TELLIMISE HIND:
1 kuu postiga 50 senti

3 kuud „ 190 „
6 , . 280 ,

1 aasta . 550

Tellimisi wõtawad wastu
kõik postkontorid.

Kuulutuse hinnad: 1 millim. 1 weerul kuulut kül
jel 3 senti, lehe tekstis Ja

eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole
hinnaga. Kuu*utusi võe
takse wastu lehe ilmumise

TOIMETUS ja TALITUS: Jõhwis, Rakwere tän. 7-a Telefon 43 }a Narvas te*. 34. Tegevtoimetaja Roman Hoona.

Jõhwis, neljapaewal, 16. nowembril 1933. a.

Me 126.

„Koit“

edpäewal kuni kella 12.

V aastakäik.

JK3äP* Täna, 15. nov, viimast päeva „AASTALAAT“ ja II. „TahaKSin kordni olla mureta"

K6n«traat 2-44.

Suurte kulude peale vaata
mata hinnad harilikud.

Neljapäevast, 16. nov. ja edasi. Suurepärane eeskava!

WMM11-51 siotl.
Algus Äripäeval
k. 6 p , pühapäeval

ju.,,»nb MARLENE DIETRICH

kel?. 3 j>.

Kassa awat. pool
tundi enne algust
kuni kella 10 õht.

maailma süüvima

armastajana
tiimide filmis

(Ülemlaul). Helisuurjilm Hermann Sudermanni ilmakuulsa romaani järele.
Marlene on võrdlemalu. Iialgi ei ole fa olnud nii võluv ületades seekord iseennasll öhe ilusa naise elamusi, kes kirgiiselt siirdub armastusest armastusse. Armastus on ta elu... ihade armastus,
südame armastus ja armastus, sündinud ohvrimeelsusest ja halastusest. Marlene — ta on tähtede täht „Laulude laulus".

II. Prantsuse laulu uuestisünd
Ijfcuusihuline luuluduhitilm.

(Zelleade I

III. Nädalaringvaade.

„Seo öö kuulub meile.'.
,1002 ööd“ Ivan Mosshuhhln.

€>ümbumissuvm maapall.

‘M.aailma viimased uudised.

Peab olema võimalus erakonnajuhi ümberwalimiseks,

15 m. sügawusel a&uw wahiputka läks põlema.

ütleb Narwa keskerakond.
ftf«xz>wcz feesZzemžz. jooksikuid oi olnud*

Wing tappis Kukruse kaewanduse töölise.
13. nowembril leiti Kukruse all- gituse tagajärjel. Arvatavasti jäi
maa kaevanduses mao-alune vahi- mees valveteenistusel tukkuma,
putka leegitsemas. Sealt lähedalt ning wahiputka süttis tema käest
leiti surnuna kaewanduse vaht maha langenud põlevast paberosWladimir S m i r n o w, W a. vana. sist. Tekkinud tulesuits tegi arwa-

Tuli kustutati ja Smirnovi laip tawasti mehe nii uimaseks, et ta
toimetati maaalusest kaevandusest ta ei oskanud teed leida pögene-

wälja. Selgus, et mehe käed on miseks tapva vingu eest, vaid ta

saanud tule läbi kannatada. Arsti lauges putka lähedale maha.

tõendusel sai S. surma wingumür- —

Kirjanik O. Luts tuleb Narwa.

Vabadussõjalastee.
Teatame, et rongikäiguks kogumine

kõigile E.W.L. Narva osak. liikmetele

on Kooli t. nr. 6, 15. skp. kell IL. Il
muda barettides ja käesidemetega.

Osakonna usaldusarst on dr. med.

A. Doilow, Uus liin 12. Tasu liikme
tele ja nende perekondadele liikmekaar

di ettenäitamisel arsti juures 50 s.,

haige kodus 1 kr. Juhatus.

Esineb kunstiklubi kirjandusõhtut. «Kevade" autor — eesti

Kindr. Larka Narvas

lugeja lemmik.

Kolmapäeval saabus hommikuse
rongiga Narwa vabadussõjalaste juht

Narwa kunstiklubi „Boheemlas- napäewa ^Eesti populaarsemaid kirründ" on saavutanud kokkuleppe kir- janikke. Kes ei tunneks Lutsu „Kewa-

janik Oskar Lutsuga wiimase det" ja ^Tootsi lugusid — need on nii
Narwa sõidu asjas. Esialgseil andme- loetawad ja populaarsed, et neid tuntel kirjanik saabub Narwa lähemail neb iga hallpea ja iga koolijütski.

päewil, mispuhul korraldatakse kirjan- Kus kohal ja mis ajal kirjandusdusöhtu, kus lugupeetud kirjanik ja õhtu peetakse, pole weel selgunud,
humorist oma tööde jn kirjanduslike Igal juhul teatatakse sellest müürileh-

märkmetega esineb. tedega ja kuulutustega.

OskargLuts on waidlematult tä- —

Bfarwa leaalev.
Laupäewal, 18. nowembr. 1933. a.
kell 8,30. õht. läheb jälle rahwaetendusena Ed. Künneke operett 3. waat.

tasu väike. Õppinud tööline teenib
waewalt 120 senti päevas, kuna al
gaja vaevalt suudab teenida leiwa
raha.

Wigastatud sõjameeste ühingu

moodsat muusikat, huumoriküllast teksti

Narva osak. loterii lõpploosimine

Pühapäewal, 19. nowembr. s. a.
kell 11. hommikul läheb hommik - rahwaetendusena wiimast korda — hooaja
parim komöödia 3. waat. «Sularaha",

mis käsitleb tänapäewa ärimeeste
mahhinatsioone. Pääs 15. snt.

Kell 3,39. p. l. läheb jälle seni
suure menuga läinud Aug. Mälgu ko

möödia 4. w. «Neitsid lampidega"
— rahwaetendusena.

Kuna uute lawastuste pealetule
kul «Neitsid" warsti mängukawast
wälja kukub, siis rutaku kõik, kes pole
weel käinud, pühapäewasele rahwa-

etendusele. Teaatribüroo.

Kolmapäewaks oli Narwa tööbör
sis registreeritud 543 töötatöölist.

Läinud aastal oli 15. now. töötute

arw Rarwas 912 inimest. Seega on
tänawu töötute arw 369 inimese wõrra
wäiksem eelmisest aastast.

Töötellimisi on tööbörsile tulnud
metskondadest. Vajatakse umbes 300
töölist kraavide kaevamistele ja puude
saagimise töödele, ent wastawate jala

nõude puudusel ei saa töötud neist
töödest osawõtta. Ühtlasi on ka töö

.Skating*
Algus äripäevi keil 8,
pühap., kell 3.

mes, Salme t. 2. Peawõit on raha
line. Piletite hind on 10 s. ja neid on
saadaval osakonna kantseleist ja ühin

gu liikmeilt. Loteriist saadaw puhas
tulu läheb vaesemate sõjainvaliidide
toetamiseks.

Aktused Narwa koolides Läti
riigi aastapäeval.
18. nowembril korraldadakse kõigis

Narwa koolides Läti vabariigi 15-aaspäewa puhul aktused. Aktustel esine
takse kõnedega Läti riigi asutamise ja

Vabadussõjalaste presidendi
kandidaadiks kindr. Larka.
Võrus peeti pühapäewal vabadus
sõjalaste liidu lipuönnistamise pidu.

Seal peetud kõnedes anti selgesti
mõista, et vabadussõjalaste liidu
presidendi kandidaadiks on kindral
Larka.

Jõhvi „maskihooaeg" algas!

Palun kodanikke, kes soovivad

Laupäeval, 11. now. peeti tuletõr
je ühingu ruumes 'sama ühingu kor

Maleva puhkpillide orkestris mängida
kaasa, ilmuda reedel 17. nowemb. kell
18.00 Maleva staapi nõupidamisele.

A. Veske
Narva Maleva orkestri juht.
puhul lehvisid Poola konsulaatide us
tel Poola lipud. Ka Narwa konsulaadi
ees, missugune asub Tuisu majas, leh
vis aastapäeva puhul Poola lipp.

