üksik number 4 senti.

TELLIMISE HIND:

Mr MII varahaanoikal

1 kuu postiga 50 senti

3 kuud , 150 ,

Esimene ülesanne olgu

6 . „ 280 ,

• Ml

1 aasta , 550 ,
Tellimisi v/õtswad wastu
kõik postkontorid.

Kuulutuse hinnad: I mii
li m. 1 weerui kuulut. kül*
jel 3 senti, lehe tekstis ja

eesotsas 8 senti. Tööotsimise kuulutused põoie
hinnaga. Kuulutusi võe

Ilmub Jõhvis Igal teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.

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

Me 143.

takse vastu lehe ilmumise

Tegevtoimetaja Roman Hoona.

ZöHwis, laupäewal, 30. detsembril 1933. a.

eelpäeval kuni kella 12.

V aastakäik.

illi. M
Amaln

l.i

Sarata läbi labbunud. kauaaegsel la kohusetruud disltonfokcmifee liidet

Kristoph Wester’it
mälestab Krediit Panga Jõhvi osakond.

Mida loob aasia 1935?

Uusaasta olgu-heaks aastaks
ühtmeelt poliitikasse, kergendust majandusellu, hoogu seltskondlikku töösse.

Narwa seltskonna soowid algawaks aasta t s.
Vastuseid meie kiirringküstmusele

Jaan £ulss
linnapea.

Need. kes kustusid...
AarwMeltskonnast wUs aasta 1933 rea tegelast.
Narwa seltskondlikult tegewuswäl-

jalt ja mitmesugustelt tööaladelt on
aasta 1933 wiinud pika rea tegelasi.

17. jaan. iuri a. s. „Villa« juha

tuse esimees John Blõs.

?13. weebr. suri endine kauaaegne
linnasekretär Eduard D i e ck.h o f s.
Veebruarikuul kanti maamulda weel

Peetri wabat. tulet. ühingu abipea-

Soowin, et uuel aastal kõik läheks
paremini kui seni. Zätkaku uued linna
juhid tööd samas edu suunas, kui seni.
Kadugu üksteise mustamine, olgu iga
kodaniku woorufeks näidata enda positiiwjeid külgi.
Weel soowln et kõik poissmehed
abielluksiid ja et kõik preilid, kes taharoad, saaksid mehele. Mingu hästi ka

mees Sergei D o k u k i n. Tulet. perest
lahkus weel Peetri tulet. naisgrupi esi
naine Liisa Lükke.

10. apr. suri Iulius S e l t e n, loo
makaitse seltst tegelane, elukutselt
Kreenholmi ametnik.
Sumel warises Manalasse autoön-

netuse tagajärjel Vladimir Kreutzer.

24. augustil suri Narwa postkon
tori ülem Aleksander Kaasik.
25. okt. läks Vabasurma Narwa
ühisgümnaasiumi õpetaja Gerda Ros e n r h a!. Päew hiljem järgnes talle
samuti Vabasurmas Albert Hermann,
Narwa teaatri näitleja.
1. now. suri e. s. .Ilmarise" ja tu
letõrje tegelane Joosep Seemann. Sama
kuu 10. päewal lahkus Vabasurma läbi

Narwa linnanõunik Ioh. Metsatalu.
28. nowember wiis meie hulgast wana

lugupeetud tuletõrje tegelase Pawel
Luschkowi.

Wabadussõja weteraanid-kange-

Jõesuu asi, et kõigiloleks kena seal
suwitada. Ja lõpuks — ajakirjanikele

lased koos.

soowin uueks aastaks palju uudiseid,
et nendelgi oleks aasta läbi üks ilus

Vabadusristi wendade ühendus ei tee poliitikat!

päew.

28. dets. s. a. oli Narwa garnisoni
ohwitseride kasiinos Vabadusristi Ven
dade ühenduse Narwa osakonna pea

J. £usly
linnavellnik, L a.

eefmee*.
Algamaks aastaks soowin, et Lesti
-rshwas jgaÄ Mte jälle oma tasakaalu.
Linnawalimistele peaks minema rahu
nenud meeltega. Peaks kaduma üks

koosolek.

Võeti wastu möödunud aasta tegewuse ja kassa aruanne ning kinnitati tulewa aasta eelarwe.
Juhatusele awaldati tänu energi

risti w. ühendus laskunud aktiivsesse

voliitttMe. Selles küsimuses roseti
rindel seisukoht, mis Väljendub ühel
häälel wastu Võetud järgmises reso

lutsioonis. .Vabadusristi wendade
ühendusel, kui organisatsioonil, tuleb
piinlikult hoiduda eemale aktiiwpoMtikast. Paluda keskjuhatust kategoorili'
selt tagasi tõrjuda mõnes ajalehes jär

teise põhjuseta mahategemine. Et tohiks

lise tegewuse eest.

olla aset killunemisele meie linnakoda
nike seas, waid üksmeel peab pääse

Valimistel sattusid juhatusse kolo

jekindlalt lemitatawaö ebaõiged teated,

nelid Pulk ja Melts ning K. Podrät

nagu tegeleks V.V.U. aktiiwpoliitikaga,

ja'poliitilise propagandaga".
Osakonna esimehe kohalt ära astu

loolusrikkad t u l e w 1 k u-prespektiiwid.

sik; toetajatest liikmetest J. Välbe ja
Sõster.
Kandidaatideks — majorid Tomander ja Simjon.

H. Sachmann,

Sampka, major Simson ja A. Pitsar.

ma makswusele. Üksmeel on meid
edasi wiinud senini alati, kui teda on
olnud, ja üksmeel kindlustab meile ka

Rewisjoni komisjoni waliti A.

abilinnapea, haridusosakonna
juhataja,
foowib, et uuel aastal tulewased linnarae tegelased jätkaksid seda tööd,
mida senine linnawalitsus oma pare
mate kaalutluste kohaselt on teinud.
Valitsegu alati erapooletu waim linnarae asjaajamisel.
Narwa-Zöesuu küsimus peaks lahe
nema uuel aastal.
Narwa ajakirjandusele on hr. Bach-

manni! soowida uueks aastaks, et
ajalehed püsiksid kõlblistel alustel ja
hoiaksid õiget suunda. Narwa ajakirja
nike ühingust saagu uuel aastal eluVõtmeline lehemeeste koondis.

J, Jalfljflf,
praost,
näeks algama! 1934. aastal tõusu usu

elus ja — et kõik lapsed kooltdes

Head uut aastat!
Ä. ‘Piisav,
Warwa Ühispanga, juhataja.
Raskeim ülesandeist on tulewiku
ennustamine. Kuid meil on Põhjust
eeldada, et tulewane aasta on parem
lõppemast. Kui meie kõiki omi jõude
ja kõiki Võimalusi ära kasutame, ning
sihikindlalt tööle asume, siis ei puudu
meil wäljawaateid raskustest ülesaami

seks ligemas tulewikus. Meil on tarwis usku iseendasse ja oma jõusse,
julgust ja tahtmist jagu saada kõigist
majanduslikest ja teistest raskustest.

K. Podrätsik,

õpiksid usuõpetust. See ei tähenda

ftaewa vabadussõjalaste juht.

weel sunduslikku usuõpetust, sest sellega

1933. aasta möödus Eesti rahwal
Võitluse tähe all erakondluse wastu,
kusjuures rahwas Vabadussõjalaste
juhtimisel waüutas paljud erakondluse
eelkindlustused. 1934. aastal kujuneb
see Võitlus Veelgi käredamaks.
Erakonnamehed teawad, et Vaba

ei saa kaugele. Vanemad peaks püüdma wiia lapsi usuelule lähemale.

f. Käbin,
pedagoog.
Soowin, et uuel aastal meie majanduslist, hariduslist ja sotsiaalset
poliitikat kindlalt ja jõukohaselt juhi
taks.

Eriti tuleks aga meie seltside juh
tide! tõsiselt mõtelda, kuidas saaks
ühendada seltsisid — wunu ja noori.
— Ktratsewad seltsid ei saa olla juhiks
kodanikele.

a Tenuvist,
ajaloolane, kaaaaegne pedagoog,
Palume Uueaasta lapselt tarka
meelt ja mõistust kõigepealt meie
Majesteedile. Et ta t ö si se i d rahwapoegi- ja tütreid oma esindajaiks linna
ja riigikokku leiaks, kellele meie linna
ja kodumaa käekäik tõesti kallis oleks.
Jäägu nende ridadest wälja kõik ahnit
sejad ja omakasu püüdjad hinged. Siis

weel: murra meie igapäewast leiba

meile kõikidele, — ärgu jäägu
meist keegi ilma.

Meie seltskondlikus tegewuses peitub jõud, mis rahwast raskustest wälja
wiib, sellepärast — mitte lõhkuda selts
kondlikke wabu organisatsioone, mis
. lämmataks rahwa töötahte, ning isegi
usu oma jõusse ja wöimetesse.
Rahwas enesealgatuseta ja usuta
enda Võimetesse on jõuetu, sellepärast
erilist iähelpanu ja toetust seltskondli
kule enesealgatusele ning ettewStetele

igal pool ja kõigil aladel.
Olgu eelolew 1934. aasta meile
kõigile majandusliku ja kultuurilise
edenemise aastaks.

pearelwad — wale ja laim ei suuda
wastu panna Vabadussõjalaste relwale — tõele ja isamaaarmastusele.

