üksik number
5 senti.

Ilmud Z korda nBdalas
Koimop. Ja laupäeval.

Toimetus ja talitus.
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Kõnetraat nr. 4.
T aietaja kõnetunnid
kella li—1.
talitus avatud 9—6.

K ulutuste hinnad:

ALUTAGUSE ELU

Tellimishind postiga:
1 kuu —40 senti, 8 kuud—

125 senti, 6 kuud — 230
senti ja aastaks —450 snt.

Välismaale poole kallim

Tellimisi võtavad vastu

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

eru millimeeter kuuskiiljel 3 snt. eesküljel
senti, tekstist? senti.

kõik postkontorid ja
postlagentuurid.

Nr 117 (406). JShwis. laupäeval, 31. detsembril 1932. u.

III. aastakäik

30. dets. ja edasi. Suurejooneline esietendus!
Hooaja parimaid filme, mis annab hingele mängu ja muusika ülivat naudingut. Film mis kõik
jal saanud rahva suurima rünnaku osaliseks ja võitnud tormilise kiiduavalduse.

veetleva Elisabeth Bergneri ja Rudolf Forsteriga

Hääd uut aastail

iii m

Vigastatud Sõjameeste Ühingu Harva osakond.

Kõnetraat 2—44.

Algus Irip. kel! 5 õht.,
pühapäev, kell 3 p. 1.

Pfläsetlhed 10—50 s.
Kassa avatud pool tundi

enne algust.

Veetlev ELISABETH BERGNER, kes igal aastal esineb ainult ühe filmiga mis kogu maa
ilma vaimustanud, esineb sel aastal oma parimaga.

Kes kunagi on jätnud vaatamata kõikide Iemmiktähe eelmised filmid, siis kindlasti ei leidu
kinopubliku hulgas ühtkijnimest kes jätaks vaatamata ELISABETH BERGNERI viimase ja parima
filmi, mis on ühtlasi hooaja parimaid filme.

Ajakirjanduse enneolemata kiitvad arvustused. Ainuke film millest kiitvalt räägivad kõik!
Film, mis ei unune nii pea!

Hääd uut aastatl
soowib

0. H. Ühing „Uhaehsport“ Tapa EKsporttapamaja koopias

Narwas, Peetri plats nr. 2 Kõnetraat 2-94.

II. HUVITAV LISA EESKAVA.

Jutukestevõistluse tagajärgi.
WSistlusjutukeste Hindamine, nõgu
wõis oodatagi, osatus bindamisekomissonile kõmaks pähkliks. Ligemale kolmesa
ja jutukese seas leidus hulk auhinnawääriüst jutte, ja raske oli neist valikut teha.

kesed on järgmiked: 1) „L-ndude ja loo
made jõulud." Alfred Sarof, ..Päkapiku",

9 a. mana. 2) «Jõuluvana raadio".
Henriette Gerber, 10 a. wana. 3) „J8nese jõulud*. Johannes Pukonen, 7 a.

Lõpuks j ööbi siiski peatuma ollpool

wana. 4) ^Oravate jõulud". N. Kuli-

toodud valiku juurde, kusjuures komisj on pidi tahes-tahtmata toetuma oma
isiklikule maitsele. Wäga wõimalik, et
komisjoni teistsuguse koosseisu juures
oleks ka walik osutunud teiseks, vähe-

kow, 9 a. wana. 5) ..Zõulu muinasjutt".
Leida Steinberg, Wiru-Maidlast.
Auhindadeks on spordikelk, riideid,

masti osaliselt, sest häädest, algupärastest

töödest puudust ei ole. Kui nüüd need
tööd jäävad auhindamata, siis on see
rohkem. . .õnne ost
WUele esimesele kohale tulnud jutu

Algav aasta - Kristuse surma
mälestuse aasta.

Algava 1933. a. paavst kuulutas
Jeesuse Kristuse surma mälestuse aastaks.
Olgugi, et Kristuse surmaaasta pole kiudlaks tehtud, kuid arvatakse et ta on ela-

Laste jõulupuu.
Narma Prelri wabotaht! k tule õrjesesis

korraldab 8. jaanuaril kell 3 y. laste-jõulupuu seltsi liikmete lastele. Õhtul kell 8
on jõulr p u mreskonnalr. Oföaötjaiö pelutakse oegsostt registreerida seltsi auto
juhi juures, depoos Malmi tän. 4.

kõikides koolides püha. Teatawasti lan
gemad koimekuningapäew ja wobariigi
oaslapäew tänawu reedele ja et õpilas
tele neil päewadel Võimaldada kojusõitu,
siis ongi vahepealsed laupäevad jäetud
wabaks õppetööst.

| ähme Vana Aasta õhtul „Harmoniisse“ Vigas^tatud Sõjameeste poolt korraldatavale pallile!
V■ V
V
■■

Southport (Inglismaa), 9. Irton Road.

Parimat edu ja õnne

1933. aastaks
soowib oma lugupeetud lugejatele, ärisõp-

radele, kaastöölistele ja poolehoidjatele
«matame Ela" toimetas la talitas.

Teid, lugupeetud külalised, ootab eriti lõbus ja mit
mekesine Wana Aasta matuste ja Uue Aasta ristsete
kawa ning tuhat wahepala Wana Aasta õhtul „Har-

Sel puhul on uuel aastal oodata Roo
sna suurt palwerändurite > oolu.

moniis". Sõjainvaliidid.

Veel 100 töötut hädaabitöödele
Seati sisse 6**ttstttUitte töSpäew.
Alates 3. jaanuarist pannakse maks- krediidilummadega mõimaldada suurema-

ma Narmas hädaabitöödel uus löökor- le orvule töötutele teenistust. Seetõttu
valdus Senini töötati 8 tundi päe vas, eeloleval nädalal võetakse umbes sadafiüi t nüüd on töötundide arvu wahen- kõnd töötut juure,
hatud kuuele. Seejuures 5-päemane töö- 30. detsembril Narma tööbörsil oli
nädal jääb endiselt maksma Ue löö- registreeritud töö!i^ahtjo'e a 4'9 meest
korraldusega t hetakseolemas olewate ja 415 naist.

