Üksiknumber 5 senti.

Toimetu; ja talitus: Jdhwis, Narwa mnt. 32.
Awatud igapäev kella 9—5.
neljapäewai kella 9—7.
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I aastakäik.

1

Hallo, raadiosõbrad!
Hooajaks kohale jõudnud suures walikus

Esmaspäewaks, 28. okt.
s. a. toob

MiH Lr I Vr 1 w\ K ES Ci L# J/A MiKMIMUlU
Saadawat suures walikus 3,4 ja S iambilisi aparaate walgustuswõrgust köetawad kuulsad ^Philips"
wasluwõtte aparaadid. „philips" ja *Ahemo" wõrkanoodid

Iseäranis tunnustatud raadioharrastajate poolt on 3-me lambiline MBI»AUPUNKT“.

i

„Blaupunkt’il“ ei ole wõistlejat samahinnaüste aparaatide seas.
ftBlaupisnkfti{)a(* wõib umbes 20 jaama waijulthääldajas kuulata.

„Blaupunkt“ tüüp Vii B Hind kr. 39.50 || ühes lampidega ja
„Blaiapunkt“ luksus mudel .. 54.00 ij ühendus nööridega.

Jõhwi wana jaama waguni

ning igaühel on jaamas
võimalik saada järgmise
hinnaga

Alati wärsked anoodpatareid saadawal! Akkumolaatorite laadimine!
Müük katalogi hindade järele.

A. Schmidl

Jõhwi
Narwa tän. 4., tel. 6.

1. sort 6,75 senti tükk.

J

2. „ 4,75 ,, ,,
3. „ 3,60 „ „

Kiwide wäärtus hea.

Torm ajas lõhed jõkke.
Aizi Lambrino, Rumeenia prirüsi Caroli
end. naine morgrmaatMsest abielust, on Pa

riisis 16 miljoni frangi suuruse nõudmise
esildanud prints Laroli wastu, nõudes ühtlasi
oma pojale Hohenzollernite nime.

Wtimane locm on rohkesti lõhesid
Rsrwa jõkke ajanud. Kalurite tõendase
järgi seetõtiulöhesaak wtimasirl päewadel on olnud wõrdlemifi hea.

— Reede õhtul suri raske haiguse tagajär
jel „Päewalehe* toimetuse liige Jaan Rebane.

— 18. skp. suleti kaawersotfide ajaleht
.Tööliste Edasi", mis sisaldas haawawaid

Mees rihtis autot,
auto rihtis aga kioski.

Kioskist aga rlhltl 5-tuhandeline kahjutasu nõudmine
regewuspalk on Jõhwi turuplats witama, sest teisest küljest wlls kokku
mluewo loupüewa õhtupoolikul. Ja põrge
kioski paigast ära
peaosalisteks taksoauto ur. U-137 ja
sõitja härra E. ZSrwe wallest. Härral ja paiskas kioski riiulitel olewad korbid
oli uimelt maa utt roofillseua paistuw ja muu prenetauba
fresolewale kahele inimesele kaela,
ja ta! tuil tõsine isa autoga mõõda
seda roosttlst maad sõit-. Autojuht oli
aga parajast, mait wõtak», kuscglle ko
listama läinud. Mres mõttes natuke,

kes ootamatust mürtsust poolsurnuks

sülitas pihku. — mis asja — ükskord

esimesest sõidust mälestuseks üks tugew

peab ikka esimene olema ja wõttls tüü-

rlratta pikku. Auto el teinud sellest
wäljogi. Äsjahakauud juht aga ei jää
nud oma asjaga pooleli, waid hokkas
nuppusid katsuma. Katsus üht, katsus
teist, kolmanda keeramisel aga käis äkki
nõks ja auto hakkas
omal jõu! allamäge tulema.

ehmusid.

Ent ka wärskele autojuhile jäi omast

müks uäo peale ja teine kü!|e!e ja pa
litu armas heaks kusagile kruwi taha
klnui jääda ja rrbeueda. Hroks asjaks
ainult ott, et peale seda sõltu läks mees
korraga päris kaineks. Auto wtgastvsed
oa wätksrd. sest õnneks ott werreaüsmaa

auto! kioskini lühike. Oleks auto aga

ootamatust edusammust surmaul heitu-

kuidagi sellest mõõda sõitnud, oleks ta
suurema hoo saanud ja tüseda alapostiga kokku läinud.

und mees, kes nuppude otsimisel ott

Kioskipldaja kahju ou umbes 50

Mees ott piduri lahti teinud. Oma
põlwili jäänud, ärkas kohkumisest alles
fiis. kyl auto suure raginaga
jookfis nurgalseiswa AUjeudl kioskile
otsa.

Jätame nüüd mehikese autosse põl-

krooul. Selle summa wõrtts kioski tagafiasetamtne ja mõne kaubaarltttt puruuemiue. Autojuht, see isehakanu, iubas selle wälja maksta. Kioskttnlmesed
peale kõma kohkumise wiga et saanud.

Kroonitud pead Zõhwi ja K--Zärwele.
Suured kirjandusõhtud tulemas.
Pühapäewal, 3. now. s. o. ou Kohtla-

Iärwrl sa Iõhwls k/ü. .Looduse" korraldusel

suur kirjanduse õhtu,
mille kawas ou mag. phik. P. H a mburgi kõue kirjanduse lugemise Va
jadusest ja Võimalustest ning meie Nrjoudufe täuapäewast. Kõuele järguewad
.Looduse" romaani-wõlstlusel auhinda
dega kroonitud romaanidekatkete ettekanded autoritelt.

