK meeskonnad.
Mäng lõppes tagajärjega 4:2 TIK-i
eduks.

Maksame
igaühele

10.000 senti

kui ÜENÜ Narva-Peetri osakonna 10.000 snt.
rahalise loterii loosimine ei ole 24 sept. 1933.
Piletid on müügil kuni 21. septembrini 1933.

Loosimine 24. sept. 1933. a. kell 5 p.l. Narvas, Rüütli tän. 14. juhatus.

Hilmalt Ike illjMlIlst liinil lõpploosimine
Kino
.Skating'

Reede viimane päev. Kõigile alanda
tud hindadega!

BV Alates 10 snt. "MV

ftlgus äripäevi kell 9,
pühap., kelt 3.

24. sepfeznbril s.a.

koll 3 p, 1,

Laupäevast. Kaks parimat filmi! Laupäevast

,,Naeratav leitnant"
Hiilgav helifilm Oskar Strausi kuulsa opereti „Valsiunistus“ järele.

, Lavastaja: ERNST LÜBITSCH Muusika OSKftR STRAUSS.
‘Peaosas kuulus näitleja ‘ftlaueice Chevaliev.

■■«■BOSS

IHHM

072 kindlasti

Thea von Hardon i kuulsa romaani järele.
Haruldane, mitte ununev pihl 18 osa.

ii .Arsti naine"

Draama. Peaosas: Värner Baxter, Joanna

Bennett, Victor Varcont ja teised.

ttr 100.
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Aatside tähtsamaid juhte,

Vabadussõjalane Mvjuiab ema põhiseaduse muutmise bawast.

„0nneiiK Sanarias14.

..Kummitamine” Hitleriga.
Awaldatud waleluskorras. Toim.

Rahwaalgatamise korras esitatud
põhiseaduse muutmise kawa onwiima-

puudujääkidega ja et otsotsaga kokku
ajada, tuleb tahestahtmata kas tõsta

tolle, wäljamõelda uusi makse wõi
wähendada ametnikkude palku wõi

„Sularaha<(.

Neljandaks küsitakse üleolewalt ja

Agapetuse 3 w. lustmäng «Õnnelik
ajawiiteks ja meelelahutuseks. Tege-

on seni, kui ta püsib asjalikkuse ja
korrektsuse piirides, kõigiti terwitatud.
Rahwas peab enne, kui ta ütleb otsus-

Augustikuu alul oli see 47,52 ja lõ
puks 46,6. Uute rahade trükkimine on

enne liitude sulgemist üle 45.000 mehe.

tawa sõna, oma sammus teadlik ole
ma. Ei tohi aset leida nähe, et pärast

käimas ja nagu seda «Kaja* püüab
kategooriliselt tõendada, sünnib see
rohkem Eesti panga kattewara hoidmiseks riigikassa arwel kui manade

Kuna jutud liitude sulgemise kawatsüstest algasid liikuma juba ammu,
siis tõi iga liige rahwa ohwrialtarile
oma piskust, mis ta Mõis ja seda tegi
iga tegew, kui ka toetaja liige Vaba

hääletamist tullakse wälja ütelustega,

et ei olnud küllalt selge, mis oli teok
sil.

Uks osa meie ajakirjandust, kes
oppositsioonis mitte niiwörd esitatud
põhiseaduse muutmise kamaga, kui just

selle algatajate, wabadussõjalastega,
püüab esitatud eelnõu maha teha eba
korrektsete mõtetega.

Üheks seesuguseks ebaõigeks mõt

teks tuleb lugeda wäidet, et põhisea
duse muutmise kama wastuwõtmisega

antakse kohe wõim üle Vabadussõjalastele. Seesugune wäide on enneaeg
ne Hääletusele tuleb oktoobrikuus ainult

põhiseaduse muutmise eelnõu. Kelle
kätte rahwas usaldab ama saatuse juh
timise, seda peab rahwas otsustama

hiljem, eraldi ja lahus oktoobrikuu
rahwahääletusest.

Teiseks hirmutatakse rahwast sellega,

et riigiwanema instituudi sisseseadmine toowat rahwale nii suured kulud
kaasa, et see sööwat ära kõik kokkuhoiu,

mis saawutatakse riigikoguliikmele ar

mu wähendamise ja maawalitsuste
likwideerimisega. Ka see wäide ei pea
paika. Tuldagu armudega. Küsida tuleb aga miks esinesid erakonnad alles
hiljuti põhiseaduse muutmise eelnõu
ga, kus riigikogu liikmete arw oli jäetud endiseks ja ka maawalitsufed olid
alles jäetud. Kas tolle eelnõu kohaselt
ametisse seatud president oleks pida
nud juuremaksma? Kas tema oleks

rahade ümberwahetamiseks. Rahade
juurdetrükk ei tõsta aga rahwa Varan

duslikku seisu. Wälislaenu paberite
hind on riigi enda hindamise järele
ainult üks neljandik nende nominaal
wäärtufest. Kuhu meie nii jõuame?
Kolmandaks hirmutatakse rahwast,

et rahwaalgatamise korras esitatud
põhiseaduse eelnõu wastuwõtmisega
läheb wõim Hitleri kätte. Kas siis sel

lega, et luuakse odawam riigiwalitsemise kord ja seatakse ametisse ini
mene, kes on riigi ja rahwa heakäeselt, waid ka juriidiliselt, sokutatakse
riik waenlasele? Meie wõime õigusega

wäita, et kui kellegi! on suhteid Hit
leriga ehk n. n. uussakslastega-landes-

wehriga, siis on seda neil, kelle nõus
olekul ja heakskiitmisel makseti neile
Võõrandatud maade eest tasu. Wõime
oletada, et osa meilt saadud rahast
läks Hitleri wõimule upitamiseks. Pea
legi käis ajakirjandusest alles tänawu
suwel läbi teade, et uussakslased kawatsewad asuda meil oksjonile tulewate talude ülesostmisele. Fond selleks

loodi Võõrandatud maade eest maks
tud summadest ja kingitud metsadest.
Kas aga mitte sotsid ise ja nende kaasmõtlejad ei sokuta internatsionalismi

igale ühele selge, et seesugune wasstmine ei pea paika. Maawalitsuste likwideerimise seadus on nüüd küll wäljatõötamisel, kuid ikkagi rahwaalgata
mise korras esitatud põhiseaduse muut

mise kawa tõukel. Meil ei ole põhjust
kahelda, et see seadus maetakse enne
selle wäljakuulutamist talewi alla ja et
selle eelnõu esitamine oleks praegusel

12. skp. peeti Kreenholmi haigekassa Volinike järjekordne koosolek.
70-st wolinikust ott koos 43. Koosoleku
awas haigekassa juhatuse esimees K.

Need olid küsimused, mille juures

lauljanna Nella Waldi oma ainsa
kontserdiga Narwas, millele erilist tä-

tuda.

Ka nüüd, seistes uuesti tõsise ja
otsustama küsimuse ees, tuleb kõigil
kurdiks ja külmaks jääda igasuguse
prowokatsiooni ja laimu wastu. Kül
malt ja rahulikult sammume wastu
uuele ajajärgule. Meie jammud olgu
läbimõeldud ja kaalutud.

dr. Goebbels, kes etendab tähtsat osa riigipäewahoone põletajate protsessis, milline

juhtimisel toimus selle hiiglatulekahju
„juurdlus". Protsess tõotab kujuneda skan
daalseks, sest tema lawastus on niiwörd
tab kaebealused õigeks.

Politseikool uuesti tegevusse.
Estalgu kavatsetakse kooli wastu wötta 35 õpilast.
Kesknädalisel wabariigi walitsuse
koosolekul, mis algas kell 1 päewal,
esines kohtu-siseminister W.Rooberg
ettepanekuga kõrgema politseikooli
uuesti käimapanemiseks.
Politseikool on seni seisnud juba kaks

aastat, kuna polnud tarwidust uute
kõrgemate politseiametnike järgi. Prae
gu tingib kooli uuesti käimapanemise
asjaolu, et politseikooli lõpetanute isikute

reserwist ei ole wõtta kohtadele enam
uusi isikuid. See et ole tingitud mitte

sellest, et loodaks juure uusi ametikohti,

waid sellest, et iga aasta langeb politseiteenistusest wälja umbes 30 isikut,
kelle asemele peawad tulema uued.
Esialgul kawatsetakse wõistluseksaniitega kooli wastu wõtta 35 õpilast.
Kooli kursus kestab kuus kuud ja sinna
wastuwütmise eeltingimised on nagu

waremgi. Nõutakse wähemalt 3-kl.
keskkooli haridust, head termist jne.
Kooli lõpetajad Võidakse määrata kon
staabli kohtadele.

