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Tellimise hinnad:

ALUTAGUSE ELU

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti
raim ühel veerul, tekstis

8 senti m/m ja lehe

Jõhvi ia Alutaguse häälekandja

Nr. 48.

JSHWis, tcistpäewal. 23 detsembril 1S3V.

eesotsas 6 senti m/m.

„Alutaguse Elu" lugupeetud lugejatele,
kaastöölistele ja kuulutajatele- ärisõprade!e

rõõmsaid jõulupühil

I kuu postiga 20 senti

2 kuud „ 40 ..
H .. „ 60 „
6 „ „ li" ..

12 „ .. 2A) ..
Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

1. aastakäik.

Illlinilo klnõlkr elegantseid daamide
lUllUlllS nlllSlnSs käsitaskuid, portfelle,

R. Roosipuu

rahataskuid, maniküür-karpe, albumeid, tindigarnituure, grammof., plaate ja reisukohvreid

Raamati ja kiilitmatariali-

Suures valikus.

= Ml. =

Narvas, Joala t. 10.

,,/llutaguse Elu" tojjjnetus ja talitus.

M. I. W-MMU Jüts".

^Põhja Eesti ja «Alutaguse Elu" jõuluwaua jury kaasabil walib J kuus^jõulu-last. Kinke

Prüpüäsetüiji
PõQja Eesti" ja „Alutaguse Elu" 1030 aasia
Jõululapse-võistluse tagajärgede väljakuulutamise
puQul korraldatavale lastejõulupeole 3-dal jõulupüQal E. s. ,Jlmarise" ruumes.

õnnelikele ja mitu jõuluwaua-seljatSit pühade-üllatufi!

PääsetäQl maksev kõigile lastele 3-7 aasta

tarnad tus Usteta - meie tuleviku kulloiu - meneks tunniks Illile
lostekL

vanuses.

Igale lapsele ,põ£>ja Eesti" ja „ Alutaguse Elu"
jõuluvanalt kott maiustustega!.
tas lastele wastutulelike hindadega

Joala t. 3, — suur kotitäis maiustusi;

wõistluse-üleswõtteid;

R. K l a u s s o n i kompweki-, schokolaadi- ja biskwiiditehas Tallinnas —

J. Läte kirjutusmaterjali- ja män
guasjade - kairplused „Esperanto" ja
„Kodu" — 20 krooni eest lastemängu-

suur kotitäis maiustusi;

asju;
J. J v h a n s o n i päewapildisuuren-duse- ja emailpilditööstus, Kraami tün.

Wiru tän. 3—1, — tasuta pildisuuren
dus kaunimale jõulutüdrnkukesele loo

nr. 5—6, — kuuele jõululapsele jõulu
kingituseks tasuta pildisuureudus 24X30

im. Preemia wäärtus 50 kr.;

W. Musta elektri-, raadio- ja

,.Aksel" Narvast.

Meie lugupeetud lugejate mudilasperele wist küll oodatuim jõulu-üllatus

saabub jöulu kolmandal pühal

toll 3 peale löuuat, mil 1936. aasta jõululapsewõiftluse lõpu puhul E. s. «Ilma

rile" saalis algab suur üllatuste-

ja pühaderõõmurohke las

Et seda laste-püha pidulikku koosolemist

kättesaadawaks teha kõigile jõulu-

lapsewõistluse - ealistele las

tele — 3 kuni 7 aasta manuses — ot
sustas wõistluse korraldaw toimkond
«Põhja Eesti" ja «Alutaguse Elu" jõuluuumbriga kaasa anda w ä l j a l õ i g a-

tes õulupidu. Sellel peol jõululapse-

tawa prii-pääsetähe, mille wäi-

Eesti" ja «Alutaguse Elu" ühi

ne jõuluwaua teeb teatamaks 1930.

lupeole ja saada ka kingituste osaliseks.
Peol peab mudilastele jõulukõne õpe

aasta kuus jõululast — 3 tüd

taja G. Kiwiste, kuna särama jõulu

rukukest ja 3 poisut — ning annab kin
gid neile Ae. Peale selle meie teadmist

kuuse alla tillukesi jõululapsi koguneb
laulu- ja ringimängudeks jne. — Suu

mõõda jõuluwanal on mitu selja-

magus, nägu naerul ja wane-

wõistluse jury kaasabil «Põhja

kesel omanikul on õigus tulla lastejõu-

lahkelt rohkel armul pühade-lapsi ühes
wanematega, hüüdes kõigile külalistele:

Saagem koos lastega — meie tulewiku kullaga-- mõneks tunniks
jälle lasteks ja õppigem tuudma lastes

suurimat wara ja wäärtust, mis wõib

tuses;

A. Sinka optikaäri ja fotokaubaladu, Joala tän. 15, — mänguasju 30

— raadiodetektoraparaat 15 krooni

krooni wäärtuses;

wäärtuses;

J. T i i t s o seebiwabrik, — Rakwere
tän. 2, — kast seepi 15 kr. wäärtuses;
J. W e e b e r i marjaweinitööstus ja
karastawate jookide tehas — kaks kasti

R. W a l d m a n i kohwik ja kondiitriäri, Suur tän., — kotitäis maiustusi.

kuda jõulu-laste suurpidu E. s.

lulapse-wõistlusest osawõtja wõi mitte.

«Jlmarises", kuhu korraldajad ootawad

Joh. Kärneri fotoateljee walmis-

Teie ei tunne jeulu-reemu lg jf gg
kui jätate muretsemata oma lauale pühadeks

A. BRANDMANN’1
Shokolaade n Kompvekke —,

Pidage meeles: ainult BRANDMANN

vaga veel juhitud, väi j ai oigata -

vale prii-pääsetähele meie tü

mises lehes. Lastel, kel pole niisugust
pääsetuhte, sisseminek saali 15 šenii,
lastevanematel — 30 senti.

R. % MMi MlVlle-M.
Lahkujale öeldi sooje sõnu.
Laupäewal kell 10 hommikul oli kuseks. Awaldati lootust aga, et dir. A.
Narwa ühisgümn. wõimlas dir. A. Bvrkwell kui riigikooliwalitsuse uus abiBorkwelli lahkumisaktus. Aktuse direktor ei unusta Narwat, kus ta 302'
awas õpet. G. Kiwiste waimuliku aastaga on wõitnud kõikide lugupidaköne ja lauluga. Järgnesid terwitused mise.
õpetajailt, õpilasilt ja seltskonnategela- Kõnelejaid tänas liigutatult dir. A.

silt.
Bvrkwell. Tema tänusõnade lõppedes
Ühiselt märkisid ära kõnelejad, et lauldi ühiselt riigihümni, millega aktus

dir. A. Borkwelli lahkumine Narwast on lõppeski.
Narwa seltskonnaleja hariduselule kao-

40 jõulupuud kaitseväe-üksustes.
Jgale kaitseväelasele jõulukingiks piparkooki ja kompvekke.
Narwa garnison korraldab kaitse- wäelasele — ohwitseridele, üleajateeniwäe kohalikes kompaniides ja komando- jaile ja sõdureile 200 grammi pipar
des jõulu-õhtul jõulupuud. Jõulupuid kooke ja 100 gr. kompwekke, kuna jõuku
põletatakse 40 allüksuses; kuüsed toodi õhtu meeleolu tõstmiseks peetakse allük-

Waiwara metskonnast. süste ülemate poolt wastawa-sisulised

Järgmiste kodumaa tekstiilvabrikute müügi keskkoht ja pääiadu:

Kaubandus-Tööstus-aktsiaselts

KREENBALT

kotti saiajahu;

Lasiejõulupeost
osavõtjate laste tähelepanu olgu käesole

Jõulupuu all antakse igale kaitse- kõned.

Tallinn, V. Tartu mnt. 4.-6.
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„J. Puhk ja Poegade" Narwa
N. Wesselowi koloniaalkauplus,

matest heameel — seda tahab pak

jätkub igale lapsele, olgu ta jöu-

pühade-jooke;

wõiftluse mõte on täitnud oma seekordse
ülesande.

täit pühade üllatusi, millest

T. L a o s i mööbliäri, Posti tän.,
— 20 kr. eest mänguasju;
R. R o o d e m a n, raadiospetsialist,

osakond, Tallinna maantee 5, — kaks

ettewõtete poolt saadeti preemiaid, mille
loetelu wõistluse lõpu puhul toome weel
siinkohal meeletuletuseks:

J. Roosipuu raamatu- ja kirju-

spordiriistadeäri, Posti t. 51, —spor-

meile osaks saada. Kui see terakenegi
saad selgemaks — siis meie jõululapse-

Meie 1930. a. jõululapse-wöistlusest
osawõtjatele lastejöulupeol jagamisele
tulewateks kinkideks rea äri- ja tõöstus-

R. Käsperi pagaritvõstus, Tor
ni-pl. 2, — kotitäis maiustusi;

dikelk jõulu-poisile, peale selle sama äri
peo kuuse;

„bu!je" Narva-Jõesuus!

mulikes wärwes;

tusmaterjaliäri, Suur tän. — lasteraa
matuid ja mänguasju 30 krooni wäär

ehib ja kaunistab tuledega lastejöulu-

..Levi" Narvast.

K. Ärtu s e päewapilditööstus,

91

Balti puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku A.-S.
Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuuri O.-Ü.
Sindi Kalevivabriku Ühisus, end. Vöhrmann ja Poeg.
Eesti Niidi Vabriku ühisus.
Kõikide ülalnimetatud vabrikute saaduste en-gros müük, nimelt:
igasugused puuviiiased riided, pleekimata, pleegitud, värvitud,
trükitud, merseriseeritud, lõngad, puuvillane vatt jne.

Tallinn, Suur-Karja 13 Telefon 425-14. Postkast Nr. 346.
Telegr. aadr.: „Kreenbalt“ Tallinn.
Nõudke kodumaa kaupa!

Härrade ja daamide palitute-,kostüümide-, ülikondade-, voodririided, tekid, rätikud, villane vatt jne.
Kõik sordid õmblusniiti: valge, must, värviline.
Igasugused kunstsiidi saadused.

Nõudke kodumaa kaupa!

MM »IM nt..

W « MI...

..EuJtjn Eestile" jõuluks kirjutanud õpetaja (l. Kiviste,

n Põhja Eestile* jõuluksi kirjutanud^]) raost J. J ulajas.

(fahu on. Sageli walged lumelibied leudlewad fui walged liblikad

3alle hüüawad rahukellad, kõlawad manad tuttawad, kuid ikka uued

£ luifletü i-thuilt maa peale. 2lga siingi nad ei leia rahu. Tihti

wiisid: „Ma tuleu taewast ülemalt, häid sõnumeid toon teile
sealt!" — Jõulud, rahu-, rõõmu- ja armastusepühad, vn saabnnud! — Mis oit nad sulle toonud? Kas tunned seda rahu, müleft

tuulehoog rabab neid wäikesteks kübemeteks ja lennutab neid üle

aasade ja läbi linna täuawate. Ta wiskab neid üles kuuseokstele,
iuhjumad nad kokku.
:eai tut)jiimaö
kottu, ja otsad paindurvad lumeliplede raske
koorma all. Rändttr pühib neid palgeilt, raputab riietelt ja ott rõõ
mus, kui iaab tuppa, kus on ioe ja magune: kus ei lennuta lumi ega

taewawägi laulis: „Maa peal rahu?" — rahu Jumalaga, hea '
südametunnistuse rahu, mida ei riku ega häwita sõjakära ega elutormid, ei inimeste wiha ega kadedus, ei haigus ega surm? See jõulu

tiiiska tuul.

rahu oli mana! Siimeonil, kui ta ütles: „Nüüd lased sa oma sulast
rahus ära minna, sest mu silmad on su õnnistust näittud!" Kas tun
ned seda jõulurõõmu, mis karjastel oli, kui nad Leisteisele ütlesid:
„Läki nüüd Petlemi ja waadakem seda asja, mis Jssarrd meile oti
teada andnud!", rõõmu, mille põhjuseks pole ntaised asjad ja olub
ju mis sellepärast ka kaduw ei ole; ei — tõsist, püsimat jõulurõõmu,

Rahutu fui Unnetormine tint vn inimese hing. Eks meie igaüks
kuune neid muresid, mis kulewad hiitge ja lasuwad südamel kui raske

looreut! Eks meie igaüks tunne neid tundeid, mis meie hinge wiskan.-ad siuna ja tänna! Rõõm ja kurbus, õnn ja õitnetus, armastus ja
wiha, nad on itta liikmel inimese hittges kui lumekübemed tuules.

mi» sellest oleneb, et hing on leidnud Õnnistegija, leibnub tema läbi
andeksandmise, leidnud pärast mitmesuguseid eksikäike mõörsil jälle

Oma mõtetest, muredest ja tuttuetest sinna ja iämta paisatud
inintene maataü üles sinitaema poole, kus säramad tähed ja söuawad

isakoja ja isasüdame, mis kadunud ja leitud lapse rõõmuga mastu

pilroed. Seal on waitus, teal on toalgus, sea! on rahu. Ja just kui

wötab? Wõi oled sa üks neist, kelle' rõõmu põhjuseks on ainult mölised

palwetades sirutab inimene ülespoole oma käed: Pitwekene, kes sa
sõuad seal ülemal, kaugelt tuled, kaugele lähed, lvöta kaasa minu
nturetoorem, kanna laugele minu rist! Tähekesed, kes teie walate alla
iuna maikist malgast, malage maigufr ta minu hinge; walgusi minu
eluküsimustesse, mitut kartustesse ja kahtlustesse! Tuulekene, kes sa

asjad wõi see asjaolu, cl jõuludega on saabunttd mabain aeg, kus
ametimured ja teenistuskohused ei sega ega tüüta, Maid kus on Mvimaiü oma maisele olemusele mõndagi mõnusust lubada, ja üldse
lahedamalt kui muidu elada. Wõi oled elumurede wintsutustes nii

iltled sealt, kus malilieb igawene rahu, too rahu oma tiibadel ta
"linu hinge! Aga piitu rändab toaikselt oma rada; tähed säramad
ükskõikselt sa külmalt; tuul puudutab põski, aga rahu ta ei koo. Ta

tuimaks ja üksluiseks muutunud, et sa enain äri- ja pühapäewa mahe!
mähet ei tee ja et isegi su laste jõulurõõmu oottlsest ärewad meeled
ja säramad silmad sinusse ei mõju, maid sa maatad sellele tõlgile
kui mingile paratamatule elumeidrusele, oodates ainult silmapiltu,

ei loõigi tuna. Sest rahu, mis larmitab hing, ei leidu looduses. Rahu

millal möiksid segamatult oma ette mõnuleda? — Jõulud tahamad
moib aga õpetada sotsiaalselt inõtlema ja teotsema. See Jõululaps,

leiab inimeue, fui leiad Jumala. Jumal on rahuallikas. Jumala
juure juhatab meid Jeesus. Tema on tee Jumala juure, Tema ou

tolle ailks meie jõulupühi pühitseme, ei ilmunttd meie keskele seks, et

tee rahule. Jeesus utt rahutooja, ja sellepärast ümbritseb tema sünni

ennast lasta teenida, lvaid ta tuli ise teenima ja oma hinge lmias-

päema eriline wõlu. Jõulupühad on rahupühad. Nad kuulutawad:
.,R a h u maa peal !" dkad manitsewad: Otsi Jeesttst, ela Tema

rnmishinnaks andma kõikide eest. Kõikidele ja kõikide
eest — need on tema tulemise loosungid. Sellepärast ei saa keegi
tema mõttes õieti jõulupühi pidada, taotledes ainult oma enda mõnustlst ja heaolekut, kuna wahest mitte kaugel temast mõni maene Laatsa

maimus, siis leiad ka sina rahu oma hingele.