Uus aasta tuleb odawa õllega.

8/alÄ on „Zlmarises" Rahvusliku

Keskerakonna kõnekoosolek. Kõne

leb Rahw. Keskerak. peasekretär

Ilmar Tõnuison teemilr.Põh i f e a d n s e muutmine".

1. jaanuarist kae a' maksmule õlle- ml üs esimene omi s. adust peamiselt

Kogu Usrvs

aastat wastu võtma «Ilmarisse." Ka

Rurtva pankrottm-ister ilmus ise
arestimajja.
Läinud neljapäeval ilmus redust

mat õllevabriku':A.le E q ja Saku tee- sõpradel võtuta peatset õllehmlade

pankrotimkisler Ja'ob Poljakom politftisse ja last enese paigutada Narva
wangimajja.

17. detsembril s. a. RskmerePüdr
rahukogu noolt mõausaldajate nõudmisel

iM saab uue valguseallika.
AlewIwoMogu otsustas Ae minna Wirn Elektri S ltfi

^kundeks". — Aletvitvoiikogn juhatajaks eekoletvaks aas

taks waiiti Hans Lill.

Enne pühi peeti ära Jshmi alevi, otsustcs üle minna senise Kohtla-Iärwe
volikogu koosolek. 1933 aastaks valiti põlewkimi kaevanduse elektri tarvituselt
wolikoqu juhatouoks H. Lm, asetäitjaks Wiru Elektri seltsi elektri iarmitusels, arIoh Perien» Woestlelostekohtu lütmedks mates 1. jaanuarist 1933 a. sellega ma-

valiti 8 aastaks F Siimon, N. Kola, ban« b alemil üle 6 kilom. kõrgepinge
§>. Kriis. M. Treitmann ja A. D^ni- liini, mida kowatseb alewiwolitsus kosu-

iewsky. toda olemi siseliinide pikenduseks, mana
Põnevamaks päevakorra punktiks jaama poole kuni Jõhvi piimaühinguni ja

oli elektrienergia ostukustmvs. Kohtla- mujalr; peale selle loodetakse saada pareIärme põlemkimi kaewondus oli pakku- *?.öt walgust, kuna senine elektri mool oli

nud elektrit 4 5 senti Movatt-tund ja »ug koormatud ta andis 220 w. asemele
Wiru Elektri selts 6 senti kilow.-tund. sigist 2(X) wolti ja allagi.

paljude asutiste, sõjaväeosade ja sünd
muste juubeleid ja aastapäevi.

Reede õhtul oli Narva linna raeko

ja 1. suurtükiwäe grupi 15 a juubeli

mõisteti 3 ifob, Semon ja nende isa
Pa U Paija^ow mangi, kusjuures Pawel Prljakow. kes üle 70 aasta wana,
mabusrali sell-st Peale kohluotluse kuu-

lutamist oga ielgus, et Jakob Poljokow
on kohtusaalist põgenenud ja nõnda ei
saadudki teda maht olla wõtta. Nüüd
ilmus ta ise politsei korraidusse.

Ameerika Ühmdmges jõulupühade
ajal mitmesuguste õnnetusjuhtumite ta
gajärjel sai surma 311 inimest ja haaivata 566. Kõige rohkem inimest sai Vi
gastada autoõnnetuste tagajärjel. Uppus
11 inimest. Raudieeõnnetuste tagajärjel
sai surma 8 inimest. Tulekahjudel hukkus

2. veebruaril s. a. möödub 13 aas
tat Eesti-Wene rahulepingu allakirjutamisest Tartus.

15 jaanuaril möödub 7 aastat päevast, mil kaitseliidu Narva maleva 1.
malewkonna juurde kutsuti ellu naiskodu

Perekouuaseisuteateid.

Prof. F. G.Lemba külastas
Narwa Maasika Staadiot.

2t.—28. detsembrini registreeriti Narwa linnaperekonnaseisuametis:

sünde: Niina Kamenew;

abielumissoowe: Eduard Sulg ja
Zda-Marie Sander; Juhan Roflfeldt ja
Emmeline Manni; Albert Mast ja El»
merine Kuuste Robert Federmann ja
Elfdede Kl nt; Aleksei Gerts ja Linda
Blekstein; Johannes Toom ja E fctede
Kütt; Madis Samka jn Marie Allet; Au
gust Aeltermann ja Veera Jõgelo;
abiellumist: Valentin Müür ja Klaara Möllerson; Aleksander Roju ja Raia-

lie Aieklandrow; Pavel Perom ja Elisarveta Bcomer; Rinaldo-Karl Mõikav
ja Aino Mõrtus; Adolf Aur ja Ekaterina Fcigorjew; Nikolai Mest ja E sciede-

Marie Annussov; Mihail Minis ja Ga-

Ameerikas 887 Jolaohvrit".

puhul korraldatakse kirikutes jumalatee
nistust ja seltsimajades rahwaaktust ning
Peetri platsil paraad.

päevade pühitsemiseks esialgne kawa.
Eelmiste aastate eeskujul vabariigi aas
tapäeva ja Narva wabastamisepäewa

mina oma naisega lähen sinna!

joota» õllevabrikute müügipilrkt na d ja aw b A. >e C q oma õlleladusid ka m,.
määras kindlaks Sll- hinna Ka's suure- j Ä;?da n õuduse tulemusena on õ!K
wod praegu kibedaid ettewalmistusi oma langust,
õlleladude omamiseks linnadesse Varem

Eeloleval aastal pühitsetava vaba
riigi 15 aasta juubeliga langeb ühte

jas nõupidamine, kus koostati vabariigi
aastapäeva, Narma vabastamise päema

Kui Sllelvabeitanvid r ius, fiiS wöidab tarm»it<ija.

wodrikanlide wohel õ niiud !ep ,ro, mis E sli^ jn lein? Põh <-E^tis. Nü d

Koostati juubelite kawu.

