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Üksiku numbri hind 5 senti.

Jlmub 3 korda nädalas
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Toimetaja kõnetunnid

kella li —l.

Talitus ava ud 9- 6.

Kuulutuste hinnad:
veeru millimeeter kuu-

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

lutusktiljel 3 snt. eeskti'jet
10 senti, tekstis 12 senti
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Tellimisehind postiga
3 korda nädalas.
Kuu 60 senti, 3 kuud 175
snt., 6 kuud 340 snt., 12
kuud 6 kr. 75 senti.

Üks kord nädalas iga
laupäev.

Kuu 20 s., 3 kuud 60 s ,
6 kuud 120 s., 12 k. 240 s.

Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja
postlagen tuurid.

II. aastakäik

Jöhwis, ueljapüewal, 24. detsembril 1931. a.

K

Jõhvi valtsidega

Lugejasperele, kaastöölistele ja
ärisõpradele

jahuveski

häid jõulupühi
,.Alutaguse Elu“ toimetus, talitus

Sellega teatame lugupeetud tarvitajatele, et meie Jõhvi mõisa
veski, alates 14. detsembrist k. a., töötab elektriga, tarbekorral 2—
3 vahetusega, ilma järjekorra ootamiseta.

Veski on täiendatud kõige uuemat tüüpi viljapuhastamise,

Narva pangad

pürstimise ja valtsimasinatega, seepärast valmistab sõredat ja peh

met püülijahu, kruupe, tangu, sõelajahu ja igasugu lihtjahu
kõige paremas headuses ja kiirelt.

on avatud
jõululaupäeval, 24. detsembril,ja
vana-aastal, 31. detsembril K a.

kuni kella 12-nl.

Jõhvis, 8. detsembril 1931. aastal.

Kõige lugupidamisega

Omanikud.
Kolmos partii kommuniste fimeerlkost.
Saannnvl elul «eel 300 soomlast-kommunistt Nöuk.-Wenesfe.
Jaanuarikuu esimesel poolel saabub jaamast SSSR'i. Narma jaamas wiibiNarma kolmas partii Ameerika soomlasi' mise ajal ei lubata eraisikutel kokkupuukommuniste, kokku 300 inimest. See par- Lumist kommunistidega. Narma jaama
tii Venemaale minejaid esimesel jõuku- kaudu esimene partii ameerika soomlasi,

Uuendage aegsasti

.MIIM M" teDInM

pühal algab reisi Ameerikast Euroopasse, armult 203 Isikut, sõitis SSSR'i 15.
Narma jaamas korraldatakse soomlastele detsembril [a teine partii, armult 77
eine. Peale einetamist istuwad kõmmu- isikut — 2i. detsembril,
nistid erarongile ja sõit algab Narma

Paberossid lähevad kallimaks.

4
töötute
hässitajat
arreteeriti.
NarwaS wõeti rilgiwastase tegewuse pärast wahi alla töötute „juht" L. Mitt.

AuS aktfiifiseadrrs hakkas maksma.
Eile ilmunud „Riigi Teat." nr.-is

seni müüdi 25 sendiga karp <25 tükki),

awaldati aktsiisimaksu määrade muut

tõusemad hinnas 35 sendi peale. Esi
mese sordi paberosse müüdi seni 35

mise seadus. Uue seaduse järele tõuseb

tuuakasaadustelt wõetaw aktsiis kesk
miselt 30", o. Mõnel sordil tõuseb akt-

iis enam, mõnel wähem. Kolmanda
ordi paberossid, mis enne maksid 15
enti 25 tükki, kuid tollide tõstmisest
audit on müügil Viimastel päewadel

20 sendiga, jäämadki selle hinnaga
müügile. Teise sordi paberossid, mis

senti 20 tükki, nüüd tõuseb nende hind

40 sendi peale. Tõusemad hinnas ka
piibn- ja paberosfitubakad.
Paberosside ja tubakate hinna kal
linemist on oodata paari nädala pä
rast, kui praegused tagawarad lõpewad otsa.

«Põhja Eesti* karikaturist, Vaba
kunstnik Voldemar Peil ja Helene-

Elisabelh Reit man; Vukol Sõroje-

dom ja Anna Jershom; Osarald Persman ja Maria Treiberg; Albert Pillan
ja Adele Poniak; August Uusman ja
Elfriede Teppan; Aleksander Karja ja

Elfriede Sammelselg.

Paari reaga.

Turbiiniritte tõttu Kreenholmi
wanamabrikus 21. skp kõik töölised saa.

dett koju. Töötubades kell N homm.
tööpingid pandi käima mootorijõul.

15 töölisele lõpuarwe 2-nädalase
etteütlemisega anti Kreenholmi wanawabriku töötubades. Enamik neist töö is
test on wabrikus töötanud 30—40 aastat. Lõpu rwete Väljakirjutamine on 2
jaan.

Majalammiitajad-palgivargad
tabati.
Teisipäeval Narma kriminaalpolitsei
tabas Kikerbergi ja Lundbergi, mõlemad
kohalikud elanikud, kes wiimase lumetormi ajal lammutasid Jaanilinnas maja
seina ja wiisid ära 40 palki ja woodrilaudu.

Läinud teiflpüem oli meil kõige lü
hem. Tema pikkus päikese tõusust looja

l mtr. 1 kr. 25 s. Töõtuile jagatakse ahKalopant 4 mehega JBBs kingi.

Narwa-Zõesuust, 23. skp. Kala-

Narwa, Rüütli t. 14

jandus puudustkannatajate heaks õnnestüs kõigiti rahuloldawalt. Valmispakitud

annetistd ja korjajate lahke wastuwõtt
tõestas seda, et kuldne süda oli kõikjal
aruandega kohe, kui täpsem Armaade

poolt peremehe poole.

Kaik varandusi apostliku õigeusu ki
riku nimele.
Eesti apostliku õigeusu kiriku (liidu)
kinnisvarade korraldamise seaduse alusel

apostlik õigeusu kirik saab hulk maranduši oma nimele, neist Vaiwaras 454 r.*f.
suurust krundi, millel asub Sillamäe ki
rik ja kiriku maja.

400 iihakoormat Tallinna tapa*
majas.
Pähade eel moorid maainimest oma
saadustega Unnaturule haruldajelt elamait. Tallinna tapamajast läinud esmas-

päewal Jäte läbi üle 400 Uhakoorma.
Saba ulatas kaugele.

Elektri-, raadio- la spordl-dri.

v. Mast
Narwas, Peetri plats.

Soowitame jõulukinkideks

— ja talvehooajaks —

Soome tõukekelke
ja suuski.
Grammofonid, plaadid, odavad

laualambid, korona mängud
jne. jne.

«Põhja Eesti* toimetuse ja talituse
pere jõulukink hädasolijaile.
i«;o toile kuu kestel puudustkannatawate laste

toetamiseks. Jõulukuu palga osa anti üle pü

Tallinnast tallanahka Moskwasse.
23. detsembril saadeti Tallinnast Narwa laa
ma kaudu Moskwasse Uks wogun tallanahka.
Kuuldawasti lähemail päewil läheb Wenemaale
weel teine saadetis tallanahka järele. Moskwas
tuntakse taüanahast suurt puudust.

Jaanilinnas margad wiisid pliidi.
Mõni päew tagasi warastati Jaanilinnas

Jwan Orehowi maiast köögipliit. 24. detsemb

ril läks Narwa kriminaalpolitseil korda kind
laks teha, et nimetatud wargu e oli toiminud
Parafet Lujchikow ühes Paul Õunapuuga.

jäi umbes üks kilomeeter rannast jäässe

Läbiotsimisel saadi ka pliidirauad kätte.

kinni. Kahel kaluril õnnestus jalgade
alla seatud laudade abil jääd mõõda

80 magunit SSSR'i kaupa Eestisse.

randa pääseda, tuna kaks meest jäi paati.

toodi Eestisse mitmesugust kaupa 21. detsemb

Nöut. venemaalt Narwa jaama kaudu

ril 36 wagunit ja 22. detsembril 44 wagunit,
kokku 8 j wagunit.

Narva notar Rakvere kinnitusjaoskoma sekretäriks?
Kuuldawasti neil päewil määratakse

Narwa notar Jaak V a a b e l Rakwere
kinnitusjaoskonna sekretäriks.

Z. Vaabel on praeguses ametis ol
nud paar aastat ja enne seda ta oli

wal mõeti Tartus wahi alla politsei

T a m m ja keegi Meier.

Tänu kuldsete e šüdametele.

koostatud. Korjandus, mis andis üte

rannast «Ajunud mootorpaat ^Linda"
ühes nelja kaluriga ja rinmewõrkudega

Paadi pääsimiskatsed toimetuse tõõ lõjniitf ei olnud tagajärgi aimud.

poolt Eduard W a s fi l. August

Kell 9 õ:>tul algas astronoomiline taim.
Pae arad lähemad jälle pikemaks, sulase

ha de laupäewal Narwa Lasteabi Komiteele.

jukütet pühadeks tasuta Narma jaamast.

Riigi- ja omawalitsuseteenijate klubi ökonom

Valgas, Võrus ja Petseris 30 minutit.

Zõulu reedel alustali maksuta sooja
de lõnnade andmisi töõtuile. Esimesel

Pühadeks Võimaldatakse hädaabitööbei ottjaile puid alandatud hindadega —

duses hiljuti Tartus peetud töötute
kongressiga, kus L. MM Narma delegaadina esines riigiwastafe kõnega.

heale asjale ette walmistatud. Korjanduse
tulemuste kohta esineb komitee wastawa

Sooja lõuuatoitu ja ahjukütet töõtuile.

faile.

Rõõmsaid jõulupühi!

Riigiwastase kihutustöö pärast töö
tute keskel samal kongressil pühapöe-

kuni ulatus üle 6 tunni Tallinnas ai
nult 2 minutit, Tartus 21 minutit,

„Põhja Eesti toimetuse ja talituse pere ot
sustas annetada oma teenistusetasujt iga kuu

päewal oli Valmistatud toitu 200 söö-

A

teerimist L. Mitt saadeti Narmast
Tartu. Tema areteerimine seisab ühen

Narmas toimunud ülelinnaline kor

Pühade-eelseid abiellamis- Kõige lühem päew, seljataga.
soower

21. detsembril wõeti mähi alla
Narma töötute »juht" Leopold Mitt,
kes elas Rahmamäli nr. 3. Peale are-

2000 paki ja ümargustlt 900 krooni ra
has, näitas, et Võrreldes suuremate lin
nadega kehw Narma oli puudustkanna
tawate suhtes kõigiti heldekäeline. Ka

Kiriklikud teated.^
Narwa Aleksandri kirik.
Zõulu laupäewal kl. 6 liturgiline teenistus
laululeytedega, 1. püha! kl. lo homm. jum.»
teenistus laululehtega. 2. pühal kl. t0 homm.
jum.-teenistus ilma laululehita. 3. pühal kl. 10
homm. jum.-teenistus armulauaga. Samal päe

wal kl. 4 p. l. jiitlustab rkl. õp. Lattik, laululehed. Kell '/r6 õp. Lattiku kõne noortele kogudusemajas, laululehed.

Narma Peetri kirik.
Zõulu laupäewal kt 7. õhtul jumalateenistus,

1. pühal kl. 10 jumalateenistus. Laululehed,
laulukoor. 2. pühal kl. lo homm. jumalatee
nistus.

Narma eesti Nikolaufe kirik.
JSnlu laupäewal kl. 6 õhtul õhtureenistus
litaania- ja leibade-õnnistamifega. Jõulupuu

laululehed. pühal kl W homm. pidulik litur
gia. Laululehed. a. ja 3. pühal kl. 10 homm.
liturgia armulauaga.

Jõulupuud.

Wigast. föjam. ühingu Narwa osak. korraldab jõuiupuu-õhtu inwoliidide lastele 3. pühal
kell õ p. 1. osak. ruumes, Wiru tän. 8. Samal
aja! on ühine teelaud maiustustega. Jõulupuu
korruldam. on osak kindral Laidoneri nimel,
inwaliidide kapitalist saanud toetust 40 kr. Kõiki

kõige kehwemad perekonnad leidsid möimaiuse toetada wäeleid lapsi ja teist abi«vajajaid.

Korjanduskomitee ja Narma Lasteabi
nimel awaldame siinkohal tõsist tänu kõi
gile lahkeile annetajaile, korjajaile weowahendite muretjejatle ja kaastöölistele,

kes aitasid hea asja edukaks läbiviimi
seks kõigilt kaasa.

A. Bachmanu,
korjanduskomitee juhataja.

Z. Metsa talu.
Narma Lasteabi juhataja.
Pütiode-aegne mQngakavo
N«*rv«t teatris.
Esimesel pühal kei! x;zi päeval viimast

korda ..Poliitika". Keü 8 õhtu» operett „Mont
martie’i kannike".

Teisel pühal kell r/s4 päeval „P i s u

h ä n d". Õhtul keil 8 esietendusena operet*
,,Lõbus talupoeg".
K.o»mandai pühal kell Va4 päeval „ilusaim
naistest".

31. detsembril 9 perekonna-õhtu.
Teatribüroo.

Narwa ^Ilmarist" teateid.

1. puhai ke»l 8.30 õht. traditsioonil, jõulu
puu eeskava-osa ja tantsuga. 2. pahal ke J 4
päeval rahvaetenduseks „Mnjonitõbi*‘, keti 8.3 0

õhtul pidu sega-eeskavaga. 3. pühal ke,I 4 p.
rahvaeienduseas „5eaduste köök"; kell 8.öü
õhtul 4-jas valsside-õhiu kahe orkestriga.

9»a>at»idtde rajutüUan- jõazapaS.

on 2-püha» ..IT^rm^niis". Stssetuiea läheb keh
vematele invahidtuele uue-aasta-toe»useks. See

invaliidide jõn u-pali on ig$ aasta rohket kü
lastamist leidnud, loodetavasti -eiab ka tanavu.

Š(autiDe jõalanä»deadi-KHtn.
Narva skautide maleva korraldab „neljan‘
dat" pühal, 28. detsembril, „ilmarises‘ jõuiu*
näidendt-õhtu, mis tähistaks ühtlasi aastas1
tegevust skiuude-pereit lavatöö a ai, nimetuse
au „Narva skautide maleva õueteater" fctte
kantakse V rühma sk »udt L. Vaksi algupärane
3-vaat. jõulunäidend „Jõulutaadi lossis"

wabariigi algusest peale rahukohtunikuks
ja Nar va kinnitusjaoskonna ülemaks.

(osak päris- ja liht-liikmeid ühes lastega

Suusajaam jõuluks

2. pühal 1. jalaw.-rügem. ohwitseride kasii
nos on jõulupuu Narwa garnisoni ohwitseride
lastele.