>,Pnha ÖÖ‘(. il. van Uordlwrstj fiõfiü- lidui) tn

Restoranis istub koos lõbus seltskond: elumehed koltunud
nägudega ja tüdrukud wärwitud huultega. Süüakse, juuakse, lauldakse

rus lamab, kes kõikide kaaskodanike poolt unustatud ja kelle paiseid koeradki ei nooli! Sinu jõulupuu
ümber kilkamad su mudilased rõõmust öhetawail põsil ja säremail silmil, aga mõni samnt edasi naabri
toas istub maheft külmast lõdisedes maeslaps, kellel ei oie oodata ühtki jöuluwana, sest sellel on tege
mist küllalt juba jõukatnate perede laste kostitamisega. Kas Jõululaps ei oleks kurb, nähes ühel poo!
meeletut priiskamist ja pillamist, teisel pool aga kibedamat puudust ja nälga, sest et puuduwad kaas
tundlikud südamed ja lahtised käed? Jõululaps tuli armastuse sunnil meie keskele; ta tuli tuld sülitama meie külmas südames: mis ta tahaks meelsamini, kui et see tuli põleks lausa leekides? Tema,
kes ise armastust puhtaimal kujul kehastas ja lewitas, ei wõi neid oma jüngreiks tunttustada, kelle!
puudub armastus. Ehk tuleb sullegi meele mõni, kes ootab sooja sõna sinu suust, sõna, mida saadab soe
annetus, kuigi sellel kes-teab kui suur Määrtus ei ole. Waeste ja puudust kanuatamate mastu on

joobnud häältega. Eriti tõwasli trallitab üks noormees: „Meil vikswad roosid, meil öitswad lilled..."
..Noorus ou ilus aeg. Noorus ei tule iial tagasi..." Seal helistatakse lähedal olema kiriku kella. Kella
helin tungid la noormehe lõrwu. „Mis see on?" JAH, täna on ju jõuluõhtu!" Ja noormehe silmade
ette ilmub pilt lapsepõlmeft, kus- ta jõuluõhtul kirikus oli. Altari ees põles jõulupuu ja tema laulis ühes
teiste lastega: ..Püha öö, õnnistud öö!" Siis oli hing mi puhas. Ja kodus tõmbas ema ta oma rin
nale ja ütles: ..Pojukene, jää ikka heaks lapseks, siis õnnistab sind Jeesus." Siis oli ka olnud õnnelik.
Ja kuhu oli ka langettud nüüd? Äkki kargas la püsti, wiskas klaasi kildudeks ja tormas toast Wälja. Ta
nuttis- nagu laps; nuttis eub uueks inimeseks. Rahu kuli hiitge. Ja kui ka koju minnes üles tähtsärawa
taeioa poole maata», tundus temale, nagu waataks õndsa ema silm rõõmust ja õnueft särades tema
peale alla ja nagu sosistaksid õrnalt ema huuled: JAüüd oled sa jälle minu armas pojukene." Rahu

Jõululapsel alati helde süda olnud ja ei ole tema süü, kui ta jüngrite armastus mitte palawam ja

tuleb inimesi' hiitge, kui ka pöörab kõlmatult keelt õigele teele.

jõulisem ei ole ja häda ja wiletsus siin ilmas ähwardawad ikka laiemaid ringkondi tabada. Ei, tenia mi
kurb, et see nii on tulnud, et altruism on wäga haruldaseks asjaks saanud ja et suurte hulkade sotsiaalne
ühistunne piirdub offitsiaalse toetusega omawalitsttste wõi hoolekattdeseltside kaudu. Paranemine mõik»
siin tulla ainult Jõululapsukeselt, kes ka meie aja inimestele hüüab: Pöörge ümber egoismi, külma

Elasid kord kaks wenda. Nad elasid waenus isa päranduse pärast. Mõlemal oli hinges raske
timut'. Kuid kumbki ei tahtnud esimene olla leppima. Oli jõuluõhtu. Wanem wend läks juhtumisi
mööda noorema wenna elumajast. Läbi akna nägi ta jõulupuud särawate küüttaldega. Puu all seisis

omakasupüüde hämitawalt teelt ja hakake üksteist tõsiselt armastama ja seda arntastust teoga tõestama.

Ei mõtle selle all ainult ihuhädade kustutamist, maid esirinnas palju suurema — hingehäda — rawimist.
Sest miks muutumad sotsiaalsed pahed ja hädad päew-päewall termes ilmas suuremaks ja ähwardawad
määratuma lamiinina kogu inimsugu enda alla matta? See nähe põhjeneb Kaini-meelsuses, tes ütles:
„Olen mina oma wenna hoidja?" — Kui selle põhimõtte järele kogu maailma rahmad edasi talitawad,
siis pearoad nad hammasteni relwastuma ja ikka hirmsamaid häwituswahendeid ja mürkgaasi' lein
kanta ja karwitama. Milline hirmus maskaud: ühelpool hüüded: „Rahu maa peal!" ja teiselpool kisa'
Sõda, surm ja häwitus kõigile, kes ei taha alistuda meie wõi mu püü etele'. Eks järgne siit suur ülesanne
kõigile rahmastele, kirikutele, omamalitsustele, koolidele, peredele ja üksikutele inimestele lemitada rahn-

aateid, armastuse ja solidaarsuse ideid, kiuni haarata tristliku kasmatuse adrast ja künda noorsoo
põldu, kuni see meel hilja ei ole. Ei aita öiglasemadki hoiatused, kui meie perekondades tõsise kristluse
tvaim ei hakka maad wõtma; sellepärast isad ja emad, kooli- ja teised wattentad: amage südarned tõsi-

iele, kesttvale jõuku rahule, rõõmule ja armastusele, siis hakkab taewane koorilaul jälle teostuma:

„Au olgu Jumalale kõrges, maa peal rahu ja inimestest hea meel!" J. Jalajos.

memm kaks last käsi-käes. Temal kuli meele: Nii seisin ka mina kord mennaga jõulupuu all. Sus olime
rõõmsad ja armastasime keine-teist. Ta seisatas. Küll oli raske, aga ta astus siiski üle läwe tuppa ja

ütles: ./Täna on jõuluõhtu! Wend auna andeks! Lepime ära!" Teine ütles: „Ei! Anna sina mulle
andeks!" Nad leppisid ära ja neil oli tunne, nagu oleks rahuingel tuppa lenrtanud ja nende üle oma
tiibu lehtvitanud.
Rahu tuleb hinge, Utt meie üksteisele andeks anname, sest sits annab Jumal ta meile andeks.

Tugitoolil istub matta etnakene. Ta elab sellest abirahast, mis saab poja piirast, kes langes sõjas.
Waitene lamp põleb laual. Emakesel on hinges üksildusetunne: „Ei ole mul enam kedagi, kes mõtleks
la mulle!" Akti hakkab ukse taga wäikeste jalgade ntüdin. Sisse iulewad majaperemehe lapsed wäikese
kuusekesega. „Emakene!" ütleb 12-aastane poiss: ..Täna on jõuluõhtu. Õpetaja ütles koolis, et peame
teistele rõõmu tegema, nagu Jumal maailmale rõõmu tegi, kui andis Jeesuse. Meie mõtlesime sinule,
sest et sa oled sageli nii kurb. Ole ttüüd rõõmus! Meie süütame sulle kohe jõulupuuküünlad põlema ja
saia ja präänikuid lõime sulle kah!" Wanakese silmad täitusid pisaratega, aga need olid rõõmupisarad.
Rabu tuleb hinge, kui inimesed üksteisele rõõmu walmistawad.
Ja ma mõtlen nii: Kes tunneb, et käib kõltvatul teel, Pööraku ümber! Kes tunneb, et wiha orr
südames, leppigu ära! Kes näeb kurbust oma ümber, walmistagu rõõmu, siis tuleb rõõm ja rahu teise

ja oma hinge. Nõnda ott meid Jeesus õpetanud. G. Kiimste.

Minu jõulud.
inPõhja Eestile• kirjutanud vana mr. Morjen).
Ma olen katsunud neist seltskondlikkudest asjadest wnmasel ajal eemale hoi
da, sest ei jõua enam ära kuulata wanantuti igawest pragamist, et „mis koosolefutamine see sul iga jumalaõhtu küll
on — muud polegi, kui üks jorutamine
teise seljas! Ja ega sa's õigel ajal oska

kodu tulla! — Sina pead ikka see wiimane olema, kes kodu kõmbib! Oota
sind tundide kaupa löunele ja malma iga
õhtu pooleööni sooja teeweega!.. Ega see

hea asja peale pealinnast raha wõiwad
saada ja puha! Peeti kanget ltöu ja ma
lm suured eestseisused, kuid supikeetntiseft

pole meel kihku ega kahku kuulda! Räh
mas räägib, et kui naised isegi supikeetuchega hakkama ei saa, mis siis mee!
muist asjust mõtelda!
Nojah, arwamised ja otsused on ühed
ja tegelik elu harilikult teine. Nõnda ka
minuga. Otsustasin küll oma olemist mu

t'ke mõnusamaks teha ja lasin luude-

küll õige asi ole, mille pärast sa seitse

lontide pehmendamiseks oma magadis-

korda nädalas seltsimajades istud!.."

kuppa isegi uue lesankka ehitada, aga kus

Niukeft juttu igal ööl ära kuulata ei
paku kuigi suurt kõbu ja seepärast otsus
tasin seltskondlikud ja igasorti heatege-

mad asjad cnbaft maha raputada ja ai
nult Meel paar korda aastas pritsimeeste

koosolekuil käia ja maid siis sooja ahju
tagant wälja kobida, kui tulekahju kusa
gil lahti pääsenud. Nii neeb naised kisuwad meid, mehi, lahti igasugusest üldka
sulikust tööst. Ja oskaks siis wõi kipuks
ise seda tegema! Ei! Wast'ap see oli, kui
lehed kuulutasid, et Narwa naised hakkatpad lastele suppi keetma ja et nad selle

.jr pääsed ajalehepoiste käest! Need ostämad otsida sinu ka karukoopast wälja.
Nad mõtlesid wälja päris kamata knih-

proowrme.

Mult ootawad „Põhja Eesti" poisid
ühte pisikest

jõulujuttu ja mälestusi
tollest ajast, mil ma niisama mana olin,
tui need „ Põhja Eesti" uimmuueb jõu
lulapsed. No kus sa enam mäletad seda,
mis sündis poolsada aastat tagasi!
Ja kas igast asjast julgeb juttu teha!

Noh, ma Pajatan „ Põhja Eesti" mudi
lastele sellest, kuidas miim omal ajal
jõulupuud ootasin.

Miuu süuuiloha läheduses polnud
tuusemetsa. Karjamaal kaswasid küll mõ

ned knusejändriknd, kttid tteed jõuiiu
puuls et kõlbaitud ja neid ei olnud mu
isal kui rendikoha pidajal õigus ilma
mõisniku loata maha raiuda. Kutd ka
kõik muub metsad _ kaugemalgi olid
mõisniku päralt. Jsegst küttepuid tuli
muretseda neist metsadest, mis musid

mi: pistsid mu nime ajalehte, et, wot,
ma' mister Morjeuilt on oodata jõululehele ühte ardiklit ja asi klaar: ega ta!
ttüüd enam muud üle ei jäe, tui otsust

meie elukohast 30—40 kilomeetri kaugu

tärta. Noh, olgu siis meel seekord!

oodata head saauikeed, mi! meie pttuwedajad pääsesid kaugele suurde mõisatuet-

Pean aga kohe alguses ütlema, et

sel. Sea! aga oli palju ilusaid jõulu
puid...

Seepärast kitli liuü - lasuü

siis wälja nagu jöuluwanad: lumetuisk

oli silmad ja suu finni matnud ning
wnntsid - habemed neil jääpurikateks
muutnud. Hobused olid külmast härma
tisest tõmbunud lumiwalgeks. Kulus tükk
aega enne kui meeste külmast kangeuud
ltutd-kiikmed jälle liikuma hakkasid imis

te, mudilased, arwake, kas siis kah teie
iiadel mõt tui teie suureks taswate, siis
teil endil tuleb siukest waewa näha, kui
ineie maal sisse seatakse elekter, mis
n.eie toad walgnstab ja lõik ahjud ilma
pnieta ioojals kütab?..).
Jõulttpuu peideti siis laste eest, luni
saabus see ammnigaksetud jõuluõhtu.
Küll füüriti tube ja tehti sööke siis mitu
päema järgimööda.

Köögipõrand, millele harilikul ajal
puhtuse hoidmiseks Puistati lumiwalget
iilina, oli jõul ulaupäemaf-3 kaetud puh

kmge kulmetrta rimaga. Pehme ilmaga
wõeti ka meib kaasa. Kirikust tagasi jõu

des asuti jõulupuud ehtima. Meid —
lapsi — ehtimisele ei lastud. Ootasime
siis suures ärewuses ja põksuwate. süda
mekestega kõrwaltoas seda tähtsat silma

pilku... küll piilusime läbi wõtmeaugu
„jõulukuppa", kuid kitsa prao wahelt
paistis waid säraw malgusejuga... Süda
pvksus 200 korda minutis ja meie silmad

särasid tähtetena, kui jõulutoa uksed
awati ja meie ees seisis inglite kullast

kiirgaw kuusepuu — jõulupuu'.
Weel miimasel silmapilgul tuletasin

meelde jõululaulu salmi ja punase kuke
ga aabitsast õpitud kümnerealist jõulu
juttu, kuid särama kuuse all seisew kingi
tuste kuhi ajas mu meeled kõik segi...
Milliue. neist küll minule määratud ou?
Pilk otsis elektrikiirusel seda kõige arm

tale õlgedega. Küll oli neil õlgedel siis
mõnus liugu lasta ja kukerpalli pilduda!

samat kinki... Oi, seal ta oligi! See oli

Enm askeldas tüdrukutega köögis ja
walmas iie selle järele, et weriworsti-

walgete „kalamintsktde" — paar, mis
minule fui ainsale m e hele õdedeftliugiootajate seas enam kui kindlana
tundu», saapad, täismehe moodi saa

desse hästi Uhawaid pekitükke topitakse.

Ahjudest tuli ninasse häid sepiku, saia
ja praelõhnu. Werimorstid sealihaga ja
prnuuide kartulitega surisesid salapära

n>u tindipott on wahepeal mesiseks muutunub ja sõrmed sulepea pidamisest kan

;a ' ja tõid siis ühes puiekvormalega
kaasa ta uhke jõu! u I_u u s e. Mehed

geks läinud. Tuleb wist sellest, et Põle
tükil ajal enam waimutööd teinud. Kuid

läksid kodust wälja juba süoaööl ja jõud

Waneinad inimesed sõitsid seitsme

sid tagasi alles yiljaõhtul. Nad nägid

ktlomeetri kaugusel asuwasse kirikusse ka

selt suures leiwaahjus...

pisilillukeste säärsaabaste —

pad! - eks nendega wõind tormata
jalamuib katusekõrgusesse lumehange,
tügumae e ja mujale teistest kaaslastest
uhkemalt!

(kärg Z. lehek.j
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Venelased tahavad osta Eestist
margariini.
Wõi asemel antakse Wenemaa linna
des tihtipeale margariini toiduportsjoniks. Seda ei suuda aga wene oma te
hased tarwilikul määral walmiStada.
Wenelased on seni margariini ostnud
Taanist. Nüüd on nad ka soowi awalda»ud margariini Eestist osta, kuid kaup
ei taha hästi sobida. Wenelased tahawad
kauba kuueks kuus wekslite peale wõtta,
kuid sarnane ostuwiis ei sobi meie kunstwõi tehastele.

Piirnaühisustele faikatl laenuandmist.

Parlamendi avamine ja pisargaas.
Ühisriikide seadusandliku kogu kok* sete pisargaasi ja sai demonstrantidest
kutulekul Washingtonis katsusid kom- palju rutemini ja vähema varnaga jagu,
munistid meelt avaldades kapitoU sisse- kui see võimalik oleks olnud kummi tungida. Politsei võttis otsekohe tarvitu- nuiaga.
Eesti suuremad ühiskauplused.
Wöttes kauba läbimüügi summa ühin
gu suuruse määrajaks, osutuwad suuri
maiks Eesti ühiskauplustks:

Pärnu Majandusühisus—2.817.754

kr., Tartu Eesti Majandusühisus —
2.725.563 kr., E. Raudteel. Tarw. ühi
sus — 1.630.631 kr., Tallinna Eesti Ma
jandusühisus — 1.584.624 kr., Wiljandi
Eesti Põllumeeste Seltsi Kaubanduseosak.—1.408.633 kr., Wõhma Majatrdusühisus—1.240.578 kr., Sõjatväe Majan-

jandusühisuS — 748.200 kr., Paide
Kcmb.-tarw.-üh. „Jwa" — 575.632 kr.,
Saarde Majandusühisus — 557.000 kr.
Viru paremad taluraamatupidajad.