Olgugi, et meie Vastaste käsutu
ses on terwe .erapooletu" ajakirjan
dus, riigiwõim ja raha, millest osa tu
led Väljamaa rööwkapitaltst. Olgugi,
et meie wastased on Võitlusabinõude
Valimisel äärmiselt hoolimatud, siiski
ei kahtle, et sellest heitlusest tuleb wüit-

dussõjalaste ega ka terwe rahwa poolt
ei ole oodata halastust ega armu kom

jana wälja rahwas ja weel samal 1934

promisside ehk kokkulepete näol ja selle-

mõjule pääsenud täiesti uued põhimõt
ted, mida läbiwiiwad uued inimesed.
Arwan, et endistest tegelinskitest
paljud jätawad Eestiga jumalaga, sest
mine tea missugused paberid ei Või

pärast pannakse Välja kõik Viimased
reserwid, et kaotatud positsioone tagasi

Võita ja wältida täielikku kapituleerumist.

On ju täiesti arusaadaw, et juhul

aastal näeme, et meie riigielus on

nende uute inimeste kätte sattuda.

kui erakonnameeste! korda läheks omameest riigiwanema toolile upitada, siis

Kuigi omawalitsuste waltmiste! ei
saawuta wabadussöjalased wast nii

on senine Vabadussõjalaste töö olnud
peaaegu asjata ja Eestit ootawad weel

suurt Võitu, kui riigiwanema ja riigi

tumedamad ajad, kui olid Tõnissoni
Valitsuse ajal.
Olen aga kindel, et erakonnameeste

Mammina,
majandustegelane, Eesli 'Panga
juhataja.
„Soowin kallile kodulinnale loomu
likku arenemist ja kaaskodanikele pii
ramatuid tööwöimalust."

kogu Valimistel, sits Viimati mainitud
Valimised toomad aga erakonnameestele kindlasti hämmastawa läbikukku

Kandidaatideks kaptenid Uuk'id.
Läbirääkimistel toonitati, et mõnede
ajalehtede teadete järele on Vabadus

Melus, waid lause lisas juure lehemees kindlas ja wankumatus usus, et
see söjamehelik tagasihoidlikkus onsoowide mitteawaldamise põhjuseks.

gp. ftleumann,

1. rügemendi ülem

soowid, et tema uueaasta soowid ei
läheks lehte. Sest tema kui Vilunud
sõjamees ei kõnele palju waid tegutseb.

Teine lause et ole hm koloneli enese

nud kindral A. Tõnissonile otsustati
esitada auaadress ja tähistada tema
teened Narwa kaitsmisel ja ühenduse
arendamisel wabadustammikusse istu
tatud puuga.

neeritult, et ta ei saa enam awaldada
oma möödunud aastast uueaasta soowi — et oleks erakondi wähem. Sest
Vaatamata foowidele, on erakondi isegi

juure tulnud.

'JSavva nais seltsi esinaine.
Soowin et minu parimad soowid
läheksid täide.

Nii Vastas pr. Neumann meie kiirringküstmusele. Meilgi on põhjust soo
wida nende parimate ssowide täitumist,

sest nagu meil läks korda teateid han
kida, olewat need soowid Väga õilsad
ja head.

fif, ‘M.atlo,

pedagoog, havidus^
seltsi esimees.

Kohutaw raudteeõnnetus Prant
susmaal.
Ööl wastu pühadelaupäewa sündis
Pariis-Strassburgi liinil rongide kokku

põrge, milles sai surma 217 inimest.
Vigastatuid on 300 ümber.

Ah, et mis ma enesele uuel aastal soowin! Oi, olge lahked...

See teid ei huwita? Kahju! Ah,

mis ma Narwa linnale ja rah-

wale, noh ühe sõnaga oma ligime
sele soowin... Kõigepealt, et iga ^kol
miku esimene ja wümane Vähemalt

kord eluski f. o. uueaasta ööl unes
Vöiks hetke Narwa „ bürgermeister"
olla. Aga tulewal aastal hoidku jumal
kolmikute eest, ka kaksikud ei ole soowitawad... Kehw aeg!
Muidu aga, et elu kõigil meelepä

rane oleks ja kõikide kõik õilsad
soowid täituksid (wabandage, härra
toimetaja, kas ma sõnas õ i 11 b e"
ka enese wöin kaasa mö.ldu?)

Jah, siis weel, et igaüks ka rasketki elu tujuküllaselt ja lübumeelselt
oskaks Võtta.

mise.

Kolonel ‘Pulk,

riigiwanema kandidaadi ülesseadmisega

žtfajer jCcpp,
fc.-I. JVarva maleva päälik
foowib üleilmlise majandusliku kriisi
pehmenemist. Siis saaksid ka meie riigi

kodanikud paremaid tööVöimalusi ja
uut jõudu.
Edasi tähendab major Lepp resig-

Peapiiskopp tapeti.
Armeenlaste kirikupea Ameerikas,
peapiiskop Leon Tourain tapeti 2. jõu
lupühal altari ees pussthoobiga süda
messe.

Õnnetusi Ameerikas.
1. jõulupüha! hakkas Valusani tulemügi löörama. Palju inimesi sni sur

ma. — Fiiippiinide saarel tallati kiri
kus surnuks 7 inimest. Liiklemisõnnetused on Ameerikas nõudnud pühade
ajal 310 inimelu.

Lunatsharski suri.
Endine Vene hariduskoirnssar ja
Nõukogude kauaaegne esteetilise elu

juht Lunatsharski suri 28. dets. Pa
riisis.

Kes on wana-aasta onnesen?
Vana-aasta önnewalamisel soowib
kioüks kõige paremat eelolevaks uueks
aastaks. Üliõpilaskond korraldab suure
önnewalamise — rahalise loterii loost-

m se wana-aasta õhtul, kus mitusada
inimest õnnelikuks wõitjiks saawad.

Nr. 148.

Vanaaasta õhtul toob õnne

Peavõit 1.500.000 senti.
Saatke kupongid ära.

Eesti Lastesõprade uhingu loteriipilet.
Ä. T&nuvist.

Operett «Mamsel Mtouche"

Eluküünlaid kustub...
AV^^ramägt tundis end täna õh-

tul weidi wästnuna. Siiski tal
oli kindel nöu seltsimajas wanaaastat

saatma ja uut mastu wõtmo minna,
nagu ta harilikult ikka seda tegi.
' — Seni kui naine ennast ehib, Luk
kun õige Veidike sohwal... läheb ju tä
nane öö niikuinii korstna...—mõtleb ta.

Warsti langebki ta pea rinnale...
ta uinub.
Seltsimaja saal särab elektris. Ikka

tnlewab uued ja uued liikmed ü es
kaasatoodud Võõrastega. Kui palju ka

neid ei ole, kuid temale on nad pea
aegu kõik tuntud ja tuttawad. Seal
istub linnanõunik oma daamidega,
seal koguniste linnapea ja teised suu
rused oma prouadega ja preilidega. Ka

uue linnawolikogu kandidaadid, selts
konnategelased, ohwitserid ja Vabadus
sõjalase:'. Linna äriilm peaaegu terwes
ulatuses pangadirektoritest kuni wäikekauplejateni. 'Isegi nimekammad maja
peremehed on peaaegu kõik kohal.

Seal nad istuwad kõik saalis ja
ootawad eesriide kerkimist. Muusika...
Kui imelikud helid, poolkurwalt, poolrõõmsalt helisewad mänguriistad. Siin

kuuleb ta käskima! häält, ja see hääl
on kõlaliselt nii wõöras. Niisugust hääleköla ei ole ta kunagi warem kuulnud.
Wahtramäe astub kogule arglikult
lähemale. Tuleleek tõuseb kõrgemale
ja walgustab tundmata käskija'nägu.
Ja, see nägu! Ta ei näe selgesti seda,
sest iga silmapilk muutub näo ilme.
Nägu on mahe! noor nagu lapse nägu
sealsamas jälle otsata mana.

— Oled mulle täna õhtu külla tul
nud, ütleb see imelik nägu ja ta suu
ümber tekib naerujoon. Noh, teretule
mast!

Tere küll, kuid kes sa oled? Ma
ei ole sind waremini kusagil näinud -ütleb Wahtramäe wärisewa häälega.
— Tõsi küll! Mind ei ole keegi inim
laps oma ihusilmaga näinud, olgugi
et ma igapäew, iga silmapilk ta juu°
juures miibin.
— Kes sa siis oled?
— Kutsu mind kuidas tahad. Siiski
inimlapsed kutsuwad mind tagaselja

Ajaks.

- Ajaks?!

— Jah, Ajaks. See nimi on neile

justkui kaebaksid nad kaduwikn üle,
siinsamas jälle hõiskawad, nagu oleks

tutiaw. Nad sünniwad, suremad, ikka
rõusewad uued ja uued imimpSlwed,
kui) kõiki saadan mina ja olen nendele

nad midagi rõõmsat enese ees näinud.
Kõik kuulawud, isegi jutuajamine, mis

nägematuks seltsiliseks ja saatjaks. Mina
mõõdan neile kõikidele neil eluaja kätte.

publikul harilik asi muusika ajal, jääb
wait. Ka Wahtramäe kuulab hoolega
ta tunneb kuidas need helid talle sü

iähendowad need lugematud küünlad

damesse tnnziwad.

— Kuidas sa seda teed? Ja, mis
mis siin pölewad. Ühed nii pikad t.u
sed nü lühikesed, mis nii walusssti

Eesriie kerkib. Laulukoor on lau-

pölewad, kuid siin ei ole ju mingit

luwalmis. Nüüd tõstab koorijuht omad
käed kõrgele. Lauljad peawad seda lii

— Enne, kui ma sulle wastan,

gutust silmas ja nurrsti kõlabki laul.
See süütab kuulajaid ja palgaks koo
rile on tugew käteplagm. Saal elab,
ühendus kooriga on loodud. Siis tu>
lewad ettekanded ja mitmesugused
soolod, mis fõif sooja wastuwötu leia
wad. Algab näidendi ettekandmine.
Saal läheb esiotsa hämaraks, siis wal
geks. Wohtratnäe püüab etendust jälidottttnd wnttk! — lo ei näe midagi,
ustku'. oleks loor ta silmile tõmmatud.