Narva postkontori asjaajamine
korras.

Punase Risti Narwa osak. korraldas jõulu
puu kino „Koidu" ruumes 120 eelkooliealisele
lapsele elle õhtul. Iga pistke jõulupuulane sai

22. ja 23 detsembril revideeriti posti valit
suse inspektori Pudi poolt Narva postkontori
asjaajamist. Revideerimisel leiti asjaajamine

awati Narwa koitsemalewa poolt 22. skp.

Narwa ühisgümn. ruumes. Praegu on
jaamas 15 paari häid suuski.

1500 jõulukuuske turul.
Zõulu reedel oli Narma turule tooumbes ^500 jõulukuuske. Kuuskede

vlla jäi terwelt kolmandik turuplatsist.
Jõulukuuskede keskmiseks hinnaks oli 30—

^0 senti Eelmistel aastatel pole kunagi

(kuni iõ a. wanufeui) palutakse jõulupuu-õhtust
osa wõtta

koti kingiga.

Narwa majaomanike seltsi jõulupuu 3'.d
lapsele, kelle wanemail wõi eestkostjat! pole
jõudu jõulurõõmu walmistada, 30. s>p. „Jtmarises". Lastele pakutakse meelelahutust män
gude ja laulude näol ning maiustufi-kingikoite.

turul nähtud nii suurel armul kuuski.

Eile oli Kreenholmi wabriku rahwamajas
KNMU poolt korraldatud tõölislastele jõulu

Turu näis lausa kuusemetsana.

puu, millest osa wõttis üle -00 lapse,

korras olevat.

P«H«« jõnlutim pkfib
Kreenbo!mi metereoloogla jaam teatab^
kolmapäeva bommikul keti 7 oit Narvas —
0,8 pügalat külma. Maksimu n-õhmemperatuur
oli — 0,5® ja miinimum-õhutempeat. — 0.8®.
Niiskust õhus 64°/o. Õhurõhumine 763,1 mm.
Sademeteta. Täieline pilvitus.
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Alutaguse Elu

2

jS Seekord on nad waiksemad ja
J?H nL
auaoodatud
jõulud onkui
saabunud.
tagasihoidlikumad
murdu ja
\ peawadki sellased olema, annab
ju ras.e majanduslik kriis ennast köit
jat muda; tusikus, kehwus ja waejus
koputawad paljude kaaskodanike maja
uste pihta, manitsedes mõlsllrkknsele
ning mõõdukusele pühade eelarwes.
Kuiv nad kopuramad la südameuste
pihla, tuletades meele loendamatute
kaaskoüuuue puudust ja haoa, kellel er
ole tööd ja seega womrniu,i muretseda
enestele \a oiuusieie seoa, nuga rga
inunene purarumatult wujav — rgapae-

wasi lerva. Aga kas Jouuuaps rull jlra
maailma amust iahetloama jotjlaalseld

promeeme ja tooma paremaid tmgimusl majanduselus i — muiougi mmeJ

^enmt ou rorgenl slyt. Umves vo a.
pärast suurt, nraalima imuma parrewat joulusunoutust kitjUlav uposiei

duste läbi ei saa maailmakorda uueks
luua ega ihaldatud paradiisi esile ma
nada, kui süda jääb omakasupüüdjaks,
ahneks, ihneks ja ligimese häda wastu

ega teaduse saawutistega. 5Ziit alles

ükskõikseks, järgnegu wõi 1000 dekreeti

gimese hädas, olgu see ihu wõi hinge

ja 100 wiieaastakawa üksteisele. Pari
mal korral mõiks sel teel saawutada

häda, astub Jõululaps ise sinu ette,

mingisugune uus lahenduswiis riigi

sewad käekesed sinu poole, hüüdes kah-

majapidamises.— Kuid inimene ei koos

watanud huultel: Aita mind, nagu

ne mitte ainult ihust ja ei ela sellepä
rast mitte ainult leiwast; tema wajab

mina sind olen aidanud! — Ja need,
kes tema soowi täidawad, kuulewad
kord maailma sündmuste finaalaktis
õnnestawat sõna tema suust: „Tulge
tänna, minu Isa õnnistatud, pärige
kuningriik, mis teile on walmistatud

otsatult palju rohkem, kui seda wõiwad
kapital ja maised mõnusused. Inimesel

on — ja seda tuleb ikka uuesti rõhu
tada nüüdisaja äriwaimust imbutatud
inimesile — ikka ka midagi, mida nime
tatakse hingeks ja millel on ka omad

maailma asutamisest, sest mul on nälg
olnud ja teie olete mulle süüd andnud;

must ja õndsusest meie maisesse puu

egoistlikke sihte taotlenud, tabab kohu

dusesse ja waesusse, et meid hingelisest

ta w, kuid õiglane saatus: Taganege
Minust, sest teil puudub altruism! —
Jõululaps, meheks sirgunud, ütles:
„Tehke enestele sõpru ülekohtusest
mammonast, et kui teie kõigest lahti

rikkaks reha. La Lõi seks põhitingimuse,

ere tecuc meie issanda ^ee,use

ruismi puhtaimal kujul, ilma milleta

prdite rlktaks saama!" — Jeesus

sirutab näljast nõrgad ja külmast lõdi-

mina olen alasti olnud ja teie olete
mind katnud!" Ja teisi, kes siin waid

se;t la tõi siia maailma armastuse, alt

oti, et teie tema waesuse läbi

malat, kui ta ei armasta ligimest. Li

wajadused, soowid ja igatsused. Ja
Jõululaps tuligi kaewa rikkusest, rõõ

'PaiimsKormruse roguou,eie^., ü ja y>:

Knsuije unuu, u uma me parast
on waesels saanud, rui ra ruas

resulteerub ligimesearmastus, altruism.
Sest ei saa keegi tõsiselt arrnastada Ju

elu isegi suurimas külluses oleks maid
wüets kiratsemine, madal ning mõttetu
aelemme kirgedeteenistuses ja saagiahnirsenuses. Jõululaps tõi meile suu

rima rõõmusõnumi, et Jumal meid,
eksijaid, sageli kuri- ja pahatahtlikke

saate, nemad teid wastu wõtawad igawestesse majadesse" (Luuk. 16,9). Ja
wana seaduse prohwet kinnitab seda

sama: „Murra oma leib näljastele ja

pole küll kedagi rhuhadus aitamata jät
nud; oma härda südame sunnil on la
suuri rahwamasse mõne letwa ja kala
ga söötnud, on palju haigeid rerweks
teinud ja mõnesuguseid füüsilisi wigu
parandanud; tuid sellegipärast pole la
cunagl tahtnud sotsiaalseid reforme läbi

lapsi, armastab, hoolimata meie kõlbli.test defektidest, nagu La hea ema
oma paha last armastab, kuigi see te
male sageli südamewalu walmistab.

Palju immeft on, kes seda ei suuda

rõõmu- ning tänuhüäled kostma, mitte

wiia ja sellesisulist dekreete anda. Ja

wõi ei taha uskuda, kuid kadestamiswäärt ja õnnelikud ei ole nad mitte.

enam ülewalt alla, waid alt üles: „Au
olgu Jumalale kõrges, maa peal rahu
ja inimestest hea meel!" —

seda ta on targasti temud; sest 1) oleksid

sellased määrused, korraldused ja lak
sed aastatuhandete wülrel wananenud

ja 2) wälise seadusandluse ja korral

Õnnelikud on waid need, kes seda usu-

wad. See usk tagab neile rahu, mida
ei saa omandada rahaga, ei kultuuri

wii oma kotta wiletsad, kes pelgus on,
siis tuleb su walgus wälja kui koit!" —
Jah, siis hakkawad imeilusad jöuluwalguse kured jälle särama selle maa

ilma egoistlikus hämaruses ja rahu-,

J. Jalajas,

Pühade-eelne äpardus.
Jõulujut.t.
Metsata!» peremees oli läinud linnast
tooma pühade-traaml ja jäänud tagasitu
lemisega hmsels. Mme, et ta olels tarinud

nüüd. Oh, et choopwtt. Tuttaw tee. Mitmedjajad korrad — õigemini, tui arwa-

ta tõrt käigud, mis eiu testes tehtud,
stis on neid sell et reel tuhandeid. Ja mis

\a siis siin enam karta oskatsidti. Juva
sumad lmni wötd öelda, kus miski ese
a>et,ev. Kõik mmmuusedlr tead juba ette

ara. Natteks tead, et seal tee kaanuku
kohal on pimedas tulles, nagu seilaks
keegi tume togu, nagu mees wot midagi
selle »uousi, malta», laed uuult, et maa

ra, lui tähed, sus lohe wowv. Aga kes
on seva teeO uunuö waremgi, see leav,
er pme seat tedagi tartu, on amutt üht
ne munnllu^est post, fenoiaatiga rmvararud, maarajalt pmo soete poieiutuo ja
posti külge naeiututuo zauü, mille wihmas, turnes ja paues^s pteermuo pinnal

laialt waigunuo tuhmunud tahieoega
kirjatud uyeie pooie otsa Ummttmere za
poom N«rma ja molemuo nmuo on
alla ttupsututuo nvomga, mille teruwr-

tuo osutamas leme leije» suunas. See
on koit nu leige, tas toe eht suvuöõl. Ja
kui lord wthm nrjas tauau maha pesev,

kui laudki kõduneb ja pudeneb, ikka wõib

teda näha juba wana harjumuse hoos

juure. Inimestel on palju häda,

dade mahele oli kuhjunud juuri hangi.
Kohati ott tee tõusnud aedadest kõrgemale. Õunapuude oksad, mis ulatusid
tee kohale, jütd looga taha ja saanis istuja pidi kaitsma nende eest oma nägu
ja pead. Tthti otid hanged jügamad ja

puude otste alt läbi, siis oli aetud jäl
jed törwalt mööda- Saanis istuja neid

tuttawa teeli.se silm harjumuse' hoos na
ha teda endiset koha!, nagu seisaks mees

torwaiepottamtst ei suutnud naha, sest
kutgr on ähmane kuuwatge, ei oinud tee
silma paistew ja tal polnud wajagi oma

muud tumoagl, tui tapmisi ja rööwimisi.
Eur nnne sa tea neid karra. Aga tee ehk

oli rüü muam wiimase kiwini, siis oli
ta jeva amutt jumel. Taimel tegi tuisk
teega kümme imet. Wahet tuiskas ta tee
tornenzets, uurtsras tais falaauke, lihwis
kaelamuro^aiö kallakuid ja wahet ehitas

ette mazatürguse ualll ning juhtis tee
yoopls telse lohla. Taiwet pole ükski tee

tullatt tuklam. Saan paiskus ühest au
gust teise, raidus küljelt teilele, ronis lai-

peale ingel, keda Jumal saadab.

nende taheoaj olemate põõsaste ning ae

juundi. Ja kui post isegi kõduneb, nii
et temast pilbasttt ei jaä paika, wõib

kas. Ja tuigr ra hõlmad wuhel leh oi
mad, siis on need ainult tuules llpenduwud otsad. Nn et hilisel tulijal pol
nud hirmu, kuigi wumasel ajal pole

ui saabub püha jõuluaeg, hõl|| jub ülewalt maailmast alla maa

«ma hange orgu. Erüi siin majade ja

pehmed, nn et ei kannud hobust, ehk oli

teettne hirmuoa üksikust kadakast niidul
teekutoat. Ta wõits näha temas jooksjat
tehwt^i ho»mu. Ent see on ainult kada

Olge armulised, nõnda kui
ka teie Isa armuline on!
Luukas 6,36.

y Ta käib majast majja, koputab
iga ukse peale, astub sisse wanade
ja noorte, õnnetute ja õnnelikkude

endisena naitamas ammu tuhmunud sõ
nu ja nenoe all nooli osutamas wastas-

mättal, käed talalt. Zkii on, kui tee on
tuttaw. Eht jälle edasi mõiks wõõras

„Põhja Eestile" ja »Alut. Elule" kirjutanud õpetaja G. Aimiste.

praost.

salk hange harjale, ti samas kukkuda li-

Iatim.

Jõuluingel.

tee tõusnud nii kõrgete, et er pääsnud

tähelepanu pmgmada teekäänakutele, sett

hooune, jäetud wabana, hoidus ise ,õidujütlt. Sõitja mõis tarwilaoa togu oma
wal^sust, et jaan ei kaüuru iüljeu kää
nakutel ja hangenölwadel. Ta oli mures
oskemd parttoe hoiomijega. Igakord pea
le suuremaid wittanusi ja kaUatust loen
das ta patte, et weenduda nende allesolemises. Akuujeas er lahtunud ka mure,

et unustas must ehk midagi toomata,
mwa on maja ja mida oli kästud tuua.

Kui tee oli rahulikum, siis püüdis ta
uuesti tu elada meele, kas ou kõrk toodud.

muret ja waewa. Ingel näeb neid, kes
elawad waesuses ja wiletsuses. Ta as
tub wäikesesse tuppa. Seal isa istub
mures: ei ole tööd ja ema pühib põllenurgaga silmi: ei ole leiba. Lapsed on
näljased ja külmetawad. „Cma", ütleb
kümneaastane tütar, „teistes majades
särawad jõulupuud ja lapsed sööwad
saia. Neil on toas walge ja soe. Miks

meil pole jõulupuud? Miks meil pole
leiba? Miks Väikene wend käib palja

jalu?" Isa waikib. Ema — ja mis
peab temagi ütlema? Ta ütleb: „Kannatage, lapsukesed! Küll armas Jumal
saadab teile ka leiba, wennale wäike-

da. Pingutus ohz*, lpru-tus. Et mõju
nud mivugi. Hovune nugu waawb torrals wt.lstt tuha ja jvogeb wtiMje jõu
gu. Sus murtud mees — leegi jookseb
hobuse tõrmat. Hobune jooksed yumsa
ajugu, aga keegt joobed ta törwat. El
jaa sammugt maha, hoiad ühe käega joo
gast lmni ja jooksed kerge.r nagu iehmiöes.

Tee on lepiku wahet. Kuu paistad
noorte tümewtdlakute wahett nagu läbi

söem. Mees er suuoa jamta, et on hir
munud. Sllmad jäigiwad tundmatu saat
ja wiimsel kui liigutust. See po.e mme-

ne. Pole ta ka toom. On nagu wan,
aga esemelijem. Nagu tihenenud kuumaigus, aga roosakam. Kaob siis korraga

ära nagu maa alla. Kuid amutt mil
muks. Koye ilmub ta retspoor hobust
nähta malk. Jookseb hobuse tormal jam-

ja õnnetud. Kas sa ei tahaks olla
minu saadikuks ja rõõmustada neid?
Seal on perekond: wauemad kurwad,
lapsed näljas. Kas sa ei tahaks minna
ja wiia lastele leiba ja awitada wane-

maid? Leal on waene üksik wana
mees, kellel pole omakseid, ei kodu, ei

peawarju. Kas sa ei tahaks wöimaldada temale öökorterit ja sooja suppi?

