TELLIMISE HUID:

Ms Ms» MMM

Üksik number 4 senti.

1 kuu postiga 50 senti

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

krimene üiersnne olgu

Tellimisi \*ötawad wastu

kõik po tkontorid.
K"’.ilu‘n«e hinnad: 1 mii
lini. I v, ct.-r ,j I kuulul, kül
jel 3 senti, lehe tekstis ja

eesotsas 8 senti. Tööoisimise kuulutused põoie
hinnaga. Kuulutusi võe
takse wastu iehe ilmumise

eelpäeval kuni kella 12.

Me 139. Zöhwis, laupäewal, 16. detsembril 1933. a. V aastakäik.

omsle

li. iilt t a.
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„Koit“

Täna Ja edasi.

Üllatusele» kõigele külastajaile!
Kaks kõrgeväärtuslikku saksakeelset helifilmi ühes eeskavas korraga!

KAnetrisat 2-^4.
I4MM 11-51 sutt.

Hella Moja, kapten Haupt, leitnand Hadtke vapustavas helifilmis

Algas äripäeval k
V26 p, pühapäeval
Tel! 3 p.

Kassa awat. pooi

tundi nne Igust

99

kuni kella !0 õht„

»«WW««

DOUAUMONT"
(Langenute mälestuseks)

Esimene tõeline sõjafilm, kokkuseatud algupäraste ülesvõtete Ja saksa-prantsuse arhiivide Järele. Donaumont — küla kus langes 800.000 meest. Donaumont
— kindlus Verd uni ees, millme käest kätte läks Ja kus hävines saksa sõjavägi. Donaumont — film, mida igaüks peab nägema.

Il ftlati sädelev

Dolfy Haas filmis

Väike kelmike,

Otto Wailburg, H 3poid
P#ulseRi Hans Junkurmann, Betty Aman J* t.

Eel teade; »5ee öö kuulüb meile"

Claudette Colbert. „Laul vallu
tab maailma4'. Joseps Sdimidt.

Uude wolikokku...
Kolmikute sisseandmine lõpeb esmaspäewal. Pinguldatud töö kandidaatide

Tänase
„Põhja Koduga" kaasas

värvitrükis rebitav

staapides.
Narwas kõige rohkem kolmikuid rahwuslikul
Lähenewateks omawalitsuse- walimisteks on eeltööd kogu maal kiaedasti

milliste kohta andmed alamal.

käimas. Uus Valimissüsteem, ntilline
rahwu seas saanud „kolmikute' nime
tahab alul weidi tundmaõppimist ja

Kandidaatide nimekirjade wdi n. n.

. Seniste andmete järele wötawad
osa Narwa linna omawalitsuse walimistest nimekirjadega järgm. walimisliidud.
Wabadussöjalased, kes on wötnud
omale nimeks Eesti Vabadussõjalaste
rahwa liikumine, J 4 kolmikuga. Nen

kolmikute wastuwötmise wiimane püew
on esmaspäewal, 19. detsembril, kuid

esimees K. Podrätsik, sama osak.

kohanemist, sellest ka tawalisest enam

pingitatud töö ja kombineerimine era
kondade ja kandideerijate staapides.

kandidaatide ja kandideeriwate kolmi

kute arw selgub juba selle nädala
lõpul, kuna igaüks püüab oma kolmi
kuid wõimalikult kiiresti sisse anda.
Selle palawliku töö ja organiseeri
mise tulemusena on juba Narwaski
hakanud selguma kandideeriwate pilt.

On juba antud sisse rida nimekirju,

*

de esikandidaadid on CWL Narma osak.

abiesimees A. S a m p k a, notar M a°

disson, H. Simm jne.
Rahwuslikul keskerakonnal on 20 kol

mikut. Esikandidaadid: senine linna-

wolikogu juhataja J. Hansing, wolinikud J. Kuusk, endine kristlane ja
praegune linnapea J. Luts, J. Wälbe,
A. Säkk j. t.

seinakalender.

Majanduslik: 14 kolmikut, esikohal

adw. A. Pahla, P. Ellert, erukol. W.

Kokk. ^

Wene rahwuslik liit, kuhu koonda
tud ka juudid ja sakslased, 14 kolmi

Lehe üksiknumber ühes kalendriga maksab 10 snt.

kut, esikohal A. Ossipow, adw. F. Weiss,

Rumjantfew, Raadlow jne.
Kristlik koguduste liit 6 kolmikut,
esikohal õpetajad Ialajas ja Kiwiste.
Sotsialistid 10-me kolmikut, esikan
didaadid Keskoaik, Niilmann ja Kippar.
Edasi on esitanud oma nimekirja
kinniswara ja wäikemajaomanike ning
teiste eraomandust pooldajate walimiseliit, 10 kolmikut, esikohal I. Lust,

IavabKe ,JE'laminae“
Arvestades praeguse elukallidusega otsustas kergen

Mügar ja H. Supp.

dada oma ostjaskonn. eelolev, pühiks jalanõude oslu —

Ka kehwikuil on kawatsus esitada

alandades ostuhinda

oma nimekirja 10-ue kolmikuga. Nende
kandidaadid on seni weel teadmata.

Kohalejõudnud moodsais {assongeis jalanõud.

Wirumaa „nais“ keemias

Posti tän. 69. Narvas.

„Eestt jagamise kawa".
Põhja-Eesti Venemaale, Lõuna-Eesti
Saksamaale,

Ratflonaalsotsialistide tegewuse
juurdlemisel sattusid ametiwöimud
muuseas Kadrina arsti Harald Samson-Himmelstierna peale. Wiimase juu

rest leitud dokumentide põhjal peeti
tarwilikuks mees tuua Tallinna polii
tilisse politseisse ülekuulamisele.

duswalitsus, kes ühtlasi juhiks saks
laste asundamift kohapeal. Samuti
wöimude juurdlemisel selgus, et selle
kawa on S.-H. töötanud wälja üksinda,
ilma et oleks seda saanud propageeri

ma hakata. Samuti ei olewat selles
teadlikud keegi teised.

Eamson-Himmelsiierna juures on
leitud nimelt dokument, ta enese poolt
koostatud, milles leidub

kawa Gesti jagamise kohta.

Kui praegused ..führerid" olid
peremehed meie maal
Ühenduses wiimastel päewadel

Samson-Himmelstierna nimelt leiab, et

Eestimaa pärast tekib wöitlus ühelt
poolt Wene ja teiselt poolt Saksa wahel. Selle loomulik lahendus arwatawasti olewat see, et Põhja-Eesti pi-

asetleidnud puistamisega Eesti hitler
laste peres kõneldakse paljudest juh
tumitest „Führerite" ja nende perre

Gigi; Esta Luks; Raul Sprung; Pawel Belkin; Vladimir Belkin; Esta

Klawdia Dolschanow.

Mardi; Israel Tsömbalow.

Hintsow ja Emilie Tiidosaor; Nikolai

Abiellumisesoowe: Tiido

w.; Leena Hebar 81 a. w.; Konstan
tin Niwitski 71 a. w.; Maria Iusefowits 77 a. w.; Theophilie Ruperi 62

Kusnetsow ja Olga Gunjashin; Hessel

a. w.; Nikolai Shewelow, 56 a. wana.

Referaat-koosolek linna muuseumis
Pühapäewa! kell 11 homm. Narwa

alates J. Lattiku jumalateenistusega
ja lõpetades õhtul ooper „Tosca ette
kandega Wiljandi „Ugala" teaatrist.
Huwi selle päewa wastu näis olewat
wäga elaw ja arwatawasti raadiokuu
lajaid üle kodumaa jälgisid Viljandi

Ajaloolise Sektsi referaat-koosolek linna
muuseumi ruumes. Kõneleb ajakirjanik

Arnold Schulbach teemil: ,Narwa
Välisilme ja seltskond orduaja lõpul".

Surnud: Pawel Lujhkow, 58 a.
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ees ootawa woorimehe Rüütli juurde
ja käsutas teda sõitma. Woorimees

tooted, willane riie, toolide põhjad,
paberikaubad ja kaltsiit.

tutwustab ennast raadio kaudu

Meie leht

keeldus, kuna ta oli kaubeldud ja ootas

Leedust hakatakse flsse wedama uue

lepingu põhjal superfosfaati, mitmesuguseid seemneid, toornahka ja ^tallanahka, lammepukke ja -laudu, parketti,
poolwalmis mööbli osasid, mullawärwe, metalltooteid, puukruwistd, okastraati, bergmanni torusid ja kaltse.
Lepingu parafeerimine pidi toimuma neljapaewa õhtul kell 8 Leedu saat

oma sõitjat. Vastuhakkamine ärritas

weidi wiinastunud ohwitseri ja kui

Meie ei tasu oma sõja-

endas käesolewa aasta annuiteedi pühiwöla ja intressid wülgnewalt summalt.