Mõlemis ülalmaiutt kohas efivewad
1927. ja 1929. o. Võistlustel esimese
auhinna saanud romaanide autorid A.

Jakobson ningA.Klrscheubrrg.

Nendele seltsib kolmandana weel P.
K r u st e u, Tallinnast. Waheaegadri
ja kogu koosoleku aja müllwad autorid
ifiMkuit oma teoseid ja

aunawad ostjatele mälestuseks auto
graafe.

Sellel aastal auhinnatud romaanid ilmuwad siin sel puhul esimest korda
müügile.

Ohtu Viimaseks puuktiks on kirjonduse. auhinnatud romaanide j. t.
loosimine
õhtust osawõtsate wahel. 3ga pileti !u.
uastaja omandab õiguse loosimisest osa-

kirjutisi. Wastutaw toimetaja wõetakse kohtu
likule wastutusele.

— Põhjapoolses Latgalltas on 19. skp. sa
danud lund, kohati 1b sm.
L>õl wastu pühapäewa murdsid margad
Tallinna politsei ratsareserwi hoonesse sisse
Nad witsid ära laekas olema raha.

— Proua Stresemannile määrati 10.000
Saksa marka suuruses lesepaiukit.
— 19. skp. häwines tuleõnnetusel Tallinnas

kahekordne puumaja. Sisse põles üürnikkude

wara ja majaomaniku raha 100.000 senti.
Keegi ema lastega päästeti wiimsel silmapil
gul tulest.

— Läinud pühapäewal tabasto Loksa ra
jooni piiriwalwurid metsikus 80 klm. wõiduajamises Loksa-Wtitna teel, Wiru manööwrite piirkonnas, salakaubitsejate Kr. Linkrufl
ja Jaan ning Hermann Rihelmanntde sõidu
auto ühes 430 liitri piiritusega. Tagaajamisel,
millest osa mütsid ka manööwril wtibiwad
kaitseliitlased, sai üks salakaubawedaja käest
haawata.

— Hispaanias puhkes roalitjufe kriis

— End. Prantsuse peaminister Liginenceau on suremas haige.

— Õöl wastu 20. skp. surmas warrudei
Wohuja wallas Wirumaal tüli tagajärjel Ed.
Sõstrasoon A. õuna. Pussitaja areteeriti.
— 20. okt. lõppes Tartus .Wiroonia" cmimes üliõpilaste menfuur (kahewõitlus) mõõka
del ühe osalise Kääni, raske Vigastusega. Haawatu seisukord on üliraske.
— Londoni teadete! toodi pabibullach ahe-

lates kohtu ette. Amanullah' omaksed leiti
Kabuulis surmatult. Afganistaani täielikuks
peremeheks on nüüd padishahh Nadir-Khan,
kes waltti Afganistaani kuningaks.
— Elektrilambi 80. fünniväewal tähendas
Th. Edison ajakirjanikkudele, et ta lootwat
elada saja-aastaseks

— Bulgaaria mitmekordne peaminister W.
Radoslawow suri 21. oktoobril Berliinis.
— Rootsi telegraafiagentuuri teatel kirju
tati täna Berliinis alla laen, lepingule Rootsi
tikutrusti ja sama walitsuse wahel.

— 22 oktoobril otsustas Saksa rühm
Läti seimist oma esindaja, kohtuminister
Behrentt, walitsusest ära kutsuda; walitsuse
kriisi põhjendatakse sellega, et teised koalttfloouirühmad ei ole weel selget seisukohta wõtnud
endiste landeswerlaste maasaamtse seaduse
eelnõu asjas.

— Stokholmis areteeriti Ungari punane
diktaator Bela Kun. Puhastustöö Rootsi kom
munistide hulgas jätkub

— Mööd. teiflp kiideti rahanduskomis

Võtmiseks, kallimate piletite lunastajad

jonis heaks Eestt-Türgi kaubaleping.

kallimate ja odawamatr piletite lunas

— Moskwast saabunud teadetel on Karl
Radek nimetatud kommunistliku illternatsto-

tajad odawamate raamatute peale. Seega

awaueb õhtust osawvtjatel Võlmolus

naali Saksa sektsiooni juhiks.

loositeel omandada auhinnatud romaane
autograafidega.

meistri nime peale wõitis Aljechin. Praegune

— l7. partii malewõistlusel maailmaseis 8:4

— Tassi teatel paljastas ja likwideeris
GPU uue kontrrewotutsiooniliie orgauisat-

Kiik M juulist Teatajat *.

siooni. Tehti surmaotsus ü kindralite. Lasti
maha suurwürst Mihaii Sergejewitsch

I finnu kasu af aiad 1 |

I»

Seni on olnud eksport kanamunade ja kodulindude

wastuwõtmine Jõhwi alewis ja tema ümbruskonnas
organiseerimata ning kanapidajad olid sunnitud oma
saaduseid waheltkauplejaile madala hinnaga müüma.
Rahwa huwidele wastu tulles on nüüdsest peale awatud
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OSTETAKSE:
noori kukkesid, kanu, nuumatud anesld ja
parte ning jahllinde ja -loomi.
llfaetnUflHmieil linhsii* JÕHWI ALEWIS Willersi poe hoowis igapäew.
nualUnullllliC nllllulL IISAKUS Tsöganowi poes igal kesknädalal.