Seal on lesknaine, kes leinab oma
meest. Kas sa ei tahaks minna ja te
male paar lahket troostisõna öelda?"

Ja nõnda ingel käib ühe ja teise juu
res, palub ja kutsub: ^Minge õnnetute

juure! Halastage! Awitage! Nüüd on
jõulud. Jumal laseb kuulutada kõigele
kristlikule maail^iale: „„Teile on täna
Õnnistegija sündinud!"" Teie tahate

olla Jeesuse järelkäijad. Jeesus oli
waewatute ja koormatute sõber ja
sinna, kus on pime ja õudne õnnetuseöö, et läbi silmapisarate helgiks rõõmu-

piinawad kahtlused, kelle hinge on pu
rustanud pettumused; leiab abikaasasid,

kes tülitsewad ja wendi, kes elawad
waenus; leiab haigeid haigewoodil ja
õnnetuid, kelle õnne elusaatus purus

mugi maha jäämata. Hoiab üi*e käega
loogast lmni ja jookseb nagu lehwides.
Mees iuruv hambao kramplikult kottu,
pingutab ohje, püüab rahustada peruta-

äärsed tulud nagu wnrustustö mööda.
Hovune ltsas meel kurust. W^hel nugu
norsuhtas, maaras tahu ja pagtls neija
meel hirmsama ajuga. Hallas peaaegu
perutama Mees püudts yvöust rahusta

rõõmu ja rahu neile, kes on kurwad

Ja ingel leiab palju hädalisi: keda

Ega nüüd muud, kui mine tas woi ta
gasi. — Ptüi, kural! Ega nn matsa ko
ju minna. Kus selle lärmi ots. — Aga

gus puvit za pum zootju uu hull. Tee

ja wiletsust. Ta käskis mind wiia

awitaja. Kandke ka teie walguseküri

tanud.

tasin. Pahameelega andis hsbuseie paar
tuust jahmata! mööda kulg». Hobune kar

mind alla maailma, kus on palju häda

sed kingakesed ja sulle sooja jakrkese."

Ütftkuit kobas ta kõik pakid üle. Suhkur
on; rns on; sibulad, sool, rosinad, murijid, küünlad, muiu/etu, reeputt «aapad
on ka. Ja petrooleum! nõu. Mwa ta siis
mõis rull unustada. Peenzaha? Nah, siin
fee nüüd on. Tpruu, peatas ta hobuse.

poore öö aegu pole ju kustki mõtta. —
Ay, mis ma tuhza jubmdan, jahud on
ju rodus. . . Oma nijuoest mast jahma

nende juure ja ütleb: „Jumal saatis

Jõuluingel näeb seda kolk. Aga ta
näeb ka neid, kes on õnnelikud, kellel
ei ole puudust ega häda. Ja ta astub

war hobust. Kuid suma mähe, kui ennast,
juudad ta ruhustada ta hovust.

MütLeb mees, et oleks nüüd joobnud,

siis teme asi. Aga tüma tilkagi pole
laanud, peuie leile, mis poemees andis,
paar pusi. El vmuö ju rahagi muna ostmijets; traaaugi mottts poest raamatu
peate. Ja nuuü nujugune tasstehmatus.
Km |ee vteks tiigi wucastus, ei fiis ho

sära!"

Kas see ingel on ka sinu juures
käinud? Ma arwan küll. Ma arwan,
see jõuluingel on südametunnistus,
mis meile ütleb: „Olge armulised,
nõnda kui ka teie Isa armuline on!"
G. Kiwiste.

matu saatja. Wahel tõuseb koguni üles,
lehwib hobuse kohal nagu ingel.

Püha Jumal, kogeleb mees, s« on
ju inger. Selge issanda ingel. Hoiab
loogast linni ja leh orb hobuse kohal,
roosatas rüü iipendub luules. Taewa pä
ralt, mida see peaks tahendama? Mak

sud on küll maksmata ja wöigu on ka
tue.as, aga on see siis nn hirmus patt?
Põüuiöõtoja waltmistel küll ta ei täinud^.
Hobune jooksis .<eel paar kilomeetrit.

Wasrs sirs lõpliku.t, jäi seisu, ajas end
pusti ja norsahtas. Ingel laskus ta tõr-

bune nu kardaks Jooksed nüüd wigaje.s. Pingutas ohje ju püüdis mõelda

wale alla.

muust.— Ka» siis tõesti unustasin midagi

toomatu? Õtgus jah, miin. Wuna pole

gurid ja tetmused, mis oli sooritanud,
kuid ei leidnud ühestki nii suurt süüd,

ju. Aga ,eva sai ju u-arem wöetud.

nus o.eks wõinud anda põhjust kesk teed

Kärs üks rannamees külas. Pämaplelid

kimbutamiseks. Ta hmg sai täis. Otsus
tas, olgu ehk wanaturi ise, aga nüüd
läheb rmdupidi kokku. Krapsas saanist

o»id puritup tms. Aloõus toobiga ja
müas ooamalr. Kõik ostsid pühadeks.
Ütles tüll, et puhas wabarügi watge,

amutt paar nngi merel temud. Aga
küllap ott see saksa oma, ega muidu mi
odaw.

Nii et wiina ei unustanud, seda on.
Ja tui otsa lõpeb, eks siis sulane ajab
lisaks. Saunas tai ju wadrik hakkamas.

Muud tui tilgutab...

Loom sööstud lagedale teele. Siin

Mees püüdis tuletada meele kõik wi-

wätja. Kahmas. Sai ingli rüü pihku.
See karises kustki. Lükkas ingli saani,
istus ise peale ja andis hobusele piitsa.
Jõudnud koju, er tõusnud enne saa

nist, kui tuldi wastu ja toodi tuld.
Waatas istme alla. Oli üks särgiväbal.
Saanis polnud aga ainustki pakki.

3aki«.

on tuult ja on walgem. Selgesti on
margata, et ei jookse, waid hõljud tund
r~* i'<
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Suund laole Koomikule, äftstlfafr
Lumerohke jõulukuu näib aitawat soodsalt

Kut iga mees omale suusa valmistab, siis saab

kaasa algatusele, mille kaitseliit ja kaitse vägi on
teinud täna aru enesele ülesandeks: panna talve!
köit mehed suuskadele. Propaganda kõraial suu
saspordi vastu huvi tõstmiseks pööratakse tänawu erilist tähelepanu suuskade Malmistamise õpe

ta selle nii odavalt kätte, et kulu ei tunnegi.
Sõiduriist enda käest, millega võid minna üle

tamisele, kuna meil olevad töökojad praegu ei
suudaks loomulikuit täita nõudmist suuskade jä
rele, ja tui nad seda ka suudaksid, stis ei tulda
hinnaga raole. Suusk läheb ainult sel teel liikleu iswahendina moodi, kui ta on oda o. Kursuste
mõtteks ongi õpetada välja võimalikult laiemaid

mist on õppinud puumeistrid, kellel talvel muul

ringkondi suuski valmistama.

Tänavu on korraldatud asjatundjate poolt
juba terve rida suuskade walmrstamise kurtust ja
neist on võetud osa mitusada intmest. Seal, kus
ruumid lubanud, on kursustele võetud ka mitte-

kaitsetiitlast. Kursuste.e on tulnud suurem osa
maalt. Lriti suur protsent niisuguseid, kes juba
puutööd tunnevad. On ka neid, kes esmakordselt

sae ja höövliga ümber käivad. Kuid see pole
takistanud õppimist. Kursustel keegi eksida ei saa,

sest asjatundja silm on juures. Ka on see töö
niiwõrt lihtne, et igaüks saab sellega hakkama.

Suusamaterjali kasepuu näol on meil küllu
ses. Soome kask ei ole sugugi parem. Puu tu
led ostes iga suusa kohta maksma 1 kr. 50 senti.

hangede, nurmede ja niitude.

Kuna kursustel huviga suuskade valmista
alal suurt midagi teha pole, siis on arvata, et
nad koju minnes suuski odavalt hakkavad val
mistama. Rahva hulgas on suuskade kui praktttise tiikumisrusta järele nõudmine suur. Nii on
üks kurjustest osavõtja, kes elas puumeistrin^
Paides tööpuuduses, hakanud valmistama suuski
ja ra ütleb, et telltmist on ülepea kaela. Ka üls
Tartu kursustest osa võtnud Wõru puumeister sai
hulk tellimisi kaasa juba Tartust.

Soomlane ei oskagi maal talvel muidu lii
kuda km suuskadel. Seal tarvitavad suuski nii
noored kui vanad, mehed ja naised. Ka meil ta
hetakse jõuda niikaugele, et suuskadel liikumine
lööks läbi.
Kuidas suuskade valmistamist õpitakse, sellest

pakub ülevaate meie kürwalolew pilt: mehi, noo

ri ja vanu, agaralt töö juures. Keedetakse, kuiwatatatakje, hööveldatakse, värvitakse ja silu
takse. Igal mehel nägus puutüktke käte vahel
ehk kruvipingil Nii hoolega ollakse asja juures...

3000 soome kommunisti N.-Jõesuu kaudu SSSR’i

«Baieri Mussolini” kollitab.

Heifingt mootorpaat kahe mehega Rarwa lahes jääs finni — Paadi
mehed ralnstd 2 kilomeetri pillujeit jääväljast sõidutee randa.

Üielaheretki „paradiisi“ veel tulemas.
R.-I öes ««st, 22. skp. Ööl mõstu

tulla, kuid meri oli paiguti lahti, mis

jääda. Nende tagasisaatmiseks on ka

21. detsembrit toimetati jälle üks salk

pärast mehed ei jõudnud paadi juurest
kuigi kaugele. Järgmisel hommikul oli

lähe kandu Nõukogude Venemaale.
Kommunistid tõi Eesti-Wene mere
piirijoone lähedale Helsingi mootor

ka Narwa-Iõesuu rannast näha, et
Soome mootorpaat istub «vangis",

võimalus olemas. Narva-jõe voolu
rajoonis on meri paiguti jääst vaba

kond Soome kommuniste Narva

kuid ka rannast ei pääsetud paadile

paat. Wenemaale minejad istusid

ligi. «Wangil" tuli ise enda päästa-

Ümber sõndepaatidesse ja aerntasid

mrsets kõik abinõud käsile võtta. Lõ
puks tulid soomlased heale mõttele.
Nad otsustasid mootorpaadist kuni

SSSR'isse. Mootorpaadis olijad hak
kasid Soome poole tagasi sõitma, tuid

see ei läinud neil korda, kuna paat
jäi omaniku ja tema abilisega jäässe

kinni. Paadi lahtipäästmisers tehti
meeleheitlikke katseto, mis aga ei an-

nnd tagajärgi. Suureks õnneks oli
koht, kuhu mootorpaat jäi kinni, Rarwa-Iõejuu rannast umbes paar kilomeetrit eemal, ja seepärast ei kaotanud
soomlased lootust pääsmijeks. Esialgu

prooviti Md mööda jalgsi ranva

kaldani merele kanal sisse raiuda,
mille teostamisele ka kohe asuti. Al
gas raske töö, mis kestis 24 tundi
vahetpidamata. Teisipäeva hommikul
kella 4 paitu jõudtsti Helsingi mootor
paat omaniku ja tema abiltjega Narwa-Zõesuu sadamasse. Mõlemad me

hed olid surmani väsinud. Soomla
sed ei taha aga oma mootorpaadiga
talvekorterisse N.-Zõesu« sadamasse

Kulluiiuaud Harva maa-alustes Uludes.
(šala|eU* otsiv peidetud waranduft
Narvas asutati 4-Uikmettne saiaselts,

kes hallas otsima rootsi tulda Unna
maa-atustest käikudest. Esimene retk maa-

atustesse lailudesse wõeu ette ööl vastu

teisipäeva. Otsijad viibisid terve õö
jalalattudes, kust väljun kella b paitu
hommikut. Kullataewajalel, nagu tuutda,
on ta rootsiaegseid totumeme, mille jä'
reie toodetakse peidetud varandust ütes
leida.

Nagu teada, Narvas on juba vare
malt tuzda kaevatud. Enne maailma
sõda ott isegi asutatud varanduste otsi
jate artell, tes kauemat aega töötas sa
laja linna maa-alustes laikudes. ^Kõige
rohkem otsiti tot ajal artelli poolt peide

tee koopa müürtpootses osas.

Shaw Stalinist.
Bernard Shaw, kes pidas hiljuti
loengu Londonis, iseloomustas sellel
Stattnit järgmiselt:

„Stalin on organi sekretär, mille ta
on ise valinud setteks, et see organ va

Narva Unna all on mitu maa-atust
kaiku, mis ehuamd juba Unna rajumisest peate, 'vaiateid kasutas vanal ajal

Warjaagtd loobnwad ees-

sõjavagi peaterunglmtseks ja taganemi
seks. Samal azat oud ka satateede jume
kaevatud suured koopad, kus houi var

Moskvast teatatakse: Kasutades töö
puuduse suurenemist Laane-Emoopas,

jul raha ja mitmesugust varandust.

enamlased pakuvad välismaa spetsiatts-

Gdj. tegevuse ajat ott ta juhtumeid, et
raha za varandust jäi peidetud kohta

tingimustel. Nii Dom jöetaevanduseo on

desse, kust teldmtue ei ole sugugi kerge

asi, pealegi on Narva maa-utuste lai
kude uidptkkus mitu kitomeeirtt. See
pärast on raha või varanduste leidmi

ohtlikuks.

Ühtlasi on selgunud, et viimaste
kuude jooksul on Kotkast, Helsingist,
Wiiburtst ja teistest linnadest Narva
lahe kaudu Nõukogude Wenemaale
rännanud 3V0V kommunisti. Wäiksewad salkkonnad kommuniste on veel
teel.

õignskest.

ttdeie tööd, kmd mitte enam endistel

valmis võtma vastu 300 välismaa
inseneri, kuio nad peavad asuma tee
nistusse samadet tingimustel, nagu töö
tavad nõukogude oma insenerid.