Algus äripäev, kell 6,
pühap., kell 3.

tikku nende kaupade tolle.
Eesti wäljaweokaupndena Leedusse

Abiellumist: Johannes Leppik

ja Anna Samarln; Georgi Neimann ja

Wiljandi ja maakond tutwus-

sid seal omale 50 - 100 hektaari suu

.Skatirs^*

mise suhtes kokkuleppes ettenähtud
määral. Samuti alandatakse wastas-

Sünde: Mihail Worobjow; Ga-

liina Panow; Rita Starikow; Nadesda

kirikuõpetaja poeg. H. astus jaama

rus. maatükke ligal juhul mitte üle 300
ha suuruseid'. Neid üksikuid kohti peak
sid sakslased liitma wõimalikult asundusteks, et mitte üksikult seistes ära
kaduda. Nende asunduste jaoks S.-H.
kawa järele peaks loodama oma asun-

Kino

nii sisseweolubade kui ka waluuta and-

detsembrini:

Ferdmann ja Zinaida Donets; Vladi
mir Guljushkin ja Tatiana Balanow;
Jakob Loss ja Leena Montag.

maa esinemistki pinewa huwiga.

edaspidisel tegewusel. Nimelt olewat

söjawarusluswSlga Ameerika Uhenriigele 295.329.33 dollarit, mis sisaldab

kindlaks nimekirjad kaupade kohta, mil

lede wahetus wüib toimuda wabalt

Narwa linna perekonnaseisuametis

registreeriti 30. nowembrist kuni 15.

Ofawõtt maksuta.

sõitnud saksasoost ohwitser Haller, Koeru

tawa lepingu alusel kohustatud tasuma

Alalise lepinguga koos määrati

perekonnaseisu ilme muutusi Narwas.

sinad, külmutusmajade sisseseaded, teedemasinad, telefoni aparaadid, tekstiil-

See kawa määrab ühtlast kindlaks need
sihtjooned, mida sakslus peab taotlema

tasu oma 15. detsembri wõlamaksu.
Täna, 15. detsembril, oleme roas-

ja laecaanduse osas rahwuslise käitluse alus. Lepingu ülesütlemise tähtaeg on määratud 3 kuu peale.

loomad, kunstsarw, aknaklaas, põlewkiwiõli ja muud pölewkiwitooted, mit
mesugused metallkaubad, keskkütte ah
jud, röhktorud, põllutööriistad ja ma-

Saksale. Peale Löuna-Eesti muidugi
ka lõunapoolsed riigid Läti ja Leedu.

Washingtonist teatatakse: Bel
gia ja Eesti teatasid Washingtoni
riigidepartemangule, et nemad ei

osas maksab enamsoodustuse põhimõte

on nähtud ette: sriist ja angleri tõu

Alljärgnew lugu leidis aset 1905.

wõlga.

jus. Kokkuleppe ulatus on suurem kui
läbirääkimiste alul arwati. Nimelt sõl
miti nüüd kaubandus- ja laewandusleping 2 aasta peale. Kaubawahetuse

aegadel.

aastal Rakweres. Sündmus sai alguse
Rakwere jaamas, kuhu oli rongil sisse

tarwilik, et Lõuna-Gestis sakslased ajakstd kindlat asundamispoliitikat. Hangik

teeriumis kokkuleppe kaubalepingu as-

kuuluwate istkute tegudest möödunud

dawat minema Wenele ja LSuna-Eesti

Vastu pühi

Eesti-Leedu delegatsioonid saawntasid neljapäewal keÜ V2 wälisminis-

woorimees ka teistkordset käsku ei täit

nud, haaras H. mõõga ja wirutas sel
lega woorimehele pähe. Woorimehe
surm oli silmapilkne.

Raha aseme! on aga Washingtoni saa
detud teade, et meie seda summat ta
suda ei saa ressursside puududes. Wajalised summnd puuduwad ka riigi eel-

arwes. Oma kohustused Ameerika
wastu süjawölgade alal on jätnud täit
mata ka suurem osa teisi riike. Kogu
maailma haaranud majanduslik depressioon, mis wiimasel aja! küll pisut
on hakanud pehmenema, ei Võimalda

konnas. Lõpulik allakirjutamine järgneb Tallinnas siis, kui mõlemad walitsused on lepingu kiitnud heaks.
Uue lepingu alusel wöib tunduwalt
laieneda kaubawahetus Leeduga.
wölgnik-riike täita endale wöetud suuri
wölakohustusi. Wekslid paratamatult,

jääwad wälja lunastamata. On küsitaw, kas üldse lähemal ajal selleks
awaneb mingisuguseid wöimalusi. Wõ-

lasumma aga kaswab tasumata intresside näol weerewa lumelawiinina.

Täna ja edasi. "WW Kaks huvitavat filmi!
ferenij: Magda Schneider meiadlv Volff fllbach-Retty

Nüüd, pühapäewa! 10. detsembril
andis ringhäälingu saatekawa täieltkult Wiljandi tegelaskond, Wiljandist,

en Teie parem «sõber.

Laupäeva, 23. dets. varahommikul

ilmub meie iehe

jõulu-erinumber
—Mr i" —
päevakohase sisuga ja värvitrükis.

Juhime lugupeetud kuulutajate tähelepanu eriti
soodsale reklaamivõimalusele.

M" See, mis meeldib publikule!! "WW
Kauaoodatud suurepäraline sensatsioon

mingivad esime t korda koo> suurepärases helifilmis

ikmevi avmaslusneeleä.

Lõbus ja pikantne helis lm 12 jaos, tulv t meeleolu, rõõmusmeelt Ja nakkavat naeru! Näit

lejale hiilgav koosseis — Ida Viisi, Littsy Arne, Otto Vallburg, Jullus Falkenstein, Paul

Otto. Tuntud komponisti H. O. Borgmanni muusika (a uued löökpalad: „Ktnd, ich freu midi auf
dein Kommen“, »Der Matrose hat das grösste Herz der \Velt#,

..liiitsiJ ji Ininal''.
(Loomaaed tules). Draama harukordse romantikaga 10 jaos saksa keeles, näivepingu‘ava!d
elamusi kiskjate loomadega. Peaosas Loretia Young ja Gene Raymond.
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Pühadeõnnesoowi saatmisega

Hispaanias jätkub anarhia.

MIS JÜHTCIS? |

wõite walmi&fadi rõõmu paljudele.

miil fflisl

Postmargid pühadeks, millelt osa tulu läheb tiisikuse wastu
võitlemiseks.
Vabariigi walitsuse otsusel on lu- 20+3 senti tumesimne-punane, oransh
batud müügile arwates 31. okt. 1933. Võrgu üll trükiga, kujutab Taagepera
a. kuni 30. sept. !934. a. postmargid sanatooriumi.
Postmargid on müügil kõigis marlisamaksuga tuberkuloosi wastu Võitle
mise heaks a 3 senti postmargilt nel gimüügi kohtades riigis.

Parunite plaanid.
Saksamaalt toodi lapsi, et õpilaste
arw Saksa koolides ei langeks.
Täna öösel saabus Tallinnast Vil-

jas Väärtuses: 5+3 senti punane, ro
helise wörgu ületrükiga, kujutab tiisi
kushaiget abistawat halastajaõde.

jandi kohalik natside juht dr. Sellheim,
kes teatawasti arreteeriti esmaspäewal Saksamaalt Lagasijöudmisel Mal

H)+3 senti sinikas-punane, wiolett wör

gu ületrükiga, kujutab Taagepera sa

gas ja toimetati Tallinnasse ülekuula

Tõde
ja õigus
on meie lehe lahu
tamatud kaaslased.

natooriumi. 12+ 3 senti punane-oransh
rohelise ületrükiga, kujutab kombinatsi

misele.

Dr. Sellheim oli Viljandi natside
>,führer" ja kogus „Balti Vendlusele"
liikmeid. Tema ligemad kaastöölised
olid Viljandis kohalik Saksa kooli di
rektor Felix Knüpfer, sama kooli õpe
taja Grosset ja weel mõned kohapeal

ooni walaelillest ja Lotaringia ristist.

sed suuremad sakslaste tegelased. Sell-

NMKÜ sai uue helisilmiaparaadi ja esimesteks helideks —

heimi parem kaastööline oli tema abi

..Laul sinule".

kaasa, kes kawatses Eestil muuta Saksa

Kalewr ja linawabriku RMKU os

kolooniaks. Tragi proua oli saatnud

tis mõni püew tagasi uue helifilmiapa-

isegi Saksamaale Gisenachi lastekodule

radi, mis läks maksma 2800 kroom.

kirja, milles oli palunud Wiljandisse
saata 20 saksa last ühes kaswatajannadega. Lapsed oleks kohalike saks
laste poolt adopteeritud ja saadetud
kohalikku saksa kooli, mille õpilaste
arw wiimafel ajal on hakanud hirmuäratawalt langema. WSrdluseks olgu
toodud, et 1924. a. oli Wiljandi Saksa
koolis 180 last, nüüd aga waewalt8O.
Tallinna toomkooli direktor, Musso,

Madriidist teatatakse: Pärast Võrdlemisi rahulikku ööd puhkesid rahutused His
paanias uuesti. Santiagos, Granadas, Salamancas ja mitmel pool on üldstreik
wälja kuulutatud. Raudteestreik on seni ainult osaline. Streikijad on paljudes
kohtades lõhkunud raudtee. Pildil: Tänawarahutused Granadas, kusjuures on
surma saanud araablane.

jõudnud.