Eelmise koosoleku protokoll kinni

ruses summas, on üldine rahaline
läbikäik näidanud aga wäikest ülejääki.

Nimelt 1. jaanuaril oli kapitali kr.
12.619,16 - 1. sept. aga kr. 12 826,32.
Seega on ülejääki kr. 207.16.

Järgmisena tuli arutusele raama
tukogu uuesti asutamise küsimus. Wiimane tööliste üldkoosolek otsustas raamatukogu üle anda haigekassale, põhjendades sellega, et praegu asub raa
matukogu Rahwamaja lugemise- ja eine

laua ruumes, kus raamatud on mahutatud hunnikusse ühte wäikesse
kappi, kust soowitud raamatuid kätte
saada on raske.

arsti poole ja asuks läbirääkimisse
wabrikuwalitsusega. Kodusel rawimisel
wiibimate haigete järele kontrolli mää
ramise küsimus jäeti lahtiseks.

See küsimus on juba korduwalt
koosolekuil kõneall olnud, kuid ikka
tulemusita.

Csian
igasuguseid veini, likööri,
limonadi, äädika, ekstrakti
ja tindi

pudeleid,

ning apteegi rohuklaase ja
purke.

Narvas, Viru tän. nr. 15.
Vastuvõtt igapäev kella
8—5-ni.

wiist 9Ü—100, pekk 135, sealiha 110—
120, loomaliha 40, wasikaliha 50—55,

lambaliha 40—48 s. kg. Meiereiwõi
160-175, külawõi 125-150 s. klg.,
kohupiim 30—35 s. klg., piim 8 s.

sert-ringreisült kodumaale jõudnud, kir-

jutawad Välismaa ajalehed kiitwoid
arwustusi. ,,Le Indish Courant kirju
tab: meie ei ole kunagi warem kuul
nud sarnase mänglewa häälega kolora-

tuursopraani. Meie tunneme waid
suurt Imetlust ta Loomingu wastu.
«Union* — saledekujuline, omades magusmeloodilise, höbetämbrilise, armu
nud ööpiku lõöritustega hääle, kütkes-

preestrinna iseloomustawad omadused.

Püüseid kontserdile weel saadawal
eelmüügil ja teaatrikassas.
Teaatribüroo.

«Kino Koidus*
jookseb praegu film «Tscherkessid*. Pilt

kujutab wäga elawalt noorte isamaa
armastust, sealjuures tõrjudes taha
plaanile oma isikliku armastuse ja isegi
ka elu. Tegewus sünnib sõja ajal Austheste meestega Wene kasakate staapi,

rõõskoor 95 s. liiter, kanamunad 4—
5 s. tüll. Tapetud kanad 60—90, eluskanad 80—120 s. Lõhe 120, ahwenad
40—45, augid 45—50, latikad 45, lut
sud 35 s. heeringad 50-65, soolatud
silgud (soome) 25, Värsked räimed 23

ja kilud 50—60 s. kilo, silmud 4 s.
tükk.

Kartulid 40 s. mõõt ja 110 s. kott,

Rukkileib 14 f. kilo. Sealiha sea-

serdiga maailmakuulus Itaalia ööpik
—koloratuursopraan—meie teaatri en
dise primadonna Milly Nömtaki õde,
pr. Hella C l a n m a n - Nõmtak lawanimega Nella Waldi.
N. Waldi kohta, kes suurelt kont-

ria-Wene piiril.
Noor Austria ohwitser tungib wä

kõrwits 8, kapsad 8 s. kg., porgandid 3
s. kimp, peedid 4 s kimp, kaalikad 4s.
tükk. lillekapsas 5-30 s. tükk, sibulad

Narwa turg.

Pühapäewal, 17. septembril kell 8.
õhtul esineb Narwa teaatris ainsa kont-

— need on selle «Celeanti* maagrk-

Tellinud küsimuste all wõeti sõna

damiseks pööraks esmalt nimetatud

H. Nõmtak
laulab.

jahoowawa dünaamilise hingerikkusega

Otsustati raamatud üle tuua haige

hambaarst Ekimow-Kärk'i kohta, kes ei
täitwat oma kohustusi korralikult. Tehti
juhatusele ettepanek, et see asja paran

Teaatribüroo.

taw ja meeldiw — ühes temast wäl-

kassa arhiiwi ruumesse, kusjuures kogu
jääb haigekassa juhatuse «valitsemisele.
Haigekassade liidu kongressil olnud

k o b s o n.

helepanu juhime.
Pääsed eelmüügil.

algab 21. septembril Leipzigis. Goebbelsi

läbipaistew, et isegi Saksa kohus wist mõis

A. E.

koosolek rahule jäi.

häälel J. J j o p ja protokollijaks J a-

aruanne, milline wolinikele ette loeti,
kinnitati ühel häälel. Vaatamata sel
lele, et tegewuskapital raamatute jä
rele näitab puudujääki kr. 436,02 suu

senti tolliraha. Olgu meil walitsemas
kes tahes, kuid nii kaua kui meie ei
wähenda walitsemise kulusid, ei ole
wõimalik wähendada ka makse. Riigi
eelarwed lõpewad meil juba aastaid

etendusele, seni suure menuga läinud,

tänapäewa aktuaalne komöödia «Su
la r^a h a" — 3 waat.
Õhtul kell 6 esineb Itaalia ooperi-

tuli täna tõe jalule seadmiseks pea

Jõgiste. Juhatajaks waliti ühel

tati wäikefe muudatusega. 8 kuu kassa-

hendades riigikogu liikmete armu, saawutame kokkuhoiu riigiwalitsemises ja
ühtlasi sellega kergendame rahwa ras
ket maksukoormat, nii otsekoheste, kui
ka kaudsete maksude näol. Et need ker
ged ei ole, teab meist igaüks. Kaudsed
maksud (toll ja aktsiis), on röhua amad,
kui seda wöib arwata. Nii maksab iga
kodanik ostes kilogrammi suhkurt, 30

Pühapäewal, 17. septembril s.a.
kell 3,30 p.l. tuleb esimesele rahwa-

tahtlikult.

saadik K. Jõgiste kandis ette kongres
sil wastuwõetud otsused, millistega

kuid kardame, et need kulukad ja asja
tud asutused saawad mõne aja pärast

dust, mis seda keelab. Kaotades aga
maawalitsused seaduslikul teel ja wä-

lasteks on ses lustmängus ülikooli professorid ja teaatriinimesed, seega kaks
õige erinewat maailma.

Volinike koosolek harutas päevaküsimusi. — Tööliste raama
tukogu tuuakse haigekassa juure. — Tüli arstiga.

momendil ainult meeleolu loomine,

uuesti ellu kutsutud, kui ei ole sea

«Õnnelik Sakarias* on lõbusaks

Hiii niin urnita iii

omast taskust ja omas kulul ülewal

litsused? Siin on ilma arwudetagi

Sakarias".

käigu eest wastutaw mitte üksi moraal

50-le riigikogu liikmele palga maksnud

pidanud ka suured ja kulukad maawa-

kell 8.30 õhtul läheb Soome kirjaniku

tesse?

teha seda kõike korraga. Lisaks kõigile
Eesti panga kattewara järjest kahaneb.

des elawat käsitamist. Seesugune nähe

Laupäewal, 16. septembril s.a.

lömitamisega wõimu Võõrastesse lät

irooniliselt: kust wõtawad wabadussõjalased raha agitatsiooniks? Ka see
näib tulewat nende arwates Hitlerilt.
Organiseerituid Vabadussõjalast oli

sel ajal leidnud kõigis meie ajalehte

Narwa leaater.

15—18 s. kg. õunad 30—75 s., toma
tid 25, ploomid 60 s. kg., seened 20 s.

liiter. Pohlad 5, jshwikad 4 s. liiter.
Ristikhein 80-90, metsahein 4050 s. puud.

kust marastab Vaenlaste sõjaplaanid.
Põgenedes nendega, saab ta kasakate
poolt raskesti haawata. Teda leiab ta
pruut, kes elab kasakate maldamisel

olewal maaalal. Plaanid sealt katsub
edasi toimetada pruudi wend, kuid
saab sealjuures surma. Näitlejate mäng
on wäga loomutruu.

