TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti

3 kuud , 150 ,
6 . , 280 „

Moodne päevapilditööstus Jõhvis.

1 aasta , 550

Tellimisi wötawad wastu

kõik po tkontorid.
Kuulutuse hinnad: 1 mii
lini. 1 weerul kuulut. kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja
eesotsas 8 senti. Tööot

Juba mõni nädal on möödunud ajast, mil
asus Jõhwi foto Ed. Pääro. Lühikese ajaga
on see foto äri suutnud omale laialdase töõtarwitajate-ringkonna wõita, sest nimetatud fo-

to-äri on moodsam, mis Iõhwts üldse olnud.
Eeskujulikku tööd wõimaidawad ärile kõige
uuemad ja moodsamad abinõud. Äri reklaamkasiis wõib imetleda haruldasi ja õnnestunuid

si m Ise kuulutused põole

hinnaga. Kuulutust võe
takse wastu lehe ilmumise

TOIMETUS ja TÄLITUS: Jõhwls, Rakwere tän. 7-a Telefon 43 ja Narvas tel. 34. = Tegevtoimetaja Roman Hoona.

tõld.
Me oleme kindlad, et fee foto-äri kujuneb
ainukeseks Jõhwi ja ümbruskonna sellelaadili
seks tunnustatud ettewõtteks.

eelpäeval kuni kella 12.

lint JU Mic.

Me 106. Zöhwis, laupSewal, 30. septembril 1933. a. V aastakäik.

Esimese diviisi uus juhi suubus.

4000 inimest

saab tööd ja leiba.

Inglased ehitawad Kohtla ja Püssi wahele uue
hiigla-öliwabriku. — Päewas 5000 tonni põlewkiwi ümbertöötamisele.
Londoni suurfirma „The New
Consolidated Gold Fields Ltd."

katsewabrikus Kohtla ja Püssi jaa
made wahel algas sel nädalal uue,

suse tööpuuduse lahendamiseks Wi-

rumaal, ega jää ka üleriiklikult

suure õliwabriku ehitamine. Ehi

mõjuta.
Suure õliwabriku ehituse alguse
puhul on märgata rohkesti elawust

4 uut retorti rakendatakse tööle

joonis. Kui uued retordid tööle

tustööd wiiakse läbi osade kaupa.

nimetatud suurfirma tööstuse ra

kas käesolewa aasta lõpul wõi uue
aasta algul. Suure õliwabriku töö
le asumisel wõib öö-päewa jooksul
läbitöötava 5000 tonni pölewkiwi,
kusjuures tööd ja leiba saab 4000

asuwad, siis awawad inglased ka
oma kaewanduse, kuna seni wõetakse pölewkiwi Kiwiõli, Küttejõu

tõõlist. See inglaste algatus

ja riigi kaewandustest. Inglaste

kaewanduste all on maaala 19.000
ha ulatuses.

omab wõrratult laiaulatusliku täht

„NEPTUN“ LEEKIDES.
Neljapäeval, 28. septembril kella
4 paiku p. l. süttis põlema Narma sa

damas mootorpaat „Neptun". Tuli
hävitas paadi kajuti ja rikkus mootori.

Omaniku Mihail Kusnetsowi kahju

üürija Aaland, kes ruttas tuld kustu
tama. Kaldalottjate kaasabil läks me
hel korda tulele piiri panna enne, kui
leegid jõudsid wallutada kogu paati.
Kuna enne tule lahtipuhkemist nähti

350 krooni. Tule tekkimise põhjuste

paadi juures askeldamas poisikesi, siis

selgitamiseks alustas politsei juurdluse.
Arwatakse et siin tegemist süütamisega.
Esimesena märkas tuld paatide wälja-

ollakse arwamisel, et wiimased süütasid
paadi.

Perekonnamuuteid.
Septembrist kuni 28. septembrini
registreeriti Aleksandri kiriku õpetaja
kantseleis.

Sünde: Elmar Reiman, Helwi

Tõnisson, Uno Pahla, Milwi Paawo.

Surmajuhtumeid: Tõnis

Kass, 72 a. wana, Richard Kampus,
15 a. wana.

Samal ajal registreeriti Peetri ki
riku õpetaja kantseleis.

Laeng wigastas töölist.
Kukruse allmaa-kaewanduses juhtus

õnnetus Kohtla-Iärwel.
Kohtla-JLrwel elutsew Leotine Grau-

berg, 27 a. wana, leiti olewat kadu
nud. Pika otsimise peale leiti G. kaewanduse kraamist. Grauberg, kes lan
getõbine, oli läinud mõõda kraaviks!last küla poole. Kraawi kaldal nähtawasti tabas langetõbist naisterahvast
haigufehoog ja õnnetu kukkus kraawi,
kus uppus.

sündis ja kaswas metsaülema pojana

Viru rindel, alates 21. jaanuarist

Senine 1 diwiisi ülem kindral Tõ
nisson jättis teisipäeval jumalaga
Rakwere garnisoni Väeosadega. Väe

aprillil 1888. a.). Üldhariduse sai Pe

Brede.

osade kaader, ohwitserid ja allohvitse
rid kogunesid päewa! kell 1 pataljoni ka
sarmute juure, kuhu ilmus ka kindral,
seekord tsimiilriietuses. Pidades jumalagajätu-köne, tähendas kindral muu
seas, et

tema kui sõdur täidab oma kohuse
ja lahkub ülemuse käsu pääle,
asudes temale määratud uuele teenis
tuskohale. Weel märkis kindral Tõnis
son, et tema wastu on ohwitserkonnas

püütud lewitada teateid, nagu oleks

aastal. Sõjalise hariduse omandas
Peterburis Mihaili suurtükiväe koolis
(lõpetas selle 1910. a.) ja Prantsus
maal Pariisi kõrgemas sõjakoolis (lõ
petas 1929. a.).

esietendus.
õht. läheb jälle rahwaetendusena, seni
publiku poolehoiu võitnud, tänapäeva

3. w. ärikomöödia «Sularaha".

õnnetul on purustatud ribikondid ja
peawigastus. Haawatu toimetati Tartu
ravimisele.

Ossipow elas Jõhvis, Karja t. 4.

Aug. Mälgu uus, algupärane 4. w. ko

möödia „Neitstd lampidega".

Juba komöödia pealkiri ütleb, et siin
on tegemist kirikuasjadega.

Aruanne.

1. Eesti algkooli õpetajaid ja õpilased kr. 24 —

Narwa Ühispank 10 —

Vastastikkune tulekinnttuse selts * 5.—
Laululehtede ja kalmistu postkaartide

Kokku kr. 98 75

Annetusi kangelaste kalmistu ilustamiseks wötawad wastu Komitee lae

kurid — Ühispanga juhataja A. Pitsar ja Eesti Panga juhataja A. Hansing. Kõiki annetajaid ning laululeh
tede müügi korraldajat Naiskodukait
set tänab südamest

Korraldaw Komitee.

Peetri kirik.
Pühapäewal kell 10 hommikul ju
malateenistus armulauaga. Kell 3 p.
l. laste jumalateenistus. Laululehed.

A. Mälk, kelle sulest oli ka möödunud hooajal suure eduga läinud kom.
„Vaese mehe ututall", tahab oma uues

komöödias meile lõbusat pilti anda
ühe Saaremaa koguduse elust ja seik
lusist oma öpetajahärraga, milleks ai
nestik on muuseas tõsielust võetud.

Komöödia, mis täis lõbusaid situat
sioone, koomilisi tüüpe ja humooriküllast teksti, tahab olla tõesti lõbusam
ja menukam komöödia tänapäeval.

„Neitsid lampidega" lawastajaks
on sedakord wanem näitleja G. Vilman. Miljöökohased dekoratsioonid kunst

nik Vald. Peil'ilt. Kaastegevad: Fr.
Malmsten (kirikuõpetajana), A. Lääne
(köstripapana), G. VUman (kellamehe

na), siis A. Ulm, E. Peery, A. Ala

küla, R. Teder, G. Valentin. A. Keller, R. Ruude ja E. Valgesnaulow.
Pääsmeid esietendusele eelmüügil
weel saadaval.

Teatribüroo.

jakooli alaliseks lektoriks. Aastal

1923—1933. oli oma ameti kõrwal
õppejõuks Kõrgemas Sõjakoolis tak

mes, omades kuus lahinguaumärki

tika ja strateegia õppetoolidel.

wahwuse eest (nende hulgas p. Georgi

Koloneli auastmes alates 11. wesb-

ruarist 1920. 1. liigi 2. järgu Vaba

Eesti wabadussöjast wõttis osa

dusristi kawaler.

Mag. Ioh. Aawik Narwas.

"jfceheemlusvymnu** üldkoosolek pühapäewal.
Laupäeva õhtul saabub Narwa tun
tud keeleteadlane ja keeleuuendusiii-

wastu.

kumise juht magister Johannes Aa
wik. Magister Aawik esineb Narwas

kell päeval on ^Jlmarise" kolla
ses saalis Narwa .Boheemlas-

Samal päewal, s. o. pühapäeval,

r y n n a" üldkoosolek. Kõigi tegev-

kahe kõnega. Esimene neist tuleb UERU-

NO korraldusel pidamisele awalikul
rahwakoosolekul k.-s. .Võitlejas" pü
hapäewal, algusega kell %11 enne
lõunat. Sel koosolekul kõneleb mag.

huwi populaarse keelemehe ettekande

lähedusest. Arstiabiandmisel selgus, et

ja alates 1. maist 1932. Kõrgema Sõ

Lahkus wene sõjaväest kapteni auast

alates 16. dets. 1918. kuni sõjalõpuni.

„Neitfid lampidega"

wäe Ühendatud Õppeasutiste ülemaks

alul patareiohwitserina 5. suurtükiwäe kütidiwisjonis, siis patareiüle
mana 100. suurtükiwäe brigaadis.

kuldmõõga).

