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rirjasaatjalt Ribas.)
Riiast, 6. nowembril.
Sasima eftmene koosolek, kuigi teda Lige
pidulikuna ette kujutati, ei erinenud millegagi
harilikkudest argipäewa istangutest. WalirsuS
oli ilmunud terwes koosseisus, wälja arwatud
wäliSminiSter'BalodiS, kes Tallinnas.
Kuluaarides kohtasin esimesena tuntud sot.
staaldemokr. rahwasaadikut Wqkalni, kes üheS

Mnnese kirjatoimetaja walimise puhul tekib saalis elawuS. Peaminister teeb mingisu
guseid märke oma kolleegale Breikschile, kes
kergessi punastab. Näib, nagu kardaks ka tema, et ta wastane Blodnesk.oleks wöinud weel
wiimasel silmapilgul mingisuguse kombinatsi
ooni kottu seada ja siis oleksid «längus mõned

demokr. tsentrumi ministrid.^ Kuid Mceitzch

peapiiskop Joann Kommeriga saali astus. waltti ja erakond wõib olla rohul. 4
Saeima esimehe esimeseks abiks waliti
Ajakirjandus, stse- ja wäliSmaa oma, täies
kooSseisuS kohal. Selles omapärases õhkkonnas

KweesiS — maaliitlane ja ttziscks abiks Qatgal-

panigi demokr. tsentrum Blodneeki asunikku
dele wäiksel witstl jala taha, luues bloki, mis
esimesele kindlustas saeima juhatuse esimese

lia katoliiklMe Ranzan., - Teiseks sekretäriks
walisi sotsiaaldemokraat' Dükur. Sellele lo-

hale esitasid oma kandidaadi ka kommunistid.
Kuid nende kandidaat sai poolt ainult 6 häält,
Kell näitab 5 p. I. Dr- P. Kalninsch kuu- f. o. sama palju kui palju on^aeimas kõmmu-

sekretäri krcha.

Walitsuse kriis Prantsusmaal.
õgi 2V* aastat Pra«tst»fe JKhwO faawst i«htt«»d DMKE6 §WKW« latzk««a.

PSUNfekS radikaalsotsialistide erakorma seisukoht.
warandusi tagasi anda ja radikaalsstflalistliste
ministrite nõusolekut sääraStelr ..tagurliStele

Vorbrauxst, 7. uoveuckril sTrj.). Ar
vesse wStteS tNdikasisstsissistide erakssks ksu-

sammudele".

verrstsi Asust AugerS, kus rBdikasffsHasistlistelr mäsist. teil kshnseks lehti riigi eel«ve,

Ettepanek koalitsioonist otsekohe lahkuda

lükati küll tagasi, kuid teise järgu ajude ja

eriti aga selle Mfagt. 70. ja 71. s^us ette

reameeste mässul oti «istusttzt edu, et ministri

ära mLättttub kiudkat seissksW Võtta, esitasid

lutab kõnetoolilt 3. saeima 1. iStangjärgu

nistlitte saadikuid. W

awatukS.

SotfiaK-tw hattawsd watttsust

A-lgÄi juhatuse walimine. Sotsialistide
poolt seatatakse juhataja kandidaadiks üles dr.

Edomrrd HerriM, MsttS-mmiStr, LbeUe,

tel ja raLstaalsErlistliSkä rcchwasaadikutel

■istet Perrier peamiuistrile lahkvAisMlvr,

kirjutati — puht parteipolitilises waimus. Kuid
uks minister hiljem kuluaarides.
sellest oli enam kui küllalt.

tähendatud küsimustes^ kindlad seisukohad ette

fise«i»i«rr Albert €amaat p *f*
mille jõrrst Poiucurõ Parast Pikemat valichtse
koosolekm kabineti kaUumiGusise äm aadis.

Otuss tegi. nagu «arsti selgus, Herriot ja
tema sõprade seisukorra walitsuseS wsimatuks

Kabariigi prrfidrnt võttis palve waStu.

nii et nad paremaks pidasid lahkuda. Pala

üksmeel lõhutud.

waltigatsetvd walitsuse kriis ttiigi käes.

Scego on rahwusllne üksmeel, mis alleS

Praegune kritk asetab Prantsusmaa äär

paari põews eest hädaohust päästetud näiS s!e-

miselt raskesse seisukorda mitte ainult rahan
duSpolitiiijelt seisukohast, wmd ka puhtpoliti-

wat stiÄi lõhutud. Ta seda silmapilgul, kus
IflffmMätu® saadikutekoda kiirel korras riigi
rdötmf arutamisele pidi aStmna, et wiimaseid
lugesid kinnitada ehituse külge, mitte kallol
Poincarõ ligikaudu 2^ aastat (PomcarL wõt.
!is ohjad oma kätte 23. 7. 1926. a.) on töötanud — Prantsuse rahanduse terwendamisele.
Eclarwe Ägeks ajaks (31. dets-) wastuwõtmist-gn ja Piinlikku tasakaalu wiimtsega tahtis
lahkunud pea- ja rahaminister körwaldada währ mag: hädaohu worju stabiliseeritud sean-

gük. ' «uüü on neist plaanidest kriips IM

tõmmatud. ,

Wastutuse selle eest «otsid enese peale radilaaUotstalistid s. o. sama erakond, kes 1924.

v, iuwel Prantsuse politilise ja rahanduSIije
wankri sügawasse kraami ajas, kust Poin-

kaalsotsialistid uut wa litsust tahmvad kujun
dada? Seda teawad ainult nemad ise. Kuid
aeg ci kannata. Sest -Prantsusmaa seisab täht
sate sije- ja wästspoiitittSte küsimuste ees,
mille lahendust wliwitada ei tohi.