Rooma-Katoliku kirik.
Laupäewal, 16. septembril kell 7
Shtujumalateenistus.

Pühapäewal, 17. septembril juma
lateenistus poolakeelse jutlusega kell
11 homm. Kell 7 Shtujumalateenistus.

Tõde
ja õigus
on meie lehe lahu

tamatud kaaslased.

2>oltfoz*
flrno Rlexander’i
kriminaalromaan.

======== 2.

Ning waibal lebas surnu, klaasistunud silmad
suunatud lakke.

Tundmatu oli just lõpetanud kolmanda sigareti
suitsetamise, kui Helga lõpuks tõusis üles.
«Mida teie tahate?* küsis ta, «miks ei kutsu te
politseid?* Waatas wäljakutsuwalt wõõrale.
Too naeris tsüüniliselt.
«Politsei ei puutu minusse. Waadake ise, kuidas

saate endaga hakkama. Kahjuks tulin liiga hilja.
Muidu oleksin takistanud seda mõrwa."
«See ei olnud mõrw," sõnas Helga tasa „tegin
seda enda kaitseks!*

Mulle see on ükskõik, kas mõrw wõi endakaitsel

Mees on surnud, kõik muu ei huwita mind. Nii
siis, hoidke oma maled kohasemaks juhuseks. Reed

on teile warsti Vajalikud, Helga Albert!*
„Teie tunnete mind?" Imestusest awanesid tütar
lapse silmad pärani. „Kes teie olete?"
«Harrisson mu nimi.*
«Härra Harrisson, olen süütu.. .*
„Ei huwita mind," katkestas teda tundmatu,
«kas süüdlane wõi süütu — igal juhul teie üle mõis
tetakse kohut ettekawatsetud mõrwas oma isa wastu*

«Oh Jumal! Minu waene ema,* karjatas Helga.
Siis äkki ta Viskus Harrisfoni ette maha põlwedele.
«Aidake mind! Päästke mind!" palus ta hirmunult.
«Mitte enda pärast ma ei palu. Oma waese ema

pärast..."
Harrisson silmitses mõtlikult tütarlapsele alla.
Ta pilk kohtas kaht hirmust pärani palumai lapse
silma. Ning Harrisson muutus nõrgaks.
«Helga Albert*, sõnas ta pidulikult, «aitan sind.
Mitte ema pärast ja samuti mitte halastaja Jumala
pärast — ei, sinu enda pärast, tüdruk, teen seda!"
Helga tõusis, heites Harrissonile usaldama, tänuküllase pilgu.

«Laps!* ütles Harrisson, «nüüd ole mahwa —

waid siis saan sind aidata*.
«Oo, tahan olla wahwa! Ja kunagi ma ei unusta,
mida teete minu heaks.. .*
Harrisson pomises midagi arusaamatut. Astus
siis surnu kirjutuslaua juure, wõttis telefoni kuulde
toru ja palus end ühendada kriminaalpolitseiga.
Järgnes lühikene kõnelus, siis Harrisson riputas
kuuldetoru jälle tagasi.

«Meil on nüüd umbes wiis kuni kümme minu

tit aega," ütles ta rahulikult. «Pea*! hüüdis ta
ruttu wahele, nähes Helgat korraldamas omi rii
deid ja sassi läinud juukseid. «Sellega peate juba
Veidi ootama".
Astus tütarlapsele ligi ja silmitses ta wälimust
arwustawalt. Enne kui tüdruk jõudis takistada, ta
oli juba haaranud ta kleidist ja kiskunud selle ainsa

.Waikige!" käsutas mees tütarlast. Ärge segage

mind nüüd!" Helga jäi wait. Püüdis endale teha
selgeks, et Harrisson arwatawasti sugugi ei taht
nud teda haawata. Ta konstateeris lihtsalt kahtlus-

tusemomente, millised Võiksid wäga hästi talle
Helgale rääkida wastu.
DNüüd näis Harrisson otsttawa leidnud olewat.

Astudes kirjutuslaua juure ja pannes märkmiku
awatult lauale, ta kangutas ettewaatlikult oma sulenoaga lahti haagi, mis hoidis koos üksikuid lehti,
wõttis mõned lehed wälja ja painutas haagi jälle

köwerasse. Pistis siis raamatu laiba taskusse ta
gasi, heitis weel Ühe kiire pilgu lahtistele lehtedele
ja wõttis wõtmekimbu. Näis leidwat kohe õige Võtme
millega awas kirjutuslaua ühe laeka. Tõmbas ette-

waatlikult nimetissõrmega mööda awatud laeka

energilise tõmbega ülalt allani lõhki.
«Mida te teete?" hüüdis tüdruk kohkunult.
«Waikige!* sõnas mees talle jämedalt. Kohe aga
ta jätkas rahulikumalt, kuigi nagu enne, märgatawalt ebasõbralikus toonis:

sisemist seina, Helga kuulis luku naksatust ja kohe
sellejärele nägi Harrisfoni wõtwat wälja ühe sule

«Ma usun, pidin wist teid aitama!? Kujutate

suurima rahuga uue sigareti. Waid hetkeks sai Helga
näha laekast Võetud kirjaümbrikut, ent sellest jätkus
wäheste sõnade lugemiseks, mis olid ümbrikul.

wõib-olla endale ette, et politsei usub teie muinas
juttu endakaitsest niisamuti, ilma millegita? Sinna
juure kuulub juba natukene rohkem kui wäikene
auk teie kleidis!"
Ta kummardus laiba üle ja otsis läbi ta taskud.
Asetas ühe wõtmekimbu kirjutuslauale, paksu raha
tasku lükkas peaaegu ükskõikselt jälle Lohmanni tas
kusse tagasi. Uks märkmik sellewastu näis aga äratawat ta huwi. Tähelpaneltkult leht lehe järele sir
mides ja näiliselt otsides midagi päris kindlat, ta
nagu tahtmatult pomises midagi lakkamatult. Sõ

tud ümbriku, mille peitis oma taskusse. Kõik see
toimus nii Välkkiirelt, et mõne sekundi möödudes
oli kirjutuslaud jälle lukus ning Harrisson süütas

«Kriminaalpolitseile. Doktor R'i asjus."
Kuigi ta ei suutnud mõista nende sõnade tähen
dust, need siiski jäid talle tahtmatult meele. Kui
Helga oleks teadnud aimata, et tolle doktor R'i te
gudest juba palju kuid oli huwitatud nelja eri suur
riigi politsei ja ajakirjandus, siis wast Harrisson'i
käitumine oleks talle näinud sootuks teises walguses.

Nii ta aga oletas, et kõik, mida mees tegi, sündis
waid tema isiku pärast, tema päästmiseks.

nad olid määratud Helgale, kuid ta ütles nad nii

Väljast kuuldus auto-mürinat. Otse maja ees

elutult, igasuguse häälemuutuseta, et pigemini oleks
wõinud arwata teda kõnelema endamisi. «Oiwalised

lakkas mootor töötamast. Sõiduk näis peatumat.
.Seal nad on", pomises Harrisson ja pühkis rahulikult pehme lapiga wõtmed ja üksikud kohad kir
jutuslaual üle.

sõrmejäljed te olete jätnud surnu kaelale! Ametni
kud rõõmustuwad! Tahaksin teada, miks ei oleks
see neile wastuwõetaw, et tapsite mehe — kellelt
liiatigi weel tahtsite raha — ettekawatsetult ja tead
likult, et rööwida ta siis paljaks".
«Mina?! Helga wärises sisemisest erutusest. .Mi
na?! Rööwisin paljaks inimese?!*

«Soowitan teile," ütles ta siis, «täiesti murtuna sinna tugitoolile wajuda. Kui see teile ei tee
palju tüli, siis tõmbuge õlgadega. See sarnaneb
tagasihoitud nuuksumisele. Nii... nii on õieti. Wast
ehk weel warjundi mõrd enam tagasihoitud nuuksu-

Kadrina kirik.
Sünde: Aino Weidenbaum—Nee
rutist, Aino Tupp - Wohnjast, Meeta
Abner — Huljalt, Harry Adrian Treimann - Kudekülast, Ottomar Feliks
Hundt — Lasilast.

Kihlatud: August Kreitsberg —
Alice-Miralda Kangur - Saksist, Al
fred Woldemar Kangur - Saksist, Alice

Rosalie Klewers—Arbawerest, Volde

mar Maiberg, Marta Winter—Udrikust, Johannes Niilender, Alice Marie
Rebanas—Saksist.

