Ilmub 6 karda nädalas

„Nädala Postimehe*.

Narva, Peetri turg 2. Kõnetraat Nr. 241.

Kuulutuste h i n d i 5he weeru millimeeter kuulutuse
küljel 3 seati, lehe eesotsas 10 seoti, tekstis kuulutuse
kirjaga 12 senti ja tekstis teksti kirjega 13 senti Kuulu

Üksik number 5 senti

KuuielKjad eaawad ka esmaspäewai ilnmwa

Toiraet?US ja. talitus s

(Ei ilmu esmaspiewal).

Toimetus ja talitus awatud kella 9—S igal äripäeval. Tegeva
toimetaja kõoetunnid kella 12—1 ärtpäewadel. Wastutaw
toimetaja kÕneira&l Nf 1-94.

fc »Narwa Postimehe® tellimise hind:

Käsikirjad mitiealaliste kirjasaatjate poolt arvatakse himu

alla tasunSudmise korral. Tarvitamata käsikirjad hoitakse

tõsi «aetakse
«astu igal
äripäevaligal
kella ajripšewa.1
5-ni p. L
tos*
wõetskse
wastu
kella 5-öi p. i. jj toimetaja kõnetraat Ht 1-94. J a-

la! sellekohasel soovil.
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■^Codamaala r l luni peale poetika l kt- SQ seoti, postita I kr. 35 «tati.

2 - ° . 4 « - . , 3 „ 50 «

H1 aQiftHate lisada tsUimUhlsd; «Sademed* 20 senti kuni.
, Lasteleht* K) seoti weeresda&stas «Terwb* wcer&odaastas 60 saati.

Tänast lehte on g lehekülge.

H. BAUMANN,
Tartus, haubabwcw nr. 1. lelefm 6-76.

Rotzkea.watt eo dniwtavtr/». P. u.ik ärtus oesri Rootst
S t o k h o l m i st. 25. weebr. Eesti ise-

hete tihenemist. Kõne wõeij elawatc kiidu-

seiswuse aastapäewa puhul ol> Eesti saadik ^ awaiduswga was.u.

F. Akeli juures wasluwõtt. Wastuwõtul
käiZ mitusada isikut, nende hulgas diplomaatiline korpus peaaegu täies koosseisus.

Lhtul korraldas Rootsi.Eesti ühing pidu

Kõrged külalised testile õnne soowlnm.

liku aktuse, millest walususe esindajana osa

Prof. Piip andis hmmtawa nlewaate knltuuriliste ja niajandusliste suhete arenemi
sest Ecsti-Rootsi wahel. Kõneleja tänas lõpuks Roatsi-Eesti seltsi töö eest, niis wiimane
teinud mõlema moa lähendamiseks.

wõttis põllutöömstrister, Aktusel wiibis ka

Aktuse wiimase osa moodustasid muusikali
Stokholmi linnapea jv linnanõuk. abiesimees. sed ettekanded.
Aktuse awas ühingu esimees Bergc>'stst, Kõ
Rootsi kroonprints, kes wiibis Põhjanes toonitas ühingu esimees Rootsi-Eesti su Norras, saatis õnnesoowi telegrammi.

Lätk-Mene wahe*ord prnew.
Läti akta chö ei tea |an* eltattt !sest. Milles te a süüdistatakse,
midagi. NSukygude proest „kSö o jimise wiifi" wastu.
Riiast, 25. weebruaril. — Läti foabi!'^ wastu ümber wahetoma. Niisugust toimingul
MojkmaS esitas wäliskömiLsariaadilt mätgukirja Läti kaubanduslisc nttache Blum.nchclli
asjas, kelle mäljafaatniift nõukogude roaiitiuS
nõuab. 5knnldamasti ci ole Läti saatkonnal
ega BlumonthaUl ise midagi teada wäliswv-

ei wõi Lati armates mäliswalnutaga haugcldamis ks niinetada.