Makstakse kõige kõrgemat pSewahinda.

i
I

Purus uued näiteseinad.
Ühisrahwamaja arendamisel.
Puru seltside ogaral eestwõttel wal
seltsid maja siiski ,ed?st ehitada suutsid,
mis läiuud aasta sügiseks Pmu lüüa selle põhjuseks oa asjaolu, et kingitud
ajakohane seltsimaja, mis kogu ümb- maja wäärtus hindamiskomisjoni otsu

ruse seitfielu keskpunktiks on. Majan
duslik alus ei Võimaldanuü seltsimaja
korraga täiesti walmis ehitada. Seda

kawalfett jõudu mööda osakaupa teha.
Käesolewaks sügiseks wiidt sisemist
ümberehitusi Mbt. Einelaua jaoks, mis
ülema! rõdvruumis asus, korraldart ruu

miü alla. Seda põhjustas müra, mis
läbi õhukeje laudjeina elneicucfl iõbi
kostis, ja etendust näitelawa! segas.
Asemele jäi rõdule riietehoiu raum.
Suvrrmod edusammud tehti näite,
lawa korraldamises. Siia muretseti ma
nade armdutr kulisside asemele mesisekad aästeieinvd. NättLselnad walmistayd Pallase kunstikooli SpUsied. Töö ühes
materjaliga läks maksma 35 000 senti.

Sellega summa mitte nii kohuww, et
külafrltstd sellest üle ei saaks. Oa oga
tarwis tahet, mille mittrpuudumist Puru
seitsttegelased rõõmustawal mitfif on
näidanud.

Maja ehiiufe läblwiimist mrsitosid
sekeldused hoomga, millest Lesisime ja

ümbrr ehitati. Aimel; kinkis müllawattkogu seltsidele nim. koone. S seminis-

trerum aga ei tinnüamrd seda ja osja

lahendus on praegu Riigikohtus. Et

sel ainult 25.000 senti. Sellest loodawod seltsid juba üle saada.
Lõpulikud jnnrchitused jääwid paari
eelslewa aasta peale.

Ka Waiwara korraldas oma
rahvamaja
Waiwara seltsimaja olt juba mõnda

aega korraldamata. Srda näitab kuju
kalt paar aastat tagasi asetleidnud önnetus, kus Vabaõhu muuseumi rahwatantsijad läbi vehasmnud lawa kukkusid.

Rüüd Wiidl lõou^s siiski suuremad üm

berehitused läbi. Mmlras. karr ldnti
elekter l^ltsimalia oma dünamoga. Kogu
lööd iõkstd mak«ma 160 000 ientl.

Löi noaga.
Mlnewol nädalal ott keegi tundmatu
mees löönud Zõhwi alewis Zoh. Brennerile noaga küljesse. Mees palub polktsrt kaasabi, et tundmatu uoakangelone tabataks.

Müüs hõlma alt kibedat.
D -mei S raus Moka wallas müüs
salaja wttno. Keelatud töö kirjutati pro
tokolli ja asi läheb kohtusse.
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5Vapva Soome ulatavad, iile lahe hde
.Arusaamist ja head tahet wastastikuste suhete arendamises Eestil Loomel pole kunagi puudunud

tevwitused»
Soome saadik läkitab ISavwa seltskonnale 'ptueitnad
kaudu, kelle algatusel korraldatakse

.Witmastel aastatel on vahetu
kokkupuude Eesli ja Soome vahel

rõõmustavalt arenenud. Sellejuures
on ühtlast arvesse võetav, et mõle
mal riigil on möödunud iseseisvuseaastate kestel olnud nii palju ja nii
suuri koduseid küsimust lahendada, ei
peatähelepanu on paratamatult pida

Aarne W u o r i« a a, kes 25., 26 ja
27. skp. tuleb Narva, et tutvuda ja
luua sidemeid Narva seltskounaga.

Wuorimaa läkitanud Narva f r lt r-

Need kolm päeva tõotavad mööduda
eleva hõimulise lähenemise tähe all.
kusjuures Narwagi et osuta vist teist

tused. mille meie, narvalased, heameelega vastu võtame, uähes Meile

seisukohta, kui et: arusaamist ia

head tahet Soome-Eesti silla

suur Soome õhtu, on minister

konuale oma parimad tervi-

ja meie rahvale lähedast külalist peat
selt oma juures külas.

ehitamisel ei puudu Nar.
25. skp. saadus Narva soome saadik
vagi seltskonnal. Esimest
Wuorimaa. keda wõtfid vastu
het pole vastastikuste su korda viibib Narvas meie vennas- A
Narva linnapea J. Hermann, 1. div.
nud kiinduma nendesse. Uks on aga

kindel: arusaamist ja head ta-

he t e a r e n d a « i f e l kunagi

maa rahva valitsuse esindaja, seda
suurema rõõmustusega vaatab Narva

ülem A Tõnisson ja esitajad teistelt

Niisuguseid mõtteid avaldas oma
hiljutisel Tartu külastamisel meie hõimurahwa lugupeetud saadik minister

eelolevale Soome saadiku A. Wuorlmaa külaskäigule vastu.