Põllumajandusliku Raamatupida
mistalituse usaldusmeeste omatvahelisel
rvõistlusel taluraamatn pidamises 3. au

hinna said muu hulgas 4 talunikku
Virumaalt: G. Tõnurist, Mäetaguse
wallast, W. Siren, Waiwara wallast,
A. Siren, Waiwara wallast, A. Trankman, Pada wallast.

Lesti maadleja tuil böuM-^mverikas

Buenoö-Airefis lõppesid 20. now.
tel omandas esimese auhinna K. Tomberg. Viimane sõidab Montewideosse
edasi maadlema.

tooriumil kahurite mürinat ja püssilaskmist. ühes sellega liiguwad kuulujutud,
mida raske kontrollida, et Oudowa maa-

kalasadama sillad on praegu meest wabad, kuid wee wõimMku tõusu korral poole meetri mõrra läbikäigu ka puufllla
ja sadamate mahelisel kaldateel üle kallaste tõusew jõgi sulgeks päriselt.

U mm istus algab juba Kreenholmi aitade juurest, ülemjooksult tulewat lobjakut Lugem
mool surub järjest peale, nii et on karta ummistust põhjani. Tükati on lobjakut 4—4Vs meetri

!"6a*vstselt ja laupäewal tehtud mõõtmiste järele ummistus ulatud Popowka külani. Jõgi linna kohal on Ms
puustllam, kuna sillast laewasadamani keset jõge meel on ainult kitsas riba waba mett.

. . Laupäewal käis ummistuse piirkonnaga tutnmuemas Rarwa linnapea J. Luts. Käigu tulemustest linumvalit-

lenat reeteede walitsusele, pakmega Rarwa-jõele saata jäälõhkuja, kuna ummistus wõib

wõtta kergestt laiema ulatuse ja uputuseoht muutuda tõsiseks. Kuuldawasti weeteede walitsus ei saa sellele palweie
wastu tulla, kuna tema käsutuses ei ole praegu ühtki waba jäälõhkujat.
Wee tõus jões linna tabaks kõigepealt pumbamaja tegewuse hõlmamise kaudu. Võimaliku uputuse puhuks

pumba majas on juba wõetud tarwitusele wastawad ettewaatuseabinõud.

Põllu« ja heinamaid mitme kilomeetri ulatuses vee all.
Stepanovschtschina külas vesi tungis kahte elumajja sisse. — Talunikud lahkuvad
ühes karjaga majadest.
Seniste teadete järel- upuI»ieoht glö St-panewschtschiiia Mas kahte elli- Omuti saarestiku kohal, um-

Rarwa-jõe ülemjooksul on majja sisse. Elanikud
. .. kolisid bes pool kilomeetrit Omuti Mast
muutumas tõsiseks. Juba reede ühes loomahe ja majakraa Rarwa poole, kus wool kärestikust mä
öösel wesi hakkas tõusma Omuti ja

Stepanowschtschina külade ko

hal. Sama päewa lõuna ajal wesi tun-

konnas olemat talupoegade rahutusi, mis
tekkinud sellest, et talupojad ei saa riideid
ega jalanõusid osta ja et elu maal üldse
on wäga kibedaks läinud.

soni, A. Gnadebergi ja G. Linquisti eda
sikaebusel Harju panga protsessi haruta
mine, Asja ettekandmine wältas kella
^l-yi, mille jisrele algasid kaitsjate kõ
ned. Süüdimõistetuid kaitsesid adwokaa-

miga küla teispoole otsa, mis asub

kõrgemal. Kuna wesi tõusis edasi, ka
teistel madalamatel kohtadel asuwatel
talunikkudel lautadest tuli loomad wälja

millega sisserändamine ühendriikidesse
kaheks aastaks ära keelatakse. Sisse las
takse teatama piirini ainult niisuguseid
waüsmaalasi, kellel ou lähedaid sugulasi
ühendriikides.
Teenistuswõimaluste kitsendamiseks

meetri pikkuselt lobjakuga.

(Algus 2. lehek.)

Papist hobused tuli juba teisel päewal põhjalikult labiuurida ja kaeda mis
neil ka sees on... Atru ja akkeid pidasin
tinasoldateift ja läikiwast mõõgast itta

paremaiks. Suupille ja ärmonikut ei
raatsinud kellegi kätte anda. Kukeaabit

sast ei pidanud kuni 8 aastani kuigi
suurt lugu, sest ta oli liiga kuiw kingitus
ja pani liiga tõsised kohustused peale...
Teie, uueaja mudilased, olete muidugi

palju targemad — Teil on juba nelja
aastasena kõik need kukelood peas! Eks
ole?'. —

Misugused olid minu aja jõulud.
Ega nad nüüdki palju teistsugused ole,
sest üks asi jääb alati igaweseks kestma,

kee on — jõulu rõõm! Olgu seda

Teil, pisikestel mudilastel ja nende wanematel, tänawu õige palju! Ärge siis
unustage, et kolmandal jõulupühal ootab

Teid „Põhja Eesti" jöuluwana ,.Jlma
risesse!" Nägemiseni!

Vana Morjen.

küla lähedal heinaküünid ja
muud kõrwalehitused on pii

ratud weega, mis raskendab karja-

sööda kättesaamist. Põlde jq hei

selt. Laupäewal katkes ühendus Omuti
ja Stepanowschtschina wahel, kuna küladewaheline tee on weeft üle ujutatud.

Ummistus ülemjooksul on

nias) garnison on mässu tõstnud. Ühen

dused Madriidi ja Jaca wahel olewat
katkenud.

Tänavusest kartulisaagist on vabrik tarvitanud 30.000 tündrit ja tootnud
570 tonni tärklist.
O.-ü. „Wiru" tärklisewabrik Jöhwis watamine toimub sooja õymvooluga to
on paari aasta eest asutatud ja osutub
täuawu ainsaks suuremaks kartulitarwi-

rustikus.
Kõik see tegewus ja massi ülekandmine

tajaks ümbruskonnas.

toimub wabrilus mehaaniliselt. Jõualli
kaks on 60-hobusejöuline aurukatel.
Kuigi wabrik on lülitatud alewi elektri-

Mooris liiguwad talunikud külma
eest tekkidesse mähitud kartulikoormatega

wabrikusse. Pühadeks on tarwis raha.

Wabriku kontor on talumehi täis.
Keegi walges lambanahkses kasukas talu

did Sorokin, Pabo ja Boek, tsiwiilnõudja wolinikuna esines adw. Puusepp. Koh
tusse olid ilmunud Linquist ja Gnade-

Hispaania—..Euroopa Mehhiko”.
Prantsuse-Hispaania piirilt teata
takse, et Jaca kindluse (Pöhja-Hispaa-

Pilk Jöliul I

mis asub kõrgel kaldal, suurwesi otseselt
hädaohtlikuks weel ei ole saanud; ainult

wörku walgustusenergia saamiseks, pee
takse tulusamaks aurujõudu, sest ümbrus
on metsarikas ja pealegi leiab läbitööta
tud aur tarwitamift tärklise kuiwatami-

berg.

mees imestab, et enam ei taheta kartu
leid. Paku poolmuidu, aga ei kõlba ku
hugi. Kus ennem pandi Jöhwis iga päew

Kell V40 seatas kohus, et otsus Harju
Panga asjus kuulutatakse 22. detsembril
kell 10 homm,

palju kartuleid ei kaswatatagi, kuid nei

Töölisi on wabrikus üldse 22.
Wabrik töötab läbi päewas 350 tünd
rit kartuleid, saawutadeS neist umbes
6.650 kilo tärklist. Täuawusest kartuli

legi ei leidu turgu. — Räägitakse, et
mis siis, kui talunikud hakkaksid tõik

umbes 30.000 tündrit (kwintaali), lootes

streikima ühel nõul ega tooks enam mi
dagi turule. Saaks näha, kes siis õieti
hätta jääb jne.

seega .570.000 kilo tärklist. Vabriku
keldris on praegu 7.000 tündrit kartu
leid.

Pole midagi lihtsamat kui tärklise-

re wõimaluft mööda. Ainuke wiga on,
et külmaga toodud kartulitel on hulgas

18 wagunit täis läbi talwe ja saadeti
Peterburi. Arwab, et nüüd üldse nii

Leedus kitsendatakse teenistusvõimalusi välismaalastele.
Esindajatekogusisserändamiskomisjou

seal ummistunud paari kilo

kraam päästa. Omuti külale,

Ameerika piirab sisserändamist.
Washingtonis kiitis heaks ettepaneku,

danedes muutub rahulisemaks. Jõgi on

tuua, keldritest juurwili ja elumajast

namaid jõe ääres on wee
all mitme kilomeetri ulatu

M. Jaaksoni, fl. Gnadebergi ja G. Linquisti edasikaebus riigi
kohtus. — Otsus kuulutatakse 22. detsembril.
tus Tartus — süüdimõistetud M. Jaak

/viinu jõulud.

vmll saarestiku kohal ]õ$i puuri kilomeetri pikkuselt loojakuga ummistunud.

Harju panga mehed otsivad õigust.
17. skp. kell 10 homm. algas riigikoh

tagasi tuua ja suurvee tagasiminekul

Laupaewa öösel jääummtstuse tõttu Rarwa linna kohal jõeswesi hakkas jürsku tõusma, kreenyolmt puuwillamtade kohal sadamasild ujutati üle, kuna wesi tõusis üle PU meetri. Linna laewa- ja

Kahurimürin ja püssilaskmine piiri taga.
Skarjatina walla rajooni piiriäärsed

jooksis 400 Umniline Tschehho-Slovakkia tüma1*. Alles raske tööga jõutakse nüüd
veolaev ,tLUomerieeil üleujutatud kai- laev tagasi i>ette viia. Ajalehed aga kir
dasse. Laeva ei saadud enam sõiduvette jutavad moodsast Noa laevast,

Liuna kohal West tõusis laupõewa ööl Vfa meetrit — Osa sadamasild» wee all. — Ummistus
ulatub Kreenholmi aitadest Popowka külani.

OUDOVAS MÄSSAVAD TALUPOJAD?
külaelanikud on kuulnud SSSR'i terri

eksporttapamajade saneernnise katva.

3a Kui vesi alanes.
Elbe jõtd valitsenud suurvee ajal jäi aurik jõe kaldaäärsele aasale Js-

«uurwest Narwa-jões teeb muret.

esimeseks.

suured rahwuswahelised maadluswõiftlused, millest osa wõtsid 43 meest. Võistlus

Maatulunduskapitaki wiimasel koos
olekul jatkati laenuandmist piimaühisustele. Laenu anti kümmekonnale ühisu
sele. Neljap. tilli nõukogus harutusele

wälismaalastele ka Leedus ou astutud
samme. Sealse telegraafiagentuuri tea

saagist on wabrik seni läbi töötanud

Uusi kartuleid wõetakse igapäew juu

tel siseministeerium saatis kõigile Leedu
(imele ringkirja, milles nõutakse, et ala
tes 1. jaanuarist 1932 kõik Leedil ärides
teeniwid wälismaalased asendataks Lee

walmistamine kartulist. Õieti polegi see

du kodanikega.

süsteemile. Wesi wiib tärkliseterad läbi
tihedate wasksöelte, kuna walkained ja
kiudollus jääwad sõeltele ja juhitakse
läbi pressi praagana wälja. West ühes

miski walmistamine, waid wäljapesemine. Puhtakspestud kartulid purusta
takse kördiks ja uhutakse weega sõelade

17 noort haritud põllumeest.
Arkna põllutöSkooii tänavuses lennus 17 lõpetajat
Käesolewal aastal lõpetasid Arkua mann, Ferdinand Littuo, Arwed Heinpõllutöökooli 17 õpilast. Wiktor Eine- son, Heinrich Niinep, Albert Orro, El-

sel.

tarliseteradega koguneb basseinidesse, kus

tärkliseterad sadenewad põhja. Sealt
,Väljas ou muusika
wist mind lahti laskma.

nüüd tilllakse

juhitakse tärklis tsentrifuug-kuiwatajasse,

kus nõrgwesi eraldub. Edaspidine kui-

palju külnmnuid, ja kuigi nende tärkltseterad, pole weel lõhkenud, sünnitawao
külmanud kartulid purustajas ja sõelret
rlmmistuft.

O.--Ü. „Wirul" on, peale Jõhwi
wabriku, tärklisewabrikud weel Raklveres

ja Kadrinas. Kolme wabriku tärklisewodang on 3 wagunit päewas.
Tärklise müügihind siseturul ou 26—

28 senti kilo. Tünder kartuleid annab
19 kilo tärklist. Seega saab igast tündrilt

ünlbertöötalud kartuleist wäljamüügü

inar Polli, Artur Praks, Alfred Puu,

19 > 27 -- 513 senti. Tähendad, tärklise

Endel Roosenberg, Artur Rink, Edmund
Reinhold, Paul Särglep, Richard Stein-

hinnast läheb talunituic

berg, Meinhard Tarum, Eduard Tursmann, August Wask ja Reinhold Wichmann. Õppetöö lõppes juba mai kuus,
kuid õpilastele oli kooli poolt praktika
määratud, selle tõttu saadi tunnistused
kätte anda alles nüüd.

8-milj. tulekahju Viljandi kaubamajas.
Teisipäewa õhtul Wiljandis oli ras
ke tuleõnnetus, mille läbi tekitatud kahju
tõuseb paljudesse miljonitesse. „ Sakala"

pangamajas asuwa Markus Fürsti kau
bamaja letil läksid põlema tulelardetawad kammid, arwatawasti elektrijuhe
ichenduse läbi, ja süütasid kaupluse. En

ne km tulele pandi piir, karrbamajas
olew kaup rikuti tulest ja weeft. Oma
nik hindab oma kahju 8 milj. s. peale.

74-a. rauk röövmõrtsukatöö ohvriks.

Albu wallaL, Järwamaal, leili Alt
toa talu saunas Tõnu Heinarand, 74 a.
wana, oma toas tapetult. Kuna toakraam
oli segi paisatud, siis oletatakse, et tap
mine on rüöwirmse otstarbel toime pan
dud.

jBt Aim-MM ot eiuliniiQctccL ot oöuuiutdiii-ltrlcl."
Sabad tühjade kooperatiivide uste taga. — Rahvas ei jõua saada saapaid - sukki jalga. -

' r GPU väeosad - ainuke rahulolev klass.
Tõrkujad talupojad junuitööle

Riia wene leht toob jutuajamise ühe

wälismaa suurtöösturiga, kes „heal
ajal" Weuemaal 1925. aastani ajas äri
ja hiljuti käis Nõuk. Wenes, et tutwuda
sealsete oludega, tsee tööstur tuli „töölisriigift" tagasi täielise pettumusega.
Seisukord, milleni kommunistid on wiinud Wenemaa, olewat otse katastroofili
ne, ja iseloomustaw selle kohta on nal
jand, mis Nõul. Wenemaa! on saanud
laialdaselt populaarsels rahwa seas: „Ot

Lenina — portret, ot Staliua — dekret,
ot obõwalelja — skelet (Leninilt saime
seinapildi, Stalinilt dekreete, rahwast ei
jää muud kui luukere!). Nii wastatalsc
Nõuk. Wenes küsimusele — mis saab
Wenemaaft wiie aasta pärast.
Peterburis ja Moskwas esimese-järgu
tarbeainete müügikohtade — kooperatii-

wide — uste taga juba kella 5-st hom
mikul seisawaü „sabad"-, päewalilleõli ja

kapsaid, muud tooperatiiwides ei ole.
Riiulid lühjad. Inimesed käiwad riides
wäga wiletjalt. Saabaste asernel kantatse prcsendi-taoliseft riidest jalarseid,
sukki ei ole jalga panna peaaegu ühel

tümuenbihtl osal elanikest. Liikumine
Peterburis on wäga waikne ja Mosklvaga wõrreldes ta näib üldse juba ki
ratsema prowintsiua. Ka punawägi ei

näi olewat nii korralikult toidetud ja
riietatud, kui seda wõis näha 1924. ja

järgmisel aastal. GPll wäeosad Nõuk. M-ne shandarmeeria — on see

wastu eeskujulikus korras, mis pole
imegi, tui pidada meeles, et „punane
shundarlneeria" on Kremli ainuke tugi
ja „parem käsi" wõimu hoidmisel.
Raudtee töötab wäga korratult. Teise
järgu liinidel rongid käiwad igasuguse

sõiduplaanita. Moskwa-Peterburi liini!
sõitude hilinemine tawaliselt kõigub 2—

4 tunnini. Kaugeliiuide rongid saadu

mad 6-—10-tunnilise hilinemisega. Kätte
maksuks walitsusele maal talupojad tihti
lõhuwad tee ära. Maal üldse palju teist

arwamift ei kuulegi, kui et: nad (kom
munistid) wötawad kõik omale, räh
male ei anna midagi; ,stse õgiwad, meid

jätawad nälga". Wastuhaku waimu
tõttu talupoegade keskel waugistamised

ja läbiotsimised külades on wäga sage
dased. Harilikult areteeritakse „was'tuhalkajad" kas põllul tööl olles wõi toel

liuna. Tihti kaob talupoegi jäljetult,
ilma et ornastel kadunute jaatusest
oleks aimugi. Enamalt jaolt wangistatub talupojad saadetakse põhjapoolsetesse
kubermangudesse metsatöödele, kuhu sent

29,a"/o stnndrist maksetakse 150 senti).