Abiellunud: Ewald Willard, Ella
Kutti—Koerust, Richard Umbold, Sal
me Johanna Aren—Kadrinaft.
Laup. 16. sept. kell 3 misjoni tund,
misjoni seltsi nõukogu esimees Kuusalu õp. Kentmann.
Pühap. 17. sept. kell 11 jumalateenistus armulauaga.

Rakvere Pauluse kirik.
Laupäewal, 16. septembril noorte
jumalateenistus kell 8 õhtul. Laululehed. Pühapäewal, 17. sept. jumalateenistus harilikul ajal. Lauluraama-

tud. Jumalateenistuse laupäewal ja
pühapäewal peab õpet. Lepp Tartust.

Baptisti palvelas,
Madise 25.
Laup , 16. sept. õhtul kell 6 üldine
palwetund kõigile.
Pühap. 17. sept. homm. kell 10 ju
malateenistus. Kõnelewad P. Passel-

man ja õde Tobea Korjus Tallinnast.
Peale lõunat kell 6 walguspildid
mitmelt poolt misjoni põldudelt, las
tele ja manadele. Laululehed wabatahtliku hinnaga, laulab laulukoor.
Kesknädalal, 20. sept. õhtul kell 6
piiblitund.
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Tööliste palgavõillus ummikus.

Venelased Isaid cckeamihiiglase.

Poliitiline mehkeldamine kipub tööliskonda löhestama. — Narma käitiste
tööliste hõre koosolek.

Nii ei saa wabriKuwalitsusi sundida järelandmisele.
Neljapäeval, 14. septembril kell 6
õhtul korraldas Eestimaa töölisühingute keskliidu juhatus Narmas k. s.
„Võitleja" ruumes kohaliku kolme käi
tise tööliste üldkoosoleku. Koosolekut,
kus kõnelesid keskliidu esimees Eilmann

ja sekretär Mihkelson, juhatas Kreen

seks luba siiski ei saanud.
Üldiselt jättis see koosolek mulje,

et siin oldi rohkem wäljas poliitikategemisega, kui tööliskonna palga küsi
muse pärast. Nii tehti koosolijate seast
korraldajaile etteheiteid, et kõnedega
kalduti kõrwale päewakorrast. Kuuldu

protokollis kalewiwabriku tööline M a ur e r. Ärapeetud koosolekust, mis mää
ratud palgavõitluse küsimuse lahenda

sid isegi hüüded: „Olete hääletamise
eel naota heitmas!" jne.
Lõpuks Võeti wastu resolutsioonid
esitamiseks Vabariigi Valitsusele, mis

miseks, wõttis osa Narwa kolme käi
tise tööliste üldarwust — 3200 tööli

sisult järgmised: Narwa tekstiiltöölised,
ärakuulates keskliidu tegewuskawa, ot

sest, 350 inimest, seega ümarguselt 10
protsenti. Koosolekust osawõtjate arwu

sustasid paluda wabariigi walitsuselt
töölistelt kriisimaksu kaotamist. Koos
olek leidis, et elukalliduse tõusu tõttu

holmi wabriku tööline Mölder ning

wähesus laseb oletada, et töölised ei

on hädawajaline palgakõrgendus, mis-

tõttu otsustati nõuda wabariigi waliL
suselt palga alammäära kindlaksmää
ramist ja esialgu 30% palgakõrgenda-

mist. Selle läbiviimiseks soowitati
Võtta wabariigi Valitsusel tarvitusele
ettewötjate sundimiseks olemasolewat
Võimu. Edasi otsustati nõuda tekstiiltööstustesse riikliku kontrolli sissesead
mist.

Koosolekul luges Eilmann koosoli
jaile ette tööliste palgawöitluse kohta
keskliidu koosolekul wastuwõetud ot
sust, kus oli ka otsustatud, et eelolewal põhiseaduse muutmise hääletami
sel töölised annawad oma hääle wastu.

tunne huwi ja awaldawad umbusal
dust E. töõlisühingute keskliidu poolt

130 narwalast seinal.

algatatud aktsiooni>wastu.

* Koosoleku korraldajaile, nagu hil
jem selgus Mihkelsoni kõnest, näis koos-

olejate arw aga rohkearwulisena. Viimane rõhutas oma kõnes, et just rohkearwuline osawõtt koosolekust annab
õiguse otsuste tegemiseks käitiste töö

liste nimel. Ühtlasi olewat see koos
olek käitiste omanikele tõenduseks, et

töölised wajawad ja nõuawad ühiselt
palgakõrgendust, sest nagu wiimati Tal-

linnas käitisejubtide ja tööliste esinda
jate nõupidamisel selgunud, awaldanud

Narwa käitiste juhid arwamist, et pal
gakõrgendust nõudwat ainult üks osa
töölist.

Eilmann omas kõnes rõhutas, et
esimese järgu tarbeainete hindade tõusu

tõttu on tööliste wüljaminekud suure

nenud kuni 50o/o. Tekstiiltööstuste
puhaskasu tõuseb aastas Vähemalt
1,3 miljonit kroonile, kuna tollikaitse
Võimaldab tekstiiltööstureile teenida
üle 400 miljoni aastas.
Edasi andis koosolek juhataja kõ

Kunstnik W Peili harrikatuuride näitus.
Meeldiw üllatus Narwa publiKule.
Karrikatuuridenäitused meil ei ole

enam nii haruldased, kui mõni aeg
tagasi. Sellest peale, kui Ungari portree-karrikaturist Str 0 bel tegi Tallin
nas oma karrikatuuridenäituse, on meie

gi karrikaturistid teinud näituse Me
riigi. Shablooni järele käib see nii:
sõidab provintsilinna noorhärra tawaliselt pealinnast, elab nädal-paar kus

kil hotellis ja iga päew külastab lin
na tuntumaid tegelasi. Ikka nii, et
lubage, mina olen kunstnik see ja see,

korraldan siin näituse ja palun luba
Teid korrigeerida. Ja siis tehakse karri-

katuur. Modell istub ees ja kunstnik
tsehkendab.

Selle tulemusena on awatud näi

kõnelemise, sest ta kaldus kõrwale koos

tusel riigitegelaste ja teiste üldtuntud
nägude körwal paar - kolmkümmend
„oma-linna-meest" — muidugi kõik nii
sugused, kellest loota on, et nad oma
karrikatuurid kalli raha eest ära osta-

oleku päewakorrast ja asus rääkima
poliitikast. Ta püüdis isegi korrawalwurile Vastu Vaielda, kuid kõnelemi

meie oma linna mees, kunstnik W.

nelemiseks sõna sotsialist An dres
seni l e, kuid politsei keelas temal

wad.

Hoopis teiftlaadi on aga toiminud

Peil, kelle andekust igaüks on wöi
nud imetleda teaatri dekoratsioone
Vaadates. Peil paneb wälja 150 karrikatuuri, mitte näod, waid täiskarrikatuurid, wärwilised täiskarrikatuurid,
mis kujutawad meie oma inimesi wäga mitmesuguses ümbruses ja poosis.

Ja sellejuures kunstnik pole kedagi
neist 15O-st oma ees istuda lasknud
— ta on teinud oma töö n.ö. „salaja".
Oma isikud on ta Võtnud mälust,
juhuslikust kohtamisest tänawal jne.
Astudes Wold. Peili näitusele näeme
seal kogu Narwat — mitte niisuguseid
liikumatuid portreid, päid ja nägusid
nagu muudel karrikatuuridenäitustel,
waid elawaid inimest. Seal seisab lin
napea oma hõbenupuga kepiga, seal
jalutawad meie advokaadid, portfel
lid käes, seal seisab tuletõrjuja, auwäärne oma mundris ja kiiwris. Näe
me kohtanikku ta punase laua taga,
tuntud seltskonnadaame ja ärimehi.
Kuskil wilksahtab pealsetegija-juut —

juhuslik Vastutuleja tänawal, seal
körwal sammub kunstnik Annus, weel
poolwärske pilt kaenlas. Näeme kaup
meest poeleti taga, ohwitseri laskerajal,

näitlejat teaatris, jalgpallimeest Väljal

Mees rändab kaudu Nõukogude Vangilaagreid.
13. septembri õhtul saabus Nõuko
gude Wenest üleande rongiga Narwa,

endise riigikogu liikme Arnold Grimpeli abikaasa Adele Grimpel ühes oma
kolme lapsega. A. G. sõitis märtsikuus
1929 a. traataia taha põgenenud me
hele järele, arwates et enam Eestisse

tagasi ei tule. Saatus aga tahtis tei
siti. Arnold Grimpeli käsi käis Wenes
õige halwasti, kuuldawasti saadeti ta
esiteks asumisele kurikuulsasse Solow-

sunniasumisele. Loomulikult ei suut
nud ta seal oma perekonda ülalpidada,
mille pärast ta naine lastega jälle sõi-

tis Narwa, kus arwab ulualust leida
oma sugulaste juures. Adele Grimpeli
jutustusest selgus, et temal, sõites siia,