ÜVorva žeaafer.

oli kuni 1. aug. 1930. a., — seega
11 a. Aastal 1910-1933. oli Kaitse-

Maailmasõjast võttis osa algusest
kuni lõpuni, olles kogu aeg rindel, —

witseride palku. See olewat aga olnud
kaitseministeeriumil ainus pääsetee,
kuna wastasel korral oleks tulnud hulk

Uuele teenistuskohale kindral Tõ
nisson läheb tulewal nädal.

1919. a. aga 2-se suurtükiwäe polgu
wormeerijaks ja ülemaks lõunarindel.
1. augustil 1919. määrati kolonel-leitnant H. Brede Suurtükiwäe Valitsuse
ülemaks, milline ametkoht rahuajal
nimetati ümber Suurtükiwäe inspek
toriks. Suurtükiwäe inspektori ametis

terburi I reaalkoolis, mille lõpetas 1907.

tema kaitseministriks olles kärpinud oh-

wallandamist.

joniülemaks 1-es suurtükiwäe polgus

Virumaal Püssi vallas (sünd. 26.

ja ajaviite - lustmäng „Õ n n e l i k
S a k a r i a s".
Õhtul kell 8 tuleb esietendusele

müügist 59 75

Langetõbine uppus
kraawi.

diwiisi uus ülem kolonel tzerbert

plahvatas laeng. O. leiti haavatuna

Surmajuhtumeid: Willem

Aleksander Aps, 62 a. wana.

Kuni 21. jaanuarini 1919. oli diwis-

Aawik termil ^Keeleuuendus ja amet
lik keel". Kuna keeleuuendusliikumise

laste mälestamise puhul on kangelaste
kalmistu ilustamiseks annetatud:

wana; Lrwin Õim, 2 päewa wana;

Kolonel H. Brede

Pühapäewal 1. oktoobril kell 3,30
p. l. läheb rahwaetendusena, eelmisel
etendusel wõrratu menu osaliseks saa
nud Soome kirjaniku Agapetuse lõbus

17. septembril s. a. korraldatud
Eesti Vabadussõjas langenud kange

Wimberg, 59 a. wana; Tõnis Talpak,
82 a. wana; Anna Iaanson, 20 aast.

Reedel, 89. septembril jõudis
kohale ja asus 1 diwiisi juhtimisele

õnnetus töölise Feodor Ossipowiga.
Osflpow, kes teenis kaevanduses minöörina, ott asetamas laenguid walmtspuuritud aukudesse. Korraga aga

Talli ja Julie-Vilhelmine Jürgens;
Ernst Kuudi ja Olga Bertman.

Kindral Tõnisson ütles, et tema on sõdur, kes kuulad sõna.

Laupäeval, 30. septemb. kell 7a9

Sünde: Erwin Õim.
Abiellumisi: Aleksander Tün

der ja Erna-Berta Saare; Aleksander

Kolonel H. Brede wõttis diwiisi wastu reedel, 29. septembril.

ja toetajaliikmele osawõtt koosolekust

tingimata tarwilik. Valimisele

tuleb koosolekul muuseas uus juha
tus ja otsustamisele rida akuutseid
küsimust.

selgitustööd seni on Narvas wähe
kuuldud, siis tohib loota siin laialdast

Kino „Koidus“

Peale üldkoosoleku esineb mag.
Aawik „Boheemlasrynnas" põhjaliku
ma referaadiga keeleküsimusi st.

ruumes kell 4 p. L, A. Ohvril! kell

jookseb praegu film „Laul sinule" Jan

Kiepura ja Jenny Jugoga. See film
on jooksnud suurtes välismaa kinodes

kui ka Tallinnas nädalaid suure me
nuga. Maailmakuulus tenor Jan Kie
pura oma jumaliku lauluga, ei jäta
ühtegi kinosolejat külmaks. Ka weet-

lew Jenny Juga ses filmis on paljudegi südameid wallutanud.

WabadussSjalasfe feenokoosolokud laupäe»
wal ja pilhapaewal.
Vabadussõjalased korraldawad laupäewal ja pühapäewal järgmised kõne

koosolekud, teemil: Mispärast hääle
tame 14. 15. ja 16. okt. Vabadussõ
jalaste põhiseaduse muutmise kawa
poolt".

LaupSewal, 30. sept. K. Podrätsik

kõneleb Kunda rahvamajas ja A.
Sampka kell 1j{l Samokrassis.

11 Ontikal, Toosti ruumes ja kell 3 p.
Kohtla külas.

Aleksandri kirik.
Pühap., 1. okt. kell 10 hom. piiblipüha laululehtedega. Jutl. õpet. Hoerschelmann Lüganusest.

Kell 2 p. l. kogudusemajas lastetund.

Kell 5 p. l. lahtine teeõhtu.
4. okt. kell 6 õhtu näputöö-õhtu ko
gudusemajas.

Rooma-Katoliku kirik.
Laupäeval, 30. septembril õhtujumalateenistus kell 7.
Pühapäewal, 1. oktoobril kell 9 h.
missa-ohwer laste-armulauaga, kell 11
jumalateenistus poolakeelse jutlusega.

Õhtujumalateenistus pühima Altari
Sakramendi adoratstooniga kell 7.

Eesti Nikolai ap.-õigeusu kirik,
Pühap., 1. okt. kell %9 homm.

Pühapäeval, 1. okt.: K. Podrätsik

liturgia armulauaga; kell 5 pärast lõu

Kohtla-Iärwel, Sawalas ja Lüganu
se!, Sampka Vaivara rahwamajas
kell 12 p. jo Vaivara Piimaühingu

nat linna Tulel. Seltsi ruumides paiwetund laulu ja kõnedega, millele
järgneb ühine koosviibimine teelauas.

#o® ®o«o#*o °0oooo*oaooaoaoo»o«o«o°0 °0ooooo*°0

Teatame austatud
ooe

900
ooo

kaubatarvitajatele, et oleme oma kodu- j

maa riidekaupluse j

%k.~s. 99Toblu** I
viinud üle tnfuüiatsilp. Eesti Panna majja, ■
Palume külastada ja veenduda meie kaupade suures välja
valikus ja odavuses.
ee»®*

Kadrina kirik.
Sünd.: Vaine Iaanson — Hõbedalt.

Leida-Maria Niinberg — Tapalt.

Kuulut.: Hugo Ioh. Rääbus ja
Hilda Helene Ruud sünd. Kübarsep —
Saksist.

Laulat.: Alfred Ruto — Võiperelt
ja Ella Leonore Piiskoppe! — Vohnjast,

Leopold Arro — Idaverest ja Maie

Fäelmann — Huljalt, Karl Ludwig
Ruuberg ja Liisa Toots — Kadrinast.
Pühapäewal, 1. oktoobril kell 11
Jumalateenistus armulauaga. Palve
maja noorte laulukoor. Kell 1 päewal
noorte püha, wäljaspoolt tulnud ven
nad. Laulukoor. Laululehed. Kell 5
Kolu seltsimajas vaimulik talitus.

ostavad

nisu ja rukkist
Jõhvi alevi jaamas 3. okt. s. a. ja iga
päev ladus, Jõhvis, Turu pl. nr. 7.

Austusega H. Villevs
ladupidafa.
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SPuvilcnd. ndLeneb.

Narva-Jõesuu alev
Narva linnaosaks.

«ij*

Uus maawaNtsuseseadus. Ühinedes Narwa linnaga wäheneb alewi elanike
maksukoorem 50% mõrra.
Narwa-ISesuu, meie suurima ja

poole, et teada saada Narwa linna

populaarsema kuurordi küsimus on ol
nud igal hooaja! arutusel niihästi asja
omaste isikute, kui ka külaliste, suwitajate keskel. On tehtud etteheiteid

seisukohti selles asjas, kuna oli kuulda,
et linnawalitsuse ringkondadel on mai

nitud küsimuses olnud juba läbirääki

praegusele alewi peremehele, alewiwa-

Kuna ka üldsus ja suwitajad üle riigi

litsusele, et see ei taha wõi ei suuda

sellest küsimusest huvitatud tohiks olla,

küllalt hoolitseda kuurordi heaolu eest,
milline asjaolu muidugi ebasoodustab
alewi muutmist moodsaks kuurordiks

siis püüame anda kokkuwõtliku pildi
kogu küsimusest. Uue maawalitsuste
seaduse järele N-Iöesuu alevil jääb
valida kolm teed. Esiteks - muutuda

misi N-Zõesuu omavalitsustegelastega.

ja mõjub kahandawalt suwekülaliste
juurekasvule. On täiesti selge, et sel
lane wäike administratiiwne ühik, kui
seda on alew, ei suuda juba aineliste
Võimaluste puudumise tõttu pakkuda

walla alla ja kolmandaks — ühineda
Narwa linnaga. Iseseisva linna küsi
mus langeb päevakorrast ära juba

hellitatud suwitajaile kõike seda, mida

selle tõttu, et oma piiratud elanikearwu

on harjutud nõudma moodsalt suwituskohalt. Supelmajata rand, korral
damatud ja tolmused tänawad, kõik

ja kehwade aineliste Võimalustega

see kokku on äratanud kõigis neis mee
letuska, kes on harjunud weetma oma

suvepuhkuse Narwa-Iõesuus ja nii
mõnedki suvitajad on siirdunud teis
tesse kuurortidesse, nagu Pärnu jne.

Asjaomastes ringides on olnud
korduvalt kõne all N-Iõesuu alewi
liitmine administratiivselt Narwa lin
naga, milline asjaolu oleks kindlasti
N-Iõesuule kasuks, kuid seni on pea
miselt Iöejuu omavalitsuse ringkon
nad kõigile niisugustele mõtetele kõ

vasti wastu seisnud, kuna sellega
minewat kaotsi nende omavalitsus.
Nüüd aga, uue maavalitsuse eelnõu
järele, milline kõiki asjaolusid arwestades kindlasti maksma hakkab, kao
vad alewid kui niisugused, mispuhul

linnaks, teiseks — kuuluda Peetri

N-Iõesuu ei suudaks iialgi kanda kõiki
neid kulusid, millised on ühel linnal.
Nii näiteks nõuab linnaseadus, et lin
nal peab olema oma haigla, oma arhitekt, oma tapamaja jne. Kui N-Jõesuu tahaks kõiki neid tingimust täita,
peaks ta kodanike maksukoormat otse
ennekuulmatult suurendama, millele
mõeldagi juba praegusel ajal ei tohi.