Naiskodukaitse Narwa jsk.
teateid.
15. ja 16. now. kell 15 Maleva
staabi ruumes korraldatakse võileibade

Valmistamise kursus. Osavõtt tasuta.
16. now. s. a. kell 20 korraldatakse
sealsamas hõimu-öhtu ettekannetega.
Saadaval tee võileibade ja küsistega.

lestada püstitõusmisega surnud liikmeid

juht walitakse 3. aastaks otse kongressi

Alekander Kaasikut ja Aleksander Uuseni. Pikema ülevaate keskkomitee te
gevusest andis erakonna peasekretär

poolt. Narva osakonna nõudmine on,

Hugo Kukke, kes oli selleks puhuks
kutsutud Narva. Kõneleja peatas pike
malt majandusküsimuste juures, püü
des äranäidata uue majanduspoliitika

aega.

aktusest osavõtmine.

raldusel hooaja maskipidu. Tujutösieks
olid alguseks serveeritud hooaja tant
sud. Peale selle algasid lavalised ette
kanded, kus suure menu osaliseks said

pr. M ä ll o juhatusel kja kaastegevu
sel eriti sümpaatne ^Tirooli tants" ja

muste juures kõneleja peatas lühemat

Hitler wõtab üle
Hindenburgi ameti.

Rahwas sattus tujju, nagu ikka

Peol viibisid kõik Jõhvi seltskonna

maapäevad kaotatawat täielikult. Kogu

riigi hariduslikku ja kasvatuslikku elu
hakatavat juhtima ühest keskkohast. Ole-

wat koguni võimalik, et riigipresidendi
ja riigikantsleci ametid ühendatakse.

Nüüd

Neljapäeval algab Narvas laste

toitlustamine. Esialgul antakse sooja
toitu 150 lapsele. Toitlustamise vunktid avatakse Kreenholmis ja Tallinna
maanteel, kuna Jaanilinnas avatakse
punkt hiljem, kui läbiviidud ruumide

et juht walitakse edaspidi keskkomitee

poolt, millest osawStalfid ka maakon
dade esindajad. Kuid nii, et erakonna
juhi võiks igal ajal keskkomitees ümber

valida.
Koosolek ei pooldanud nende juh
tide tegevust, kes erakonnast kõrvale
jäävad siis, kui erakond valitsuse tüüri
juures ei ole.
Narwa komitee tegevus ja ka tei
sipäevaõhtune koosolek näitas, et Nar
wa keskerakonnas lahkhelisid ei ole.
Täiendawaid valimist komiteesse lah-

kunud majaudusliidu tegelaste ase
mele ette ei võetud. Komitee jääb
töötama endiselt 8 liikmeliseaa, kuhu

kuuluvad: J. Hansing, E. Tuppits,
T. Käbin, K. Maasik, J. Luts, J. Wälbe, S. Kapper ja W. Mustek.
Koosolek oli kõigiti asjalik ja kes
tis kella 8 kuni keskööni.

on viimne aeg kasutada juhust.

I

Vabadussõja Mälestamise Komitee
loterii piletite müügi eest loositakse

5. dets. s. a. preemiaid. Rahatasujad
omandavad iga 10 loterii pileti müügi
pealt ühe

preemiavõidu kindlasti
Preemiateks on:

Uus lõld^aulo,

tuskrunt Nõmmel, jahipüss või õmblus
masin, kirjutuslaud või türgitiivan, hulk
hõbe asju jne jne.

Vabadussõja

Mälestamise Komitee suurloterii piletite
järgmine eelloosimine on

tähtsamad tegelased.

Laste toitlustamine algab

wastu resolutsiooni, kus nõutakse üle
riikliku kongressi kokkukutsumist, kesk
komitee ümberwalimisi ning põhikirja
muutmist selles osas, kus erakonna

Preisi ülemvõim Saksa föde

ratsioonis kaotatawat. Kogu politsei
statawat keskvõimu alla. Osariikide

«Apaschide tants".

sarnastel juhtudel, alles kesköö paiku.

konna konstruktsiooni ja keskkoha ümber

korralduste juures. Koosolek wöttis

konna esimehe K. Podrätsikuga.

A. Larka Narwa tuleku põhjuseks
on Liidu Narwa osakonna awamise-

Programmilistes küsimustes ei tul
nud koosolekul ette niipalju waidlusi,
vaid waidlused keerlesid rohkem era

sest erakonnast lahkumised Tallinnas
keskerakonnast ja mujal linnades oli
põhjustanud ka juttu lahkumistest Narwas. Koosoleku avas Narva komitee
esimees J. H a n st n g, kes palus mä

häid tulemust. Poliitiliste päevaküsi

Meskutfe muusikantidele.

Poola 15. aastapäeva

Töötud...

Kino

peetakse 26. nowembril osakonna ruu

val 14. now. „Ilmarise" kollases saa
lis. Huvi koosoleku wastu oli suur,

mas wastuwõtmas vabadussõjalaste
liidu Narwa osak. liikmed eesotsas osa

iseseisvuse kohta.

«Õnnelikku reisi" — mis täis ilusat
ja tüüpe ning karaktr. koomilisi tantse.

kindral A. Larka. Wiimast oli jaa

Rahvusliku Keskerakonna Narwa
osakonna üldkoosolekut peeti teisipäe

22. nov.
Võitudeks: kr, 1000, 200, 100, 50,10 jne.

Loterii peavõit kr. 20.000.--

remonteerimine.

Kolme päeval ja neljapäeval! Kaks viimast päeva!

EELTEADEl Järgmises eeskavas I

Jnimono ilma nimola. Ka"rvernTr Kraus.

«Nunna kaksikelu"

Pat js Pataschon politseinikud

õde Angelika tuntud romaani järele. Nunna-ilu-

Palju naeru. Palju naeru.

duse draama, makstes õnne ja rahuga oma patuse
armastuse.

Ar 12*.

7T
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Kus on oowuhesol IstoAu.

Tcuswa päikese maa noorpaar. üühiiealeib

'Peipsist "Viru rannikuni.

tins
Nojah, vaat, asi on ikka sarnane,
et ega iisaklased ei taha praeguseaja
..linnakultuurist" maha jääda. Korral
davad igasuguseid tantsu-ja seltskond
likke kursusi.

Muuseas nii tantsukursuste peakor
raldajaks on keegi noorim pedagoog.
Sama pedagoog klappis suure vaevaga
tantsurühma kokku, kusjuures olid kõik

teretulemast — ^koorekiht" jn maa
noored

Kursused arenesid algul kõigiti hästi
ja üksmeelse tähe all, oga korraga tuli
>ee noor pedagoog huvitavale ideele.

Ta poolitas tantsurühma kahte ossa,
edasijõudnud — «koorekiht", mahajää
nud — maanoored. See on igatahes
sellega seletatav, et see noor pedagoog

ei soovinud seda näha, et ka maanoo
red neid samme pidudel tantsiks, mida
„ koorekiht" tantsib.

Vabadussõjalaste registreerimist

EWL Zõhwi osakonnas
toimetatakse igal äripäeval h-rade E.

Riiklik hoolekanne on pehmendanud kodutute laste olukorda. Pildil New-Uorgis Persest(sjtsts asnw kodutute tütarlaste kodu, kus orwud on sirgunud nägusateks tütarlasteks,
nagu pildil näha. Muinasjutt peretütrest ja tuhkatriinust on täitunud...

Saiki, F. Lutsu ja H. Lille ärides.

Peekoni- ja wõihind tõusnud.
Laupäeval, 11. novembril notee
Jaapani Prints Uao-Tse abiellus kõrgemasse aadlisse kuuluva preili Nitsu Le Tanuga.

riti eksportwõi hinnaks 163 senti kilo

Laulatustseremoonia koosnes igiwanuft suguvõsa kombeist.

gramm. Seega eelmise nädala hinnaga

sordile 64 senti, 2. sort 59,55 ja 51.
Teistel sortidel jäid siseturuhinnad.
Seega on peekonihind tõusnud 1 sendi

Rahwa-aktus 28. now. s. a.

võrra kilolt.

teisipäeval, 28. novembril s. a.
Päevakohase kõnega esinevad kind

ral A. T S n i s s o n ja hr. K. Podrätstk. Peale selle kõnelevad veel dir.

W. S õ e r d ja hr. T. Käbin. Ak

tuse kavas on ka ettekandeid solisti
delt, koorilt ja orkestrilt. Sissepääs
kõigile vaba.

vabadussõja algpäeva mälestamiseks

Rahvamaja avatakse 3. detsembril.