Varastatud rongil magamise ajal mõ
ned pakid ära, mille pärast ka Narwa
jõudes oli kaasas waid paar Väikest
pakikest. Kas seda juttu tuleb tõsiselt
Võtta, on küsitaw.

kisse ja pärast Viidi kusagile mujale

Püssis rüüstati mesipuid.
Talupidaja rukkikotid langesid waraste saagiks.
Paar päewa tagasi leidis Püssi
walla talupidaja Vassili S 0 k 0 l 0 w,
et temale kuulumas aias. on toime
pandud suurem wargus. Öö jooksu!
purustasid Vargad aias hulk mesipuid
ja tühjendasid need meest. Olgugi, et
S. Viibis öösel kodus, ei kuulnud ta

midagi kahtlast. Kelle poolt toimiti
wargus, ei ole weel selgunud. Sokolow

hindab oma kahju 250 kroonile. Var
gusest informeeriti kriminaalpolitseid,

kelle poolt alustati juurdlus waraste
selgitamiseks.

Neil päewil langes Püssi Vallas
warastele saagiks talupidaja Johan
Kaskemaa rukkikotid, mis olid ase
tatud rehetuppa. Varastatud wiljs
wäärtus tõuseb 26 kroonile. Ametiwõimude poolt alustatud juurdlusega on

seni korda läinud kindlaks teha, et
wilja ärawiimiseks tarwitastd margad
hobust. Kaskemaa arwates tuleb ametiwõimudel wargaid otsida tema talu
lähedal elutsewate kaewandustööliste
seast. Kui palju see tõele Vastab, sel
gub hiljem juurdlusega.

ja palju, palju muud. Sõnaga — see
on Narwa, nii. nagu ta igapäew elab,
teotseb ja on.

Voldemar Peili karrikatuuride

Selte&d taies hoos. T äestuselt evtõl ete kahanemine.

Kuna Varsti seijawad ees uued
kaubandus-tööstuskoja Valimised, on

ka Narwa kaupmeeskond hakanud
Valmistuma nende wastu. On moo

kaub.°tööstuskoja 2. sektsiooni — üld
koosolek, kus tuleb päewakorda nime

kirjade koostamine ja kandidaatide
ülesseadmine.

dustatud walimise toimkond, milline
saadeti wastawa korra järele kinnita
miseks kaubandus-tööstuskoja juhatu
sele. Juhatus on Narwa kaupmeeste
walimistvimkonna kinnitanud, nii et
fee wöib asuda Valimisteks tegelikke
eeltöid sooritama. Pühapäewal, 17.
skp. on „Ilmarises" kaupmeeste —

Ühenduses uute Valimistega tuleb
märkida huwitawat asjaolu: tööstusettewõtete kahanemist. S. 0. nende

Uute algupäraste puhkpll*
Mkoori helitööde

tamisele wöiwad tulla kõik heliloomin

kirjastamine kuulub Lauljate Liidu
puhkpillimuusika sektsiooni tähtsamate

ülesannete hulka. Seni kirjastatud he

litööd on leidnud sooja wastuwõttu
meie kooride poolt ja on saanud tähe
lepanu osaliseks wälismailgi.

Et jatkata algupäraste puhkpilli
muusika helitööde kirjastamist, selleks
pöördub puhkpillimuusika sektsiooni ju-

hatus heliloojate poole üleskutsega,
paludes saata oma helitööde käsikirju

tööstusettewõtete, kes peawad seaduse

järele omama wastawa patendi (äritunnistuse). Suurem osa Väiksemaid
tööstust ajawad läbi 1—2 õpilasega
ja oma jõuga.

gu Vormid, kusjuures tuleb pidada
silmas, et helitööd Võiksid olla ettekan

tavad ka üldlaulupeol, kuna järgmi
seks üldlaulupeoks kawarsetakse koos
tada puhkpillikooride kawa kuni laulu
peoni trükist ilmunud helitöist.
Peatselt algawaks pillikooride tegewuse hooajaks kawatseb sektsioon jõu

da Valmis mõnede helitööde kirjasta
misega, mispärast heliloojail tuleks
saata käsikirju läbiwaatamiseks «võima
likult peatselt.

sektsioonile läbiwaatamiseks. Käsikirjad

peawad olema orkestreeritud ja pilli
dele hääled wälja kirjutatud. Kirjas-

Lugege „Alut. Teatajat"

ookeanil. Hiiglase korstnaid ilustawad helepunased Viisnurgad.

Jalgpall egiptuse pimeduses.
Hokiklubi lõi Astrale ainult 1:0.
Kolmapäeva õhtul, algusega kell
5.30 peeti Narwa linna spordiwäljal

6:0 klubile.
Teisel poolajal klubi hakkas tegema

Minkowi karikale jalgpallivõistlust Nar

tugewat pressi, tuid Astra kaitse ennastsalgaw töö ei laskunud seda rea
liseerida wärawais. Ühel tsentri läbi
murdel pall sattus p. ä. Ambose ette,
kes umbes 16 meetrilt ilusa löögiga
märkis 1:0 klubile, milline resultaat
jäigi mängu lõpptulemuseks. Astral oli
ka võimalusi, kuid need nõksutati ma
ha. Ei ole ikka meie edurivimeestel

wa Tennis Hokiklubi ja Astra wahel.
Kuna publikus walitses nähtavasti
wäga ^loogiline" mõtlemisviis, mille
põhjal Astrale ränka sauna ette kuulu
tati, olid paljud palliharrastajad wöistlusele ilmumata jäänud—pole ju kui

gi huwitaw waadata „ühe wärawa
mängu".

Kuid — nagu jalgpall sageli kõige
veendunuma loogika oea peale pöö
rab, nii osutusid ka siin ennustused

seda kiiret otsustamiswõimet — see on

enneaegseiks. Astra üksteist näitas si
sukat ja waimustatud mängu, hingega

Astra parim osa oli ta kaitseliin,
keda vääriliselt toetas wärawawaht,

mängu, milline oli küllalt suuteline
panema wastu Hokiklubi eneseteadlikule
„uuianKaMM 3aKH,n,aeM “-mängule.

Esimesel poolajal Hokiklubi mängis
oma tawalist tiiwamängu, pannes rohkesti lootusi Sarüshnile. Kuna see mees

aga juba tuntud, hoidis Astra teda
eriliselt ja tulemuseks oli, et mees ei
pääsenud löögile, kuigi tegi mis wõis.
Astra! sellevastu õnnestus nii mõnigi
tiiwakombinatstoon, kuid wärawvni ei
jõutud siiski. Enam-wähem lahtise, Ho
kiklubi ülekaalu all olewa mängu juu
res möödus poolaeg 0.0, nurgalöögid

maksew nii Astra kui ka ta wastase
kohta.

kes oli parem klubi wastawast mehest.

Eduriwi ühtlust polnud kummalgi —
ei aitanud klubil ka see, et Sarõshni
pandi wasakuks insaidiks. Ainult kolm
nurgalööki tuli teisel poolajal klubi
kontosse juure.

Mängu wiimane 20 minutit rullus
juba päris ehtsas egiptuse pimeduses
— selge märk, et kell y26 enam män

gu alustada ei maksa—on hilja prae
gusel aastaajal.

Kohtunik B e r g e r vilistas män

gu korrektilt. —e.

näitus asetseb Suures tänamas nr. 20.
Näitus awatakse pühapäewal 17. skp.

ja kestab nädal aega, olles awatud
iga päew kella 10 hommikul kuni kella

8-ni õhtul. Odaw pääs — 25 senti
(õpilastele ja sõdureile 10 s.) Võimal
dab igale kodanikule näitust külastada.

Sest — kes teab, wöib olla oleme

Korraldatakse lalwejooksul 2C pidu ja muret*
setakse uued. lawadekoratsioonid.