Ropu selgunud, ei ole nõukogude Liidu
wiimane Protest „Se'.vtorgf!oti" koubaladudcZ

Riias toimepandud läbiotsimise asjus mitte
luutaga angeldamise loost, milles Blumentihali, läbiotsimise fakti wastu sihitud, Maid ainul!
nagu ..Iswestia" teatab, olewak süüdistatud. - selle wiisi wastu, kuidas läbiotsimist on toi
Läti voolt teata.akse, et kõik wälisriikide esi metasud. Läbiotsimisel ci olewat seatud ivortused Moskwas on tahes wõi tahtmata sunni minõudeid täidetud.
tud oma wäliswnlnutat mitteametlikult tiherNeed 2 ..Sowtorgsloti" esitajat, kelle Lawontside wastu umber wahetoma, sest nõu-! tiss iväljasvotniisost märgukirja-Z kõneldakse,
kogude riigipank toimib wöliswaluuta üm-! cm tegelikult.juba tl/2 kuu erft Lätist wälja
bermahetamist kursi järele, mis on tegelikust saadetud üldstreigi õhutamise pärast.
kursist tunduwalt madalam. Weesi raskemas I
Läti ametlikkudes ringkondades peetakse
seiiukorras on saatkondade teenijad MoWvas, > tarwilikuks, et nõukogude esitus Riias kõi
Eesti iseseiswuse-päcwo pühits.mine Riias! meb ja Paljude scllskondlisie organiiatsioo. mgr. Zecchini. Eesti saadik E. Wirgo, Läti kes palka saamad wälisstalmita!. Et.mutt gile oma tc.nijatelc igasuguse kihutustöö Lamöödus rohkearmusttte au. ja rõõinnawol.lnide esitajad, et saadiku hra Wirgo isikus Ecs- president S-.tngals, wäl-smiiüstec A. Balo- osa oma töötasust mitte kaotada, on ma siin- tis ära keelaks.
dis (miies pahemalt), tema kõrwal jõjanii- uitud oma palka mustal börsil tshexwontside'
duSte saatel Eesti raiuvale. 24. weebruari, tile tema pidupä.wal õnne soowida.
keskpäcwal knjnnes Riia EeSti saatkond tilli-1 Pilt kiijutab kõrgete külaliste kogu Eesti uistcr A. Lsols.
punktiks, kuhu kokku kogusid wälisriikiiü esi- saatkonna ruumides. Esimeses reas (pahetajad. Läti wabariigi presideüt. walitsuse liik-j mait paremale) istuwad: Paowsti nuntsius

piir kinni kõibmaia seemnewilfale.

Wedurite kokkupõrge Walgas.

Põdrawöistkust

EsmaSPäewa hommikul kella 9 paiku juhtuZ Wolga raudteejaamas raske õnnetus, mis

pcawad Tartu jõudnud Lapimaa külalised täna

aga ilma inimohwriteta lõppes. Nimelt sõitis wedur nr. 44 pöörpllalt S-tt-clc. ©arntil

sõit, üksiksõit, näitefõit., paariswõiskliiS, põtrade
Püüdmine lassoga ja põdrasöit Pealtwaamjatclc.

ojal sõitis maguinkuurist ival ja ivcdur nr. 222,
misjugutte ta luis jainut- 8. teel manööwerdada.
21 Pöörangu kobal Põrkasid mõlemad wedurid
koiku. Mõlemad wedurid said wigastada.

Teisipiiewal iõitsid Tallinnast wälja waS-

kl. 4 ■ p, l- Raadi tiigil. Knwas on rühtiia.

Ärimak.ureadste tähtpäew
I. tnärijtl.
Ärimaksu lehtede sisseandmise wiimane

talvad ametlikud mõimud selgitama >" Ttee- tähtpäew maksuinspektorile on 1. märts,
mitte 1, aprill, nagu lehtedele trükitud.
walitsu'e kaliiujid ja õnnetuse põb-

(ENTRAL
TARTUS.

FII* i ct m ssu”B»;
ha » . 3*»a v

Tähtpäew on wahepeal riigikogu voolt
ärimaksn seaduse ivastumotmisega muudetud,
mida tuleks kaupmeestel tähele panna.

Tõõtatöö iste arw wäheneb.
Tallinna tööbörsis registreeritud lõota töö!:s>e nrlv >väheneb järjest. Praegu on töö
börsis registreeritud 722 lootalöölist, sellest
■138 meest ja 281 nant.