Iga rah vas on praegu ametis oma
maisele muredega. Kui omal nälg, ei
hoolita pahu naabri kõhust. Kui naaber
tülinaks läheb, lüüakse tollimüür vahele.
Üks on siiski Euroopas, kelle söögilauda
ja meeleolu teiseltpoolt piire jälgitakse
hoolega: sakslane. On ka mõistetav, sest

siit said alguse tülikad nähted, mida ta
valiselt kottu võetakse kolme oskussõ
nasse: majanduslik surutis, rahanduskriis
ja pottitlme sallimatus. Kahe esimese kõr

val hakkab nüüd eriti viimane muutu
mata tähelepanu keskkohaks: kas, millal,

kuidas tuleb Hitler sõimule?
Küsimus näid põnev. Hltleri võimuletulek
Saksamaal muudaks wäga tuntavalt Euroopa

ülopüli. «Baieri Musjolini" enese ja tema
apo|lUte ennustuste järele tähendaks see Sakiamaat õige kahtlastest ollustest imbutatud töök
ottade ainuvalitsust, teisitimõtlejate ülespoo

mist, sojawõigade eitamist, sõda Prantsusmaa
ga, liitlasena Nõukogude Wenemaa, Poola jääks

«pihtide vahele". Rahvasteliit ja igasugused

Abort wiis Erra wallas 23.
aastase aetu hauda.
19. detsembril suri Erca vallas abor
di tagajärjel 23-a. neiu Altide Krantman.

Juurdlusel selgus, et Aliide K. on
elanud vabaabielu Fr. T., 25 a. vana.

opportunist (pmnülane) Tal ei ole kind
lat programmi. Ta katsetab mitmesugu
seid meetodeid. Need, mv osutuvad ka
sutuiks, ta heidab kõrvale. Oma viga
dest ta õpib ja ühes temaga neist õpib
togu Wenemaa'.

ümbruses on hoiul kaitseväe varustust.

ette võtta, kuna see on muutunud

vanast majast, tuid saiaselts on kasuta
nud seda salateed, mis läheb maa alla
linnasadama lähedusest. Müüri ääres on
ta lume peal jäigi naha, samuti ka sala

ja püüti päaseda Hermani kindluse müü

ajud nimetatud kindluse tagapootses ojas,

kust soomlased võivad oma mootor
paadiga Helsingi Lagast pääseda. Ar
vatavasti ei riskeeri Soome mootor
paadid enam meresõite Narva lahte

Surnukeha lahkamist toimis kohapeal
Jõhvi jaoskonna kohtu-umija.

liks ta sekretäriks. vtalin on ilmselt

kuhu aga kedagi ei lasta, sest seues

voolu-rajooni mööda merele viia,

seks vähe lootust.
Salakäikudesse lähevad teed mitmest

tud varandusi Wtttooria basttooni ait

ride alla. KullaiaevaMete on suureks
pinnaks silmas rootsiaegne kaev, mis

ja osalt nõrga jääkatte all. Nüüd
kavatsetakse Helsingi mootorpaat jõe-

KaS tuleb Saksamaal „hltlernatfide" ainuvalitsus?

teised „ nõdrast rahuarmastuiest lekkinud asu
tised pühiiaks muidugi maakamaralt. See wäheweetiew tulevikupilt muidugi õigustab tähe
lepanu, millega wälismaa jälgib hitlerlaste kä

„On päris mõistetaw, et praegusel ajal

rarikast tegewust.

On olnud mida vaadata. Walimtstel mit
mesugustel Saksa osariikides on rahwussotstalistid wõitnud pool hääli wähemalk suure. Nad
tikuwad osariikide valitsustesse esimest wiinlit
mängima, «nn-seal sepitsewad hitlerlased „igaks

Mõlemad on töötanud «Kiviõli" õli-

juhuks' ükstkasjalikke riigipöörde juhtnööre.

vabrikus. Umbes kolm kuud lagast on
Aliide K. jäänud rasedaks. Samal ajal
on Leena Iurtom, 31 a. toona, seleta
nud K.-le, et abordi tegemise läbi võib

Kaklused sotsialistide ja kokkupõrked politseiga

suguwilja hävitada, andes viimasele ka
selle ülesande teostamiseks vastavaid
juhtnööre. Umbes 10 päeva tagast tegi
gi A. K. ise endale abordi L. J. seletuse
järele, mis aga ebaõnnestus. Noor neiu
sai abordi-tegemisest veremürgituse, mil
lele järgnes surm.
Ühtlast selgus, et Leena Iurtom, kes
elab Crra wallas Aruwasno liuas, on ka
endale umbes 2 aastat tagasi abordi tei
nud. Selle teo eest võetakse nüüd L. J.
vastutusele.

just nagu ei huwitakski enam eriti , peaaegu
peremehi Saksamaal". Hitler tutwustab rahwuswahelist pressi oma tulemase wälispoliitikaga.

Kas Saksamaal ei olegi jõudu, mis
suudaks vastu astuda laviinina pealetormavale marurahvuslusele, mis ähvardad maad faseismi aseainena sõdurit-

peaks oidama selgusel, et selles langeb 50 prots.
süüdi maailmamazanduslitkudele oludele ja po

liitilisele sunniolukorrale. Alaailm wõib ühel
hoobil rahwussotsialismi kortoaldada, kui ta
Saksamaad aitab

On kummaline, et Berliinis alati
välismaile hädaohtlik käremeelsus eriti
stis tõstab haatt, tui Satsamaat on wä.
lispottittttsi labiräatimisi oma kohustuste

UUlikus kantsleris Brüningis nägema
meest, kes suudab käremeelseid vaos

toodud sõnad mõningaid t0cva»mõtteid.

hoida. Kantsler oli aga, vastandiks
Hitleri sõnaohtrusele, viimasel ajal wäga

sõnaaher. Wõttis mõnda aega, kuni ta
kokkuvõttes järgmist:

tõttu tekitavad Sarja riigikantsterr eel

Mitte et võiks pidada saksa rahvussot
sialismi eriti tekitatuks välismaa peale
surve awaioajaks. Kas ei ole aga tema
vastu mõnigi abinõu tarvitamata jäe
tud, kuna ta on ta vätlspottmitsett paris
hea trump?

Mis aga puutub puht tegelikku võit
lusesse Hitteri salkade terrori vastu, siis
ei tee see vist praeguses olukorras veel
raskust. Kes on nmuuo Saksamaa, suur
linnu, käremeeisuje taimelavu, see teab,
kui hülgav on Saksa politsei korraldus.
Kelle kasutuses stnimundrittae «Schupoja kes teda valvsalt käsutada ostab, see
on Berliini peremees.

Rnglwiinakauplused on juba olemas
Wasknarwa ja Skarjatina külades. Nüüd

avatakse veel riigiviinakauplus Kriust
külas. Kohapeal arvatakse, et uus wiinakauplus suurendab joomist ja ühes
sellega võivad ka sagedamaks minna
löömingud külapidudel, mida juba nüüd
kaunis tihti tuleb ette Narwa-tagustes
valdades ja Petserimaal.

linna.

ma Saksa rahwale. Kui wälismail ollakse mu
res rahwussotsialisml kaswamije pärast, siis

koorma tergendamijets. dtende kogemuste

desse.

Rarwa suuräri kolib Tal

käremeelsed woolud kasvavad rahva hulgas,
kes 17 aastat on pidanud kohutama lt kannata
ma. Käremeelsuse kasmamist oli eriti oooata
raskete ohwrite tõttu, mida pidime peale pane

mängijate hirmuvalitsusega? Wälismaa
oli harjunud kaines ja teovõimsas kato-

Hitleri ivälispottitika deklaratsioonile vas
tukaaluks seletas välismaa lehemeestele

Wtinakanplnjed wene küla

»Schupo",
Saksamaa kodurahu kaalukeel.

Hitleri haakristja riigikantsler Brüning
(,8'Oevre".)

Hitleri võimuletulek ei ole seega su»
gugi nii paratamatu. Iseasi on, kui kaua
kestab praegune seisukord, mii talle ei
anta vastumürki.

Rudolf Kirschbaum viib oma angroo-

ari Narvast Tallinna üle, kus ta avab
äri Laial tänaval. R. K. loetakse Nar
vas ühes jõukamaks ärimeheks, tes kau
ba ostmist toimis sularahas, misläbi on
temal ka teenistuswõimalused paremad
olnud tui teistel ärimeestel.

Euroopa tsivilisatsiooni püramiid.
Ameerika miljonäri sünged eelaimdused.
Ameerika miljonäri William Harweyd vaeva rad juba ammu sünged

Eesti-Qene piirile asetatakse piiri

eelaimdused. Ta on meendunud, et kogu

märgid.

ülistatud euroopa tsivilisatsioon kõigi

Eesti ja Rõuk. Wene vahelisele pii
rijoonele Peipsi järve rajoonis pannakse
neil päevil jääle kuuseoksad pnrimärki-

deks. Piirimärkide asetamine jääle on
wajaline arusaamatuste ärahoidmiseks
pnriwahejuhtumistel.

Hea kalasaak
Peipsi järvel kestab edasi. Kalapüük sün
nib 15 kilomeetrit rannast eemal SSSR'i
raja läheduses.

tehnika imedega hävineb ja purustatakse.

Mööduvad aastasajad, uued inimesed
algavad uuesti ehitama oma elu, tuleviku ajaloost aga kaob mälestuski prae
gusest tsivilisatsioonist.

Et hoida ära niisugust õnnetust, mil
jonär Harmey on otsustanud asuda hoiupaiga ehitamisele, kuhu kogutaks kõik
nüüdisaja teaduslikud ja tehnilised saawutised: originaalides, mudelites ja kirheldustes. Huvitav on märkida, et mis-

ter Harvey sarnase hoiupriga kujuks on
valinud püramiidi.

Euroopa püramiidi ehitus algavat
juba lähemal ajal—Ackansasi kõrvemägede vahelises orus. Trosed, mis käsita
vad inimkonna ajalugu ja tema teaduslitte saavutist, trükitakse materjalile, mis
wõ:b pidada vastu aastatuhandetele.

Iga raamat peale selle paigutatakse
klaasnõusse, millest enne pumbatakse õhk

välja. Samuti võetavat tarvitusele
kõik abinõud selle omapärase umujeumihompaiga muudegi väljapanekute säilita,
miseks.
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Jõnlnknuse eelkäijad.
Jõuluõled talutaredes ja kuningakodade».-Pruuke ja
kunste ühenduses jõnlnölgede sissetoomisega.—„TMe tfe la
too jõulud kaasa!"
Jõulupühade puhul ei ole ülearune
tuletada meele, kuidas pühitseti neid meil

mõni aeg tagasi, eriti maal. Teame, et
jõulupuu, milleta meie ei oska praegu
jõulusid eite kujutada, tuli Eestis korvitusele läinud sajandi teise! poolel. Va
remalt täitsid kuuse aset jõuluks tuppa

Jõuluvalgus

Samuti sümboolse tähenduse, kui
jõulupuu, omasid kunagi toa põrandale
laotatud õled wõi heinad Veel praegugi

,T«U« on Inna Taaweü ranewad ajad ja olud, kui paranewad
Unnas Õnnistegija sündinud,
ainelised
eluwõimalused, siis saab

Jälle tulewad need ilusad suured

kõik heaks. Aga kes ütleb, et see nn on.
Majanduslik heaolek ei te weel inimest
heaks. Taewawalgust on tarwis selleks,

mas: mees wiskas wihase pilgu wene wagunile,
sülgas paar plarakat sinnapoole. .

ja talud pühad. Jõulud. Nad taha-

et saada terweks ja puhtaks. Ei

värki! Parem lähen tööd otsima, siis

wad oUa Vaiguse;a soojuse toojad.
Aga kas meil on sus tõesn seda walgusl ja soozust nn hädapärast tarwis?
wieie moisms on mere waigus ja me

teadmised wnwad merd erus edasr. Au
Ureidutse. Wõr jätte: mere er rooja mm*

grt walgust ja soozusl, mrs on salapä
rane za kckwast rurev, er, seda me ei
maja. Sest me ei osra settega mrdagi
peate harara. Tühja kohru see ei täida
za külma roakesk ra er soojenda. 9m
paljud rvöra perekonna pao ürlewad

too peale jõuluewangeeUumi keegi

meile õnnistust. Sest jõuluewangeelium tahab meid rikkaks teha. Sa
oled lõpmata rikas, kui su peal puh

kab Jumala arm ja õnnistus. Jõulu
rahu ja jõuluwalgus on see arm ja
õnnistus. Mitte ei ole see rikkus, et
mul igasuguseid asjakesi on, maid et
mma rse waba ja prii olen süüst, et ma

,Mgin üht töötatöölist raudtee ääres seis

on oma leib ikka kindel!

Ja, nagu kõrvalt kuulda, ei olegi
traataia taga siukest kombeid, et seal
igale küsijale kohe seda antakse, mida
süda soovib: seal ei ole leiba ega Uha
mitte iga lihtsa sureliku jaoks loopida!
Ainult päris ustawod inimesed on õigus»

totud poole naela päewas pere peale

ainelise maailma ja oma meelte üle
walrtseja, käskija olen, see on tõsine

wad ja kurdas nad teda wasm worawad. Lema aurult tahab tulla. Ja ta
teab, et teda on tarwrs nri rrkkar kui
waesel. sellepärast oli ka omalazal
ingn kuulutus seal kaugel Berlemma

rvarjal nir wörmas: „Lerle on täna
Laaweti linnas Õnnistegija sündinud..."

On määramata tõde, et seda Õnnis
tegijat wajav tänapäew rerwe maa
ilm samun nagu srrs. Meie elame erakordserd aegu ravr. Sõda kaugel pärteselousumaal ja rahutused kogu maa
ilmas er raha raugeda. Jnrmesed orsr-

.road onne, soojup ja märgust. Aii
mrunesuguseid puudeid ja sryte on
mere nrvreres. Aga kas eru lajev nerd
kõrrr täroe nunnad Ubuuuatcui rrrrgi
argrpaewuses ems. Kut pupu üksleise
muremorsrurrsr, tur papu uiu ja rrrdu.
Kas er rape rnrmeseo toorets ja utskorksets kaaslaste eru ja saaruie rvasru.

dm palju rapmrsr ja wargup ja wousimrsr. Kuyu me nrr ükskord jõuame?
Üteldakse: see on kõrk^ praeguse ma
janduselu kitsikuse rottu nrr. Kui pa-

diselt jõuluõlgi põrandale. Nii kõneldakse
juhusest, et Lammi kirikus Soomes kut-

kunud kord põlev küünal naisterahva
käest maha õlgedele. Teine kõrval istuv
naisterahvas hakkas taskusse pistetud
viinapudelist tohe tulele kustutamiseks

V

mõnele kuningale, presidendile või tiktaatorile mürtsu ei tehta (Löuna-Ameerikas juhtub seda pea iga nädal) ja Manfuurias pakane jahutab weel edasi pikapatfimehi, siis wörb tõesti öelda, et sõda

meil praegu, teps, ei ole ning rahupühad möödu ^.ad seekord ilma suurema
paugutamiseta. Sõjariistade tehased peawad kah muidugi pühadewaheaega.'.

lised tormasid suure hirmuga kirikust ^al-

ja. Tekkinud paanikas sai mitu inimest
surma. Peamijeit tulekahju kartusel kee

lati 19. sajandil igal pool õlgede või
heinte Laotamine kirikupõrandale Soo

hing otstb rahu ja puhkust. Meiegi
omrs hädades ägame ja kaebame, nu
tame'ja muretseme. Kes teeb sellele
lõpu? Kas mitte see wäikene jõululaps,

..Jõuluwcmagi, see wa' põline rikas mees
ja inimeste heategija, kannab tänawusteks pü
hadeks omas paunas hoopis isesorti kraami..