*Biis näeb ta äkki jälle, kuid näitelawa on kadunud. Ta witbib metsas,
sügawas. pimedas laanes. Ta on ük
sinda ja tunneb hirmu, kuigi ta teab,
et praegu mast seltsimajas wiibinud.
Kuid ei see ole seltsimaja saal. Laan
tuis laan! Ta sammub edasi, ei kusa
gile wälja pääseda. Mets läheb ikka
paksemaks ja la jõuab kuusiku alla,

kus lugemat - küiludlaid pöl tnas.
Vahtramäe hõõru.!» omi silmi: on see

unes wõi ilmsi? Nõidus ja wiiraslus
ei midagi muud — arwab ta. See tu

tuuletõmbust. Kõik on nii waikne.

astu küünaldele lähemale, siis näed.
Wahtramäe tegi seda, teda wallutas
uudishimu.

näeb ta kirja, kus kellegi inimese niini
kirjutatud. Apteeker see ja see. Linna
nõunik see ja see. Seliskonnategelane

see ja see ja ikka nõnda edasi, kõik
tema tuttawad ja tundmatud inimesed.

— Mis see tähendab? Ma ei saa
ikkagi aru. Miks on mõnel küünal nii
pikk, mõnel õige lühike, peaaegu läbi

cemaldawad rtragiscdcs õhku. Wahtra

konskaja-Meermann, keda oleme näinud-kuulnud Wene lawategelaste an
samblis. Operett ise on helilooja Herwe't õnnestunuim meisterteos ja kõik
jal saanud wõrratu tähelpanu ja edu
osaliseks. Opereti heaks kordaminekuks
on tegelaskond kõik teinud.
Pääsmete eelmüük edeneb jõudsastiWiimane aeg on täna omandada pääsmeid eelmüügilt.

Vabadussõjalaste könekousoiek.
Reedel, 29. dets. korraldawad wabadussöjolased k-s. „Vöitleja" ruumes

sügawasse maanteekr awi.

Mõni püew tagasi juhtus AuwersIoala wallas elutsema talupidajaga

Jaan Pach iga Narma sõidu! raske

õnnetus. x .

P. kukkus Aumere ja Mustajõe

küla wahelisel tee! ühes hobuse ja
puukoormaga sügawasse maanteekraa-

wt, kusjuures hobune jäi lamama
seljali jn sai surma, kuna mees lamas
puukoorma all umbes 6 tundi.
Õnnetus P ga juhtus öösel, umbes
2 klm. eemal Mustajõe külast. Hobune

sattus teelt körwale ja puukoorem
libises kallakult teelt kraawi. P. sattus
koorma alla, kust temal omal jõu! ei
läinud korda wälja tulla.

liitiline olukord" jn „Linnaomawn?itsuste Valimised". Algus kell ',-77 õh
tul. Sissepääs kõigile waba.

Mälestagem langenuid.
Traditsiooniliselt on ko. 1934. a.
3. jaanuaril kell 10 3) ü'e riigi kaheminutiline leinaseisak Vabadussõjas
langenute mälestuseks. Ajast antakse
teada kahurivaukudega ja wabrikuwiledega.Garnisou korraldab lcinaparaadi.

W:iab kaaskodanike abi.
Kaaskodanike poole pöörab abipalwega waene naine kahe wäikese lap
sega, kes kannatawad puudusi. Neid

wõidakse aidata kas toidu wõi riie
tega. Puudustkannataja perekond elab

Rarwns, Tallinna mnt. 41., krt. 4.

Neljapäewal sõitis Narma jaama
kaudu Venemaalt Eestisse Võrumaalt

pärit K. Koolon iihes naise ja tolme
alaealise lapsega. Koolon on Võtnud
osa Vabadussõjast, ning langes Vene
maale mangi. Hiljem, wangide wahetnse aial oli saanud Koolon Venemaal
tööd, mistõttu loobus ta Eestisse tu
lemast. Ule 10. aasta teenis K. Sideris, Djumeni linnas ühes riigiasutuses

asum kellamehe, puukuur põlema. Tutt

sai alguse kuuri Visatud süttest, mis
hakkasid tuule käes hõõguma. Kiire abi

tõttu suudeti körwalhocneid tulest
päästa. Kahjusumma on esialgu selgu

Jõuhspuus.

Tänuawaldus

Narma Peetri Vabatahtlik Tule
tõrje Selts korraldab 7. jaan. 1934. a.

kell 3 p. lastele ja kell 8 õhtul seltsi
liikmetele jõulukuu. Palutakse üles

anda autojuhi juures. Juhatus.

Ülelinnaline korjandus puudustkannatawute perekondade heaks, mis toi

sel 17. ja 18. dets. s. a., andis kehwaft
ajast hoolimata rahuldawaid tagajärgi.

Maata, kuidas ühe nooruri küünal

Uueaasta liturgia jumalateenistus
sessamas kirikus kell 11 homm. Laululehed.

wcdtte kaaskodanikele!

— Astu lähemale sa inimlaps!

Wahtramäe tahtis weel midagi

külmanuna kraamist, luna hobune oli
surnud.

Ilwes toimetas Pachi oma tallu,

kus mees peale mõne tunnilist wiibimist toibus. Selgus, et tema pääses
ainult põrutusega.

raamatupidajana. Viimastel aastatel
muutus elu Siberis. Väljakannatama
tuks. Päewas anti ainult 800 qr. leiba,

millega oli raske teave! pcrcfoatol'
hinge sees hoida.

Seega ei jäänud mehel muud üle,
kui Eestisse tulla. Reljopäewa õhtuse
rongiga sõitis K. cdasi Võrumaale oma
isata Ilu.

bsultiiunniö
S'»a*l75 f«oo?.

Hääie seadmine, suurendamine.
Hingamine tehnika. Proovitund
tasuta. Algavad 2. jaan. 1934. a.

kell tl öösil

küsida. Kuid äkki külas raksatus ja kõik
oli ta silma eest kadunud.

Ta oli käega häilinud ja waast
sohwa ees ümber lükanud. Ta hõõrus
uniseid silmi.

— Tõuse üles! On paras aeg juba
seltsimojja minna — nii hüüab naine.

Skltstmujja? Kas siis ma ei
olnudki weel seltsimajjas.

Shsekirjü*ada Igapäev 3—6 p. !,
Suur län. 28—5.

Mõra Vaher Bome.
MIS JUHTUS?

mus Narma Lasteabi Komitee algatu

kodutondlikku abistamist aitab see an
netus siiski täiendada.
Tänu seepärast kõigile annetojaile
kelle kuldne tüda kaasa on tuimub £d),

—'Aga kallis Aeg, ma ei leia siin

rõhuwa koorma all kuni hommikuni
külma käes. Hommiku! leidis J. teda

mata.

keses Nikolai kirikus 31. dets., algus

põlema panen. Kustub küünal, kustub
ka elu.

talurahwas armas, ei loomad häälitse-

w-id laudas. Nü tuli Ptt waewleda

Ööl 'vastu mebri süttis Narmas,
Jaanilinnas Snamenje kiriku juures

anda nbiwajajaile. Selge on, et köigile sellest ei jätku, kuid riiklikku nt

lad, mis ma iga! wunaaasta-öhtul

hiljem selgus, kuuldi õnnetuse koha
lähedal asumas Ilwesi tolas kila, ent

suli kiriku kõrwa!.

koguduse uue-aasta wastuwötte juma
lateenistus peetakse Wene sobori mäi-

praegu kustus. Nägid sa, juba teine,
kolmas. Need on inimlaste eluküün

mees hädakisa, ent abi ei tulnud. Nagu

Elu S beris wäi jn tanus ta .s utu.

kõnekoosoleku. Kõnelewad K. P od
ra t si k ja A. E a m p k a teemidel: ..Po

Nähes, et koo'ma raskus rõhudes
rinnakorwile wölb tuua surma, tõstis

Eestlane Siberist kodumaale.

— Nii peabki see olema. Manadel
on küünlad peamiselt kõik lühikesed,
lastel ja nooruritel aga pikad, siiski ka
mitte kõigil. Mõnel kustub ta peagi.

kellegile sõna rääkida.

Tutt on tal wohatehtub ja sädemed

donnana esineb näitlejanna N. Vol-

Mustajõe talupidaja kukkus üh.-s j t hobusega

Komitee ülesandeks on sellest seltskond-

ehk tegemata jätta.

ühe kuuse juur. s smlsab tõepoolest kogu

wust. Nagu juba teada, operetis esinewad tuntud seltskonnategelased. Prima

6 tundi puutkcomma all•

Eesti Nikolai apostliku-õigeusu kirik.
Narma Eesti apostliku usu Nikolai

põlemas.

mäe jahmatab, ta ci tea, mis teha

mind kollitab. Seni ta ise wist ongi

joni poolt laupüewal, 30. deti. f. a.
..Ilmarites , on tekitanud suurt ele-

Ta waatab. Iga küünla juures

teiste seas oma küünalt, kui pikk see
weel wüiks olla?
, — Seda ei peagi sa nägema, seo
on sinu silmade eest warjule pandud.
Ükski inimlaps ei tohi oma eluküünalt
näha. Näeb ta seda siis sureb ta kohe.
Ka ei tohi sa tänaöhtusest nägemusest

leb wist sellest, et ma laua õhtul kiri
kusse ei läinud ja nüüd wo.nnpahur

etendus,
mis korraldatakse Narma Wabat. Tule
tõrje Uhingu auto-shassii fondi komis

P

m raigi

Ukust annetusest otstarbekohaselt abi

Tänu kõigile lahkeile karjajoile, kcs
waewaks Võtsid kahe päewa kestel Vilu
ilmaga Väljas tilkuda, kusjuures eriti
eeskujulikku hoolt hca asja kordamine
kuks awaldasid Naiskodukaitse, KNNU
ja tuletõrje naistegelased ning Kreen
holmi noored hra A. Säki juhtimisel!
Tänu weowahendite muretsejaile ja
hobusemeestele, samuti kõigile kaasko
danikele, kes korjandust teostada aitasid.