WnlmistanüSkuluü tegewat tabiks
suur nmortisatsioou, sest halbade turus-

tamise-wöimalnsle tõttu ei saa wabrtk
aasta ringi täiskoormatusega töötada,
' kuid sisseseade ja hooned wanancwad
ikkagi ja see kõik tuleb kanda walmiStustulude arwele. Pealegi olervat siseturul

tarwitarnine wäike. Wälisturul, eriti
Soomes, kuhu leiab mahutamist enamus

todaugust, tärklise hinnad on alla surnnud odaw Hollandi tärklis.
Sõduritele kohvi asemel piima.
Prantsuse talupoegade litt esildas
rnaiitsusele palwe, et sõduritele hakataks
hommikuse kohwi asemel andma piima,
mis tähendaks wäliSmaa saaduse asendantist koduntaa saadusega, suurendades
piimaturgu.
Palwes jtchilakse tähelepanu, et koh-

sunnikorras olewat saadetud 500.000
inimese ümber. Ebainimlikult raskete

n i on piima kui terwiSliluma toiduaine
ga juba asendatud Tshehhosiowakkia,
ungari ja Saksa sõjawäeö ning ligemas

töönormide tõttu paljud sunnisaadetuift
ei pea sealsele elule waStu ja surewad.

tulewikus on oodata selle määruse maks
mapanekut ka Austrias ja Helweetsias.

n

Mr. 48.

.Aluta

„Põhja Eestile11 ja „Alutaguse Elule11 jõuluks kirjutanud õpetaja
„Vaata, ma kuulutan teile
suurt rõõmu, mis kõige rah
vale peab saama “

Mida mäletame
jõulupühi pühitsedes.
traditsioonid on need, mis mingile

^mälestusele, mingile tähtpäevale sisu

ja tähtsuse annawad. Traditsioone ei saa

aga päewa-pealt luua. Alles pikapeale
saab mingi tähtpäev rahwalikuks ja see
ga ühes ta traditsiooniliseks. Mida roh

Kui rootsi tuntud naiskirjanik Selma
Lagerlöf pühitses oma 70. hällipäeva,
ilmus eesti ajalehtedes elulookirjeldusi

ja ülevaateid tema loomingust. Muu
seas jutustati neis, et Lagerlöfi legen
did jõululapsest Jeesusest olevat tõlgitud
peaaegu kõigisse maailmakeelisse ja et
tõlkijad sealjuures sagedasti vähem ole
vat hoolinud Lagerlöfi lausete ehtsusest
ja nende täpsest edasiandmisest kui oma
lugejaskonna soovidest ja waimlisest ta

kem selle mälestamine kordub, seda enam
süveneb see rahva hingeelusse.

sapinnast. Eriti haruldast ja huvitavat
omavoli tarvitanud gröõnikeelde tõlki
ja: et Gröönimaa lumelagendikud lam
baid ei tunne, Lagerlöfi jõuluöö karja

Meie rahvalikud traditsioonilised

sed aga neid hoiavad, siis võtnud

mälestuspäevad ja pühad on seni tugenetlud peamiselt kiriklikkudele motiivi

dele. Kiriklikud pühad on palju popu
laarsemad, kui mõnedki uued pühad va

bariigi aastapäeva, 1. mai j. t. näol,
Maal. on neil päevadel veel hilja aegu
töö edasi kestnud. Alles viimastel aas
tatel on nende pühitsemine üldisemalt
läbi löönud ja nad seega traditsioonilisiks saanud.

Praegu seisame igivanade tradit
sioonidega pühade — jõulude lävel.
Ehkki jõulud on eestkätt kiriklikud mäles
tuspäewad, sest neil päevil pühtiseb ristikogudus Kristuse sünnipäeva, selgub

ometi, et need pühad kaugelt laiema
tähtsuse omavad. Neid ootavad ühte
viisi usklik ja mitteusklik, kirikuskäija ja
mitte-kirikuskäija. Leidub palju inimesi,

kes tavaliselt kirikus ei käi, kuid jõulu
laupäeva ;a wana-aasta õhtul ei puudu
nad pühakojast. Ja ei saa ka öelda, et

leidlik põhjalane oma rahvale pühawagaduse embleemiks hülged ja pannud
nad sööma petlema väljadele. Mõte ise
enesest ei olegi ni halb, kui tuletada näi
teks meele, millise südamlikkusega neid
loomi mäletawasti on kirjeldanud teine

põhjatäht Aino Kallas. Igatahes ei

avanenud muud valikut või võimalust
kuulutada gröönlasele jõulurõõmu, kui
see rõõm „peab kõige rahvale saama";
hülged olidki need p õ h j a i n g l i d,
kes ilmutasid Jumala au ja heldust gröö
ni öös.
Otsekui Lagerlöfi lammasteks pühit
setud hülged, pärivad jõuluingli au ja
ülesande ka pühade-eelsed ajalehed.
Ja üks on kindel, et sellesse uude osasse
sobivad nad sama vähe ja — sama pal

ju ühtlasi. Poliitilises päevakeerises on
nemad vaevalt suutnud omandada piiblipaistet, kuna võitluses olemise eest on

neidki inimesi meelitab sinna ainult pal

kõrval, nimelt jõulu ja jaanipäeva.

jas väline efsekt valgustatud kiriku ja

Mõlemad seisid päikesekultusega teata
val määral ühenduses. Jõuluks tuletati

jõulukuuskede näol. Needki inimesed on
lapsena ema käe kõrval kirikus käinud,

kus neis mõnigi asi tugevaid ja sooje
muljeid on tekitanud, mis jõulukellade
helisema hakates äripäeva või kaine
mõistuse karmi katte alt aeg-ajalt jälle
esile tungivad. Jõulud on seega laiemalegi hulgale kaugelt tähtsamad pü
had kui mingi muu kiriklik püha. Nad
on saanud meil rahvalikkudeks, tradit
sioonilisteks pühadeks. Sellepärast ei
tule imestada, et enamik kirikupühi ka
riigivõimu poolt puhkepäevadeks on
kuulutatud.

Arvestades jõulude pühitsemise tähtsu
sega, ei oie sugugi ülearune pilguks mine

vik! u vaadata, et näha, kunas ja missu
gusel tujul see pruut meile tarvitusele on
tulnud. Huvitav on kõigepealt märkida,
et see kristliku kiriku igivana pruuk on

meele pööripäeva kättejõudmist, mil
päike hakkas pimedusest jagu saama, jaa

nipäeval — teist pööripäeva, nimelt
päikese täiele jõule jõudmist. Mitte ai
nult põhjamaade rahvad ei pühitsenud
Päikese võidupäeva, s. t. jõulu, vaid
seda tegid ka idamaade rahvad. Võit
mata päikesejumala sünnipäeva pühitse

sid juba vanad egiptlased, süürlased,
kreeklased ja roomlased. Viimased pida
sid seda jumalust suures aus. Persia val
gusejumala Mithrase sünnipäeva pühit
seti niisamuti 25. detsembril. Enne kui
ristiusk põhjamaadele jõudis, sulas Kris
tuse sünnipäev paganate päikesejumala
omaga ühte. Peale selle otsiti jõulu pü
hitsemisele 25. detsembril mõjuvat põh

just. See arvati leidvat põhjenduses:
Kristus on maailma valgus, see päike,

paganliku päritoluga. Ammu enne ris

mis maailma pimeduse htztpjjab.

tiusuga tutvumist pühitsesid põhjamaade

Seega ei olnud 25. detsember esial
gu mitte Kristuse sünnipäevana mõel
dud, vaid kohandati väga populaarse

rahvad — ka meie esivanemad — kaht
suurt püha mitme wähem-tähtsa püha

V. Kuljus.

meseks, et inimestele lunastust tuua. Ja
just
niisuguses evangeeliumi tõlgitsemi
ma huvialale, keda prohvetite nägemu
sed alles misjonikorras võivad ses on ajakirjandusel suured võimalused.
usule ja kirikule võita, sedaenam, et ki Mitte ainult ajalehtede kuulutusküljed ei
ole muutunud jõulureklaamiks (sest see
rik ise on sageli olnud sõnakuulelikuks
ja kasulikuks wahendiks poliitikahaige on sama mis ärile vaateaken), vaid iga
;a ärihimulise ajakirjanduse käes. Ta juhtkiri ja joonealune võiks tunnistada
Püüdmisest kasvatada meie rahvast pahaks tuletada
meele,
kuidas Jehoova
haks
tuletada
meele,
kmoas rema
^zeyoowa
,
. 64t4?»,
Taavetile
luba ei annud
templiehitusele
ja puhtamaf«uumi|C|*
tuleviku
poole.^
Kiriku

paratamatult tulnud laskuda röövloo

asuda, sest et viimane „werd oli vala- õnnetus sersab just selles, et temas on
nud", jä kuidas selle templi tohtis püs harjutud võtma nii jõulurõõmu
titada alles rahuwürst Saalomon. kui ka kannatamiseaja kurvastust ikka

■" ' 1 - v irtiifttrnnrmi

Aga siiski on ajaleht meie loeta
vam leht, tema vastu tuntakse ela
vat huvi ja temast saavad kõik aru.

Tema on meie rahwaM otsekui ühte kaskannab avalikkuse ette sellegi, mis päe

vavalgust ei salli. Tal on rahwa peale

suur mõju ja südametewargu-

s e s ei suuda temaga võistelda ükski, ei

kirik, ei kunst, ei ilukirjandus, ei muu.
Tema on meie rahvaga otseku ühte kas
vanud — ja kes peab siis olema meile
veel väärikamaks saatjaks ka tuuliste!

ja tuisustel jõuluwäljadel, Petlema tä
heks pohjaõös?

kaugelt ja kõrgelt, otsekui ei

puutuks asi õieti meisse, ja nõnda ei saa

vad pühaöö tähed ja hingab lumiste
väljade vaikus.

Jõulud on ligi.

ega sihi elunähteid ümbernurga, vaid
teeb igale asjale nime peale ja nime

üllatuseks.

tab iga asja oma nimega. Aga risti

Jõulud ja jõuluid, kuis ei oodatud

usu väärtus ei seisa mitte ideede uudsu

neid ka sel ajal iseäralise põnevusega!
Neist hakati kohe kõnelema, kui lumi ma

ses, vaid just kuulutuse julguses.
Ja kujutagem endile nüüd ette, et see
julge ingel on otsustanud tasandada teeradasid mitte enam klassivahelistele hõõrumistele ja erakondlikule killustamisele,

g i on teine, sõbralik ja lugupidav, et

olla: millist võitu see küll tähendaks
taevariigi levimisel! —
Kas hüljes oma võlu kaotab, kui ta
enam hambaid ei näita? Kas meie rah
vast ei peaks huvitama ajakirjandus
ainult siis, kui ta lõhub ja mõnitab?
Olgem heas arvamises rahva hää
lest ja selle hääle kandjast, ka selleks ko
hustab meid jõulutulek.

W. Kuljus.

Kõikidel aegadel riietub Issand inipaganliku püha pühitsemise kristlikkudes

ja selleks määrati päikesejumala sünni

se raamidesse, andes sellele ristiusule
kohane sisu. Kristuse tõsist sünnipäeva
aga ristikogudus ei tunne. Kunas Kris
tus tõesti sündis, on täiesti teadmata,
sest sellel ajal ei olnud viisiks laste sün
dimist raamatusse üles kirjutada. Aas

päev, 25. detsember. See püha sai seega

tate jooksul unus vanemail isegi meelest,

Meie rahvas omandas jõulu nime
standinaawlasilt. Eiandinaavia sõna
„jo!" ehk „gehol" on Soomes „joulu",
Eestis „jyulp" kuju võtnud. Vanasti

millal laps sündis, kui see ei juhtunud
mõnel erilisel tähtpäeval. Ka ei olnud
sünnipäeva pidamine vanemail aegadel
moes. Pooltuhat aastat kulus enne, kui
Kristuse sünnipäeva pühitsemist peale
hakati mõtlema. Ristikoguduse algaega
del erines kristlaste kalender paganlikust
selle poolest, et 1. jaanuari asemel aasta

alguseks 6. jaanuari peeti, mil ühtlasi
uue aja alustaja, Kristuse sünnipäeva
pühitseti. Seega peeti Kristuse sündi
mise tähtpäevaks neil varemail aega
del 6. jaanuari.

Neljandal sajandil loobuti 6. jaa
nuari Kristuse sünnipäevaks pidamisest

askeldusist maale, Wiru-Tartu piirile,
metsakolkasse, mis eemal 45—50 versta

iga aus nimi võib edaspidi mureta

mas, ja ainult armastusest sira

Lahke lugeja tulgu minuga kaasa

aastat viiskümmend tagasi; tulgu linna-

kõige lähemast linnast, 20—50 versta
kirikust — siis vahest polegi read talle

vaid — Jeesusele; ja tema t o o n-

väljale. Iseenesestki mõista, et sobib.
See loom on gröönlasele omane ja ar

T. M. F.

häbematum: ta koputab igale uksele ise,
ei kao ega lagune suurtesse sõnadesse

Just selle rahutu „w a r g a" on Is

Teie küsite, kas hüljes sobib petlema

vastu võeti.

sealt «kõige rahvale". Ajakirjandus on

sand valinud oma ingliks, nagu ta
vanastigi kavala Jaagupi Iisraeliks
õnnistas ja jättis varju Eesawi aususe.

Kuidas meil jõuluid

idamail uue nime, kuid jäi sisult pea
joontes paganlikuks, õigemini — krist
likkude kommete kõrval kestsid paganli
kud paralleelselt edasi. Sedasama näeme
põhjamailgi jõulude pühitsemisel.

kestis jõulude pühitsemine paar nädalat,

umbes kolmekuningapäevani. Risusu
aegadel lühendati püha ühenädalaliseks

ja veel hiljem neljapäewalistks. Rootsi
valitsus määras 1722. aastal jõulu pü
hitsemise 2 päeva peale. Pärastpoole
võttis kirikki kahepäewalise pühitsemise

omaks. Rahvas aga jäi nelja päeva
juure, seda hiljemini 3 Päeva peale lä
hendades.

Nüüd vaatame, kuidas pühitseti jõu
lusid vanemail ja vähe hilisemail ajul.

ha tuli. Ja juba lumega hakatt valmis
tama jõulude vastu. Aeda pandud sea
põrsas weristati, worstisooled puhastati
jne. Oi, see seatapp oli isegi suur-sündmus! Mäletan, tuli nürihalli habemega,
kurja roaatega „onkel" hommikul vara
tuppa, suur väits puusal, ja kõneleb isa
emaga kahtlast juttu weristamisest-tapmisest. Ka käänab näo koiku poole, ühesambaline säng nurgas, kus meie kolme
kesi, kõige väiksemad, teki all hinge tagasi

hoides kibelesime. „Kas need väikesed
ka jõululaule oskavad?" küsib weristaja-

Mihkel. — «Oskavad ikka, oskavad,
onkel, mis siis?" — «Nojaa, mis siis,
muud midagi! Kuid kes et oska jõulu-

salmi — see sea selga ja vitsu!" —
„Jäta see aasta — on veel väikesed tei

sed — tuleval aastal, olgu siis! Need
kaks, mis juba üleval, need oskavad!"
Minule müksati teki all küünarnuki
ga, et kord on käes, kui mitte tänavu,
siis tuleval aastal ikka sea seljas vitsad
vastu võtta (olin ju kõige vanem kahest).