Nsre-ldSWLfsd alsawak

sia!isside juhtiwate tegelastega, kes seletasid,
et Herriot kriisi tekkimises süüdi ei ole.
Senasis ja saadikutekojas, mis kokku astu.

Iil kergem poolehoidu leida, kui just radikaalkonwerentsil Prantsuse radikaalsotsialistid, see
Sellest andis «uimane korgress Angers hiilga- wastoludes ja kahepaiksuses rabelew erakond,
end uuesti leidis.
ivn naite.

sotsialistide kongressidel.

Mis järgnes, see on juba teada. Radi„Teisc järg» ajude" mäss
Enam kui kaheks aastaks seina ääre suru kaalsotflolisilised kõnemehed, eriti aga kuuluS
Malvy,
saadikuiekoja eelorwe komisjoni esitud radikaalide ninamehed (mitte just esimese
mees, orwuStasid terawalt „Poincarö katset
järgu) ei suutnud end kauem taltsutada waiL

-rahwaesitiisele eelarwet wastuwaidlemata korras ette dikteerida", walitsuse otsust usuühinniõoda kuid kawakindlalt rahwuslisele üksmeelele
gutele 1904. o. seaduse põhjal wõõrandatud

haarasid kinni esimesist wõimalusest, et Pikka-

miin, olla panna. Wõib öelda, et Angers

fid, walitseb palawikuline ärewus. Ajakir
jandus Aga laidab peaaegu ühel häälel rabi-

üles tossis, kuigi Gensi kokkuleppe põhjal see

ttttpaueku tagasi.

ühtlasi bmStattenti, et os wõimata saa- probleem kõrwale pidi jääma. Kui Woldcwutnda kottukeprt mölemi poole etteMnekntc maras juba kahe konverentsi w^heajal Wilno

StimaheE Riia».)
Kolmapäeva hommiku! laks politseil kosiv
ära korjata ligi 20 punast lippu mitmesugnstc
kommunistlistt pmlkirjadega. On kiuni peetud
mitu isikut, kes punaseid lippe üles iriputasid
ja proklamatsiaoue laõrli laotasid.
Ametlikult poolt seletatakse ...Possimehe"

,Kadunud poeg" jõudis tagasi.
S. MStteri

üldiselt arwamisel, et hoolimata Poincarä reisi Lõuna-EuroopaS. Kohe kui ta Lüsi-

Massilised arreteerimised ja läbiotsimised kogu LätiS.
tooltoe tõttu ei läinud see kommuaissitzel korda.

eksiteekouds
Berliini, kus ta edasisõiduks wiistrmid muret-

ses. Põgenikul Ms peale peatust Berliinis
korda saada ka wnjuin Prantsusmaale sõiduks.
Kuna aga mehel kaasavõetud raha peagi otsa
lõppes, siis oli temv sunnitud Pariisi saatton-

nast 350 fr. laenu tegema. Oma ringreisil
sõitis ta isegi Lõuna-Prantsusmaale, kuid sealt

enam kaugemale ei saanud. Kohsiiwöimude
poolt väljasaadetud teated olid igal pool ees.
Kuuldowasti wabaStaWkst Mölder 200.000
sendilise kautsjoni vastu.

Sessist sõitis Mölder läbi Läti ja Leedu

Liibavist stmdsd teadete jäpcke o« ka stak

üleskutseid laiali laowtud ja töölist streigile
õhutatud, mis sga korda ei läimrd. .
Teisipäeval streikisid MiaS auwjlt kahe

vaga tõsiselt kavatsetud, kuid politsei erksa ettevõtte töölised, arwutt 68. Teisipäeval aset

leidnud pahempoolsete ametiühisuStr kooöplek

LSuna-Aafrtta walitsuse
kriis lõppes.
Hertzog «ssdNssas um
waltts»s«.

Berliinist, 7. nov. (Tr;-) Teata-

vassi lahkuS Löuna-Aafrika walisius eesojsaS

Arreteeritute hnlgaS on mitu nõsÜiMde möödus füSki rahulikult. Kogu päev oli peaminister kindral Hertzogiga. Walitsuse
Wene alamat, keda tulevikus ootab väGtsaat- Riias võrdlemisi rahulik,- kokkupõrkeid kom- kriiS tekkiS stllr tõttu, et possiminister ei
mine Lasi piiridest. Suurem josa arrrtreri- «««isside ja politsei vahel ei osimd.

lahkunud Hertzogi käsul walitsuststt Hertzog
Teisipäeval esitas sots.-dcm. rühm stvimast
tnid pn proknrotuuri korraldsrSse antud. Läbi
n.oodustas aga kohe uue valitsust ilma PoStiamnestiaseadust eeluõu, mis SMttrsele tuleb
otsimist
ivimüi
ka
kommunistide
stjalehe
„Darminister MsdelMa.
kaaStõölistle, et teisipäeval arpetrrrisi Miss
järgmistel saeima koosolekutel.
bes
M
Maize"
si,TSS
sti
Leib")
jME,
mille
17 kommunistlist lehetaimMjat. LLMsirmised

hoove ümbruses liikusid passihttkuvad ja anaawud ullataivaid llagajärgi, tulemuseks oli riigikorra vastuse kirjaudnsc
polisilist politsei 1 stlgad.
millest näha on, et 7. novembri pööre sliMgsrmirade leidmineratfiuoäe waiwesalkasid.