Wõiturg paraneb?
Austria ja Uus-Meremaa wähendawad wõi sissevedu Inglismaale.
Maailma wõiturgudel jõulupühade
eel walitseb tawaline hooajaline ele-

wus. Seda elewust suurendab weel
tublisti, nagu saanud teatawaks meie

wõieksportöõridele, kes eile olid jär

jekordselt koos P. K. Estonias, see

9. detsembril lahkus Mõdriku kodu
majanduskoolist 7 lend. Samal püewal
korraldati lõpuaktus, kus wiibisid küla
listena Põllutöökoja direktor J. Hüner-

son, Wiru maawalitsuse esimees K.

tasid: Aalberg Elli, Kull Aline, Kullik Hulda, Kütt Anastasia, Lehtmets

ment andis ülewaate koolitööst. See
ülewaade ja eriti tööde näitus andis
kindla mulje, et koolis tehakse hool
salt tööd ja et sealt koolist wõrsuwad

Hildegard, Leetberg Leida, Lukken Emi-

kutseharidusega perenaised, kes wöime-

Hilda, Room Elwine, Rümmel Elwiine. Saalep Ella, Shasnowski Ienny,
Stern Helene, Terker Elfriede, Uude-

lised tõstma maa kodude kultuurilist
tasapinda.

Uue lennuga algab õppetöö 10. jaa-

lie, Neuhaus Benita, Odeland Pauli-

ne, Otsar Pauline, Prigo Regina,
Pupp Antonia, Raik Vally, Reitel

lepp Leida, Valk Helene.

elujõulisem ühistegeline ettewõte.

kaubanduses wäga kaaluwa tähtsusega

Käesolewa ühistegelise nädala pu
hul wäärib meie ühistegeliste asutiste
seas erilist tähelpanu Söjawäe Majan
dusühisus.

Võrsudes 1920. a. teisel poolel likwideeritud wabadussöjaaegsetest sõdu
rite kauplustest, on temast kujunenud
13. aastase tegewuse tulemusenaL wõi-

mas kaitsewäeline ühistegeline" ette-

Et ühing weelgi edasi areneda
wõiks, selleks wajab ta nii kaitsewäe-

laste kui ka kodanike toetust. Rahul
dusega wõib märkida, et senini see
toetus ei ole puudunud.

Soowitaw oleks, et wõimalikult
enam ohwitsere ja üleajateenijaid as

tuks Söjawäe Majandusühisuse liik
meteks.

wöte.

Laulupeo juubelirahad kõrval
datakse käigust.
Majandusminister on annud mää
ruse käibelolewate 2-krooniste Tartu
ülikooli juubeli hõberahade lükwelt
kõrwaldamiseks ja ümberwahetamiseks

Praegu on Sw. Majandusühisusel
8 osakonda, muuseas ka Narwas (asu
tati hiljuti). Möödunud aastal oli kogu
aasta läbimüük juba 1.054.670 krooni.
Omakapitalide kogusumma oli tõusnud
kr. 36.596.

on antud aega kodanikele kuni 1934.
aasta 15. detsembrini, seega terwe

nud. Peale seda tähtaega, seega 15.

aasta. Pärast seda antakse weel 1 aasta
rahade esitamiseks ümberwahetamise

detsembril 1935. a., need 2°kroonised
hõberahad kui kohustuslikud maksuabi-

otstarbel Eesti Pangale neile, kes esi
mese aasta kestes mõnesugustel põhjustel raha ümber wahetada ei saa-

nõud kaotawad makswuse lõplikult ja
neid ametlikult ei wõeta enam wastu

(IhlstegewuBe propagandanädal areneb edukalt.
Uhistegewuse propagandanädal, 9.
dets. mis algas ja kestab kuni 17. det-

wuse propageerimiseks.

maksmiseks ega ka ümberwahetamiseks.

DoMor

flrno RIexander’i
kriminaalromaan.

------7--- 39.
Vanakese käes wälgatas rewolwer.
„Pidage, wõi ma lasen teid lömaks!" kisendas ta
korraga Valjusti ja täiesti muutunud häälel.
Detektnw peatus.
„Kohe peab tulema inimest", rõõmustas ta enda
misi. Vanake astus tagurpidi, relw ikka weel laske-

walmis käes, weel ühe trepi ülespoole. Rüüd ta
oli detektiiwist kõrgemal terwe majakorra Word. Siis
kadus ta koridori.

Minz hüppas talle kiiresti järele. Joostes seadis ta oma rewolwri laskewalmis. Ta oli kindlasti
otsustanud tagantselja lasta, kui ta wanakest weel-

kord nägi. Kui ta pöördus ümber nurga nägi ta,
kuidas ühe toa uks langes luku. ,,113“ waatas
talle walgslt sildilt wastu. Kestis waid paar minu
tit, kuni 'detektiiv? awas muukrauaga ukse ja tõmbas

ta pärani.
Käed üles!“

Tuba oli tühi.
Vihaselt awas ta kapi. See oli ainus koht selles
wäheste mööblitega sisustatud toas. kuhu mees wõis
pugeda warju. Ent kapp^oli tühi.

Minz jooksis akna juure - see oli kõwasti kinni.

.Neetud! wandus ta Kus ta wõib olla?"
Ta märkas üht waheust.
„Holla! Ta on kindlasti kõrwalruumis".
Minz raputas tugewasti ust. Samuti lukustatud!
Teifeltpoolt paistis wõti.
Otsemaid meenus Minzile, et doktor R waheajal
wõis minna kõrwaltoast koridori. Ruttu jooksis ta
tagasi ukse juure.

Trepilt tuli^pooljoostes Harder ühe politseiniku
saatel.

„Kas said ta kätte?" hüüdis politseiprestdent
hingetult.

„Kui ta hotellist waheajal pole lahkunud, peab

maid ning õudsemaid söjastseene maa
ilmasõja päewilt, jookseb filmina praegu

— neil ju nüüd on jooksuaeg.
Igapool sünniwad kolmikud,
sadade, tuhandete wal'mikud.
On's tõusnud Eesti rahwas koos,
et suures messianismi hoos
rahwaarwu järsu tousanguga,
mitte aga räusanguga
seada wõimule oma hõim?
Et kadugu sõim!
Tõuterwendajad, ärge hulluge rõõmust,
röõmukarika sõõmust

Vabadussõjalaste kolmikud sigiwad
ilma,
et ei tumestaks wanade sõjameeste

„Iälgisin wanakest juba neli päewa! Tahtsin teda

et rahuajal teised teewad riigitööd.
Sotsidelgi kolmikuid rohkesti sigib.

Neile weel pätsu meeste karupoegigi
ligib,
noori põllumaa karu järglasi.
Rahwuslik keskmine erakond
uue hooga sedakord
manadel radadel wõitlusse astub.

Ja nii
sigimini muutub suureks
Vastaserakonna luureks,

kas kiilma ei pea me jälle naist,
kes leiutas päästmise
sigimisenergia säästmise
liig suure energia reguleerimisega

EZa.

.Sina?!" hüüdis Minz imestanult.
„Roh? Mida siin nii imestada? Enne kui minust
sai politseiülem, tegutsesin palju aastaid detektii-

talle järele."
„Kas sa kedagi ei kohanud?" küsis detektnw lukku

jastada.

Minz waatas aknast wälja. Aken oli hoowi.
poolne ja nelja meetri kaugusel temast oli raudredel„Kui ta põgenemiseks kasutas seda teed, pidi ta

Uksehoidjalt, — all — nad said teada, et härra
nr. 113 juba mitme "nädala eest üürinud selle toa,

kuid wäga wähe näha olnud. Toas nr. 144-s ela
nud umbes neljakümne aastane mees, kes tähelya-

nuäratawalt tulnud just samal — päewal, kui ta
toanaaber maksnud üüri kuue kuu eest ja sellest
peale enam ei olla ilmunud.

„Wõite toad nr. 113 ja nr. 114 rahulikult jälle
wälja Üürida," ütles Minz. „Kumbki neist härradest
ei tule enam tagasi!"

olema akrobaat!" hüüdis Minz erutatult. „Isegi

22.

mina ei saaks toime hüppega aknalt sinna redelile!"
„Kas ta ei kasutanud wast mõnd latti wõi lauda!"
„Siis peaks see ju olema seal wõi leiduma hoo-

Konsul senaator Ardallo pühitses oma 25-aastast
ametijuubelit suure pidulikkusega. Kogu Bukaresti
aadlist-koorekiht oli kutsutud peole. Samuti olid ko
hal mõned nimekad kunstnikud, andes oma sealwiibimiftga peole nagu weidi wabama ilme.

wil. On täiesti wõimatu, et ta laua wõttis kaasa
tänawale!"