Rahwakoosolek „JlmarifeS" Iseseisvuse 15. aaStapLewa ja 1. suurtükiwäe grupi juu
beli pidustused Narwas.
Pühapäeval, jaanuaril kell

läheb wana aastat ära saatma ja uut-

Wolikogu, kõiki asjaolustd läbi kaaludes,

Ed. Charnok abikaasaga ja lastega

Haridus-sotstaalmimstri määrusega on

ja maiustusi

nud vanaks 38 a. Seega eeloleva aasröga möödub 1900. a. Kristule surmast.

Soovib

koolides püha.
tänawu 7. jaonuaril ja 25. veebruaril

nuarist.

Kõigile sõpradele, Kreenholmi Manufaktuuri töölis
tele ja ametnikele

7. jaanuaril ja 25. tveebrnaril

mitmesuguseid asju, taskuraha, raamatuid

Auhindade, samuti ka kingituste jä
rele palutakse lugupeetud kirjamehi il
muda meie lehe talitusse, alates 2. jaa

Hääd uut aastat!

lina Lindes;
surmajuhtumeid: Elmar Kask, 21 a.

vana; Glawdja Kemp. 49 a. wana.

öõtvalwe apteegid.
30 detsembrist kuni kuu lõpuni on Narwas

5 inimest. Ühes perekonnas suri 5 ini

ööwalwe Ioaoru apteegis. Joata tän.; 1.—7.
jaanuarini on ööwalwe Wanas apteegis, Rae
kojaplatsil. — R-Jõesuus on ööwalwe alewi
apteegis, Vabaduse tän., ja Jöhwis — Iõhwi

mest toidu kihvtituse tagajärjel.

alewi apteegis. Turuplatsil,

kaitse rühm.

Neil pärmil külastas Narma Muusika
Stuudiot Tallinna konservatooriumi prof.

F. Cd. Lemba. Prof. Lemba andis Nar
mas mõned muusika tunnid 18 liikmel!sele grupile. Praegu valmistavad Stuudiolafed ette jaanuarikuus korraldatavale

kontserdile, millel astuvad üles nii stuu
dio õpilased kui ka õppejõud.

Veebruarikuus korraldatakse suur
kontsert, millest osa võtavad F. Lemba

(klaver), viiulikunstnik A. Papmehl ja
Narva Muusika Stuudio juhataja va
bakunstnik E. M. SchAz

MLrtstkS walmib Knlgu
lauawabrik.

Kreenholmi vabriku ehituselolew laua-

vabrik Kulgu! saab valmis paari kuu
parast. Umbes pooled ehitustööd on ju
ba läbi viidud. Uut vabrikut tahetakse
käima panna märtsikuul.

Kulgu sadamas lõppes puude ja
propside wedu.
Narwa-Kulgu sadamas lõppes puude
ja propside wedu Sadama piirkonda on
weetud küttepuid 2000 k.-meetrit ja^paberipuid 5v00 kantmeetrit.

ALUTAGUSE E'LU

4

j

1

Poliitiline elu on tervenenud.
Mööduw 1932. aasta on Narwa titine elu suurema hooga terwcn ks ja
poliitilisse ellu toonud rea rõõmusta- Nahwusliku Keskerakonna lipi: alla
maid paremusi. Aasta esimesel poolel meel uusi rühmitusi koonduks,

ühinesid neli rahwuslikult ja üldriikli- Meie pahe ja jõuetus on olnud

kult mõtlewat erakonda ühiseks Rah- killunemises ja vastastikuses s.tllimamuslikuks keskerakonnaks. Aasta teisel tuses. Linnaomawalitsuses, kus peaks
poolel teostus ühinemine ka kohtadel, ainult tõsiselt linna kõikide kodanikkude
omawalitsuse esinduskogudes. Rah- hääklekäigu huwides lahendatama mawusliku keskerakonna Narwa linna- janduslisi küsimusi, peaks wolik^gus ja

wolikogu rühma wanemana tunnen komisjonides kaduma asjatud pikad
tõsist häädmeelt selle suure poliitilise poliitilised kõnepidamised ja wc-elused,

terwenemise üle. mis on waid tühised tühja tuule-talla-

Kui tööerakondlastest ja rahwaera- mised.
kondlastest on saanud kristlikkude aadete Üldiselt soowin, et uuel aastal õikandjad ja kristlased nendega nüüd ge peatselt pääseksime majanduslikust
täies usalduses lähewad, siis on see kriisitondist ja tööpuudusest. Et kaoks
hinnataw üksteisemõistmine ja wastas- Vallandamiste jakärpimiste hädnohud,
tikune üksteise tõekspidamistest lugu- mis ju röõwib inimestelt iga.uguse
pidamine kindlaks pandiks, et meie kalli tahtejõu edasipüüdmiseks,

kodulinna mojanduslise ja kultuurilise Olgu uus aasta õnnistusrikkam kui

elu parematele teedele juhime. kaduw wana!

Soowin, et uuel aastal meie polii- Ad. Säkk.

Uueks aastaks
Aasta lõppedes teeb iga kodanik
kokkuwõlte oma möödunud aasta tegewusest. Seda teewad ka ühingud,
seltsid ja riigid. Missuguse resultaadi
annab meile Wana Aasta?
Iga üksiku isiku eramajapidamine
näitab puudujääki, samuti ka organi

Kes ennast veel nüüd petta laseb, süüdistagu iseennast.

1932.-1933.

