TELLIMISE HIND:

JM miimi MUMMI

Üksik number 4 senti.

1 kuu postiga 50 senti

3 kuud , ' 150 ,
6 . , 280 ,

Esimene ülesanne olgu

1 aasta „ 550

• ••]

Tellimisi wõtawad wastu

kõik po tkontorid.
Kublu'’Kse hinnad: 1 mii

lini. i wecrui kuulut kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja

eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põole
hinnaga. Kuu’utusi võe

Ilmub Jõhvis igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.

TOIMETUS ja TALITUS: Jõhvis, Rakvere tän. 7 a Telefon 43 ja Narvas tel. 34.

Ms 133.

= Tegevtoimetaja Roman Hoona.

ZöHwis, laupaewal, 2. detsembril 1933. a.

„Koit“
Kftmtr at 2-44

Täna ja edasi.

Illil. IM
omale

takse wastu lehe ilmumise

eelpäewal kuni kella 12.

V aastakäik.

ülihuvitav kahekordne eeskava. Sakea näitlejate valitud koosseis
kindlusta!» Teile eeskujuliku vaata mis väärse eeskava.

laltaades

Täna ja edasi.

lii õü Ml uile.

CHe Wallburg, Paul HärMper, Sežfy Bmaan, Harald

Claudet^e Colbert.

SPouIsen, £ee SParry, Sidele Sandvcck F. f.

mmti 10-53 sntf.
«Igas äripäeval

k 5 p , pOhapSevd)

kell 3 o.
Kassa awat. pool
tundi -nne «ig ist
kuni kella 10 õht.

„Fox Corporattonl“ v«lgush<»*ifitm. Narvalased, kes külastasite
möödunud suvel Üldlaulupidu Tallinnas ja kas soovite näha ja
kuulda end filmis, need kõik tulevad ja vaatavad laulupeo filmi.

III KURATLIK KOLMNURK. Draama.

„SUUR
BLUFF1
— kõik on vaid Komöödia.

Laul vslliab maailma.
Joseph Schmidt.

Oob Qeilete
Schaljaplni kaastegevusel

Hulk schlaagereid. Paso-Doble. Tabav ja teravmeelne Huumor. Hea laul ja muusika, hea lavastus ja mäng.

Raale selle „Fox« helifilm—ringvaade vene tantsudega, mis on filmitad Jaanilinna klnduse lähedal.

tfoZti-hooaeg mujal.
Küttejõu kaewanduse kauplusepidaja tapeti ühes naisega.

Hööwmõvlsukatele saagiks wäavlasju ja vaha.

Ööl wastu 30. nowembrit toi
miti Alutagusel julm weretöõ. —
Roimarite ohwriks langes Erra
walla Irwala küla kaupmees Alek
sander Osfipow ühes naise Matronaga. Mõrtsukad surmasid oma
ohwreid rewolwriga ja purustasid
nende pead wiie kilogr. kaaluwi-

higa. Asjast teatati kohe Rarwa

kriminaalpolitseile, kust kriminaal
politsei komiSsar G. Zeisig ja amet

nik £. Aansar ühes kohtuuurijaga
kohale, sõitsid.

hommikul kella 1(t9 poiku. Küttejõu

kaewanduse tööline Bõkowski, minnes
O. kauplusesse paberosse ostma, leidis
kaupluse awatuna ja kaupmehe ühes

naisega tapetuna poe ruumis. Ossipowi ja ta naise
laibad lebasid leti taga purustatud
peadega.
Kohkunult jooksis mees kauplusest wälja ja teatas roimast kohalikule politseiametnikule, kes ilmus kohale ja teatas
asjast kriminaalpolitseile.

Politsellisel vaatlusel selgus- et

»

Kunstinäitus.
Narva kunstiühingu 4. sügisnäitus
on awatud Rüütli tän. 24. homm. kella
9 kuut üht. kella 8-nt. Tänawusügisene

surmatud rewolwrikuuliga ning

Narva ja Jõesuu
ühendamine

kunstinäitus on kujunenud nii tööde mis Pidi tulema otsustamisele Va
bariigi Valitsuses kolmapäeval,
hulgalt kui kunstiliselt tasemelt erilist
lükati edasi, kuna. walitsus ei saatähelpanu määrivaks. Kuna kunsti-,
nnd kõiki andmeid, asja igaküLgseks
näituse kestvus wSrdtetnis lühike, siis
iga kunstihuroiline peoks wõimalikult
kohe püüdma selle näitusega tutwuneda.

UhiskauplAS Uuskülla.
30. now. awas tarwitnjateühing
.Tulu ' osakonna Uustüllu (3 tän.).
Uusküla asub linnast wäljas ja elani
kel on ühiskauplufed raskesti kättesaada

vad. Nüüd on tarm. üh. «Tulu" la
hendanud selle küsimuse, asutades osa-

konna Uuskülla. Uus kauplus on peaasjalikult kolonlaalkauplus.

Narwalafed wõiwad näha
maailma parimaid suusatajaid
Tali on käes ja juba palju noori
on näha suuskadel wäljas liikumas.
Kuidas suusatada ja kuidas õieti maailma parimad fuusameistrid suusatawad,

seda on näinud ainult Üksikud meie
hulgast. Aga ka Narma kodanikke huwitab see küsimus. Loomulikult ei ole
paljudel wöimalust sõita Välismaale
suuri wõistlust jälgima, kuid seda wõib

meie päewil näha kinos. Narma ma
lemai oli juhus saada Soomest kaks
wäga huwitawat õpetlikku filmi: l.

kaalumiseks. Rwüd on aga mater

jalid kõik koos ja walitsus otsus

tab asja reedesel koosolekul kind
lasti.

SGSR«i rongid hiiinewad
uiatasa.
Nõukogude Wenemaa söidurongid
ei jõua peaaegu kunagi õigel ajal Nar

ma jaama. SSSR'i sõidurongide hili
nemise tõttu ei saa ka meie söidurongid

õigel ajal Narma jaamast wäljuda,
mis on reisijate juures sünnitanud õi
gustatud meelepaha. Käesolewa sõi

duplaani järele peab ESER'i sõidurong Narma jaama jõudma Va tundi
enne meie söidurongi wäljumist, kuid

SESR-i söidurong harilikult hilineb
l/* tundi ja rohkem. Et tulewikus seda
wäärnähtust körwaldada, selleks tuleks
uus sõiduplaan nii koostada, et SSSR't

söidurong plaani järele peab Narma
jaama jõudma 1 tund enne meie söi

durongi wäljumist. Kui siis SSSR'i
söidurong 7* tundi hilineb, siis ei ta
kista fee meie rongi wäljumist õige!
ajal.

^Suusatamise imed" 4. osas ja 3. .Soo
me kaitseliidu talimanvõmrid" 3. osas,

Mida enrmst. astronoomid?

mida kõigile soowijaile demonstree
ritakse Narmas pühapäeval 3. dets.

lased Kalifornias ennustavad uue

s. a. kell 13.09 kino ^Skatingis" ja kolmapäewal 6. dets. kell 18.00 Waiwara
seltsimajas. Sissepääs tüistasmanuile
25 senti, kaitsemäelastle, kaitseliitlastle
ja n.k.k. liikmeile J 5 senti ja kooliõpilasile 10 senti.
Etenduste sissetulek läheb käesolewal talwel Soome, Salpausellä saade-

lamate parimale Eesti suusatajate
sõidukulude katteks.

Kodanikud, kaitseliitlased ja nais
kodukaitse pere liikmed — külastage
neid kinoetendusi ja Teie näete pari
mat suusaspordi alal.

Mount-Wilsoni tähetorni tähetead
„päikeseplekkide ajajärgu" lähenemist.
Ühenduses päikefeplekkide uuesti nähtawale ilmumisega olewat tõenäolikult
oodata järgmist mõjutusi. 1. Tunduwaid
maa magneedilist häireid, 2. ultrawiolettkiirte Lugemuse kaswu, 3. õhu kesk
mise temperatuuri langust mõneks aas

taks, 4 raadtofaadetiste wastuwötu
raskenemist. Lohutawalt märgib teade,
et neist neljast ebameeldiwast järeldu

sest ainult maamagneedilised häired
tingimata ja täies ulatuses märgatawaks saamad.

Peetri kirik.

Hooaja suursündmus käes.

Gaalemi kirik. 6. Peetri t. 16.

Loupäewol kell 8.30 algab polttseiball,
millel efiveb kontrabassist Ludwig Jaht. AArder, M Runge ja pianist T. Koch.

Lanpäewal, kell ^/zlS waimulit koosolek.
Mhapaewal, kell !0 jumalateenistus j-> kell
17 tunnistamise koosolek. Kõneab juttuHtaja
A. Gummanen. Laulnlehed mobatainl. mokju
eest.

rööwimise sihiga. Seda kinnitab ka
asjaolu, et tapetute elutoast hiljem et

leitud wäärtasju, mida teati olewat
Osfipowidel suurema summa wäärtuses.

Rägu seni selgunud, pidi mõrtsu
katöö toimuma kolmapäeva õhtul enne
äri sulgemist, sest hommikul olid kaup
kangestunud.