WõrreldeS seda anun läinud aastaga, wõid
konstateerida, et praegu TallninaS töäpnndnst
peaaegu polegi.

Seemnewilja krediidi realiseeri mise müäruseo wälja öõkami ei
TcatvwaSti wõttis riigikogu wastu
Põllutööministri juures peetud nõuvida
1928./29. a. lisaeelarwe nr. 2 arwel 750,000 miiel puudulati ka seemnewilja kontroll- kii
simust, kusjuures seemnewilja fi-semeo kohtc
alusel semn.wilja ostmiseks põllupidojatcle. erilin-. määrus maksma pannakse, et riig
Lee seadus astub iõusse lähemail päewil.
krediidis arwel mõimaluit ci oleks kõlbmatu /c
Eile tegi PõllutööininiSter põllumajanduse meie nõuetele ja oludele mittewastowat leem.
peawalitsusele ülesandeks sellekohane krediidi newilja sisse w.dada. Sellega ühenduses or
realiseerimise kama otsekohe wälja tõötzrda, et seemnewilja konirolkjaanral praegu tege-r.ist
seaduse jõuSseastuntisel wabariigi Ml kitsuse rea ^ Pakkumiste läbiwantamisega. Tõõtatnksc
wastawa määruse maksmapanemisega f wiiwi- wälja sa pannakse neil päiwi! maksma üleriik
tust et tuleks.
likult seemnewilja tarwitaniise kama.
krooni ulatuses oelkredjidi määramise seaduse

Abielus poisitar
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Õpilastele lubatud. Täna ja edasi näitelaval ja näitelinal suur mitmekesine eeskava.

Ükski tervenemise tundemärk! Skating
Tel 108.
Rarwa töösturid ja kaupmehed et poolda eriuimekirja.

Ktejutafime wsimoti ühest uuest kihili
sest koondisest, mis Tallinna suurtööstu
rite ja ärimeeste algatusel tahab ^ kõiki
majasdusrlngkondt" ühise mütsi all riigi
kogu walimistele wiia ja seega ühte uut
rühmitust wõi parteid meie rohketele rüh

wod. Kellele sellest wöltu wõi kaotust —
eks seda näita wallmised ja need mehed,
kes majaomanikkude häältega wiiakseriigi
kogu toosidele.. Eks siis näe, kuiwõrt need
esindajad on majaomanikkude, töösturite

Selgitasime sits tegelikkude wõima-

wõi ärimeeste esindajaiks. Kahe mehe
läbiwtimijeks olewot .kindlad lootused"
ja huwitaw on kord näha, millise ilmeli

luste warai selle uue koondise elujöuetust,
rõhutades silmatorkawaid ivast olusid selles
mitmeilmelises rühmituses, kus tahetakse

rühmituse lood Rarwas juba nüüd siliwal.

mitustele wee! kisaks tuua.

seks see kahrmeheline partei siis kujuneb.

Kuid, nagu märkisime, on selle uue

ühe nööri järele tõmmata suurtöösturit
ja wSiketõösturit, suurkaupmeest ja wäike-

kaupmeest ning seltsilisena lisaks neile
weel ka majaomanikku Võrdlesime seda
koondist luige, haivt ja mähja looga, kus
iga ssaline kisub wankrit tsesihis ja see
tõttu wanker poigaltki ei liigu.

Kõigepealt ei läinud selle fllfrf alla

Narma kesk- ja wäiketöösturid.

Need ketawad õigusega ja põhjendatult,
ei neil Tallinna suurettewsitjalega midagi
ühist ei ole. Nemad et poolda uute kihi-

rühmituste kujundamist. Sama seisukohale

asusid ka Narma wäikekaupmehed.
Ka nemad leiawad, et uus koondis ou
kunstlik ja ebaloomulik ettewõle ja mitte
jõudude koondamine, maid killustamine,
mis riigikogu walimistele hästi ei mõju.

Eaupäeva õhtul
RWd on selle rühmituse lood Rorwas kuiwaie jäämas juba enne walimifi.