Nii kurwalt waob Wana Aasta

Lõppew aasta oli meie rahwale

igawikku.

Neis olukorris tahtmatult kerkib
küsimus: „Mis toob meile algaw Uus
Aasta? "

kergemini triisitondi!

põhjendamata hinnatõstmise wasru. Kus
see möödapääsematuks osutub, on Või
malik kaupade hindu tõsta hindade komissari loaga.
Kawatsetaw määrus oleks esimene
samm hindade komissarilt. Sellega hoitakse ära elukallidust. Edaspidi peawad
sellele järgnema lähemad korraldused ja

4. jaan 1933. a. ■- 7 :—

otsiwad Väljapääsu raskusteringist, kuid
senini siiski tagajärjetult.

Eelolewal teisipäewal algab Nar- nistust leiab Veerandsada tööta haritwas korteriolude ja elanikkonna kohta last. Csmaspäewaks on kutsutud tõöandmete kogumine, mida teostab lin- jõud linna raekotta, kus neile uuringu
nawalitsuse statistika büroo. Uuring, teostamiseks antakse täpsed instruktsimis korraldatakse osalt linna, osalt oonid. Leibkondade ja elanikkonna koh-

tõstmine. Määrus on sihitud muidugi

takse tagasi miljon senti tükk, kui ei peeta loosimist

Võimusesse. Rahwad ja riigid ägawad

Tulewai nädalal algab ülelinnaline korteriolude uurimine.

k nistuse öhmardusel igasugune hindade praeguste hindade alandamisele,

loteriipiletiga, sest ainult selle loterii piletid oste

raskuste all. Riigi- ja teadusemehed

wõitnud raskused. Seepärast ka uuel

Hindade komissarilt on oodata neil määrused, mis sihitud mitte ainult hinpäewU määrust, millega ära keelatakse dade tõstmise ärahoidmisele, waid ka

10. Üldlaulupeo

dusline kriis on haaranud mitte üks
nes Eestit, waid pea kogu ilma oma

Md veerundsuiule töötu huritlusele.

Piir liiakasuwõtmiselc.

1

võita miljonite loteriil veel enne veebruarikuud on

raskemal määral põdesid riigi- ja omaValitsuste majapidamised.
Erakordne, ennenägemata majan-

Meeleheide ja pessimism ei too pa

tub 2—3 kuu jooksul, kusjuures tee- 1. Veebruariks.

Ainuke võimalus

satsioonide tegewusaruanded, kuid meel

remust. Meie kodumaa on Varemgi
elanud üle süngeid päiwi ja aastaid,
kuid meelekindlus ja külm weri on

hädaabitööde riikliste summadega, teos- ta tahetakse andmed koostada hiljemalt

>

aastal julgust ja rahu, siis Võidame

Poliitilises elus toob uus aasta
elewust. On ette. näha rahwahääletus
põhiseaduse muutmiseks ja seaduse lä

bimineku korral oa riigipea

walimist ja tõenüoltselt ta uusi riigi
kogu walimisi. Samuti uue aasta lõ
pul on järjekorralised omawalitsuste
Valimised nii lmnades, alewites kui
ka maal.

Viimasel ajal on mitmesugused
sümptoomid esile kerkinud, mis wäljendawad, et majandusime kriis on
oma haripunktist üle saanud ja et on
algamas terwenemise protsess. See
nähe annab usku ja lootust, et ka meie

kodumaal uus aasta toob riigi- ja kodanikkude majapidamises kergendust ja
paranemist.

Arwestades sellega, hüüame hääs

lootuses „tere tulemast, Uus

Aasta!" J

A. Pahla.

järjekordseks poliitilise küpsuse katseta

mise aastaks. Ta algas 5. riigikogu
walimistele, Valmistamise meeleolus,
äratas uus ideid meie siseelu korralda
miseks ja sünnitas suwealguks meile
uue rahvaesinduse.

kanud elutüdimust ja riigitüdimuft.
Oleme ükskõiksust maha raputades asu

need ometi mööduwal aastal tundu-

nud hauduma elu uuendamise

walt. Hoolimata sellest, et majanduslik
surutis järjest kõwenes ja tulewik tume

mõtteid. Oleme sõnadest Legudenigi

damaks muutus. Raskest ajast hooli
mata tundus just 1932. aastal hoogu
meie riigielu korraldamise püüdeis.
Oli muidugimõista rohkesti kirumist,
üks-teise sarjamist ja terawat arwusta-

mift, kuid see kõik sündis heas usus
asja enese huwides.

Mööduw aasta on suure sammu

edasi astunud meie rahwa e n e s e°

leidmise teel. la tõestas weel kord,
et meie rahwas suudab end terwikuna

kokku wõtta ja awaldada, kui ajad
tõsised on.

Meie wanemate ja suuremate polii
tiliste erakondade ühinemine, põhisea
duse parandamise püüe, walüsuswöimu
kõwendamine, krooni kursi hoidmine,
majanduselu ümberhindamine, koonda
mine ja kokkuhoid kõigil aladel rahwa
kandejõule kohandamtsega — eks see

kõik näita tahet edasi elada
omariiklikku elu kõigi suruJa kui meil kõik rahwakihid on

nüüd wäljas oma huwide kaitsel ja
kui nad kõik ihaldawad oma elujärje

kaupmeeste ühingu tegelase Karl Ko

elust Olga J l w e s ja nädal hiljem

parandamist, kui kõikjalt kostab hääli

hina ja elawate kirjast kustutati Vi

Tuletame mõne reaga weel kord meele

gastatud sõjameeste ühingu ning waõadüssõjalaste liidu Narwa osakonna
tegelast Johannes S i l m a t o.