Mindi rehe alla ja warstt kuuldus
tuppa sea hale nutt. Weristati. Kanti
tuppa ja algas puhastus. Weristaja
vaatas ja küsis juba mind nimepidi. Oi,
kuis jooksid sipelgad üle ihu! Nüüd lä
heb lahti! Wanem õde-wend ütlesid oma

salmid vurinal ära — ka näitasid nad
isale ja võõrale onule peerutülb seapuhastuse juures, seega pääsesid wttsakaüstusest,

Piilun teki alt — vorstid! Aval
dan seda rõõmu ka teistele. Kliid öde,
peerutulega, ütleh: «Jah, sinul?!" Dsristaja aga hüüab: „Loe jõulusalm, mui

du ei saa!" Sain «Neil karjastel väl
jal" öeldud, oldi rahul. Jäin PekHmata
sea seljas. , .

Meie tunneme kaht kommet .— jõulu

Oli meie pyyl Min? luul;

puud ja heinte ehk õtgcbe tuppatoomist.

«Millal jõudvad jõulud kätte,
(Järg 5. lehek.)

(Järg 5. lehek.)

vad.

Johahim Ähkenptthk.

Kus lellenaine on? küsis Jüts ja
laga kõntsast põrandat kaapides jutujät

Miggpokt.

kuks.

— Tea, kus ta laterdab, vastas

Pühadejutt.

taignasõtkuja, nüüd juba eesriide taga.

— Võta nüüd kelk ja mine too lellelt
morstipainapakk, ütles eit, kellel oli kibe
nõu hakata pühadeks põrandat küürima

— Eks ta lugijat läinud kuulama.
Wennad, või mis... seletas vorstitegija,
lõpetanud soolikasse puhumist, ja maigu-

jn kõike ülearust kolu toast välja kraa
mis, väikesele Jütsile, kes voolis worstipnlki. — Pulki on nüüd küll. Aga meil

tas huuli.

— Aga kus lell siis on?
— Lüpsab laudas lehmi.

ei ole painapakku, ja painapakuta ei saa

Jüts läks veel talu võrra edasi.

ajada vorsti rõngasse.
Ruttu ajas Jüts kasukakese selga,
tõmbas toobised kindad kätte, viskas
telgunööri üle õla ja hakkas pooljoostes
minema juhatatud suunas. — Jõulu eel

Siin pesti põrandat. Kange lehelise ja
sooba lehk lõi ukselt vastu.

— Tere!

— Tere, vastati muheledes.
— Kas teil worstipainapakku on?

peab olema väle. On tulemas jõulu

—Mis!? Worstipainapakku! Tüd

vanad ja kõik niisugused onklid, ning

ruk, kes, paljad põlved õieli, tõmbas

pealegi aeg oleks muidu kole pikk.

dasid pesud pikkadel nööridel. Kuski

märja kaltsuga üle ligase põranda, puh
kes lõkatades naerma. Kuid perenaine
pani käe ta suule. Ja seda tegi ta hästi,
kuigi Jütsi arvates ta oleks võinud seda
veel kõvemini teha.
— Kas teie ema hakkab täna worstt

kuuldus pussitatawa sea kisa. Karwavõtmise veed aurasid. Läweesistele hange
dele oli üleöö kasvanud ilusaid koonus-

pakku võtma, kuid neil polnud omalgi,

Lell elas teises küla otsas. Külavahetpidi liikudes võis panna tähele üldist
jõulueelsete askelduste palavikku. Kohati
oli nõgi-Tvomas paisanud lumisele teele
laikudena nõge. Õunapuude vahel lipeu-

tegema? küsis perenaine.

— Jaa. Saattski mind lellelt paina

kuuski. Peamiselt igal majakorftnal
tantsis paks suitsust jõuluingel. Kõikjal
levis rasva ja kõrvetatud siguri vingu.
Teel liugles heina- ja puukoormaid. Pü
hiks varustati end kõigi tarvilisega.
Jütsi minnes kaugemale külakoerad
muutusid võõramaks ja Ligedamaks. Ise
gi kallale kippusid, ja tal tuli endakaitseks

tublisti keppi wibutada.
Lellel oli suur lapsepesuwann kesk

põrandat ja pooleni täis verist tanguputru. Uks lellepoegadeft, warukad küü
narnukini üles kääritud, ajas kamaluga
verivorsti putru täispuhutud seasoolika

otsa pistetud plekktrehtrisst ja toppis
pulgaga tagant.

— Ma tulin teilt painapakku võt
ma, raporteeris Jüts.

— Mis painapakku? küsis worsti.tegija vesise suuga.

juhatasid siia.

— Meil on neid paar tükki. Oota,
ma vaatan, sõnas peremees, kes tulles
rehetoast oli uksel olukorraga tutwune-

ttiDiloftli mtama JiW Entl" >« Jlotmile W iõgiumam lilli.
— Worstipainapakku. Painapakuta
ei saa ajada vorsti rõngasse. Kuidas sa
ilma teed?

— Ma teen trehiga, vastati väära
mata tõsiselt.

Wanem lellepoeg, ülepea jahune, lük
kas taignast käega nurgakardina kõrvale

ja õiendas oma valge koonu õpetavalt
lagedale:

— Tõega, meil ei ole painapakku.
Näed, et pole. Muidu teeksime isegi pai-

napakuga. Trehiga ei saa pooltki nii

Selle peale ei saadud vastata, sest

nud ja ulatas Jütsile pihku kannutäie
sooja virret. Kobistas siis tarbepuid ja
veeretas lõpuks lagedale rattarummusuuruse pakujupi.

Tähendab, see on siis worsttpainapakk, mõtles Jüts, kuid ei lausunud sõ

rönges kui painapakuga.

worstimeister oli pütist välja venita

— Miks ei saa, kähvas vorstitegija
üleolevalt ja pistis täistopitud soolika
otsad puutikuga kinni ja laskis vorstirõnga kui tursunud vihmaussi läbi peo

nud uue sappkollase soole, selle otsa ava
nud ja väljasirutatud huuled otsast sisse

peaks nägema välja üks worstipaina-

pistnud ning puhus nüüd looklevat soo
likat, nii et see vingus ja Lõrises. Ainult
puhuja otsmikule tõmbus sada kortsu.

Pakk, kuid ette kujutanud oli ta seda kui
dagi hoopis teistsugusena. Aga ju ta siis
on niisugune, see painapakk. Loll oleks
näidata oma teadmatust niisugustes liht

teiste-taoliste juure patta libiseda.

Ei saa, noh! Kui mina ütlen, et
ei saa, siis ei saa! — Mine too tõiftrelt
painapakk ja ära jända selle trehiga! Kes
neid nii sööb!

— Kas tõistre! on painapakk? küsis

Jüts.
— Mine aga küsi, neil on; ega ne
mad täna worstt ei tee, küll nad anna-

nagi. Ta õieti ei teadnud, mismoodi

sates asjades. Ta hoovas «painapaku"

kelgule, tänas ja hakkas vilet lüües
koju poole liikuma.

Johahim Ahkenpahk.
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Millgfi Saan AWille.

Kõige loetavama ajalehena

ltPÕhja Eesti"

Rahwaerakonna 25 aasta junbeliaklus »,)lmarises."

„Jlmarise" ruumikas saal oli pühapäewal, 21. dets. täitunud
tuugil rahwast. Rahwaerakonna Narma komitee poolt korraldatud
erakonna 25-a. tegewuse mälestamise õhtu kujunes auawalduseks meie

suuremale riigimehele — Jaan Tõnissonile, kes erakonna juubelrpaewaks oli kohale sõitnud ja siin pikema kõnega esines.

Jaan Tõnisson — erakonna juht ja kandejõud — maalis kujuka
pildi sellest üle weerandsaja-aastafest ajajärgust, mil temal ja ta mõt
tekaaslastel tulnud tegutseda eesti awalikus elus ja wõidelda oma
rahwa parema tulewiku eest. Paar tundi kestnud kõnes oli muidugimoista wõimata peatuda selle pika ajajärgu üksikasjade juures, kuid
mana tegelane märkis hoogsas kõnes siiski tabawalt ja uudiftpakkuwalt need tähtsamad momendid meie rahwa enesemaksmapanemise

wõttluses, mil kaalul oli meie rahwa saatus ja otsustada tema elu
küsimus. Reil momentidel tuli rahwa huwide eest walwajail tegut

seda otsustawalt. Ja see mõjus niG selle tõttu ainuüksinda
ongi meie rahwas jõudnud murda takistused oma arenemisteel.

elles elutungi on, see ei anna alla ilmawõit-

luseta." — tähendas ivana hallpea rahwajuht, kelles weel praegu
tundub tugewat wõitlustungi ja sisemist jõudu seista oma rahwa huimde eest walwel.

Kõigil meie rahwa eluawalduste aladel aastakümnete kestel juh-

trwalt tegew olles tunneb Jaan Tõnisson sügawalt meie rahwa hä

II aastakäiku alates
on saanud Narva ja Alutaguse mõjukamaks
häälekandjaks.
Kõrgemal kitsarinnalisest parteipoliitikast seisev ERAPOO
LETUS, ÕIGLANE avaliku elu hindamine, soe suhtumine kõi
gele sellele, mis ÜLDSUSE huvides õige ja tarvilik — need
põhimõtted on määranud «Põhja Eesti" ideelise suuna ja sisu
ilmumise algusest peale. Neile põhimõtteile „Põhja Eesti" jääb
kindlaks ka oma teist ilmumise-aastat alates.
«PÕHJA EESTI" ilmub Leo Grand-

bergi tegeval ja vastutaval juhtimisel
-- ajakirjanduse alal vilunud jõudude

ja Narva ja Alutaguse kandvamate
ringkondade otsesel kaastöötamisel.

«Põhja Eesti" lähemateks kaastöölis
teks on kohalikke ja väliseid tüsedaid
tegelasi ja ajakirjanikke: Th. Altro, F.

Annik, A. Aru, A. Bachmann, dir. A.

dasid ja muresid. 1905. a. ärewad ajad, sellele järgnewad surweaastad, suure maailmasõja ja rewolutsiooni keeris, eesti iseseiswuse wõitlus ja majandusliku iseseiswuse kindlustamise töö — kõigest sellest ak

Porkveli, dir. P. Ellert, A. Fedotow, kir
janik J. Jäik, praost J. Jalajas, agr. A.

tiivselt, ennastsalgawalt osa mõttes on jätkunud Jaan Tõnissonil

R. Kangro - Pool, metsarevident 8. Kel

ikkagi julgust ja kindlat lootust, et kõigist raskustest hoolimata wäike

eesti rahwas jääb püsima.

Ajalehe weergudel on korraga raske kokkuwõtlikultki märkida
^ ^ / J. Tõnissoni huwitawat kõnet, mispärast loodame selle juure weel

JAA O N f-j kord tagasi_ Kõnelejat
tulla.terwitati kuulajaskonna poolt mitmekordse ja kestwa
7/? käteplaginaga. Erakonnale ja eriti tema auwäärt juhile üteldi sooje

\v terwitusi ta organisatsioonide poolt.

H ^ Abilinnapea A. Bachmann terwitas linnawalitsuse nimel, õp.

G. Kiwiste — Peetri koguduse, kristliku rahwaerakonna rühma ja

„Astra" nimel, J. Pitsar — Narwa wa kaupmeeskonnalt, J. Lust — kinnis- järgi lõppes pidulik koosolek ühise riigiWstegeliste ettewõtete ja „Jlmartse" waraomanikelt ja E. Pihlau — ajaleht hümniga diwiisi-orkestri saatel,
nimel, K. Ratassepp ütles terwitusi Nar- „Põhja Eestilt". W. Soerdi lõpusõna

Kaal, teatri- ja kunstiarvustaja

der, metsateadlane K. Kerberg, õpe
taja G. Kiviste, Ed. Kreenmann, R. Le
pik, II. Lill, J. Lõugu, V. Mustel, adv.

A. Pahla, E. Pihlau, L. Reijo, R. Rubaeh,
magister A. Soom, agr. E. Timusk, kind

ral A. Tõnisson, adv. N. Vildenau, dir.

J Välbe j. t.

«PÕHJA EESTI" võitleb õigla
selt ja erapooletult Narva ja

Alutaguse majanduslikuks ja kultuuri
liseks ülesehitamiseks ning kõigi loo
va töö tegijate eest.

«PÕHJA EESTIL" on kirjasaatjaid
üle Alutaguse, Tallinnas, Tartus, Jõh

vis, N.-Jõesuus j. m. «Põhja Eesti"
sõnumite - osa seetõttu on värske
ja huvitav. Ilmudes õhtul, «Põhja

Eesti" on informeeritud ja informeerib

Raehärrad läklid pübade-pubkutt pidama.
Rahulik jõulu eelne töökoosolek Narwa liunawolikogns. — 1931. a wolikogu juhatajaks
J. Hansiug.
Narwa linnawolikogu 1930. aasta
wiimane järjekorraline koosolek peeti

Restoraanipidajate J. Tamme ja
Ida Ruusi palwe Peetri pl. 8 ja Wiru

19. skp.

tän. 1 asuwate restoraanide üleandmise

Koosolek algas kell 8.20 ja kujunes

likogu juhataja kohale ei tähenda tööera
konna linnawolik. rühma kaasaminekut
praegusele raekoalitsioonile, waid rühm

kohta 1. jaan 1931. a. Joh. Tammele ja

jätwat enesele tegewuse-wabaduse.

rahulikuks töõ-koosolekuks, pikkade sõna-

J. Weberile rahuldati. Jwan Lischajewile lubati awada tee- ja söögimaja

Wolikogu korraliste koosolekute päewadeks 1931. a. kinnitati: 27. jaan., 17.

wõttudeta ja waielusteta. Juhataja-kohal J. Lust, wolinikke alul koos 24.
8-punktilise päewakorra läbiharutamiseks kulus siiski ligemale kaks tundi,

ühes sissesöiduhoowiga Tallinna maant.
nr. 27, kui asutuse omanik ruumid 1931.

weebr., 3. ja 24. märts, 28. apr., 19.

aastal seab korda. Wennad E. ja G.

24. now. ja 15. detsember.

sest walimaste puhul waestelastekohtusse ja wolikogu uude juhatusesse rühmad

Nobelitele pikendati petrooleumi-paagi
all olewate maa-alade rendiaega 13 aas

Koosoleku lõpul wolikogu juhataja
J. Lust linnawolikogu 1930 a. tegewust

pidasid kahel waheajal nõu. Kõigepealt

ta peale.

kokku wõttes tähendab, et see tegewus on

määrati linnawalitsuse esildusel kind
laks tänawad, kus 1931. a. keste! jalg
teed tulewad linna sundmääruse koha

Linna waestelastekohtu liikmeteks
3 a. peale rühmadewahelise kokkuleppe

järele waliti A. Lepp, S. Klenski, A.

selt korda seada. Neid tänawaid on kokku
30, mille nimestiku tõime juba eelmises

Kraan, Ed. Tupits, A. Knude ja F.

nr-is. Edasi wolikogu andis oma nõus
oleku Jaanilinnas asuwa A. Panteleje-

kokkuleppe järele wolikogu uus juhatus
1931. a. moodustati järgmiselt: juhata

wi pärijate kinniswara ostmiseks linnale
algkoolimaja jaoks, kui see kinniswara,
mis 29. skp. Rakweres tuleb sundmüü-

ja J. H a n s i n g (tööer.), E. W e b e r
swähemusr.) ja. W. N a n o (sotsial.) —
mõlemad endised. Walimiste järele se
letab J. Hansing, et tema asumine wo

gile, hinnalt osutub ostuks soodsaks.