.»u finl toimiti köit seltskondlikud

koaskäimifed, koosolekud ja peod, osu

tus juba arenenud seltsitegewusele
kitsaks. Pealegi olid kooliruumid tal
vel, mil seltsidel kõige suurem vaja
dus avalikkude ruumide järele, kooli
tööga kinni Kohalik UENU osak. kor
raldas kooliruumides küll järjekindlalt
referaat- ja klubiõhtuid, kuid pidusid
võis korraldada ainult koolivaheaega
del k. pühade puhul.
Arvestades sellega, ostis kohalik
tuletõrje ühing möödunud talvel Wa-

lastr tarvitajate ühingu maja ühes
zuurekuuluwa maaga. Iuurcehitusega
on nüüd nimetatud hoonest valminud
nägus seltsimaja. Kulusid ehitamisel
on läinud võrdlemisi vähe, niisuguse
suure ehituse kohta. Materjal ühes ehi
tuskuludegu on läinud maksma umbe

1500 tr. 'Ka võlgu pole ühing seltj
maja ehitamiseks teinud. Riisugu!

väikese kuluga toimetulemist võib pi
dada tulemuseks, et kohalikud taluni

kud on veod tasuta teiuud, samuti
on seltsiliikmed aitanud läviwiia tasuta
lihtsamaid tõid. Ehitamist on toetanud

rahaliselt veel ainult Järve vallava
litsus 70 krooniga ja Walaste UGNU
osakond 200 krooni suuruse summaga.

Seltsimaja avatakse juba 3. dets.
Avamispeol mängitakse H. Raudsepa
«Wedelworst".

11.750 põllumeest müünud
rukist.
sel kokku ostnud juba 6700 tonnt rukist,

1O0 prots. sellest hulgast, mis ostmisele

kuulub. Kaebeid ostu kohta siiamaale
pole olnud.

„Selle üle fui ei tarvitse tõesti muretseda! Käitu
aga võimalikult loomulikult, siis peetakse sind nii
küinii hulluks. Muide on meie sarnadus enam kui
üllatav, kindlasti ei tule kellelgi meele kahelda, isegi

siis mitte, kui pead end natuke teisiti Üleval kui
mina seda senini olen teinud. Palju tõsisem näib
sellevastu küsimus, kas suudan mina sind sinu osas
vastavalt asendada. Pean küll arvatavasti töötama,
kas? Ning see on raske".
„Nojah! Selle järele, mida nüüd nimetada tööks.

Olen «Bukaresti Päevalehe" kirjasaatja. Pead lii
kuma igalpool, kus aga midagi on lahti. Siis kirju
tad sellest mingi lolluse ja asi on korras. Peaafi —
iga laupäev too raha ära!"
„Püüan pidada meeles! Nüüd aga lase käia!
Rõiwastu lahti! Meie ei tohi aega kaodata!"
Rolf näis veel nagu kõhklevat, ent Harro ei
annud talle enam mõtlemiseks mahti.

„Ruttu! Ruttu! Walwur võib tulla iga silma
pilk."

kindlasti kuu pärast lagast?"

«Selles võid olla kindel. Ma ei kavatse kur
jasti kasutada su vennalikku truudust."
Koridoris kuuldusid sammud.

«Nägemiseni", hüüdis Harro rõõmsalt. «Tunne
end flin hästi."
Kuid Rolfil ei olnud sugugi hea olla.

„Harro", ütles ta väsinult naeratades, «luba
mulle, et saa ei tee midagi ohtlikku, muidu nad
löövad su surnuks ja siis sa ei saa mind enam siit
lunastada — nagu ennist leppisime kokku."
«Su mure minu elupärast tõepoolest on liigu
tav ", naeris teine, «kuid ole üsna rahul, hoidun
riskimast oma elu ja tervisega."
Ta kummardus veelkord rõõmsalt naeratades

mis läheb maksma umbkaudu 1000

detakse juure veel umbes sadakond lii
get. Uhisusse ostetakse kaupa umbes
2’/2 miljoni scndi väärtuses. Liikmeile-kaubatarwitajaile otsekohest hinna
alandust ei tehta, vaid maksetakse os-

tupreemiaid, mis, olenedes äri läbi
käigu tulukusest, võivad tõusta kuni

kohe raamatute väljalaenamiseks. Seni

nüüd avatav kaitseväelaste majan

nivaid isikuid. Eeloleval kevadel ta

külas raamatukogu ei olnud. Raama

hetakse ühisuse põhikirja muuta selles

tuid saadi seni lugemiseks ainult Järve

dusühisus, kust ostja võib leida kõike,
mida majapidamises ja ametialal tar-

valla avalikust rahvaraamatukogust.

wis läheb: koloniaal- ja pudukaupa,

ka reservväelast.

Vaatamata, et Narvas on võrd

5 protsendini. Samuti liikmemaks kan
nab 8 protsendilist diwidenü. Ühisuse
liikmeteks võetakse kõiki tegewwäes tee

osas, et liikmeteks võib vastu võtta

kontoritarbeid, nahka, riiet, metallkau-

Iõhwi—Kukruse waheline kõrgepingeliin kokjalakfe ära.

Kas eksitus wõi sihilikkus?

Jõhvi alevi ja Kukruse waheline
elektri kõrgepinge liin, mille kaudu omal

ajal sai alev walgustuswoolu KohtlaJärve riikliku põlevkivitööstuse elekt
rijaamast ja mille kasutamine lõppes
sel puhul, kui möödunud talvel Jõhvi
alev läks üle a°s. Eesti Kiviõli elektri
seltsi walgustusvoolule, on muutunud
nüüd ülearuseks. Ja nimetatud liini

Arusaamatusega alanud käsipallisesoon. Järelkaja

NMKU — NTHK korwpallimatshile.
Selle kohta, kuidas Narva spordiasjades tihtipeale leidub nii mõndagi,
mis pole korras, oleme nii mõnigi kord

võtnud sõna. Kuna aga mõningad
väärnähted, mis korraliku asjaajamise
juures ei tohiks esile kerkida, siiski veel
spoctlaskonda häirivad, osutub mööda
pääsmatuks siiski veel nende juures
peatuda.

Mäletawasti möödunud pühapäe

ära.

vased käsipalliwöistlused tekitasid Narva

R Moikow lahkub Narwast.

Nimelt kõrvaldati Kreenholmi NMKÜ
ja NTHK vahelisel korvpallimängul

esitas linnavalitsusele teenistusest lah
kumise palve. M. sõidab lähemal ajal
Tallinna kuhu jääb pikemaks ajaks.

Kreenholmi kesktormaja mängust eba

Narva linna tehnik R. Moikow

millise hulljulge tembuga oli saanud hakkama. Kõik
võis ju minna teisiti, kui oli kavatsetud. Kui nüüd—
Nagu elektrist tabatuna ta hüppas püsti ja söös
tis ukse juure.

«Harro, Harro, tule tagasi, unustasin sulle mi

sportlaste hulgas rohkesti paksu verd.

õigelt, milline asjaolu oli otsustava
tähendusega selles mõttes, et NMKU

asja juure — ma ei ole teie tagajärgedega meie
asjus just väga rahul, ei, mitte põrmugi rahul! Arst mängis erutatult oma instrumentidega.
„Tegin, mis võisin", pomises ta segasena.
Doktor R kehitas õlgu.
«Sellest mulle ei piisa. Tahan näha tagajärgi".
«Tagajärgi?" kordas Helbing kuivalt. '
«Jah, tagajärgi, muidu ei ole teist mingit kasu",

dagi öelda", kisendas ta kriiskavalt.
Harro seisis väljas koridoris jutledes valvuriga.
Viimane jäi kõheldes kuulatama.
«Ta tahab teile veel midagi öelda, kas soovite
minna tagasi?"

ütles võõras karmilt, ja näis tahtvat oma tera

„Ei, ei" tõrkus Harro ja astus välja aeda.

«Seni on kindlaks tehtud ainult kaks juhtu".
Doktor R raputas halvakspanevalt pead.
,,See ei ole midagi, sootuks mittemidagi, mu
armas sõber. Minu teised agendid on saavutanud
palju rohkem. Peate olema teinud midagi valesti."

Ütlesime ju teineteisele kõik mis vajalik. Tal on
igatsus — muud midagi!" Naerdes sammus Harro

wäljakäigu poole. Kindlasti ta ei oleks olnud nii
rõõmus ja muretu, kui oleks viibinud koridoris hetk
kauemini. Siis ta nimelt oleks kuulnud, et ta vend
tagus nagu hullumeelne vastu ust ja möirgas lak
kamatult:

„Sind ähvardab surmaoht! Harro! Surmaoht!"
Harro Hamsa istus mugavasti nõjatudes taksiautos ja suitsetas sigaretti.
Järgmisel päeval pärast seda kong nr. 34 elanik
sai esmakordselt selga hullusärgi.
15.