Uks välke tütarlaps annetas küla-

puudunud."
Lennuki õnnelik uperpall. Warwicksbire'is, Inglismaal, juhtus neil päewil omapärane lennuõnnetus. Mootori rikke tõttu tegi reisilennuk mitu kukerpalli ja maandus selili, ilma et oleks
suuremalt wigastunud. Ka kolm reisijat pääsesid eluga

Alkohol ja autoasjandus.
Karsked autojuhid leiawad tunnustamist.
Alkoholismi ja autoasjanduse küsi
MAS oa praegu eriti võuew sest kõigis
maades oa joomise läbi iekkiuud rasked
autoõnnetuse!» seltskonna ärevusse ajaaud. Jõutakse selgusele, rt just alkoholi

torwitamiae oa õlge tihti sõtduõane.
tuste põhjuseks, ja otsitakse abinõusid
leüe pahe kõrvaldamiseks. Ametivõimud
suurendavad karistust, võtavad purjus
autojuhtidelt sõiduloa jne. Mõjuv abi.

nõu võib silu ull.kui.uit ainult kasvatus olla ja nMugufe kasvatusevahendina töötab heade tagajärgedega Rootsi

mustawat nähtust. Rsigi voolt nutt
ühingule esiti 3000 kr. toetust. siis 5000

Masinatetundmise kursusi
põllupidajatele.
M. li. Liidu korraldusel peetakse
käesoleva! sügise! W!ru-I8rwa maak.
tehnilise nõuandja juhatusel veel kahed
kõrkused.

Ilhsd uetst Paides, mis algasid 14.

kr. sa 1930./31. a. loodetakse sooda
10006 kr. Seltsi ojakkri ..Mootorijuht"
ou partmoks propogonda wab-vdiks.
Praegu valmistatakse filmi .Alkohol
ja hädaohud sõitudel." See film wõib

skp. ja teised Rakveres algusega 6. nonowembr s. c.
Õppetöö va endiselt praktilist laadi,
õppemafinare võral. Kursused kestavad

ka väljaspool Rootsit väga kasulik olla.
Rootsi parlament toetab karskete autojuhtide ühingu kasvatuslikku tööd suu.

võetakse põllum. mootorid, vilja peksumasinad, traktorid ja teised tähtsamad

resti, kuna ta 1929 /30 a. eelarvesse

Sellega on põllupidajate! kodusest
tööst vabanedes soodus võimalus oma

erilise broschüüri .Atkodol ja liiklemine"
väljaandmiseks 25 000 krooni määras.
Rootsi eesikujul nfatesit tamalaadM-

kolm nädalat 120 õppetunniga. Läbi
põllutöömasinad.

«tujukate" masinate tundmaõppimiseks.

karskete autojuhtide ühing, kes ligi
kolme aasta jooksu! viljakat tegevust, sed seltsid ka Norras ja Hollandis ja
on avaldanud. Esimesel üldkoosolekul
20. juulil 1927. o. oli ühingul rohkem
kui 1000 liiget. Aasta hiljem oli littmeid 3357, veel 6 kuud hiljem, 31.
dets 1928. a., 4360. See arv jagunes

hiljem Saksamaal. E-stts on ost samuti

60 osakonna peate. Ajakirjanduse, ame-

põhikirja kavandi vastu võtnud. Ssrga
on loota, et ka mett ühing varsti regevusje astub'

ttkohtade ja elukutseliste autojuhtide
Mds poolehoid edendas seda utt rõö-

käsil, kuna selleks hiljuti TorÄs auto.
juhtide nõupidamine korraldan ja va-;,
taw tolmkoLd waltti. See toimkond on

juba .Karskete autojuhtide Ühingu"

Tali tuleb käredate külmadega.
Rea tuntud meteoroloogide arvamirte järele on oodata tänavu r r a-

korraltielt külma talve valju

pakasega. Berliini meteoroloog Hellmauu

järeldab külma talve läinud suve õhu
temperatuuri Iseärasusest, kuni Kesk Eu-

roopas kuumale suvele alati järgnevat
tali kõva pakasega. Prantsuse ilmauursia

Memery, kes aastakümneid vaatlusi
teinud pülkeseplektide muutuvuse ja il'
masttku seotusest maakeral, «mustab

Otto Myrbachl arvates pole mingit
alust kahelda teaduslikus ilma» autori,
leedina tuutud meteoroloog Gcotssmeyrt

ennustustes külma talve kohta. Koguni
lähematel aastakümnetel olevat soge.
dastl oodata käredate külmadega talve.

KAm raugevat alles 1966. o. peale.
Hawttaw fiinjuurrs on, et pcanlslane Memery Ütles täpselt küima ralwe
ette ka läinud aastal.

.R. W. I l" teatel külmad Miinis

samuti külma talve. Ta leiab kinnitust
oma euuustusele peale seüe ilmastiku.
Me kordumise nähtest 99 a. tagant.
Meteoroloog Groissmoyr avaldab ühes
Frankfardi teaduslikus ajakirjas ilmade

juba praegu ettevalmistused elanikkude
kütteatsrtrga varustamiseks.

kohta käiva kirjutise, milles samuti närb

Narva liuna Samokrassi mrtsos on
paika pidamas kaks noort põtra, kes
üksteisest lahus elavad. Neid on näh.

ette külma talve. Selle õpetlase uurimuste järele suvistele uputustele In

Kaks noort põdra Samokrassi
metsas.

tud viimasel ajal mitu korda kohalik
kude elanikkude ja Unna metsEema

dias ja Niiluse kõrgevrelr tavaliselt
Euroopas järgneb ikka külm talt. Wün!
keskmeteorolooglajaoma vaatleja dr.

poolt.