Rühmiiu; paneb nähta masti suuri

Isegi majaomanikkude peres, eriti

liuna ääreosade wäikemajaomanikkude
iras, ei leia see .oma rühmitus" poole

lootusi majaomanikkude perele. Ja

hoidu.

nagu Tallinnast kui polttikategemkse pea
staabist kuulda, olewatki uue rühmituse

lise mõtlemise ierweoemijest. Late-

Need asjaolud kõnelrwad meie positi-

peakandejõuks kujunemas majaomanikud.

leisel märtsi!

See meie kodanltne kiht on organiseeru
nud teatawasti juba wacemalt oma koon
distesse ja otsustas seepärast .kõigest
hädaohust hoolimata" walimistele minna

omo-nimekirjaga. Et aga Tallinna suur
töösturid ja suurärimehed ka .iga tingi
musel" tahawad politikot mängida, siis
on nad majaomanikele filmi tehes roll*
nud osje ometi niikaugele, et majaomani
kud oma erinimekirjast loobufid ja nüüd
selle uüe sildi all koos Tallinna suurtöös
turitega ja ärimeestega woitmistele ISHe-

mais roht «kihtides hakatakse kitsaid kihi-

rühmitumist hukka mõistma. Ei taheta
uusi kihilist pifirühml feniseile lisaks luua,
woid pooldatakse poltlllist parteisid, kus
sihid selgemad ja tegutsemiswõimalused
awaramad ning kindlamad.

NÄ1TEDNAL: Tallinna puMkw sooti poolehoidu vöttnud BRJG1TA HELM, kes paljudes baruldastes piltides anderikkalt
esinenud, kuulsas „Uia“-tiImi viimases parimas teoses.

Sklfildiii Itlll-illillS Hif^LtniVe^n^V^LT^LnoPeikert.ErnTs Stabfj t.

Algas: äripäevadel
kell 5J/s õfat, pBhapäe-

NÄITELAVAL 78- veebruarist uus suur, algupärane eeskava! - Publiku pailaste V. PBTSCHORINf, E. Krutshioina, S. Serge

vadel kell 2'» päeval.

jeva, E. Selleri ja mphpHl Opeiet- mosaiik, 1 vaat. epiloogiga. Ookeaniauriku hukkumine. Tragöödia

PlatsWe hinnad odavad —
alates 18. sendist.

2) Müctftfirilini nareric (Trot de Dlndon). Ajast iäinud armastus isikutes.

„Koit“
KSb ©traat 2-44.

Algas Mpäeval k. 5 pj,

päfapieval kell 3 p. L
Püsettbed 15—5® s.

Kassa avatud kant
kella 10 Ohtel.

teiste osavõttel lUCUCU.... elanikkudetasaa|el. Konferansjee: E. S. Kratshinina.

milMeeriUin P«rglS. Näitejuht V. Petscborin.

Täna, 27. veebruaril.

näib au laugemat siin arsti osa etendada!

HELI ASUNIKKU PEAVARJUTA.

„K õ r v e vennad‘‘.
KOiK VAATAVAD SEDA SUURHLM1 f 2) PARAMOCJNT RINGVAADE.

Kreenholmi töölised on waremail aas
tail saanud n. ». oormipesnrilet Zv prois.
hinnaalandusega. Iga tööline sai aastas
arsstnat.

Rüüd tahawad töölised riket saada
sama tingimustel. Wiimati peetud läbi
rääkimistel wabrikuwolitsuskga selgus, et
tööandjad on nõus töölistele riiet andma
25 prots. hinnaalandusega ja igale tööli
sele 48 meetrit aastas, kuid tingimusel, et
riie sularahas kohe kinni maksetakse. Ka
ei saa wabrlk anda wärwttkst riiet, wvid
walget. Lõpuotsuse küsimuse kohta annah
Berliinis asuw peajuhatus. Töölised tahawod oga, etMõimaldataks riiet osta järel
maksuga. Eks näe kuidas see riideküfimus
laheneb.