Riided vahetati palawliku kiiruga.

„Harro", ütles Rolf rusutult. «sa tuled ometi

kuna ühisus hoolitseb sisseseade eest,

ja praegu on ühisusel liikmeid juba
üle 200. Kui kauplus uksed avab, loo

lemisi suur garnison, puudus seni ko
hapeal vastav ühistegeline ettevõte.
Kaitseväelaste tarbeid on seni müügil
olnud ka erakauplustes, kuid üsna pii
ratud arvul. Selle puuduse kõrvaldab

Rolf kuulis, kuis võti keerati kaks korda ringi
ja langetas nukralt pea. Alles nüüd ta taipas,
27.

gunowi majas end. öllepoe ruumid.
Remont teostati majaomaniku kulul,

asutamisekoosolek peeti oktoobrikuus

laste tuletõrje ühingule 50 eksemplari
suurune raamatukogu. Ka kohapealsed
organisatsioonid on võtnud endile üles
andeks raamatukogusse raamatute mu

ja sulges enda järel ukse.

kriminaalromaan.

jateks palgatakse eraisikud, kuna ühi
suse juhatus ja revisjonikomisjon on
moodustatud kaitseväelasist. Ühisuse

krooni.

postid, mis on 5 sülda pikad, müüakse

välja maksetud 770.000 kr.
Rukkiost kestab veel kuni 15. dets.
s. a. Pakutavast rukkist tuuakse kokku

pa, kaitseväelaste tarbeid jne. Müü

Narvas sõjaväe majandusühisus, mis
hakkab tegutsema Tallinna samanime
lise ühisuse Narva osakonna nime all.
Kaupluse jaoks on vastavalt ümberremonteeritud Malmi tänaval, Tschu-

Neil päevil jõudis pärale haridusministeeriumi poolt kingitusena Wa

lammutamisest saadud materjali juhed, kavatseb kasutada alevi voolu
võrgu laiendamiseks. Kõrgepingeliini

arvult 11750 pöllupidajalt. Raha on

flrno Alexander’i

maja.
Käesoleva kuu lõpul avatakse

eksemplarttise raamatukogu.

on asutud nüüd ära korjama. Liini
omanikuks on Jõhvi alev, kes liini

Seni on riik teravilja kaitse seadu

ž)oMof

tzasomin läkitas Walastele Zo

retsemise. Uus raamatukogu avati

Walaste saab uue rahvamaja.
Alutaguse küladest on nüüd Walaste võtnud käsile seltskondliku uluciiüc soetamise. Juba möödunud talet hakati asjaga pihta. Koolimaja,

Uue UHitekauplufte asukohaks Malmi tän. Tschugunowi

võrreldes on või hind tõusnud 8
senti kilolt.
Samal ajal määrati peekonihind 1.

Põhja-Eestis on traditsiooniks saanud, et 26 novembril tullakse kokku
aktustele meeldetuletava vabadussõja algpäewi, kui määravat ajajärku
Eesti uueftsünni päevilt. Sellest traditsioonist on Jõhvis kinnipeetud.
Jõhvi ühisgümnaasiumi algatusel
korraldatakse ka tänavu rahwa-aktus

Sõjaväe majandusühisus Narva.

«Paluge härra Oalton sisse!" ütles dr. Helbing
oma assistendile. «Ja teatage kõigile teistele haige
tele, et ma täna enam kedagi ei võta vastu".
«Jah, härra doktor."
Arst heitis veelkord pilgu teatatud võõra nime
kaardile. „Kohtunõunik dr. Dalton" luges ta pikkamist. Nimi et öelnud kalle midagi. Küll aga mõis

tis ta kaardi nurgal vaevalt märgatava tähe T
tähendust.

Kui mõni minut hiljem dr. Dalton ja dr. Helblng istusid viimase töötoas vastamist, teadis Hel
bing täpselt, et ta külaline oli kardetud doktor R.
Doktor Helbing oli kummaliselt närviline, kuna võõ
ras sellevastu näis olevat äärmiselt ükskõikne ja
otsekui igavust tundes lehitses oma märkmikku.

,,Nii-stis härra doktor", algas ta, «et tulla kohe

vate pilkudega arsti nagu läbistada.
„Kui sageli tegite süstimist?"
„47 korda."
«Et ole halb. Kui sagedasti saavutasite tagajärgi?"

«Ei, härra doktor. Wiga ei ole kindlasti mitte

minus".

,,Aga millega seletate siis oma töö viletsaid tu
lemusi?"

Arst võttis end vägisi kokku.
«Usun, et ülihindate, nagu paljud teisedki, lepra
nakkusohtu ja -nakatawust", ütles ta kindla! häälel.
„On juhtumeid, kus näiteks keegi mees oli kolm
aastat leprahaige, ise aimamata seda ja pööramata

arsti poole. Kuid ei ta naine ega ka keegi teine
perekonnaliige ei haigestunud sellesse tõppe. Ja
ometi nad elasid aastate kaupa kõige tihedamas
ühenduses leprahaigega.

«Hm... ja... võib ju olla erandeid, nagu käesolevgi. Tegelikult on ast hoopis teisiti. Juba vanal
ajal oli teada, kui hirmsasti nakkav on pidalitõbi.
Mõelge las wõi piibli teadetele. Kuid täiesti üks
kõik — siin me ju kõneleme haiguse ülekandmisest
ühelt teisele. Teil aga on tegemist haiguse pistlaste
süstimisega otse inimese verre. See peab kutsuma
haiguse esile."

«Ei, seda ta ei pea mingil tingimusel. Nimelt
leprahaigete veres ei leidu kunagi leprapistlast.
Omalajal — umbes 70 a. eest — kadustd peami-

fai kaotuse. Meid ei huvita oletused

et kaotusNMKU-le oleks võinud

tulla ka siis, kui kesktormaja oleks lõ
puni mängu jäänud — see on spordis lõppeks ikka liig väheoluline, meid
huvitab vaid see, et üks mängija kõr
valdati võistluselt ülekohtuselt. See
on fakt. mis diskrediteerib meie võist

luste korraldust ja kohtunikke. Kui
mängijal on 3 wiga ja kui teise mehe

wiga arvatakse parema mängija ar

vele, mistõttu ta .4 veaga" välja
kukub, siis on see emb-kumb, kas sihi

likkus või võhiklus. Km see on vii
mane, siis võib vee! andestada —
igatahes aga tuleb panna võistluste
korraldajale südamele, et nad tulevi
kus hoolitseksid märkijate eest, kel on

normaalne silmanägemine. Kui see
aga on sihilikkus, siis näitab korral
daja sellega, et ta on kaugel sportli
kust fairnesstst ja see fakt juba ütleb,
et tõelistel sportlastel tuleks niisugus
test nähetest teha oma järeldused.

Jääme lootma, et Narva spordi
organisatsioonid käsipallihoooja alul
võtaksid tõsiselt spordi õilsaid põhi
mõtteid ja ühtlasi ka, et meil sellelaa

diliste asjade puhul enam sõna ei

tarvitse võtta. —e.
Pükspäewaie käsipall.

Pühapäeval peeti ühisgümnaasiumi

saalis käsipolliwõistlusi. Kreenholmi
NMKU ja Hokiklubi vaheline korwpalliwöifllus andis poolajaks seisu NMKU
kasuks 15:16, kuid löpuseisuks tuli

31:29 Hokiklubile, mille põhjustas
NMKU tsentri Libliku kõrvaldamine.
Naiste korvpallis NMKU lõi «Võitle
jat" nigelas mängus 2;0. kuna naiste

korvpallis Astra lõi kreenholmilasi
42:8. Korvpallis meistermängus Kait

seliidu spordiklubi võitis NMKU-d
57:10, võites seega esmakordselt kari

ka, mille andis üle võitjale Narva
maleva pealik major J. Lepp.

Margust Narmas.
— Põhja tänaval elutseval Vol
demar Tensingil läks kaduma majahoovilt vankriratas ja veetorud. T.
kahju 165 tr.
— Jaan Punn teatas politseile, et
tema elukorterist Uus liin nr. 40 vii
sid vargad ära 15 kr. väärtuses puutööriistu. P. ei tea varguses kedagi

süüdistada.
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Maamees pussitas
linnapveilit.
Jooming 6. Pccfri iänawal lõppes werfself.