Uus laiaroopaline raudtee
haru Kulgule.

vett. Ent selle elu loomus siin pole
mitte selline, mis vastu vett sõuda

Ent see on teada: nad olid omal ajal

armastab. Ring wõib olla oleksime saa.
uud kujukama ülevaate, kui oma reisuga
teiselt poolt oleksime peale hakanud, sest

uil nad tulid, veed venelased, omal
ajal Weuemaalt: mööda Peipsit, mui
dugi allatuult, järvest väljavoolava
Narwa-jöe alule. Ia panid siia ääre
maja püsti. Teised tulid allavett mööda

ja panid teise maja Aer. Ia nii edasi.
Sest venelase loomu» ou o»a! suurel
ja vägeval kodumaalgi väga suurelt
osalt uufi elukohti soetanud, nagu üidiselt teada, suure kisaga ikka allavett,—

bhms no MaTyume no Bo/ire... Jõe
äittes uad kaubttiewad ja püüavad kalu

ka. Sisemaale tungida, kus elamiseks
veel suure higiga eeldust tuleks luua—
nagu seda peab Narwa-jõr pehmel! ran
nikuil - ei, sellist püsivust liikuval weuriasel el ole. Ia sellepärast pole imes
tada, et enamik Narwa-jöe weue külasid

asub just jõe ääres; ulug küla ou oma
kuju poolest itta 80—100 mtr. laiune
majade rida. Ia pikk: näiteks ou Maskuarwas Ae 200 maja, Jaamas 125.

suured asjamehed kaubitsemisel Nowgo-

rodi-Pihkwa ja Narva vahel. Ia see
keskpärane, mõnikord õige aukartustära-

tawgi, küllus aitas ka venelaste lata
joont vee! laiemaks teha Et praalime,
küll siis kaubitseme ja teenime jälle.
noryjisieM m noTopryeMl

See püsiv Ia! joon oli aga omalt
poolt suureks õnnetuseks hiljem-tuluud
tagasilangemisele. Kurblooline saatus,
mls tabab Iga ühenduspunkti, mis kunstUkult poltitfltfe või majandusliku malekäiguga oa üksikuks jäetud, on lammu
tanud ka seda nurka.

Esimene malekälk oli majandus'
l i k. Ja see oli läinud sajangu lõpul
ehitatud Tallina - Peeterburl raudtee.
Aga, peab ütlema, sellest hoobist toibuti

vorsti. Kuigi kaup el käinud euam lot-

jadel Tartu-Narwa vahet ja Pihkva
jäi nagu kõrvale. Aga selle eest jäi
ikkagi metsamaterjali vedu ja see audis

lustt ja leiba küll.
Teine malekälk, mis viis maanurga

omist röõpalstvälja, o« poUitlUue.

leks võtta 16 kg. ühte söötühikusse, (fee

oleks 1 kg. odrarahu toitwus). Toorest
pulpi söövad veised paremint ja võiks

päevas ühe looma kohta orvata
10—15 kg. Sigadele söötmise! tu

leks ourutada või kreto: siis on seedi,

välja viiakse umbes jama vagunite
arv lõnga ja riiet. Narva-Kulgu raudteeharu pikkus oa 3% kilomeetrit ja ta
ühendab vahekauguse Kulgu sadama

ja Rarva-Tallinna raudteeliini vahel.

Salasse uus jaamahoone.
A -s. „Saku õllewabrik" ehitab kuutdawastt

uue jaamahoone Salasse, a-s. .Kiwiõli" peatnskohta. ..Õllejaanra- koht on walitud õnneUkult, kuna ta asub kahe põlewkiwi kaewanduse lähedal; lahedam õllepood ou alles Lüga
nuse!

Mäletawasti ehitas sama õllewabrik ka
Iõhwi alewi peatuskohta jaamahoone tingi
musega, et wabrik saaks 12 aasta peale prii
õllemiiügi ehiiatawas jaama einelauas. Äri
„SUejaauiadega" nähtawasti õitseb.

oleva aasta kartuttsaogist ja selle kasu

Jõhvi .Mru" tärkllswabrik müüb

Leedu kõrgem vaimulik mõrtsukaks.
Prelaali karistati 6-aastase wangistusega.

Juba mitu «ädalat hoidis Leedu seltskase tapmises. Oma süü ümberlükkamiseks

Too vaikne patt, Wasknarva,
millest nii vähe kirjutatud, peidab oma
minevikus mõndki huvitavat.

Waskncrwa etapikohaks, kust ott o'.jem
tee Wknest Eestimaale.

mise kohal. Narvast on ta umbes 65
Momestrir ja Jõhvist 55 klm. eemal.
Taanlaste lahkamile! Eestist, aastal

mlga. Loss langes varemetesse. Kuna
rootslased enam Wasknarva lõssi piiri
kaitseks et vajanud, jäigi ta sellisesse

mrlt Peipsi järve ääre laande, uue

vabadussõja ajal löödi ka Waskuaevas
mõned väiksemad kohalise tähtsusega

kindluse ehitamist, mis aastal 1433 s ü
walAis. Alul nimetati kindlust «.Uueks

lossiks", pärast uueks ehk wastjeks
Narva lossiks, millest ajajooksul võrsusli nimetus Wasknarva. 1558 a.

kalapüük ei toida. Sellest ougi suur osa
Miiuimest sunnitud väljast tõid otsima:
ehitustöödel «Estoonijss", kaewandufis

aasta.