Ferdinand M a r w 11 s, 23 a. wanaduses. 3!. augustist mütetawad Nar

päew hiljem suurtükiwüe grupi teenija

wa pangateenijad, sest siis kaotasid nad

Ursula Saulep. 26. nowembril ^wa-

oma parima sõbra ja kolleegi Ella

rises maamulda Narwa wene seltskon

seltskonnategelast.

2. jaanuaril murdis tiisikus noore
naiskodukaitse tegelase Elfriede Läti.
13. jaan. lahkus siit maailmast 1. ja-

24. märtsil lahkus Vabatahtlikult
elust Narwa Vanglaülem Jaan Lurich.

lawäe rügemendi n.-leitn. Hugo Par

turuwanem Markus E i ch e l m a n n,
kes waibus surmale 79. eluaastas.
21. mail suri pikaldase, waewarikka
haiguse tagajärjel Emma Latt.

me i, 28 a. Vanaduses.

12. weebruaril jäi Narwa saksa
seltskond, eriti arstkond, leinama, dr.

3. aprillil suri Narwa kauaaegne

Alamaa.

3. septemhril santi maamulda Kreen

holmi manufaktuuri kauaaegne ametnik ja end. majandusosakonna juhataja

nategelast preester Pawel Dobronr a w i u. P. Dobronrawin oli agara
maid Narwa kommertskooli eest hoo
litsejaid.

Wassiili R o g o w, 85 a. wanaduses.
12. sept. lahkus elawate kirjast kauaaegne „Wöitleja" tegelane Anton Lats.

5. detsembril lahkus elawate seast
noortes eluaastates k.°s. „Wöitleja" te

gelast Voldemar Wolkow. 12. dets.

Wilhelm von D e h n i, kes suri lühikese,

10. juunil suri l. jalawäe rüge

Oktoobri lõpupäewil suri Jõhwi

lurr Alutaguse põllumeeste seltsi juha-

raske haiguse järele, W. v. Dehn oli

ühis- ja seltskonnategelane Juhan Tõ

tuseliige Mihkel Sild 58 a. Vanadu

nisson.

ses. 15. dekj. warises manalasse noo
res eas energiline awaliku elu tegela.
ne, ajakirjanik ja Jõhwi aiewiwanem

haigla ülemarstiks. 19. Veebruaril ta

mendi wanem-allohwitser Peeter Temusk. 13. juuni oli raskeks kaotuseks
N.-Jõesuu õpetajaskonnale. Suri ener

bas surm pr. Liidia Maasikul aga

giline ja töökas kaaswõitleja Oskar

rat seltskonnategelast. 25. weebr. kao

N e y.

kauaaegne Kalewiwabriku manufaktuuri

tas Narwa kaupmeeskond ühe oma

Juulikuus, parimas elueas, keset

kaaswõitlejaist Wassili Galaktio-

seltskondlikku tööd kutiuti ara tgawese

n o w i. 29. weebr. läks wiimasele tee

rähuriiki Narwa k.-s. „Wõirleja" kaua

konnale auwäärt eluaastais Narwa
gümnaasiumi ja wene ühisgümnaasiu
mi endine kauaaegne juhataja Aleksei

D a widenkow.

Ka märtsikuu oli kaotusrohke. Pi
kaldane, raske haigus murdis Väike

aegne tegelane, endine esimees ja juharusliige Martin W õ h m a. Aastate
kestel kurja taudiga rasket heitlust pi

dades, ei jõudnud ta enam panna
wastu ja murdus...

Augustikuu algupäewil lahkus

Raske kaotus tabas Narwat 8.
nowembril. suri awaliku elu tuntu
maid tegelasi Willem O t t e r 64. elu
aastas. Suure hoole ja andumusega
töötas kadunu seltskondlikkudes orga
nisatsioonides, oli kauaaegne krediit
panga Narwa osak. prokurist, Narwa
Vangla kuraator, Narwa ühispanga ja
kaupmeeste seltsi ja wangide hoolda
mise seltsi asutaja-liige. 11. nowembril

suri 36 a. Vanuses Olga S ä k k i ja

lejad!

Vastuwõetawam hingeelule.

Jaanuaris sünnib palju inimest ja

mõnes awaramas jääaugus, kus mool
käredam ja ei ole nii palaw. Ajakirjanik
Altro norib sel puhul linnapealt pildi.
Abilinnapea B^chmann hakkab ettewaatiikult liigutama seltstde ühinemise
asja.

Weebruar osutub kaunis krõbedaks
kuuks. Linnanõunik Metsatulu kargab
ameiialaiijelt wuntfi mõnele politseinikule,
millele järgneb närmikõditawaid protsesse.

Linnas algab suur korterite uurimine,

Aprillis naerawad kõik kõhud lõhki
— niisama nalja mõttes. Linnas liiguwad visad kuuldused, et kolonel Pulk ja
prefekt Pawian kavatse mad abielluda
Vasta mate naisolemustega.

Teater ..Võitlejas" ei ole aga kuul
da kuljuste kõlinat. Imelik waikus waXltfeb seal, mis tähendawat nukrat meelt.

Mai on ilus kuu. Keegi «Boheemlasrünnu" tegelasist kuulutab ajalehis,
et ta on mahasaamise! kahesiümiMe luuletisega, mille otsud.kõik riimis. Esimene

1. jaonuarp, 1933. a. kell 4 p. l.
Narwa NMKÜ korraldusel konttert-jumalateenistus. Liturgia praost Illajusett,
jutluse pe. b stuü. theo: Ph. Tommann.
J-maiute. nislul- komsertosas esinewad
jolistidena hr. E J^1a;as—orelil, hr. Siit

wüulii, hr. Mnurmetsa-lauluga, oreli
ia.ltmänq hr. P. Pennatt ja koorilaule
RMKU Kreenholmi osakonna laulukoo
rilt. L «ulule hed. Kaitsewäe orkester.