Pepowfea küla taluperemees D JGebedew ISi
Clga Katinskajale vaske neahaawa vindu.
Esmaspäewal, 13. nowembril
kella 2 paiku p. l. toimetati raskelt

metsamüügi eMraha, tegi oma tuitawa Katinskaja juures Metsamüügi
liikusid. Sattunud tugewa wiinaauru

6. Peetri tän. nr. 27 elutsew Olga

alla, haaras mees taskust pussi ja lõi

kellel elukardetaw pussihaaw rin
nus, sai haawata omawahelisel

neiule sügawa haawa rindu. Nagu

gistati pussitajana Narwa walla
Popowka küla talupidaja Dimitri

Kuna mees oli liialt joobnud, siis

haawatuna Narwa linnahaigemajja

Katinskaja. Selgus, et neiu,

sellega joomingust osawõtjate silme all

Kaitstliidu aktid kaalides.
Kaitseliidu 15. aastapäewa puhul
korraldati Narwa koolides wastawaid

Ühisgümnaasiumis korral

dati aktus laupäewal 11. now. esimese
tunni asemel. Kõnega esines koolijuha

luges ette „Kaitse Kodust" päewakohase artikli.

del, 10. now., ka esimese tunni asemel.

L e b e d e w.

ei läinud politseil korda teda kohe ülekuulata, maid ta toimetati wanglasse.

Awaköne õpetaja G. M a t t o l t, kes
märkis ära, et elame poliitiliste tömbtuulte mail, kus tormipuhangud nii
sagedad. Et tormides mitte murduda
ega häwineda, selleks wajame sitkust
ja seda wajalikku sitkust kodanikule

Mees paigutati Narwa wangi-

ka politseile kallale, ent wiimastel läks
korda teda rahustada.

elukorteris korraldatud jooming, millest

Hiljem ülekuulamisel tunnistas

Võitis osa arwult 7 isikut. Popowka

mees pussitamises end süüdi, kuid pussi
tarwitamise motiiwe ta esile ei toonud.

küla taluperemees D. Lebedew, kes sai

Piiril tabati salakuulaja.
Käis teateid kogumas teede, sildade ja telefonide kohta.

Wangistati Wenesse minekul.
S. now. k. a. tabati Narwa taga piiril Gsndushi metsas tund

mata isik, kes oli minemas Eestist üle piiri N.-Wenesse. Tabatu nime
tas end Artur K e r g e'ks ja esitas ka isikutunnistuse sama nime peale.
Asja uurimisel aga selgus, et ta õige nimi on Aleksander M ol o k, 22 a toana. Tehti kindlaks, et ta oli salaja üle piiri tulnud Ees
tisse 2. nowembril k. a. naaberriigi luureasutuse ülesandel selleks, et
koguda teateid Walga ja Wõru maakondade maanteede ja sildade, sa
muti ka telesoniwõrgu kohta. Molok luges oma ülesande juba täide
tuks ning oli tagasiminekul Nõukogude Wenesse. Läbiotsimisel leiti ta
juurest süütõendawaid materjale.
Lähemaid üksikasju peetakse esialgu awaldada warajasekS.

kus näidatakse silmi Poola kaitseliidu
elust.

püüab anda kaitseliit.

Teisena rääkis õpetaja V. P e r e,
peatudes üksikasjalisemalt Narwa kaitseliidu tegewuse käsitlemisel tema al

Venelane Pawel Mjasnikow on

mees lapse pea suurust kiwimürakat.

kohtus peksmise pärast. Ühel aprilli
päewal sattus M. tülli naabriga, Mi

Tulemus oli sellane, et Lipnikow toi

hail Lipnikowiga. Viimane, olles rõõm
sas tujus, leidis kojuilmumisel, et M
oli tema maalapile püstitanud posti
See wihastas meest niiwSrd, et ta raius
posti maha.

Sel momendil kui L. oli ametis

posti raiumisega, tungis Mjasnikow
Lipnikowi kallale ja peksis wiimase
põhjalikult läbi. Peksmiseks kasutas

metati kodukohast Narwa wallast Sohonje külast murtud küljeluuga Narwa
linna haigemajja.

Nii sattus Mjasnikow kohtulaua
ette. Ta ei tunnistanud end süüdi
peksmises ent tunnistajate seletus ei
olnud mehele kasuks ja ta mõisteti ra
hukogu poolt 1-aastaks wangiroodu
ühes õiguste kaotamisega.

Politseile teatas Tapa reserw-konduktor Leopold Rotkenger, et temalt
warastatud kaubarong nr. 316. Rak-

were jaamas seisu ajal raudteewalitsuse poolt Väljaantud lamba
nahast kasukas, mille wäärtus temale
teadmata. Konduktor warguses kedagi
kahtlustada ei tea.

sada inimest. Piduliku noorte koonduse
awas Mag. S p e e k, kelle korraldusel
ka traditsiooniline tuli põlema süüdati,

orkester ja siis kõneles weel pr. S.
K a p p e r.
Narwa Noorte Kotkaste malewa on

kujunenud juba tugemaks organisat
siooniks.

lausega: „Valgust ja soojust-! Selle

Narwa naisfelts korraldab käsitöö-ja keedukursused.
Narwa naisseltsi korraldusel algawad esmasp., 20. now. kästtöökursused.
Neil kursustel wõetakse teadusliku põh

jalikkusega läbi — pesuõmblemine tikandus, Villaste esemete kudumine jne.

Ja et majapidamise teadusi kõigist
küljedest haarata, siis samal ajal algawad ka keedukursused, kus eksperimen

Nälg.
Uhe lahkunu märkmikust.

Vassilij Volgin*)
Olime kõik näljased. Ammu pol
nud me naernud, kuid täna oli meil
ülilõbus Meid ajas naerma wäike,
kuueaastane Vowka. Lugu oli nii:
Vowka seisis ahju juures, wahtis ahnesti kollakaspruune kiwe ja ütles:
— Telliskiwi näib kui leib.
Esimesena naeris poolhalwatud isa.

Ta naer oli hüsteeriline ja kriiksuw,
nagu metslooma hulgumine. Isa nae
rule seltsis kopsuhaige ema kahwatu
ja kähisew naer. Neile Vaadates puh
kesime naerma ka meie Vowkaga. Naerflme meeletult, hingetuseni, miskipärast

hoidudes naermise ajal waatamast
üksteisele. Meie nälginud näod, nae
rust moonutatud, olid jubedad ja kui
me naersime, sulgesime me silmad nagu

linnud, kui nad laulawad.
♦) Wasfllij Nikiforow-Wolgin on Nar-

was elutsew wene ltrjanik, kelle tööd on tun
tud mitte üksi meil, wald ka wätjaspool Eestit, kuna W. on omandanud korduwalt auhindu oma nowellide eest.
Elatub Wolgin kesisest ajakirjaniku-leiwast,

olles Narwa ja Tallinna wene lehteqe kaas

tööline. Tõlkija.

taalsel teel lahendatakse köögipoliitika
pölewamaid päewaküsimust.
Kursust juhatawad wilunud instruk
torid.

Kursustest osawõtjaid registreeri
takse Rattassepa äris. Suur tän; a.-s.

»Villa" kaupluses — Peetri turul ja
Kabeli äris, Ioala tän.

teelane Kangro, et teadmata kelle poolt

samas majas elutsema Valja Tuwikse
kampson 4 kr. wäärtuses. Vargus on

möödaminewa kindla elukohata ja
tööta isiku poolt.

Narwa taga tahetakse piir
panna joomisele.
Narwa walla karskustegelased saat
sid Eesti karskusjuhtidele palwe kong
ressi kokkukutsumiseks. Nimelt tahetakse

kokkukutsutawal kongressil leida abi
nõusid Narwa tagustes Valdades alko

Pummeldamisel kadus
taskust raha.
Mõni päew tagasi läks Narwas
pummeldamisel taskust kaduma 30 kroo

päewi! suurem wargus. Vabriku sise- nud sees, leiti hiljem, et kõik uksed on
musest wüdi ära 6-hobusejõuline elektri- lukus. — Vargusest on teatatud Nar-

mootor ja kuus masinrihma, mille wa kriminaalpolitseile.

liu

k« linad aita
Teedeministeeriumi tingimused.