„Ent jälgede Varjamiseks..."
„Kui inimene tänawal jookseb ringi lauatükiga,
siis jätab see kümmekord paremad jäljed! Doktor
R aga ei mõelnudki kaotada igat jälge, muidu ta ei
oleks jätnud maha paruka ja habeme! Muide — ma
ei leia ühtki jalajälge aknalaual. Ja sellele ta pidi
ometi astuma!"
„Kuidas sa tulid üldse sellele, et seda meest kaht

lustada?" päris Harder.

„Harrisson reetis ta! ütlesin ju alati, et too

konsulit mõjutanud, kutsuma teda sellele peole? Minz

oli täiesti teadlik, et ta ei pölwenenud aadlist isegi
poalkaudu mitte. Ka ei olnud ta kunagi tegelenud
kunstiga. Just wastuoksa, linnas oli üldiselt teada,

et Minz waid niipalju kunstist sai aru ja oli huwitud, kuiwõrd oli tingimata wajalik tublile polit
seiametnikule. Konsulile oli teda kord kasiinos ai
nult pealiskaudselt esitletud.

Kui Minz onule siiski awaldas oma kahtlust,
walgustas wiimase tähendus weidi seda näilist mõis

päewa kestel!"

mann, K. Veri, prl. O. Annik. D. Ki
rsimägi, E. Peaan, E. Puuseo, M.
Sergejewa, S. ja L. Thalström'id, hr.
J. Mansing, L. Masow, A. Kuuskma,
B. Madisson, V. Mirbach, V. Malts,

Omandage pääsmed eelmüügilt,
millised saadawal Rarwa Vabat. Tu
letõrje naisgruppi liikmete juures ja
k. m. J. Roosipuu äris, Suur tänaw.
Ärge unustage, et etendusel heategew
otstarbe ja mida selleks õhtuks wälja
annate — antakse Teile mitmekordselt
tagasi!

Meie aja usuelu suund.
Esmaspäewal 18. skp. kell pool 7

õhtul kõneleb ead. Jüri Kimmel Tar
tust k. s. „VSitleja" saalis Protestantlise ühingu Rarwa osak. korraldusel

teemil .Meie aja usuelu suund."
Sisurikas kõne wäärib rohket osawõttu.
Sisseminek kulude katteks wabatahtliku
maksu eest.

Perekonnamuuteid.
8.‘ detsembril kuni 15. detsembrini
registreeriti Aleksandri koguduse õpe
taja kantseleis:

Sünde: Õie Alaküla, Helmi Män

nik.

Abiellu misesoowe: Arnold

Karokäpp ja Susanne Nikoborn; Hugo

Arkipus ja Marie Ruga.

Abiellumisi: Gustaw Jõesaar

ja Maria Feldmann; Johannes Aren
ja Miralda-Meredes Parts.

Surmajuhtumeid: Kaarel

Pielbaum, 57 a. roana; Hans Hapsalo,
75 a. mana.

Ka Minz oli esmakordselt konsul Ardallolt saa

malusele aga, nagu otsene reetmine, ma siis küll>i
mõelnud! Tõepoolest, on wäga rumal, et see haru
kordne juhus ei wiinud meid sihile!"
Harder raputas murelikult pead.

Muuseas — mul on teistsugune idee. Kui sa

Kas kõik teavad,
et 30. detsembril s. a. kantazse ette
„Ilmarises" Herwe' 3. waat operett
.Mamsel! Ritouche", kus peaosas esi
neb populaarne näitlejanna R. Wolkonskaja — Meermann Denise osas.
Kaastegewad pr. O. Püllo, A. Vill-

nud kutse. Ta imestusel ei olnud piire. Mis oli

mees wiib meid kord doktori jälile. Sellisele wõi-

mulle ei jõua ette, wangistan selle doktori kaheksa

peaaegu kõik surma saawad.

tud koosseisus ja saadab orkester.

Kas ei aita meid jällegi naiste waist,

tema ametile saatuslikuks muutunud R-juhtu pal

.Siis peab ta weel olema toas!"
Uks awanes ja kalm meest sööstis sisse. Kuid
ka see tuba oli tühi. Laual lebas paruk ja walge
wõltshabe. Muidu aga tuba awaldas mulje, et ta
oli elaniketa. Mõlemad aknapooled oli awali.

prantslaste kahurituli teeb wallutatud
kindluse kalla! hirmsat purustustööd,
kusjuures kindluses wiibiwad sakslased

tegelased seltskonnast ja elu-näitelaWalt! Operetis tegew koor suurenda

sin sellepärast kiiresti ühe politseiniku ja ruttasin

„Ei, mitte ainustki hinge!"

seks kantsiks Verduni linnale, kuid

Valter, R. Vollman jne. Kõik tuntud

mis on sigimise! pärmiks.

minema, kui ma ei saa teda otsemaid tabada. Hüüd

muukides.

külmawereliselt järele oma eelsammuwa

ülemusele, sealjuures ei mingit paani
kat ega kabuhirmu. Väga elawalt on
kujutatud kindluse Donaumont'i wallutamine sakslaste poolt, mis oli Viima

J. Muks, V. Muurmetsä, A. Palm,

sõimakäraks, lärmiks,

wina! Kas pidin ma siis tingimata kõik unustama?!"
Minz naeratas, kujutledes ette, näha oma onu
jälle detektiiwiks degradeerituna, et niiwiist lõpuks

wangistada juba möödunud ööst. Kui nägin teda
sööstuwat majja, siis juba teadsin, et lind lendab

kuulipilduja kuulide sajus, kui ka püssi
tules ning gaasis, sammuwad sõdurid

nägemine,

Kuulutage meie lehes.

siia?"

kino „Koidus". Põhijoonena läbistab
seda filmi sõdijate õudne rahulikkus.
Surmawa kahurtule all, hukutawas

silma

— steriliseerimisega.

ta weel olema toas nr. 114! Kuidas sattusid sina

raadi ost sündis wabrikumalitsuse poolt

RMKU-le annetatud rahaga.

Donaumont
lahing Verduni all, jälle üks Verise

Maad katab lumekirme,
Näol tegelastel kawal irwe

sembrini, on senini läinud õige edu
kalt. Kontsertkõnekoosolekud on igalpool olnud rahwarikkad. Huwiga jälgi
tud on ka ühistegelist artikleid.
Ka raadio oli rakendatud ühistege-

rik. Selleks on wabriku poolt lubatud
krediiti 1000 kroom. Ka helifilmiapa-

Kino.

— et sünniwad aina kolmikud.

Söjawäe Majandusühisus —

otsustanud wähendada wäljawedu
Inglismaale 20°/0 wörra. See wöi-

sunud esile pakkumise nõrgenemise ja
nõudmise suuremise, mis asjatundjate
arwates peaks kindlasti tagama pare
maid hindu.

nuaril 1934. Sisseastumise soowe on
juba rohkesti, kuid siiski on weel wõimalik uusi õpilasi wastu wõtta.
Mõdriku kodumajanduskooli lõpe

Pajos j. t. Kooli juhataja A. Lees-

guga hooajalisele haripunktile, olewat

wiimafel aja! tuli ilmsiks ja hinnad
kiskus alla. Austria ja Uus-Meremaa
samm ongi Inglismaa wõiturul kut

aparaadiga linale tuua kõikjal sooja

Kolmikud.

Mõdriku kodumajanduskooli lõpetas 22 õpilast.

kes praegu on jõudmas oma toodan

wähendada pakkumise pinewust, mis

wörra rikastanud.
Pühapäewal kell 16 tahetakse uue

Lend noori perenaisi.

asjaolu, et Austraalia ja Uus-Meremaa,

otsus aitab muidugi suurel määral

Rarwa jälle ühe moodsa filminaitaja

poolehoidu leidnud film «Laul sinule",

kes saadeti stsekaltseülema poolt kaitse
seisukorra piiridest wälja, ja kellest kuul

da oli, et ta asub elama Wiljandi,
pole seni weel oma uude elukohta

Uuelt ostetud aparaat seatakse ülesse
Kalewiwabriku rahwamajja. Seega on

RMKU noortel rentides rahwamajaruume on kawatsus lähemal ajal wõtta
ette eeltähendatud rahwamaja põhja
liku remonteerimist, millega loodetakse
lõpule jõuda eelolewal suwel. Rahwamaja remont-kulud kannab kalewiwab-

tatust.

.Pead ilmtingimata sinna minema," oli Harder
öelnud.
^Konsul on kohtuministri sõber ja sellepärast ning

ka muil põhjuseil wäga mõjukas isik. Muide on kon
sulil waimustaw õetütar. Teda esitleti hiljuti mulle,-

Baptisti kirik, Madise 25.
Laupaewal, 16 dets. õhtul kell 6. palme-

tund.

Pühap. 17. dets. hommikul kell 10 jumala
teenistus. Jutlustab P. Passelman ja teised.
Peale lõunat kell 5 pühapäewakooli lauluõhtu. Laste ettekandeid; laulud, deklamatfl.
oonid ja jõulu lugu. Laululehed.
Hommikune korjandus koguduse waesteke
õhtune Pp.kooli töö toetuseks.
Teie olete tere tulemast!