Peetri walla alla kuulumine, kui
absurd, langeks samuti kohe päewakorrast ära. Kodanikele tuleks lisaks

weel walla isikumaks ja lõpuks mis
suudab üks wald teha kuurordi heaks?

Jääb üle ainsa mõistliku ja reaalse
Võimalusena liituda Narwa linnaga,
muutuda selle linnaosaks, aleviks,
mille kodanikud saawad kõik linnako
daniku õigused. Kuna Narwa Jõesuus
on 1200 hääleõiguslikku kodanikku,

suuremad alewid kujundatakse ümber

siis on neil võimalus viia linnawoli-

linnadeks ja vähemad liidetakse administratiiwselt waldadega, milliste
piirkonnas nad asuwad, on N-Iõesuu
küsimus uuesti ja eriti akuutselt päe

wõimaru nende osawõtt ka linnawalit.
susest. Mis puutub aga maksudesse,

vakorrale tõusnud. Ühenduses sellega

linna kodanikeks muutudes palju. Maa

meie lehe esindaja pöördus Narwa
linnawolikogu juhataja hra Hansing'i

deldes mõlema, niihästi linna kui ka
alewi 1932/33 aasta eelarvet ja ar-

kokku 5—6 oma meest ja sel puhul pole

siis alewi elanikud võidavad Narva

westades kõiki makse, linnas suurtööstuste ja alewis suwitus-löbustusmakse, saame maksukoormatuse iga

Narwa-Jõesuu kodaniku kohta 16,76
krooni, iga linnakodaniku kohta aga
10,09 krooni. Kui meie aga suurtööstustemaksud, mis ju tegelikult koda
nikke ei riiwa, maha arwame, samuti
maha arwates Jõesuus suwitusmaksud, saame weel suurema wahe maksukoormatuses. Narwa-Iõesuus 15,46
krooni, Narvas 7,77 krooni. See on
juda ligi 50% wähem. Lisaks sellele
maksavad Narwa-Jõesuu majaomani
kud alewile kinnisvaramaksu vana
weneaegse hindamise summa järele,
kuna Narwas aga maksetakse kinniswara kasutuswäärtuse järele. Kuna
Jõesuu suvilad vähe sisse toovad, siis
tuleb Jõesuu linna alla viimine kaasa
eestkätt suwilate omanike kinnisvaramaksu suure alanemise.

Mis aga puutub Narwa-Jõesuu kui
suwituskoha heaolusse, siis ei saa siin
kaksipidi mõtlemist olla. Linn, kui jõu
kam majanduslik ühik suudab kindlasti

kuurorti korraldada paremini. Praegu
seni Jõesuu võis heakorra jaoks anda
wälja ainult selle summa, mis ta ise
saab suwitusmaksude näol, muud sis
setulekud kulusid administratiiw kulu
deks. Narva linna osana aga Jõesuul
seisaks ees kuurordina suur' tulevik—
alevivalitsus näiteks ei suutnud ma
janduslikel põhjusil isegi kuurordi tutwustamis-broshüüre wälja anda, su
witajaile loodawatest mugavustest rää
kimata. Ja lõpuks on täiesti loomulik,
et Narwa-ISesuu huwid ühtuwad Nar

wa huvidega, kuna tegelikult linnal
on seal suured warandused parkide,

kenti Iurewitsch, 3. allkonst. Elmar Leis.

litseinikud järgmiselt.

H. Kukk.

100 A. klassis w.-kordnik E.

Lilienthal. B. kassis: 1. konst. A.

Woitk, 2. konst. H. Woitk, 3. konst.
H. Kukk.

Kuul: A. klassis: E. Lilienthal. B.
klassis: 1. H. Woitk, 2. A. Woitk, 3.
H. Kukk.

Kaugus: A. klassis: E. Lilienthal.
B. klassis: 1. A. Woitk, 2. H. Woitk,
3. H. Kukk.
Granaat: A. klassis: E. Lilienthal.
B. klassis: l. w.-kordnik Aleksander
Wörno, 2 H. Woitk, 3. A. Woitk.
meeskond koosseisus Lilienthal, A.
Woitk, H. Woitk, ja Leis.
1500 m: 1. kordnik A. Brenner, 2.

komisjoni esindajad, et rääkida Jõesuu
tegelastega küsimuses läbi. Peapõjus,
mis Jõesuu juhtiwad tegelased on Nar
maga ühinemise vastu, on nende oma
valitsuse kaotus. Pühapäewal peetakse

alewiwolikogu koosolek, millest on
palutud võtma osa ka Narwa esinda
jad — siis selgub Jõesuu meeste seisukoht selles asjas. Narwa wolikogus

klassis: 1. Woitk, 2. konst. Ioh. Nurk,

3. E. Leis.
400 m: A. klassis: Lilienthal. B.
klassis: 1. Woitk, 2. Aleksander Bren
ner, 3. H. Kukk.
< 3000 m käik: 1. Brenner, 2. Iure

tuleb asi arutamisele tulewal teistpäe-

wal. Loodame üldsuse huwides, et
Narwa-ISesuu kodanikud saawad olu
korrast õieti ja kainelt aru. Omawalitsuse ametlik kaotamine ei tähenda ju
sugugi seda, et Narwa-Jõesuu tegela

witsch, 3. Reimann.

20 km. jalgratta sõit: 1. E. Otter,
2. A. Brenner, 3. A. Woitk.
Kaitsewäe vintpüssist laskmisel: 1.

sed saaksid alewi juhtimisest eemale tõr

poliitilise politsei assistent Ioh Pürn,
2. A. Brenner, 3. kordnik August Rätsepp.

Sportpüsstst: 1. Ioh. Pürn, 2 A.
Rätsepp, 3. Ioh. Ieesaar.
Püstolist: 1. A. Rätsepp, 2. Konst.

M. Päärson, 3 J. Pürn.

Kõrgus: A. klassis: Lilienthal, B.
klassis: 1. A. Woitk, 2. allkonst. Wi-

Lugege „Alut. Teatajat"

Doktor %.
gimata. Pidage seda meeles. Ning siis weel midagi!

Pean teile kohe andma ka teise ülesande. Silma
pilgul mulle ei meenu kedagi, kes wõiks siin pare
mini kohaneda. Teatavasti on Bukaresti politsetpresiidiumi saatnud minu jälile oma agara salapo
litseiniku inspektor Minz'i. Too on ainuke neist ini
mesist siin, kes meile wõiks olla hädaohtlik. Nr. 211,
teie peate walwe tema järele wötma üle, oga olge
ettewaatlik! Minz on mõnest waatekohast weel rohe
line noorur, kuid ta tähelepanu — kombineerimise-

and on juba korduvalt mulle muutunud wäga piin
likuks. Niisiis — äärmist ettevaatust!"
«Püüan seda, härra doktor," ütles Belinskaja,
pannes stenogrammiwihu, millesse oli märkinud
majalised näpunäited, kõrvale.

«Nüüd, mu armas Barth", pöördus doktor R
naeratades direktori poole, „kuidas siis möödus teie
puhkeaeg? Näite õieti hästi kosunud".
«Tänan," sõnas küsttaw, püüdes asjatult halba

tuju varjata, ,,kolm kuud karistuswanglas ei ole
nali! Uks äärmiselt ebaesteetiline sisustus — need
asutused! Ja käitumine seal jätab ka palju soowida.
Muuseas peaaegu olin lakanud juba lootmast, et
wabanen.

Lubage, et awaldan oma südamlikuma tänu
teie energilise Vaheleastumise eest".

«Pole põhjusi", ütles doktor pilke warjundiga
hääles, „täitsime ju ainult oma kohust. Mida nad

Harrisson kõigesse. Temast saab teie järeltulija.
Ent olge ettewaatlik, politsei on teie kannul. Weel
midagi, Harrisson", pöördus ta elavalt tema poole:
«Eile saabus politsei-presidiumile Lissabonist teie
pilt. See kaunistab nüüd siinset roimarite albumit.
Vahepeal olete küll oma välimuse juures wötnud
ette päris kana moondamise, kuid — mis kindel on
kindel —vältige võimalikult kokkupuutumisi krimi
naalpolitseiga!"

Harrisson hammustas huult.
,See on ebameeldiw", ütles ta kõheledes, «wäga
ebameeldiv...

«Pean olema ettewaatlik".

,,Tja!" Doktor R tõusis energiliselt. «Ja nüüd,
mu härrased — tegutsege täpselt minu juhiste ko
haselt!"

Ta asetas mõtiskledes jälle oma sarwprilltd ette
ja wöttis kargud. Siis lonkas pikkamisi ukse poole.
«Lõunavaheaeg!" kuulatas direktor Barth kate
gooriliselt, lõi raamatud klõpsatades kokku ja noogu
tas lahkudes peaga, oma alluwaile jumalagajätuks.
5.

Bukaresti politseipresident Harder istus oma
töötoas, kummardudes lugematu hulga ajalehe väl
jalõigete üle. Häigas närwiliselt mõlema käega läbi
hõredate juuste ja igakord pärast seda süütas uue
sigareti.

«Häbematus!" müristas ta ägedalt. «See olu
kord võib muutada weel neetud ebameeldivaks!"

Sügavalt ohates ta surus kellanupule. Tuppa
astus teener ja jäi aupaklikult ukse juure seisma.
«Härra ülempolitseiprestdent helistas?"

määrasid teile selle väikese mõrwa eest?"

«Ja. On detektiiw Minz büroos?"