Arwatakse, et mõrtsukaid pidi olema wähemalt kaks meest. Kui suure
summa väärtuses nad raha ja määriasje kaasa wiisid pole esialgu teada.
Kaupmees Ossipowi tunti kohapeal

jõuka inimesena. Peale tema ja ta

Itaalias avati ka hoki-hooaeg. Warsti algab see meilgi, kuid — walgel jääväljal.

naise ei elanud majas, kus mõrtsuka
töö totmus, teist inimesi. A. Osstpow
on 59 a. mana, kuna tema abikaasa
manus oli 48 aastat.

Narva mees pariml

LSSS aasia Eesli parim sportlase Hiili oman*

Gustav Suitsu
5C aastal.
Eesti luuletaja ja teadlane Gus
tav Suits sai 50 a. manaks.
G. Suits on nimi, keda tunneb
iga eestlane. Oli ju Suits meie k i rjandusliku ärkusaja „Noor Eesti"
üks põhjendajaid ja innukamaid tege

lasi. Oma luuletustega sünnitas ta
terve ajajärgu eesti luules. Maimustustuline „Elu tuli"", veidi sordiinitud,
kuid küps ^Tuulemaa", juba wormilüüriline „KSik on kokku unenägu" —
need on luuletuskogud, mis on ja jää-

Praegu G. Suits teotseb ülikooli
juures eesti keele ja kirjanduse pro
fessorina.

/ilgus äripäev, kell b,
pühap., kell 3.

See suurkogu otsustas tänavuse,
esimese kuldauraha ja Eesti 1933. a.

tede juures teotsewaid spordiajakirja-

parima sportlase tiitli anda Nikolai

nikke, on käesolewa! talwel saanud hak

kama omapärase algatusega. Nimelt

annab ta välja edaspidi iga aasta

N. Küttis on kaugushüppaja ja põline narwalane, kuuludes ,Wöltlej«"

kuldauraha ja Eesti parima sportlase
MM ühele meie sportlasist, kes hooaja
kestes näidanud kõige silmapaistvamaid tagajärgi. Käesoleval aastal see
auhind anti välja esmakordselt, milliseks puhuks klubi kutsus kokku oma n.

liikmeskonda.

n. täiskogu, kuhu kuulub rida meie

„Et sa tulewaasta kuldmedalli ferwagi ei nä?ks!"

mäljapaistvamaid spordieriteadlast.

Narva linnale on suureks auks, et
esimene Eesti sportlik kuldmedal sai

Narva mehele. Ja soovides kaaslin
lasele tulewaastakski samasugust edu,
ütleme Küttisele sportlaste kombel:

Zga kodaniku kohus
on toetada r«hwa poolt loodud riigikaitset.
juures, kes tahavad olla rivpumatud

et iga sent, mis antakse kaitseliidule,
tuleb kümnekordselt terve rahva hü

ja selleks ka jääda, on riigikaitse küsimus.

veks tagasi.

AlgkomL õpilane Harkusse.

maid rahalisi ressursse on eelnimetatu

Vaatama sellele, et Narma algloo-

liõpilane Erich Toots on alles 12.
aastane, on ta paturegister juba õige

suur. 24. novembril oli Tootsil Narva 2. jaosk. rahukohtuniku juures aru
tusel tervenisti 8 varguseasja, millifed ta toiminud kõik õige lühikese aja
jooksul. Narva lilleäri-omanikult Jaan
K a l n i n i l t varastas ta kaks võtit.
Mõni päev hiljem, nähes, tt võtmete

vargus õnnestus, läks Toots ja

^võttis" Kainini ärist paki lilleseemneid ja kassast 75 s. raha. Kellegilt
Zuljus O! b e r g i l t varastas ta hõbeuuri; kaupmees P a l l o keldrist to-

mateid; W. Seftrandi tulemasin;

õunu; Iuljus O! b e r g i 11 mSSdurihma ja Bernh. Langelt tangid.
Kohtus seletas kaebealuse Erich
Tootsi Isa, et tema ise pole seaduse
wasm eksinud. Kuidas poeg nii Ülekäte läinud, see olewat tal arusaamata.

Rahukohtunik kõik need süüteoasjad läbtwaadates, otsustas Erich Tootsi

saata Harku alaealiste kurjategijate

Tähtsamaiks küsimuseks rahmaste

Suurriiges, kellel käsutada juure

Meie kodu julgeoleku nimel korral
dab kaitseliit ka käesolewal aastal ra

oma julgeoleku kindlustamiseks pidada

halise loterii. Et see ulatuks iga ko
danikuni, toimuvad 1. kuni 3. dets.

wajalikul armul regulaar-kaitsejöude.

s. a. loositähtede rünnakmüügi päevad

Selles pinnas on ellukutsututki

üle riigi. Neil päiwil astuvad loost-

regulaar-kaitsejöudude kõrva! vaba

tähtede müüjad kõikide juure ja igal
on võimalus täita oma kohust kodu
kaitse vastu ja ühtlasi luua eeltingi

kergesti lahendatav) — nad wõiwad

tahtlikud riigikaitse organisatsioonid —
meil kaitseliit.

Siin ohwerdawad kümned ja küm

musi isiklikuks wöiduwõimaluseks.

ned tuhanded kodanikud omast vabast

Kaitseliidu loteriid ei ole kunagi

ajast osa riigikaitse altarile, mitte kel
legi poolt sunnitud. Nad kõik saamad
aru, et seda on kodumaale vaja ja et
see on nende ülim kohus oma isamaa
wastu, selle rippumatuse ja parema
tuleviku nimel.
Waatamata sellele, et kaitseliit riigilt saab jõudumööda toetust, toeta
nud on teda warandusliselt ka oma

edasi lükatud. Ka käesolev'.' loosttakie

pere ja wäljaspoolt kaasa tundnud
isikud ja asutised — ei jätku sellest
kõigest ometi seks, et kodukaitse orga

nisatsiooni hoida ja viia ajanõuete
kõrgusele. Ta on pidanud paratama

tingimata määratud tähtpäeval 20.
dets. 1933. a.

Tohiks maid loota, et iga kodanik
teadlikult asjale ligi tuleb ja ei keeldu
loosttähte ise muretsemast mõi paku
tavat ostmast.

Eesti Nikolai kogudus.
Pühap. 3. dets. kell 9 homm. lrturgia armulauaga oma kirikus Jaanilin

nas. Pärast lõunat kell 2 koguduse

tult hankima veel sissetulekuid mujalt.
Uho sarnase tuluallikana on olnud

Naiskomitee korraldusel E. s. „Zlmarise" ruumes suur uäitemüük ja loterii-allegri hulga väärtuslikkude rvõitu-

kaitseliidu rahalised loteriid. Senini
on need loteriid wöitnud rahwa ül

muusika. Sissetulek läheb vaeste heaks.

degä. Iga 5. pilet võidab. Mängib

dise poolehoiu, sest iga kodanik teab,

Esmaspäevast I Esietenduseks hooaja suurim kahekordne eeskaval

N. Shearer, R. Montgomery, N. Hamilton
saksakeelses helifilmis

99

Küttidele.

Toots, kelle wembub ei
ole enam naljaasjad.

koloniisse kuni paranemiseni.

Kino
,8katmg'

das Nikolai Kütlisl

Tallinna spordiajakirjanike Klubi,
kuhu kuulub enamus Tallinna ajaleh-

wad meie poeesia raudvaraks.

M. Silo vilt ploome, kreeke ja

PÜHüpäcwal, 3. dets. kell 10 homm leerilaste õnnistamine. Muusika. Koorilaul.

Tants kahe orkestri saatel.

toas, milline asus kaupluse körwal, oli
kogu kraam segi paisatud. Sellest wõib
järelduda, et mõrtsukatöö on toimitud

luse uksed lahti ja laibad olid juba

kaupmees ühes naisega on

Veretöö tulilawalikuks neljapäeva

hiljem mõlemil pead purustatud
kaaluwihiga.
Ühtlasi selgus, et kaupluses ja elu

Vabaarmastuse orjatar”.

SSÖr* Esmaspäevast!
li.

Clark Qable, iludus Maria Cvans, Maria
SPrcvo, Tommy 8oy j. t. filmis

„Derby võitja11

See film jutustab teile ühest puhastverd hobu-es*. Palume us*
ksda meid, et see, mida selles filmis näidatakse, vastab või*
malikult täpselt tõele.

EelteedeJ Järjekorras: Selle hooaja parim heliopcreit .Valsis&da* peaosas Renate Müller, Viliy Frltsdi. «Vendlus* auhinnatud film lavastus G. Pabst, kes lavastas filmi; .Läänerindel muutudeta.
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JeeneflfZitne

Narwa ajalehtedest.

ringwaade.

Järg Tööstuse õitsenguaja ajakirjandus.
Narwa oli enne ilmasõda suur tööstuselinn, sest wöistles ju Narwa Kreen-

hõlm mitte ainult Euroopas, waid
kuulus esimeste hulka terwes ilmas.
Töörahvast oli Narwas palju ja sellest
ka töölistele määratud ajalehtede roh

kus... Kui üks leht kinni jäi, awati
kohe teine. Nii astuski „Töö Hääle"
asemele «Töö Kiir". 1914. a. 10. mail
jäi «.Töö Hääl" seisma, 15. mail hak
kas ilmuma.Töö Kiir" mis oli töörahwa

ajaleht; ilmus kolm korda nädalas.
Ilmumise algusel oli wastutuwaks
toimetajaks Marie Plaumi, 3. numb-

rist alates aga — M. Treial.- Välja
andjateks olid: esiti R. Kokason ja 7.

numbrist — J. Hirsch. Lehte trükiti
J. Tennissoni trükikojas.