Ent kus need wiljasalwed siis õige
üle jooksevad! Wõi kus need kullakursid

siis õige kindlad on! Nät, Jõuluwanagi, see wa' põline rikas mees ja inimeste heategija, kannab tänawusteks pü-

hadeks omas paunas hoopis ise-sorti
kraami: temalgi on nappus käes kotikestest-kmgitustest ja puistab teile pühade
rõõmuks waid wekslipabereid! Kas need
tähendavad seda, et olete temale wõlgu
ta seniste onnetiste eest, wõi aga annab

kõvemini koputama haklaks. Praegune
alevivanem weel päris noor mees —ei
tea, kas nölkutab pölvigi selle kivimü
raka all?! Wast ehk leiab hea nõu: avab
toolimala keldris, kuhu prii vett woolab
wedrudewiist päevas, mõne uhke paadimaja wõi weerawila ning hakkab Jõhvi

millega talt tuleval aastal midagi sisse
Nõuda wõite?! Ent nii wõi teisiti: praegusel ajal peate leppima iga uuendusega ja pole sugugi ime, kui tänavuaas
tane Jõuluvana teile seniste elupõliste
jõululaulude asemel laulab wõl tantsib
wokstrotti ning ringutab rumbat... ..Ma
tulen taevast". . . ajad ja kombed kaowad meieajal majandusliku kitsikuse möl-

tasuda on — käkitegu! —

punased poisid peavad suu p.htaks püh
„PLÜumees rehkendab, mis ta saab talu
raudwarast, kui fee weel wana°aasta õhtul

kima! Nägin weel üleeile üht töötatöölist raudteeääres seismas: mees

haamri alla lüheb. .

wiskas wihase pilgu wene wagunile, sül-

Kohtupriistawid ja politseid ei tule
wist kah kallil pvhadeajal oma pawesku-

gas paar plarakat stunapoole ja sõnas
endamisi:" kurat wõtaks seda kommuuna-

da heinu, millele Kristus sõimes oii

viskamine keerulisemaks. Wõett niimitu
õieköct, kui majas inimest. Igaüks tegi
kõrrele oma märgid. Nöörid tõmmati Ae

Iõulu-õlgede tähenduse üle seletavad
folkloristid ja kuuleme ka otsekohe rahva
suust, et neto toodud tuppa hingede ko

tüügas ülespoole, wastu lage. Kelle kõrss

dukäimise pärast. Hinged käivad jõulus

sellele tuli wilja- ja loomaäpardufi.

endises kodus. Nad ei salli kära

ega müra, waid nõuavad vaikust. Et
käimise müdin vaimusid ei kohutaks, kae-

ti põrand õlgede või heintega. Teise
vana eesti teate põhjal vastas jõulusele
kolistamisele suvel väga vali äike.
Rootst teadlane Nilsson seletab õlge
de põrandale laotamist teistki. Tema jelrtuse järgi peavad õled pakkuma kaitset

pakase vastu. Soome uurija B a r on e n juhib tähelepanu sellele, et jõulu
õled puutuvad väga lähedalt kukku selle

vaikujega, millisega võeti vastu sur
nute hingi, ja siis loodeti settest vastu-

ka õlgede lakke wõi vastu parsi viska
mine, millest ennustatakse järgmise suwe
lõttust.

mere meie rahva .veksllwõlana" lan
des weerlaste kätte, kes meilt meie maad

wiljaaasta. Kelle kõrss kukkus nööridele,
Kelle kõrss aga maha kukkus, see suri.

Mõnel pool katsuti uue-aasta päe
val neid kõrsi, mis lakke jäänud, laest

maha lüüa. Vigalas tehti seda uue
aasta päeval kirirust tulles kmkukuuega,

Karjas — ahjuhargiga. Maha löö
dud kõrred anti Loomadele selles lootu-

jes, et kuri silm neile ei saaks viga te
ha. Seegi toiming mängib kohati en
nustuse osa. Kes enne teisi suutnud kõrsi
maha lüüa, saanud suvel enne teisi oma

töödega toime. L ü g a n u s e l seoti
lakke kinni jäänud kõrred pärast kimpu

ja viidi aita salve peale, et salved
alati viija täis oleksid.

Jõuluõlgi ja -heinu tutt ettevaatli
kult kasutada. Neid ei tohitud sasida ega
sõtkuda, sest niisugune tegu mõjuks hal

vasti lõikusele. Kui lapsed jõulu-õlgedei liig palju vallatlesid, kardeti, et tuul
lööb suvel rukkid sassi. Hüpati õlgedel
M aeti vallatades õled sassi, olid ruttid
liiga säsised lõigata.

Vastupidiselt — nõutt mõnel pool'
et õled hästi peeneks olgu tambitud
Sellaseid andmeid on olemas Tõsta

maalt ja Türilt. Ainult sarnase

meelega!", ^tme ise ja too jõulud kaa
sal" või midagi muud sellesarnast. Wastaja on tavalisesti peremees. Mustjalas

asju. Eeslis oa tuntud n. n. .jduiu-

vaid pruuke ja kunste. Tavaliselt toob
jõuluõled tuppa sulane. Kaelast aga on

palgi- ja propstvirnadeks, et veereda üle

jäi rippuma, sel oli tuleval aastal hea

takse vastu. Harmt vastus on: „hea

Ühenduses jõuluõlgede või- heinte

lu, ufusalgajate hullustusse, raadio ja
rekordite keeristesse. Isegi meie jõulu
puud — meie kuusepuud — muutuvad

toa. Igaüks viskas nüüd oma kõrre,

juhul oli oodata head wiliasaaki.
Õled ei olnud toas moe pärast. Neil
tuli Lamada. Ei oldud jõulus õlgedel
korrapäraselt pikali, siis ajas tuul rukkid
põllul sassi. Üldiselt aga pidi õlgedel lamamine edendama head wüjasaaii. Mõ.
nel pool arvan sellest abi olevat selja-

sissetoomisega esineb üle Eesli rida erine

..Elumuredest muljumata, puhtahingeline,
lihtsameelne laps otstb ja leiab siiski kuldse sü
dame, kes temale jõulurõõmu pakub. .

Kadina kihelkonnas tehtt õlgede

pandud. See seletus on väga ilus, kuid
ometi on ra otsitud, sest paganad tarvi
tasid juba enne ristiusu tulekut jõutuks
põrandal õlgi.

edenemise pandiks. Sinna sihib

tipuks oli too asi, et traataiatagused
mööda — välisvaluuta maile ja Narva

pekstakse.

Jõulumaagttise jõugapõhk
onseegahea majandusliku

mees, sellega et tule Narvas toime terwed tosinad. Siin nad olid: käidi koos ja
korraldati mitu kuud koosolekuid, lauldi
punast lippu ja pee li miitinguid, võeti
vastu hüglauhkeid otsuseid, nõuti igale
mehele wüs tuhat senti jõulukingiks ja
telliti traataia tagant terwed rongid peh
met satajahu ja muud paremat. Tagaseltsimehed saatsid ja saadawad omad
wUjawoorid puha meie meeste nina alt

nud kõrte järgi, kui mitu, rehte sügisel

esivanemad kas õlgi wõi heinu tuppa.

Millega JShwis hakkama saab üks

Kõrte lakke viskamise kommet tuntakse

Soomeski. Seal ar vatt latte jää

õlgi ja jõuluheinad neid Betlemma Lau

lõtkust. Hea töiluse saamiseks ja surnute
hingedele täieliku rahu hankimiseks tõid

kaes. Mis need 1ö miljonit siis weel

vili kasvaks nii pikaks, kui kõrgele vi
sati kõrsi. Peale viljasaagi ennustati vi
satud kõrte järgi eluaastaidki. Niipalju

peatsid tuletama meele Betlemma lauda

õhtul ei laota jõuluõlgi põrandate, ei
või loota tulevat aastal mingisugust

happetd weele lisaks ja tuluallikas olekski

wiljatõud läbi. Kõrte vastu lage vis

kamise varal ennustati tulevast wiljasaaki. Jäi mingisuguse wiljatõu nimetu
sel palju kõrsi rippuma, siis ennustas
see näye seda tõugu vilja head suvist
kasvu. Kui kõrsi vähe parte külge jäi,
ennustas see halba kasvu. Kui sugugi
kõrsi üles ei jäänud, oli loota täielist

kui kõrsi lakke rippuma jäi, nii kaua oli
viskajal aastaid elada.

kogutud rahvausk viib jõuluõled ühenduoje hea tõttujega. Rootst maakonnas
Smoiandis välde rakse, et see, kes jõulu

atewile sellega rikkaid supelsaksu soetamo!

kõrsi wastu lage või parsi. Esimese peo
täie viskamisel nimetati nisu, teise vis
kamisel rukkeid, kolmandal otri, neljan
dal kaeru, viiendal heinu jne-, kuni kõik

ikaidust. Kõrsi visates sooviti ühtlast, et

võtust wiljakur aastat. Mttmeit poolt

Kohtlast — külje alt — saaks Sliki i-

võeti sidemest lahti ja visati peotäis

!9l3. a. jõuluõlgi põrandal.
Jõuluõlgede tarvitamise komme põlweneb paganusest. Kristlik kirik leidis
nende tarvitamise juba eest. Kristlus
püüdis anda jõuluõlgedele kristliku ta-

meie ajal laialt. Seletati, et jõuluõled

ta teile lse oma allkirjaga kohustusi,

et oksjonihaamer koolimaja katusele aina

Peale muu küsis õlgedetoojo, kui Jan

mes Pöylyä kirikus nähti ometi weel

headuse ja seda tähendust ustakse veel

Jeesus Kristus. Omal ajal ütles Sii-

(Üheelukogenud mehe mõtteio sellest ilmaelust siin).
pühad. Surisevale weri vorstide, ras
vas ujuwa feapeki ja koduõlle — kapa
kalja — pühad. Kui wret täna-homme

tuld, waid tuli võttis võimust. Kiriku

kes siiski kutsus kannatajaid, waewatuid ja koormatuid enese juure. Tema
kutse kostab ka tänapäew. Sest meiegi
oleme waewatud ja koormatud, meiegi

Meie-aja jõulujutt.
Needsinatsed kallid jõulupühad on
jälle kätte jõudnud. Need rõõmu ja rahu

viina valama. Kuid wiin ei kustutanud

kogu oma elu kannatas sügawalt ja

Mr. Morjeo.

„jüüa ja õlut juua". Niisamuti söödeti

ka kirikute põrandaid, ja seda mitte üksi kihelk. vastati: .kolmeks ööks". Kaar
Eeslis ja põhjamail, vaid ka Kest-Euroo- m a s aga .neljaks ööks, kolmeks päecv— e » vaks".
i » ii «K eolartaow
sulane
i n a s ütles
ölgitoow sulane
pas. Isegi kuningalossides ei puudunud
peremehele:
»Tere,
Jumal
sisse! Jõulud
õled. Nagu mainib rootsi uurija Nilsf o n, olnud jõuluõled inglise kuninga tulewad sisse! On's selget leiba ja õlut
Heinrich VIII ja kuningatari Eiisabeti ka?" Selle peale vastas peremees: *3a$
kuningalossis maas. Islandi muinasju- on?" Ja andis sulasele õlut.
Kui õled olid tuppa toodud, visati
tubli teavad kõnelda jõuluõlgedest. Põh
jamail pandi 18. sajandi lõpul veel ül osa õlgi lakke või vastu parsi. Wihk

seal kaugel Bettemma linnakeses. Kes

Oskar Pasttk,
Narwa-Jõesuu kogud, õpetaja.

jõuluks tuppa toodi. Toas anti talle

aks neid tuppa soovitakse. Karja

õnn. Kes on meile Loonud sarnast elu
ja niisugust õnne? Ci keegi muu, kui
ainult see, kes kord oli jõululapseks

sündrnud ja see on Issand Kristus..."

kandja lõikuse ajal. R i d a l a s viis
peremees selle esimese lõigatud vihu pä
rast rehepeksu lõppu viljasalve, kust see

Jõuluõled ehk-heinad ei katnud va
nemal ajal mitte ainult elamute, waid

rikkuv. Ma olen Jumalale ori ja nii

wad miljonid. Aga kes annab wastust? Kuula, ingel kuulutab: „Teile
on täna Laaweti linnas Õnnistegija

vastas väljast küsijale -rehepapi" uinimel. Küsis enamasti ikka esimese koo

ja joodeti õlevihku Pühalepas.

saama.

mon Peetrus: Issand, kette juure pea
me me minema. Sul on igawese elu
sõnad. Tänapäew küsib kogu maailm,
kuhu peame minema, kuhu peame
põgenema elu häda ja kurjuse eest.
Nu küsrd sina, armas lugeja, nii küsi-

peremees „rehepapi" ukse juure kaasa ja

tarwitatakse jõuluõlgede wõi- heinte tup
patoomise pruuti mõnel pool.

\a motleroad omas südames nii. Aga^waba. See on seotud wabadus, aga
suskr ei küsr joumwalgus sest. Lal er strski on ta tõeline wabadus, rõõm
ole tähtis see, mrs inimesed rast arwa-

piks". Kui uüüd jõulutooja tuli, võttis

toodud õled wõi heinad.

,Põhja E-stil-' ja .Alut. Elule" kirjutanud õpetaja O. Paat lk.
tes on Issand Kristus.",
Luuk. 2,11.

jõuluni alal hoidnud. Kohatt rippus nii
suaune rabamata vihk söögilaua kohal
lae all jõuluni. Kutsuti seda ^rehepa

teateid, et seda peab tegema perenaine.
Tooja küsib ukse tagant, kas jõulud wõe-

vaiu vastu suvisel tööl.
Õigedest walmirtati ka mitmel«,useid

voetakse tooja õllekruusiga vastu ja

või näärikroon", millelt loodeti samuti

öeldakse: „ma võtan jõuiud vastu".

wtljakaswule. Esinesid aga ka mi.mesuguseü kujud, nagu jõulurebased,

Rukkilõikuse ajal on peremees esimese

abi

patakaga võlgnikke Võõrustama ja
põllumees wõib paar päewa päris
rahuliku meelega istuda oma lehma

ja vabadust tahtsid 19! 8—1919 aastal
tule ja mõõga abil tagasi wõtta. . . —
Kes oga hukkalainud maailmast hoo

oma tõigatud ja seotud vihu parsU kuni

sikud, inimesed.