Konverentsi jaatust kujundamisel etendas ot
sistratsiaoa tuleks luua. Pepiakad lükkasid sustavat osa Leedu, kes Wilno küsimust uuesti

mille järele Wilaomapl rühwuSwahelme admi

seletusest, et ta pärast walitsuse kukutanrist Walka saabus, esitas temale kohtu-uurijv kutse,
enam walitseda ei taha. Pvinoarö siiski uue ilmuda Tallinna ülekuulamisele. Saadetuna
walitsuse moodustab.
polisieiametuittudest ilmuski ta Tallinna, kus
tema ootamatu kadumist kui ka kliendi poolt
esttatud kaebuse põhjal ülekuulamisele võeti.
Juurdlus kessis hommikust lõunani.

KvmmaMsttdel oli kawatf«S 7. »ov. slgZ Sfiselt wAja aStvda.

mm laiali saadetud MruMd,

Lõpulik lõpetamine tähendab ieda. et kon-

koosolekul tegi Leedu destgatsimnt ettepaueku, werents tulevikus üldse enam kokku ei astu.

kaalsotfialiSte, kelle konwcrentfll wastuwöetud
Eile hommikul saabus Tallinna advokaat
deklaratsioon walitsuse kukutas. Mõned lehed
H. Mölder, kelle ootamatu kadumine seltskonkõnelewad isegi radikaalide wandeseltfist.
nas laineid lõi- Mees oli loabatahtlikult Ees.
Politilistes ringkondades ollakse peaaegu tisse tagasi sõttnud pärast kohenäd. eksimis-

Nurjaläinud riigipöörde Plaan Lätis.

istlife . salaorganisatsiooni poolt
isi, milles üles kutsuti ksurates*efe praeguse walttsust vastu 22«ai. ASjt> likvideerimiseks ^>ud

Königsbergi st, 6. um. kTrj.) Psola-

asjadest kõnelda söandas, siis wõiS seda veelgi
Hariliku kombe järele alustas waborsigi redaitsisom vahel, «Aja arvatud ainult foHn- rohkem oodata nüüd, kus vastasrinna alla
lepe
kohaliku
piiriliikumise
asjuS.
president teffipäerval nõupidamist politilise si
andmine talle vormiliselt võimaluse annab
Otsustasi Königsbergi konverents lõpnlisukorra selgitamiseks. Nii käisid Nysöe los
kust rõpeLsdk. Edaspidi kamrtsetakst ststkohe- kogu Leedu rahva nimel kõnelda.
sis senati esimees Doumer ja saadikuiekoja esi
Leedu-Poöla vahekord aga püsib suuremees Doutsjon. Wiimane seletas hiljem aja- srid läbirääkimisi pidada Põsk M Leedu mas ummikus kui kunagi enne. Nüüd on sõna
kaubandusdelegatsioonide vahel otsekohese kankirjanikkudele,' et tema arwates kestab kriis
rahvasteliidul, kes peab näitama, kas tal
Ray«oad Pstaeare,
mitu päewa. Samuti käisid DouMrguest ju dawahetnse loomiseks mõlemi riigi - vahel, üldse jõudu jätkub rahw-wahekorra loomiseks
kuid geU WiMkimistel ei tohi Mingifugustid
Prootsusr peaminister, esitas teisipäewal vma. tul Poincaisi, Briand, Bienvenu-Martin ja
kahe Jda-EuroopaS geograaftlistlt nii tähtjal
politilisi küsimusi arutusele võtta.
walitsuse lahknSmispastve. Seifis s«rr koa- radikaMotsialistidr emkonna juht Daladsir.
Konverentsi kolmapäevasele Loosokekule jääb kohal seisva riigi vahel.
Nõupidamised jätkusid kolmapäewa homltlfimm, ehk n. aim. nchwEise üksmeele wa°
muult üle KsmgSbergi Lsuvermtsi lSpetatuk»
litssse eesotsas alates 23. juulist 1926. a. — Mikul, ilma et kellelegi kindlat ettepanekut oleks '
ümlutada.
rekord, mille sarnast PrmttsaBmauI harwa juh tehtud. Doumergue konfereeris radiäaalsot-

linliskcl jhongleerijatel ei ole wõib olla kus-

7. novembril.
Ms ja selle ümbruskonnas lao-

Königsbergi konwerenls likwldecrltud
gcebttfefeft »V«dpd MtzwKswK-sNst ad»«Mstr«Kfi»»M Wrw»maM.

liselt. Milline on see enamus, millest radi Lekki kmupeueutsi üldksmisjom trifipLewastl

rors teda suure waewaga wälja sikutasRadikaalsotsialistide erakond on Prantsuse
ststpol,rikas alati intrsigide pesaks olnud. See
on erakond, kus maksab põhimõte: doktriin ja
parteipolitiliscd huwid lärmad üle kõigel Po- tub.

(n-P°

kMmrdama.