8. numbrit ilmunud, jäi ka „Töö
Kiir" seisma — 12. juulil 1914. Kin
nijäämise peapõhjuseks oli lugejate
wähesus, mida põhjustasid osalt lehe
juhtiwate jõudude omawahelised int
riigid...
Pea samal ajal (25. mail 1914. a.)

hakkas ilmuma «.Tööliste Sõna". See

Riigivanema kandidaat,

leht tahtis olla ajakiri. Ta ilmus Nar
was Ida Karuse wastutawal toimetu
sel; wäljaandjaks oli Alide Sakkeus;
trükiti K. Anwelti trükikojas. Vormi-

Riigiwanema walimine on warsti
ukse ees. Ega see lugu väga raskeks
ei kujunegi, sest kandidaatidest juba
puudu ei tule.

liselt oli siis „Tööliste Söna" õieti naiste

Eesti rahvale on saabunud lendlehtedena kõva deklaratsioon, mille aval
dame siin ilma autori kirjaviisi muut
mata (kirjaviisi jätame mummata au
toriteedist tulevase majesteedi vastu).
Deklaratsioon kõlab mi:

toimetatud ja wäljaantud leht. Te
magi iga ei olnud pikk. 5. juulil, sa
mal aastal kui hakkas ilmuma, oli
tal lõpp. Ilmus ainult 2 numbrit.
Suurem leht, kes kauemat aega
Narwas püsis, oli „Meie Elu". Tema
ilmus alguses üks kord nädalas. 14.

Andke tutwadele edasi lugeda.

Sooviavaldus.

numbrist aga kaks korda nädala-;.

Eesti rahwale eeltulewateks hääletusteks.
Aeg on praegu raske. Igaüks tunneb kui-

„Meie Elu" hakkas ilmuma 2. juu
lil 1907. aastal. Wastutawaks toime
tajaks ja wäljaandjaks oli R. Põder.
1908. aasta 58-dast numbrist sai
„Meie Elu" wastutawaks toimetajaks
G. Bach, wäljaandjaks J. Offril. Aasta
alul trükiti lehte R. Põderi trükikojas

das ta king-hing pitsitab. Raskeaeg külwab
aga nurinat, rahulolematust. Raskeaeg toob
tingimata wahest ka räästjat, kes tunneb en
nast kutsutud oiewal rahwast tema eluraskus
test wäljaaitama. Päästsa tuleb ka sealt, kust
teda kõige wähem oodatakse

Olen valjuid aastaid jälginud meie Eesiiriigi kunstliku ja loiendawat arenemiskäike
ning leidnud, et meie wmkse-waese riigi ras

edasi, 58. numbrist E. L. Skröglowetski

trükikojas, 61. numbrist aga juba G.
Pihlakase trükikojas.

ket seisukorda saab kõrwaldada ainuüksi riigiValitsemise aparaadi äärmise lihtsustamise ja
kokkuhoiuga paljude jaoskondade likwideeri-

T. Käbin.

mifes

Austati kaitseliidu tegelast.
Kaitseliit jja naiskodukaitse lähewad käsikäes — nagu õde ja
wend.
30. nowembril sai Narwa malewa
Narwa malewkonna päälik Aleksander
N õ m t a k 50. aastaseks. Tema sünnipäewa puhul korraldati neljapäewa
õhtul kell 6 staabi ruumes austamisekooswiiblmine.

Staabi õpperuumi olid ülesriwistotud püälikud, malewa juhatus, nais
kodukaitse ja laulukoor. Peale terrortusmarssi terwitas juubilari malewa

Trorrdhjelmi köisraudtee Norras, willme wünnaldab ülkmmst '.uägrmaül, kuhu iawalise raudtee ehitamine võimatu.

Tänini on Eesti wüikest ja waest wabariiki
walnsetud ja arendatud suurriikide kuusriga
ja laialdaste kuludega. Nüüdse uue põhisea
duse alusel hakkame teda arendama oma esi-

Jääme lootma, et ..Jlmari.se' lawajuhatus
teeb oma järeldused kõigist eeltoodust ja et
kõne all..olnud operetile järgneb lawai weelgi

wanemate lihtsa kokkuhoiu-kasinusega ja tööarmastuse agarusega, kõrwale jättes kõike Vä
lismaade maius- ja uhkusesemed; sest meie
kodumaa tooiwuted rsh Oda aiad meid juba
igas suunas.

jääks peale.

„Punane kass" selles suhtes on

tatud juustele just nagu tänutäheks

samm parema poole. See on õieti esi

tehtud töö eest."

mene korralik lawastus sel hooajal
„Ilmarises ' ja kuna ta wötab omale

Pr. K a p p e r andis samuti üle
Väärtusliku kinoituse.
Naiskodukaitse esinaise sõnad olid

nii südamlikult öeldud, et tõid palju
dele pisarad silmi.'
Järgnesid lauluettekanded laulu-

koorilt, millele järgnes tants. Awa-

juba teatawa lawastuse-pretenstooni
ei ole liigne siinkohal lühidalt märkida,
et see algatus on edukas.
Kolm waatust libises üle lawa as

jaarmastajate kohta hästi ja woolawalt.

päälik major Lepp, kes andis üle

walst sünnipäewalapsega tantsis pr.
Stana Kapper. Õhtu lõppes kooswii-

Väärtusliku kingituse.

bimifega ohvitseride kasiinos.

Järgmisena kõneles Narwa nais
kodukaitse esinaine pr. Stana Kapp e r, kes oma südamlikus kõnes üt
les: „Narwa kaitseliit ja Narwa nais

A. Nõmtak on sündinud 18. now.
1883. a. Hariduse sai ta Peterburgis
W. Stürmeri kommertskoolis, mille lõ
petas 18. mail 1906. a. Hiljem töötas
N. oma isa äris Narwas.

samuti peaaegu ei-millestki wabritseerida solistid. Kui me waatame osaliste
nimistut: Ende, Kärdi, Waldow, Laasberg, Maagen, Mets, Sagor, Roletski,

1915. a. wöeti ta wene sõjawäkke.

tunneme sealt ainult Maagenit ja

kodukaitse on nagu õde ja wend, kes
ühise katuse all asudes ühiseid rõõme
ja muresid jagawad. Sünnipäewalaps,
asudes malewkonna pääliku kohal, on
oma südamliku ja otsekohese olekuga

1917. a. omandas N. ohvitseri aukaardi, lõpetades Vladimiri sõjakooli.

Wabadusesõja ajal teenis jubilaar

Lavastaja oli teinud tublit tööd
— pole sugugi kerge ei°millestki koos

tada ansambl, millel pole wigagi ja

Gurjewa, Peil, Turban, Karden — siis

teame, et ta on endine teaatrimees
ning vahest ka Roletskit kui karakter
osade kujutajat. Waldoffi tunneme me

wüitnud kõigi südamed. Tööd on teh
tud, kuid ootame weelgi tööd sünm-

Narwa kaitsepataljonis adjutandina
ja ülema abina. Hiljem oli ta Narwa

enam jalgpallimehena ja Laasbergi

päewalüpsslt, kellele on hõbedat puis-

linna abikomandant.

letandina laulwat. Ja see ongi kõik.

oleme kuulnud siinseal keskpärase diPunases kassis aga igamees püüdis mis

..Zlmarise" operett.
Aäitekunsttlises tasemes pööre paremale.
„Ilmarise" näitetrupp, wõi wähemasti see, mis on jäänud järgi sellest
trupist, on wiimasel aja! annud põh
just kurwastamiseks. Kuigi keegi ei

selletügi juba on eemal kultuurilistest
mõjutistest, wähemasti oma kasutada-

mõtlegi nõuda healtki asjaarmastajate-

wastatakse pikantseid duetikest, pealegi
lohakalt, lauldakse kübemetest ja muist

trupilt kunstiteaalri saawutisi, on „3Imanne" siiski sattunud libedale teele.

Lawa, teaatri ülesanne on eestkätt
kultiweerida rahwa maitset wõi, tänapäewale wastawa reserwatsiooniga,
wähemasti anda talle meelelahutust,
mis teda mitte allapoole ei kisu. „Ilmarise" on aga muutunud wiimasel
ajal publiku kõditajaks ja pealegi —

olewate Võimaluste piirides kas
vatada, püütakse just wastupidist. La-

sellaseist asjust, sageli lausa labase
palagani tasemele laskudes. Ja wastawalt sellele ka reklaam. Või tahab
keegi wäita, et mõni „Pasarna ja köö

gitüdruk," ^Maapoiss ja plika" wõi
n. e. on midagi muud kui labafusttõotaw?