Teedeministeerium annab teada, et dusliini alg-, wahe la lõpupunktide
nimetusega; kui kaua aja peale soowitakse ühenduse pidamiseks luba saada,

isikutel, kes soowiwad kestwa autobuseühenduse maanteedel sisseseada, wõi
kelle lepingud lõpewad 1. aprillist 1934.

autobuste arw ja nende tüübid, kas
uus wõi pruugitud ja iga autobuse
kohta HP.; istekohtade arw ja kaal.

a., tuleb wastawa kirjaliku soowiawaldusega Teedeministeeriumi maanteede
ja ehituse osakonna poole pöörata hil
jemalt 25. nowembr. 1933. a. Soowiawaldused peawad sisaldama: soowi-

Lepingu tingimused, nõuded postiweo

kohta ja wabade liinide nimestik on
saada Teedeministeeriumis, Rahukohtu

awaldaja nimi, eesnimi ja elukoht;

tn. nr. 1, kella 13—15, wõi kohalikest

otstarwe liiki: kas reisijate wõi kauba-

omawalitsustest.

weoks; sõiduplaan ja hinnad ühes ühen-

Laste muinasjutumaa
on

pühapüewal „Tendiless“.
Pühapäewal kell 5 kogunewad lap
sed Naisseltsi ruumesse. Kuid need ei
ole siiski päris harilikud lapsed, maid
muinasjutuprintsesstd, haldjad, isegi
noori Vanakurja jüngreid on seal hul
gas. Ja kõik tulewad laste maskeraa
dile Naisseltsi.

Kõik lapsed wõiwad lakata „ise"
olemast ja olla, mis keegi soowib. Ja
peale selle wõiwad lapsed süüa küpsi
seid niipalju kui keegi tahab.
Maskeraadile tulemisest teatada
Naisseltsi juhatusliigetele.

kriminaalpolitseile.

Skarjatina wallas asutatakse
muuseum.
Skarjatina walla Vene haritlastel
on lähemal ajal kawatsus asutada
kohapeal muuseumi. Muuseumi asutamise küsimuse tõstis ülesse kohapealne

Konduschi küla haridusseltsi esimehe taltsutamisest tuli üldine
lööming.

Politseinik sai haavata. Püssikuulid põgeneja pihta.

õpetajaskond. Asutajail on kawatsus

Pühapäewal tungiti Skarjatina

Konduschi seltsimajas mingisuguse küla

muuseumi kogude ajaloolisi Vene kirje

wallas Kondushi küla rahwamaja peo
saalis rahurikkuja Vangistamisel koha
likule politseikonstaablile Iulius Ger

„tähtpäewa" puhul tantsupidu, mille
korraldajaks oli Kriwasoo haridusselts

ja esemeid.

Peetri walla elanik A. Siig teatas
ametiwöimudels, et tema heinakuurist

on teadmata kelle poolt ära Viidud
laudu ja pöletispuid. Omaniku kahju
20 krooni.

Tabati tagaotsttaw.

man n i l e kallale, kusjuures korrawalwur sai kergelt wigastada.

Hiljem tabati küla wahel kallale
tungija, kelleks osutus Aleksander

Krasnow, kuid mehel läks korda
politsei käest end wabastada.

Põgenemisel korrawalwuri eest tu

listati Krasnowi tulirelwadest, ent
mees pääses terwena. Tulirelwa ka

Narwa kriminaalpolitsei tabas mön-

sutas kohalik piiriwalwur ja kaitseliit

daaega tagaotsttawa kurjategija Joh

lane Anton, kes ruttasid abiks po

annes Grünthali. Mees paigutati
trellide taha.

hu... me korjaksime seda suurte kotti

sime üksteisele ja Vaikisime nagu kok

raskesti hingas em \ kuis wastu akent

Aga jahu asemel sajab lund.... imelik.
Siis pööris ta näo järsku meie poole.
Ta pärani silmis oli hullumeelne läige.
Ändke leiba! käratas ta ja sirutas
Välja käe.

sadas haprat lumetangu ja krigises

Leiba ei ole, sosistades wastas ema,

tänawlatern tuules.
Vaikuse katkestas Vowka nutt.
Näljase nutt on sama jube, kui ta
naergi. Ta on ühetooniline, masendaw
ja üdisselõikaw nagu öises metsas kül
metama looma kaebehääl. Äcewuses
kummardus ema ta üle ja küsis:

ligi paar aastat, pandi toime neil on arusaamata. Kuigi wargad on käi-

holi tarwitamise piiramiseks.

Äkitselt, kõige tugewama naerupuhangu ajal me ootamatult waata-

kuräägitult. Naer katkes kui rebitud
niit ja toas walitses hääletu Vaikus.
Nii hääletu, et selles oli kuulda, kui

roowa- lauatehases, mis seisab juba Mil wiistl margad wabrikusse pääsesid

jaamade Vahel 282 klm. elutsew raud

Warastatt puid ja laudu.

Daamid JKS majapidamisteadustes

Millal toimus wargus?

Politseile teatas Sonda—Kiwiõli

ni raha. Mees ei tea kedagi warguses
süüdistada. Ta teatas rahakadumisest

käik kujunes sündmuseks, mida oli
tänawatele waatama ilmunud mitu

lusega.

Narwa-Iõesuus asuwas a.-s. ,Na- wäärtus kogusummas 1000 krooni,

Warastatt linu ja kampson.

Pidulik kooswiibimine 3 algkoolis.

aastat tageii aset leidnud Euroopas
ja Eestis. Deklamatsiooniga esines n.
k. E. E r n i t s. Vahepeal esines jälle

Aronit.
Kes siin süüdlaseks jääb, selgub
igatahes politsei poolt alustatud juurd

omawoliliselt puude saagimises Narwa-

Jõesuu elanikud Voldemar ja Kons
tantin V i t s u t i d ning Vold. Pukk.
Konstantin Vitsut, kuuldasaades

Wargus oli pandud toime, kuid uks oli lukus.

elutsema! August K i i k i l restoraanis

järele esines orkester. Vahepeal pidas
malewa wanem K. M a a st k päewakohase kõne, seletades pidulikult noor
tele neid suursündmust, mis olid 15

Narwa linna metsawahi Mihkel protokolli koostamisest, leidis, et siin
A r o n i palwel wõeti politsei poolt on tegemist auhaawamisega ja palus
Vastutusele linnale kuuluwaft metsast politseid selles wastutusele Võtta

kasukas.

Hooitd lotkad austasid wahadusvõitleiaid.
Narwa kaitseliidu 15. aastapäewa
puhul oli Noorte Kotkaste Narwa malewa poolt korraldatud 3 da algkooli
ruumes pidulik kooswiibimine, kuhu
noored kotkad ilmusid rongikäigus läbi
linna. Rongikäigu ees liikus kaitseliidu
malewa orkester, mille tõttu seerongi-

mis töi suuri sekeldusi kaela.

Warastatt elektrimootor.

arwatawasti toime pandud öösel mõne

Pildil- W-n- kiii.st.

Tegid ..metsatööd-,

Konduktorilt warastatt

on lukustamata saunast Varasta

Lõputulemuseks küljeluude purustamine ja kohus.

PUHapäewal, 19. now. on jumala

gusaegadel.

tud ropsitud linu 5 kr. wäärtuses ja

püstitas posti, teine raias uha.

Kell 14.00 kontsert-aktus 4. üksiku jalawäe pataljoni õppesaalis; õhtul samas
pidu näidendiga ^Kosjasõit", algusega
kell 20.00.

dus Iõhwi tuletõrje ühingu ruumes,

laupäewiti ei ole teoreetilist tunde,
korraldati kaitseliidu aktus juba ree-

kopsudmi.

majja.
Esmaspäewal oli Olga Katinskaja

19. nowembril ISHwis.
Laupäewal, 18. now. on kinoeten-

Narwa tööstuskoolis, kus

hiljem haigemajas selgus, ulatab haaw

teenistus Iõhwi kirikus naiskodukaitse
ja kaitseliitlaste wannutamisega. Järg
neb paraad ISHwi turuplatsil kl. 13.00

K.-l. ISHwi malewkonna 15. aasta
päewa pidustused korraldatakse 18. ja

taja ja 5-k. klassi õpilane E. Munak

pummeldamisel. Politsei poolt wan

Teel wangimajja tungis pussitaja

Kaitseliidu wannutamine, kontsert-aktus peo-õhtu.

aktuseid.

dega ja isa-ema teeksid leiba... leiba...!

asetades oma kondised käed risti rin
nale.