Saalemi kirik. 6. Peetri 16.
Laupäew 16 detsembril kell A/27 õht. mai
mult! koosolek. Kõneleb teemil: Püyawaimuosa
saamine misjonär R Piasster. Sisseminek lau
lu ehet. Pühapäew 17. dets. kell 10. jumalateenistus kell 5 p. l. ewangelisatfius koosolek.
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(inin kink glbadeks ii ulu

ja seda võib saada ainult Vene Rahvuslise Liidu loteriipiletiga.

Võitudeks jja preemiateks miljonid.

Loterii loosimisi peetakse igas kuus 2 korda.

Tehniku dünaamika.

Tehke sisseostud

Juhtunnes Killip.

ja

ajage habe õigel ajal.
Et kodanikud teaksid oma sisseoste

Lt tarwitajaskond ei läheks püha

teha õigel ajal ja et keegi ei jääks

wiha täis sellep., et juukselõikuse ärid
Narwas on awatud pühadelaupäewal

kallite jõulupühade ajal kõndima pika
habemega, selle eest on linnawalitsus
isalikult hoolitsenud ja seadnud äride
lahtiolemise ajad^alljärgnewalt, mida
meid paluti"lehe weerul edasi anda.
1 Määrused on koostatud rvastawalt
„Rligi Teatajas" awaldatud sundmäärusele. Sellega Narwa juuksurid wõi°
wad jõululaulupäewal, s. o. pühapäewal, 24. dets. töötada wiis tundi, kella
12 kuni kella 17-ni. Ühtlasi tuleb ette-

Kirikukantsleis tehakse poliitikat.

Poliitikamehed kasutawad wiimesel ajal ohtrasti piiblisalme.
Ajalehist.

ainult 5 tundi, siis wõrreldagu tröös
tiks olukorda Tartuga. Tartus-on'need
töötoad suletud kewadepühal kolmel

Kodanik John Pilebury wibutas
oma nõtket pillirookepp! ja lükkas halli
sonimütst kuklasse, kui astus ühel ilu

päewal suwistepühadel kolme! päewal

wötjate! tühelepanna, et praegune maksew teenijate normaalpuhkuseaja seadus

käsitöökodades ei wöimalda pühapäewadel töötamist üle 5 tunni.

sal pühapäewa hommikul üle hulga
aja jälle jaamas rongilt maha. Õieti
polnud kodanik John Pilebury nimi
sugugi mitte nii. Ta oli lihtne Juhan

ja jõulupühadel kolmel päewal, mil
Narwas neil äridel on töötamine kee
latud ainult kahel päewal.
Zõululaupäewal on Narwas kõik

Piilberg, omaaegne plekisseppmeister
Kapskoi sell, kes tosin aastaid tagasi
sõitis Ameerikasse õnne otsima. Seal

kauplused suletud, wäljaarwatud need,

mis kauplewad toiduainetega. Toiduainetekauplused on awatud kella 7
kuni kella 10 homm. Turul wõib jõululaupäewal kaubelda kella 7 homm.

nimetati teda muidugi Johniks ja ka
liignime muutis ameeriklaste suu ameerikapärasemaks.

kuni kella 12 lõunal.

Nüüd John Piilberg tuli üle 12
aasta jälle Narwa. Kuna ta oli usklik
ja jumalakartlik inimene, luges ta oma
pühaks ristiinimese kohuseks kõigepealt

Piirituse emalaew pääsis waewu Nõukogude Wene randa
triiwimast.

Jääsupp Narwa lahes.
Kolmapäewa lõunapaiku tõusis tu- tuulest triiwituna SSSR-i rannapoole.
gew tuul, mis hiljem muutus tormiks. Kuna laewal jääsupis liikumine osutus
Selle? tagajärjel , kattus Narwa laht wõimatuks, siis näis tõenäolisena, et
kuni silmapiirini ajujääga, mis sai hü- tuul triiwib ajujää ühes laewaga.N.daohtlikuks merel ankrus seiswale pii- Wene randa, ent öö! wastu reedet
ritus-emalaewale „Niilale." Jääsupp, waibus tuul ja laewal õnnestus pääümbritsedes laewa, liikus.tugemast West seda omal wabasse wette.

Niisugune on moodne elektriraudtee wedur, mis arendab uskumatu kiiruse

astuda pühakotta ja anda seal woli
oma tunnetele ja mälestustele, mis

Noormees raharaiskajaks.

ja tuttawaid torne nähes.
Kirikukellad lõid. Nende kutse kajas
ka kaugelttulnu hinges ja täis usulist

Nukrusel elutsew leiwawedaja pummeldas maha 150 kr. woõrast raha.
Joh. Kool, kelle elukoht Kukruse
asunduses, on alles 20 aastane, aga
saatus on wiinud teda mõndapidi seik
lema. Nüüd on ta kaebealusena IShwi rahukohtus. Kaebajaks on oma lell

K. Kool, kes veab Kukrusel pagari-

Lööming Mäetagusel.

ametit. Mees kurdab, et ta oli annud
möödunud suwel oma wennapoja kätte

Peksjad said karistada.
Möödunud suwel tungiti Mäeta- mist. Tunnistajate waral selgus, et
guse seltsimajas peol kohalikule elani- mõlemad kaebealused olid peksnud
tule A. Kernerile kallale, löödi ta maha peolist Kernerit. Hiljem olewat nad
ja peksti weriseks.LKallaletungijaiks palunud leppimist, sest nad peksnud
osutusid Iõhwis ,elawad noormehed Kernerit kogemata, pidades teda kelA. Tarss jaMitnits. !. Kesknädalal, 13. lekski teiseks. Rahukohtunik karistas
dets. nõudis A. Kermr kallaletungija- A. Tarsst 2-nädalase arestiga ja Mittele karistust. A. Tarss wõttis süüdis- nitsi ühekuulise vangistusega,

tüse omaks, kuna Mitmts eitas löö- —

i>p, Schützi stuudio fcenfserž,

hobuse ja saatnud ta wiima KohtlaIärwe äridesse leiba wiima. Ühtlasi
pidi poiss kasseerima äridest saada
olewad rahad. Poiss läks, kuid rais
kas kasseeritud rahad 150 krooni suu
ruses summas ära.

J. Kool tunnistab end süüdi ja

seletab, et teel kojupoole tulnud talle

sõbrad wastu ja wiinud ta pummelmeldama. Teine päew wiinastuse lah
tudes, leidnud end koguni Rakwerest.

Pole isegi teadnud, kuidas sinna sat
tus. Palub kergemat karistust. Kuid
rahukohtunik ei saa poissi kergelt ka
ristada, sest poist! on olnud juba warem tegemist sihukeste asjadega. Ta
on olnud mõistetud wanemate walwe

alla ja on wübinud koguni kaks ja
pool aastat Harku koloniis parandu
sel. J. Kool mõistetakse kolmeks kuuks

wangi ja ta peab tasuma lellele teh
tud kahju 150 kr. suuruses.

Heinawargad tegutse wad.
Wargus Lilienbachi heinamaal.
Mõni päew tagasi Varastati kurjew, kes politseile oma süüteo

ftfceiHEe klawevdajale wõimetc iulwuslami&e kaunis õhtu

Lilienbachi asunduse heinamaalt Gus-

ülestunnistas, seletades, et ta heinate-

taw Kutebergilt heinakuhjast kaks

warguse oli toiminud ühes Mihail

õnnestunud, sest hra Z. Pillikse tenor
ei oma kölawust ei madalamais, ega
kõrgemais toones.
Üldiselt andis kontsert reljeefse ülewaate pr. E. Echützi tööst, mida Nar
wa seltskond tunnustas mitme lille-

koormat heinu. Narwa kriminaalpolit
seil läks korda kindlaks teha, et ühe

W a l t f e m i g a, kes oli oma waras
tatud heinakoorma müünud 6. Peetri
tänawas elutsema Kalale, kellelt ta

..Uavnicniis**.

14. dets. õhtul korraldas Narwa

Muusika Stuudio juhataja pr. E.

Schütz oma õpilaste õhtu Harmonii
saalis. Kama oli.laialdane, koosnedes

maailma tuntuimate heliloojate töö
dest, kuna lõpul serweeriti ka Narwa
muusikamehe E. Kulbi komponeeritud
palu.
Esimene osa algas noorema kursuse

õpilaste ettekannetega. Noored solis
tid täitsid oma ülesande südilt. Muidugi peame arwestama ettekande palawikku, millega nii palju algajail tu
leb wõidelda. Silma paistis juba hästi
arenenud tehnikaga ja eriti hingelise
mänguga. Lõpul esines prl. L. Koppel.
Teine osa tõi tulle juba «raskemad
kahurid" wanema kursuse õpilased. Ka
siingi peab konstateerima hoolikat tööd

ja indu esinemiseks. Prl-d E. Olew,
A. Skworzowa, M. Reial, W. Niinas
esinesid küllaltki kiitwalt, näidates wörd-

lemist arenenud tehnikat ja tõlgitsemiswõimet. Kahju .ainult, et kawas

märgitud hr. B. Rahr Beethoweni
^Kuupaiste sonaadiga" ära jäi. Wahepeal esines ka hra N. 'Swcharz Viiuli
soologa, klaweril.: pr. E. Schütz. Hra

Schwarzil on Võrdlemist mannetu
toon, arenematu poognatehnikaga, kuna

puhtust mõnes kohas soowida jättis.