Ainukese lohutusena selle juures

supublik, kes seal oma õhtuid weet-

on, et see wana „Ilmarise" pärm seda
palaganitamist ei poolda. Ja selle wastureaktstooni osalise tulemusena mär

mas käib, pole kaugeltki teaatripublik.

kame „Ilmarise" peres midagi nagu

Aga selle asemel, et kasutada seda
soodsat olukorda ja püüda noori, kes

wõitlusetaolist parema ja halwema wa-

h a l w a publiku kõditajaks, sest on ju
selge, et see noorukestest koosnew tant-

hel. Annaks taevas, et see parem

paremat! : Ei mingil tingimuse! aga enam
midagi palaganiikku — juba selle nimel, et
«Jlmarine* oit eestkätt kultuuriline orga.
msatsioon ja et seltskonnalgt on siin oma sõna

öelda. —kse.

leõigusliku kodaniku poolt.

Peekoniturg kindel.
Peekomhinnad Inglise turu! püsiwad kindlal tasemel. Eesti peekoni
kõrgem noteering on kolmat nädalat
69 sh. tsentner. Hindade püsimise põh
justab piiratud pakkumine. Väikemüügil peekoni hinnad on tõusnud 35^,0
aasta algusest. Kõrgete hindade tõttu
Nõutakse peamiselt odavamaid sorte.
Seetõttu Lesti peekoni! ou kindel mi

nek. Vaatamata sellele, et peekoni
hind Londonis jäi endiseks, tuli Tal
linnas noteeringut alandada 4 sendi
wörra kilolt, sest sigade kokkuvedu ta
pamajadesse oli jälle suur. Nädala kes

tes toodi tapamajadesse 2000 siga,
millest wald 65% läks kontingendi
alusel Inglise turule, ülejäänud osa

suutis. Opereti kandwaks kujuks oli M a a g e n
professorina, kelle mäng kõlbaks igale wätke-

tuli aga mahutada siseturule, kus hin
nad madalamas Väljamaks peekoni

teaatri-lawale. Laasberg Lillina ja Kärdi
Paulana rahuldasid. K. Mets Liinana oli

eest põllumeestelt on aga ühesugune,
vaatamata sellele, , kas siga läheb sise-

õnnetult grimmstud. Loomulikult ja koduselt
mängis teenijatüdrukut A. Karden, kellest wõib

wõi välisturule. )
t

kujuneda wastawa kooli juures päris kena
karaktermängija. J. Roletski osa kahjuks ei
wõimaldanud talle esilepääsu — see iseendast

labase pikanteriiga osa oleks wõinud lawai
hoopis teist tõlgitsemist leida. Aga noh —
siin on süüdi autor ja osalt ka näitejuht kes
selle asemel, et mõnda kohta weidi sordiini
panna, hoopis wastupidifelt on toiminud.
Mees sellases osas sobib wee! kuidagi ja
mõjub kas wõi koomiliselt, kuid naine — ?

Tantsitar Delila — N. Gurjewa — üks

peaosalisi, oli ebaõnnestunud tüübilt. Pikem
kostüüm igatahes oleks asja palju parandanud.

Mäng — ei ole wiga.
Teised osalised püüdsid olla igaüks oma
kohal. Ja olidki ka. nii, et igatahes midugi
erilist pole öelda. A. Sagor kannatas oma
tawalise wea — ülemängimise ja liigse shestikulatstooni all.
Opereti tõmbenumbriks olid E. Kotshuewi
stuudio õpilased. Girlitrupp kandis ette rumba,
kuna wätke, 5-aastane Olja esines balletisoologa, mis publikus waimustuse esile kutsus.

Rahwa voolt maksma pandud riigi põhi
seaduse 8 53 alusel on Riigiwanemaks walitaw iga hääleõigusline kodanik, kes kandidaa
diks ülesseatud wähemalt kümnetuhande hää

Narwa turg.
Leib 13, sepik 26, sai 40 ja ma
gushapu 30 f. kilo. Seapekk 110—120,

sealiha 65 90, loomaliha 25—35,
vasikaliha 30—40, lambaliha 40—45
s. kilo; haneliha 160 s. kilo. Eksportwõi 180—185, külawöi 140—150 s.
kilo. Piima liiter 9 s.; kanamuna paar

15 senti. Tangud 32, kruubid 30 s.
kilo; õunad 50—75 f. kilo, kurgid 3 f.
tükk, seened 50 s. kilo. Kartulid 100 s.
kott ja mõõt maksab 35s. Silgud 15—
20, ahwenad 30, lutsud 40.

Meie leht
on Teie parem »õber.

Selle riigi põhiseaduse paragrafi alulsel
soowin mina, kauaaegne raudteeametnik, olnud
ülemaks paljudes jaamades, praegu pensionär
ja wabadussöjalaste liidu liige, elukoht Iõgewa

alewis, kandideerida tulemase Riigiwanema
aukohale, andes eesti rahmale oma aumehe
tõotuse ellu wiia igasugused kokkuhoiu ja 189arendamise abinõud, töötute maade peale asu
miseks ja röötatööliste rahustamiseks

Kui eesti rähmas leiab minu kandidatuuri
Riigiwanema aukohale mitte sobimaks, siis
kandideerin Riigikogu liikme kohale Tartu
maakonnas, kuid minu nimele hääletada wõiwad hääletajad kodaniknd igas hääletuse kohas

Lesti Wabartigi piirides.
Tooma poeg Simeon Teppich,

Siin astub kodanike ette laialdase

silmaringiga mees, kellel king-hing
p i t st t a b. Laialdase silmaringi on ta

omandanud nähtavasti filmi «Kingkong" vaatamisega ja sellepärast ta
rajab kogu majesteedi deklaratsiooni
assotsiatiiwile „king-hing".

Ja meie vaest riiki lubab ta õige
kokkuhoidlikult valitseda. Et see kokku

hoidlikkuse kuulutamine ei ole mõni
ilusate sõnade tegemine (nagu seda

erakonnamehed senini on teinud),
seda näitab juba tulevase majesteedi

vähenõudlikkus: kui teda ei valita
Riigiwanemaks, siis on ta rahul ka
rahvasaadiku kohaga.

Igapidi usaldusvääri mees see
Tooma poeg Simeon Teppich.

Wene tsaaririigi saadik.
Tuues sõnumi Nõukogude Wene
de jure tunnistamisest Ameerika poolt,
märkis ajakirjandus, et peale seda diplomaatlist toimingut teatas Ameerika
riigisekretär Vene tfaoririig! diplomaat
likule esindajale (!}, et Ameerika Ühend

riigid ei tunnusta enam Wene tsaari
riigi esindust diplomaatlikus korpuses.
Poolteist aastakümmet ei ole enam

Wene keiserriiki ja maa pealt on ka
dunud ka tsaar, kuid täieõiguslik saat

ž>clticis* %.
Hrno fllexander’i
kriminaalromaan.
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„Arste?! On teil aimu sellest, milline on meie,
arstide meeleolu, kes me tunneme rawimeid, mis
kergendavad haigete walu, kes me aga ei saa isegi
kinni siduda nende haavu, kuna puudub sidumismaterjal!? Kas näete neid musti räbalaid, milliseid

matra! süüdatakse nende hurtsikud põlema. Kuid

need waesekesed panevad oma haawadelel Need on

ümaritseti otsemaid kõrge püstaiaga ja sea! elanud
mees surmani wangina".
Minz ohkas sügavasti.

mureks hoida korras frakk — siis võis
ta saada aegajalt Ameerika presidendi
bankettide! ja vastuvõttudel ruffineeritud lõunasöögi ja juua shampanjat.

midagi juurelda, kui haiged pääsevad siit minema
nii lihtsalt ja kergesti".

Ja kõnelda kaasa Wene riigi esinda

„Nüiteks professor Meynoring!" ütles Minz

õnnetuile kallid räbalad, mida tarvitatakse niikaua
kui nad mädanevad ja lagunewad — ühes nende
viletsa kehaga. Teised jälle — vaadake seal — ot-

mingi kindla kavatsuseta.
„Asetage see küsimus..." algas Grossner, katkes

.Hirmus! Võimatu mõelda!" hüüdis Minz va

süstimise teel", lisas ta, „kuid on palju õpetlast,
kes arvawad wastupidi".

tas aga kohe: „Teie näite midagi teadvat, härra
Minz — meelsasti olen hiljem teie käsutuses. Võite
kõneleda minuga avameelselt, ei tarwitse teil huupi
teha oletusi. Minu sisetunne on puhas".
Ainsa pilgugagi Minz ei reetnud, kui wäga teda
üllatafid arsti sõnad. Oli ta siin tõesti puudutanud

midagi, mis ehk kuidagi oli ühenduses Viimaste
nädalate saladuslike leprajuhtudega? Kuna tal pol
nud aimugi, kuhu poole Grossner tüüris, siis noogutas ta waid nõusolevalt, vahetades ruttu jutu
ainet.

„Miks paluwad siis need vaesed leiba ja õli?"
küsis ta

„Leiba sellepärast, et nad on näljased. Nad ei
saa ju meie juures peaaegu üldse süüa. Ja õli. Õli
on siin ainus tuntud waigistuswahend nende kirjeldamatuile valudele. Muidugi on mõjusamaid
rawimeid, need aga maksawad siinsetele oludele
kättesaamatult palju. Kuid ka weidi kallimat õli,
niinimetatud Ehaul Moograe õli, ei saa meie oma
haigetele anda. Ka selleks meil puudub eelkõige „raha".

' „ Õudne! Ja see peab olema leprosoorium!'

stwad samaks otstarbeks lambavilla tükikesi!"

pustatult.