Wehrberg. Samuti rühmadewahelise

Auto sõitis taluniku surnuks.
Jäi peadpidi sõiduki rataste alla. Surm oli silmapilkne.
Laupäewa õhtul kellll */s6 jäi Jõhwi surma. M. Kukk tuli õhtu eel laadalt ja
lähedal taksiauto 11*211 alla Kukruse läks jalgsi koju. Jõudnud paar kilomeetwalla kodanik 53-a. Mihkel Kukk ja sai rit alewist Kukruse poole, sõitis temale

mai, 16. juuni, 15. sept., 13. okt., 3. ja

olnud tõsine ja asjalik üldises ulatuses.
Rahupühade puhul on aega olnudki lah
kuminekuid kaaluda ja loota, et järgmi
sel aastal wolikogus ulatatakse leplikult
käed ühiseks tööks Narwa linna üldise
heakäekäigu kasuks. Soowib kõigile wolinikele häid pühi ja uut-aastat, mille jä
rele lõbusas tujus raehärrad lähewad
pühade-puhkust pidama.

saa ka olla juttu miljonilistest kahju

tarvet, tekitada liiva kogumist voolu
kaudu kalda kohale, ega või sellele
kaldakindlustusele saada hädaohtlikuks
ka jääminek.

Ma MtM WWW
WWkS.
(Algus 4. lehek.)t
Esimene komme on wõrdtemisi uus, kuid
teine kuulub kaugesse paganaaega. Pa

ganuse ajal arwati põhjamail, et walgusepüha ajal hinged haudadest tulewad

koju pühi pidama. Neid wõeti omaste
poolt heade söökidega ja jookidega wastu.

Nii mõnigi mees tegi nähtawasti hea
õlle, et trobikonda hauataguseid sugulasi

ja sõpru pühade kohaselt wastu wõtta.
Õlgede wõi heinte sissetoomisel oli aga
see mõte, et ei tahetud walju kära ja sam-

mude kolinaga waimusid ehmatada. Ko

hati heitis majarahwas ise põrandale,
et hingedele woodeid jätta. See komme

on kuni meie päewini säilinud. Pika
peale on aga selle tähendus ära unusta
tud.

Hilisematel aegadel on jõulupuu hei

nad ja õled enamalt jaolt wälja tõrju
nud. Ometigi näib jõulupuu kombelgi
paganuse maiku juures olewat, ehkki
küünlad puu küljes jõuluwalgust ning
ning jõulumaiustused Õnnistegija ande
tähendawad. Puude ehtimine oli läinud

sajandini Eestiski moes. Hiiepuid kau
nistati wärwiliste lintidega. Sedasama
on ka Saksamaal sündinud. Ehted puu
küljes tähendasid ohwreid ebajumaleile.

Saksamaal on jõulupuu tarwituselewõtmine wististi kõige waremini sün
dinud Elsassts. Mingis raamatus mai

nult mõisates. Sajandi lõppedes jõudis
jõulupuu ka taludesse. Seega on jõulu
kuuse põletamine Eestis alles wõrdle
misi uus komme.

mist.

«PÕHJA EESTI" on odav ajaleht.

Tema üksiknumber maksab 5 senti.
Postiga tellides maksab «Põhja Eesti"
1 kuu peale -- 60 senti;

3 « „ — 175 ..
6 « — 340 ..
12 ,. « _ 675 «

«PÕHJA EESTI" ilmub kolm korda
nädalas ja on seega kõige kohase
maks ajaleheks neile, kes igapäev

ilmuvaid ajalehti ajapuudusel või nende
kalliduse tõttu ei loe.

siti wälja Maanaiste Keskliidu rahaline 37.393, 41.362, 42.788, 43.376, 51.589,

loterii. Wõit üks miljon senti lan- 61.005, 68.413, 68.814, 80.807, 99.169.
ges piletile nr. 39.625; 1000 krooni: Peawõidu pileti raamat on saadetud
34.854, 88.595; 500 krooni: 1.159, wäljamaale, seni pole weel selgunud õn20.810, 43.374; 250 krooni: 19.718, nelik wõitja.

23.625, 62.555, 64.106, 71.510; 100 k r. '

Narva turg pühade eel.
Kuused soolases hinnas —Silku ja puid rohkesti.—Müük-ost elav.
Juba esmaspäevane turg oma elavu
sega avaldas kohati jõulu muljet. Kuus

Rohkesti oli käsikorvidega vene eiti
igasugust jõulu-delikatessi müütamas.

vastu hinnad õige soolased, 50 s. — 5 kr.

koort 125 s„ eluskanad-kuked 175—250

ki müügil kaunis rohkesti, ent selle

Kohupiima kilo eest nõuti 50 s.; liiter

nõuti tükist. Teiste kaupade hinnad pü
hade tulekuga veidi tõsnud; nii l i h a-

senti tk., munad 16—20 s. paar. Jõhvi

maliha 50—60 §., lamba- ja vasikaliha

nud; kilo võid 200—225 s„ juust 150—200
senti, taimevõi 55 snt 400 gr.

kesti silku, hinnad odavad. Silgu kilo
15 s. Muud kala õige vähe. Lutsud 65
senti ahvenad 90 forellid 2 kr. 50 s.,

särjed 20 s. kilo.

kad 15 s. liiter.

Ka v õit urul hinnad veidi tõus

Jõulu-eelne puuturg kaunis ela-

vusrikas. Puukoorina eest nõuti 5—10

krooni.

/Ulllllll piwfiiw*
ILaada-sõidu werine tagatipp Jõhwis.
Laupäewa õhtul sõitis Jõhwi laadalt

koju Püssi wallas Metsawälja talus
elutsew Otto Rormak, 34 a. mana. 3 kilom. Johwist jõudsid talumehele järele
4 meest, kes hgkkasid tüli norima. Normak andis hobusele piitsa, et pääseda
meeste küüsist. Tundmatud kihutasid põ
genejale järele ja said tema pea kätte.
Pikema jututa lõi üks meestest Narmakile noaga selga sügama haawa. Haawatu kaotas meelemärkuse, ta leiti hil
jem merisena sõidukilt. Haawatu toime

wasteliidu kalendri järgi, kui see kord
makswusele tuleb.

tati Tallinna haigemajja. Pussitajate
tabamiseks alustas politsei juurdlust.

1. diviisi orkestri piikade-kontserdid
Narvas.

1. diwiisi orkester mängib 2. jõulu
pühal Wõidupuiestikus kella 12—* 1/22
püewal. Järgmisel pühal, 28. dets. or
kester mängib Wõidupniestikuü sama
ajal.

Jõuluks tehti ikka õlut. No oli ka
õlu: paks ja rammus.
Jõulupühadel pidime lugema kõwa
häälega Piiblit. Wanemad lapsed ennem

Mainisin alguses, et Kristuse sündi
mise kuupäew on teadmata ja ka jõulu
kuusk ei taha olla mitte Lutheri poolt 16.

Kuidas meil jõuluid vastu võeti

üür (Algus 4. lehek.)

ja nooremad järel. Piibli lugemine oli
mulle meeldiw. Iseäranis juutide wägi-

sajandi alul mingi waga ilmutusena
üles leitud, waid hoopis hiljemini, ni
melt 18. sajandil, Saksamaal tarwitusele tulnud. Seega ei taha ma aga

„O m a käega kaunist wõtta!"

tnkid, rebaste kinnipüüd, eeslilõualuuga
sõda jne. Lugesin raamatu kaanest km-neni läbi.

Kristuse sünnipäewa mälestamist naeruwääristada, waid esitasin mõned andmed

„Et saaks lapsed üya pma —

Ja seda oma käega kaunist wõtmist
jõulul wanemad ei keelanud. Muil ajul
aga anti jaokaupa lihaosa kätte. Leiwaliistu peale. Taldrekuid nuge-kahwleid
tol ajal ei olnud nähagi.
Juba jõululaupäewal toodi jämeda
mad worstid aidast tuppa, asetati ahju-

nitakse seal jõulukuuske 1604. aastal.
Luterlaste arwamine, et usureformaator
Martin Luther selle ülesleidja on, ei pea

selle kohta, mil teel jõulude ja seega
Kristuse sünnipäewa pühitsemine 25.
detsembri peale langes. Inimesele, kel

paika. Ometi on ka Saksamaalgi jõulu
kuuse tarwitusele-wõtmine wäga aega
pidi lewinud. Kirjanik Goethe nägi jõu
lupuud Lepzigis esmalt 1765. a. Berliini jõudis see männi näol 1780. aas
tal. Meie maale jõudis see pruuk alles

selle mälestuse pühitsemine kallis on, ei
ole sugugi waja kalendaarseid täpsusi,
waid jöulumüsteerium on sama kena

kusid. Olid seal maukas kah, küllaltki kõr

Gregoriaanuse kui Julianuse kalendri

Ühtlasi tehti korraldus õled-heinad
tuppa tuua, kus peal sai uperkuuti wisatud; „passt" löödud ja ükstest heinte

läinud sajandi esimesel poolel, esialgu ai

«PÕHJA EESTI" toob värskeid pilte
kodu- ja välismaa sündmustest, taba
vaid karikatuure Havelt, Tiituselt j. t.
ja annab suure hulga huvitavat luge

(Meie Tallinna kirjasaatjalt traaditeel.)

alati juurdlust.

dest ühenduses sellega. Kaldakindlustus on täitnud seni temale pandud ots

vitajate - tagamaa Alutagu-

Tallinna st, 22. skp. Eile loo- 1.770, 3.405, 7.786, 10.319, 14.314,

kule otsa. Õnnetul purunes pea auto
rataste all, mis tõi silmapilkse surma.
Laip toimetati Jõhwi, kuna asja kohta

suurvesi ei ole tekit anud kal
da kindlustuse kokkuvarise
mist ega vigastust, seega ei

tusettevõtted leiawad laialdase tar

Maanaiste Keskliidu loterii peavõit langes piletile nr. 39.625.

65—75 s. kilo. Kalaturul eriti roh

Meie lehe teisipäevases nr.~is ilmu
nud sõnumi kohta Tõrvala kaldakindlustuse lagunemisest on selgunud, et

suurel arvul Narvas ja ka Alutagusel.
«Põhja Eestis" kuulutades äri- ja töös

Värske miljoni-võit pühiks.

Wolbon, 21 a. ivana.

Tõrvala kalda kindlustus korras.

«PÕHJA EESTI" on kohalikuks
kuulutuseleheks, sest ta levib

©80000000!©000000000

turul nõuti sealiha kilost 1 kr., loo

seda küll, kuid teelt kõrwale minnes libi
ses jalg ja ta kukkus maha. Juht ei jõud
nud pidurdada sõidukit ja sõitis taluni

nurk põnev ja väärtuslik.

Kõik tellivad ja loevad „Põhja Eestit"! «Põhja
Eesti" iga Narva ja Alutaguse kodaniku lauale!

järele sõiduauto, mida juhtis Ewald

Juht andis signaali. Mees kuulis

oma lugejaid kohalikest, kodu- ja välis

maa sündmustest kõige esimesena.
PÕHJA EESTI" juhtkirja-osa on as
jalik ja õiglane, joonealune realt ande
kail! följetonistelt alati huvitav, jutu

järgi pühitsetult, ehkki mõlemi wahet on

2 nädalat. Ja wististi pühitseme kord
samu pühi niisama rõõmsalt uue — rah-

kcrisele, kus nad wisisesid, sustsesid ja paa

benud asetati kartulitega pannule ja
ahju.

alla maetud.

Jõulul, iseäranis esitnesel pühal, ei
tohtinud lapsed külla joosta — pandi
wanad höbuse-rangid ehk pastlad kaela.
Sugulased käisid wastamisi ikka külas.

Ei tohitud jõulul kurja wanduda, ei
sõimata, roppe laule laulda ega ka pur
ju juua.
Jõuluid oodati kui midagi suurt pü
ha. Pandi puhtamasse rõiwusse, käidi
wihasaunas, koolitoas, kus koolmeister
jutlust ütles, jõukamad sõitsid ka hobus
tega kirikusse.

L

Olr. E8

»fl I u i a g uss r E I u"

üür

Suurejooneline esietendus!!! Vene elust Esimesel ja teisel pühal. 25 ja 26 dets. Suurejooneline esietendusilt Vene elust.
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Peaosades kuulsad Saksa näitlejad:

Magda Sonja, Frltz Kortner,

KSnetraat 2-44.

Esimene heiigrotesk hiirekese,, Mi kki'ga.

Verner Pittschau j. t.

Algus äripäeval kell

.Mees piitsaga*

4.30 p. I. pühapäeval
kell 2.30 p. 1.

Draama tihe endise võimukandja elust.
Film, milles näeme endiste suuruste elu, nende pidustusi ja suuri paraade, meeletuid orgiaid ja elamusi.

Pääsetähed 10-50 s

27 dets. Kolmadal pühal ja edasi.

Veetlevaim filmitäht

Täna öösel... võib olla...

Jenny Jugo

tunnustatuim filmi koomik Tallinnas

Siegfried Arno

Mida ütleb Saksa ajakirjandus filmi kohta: 8 UHR-ABENDBLATT Oma lööklaulude ja säravate situatsioonidega rahuldab see haruldaselt kordaläinud film
ka nõudlikumaidkt... lööklaulude muusika alati leiab teed meie kõrvadeni. B Z. AM MITTAO ... juba esimestest piltidest veendume, et see film on tehtud
tõesti hästi... ja kui ühe meeleolufilmi üle naerame, et pärast selle üle mitte kahetseda, et naersime, siis on ta täitnud oma otstarbe...
DEUTSCHE TAGESZEITUNQ. ...Selle filmi edu peitub lavastajas ja mängus... Üks ilus idee, mis pakub tuhat võimalust... Jenny Jugo on selles filmis era
korraliselt hea... publik oli vaimustatud.

ja oma tembutisis järeie-aimamatu

Fritz Schulz
tujuküllaseimas hea meeleolufilmis

jõulupuki!

"Rõõmsaid
!

END. R/S. |

26. dets. teisel jõulupühal
Tuletõrje ühingu heaks operett

Kolmandal jõulupühal, 27. dets.
„Heakorra Seltsi** heaks

HIIS tihket

„Libahuiii“

— Algus kell l/28 õhtul. =

j Posti tän. 58. Telef. 109.

Miilis kalja Ilma patendita.

i

S Aguli tän. Telef. 2-94.

Lisafihn.

Toila peod.

Eesti Seemnevilja Ühisus.

„SILVR“ puuhoov

II.

JUUKSETÖÖSTUS

500 liitrit müügi-mär)ukest läks Vaivara mehele kalliks maksma.
20. skp harutati Jõhwi rahukohtus rit kalja ja müünud 5 senti kilo. Pole
Waiwara elaniku W. Sälliku süüasja, teadnud, et ka kalja ei tohi walmistada
Teda süüdistatakse kalja walmistamises ilma patendita. Kaljategijale kohtunik

PRIKS

Jõhvis. Narva t. 5.

müügi otstarbel. Kaebealune tunnistas mõistis 60 kr. trahwi ehk 2 nädalat areseud ka süüdi. Ta meisterdanud 500 liit- ti, peale selle weel 30 kr. patendimaksu.

Hotell „New-York“

Vargad „hankisid“ pühade-kraami.
Võõrastemaja 36. Telef. 99.

K. ABELOV

Sissemurd Ed. Supi kauplusesse Puru kiilas.- -Kaupa ja raha 200 kr. ees!
varaste saagiks.
Oöl wastu pühapäewa murti Jõhwi mise järele üle 200 krooni. Kaupluse kui

Jalanõude kpl.

Kaubamaja. Jõhvis.

Restoran „PARIS“

wallas Puru külas Eduard Supi ka kaupluse omaniku eluruumid on ühe
poodi sisse. Margad pääsesid akna kau- katuse all ja eluruumid kauplusest uksega

du poeruumi ja wiisid kaasa kassas ole- lahutatud. Sellele waatamata omanik
wa sularaha ja laupa, omaniku hinda- sissetungimist ei kuulnud.

Kauplus

JOH. KAIS

Vennad Poljakovide nahaäri aresti all.
Võlakohustuste kogusumma tõuseb üle 3 milj. sendi.
Laupäewal Rarwa kohtupristawr Poljakowide Võlakohustuste kogusumma

Jõhvis, Turuplats.

poolt pandi eelkindlnstuseks aresti alla ulatab üle 3 milj. sendi. Tekkinud raskusi
wennad Poljakowide naha- ja saapa- wennad Poljakowid loodawad lahentmda
äris olem kaup \a , aul Poljakowi km- kokkuleppel wõlausaldajatega, milleks
niswara, kus asub kauplus. Wennad laupäewal alustati läbirääkimisi .

SALONG

„MODERN“
Joala tän. 5.

Jõhvis.