„llmsrise" ruumides
PSSfetShtt

Kas kuri käsi mängus?
fis Kukruje asunduses endises mölla moo

sukord oli töfiue. Kraami et suudetud pea
sugugi päästa. Kustutamise katsetest et

mesed magasid. Korraga märkas üks asu
nik toos suitsu lõhna. Arwotes, et siiber

tulnud ka midagi wälja ja maja põles

õhtul lahti jäeti, tõusis la üles, süütas
tule. Siis Märkab ta ukse wohelt sisse

Tulde sAd asunikkude E. Wau, E.
Teetlowi, A. Korsten! ja W. Pärna loomatoii, mis oli lakas, põllutöö- ja maja

imbuwat tihedat, halli suitsu. Ust awades
paiskas tuppa suitsu ja tuld. Mees tõstis

kisa. T«rwe elamu muutus paari minuti
leste! elamaks. Unised elanikud püüdsid
päästa mis wõis. Lapsed nutsid, paanika
oli üldine. Tuli, mis arwatawasll ülemi
sest maja osast alguse saonud, tungis ju-

bv elutubadesse. Maja oli pealegi poo!

Rarwa osak.. Majaomanikkude paük, a. s.

„A. Olew ja Ko", „Puhk ja Pojad" kon
tor, prow. LufiT apteek, ^Põhja Kodu"

nikkude kahju orwalakse seniste andmete

järele tõuswat sadadesse tuhan
detesse sentidesse. Arwatakse et tuli on

alguse saanud süütamisest.

Röövlid talus.

Kalakan-nrehelt 270 kr.

Wõttis mehe taskust rahakoti, kus osi 270

krooni ja kadus. Kalakaupmees teatas
sündmusest kohalikule konstaablile. Senini

ei ole weel korda läinud jultunud riisujat

Juba ammu liikus Mustajõe küla taluriie keskel mõte asutada külla uus kuue
klassiline koolimaja, mis ühtlast täidaks
ka seltsimaja aset. Praegu töötab Musta

küsimus oli hiljuti wallawollkogus haru
tulel, kus eitaw wastus anti, arwestades
sellega, et Mustajõel nii palju õpllafi ei

armuga. Möödunud nädalal oli taluriiel

ole ja milleks wallale jälle uusi kulusid
juure teha. Seltsielu Mustajõel on ka
kaunis maitseks jäänud. Puuduwad kor
ralikud ruumid, kus harjutustel wõiks
käia. Manad seltsimaja ruumid, mis kuu

selles asjas suurem nõupidamine. Arwati
asjast uit Ae saada, et igaüks muretseks

lusid riigile ja mis wanad olid, lõhuti
maha. Nüüd tarwitatakse koolimaja ruume

tarwilise armu ehitusmaterjali ja muud
kulud kannaks riik. Koolimaja asutamise

harjutuste jaoks. Kuuldawasti tahab wallawalitsus ka selle ära.keelata.

jõgi neljaklassiline algkool wäikese õpilaste

Ims I. S. JõitlejBf. lülmtiil, 29. mbmilä.

Rarwa jahtsetts *3Blret|iafe* rettbile.
Narma jahtselis „Wkronia" esitas ilunawalitsusele palme linna metsades jahi
õiguse saamise asjus. Omal ajal, taMslinna metsi rentida Narma-Jõesuu jahi-

Linnaarst

Haavahaigused ja

2. TIEKEI

Dr

Eriala: kunsthambad.

Sugu- ja nahahaigu

röntgeni-kiirtega lä
bivaatused ja üles
võtted.

Wastuwötmine igapäew
Wastuwötmine igal päekella 10 — 1 ja 6 — 8
wal kella 3 — 6 p. 1.
Rahu tän. 12.
I Suur tän. 20 Dr. Kressi
teisel korral.
majas.

li. Alele Meil
Naiste- ja lastehaigused.
Vastnvõtm. äripäevadel:

10—12 ja 4—6,
pühapäeval: 10—11.

Naisarst

H.Sulg
sed.

9—ll'|, ja 4—6.

Rüütli tän. Ne 26 Muu
seumi kõrval.

Kellassepp

A. Nurm
Naistehaigused
ja sünnitusabi.
Knk 11—12 ja 4-5

Posti t. 51 (Peetri turu ääres)

Igasugu jkellade paran
dus võistlemata odavate

Valge tän. !nr. 10, kr. 2.

hindadega. Töö korralik

Postkontori vastas).

kuse eest täielik vastutus.

terwed, mistõttu meeste põgenemine on
praegu täiesti arusaamatu. Tunnimees,
kes ruumi ees oli, ei olewot midagi kaht

last märganud. Wahialusts ruumis mär
gati, et paar meest on kadunud. Sünd
musest teatati sinna komendantnuri ja
krimioaalpyütseksse. Asuti küll kohe põ

Wiruwere.
Balti tän. 6, j telel. 158.