Kuid samuti, kui on kadunud muud
manad pruugid, on peaaegu täiesti ta-

mullika ja seapõrsa wahel ning rehkendada mitmet-setmet pidi seda summct,

limata siiski seda õiget Jõuluvana

korrad palumas käia, ei. ka need, kes
last nähes uksed lukustavad ja akende

mida ta tollest talu raudwarast õite saab,

rõõmu loodab, on laps! Elumuredest
muljumata, puhtahingeline, ilmsüütu,
lihtsameelne laps. Tema jaoks ju ongi

ette eesruded tõmbavad... ei, — kuldne
süda kuulub sootu teistsugustele in mes-

ikka ja alati ootab ja temalt tõsist jõulu

kui see weel wana-aasta wiimafel päe
val haamri alla läheb: kas saab lehma

mullikast 20, 18, 15, l0 wõi ainult 5
krooni ja seapõrsast sama palju wõi

need jõulukuused, kingid ja küünlasära!

Tema otsib ja leiab siiski kuldse sü-

poole vähem??? Kui niigipalsu ei saa, et
priis ta a)i kulud kaetud olek»?! Kes siis

d a m e, kes temale jõulurõõmu pakub.
Ei tarvitse \t> olla mõne hiiglariigi esindaja, kes ütleb, et nende maal ei tunta
jõulukombeid ega korjata vaestelaste
heaks annetifl, ei ole seda ka mõni suurmajade omanik rätsepmeister, kes ütleb,

muu summa maksud?! Mis siis teha
tuleb, kui puha mohr müüakse ja vaid
vanad wildikud weel jalga jäetakse?!. —
Samasugused sünged mõtted pöörle

et temale endale abi vaja on, ei ka

vad Jõhvi alewiwana peas,

mõni häslitoidetud worstitööstur, kes
10 jendiliste loteriipiletitega last rahul

kellele koormaks kanda pandud maailma-

tu-suur koolimaja. Tuli see 15 miljonline
kivimürakas võtta turjale tõöerakondlise
alevivalitsuse armust, kes nüüd itsitab
heastmeelest ja aitab asja kõrvalt kaasa,

„Z3hwi alewiwana! tuli see IL-milioniiine
kivimürakas wõtta turiaie tööerakondlise altwivalitsuse armust..

dada püüab, ei ka mkni kadakline parakrahwikäänaja, või mõne haritlase abi
kaasa, kes laseb last ukse taga kümned

tele, — neile, kes lapsi armastaw a d ja kellele eriti Jõululapsuke kallis

on! Neid Leidub meie ajalgi.

jõuluõlgede sissetoomise tõmme
talutaredes. Tuuakse need vahel veel seltnnc pühi sisse, et pühiks pestuo põrandad enneaegu mustaks ei saaks.

Jõulupuu on lõuiuüted välja tõrjunud.

Ja nende päralt olgu tõsine jõulurõõm!

Morjen.

50 filmumõrda saadi kätte.
läinud nädalal Rarwa

JS?"S ?i!rt“«mas jäi lobjaka ja jäi
Aaltkut kaluril 1000 silmu-

.Erku» 1000 krooni.
* x u»õeti tõtt abinõud käsile

^õrdad- pLüftmisiks. kusjnurrs selgus,
ittänuh1,!00 lai?e6 k°"imat- kui jäässe

täö
4'lMewase ,a»k»
umb!« k^ a? i»S ,lt saadud kätte

rthittti.50 wto ta osalt

Nfc

s

Alutaguse Elu

,Talivõõrad“ meie lindudeperes. Protokoll mär

gib eksimusi.»

kellele „lõ««amaaks"meie kodumaa käredat!
Pakasekutl.
^Loodusewaatleja" oma jõulunumb
ris «rjutab .taliwõõrastest" meie linnustikus:

Ainult mähe paigalinde püsib meil

läbi talwe, enamik Veedab selle kar
mima aastaaja kuski -lõunamaid, kus
toidu- ja warjuolud heldemad. Seda .lõu
namaad* ei tarvitse alati kaugelt otsida—
teatud armule meist põhja pool pefltsewaist linnuliikidest on meiegi kodumaa

küllalt soodus talwituspaigana. Nad il
muvad meile hilistel sügiskuudel sama
suguste talvekuulutaratena, kui on seda
kewadelinnud järgneva suve jaoks. Need

taliwõõrad, nagu võime neid kutsuda,
on enamikus marja- või seemnetoiduli
sed, kuna putukatoidulistele on meie ala

talviti liig väheste toitumiswõimalustega.

Parkide! või» metsanõlwadel juba
oktoobris kohtame suuri parvi kuldnokasuurust ja- kujulist vilistajaid (siidisabu).

Koos vilistajatega võib üksikuil aastail
leida tublisti suuremat männileewikest.
Tulles kaugetelt Põhjala metsadest, kus
vähe kokkupuutumist inimestega, on
männileevike meil näimalt hulljulge või
tölp. Viimaste seas on üksikuil aastail
Võimalik järgmise taliwõõcana kohata
haruldast walgetriip-ristnokka. Lehtmetsts
kõige arwurikkamaks ja tavalisemaks ta-

liwSSraks on urvalind. Koos tavalise
urwalinnuga võime harukorril leida te
mast tublisti suuremat veel põhjapoolse
mat hiigelurwalinnu alaliiki. Üksikjuhus
tel on meil tähele pandud ka hele-urwalindu, kelle pefltusala veelgi põhjapool

sem nabaümbrismall. Haruldane taliwõõras on rootsi kanepilind.
Teiste metsalindude seast võiks tall-

Tasane polnudki tasane. Narvas,

«Sõraks nimetada veel heledat välkest
kirjurähni.

Teedele ja viljaaitade lähedale ko
gub talviti teratoidulist linde suuremate
parvedena. Siin tavaliste talvikute seas
õnnestub harukorril leida idatalvikest,
kaunis sage on huvitav lumehangelind.
Teotseb suuremates parvedes teede! ja
väljadel.
Lumistel lagendikel võime kohata ka
lihatoidulist taliwõõraid õõkullilist. Neist
äratab võrdlemist sageli kohatav lumi-

õõkull või huuk oma suuruselt kui ka
Värvilt laiemategi hulkade tähelepanu.
Teine taliwõöras õõkulliline on ligikau
du hakisuurune võõtõõkull. Päevakulli-

liste seast võiksime nimetada talvel
põhjast ilmuvat karmasjalg-wiud. Osa
väikest pistrikuid esineb meil taliwõõrana,

ka tubli osa hallidest warestest kuulub
meie põhjapoolsemate taliwõõraste kilda.

Weelinnustik lahkub meilt enamikus
wete kinnikülmumisega. Üksikute ojade
ääres, mis allikarikkad ja kiirevoolulised,
tuleb põhjast siiski huvitavamaid laulu
linde vesipapi näol. Üksikuid paare pesi
tab meil suvelgi, talvel suureneb nende
arv põhjast tulnute arvel tublisti.
Mereranniku rikas linnustik kaob tal

viti lõunasse; põhjawormidest on siin
võimalik tähele pannu vaid üksikuid kajakalisi. Oma suuruselt ja üldwalkjalt sulesrikult torkab siin õnnekorral silma kau
geil nabaümbrismaadel pesitseja jääkaja-

kas. Samadelt aladelt pärit olev söödik-änn, oma pealpoole tumeda värvu
sega päriskajakaist kergesti eraldatav, on
väga haruldaseks nähtuseks.

Tutvus nende omapäraste, hoopis
eri oludes pefitawate lindudega, keda vaid

Nai*va nahkadevaras
„Unttoetfaalt" sissemurdjad trellide taga. — Sfa warastatud kraami saadi kätte.

Kreenholm J 6, ellufew Rudolf Tasane eksis
nuhtlusseaduse § 8 38 ja 142 wastu, mida kee
lab omawoli ja rahuriktumist awallkus kohas.

Tartu kriminaalpolitseil läks korda
tabada suurema partii karusnahkade

rast võetakse vastutusele Narvas, 2. Uusküla

Varast Willem M u k k o t, kes ühes
kahe teise Rarwa Vargapoisiga, Mar
tin P o r k u n i g a, 45 a. wana, ja

— Joobnult avalikus kohas lärmitsemise pä

tän. nr. 2 elutsev Aleksander Udrik ja joob
nult avalikku kohta ilmumises süüdistatakse
narvalast Feodor Aleksejevi.

Kõnniteed pole korrus. Narvas, Joala tän. nr. ^4 asuva maja omanikule koostan
protokoll seepärast, et ta kõnniteele laskis ri
putada tuhka. — Balti tän. 2-a elutsev Pau»
Kreitzer võetakse vastutusele lumise ja liiwatamata kõnnitee pärast.

Petmine. Narvalane Eugen Telakowski
kaebas politseile, et keegi Arnold Allik olevat
teda petnud. Avalduse põhjal koostati A. Alli
kule protokoll.

Eduard Ilvesega, 25 a. waua,

kes tabati Rarwa kriminaalpolitsei
poolt kohapeal, õõl wastu 21. no-

saadi Tartus kätte 70 Varastatud nahka.

W. Mukko nahad saadeti Narma polit
Oa tekkinud kahtlus, kas W. Mukko
ei, pannud toime ka Rakveres suurema
nahaararguse. Seal oli murtud sisse just

Wlllem Mukko tabati Tartus kalda

samal wiifil ja umbes jamal ajal kui
Narwasli. Mukko oli üleriiklikult iagaotfitaw. Ta on Võtnud ka Laiuse roal-

*

juurest, kes oli nähku müünud Kauba
tän. nr. Ii asuwale kaupmees Hanse

Üks mees ja kolm protokolli. Amb.

nahad on Varastatud Narwas. Üldse

moeärisse .Uniwersaal" ja ära Viinud
karusnahku ja fiidi 3000 kr. Väärtuses.

nr. 21 asuwasse Dawid Rosenbergi

lihakoormal oli määrdunud kate peal, mispä

la valla mees Anatol Murro on teinud Ühe

salakaubana. Ristküstmuste all oli aga
sunnitud ta lõpuks üles tunnistama, et

sei korraldusse.

tän. elutsema kahtlase mmewikuga isiku

rast talle sundmääruse rikkumise pärast koostati
protokoll.

Alul Mukko salgas nahkade wargnft
Narmas ja seletas, et toonud need Lätist

wembrit oli tunginud Zoala tän.

Määrdunud kattega lihakoorem.

Narva lihakaupluse omanik Ivan Vassiljevi

tuntud «.tegelane*.

nile. Osa Varastatud kraami saadi kätte

Luha tänawal nr. 2 juut Salomon

las peremees Kõrtsi peksmise erinõupida

misest, millisele peksmisele teatawasti
järgnes K. surm.

Straschi juurest, kes samuti politseile

väikese jänesesõiduga" endast mitmekordse

„patuoina". Kuna mehel polnud raha, ent
sõita oli tarvis, poetas ta end salaja kauba

öõrvalwe apteegid RarwaS.

8oome uus vLUsiaea.

rongile ning reisis sel viisil mitu jaamavahet,
enne kui teda märgati. „Hädaohu" varitsedes,
hüppas mees lükuwalt rongilt maha ning putkas metsa. Ta tabati ning koostati protokollid,
tervelt kolm: loata kaubarongil reisimise pärasi, piletita reisimise päärast ning liikuvalt
rongilt maha hüppamise pärast. Ilma piletita
rongil sõitmise pärast süüdistatakse veel Rak

Pühade ajal on öõaralwe Haigekassa
apteegis. Malmi tänawal.

gal korda läinud teha Londonis laenu

vere elanikku Salomon Ptehmeri, Kiviõlis
elutsevat Johan Käarti ja Leonhard Leppasaart, kelle elukoht Roela vallas.

500.000 naela suuruses.

Murdvargad Kudrukstla taluniku
faunas.

7 vangi jõuluks vabadusse.

Ööl wastu 21. detsembrit Kudrukülas purustati taluperemehe Jaan Külanurga sauna uks ja saunast Varastati

Reede hommikul wabanes Vabariigi
Valitsuse otsuse põhjal Rarwa wangide
enne tähtaega Vabastamise komisjoni
otsuse põhjal Rarwa wanglast 7 mangi.
Kõigil süüaluste! oli 3—5-aastasest ka
ristusajast ära jäetud umbes lJn.

mitmesuguseid tööriistu.

taljel meil waadelda Võimalik, on huwitaw juba iseenesest; toimetatud waat.

lased eriti kodumaa eri kohtadelt wõj.
wad aga kujuneda kasulikuks täienduseks

meie linnuteaduslikele andmeile üldse.

Saabunud talrr on juba taiiwõõraid

«Suomenmaa* teatel on Soome pan

Abikomissar Hiis komissari ametitäitjaks.
Narva I. jask. politseikomissar Merss sõitis
ametipuhkuseie 23. dets. kuni 3. jaanuarini.
Komissari kohusetäitjaks on prefekti poolt mää
ratud abikomissar Hiis.

Uuendage «Põhja Eesti" Ja

,.Aiataguse Ela" tellimist

toonud, — asugem nende tundmaõpile.

Liiniautobuside omanik

Riidekauplused

J. Paap

Joh. Kärner

Telef. 10

Narwa, Joala t. 14

G. Rumjantsev

Kunst-foto-ateljee

Narva, Suur tän. 19 ja Joala tän. 26.

Kirjutusmaterjali-kauplus

L. Mauer

Telefon 72.

Narva, Joala tän. 19

Pudu- ja pesuäri

Jaan Essenson

Narwa, Joala t. 12
Toiduainete kauplus

A. Sihwer

Narva M ajaomanil<e Pank

Tallinna mnt 2-a, telef. 2-45

Telef. 2-68.

Narvas, Peetri plats.

Kudumismasinate-äri

A. MALMANN
Narwa, Madise t. 2

IL-01.

kristalli,
kunstklaasi,
lauahõbedat,

A. Schmldt

lõuna , kohvi- ja pesuserviise moodsates mustr.,
seina-, laua- ja taskukell!.

Würtspood

JOH. JANSEN
Narwa, 4. Uusküla t. 10

Jõhvi,
Turuplats 10, telef. 77.

OKSJON

ja Narvas, Tartu tän. nr. 12 all asuvad palkidest elumaja va
remed, missugused oksjoniks hinnatud 30 kr. Tähendatud

Narwa, Joala t. 19

E. 8. .ILMARISE*

EINELAUAPIDAJA
Narvas

hoone jäänused saavad müüdud kohalt äravedamiseks.
Narva linna oksjonaator: A. Hochmuth.