— Ära nüüd unista, tukkusid fiiit-

Narma Lasteabi Komitee nimel

samas sohwal ja rääkisid kellegagi lutt

lest ma aru ei saanud. Lähme nüüd!

j

Eduard WrTde Mi.
Iõulu teisel püha! lahkus surma
läbi kirjanik Eduard Vilde. Kadunu
põdes südamehaigust, mille tagajärjel
kustuski suur.: kirjaniku eluküünal. E.

Wilde sündis 5, märtsil 186b. a. Si
muna lihetkoiruas, Viimasel ajal elas

talle riigi poolt annetatud korteris
Tallinnas. Wilde maetakse laupäewal
Tallinnas.

Püss tõi surma.
Kunda alewisekretäri poeg, 15-a.
Kalju Puusi laskis 1. pübal kogemata
maha 9-o. Heino Nurme. Õnnetus sün
dis püssiga mängimise!.

A. Bachmann,

«Füürerid wabanesid.

abilinnapea.

'^upäewal hstt saksa natside eesti

„juhid" Riühttn ja Turmann Tallinna

<Dohfov %.

Imelikul kombel oli Rita, sõites pool tundi hil
jem Bukaresti poole, jällegi parimas meeleolus.

Pirno /\Iexander’i

24.

kriminaalromaan.
43.

Harrisson istus kodus oma kirjutuslaua juures
ja töötas. Tema ees seisis mitu tühja Veinipudelit,

«Eks o!e tõfi? Seba mõtlen minagi," tähendas
Minz.
,Näcte", jatkas ta weidi aja möödudes, nähes,
ei neiu ei tee mingit katsel kõnelust jätkata, „too
wüike, kellel: tegin tookord armuawalduse, oli tõe

üks klaas oli katki põrandal. Mees jõi juba mitu
nädalal, Küll mitte palju, kuid ikkagi küllaldaselt

poolest hurmrw.,.'

õieti edasi nihkuda. Harrisson ci saanud lahti mõt
teist, mis piinasid teda juba kauemat aega. Ikka

«Lähme nüüd manama," katkestas neiu teda
erutatult.

»Kas ic ci tahagi kuulda minu süütut armulootest?''

„Ei!' Ta trampis wihafelt jalga masin maad.
^Hoidke see rahulikult enda teadu! Magage hästi
ja nähte und sellest isikust. Teie... Easanowa!"
Nende sõnadega wiskas ta ägedasti utte kinni.

Minz naeris hääletult endamisi.' Hütis siis pilgu
kellal: ja wiipas peremehe.

Kui järgmisel hommikul Rita ilmus kohwilauda,
kuulis ta, et Minz oli sõitnud juba öösel minema,
ühet taldrikul lebas kiri neiu jaoks. Vihaselt rebis
Rita ümbriku lahti ja hakkas lugema:

Minu armas, wäike Rita!
Kahjuks pean minema kohe ära! Doktor R
wüiks muidu teha rumalusi. Jätan teid pere
mehe hoolde, keda muide wüga hästi tunnen.

Tema wastutab teie julgeoleku eest. Ta saadab teid jaama. Mul on kahju, et ma ei saa
seda teha ise, kuid pärast eilset Vahejuhtumist
teV.füü ka pokeks Vaimustatud minu saatusest.

Muuseas — too isik, kellele 20 aasta eest
awaldasin armastust, oli tookord 8 aastane.
Ja mina seitsme! Meie aga mõistsime teineteist hästi. Tema tõi mulle ama juustu, mida
ta ise ei tahtnud ja mina sõin nii meeleldi.
Südamlikke terwitufl

teie Kurt W.

selleks, et olla alati pooleldi wiiuauimas.
Täna mein näis talle maitsmat eriti hästi, kuid

oodatud mõju jäi tulemata ja ka töö ei tahtnud
mõlkusid ta meeles Helga sõnad:

„ Kõike, Jahuni), Võiksin mõista ja andestada,
ainult mitte walct".
Harisson langetas lohrttamatult pea. Kas polnud

kogu tema elu üksainus suur ja jatkuw male? Kui
Helga teaks seda, millise põlgusega Vaatleksid teda

siis need armsad silmad. Kuid tema ise ju tahtis
Vabaneda sellest wolelikust elust. Tahtis minna siit
ära. Kuldas pidi ta saama lahti ^-organisatsioonist?
See oli meeletus, oli kindel surm. Weel ühelgi omaVoliliselt lahkunul polnud sent õnnestunud pääseda
oma saatusest.

Äge koputus uksele katkestas ta mõttekäigu.

,Sisse", hüüdis ra pahaselt.
Keegi wäikene, tüse inimkogu puges uksest sisse.
Ta tegi kohmaka kummarduse ja jäi kawalasti muia
tes ukse juure seisma.
Harrisson waatas hajameelselt ümber.

„Kust pagana oäralt tuleb see siia?" mõtles ta
üllatanult.
«Mida teie soowite?" küsis ta järsult.

mind ära?"
Harrisson kah wa tas. Tema numbrit teadis ai
milt kaks inimest. Uks oli direktor Barth ja teine...
,,Doktor %" kogeles ta.
„Geekiina,'/ Vastas külaline külmalt ja rahutus

ott ühel hoobil ta näolt kadunud ja aset nnnud
üleolemale, läbitungimatule ilmele.

«Teie nühtawasti ei ole minu külaskäiguks ette
walmisiunud?"
Harrisson häigas üle lauba.
„Süski,' pomises ta, ,,ootasin kedagi organisalsioonist. -Ainul: ma ei arwanud, ct teie hakkate end
minu pärus: wacwama".
,,Hm. . juhus on küllalt tähtis..."
Harrisson kogus end mägist. Ta ei tahtnud oma
ülemuse ces teha meelgi suuremaid paljastusi.
„Kas suitsetate?"

„Vüga lahke, tänan, härra Harrisson. Kuid suit
setan pohimõltclifiilt ainult oma sigarette."

Doktor Võttis oma karbist ühe peene sigareti
ja süütas ta põlema, sellejuures waewalt märgatawe.lt naeratades.

arestimajast wobakZz

Tallinlased ei saanud kuuski.
Iöululaupäewal lõppesid Tallinnas
jõulukuused. Nende hind tõusis lõpul
3 — 10 kroonile tükk.

Salakuulajad Peipsi äärss.
, d-ihsi äär.s, Kallastel areteeriti

kõmmuni,tltt lalakuulajütebande 10

meest, kes
Vangistati.

organl,e.eris;d löökrühmi.

Wolvwgl teaaiev.
kel! 3 30 „Reitsid lam-

ttrg^l?' /orda 0pcrclt -Mustlase

EWL jõuiupltu.
ia-rnrntt
°'a^u5 lorcaldab 5.
a. an..\i 934. c. „6üuurite ftnhna"
koll

õhtu?

hra

„Nii-siis, härra Harrisson," jatkas ta kohe jälle
tõsiseks muutudes ja puhus suitsu endast eemale.
,,Ei ole minu Viis, teha etteheiteid. Vaatame pige

W. Murta kaupluses ju jga[ õhtuil
Cubu ruvmcc. Kooli t fi Sissepääs

mini, kuidas saame teha teie eksituse jällegi heaks.
Tingimuseks on muidugi, et tele selle Helga Albert:
lõplikult unustate ja temast loobute/'

on ülesandmiseks

„Ei," hüüdis Harrisson kindlalt, seda ma iga

ja

Metodisti kirik.

tahes ei tee."
„Täna erandlikult ei taha ma seda kuulnud olla,"

3a dets kell"?

tähendas doktor R jahedalt, „kirjutage see meie
kauaaegse tutwuse arwele".

„Ma ei waja teie kaastunnet" 'ütles Harrisson
jonnakalt.

Wõöras jooksis pisikeste sammudega ühe tugi
tooli poole ja istus ähkides sellele.
«Tere õhtust, nr. 13" ütles ta siis tasa.
Kohkunult hüppas Harrisson püsti.
„Nr. 13", kogeles ta segaselt.

Minu kaastundeta olete kadunud mees?'
„O!en seda juba selletagi? Harrisson peitis näo
käte wahele ja hoigas meeleheilikult.

„Iah, nr. 13", tähendas see ja ta silmud rän
dasid rahutult toas ringi. «Teie muidugi ei tunne

„Eeda olete niikaua, kui tahate minu wastu
Võidelda! Teie teate täpselt, et see on mõttetu.

»Oo, siiski, teie majate seda, ja koguni wäga.

Esmasoäewal i .' ! 10 öhml.

hommuuli.° s 7“!' ,"“1«

Uotaja 3. 3.jno„ tR„t„ Ra“[eb mtJ ü õucgo. Palume osa matta!

8c.7aU’ar«u'ct’
raio-nis
cm-.... , vPlüssa
:
Möödunud pühade etalon
I
löe ratoonts toimin,h ^ - ^^s,a

mitmes kohas. Äf,

rr«r»D»le teataic

113.
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50.000 §f«*rda lierge^ on võita V. R. t lo^eriipiietiga, kui mõne tei^e loteriipiletiga.