Keskn. õhtul peeti Jõhvi seltskond
like organisatsioonide esitajate nõu

200 kr. Näiteseinte tegemine antakse
wälja lähematel päewadel, nii et käes-

pidamine seltside talwise tegewuskawa

olewa kuu lõpul peetaw naiskodukaitse

Maamehel kadus ülikond.

suhtes. Jaotati ära pidude arw üksi

pidu saadaks pidada juba uue näite'

Püssi walla elanik Nikolai Konjuhow teatas ametiwõimudele, et

kute seltside wahel. Kogusummas on

talvises tegevuskavas 20 pidu. Va
liti toimkond, mille ülesandeks jääb

lawa seadeldisega. Naiskodukaitse pidu
kujuneb eeloleva hooaja awapeoks.
Lawadekoratstoonide tarwitamise eest
Võetakse tasu iga peo eest 10 kr., mis

meie ise ka seal seinal?

tema korterist läks kaduma ülikond,
Väärtusega 45 krooni. K. süüdistab
Varguses kohaliku elaniku Mihail P-d.

.Estonia" näitlejaskond
Narmas.

pidude korraldamist reguleerida. Toim-

konda kuuluvad: Nikolai Vildenau,
Ewald Timusk, Peeter Veewo, Anton
Tetlaus.
Otsustati muretseda uued.lawade-

koratstoonid, mis lähewad maksma

Kolmapäewal, 20. septembril kell
8.30 õhtul on k.-s. „Võitlejas" Narwa
wabathtl. Tuletõrje ühingu auto-sashi
fondi komisjoni korraldusel „Estonia“
näitlejaskonna Võõrusetendus. Män

flfz20i umber

gitakse 3-waatuslik Br. Franki ko

NeU Inglise lennukit Tallinnas. Kolmapäewa lõuna ajal tulid Tallinna 4 Inglise

möödia „Filmidiiwa" (Niina).

K, £>. ftlarwa patareile.
Patarei meeskonnale on karika-

Kaupmehed lähevad valimistele

Hiljuti lõppes Nõukogule Wems une ookranihiiglase ehitamine. See ou esimene sellaue

laew, mis venelased ehitanud. Laew hakkab ühendust pidama Kauges-Idas ja Vaiksel

wõistlus pühapäewal, 17. skp. Narwa

lasketiirul, karjamaal. Algus kell 9.
Ilmumine kõigile kaitseliitlasile kohus

lik. Kellel ei ole wõimalik ilmuda

17. skp. need kaitseliitlased wöiwad
laskma minna järgmistel pühapäevadel, kui on teistel üksustel karikawõistlus; Võistlusele ilmuda relwadega; pad

runeid saab lasketiiril. Pealikel ja
meeskonnal kõigil ilmuda õppeaasta

algkoosolekule 22. skp. kell 19.00
malewkonna staapi.

maailma.

Kodumaalt.
lennukit. Inglased lendasid siia Riiast. Tallinna
jääwad nad esialgse kawatsuse järele laupaewa
hommikuni.

Lõhkeaine tappis poisikese. Paari päewa
eest juhtus kohutaw õnnetus Wana-Põltfamaal Mõistku asunduses, kus 10-aastane Au-

gust Augusti p. Markus oli teadmata kust
kätte saanud tugewajõulise lõhkeaine, mis
mängimisel plahwatas. Õnnetul poisikesel
purustati kohutawal kombel mõlemad käed
nägu, silmad, kõhusein ja sisikonnast wasakpoolne osa maksast. Glukardetawalt wigastatu

toimetati meelemärkuseta olekus Põltsamaa
linna haiglasse, kus ta suri järgmisel ööl.
Kuidas ja kust sai poisike lõhkeaine, ei ole

patarei päälik.

Autobuss seisukohad mär
gitakse.
Linnawalitsus otsustas autobuss
seisukohtadele Rakweres panna wälja
wastawad sildid, kusjuures kaotatakse
autobuse seisukoht Laial tänawal. Käsi
tööliste seltsi ees, kuna ta segab seal
liikumist.

Allohwitfer kaotas sõrme.
2. s. grupi allohwitfer Maalderiga
juhtus õnnetus kreissae juures ametis
olles, tal sattus kogemata wasaku käe

pöial kreissae wahele. Saag lõikas
pöidla maha. Haawatule anti abi linna
haiglas.

Poola lendurid kukkusid alla. Poola
lendurid kolonel Filipowfcz Ja kapten Lewon'ewski, kes olid lendamas Warssawist
Sberisse, kukkusid 13. skp. hommikul oma
lennukiga Tscbeboksari lähedal Tschuwaschi
Nõukogude wabarügis alla. Lewoniewski, kes

oli lennuki juhiks, sai raskesti haawata.
Filipowicz, kes oli waatlejaks, hüppas Iange-

warjuga lennukist wälja Ja maandus õnne
likult Katastroof juhtus umbes 90 kilomeet
rit Kaasanist Iäänepooi. Kolonel Filipowicz
on Poola tsiwiilõhusõidu direktor.

Mooaja awamine.
Narwa sügishooaja alguseks tuleb
tänawu lugeda 23. septembrit. Kuigi
paljud Väiksemad organisatsioonid on
juba saanud hakkama mitme peo ja
palliga, on suuremad ja tseremoniaalsemad hooaja awapeod siiski weel ees.

teada, polisel püüab seda selgitada.

„Ilmarine" awab oma hooaja „uue"

Kritsimaks 1. okt. kaotamisele? Kuuldamasti on walitsuse ringkonnis tõsiselt kaalu

saali sisseönnistawa peoga laupäeval,
23. skp. Samal päewal peab traditsioonilist hooaja-algust ka Narwa Eesti
Akadeemiline klubi kinnise õhtuga liikmeile ja kutsutud külalisile
Ohvitseride kasiino hooaja avamine

misele wõetud kriisimaksu kaotamise küsimus.

A. Mets,

sugune summa wõetakse sisse koos
üüriga. Kuna on kawatsus korraldada
Vähemalt 20 pidu aastas, siis näiteseinte kulud saadakse tagasi juba eel
oleva hooajaga.

Ametiasutiste poolt on asutud juba wasta
wa'- kawade koostamisele. Kriisimaksu kaotada
tahetakse juba 1. oktoobrist alates.

Kirjanik A. Mälk abiellus. 9. septembril
abiellus kirjanik August Mälk, kes on Saaremaal Lümanda algkooli juhataja, sama alg
kooli õpetaja neiu Pauline Triipaniga.

Wälismaalt.
8uur põud Taanis, Põud, mis juba kestnud mitu kuud, ähvardab Bornholmis kuju
neda katastroofiliseks. Paljudes kohtades on

kaevud täiesti tühjaks ku'vanud. Elanikel
tuleb tuua wett mitme kilomeetri kauguselt.
Põud on muutnud väljad kõrbedeks.
Ka Lätis tuleb rahvahääletus. Walimiste
keskbüroo Lätis wõltis 2 skp. wastu sotsiaal
demokraatliku erakonna algatusettepaneku,
milles nõutakse rahwahääletust sundusliku
kindlustuse» sisseseadmiseks wanaduse, inwaliidsuse ja tööpuuduse wastu. Kolme nä

dala jooksul, s. t. 1.—22. okioobrini, peab
sellele algatusettepanekule antama mitte

wähem kui 21.000 allkirja, et la wõlks minna
rahwahääletusele.

wenib seekord pikemaks. Esimese „ette-

wõttena" tuleb pidamisele reserwohwitseride korraldatav dinee oktoobri
esimesel poolel.

15. aastane tütarlaps
suri weremürgilusse.
Keskn. õhtupoole toimetati Jöhwi
haiglas abordi tagajärjel surnud Maimu Tartu laiba lahkamist. Leiti, et 15
a. tütarlapse surm on järgnenud raskekujulisest Veremürgitusest äärmiselt os

kamatu abordi tagajärjel. 3 nädalat
suutis tütarlaps siiski wastu pidada.
Kuna nüüd abordi ohver surnud,
võetakse aborditegija töölisnaine Ani
wahi alla ja teda ootab raske karistus.

Slsitlftfe Teataja

ui. ICO.
ooo™

žVgyyq žcoflteg pVõHlejasš
Laupäeval, 16. septembril 1933. a. kell 8.30 õhtul

Alandatud hindadega rahvaetendusena

Õnnelik Sakarias
Agapetuse kolmeväatusllne lustmäng.