Koloniai- §£ Jõhwis> Kaubakauplus »■ majas JN* 2
Pühadeks kohale jõudnud suuremal arwul
wärsket kaupa. Mitmesugustest wabrikutest
napsid, liköörid, worstid, singid, juust, igatseltsi
konserwid, apelsinid, sidronid, õunad, panaa-

kohvreid, portf., rahataske,

elektri laualampe, —
triikrauda ja ahje,
kirjutuslauanõusid jne.jne

Algus kell 9. Lõpp kell 4 öösel.

Igasuguste

Hella ia Mille
parandusi
t een hästi ja
tunduwamalt odawamini kui mujal.

Joala tän. Ns 25,
.Vöitejs* kõrwal.

Petrov.

nid, kompot, rosinad ja pähklid. Jõulu prääni
kud ja kompwekid. Mitmest wabrikust saiajahu:
Puhk ja Pojad ja Roterman‘iit
Hinnad odawad

Kõige kasulikum
Kolonlaol-Knupode ostuKoht

J0
K.-tl.SAAR Tunipl. 1 teleLZZ,
Kõik tähelepanu kõrge
kwaliteediga kaubale.

Peetri pl, Torni pl., Uusllln,
Kalevivabrik,

avatud 2. sept 193!. a. järgmise tunni
kava 'ärele:

Äripäevlti.

Peetri pl. Kalevi vabrik. )
kell hom.
kell hom.

Nimekiri
20. detsembril, 1931 aast. .Võitleja- Spordi-osskonna korraldusel
väljaloosltüd võitude_peale.

Pilet. Võit. Pilet. Võtt. Pilet. Võit. Pilet. Võtt.

3 11
87 42
94 23
153 19
188 35
207 44
217 24
324 15
363 37
370 34

425 17

431 6

437 10
443 33

510 5

540 12
541 36
560 48
787 46
803 21

939 41 1281
996 28 1299

1017 2 1322

Jõulu-pall

Tujuküllane eeskava! Ilutulestik. TANTS

saab

äramüüdud surn. Afanasi Ivanov i pärandustombule kuuluvad

K. ARTU5

Grammofone ja plaate,
raadioaparaate ja
häälekõvendajaid,

Vigastatud Sõjameeste Oiilnga Harva osakonna

Rolfs-Bandi wõluwate helide saatel.

.wõitlejas* Wene teater .võitlejas*
Pühapäewal, 27. detsembril (kolmandal jõulupühal)

Esmaspäeval, 28. detsembril 1931. kell 1 päeval,
Narva Vaestelaste t\ohtu sellekohase otsuse põhjal

enampakkumise teel

Päewapiiditööstus

S. Stein
„Harmonies“ II jõulupühal, 26. dets.

Tarbekohaseta la bfnnapQraseid jÕOlDliililiB maitserikkas la suures valikut

Kuld ja hõbe ehteid,

piima- ja toiduainete-kauplus

Vanaraua-ladu

Narva, Raja tän. 20. Telef. 2-32.

Joh. Laurson
Narwa, Joala t. 4, telef 2-49

Narva, Joala tän. 26.

14

8
3
29
39

1042 18 1376
1043 31 1417
1091 47 1444 1
1112 16 1530 7
1172 13 1562 40
1241 30 1595 4
1278 50 1600 25

Pilet. Võtt
1620 45
1639 22
1648 49
1738 32
1834 38
1852 26

2028 43
2037 20

2133 9
2157 27

Võidud antakse välja .Võitlejas* kuu-aja jooksul Igal esmasK.S. .Võitleja* Spordi osak. juhal.
päeval kella 7-9 Õhtul.

»» 8. ».

.. 8.30 „

„ 430 p. 1.

„ 5 .15 p. 1.

»» 10. ,,

.. 8. õht.

.. 10.30 ..

.. 8.20 õht.

Pühapäeviti:

kell 9.15 hom. kell 9.40 hom.

„ 2.30 p. 1. .. 3. p. !.
„ 5. p. 1. 6.15 p. 1.
.. 8. õht. „ 8.20 õht.
Laupäeviti lisareis;

kell 2.30 p. 1. | kell 3. p. 1.
Autobus peatub läbisõltes, pub

Uku soovil, igalpooi. Sõidu hind
15 sent., lapsed 10 senti.

J. Paap.

Narva, Joala tän. 14. tel. 10.

„WOLURu
Wallacei näidend 4 waatuses.

A. Garinl lawastus. Algus kell 8 õhtus.
Pääsmed 125—35 s., Õpilastele 20 s.

Narwas, Peetri plats JSfe 6 (Endises Zerni majas)

WalmuHkud

KÕNED

1. jõulupühal kell 5 p. 1.
Teemil: .Suured Jumalikud mälestus
sambad ja Kristuse sünd*.
2. jõulupühal kell 5 p. 1.

Teemil: .Jõulupühad ja suured eba
usu mälestussambad".

3. jõulupühal kel! 5 p. I.
Teemil: .Kristuse teine tulek ja suurte
ebausu sammaste langus".

Kõneleb: Joh. Sepp.

Avatud paakata
Narvas, 7. Peetri tän. 10. Puud mitmet sorti odavate
hindadega

Hr. 147

11«t agu s e Elu

6

Häid la rõõmurikkaid jõulupühi soowlwad
Veinikauplus

Juuksetööstus

K.-m. J. Mätlik

P. Teder
Narwa, Suur tati. 24

M-me Ljuhka

Telef 1-00

Narwa, Tallinna mnt. 1

Piima- ja toiduainetekauplus

Leiwaäri

Pagariäri

Narwa, Posti tan. 64, 2. korral

S. Laur

Tensing

J. Kõrwe

Narwa, Kiriku tän 23

Narwa, Suur tän 9

Narwa, Peetri pl. 8

Moskwa kringliäri

A. Annik & Ko
Narwa, Peetri pl. 15/17 Telef 95

J. Kusnetsow

Narwa Ühispank

Narwa, Peetri pl. 9
Rätsepmeister

Saapakauplus

K. Pitsi

A. Mischel

Telel, 86

Joala tän., oma majas

Narwa, Baiti tän. 6 a

Narwa, Joata tän. 16
Lauamaterjali- ja puudekauplus

W. Fomin

Õmblusmasinate, jalgrataste,
grammofonide ja moeäri

A.-S. Tormolen & Ko

A. Leppik
Narwa, Posti tän. 73

Narwa osakond

Narwa, Raja tän. 19

Telef, 89

Joala tän. 18

Saapa- ja nahakauplus

Restoran-hotellj

„New-York“

P. Sidorenko

Restoran

Narwa, Peetri pl. 9
Narwa, Wõõastemaja tän. 36

J. Õunapuu

„Lennuk“

Mööbliärl

Unt

Telef. 154

Narwas, Jaanilinnas, Uus liin 56

Narvas

Rätsepmeister

Narwa, Suur tän. 10 Telef. 298
Tapa worstikauplus

Raadio-, foto- ja eiektriäri

Worstitööstus

Karl Noormägi

Aleksandrow

Sawi

Narwa, Joala tän. 15

Telef. 60

Narwa,. Jaanilinnas, Uus liin 42

Rätsepmeister

Narwa, Joata tän. 11

Iwan Mihailow
Restoran

M. Jelisejew

Jaanilinna apteek
Mag. prahm. L. Beckmann

Koloniaalkauplus

V. Ivanov

Narwa, Uus liin 34

tTelef.|142

Narwa, Peetri pl. 4

Narwa, Suur tän. 23—3

Narwa, Joala tin. 9

Piima- ja toiduainetekauplus

L. Puusepp

Wana apteek

Rätsepmeister

W. Süda

Narwa, Raekoja plats

Narwa, Möjsa tän. 18

Rätsepmeister

Narwa, Posti tän. 47

A. Paapst
Narwa, Posti tän. 48

„Põhja marjaweinitööstus'

Nööbi- ja suxatööstus

J. Weber

Narwa, Wiru tän. 15 » "

Omeega"

Wärwimistööstus

Narwa, Kiriku tän. 17—7

Lihakauplus

V. Oun & E. Nirgi

G. Jakobson

Narwa, Tallinna mnt. 6

Narwa, Suur tän. 23

Juuksuriäri

Bodenberg
Narwa, Posti tän 62

Leiva- ja saiatööstus

Moe- ja puduäri

Joh. Essenson
Narwa, Joala tän. 16

U.-ü. ..AARE"
Narva, Suur tän. 6 Telefon 82

Peetri Wabat. Tuletõrje Seltsi

einelauapidaja
Narwas
•mmp\ ||I. I!, lj I \ Wn
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Elektio* montöör

Taksiautod

W. G e r t s
Narwfti Paemurru t 4-11

M 61, 45, 33

Worstitööstus

A. Knuude & Pojad

Aug. Kütt

Telef. 306

* Saapakauplus

J. Ivanov
Narwa, Posti t. 55

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

Telel. 173

Tallinna mnt. 10

Rohu- ja warwikauplus

Teief. 119

Juuksur

Peetri spteek

W. Pschibisch
Narwa, Suur t. 13

T. Leontiew
Narwa, Joala tän. 8

Telef. 2-63

Telei. 157

Narwa, Peetri pl. 3

Lihakauplus

A. & M. Rosenberg

P. Vassiljev ja Ko
Natwa, Peetriplats 9

Pesumaja

Narwa, Suur tän. 6

Krediit Pank A-S

Telef. 78

Ktmstfoio-sUiudio

Toiduainetekauplus

W. Bock

Narwa osakond
(Asul 1907. a)

W. Auksmann

Narwa, Tallinna mnt. 1

Telel 1

Narwa, Westerwalli tän. 6

Narwa, Wiru tän. 6

Moe- ja puduäri

T. Laos

Kondiitriäri ja kohwik

Karl Saarnik

Limonaditehas

Narwa, Joala tän. 22

Mööblikauplus

Pudu- ja moeäri
Narwa Joala 13

Narwa, 7. Peetri 2

Narwa, Tallinna mnt. 12

Joh. Muttik
Narwa, 7. Peetri 2

Toiduainete- ja piimapood

K. Waher
Narwa, 7. Peetri t. 6

ja toiduainetekaupius

Viini pagari- ja kondiitriäri

K. Mõttus
Narwa, Raja tan. 11

Omanik J. Mritau

Narva, Posti tän. 67

Würtspood

K. Tramberg
Narwa, 4 Uusküla t. 2
Segakraamikauplus

Kinnitusselts

G. Belov

..POLARIS"

Raudteejaama raamatukapp

ja: kitjandusekiosk Malmi ja Joata t. nurgal

Narwa, 3. Uusküla t. 6

PEAAGENTUUR NARWAS
Toiduainetekauplus

Piima- ja toiduainetekauplus

Valge 1 10

J. Kriis

. i\0i\T5

Wärwiwabriku «Karu* esindaja
Narwa, Madise t. 28

Narwa, Hermanni t. 11

Mehaanika-töökoda

Rätsepmeister

Muusikariistade-äri

Aug. haidak

A. Pärn

Narwa, Eha t. 6 Telef. 1 68

Narwa, 7. Peetri t. 6

J. TIITSO

Joala t. 16 Tetef. 288

160

Seebiwabrik

157

plaane, olid teie, Garsyte, Trewanion ja mina.

Telef. 134

Narwar Rakwere t. 2

Täpsemal kaalutlusel jääte ainult teie."
„Paljad arwamised", torises Brolin.

„Seda otsustab politsei", sõnas Trewanion
jahedalt. „Peame telefoneerima politseile. Teie

Piima- ja koloniaalkauplus

P. KÕIW

lubate wist?" küsis ta Melanderi wennalt.

Narwa, Linawabrik

Pikk rootslane wõttis ühest kapist telefoni.
„Palun, ühendage mind politseiga?" kõneles ta
kuuldetorusse.

Brolin lakkas waikimast. „Toimides nii, ei
saawuta teie midagi preili Maclareni päästmi

Walmisriiete-kauplus

Väikekaupmeeste Ühing
Telef 165

(Uuesti awatud)

„Wäewõimuga loomulikult. Rööwinud. Sta
meie wõime mängida sama müngu. Mu wend

„Parem ei teata me talle midagi. Brolin on

„Ma awaldan teile kõik", hüüdis Brolin.

meie wang, mitte tema."

„Hea", fiis rääkis ta aparaadisfe. vaban

Melander sõitis oma wenna autoga, ilma iga
suguse mureta, et politsei teda kimbutaks. Teel
Seer Greeni jutustas ta: „Ma tean kindlasti, et
Brolin on üks kelme, sellepärast ma otsustasin
koguda tõendusi. Ma läksin oma wennaga täna
warakult tema maja juure. Aed oli tühi ja pime,

arwasin, et teil pole enam midagi".

Brolin kargas üles. „Mis? Mis teie arwate?"
„Et olete lähedal pankrotile. Lootsite selle
pärast saada preili Maclareni eest aktsiad."

N.-Jõesuus, S. Lootsi t. 8

danud?"

küsis ta, me peaksime talle teatama?"

pean ütlema?"

„Raha?" hüüatas Trewanion waheke. „Ma

..Frantsia"

„6ee on enam, kui ma suudaksin taibata. Kuidas teie seda arwasite; teie olete ta kõrwal-

Siis pöördus ta teiste poole. „Noh, mis ma

midagi temast?"

dage, fee oli eksitus."
Terafemagnaat istus hingeldades toolile. „Mis
sellesse Väljapressimisesse puutub", algas ta peale
pauset, „sest ma olen weendunud, et teie raha..."

Hoteli-restoraan

lähedal aias wäike töötuba."
Trewanion tõmbas segaduses käega üle otsa.

Rootslane seisis ikka weel telefoni juures.
„Kas politsei?" küsis ta. „Palun, Üks silmapilkL

Trewanion pöärdus ümber. „Teie teate siiski

Narwa, Peetri plats

»Ma wiisin ta maale oma wenna töötuppa.

Mu wend on insener ja tal on Seer Greeni

ja mina mõtlesime, et parem on pidada teda sil
mas, ja et politsei minu teooride, millega seda
kuritööd seletasin, põrmugi usku ei kinkinud, siis
otsustasime omal käel töötada. Kui teie soowite
teda näha, siis tulge kohe ühes."
Trewanion ei jäänud ootama teist kutset. Kuid
majauksel seisatas ta. „Kuidas on Powletfiga",

seks."

N. H. Timofejev

Narwa, Linda t. 1

fl. SMIRNOW

ja Powlett oli eila õhtul öelnud, et Brolini magadistuba on alumisel majakorral. Kuna need
teised, kes wiisid Mona, peatasid oma auto kõrwalteel, arwastme meie wõiwat teha sama Broli-

„Neetud nürimeelsus!" Aga Brolini silmad
süüdistasid suud Valetamises. Võis näha, et ta

nit wiies. Ja nii meie tegime. Ma sidusin ta

oli melbestunud ja oleks tahtnud meelsasti teada,

saks takistajaks oli politseinik, keda kohtasime tee-

pea kotisse enne, kui ta oli õieti ärganudki. Ain-
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Jaanuari alul vajatakse
lasteta perekonda

maja

Uinus waikselt igawesele unele 21. dets 1931.