Kohale jõudnud „KORONA" vabrikut metall- ja
palm-pärjad. Laos saadaval suur valik maitserikkaid

kirste, kunstlilli (ainukesed Narvas) ja muid matmistaibeld. Üfiritatee vilja sumuvankreid, vaestele
naksuta. Edasiüürijatele ei üürita.

newikuga. Aluwei on rööcvimlse eest ju
ba enne kaitsemäkkr minekut karistatud.

Ka sealgi pole ta korralik olnud ja juba
mitu korda katsunud põgeneda. Aluwei
on pärit Narmast.

Golubewt minewik pole ka sugugi
puhtam. Mees põgenes mõne aasta eest
kaitseroäest ja läks N.-Wenesse. Seal wii-

bis ta ligemale lifSn aastat — ränna
nud selle aja kestel pea kõik N.-Wene

fitivttaval peoõhtul

tähtsamad wanglad läbi. Wiimati awanenud mehel juhus jälle läbi traataia
Eestisse pugeda.

»«d mingisuguseid jälgi järele, mille tõttu
pole senini weel korda läinud põgenikke

Leiva hind jälle kerkis.
Kuustttk uäljaoht.
Esmaspäewast peale tõsteti jälle leiwa-

hinda. Nüüd maksab 3 kkgr. leib 59 senti
ja magushapu, 800 gr. —25 senti. Leima
hinna tõusule olewat põhjuseks jahu hin
dade kallinemine. Loodetawastt aianewad
dused, nagu otelstd jahutagawarad^lõpukorral, oa täiesti alaseta.

Kstdrift, grvfirnlane ja

«raksu 1928. a.

siini maksu ja annab sellest siis õige wäikje
protsendi linnale. Et autode arwust selget

pilti saada, selleks nõuab ministeerium
andmeid.

Praegu on Narmas 54 sõidukit, mil
lede vealt linn läinud aastal sai maksu
üle 408.000 sendi.

Üldse iat linn 1028. a. rataste peolt
üle 2.00000 sendi ja hobuste pealt üle
300.000 sendi. Nii näeme, et linn on saa
nud nende kõigi pealt aastas stssetulekut
ligi miljon senti.

Pikendati lepingut.
Läinud aastal osi sinna kaswatusmaja päralt olew plats kosutada a. s.
«.Stlwal". Nüüd esitas ^Silwa" saeweski
juhatus ltnuawalitsusele palme, lepingu
pikendamise asjus. Omal wilmasel koos
olekul otsustas linna walitsus lepingut
weel pikendada aasta peale.

Teatawasti otsustas läinud aasta lõ

pul Mru maawasitsud Iõhwt piirituse
wabrikut, missugune juba pikemat aega
seisnud, käima panna. Läinud aasta kar-

on kõigil hea olla!

preester.

tui, mis hõlma sume tõttu õige nigel

wälja kukkus, ei leia wälksiurgu,

pealegi on pikemat aega kestnud külm kar-

tuli miimelpool ära wõtnud, milletõktu

Eigi miljon senti
fai linu autode, «ataSte ja hobuste

t ZSHWt wttnawabrik töötab.

leiwa . hinnad jnbr lähemal ajal. Kuul

kartusi ainukeseks «pääseteeks" jääb mtina-

wabrlk. Aasta alul ajuti wabriku sisieseade korraldamisele ning nüüd on «ojamisega" juba esimeste .kraadideni" jõu
tud. Wkinameistriks on palgatud wanem
wiiaameister Koppel.

luski preester grusiinlast ka eelolewal pühapäewal tööle ilmuda.