„Milline söjawägi peaks siin olema tarwilik, et
sundida neid viletsaid püsima selles põrgus".
„SSjawägi?! Mida te endale kujutlete!" Barakid
pole ümbritsetud isegi mitte aiaga, ja peale selle
meil ei ole siin ka ainustki walwurit".
„Vöimatu! Miks nad siis ei põgene siit?"
„Vaadake ometi lähemalt neid õnnetuid! Niipea,
kui nad julgeksid minna kuhngi külla, tunneksid neid

muidugi talupojad ära ja kihutaksid nad keppide
ja kividega minema — haiged on sunnitud wihast
ja walust ulgudes taas tulema tagasi siia põrgusse,
nagu nad teda nimetavad".
Uks haigetest oli roninud waheaja! üsna nende

lähedusse. Minz vaatles teda pärani silmi. See
pilt sünnitas talle otse füüsilist walu ja siiski ta ei
suutnud silmi õnnetult ära pöörda.
.Leiba, härra... palun tükike leiba", kiunus vi
lets kähiseval häälel.
„ Kahjuks mul ei ole midagi söödavat kaasas,"

vastas Minz õudusest ja tülgastusest vabisedes,
«kuid wõtke..." ta viskas oma taskuräti.

„Ärge nimetage seda siin nii!" sõnas peaarst

Pidalitõbine ulgus rõõmu pärast ja roomas

kibestunult, „on olemas oiwaliselt sisustatud lepro-

minema nii ruttu kui ta vigased jäsemed lubasid.
See on häbiplekiks kogu inimkonnale, lausus
tõMM. Et midagi sellist kahekümnendal sa
jandid on üldse võimalik"!
„Dn võimalik weel väga palju teisi asju, härra",
naeris Grossner kibedalt. «Aafrikas aetakse pidali
tõbised lihtsalt metsa ja tapetakse ära, Hiinas las
takse neid kerjustena hulkuda ringi, või jälle vala
takse petrooleumiga üle ja põletatakse ära, ka Su

sooriume... Parimaid neist on Riia lähedal ja Matunga pidalitõbiste asutis Bombays. Ka Meemeli
ligidal olemas leprosooriumis hoolitsetakse haigete

eest hästi. See, mida näete siin, pole minu aru
saamise järele midagi muud, kui elavate inimjätiste
prügikast".

Jah, aga siin on ometi kaMrste, kes neid aitawad.

\

\

kond oli Vene keiserriigil kuni senini
Ameerikas, sest ühendriigid seni Nõu
kogude Venet ei tunnustanud ja ei
võtnud vastu ka Nõukogude Wene

miks kõnelen ainult neist ku!tuurita rahvaist! Ühend
riikides aetud 1912. a. üht Philipimidest tagasi tul

nud leprahaiget sõdurit riigist riiki, kuni wiimaks
keegi inimsõber ostnud talle tükikese põldu. See

„Olen siin küllaldaselt näinud. Õieti pole siin

„Iah, küsimus wõib olla ainult selles, kuidas
pääsesid need põgenikud külast läbi. Keegi peab
olema aidanud neid. Edasi torkab silma, et põgene
nud on ainult need, kes võivad oma paiseid warjata riiete all. Põgenikkude huigas on ainult üks,
kellel oli haavu näol ja kätel. Muidu olid nad kõik
meie „terveimad haiged".

„Se!ge on, et keegi neid inimesi aitas", ütles
Minz.
.Ja ma arvan, et tean hästi, kes fee oli."
Grossner nähtavasti ei pannud detektiivi vii
maseid sõnu tähele.

diplomaatlikku esindajat. Wene tsaaririigi

täisvolilise! diplomaadi! pidi olema

jana ilmapoliitikas.
Olgugi, et saatkond pidi elama põ
himõtte! — kas on linnukesel muret,
uus ta saab, mis ta sööb peale diplo-

maatlike! vastuvõttudel antava lõu
nasöögi, sest — kuna ei olnud faktili
selt Wene keiserriiki, siis loomulikult

puudusid ka need soliidsed summad, mis
lähewad diplomaatliku esinduse ülemalpidamiseks.

Kaunis „diplomaatlik" asi on ikka

see diplomaatia. Er tza.

„Ia nüüd, härra Minz", ütles ta, tahaksin teid
paluda tuppa, et anda teile seletust selle osa kohta,
mida etendan mina ses asjas, mida ennist mainisite.
Oletan, et te köit muu juba teate isegi".

„Jah", ütles Minz pikkamisi. „Muu ma tean".
Ta tundis end wäga ebamugawasti. Too doktor
Grossner oli talle wäga sümpaatne, ja tal oli pea
aegu häbi, et ta sel teel meelitas wälja saladuse,
millist see muidu kunagi ei oleks avaldanud. Ent
see pidi sündima. Ükski vahend ei olnud küllaldaselt
halb selleks, et tuua asjaolusse selgust, sest siin oli

tegemist inimeludega. Siiski — Minz oli kindel, et
arstile iga hetk võis torgata silma, st tema Minz,
siia saabudes weel sugugi ei teadnud, et Grossner

oli siin ülemarstiks. See oleks detektiivile selle
mehe suhtes olnud wäga ebameeldiv.

Nad olid jõudnud tagasi arsti tuppa. Grossner
palus detektiivi võtta istet. Ta tõmbas aknale ees
riide ette ja süütas lambi. Otsis siis endale staari
ja algas weidi ebakindlal häälel oma jutustust-
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geeliumttund. Pühap. 3. dets. homm le
iumalateenistu6f Kell V2l pühapäewakoo!
!eH 5 Ewangettsatstoon laulu ja mängul
Laululehed. Kõikides koosolekutes kõneleb

P. Passelman ja teised.
Teie olete teretulemast!

Ewang. Karst, selts..Sinine R
... Laupäeval, 2 dets. kell i/,7 õhtul wo
^ Mar°ey^ kõneleb wabakoguduse wane

e^dühapäewal, 3. dets. kell 10 homm
wguduse paew. Uute liikmete õnnistai
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Laulukoor. Laululehed. Kell 6 õht. waba
Laululehed osakonna aasiapäew Laulu

Lugege „Alut. Teatajat"

* l «»«!«»< tn t i !•

Mr 133.

ToaslusFiijeciii aennziieM.

3

Wirumaa raadiopäew

Siin ei ole larrvis sõidukiiruse reguleerijat.

peetakse pühapäewal 3. dets. nagu meile

Raadio-Ringhäälingu poolt teatatakse.
Saatekawa antakse edasi Rakwerest,
täidetuna kohalike jõudude poolt.

Minnakse riigiwanema juure riidetollide alandamise asjus.
Narwa kalewiwabriku tööliste üld
koosoleku (peetud 28. now.) otsuse
põhjal on nüüd Narma kalewiwabrikus moodustatud 4-liikmeline delegat

sioon: 3 liiget tööliste ja üks liige
mabriku teenijate poolt. See 4 liikme
line delegatsioon sõidab Tallinna, kus
esineb palwega riigiwanema ja waba
riigi malitsuse ees, et wabariigi walitsus uute kaubalepingute sõlmimisel

ei alandaks tekstiilsaaduste, eest
kätt kalewiriide sisseweo tolli. Narwa
kalewiwabriku töölised, keda arwult

600, on oma praeguse seisukorraga
täiesti rahul ja wabrik töötab 6 päe-

wa nädalas. Narwa kalewiwabriku
töölised kardawad, et kui wabariigi

walitsus alandab sisseweo tolli riidekaubalt, et siis kahtlemata wälismaa
wabrikud ujutawad meie riigi oma rii
dega, mille tagajärjel meie tekstiilwabrikud peaksid oma tegewust lõpe
tama kas osaliselt wöi täielikult, kus
juures eeskätt kannatada tuleks just
töölistel.

Tähtis töö üldise fporditaseme tõstmisel.

Mäletame wee! wäga hästi, et

mööda minna ka ühest tänuwäärt sam

must, mis Kreenholmi NMKU noortele wastutulekut eriti alla kriipsutab

— see on uisutee. Waatamata kulu
dele ja raskustele, korraldab ühing iga

mõned aastad tagasi ei olnud Kreen

aasta liuwälja, Võimaldades kõigile
tasuta uisutamist. Mõttes tasu ainult

holmi! oma jalgpalli- ega käsipalli

muusika päewadel, (2 korda nädalas)

meeskondi. Puudus massiline kergejõustik ja suusatamine. Nüüd on aga

et hankida liuwälja korrashoiu kulu

tänu NMKü-le, Kreenholm tõusnud
Narwa spordi eliiti, rääkimata Ühingu
kaswatuslisest mõjust terwele ümbrus

konnale. Ei saa siinkohal waikides

Kreenholmi tööline kukkus
lõksu.
30. nowembril tabati Wärawal
Kreenholmi tööline M. H., kellel oli
kaks riidetükk! hõlma all. Kuigi warastatud riide wäärtus umbes üks
kroon, saadeti riidewaras ühes riidega

Narwa kriminaalpolitsei korraldusse,
kus koostati sündmuse kohta protokoll.

M. H. on perega inimene, kellel toita

ka Vanaema. Seni on Kreenholmi
wabrik kõik need töölised wallandanud, keda tabatud warguse pealt. M.

hädaabitöödega.
Rakwerele on määratud hädaabi
tööde korraldamiseks teedeministeeri

umi poolt waid kr. 1200. Linnawalitsus palus minimaalsema summana kr.