Narva kiriklikud teated.
Peetri kirik.
Jõululaupäeval kl. 6 õhtul jumala

teenistus. Laululehed. Laulab koguduse
laulukoor.

/ pühal kl. 10 homm. Laululehed.

Laulab kog. laulukoor.
Il pühal harilik jumalateenistus.
Laup., 27. dets., kell 10 lastejumala-

teenistus. Laululehed.
Pühap., 28. dets., jumalateen. kl. 10
homm. ja õhtul kl. 6 armulauaga.
Vana-aasta viimsel õhtul jumalateen.

kell 6 armulauaga. Laululehed. Laulab
kog. laulukoor.
Vana aasta öösel kl. 11 „Astra“ juma
lateenistus. Sisseminek laululehtedega

ä 15 s. Laulab „Astra“ laulukoor. Jut
lustab stud. theol. Einar Kiviste.
Uuel aastal jumalateenistus kell 10.
Laululehed. Laulab kog. laulukoor.

Aleksandri kirik.
Jõuluõhtul liturgüine teenistus kõne
ja laululehtedega. Algus kell 6 p. I.
I jõulupühal kell 10 homm. jumala
teenistus laululehtedega.

II pühal laululehti ei ole. Armulaud

on kaetud 28. dets. ja vana-aasta õhtul.
28. detsembril piiblipüha laululehte

rik Jõhvist. Samal päeval kell 3 p. I.

lastejumalateenistus laululehtedega, jut
lustab õpet. Varik. —
Vana aasta õhtul algab jumalateenis
tus kell 6 õhtul, laululehed.

Eesti Nikolai kirik.
Jõululaupäeva õhtul, 24. dets., kell 6
pidulik õhtujumalateenistus.

/ pühal, 25. dets., kell 10 homm. pi
dulik liturgia.
II pühal, 26. dets., kell 10 homm. li

EelpOhsde-bQlielusl Ncrvc-jOe totu.

„Astra“ teated.
III jõulupühal, 27. dets., pidu „Harmoniis“. Algus kell 0,9 õht. Sisseminek

75 snt.

Uuel-aastal Peetri kog. koolimajas

kell 6 õhtul „Astra“ jõulupuu.
„Vaesteabi(i jõulupuu 28. dets. kell 7
õhtul Peetri kog. koolimajas.
Kreenholmi algkooli lastejöulupeok s

eht-petserlikke joomist, mille tagatipuks
oli suuremaid ja wähemaid kakelusi.

300 kr. toetust.
Kreenholmi algkooli lastejõulupun
korraldamiseks annetas wabriku walit-

uarwas oli suurem kakelus laupäewa

turgia.

sus 300 kr.

armulauaga.
Vana-aasta õhtul, 31. dets., kell 6 kõigeöö-jumalateenistus.

Uuel aastal, 1. jaan., kell 10 homm.
pidulik liturgia ja uueaasta vastuvõt-

«Jõulupuu lastele ja pensionäridele
Kreenholmis.
Kreenholmi rahwamajas korraldati
Naisseltsi poolt pühapäewal, 21. dets.,
jõulupuu kodustele lastele ja pensionä

mise-palve.

ridele.

Kolmekuningapäeva laupäeval, 5.

Wabriku walitsuse Poolt annetati

Kristuse sündimise järelpühal, püha
päeval, 28. dets., kell 10 homm. liturgia

jaan., kell 6 õhtul pidulik õhtuteenistus,
mille järel suur veepühitsemine.
Kolmekuningapäeval, 6. jaan., kell 10

homm. pidulik liturgia ja suur vee

pühitsemine kirikus.

Kõigil teenistustel peale koorilaulu

ka rahva laul laululehtedelt.

jõulupuu heaks 150 kr.

„Põhja Eesti" ja „Alutaguse Elu"
järgmine nr. ilmub teisipäewal, 30. det
sembril s. a.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©T©©©

Enne kui ostate astuge sisse

Joala tän. 12.

©

Omuti uputuse-piirkouuas ööl wastu
pühapäewa wesi tõusis weel mõnekümne

ongi tingitud alanemine. Uputusohu

sentimeetri wõrra Stepauowschtschina

eemaldamiseks on kaasa aidanud äkkiline

küla kohal on tõusnud wesi jões üle

sula, mis lobjaku teeb pudedaks ja woo-

3 meetri, Omutis umbes 2V2 meetrit ja

luga edasikantawaks.

Skarjatinas meetri wõrra. Laupäewa-

Narwa linna kohal jões wesi hakkas
pühapäewal alanema. Käre wool surus

meeleolu ärewil. Tehti ettewalmistusi

tee ummistusest läbi, kuna kosest allatujää pidama praegusesse ummistuse pessa
Kreenholmi aitade kohal.

schlaager-tükk.

©

II pühal kl. 4, III pühal kl. 4 päeval
ja kl. 8 6. rahvaetenduseks „Elu aa

©

©
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Pühade puhul olid Narwa-jõe ülem
jooksul kõik wiinapoed tühjaks ostetud.

Omuti saarestiku ummistus on haka
nud pikkamööda järele andma, millest

käiguetend. operett „L innukauplejau (A. Säilik — Aadama osas).
II pühal kl. 8 õhtul esietenduseks
moodne operett „Onupoe g“, „Estooniau, „Vanemuise“ ja teiste teatrite

©

ma kohut.

Cmisii saarestiku kohal ummistus järele andmas. — Ummis
tuse Pesa linna kohal woolust läbi murtud.

Teater.

©

Wäiksemad kakelused likwideeriti oma-

wahel, et mitte hakata muhkude ja Me
riste uinade Pärast heade sõpradega käi

Mli Ilarwa-jõcs alaneb.

Pühade-eeskava Narva teatris.
I pühal kl. 8 õht. opereti-näitejuht

©

öösel, kus pussitati päris „mehe-moodi".

jtaagtapaawrvrB wirrr:amm n—mua

ja -näitleja Alfred Säiliku külas-

Rikkalikus valikus igasuguseid kodu- ja välismaa puudreid,
lõhnaõlisid, kreeme, seepe jne. Uudis-jõuluasjad.

©

ma 5 kaklejat, kes wõeti wahi alla. Wask-

©
©

A. SAVI

rohu-ja värvikauplusesse,

Skarjatinaft toodi pühapäewal Nar

lew lobjak on niiwõrt pehme, et see ei

dega, jutlustab praosti abi õpet. J. Va

©

Viis kaklejat toodi vahi all Narva pokri.
Narwa-jõe-tagustes weue külades
peeti reedel, laupäewal ja pühapäewal
u.n. „Mikola-"päewa. Sel puhul peeti

bits„Peenem härra", ja „Salajane kosjasõi t“.
Teatribüroo.

öösine weetõus hoidis Omuti küla elanike

kolimiseks. Hommikul lakkas wee tõus ja
lõuna Paigu wöis märgata juba wäikest
alanemist.

Kalurite võrgud kadusid merele.
Mõni päew tagasi wiisid Türsamäe
kalurid Prisman ja Uppus räimewõrgud
merele. Järgmisel päewal mindi märku
dele järele, kuid need olid kadunud. Ka
lurite kahju tõuseb 1.000 kroonile.

Surm tuli Peetri platsil.
19. dets. läks linawabrikus elutsew
naistöüliue Marta Laumets linna, et pa

litut osta. Peetri turu ääres kukkus
Laumets surnult maha. Arst konstatee
ris südamehalwatuft.

„Skatingi“ direktsioon soovib oma lugupeetud külastajatele häid pühi!

Meie parimad p ü h a d e - e e s k a v a d !
!. Ülimat tähelepanu ja ülistust vääriv hea film
99

„Toselli serenaad"
(Tema armastus)

Tel. 108.

Armastuse ja kannatuse sügav draama. Peaos. kütkest. Gloria Svanson

..Südame meloodia"
» .n ... n 1, 1 TVtHTA 1> A DT n VIIT V CUTTCPH 1 t
Draama 12 aktis.
Peaos. Iludus DITA PARLO, VILLY FRITSCH j. t

Baiogh Janesi mustlaskapell. Kütkestav pilt

„Kaks südant 3k- taktis11
Parimaid filme tuntud viini opereti järele. ^Kasdakiskuvalt huvitav sisu. Tähelepandav

Näitelaval! Mitmekesine pühade - divertissement alaealiste bajaani-ja shonglööri-virtuooside j. t. kaastegevusel.

Eelieade! Valmistusel linastusele grandioosne tragöödia «AflantiK

Nr. 48

..Alutaguse Elu*

7.

♦♦

Narva Linaketramise
Manufaktuuri ühisus

Purjeriided,
Presentriided,
Puldan,
Kotiriided,
Linased lõngad,

end. parun A. L. Stieglitzi linaketramise vabrik Narvas, ftsut. 1751 a.

Linased niidid.

♦♦

♦♦

NARVA TEATER «VÕITLEJAS*
Jõulupühade mängukava
ESIMESEL PÜHAL, 25. detsembril kell 8 Õhtul

ALFRED SKLLIKU
Linnukaupleja ii

LEENA ANNIKut

võõrusetendus

««

K. Zelleri operett 3 v. Aadama osas A. Säilik.

Matmine 2. Jõulupühal kell 12 Peetri kirikus.

. - 1 Pääse 150—85 s. õpilased 25 s.

TEISEL PÜHAL, 26. detsembril kell 4 päeval rabvaetendusena

Mälestavad sügavas kurbuses abikaasa, lapsed, lapselapsed, väimehed Ja mtuljad.

„Elu aabits**

M- Pagnoli kom 4 v, Pää»a 35 ja 25 senti,
kell 8 õhtul Operetti esietendus

ii

Onupoeg

Jõulu 2. pü&al 26. dets. "Qarmonils"
. Vigastatud Sõjameeste Ühingu Narva osak. korraldusel

Hermann HtmRri j, Rideamene operett 3 v. Ed. Künnocke

Ülilõbus

muusika. Pääse 150—35 s. õpilased 25 s.

Jõuiu nali

Muidugi hää shokolaad nägusas ilukarbis. — Kust saab tõesti hääd ja värsket shokolaadi?
Muidugi spetslaal maiustuste-ärist Vestervalll 2.

Mängib „ROLFS-BAND“ !-!!-! Mängib «ROLFS-BAND"

Georg Stude kuulsad martsipaan- ja shokolaadi jõulukau

KOLMANDAL PÜHAL, 27. detsembril kell 4 päeval

2 rahvaetendust 2

Peenem härra**

ff1
V. Hasencleveri lustmäng 8 pildis.
kell 8 õhtul

Pääse 50 ja 25 s.

^'..Salajane
kosjasõit**
L. Lenzl lustmäng 4 v. Pääse 50 ja 25 s.
Pääsete eelmüük: «Kooli** kaupluses, M. Võhma äris, esimesel
pühal kella 12—2 ja kaks tundi enpe etenduste algust teatri kassas

segaeesUavaga.

Suures valikus:
bad; priima shokolaadi kompvekid ilukarpides alates Kr. 150

Eineleud õlle, veinidega ja pühade maiustustega.

))) Puru (Ihisseltsimajas (((

* I-sel pühal, 25. detsembrid

JÕULUPUU

25. detsembril 193Q aastal.

korraldab Puru Muusika Selts

PEO-OHTU

Eeskavas: I. Muusika, il. Näidend: wMlkumärdi“.

Tants

lavaliste ettekannete ja tantsuga.

Algus k. 1fzB õht, Toimkond*

Teadaanne.

.MlIQd WMllt

A. Tummani näidend 3 vaat.
Lavastaja A. Arry.
Pääsetähed 15 senti.

Erna Linde nali 8 v. Lav. Arry.
Lõpuks tants — k. 3-ni ö.
Pääsetähed: l kr., 75 ja 50 s.
Ainult tantsule 50 senti.

III- dal pühal, 27. detsembril.

Narva fuukaelõikafale

UJ&ing teatab sellega, et töö

pinnad eel pühi kõikides ärides
Ön endised. Et suurt tungi ära

»W

hoida, palutakse austatud töötarvitajaid varemalt ära käia,
Juhatus.

P@o õhtu sega eeskavaga.
Algus kell 8 õhtul. LÕPUKS TANTS. Lõpp kell 2 öösel.
Pääsetähed daamidele 85 ja härradele 45 senti.

!Y?dal pühal, 28, detsembril. Kell 8 õhtul.

PMtade ärasaatmine
kjreva eeskava ja tantsuga.

Pääsetähed terveks õhtuks 25 senti.

Eelteade: Sl. detsembril vanaasta ärasaatmine ja uueaasta

HALLO U!

Kolmandal jõulupühal, 27. X1L 1930.

!l»ll

Maiustuste äri. Vestervalll 2.

Viru tän. 7.
vaid

SmUtEutlPmigifllM.
Austusega M. Rosenberg.

Pühade suurejooneline

ODAV MUUK

kõige suurem ja Ilusam väljavalik elektri lühtreid, iaualampi-

sid, elektri triikrauda, pliitasid, iokkikäärisid ja
veesoojendajaid ning kõiki muud elek-

tritarbeid. Täielik välja
müük alia vabri
ku hindu.

i=rnr ..Elektra“

Enne pühi eriliselt

Suur t. 15.

ÄRGE UNUSTAGE

KELLA- JA KULLASEPA ÄRI
Joala tän. 15.

L. HAIT

Joala tän. 15.

Müüa

Hinnad vÄga mõõdukad.

Tegevad flstra näitlejad ja laulukoor.

3. Jluvõimiemine.
4 Tants. Mängib Rolfs-Barid.

Pilgus kell Vr9 õh‘ul. Sisseminek 75 senti.
Astra juhatus.

Registreeritud autojuhtide
traktoristide ja mootoristide

SUURIM

Algab 29. detsembril 1980 a.

Kursus praktiline ja teoreetiline ja vastab esimese

liigi eksamile. Kaugel elavatele õpilastele pea
korter. õpemaks odav.
Lähemaid teateid saab Püssis h-ra NURK’1LT
tel. 25 ja Jõhvis ..Alutaguse Elu" talituses Turu
plats 1, telel. 4.

Võib ka vahetada vähemalt
poole odavama talukohaga.

saadaval maiusainete — kirjanduse kioskis („Võitleja"
ilupargis) Uuemat pühade kirjandust laste pildiraama
tud jõulu-uueaasta postkaarte jne. Kiosk avatud ala
tes jõululaupäevast ka pühapäevadel kella ll-ni õhtuni.

Maja aastaüür 1800 kr.
Kopli tän. 51-1. T. P.

J. Videvik.

Ühe kuuline

Püssi jaama juures h-ra Nurk i majas.

2üheluut
maja 2
krundil hind 8000 kr.

OHADE

KURSUS
Parim

Jõulu Kink

on grammofon

H. £111
Jõhvis, Turupl. 1., telel. 4.

44

Kontor avatud
kella 7-ni õhtul.

kuld-, hõbe- ja kristallasju.

1. Segakoori laulud.
2. Laulumäng «Lillekimp".

..Ml» lati»tttini töistele

Rikkalikus valikus igasuguseid

Eeskavas on:

ngii

PORTSELAN, KLAAS JA EMAIL KAUPADEST

ill!li ODAVAD HINNAD

vastuvõtmiue.

„Astra“ pidu Harmoniis

tuses ja hindade mööduvuses palun veenduda.

Teatan austatud ärisõpradele et minu pe
sumaja enam ei asu mitte

Algus keü 8 õhtul. Pääsetähed 50 senti. Lõpp kell 3 öösel. Pääsetähed: I plats 50 s. II plats 40 s. Tantsule 50 s.
II- sel pühal, 26. detsembril.
Kell 8 Õhtul.
Kell 4 päeval
RAHVAETENBUSEKS

«Võlglane**

ja kaaluga; Monpasje ja biskviidid mitmekesises valikus;
kakao, halvaa, marmelaad; jõulu õunad jne. Kauba väär

Algus kell 9, lõpp kell ch. Sissepääs 50 senti. Juhatus.

Eesti Selts JlmariseM-)fiaiuetenilusetI

ugu

Teadaanne.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Teatan oma austatud töötarvitajatele, et müün
omas töötoas valmistatud musti kroom-, juht- ja val
geid säärega saapaid 8 kr. alates. Soovi korra! vahetan

saapaid ka teravilja ja veksli vastu.

Võtan tellimisi igasugu tööde peale vastu, töö ja
kraami headuse eest vastutan.