Ja nii juhtuski, kui saabus 14. septem
ber, ilmus tööline, asetas redeli maia esi
kule ja ronis pööningule. Mis ta seal tegi,
on saladuse linikuga kaetud, kuid samas
elutsewod E. Ruus ja Wcera Kreen silma
sid äkki mehe põues midagi !äikiwa>. Ener
gilised neiud ootasid, mil tööline täitsa alla
tuli ja surusid ta siis wastu maja esikülge,

wälja tõmmates mehe põuest naise alus
püksid, särgi ja kuldristi! I!
Pesu kuiwas sel päewo! pööningul, aga
kuidas sattus näppaja põue preestri ülekul
latud rist, mida õpetaja kosutas woid ametitaiitufil ja mille panipaigaks kahekordse

uniwersaal-klambriga lukustatud laegas
preestri kirjutustoas seda pidi selgitama
kohtuistung.

Nowemdri kuu alul oligi asi ees, kus

Wttnajumal ei tunne halastust.
Kuidas inimene mõnikord võib Tnfitlufe alla

langeda, ftbo näifos Konstantin Kuina ;o Joliamies Kiivi vaheline asi rahukvhtnnikn istungil,
kus wiimane inüdistob esimest rahawarguses..
Lugu alanud nimelt paar pöetra enne jõulu

pühi Johannes SUtüi läiinid 6. Peetri tänamas
elutsema! sõpra waatama. Kui selgus, et sõber
mees koju tulemata, läinud mees naabri korterisse,

teda ootama. Kui Koustanltn Kuiwa koju jõudis,

palus K. Kivi, kes oli purujoobnut, ei ta tooks
palitu, mille jätnud naabri tuppa, ära. Rääkinud,
ct tol olewot raha. saab weel liitri jne.
Palitu taskuid läbi otsides selgus ogo, et raha
krooni, ! 60 Irooniline wcksel, 3 hobusepassi,
isikutunnistus — kõik on kadunud.

Sõprade järgmine kohtamine oli kok tusaalis,

kus sMidistaja räägib, et ta käinud enne weel
mitnies korteris, joonud wiwa jne. Seda silmas
pidades mõistiski kohus kaebealuse kohtulikult
õige ks.

kaebealune pühkides pühalikult silmi, seleias,

et ta mainitud asjad leidnud. Kohus karis
tas tol korral .leidjat" 4 kuulise mängis-

Vastutav toimetaja Jaan Lust.
Väljaandja Jaan Tõnisson.

kusega. Kaebealune aga ei ,äänud rahule
ja apelleeris edasi.

Neil päewil k nnitas aga Rakwere-Paide r-hukogu endise otsuse.

Tellige juha täna I.
««ärtfist „Narwa Postimees!"

y(W® Postimehe1 tel® lrastuvõtnv. Im märtsist on alanud
1. Igaüks võid ennast julgesti nimetada kultuur

Mafmisebilroo

kell; naisterühma kleit; lapse kuub; 3 lapse
käekotti; puis ja wäike koer.

genikke otsima, kuid mehed ei olnud jät-

rofiigifel remontida oma elamut Wooderdamise, krohwimise ja wärroimise töödele
oli palgatud grusiinlane Minas Ter-Mikaeljan. Kuid töö wenis pikale, millepörast pa-

Unna metsi anda S aasta peale rendile
.Wiroviale".

KONTSERT
Hambaarst

lont peawahist kaks kaitfewäe joökfikut
Aluwei ja Golubew. Uksed ja aknad on

Jaanilinna õigeusu kiriku preester Konsiatin Kolüchin laskis möödunud aasia tua*

waNtfufele kirja, kgs palutakse andmeid
Rarwa autode asjus. Teatawasti hakkad
riik tulewtkus sõidukite pealt saama ben

Oi. I Kiehelssoi

wlhmakuub, poolpasitu ja töökuub; 3
meesterahwa ja üks naisterahva tasku

Arusaamatu põgenemine kaitsewüe Peojwahist.

selts .Wtbuaue". Nüüd otsustati aga

Teedeministeerium saatis Narma linno-

Koop juhatab hr. P. Petina.
Algus kell 8.30 õhtul. Pääset 25—75 s , kooliõpilastele 25 s. N. M. 8. juhatus.

Suur tän. 5.