7000. Esialgul määrati waid 200 kr.,
nüüd wast suurte nurumistega saadi
lisa. Kuid Rakweres on hädaabitööd

eriti wajalik korraldada, kuna juba
praegu seisab tööbörsil registreeritute
arm pea 250 inimesel. On tõesti küsi

mus kuidas lahendawad Rakwere lin
naisad selle küsimuse.

3 aastat Kreenholmi NMKÜ-d.
Täna pühitseb Kreenholmi Noorte
meeste Kristlik Ühing oma kolmandat
aastapäewa. Sel puhul on õhtul rahwamajas korraldatud liikmete omawahelme kooswiibimine.

Wirumaa pealinn hädas

sid. Nagu kuulda tahab ühing tänawu
wee! rohkem soodustusi luua liuwälja
kasutamiseks. Igatahes noorte öhetaw
pale olgu tänutäheks tehtud töö eest.

H. kohta wabrik pole weel seisukohta
wõtnud.

Kreenholmi algkool
korraldab laupäewal 2. detsembril f. a. kl. 8
õht. kooli ruumes peoõhtu, mille sissetulek
läheb koolile õppeabinõude muretsemiseks.
Kuna ettekanded peamiselt nooremate klasside

õpilasilt, on kawa mitmekesine ja huwitaw.
ükski lapsewanem ei tohiks puududa sel õhtul

Kreenholmi algloo i peolt Pääsetährd ainult
35 snt. ühes tantfuda.
Sama eeskawaga pidu on pühapäewal, 3
dets. kell 4 p. I. samades ruumides õpilasile.
Pääsetähed lS snt.

Wabadusfõjalaste Wirumaa
. kongress
peetakse 10. detsembril Rakweres. Kong-

ressist wötawad kõik Vabadussõjalaste

liidu osakonnad üle Wirumaa ja esi

Pvtirjcil im üurias nsali tegemisi mmdega, kes ei taha kimupidada sSidumääruStest ja kihutama!» lubamata kiirusega. Pildil olema! Schweitsi mäekeel wist kellelgi küll

tajad kõigist maakohtadest, kus weel

kihutamiselusü ei, ole.

pole jõutud organiseerida liidu osakondi.

Kongressi üksikasjalik kawa on weel

Ž*cgew€»n«cgigeidg

selgumata.

Alma Materi aastapäew.

aPWIlHIIK IBlSSlRt 1 Illil ai wiiltllilM liti lltilti tl tilli

Lark.3. Päts. Laidoner.

Iga aasta on 1. detsember Alma
Mater Tartuensisele suurpäewaks. Üli
kool wõtab oma aastapäewa nagu tee

tähist, milleni jõudes on saabunud
hetk tagasi ja tulewikku waatamiseks.
Aastapäewa pühitsemine algab kell 11

h. tänujumalateenistusega ülikooli ki
rikus, millele järgneb kell 12 ülikooli
aulas pidulik aktus, kus tänawu ette
on nähtud: üliõpilaskoori laul, rektori
awakõne, peokõne põllumajandustea
duskonna esindajalt, terwitusi, audok
torite promotsioon, rektori aruanne, rii-

gihümn. Ülikooli aastapäew lõpeb üli
õpilaskonna traditsioonilise 1. dets.
balliga „Wanemmses".
Naiskutsekooli lõpetajaid
palutakse ilmuda reedel, 8. dets. s. a.
kell 7 õht. Narwa Naiskutsekooli ruu
messe.

Waiwara malewkond 15-

Seni olid riigiwanemll-kmrdidaa-

diga awalikult wälja tulnud ainult
wabadussöjalased. Nende presidendi
kandidaadiks on erukindral Larka.
Nüüd on ka põllumeestekogud K.
Pätsi kandidatuuriga awalikküse ette
tulnud. Nimelt Tartumaal peerud kõ

nes J. Hünerson andis mõista, et
nende presidendikandidaadiks on K.

Päts. Tartu koosolekul Võeti wastu

Ennem riigikoguwalimised.
Riigikoguwalimise seaduse' aruta

nenud.

Politsei spordiring oli Narwas seni

Wabariigi walitsuse kefknädalasel
koosolekul otsustati riigisekretäri ette

parimaks wõrkpallimeeskonnaks. Käes-

olewal hooajal pole ta aga awalikul

panekul teostada üldine rahwalugemine 28. weebr. 1934. a. Sellekohane

Võistlusel esinenud. Nagu kuuleme, ei

ole seda niipea ka loota, kuna ring
momendil ei ole täiel määral konkurentsiwõimeline. Suruja Iurewitshi lah
kumisega jäi meeskonnal üks mees
puudu ja kuna praegu talle wäärilist
asendajat ei ole, ei saa meeskond esi

seaduseelnõu esitati wastuwõtmiseks
riigikogule. Rahwalugemise läbiwiimiseks ja tulemuste analüüsimisels kulub

Politsei spordiringi juhid eesotsas
instruktor H. WoitNga loodawad, et
pärast spordiringi balli awaneb neil
wõimalus spordiringi olukorda majan
duslikult parandada, mis ühtlasi wõi-

Mis on „Kaugete randade" sisu?
Kaks armunud noort, kellest üks on
tulwil nooruseromantikat, tulwil igat

oli ainuke ebamäärane kuju, mida au
tori! aga waja oli selle tükist läbijooks
wa igatsusmotiiwi warieerimiseks.

susi kaugete randade järele. Kaua heit

„Kaugete randadega" on toodud
eesti lawale tükk, mida ootasime juba

mapäewal 29. now, kell 8 30 6.

oma igatsuse wahel kuni lõpuks wöidab Viimane. Ja sellepärast et Fanny

ammu meie Mikumärd! epigoonide
uputuses. WSib kindlasti ennustada

ratsioonid: Tuurand.

armastus on küllalt suur, et ohwerduda
armastatu õnnele.

selle näidendi suurt menu, sest seekord

Osaliste mäng oli selles tükis pa
rem, kui me näinud ühelgi Estoonia
külastusetendusel. Jääb igaweseks
tõeks, et lawaLeose aluseks on ikka

mese hinge õrnemaid keeli.

on osatud puudutada waataja — ini
Sest: eks peitu meilgi igal sügawamas südamesopis see terakene igatsust,

autor ennekõike, sest head on kergem

terakene näriwat igatsust ja immitsewat walu nende kaugete randade ja

mulje jääb unustamatuks, lawawateose, mis tänu lawastajale ja suurteaat-

serweerida hästi. Paul Pinna baa

mõõtmatute awaruste järele, selle suure

ripidajana oli lihtsalt wörratu omas

ja tajumatu õnne järele, mis on igal-

ri priima-garnituurile toodud wälja
kõigis ta nüanssides, kõiges oma kõ

nüanssides ja pisimõtete, pisiwarjundite Väljatoomises. Purjemeister Pa°
nisse — Albert U k st p, Escartefique

detailes. Mis on siis õieti «Kauged

— Hugo Laur ja tollirewident Brun-

rannad"? Ta pole komöödia, ent ometi

Zuhan T ö n s o n sekundeerisid talle sa
masuguse kindlusega. See karakterkwar-

damlikult naermata, ta pole tragöödia
—ometi ei saa'.wältida hetkeil olla kaasa
kistud ja pisarateni liigutatud. „Kauged

tett ei saanud jätta külmaks ühtki saa
lisistujat.

pool kus ei ole meid. —kse.

Enam korda teaatris.
Wiimasel ajal on muutunud Nar
wa teaatris tawaliseks nähteks publiku

hilinemine nii etenduse alul kui ka
Vaheaegadel. Iialgi ei saa teaater

Marius ja Fanny — romantilised

alustada etendust Väljakuulutatud ajal

ise kõigi oma pisikeste murede, röõ-

Leedi poolt toodud lawale selle sel
guse ja inimlikkusega, mis tegi nad

mude ja suurte igatsustega, kõigi oma
sulitempude ja indiwiduaalsetete oma

peagi waatajale lähedaseks. Märkima
peab eriti Mars Leedi selget diktsiooni,

pärasustega.

millest meie Narwa näitlejad palju
õppida wõiksid. Ainult nende kahe

selleks ajaks kassa ette. Samuti ei teh
ta Väljagi Vaheaja lõppu kuulutawast
signaalist. Eriti segawalt mõjus sellane
publiku hoolimatus „Estoonia" külastusetendusel, kus mõne waatuse alul

rannad" — see on tükk elust nagu ta
on, seal esinewad inimesed oleme meie

Idealiseeritud on ainult kaks

kuju — Panisfe (A. ükfip) ja Fanny
(Mare Lest), kelle armastus kummalgi

ajalist maksu õiendada.