Lõpul laulis prl. Gurjew paar laulu,
klaweril prl. W. Niinas. Prl. Gurjew
on weel arenemata häälega mezzosop-

ran, omades mahlakamad madalad,
kuid läbilõikawad kõrged toonid.

Teine osa oli pühendatud raske
matele paladele. Esinesid pr. E. Echützi

õpilasist prl. N. Lellep Chopini polo
nees A-duri", pr. K. Tagamets Cho-

pini ^Tarantella", prl. Hait Liszti

^Rapsoodia Nr. 8-ga" ja hiljuti konserwatooriumi lõpetanud Narwa tun
tud kunstnik E. Jalajas kahe Väärtus
liku palaga. Eritis hästi- täitsid oma

korwi annetamisega.

warastatud heinakoorma oli Peetri
turul ostnud Aleksander K u p p e r.

sest heinte koormast mahawõtmisel tuli

oli Kupperile müünud Narwa walla
Zahonje küla talunik Pawel W i na-

wargus awalikuks ja Varas pidi põ

ülewaadet ainult stuudio õpilaste

A. tzanko: Amundsen. Awastaja
ja polaarmaade uurija elu. Eesti Kir
janduse Seltsi biograafiline seeria
«Suur-meeste elulood" 152 lhk. hind
üksikmüügil 1 kr. 50 s., tellijaile 1 kr.
25 s. Zluköites 2 kr.
Waewalt ükski teine koht maakeral
on teguwõimfaid, enamikus fantaasiarikkaid mehi awatlenud säärase maagi
lise jõuga, kui lumine, jäine ja pakane

Põhi. Aga mees, kes oli wäsimatuim
ja edukaim Põhja kutsele järgnejaid, oli

Roald Amundsen. Ta elulugu on huwitawam kui romaan. Niipalju terwet
tööjõudu ja kõiki takistusiwõitwat tahet
õõgub wastu sellest raamatust.

E. Madisson: Parlamentarism

ja Eestit,põhiseadus. Glaw teadus
nr. 17. 103 lk., hind 1 kroon. Eesti
Kirjanduse Seltsi kirjastus.
Tähtsam, kui kunagi enne on koda
nikele teadmine walitsemiskorra alus
test ja sellest, kuidas walitfemisewõim

Laenupaberid Võimalikult kasuli
kuks rahapaigutamise kohaks.
Praegu koostatakse majandusmi
nisteeriumis riikliku siselaenu tegemise

kawa. Nimelt asus Vabariigi walitsus
rannakaitse- ja allweelaewastiku soe
tamise kawa wastuwõtmisel seisukohale,

et raha allweelaewade ja kiir torpeedopaatide ostmiseks tuleb muretseda

siselaenu teel. Walitsus tegi selle kohta
põhimõtteliku otsuse ja nüüd kaalutakse
selle otsuse teostamise Võimalusi.

Uus siselaen oleks 5 milj. krooni
suurune ja selle tasumine sünniks 10

aasta jooksul. Et rahaomawaid ring
kondi siselaenust huwitada, selleks ta

hetakse laenu teha rahapaigutajaile
Võimalikult kasulikuks. Peale hariliku
protsendi saaksid laenupaberite oma
nikud weel preemiaiad loosimise teel.
Seega oleks uus siselaen oma ilmelt
wöidulaen.

Lähemail päiwil korraldab majan
dusministeerium nõupidamisi pankade

kindlustusseltside ning teiste majandus- ja rahanduslikkude ettewõtetega,
kes wõikstd siselaenu paigutamisel kõne

alla tulla.

on teostatud tugewates kultuurriikides,

sest teadlik olles wõib ta olla walwel
enda wabaduse ja õiguste eest. Riigi
kogu asjadewalitseja Eugen Maddis-

fon selgitab omas raamatus parla

dele, et tema lukustamata aidast on

ftfavwa žecccciex?.

Mees süüdistab warguses kohapeal

lisi Ehopini «Sonaati h-moll" II osa.

Rahwaetendufed.
Pühapäewal, 17. detsembr. s. a. kell
3,30. p. l. läheb esmakordselt päewase
rahwaetendusena seni suure hallooga

Wäheveal ^esitati Beethoweni 3. trio,

läinud õpet. Wold. Kuljus'e dramati

hra Udrik—wiiul, hra Bock—cello ja
pr. E. Schütz—klawer, milline oma

proloogiga.

pikkusega publikut weidi tüütas.

k Lõpuks esines ka asjaarmastaja
laulja hra J. Pillikse E. Kulbi helitöödega. Hra E. Kulbi walik oma tööde
esietendusele tooja suhtes oli küll eba

seering — „Pää tulle" — 8. pildis
Õhtul kell 8. läheb esimest korda
rahwaetendusena wärske lawastus, A.
Kitzbergi algupärane komöödia «Nee
tud talu" 4. waatuses.
Teaatribüroo.

lusi.

Kohtawad esimest korda hooaja
jooksu! NTHK. ja „Astra" meeskonnad

ja Kreenholmi NMKU ning „Astra"
naiskonnad.

B klassi esiwõistluse finaalis Võist
leb Kreenholmi NMKU-ga laupäewal
peeiawa Võistluse wõitja Tapa kaitse
liidu spordiklubi wõi Narwa Kaitsema
lewa Spordiklubi II meeskond.

Wigastusi kaewandustes.
Läinud nädalal registreeriti Aluta
guse põlewkiwikaewandustes kergemaid

wigastusi töölistega 7 juhtumit.

Kuritegewus Narwas ja
Alutagusel.
1. nowembrist kuni 1. detsembrini
registreeriti Narwa kriminaalpolitseis
126 kuritegu, kahjusummas 8578 kr.

42 senti. Otsitawaid leiti 21 ja wahialla wõeti 17 isikut.
Samal ajal registreeriti Narwa wä-

Alutagusel toimiti aga 261 kuri
tegu. Wahialla wõeti 53 isikut. Läbi
otsimist toimiti tagajärjega 5 ja taga

dur" Chopin^ei pääsenud nii mõjule,
olenedes ehk^ wähemütlewaft tükist,
Hra G. Ialaja esinemist kwiteeriti rõkkawa aplausiga, nii, et kunstnikul tuli
lisapalana mängida brawuurset, tehni

Õpetaja läks kantslisse. John Piilberg langetas pea, pani käed risti ja
Valmistas kuulama jutlust.

Armas kogudus, armsad õed ja
armsad wennad, algas õpetaja. Meie
teame, et meil on siin hädaorus üks
raske elu ja raske teekond. Meie pea
me püüdma walguse poole, aga seda
Valgust tahab meie eest kinni panna
see neetud kodanikkude erakond, Koda
nikkude erakonna ja poolsotsialistide,

samuti ka rahwuslaste partei on oma
alatute demagooliste wõtetega mürgi
tanud õhku. Sellepärast peaks iga ko

danik teadma, et ta alati ja igal ju
hul hääletab meie „Hingepäästjate rahwameelle partei" voolt.

Piilberg Võpatas. Ta armas, et ei
usu oma körwu. Kuid ta oli kannatlik.

Ootas. Kümme minutit, 20 minutit,
pool tundi. Mees kantslis rääkis ikka
poliitikast. Seletas wastaserakondlaste
pahategusid ja wülistas enda erakonna

oma jalga pühakotta, sest pühakoda ei
ole enam paik, kus saab olla üksi oma

— Auwere-Ioala walla talupidaja
August Annus teatas amstiwõimu-

oskusega. Prl. Lellepi «Polonees Akuigi mäng ^.kõigiti, kindel ja julge oli.

alatt rahwast täis!

Pühapäewal, 17. detsembri! pee
takse Narwa Kaitsemalewa Spordiklubi
korraldusel gümnaasiumi wõimla ruu
mes korwpalli hooaja Viimaseid wõist-

lispolitseis: 233 kuritegu. Wahialla

teadmata kelle poolt ärawiidud 30
puuda otri. A. hindab oma kahju 75

hiilgasid juba hästi arenenud tehnika
ga ja küllalt süwenenud tõlgitsemis-

teenistusel! Kuis oli waremalt kirik

üht lausetki piiblist!

Warastati.

mentarismi tõelisi aluseid ja jooni Eu
roopa maades ja wõrdleb meie põhiseadusega. Töö on asjalik ja erapoo
letu. Kõigiti tarwilik orienteerumiseks
igasuguste päewakorral olewate hääle
tuste ja walimiste keerises.

osa pr. Tagamets ja prl. Hait, kes

Pühalikult kajasid orelihelid. Piilberg imestas waid, miks on nii wähe
palwetajaid kirikus. Ta wangutas pead
ja mõtles murelikult: ons' tõesti Nar
wa rahwas pööranud selja Jumalale?
Ainult paarkümmend inimest jumala

Pühapäewal NTHK Ja
„Aaftra“.

tasapinnast.