Linna' metsad 6 aastaks

Meestelaulu Seltsi segakoori

pr. A. Scherveli (klaver) ja hr. A. Jüriado (bariton) kaastegevusel.

kaelarätik; 5 kimpu ja kaks üksikut wõtit;
jalgratta õhupump; Eheton tähtedega A.
A. ja P. B-; plekist keedunõu; poolfitdist
meesterahwa sall; pikksilm; meesterahwa

ISrwe wallas Walaste külas elutsema

talurt Joosep Kompi juures Sõdis kala
kaupmees Korailtsew. Südaööl tungis
tallu Walaste külas eürtsew Diidrich K.

tabada.

Mi- ja seltsielu IMajiel

kraasimife rihma; lamba nahast kasukas;
pakk elektri woolukatkestojaid, tulesüütaja;

Sulipoisse ei pea ka peavaht

ja „Narwa Postimees".

maani maha.

pidamise tarbed. Hoone kuulus riigile ja
osi kinnitatud 438 krooni wäärtufes. Asu

med, mis leiubüroos on, harilikult

kodanikkude poolt unustatud kuhugi. Ei
kaotamise koht unustud, siis rändab asi
leiubüroosse. Praegu feisawad Narma
leiubüroos järgmised asjad ja ootawod
omonilkc: vvrlkett; käewõm (hõbe, ülekullatud); 2 kimpu, mille sisemuses oli
pesu, saapad, labakindad; nahast müts;

lSkt-läki; 5 soge!; 2 wiltkübaral; lapsemüis; woodiltno; prillid; kaks wabriku

tabada.
Mõlemad
on musta mkÜleeile õhtul põgenesid Narma
garnk
^ m^hed
is

test kohtadest: Tallinna - Krediitpanga

nakate majas tuli lahti. Oli südaöö. Ini

Pilk leiubüroo warakambri.

Aasta ojaga kooskõlas täitud ka leiu

büroo worakomber wastawate esemetega.
56 arsfinai ja tema perekonna liige 15 WSHemad ja wäiksrma wäärtusega ssjod
I tawasisrlt kaotatakse, kuid suuremad ese

Raske tuleõnnetus Knkrnse asundujes.

puust, mistõttu tuli lewines kiiresti. Sei

Mida inimesed kaotawad ?

Tööliseõ ja tööandjad.

Rttdsttfimns Kreenholmis.

Rarwa-Alutagufe Korraldusseltfi kinnisele
peoõhtule laup. 2. märtsil^ saab järgmis

Eile öösel umbes kella I paiku pää-

Suur löökfilm 12 s. jaos.

Peaosades: Tõissev filmitäht EVELIN BRENT (Mängib JannlBgs’iga „Tema viimane käsklus*). Daamide lemmik CARY COOPER.
NOAH BEERx ja ViLLlAM POVEL ja teised. Film on tunnustatud parimaks filmidest, mis käsitavad araablaste elu ja võitlust
- , _ . !!2^^tegs. Riim ar m^tu^est, kliest, jäisest külmusest, toorusest, hellusest ja õrnusest. Kaasakiskuv teos!

Ükski trrwenemise tundemärk meie

tõbises polllilises kehast Ja Narwale

Noorsoole lubatud.

inimeseks, kui 1a ammutab omale valgust politilistes, majanduslisfes ja rahvuskultuurilist es küsimu
stes eesti soliidimast ajalehest „NARVA POSTIMEHEST"

2. „Narva Posttmees* on tuumakam, uudisterikkam ja ainus suur päevaleht Virumaal.

.Narva Postimees" hakkab lähemal ajal
ilmuma värvitrükis, mis tehniliselt võistlemata Eestis.

7. .Narva Postimees maksab:
1 kuu peale postiga

150 senti, postita 135 senti.

3. .Naiva Postimees" on kõige värskem aja

2„
3.

300 . „ 270 „
400 „ . 350 .

4- JSJarva Postimees" täidab kahe
ajalehe osa

12 .

1500 „ , 1300 .

leht Eestis, trükitakse öösel ja hommikul, mitte õhtul
nagu Tallinna lehed.

üleriiklise ja kohaliku.
0. Nieläodrei* trükk, Narvas, Saar tän 1 (e*d. Beatei raamides.)

6..

750 „ . 650 „

„Narva Postimehe4' tellimisi võtavad

vastij kõik postiasutised üle Eesti.