«Viisteistkümmend aastat! Wäga piinlik tunne,
ütlen teile! Roh, nüüd see on möödas. Muuseas,
härra doktor, mu teenistusaeg teie juures lõpeb
poole kuu pärast. Möönan kohe, et ma ei kavatse

«Just nii, härra ülempolitseiprestdent!"
„Noh, siis kõnelege ometi, inimlaps!

lepingut pikendada."

Maa noorus, teie teha on, et eesti
kodud muutuks kauniks ja vääriliseks.

Noortel, wastawalt haritud perenais
tel on ülesandeks muuta talumajad
moodsaks koduks, kus ei ole põhjust
häbeneda wastuwõtta ükskõik missu
gust külalist. Kuid peaasi — kaunis
kodu tõstab maa kultuurilist taset, ai
nult niisugusest kodust võrsuvad kau-

Iõhwi täienduskoo! on suuteline
walmistama ette Alutaguse talutütreid
osavateks kodumajapidamise reformes-

rijaiks. Oli võimalus wirumaalisel
põllumajanduse näitusel näha Iõhwi
täienduskooli Väljapanekuid ja otsus
tuli anda — kiitev. Kui perenaine on

võimeline valmistama niisuguseid
keediseid, aiakonserwe ja muid köögi
alasse puutuwaid saavutist, mis näi
tusele olid (maitsekalt!) väljapandud
ja samuti huwitawaid käsitöid ja toasisustamise esemeid, siis — julge sü
damega walmis otsus, et Iõhwi täienduskool on täiel määral suuteline looma

Alutaguse moodsate perenaiste gene
ratsiooni.
Esmaspäewal algab õppetöö. Ulesandmistega ja teadete saamiseks pöö

rata kooli juhataja hra P. Weewo
poole.

H.

nihingelised jatahtewõimelised inimesed.
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Jalgpall.
Nüüd on siis lood niikaugel, et
Narwa jalgpalli heale nimele ähwardab wägist rooste peale tekkida. Am
muks see oli, kui Narwas oli tervelt
üks kolmandik meie liiduklassi mees
kondadest - kaks. Aga siis löödi liiduklassist wälja «Wõitleja" ja praegu
turnib Hokiklubi noatera peal — iga
tahes on kaunis kindel, et temagi ku
kub tagasi A. klassi. Ja seda kõik ajal,
mil Narwas pole olnud mingit katku,
mis oleks laastanud mehi, pole ükski
võimalus sportimiseks muutunud vä
hemaks.

linna meeskonnaga, kes tema klassist,

peale kasutame teid vaid ärijuhtimises. Pühendage

raalijüngriga hakkama. Me wajame meest ilmtin

perenaisteks.

seega seisab uue ja suurema õitsengu
läwel.

aastat roimariametit hävitab närvid. Nüüdsest

«Mõistan", Lähendas ta, „ent siin ma ei saa teid
aidata. Peate ise vaatama, kuidas saate selle mo-

õppeasutis, mis kasvatab noored, alg
kooli lõpetanud tütarlapsed osavateks

Muidugi seda pole. Mehed, vaat'
kui on läinud weel kangemakski. Kui
lööwad Hokiklubi' ja Wõitleja omava
hel, siis mängitakse nagu Uruguay ja

«Palun, palun mu armas Barth! Ei arwesta

8,

Iõhwi täienduskoolis algab õppe
töö esmaspäewal, 2. okt. Siis algab
jällegi hoolas tegewus uues alewi
algkoolimajas, kus leiab ruumi see

jutud. Ei. Kodanikuõigusi meie demo
kraatlik kord ei piira. Kuid Lekkinud
olukorras on kõigile Narwa-Jõesuu ko
danikele parem muutuda Narwa koda
nikeks ja suwitajad kogu maal kind
lasti rõõmustavad, et nende lemmikkuurort saab jõukama peremehe ja

kunagi seda, et mu inimesed jääksid kauemaks. Neli

Hr no Hlexander’i
kriminaalromaan.

mitmesugused teised koolitüübid.

hataja ja rahandus- ning majandus

Kolmik: A. klassis: Lilienthal. B.

konst. Endel Otter, 3. kordnik Herman.
Neiman.

Iõhwi kaewanduskool uue õppeaasta algul.

On käes juba suur sügis ja kokku
tuleb kõik koolinoorsugu. Awawad uk
sed oma õpilastele ja uutele koolipõl
lule astujatele peale keskkoolide weel

Möödunud teisipäeval käisNarwaIöesuus Narwa linnapea, volikogu ju

Ketas: A. klassis- Lilienthal. B.
klassis: 1. A. Woitk, 2 H. Woitk, 3.

4X100 teatejooksus: politsei 2. jaosk.

Maa-rfeooles algab töö.

mereranna, kuurhoone jne. näol, kuna
Jõesuu alewile kuulub tegelikult ainult
alewiwalitsuse maja ja wanadekodu.

TVarva politseinikud, võistlesid kergejõustikus*
Pühapäewal, 24.
24.septembril
septembrit ära
peetud omawahelistel kergejõustiku
võistlustel tulid kohtadele Narwa po

Wälismail edeneb pnrilend üha rohkem. Rootsis peeti hiljuti suured purileuuu võistlused,
kus tuli võitjaks kestwuslennus oma purilennukil populaarne rootsi lendur Õlas Tuudström. Pildi! võitja, ja tema lennuk pilvedes hõljumas.

„ Härra ülemdetktiiw Minz'il oli äsja tähtis kõ
nelus mõningate noorte daamidega ja nimelt..."
,,Mis?! Mõningad noored daamid on büroos?!"

Argentiina — mehed kukuwad wõi
väsimusest pikali aga jonni ei jäta.
Wõi kui Wõitleja mängib mõne oma
nagu näiteks Astra, siis teemad me-

„Ei, härra ülempolitseiprestdent!"
,,Ia, kuid ütlesite just praegust.. ."
«Lubage, härra ülempolitseiprestdent, et selle näi
lise wastuwäite wajaliselt selgitan?"
Politseipresident surus alla vandesõnad. «Selgi

tage minugipärast... ent veidi targemalt."

Artur raputas laitvalt pead. Ta ei wõinud
taluda sellaseid wäljendusi, need põhjustasid talle
alati peaaegu kehalise valu.
«Usun," algas ta mõtiskledes! «pidades silmas

omapäraseid olukordi on mõistlikum, mida teha

võime..."
«Oo Jumal!" hoigas politseipresident.
«Mida teha wöime", kordas Artur kõrgendatud
häälega, ,,et seda kahjatsemiswäärset vastuväidet
teha olematuks, kui jatkan oma ametlikku teadaan
net. Sellejärele ülemdetektiiw Minz'il on äsja tähtis toiming mõningate noorte daamidega ja nimelt
telefoni teel."
«Lõpuks olete sellega õnnelikult wäljas?" Polit
seipresident trummeldas sõrmedega närviliselt lauale.

«Öelge Minz'ile, ta tulgu kohe siia!"
«Just nii härra ülempolitseiprestdent".
Mõne minuti möödudes uks awanes suure ko
linaga ja äärmiselt elegandilt riietatud, weel wäga
noor mees tormas tuppa.
«Siin ma olen, onukene!"
Harder kortsutas vihaselt laupa.
«Ütle mulle, lapsekene, kas astud sa jälgitavate
roimarite ruumidesse ka sellase müraga."
«Ei onukene, mittekunagi! Wõid olla veendunud,
et " ma, niipea, kui on tegemist ühe õige roimariga,
muudan kohe oma käitumist!"

.Uskumatu, noormees... Neetud, mida sa siis
nüüd jälle teed?"

Minz oli astunud akende juure ja kiskus nad
üksteise järele lahti.

«Koomiline küsimus!" naeris ta. «Olles krimina
list, sa peaksid õieti tadma, et ma silmapilgul tege
len akende avamisega, et juhtida siia terwisele nii
vajalikku puhast õhku".
Harder vaikis ja ootas kannatlikult, kuni noor-

hed niisugust brawuurimängu, et hoia

piip. Aga nagu tuleb mõni võõras
meeskond, nii on kõik läbi. Nõrgad ko
had meeskonnas annawad endid tunda.

Harilik kodanik vangutab pead ja
imestab. Kas ei saaks siis nii, et nar
wa l a s e d kombiiniks õige korraks

ühe oma meeskonna. Narva pare
matest pallimeesteft saaks kindlasti
üks meeskond kokku, kes oma kvali
teedilt tublisti ületaks kõik senised.

See kaugus Ioala tänama ja Linawabriku wahel ei tohiks ju nii suur

olla. Vähemasti spordi alal mitte.
Karrikatuur.
Voldemar Peili karrikatuuridenäitus on juba mitmetsetmet päeva Nar
wa publiku tähelepanu keskuseks. Ja
tõepoolest, päris kena on ikka vaadata
ja naerda, kui koomiline on see linna

pea oma höbenupuga kepiga ja kui
naljakast! Muurmetsä oma käsi kõhu
pea! hoiab. Wõi kui doktor Tiibergi
karrikatuur on peaaegu serwast servani

täis bulldoggi ja doktorist endast on
vaid waevaltmärgataw kriipsuke. Kole
tore on itsitada ja naerda, et ahh, sa
pagana Peil, no küll on ikka tõmma
nud.

Aga imelikul kombel leiawad näi
tusekülastajad, et kuigi Peil kõik karrikatuurid on kole toredasti wälja wisanud, ü h e ta siiski on teinud kole,
kole ebaõnnestunult. Külastaja rapu

tab pead ja on murelik — kuidas
kunstnik ometi just selle pildiga on
komistanud.