Witmafed tettrd Ritast ütstwad, et Lasi
P. Kalninsch, feS 86 häälega walituks kuulutatakse. Walisii tänab ja lubab objektiiwne wabariigi phefident SemgalS kutsus kesknäda
lal p- l. enda junn sotstimldeMokraotl. rühma
ning erapooletu wahemeeS olla.
esitajad. Prefidout tegi «ile rttepamcku al«SPärast seda toimingut ilmub ajakirjanikku
de looshi tuntud karikaturist CivinSki, hiigla tud» lSbSMkiMst mm*k WssMstLmifeks.
blsck-nste ja sama suur Miats käes ja silma- Sotsialistid võtsid etttparteb» wormillsest
wastu. . .
pilguks on saeima tähelepanu köidetud niiSotfiakiftline «hwtismdik, eudme wälismimõrd. et juhataja sunnitud on päewakorda
uueSsi kordama. «Kardetawa karikaturisti il aiSks Fsclcas ftkets» «JarmaKas Sinast"
mumine parlamensi on sama harukordne sünd k«stLSlWr, tt sotsialistid Lw«>-stwad kindla
mus kui mõne kroonitud isiku wisiit", naljatas programmi alusel luna pahempoolset koa-
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Helikunstnik Artur Lemba.

W Veu«8l M
Otse kui Siberis Baikali taga. Peale
«ltmefuKufetb feMrrft jSubiS

We»e pagulased fettwfffeetitoab Eestt ISSlifi. Pannakse am«*
tisse nMdkeelsed welskerld. Aamedajoonellne wõimnhaaeamine
Narwa Üldhaigekassas.

Sellele tulebillustreerib
piir panna.
üks wäike näide. Suwel asu

Eilses lehes tõime Narwa üldhaigekassa skandaalselt lõppemast koosolekust kirju-

life, tuid jätsime Valgustamata neid sise
mist hõõrumisi, mis wiimaste aastate kes
tel haigekassa Wene ja Eesli rohwuiest
roolinikkude hulgas ion esile kerkinud.

Mõne aasta eest oli üldhaigekassa ju
hatuse kui ka wolinikkude pere enamus
Eestlaste käes. Kuid siis hakkasid olukor
rad muutuma. Asutati Türsamäele Rootsi
õltktwt konsortsium, mille iSöllsed jäid ka

Rar t-o üldhaigekassa alla. Alul et taht
nud õliwabriku juhatus selle otsusega perl

olla ja kawatses omale iseselswa haige
kassa asutada. Kuid iSSlkste wäikfe arwu
tõttu ei saadud selleks luba ja tahtmatult
tuli jääda Narwa üldhaigekassa alla. Türsamär õlikiwi tööstuses on aga wäga pal
ju wenelasi-ametnttke, mille pärast sealne
muulas-element päästs haigekassa wolinik
kude perre.

Samane nähtus on Eesti õlikiwi töõstu ega, mida nimetatakse isegi .pagulaste

kolonitks". Ametnikud on pea eranditult
.nansenlaseö" ja wene mon rhtstid, ka
töölised on samast .ainest" element. Töös
tuse töölisarwu suuruse tõttu päästs ka
sealt hea kogu muulasi Narva haigekassa
wolinikkude perre. Kui arwata meel mõ
sed Narwa wäikerööstused kaasa, kus töö
lised walistü weneläsed-woltulkud, siis jääb
rõhu o enamus wolinikkudest wenelasteks.

Kuld põhikiri, ega ka mingi määrus et
takista muulasi-walinikke waiimaft hai
gekassa juhatusse. Kuigi töökaitse kinnitus-

amet awoldas soowi, et juhatus peaks
koosnema kui mitte rahwuse poolest eest

lastest, fiis wähemalt Eesti keelt waldawatest muulastest. See oli ainult foow,
kuid .nansenlased" arwafid sellest muu
laste tagaplaanile lükkamist ära lugewat,
ja et seadus siis mingist takistust ei tee,
siis suruti oma mehed juhatusse.
Nii ongi nüüdses Narwa üldhaigekas"
sa juhatuses, mis koosneb 5 isikust. 3 koh

ta .maruwene laste" ehk monarhistide
käes.

Üldises haigekassa asjaajamises ühed
ja teised asjaolud panemad stin mõtlema.
Wõtame siin esile pühapäe wal nurjunud üldhoig kassa koosolekut. See annab selge.pildi,

kuis weaelastest-wolinikest enamus tõrjus
eestlased jõuga wälja. .Stlwa" wollnikud'
kust enamus eestlast-woltntkke, pidid wene

LUwõimu eest taganema. Ja mis oli siin
põhjuseks? Nagu teada soowifid„Stlwa"
mehed üldaasta-koosoieku päewa edasi
lükkamist, et sel teel wötmalus oleks enam

woliaikke saata haigekassasse ja sel teel
ka juhatuses paremini kaitseda huwtstd,

mis .maruwenelaste" poolt jä-lakse tä

tati Titriamäe õlikiwi tööstuse juurde
ambulants. Siuna oll waja welskerit.
Kandidaadid esitasid palwed juhatusele.
Kui tuli walimine, siis öeldi, et mees on

juba kahal ja as;aca waew oleks wrel

uue ii oltmisega waewa näha. Kuigi eest
lased—juhatuse liikmed — selle mastil pro

testi tõstsid, pidid nad üliwõimu tõttu
alla andma. Hiljem selgus, et wenelaste
poolt palgatud welsker on umbwenelane.
Töölised, kes ambulantsi abi lähemad ot
sima, peawad sageli ilina abi saamata ära
tulema, sest ei saada aru üks teise keelest.