Kirjandust jõululauale.

genema. Waltsew on senini tabamata.

hardumust, niiskeil silmil astus John
Piilberg oma lapsepõlwe kirikusse.

Voorusi. Mitte sõnagi Jumalast, mitte

Jääks waid soowida, et lgp. stuu
dio juhataja neil õhtutel püüaks anda

- aWa -

aga raha ei jõudnud wastu wõtta,

Hiljem selgus ka, et selle heinakoorma

kerkisid esile wanu, tuttawaid tänawaid

kroonile.

— Wasknarwas elutsew Jwan S ok o l o w leidis, et tema heinamaalt on
heinakuhjast warastatud 160 klg heinu.

elutsewat Anna L-i. Kas wiimane süüdi
warguses, selgub ametiwõimude poolt
alustatud juurdlusega.

Eduard Sauli, Kohta-Iärwe ela
nik, palus ametiwõime selgitada kelle
poolt on tema metsast ära wiidud 13
sülda küttepuid.
Ed. Sauli kahju 100 krooni.
— Sama kaebusega esines ka Nar
wa elanik K. L i ll b o ck. Viimasel läks
kaduma Narwa wallas asuwast metsast
suuremal arwul küttepuid.

wõeti 62 ja otsitawaid tabati 6 isikut

järjeta 8. Otsitawaid leiti 3 isikut.

Naiskodukaitse teateid.

Piilberg põgenes kirikust nagu kat
ku eest. Iialgi, ialgi ei pista ta enam

Jumalaga. Ka sinna on tunginud ma
dalad poliitilised kired!

Palju üllatusi pidi sel päewal ela
ma üle weel waene wõörsilttulnu. Ta
oli jäänud maha ajast, ta ei teadnudki
kuidas wahepeal kõik oli muutunud.
Õhtupoole! oli ta omaste juures

külas. Seal kurtis ta, kuidas ta kiri
kus pole kuulnud õpetaja jutluses sõ
nagi Jumalast ega isegi ainust piiblisalmi.

Sugulane muigas. Eksid, Juhan,
ütles ta. Jumalasõna pole maailmast
kadunud. Mine õhtul kihutuskoosolekule, mis peetakse pritsimaja saalis.

John Piilberg läkski. Ta ootas nä
ha ja kuulda seal sütitawaid miitingukõnelejad, mehi, kes ainsa lausega paljastawad Vastase põrmuks, kes pese-

wad musta pesu kõigi kuuldes ja hä
bematult ning terawasti materdawad
teist. Lootis kuulda sappi, mandumist,
wahelhüüdeid, terawusi, jah, isegi pisi
kesi „tupitsaid'.

Koosolekusaali jõudes Piilberg jäi
seisma ukse juure, et parajal hetkel,

kui löömaks läheb, kaduda. Kuid -saalis oli kõik rahulik. Käis waidlus.
«Armsad wennad", ütles üks liider.
„Waadake, Joeli raamatus 2. peatü

kis 20-27 salmini on öeldud meie
erakonna programm." Markuse ewangeelium 4 | 21", kõlas äkki hele wahelhüüe kõnelejale.

N.k.k. laulukoori harjutus on reede
15. ja teistp. 19. dets. Iöuluwaheajal
harjutust ei ole.

«Noormees, taltsutage oma suud",
käratas koosoleku juhataja. ^Lugege
Markuse ew. pt. 4 salm 24!"

Peetri kirik.

ilmselt wastaserakondlane. „3. Moo

Pühapäewal kell 10 hommikul ju
malateenistus armulauaga. Kell 2 p.
l. pühapäewa kool. Kell 4 p. l. juma

sese raamat peatükk 3 salm 17", kära

lateenistus armulauaga noortele. Lau-

lulehed. Mängib orkester ja laulab
laulukoor.

Nooma-Katoliku kirik.
Pühapäewal, 17. dets. kell 11 homm. juma
lateenistus eestikeelse jutlusega. Õhtujumalateenistus kell 7.

Siis Võttis sõna teine kõneleja,

tas ta. Publik aplodeeris. „Taaweti
laul 123, salm 2" sähwas üks Vahele.
Rahwas naeris. Piiblisalme sadas siit
ja sealt, mõne peale naerdi, mõne pea
le hüüti wihaselt teine salm wahele.

Kuna John Piilbergil Piibel peas
polnud, ei saanud ta sellel poliitilisel
koosolekul midagi aru. Ta läks ära ja
wangutas pead: Issand küll, kuidas
kõik on pahempidi pööratud!

Kr :39.
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V. a. daamid, ja hdvvadl
Et tüütavat ootamist pühade eelpäeval ära hoida, siis

== NARVA TEAATER == /

Väga suures valikus kõiksugu meeste-, naisteja laste

• ..VÕITLEJAS". g
| ======a-iJ^=_'B=.';., ■:; Jl ===r^=^^^_-====s »

| Pühapäeval, 17. detsembri! 1933. a. |

/ 2 rahvaetendust 2 \
f Kell 3.30 p. I

vildikuid, kalosse, botikuld.

I „Päö tulle1'

palun Teid omi soenguid aegsasti enne pühi korda
seada lesta, ainult

juuksur A. Kanguri
juures Joal tSn. 3. Töötavad vilunud me:s|rid.
Töö kiire ja korralik, hinnad odavad.
Austusega omanik.

Mitmesuguseid jalanõusid meestele, naistele ja lastele

PSletis küttepuude

f V. Kuljuse dramatiseering 8 pildis, proloogiga.

| Pääs: 25 senti. ■■■ Pääs 25 senti.

soovitab väga odava hinnaga

| Õhtul kel! 8

I*osli tn. nr. 5M

\ Neetud talu

Müük

Qtii ^lm-»v.rL Saapa jn naha»
ZMm kauplus.

alandatud hindadega,
väikesel ja suurel arwul, ühes koju toomisega igasugustes

sortides ja pikkustes. Kohapeal saab kohe ostja soowil

» fl. Küzbergl 1'orr.õödfa 4 vaat j

lõigatud igasuguseks pikkuseks maksuta.

S Pääs 25 senti Pääs 25 senti.

^ Pääsete eelmüük ts^atrl kassas 2 lundi enne etenduste

J

Ots

Ak. S. S, ,tJlmavine**

2—r

Siin müüakse ka turwast.

i

I algust. -

A-s. Torm olen 6 Ko.

Narwas, Linda tän nr. 6. W. Staratelew.

t\arva osakond, Joata tan. 18, felef. 89.

r—r

Laupäewat, 30. detsembril s. a.

Raadio aparaadid: Toko, Telefunken, Lorenz,
Schaub, Reico, Philips.

Narwa Wabat. Tuletõrje ühingu auto - sasši. fondi komisjoni
korraldusel li. WolfeonskaJ&»Meerntann’i osawõttul

Kõige uuemat tüüpi Ameerika raadiovastuvõtjad
. «Emerson*, 4 jambiline doppei pendod dünaamilise
valjuhääldajaga, kolme varivõ-e lambiga, aparaadis
on antenn. Hind Kr. 190.
Tellimiste vastuvõtmine Igasuguste raadioaparaate
peale. Vanade vastuvõtjate moderniseerimine Ja

„Mamsell Nitouche**
N. Metlhac’1 Ja A Miil andi operett 3wsat. G. Herwe muusika.

Tege!a*ed: pr. O- Pällo, fl. Wlllmann, K. Werl, prl. O. finnik,
D. Kivimägi, E. Plaan, E Puusep, M Sergejeva, S. Talström,
hr. J. hanslng, L Hasow, R. Kuusma, B. Madissoo, W. Malts,

Narvas, Posü t. 25, krl. 1,

remont. Töö odav, kiire ja täpne.

Suurim valik grammofoni plaate, ülirohke valik

Koor. Algus kell 8 õhtut. Orkester.

elektrivarustuse tarbeid ja igasuguseid armatuure.
Montöörid Igal alal saadaval.

Pääse ähed: 1.50—35 s, õppuritele — 25 s , eelmüügil ühingu
Juhatuse ja nalsgrüpl llkmell, k/m Roosipuu äris, Suur tän, Ja
etenduse päeval teatrikassas kella 6 >t Õhtul.

järelmaks võimaldatud. jäilemQQjatele harilik

I lõlnti BlBklri-iallsiileBa jalmyeski [
8 müüb kohapeal kõiksugu veski- 1
* saadusi, nagu igat sorti püüli- ja *
| saiajahu, sepikujahu, tangu, odra »
• ülesõelajahu, leiva- ja loomajahu. J

Müügil kodumaa vabrikute riide-

kaubad: kõiksugu kalevid, drapid, poslon, sheviot, krep tuh,
kastor, Iriko ja igasugust siidi
ja puuvilla riiet.

Muuk vabriku hindadega.

LHinnad soodsad. Austusega omanik. ■
10. detsembril Toilas ärapeetud K.-l. Woka
kompanii loterii wõitude nimekiri

Kosmeetika
kabinet

1

ui

nr.nr.

[ Pilet

Pilet

%c

nr.nr.

nr.nr.

V6lt

Kc

ai
! Pilet

Vdit

i Pilet

vait

1 nr.nr.