Imelikul kombel on iga külastaja
meelest ebaõnnestunud just see karri-

katuur, mis te d a ennast kujutab.
Tabu.
Kuidas mõnikord soodsate asjaolude

juures inimene võib lüüa profiiti nii
sugusest asjast, nagu perekonnanimi,
sellest wäike, tegelikust elust võetud

näide. Mul on üks vana koolivend,
kelle priinimeks nimepanija kapriisi tõt

tu on Ministri. Lihtsalt Ministri, Jüri
Mihkli poeg Ministri.
Ja jumala eest, ainult selle nime
tõttu mees teeb karjääri. Uks poliiti
line erakond palkas ta oma kihutus
kõnelejaks. Ja nüüd mees käib mööda

maad ringi, materdab poliitilisi wastaseid kõige walimatude sõnadega, teeb

purjuspäi rumalusi, kuid awalikkuse
ette ei pääse sellest miski. Kedagi ei
luba aukartusetunne Ministri nime
wastu midagi ette wõtta. Ja kui mõni
wastasparteilane mehele terawamini
kallale tungib ja teise negatiivseid kül
gi paljastama hakkab, siis koosolekukorraldaja kahwatub näost ja kas wõi
lõpetab koosoleku.
Kena asi, kui inimesel on niisugune
nimi, eks?

N. B. Et hoiduda igasugustest

võimalikest arusaamatustest, siis ütlen

otsekohe, et see mees ei ela Eestis,
vaid Kuubas.

«» 106.
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Ka& tööliste palgavõitluse lepp?
'Prantsusmaal häwis tules^l# lennukil.

E. TõAtsühtngnte Keskliit palgawöitluse juhtimisest loobunud.—Kreenholmi
tööliste ükskõiksus oma. huwide kaitsemisel.
Kesknädalal, 27. septembril kell 4
p. I. olik. s. „Wöitleja" ruumes Kreen
holmi wabriku tööliste üldkoosolek.
Oli koos I608.f1 töölisest ligi 120 ini
mest.

Käitiswanem Jõgiste poolt kanti
koosolijaile ette käitiswanemate nõu
kogu aastane tegewusaruanne. Nagu
ettekandest selgus pidas nõukogu läi
nud tegewusaastal ' 26 koosolekut.
Wabrikuwalitsuse jutul käidi 14, waba-

riigiwalitsuse jutul üks kord. Palgaküsimuse lahendamise kongressist wõeti

osa kaks korda. Jõgiste lõpetanud et
tekande, rõhutas, et nõukogu on tahtnud tööliste olukorda parandada, kuid
selleks puudus wõim. Tööd tehti aasta
jooksul palju, ent nimetamiswäärset ei
saawutatud.

Koosolijad aruande kohta sõna ei
wõtnud.

Et koosolekust osawõtjate arw oli

tus, et makswad seadused ei wõimalda

wäiksem, kui üks-kolmandik tööliste ar-

walitsusel palgaolude korraldamisse

must, siis langes päewakorrast wälja

segada.

tähtsam punkt, käitiswanemate
w a l i m i n e. Samas moodustati käitiswanemate walimist korraldaw 18liikmeline komisjon. Komisjoni waliti:

See on imelik näitus, kuhu astud

Mul ei tarwitse hakata teoretisee
rima karrikatuuri kui niisuguse olemu
sest. Peili pilte tuleb waadata eelarwamusteta, nii nagu tunneme lõbu
igast kenast asjast, õnnestunud naljast.
Sest täpselt wõttes, see on midagi kar-

rikatuuri ja sharshi wahepäälist, mida
näitab Peil. Näituse 170 Väljapanekust
ei saa loomulikult nõuda, et nad kõik
oleksid tehniliselt Viimistletud, samuti
on mõne juures puhtkarrikatuursed ele
mendid pidanud taganema sarnasuse

taotlemise ees. Kuid see kõik ei riku
üldmuljet. Me astume näituseruumi
ja oleme sattunud nagu naerukabinetti
wõi raamatupoodi, kus müüakse april-

likaarte. Igale on püütud anda iseloom ja kui seda ei saa anda näoil
mega, siis on antud ta. poosiga, liiku-

ftinpi ümber
znciczzlztKz.

kutele.

Ühtlasi on keskliit annud loa käitise

töölistele ifeseiswalt jatkata palga-

Anijalg, Andrejew, Johanson, Agu,

wõistlust.

Troi, Walder, Põlts, Grauen, Torpan ja Pau.

Koosolijate poolt awaldati arwa°

et E. Töölisühingute Keskliit saatis

mist, et walitsusel oleks siiski wõimalusi segada end palgaküsimuse lahen
damisse. Edast tehti otsuseks jatkata

12. septembril Haridus-Sotsiaalminist-

palgawõistlust rahulikul teel.

Edast tehti koosolijaile Leatawaks,

rile märgukirja, milles paluti astuda
samme tööliste palgaolude paranda-

viimast päeva.

läbi kahekordse klaasukse. Kaks suurt
ruumi maast laeni aina karrikatuure,
wärwilist pilte, milliseid terasemalt sil
mitsedes leiad nende hulgas oma endogi «armsaid sõpru- ja tuttawaid.

mõeldud märgukiri sotsidele ja kehwi-

Straus, Treifeldt, Moosel, Wanatalu,

V. Palli karrihaluuride näitus on avatud pühapäeval
Voldemar Pell i karrikatnnrlde

Nüüd otsustas keskliit saata märgu

kirja riigikogule. Peamiselt aga on

Jääger, Jõgiste, Mölder, Simson,

NARVA TEGELASED SEINAL.
näitus Suur t 20, awatud iga päew k.
10 h. — 8 a Pääsmed 25 ja 10 senti

miseks.

>- Ministeeriumilt saabus aga was-

misega, detailide allakriipsutamisega.

Niisugustena on eriti õnnestunud
Muurmetsä, Linnapea, adw. PaHla,

Lõpuks tekitas pikemaid rääkimisi
praegune tööliste töölepalkamise kord.

Nimelt awaldati pahameelt, et wabrikuwalitsus palkab oma äranägemise

järele uusi töölisi, jättes tähelepane
mata tööliste nõukogu poolt esitatud
nimekirja. Kuna osa töölist on siiski
palgatud nõukogu soowitüsel, siis tuldi
otsusele, et nõukogu mõjutus tööliste
palkamisel on wajalik.

Annik, Kotshnew, pr.Kapper,Speek, Too

ni Kroon, Noormägi jne. Wäga huwitawalt on nähtud Killip, milline on ai
nuke konstruktiwistlik katse Peilil ja
tublisti õnnestunud. Samuti hää on
pr. Peil ja uus ning wana prefekt.
Tuleb wõtta arwesse weel seda, et
kunstnik, kes teatawasti teotseb „Wõitleja" dekoraatorina, on karrikatuurid
teinud nii „mööda minnes", laskmata
kedagi poseerida. See tõendab weel
liigne kord mehe talendikust. Kokkuwõttes karrikatuuridenäitus on üks huwitawamaid üritusi praegu Narwas ja

Cmiuu
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.

Näitus on awatud wiimast päewa

Keeruline lugu ühe loogaga.

naalpolitseisse, kus selgus, et siin te

W ä t.k i n i g a. ülekuulamisel seletas
naine, et temal pole midagi ühist Var
gusega. Looga leidnud ta oma kuurist
hobuseriistude seast. 8 aastat tagasi
peale mehe surma müünud ta ära ho
buse. Nüüd otsustanud ta samuti tali
tada hobuseriistudega, mis jäid temale

gemist Riigikülas elutsewa Maria

pärandusena mehelt.

Nurk Peetri turul tundmata naise

müütamas temalt 1932. a. Varasta
tud hobuselooka.

N-i palwe! toimetati naine krimi

Kodumaalt.

kesknädalat k. l ajal päewal waras sisse "'Kiili*

poodi, mille omanikuks August Soonberg.
Warga saagiks langes kassa 62 kr. rahaga.
Magamistoast wõttis ta kummutisahtlist kaasa
laste pesu ja sutte.

Varguse ajal oli kaupmehe naine Marta
Soonberg kodus ja magas. Naine kuulnud
öösel toas krõbinat ja küsinud: .Kes seal on?^
Sellepeale waras põgenes köögiukse kaudu.

Varas oli majja tunginud söögitoa akna
lahtikangutamise teel.

„WeiTLEJA“ — WSR 6:0

B. hindab warastele saagiks lan
genud tubaka Väärtust 15 kr. Kes

Põllul Varastati odrawihke.

Restoraanis kadus 90 kr.

Wasknarwa walla taluperenaine

pallile selg, nagu mõni mees tegi.

kondadest. Ent ometi — kas ei talita

See halwas kogu meeskonna mängu
tuju. Mängu ei tohi narrida—las see

A klassi meeskonnalt ei nõua keegi
Austria „Wunderteami" mängu. Eks
ole niisugusel juhul päris hea seda

jandast meeskonnast? Loomulikult mitte

täpsust ega kombiinide mõtterikkust. Ei.

lele spordi täielisele sisule—me
näeme mänguindu ja sporditähel, näe

me püüdmist mängu enda pärast.

spordi enda pärast on weel tõeline

bes 7000 lati ärakulutamise kohta.

kas.

kõik, mida me kuuleme „teistest" mees

Saksamaal Nõukogude ametliku telegraafi
agentuuri Ja Nõukogude häälekandja Jsvestlja* korrespondentide Juures läbiotsimine

mõne ametniku poolt. Eile läkski krimi

aiast.
Skarjatina walla elanik Iwan Bajarowski leidis, et wargad on külas
tanud tema aeda, kus kaswas tuba

ja tulemus oli nii-ja-nii. See on ka

lugema paarirealist teateid ajaleheweergudel. Mängis fee-ja-see selle-ja-sellega

Noored poisid ei ole weel rikutud, nad
ei nõksuta ega eputa wäljal selleks, et

naalpolitseil korda süüdlast kindlaks teha.
Selleks osutus mitte keegi muu kui sama
ametkonna ülemfnspektor Stahl, kes oma
süü ka osalt üles tunnistas. Tema on süüdi
ka eelmise aasta eelarvedokumentide kadu
mises, millega on kaotatud tõendused um

busega, jalgrattaga, jalgsi hunti Vaa
tama. Neljapäewal ott alewis kuulda

Talupidajal kadus tubakas

wastab tõeoludele, selgub hiljem polit
sei poolt alustatud juurdlusega.