Kaebealune: «Seentes ei olnud
muud kui pool rotti".
Nende küsimuste harutamise juu
res oli pealtkuulaja!! raske naeru ta
gasi hoida. Rahukohtunik karistas tu
rukauplejat P. W. 30 kroonilise rahatrahwiga ehk maksujõuetusel 10 päe-

mis olid turule müügile toodud, leiti
pool rotti, mis oli pehmeks keedetud

leb Morius (F. Moor) armastuse ja

ei suuda külmemgl waataja olla sü

Ühenduses sellega saatis Eesti kon
sul samal päewal ühendriikide wälisasjanduse riigisekretärile edasi wälisministri noodi 16. nowembrist, s. o.,
milles teatatakse, et raske majandus
liku ning rahandusliku seisukorra tõttu
ei ole Eestil Võimalik eelolewat täht

juures tuli paar päewa tagasi haru
tusele turukaupleja P. W. süüdistus-

ühes seentega.

nestiili ja liikumise ning miimika pisi

wõlgs.
29 now. teatas Ameerika Ühend
riikide riigidepartemang Eesti konsu
lile New-Yorgis, et Eestil on 15. dets.
Ameerikale tasuda söjawöla arwel

Narwa 2. jaoskonna rahukohtuniku
selles, et tema keedetud seente seest,

* lased intenstiwses treeningus.

wäga wähe. Sest seekordne estoonlaste
külaskäik andis meile lawateose, mille

aastaks.

Seente „würtsiks" ott pool rotti.

maldab intensiiwsemat sporditööd.
Korwpallis on praegu politseisport-

meil, narwalasil, on olnud wiimasel
ajal wõimalus näha, siis ütleks see

Rahwalugemine toimub hädaabitööde

Omapärane mõiste puhtusest.

neda.

Kui me ütleksime lihtsalt, et „Kau
ged rannad" on parim näidend, mida

kogusummas N8.000 krooni. See sum

ma jaguneb kahe aasta peale, mille
kestes kogu see töö wiiakse lõpule.

989.985»,25 dollarit ja palus selle summa
tähtpäewaks tasuda.

Politsei spordiring nõrge

Lavastus: Fr. Põldroos Deko

kindr. Laidoner on nõus kandideerima.
Sellega — kindralid on enamuses.

Lesti ei tasu Ameerika sõja*

seaduse alusel.

.Estoonia" teaatrl külaskäiguetendusena Närve teaatris koi-

kond. Senini ei ole aga teada, kas

kogu Valimised peaksid toimuma enne
km riigiwanema walimised. Sest riigiwanem peab tõotuse andma riigikogu

wara malewkond oma 15-aastapäewa.

Marse! Pagnol’i 4-väat. näidend

Asunike riigiwanema-kandidaadiks

on kindral Laidoner, kelle kandidaatuuri toetawat ka rahwuslik keskera

kohtumiuisteeriumi esindaja, et riigi

Pühapäewal, 3. detsembril pühitseb kaitseliidu Narwa malewa Wai-

M IM

Eesti rahwas ei tohi end usaldada
tundmatute tegelaste kätesse.

korras, millega Võimaldatakse tööd
umbes 70 intelligent-töötule kaheks

misel seletas Vastama küsimuse peale

ees ja kui oletada, et riigiwanem esi
mesel walimise käigul Valitakse ära,
siis peaks ta tõotuse andma riigikogu
ees, kes pole walitud muudetud põhi

aastane.

resolutsioon, milles deklareeritakse, et

kujud olid Felix Moori ja Mare

armastusestseen tundus pisut ülepingu

tatud olewat ja kippus üldraamist

— sel põhjusel, et publik tuleb alles

lausa wöimatu oli jälgida lawa sel
põhjusel, et kogu aeg publikut saali
wooris ja oma kohti otsis.

küll oma moodi, kuid ühe ja sama

wälja.

lõpptulemusega. Aga, wõibova ongi,
mis meile selle tüki nii weetlewaks
teeb just see idealiseering. Me näeme
üle hulga aja lawal jälle seda meist
paremat inimest, inimest kes suudab
ohverdada oma õnne ja armastuse

dis oma osale wajalise robustsuse, kuid
paiguti kippus usutawus kaduma, eriti
wiimases stseenis Eesariga. Pootsmann
(Sergius L i p p), politseinik (Ants Jõgi)
ja kütja (Georg Roossaar) ewisid wäik-

Paar päewa tagasi toodi Nõukogude Wenemaalt Narwa: 2 tsisterni
petrooleumi, 2 wa^unit nisukliisid,
Vagun loomakooke ja Vagun soola.

armastusest.

seid kõrwalosi. Harry Paris kerjusena

jäetud.

Albina Kausi Fanny emana an

GSGR-i kaupa Narwa.

See SSSR-i kaup on Narwa linna

Selle protsessi harutamine kujunes
huwitawaks, mida pealtkuulajad jälgi
sid erilise naudinguga.
Tunnistaja kordnik A. Tamm sele
tas: 22. septembril olin mina Narwa

turul walwepostiks, kui minu juure
tuli keegi daam ja seletas, et kaebe
aluse P. W. seente Vannis on rott.
Selle daami teadaande järele läksin
mina kohe turukaupleja P. W. juure
ja nägin, et keedetud seente sees oli
roti keha esimene pool. Nähtawasti
oli fee rott keedetud seentega ühes,
sest rotil olid karwad lahti. Minu juu

resolekul Võttis turukaupleja P. W.
roti seente hulgast wälja ja wiskas

wcnni alla".
Kohtunik: «Teie seened ei olnud
puhtad..

Kaebealune P. W.: „Minu seened
olid puhtad, sees oli ainult pool rotti".

Kohtunik: „Teie mõiste järele olid
siis seened puhtad".

K © 2c i c i I.
Tubakaäri.
Kui ma olin pisike koolipoiss, siis
olin ma hirmus kange karsklane. Sain
isegi esimese auhinna kirjatöö eest: suit
setamise kahju.
Hiljem hakkasin maMitsetama. Prae

gu olen kange piibumees. Aga kui ma
oleksin waremalt teadnud, millist risti
tuleb kanda selle suitsetamisega, siis
ma oleksin jäänud mittesuitsetajaks. Ja
oleksin kirjutanud weel kangema kirja
tüki suitsetamise kahjust. Aga mitte
kopsule-maksale, waid n ä r w i d e l e.

Iga suitsetaja teab, et kui oled kord

ühe tubakasordiga harjunud, siis on
paha, kui pead mõnd Võõrast tubakat
tõmbama. Selle eest, et suitsetaja nõu-

wase arestiga. Nõnda Ms määras
rahukohtunik poole roti ^hinnaks* 30
krooni, mis tuleb maksta mitte ostjal,
waid müüjal.

ded alati rahuldatud oleks, on mujal

maailmas walwel tuvakaärid. Juba
iseendi huwides. Sest kindel klientuur

on äri alus. Olin ka ühe Narwa eriäri klient. Suitsetasin kogu aja tuba
kat, ütleme „Meie Mari", (et mitte
mõnele tubakasordile reklaami teha).
Paar kuud järjest käisin igaülepäewa,
Võtsin paki tubakat ja olin omadega
rahul.
ühel päewal kaupmees laiutas käsi

ja ütles, et „Meie Mari" ei ole enam.
On otsas ja wabrik kohe enam ei tee
gi seda sorti. Pakkus tubakat «Pane
piipu". Noh muidugi — mis sa ikka
teed. Wõtsin «Pane piipu". Kaks päe
wa köhisin, kolmandal hakkasin har
juma, paari nädala pärast oli «Pane
Piipu" juba mu lemnüksort. Soowitasin seda tuttawatelegi. ühel hommikul

kaupmees laiutab jälle käst ja ütleb,

et näe, „Pane Piipu" on otsas. Ei
saagi enam. Aga wõtku ma nüüd
„Suits suhu".
Kordus sama lugu. Köhisin, läkastosin ja harjusin. Waewalt aga jõud
sin harjuda, kui poes seda enam pol

nud. Pakuti „Meie Mari".

— Ma ei ostnud .Meie MAri".

ütlesin kaupmehele, mis ma temast arwan. Protokoll poes märatsemise eest
järgnes mulle hiljem.

Rooma-Katoliku kirik.
Pühapäewal, 3. dets. kell Va® homm pih.
timine, kell 9 missa-ohwer koolilaste armulaua
ga ja kell 11 jumalateenistus eestikeelse juttusega. Õhtujumalateenistus pühima altarifakramendi adoratstooniga kell 7.
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■Kr. 133.

MA

M'

Kristjan Kütt

Väga suures valikus kõiksugu meeste-, naisteja laste

Malmi tän. 1.

Soowitab:

vildikuid, kafosse, botikuid.

Wärwisid,

Mitmesuguseid jalanõusid meestele, naistele ja lastele

iü. Chno9

Hinnad wäljaspool wõistlns l Palun weenduda!

Saapa la naha»
kauplust.

Müük vabriku hindadega.
mm

\siNARVA TEAATER
; ..VÕITLEJAS”.

ühes vee ja elektrivalgust,

2 Pä8s: 25 senti. Pääs 25 sent!.;

o Pääsete eelmüük

ühes elektri ja weega.
Suur
län. 28. Narwas.
Kooli !. 6—4 ehk saapa ja
nahakauplus Hänilane,
Teateid saab samas kr! 5.
Peetri pl. nr. 6.

Peetri pS, 6.
Müüa

\ V. KuljuVe dramatiseering S pildis, proloogiga.
teatri kassas, 2 tundi enne etenduse

peetakse Ira 11. Ja 12. dets. Peetri turu

valmisriiete äris, Tallinna

Müüdavaid asju võib näha kohapeal oksjoni päeval x!%
tundi enne oksjoni algust.
Linna oksjonaator; A Hochmuth.