Valetate! Teil on leiba. Ma tun
nen leiwalöhna!
Kuuldes sõna „leib" wäike Vowka
puhkes waljusti nuuksuma.
Ema, tahan süüa.
Hüütaw haaras oma peast kinni ja
langetas näo tummalt lauale.

litseile.

Nagu kohapealt kuuleme, olnud

Emakene, kallis, ära tee, anus ta
ma et ütle enam, ei ütle.
Nurgasistuw isa ei pööranud mil
lelegi tähelepanu. Ta tardunud pilk
eksles aknal ja ta kahwatunud huuled
pomisesid:

Taewast ei saja jahu.. sajab lumi...
ei ole leiba, ei ole.

Ma Võtsin meeletu ema ja aseta
sin ta Voodi. Ta huulte Vahelt immit
ses werd. Uks piisk kleepus mu käe
külge. Voodis jäi naine rahulikuks.

„SWr''.

Minastanud olekus hakkas

seltsi kassapidaja Peeter Krasnow
peol lärmitsema.
Kuna wiimane ähwardas esile kutsuda

suurema löömingu, siis oli sunnitud

konstaabel P. Krasnowi wahialla
wõtma. Seda nähes tormas Vahis
tatu wend Aleksander Krasnow ühes
teiste külapoistega

korrawalwurile kallale.
lüües politseinikule hoobi näkku, et ai
data selle läbi Vennal põgeneda.
Hiljem kohtas politseinik külawahel

A. Krasnowi. Viimase Vangistamisel
tekkis rüselemine. Enne kui politseile

jõudis abiks piiriwalwur ja kaitseliit
lane, rabeles mees enese politseiniku
käest lahti ja

põgenes hoiatuspaukudele Vaata
mata.

Kuigi mehel õnnestus põgeneda,
tuleb temal lähemal ajal wastust anda
kohtus. Teda ootab õige raske karistus.

Lapsed, kullakesed... näljased... andes
tage, sosistas ta ja ta hääles kajas lõp,

Tõde ja õigus

laps, pannes oma käed ümber ema

paitamme, see pooleldi kustunud sosisklew hääl. Tundsin, kuis miski tun
gis mulle kurku, miski mis tumestas
silmad ja sundis pöörama pilgu seina

— Kas ei tohi siis naerda, mu

põlwede. Ma ei küsi enam, ma ei taha

poole.

üha nõrgenewaist nuukseist:

wäike, wastas ema, pöörates oma üm
margused, tardunud ja punased silmad
lapse poole ja sealt aknale, mille läbi
paistis lumiste okstega pihlakas tuisus.

süüa. Ma ei taha midagi. Tee mulle

Vowka astus ema juure, liibus ta
külge ja hakkas lõputult suudlema t«
nutetud silmi. Tuules kõikuw tänawIaterrt paiskas tuppa õudseid warje,
mis liuglesid hääletult kui tohutud

— Kullake, mis sinuga on?
Vowka peitis oma näo ema seeli
kusse ja waewalt katkestades nuuksu
mist, ütles: Miks teie naerate?

Ärge naerge, kostis laps kuidagi
Väga raja, lapfelikult-tösijelt. Teie —
te olete hirmsad, kui naerate.

Akna all, wanas tugitoolis istus
isa, wahtis tuisukeerde ja pomises oma
ette nagu joobnu:

— Ah, kui lume asemel sajaks ja-

Emakene, emakene, sa nutad? küsis

kussu-kussu!

Ennast unustades ema tõusis hüs
teerilise karjega ja sööstus Vowka kal
lale. Ta lõi teda rusikatega ja karwustas ta juukseid.
Olge neetud, te wõtate mu hinge
wälja, te piinate mu surnuks, saatanad. Olete mu risti löönud.

Lapsel oli wäga walus, kuid ta ei
nutnud.

mata õrnus. See oli kui tuule õrn

nahkhiired seinast seina.

Et rahustada last, ema wöttis ta

oma juure ja hakkas talle laulma.
Katkendlik, pooleldi sosistaw, pooleldi

rebenew oli see hääl, mis kõlas saa
bunud hämaruses, saadetuna lapse

on meie lehe lahu
tamatud kaaslased.

*..,<521 Kristus-lapsel oli aed

kus kaswis palju roose...*

Olen kuulnud ja näinud oma elus

nii mõndagi õudset ja jubedat. Nii
mõndagi, mis paneb seisma südame
ja mis toob laubale külma higi. Jube
on, kui näljane naerab. Jube on, kui
näljane nutab.
Kuid ei ole midagi jubedamat sel
lest, kui nälgiw ema laulab hällilaulu
nälgiwale lapsele.

Autori loal tõlkinud J. P.

Laupäeval, 18 nov. 1933 a

..VÕITLEJAS".

Laupäeval, 18. nov. 1933. a. kell 8.30 õht.

Tantsu vaheajal kantakse ette

.ÕNNELIKKU REISI'

„lkka hilja11.

NARVAS, )OALA TÄN. 14.

Hommik-efendusena viimast korda

liluilHItL

44

Kooli t. 6—4 ehk saapa ja

dega üürile anda. Teateid saab
Suur tän. nr. 28, krt. 5.

nahakaupius Hänilane,

Sohid vanem härra otsib

Peetri pl. nr. 6.

Algus kl. O õhtul

„Neit$id lampidega1*
Aug. Mälgu komöödia 4 vaatuses.

Narva Naisselts.
Narva Naissellsis algavad esmaspäeval, 20. nov.

pesuõmblus, ühes tikandusega, villaste esemete
kudumine jne. ja

Narva-Jõesuust:

Aurulaeva sõiduplaan
Äripäevadel

H
JVarm,

kuni 23. dets. s. a.

Narvas, Posti t. 51,

MUSLIINI, SITSI, FLANELL1, ROOTSI
RIIDED, KARDINAD. VOODRIRIIDED,
MADRATSIRUD, PÄEVATEKID, LAUD
LINAD, PÕRANDARI1DED, VATiTEKD,
MÖÖBLfRIIDED.

(Musta kõrval).

Kasukanahad
ja viltsaapad
kohale jõudnud.

*

1. Hänilane.

Narvast:

Kursuseid juhatavad vilunud instruktorid.

kell 12.20 päeval

, 15.30 (3.30 p. I.)

Slssekirjutamlne iga päev: Ratfasepa äris, Suur tän. A.*S
.Villa" kaupluses, Peetri turg ja Kabeli äris, Joala tän.
JUHATUS.

Pühapäev, ja pühadel

Ostu-mfiflgžžri Mi M m ii

. Il-- ..

„ 18 — (6 õht.)
Narvast:
kell 9 3) homm.

Rakveres.

„ 12.15 päeval
„ 19.10 (7.10 õht,)

Ostan, müün, üürln ja vahetan

grammofcne ja pluule
Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

Sõ1duhind:

1 kl. 40 snt., Il kl. 25 snt., sõja
väelased liitrite ettenäitamisel:
1 kl. 20 snt., 11 kl. 13 snt.. iap:ed

mõõbl., jalgrattaid ning majatarbeld.

ja koolilapsed (kooliaja kest

Sealsamas võtab „Esto-Band,i* orkestri tel

limisi vastu hra V. Vill.

HINNAD ODAVAD!

Saapa ja mhakaiplot

Narva-Jöesuust:
kell 8.15 homm.

Estonia

vusel) I kl. 20 snt, II kl., 10 snt.
Narva — Tõrvala (Smolka): 1 kl.
30 snt., il kl. 20 s. Narva—Riigi:

MM- I kl. 25 s., Il kl, 15 s. N.-Jõe
suu—Jaht klubi 10 s. Kohaliku-

Peetri pi. 6.

i

kui 20 inimest) hinnaalandus
20 protsenti, sissesõitnud võõ
rastele — söiduhind hinnaalan
duseta Bagash 10 kiiogr. 12 s.
Koerad ja jalgrattad ä 10 s.

Hinnad väljaspool võistlust. Palun veenduge.

« äusfuaegra J. gfpU1iS ®

Narvas, Salme t. 5. Telefon 34.
Vestervalli f, 27, kr# 2,
Telef. 196.

Laste- ja naisielH.
Vastuvõtmine on igal äri
päeval kl. 3 — 5 ja 7 — 8;
pühapäev!!! kl. 12—1.