Katolika kirik.
Laupäewol, 31. dets. kell 6 õhtul prdulik ränujrmttatr enistus pühima attarisakramendi ülistamisega

Pühapäewal, 1. jaan kell 11 hom.
jumalateenistus eesti- ja poolakeelse iutlusega. — Õhtujumalateenisius kell 6 S.

Nikolai kirik.
Wana aasta õhtul. 31. dets. kell 4 30 pidu
lik öhtujumaiateenistus. laululehtedega.

Uuel aastal. 1. saan. kella 8.30—10.30 pi
dulik liturgia armulauaga ja uue aasta wastuwõtmife palwega. laululehed.

Baptisti kirik.

Madise tän. 25.
Laup, 31. dets. õhtul kell 9 ristimine. Kell
tO—12 wana-aasta-öhtu. Pühop., 1 jaanuaril
bonttn. kell 10 jumalateenistus ja uute liikmete
õnnistamine. Laulukoor. Kell 5 p. t. algab üle-

nutiitlmline palwenädal — lutti 7 jaanuarini'
koosolekud iga õhtul kell 6 Köuetewad wöorad
wemurd.

Augustis hakkab N.-Jõesuu tursaal

Märtsis saab juba nalja. Pooleks-

liikumas.

Aleksandri kirik.

streikima kõrge toolimoksu pärast. Knurordis walitseb suur pahameel, et pccf *ftl
koer käib suplemas daamide poolel Su-

läinud wene rühm esitab Osstpowüe ulti

hakatakse flllutama Tallinna maanteed ja
kuu lõpus awab linnapea suprlushooaja

Kiriklikke teateid.

maks.

selle süüdistuse tagust.

bus igawene tuli. Jaanuari keskpaigas

Adam Bachmarrn.

Juuli iõuus omatakse ka pidulikukt

gine esinaine, awalikult sõna \a tõrjub

kahtlaseks. Üldse on tänawail palju koeri

tugewana wälja tuleb.

Narma — N.-Jõesuu wahelise tee mõtte
line osa. Ee! puhul aetakse alla 100 ka
na, 10 kukke, tosin sigu ja üks sarmekandja, kes laiba lahkamisel osutub leh-

tuskohti ü U Westerwalli 14 Magister
Soont, tuhnides lmnaarhiimi tolmus,

lõikama turwast. Kuna ilmad muutuwad
kaunis käredaks, fiis põleb linnapea pii

traditstoonile, hakatakse linna tmbarabast

rahwale seniseist weel köwemaks pottitilise küpsuse katsetamise aastaks.
Usume, et ta sellest katsetamisest

naiselaibalt. Uppunud laste peolt tasu ei

mille taga särjel a wastatakse hulk lõbus-

maatumi ja laguneb ise neljaks. Kuna
Jaapanis on tulnud ette üks marutaudikahtlane juhtum, siis kuulutab prefekt
Narma linna kolmeks kuuks marutaudi-

asju Waslawalt hädaabitööde igiwanale

suuri ja tõsiseid ülesandeid. Need on:
põhiseaduse muutmine, uus pikemaealine riigikogu, pikemaealised oma
walitsuse esindused ühes nende esin
duste ümberkorraldamisega, poliitilise
ja majandusliku elu põhjalik terwendamine wastamate reformide läbi jne.
Algaw 1933. aasta kujuneb meie

maksta.

teeb üllatama leiduse, et aastal sel ja f, l
Aasta algab elumeeste möirgamisega
; on Narmas olnud Rchmastelndu Ühin§.
ja üldise meeleparandusega — peawalu
Sel puhul mõlad proua Neumann, kunapulbrite õgimisega. Eelistatakse siiski loo-

mulikku peaparandust, wedela kartuli
näol, kuna see wiis on rahwuslikum ja

test kaugemale jõudnud, kuid wana
aasta annab uuele üle seda enam

on 100 senti meheloibalt ja 50 senti

M-rne Posla Maslalt, sisse sõitnud Pariisist.
hoowist (mitte paraadnast).

jõudmas.
1932. kestel ei ole meie weel katse

wad laipade otsimisel hea teenistuse. Taks

Oigeid ettekuulutusi aastaks 1933.
Õieti ennustanud tsaar Nikolai l ja
RasputinUe. Peatub Kadastiku tänawal, kingsep Tuhknai juures, sissekäik

Rudolf Lepik. 17. dets. kanti maa
mulda Narwa Kalewiwabriku insenertehnoloog Karl Ehmann. 21. dets. suri
südamehaigusesse Narwa-Jõesuu wanema põlwe silmapaistwamaid esinda
jaid Robert K o n g a. Kadunu oli end.
alewiwanem, kohalise tuletõrje, sellst
asutajaid- ja auliikmeid.
Puhake rahus, lahkunud kaaswöit-

E.-s. „Jlmarise" tegelast ja Narwa

elu ja ühtlasi ka riigielu parandamise
wasru! Oleme seega maha matma ha

Kui meil Viimaseil aastail on kost

Läinud aasta on jällegi hõrendg.
nud Narwa seltskonnategelaste ridu.
neid 1932. a. manalasse Varisenud-

pealt ühte ja wäga täh sat asjaolu:
meie tuimanahaga eesti inimene on
hakanud huwi tund ma oma enese

nud hääli riigitüdimusest, siis Vaibusid

tistekiusie!

Need, kes lahkunud meie keskelt.

ja nõuandeid meie riikliku korra kohen
damise heaks, siis tunnistab see kõige

witajaid on üsna rohkesti, mõnes täna
mas kohe mitu tükki.

Mai on Uus kuu.

salm käib nii:
«Ke-ade on jõudnud kätte
puhmas! es ju palju pätte,
hüürgab kuskil lõõtsopill,
pakitseb mu warbawill".