Sama lugu on ka.Lesti õlikiwi töös

tuses". Ka sealne welsker oa umbkeelne
.nansenlane". Millist pahameelt fee eest
lastest haigekassa maksude maksjate pe
res tõstab, on igaühel selge. .Nansenlastel"
olewat pealegi omapärased mõtted, kuidas
tööliste hulgast .oma mehi" Volinikkudeks
walida. Tööliste koosolekutel seatakse kan

didaatideks üles kaewanduse ametnikud,

kes nagu aial mainitud on enamuselt

meie õlikivi tööstustes muulased ja töö
lised peawad nende poolt hääletama, kui
nad et soowi kohta kaotada. Kui alatu ka see

wõte oa, et kohku muulased seda tarwttamast, et oga kuidagi moodi eestlast wõiks
tagaplaanile suruda.

Selline wene elemendi juhatuse kii ka

üldkoosolekul wiidtmiue toob esile ühe
imeliku nähtuse, mida wõtb ainult Nar
mas juhtuda — koosolekut peetakse kahe
keele peail Enne räägitakse Eesti keeles,
prolokollttakse jamun, fiis asub tõlk tege-

wusse ja selgitab kõiki wenelastele! Et
aega koktuhoiaa, on wahei terwe koosolek
wenekeelne. Milliseks rahwustunde wägistamtjeks jee osutub, on arusaadaw. Selle

kohta on juba palju .lahinguid" löödud,
kud selle tulemusena jääb ikke wenelaste
roolt, kellel enamus.
Lähene amb uued Narwa üldhaigekassa
aastased waltmlsed. Weuelased, eriti.nausealased", tee wadjuba nüüd propagandat,

et wöimaiikalt palju.oma mehi" walitaks
ja hiljem ka juhatusse pääseks ja sel teel
wökta lõpulikult haigekassa juhtimises jä
me ots oma kätte.

Milliseid wääcnähteid .uansenlaste",
tegewus haigekassas on esile kutsunud.

seisukohalt oa täiesti lubamatu.

Selline taktika nagu tarwitawad seda
.naasenlased" oa ebasoliidne ja jäme eest
laste ignoreerimine, nendele arstiabi kät
kassa ametnikkude tõttu peaaegu Võima
tuseni raskeks tehes, rääkimata rahwus
tunde haawamlsest.

tele piiri panna, fiis tuleb seda teha eri
määrustega.

F. O jutu järele olnud wahepeal mõni
aeg waba, kuid siis pandud ta uuesti

ka fal esimese muusikalise hariduse oma

wangia.
Peale pikka wangisqlekut peafenud ta
nüüd Eestisse jällestagast. Wõtb olla kaob
nüüd poisil seikluste otsimise palawik.

isalt ja mammalt werntalt Theodorilt.
Warsti siirdus ta (14 a.) Peterburi kon
prof. won Arki klaweriklasfi. Hiljem õp

Mppasiä magusat.

Solowjewi, Rimsky-Korsakowi ja Giasu-

Skarjitttua kaupmehett waraStati 8
puuda suhkrut.
Läinud nädalal warastati Skarjattna
wavas Skamja külas elutsema kaupmehe

J. Jsatowi lukustamata laoruumist 8
puuda suhkru-ltiwa.
Kuid margad,-ei saanud kaua suhkrulikwa maitsta, wald tabati. Warasteks osu
tusid sama küla elanikud A. Pcusakow ja
A. Fedulow. Osa suhkrut saadi kätte.

ainetega töötamine pole nii hädaohtlik ega
kulukas, sest aukude puurimine jääb ära.
Et põllumehi uuemate lõhkeainete käsi

tamises õpetada, selleks on kohap. ühin
gute ja jaost, agronoomi korraldusel 8. now.

ArvmStatakse kirjandust ja tautsu.
Kohalik wene kirjandusring .Swjatogor", mille asukohaks wene klubi biblio

,.la silla piWl"
Neli uoort «aist kohtu ees.
Kohtulaua ees 4 noort naist. Abielus
olem Marke Puss süüdistab L. Aberkorni
laimujuttude laiali laotamises. Wiimaue
protesteerid oga ägedalt wastu. Kuula

; rutaja plmeõal sügisSSl on Püsfi wallas
j Soppe külas elutjew Jakob Neeme.
! Mees tunnistas, et saksa salapiiritust
' on hea .nosi" weel Sawola küla juures,
! jões.

i Teisel päewal mindi juhatatud kohta
j ja .õngiiseti' 8 plekkanumat W liitrit

sad, peened ja puhtad tööd tähelpanu
wääriwaü. Osa wõtta soowtjatd palutakse

teatada pr. R. TuisMe Malmi t.

Täna pühitseb oma 30 aastast ametijuubelit WirumaakonuajRarwa jaoskonna
loomaarst K. Homan.

gib .Darllng-Band' E Pnrkini j.
Pääset.: maskidele 35 », Ilma
maskideta 50 s Riidehoid 10 s.

Pfibapäev., il. n«v.kell 11 h.
1-ne hommiketendas töölistele

Ettekastakse Kurt Kraatri 3
vaat. nali

^Kaksikabietu^
Samal päeval, kell 7 ökt
Rahvaeteoduseks

.Mai lilistar
Hugo Raudsepa näidend 10 p.