Inglaste õlMrili Hali tegeninsl.
Põlewkiwist õli saamine sünnib retortide abil. Oma

Saatuslik kuldripats.
Kuidas toimus Küttejõu mörwarite amee ikaiik tabamine Na was

polewkiwikaewandus asutamisel.

Inglastel fcau<g©ieuiatuwad kawatsused oma
töö*twwe laiendamiseks.
Londoni suurfirma „New Eonsoli-

dated Gold Fields Ltd" ölftööstus
mis asub Kohtla ja Püssi saamade
wahel, suurendab tegewust. Nimetatud
õliwabrik on ehitanud kaks uut retorti.

Uued retordid pannakse mõne päeva
pärast käima. Uute retortide käimaponeku puhu! suureneb selle õlitööstuse
tegevus umbes 30°/o wSrra.
Ühes sellega on kuulda, et inglased
on otsustanud oma öUwcrbriku fuuren-

dada järk-järgult kuni ööpäeva jook
su! läbitöötamine tõused 5000 tonnile.
Peale uute retortidc käimapanekut kawatsetakse aivada ka oma võlewkiwikaewandus, kuna seni osteti põlevkivi

nuie teistest kaevandustest. Kaewan-

buse avamise puhul võetakse uusi
töölisi juure.

Nimetatud inglaste õliwabrik eri
neb oma stsftfendelt täiesti Türfamüe

rootslasse, Kiviõli ja riiklikest õlivab
rikutest. Inglaste vabrikus ei lähe pu
rustatud põlevkivi mitte ahjudesse,
vaid retortidesse, kus õlid suures kuu
muses gaasideks muudetakse. Meie teis

tes vabrikutes põlewkiwi läheb ahju
desse põletamiseks, kusjuures õli au

rab põlevkivist wälja. Inglaste Sliwabriku seadelduses tähtsamaks osaks
ongi retordid, mis esimesed sellesarna
sed maailmas.

ühest ülemaalise kuulsusega koolist.
Sttbife ..Treffneri akadeemia õpilase mälestusi sellest waimuwalguse ja
rahwusaate templist.

Narwa tr; fueristid tutid kokku
Jõulueelset nädalat wõib Treffneri
gümnaasiumi nädalaks pidada. Aja
lehed kirjutasid pikki veerge Hugo Treff-

nerist ja tema asutatud koolist, riigiwanem, riigikogu esimees ja paljud
teised wõimukandjad sõitsid Tartu lo
hale.

Mis oli siis lahti? Uks meie si!ma>
paistwamaid keskkoole, Hugo Treffneri
gümnaasium, või nagu teda harilikult
nimetatakse — ^Treffneri akadeemia"

wöi „Treffocmia" pidas oma kestvuse
50 a. juubelit. Ja see juubel kajastus
üle terme maa. Ning rahwarikkamates
kohtades terwel kodumaal tulid kokku
endised trefnecistid, et tuletada meele
.Akadeemias" weedetud aegu ja seal
läbielatud rõõme ning muresid.

Ka Narma trefnerisüd — neid on
siin kaugelt üle paarikümne — käisid

koos. Härra pastor G. Kiviste, kes
kohaveal wanemaid trefneriste, oli
nad omapoole kutsunud, kus siis õhtu

lauas lõbusalt aega wiideti ja koolipölwe meele tuletati. Ja elu ..Trefsoonias" oli tõesti niisugune, mida meele,
maksab tuletada. Eääl õppisid sa tund
ma meie rahwa püüdu haridusele ja

walgusele, tema visadust ja vastupidawust raskuste wõitmisel. Need
..maamehed*, kes mõned aastad Treff

neri „puumajas" on weetnud, moodustawad kaunis suure protsendi meie

awalikest tegelasist. Aga külap on
kaugemalgi kodumaapiire põhjast H
Treffneri eragümnaasiumi meele tule
tada, on ju sealgi haridustegelasi, kes
ise oma hariduse ..Akadeemias" saanud.

Meelestuwad minulgi kujud Lätist,
Leedust, Wolga tasandikelt, Gruusiast,
Siberist...

Suuresti erines ..Treffooma* ta

walisift kroonukoolest. Wabam maim
walitses siin, ja ma ütleksin — eesti
waim, sest olgugi õpilaste rahvuslille
kuuluwus äärmiselt kirju, «maamehed"

olid siiski ülekaalus. Ja neile «maameestele" oli koolis eestikeelgi sun
duslik, ajal, mil kroonukooles eestikeelest ainult unistada wöidi. Minule,
kes ma ^Akadeemiasse" Tartu nelja
klassilisest linnakoolist läksin, õhtus see

wabam waim kewadtuulena wastu.

Ning tööd tehti siin. Oi, kuidas
mõned tegid! Tundub wist anekdoodina,

füüsika õpetaja krahw M. Rehbinder klassi tuil ja

meie omukord ajalooga turule läksime, siis oli

järsk otsus: teie lõpetage ometi kord nende
muinasjuttude tuupimine jäält ajaloo õppe
raamatust. Eriti hoogu sattus Rehbinder kosmvgraofia tunnis. Kui ta kosmiUstest kaugus
test rääkima hakkas, siis lendasid need kwintiljonid. seksriljonid ja septiljonid sarnase hoo
ga. et meil muud teha et jäänud, kui ainult
jutustaja paatost ja kõnekunsti imetleda. Prof.
Pokromski, kes htijem kosmograuftat õpetas,
oli krahw Rehbinderile peaaegu wastand Tuli
klassi, küsis sageli trrwe tunni seda. mida ta
weel üldse pzlrn d leletanud, ja kui siis lõpuks
selgus, et asi seletamatu, siis oli harilik lahen
dus: . silnusro, s n»7s> MHHyrr Ja tõepoolest
wiie minutiga tehti stw see rerwe asi selgeks.

Kr. Rehbinderi tunnist tuleb meel üks
wäike lugu meile Õli jällegi R. hoos. seletas

weöelast õhust. Õhk olewat siis üle 200 kraadi

külm. Suure innuga püüdis ta seletada, mis
tähendab 200" külma: mis aga sarnase õhuga

keele tunnis ajas asju ainult ladina keeles.
Etleütlemist ei keelanud. Kui walesti ette üt
lesid. said .pessime" (.ühe' ). Kui aga tunnis
oma ernjutte hakkasid naabriga puhuma, siis
wõisid kergesti .duceniies scrlbere .garrulus
8um" kraesse saada (200 korda kirjutada .olen

lobasüu"). Iga sõnn, mis ei teadnud, tuli
järgmb ks päersaks .vicies scrlbere* (20 korda
koos tõlkega kirjutada).

Samuti uwiks palju huwitawat rääkida
kroonugümnaasiumi endisest direktorist ja .Tres-

foonia" manade keelte õpetajast A. Grosselist. kes omas suure kollektsiooni piipe. Wõi
professor W. T s h i z h. kes alati ratsa armasens sõita ja mõnikord galaa dressis ning aumärges klassi tuli. Rääkis klassis mõnikord
sarnaseid pikantseid asju. et olnuks mõnes
praeguses eesti keäkaolis sarnane asi. oleksid

kõik direktorid, koolinõunikud ja ministrid ja
lul, ajakirjandus teeks suurnnmbrt ja waese!
õpetajal tuleks juba järgmisel päewal kooliga
jumalaga jätta. Prof. Tshizh mõis aga seda
mõnikord klassis enesele lubada, mõis lubada
isegi kuraator P r u t s h e n k o klassis olles
rewideerimisel ja lõpueksamtlgi komisjoni juu
resolekul. Ta oskas aga oma asja nii tõsiselt
ja weenwalt elle kanda, et asjaolu pikantne
külg kellelegi mõttessegi ei tohtinud tulla.

Wöi wõkanie pastor Klaassepa, kell

tundides üks igawene. waidlus käis neist jumalariigi salajastst asjust. Meie ninatarkus ja
mõne usutõe kallal iriscmine ajas tal mõni
kord küll kopsu üle maksa, aga waidlemine
talle siiski uieeldis ja ta algatas selle sageli
ise.

Siis eestikeele õpetajad dr. K. A Her

Läheks pikale kõikidest rääkida. Aga

huwitaw ja vaheldusrikas oli see elu
«Akadeemias". Ta andis teadmisi, siin
kujunesid iselooinud ja õpiti võitlema
eluraskustega.

Eesti kujunemiseks kaasa aidanud, wa°

litsegu temas ka tulevikus fee Hugoaegne töö- ja edasipüüdlikkuse waim.

G. Matta.

Hooaja menukaim operett.
klrg“ (Zigeunerliebe') 3 w. la
vastaja Kuljus, muusikajuht

Wigla, dekoratsioonid: Peil,
tantsud: fl. Kuljus.

istu kõiki kahtlusi ja hoiatawaid
mis rääkisid Narwa teaatri kohta
arest riskist sellise klassikalise suur-

c repertuaari wõtmisel, kujunes
«Mustlase kirest" ometi lavasüs juba esietendusel saawutas

pöörase menu. .Võitleja" saal
nam hulk, hulk aega näinud nii
rahwamurdu kui oli sea! esime-

lulupühal ja — lawaline edu
s sellele täiesti.

s kõige enam üllatas, see oli

kulduuril oli kett wasett.

tigi juure ja last parandada Nobeli

Kullasepp tuli arwamisele, et tal pelle
tegemist õige uuri omanikuga. Teine
noormees jälle küsis, et kui palju mak
sab laulatussörmus, mida ta sõrmes
kandis. Kullasepal oli tunne, et nagu

poolt anneiutud mälestusmärki. Samal
ajal seletas ka Saharow kullasepale, et

tahaks need nooredmehed teda riisuda.