Juuni järgneb kohe maile. Turule

Poliitiline tegewus areneb augustis

Poliitiline tegewus areneb augustis täie drukiga.

täie trukiga, kuna linnamalimised öhmardowad uksest sisse murda.

kentali augus", kinnitab kaks kaMepalki

Septembris warastatakse öra Narwa-Jõesuu au ja uhkus — Sebedeuse
torn Alewiwalitsus kuulutab walja rahwusliku leina.

ilmub märskeid kaalikaid Juhan Wümst

Iõhmis walitseb aga pidulik meele

kaattkakuswatusest „Kuldne süda" on lõpetanud vareste jagamise külmetawatele
lastele. Naisfelts kuulutab talmise teeiooMtse lõppenuks ja awab kanakaswatuse
kursuse puukuuris. Linnapea lõpetas uju
mise - mee kuumuse tõttu.

olu, kuna alew kuulutas enese pankrotti
ja wabanes nii kõigist muredest.

Juulis awatnkse ametlikult „kuurort
Zuhkentali auk " Awamispäewal uppub
fituiö 12 inimest ja 6 naist. Töötud leia-

Oktoobris malmid N. — N.-Jõesuu

elektrikella-traadigo, et palgid peaks päewa ega tallaks kaldal suplejate warbaid.
See knduwaärt tegu pildistatakse.
Sel kuul magister Soom^ omastab
linnaarhiivi teise osa, mis oli seni kaot
sis P-etri muuseumi lakas.
Detsembris puhkevad õitsele sirelid
ja laulawad ööbikud, nrgu see wnmosel

tee. Järgnemad hiigla liigud, weetorude

ajal on moeks saanud, -^"^ne süda

kandmisega. Amatakse maaalused käigud
turistidele, kes lähemal waatlusel osutun ad Narma poisikesteks

hakkab korjama ainult puhast raha, kuna
pakikestega on palju tüli.
Aasta lõpeb elumeeste möirgamisega.

Nowembris linnamMsus, üha sa.
genewale uppumiste pärast kuurort „Juh-

Posla Masla,
dipl. ennustaja.
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fturuwärwimise tööstus

A.-S. „Eesti Siid”
Peetri pi. 1

Eesti Panga Narva osakonna! V. Oun & E. Nirgi
Tallinna mnt. 8

juhataja ja ametnikud

Moe- ja puduäri

P. TEDER
Narwas.

Narva Ühispank

Joh. Essenson
Narwa, Joaia tän. 16

Joaia tän., oma majas, telef. 86

Lihakauplus

A-S. Torm olen &Ko

J. Blumental

Narva osakond
Narwa, Joaia t. 18, telef. 89

Narva Majaomanike Pank

Narwa, Wiru tän. 9, telef. 2 57

Narwas, Peetri plats, telef. 2-68

A. Annik & Ko

R. Niggol

Narwa, Peetri pl. 15/17 Telef. 95

Narwa, Lembitu 20—4, telef. 2 84

Krediit Pank A -S.
Leiwaäri

Tensing
o■

Narwa osakond

Kella- ja kultasepaäri

(Asut. 1907. a.)

Võhma

Narwa, Westerwalli tän. 6 Telef. 1

Narwa, Joaia t. 16, telef. 2-67

Narwa, Suur t. 9

Segakauplus

Väikekaupmeeste Ühing

Narva Peetri Vabal Tulet.

Narwa, 5. Peetri t. 6/1 Telef.1 65

Seltsi ökonoom
Malmi tän. 4 Telef. 49

G. Haapsalu
Narwa, Tallinna mnt 46, telef. 2 60

Taksiautod

Saapakauplus

Nt 61 ja 33

A. Ohno

Igal ajal sõiduvalmis
Segakauplus

R. Ruttik

A. Knuude & Pojad

Narwa, Posti tän. 51, telef. 1-53

Raekoja pl. Kõnetr. 1-77
Kodune kõnetr. 1-72
Toiduainete kauplus

Narwa, Tallinna mnt 62 a, telef. 2 00

A. Sihver
Tallinna mnt. 2 a, telef. 2-45

Moe* ja pudukauplus

Tapeedi- ja wärwikauplus

K. Kütt
Narwa, Malmi t. 1, telef. 2 24

Waimisriiete-kauplus

N. H. Timofejev

R. KABEL
Narwa, Joaia tän. 8 Telef. 266

T. LAO S
Limonaditehas Pudu- ja moeäri T . . n.oq
Narwa, 7. Peetri 2 Narwa, Joata 13 e

Narwa, Peetri pi., telef. 1*70

Moe* ja puduäri

Joh. Muttik
Narwa, Joaia tän. 22

Raadio-, foto* ja elektriäri

Karl Noormägi
Narwa, Joaia tän. 15 Telef. 2-39

Lauamaterjali- ja puudekauplus

V. Fomin
I Narwa, Raja tän. 19, telef. 2-84

Jaanilinna apteek
Mag. pharm. L. Beckmann

Narwa,i Uus liin 34

Joh. Kärner
Kunst fotoateljee

Narwa, Joaia tän. 21 Telef. 72
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Head õnnerikast Uut Aastat!
„UNIVERSAL”

K.-m. J. Mätlik

Nööbi ja sukatööstus

„Omeega“

Omanik S. Rosenberg.

Narwa, Tallinn^ mnt. 1 telef. 1-00

Narva, Kiriku t. 17-7
/

/

Paemurd ja paekiwi tööstus

..Rotermanni tehased" A.-S.
Saapakauplus

Narwa osak.

I. Ivanov

Narwa, Tallinna mnt, telef. 64

A. EESTI
Narvas, Tiigi tän. 23

Narwa, Posti t. 55 Telef. 119

J. WiDEWIK

Worstitööstus
Lihakauplus

1. Aleksandrov

P. Vassiljev & Ko

Raudtee raamatukapp ja ajakirjanduse kiosk.