Wenemaalt lahkuda.
Olgu meele tuletatud, et neil päevil pandi

pühapäeval Läti presidendilossi mälestus
märkide ametkonnas murd vargus toime,
kusjuures rahakapist varastati umbes 2000
latti sularaha ja kõik arved. . Juba alguses
tekkis kahtlus, et vargus on toime pandud

Kulutulena lewis sõnum hunditapmisest alewis. Otsekui palwerännakuks sai alewirahwale hundi kannata
mise ja suremise paik. Suuremad alewisaksad sõitsid autoga teised jälle ho

Peipsist Viru rannikuni.

põllult odrawihke. Kas naise kaebus

Siin saame me sammu lähemale sel

Presidendi ametkonna ülemtnspektor
murdvaras. Nagu Juba teatatud, pandi

*

Lühiteateid

restoraanis Viibimisel pintsaku taskust
kaduma 90 krooni raha.
Kuna siin tegemist wargusega, siis

Saksa ajakirjanikud iVanemaalt välja.
Nõukogude valitsus tegi Saksa võimudele

lama.

raske. Kuuldawasti kawatseb kütt
kriimsilma maha müüa.

küünal kustutatud. Hunt ise aga seisis
oma elusuuruses püsti wedruäkke na
jal. Tartland aga jagas seletusi, nagu
ehtne „peoperemees".

palju kui näitab wärawatesuhe, 6:0,
polnud ta parem Vastasest. Kuid —
WSR-i meestele oli see siiski paras.
Ei ole ilus lüüa käega, kui näha on,
et wäraw raske on tulema ja pöörata

Miini kooli pallikästtamisel, peamängu

duse esindajaid Leipzigi protsessi pealt kuu

landil hundi tabamine. Mahalas
tud loom on Võrdlemisi suur ja

kõigile nähtawal, millega hundi elu

wal linna spordiwäljal olid niisugused,
kellest me tawalifelt oleme harjunud

Välismaalt.

toime. Ka ei lasta Nõukogude ajakirjan

28. skp. aga Viimaks läks Föh-

wi asunik Tiidu Tartlandil korda
maha lasta üht karjarööwlit. Ka

Tartland oli oma õuele nagu mõ

Mõni päew tagasi läks Narwa-ISe-

Mida peab ootama Võistluselt, kus
mõlemal poolel mängib kaugeltki mitte
meie liidu A klassi meeskonna teine
meeskond, milline weelgi täiendatud
reserwidega kolmandast, jah, isegi nel

esindajad tahkuvad kolme päeva Jooksul
Saksamaalt. Samal ajal on Saksa ajakir
janduse esindajaile Moskvas ette pandud

ne loomatapjate ordu muuseumi asu
tanud. Maja seina küljes rippus püss

fuu elanikul August Eekil kohalikus

ööl Mihail Kamõsew poolsurnuks. Talle oli

teatavaks, et kõik Nõukogude ajakirjanduse

nud neist ühtegi tabada.

Wöitlejal seekord wedas enam. Nii

löödud kümmekond kergemat pussihaawa ke
hasse. uks löökidest oli aga tunginud seljast
kopsu, tekitades sisemise Verejooksu. Haawatu
toimetati Petseri maahaiglasse, kus haaw elukardetawaks tunnistati. Kamõsew süüdistab
pussitamises Kolosowo külas elutsewat Aleksei

Liwotkowl Politsei algas juurdlust.

käisid õppe-otstarbel mahalastud wõsawillemi laipa waatamas.

Meeskonnad, kes mängisid teistpäe-

kriitikamõõdupuu suhtelikkust kasutada
selleks, et teda tõmmata samm tagasi,
küündimaks meie B-meeskondade parajale kõrgusele.

Irboskas pussitati meer poolsurnuks. Jrboska walla Kurkowo külas pussitati 24. skp.

Ka Iõhwi algkoolid ja keskkoolid

tulusid ja karjasid. Hoolimata sel
lest, et senini oli korraldatud rida
jahte kriimsilmadele, ei õnnestu

tama.

Teiste meeskondade Võistlus. Mõningaid mõtteid noorte jalgpalli puhul.

alati suhteline ja näiteks mõnelt meie

pilkselt.

nud ka külastamata ükskuid metsa

Anastosta B u h o w kaebas politseile,
et kohalik elanik B. warastanud tema

riwalwe Laulasmaa kordonis laskis enese

nud 24. septembril.
Kuuli laskis ta rindu, ja surm järgnes silma

töö kõrwale ja tõttab — hunti waa-

„Kas lähete hunti waatama?" Isegi * näppamisega hakkama sai on teadmata.

me siin ebaõiglaselt? Kriitika on ju

Hilda Teichmann oli Laulasmaale külla sõit-

Pikemat aega Iõhwi ümbruse
metsades nähti hunte, kes ei jät

kaugem ümbruskond jätab igapäewase

Neiu enesetapp Laulasmaa kordonis. Piispordipüsflst maha 26. sept. keskpäewal Hilda
T e i ch m a n n, 29 a. wana, elukoht Tallinnas.

alewi wahel.

teel said kokku, siis ott ikka küsimine:

abikaupluse ärjuht Woldemar Libene, um

Waras läks poekarsaga. Kurna wallas
(Harjumaal). Vene külas tungis ööl wastu

99<Rtthwaaievändamine** Turilandi tulu ja

ainult hundijutte. Kui kaks inimest

Peaga wastn ktwiaeda. Iärwamaal, Kirna
wallamaja läheduses sai maanteel õnnetul
kombel surma Türi tarwitajateühisuse Wäätsa
bes 40 a. mana. Hobuse lõhkumisel kukkus ta
peaga wastu ktwiaeda ja suri kohe. Õnnetus
juhtus teiflpäewa õhtul k. lv-11 wahel.

Jõhvis tapeti hunt.

Varem on Tartland hunti lasknud,
kuid siis "põgenes loom haawatult
metsa. Seekord aga õnnestus Tart

pühapäewal, 1. okt. — kse.

Kadastiku tän. nr. 14 elutsew Gustaw

agentide poolt.

Asunik Tiidu Tartland — mees, kes Lasi maha wõsawillemi.

kindlasti kahjatseb igaüks, kes pole seal
käinud.

26. septembril tabas Narwas, 1.

Prantsusmaal, Lourdes, põles maha lennuangaar, kusjuures häwis 12 sõjalennukit.
Arlvatakse, et õnnetus on tekkinud süütamisest, mis on pandud toime Saksa hitlerlaste

meeldida publikule, nad annawad
oma parema kui noored, kelle eas sport

nauding.

Ja niisugusena oli lust waadata
noori meeskondi. Särtsu ja tuld oli
mängus nii, et kui seda niipalju oleks
samade meeskondade wanemate welle-

jääda eestkätt meie „suurte" meeskon
dade monopoliks. Selleks, et mängida

meeleoluga et „ah, mis see minu asi
on" peab olema Vähemasti liiduklassi
meeskonna mängija, samuti kui ruma
lust ka ainult kuulsad kirjanikud kirju
tada wõiwad.

Meie Narwa jalgpalli noorpõlw
peab katsuma hingeliselt Võimalikult
Vähe wõtta eeskuju wanemalt pölwelt.
Tehniliselt esiklass aga hingeliselt see
sama koolipoiste särtsmeeskond, mis
ott kunagi B, L wõi D meeskonnana
— niisugusena näeme meie endi tulewiku w õ i d u k a i d jalgpallimeeskondi.
—e.

.Võitleja" ja WSR
wöistlewad.
Pühapäewal, 24. sept. kell 11 hom

mikul wöistlewad S. Minkowi karikawõistluse sarjas Narwa linna spordi-

wäljal ^Võitleja" ja WSR-i jalgpalli
meeskonnad.

kuid see ei riku muljet. Peaasi on hoog
ja püüe.

lus warga selgitamiseks.

Töösturkond ei tule reedel
kokku
Meie eelmises lehes ott sattunud
artiklisse „17 Narwa töösturit kongres
sile" mõningaid eksitawaid ebatäpsust.

Nii ei ole saadikuks walitud L. Lastmer mitte ühingu sekretär. Vaid ühin
gu sekretariaat! juhib O. Laksberg. Sa
muti ei tule töösturkond terwes koos
seisus mitte uuesti kokku reedel, 29.
skp, seda tarwidust praegu üldse ei ole.

Kokku tulewad reedel waid kongressi
saadikud. Juhatus walituile ei koopteerinud juure mitte kuus, waid kolm
saadikut. Seda õiendawat teadet palu
me lugupeetud lugejaile lahkesti tead
miseks wõtta.

Hvsfipäew protokollis.
Ei tunnistanud riigikeelt. Narwa juadi

panga juhataja S Minkow arwas heaks ase

tada nähtawale kohale kuulutuse, mis kirjuta
tud Venekeeles. Politsei tegi mehele protokol-

liga teatawaks, et kuulutus tuleb kirjutada
riigi keeles.

Et alawäärtuslikkn mett ei tohi müüa,
tehti protokolliga selgeks Narwa kaupmees
Boris Morosowile. kes mainitud artikliga tegi
äri oma kaupluses.

Kreenholmi NMKü
ja „Astra“ — 4:0.

Neljapäewal Võistlesid Narwa linnaspordiwäljal jalgpallis S. Minkowi
gune ja ta ei taha alati just sinnapoole karikawõistluste sarjas Kreenholmi
kanti minna, kuhu sa teda lüüa tahad ' NMKU ja n-ü. „Astra" meeskonnad.
Mäng lõppes tagajärjega 4:0 (3:0)
ja mõnikord juhtub nii, et paar-ckolm
meest tõstawad jalga aga pall lipsab NMKU eduks. Peetud mäng ott mõel
salakawalasti siiski nende wahelt läbi, dud ühtlasi ka B klassi sarjas.

del, siis pallimängul oleks hoopis tei
sem jume. Muidugi, pall on ümmar

alustati E. palwel politsei poolt juurd

Unustus on karistataw, ütles politseinik
Narwas elutsewa Peeter Fominile, kes pea-

Aasta eest toimitud Vargus, mil

lest Vast nüüd politseile teatati.
Mõni päew tagasi teatas Tudu

linna wallas elutsew Mathilde L e p as a a r ametiwõimudele, et 1932 aasta
suwel warastati tema korterist lukus

tatud kapist, walewõtme abil 43 kr.

wäärtufes pesuriiet. Naine palus
ametiwõime waraste kindlakstegemi
seks koostada protokoll. Mis põhjusel
ta seda ei teinud kohe peale Vargust,
waid nüüd, kui terwenesti aasta sündmuses möödunud, jääb arusaamatuks.