Ta ütles, et tal wäga kiire töö käsil,
öeldes, et nad wöiwad hiljem tagasi
tulla. Siis lubkusidki noormehed kul°
laseppa-ärist. Õhtul kella V26 paiku tuli
üks noormeestest, F Lustigi kullasepa-

tapetud Aleksander Ossivowi! on sa
masugune mälestusmärk, mida Lud
wig Nobel olla Ossieowile annetanud
km artelli vanemale wõi kümnikule.
Et seda märki oli jälle tulla sep p Lustig valmistanud, nii kõneldi Üis pikalt
ja laialt Nobeli mürgist ja mõrtsuka
tööst. Kui nüüd läinud neljapäeva õh
tul kullasepp Lustig [oi noormehelt

ärisse tagasi. Sel momendil oli kullasepal ka abikaasa äris. Sisseastumisel
tegi noormees mõned sõnad juttu ja
siis tõmbas taskust kullast ripatsi, mille
otsas oli

selle märgi, siis el olnudki tema! enam
kahtlust, et märgikandja on mõrtsukas

Ludwig Nobeli mälestusmärk,
umbes jama suur kui 10-rublaline

peaks nägema siiski isikutunnistust.

ise, keda vaja kinni pidada. Km Lus
tig oli külmamere tagasi saanud, siis
seletas rahulikult, et ostmise juures ta
Noormees, kes, nagu hiljem selgus

kuldraha. Seda mälestusmärki nähes
ehmus kullasepp. Temal oli selge, et
tema ees seisab röövmõrtsukas. 1874.

a. oli kullasepp Fc. Lustig töötanud
Peterburis keisrikoja hoowkonna kullaseos Faberze juures. Samal aastal

oli Baku ötimagnast Ludwig Nobeli
firma, mis asus Peterburis, pühitse
nud 25 aasta tegewuse juubelit. Juu
beli puhul oli Ludwig Nobel lasknud
hoowkonna kullasepal valmistada 100

mälestusmärki. Nende mälestusmär
kide walmistamiseft wöttis ka osa prae

oli mõrtsukas Schanin,

Gerda W a l e n t i n Zorika osas. Ol
les esmakordselt t S e s t i suures ja
raskes primadonnaosas, Walentinil
avanesid wöimalased demonstreerida
oma võimeid sajaprotsendiliselt. Kõr

get klassi nõudew laulupartii täideti
wärske primadonna poolt, kes hääle
liselt lausa hüppelist edusamme on
teinud, suurepäraselt, seda enam et ka

tüübilt Walentin on selles osas leid
nud o m a osa. Ta Vastasmängijana

L. Jürgenson (Sandor) laulult

hea, samuti on edenenud tublisti lawalises Väljendusoskuses. Weel na
tuke seesmist läbielamist ja tuld — ja
mustlane on eht. Koomik Malmsten

ajal teenis

Pühade ajal võis näha Narwas

murd oli, eriti õrnema soo tähelepanu,
kuna sihwakas ja filminäitlejale sarna
nev noormees puutus paljudele silma.
Olgu mainitud, et too härra, Evald
S. on Ameerika eestlane, kelle wane-

mad parist Narvast, kust rändasid
Ameerikasse juba sajandi hakul. S-i
isa ostis omale Kalifornias apelsinifarmi, hiljem hakates harrastama ka
wiinamarjakaswatust. Praegu on va
nahärra S. surnud ja kogu ettewõtet
juhib poeg Evald, kes keeluseaduse
kaotamise järele tahab asutada viina
vabriku. Pühiks sõitis ta kodumaale
ja külastab mõnda aega ka Narwat,
kust leidis omale sugulaste abil wilna-

ikka, samuti Villmann sulasena täitis
oma pisikese osa haarava koomikaga.

Kahjtr vaid, et Keller ei laula — ku
jult ja tüübilt oli ta hea, kuid ta laulupartii tuleks teha melodraamaks wõi
hoopis ära jätta. Lausa pöörase menu

saavutasid aga teises vaatuses prl.
Teder ja Lääne »oma" kahe lapsega

(W. ja J. Kuljus'ed). Väikesed lõika
sid katkematut aplausi oma tantsuga
mänguga ja — lauluga, et kogu saal

rõkkas. Pr. Ulm (krahvinna) ja pr.

Alaküla (amm) sobisid oma osadesse

hästi, eriti peab seda aga mainima

W. Mu urm etfä kohta, kes kõrts
mikuna oli kui „wäike Pinna". Samuti
väärivad kiitust teised osalised selles
harukordses suurmängus, eriti aga tu
gev ja distsiplineeritud koor, kuigi ta
liikumine oli soowidajättew.
Operetis on 80°/o muusikat ja ai
nult 20% sõnalist osa. See paljunõudlik operett, surematu Lehari looming,
serveeriti Narva teaatri poolt eduga,
millist isegi suurim teaatrisöber ei ju-

aasta on umbes 30 kr. ja igapäevane

äkki üle leti kahmata kullasepa käest isiku

tunnistust, kuid kullasepp oli valvel
ja haaras noormehe rinnust kinni ja
hakkas kisendama: „Wötke mõrtsukas
kinni..." Samal hetkel jooksis ka ärist
tänavale kullasepa abikaasa ja karjus

tänawelr abi. Kullasepp, kes jöuyoolest oli noormehest nõrgem, ei jõudnud

kuigi kaua noormeest kinni pidada.
Noormees rabeles kullasepa käest lahti
ja jooksis üle tänava R.Kulbachi hoovi

trevist üles, olles arvamisel, et pää
seb maja pööningule, kus võib ära
peita.

Kuna mõrvar siit enam edasi ei
pääsenud, siis tahtis ta tuldud teed
mööda tagasi uulitsale tulla. Siin arreteeriski kordnik mõrvari.

krooni.

Peetri kirik.
Vanaaasta viimasel päewal kell
10 homm. jumalateenistus armulauaga.

Ostul kell 6 junmloteenisius armu
lauaga. Laululehed. Õhtul kell 11 uue
aasta vastuvõtmine. Laululehed. Lau
lu- ja muusika koor.

Uuel aastal kell 10 homm. juma
lateenistus. Laululehed. Laumkoor.
Kell 3 p. l. köneõhtu koguduse liige

tele koguduse majas. G. Kiviste,
õpetaja.

wiis soouii.
See oli just vanaaasta lõpul, kui
„Pöhja Kodu" toimetaja wöi peenema
keelega öeldud monsieur Er Ha sasis

mu toimetusse tulles palitunäöbrst
kinni ja ütles: istu kohe maha ja pane
kirja oma uueaasta soovid. Ja noh —

ei tea, mis mul siis õige selle vastu

pidi olema? Mis puutub soovi-

misse siis on see wäga kerge. Ainult,
et igal inimesel on oma erisoovid.

Et mitte wäga pikalt seda asja
teha, siis panen uta otsekohe kirja,

Rooma-Katoliku kirik.

mida mina omale soovin uueks

Pühapäeval, 31. dets. kell 11 hom.
jumalateenistus eestikeelse jutlusega.

Vana aasta lõpul pidulik tänujumalateenistus p. altari sakramendi väl
japanemisega ja ,Te Deum laudamus"
kell 7. õhtul.
Esmaspäeval, 1. jaanuari! kell 11.
homm. jumalateenistus poolakeelse jut
lusega Õhtujumalateenistus kell 7.

Uus "Narwa elektrijaam töö
tab hästi.

aastaks.

Soovin 1) et ma ühel päewal koh
taksin sõpra, kes tuleb mulle vastu ja
ütleb: Armas Killip, juba ammu olen
ma sulle võlgu 10 kr., säh, siin ta on,
maksan sulle ära.

2) et ärijuht kutsuks mu oma kabi

netti ja räägiks nii: Teie, härra Kil
lip, olete alati olnud nii tragi poiss
ja kirjutate ilusaid asju. Tänasest peale
panen Teile palka juure!
3) et maksuinspektor, kohtuprilstaw

ja rätsep unustaksid igaveseks ajaks
mu aadressi.

tzada selles, et woolu läheb wähe.
Uus Narva elektrijaam, mis paari
aasta eest käima pandi ja kust elektri

vool läheb peamiselt „Kiwiõli" ja
hästi. Elektrivoolu tarvitajad on Nc.rwa elektrijaamaga täiesti rahul. Kuigi
voolutarwitajad uue jaamaga rahul,
ei saa uus elektrijaam woolutarwitajatega rahul olla sel põhjusel, et woolu
wähe tarvitatakse. Praegu läheb woolu
vaevalt 25° 0, kuna umbes 750/g elekt

rivoolu uuest jaamast seisab kasutatamata. Kui turbiin on käima lastud,
siis annab turbiin elektrit türekoormaluse ja kõik kasutamata elekter jääb
„surnuks", mille eest jaama midagi ei
saa.

selline, et kui ta head saab, siis veel
paremat tahab — teaatrist väljudes
puges pähe ketserlik mõte: kui ometi
oleks seal orkestris üks 7—8 viiulit,
kes selle haarava mustlasmuusika alles

õieti wälja tooks ja — kui see klar
neti nii hädas ei oleks selle nootide
lugemisega, mis ei lase juttugi teha
mängu hinge panemisest, siis alles

4) et ühel esietendusel teaatrisse
minnes näeksin seal koos kogu Narva
seltskonna- ja rahameeste-eliidi

5) et mulle tuleks enne valimist
wastu üks lihtne kodanik ja ütleks:
mulle on see kolmikutega valimissüs
teem täiesti selge ja klaar nagu issanda

päev.