Pääset 25 s^, õppurid 15 l

mille libretoks Eesti muinasloo ained.
Klawerikunstnikuna on ta kontserteerinud paljudes linnades, nii kodumaal kui
ka wälisriikides. On esinenud muuseas
Peterburis, Moskwas, Odessas, Helsingis,
Riias, Budapestts j. m.

Tema klawerimäng on alati suurt
tähelepanu äratanud ja sooja wastuwõttu
leidnud, sest ta on ilmekas, peenemaitse
line ja mõjurikas.

Lemba on Eesti muusikat kocduwalt
propageerinud wälisrttkiüeg ja on teda
rikastanud mitmete tüsedate ja sisukate
paladega. Kõige selle eest wõlgneme juubi-

kurikuulus keedupett.

Et õige ihaldamaks esemeks on mõni
seas tuli arutusele 4 a. tagasi ära warastatud keedupoti ringkäik Omanik Pelageja

konnale. Tagasi nõudes kehstati õlgu: poti
ei ole.
Korra läinud ta Wafkaarwas elutsema
Roofe juure külla ja näinud: tema keedu-

ostnud 1925. a. Peetri turult.

, Koht.: .Kas nägite kunagi keedupoti
R. juures?"

Tünn.: .Ja 4 a. tagasi sammusid
Roosed walge keedupotiga tänama! mulle
wastu."

Kaebealuse kaitsja: .Mis wärwi oli

sisemus?" f

Tünn.: .Must. Täitsa must/
Koht: .Kust te selle peale tuW, et

poti uurima hakkasite?"

Tunn.:-.E-e...vi,sisemus oli rüalge..."

Koht.: .Nüüd jälle walge?"
Tunn.: .Et, ma ti tea. Paistis nagu

walge."
Kohtunik lõpetad asjaharutamise ära,

põhjendades sellega, et,Ale 2 a. on sest

möödunud ja asi õM iganenud. Ai

kohe pistab pikalt-laialt potist rääkima.

nult kohtumaks»d jääwaD kaebealuse kanda.

Et -waadake, Roofet ta tunneb hästi,
olewat 5 a. lagast koguni tema juures
äõbiuudkt. Pott olewat O. Roose aga

sega rahul olles wälja. Keedupoti aga

Punasepa^eline külapiiga astub ene
jääb kahjukannatajale P. Korstowiie.

Oh meis, oh mets!
Wtts hooldajad kohta alla.

Roela walla elanikud Makstmowid 'olid

sunnitud weerema Wenrmaale, jätma
maha oma Illtumata waranduse, maokrundi ja majad. Reste määrati seaduses
ettenähtud hooldajad, kohapealsed elanikud-

omanlkud Kudrjäwtsew ja Kutusow. Nen
delt nõuti maade ja seliskondlisie asutuste
maksusid. Wastaw waestelastekohus mää

ras: hooldajad wötku maatüM asuwat
metsa maha ja müügu wõlgade katteks

maaalad riigistatud ja riigimetsade roalitsus patil metsaraiumine kinni ning koha

peal leiduwad puud aresti alla. Ühtlast
esines ta kohtus hooldajate wastutusele
wõtmise nõudmisega, oma wolilise metsaraiumtse asjas.
Rahukohtunik kui ka rahukogu tunnis
tasid raiutud metsa sekwtsteerltuks ja tegid

hooldajatele Ilja Kudrjawtsemile ning
Sergei Kutusowile noomituse.

ära. See sündiski. Kuid wahepeal olid

takse keegi piimanaine Kronk .afltöendu-

asjaolu, et karbrakuae on M. Pusst kohta
ühes kohalikus piimapoes Kroonile öelnud:

.Kuidas sa sellega rahul oled, et su
mees Mariega magab?."
Ägedad sõnelused ja shedikulatstoontd.
Piaewas meeleägeduses manatakse esile
mitmesuguseid tnttimseid perekonnaelu

warjukAgi. Lõpuks nähes, ei asi lõpeb

Irisfi all õlil ]a jääd

Kuidas abjelhida ?

Ema tahtis pällSta poegabe waraudust
Lesk Gohwia Anwelt oli jaganud oma
talu poegade wahel. Poegadel on tekki

Dr. med. 3. Wllmst kõne ^Zlmarises",
Homme õhtul kõneleb E. S. „Ilmarises" dr. med. Mlms termile: „ Abi elu
nõuanne ja nõuande kohad". Kõne tou
ta b olla kõigile hawitaw, sest nüüdne
abielu wirr-warr lähed juba litale. Mil

nud majapidamises wõlgastd ja need tulid
kohtu teel lahendusele. Nende liikuw warandus kirjutati kohtuprltstawt poolt üles.

karmalt, hüüab L. A. wihaselt:

.Minupärast 1 Kronk wõi 10 Krouki

„Koit“

Siin astus ema, lesk St A, wahrle ja
nõudts waranduse aresti alt wabastamist,
sest see olewat tem< kui koha omani tn
jagu-

7. noa», oli asi Rakwere-Paide rahu

pOäapieval kell 3 p. 1.
Pl&settbed 15—5® z.

Kassa a retnd kuni
kella 10 õhtul.