Heategew pidu Soldinos.
Laupäewal, 30. sept. korraldab Zoala

tuletõrjeühing Soldino rahwamajas
peoõhtu, mille puhas sissetulek läheb
tuletõrjewahendite soetamiseks.

Iõhwi naiskodukaitse pidu
laupäewal.
Laupäewane päew möödub Iöhwis
naiskodukaitse peo tähe all, muidugi,
kui just mitte palju pühapäewast päe
wa lisaks ei Võeta. Pidu algab kell 8
õhtul. Olgu siin nimetatud juutlikud"
ettekanded, mis peol ettekandmisele tu

lewad. Ja need on: .Tule koju* (rah-

wawiis) ja „Igatsus" (Türnpuu) —
pr. Nelke'lt; kaks soololaulu — hra
Lukken'ilt; Viiuli soolod — hr. Pihla

tusloa uuendamatust unustusega wabandas,
ning koostas mehele protokolli rahukohtunikule

puult; tants „Walss" — pr. Kas-

esitamiseks.

tade koor" — hra Schelbachi juhatu
sel; grupi tants ja weel palju muid
tantse. Einelauda juhatawad proua
Pettäi ja hra Tomson.
Järgneb tants, muidugi igal juhul
ja momendil, kui aga on waba aega.
Ja mis lõppude-lõpuks wälja kujuneb,

Kerjakott ei ole kerge Sellest ei hooli aga
Karl Kask ja Heiudrlch Hahn, kes järjest ini
mesi tänawal tülitawad raha mangumisega.
Politsei juhtus üht mängimise juhust nägema
ja koostas mõlemale protokolli.
Olid joobnud. Awaliku kohta joobnud ole

kus ilmumise eest ootawad karistust Aliide

Pärn, Aleksander Dedow. Woldemar Elja.
Sergei Pahow ja Aleksander Pawlow, sest
protokollid on juba rahukohtunikule saadetud.

bergilt; eesti rahwatantse; „Kohwiran-

see selgub — peol. Kutseid saab weel
naiskodukaitse juhatuse liikmetelt.
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Nr- 106.
Soovitakse osta heas korras

Elan nilUd

PIANIINOT

Salme t. 2 (Tuisu ma(as)

Dr.

..Sevilla1'

„Ähto‘*

„Talur"

20 tk. 40 senti.

50 gr. 100 senti.

MNeegusn

25 . 35 ,
25 . 20 ,
25 f 20 ,

„ETK nr. 1”
..Kotkas"

50 M 80 ,
50 • 60 .

Dr. V. IMv.

Piibutubak:

Tripper, siifilis ja naha*

„MesikäppM — 50 gr. 40 senti

TALU

JVarva leaaler ,FõiiIcjas‘

Kõrguspäike.

umbes 37 hekt.

Laupäeval. 30. septembril 1933. s. kell 8.30 õhtul

Annd

Teateid saab Jõhvi alev. Turu

RAHVAETENDüSENfl

SULARAHA”.

Soovitakse omandada

toiduainete

Draamastuudio teaatri
ringreis.

„Õnnelik Sakarias'*. JM
RAHVAETENDÜSENA

liifT.

August Milk’i komöödia 4. vaat.
Näitejuhi: Karl Otto
Dekoraator: Josep Karell.
Kadrinas, kolmap , 4. okt. s. a.

Agapetuse kolmeväatustlne lustmäng.

Pääs 25 senti. Pääs 25 senti.
Ohtu! kell 8

Rakveres, neljap., 5. „ ,
Kundas, reedel, 6. „

ESIETENDUSENA

..Heitsid lampidega”.

Salme tän. 1.

kudujat
suure löö peale.
Villase töö tundmine

tunduvamalt odava
mini kui mujal.
Töö eest pikaajaline
vastutus.

. Petrov

H.s. TEKIiA

Narvas, Tallinna mnt.
15
■ nr.nr.15—2.
■

Elan nüüd
Suur tän. 15

■ Suurel
arvuleri
erihinna
hinna-1
Suurel arvul
alandus.
■ alandus.
■

Harvas, Peetri Dl. 8.

Silmaavsl

Esimene kinnine

perelzonna^cžitu di. I KisiU
EESKAVAS: koori* ja soololaulud, balett, näidend jne.

Lõpuks tants. Algus kell 9 õhtul.

Sissepääs liikmetele perekonnaga maksuvaba, võõrad — ainult
liikmete soovitusel ä 50 senti.

Vastuvõtmine ärip. 9—2 p.

Pühap. 10—11 e. !.

Kella 5-e tee,

Elektrlrav. Kah. Diathermia.

f,lLMARiSE“ ruumes
Kristlik Noorte Naisühingu

Lõikuspidu
pühapäeval, 1. okt. s. a. kell 20.00.

Pääsmeic1 saada A.-s. „V Ila’ äris ja K. N. N. ü. büroos,

Rüütil tän, 24 kella 10—12. Pääsme hind 75 semi.

Kõrg. päike.

1-sest septembrist kuni

Di. Kiiss.

N.-ZZesuv, Luha t. 6, tel. 31.

veluur,

Igal äripäeval 10"—1 ja

5-7. pühap. 10-11.
Suur t. 20. Telef. 212.

foto - ai ei j ee.
Valmistan igasuguseid fotokunsti alasse

puutuvaid töid oma ateljees. Välja
sõidud kutse peale igale poole. Pildistamised päeval ja kunstliku valgusega.

Hinnad odavad!
Austusega Ed. Pääro.

Hai:-. W- |a s
* Wastuwõtmine
Joala tän. 19, Sinka majas
Juhkentaii apteegi kõrval
iga päew kella 11—l ja 5—7.

öökuubede Jaoks
sallin vaipade jaoks,
voodri rips,
melanees,
kunststld,
villased ja halka
vaibad,
mööbliriie,

Artpäewadel
Narwa-ISesuust:
Kell
7.30 (Peetri platsile)

Narmast:
10.30 (Peetri platsilt)

. 13.35 (rdt.-juamaü)
. 20 45 (rdt.-jaamast)

madratsi riie,

värvilised riided,
värvikoellsed
riided,
pleegitud ja
pieekimata riided.

Kudumislõngad,
õmblusniidid,

villane ja puu
villane vatt.

Sõiduhinnab: Peetri p!otüle35 s.,
raudteejaama 50 senti. Õpuriteie FV. Kotschnevü aurulaevandus
25 senti.

KuisiD

lupupeefud Jõhvi Ja ümbruskonna
rahvale, ei olen avanud. Jõhvi ale'’
virn, Turu pl., pr. ‘Brüchi maias

ülikondade, palitute ja
daamide ning laste
kleitide jaoks,

muutmiseni.
Litntpidaja A. Hek.

Pühapäewadel
Narwa-Iõefuust:
Kell
9.00 (Peetri platsile)
1300 (rdt.-jaama)
19.30 (rdt.-jaama)
Narwast;
Kell
9.35 (Peetri plaiüti)

Rilistin

ta-Dara-li
Aurulaeva sõiduplaan
19. sept. kuni muutmiseni.
Äripäevadel

Narva-Jõesuust s
kell 6.45 homm.
„ 14.20 (2.20 p. I.)

wormib ja wärwib
daamide kübaraid

Narvast;

Dr. LW

uuemate moodide koha

delle müüa. Töö 59 snt.

Pühapäev, ja pühadel

Sugu- fa nahahaigused

alates. Narwas, Posti

Narva-Jõesuust:

Wastuwõtminä igal äripäeval

hommikul kella 8—9 ja
õhtul kella 5—8.

kell 12.20 päeval

selt. Ka moodsaid mo

kell 8.15 homm,

tänaw £8—2.

. 11- -

„ 18 — (6 õht.)
Narvast:

Vajatakse

kell 9 30 homm.
„ 12.15 päeval
. 19.10 (7.10 õht.)
Söiduh1nd:

Vestervalli t, 27, krt 2
müük wäiksel ja suurel arwul, ühes koju toomisega iga

sugustes sortides ja pikkustes. Kohapeal saab kohe

Telef. 196.
Uste- ja naistehaigused.

ostja soowil lõigatud elektrisaega igasuguseks pikkuseks Vastuvõtmine on igal äri
maksuta.

Norwas, raudtee juures, Kreenholmi ülekäigu kohal. Teief. 120.

Mihkli laat
Rakveres

on 4. ja 5. oktoobril.

Tel. 195.
Erahaigele vastuvõtmine:

Kreenholmi haige
majas 12—1 ja 5—6.
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Wõit j
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nr.