Valmistab mait
sekalt ja ruttu:
Müüri kuulutusi,

N»E»ba!g«sle eriarst.
Vastuvõtt kl. Va 9 —Va 10 ja
kl 3—5 p. 1. Telef. 312.

Salme tän. 1.
(Tuisu kaupluse vastas).

T
ch

«st»

°o°

Sugu- ja nahahaigused
Wasfuwõtmln® ig«! äri-üc-v*1

Tule-, elu-, invaliidsuse-, murd-

hemmlkuf killa 8—9 jr?
õhtul kella 5—8.
Pühapäewll kella 12 1
Wssipe i.änaw nr 5

Hambaarst

varguse-, klaasi-, koduloomade*,
rahekindlustused.

Ui-

Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseitsidelt

on üle kolinud

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures,

Pikk 2, kõnetr. 109. : Esindajad igalpool.

kude vastuvõtmine on alanud.

Viru t. nr. 8,

w

Tööheadust tagab moodsamate masina
tega varustatud tööstus, mis võimaldab
kiirelt töötellijate soovide täitmist.

A.Villers,

°o°

jJST Raadio ringhääling. "5.

Kunsthambad.

Kolmapäeval, 15. novembril.
maist päevauudiseid. 19,00. ülekanne Tartust. 19 30. Ajaloo

lane J Ube Kuipalju kõneleb ajalugu tõtt? 20.00. ülekanne

Tartust. 20.05. Kaitseministeeriumi puhkpillide orkestri kontsert.
21.30. Vana tantsumuusikat heliplaatidelt.

Neljapäeval, 16. novembril.
17.45. Reklaami ja heliplaate- 18.00. Välismaist päevauüdlseld.

Johannes Aaviku
(niihästi uuendusliku kui ka ametliku

ja 20 Euroopa keelt
on müügil piiratud arvul
„Põhja Kodu11 talituses.
Samas võetakse vastu tellimisi neile raamatuile.

fc>lo~r ateljee»

Iigiapeefud Jõhvi Ja ümbruskonna
vahvale, ei olen avanud Jõhvi ale*
vis, Taru pl., pp. Hviicht majas

Valmistan igasuguseid fotokunsti alasse

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

Hinnad odavad!
Austusega Ed. Pääro.

OOD
OO
OO

Ceatan
Jõhvi ja ümbruskonna elanikele,
et olen oma

elektri-iihuusti
ül. Danüevslty.

Wastuwõtmine

1815. Hellplaafe 18.45 Kodumaisi päevauudiseid. 19.00. üle Joala tän. 19, Sinka” majas
kanne Tartust. 19 80. Vann. adv. Arnold Susi: Tsemendi legemlmine. 20.00. Ülekanne Tarlust. 20.05. Kontsert. Juh. R. Palm. Juhkentall apteegi kõrval
iga pgew kella 11—1 ja 5—7.
21.80 Heliplaate.
Vastutav toimetaja August Rosenvald

Sõtduhinnad: Peetri ploKrle 35 s.,
raudteejaama 50 sent». Õpurttele
25 senti.

4
4

Kurnil
Hiit. agi la

9.35 (Peetri platsilt)

„ 13.35 lrdt.-jaomast)
„ 20 45 (rdt.-jaamast)

Teatan

tööga alanud.
Töötan igal äripäeval.

17.45. Reklaami ja heliplaate. 18-00 Välismaist päevauudiseid.
18.15 Hel plaate. 18.30. Põllumajanduslikke teateid 18.45. Kodu

Kell

4
4

LHarovi majja.

Vastuvõtt 10—1 ja 3-7.

13 00 (rdr.-jaama)
19.30 (rdt.-jaama)
Narmast:

<^b»

4
Jõhvis, Turuplats 7.
4
Samas müüakse kauemat aega välja4
lunastamatu vabrikusse saadetud töid.
4
1444444444444444444hi

<st>

PühapLewadel
Narwa-ISesuuft:
Kell
9.00 (Peetri platsile)

keele tundmaõppimiseks)

Vabriku esindaja
®o°

14.30 (raudteejaamast)
20.45 (raudteejaamast)

Kõrguspäike.

(fo

4>

Narmast:
10.30 (Peetri platsilt)

Keeleline käsiraamat

0*0

Narvas,

Kell

haigused.
Vastuvõtt 10—1 ja 4—7.
Vabaduse t. 29, telef. 208

4
4
A/s.
..LiRaprodukT
4
*
4
MõisaKülas.
4°
4
Linakelramise,
kudumise
ja
plee
ch
4
kimise vabrikusse linade ja tak

ooo

99

Kell 7 30 (Peetri platsile)
, 13.00 (raudteejaama)
, 20.00 (raudteejaama)

Dr. V. Lebedev.

lil 4 4 4f 4 4 4 4 4 4 4

ff

Hinnad väljaspool võistlust!

JUHATUS: Tartus, Rlfa tSn. 4 , kõnetr. r-44.

Aripäeooadel

Rarwa-ZSefusst:

I

Ä harvas, <Jc>ala ž. 2C, JwthUsalhali apteegi vastas. Jf

Tripper, siifilis ja naha

emm

1-sest septembrist kuni
muutmiseni.
Liinipidaja A- Hek.
N -Zõefus. Laha t. «, tel. 31.

RÜ

meesterahva kübaraid, triiksärke,
kaelasidemeid, kindaid j. n. e.

Dr.

Eesti Omavalitsuste Kinnitusse fs

ouiobufe sõiduplaan

Kohale jõud. suures valikus mitmesuguseid

Elan nlllld

Nimekaarte jne.

Sau-ii-ltaa

r
i karusnahke, i
Salme t. 2 (Tuisu majas)

Aruandeid,
Peopileteid,

Teated slt. ,2X3*.

Mr HHR m SBt WMM» M ■HBH

deie ekskursantid. (mlti« vähem

1 Jsrvä liilisluiliiisT

Väike perekond vajab
korralikku

Et kõigile jõuaks al
gan 13. novembrist

SÜDI, VILLAST, SAMETI, VILLAST-

keü 6.45 homm.
. 14.20 (2.20 p. I.)

keedukursused.

odavamalt kui enne.

SÜURES VRL1KÜS KÕIKSUGU KRUPR
MEESTERAHVA PALITU-)A
ÖLIKONNARIIDED, NAISTE
RAHVA PALITU-)A KLEIDIRIIDED.

A Kotschnev’i aurufaevandus

19. sept. kuni muutmiseni.

Pakkumised slt. „Maksja".

pühadeks,

Pääsete eeini. teaatrl kassas 2 tundi enne etenduste alg.

kdsitõõ-kursüsed:

Parandan igasuguseid

*

Eelisade: Laupäeval, 25. nov.
tuleb esietendusele ..Punane
kass*. Operett 3 v. revüüga.

Pääs 25 senti. Pääs 25 senii.

fl ajanäitajaid TUBA.

LINNAVALITSUSE LOAGA.

Lustmäng 1 vaat.

Pääsmed ä 30 s. JUHATUS.

mööbliga

Tõsi, mitte reklaam.

,.Pulma öö".

Kell 3.30 p. I.

väikest

Tähelepanu!

Tantsu vaheajal kantakse ette

E. Ebermayeri ja Fr. Cammerlohri komöödia 3 vaat.
Pääs 15 senti

telef. 127. 99

ära anda. Teat. saab

Pääsed ä 31 senti.

Pühapäeval, 19. nov. s. a.

Pikk tSn. 22,

ühes vee ja elektrivalgust, Samas äriruum ühes sissesea

Algus kl. S õht. Lõpp kl. 3 ö.

Pühapäeval, 19. nov. 1933. a. kell 11 homm.

tuba ja köök elektri ja
veega välja üürida.

3 tuba ja köök

1*1. ELLAND.

H. Vaks! operett 1 väät.

Ed. Künnecke operett 3 vaat. (7 pildis).
Pääsed: 50, 35 ja 25 senti.

korter,

nRI lõpetamise puhul

KIREI-QITI

3 rahvaetendust 3

„S ular aha

Südalinnas soe

N. E. S. ..ILMARINE'

NARVA TEAATER

öy«, JWarf* S3xla*B«**iW»«ae* ‘sftkfc

Puhtaid kaltse ostab
O ü. wNarva Kirjastusühisuse rr

lviikiheda.
Narvas, Salme tänav 5.

Praegu on
õige aeg uuendada
„AI. Teataja” tellimist
15. novembrist s. a.
Väljaandja: O -ü JVxrri KlrlaatialtUn** ■