Sellega teatame, et meie vabriku

esitus on NARVAS

MATMISBÜROO

H. Viruvere
Balti tän. 6.

8., 9., 10. ja 11. novembril.

VSIj-andja jaan TOuisson.

Miljonite lemmik HARRY L I E D T K E Juubelifllmis :
* ^ (Robert ja Bertram). Kümme ülemeellkut^lõbusat vaatust täis vaheldusrikkust

Ja haaravat tegevustikku Oivaline ahel
kummalisi pilte, kaasakiskuvalt lõbusaid
seiklusi. Kui Iga maalikunstnik oleks Robertiga maalikunstnik Bertram—maailm tunneks ainult üht kutset: kunstnik olla, ümber
hulkuda, elada lõbusate seikluste jaoks, näha maailmas ainult sinist taevast—tormates ja mässates elust läbi hõisates.

Tegelased: Robert Leonhard—HARRY LIEDTKE, Bertram Fngelke—FR1TZ KAMPERS, Evellne Parker—DOLLY GREY,' Creenhorn"
teara sekretär KARL GEPPERT. Melontha—ELISSA LA PORTE, Knurhahn— HERMANN PICHA, Tslrkusedirektor- FR1TZ GRE1,

NER, Tema naise—ALiCE TARNEGO, Kaks hulgust—Karl Neisser, Franz Steln. II. NALJAP LT.

Heiti mli
Df. V. Kärk liinHambaarst
Sise— (südame, kopsu)
haiged.

Vastuvõtt igal äripäeval

kell 12-1 ja 5-6
Suur tän. 15.

metallpärgi

Uuendage veel täna wNarva
Postimehe” tellimist 1. nov.

V«tuuv tvimetsj» Jaio Lust

omaks tunnistati ja aresti alla jäi.

Suur tän. 23 .Tsentraal"
võõrastemaja vastas.

(Laupäeviti Jvastuvõtmist
ei ole).

Viiulikunstnik

müüakse võistlemata odavate hindadega

löõstus pjnwryna unn.

selle kohta annab seletust dr. med. J.

Mlms.

dus pärijale poegade Zuljus ja Adolfi

Maitserikkaid ja ilusaid

Metallpärgade llfinnnAH Tal-

lest selline moodsa haiguse-idu wälja wõrsunud ja kuidas seda aegsastt häwitada,

kogus arutusel, kus kord tjagatud waran-

KOuetraat 2-44.

NÄRV A TEATER

Hardi-öblu-masHipali

ooper .Lembitu tütar". Praegu on heli
loojal walmtmas ooper .Kalmuneid",

Mille fijemvs o« wahel mvft ja wahel walge.

sena" sekka. ^Tunnistajate waral fekgitakse

Algus ärip4evai k. 5 pi„

30 aastane ametijuudel.

A. L. helitöödest on tähtsamad kaks
sümfooniat, klaweri-kontsert ja üheakttltne

kõiki watmustawad ja sütttawad.

öhtuid. loenguid ja maleturniire. Läinud
nädalal ar vustast tuntuma kirjaniku Pilnsatest tantsudest.

tull ta jälle tagasi Tallinna, kus praegu
töötab suure eduga konserwatooriumi pro
fessorina rohkearwuliste õpitastega.

riigipööre tõmbas aga kõigest sellest kriipsu

fitwsemalt tegutsema. Korraldatakse raadio-

jaki teost .Alllinna kallak" ja wahetati
mõtteid rohke publiku osawõtul mood

asus õpetajaks Tallinna kõrgemasse muu
sikakooli. Wahepeal töötas ta ühe aasta
ka Helsingi konserwatooriumks, kuid sealt

laarile kõige soojemat tänu. Ühtlasi loo
dame, et jubllaar edaspidigi Wanemuise
kandlelt iluhelisid wälja nõiub, mis meid

Waewalt wannutamise tseremonit möödas,

„Svjatogor“ teotseb.

läbi. Helikunstnik sticdus kodumaale ja

professori nimi juba käes ja ta wõis
alatu hiilgawalt karjääri. Enamlaste

hommiku?

L. A. waatab korra abitult ringi ja

Laval ja saalis ettekanded, män

samas asutuses. 23 aastasena oli tal ka

wara asunduses nstttlik ktwi- ja kännulõhkumise kursus. Kvrsuste algus kell 10

Tarakuse külas, 9. now. Kahuta külas,
10. now. Toila külas ja 11. now. Wat-

astub stis, tmestustlme näol, kohtusaalist
wälja.

Suurejooneline

hõbe aurahi. Pealegi sai ta kohe peale
konserwatooriumi lõpetamist õpetaja koha

pott oiand tulel ja seened sees keemas,
sellepärast tõstts wUmase peale kaebust
riista omandamises. Kuulati üle tunnistaja, kelleks oiutus endine Westerwalli
wangia kokk, segawerd juut, N. Lipster.

kestwus on kawatsetud neljanädalane, 2
tundi päewos, õhtuti. Õpetajaks on proua
Kolk, kunstkäsitöö koolt juhataja, kelle ilu

kuni kella 3 õõsel

Brckert tübklaweri ning kompositsiooni alal

Korstowa süüdistad panapõfelist külansidn Olümpiada Roofet poti warguses
Räägib, et laenanud keedunõu K. pere

Endine kloorkoaliga klwide lõhkumine

oli kulukas ja karüeiaw. Uuemate lõhke

maksu.