15 klm.).

sul muutusel ou alale jäänud, on lai

Mis aga kõige sellel võrdkemifi jär.
joon. Wenelanr ou ikka wenelaae. Laseb

kõva sõna lendu ja ootab .kubrruaatorit", nsgu kahe aasta eest põlluiöõministrir tema külaskäigul oodati ja soolaleivaga kostitodes loodeti: nüüd hatad
abi tulema. Ning veab selle peale ühe

Peale piiri tõmbamist jäi ta aga sama
tarbetuks kui uhke Oudova maanteegi.
Eestl osas, kus raudtee jookseb ligi 30
klm. pikkuselt, on rööpadtt ära võetud.
Mõnikord on küll ikka nii, et see ilma
hiilgus ei saa kaduda tollel lihtlabase!
põhjusel, et ta veel tulemata oli!

Ta teeb seda lihtsameelses harimatuses. Nagu ta omas lihtsameelses ha
rimatuses pani käte ja jalgadega vastu
uuele kalendrile, nagu energiliselt tagasi
lükatakse iga uus. Kaleudri asjus mui-

Ja teine häda rannikuil ou: kala ei
saa enam. Seda kardetakse erandita
lgalpool. Mis saab veel, ou haug, kuna
angerjas on kadunud. Wauasti saanud

dugi võideti: kohapeal on maksvusel
vana kalender. Oa kindel, et uue ka
leudri toob alles kasvav põlv, kui elu
selle viimaks ise ette kirjutab. Meie

suurejoonelise Mlapüha!

kalamees, kui vedas, angerjaid 4—500
tükki vö-pSevas, nüüd aga kümmekond
ainult hooajal — seletas üks vanataat
nukralt. Mis kalli kala kadumise põhju
seks, ei tea öelda. Ent üheltpoolt teati
tõendada, et suur süüdlane asjaloos on

ütlesime juba, et kelle taga pole muud
kui ainult iseenese rumalus, näiteks:
Skarjatiua wallaskt on kirjaoskamatute
protsent tervelt 28.

venelase enese ettenägemata hoolimatus,

rolli. Kahr-kolme küla peale on üks

pole sellega midagi peale hakata.

Niipalju vanemat ajalugu. Eesti
lahingud. Rüüd ta seal seisabki, see
vana ajalooline etapikonts Eesti Wrne
wah<!. Kuid armetus kuues, vihasid
Narva-jõr laiaed loksudes naabrasts.

Sre on nüüdseks kujanenud olukord.

nüüd aga kannab ta vald väikese osa
sellest (Eesti piirkonnas voolab Plüsfa

sab kahekordne traataed, millest Ae el saa.

seisukorda.

Paeveiustöid jätkub a-nulr üksi bille,

vahepeal, kui mitte täna, siis homme
üles öelda. Ujutab ju Nsrwa-jõgi iga

sajangu stsserändamlsest pärit. Aga vötb

1581. a. maUutas Rootsi kindral
Pontus de la Girdke Wasknarva tor-

1346, laiendasid ordumehed oma riigi
piiri Narva-jõens. Aastal 1349 ehitad
idapiiri kaitseks Narva-jõs liinile kants.
Aastal 1427 alustas ordumeister Zife
vou Rutevberg Narwa.jõr algusele, ai-

see suur Plüssagi. Kõik Oudova ja

kus Wasknarwast kilomeeter tdapooi sel-

nelased seadsid Wasknarva oma garni-

soni sisse ja järgnevail 23 aastal öl

Kohilas, Kukrusel j. m. on neid palju,

Meie venelased, need on vist 17.

vallutasid aga venelased vürst Trojerukovi juhatusel Wasknarva lossi. We-

idanvrgas, Narwa-jöe Peipsisse suubu,

Tallinnas. Aga majad ähvardavad

Piirltraadi toodud muudatusist kõ

duuud kaebealuse süütuses, lõpetas oma kaitsekõne, nõudes õigeksmõistmist, pisaratega
filmis.

Wasknarva alev asub Wlrumoa

kümnendik sellest, mis enne. Kas või

neledes, peame rääkima ka sellest raud
teeliinist. Just enne ilmasõda ta ehitati,
see Narwa-Oudowa (sealt edast Pihkva)
liia ning eeldati tema rohket kasutamist.

13. okt kuulutati Kaunases kohtuotsus
Prelaat Olschauskas mõisteti pr Ustjauauskase tapmise pärast 8 a. sunnitööle. Arwestades aga kaebealuse suurt teeneid Leedu
riigi kasuks, otsustati karistust 6 a. peale
wäheudada. Kaitsja Tumeuar, kes oli ween-

Kilde Wasknarwast.

Päikegi, neid on palvetada vaevalt
Luuga metsamaterjali tõi ta mere poole,

Pühapäeval, 27. okt. kell 3 p. l. ou
põllumajas duslik kõnekoosolek Puru
rahvamajas. Kõneleb jsk. agr. käestamkse võimalusist.