OKSJON.
Teisipäeval, 5. detsembril 1933. a. kail 2 päeval saab Narvas,

Eha tän. nr 7 ( Harmonie" klubi kõrval).

rJptigi ElEklrivallsidEiifl iahiiuEslii
i

ära müüdud Narva Vaestelaste Kohtu sellekohase otsuse täitmi

seks surn. Albert Hernaann’ist järele Jäänud vallasvara, mis
koosneb mitmesugustest ülikondadest, palitutest, pesust, mütsi*
dest, tekkidest Jne.

Müüdud asju võib näha oksjoni päeval koha peal, enne
Linna Oksjonaator: A. Hochmuth.

M

5sadu5i. nagu igat sorti püüli- ja ®
saiajahu, sepikujahu, tangu, odra U

I Hinnad soodsad. Austusega omanik, a

luBEHSSHlSHiSHiSUSaraiHBSHiSasJI
Qstu-müügiäri
Pikk tän. 22,

telef, 127. 91

Uusküla ja ümbruskonna elanikele ning tarvita
ta jaleühingu „TULU* liikmetele, et 30. novembril
1933. a avatud

uue kaupluse, 3. Uusküla tän.

Estonia

kus müügil kõik eiimesejärgu toiduained.

Ostan, müün, üürin ja vahetan

grammefone ja plaat e.

r

Suures valikus igasuguseid muusikariistu,

tnöõbl., Jalgrattaid ning majatarbeld.

Lugupldades Juhatus.

mm
Kdesolevcigii teatan avalihult, I Hea
Head Ja korralikud

et minu abikaasa Aline Normann, elukoht Rüütli tän.
nr. 9 Narvas, poolt levitatud kompromiteerivad jutud

prl. Johanna K. (elukoht 5. Peetri t. 5) kohta ja prl.
emale saadetud kiri on vale, mille pärast nende ees

I

vabandan. Samuti ei kuulu prl. Johanna K-le minu
abikaasa poolt (ulavatele näidatud arve, vaid kuulub
isiklikult prl. Hilda E., kes meie juures elab.
Kui keegi minu abikaasaga üheskoos peaks edaspidi
laimujutte levitama, siis võtan need kohtulikule

ele2tiz>j~<zui?uIo2tid
võtavad valmistades aega i1/* tundi ja
maksavad 3—4—5 kr.
Vesilained — 25—35 snt.
Tangilokid — 20—25—35 snt.
Maniküür — 25—35—50 snt.

löö tasuta.

J. Normann.

autobufe sõiduplaan

„ 13.00 (raudteejaama)
» 20.00 (raudteejaama)
Rarwast:
Kell 10.Z0 (Peetri platsilt)
« 14.30 (raudteejaamast)
. 20.46 (raudteejaamast)
PkhapSewadel
Rarwa-Jöeinnstr

->.
B
t. s. n

(Tartu R. Pilsi end. õpilane).

Kabinetti Narva, Joalai

„eMH‘

Tõiduhinnad: Peetri platsile 35 f„
raudteejaama 50 senti. Opurttele
25 senti.

maja,
Teal. Lembitu tän. 17—2.
A. Kupper.

Tule-, elu-, invaliidsuse-, murd-

A/s. ..Linaprodnlir

1

Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseltsidelt

Mõisatcüias.

Dl. II. NM

Peaagentuur: Rakveres. Viru Panga juures,
Pikk 2, kõnetr. 109. *—» Esindajad igaipool.

Linaketramise, kudumise ja plee

m

kimise vabrikusse linade ja tak
kude vastuvõtmine on alanud.

Võtan vastu Tähelepanu!

Autogeenitine
sehveisimine.
Tuleviku tan. 1.
Välja.

OCOOD

Parandan igasuguseid

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

ajanäitajaid

Vabriku esindaja

Tõsi, mitte reklaam.

pühadeks,

odavamal! kui enne.

Ei kõigile jõuaks al
gan 13. novembrist
kuni 23. dets. s. a.

*

Ä. fifuvna,
Narvas, Posti t. 51,
(Musta kõrval).

Vasall** toimetaja August Rosanvald

Pühapäewii kella 12-1,
Walge täoaw nr 5

.Harva liriiitiiiliii]?

Narvas, Saime t. 5 Telefon 34.

Kell 9.35 (Peetri platsilt)
. 13.35 (rdt.-jaamasi)
. 20 45 (rdt..jaamast)

varguse-, klaasi-, koduloomade-,
rahekindlusfused.

remonttöõd.

Iga päow kella 11—1 ja 5—7.

hommikul kr ila 8—9 jy
õhtul kaile 5—8.

Valmistab mait
sekalt ja ruttu:
Müüri kuulutusi,

Aruandeid,
Peopileteid,

Nimekaarte jne.

suure pärisostetud krundiga

JUHATUSI Tartus, Riia tän. 4!, könetr. 3-44.

I

joala tän. 19, Sinka majas
juhkentail apteegi kõrval

Vvas awõtmirse igal &.tipäew«S

Kell 9.00 (Peetri platsile)
« 1300 (rdt.-jaama)
0 19.30 (rdt.-jaama)

väikest

iii

Igasugu masinate

Wasniwõtmin#

Sugu- ja nahahaigused

Kell 7 Z0 (Peetri platsile)

head tööoskust tõendab laialdane klientuur.

Eesti Omavalitsuste Kinnltusseits

Msws Ja treimise töil

ila
ja MWO

Aripäewadel
Narwa-Jõesuust:

Soovitakse osta

Telef. 2-33.

11 Illit

septembrist kuni
muutmiseni.
Liiniptdata B. Hek.
R -Jõesuu. Luha t. 6, tel. 31.

Ka kõige halvemad juuksed lokin ehtsalt. Minu
H-me

kõiksugu

«a&tuvõh kl. l(.i 9 — l!', 10
ki. 3—5 p. !. Tfr*ef Z'- ?

Narmast:

Pediküür — 60—75 snt.
Kulmude Ja ripsmete värvimine 35 snt. Prak
tikantide tööd igal teisipäeval ja neljapäeval,

vastutusele.

Vabaduse t. 29, !e!ef. 208.

li

Rakveres.

Sealsamas võiab *Esto-Band’i* orkestri tel
limist vastu hra V. Viil.

nr. 6, Noorkuke majas,

haigused.
Vastuvõtt 10—1 ja 4—7.

Jt

müüb kohapeal kõiksugu veski-

■

Bati nüüd
Salme t. 2 (Twltu majas)

Tripper, siifilis ja naha

saaeHaaaaae—————————bh6ii.ii j. *i — • im >, ■ > „> >

m

Teatame

Dr. V. Lebedev.

Dr.

* ülesõelajahu, leiva- ja loomajahu. *

enampakkumise teel

oksjoni algust,

tän. 20, teles. 2-55.

sumaen

flr.v-1 . Diedrich«*, kapid, lauad, toolid, pildid, põrandavaibad jne,

Linnavalitsus.

ja palitu töös, tarvis töö

Oksjon.

äramüüdud maksujõuetuks tunnistatud Jakob Ja Semjon Polja*
kov'tde!e kuuluv vallasvara, mis koosneb mitmesugusest tuba*
ses» sisseseadest, nagu: pehme mööbel, trümoo-pseglfd, klaver

9. detsembril kell 2 p. !. alates

tuppa. Töö kestev. Lähem,
teateid: Rakveres, Inglise

Paemurru linnajaos. Teal.
saab Igal ajal, Kiriku tän.
Pühapäeval, 3. detsembril 1933. a., kell 12 saab Narvas,
fnr. 21.
Peetri p!.. Poljakov’lde majas nr. 15/17

enginpahhumise teel

platsil. Kaupluste alla platse antakse välja

t
kes on osav laagri, pintsaku

MAJA

.. algust.

Kuulutus.

Tuba ja köök wäljaüürida

ära anda. Teat. saab

I.

Naa fail e“

99

3 tuba ja köök

kohale jõudnud.

Pühapäeval, 3. detsembril 1933. a. kel 8 õht.
Rahväefendusena

südalinnas soe

korter,

Kasukanahad
ja viltsaapad

f 000** 'O^"9”*9****.*

Müügil kodumaa vabrikute riide*

kaubad: kõiksugu kalevid, drapid, posfon, sheviot, krep tuh,
kasfor, triko ja igasugust siidi
ja puuvilla riiet.

Aknaklaasid ja tapeedid.

soovitab väga odava hinnaga

S*©sff žxi. nv. 51

Joala tän. 10. (Omas majas).

Email-- ja alumiinium-kaubad,
Priimused, petrooleumi lambid.

4
4

A.Villers,
Jõhvis, Turuplats 7.

Samas müüakse kauemat aega väijalunastamata vabrikusse saadetud töid.

8-44444444 4 444444444.
0.4L

Vestervalli t, 27, krt 2.
Telef. 196.
Luste- Ja naistehaigused.

Vastuvõtmine on igal äri

Hinnad väljaspool võistlust!

võib tulla korralik
üksik naisterahvas

Teat. slt.

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

Ostan
pruugitud karakul* ehk

muud paremat liiki karus
nahast

viimane aeg uuendada

Iklul. Teataja”

palitukrae. .
reat. Narva jaamaraamatukapp kirjal. ^Soovin osta".
Väljaandja: o.-S.