Pääsed; 75,60,35 ja 25 senti, õpilased 15 senti (õpilaskaardi ette
näitamisel).

Pühapäeval, 17. septembril s. a. kell 3.30 p. I.

Teatan

tantsu ja liikumise |

STUUDIO j

lugupeetud Jõhvi ja ümbruskonna
vahvale, et olen avanud Jõhvi ale»
virn, Tuva pl.,pr. ‘Bvücki majas

fotoateljee.

0

Liikiemisrühmad g

kshatehntka Ja alg- |

võimlemine. |

Erirühmad vanema- g
tele daamidele.
Kava:

jõudnuile.

Sügise hooajaks kohale jõud

(TVella Väldi) hclcraluuv~scpv.

nud suures valikus kõige

Õpilaste vastuvõtt

ainus kontsert.

moodsamaid ja paremaid mees

11. sept. alates.

terahva, naisterahva ja kooli

Õppetöö algus

laste jalanõusid.

18. sept.

KAVAS: A. Lemba, M. Saare, H. Meri, E. Aava. Verdi, Donizetti,
Bettinelli, Glfnka, Rachmaninoffi, Aadam’» ja Proch’l

Suurim valik kõiksugu pealisja alusnahku.

Kõnetunnid 12—1

Pääsete hinnad: Kr. 1.50 — 35 senti, õpilased 25 senti (õpilas

Hinnad võistlemata
odavad.

helitöid. Klaveril P. P. LQdig.

kaardi ettenäitamisel).

etenduste algust.

Suursündmus Kreenholmist
Pühapäeval, 17. sept. korraldab Kreenholmi Naisselts
rahvamajas

503 väärtuslikku võitu leiate ioteriikastlst. LOOS1LAÜD

täienduskooli

meeleolu tõstmiseks. Loterii-allegri sissetulek läheb Kreenholmi
vanade penslonälriJe abistamiseks.

wõetakse wastu uusi õpilasi.

Lo erihaliegrl algus kel! 14 (2 p) ja tantsu algus kell 21 (9õ)

Tantsuks mängib His-der-Band
Pääsed: loterll-allegrile 10 senti ja tantsule 25 senti.
Kreenholmi Naisseltsi Juha‘us

Pikk tän. 22,
telef, 127.

grammofone ja plaate.

ja 5-7.
ooo
ooo
>ooo

Opetöö algab esmaspäewal, 2. oktoobril s. a. kell
9 hommikul. Täienduskool asub alewi algkooli

ruumides, Kooli t. 2, Iohwis.

Koolijuhataja.

kübara tööde peale
Narvas, Madise tän. 23,
Noormägi maja.

RAADIOAPARAAT

il Ii Jotermannl tülimit

#1

Pääsmete eelmüük K.-m. Joh. Roosipuu äris, Suurel tänaval ja

ostavad

Naiskodukaitse Naiva ringkonna Vabriku jaoskonna loerit välja
loosimisel 12. sept. 1933. a. võitude nimekiri.

nisu ja rukkist

ühingu juhatuse liikmetel. Juhatus

27
28
45

49
99
120
149
158
168
175
193

214
219
258
280
285
379
381

405
212

421
448
463

26
32
70
4

49!
498
505
519
538
543
612
746
834
843
844
852
885
950
999
1003
1037

81

100
20
60
65
31

10
13

62
8
22
48
79
25
15
5

69
29
93
56
96
88
14
89
23
37
59
75
74
3
39
66
76
67
12
2

Wõit

nr.

1046
1061
1062
1064
1090
1112
1130
1132
1159
1175
1182
1185
1225

36
92
63
38
90
51

42
78
64
35
61
21

30

1240
1302
1328

41

1341

68
83
33
52

1356
1357
1369

Wõit

Pilet

nr.

7

17

1408
1447
1450
1465
1493
1509
1528
1537
1545
1554
1565
1602
1634
1641
1646
1654
1714
1765
1773
1791

Pilet

nr.

nr

18
97
87
6

34
50
49
16

54
84
99
1

44
86
11

72
9

58
45
47

Wõit

nr.

1828
1848
1896
1956
1958
1978
2027
2028
2054
2116
2179
2192
2214
2239
2329
2391
2422
2438
2474
2483

jõhvi alevi jaamas 15., 21. ja 27. sept.,

nr

3. okt. s. a. ja igapäev ladus, jõh

98
19
27
57
85

vis, Turu pl. nr. 7.

Austusega Ä. Villevs

46
53
40
95
43
55

ladupidaja.

73

Dr. V. Lebedev.

H Nori&a arstid. ||j

94
77
28
24

Tripper, siifilis ja naha

Võidud antakse välja loteriitähtede ettenäitamise) Kalevivabriku
Kristlik Noorte Naiste ühingu ruumes ühe kuu jooksul iga teisi

Haava-, kurgu-, ninaja kõrvahaigused.

tasuda võitude väärtuse järele riigimaks loterii seaduse põhjal.
Võidud, mis ühe kuu jooksul pärast loosimist põie võetud välja,
jäävad N. k. k. vabriku jsk. kasuks.

Vastuvõtmine Kreenholmi

ŽVflrvg 9imeued.
Linna sümfooniaorkestri kontserdi

EESKAVA

IHesterwnlli läo. 271(9,
II kord. tel. 205,

haiglas Vai—1 ja 7a5 VA (kops, süda, sisekond ete.)
laupäevadel vastuvõtmist KÕNETUNNID äripäewili:
ei ole.
Linnas, Suur tän. 20, esmas

II. 9—10 lm. 4—8 p. I

päevadel ja neljapäevadel Elektrirav. Kab. Diafhermia.
Kõrg. päike.
6—7 õhtul.

Of. C. Oedter.

1. Veber. Avamäng Evrianle.
2. S belius. Valse triste.

3. Offenbadi. „Hoffmanl lood\

4. Bornards. katked Skandinaavia rahvaviisidest.

II.

5. Grieg. .Peer-Günt": a) Hommik, b) Ase surm,
6. Eilert. Valss lento.
7. Glinka. Romans. Kahtlus.
8. Vinjavski. Masurka.
9. Marss.

Pühapäeval, 17. septembril 1933. a.

Tel. 195.

• III VUHI
Sise-, laste-, suguosade-

Erahaigefe vastuvõtmine:

haigused.

Kreenholmi haige

Igal äripäeval 10—"1 j3

majas 12—1 ja 5—6

Linnas, dr. A. Kressi k.,

Suur t. 20 leisip. ja reede!

kl. 6-7.

I.

1. Veber. Avamäng. «Peter Smell".
2. Valdteufel. Valss. Estudiantina.
3. Türnpuu. Romans. «Kodutalust lahkumine*.
4 Kalman. Katked, op-tist #Bajadera\

Telef. 196.
5. Fetras. Fantaasia. Vene viisidest.
6. Kel ei bei. .Persfa turul".
7. GUIet. Lõin du Bai.
8. Veis. Foxtrot,
9. Marss.

Algus 7 õhtul.
V«st»ts*v toimetaja August Roserivald.

5-7, pühap. 10-11.
Suurt.20. Telef. 212.

Di. li Inisen

Dr. II. Jakovlev,
Vestervalli t, 27, krt 2.
Laste- ja oaistehaiDuseil.

haigused.
Vastuvõtt 10—1 ja 4—7.

tänaw 48—2.

Kusin
Hais-.

W- ta
Wastuwõtmine

joala tän. 19, Sinka majas
juhkentali apteegi kõrval

Lähemaid teateid

saab E. seemnevilja ühisu
sest Rakveres, Lai uul. 7.
tel. 124 suusõnal ehk kirja
likult.

autobuss sõiduplaan
1-sest septembrist kuni
muutmiseni.
LUnipidaja A. Hek.

Rahamehed kasutage
juhust I

KaheKOrdne
•• ii

N-Jõesuu, Luha t. 6, tel. 31
Aripäewadel
Narwa-ZSesuust:

Kell 7 ZO (Peetri platsile)
„ 13.00 (raudteejaama)
, 20 00 (raudteejaama)
Narmast:
Kell 10.30 (Peetri platsilt)
, 14.30 (raudteejaamast)
» 20.45 (raudteejaamast)
Pühapäewadel
Narwa-Zõefuust:

Kell 9Z5 (Peetri platsili)
» 13.Z5 (rdt.-jaamast)
„ 20 45 (rdt.-jaamast)
Sõiduhlnnab: Peetri platsile 35 f.,
raudteejaama 50 senti. õpueiteie
25 senti.

odavasti ühes 187 ruutsüila

päris krundiga, maksab ai
nult 150 tuhat senti. Teat.
Narvas, Tallinna mnt.
21—4.