I

6

471

11

1725

7

861

8

2314
815

10

1934
2236
2361
145

12
13
14
15

1

193#

2
3
4
5

nr.nr.

nr.nr.

Ic

i

2395
902
1246
997
679

nr.nr. 1

9

1908
1507
1231
1686
767

16
17
18
19

20

1469
1780
313
2269
571

21

22
23
24
25

Wöitutelt mille wäärtus üks kroon ja üle, tuleb maksta seadusttk protsent. Wõidud, mis kuni 10. jaanuarini wälja wStmata. loe
takse kompaniile annetatuks.

Toilas, 10. dets. 1833. a. Juhatus.

I

Head ja korralikud

eleMri^ouruIoltld

põletis
puud.

maksavad 3—4—5 kr.
Vesilained — 25—35 snt.
Tangi!ok'd — 20—25—35 snt.
Maniküür — 25—35—50 snt.

head tööoskust tõendab laialdane klientuur.

jõulukinke

Kabinett; Narva, joale t. 8.
Teles. 2-33.

ajakohaselt odavasti soovitab

K/nt. Joh. Roosipuu

Tartus, Suurturg 14 / Narvas, Suur tän. 24.

Võtan vastu

Oksjon.

maksujõuetuks tunnistatud Jakob ja Semjon Po!jakow'idele
kuuluw wallaswara. mis koosneb mitmesugusest sisseseadest, nagu:
pehme mööbel, trümoopergel, riidekapp, puhwetikapp, söögilaud,

klawer, firma Diedrichs*, grammofon ühes plaatidega, põrandawotp ja m. Müüvamaid asju wõib näha kohapeal oksjoni päemal,
V2 tundi enne oksjoni algust.
Linna oksjonaator: A. Hochmuth.

Pikk tän. 22,

teles. 127. 99

Estonia

88

Rakveres.

Oslan, müün, üürin ja vahelan

9Fazuzzaofcxie ja plaate
Suures valikus igasuguseid muusikariistu,
mdõbS., Jalgrattaid ning majatarbeld. ■pr
Sealsamas võiab „Esio-Band*i* orkeslri lel-

limisi vaslu hra V. Vill.

Eesti Omavalitsuste Kinnitusse !s

emm

remonttööd.

Autogeeniline
sehveisimine

Dr. I.

Vastutav toimetaja August Ro?anvald

Kõrguspäike.

Vastuvõtmine:

9—11 ja 3—5.

Vestervalli t, 27, krt. 2.
Telef. 196.

6-es Peetri tän. 2

Uste- ja naistebaivsied.

(Musta majas).

Vastuvõtmine on igal äri

Kinio

Edasikindlustuste vastuvõtmine vallaseltsidelt

Vastu võll 10—1 ja 4—7.
Vabaduse I. 29, telef. 208.

Dr. II. Jakovlev,

Tule-, elu-, Invaliidsuse-, murd

Peaagentuur: Rakveres, Viru Panga juures,
Pikk 2, kõnetrr 109. :—s Esindajad igalpool.

kl. 3—5 p. I. Telef. 3)2.

Silma-, laste- ja sisehaigused.

1 II

rahekindlustused.

Nafshalguste eriarst.
Vastuvõtt kl. XJZ9 — V210

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

joata tän. 19, Sinka majas

□□□□□
Tulnud
keskmine Hallikirju

kukk.
kulu eest, Ioala tän. 3.

□□□□□

lõuna» j-

posu» J

serviise

ja muid: majatarbeid portselaanist, fajansist

emailist, alumiiniumist!jne. soovitab

2)2.2)2usi,
Peetri pl.

öksik naisterahvas võib

Kuldsed südamed!
Jõulud on Ukse ees. On külm. Olen fööia ja haige perekonna
inimene. Kas tõesti ef leidu inimest, kes kingiks mulle oma
wana palitu? Radress: Sõduri tän. 18-2, M. Latt.

tulla,

Awalikul enampakkumisel müüakse 19. detsembril s. a.

vanema naisterahva juurde. kell 10 homm. Narwa tollilaos (Koidu tän. Nr. 7) mit
mesugused
Tehase I. 9 — 3, „Võitleja"

konfiskeeritud

taga.

KAUBAD

autobuse sõiduplaan nagu: wälismaa tubak, sigaretid, konjak, wiski, puuder,
1°sest septembrist kuni
muutmiseni.
Lttmipidaja A. Hek.
N.-Jõesuu, Luha t. 6, tei. 31.
Aripäewadel
Narwa-Zõesuust:

Kell 7 30 (Peetri platsile)
„ 13.00 (raudteejaama)
, 20 00 (raudteejaama)
Narmast:
Kell 10.30 (Peetri platsilt)
. 14 30 (raudteejaamast)
. 20.4ä ^raudteejaamast)

mängupallid jne. Kr. 132,41 wäärtuses ning tollis. 8

258 alusel riigikäsutusse wõetud kaubad (tubak, sigare
tid, reed jne) wõlgnewa põhitolli Kr. 53,99 tasuks.
Sealsamas müüakse awalikul enampakkumisel 9.

jaanuaril 1934. a. kell 10 homm. t. s. § 258 alusel rii
gikäsutusse wõetud tennisreketid wõlgnewate maksude
Kr. 40,62 katteks.
Narwa tolliinspektor.

PÜhapäewadel

Rarwa-Iõesuust:

Kell 9.00 (Peetri platsile)
„ 1300 (rdt.-jaama)
, 19.30 (rdt.-jaama)

Bais-, togu- ja liitbaigiied
Wastuwõtmine

kes iseseiswalt oskaks töö
tada kõigi pagarisaaduste
alal, ka kookide ja tortide
tegemine tarwilik. Teatada
slt. sõna /Pagar" all.

rikkalikus valikus

kohvi- j

Sugu ja nahahaigused

iiüriliseks

Vajatakse wilunud

Jõulukinke

Dr. R. Stiil

kaas-

nr. 28—39.

Kätte wõib saada kuulutuse

tuba.

haigused.

*4

vargust-, klaasi-, koduloomade-,

P

Tuleviku tän. 1. Dr. V. Lebedev.
Välja. Tripper, siifiiis ja naha

JUHATUS; Tartus, jRiia tän. 4?, könetr. 3-44.
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Dr.

niMa ja treimise töid.

Igasugu masinate

möbleeritud

hommikul kalla 8—9 ja
õhtu! keha 5—8
Pühapäevi! kella 12 i.
Walge tänav nr 5

Saime t. 2 (Tuisu majas)

kõiksugu

enampakkumise teel

sooja

Wastuwõtmine Igal äripäeval

Elan nüüd

Pühapäewal, 17. detsembril 1933. a. kell 12 Narmas, Peetri
pl. Poljakowtde majas nr. 15/17 müüakse

Ostu-müügiäri

i

müüa. Haigemaja ja
Peterburi tiin. nurgal

umbes kuu aega tagasi

Wäljast sissesõitnud 2 noort
daami wajawad jõuluks

6-es Peetri tän. 2 (Posti tänava
nurgal, Musta majas)
Pühad* eel võtan vastu ainult
23. detsembrini, sellepärast
sissekirjutamine soovitav.

Ka kõige halvemad juuksed lokin ehtsalt. Minu
(Tartu R. Pilsi end. õpilane).

peremehelt.

Vastuvõtt kella 11—2 ja 5—7

Pediküür — 50—75 snt.
Kulmude Ja ripsmete värvimine 35 snt. Prak
tikantide tööd igal teisipäeval Ja neljapäeval,

lm Setuna

üürile anda elektriga, mit
mes suuruses, turu ääres
majas, sünnis turu kaup.
ehk tööstuse ettevõttele.
Teat, saab Posti t. nr. 59.

Bäojptihasius, värsferadamine Jne.

töö tasuta.

Kohasemaid

Palun kõiki minu endiseid
kui ka uusi ärisopru külas
tada. Puuhoow, Paemurru
tän. nr. 24.
Austusega A. Wast.

Teatada jaama raamatu
kapp „Tuba".

võtavad valmisides aega Il/a Mndl Ja :

Teat. slr.

Kohale jõudnud head ja
odawad

hinnaalandus.

mm » m ■ «i s® i sek s m o sm a mm a mm m mm

ühes öiam^aqa
rendile anda.

f,

Grammofonid *HIS MASTER’S VOiCE, L1NDEX.

W. Mfrbadh, J. Muks, W. Muurmetsä, A. Palm, R. Walter H. Wolman.

joata tän. 10. (Omas majas).

MAJA

Müüa odavasti

Narmast:

Narvas,

juhkentall apteegi kõrval

Salme tän. 1.

Ige päew kella 11—1 Ja 5—7.

(Tuisu kaupluse vastas).

Kell 9.35 (Peetri platsilt)
„ 13.35 (rdt.-jaamast)
, 20 45 (rdt.-jaamast)
Sõiduhinnad: Peetri platsile 35 s.,
raudteejaama 50 senti. Õpuritele
25 senti.
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Alu*. Teataja** pühade-

numbrisse

on alanud.
Väljaandja: nutt. Jiarra WclaatMlVt—la
r\