Narwa, Jaanilinnas, Uus liin 42 Telef. 60

Narva, Peetripiats 9 Telef. 78

Kella parandus ja tööstus

A. NURM

Mehaanika töökoda

J. Õunapuu

Narwa, Posti t. 51

A. Haidak

Rätsepmeister

Narva, Suur tän. 10 Telef. 298

Mööbliäri

R. UNI

Narwa, Eha t 6, telef. 1 68

IDA ALUTAGUSE

Juuksur

PIIMAÜHING

AKangur

Mööblitööstus K. Elli

Narva, Joala t. 3.

Narwa, Tallinna mnt. 3

MM PEETRI VABATAHTLIK TULETÕRJE SELTS
Malmi tän. 4.

wajab alates 1. jaan. 1933. a.

Chr. Mauer

vastutavat

K-m. Joh. Roosipuu

einelauapidajat

Narwa, Suur }än. 24. Tartu, Suur turg 14

seltsi einelauda.

Tingimusi saab teada seltsi esimees J. Essenson’ilt, Joala 26

ODAWASTI MÜÜA

Daamide riiete magasin ja töökoda

B. Smitsherevski

KUjWMKcrrrEPUiD

Tarvitajateühisus,, TULU"

Narva, Peetripiats 3

1

7. Peetri tän. nr. 20/22.

Järelpärimistega pöörduda J. Kusnetsowi pagariärisse,

Peetri pl. nr. 9.
Tantsukursus.

Narbut

Teotan lugupeetud tarvitajaskonnale, et alates
1. Jaunaarlst 1933. a. saab avatud ninu luures

AjS.A. LECOQ’iOLLELADU

Soowitan wõistlemata headuses Pilseni.

Müncheni, Dombrän ja Gladiatori õlut ning
Porteri ja oma tööstuses valmistatud kõr
gemas headuses karastavaid jooke — Sldroni Sooda, limonadi, vialka, Seltersl ja Wishky.

Austusega

B. Lange,

^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Narwas, Turu t. nr. 6, telefon 75,
UUESTI AVATUD.

matmise büroo

(Solilds. seltskondi, tantsukool Tartus).
Õpetusjjtäpne ja eeskujulik kõige uuemate välismaa meetodide järgi

õpitud isiklikult üksikasjaliselt Berliinis parimates tantsuinstituutldes tünivu hooaja algul.

(end. Wiruwere)

TANTSUKURSUS

Narvas algab tilsip 3. jaan. 1933. a. kell 20 (8) Peetri tulet. s.

saalis. Malmi tn. 4.
Kava: New Blues, Qttickstep, Tango, Ingl. valss, Char estep, Rumba
uuemates variatsioonides, mis vallutavad praegu nii vä lsmaal kui
ka meil tantsusaalid.

Elegantne viis. Eratunnld

surnukirste, metallpärgi, linte
ja kõik tarvilikud esemed mat
mise puhul. Alati sõiduwalmis
lahtiseid ja kinniseid vankreid.

KAUPLUS
TEATEID SAAB SLT.

Opeus põhjalik. Lõpeta j id saavad vastavad lõpu
tunnistused

Samas ka tasuta õppekavad saadaval.

Sise- ja Dfirvibaigused.

dusmaterjalide hinna
kõrgendamisele, iga

mia).

Kraavi t. nr. 14.
Telefon 236.
Kõnetunnid 11—1 ja 5—7-

Kursuste juhataja.

suguste kellade ja

uuride paranduste tel
limisi võtan vastu en
diste hindadega, näit:

uuri vedru . . 75 s.

Ruruloevandos

A. Kotschnew

Narva—Narva-Jõesuu
äratuskella
Aurulaeva sõiduplaan
parandus 75 s. jne 22 septembrist 1932. kuni
muutmiseni.
Töö eest pikaajaline
käekella klaas . 20 s

vastutus.

sepp

Arlpäewadel
Narva-JöeNarvast:
suust:

kell 6.45 h.
2.20 p

kell 12,20 p.

„ 3.30 p.

Pühap. ja pühadel
Narva-JõeNarvast;

ja Peetri linnaosas EHITUS
ühes pl!jardiga ära
KRUNT, suurus 210 ruut anda Nairwas, Salme tän. 6-a,

Tiigi tän. 23.

Üksikult õppijatega algab õppetöö igal ajal.

Osavõtjaid registr. Narvas, 6 es Peetri tnv. 10.

kisu 4a krt. 2.

Narvas, Suur t. 22.
ii—i.
Vastuv. 'E'
5—7.

Dr. I. IIKIEI
Soga- la nakakalgased.
Wasfcuwõtmine igapäev

kella 10—1 ja 4—7.

Vabaduse t.Nr 29
Telefon nr 208.

suust;

Telef. 1*16.

sülda/ Teateid saab Narvas,

osavõtjaid koni 30. detsembrini s. a.

hoidmiseks teatan, et

Dr. c. Leiutein

SEGAKRAAMI uus puumaja

2. jaan. 1933.a. algavasse gruppi registreeritakse

vaatamata kella paran-

Kella- JJ

Muua

▼

Dr. A. Levltslti

Tellimiste vastuvõtt. > Töö kiire ja korralikROHE ARAAHDA

ESS

Arusaamatuste ära

Elektri ravimise kabinett
(kõrgust päike, diather-

Suur wäljawalik

hanlianilnsB- ja raamalpaiilamise Wm

Ainuke populaar-

UUESTI AVATUD.

posti
t. 73 mjD. KLAUS ml 173
Kokka majas W WMWVV^AMMDM Kokk'a majas

Ed. HendriksonT kõrgem
lillil

kell 8 — b.
3 —p.

kuulutavad

„Alut. Elus"

kell 9.10 h.

.. 4.10 pVastutaw toimetaja Hans Liti

w 'J _pshi*

K-fl. .Pöhja-Ecstf trükk 1953