Elan niliid
Saime t. 2 (Tuisu majas)

Dr.

Ilst Dgi-Pir
Naishaiguste eriarst.
Vastuvõtt kl. l/aö — V2IO Ja
kl. 3—5 p. I. Teief. 312.

Wajatakse
korraliku rätsepa

GG GG

põletatud

Dr. LM
Sugu- |a nahahaigused
Wasiuwõtmine igal äripäeval

hommikul kella 8—9 ja
õhtul kella 5—8.
Pühapäewii kella 12—1.
Waigc tänaw nr 5

piiramatul arvul. Hind 3—5 tellitud tööde peale. Püksi
senti tükk. Ladu Snaameni ja westi töödele. Wöib ka
naistööline olla. Teat. ISHwi
kiriku juures, Pantelejevi K. Nordmanni walmisriiete
majas, Torni plats nr. 1.
ärisse.

-ST Raadio ringhääling. **=_
Laupäeval, 16. septembril.

Elan nüüd
Suur tän. 15
(Lusti apteegi vastas)

Silmaarst

i S. Kisilkosch

14.30, Heliplaate.'15.15. VäiitmaisI päevauudiseid. 15.30. Aja
näitaja õiendus 19,20, Reklaami Ja heliplaate. 19.30. 34. avalik

raadiö-õhtu ..Estoma" sinises saalis. 21.00. Ülekanne Tartust.
21.05. Avaliku raadio õhtu järg. Lõpuks kuni 23.00. vana ja
moodsat tantsumuusikat.

Pühapäeval, 17. septembril.
8.55. Saksakeelne jumalateenistus Niguliste kirikus!. 10.25.

Snislus Toomkirikust. 12.30. Põllumajanduslik loeng.

13.00. Põllumajanduslikke teateid. 13.10 Lõunane kontsert. Juh.
K. Palm. 17.30 Kohtunik Ruiherfordi kõned. 18.30. Reklaam ja
heliplaate. 18 45. Paewauudiseid, 19.00. LugemKtund 19.30 KlrilVastuvõtmine ärip. 9 -2 p. iov mandoiinisiide kvintett. 20.00. ülekanne Tartust. 20.05. Kontj* Palm- 21.30. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt.

ja 6—7 õht.

Pühap. 10—11 e.

Vastuvõtmine on igal äri iga päew kella 11—1 ja 5—7.
Juhatab A. Meri,

alates. Narwas, Posti

Alajõe (Popovka) teüiskiviVabaduse t. 29, telef. 208.
lehas müüb värskelt

Sisehaigused Kõrguspäike.

Laupäeval, 16. septembril 1933. a.
I.

daamide kübaraid

Narmast:

91

päeval kel!a 6 kuni 8 õhf. Võituda väljavõtmisel tuleb võitjal

wormib ja wärwib

Kell 9.00 (Peetri platsile)
„ 13 00 (rdr.-jaama)
„ 19.30 (rdt..jaama)

71

82
80

välja üürida Narvas, Tule
viku i. 10.
Viru-]aagupi alevis müüa
odava hinnaga

maale ehk kus puudub elek

ter. Teada saab Helsingi t.

puumajas 5-toaline vanniga

selt. Ka moodsaid mo

Ants Lauter, Marta Parlkas, Arnold Vaino j. t.
Algus kell 8 õhtul.

Pilet

Muttiku ärist Narwas.

delle müüa. Töö 59 snt. ühes 4 vakamaa maaga.

Lavastaja Paul 2Hnna.

nr.

Teat. saab Joala tän. 22.

uuemate moodide koha

Tegelased: Teenelised näitlejad Netty Pinna }a Paul Pinna,

Wõit

mustri ja lihtmafina pätile.

Müüa odawalt 3 Jambiline

14—7.

Br. Franki komöödia 3. vaatuses

nr

V

võtab leüimisi

Võitlejas1

.Filmi diiva” (Niina).

nr. j

moodi., jalgrattaid ning majatarbeid.
Sealsamas võtab „Esto-Band'i" orkestri tel
limisi vastu hra V, Viil.
Vajatakse 2 tmlunub

«Estonia" näitlejaskonna võõrusetendus

Pilet j

Rakveres.

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

Narva Vabatahtl. Tuletõrje Ühingu Aufo-Sassi fondi
komisjoni korraldusel

Wõit 1 nr. 1

Estonia

Ostan, müün, üiirin ja vahetan

Kolmapäeval. 23. septembril s a.

Pilet !

f?

(I

Narvas, Peetri pl. nr. 15/17.

mise-, aiatöö- ja loomakaswatuse-)

ÕNNERATAS. TALUTARE. Lõpmata palju lõbustusi

Osfu-müugiäri

Soovitab „Qlohu,s”
Iõhwi alewi (naiskästtöö-, majapida

loterii-allegri.
3 puuda suhkrut 10 sendigal

jj

saam seks pööra'a samme.

Lugupidavalt Ed. Hendrikson kursuste juhataja.

algajaile ja edasi
Lasterühmad.
Üksiktunnid.

A

Märkus: Eelmise ku-suse !õpe‘ajaii paiun informatsioonide

Tantsurühmad

Jalanõud „Union‘M

vahetus ja 7) Seadused, õppetegevus kestab 6
kuud. Lõpetajad saavad lõputunnistuse. Lähe
maid seletusi annab ja osavõtjaid registreerib
„ Põhja Eesti"' raamatup. hra. Joh. Veidendamm
Kursused on lühiaegsete kursuste reg. ja töötamise määruse ,R.
T." nr. 32— 1931. a. aluse! Koolivalitsuse poolt lubatud.

(tantsuline-, saledus* ja
liikuvusvõtmlemtne.

Pühapäeval, 17. septembril 1933. a. kell 8 õhtul

Saksa, Ameerika ja Inglise-Prantsuse raamatupida
mine; 5) Bilansside teooria.- 6) Kaubanduslik kirja

kavad saadaval.

tika, rütmika).
Moodne kehatehnika

Pääs 25 senti.

tööstuse ja panganduse eriasjan-

Narvas, Suur i. 1, kõnetr. 65. Samas ka õppe

Lavatants (ballett, plas

Teaa!ri kassa avatud 2 tundi enne etenduste algust.

Hella Glamnan~Nõmtuk’i

KAVAS: 1) Teoreetiline majandusteaduslik üldosa;

dus ja raamatupidamine; 4) Liht, Itaalia,

•

Austusega Ed. Pääro.

Itaalia ooperi lauljanna

õppetöö algus 2 oktoobril 1933. a.

ooooooooooooeoooooooeooodooooo
OOO OOO
ooo oogoapgfMMioiooooooom—ooooo

Hinnad odavadl

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

ise

jä [

2) Kaubandus-aritmeetika; 3) Kaubanduse,

puutuvaid töid oma ateljees. Välja

Pääsete eelmüük: Kaubamaja Roosipuu, Suur tän. 24, H. Võh
ma kellasepaärls, Joala tän. 16 ja teaatri kassas 2 tundi enne

Ed. Hendrikson'i kõrgem

Narvas, Rüütli t. 24. »

sõidud kutse peale igale poole. Pildistamised päeval ja kunstliku valgusega.

„Sularaha”.

ao* oo a«MBSs<woMto«

Ilse Veerbaum,i |

Valmistan igasuguseid fotokunsti alasse

rahvaetendusena

ooa

t>oa oot

päeval kl. 3 — 5 ja 7 — 8; Laupäeva õhtupoole! vastu
võtmist ei ole.
pühapäeviti kl. 12—1.

O.-ü. KtejMlaiftUnnt" WMk

22.15. Moodsat tantsumuusikat.

Esmaspäeval, 6. septembril,
}2Ah 5?.e^!aami la heliplaate. 18.00 Välismaist päevauudiseid

18.15 Heliplaate. 18.45. Kodumaist päevauudiseid. 1900. üle

kanne Tartust. 19.30. ins F. O brei raadiovestlus. 20 00. ülekanne
Tartust. 20.05. Kontsert heliplaatidelt.

Väljaandja: O.-ü. Jiurr* Brjaatwtihtmm m