Liikumise Kalga-Narva raudteehatui on elav. Kulgu iadamost saadetakse

bes 3 vagunit puuvilla päevas ja

Põllumajanduslik kõnekoos
olek 'Purus.

tule ilmsiks.

maewaga wõtuud leida parematesse riugkondadesse kuuluwate noorte daamide seast.

keskmiselt päevas 12 vagunit mitme
sugust Metsamaterjali Narwa.Talttirna
raudteele. Sama raudheharu kaudu
tuuakse ka Kreenholmi vabrikule um

hind umbes 3 st. Pulp! wõib soovi

wus suurem ja kahjulikud mõjud ei

vajaline Kalgu-Narva raudteeharul

mls vanal hea! ajal seda r õ v w-kaiapüüki utt suurejooneliselt korraldas. Ja
kui Peipsist mõnikord tludUala saab,

Meie teeme hüppe sellesse ajasse,

tada nendes majapidamistes, kus juurvUja vähe talvel karjale sööta.

mukest soowinud, siis oleks ta neid kerge

ammugi mitte. Sest pole midagi vedada.

tahes selle kohta täpseid andmeid ei ole.

suurem osa tärklist välja pestud. Tema
sisaldab 0,1% seedivat walkaiuet roh.
kem aga süstweestd. Seda wõib sööta
sigadele ja veisekarjale, kusjuures tn-

teda süüdistada pr. Ustjanauskasega läbikäi
mises. Oleks tema, Olschauskas, enesele ar-

II.
olla ka mingid tagakiusatud lahkusulised

200—250 kg. Seega tuleks söötühiku

püüdis prelaat «aidata, kui alusetu oleks

mitte ühtegi. Ja mootorpaate neid pole

wA põgenikud vanemaist argust. Iga

pulpi 50 st. koorem, kaalub umbes

lisewabrlkutes kartuli riivmeist, kust

mille ehitaMtfe eeltööd on juba täimas
läheb maksma 6000 kr. ja ta on häda

HllIiQgltes! reisipllte laevasõidult Narwajõge pidi Kulgult Peipsile.

Meie tulime uarwatagustesse küla-

Iõhwi jaosk. agronom T i m u s k kirjutab:

Pulp, ehk türkliseraba saadakse tärk-

dawate rongide jooks. Raudteeharu,

Narwatagune maa.

desfe Narva poolt, s. o. vastuvett. Ia
mõnes kohas vastu kiiresti voolavat

läillisiiitia tlk lilli mlilml lillile.

kouua meeli piuewil Kaunase prelaat Olschauskase protsess, keda süüdistati proua Ustjauaus-

See wlls asja lõpulikult tagurpidi.
Paarkümmend aastat tagasi ott näit.
Wajknarwas lotjegl 70 tükki, — praegu

Laia loomuse lai elu enne ja lai pettumus täna.

Narva rahvaülikooli juhataja

Raudteevalitsuse poolt kavatsetakse
Kulgule ehitada uus laiaroopaline raudteeharu 300 meetripikkuses vmuööver-

liikumise paremini rtgukerrimiseks.

seltskondlikkudelt orgauisatfioonidelt.

Külapühadest me rääkigem.

Sest uad mängivad siinses elus suurt

püha kindlaksmääratud päeval (ikka
mõne pühiku auks). Nii et pühadest jatkub ümber aasta, sest ou ikka moeksmitte moeks, vaid kohuseks — naaber-

ka oma wttmüse lehma pühaks ära

W°t°b w-Ugu. fui lelimb, fts annab
N" * lödti ia ioon on itta tlKoiifuit.
N oigab tfttnefeft korralikult pUrotISiguga. Siis oiatab kõigepealt papp
oma niuukel- täis. Selle järele .talleke,

eb . Ja õhtuks on n«b tallekesed klltomoW hullemad kat metsloomad.
Ainult et a,ol«h« kroonlkotolmetaia kulu
mu.0/11 «!90l?Jb, fLnn'’' Ning emu po.
lltltt saabumlft laheudatalse teiste kaasabil omavahelised asjad .vennalikult"
ära.

'""ulutuses on «ka waesus

n rikkamaid, igas

«?• ?.5tn: 3won Stepanõlshlle, kel

kõhuke ees, tuleb kummardudes
oma küla mees, et lama. kallis mees,
^6-3wan Stepanötsh puikleb, et see
^õhelle, mis tal on, on tema vttmaae.
Emaks .heamehe" poolest
ö ?1.iurmani tänulik helia kriitikata annab pärast
Stepauötshile poolsada protsenti. Aru
saadav, ei Stepanötshid teistega kaasas

vaesemaks ei lähe. * 1

/o^uwõttes fee narwatagune

Sl iet?* luhuslikku tööd,

^ -Egewa" sõnaga vürtsitades
IH l S!2elu' °°dab .kuberaaatori"

«JmQl[ kikkalt ja .heldelt"

^5^ndtshllt raha nuiamas, tuletab
5S3S a8Äf m!k ~ |a kõige lelle lokodus ja trlmpab
.suurejoonelistel prasdsikutel".

Alutaguls Leataja

Rr. 13
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Iärwe wald nõuab K-ISrwe

raudteeharu reisijate weoks
uuesti arvamist

Riigi põlewkiwi-tööstus lõpetas

50 tamme Vabadussõja algpLewa mälestuse jäädvustamiseks.
Läinud teisipäeval alga» 1. dtwiifi ülema korraldusel vabadus-

sõja algpLewa ja esimese lahingupäeva jäLdvustaviseks tam-

«epuude Istutamine Keldrimäele, kus Vabadussõda alga». Keldrimäe asub

Narva linna all, umbe» Ys kilomeetrit Jaanilinna viimastest masadest.

Narwa-Iamburi maantee sihis. Sellesse ojaloolisesse paika istutatakse 50
tammepuud kasvama, mille läbi peab säiluma mälestus wabadussõsa algpäevast, 28. novembrist 1918. a.