1 JU

1 1IÖM

Pilet 1

Wõit

Pilet

nr.

nr

1 nr
I

8

6

60
107
126
128
143
208
225
237
247

88
14
16
34
2
98
22
48
99
78
32
4
70
10
64
97
42

386
419
492
502
521
532
535
544

1

7

557
578
592
607
613

650
686
705
707
717
719
762
813
823
829
832

850
858
864
900

72
66
46
25
96
43
3

9
24
86
67
20
50
58
21

55
92
45
17

54

906
926
941

944
960
962
1007
1030
1057
1102
1110
1123
1130
1151
11591162
1174
1229
1291
1345

28
89
82
8
26
61

12
71

40
80
19

29
31

44
51

65
57

96
49
77

1368
1376
1403
1409
1438
1450
1464
1546
1567
1580
1594
1604
1615
1661
1677
1711
1715
1752
1757
1787

36
30
68
58
74
23
60
76
41
73
67
36
35
75
33
38
11

63
53
63

1789
1811
1849
1812
1937

1966
1971

2047
2015
2163
2194
2240
2264
2278
2326
2344
2404
2414
2451
2463

95
84
100
84
27
52
69
81

59
94
83
5
47
13

87
62
85
80
91
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Cru pansion
ja maakoht 1. aprillist 1934. a. wäljareutida ühes

kalapüügiõigusega Pühajõe jões. Põllumaad —
17 hektari, heinamaad — 46 hekt., karjamaad —
11 hekt., kolm puuwilja aeda — 3,5 hekt. Pansionis

20 tuba täieliku sisseseadega. Teateid annab G.
Elissejewi wolinik Tallinnas, Köhleri tän. 16—10,
teles. 308-35.

Ed. Hendrikson*i kõrgem

Miin ja nailDDidau tas.
Õppetöö algus 2. oktoobril 1933. a.
KAVAS: 1) Teoreetiline majandusteaduslik üldosa;

2) Kaubandus-aritmeetika; 3) Kaubanduse,

tööstuse ja panganduse eriasjan-

dus ja raamatupidamine; 4) Liht, Itaalia,
Saksa, Ameerika ja Inglise-Prantsuse raamatupida
mine; 5) Bilansside teooria,- 6) Kaubanduslik kirja

vahetus ja 7) Seadused, õppetegevus kestab 6
kuud. Lõpetajad saavad lõputunnistuse. Lähe
maid seletusi annab ja osavõtjaid registreerib
„Põhja Eesti" raamatup. hra. ]oh. Veidendamm
Narvas, Suur k 1. kõnetr. 65. Samas ka õppe

kavad saadaval.

Kursused on lühiaegsed kursuste reg. ja töötamise määruse .R.
T.* nr. 32— 1931. a. alusel Koolivalitsuse poolt luba ud.

Märkus: Ee'mise kursuse Iõ3e'a)ail palun Informatsioonide
saamiseks pöö a-a samme.
Kõ'gil kursustest osavõtta soovijad palun ilmuda esmaspäeval,
2. okt. kell 19 00 N. E. S. „ilmarise“ kollasesse saali.
Lugupidavalt Ed. Hendrikson kursuste juhataja.

Uhe veeühisus vajab

kiüiiikatiijaii
Tulla Uhe külasse, Eduard Kreenman'i juurde.

1 kl. 40 snt, II kl. 25 snt., sõja

väelased liitrite ettenäitamisel

kes ka nõusi peseb.

I kl. 20 snt., 11 kl. 13 snt., Iap;ed

ja koolilapsed (kooliaja kest

Raadio ringhääling. "Sk

Võõrastemaja .Tsentral* Narvas. vusel) I kl. 20 snt, II kl., 10 snt.
Laupäeval, 30. septembril.
Narva — Tõrvala (Smolka): I kl.
17.15. Reklaami Ja heliplaate. 18.00. Välismaist päevauudiseid.
Müüa
30 snt., Ii kl. 20s. Narva—Riigi: 18.15 Heliplaate. 18.45. Kodumalsi päevauudiseid. 19.00. Päe

kudumisemasin
laius 60 sent 10 klass.
Narvas, Lääne t. nr. 5—9.

Dr. I. Iiilir.

5-

o. t:

Vajafakse

MID!

1 kl. 25 s.. 1! kl., 15 s. N,-Jõe valehe toimetaja E. Jalak: Nädala välispoliitiline ringvaade.
suu—Jaht-klubi 10 s. Kohaliku- 19.30. ülekanne Tartust. 1935 35. avalik raadio-õhtu .Estonia”
dele ekskursantid. (mitte vähem sinises saalis. Lõpuks kuni 23 00 vana ja moodsat tantsumuu
kui 20 inimest) hinnaalandus sikat.
20 protsenti, sissesõitnud võõ
rastele — sõiduhlnd hinnaalan
Pühspäeval, 1. oktoobril.
duseta. Bagash 10 kllogr. 12 s
7.25 Jumalateenistus Niguliste kirikust. 9.00. Kontsert hellKoerad ja jalgrattad ä 10 s.
piaaddelr. 10.00 Postimehe toimetaja Juhan Jälk: Tähelepane

kuid Soome reisilt. 10 30. Heliplaate. 10 50, Põllumajanduslikke
tea'eid. 1100. agr, N. Masso: Meie piimakarja tootmise võime ja
selle kasutamisevõima-usi. 11.30. ülekanne maaomavalitsuse
Suurema äri omanik vajab tege>aste kongressilt .Estoonla" sinisest saalist. 16 00. Ülekanne
ÜENÜ korraldatud kergejõustiku võistlus elt staadionilt. 17.30.
Tallinna jaoks alalist
Kohtunik Rutherfordi kõned. 18.30. Reklaami ja heliplaate 1845.
Päevauudiseid. 1900. Lugemlstund. 19.30. Heliplaate, 20.00. üle
kanne Tartust 20.05. Kontsert. Juh. R. Palm. 21.30. Vana tantsu
muusikat heliplaatidelt 22.15. Moodsat tantsumuusikat

jõhvika

Esmaspäeval, 2. oktoobril.

Linnavalitsus. Linnas, dr. A. Kressi k.,

õmbleja juure.

KOkKuostjat.

Suur t. 20 teisip. ja reedel

Soovitav maalt.

Teatada

1815, Heliplaate. 18.45. Kodumalsi päevauudiseid. 19.00. üle
kanne Tartust 19.30. Ins. F. Olbrei raadiovestlus. 20.00. Üle

Tallinn, Kodu tän. 19—3.

kanne Tartust. 2005. Kontsert heliplaatidelt. 21 00. AJavifte-muusikat heliplaatidelt

□□□□□□□□□□
August Rosenvald

päeval kl. 3 — 5 ja 7 — 8;
pühapäeviti kl. 12—1.

15 .

, 15.30 (3.30 p. I.)

Pühapäevi! kella 12 1.
Walge tänav nr 5

Dr.ll.laMv,

nimekiri.

aja jooksul väljavõtmata võidud loetakse kirikule annetatuiks.
Juhatus.

14.30 (raudteejaamast)
20.45 (raudteejaamast)

Sise-, laste-, suguosadehaigused.

Narva-Jõesuu ev, luf. usu SL Nikolai koguduse
poolt 24. sept. s. a. väijaloositud võitude

VILLASEID RIIDEID

värviline flane'1,
baiks,
vateliln,

Kell

Narvas, Tuleviku tän. 17.

Soovitab

13.00 (raudteejaama)
20.00 (raudteejaama)

DiJi Dirito
Teccfczzx

autobuss sõiduplaan

ja 6—7 õht.

Pühapäeval, 1. oktoobril 1933. a.

Juhatus.

Ma-h

Ja ka üht kinda kudujat.

Võidud antakse välja igal kesknädalal kella 7—8 õhtul, ko
guduse palvelas, Luha tän. 21, kuni 24. oktoobrini s. a. Selle

(Lusti apteegi vastas)

Laupäeval, 30. septembril 1933. a.

4-toaline

peamiselt villaste jakkide peale

soovitav.
Narvas, 4. Uusküla tän. 21 * 293

Keilasepp

Pääsete eelmüük: J. Roosipuu kaubamajas — Suur iän. 24, H
Võhma keliasepaärls — Joala tän. 16 Ja teaatri kassas 2 tundi

Sissepääs ä 50 senti.

Vajatanse

seerimise tõttu teen
kõiksugu

Pääsed: 1 kr. — 35 senti. Õpilased 25 senti.

N. E. S. „ILMftRiWE“.

PÄRN.

Töö kulude ökonomi-

Lavastus: G. Vilman. Dekoratsioon: V. Peil.

CUBA
Välja üürida puumajas soo

Vajatakse vilunud

võib ka vähese kaubaga olla.

(Tuisu kaupluse vastas).

Aug. Mälgu komöödia 4. vaatuses.

enne etenduste algust

kauplust,

Narvas,

ktllmpa Md

K-Järvel, laupäeval, 7. „ „
Konjus, pühapäeval, 8 „ „
Algus kell 8 õhtut.

Möbleeritud

pl. 2. Lihakarnist.

BjR

Pühapäeval, I. oktoobril s. a. kell 3.30 päeval

hundi koera kutsikad.
TeateU saab 6. Pee'ri t. nr. 26,

suur.

_9

Pääs 25 senti. Pääs 2& sent,‘

müüa — paremad sordid.
Paemurru t. 31 Narvas.

üürile anda.

■■ ■■

haigused.
Vastuvõlt 10—1 ja 4—7.

õunapuid

Raudvoodi fa voodisfrm.
Samas ära anda noored

1. tuba ja köök.
Näha võib Narvas, Rakvere tn.
Narvas, Moonaladu t. 6—4
nr. 20 kella 3—7 õhtul.
Samas müüa kummut ja kupp Naiskutsekooli lähedal linnas.

muua

E. Ebermayerl ja Fr. Cammerlohrl komöödia 3 vaat.

ja noori

korterid

Jõhvi läheduses hea

Vabaduse t. 29, telef. 208.

Kes neid on proovinud — jääb nende alaliseks tarvitajaks.

ff

Muua

4—6 krooni eest kuus ära anda
Vastuvõtt kl. i/29 —1/2IO 1« 10 kl. vähem. 50 cm. laius.
kuivad Ja soojad
Pakk. slt. ,J. K." all.
kl. 3—5 p. I. Telef. 312.

Pabörossitubakad:

..Standart"

kudumismasinat

Naishaiguste eriarst.

Müügil:
Paberossid:

Ja

Marjapõõsale!

kl. 6-7.

Teat. slt

o. -tt JSaxra Kixlwt«alUü«iaa" feSfeftb

17.45. Heliplaate ja reklaami. 18.00. Välismaisi päevauudiseid.

Väljaandja: O.-ü. «Narva KlrtaataalUümHi ■