Laupäeval, 16. nov., kell 9 ö

kuldauraha ja Rubiasteint preemiana

wõtmisega.

jate tabamiseks.

,.Võitlejas".

erialal, saades klawerimängu eest autasus

kord keedunõu,feda näitas esmaspäevane
Mrkwere-PaideKrahukogu istung, kus muu

— sa sõida põrgut.."
Lõpputulemusena määras kohtunik lai
majale: 2 nädaltt aresti ja 5 krooni kohtu-

kodanikud. Õppemaks 4 krooni. Kursuse

hiilgama eduga konserwatooriumi kahel

Sänustikkudrst uudismaa harimine ja
kiwidest põldude puhastamine on põllu
mehel möödapääsemata wajalik uuemate
põllutööriistade ja masinate tarwitusele

saksa salapiiritust päewawalgele. Piiritus
toimetati piirikordoni.
Alustati juurdlust salapiirituse weda-

wõita wõlm^d nit nais- kui meessoost

pis ta seal ka kompositsiooni professorite

nowi juures. Juba 1M8. a. lõpetab ta

Tarakusel, Toilas ja Waiivaras.

15—20 kilomeetrit eemal tabati mees,
kellel oli kaasas üks plekknõu saksa piiri
tust. Mees ühes piiritusega witdt Purtse

Raisseltfi juhatusele on soowtawaldufi
tulnud, et korraldataks kursus papp-, kar
tong- ja laastutööde alal. Juhatus otsus
taski selle küsimuse jaatawali, ning 15.
nowembril algab kursus, kus õpetatakse
mitmesuguseid kastikest, karpe, mappe,
korwikefi ja:, waimistama. Kursusest osa

serwatooriumi õpilaseks, kus astus kuulsa

Huil |a kivil puruks!

! talur M. Jskülli elamu lähedal Purtse-

Algab 15. nowembril

Prof. A. L. sündis Tallinnas, kus ta

Kiivide ja kändude lõhkumine KahulaS,

Pliriwalwur teatas sellest kordonisse, kust
paar meest paadiga pimeduses maa süda
me poole sõitma paadile järgnesid. Maid
la ja Samale küla wahei, jõesuust umbes

PipptiUe kinu laiiseltsis.

kvastnik hiljuti Tallinnas ja Tartus oma

aastal üle piiri N.-Weaesse. enese ütluse
järele .ilma kaema". Seal tabatud ta ko
he N.-Wene pkiriwoimude poolt. Alanud
rändkäik ühest N.-Wene wanglast teise.

takse tunnistajad wande all üle ja kis

Sügisõine jaht falaPUritase wedajale peale.

piirikordoni, kus selgus, et salapärane ae-

laulata neid tlnfatd muusikapalasid, mis
juudeli-kontfertidel ette kandis.
Silmapaistwat muusikategelast austati
meie suuremates linnades määrtltieit, hin
nates kõrgelt tema teeneid Eesti muusika
põllul.

p. Ottes, pärit Narmast. F. O, Ms 1924.

tesaamise umbkeelsete welskertte ja haige

Saladuslik paat Purtsejõel.
3. oowemdrt õhtul umbes kella 9 pai
ku märkas Purtse piirikordoni läheduies
posttlolew kordnik merelt Partsezõkke
fissesõttwat paati. Asi näts kahtlasena.

Üleeile õhtupoolikul Odalt Komarowka piirikordoni lähedalt salaja üle piiri tub
uud noormees. Mees wildl kordonisse, kus
selgus, et ületulnu on Ferdiaand Mille mi

20 aastat mrmfikaNfl tegewast.
TSna esineb B. E. K. ?. .Wöttlejas"
Nawerikanftvik professor Artur Lemba.
Seega awaneb aarwalastele wötmalus

teegi ruumid, hakkab lähemal ajal iisten-

See on pahe, mis meie rahwustunde

Kui weaelased.ei oska oma ahuitsemls-

helepanemata.

Me Ee»«Sse lagafik

Eriala:

ngi-j-aalialiaigiHd.
Elektrivalgusega
r a v I m i s-k a b I n e tt.
Vastuvõtmine: 10—1 Ja 4—7.
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Naisarst

Narva — Narva-Jöesuu

Dr. ii. Donanki-Hio

Äripäevadel:

N.-Jõesuust: j, Narvast:
kell 6,45. b. jj „ 11,30 p.

Naistehaigused
ja sünnitusabi.

Pühapäevadel^ ja pühadel:

Knt. 11 — 12 ja 4-5
Valge tän. nr. 10, kr. 2.

kell 8 h. :| kell 9.30 h.

(Postkontori vastas).

„ 2.15 p. jj „ 3,30 p.

N.-Jöesuust: :| Narvast:

,. 4.— p. | „ 5,10 s.

Tähelepanul
ilmumas lähemal ajal Narva ja Alutaguse

(Lõp. Leipzigi konserv.)

Õpetus algusest kuni
kõrgema täienduseni
Leipzigi konservatoori
umi kava järele.
Vastuvõtt kella 10—12
ja 4—6, Moonaladu tän.
nr. 9—8.

O. NMIsi«i Mikk, Mmm, tar ib., 1 <«d. Bratel' smmMm.)

noorte ajakiri

«Nooruslooming”.
Huvitava sisuga, hulga piltidega, suur for

maat, naks kaust, parim paber; värvi trükk.

d ainult 20 senti.