Näete — rohkem mul soove ei
ole. Olen tagasihoidlik meesterahvas
ja seetõttu ma lepin ainult pisikeste
soowidega. Miljonit loteriil ma ei taha
— seal on tawaUselt ikka ainult üks
sajatuhandik võimalust.

Aga mulle paistad, et kergem on
siiski võita miljonit, kui näha täideminemast ühtki neist viiest soovist!

Illi—«in li.
40 talus 31 lesknaist.

Utria küla Peetri vallas on oma
pärasem küla Eestis — lesknaiste roh
kuse poolest. Praegu elab Utria külas
40 perekonda ;a 40 perekonnas on 31
lesknaist. Võib vist küll kindel olla, et

Eestis ei leidu enam teist küla, kus

oleks opereti!

lesknaiste protsent oleks nii suur.
Utria lesknaised on enamikus kesk

Tõepoolest: kas ei saaks teha üks
pidulik etendus, kus oleks tublisti suu

ealised, kelle mehed suuremalt jaolt
loomuliku surma läbi siit maailmast

rendatud orkester, kus Keller ei lau
laks ja kus Jürgenson oleks nii hir-

peab küll arvama, et ülemaailmliku

mus-hicmus kirglik — usun, saal oleks
weel enam täis siis ja ka edaspidi.

Ainult — inimene on juba kord

ei annad, näis noormehele, et teda
tahtluslataksc. Siis tahtis noormees

Juhannes Kiilipi

lenud ennustada — kui nüüdsest peale
teaatris sama edukalt edasi läheb, siis
teaatrikriist lõpp Narvast peale hakkab.

aga kullasepp isikutunnistust kohe tagasi

„Peterburgi" võõrastemaja pida
jaks on majaomanik Küttis, kes alles
möödunud suwel selle võõrastemaja
Hrisantowilt üle wöttis. Mõne aasta
jooksul läks Hrisantowil ,Peterburg"
moksma üle 2 miljoni sendi ja nüüd
poole aasta jooksul on ka Küttis ke
nakese summa ^kooliraha" maksnud.

maja jääb kinni seepärast, et linnamaksu on nimetatud võõrastemajale
määratud üle 2000 kr. aastas, mis
sugust summat aga võõrastemaja pi
daja ei suuda tasuda. Sel võõraste

^.Goldfieldi" kaewandusse, töötab wäga

vana krahvina oli esmaklassiline, nagu

wälja minna, et politseikordniku lähe
dal olevast postist lohalekutsuda. Et

lastama sõitsid. ^Peterburgi" võõraste

aastase poisikesena, wäga. Ainult see

tegi veidi tuska, et pühade ajal, mil
pangad suletud, tuli sekeldusi välis
rahaga, mida mõnel pool ei tahetud
wastu võtta.

abikaasa tahtis [d momendil ärist

väljaminek stinnamaks, üür, kütte,
padendimaks ja teised kulud) on 28

meistri Ameerikasse kaasasöiduks.

Nagu seletab Ewald S., meeldis
talle Narwa, mille ta maha jätnud 6-

o.lla trMmh ja hakkas siis isikutun
nistust lühemalt vaatama. Kullasepa

Narwa jääb jällegi ilma ühest suuremast restoranist.

praegu Eestis wiibib, oli Narwa lina-

35--40 aasta manust, foitib väljanä
gemisega brünett isandat, kes liikus
lokaalides ja pidudel ja äratas vaata
mata sellele, et igalpool tihe rahwa-

«Iga Wübariigi kodanikul on isikutun
nistus". Kullasep pani mälestusmärgi

Uuel aastal suleb uksed Narvas
võõrastemaja ^Peterdurg," kus pea
miselt peatusid turistid, kes linna kü

Osstpow

„Ameerika" onu Narwas

et mitte ostja ees kahtlust äratada,
tõmbas taskust isikutunnistuse, öeldes:

„Peterhurg“ suleb uksed.

Kiriklikud teated.

plartjacades oma raamatu kinni ja kõndis sõ
nalausumata tunni lõpuni klassis edasi-tagasi.
Huwitaw kuju oli ka ladinakeele õpetaja
dotsent J E n d s e l i n (praegu Riia ülikooli
professor, läti keeieuuendaja). Õpetas meile
koolis õhtupoolikuil maksuta läti keelt. Ladina

loo õpetaja W. Shtsapkow klassi tuli ja

Lahari operett ,Musiiase

et Eestis oleks teist Nobeli ametnikke,
kellel seda mälestusmärki olemas. Um
bes nädal pärast Aleksander Ossipow!
tapmist ilmus Saharow kullasepa Lus

ja teiseks Nobeli firma ametnikuks, kes

„Hy bot aeionl oi R. wihane wastus. Lõi

õppeainet kõige tähtsamaks. Kui, näiteks, aja-

lis üldse õpitakse. Kui aga matemaatika ja

hawad teada saada selle uuri wäärtust.
Uuri Vaatlusel näis see asi kullasepale
kahtlane olewat, sest

majal päevane keskmine sissetulek läbi

Wüskümmönd aastat on Akadee
mia" haridustööd teinud, on Waba

meie wabandailme mitte õppimist, et oli palju
tööd matemaatikas, siis siunas ta. et miks iarnast rumalust, nagu on matemaatika, keskkoo-

200 krooni eest kulduuri ja nüüd ta-

L. Nobeli firmas kümnikuna mõr
va ohvriks langenud Aleksander

alalstelt. et see wõi see on ..mnnLse" leitud,
teine andis oma tundi äärmiselt igawalt Aga
keelt õppisime selles igawas tunnis siiski roh
kem kui mitteigawas Hennana! tunnis.

Oli palju huwitawaid kujund nii õpetajate
kui ka õpilaste hulgas. Õpetajateks olid ena
mikus ülikooli professorid, igaüks pidas oma

Noormehed seletasid, et nad on ostnud

tegi äärmiselt rumala näo ette ja küsis: .Aga
kas sarnast wedelikkn juua ka peaks saama'?-

parajasti kroonukoolide õigust ^Akadee

taga: „Treffner tahab koolile HeMHoro
pa3 (H. Treffneri stereotüüpne wäljend)
õigused saada, siis teie nüüd näidake,
mis võite!"

wasse Friedrich Lustigi kullasseppaärisse kaks hästiriietatud noormeest.
Äris wiibis kullasepp Lustig üksinda.

vabriku ametnik Saharow. Need mõ
lemad mehed raid juubeli puhul mä
lestusmärgi. Vabariigi algul abusid
Eestisse elama Osstpaw ja Saharow
ja nõnda sattusid (Eestist kaks nobeli
mälestuümärki. Praegu ei ole teada,

gune Narwa kullasepp Fr. Lustig. Tol

man n ja J J õ g e w e r. Esimene toonitas

ringi ning utsitas eriti „maamehi"

Läinud neljapäeva lõuna ajal il
mus Narwas Suurel tänama! asu-

kokku puutub, kohe kui pulk külmanud ja
„plaks" murdub. Eespingis istuw õpilane K.

kui sellest jutustama hakatu. Nõutati

miale" ja H. Treffner käis ^klassides

Nagu peatükk kriminaalromaanist.

-kse.

lahkunud. Õnnetu surma läbi on ainult
3 naist omad mehed kaotanud.

Kuulutage meie lehes.

N» ju

9 f * t * I c 11 Tes
tkvcfipäe*;

— Kreenholmi ametnike klubist ma-

protokollis

23. detsembrist kuni 29. detsembrini

toimiti Narmas ja Alutagusel märgust
järgmiselt:

— Illuka wallas Kurtna afunduses elutsewal Oskar Kruusil läks ka
duma kasukas. K. hindab oma kahju
! > kroonile.

— 24. dets. tungisid margad Toila

jaamas raudteelaste Karl Kangro,
Emüie Pajo, Mart Sepa ja Joosep
Wösu lukustatud keldrisse, kuid jätsid
puutumata keldris olema toiduainete
tagawara. Arwatamasti segati näpumehi teolt.

Samal aja! wiistd wargad ära Toila
jaamas elutsema Marie Pilli korterist
20 krooni.
Narwa-Jöesuus elutsew Martin
Purllus teatas politseile, et tema lukus
tamata elutoast on warastatud 2b kr.
70 senti raha.

rastati sama klubi teenijalt M. Kriidilt
12 kr. 70 snt. raha.
Grsgorl Hrjapin, Narma elanik,
teatas kriasinaalpoUtsett?, et temale
kuulumast metsast Illuka wallas on
warastatud 20 kuuse männipuu palki.
Narmas. Posti t. nr. 73. c lutse m

Iman Gedwit tegi awalduse, et;rmalt on warastatud kästwanker.

— Suurel tän. nr. 20 langes marastele saagiks lukustamata majaeeskojast Helene Taekeri tõukekelk. T. tea
tas kohe Margusest kriminaalpolitseile.
Enne aga kui ametnikud jõudsid asja
seletamiseks midagi teha leidis T., et
kelk on marga poolt tagasi toodud.
— ööl wastu 23. detsembrit waras-

tati Kreenholm nc. 18. elutsema Al-

wi! läks Narmas tema hobuereelt ka
duma piimakann seesolewa koorega.

— Narma wallas wiisid wargad
ä a samas wallas elutsema Oskar
Tenno heinamaalt 12 krooni wäärtu
ses heinu.

— Kreenholmi maja nr. 19 ees

aineid.

— Narma walla elanik Johannes
Kculin kaebas poliifelle, et neil päe-

wargad wiisid ära Oskar Jõesaare ho

Uuel aastal 1. jaanuaril 1934. a. kell 3.30 p.

RAHVftETENDÜSEKS

elaniku, kuurist warastati heinu.