Jõhvis, Kooli tän. 27.

Tallinn

8888888888
Beil leso heina

müüa

suuremal arvul. Kaupa te
hakse koba peal-

Huvere jaam Kivisaare

Aust A. Sirotkin. 8888888888

talu (end., Vaivara mõisa all.)

Nr. 40.

-Alutaguse Elu*

Rõõmsata tõulupUQi!
ELEKTRO-MONTÖÖR

V. GERTS
Telef. 306.

Paemurru tän. 4.

K/m. A. Schmidt

KREDIIT PANK
JÕHVI OSAKOND

Telef. 6.

Jõhvis, Narva tän. 4.

Telef. 19.
Kauplus

G. HRRPSRLU
Telef. 2-60.

Tallinna mnt. 46.

K/m. K. Saar & Ko.

Jõhvi Tarvitajate ühing
Telef. 1.

Turuplats 9.

TOIDUAINETE KAUPLUS

Turuplats.

Jõhvis,

MÖÖBUARl

V. BOCK

Voldemar Lepik

RfIDEKRÜPLUS

T. BACHVAL

Tallinna mnt. 1.

Jõhvis. Narva tän. 32.

Jõhvis.

Alutaguse ^getajate ühing

Piima- ja toiduainete kauplus
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A. ANN1K & Ko.

Jõhvis.

!:

Juukselõikuseväri

Mõisa tän. 18.

Telef. 95.

Narva, Peetri pl. 15-17.

EERO
Jõhvis.

JÜÜKSELOIK RJR

GRAAFIKATÖÖSTUS

R. KRNGUR

A. KARJA

Joaia tän. 3.

Kauplused

Sahu tn. 4.

Prilli tööstus ja kauplus

RAADlO-FOTO-ELEKTRlAR!

A. AMOS

Karl Noormägi

Joaia tän. 26.

A. PALKMANN
JOhvis, Telef. 69. j
Toiduainetekauplus

R. SIHVER
Tallinna mnt. 2.

Telef. 2-45.

Narva, Joaia tn. 15.
Kauplus

Valmisriietekauplus

Kalamarineerimine ja saapakreemi tööstus

Joh. KRIK

Timofejev

R. NIGGOL

Tallinna mnt. 42.

Peetri plats,

Telef. 96.
Lembitu 20.

Telef. 2-82.

Lauamaterjali- ja puude-kauplus

MOE- JR PUDÜKRÜPLÜS

V. FOMIN
Raja tän. 19. Telef. 2-84.

PEETER TEDER

R. KABEL
Joaia tn. 8.

Narvas.

Telef. 2-66.

J. BLÜMENTHAL
Lihakauplus.

Viru tn. Telef. 2-57.

K RUBRMRJR

Mehaanika töökoda

J. Mätlik

Rug. Haidak

Tallinna mnt. 1,

Kompveki- ja biskvüditehas

Telef. 1-00.

Eha tän. 6, Telef. 1-68.

PRODUKTSIOON"

Joh. Kärner

KRIGMflNN
Posti tän. 64. j

KOHVITÖÖSTUS ja KAUPLUS

Chr. Mauer

KUNSTFOTOATELJEE

Riidekauplus M. ALLET

Joaia tn. 19.

Telef 72.

Joaia tän. 9

Telef. 1-44.

Posti tn. 65.

paevapilditööstus

Narva raudteejaama raamatukapp ja kiosk

R. NURM

J. VIDEVIK

RICHARD UNI
mööbliäri

Jõhvis, Sompatee 3.

Joaia tän.

Mineraalvete tööstus ja Livonia õlleladu

Kauplus

Saapa kauplus

B. LANGE

A. VILLERS

A. PITSI

Turu tän. 6.

Telef. 75.

Jõhvis, Turuplats 7.

Telef. 40.

Jo4s tän. 16.

Telef. 24.

Nr. 48

Alutaguse E 1 u*

d.

Rõõmsaid jõulupüha
VÄIKEKAUPMEESTE

ÜHING

Eesti Panga

TARVITAJATEÜHING

J ü L ü“

Narva osakonna Jufjatus ja ametkond
Narva, Linda tn. 1.

Teief. 1-65.

Suur tn. 2. Teief. 14.

Pudu- ja pesuäri

A.-S. TORMOLEN & Ko

Narva Majaomanike Pank

Jaan Essenson

Narva osakond.

Joaia tän. 18.

Teief. 69.

Joaia tän. 26.

Teief. 2-68.

Peetriplats.

VALMISRUETEÄRID

D. MICHAILOV

J. TIITSO

KREDIIT PANK

seebivabrik.

Narva osakond

Hermani tn. 13.

Joaia tn.

Narvas, Rakvere tan. 2.

Teief. 1.

Vestervalli tän. 6.

Lihakauplus

Riidekauplus

P. Vassiljev &ko.
Telefon 78.

Peetriplats, 9.

Teief. 1—34.

NARVA ÜHISPANK

M. HAERDINOV
•!

Joaia tän. 10.

Teief. 86.

Joaia tän. 18, omas majas.

Pagari ja kondiitriäri

Riidekaupiused

G. Rumjantsev
Suur tän. 19.

Joaia tän. 26.

K. SAARNIK

TRÜKIKODA

Tallinna maantee.

M. MINIS

J. ÕUNAPUU

Kohvik ja kondiitriäri

A. ÄRTIS
Suur tän. 24.

RÄTSEPMEISTER

Suur. tän. 10.

SAAPAKAÜPLUS

Viru tän. 7.

Teief. 2-96.

G. ANTIPOV
Riidekauplus

Saapa- ja nahakauplus

JOALA TÄN. 18.

A. OHNO
Posti tän. 51

Andreas Michel
RÄTSEPMEISTER

J. LANKMANN

TELEF. 1-46.

Posti tän. 59.

PEETRI APTEEK

prov. ELBING ja LUHT
TELEF. 1-57.

NARVA, PEETRI PL. 2.

Mees- ja nais- rätsepmeister

J. M. Mihailov
Suur tan. 23.

Balti tn. 6-a.

Jaanilinna apteek

Moeäri

EDUARD VIIKMAN prov. mag. L. BECKMflNN

ERNA ÜUK

Kindlustusselts „ EESTI" esindaja

Joaia tän. 6.

Narvas, Paemurru tän. Nr. 11 kõrt. 5.

Narva, Uusliin 34.

Toiduainete- ja piimakauplus

J. KOPS

„Põhja Kaubamaja"
PAEMURD JA PAEKIVITÖÖSTÜS

Peetri pl. 7-a. Teief. 1-06.

A. EESTI

Kohvitööstus ja koloniaalkauplus

6 es Peetri tän. 10-a.

Haapsalu rätikutekauplus

JOHANNES KALDA

(end. Vakker, asut. 1892 a.)

Posti tän. 67. i ' NARVA, TIIGI TAN. 23.

K. TORO
Joa la tn.

Teief. 2-28.

10

Aparaat mida ootasite

Nr. 48.

«Alutaguse Elu1*
Kõik ostavad

TAPEEDI-, WÄRWI- JA KLAA8IKAÜPLÜS

R. Tuisk, Narva,

majapidamise

on

tarbei d

Malmi t. 5.
Tel. 226.

Soowitab rikkalikus valikus, uutes mustrites ja üliodavate hindadega

TELEFUNKEN 33 W Il Dlisla

TAPEETE JA PORDESID

•»

Alati saadawal parem wärnits, seina-, ja lauapeegüd, tahweiklaas mitmes paksuses, piirituseja õlilakid, poliluurid, tahwei- ja seinapapp, igasugused wärwid ja kõik remonttööde tarbed.
Kamfool pudelite kinnitamiseks. Hinnad odavad.
CpOi4 on müügil olevatest kõige parem nahawärw, katab hästi, ei murene ega lõhesta
nahka; müügil olemas 52 wärwis. Proovige ja veenduge. Nõudke ainult „Era’t".

■•===== ESITUS JR LAVU. ===^-.

kauplusest Peetri tara M.

EMAIL,
ALUMINIUM,
KLAAS,
PORTSELAN,

A. OHNO
Posti tän 51

K0L0NIAAL KAUBAD.

KOHVI,
TEE,

Hind.- Kr. 173.

SÖÖGI,

saapad

kalossid

SERVIISID.

VEINI

3 lambiline võrk-kaugevastuvõtja

Kotikud

PRIIMUSED.
ÕLLEKANNUD.

Helitugevuses, häälestamiseteravuses ning külastuses ületamatu

Aparaat mida peate kuulama !

NAHAKAUPLUS

Posti tän. 51. — i— Posti tän. 51.

Soodne ostukoht kõigile.
Hinnad odavad.

Laske veel täna seda aparaati ostusunduseta endale demonstreerida

TELEFUNKEN-ILMAMARK!

DAAMIDELE

Saadaval kalki viimaseid uudiseid

gQlGILE Joala tän. 8. (R. Kabeli majas). KÕIGILE

Avatud

koloniaal
ja vorsti kauplus

Suurimas valikus mood

uus

said hooaja kübaraid

K. NOORMÄGI

soovitab odavasti telli
miste tõttu välismaa fir
madest

RAADIO- FOTO- ELEKTRIÄRI.
Joala tän. 15. Narva.

Joh. Ilves, Joala tän. nr. 8. (R. Kabeli majas)
Soodsam Ja parem ostukoht Narvas igasugustest koloniaal kaupadest.
Alati saadval värsked Tapa vorstid, iuustu, võid, mu
ne, liha, sprotte, kilusid J.n.e.
Suurimas valikus kõiksugu ]õulu kompvekka Ja prää
nikuid ja jõulupuu ilustust
Astuge sisse ja küsige hindu, siis leiate, et uues kolo

MOEAR1

ERNA UUK,
JOALA TÄN. 8.

TULI HKVITAB KÕIK!

Kübarad 4 kr. alates.

Et tuleohust pääseda kinnitage kõik oma liikumata jaJliikuv varandus
VANEMAS ÜHISTEGELISES ETTEVÕTES

niaal |a vorstlkaupluses on kõige odavam sisseostu koht

Tellimiste vastuvõtmine

värvimisevormimise ja

Harva Vastastikuses Tulekinnituse Seltsis,

Austusega, omanik.

puhastustöödele. Töö\l kroonist alates.

kus kõige soodsamad kindlustustingimused. Selts on 25. aastat edurikkalt tegutsenud,

MOE- JA PUDUKAÜPLUS

sel puhul juhatus ja nõukogu otsustas peale alandatud normi alates 1931 aastast

alandada kinnitusemaksu:

Elefctri-raadio-spordi äri

vee! 40°/o nende kinnituste pealt, mis on 25. aastat järgimööda kinnitatud.

V. Musi

.. 30°/' . .. „ „ „ 20. .
» 20°/° . „ » 15.
„ i5°/° „ „ „ „ „ 10. „

„ 10 /° „ » n >t « 5. ii „ *

soovitab DAAMIDELE käesolevaks
hooajaks suures väljavalikus vilt
ja samet

Peetri plats.

lriiHaraisi viimased moemidl-

itUi/ai ai vi Samuti igasugu

Kinnitusi võetakse vastu:

NARVA ÜHISPANGAS ja NARVA MAJAOMANIKKUDE PANGAS.

pudukaupa.

Jõulupühiks ostab igaüks:

Narva Vast. Tulekinnituse Seltsi juhatus.

T.LAOS

SOOME SPORDIKELGUD rootsi terasest, eesti

ja soome suusad. * KAST- ja KOHVERGRA-

Hinnad võistlemaiud„

MOFONID suures valikus, eesti ja venekeelsed

uudis plaadid. * LAUA LAMBID, kuplid, pir

nid. * PHILIPS VÕRKANOODID.

Kõige parema Jõulukingi saate

Teie välja valida

„Pöhia fflarlaueini TOOslus'

Annab laenusid

Narva osakonnas, Joala tän. 18.
Telefon 89.

Soovitab oma laialt tuntud kõrges väärtuses pu
hastest marjadest valmistatud kodumaa veine:

Pank

■■ Raadioaparaatidest: mmm

LORENZ", .PHILIPS",
„TELEFÜNKEN“,
„TOKO“.

Portvein, Madeira,

Scõerry, Maiaga.

Õuna ja sõstra veine, Parsak Ja vahuveine.

KARASTAVAID JOOK :

Kõige paremad (His Maste»

Selters, Sidroni sooda, limonaadid ja teised

Voiee) gramofonid ja„Lindex*‘

karastavad joogid.

Austusega, omanik J. VEBER.

majade, kaupade ja vekslite kind

Alati kõige laialisem välja

lustusel.

valik kõiksugu elektri arma

Võtab raha hoiule

tuuridest.

Kaupmeestele hinnaalandus

ajakohaste protsentidega ja toime
tab kõiki muid panga operatsioone.

Wiimane

Narva Majaomanikkude Pank on kindel raha hoiukoht,
sest panga tegevuse eest vastutavad panga liikmed

moekarje

igasugustest naiste- ja meesterahva flidreist, sok-

kest, sukkest, lipsudest ja muu pudukaupadest
ainult

— Narva majaomanikud — oma kinnisvaradega. —

moe- ja pudukaupluses.^
Ainuke plisseerlmistööstus Narvas.

Plisseerimine viimaste tehniliste abinõudega.

Pidage meeles, et moe- pudukauplus ja plisseeri- .

mistööstus asub nüüd W
IM
m

Joala tän. 8, omas majas.

NARVA ÜHISPANK

Joala tän.,
oma majas.

TOIMETAB KÕIKI PANGAOPERATSIOONE:

a) Võtab raba Loiule tähtajalisele jooksvale arvele ning maksab boiusummade pealt kuni 9°/o

b) Laenab raha — vekslile kui ka väärtpaberite ning kinnisvarade kindlustusel ja võtab lae
nude pealt 11° o ja komisjoni l°/o. c) Toimetab rabasaatmist ja dokumentide järele raha sisse
nõudmist kõikides kodumaa linnades ja alevites.
Kodanik too^u iga vaba kroon Narva Ühispanka hoiule; rabast, mis seisab, pole kellelgi
katu, ainult liikuv rabu cn väärtus ja Joov võim. Iga väiksemgi summa, mis Ühispanka tuuakse
toob mitmekordset kasu: l, hoiule antud raha annab hoiu-V/<;2) ühispangale annab ta või
maluse mneeie laenu anda, kellel seda loovaks tööks hädaliselt tarvis; 8) laenajal võimaldab
oma majapidamist parandada; 4) meie riigi ja rahvamajandust aitab ta, sest iga üksiku koda

niku varanduse kasvamine on terve rahva ja riigi varanduse kasvamine.
Ühispank seisab eriti loova töö teenistuses ja on kõige usaldusväärsemaks rahahoiukohaks

NARVA ÜHISPANGA JUHATUS.
Vastutav toimetaja! Hans Lill,

flt

Teatan et linad ja takud
mis kuni 1. dets. s. a. minu juurde

A-l „ünoproduhtil0“ amliertiiiitiiiniseb
olid toodud on valmis töödena tagasijõudnud.
Tööde vastuvõtmine uute tellimiste peale kestab.

A-S. „Linaprodukti“ Harva esitaja

Joh. Kaik.

Tallinna mnt. 42.

U, trfidf, Nuru, Btbu tifl. IL

Kellade magasin M. Tsõmbalova
Joala tän. 13.

R. KABELI

JlajyBPe£tN|Iots^|ele|o^268.

Joala tän.,
oma majas.

Suurem valik gramolonl pla
tedesi

Telefon 96.

; Kõige soodsam ostukoht Narvas: kellad parematel
! Schveltsi vabrikutest. KULD. HÕBE. KRISTALL.
; LAULATUSSÕRMUSED, LAUAHÕBE ja kõiksugu KULI

I ja HOBEASJU suurimas väljavalikus.
; ®@ Parim pühade kinkide ostukoht

Eriti odavad hinnad.
Astuge sisse, siis veendute et selles magasinis kellad, kuld

__ ja hõbeasjad on kõige odavamad.

Shot! Matfull ja Matties

HEERINGAID
esimesed Trade margid
Saadaval tervetes, pooltes, ja veerand tünnides.

Hinnad võistlematud Hinnad v6istlematu<

a ftNNIK & Ko.
Peetri pl 15/17. telef. 95.

Sealsamas Shclli esitus petrooleum, beusiiu,

vujMiuJj. V.-V.