Hiina Juhani tütar Uut sünd. toolmann

teenijat

JõulupQhiks
teraspannid;

Jõulupühade tnängukawa.

Poliitika

II M. Monsi nalja m.

suures valikus
tasku- ja kBs-

järelm. ; Päämed 15 s

hellasid parema
test Schweits1

Kiim,

Samal päeval kell 8 õhtul rahvaetendusena

Montmartrei kannike
E. Kalmani operett 3 v. Täieliku orkestri saatel.
Pääsmed 75—25 senti.
Teisel pühal, 26. detsembril kell V24 päeval

RAHVAETENDUSENA

II

llllillllilKIIM

Juhuslihud asjal

*3 w. ühes eel ja

Pisuhänd

Grammofoni plaatide

vabrikutest. Ilma
tuskellad. Kuld-, hõ
be ja kristallkaupasid
odavate hindadega.

P. Trofimow
Koloniaal- ja delikatesskauplus Jõhvis, Kaubahoov nr. 3

OSTMINE „
IVAHETUS

kuulsad seina- ja ära

Narvas. Posti t. 51.
Kõnetr. 33

I; Iveini-,
napsi-ja
jamalmohjud.
filleserwiisid
Petroleum!-

Narvas, Joala 15
Soovitab

Esimesel pühal, 25. detsembril kell V2* päeval
RAHVAETENDUSENA viimast (10) korda

»

L. IM

nikeldatud noad ja Kahvlid,
aheldatud ja wasKpriimnsedJ

Teatada Narva, Jõe t. 20,
Bachmann

Kilast

kohviserviisid,

KQlKuneld

NARVA TEATER.

Haiandustarwete Inda

malmist katlad, potid ja pannid,
fajanss ja portselan» liuna- ja

lõpet. Sealsamas

Kellu- la kullasepo Ori

tnajnndustarbefd:

fliuminium- ja emallkastrulid ja katlad.

Soovitav majapidamiskooli

mälestawad: poeg abikaasaga ja pojatütar.

suures wäljawalikiis * *

Ostate soodsatel tingimistel pühade kaupa. Suhkurt, jahu, riisi,
manna, kambotti, rosinaid, sprotte, kilu ja teisi konserve suur valik.
Jõulu kompvekid ja präänikud suures valikus.

Narvas, Balti tän. 10, Undi
mööbliäri vastas.

99

Ed. Wilde kom. 3. v. Pääsed 25 senti.

Samal päeval kell 8 õhtul
ESIEIENDUS

Wärmrib
igaseltsi riiet vastu

FäStohn

pidavate värves.

MLõbus talupoeg*1

L. Faili operett 3 w Pääsmed 150 —35 õpil. 25 s.
Kolmandal pühal, 27. detsembril kell 7*4 päeval

RAHVAETENDUSENA

Kraasib ja ket

rab lõnga.
Riiete koomiline puhas
tas la aiespressimine.

.Ilusaim naistest'

Kangaste kudumine
vabrikutelgedel, liht-

Pääsmete eelmüük: ,Kooli" kaupluses, Suur t. 16,
M. Wõhma äris, Joala t 16 ja kaks tundi enne iga

kud ja vooditekld.

V. Bromme operett 3. v. Pääsed 50 ja 25 s.

värvimise ja tilli-

Tööstuse rentnik ja
tehnilinejuht

tõõslDS Rakveres,

Al. üessor

Pikk tän. Nr. 31

toimsest kuni kirjumustrini, suuredräti-

Telefon 2-92

■ .mmmm Kflwa; 1) Segakoori kontsert;
r 3) Soolo ettekandeid. TANTS.

JOUIelOUU 2) ,.Jõuluõhtul" — näid i waat.
Mängib publiku lemmik orkester Leopold Wigia juhatusel.

Algus
keli 8.3i õntul. Lõpp kelt 2 öösel.
Pääsmed daamidele 35 s. ja härradele 45 s. Riietehoid 5 senti.
II- sel pühal, 26. detsembrit i9j1. a kell 4 paetrai

RAHWaEIENDUSEKS

MMil j Meiu* pöörane nali 4 vaatuses.

™lII*JvrlTlI * LJOa Lawa*ta*< a- Arry. Pääsmed 15 senti.

kell 8.30 õhiul PEO-OHTU
Kava: 1) ..Imerohi" — ope ett 1 vaatuses; 21 Segakoori kont>ert;

3) ..Poisipea" — nali 1 vaatusei. Lõpuks PALL kuni kella 3-m h.
Pääsmed .5 semi Riietehoid tu semi.
III- d 1 pühal, 27. detsembril ly31. a. kell 4 päeval.

Wiimast korda! RAHWAtTE DUSEKS

^FAHIKTF köök; REWÜÜ - OPERETT

JLAUU31L tyUKJty P^uil.sesr ilmast.

Pääsmed 15 senti.

Likööri-, napsi-ja veiniladu

korraldusel

peo-õhtu.

hra M. MUST

Luscher ja Matieseni esitaja Narvas.

Rootslane heitis pilgu kiirusemõõtjale, mis

Hinnad soodsad.

Hinnad soodsad.

lokke,pöörake minu poole.

Lokkimine õpilaste tööna

mete värvimine jne.
Wõtan õpilasi veel vastu.
Õpetan lühikese ajaga hästi

töötama Berliini meetodi

Stopp!

järgi.

M-me LJUHKA

Kuhu tõttad ?“

.Miili kauplusesse, Balti tän. nr. 6. Sealt ainult
leiavad perenaised pühiks odavat ja värsket kaupa:
Tapa-Taiiiuna vorsti, viinivorste, suitsushinki, võid,

{Eesti parim õppejõud).
Narvas, Posti 64, 2 korral

olla heidutas teda minu rewolwer. Wõi waewab teda miski."
»Ägal juhtumil tahame teda näha", käis Trelvanion -reale ja kolm meest läks läbi metsistu-

Austusega; 8. Dokukin, J. Volmann Ja Ko.

f

Pühiks häid kuivi

Kose-, lepa- la ;cM
soovitab puuhoow Narwas, Paemurru tän. 24,

omanik A WAST.

(Peetri -turul Franki maja).

Kolmapäeval. 30. detsembril, s. a. kell 10 hommikul müüakse enam
pakkumise teel Narva Jõesuus, Poska tänav 27, kohturuumis, teadmata ära
olija Madis Süsberg*i väike puust elumaja äravedamiseks, mis asub NarvaJõesuus, Kõver tänav 3. Müügiks hinnatud 70 krooni.

Brolin tõusis ainsalt korralikult toolilt, mis
siin oli, nähes tulewat Trewanioni. „Olen rõõ
mus, et teie tulite", ütles ta. „Need kaks rootsi
tola on Võimatud."
Teine ei kaotanud aega kõnetustega ja küsis
järsku: „Kus on preili Maelaren?"
»Kust mina seda wõin teada? Mind uimas
tab gaasiga wõi selle taolisega ja mul pole ai
mugi, mis juhtus. Ja esmalt pole see ka tahtis.
Tahan teada, miks toodi mind nii alatult siia.
Kui Leil on mingisugust mõju nende kahe mee
letu kohta, siis tarwitage seda."

Keegi hüüdis aias minu nime; ma läksin, ja

Uhendriiges. Ta oti esmalt narute jegaöuies, nii
et mmut tuli etendada zuttemtjes peaosa. Wöib-

kaup ustest. Walmhtusel eeskujulik puhtus garan
teeri md.

Kuulutus

Auto pääses nagu ime kombel politseinikest
mövda, pöördus meriateele ja peatus Lõpuks ühe
kena talu ees. Uksele ilmus mees, kes oli sama
suur kui Melander, aga sthwakam ja tagajrhoid-

peale seüe, kui Trewamon od talle ejmetud.
„Meil oti waga huwttaw kõnelus rootslastest

ostjaskonnale igat sorti kõrgeväärtuslik vors
te, valmistades ainult värskest lihast.
Valmistusel eeskujulik puhtus garanteeritud,
PiihlkQ soovitame suitsu shinke, vorste jne.
■ UliilVo Nõudke igast vorsti- ja toiduainete

juustu, kilusid,sprotte, sümusld ja jõuluõunu.

„Esmalt tahan ma kõik teada preili Maclarenist".

nud mõjuta.
„Leie mees peab end mõistlikult ülal", ütles ta,

Alates oma saaduste pakkumisega meie

siht on hindu tõstmata anda lugupeetud

maksuta. Juukselõikus,
maniküür, kulmude rips

märkis kaheksakümmend kilomeetrit tunnis, nae
ratas ja lrjas kiirust.

likum. Tema Viibimine Inglismaal polnud jää

manni ja Ko firma all.
Narva, Valge tän «N° 15 — 16. Telefon 59.

Kui tahate kauakestvaid

riimitud.
„Minu laboratoorium", seletas insener.

„Ta teab, kus Mona on?" kordas inglane.

Narva vorstitöõstuse 8. Dokukini, J. Vol-

javalikus daamide

Daamid

veinid, ekstraktid

napsi, nn et ta ei seganud meid palju. Ma wõtsin ta endaga ühes ühte urka, kus ta mõis end
wälja magada. Wõibolla on ta weel praegust

^Sõitke siis ometi ruttemmi!"

Vorsti tehas

soovitab suures väl
pudukaupa.
Viimased moeuudised
4* Hinnad võistlematud

Alati saadaval suures
väljavalikus kõiksugu
kodumaa liköörid, vei
nid, napsid.
Tallinna .Akva" firma

nud aia ühe sara juure, mille aknad olid kinni

pärast ma ei taha, et politsei segab end Vahele.
Ilma temata tuleme meie paremini selgusele."

Uuesti avatud

kübaraid ja igasugu

uul. Ta ei olnud aga iialgi maitsenud rootsi

„Aga mina olen kindel, et tema teab, kus
Mona on ja teatab meile seda meeleldi. Selle

Töö kiire ja korralik.

hooajaks

159

line."

BOTIKUD ja KALOSSID.

Hinnad mõõdukad. Tellimiste vastuvõtt.

Talve

P. Teder

158

»Aga Brolin pole Vististi ju mitte mõrisukas. Ta ei jaa seda olla. Lee idee on ebaloogi

Moodsad •

T ,\i 40S®

Tantsu algus kell 8 õhtul. Pääsmed 60 senti.

seal, sest palju ta ei kannatanud."

PÜnADEKSsuures valikus

Narwas. Joala tän. 13.

Narvas, Suur tän. 24

Pääsmed öo sen i. Riietehoid 5 senti.
EELTEAVE: 31. detsembrit iradi tsiooml.ne vana-aas.a ärasaatmi
ne ja uue-aasla vastuvõtmine, suurejoonelise eeskavaga.

3-dal jõulupühal, 27. detsembril 1931.a. N.-ü .Astra*

Narvas, Joata tän. 15.

Moe-ja pudukaup!us

2 orkestrit! Puhkpillid ja jazzorKester. Wahctpldamata tants.

„Harmonies**

annabiigemaid teateid

daamide ja härrade jalanõud

keü 8.30 õhtul, Pühade ärasaatmiseks

IV-as Walside — õhtu.

Töid võiab vastu ja

Narvas, Posti tän. 51

Narwa Eesti Selts nILMARJNE\

Jõuluetendused

I klass! tii.
Hinnad mõõdukad
ja töö kiire.

etenduse algust teatri kassas.

I-sel pühal, 25. detsembril 193), a.

KirgevBflrtusline

„Ma ütlesin juba teile, et ma ei tea midagi.

uksel tuldi mulle kallale. Wõibolla oli see teie
suursugu härra Melander, sest kui ma öösel sel
lest jõledast gaasist ärkasin, tuli ta jälle ja toimu
siia. Ülla nõuan meel kord Vabastamist. Kui Leie

mind kohe minna ei lase, leiab mind Viimati
politsei ja siis olete teie toredas seisukorras."
„Nad otsiwad juba teid", ütles inglane.

Brolin ei wastanud; oli aga selge, et see

Narva-Jõesuu
Vaestelaste kohus.

Koiva ainuke maslnaklrlutuse kabinet.
Masinakirjutuse õpetus Ameeri

ka 10-r»e sõrmellse öpewiisi
järele mitmesüsteemilistel kir
jutusmasinatel.

õpetatakse Igasugu kantselei
tõld — ärakirju ja asjapabereid.
Samas õpetus Raamatupidami
ses ja Kaubanduskirjawahetuses

PALVEKIRJADE ja igasugu kir
jatööde masinal ümberkirjuta
mine mõõdukate hindadega.
Samas võetakse vastu kõiksugu
tõlkeid ja kirjutusmasinate

ostate ainult jaama raamatukapist ja kirjandusemaiustuste-kioskist Joala ja Malmi tänava nurgal.

Lastele igasugu jõulupildiraamatuid, täiskas
vanuile mitmekesiseid seltskondlikke mänge.
Pühade ja uue-aasta pilt-postkaarte jne. jne

puhastust.

Sastuwõtmine äripäevadel kel
la 10 homm. kuni 6 õht.

B. HÕLM.

palmuja
Kahekordne vooderdatud

odavalt MÜÜA äraveda

Melander algas. „Preili Maclaren wiidi teie
käsul, ja teie Võtsite natuke gaasi, et siis ei pi

miseks ehk kohale jätmi

usu teie silmi, need on teid ikka reetnud, ja ai
nukesed inimesed, kes tundsid preili Maelareni

jõuluktrjandusi

Narwas, Viru ja Helsingi tän.
nurgal maja nr. 2/8 krt. 7, 2.
korral sissekäik hoovist.

märkus tegi teda rahutuks.

danud teile langema mingisugust kahtlusi. Ma ei

Pühadelauale

teadmises
ajalehtede ja ajakirjade telijaile!
Et kirjanduse saamisel vahet ei tuleks ja see korra
likult saadaks kätte, on soovitav, et tellimised aegsasti
antakse ära.

Igasugu ajalehtede ja ajakirjade tellimisi võetakse
vastu talituse hinnaga raudteejaama raamatukapis ja
J. Videviku kirjanduse-kioskis Malmi ja Joala t. nurgal

seks Narwas.

Teateid saab Narwas

Sügise tän. 14—2.

Vastutav toimetaja Hans Uil
Väljaandja K.-U.-O. ..Põhja Eesti' .
K.-U.-Ü. ,,Põhja Eesti" tiökkr-19M.