— Ioula tänawal nr 21. asuma
kullassepa J. Iefimow! töökojast näpati

manu tagawaru, sest et hind on arwestalud kadunud markades.

höbepaberossitoos.

Meie lehte

------ neb kogu maa.

Wanaaasta õhtul korraldub fjf.
Võitleja- liikmetele ja nende küla-

Wiimasel ajal on märgata rända
mas kaewnnduses majast majja terweio
trobikonde sissesõitnud „reisu-kerjuseid."
Toidukraam neid ei rahulda, tahetakse

„kindlat waluutat". Paljudel on kaa

maamehele otsa.
Mõni päew tagasi teatas Abel

Ustele traditsioonilise wana-aasta äaasaatmise ühes teelauaga. Kutseid saab
juhatuseliikmeilt 6 75 snt.

Lp. tešiijaile
tähelepanuks!
Uuendage meie lehe tellimine
weel wanal aastal!

lügaBaiBiaiM

Teetlaust nimeline isik ametiwõimudele.

0934. a. on

Laupäewal, 30. detsembril s. a,

He. vliiiide ja mõõlüds

Narwa Wabat. Tule õrje ühingu au'o — sasSi. fondi komisjoni
korralduse! N. Wolkonska|K-Meer.Ti*»nn*i o^awõttul

Mldas Harvas:

19
N. Mellhac'i Ja A Miilandi operett 3 waat G Herwe muusika.

99

uueaasta wasluwõtmine.

Kohtla-Iärwet.

sas adwentistide ja baptistide kirjandus, mida pakkuwad osta. Kuigi need
pühad ajakirjad ei kanna aastanumb
rit, siiski nähtawasti realiseeritakse

Mamsel! Nitouche“

U

.,WSrtlejas"

Kerjused ründawad

— Kai Pärna, Rakwere tänawa

9f. S. S. „JlmaTine;**

Mlarua teaater „Võitlejas“.

Kohtla-Iärwe kaewanduse hobune ühes
saaniga. Kaew induse kogukahju 310 kr.

buse saonllt teki. Ontaniku kahju 2'> kr.

miine Simsoni lukustatud sahwrist male-

wdtme abil 12 krooni wäärtuses toidu

päewal.
24. dets. õhtul warastati Iöhwis

23. Mferrbtil Eha tiin. nr. 5 Jo
hannes Seederi korterist kanges pikanäpumcestele saagtts 2 kr. 50 s. rahu.
Lukustatud korteri ukse awasid wargad
walewötme abil.

et Püssi mallas sõitis tema wankrile
peate kcrgeweoauto nr. U-200.
T. süüdistab autojuhti ettewaatamatus sõidus. Asjaselgitamiseks koos
tati protokoll.

tzobusew.rgus pühad lau-

} Narwa Linnawalitsuse majanduse osakond ostab
! Iv. jaanuaril 1934. a. kell li homm.

! kinnisel

11 —22 jaan.
lemheidüi loimub iinna-

Tegelased: pr. 0 Pällo, A. Wüimann, K Wer*, pri. O. Annik, valilsuse pooli määratud
D. Kiwlmäg1, E. Plaan, E Puu-ep, M Serqejewa, S. Talström,
ruumes.
hr. J. hanslng, L Havow, A. Kuusrna, B. Madissoo, W. Mai s,
11850 kantmeetrit ehituslnwa, kuues iseseiswas osas.
W. Mirbach, J Muks, W. Muurmetsä, A. Palm, A. Walier H, Wolman ; Kõik kaaifid, vihid |a möödud, -Kinnised tempelmaksustatud pakkumised tuleb sisse anda
j mis 1931. a. ja vanema temp j majandusosakonda kuni 10. jaan. 1934. a. kell 10 homKoor. Algus kell 8 õhtul. . Orkester.
! liya varuvafud, samu'i kus

Aug. Mälgu komöödia 4 vaatuses.

Pääs 25 senti. Pääs 25 senti.

Kell S õhtul

ALANDATUD HINNAGA

Pääse1 ähed: 1.50—35 s, Õppuritele — 25 s., eelmüügil ühingu ; 'empltmärg'd rlku ud, kuuluvad

f ,i)luslla&e feirg
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imikuni. Lähemaid teateid tingimuste kohta annab

Juhatuse Ja naisgrupl likmeii, k/m Roosipuu ärN, Suur tän. ja ! 1934 a. *oo<sul uue-M lembel ^majandusosakond igal tööpäewal 10—14.
etenduse päewal teenikassas kella 6 st õhtul.
du>6 alla Proovikoja luhatala

Majandusosakond.

Fr. Leharl operett 3 vaatuses.

Näitejuht: R. KULJÜS. Muusikajuht. L. VIGLA.
Tantsujuhi: A KULJÜS. Dekoraalor: V. PEIL.

Pääsed: Kr. 1.Ü0 — 25 senti. _____ _____
Pääsete eelmüük J. Roosipuu kaubamajas, Suur t. 24, H Võhma
äris, Jotla tän. 16 ja teeairi kassas 2 t. enne etenduste algust.

N. E. S. „ILMflRINE(‘.

Tähelepanu!

Kuulutus.

jaanuari!

avatakse Narvas, Suur t. 14
kohvik

Pühapäeval, ui. dets. 1933. a. kell 9 õhtul

i

6-7*11. j

Pühadel ja pühapäevadel g

PEREKONNA-OHTU

KAVAS: Koori- ja soololaulud, pr. E, Kotschnevi balletitrupp Ja
•Proua toatüdrukuks" — operett 1 vaat.

Esineb väike tantsltar OLJA. Lõpuks tants.

kella 5—y2n. f

Pagari- ja kondiitriärij

Omanik 1-

Suur tän. 14.

Sissepääs: seitslüikmetele vaba, võõrastele liikmete soovitusel

Lepits.
\
e*««<»OOo0 j

1. Jaanuaril 1934. a. kell 3.30 päeval

Rakmere uhisoangale panditud Otto Iakobson'i wallaswara: loomad, heinad, põhk, põllutööriistad, mööbel jne.

Rakwere Ühispank.

b“ °Oeo0O

ä 50 senti.

Veel jõuate

RAH VAETENDUSEKS il KORDA

„PUNANE KASS“

K. Hajose opereti S vaatuses.
Tegevad; terve näitlejaskond, pr. Kotschnev’i balletitrupp terves
koosseisus, suurendatud orkester. Esineb välke Oi Ja.
Näitejuht: Alexlus Sagor. Muusikajuht: L. V!gla.

Elan nüüd
Suur tän. 15

ell isa ja loomuliku

(Lusti apteegi vastas)

koduõlle

Pääsmed ä 25 senti.

valmistada hõlpsasti ja odavalt ainult

SEGAEESKAVAGA P<DU

MALTOSA

täieliku sisseseadega. Sa
mas müüa nea

linnas © eh siva "kiist

KELL 9 ÖHTÜL

Kavas: 1) .Proua toatüdrukuks* — operett I vaat
2) H-ra Jervan’1 kupleed.

Lõpuks TANTS kella 2-ni öösel. Pääsmed ä 30 senti.
JÜHATÜS.

EELTEADE: Lähemal ajal tuleb este*endusele las'rnäidend
.Printsess pesunaine" ehk .Hans Tahmanäo abiga*.

Teateid saab slt

Pcvkuni linnase oksi ralzlilöõ sius 8. VandLevev,
üPcržzuxtis.

rahva

korter Ceadaanne

üürile anda kõigi mõnusustega.

Majaomanik.

(Tuisu kaupluse vastas).

Silmaarst

nt"
Vastuvõtmine ärip. 9~2p.
ja 6—7 õhl.
Pühöp. 10—1! e. I.

Võten vastu
kõiksugu

pruun naiste

2 toaline

Sealsamas lauakaal ühes pommldega müüa. Peierburgi t. 5.

Pühade laupäevaf, teel

Uuskülast Aleksandri kiri
kuni kaotatud

Uuesti remonteerifud

Salme tän. 1.

teistkordsel awaUkut

Muusika iga päev kella S

Vanr-aasta ärasaatmine ja uue aasta vastuvõtmine

Narvas,

8. jaanuaril 1934. c. kell 1" hommikul müüb Rak
were ühispank Moka wallas. Pühajõe asunduses posti
jaama talus

king.

Igasugu masinate
remonttööd.

Kukruse Kaevanduse Haridusseltsi loterii
Leidjal palutakse vaeva
võitude väljaloosimine on Kohtu- siseminis tasu eest ära tuua, Masuti

teeriumi loal edasilükatud 25. märtsini

tän. 6

1934. a. ]uhatus.

i a jä ltiW tõid.

Actogeeniiine
- chvessämine.

Tuleviku tän. 1.
Välja.

Hääd uut aastat oma lugupeetud ärisöpradete soowiwad Iöhwis:
Rlideksuplus

Resloraan „Viroonia"

A. Lurje
Jõhvis, Kaubamaja nr. 4.

Rohu- ja värvikauplus

N. Pertens,

A. Haugas. Jõhvis.

Jõhvis.
Lähemal ajal äri uueks asukohaks Rakvere län. nr. 1

Pagari- ja kondiitriõri

Kaubamaja

Kr. Säär & Co.

A. Kippar,

Jõhvis, Narva maanteee nr. 7.

jõhvis, Turuplats nr. l.

Kauplus

Jalanõudekauplus

K. Abelov,

J. Sepp,
Jõhvis.

Vastutav toimataja Ar ast Rosanvald.

R. Hindper,

Lihakauplus

Jõhvis, kaubamaja nr. 9.

Jõhvis, kaubamaja nr. 1.

Riidekauplus

T. Bachval,
^õhvis‘ Narva maantee nr. Z
Väljaandja: <M&. jhm