Kuidas algas vabadussõda ja löödi

jõud olid märksa suuremad. Weuelaste!

esimene lahing, fee jäädvustab ajalukku

ott Narva suunas umbes 5000 meest

Narva Keldrimäe.
27. novembril 1918. aastal
kell 2 päeval pidid sakslased meile üle
andma kuulipildujad ja kaevikusuurlü.

12—16 kerge- ja 3 raskefuurtükiga, üks
soomvsrovg ja 2 soomusoutot.

kid, milleks kolonel Seiman käsutas
Jaauillnua 4 ohvitseri ja 40 sõdurit,

Narva pihta ägeda suurtükitule. Tülistamlfe objektiks oli südalinn. Jaanilinn
ja Wene surnuaed Keldrimäe all. Osa
pomme kukkus ka traataia ette. Kella 7
paigu läksid Jaanilinnas mõned majad

lisaks 4 ohvitserile ja 32 sõdurile, kes

juba eelmisel päeval olid Jaanilinna
saadetud. Samal päeval püüdfid saks
lased kinni Vene telefonogrammid, mil-

Lahing 28. novembril 1918.

Kell 5.30 avasid äkki venelased

suurtükitulest põlema. Saksa patareidest

läinud kuul reisijate weo omal

wandusse See on aga toonud

taluniku Aleksander Kulliku karjane
Elmar Reider võttis salaja peremehe
tagant (horwmdust algtekstis mul.

haruraudtee! Kohtla jaamast kae-

suuri raskuseid kohalikkudele ela
nikkudele ja kauplustele. Sellepä
rast pöörasid kohalikud põllupida
jad teedeministeeriumi poole pal

vega, et see teid leiaks, kuidas
loomulik liiklemine uuesti jalale
saaks seatud.

Apteeker Pertens 4
kuuks wangi.
13. dets. 1927. a. plahvata» Tartus
.Helisse" keemtawabrtk, mis nõudis 8
lnlmelu. Vabriku juhatus võeti vastuiafele. Rahukogus pääsesid mehed 2
nädallse vangistusega, kuid kohtupalati
otsusega 32. skp. mõisteti juha^usliikmed,

teiste seas Jõhvi apteeker Joh. Pertens

neljaks kuuks waugi. Peale selle

tavale vaenlase jalavägi. Ahelikud lähenesid linnale Jamburi maantee suuuas, mõlemal pool maanteed. Raudtee
juures vaenlase jalaväe osad ilmustd
metsatuka Lääneservale, mis Jaanilin
nast ligi 1200 merirlt idas. Waenlaste
jalaväe kallaletung löödi kell 8 kuulipilduja, ja suurtükitulega tagast. Wrue-

mujale. Üldse ott Narwa-jõe joonel:

lased kordafid kallaletunge, kuid kaitsjate

dumlfel viga masin ei saanud, kuid

eestlast umbes 750 meest kuulipilduja,
teta ja suurtükkideta, sakslast umbes
500 meest kuulipildujatega, milnipildu-

hästi organtserritud ja juhitud auto

edafileudu suudeti udu pärast teostada

rahuldati tstwiiluvudmiue 1270 krooni
ulatuses.

pärast.
Neljapäeva hommiku! maandus
Wokas Leningradist tulnud postilennuk.
Maandumine sündis udu pärast. Maau-

maatrelvade tules need kallaletungid

alles 4 tunni pärast. Retsijaid peal

varisesid kgakord kottu.

polnud.

Pekfumafin kiskus käe.otsast.

Elukardetavalt pussttatu Narwa Haiglasse.

sai otsast ära kistud. Vigastatud Viru-

linnahaiglasse raske pnssihaawaga käsi

varres Iisaku valla elanik Ladwlg

Suuder, 24 a. vana. Ülekuulamisel
selgus, et L. Suuder oli wttbiaud eel
misel õhtul Iisaku moowrveskis. Seal
viibinud ka tema hea tuttav Leonhard
S e l t o h w, kelle seltsis uudseleiwa
valmimise puhul liigud tehti. Kuna L.

Settohw ott juba ennem tublisti vii-

jõust vastu. Vankri ees rüseledes haa
ras äkki L. Settohw taskust pussnoa ja
lõi sellega kaaslasele käsivarde. Haa
vatu toimetati kohaliku arsti juure, kus
vigastus raskeks tunnistati. Seejärele
saadeti ta Narva.
Haavaja L.. Settohw jäeti kuni kor
ralduseni wahialt vadaks.

aastunud, siis sattus ta peagi märatse-

nurm toimetati Narva ttnua haigemajja, kus tema vigastus raskeks tvnnistali.
Leetrid möllamas.
Tuuliste ja niiskete ilmadega võtavad

leetrid jälle hoogu. Rakvere 1 algkoolis ou
haigus päris epideemilise kuju omanud. Ahes
klassis ou 40 õpilasest ainult 8 kooli».

Ruuldavastt ou ka Narva algkoolides
üksikuid sarlatt juhtumeid ette tuluud.

.välgumihkli" vastu. Majandusmiuisteeriumis au väljatöötamisel seaduseeluõu, mille
järele .välgumihklid" lähevad aktsiisimaksu

Uus kohtu-uurija.

Politseiprefekt Jöhwis.

Äraläinud kohtu-uurija Kuufekänuu
asemele tuli uueks kohtuuurljaks Jõhvi
Mihkel Hurt.

prefekt Pawiau piimarongiga Jõhvi.
Kohal viibides vaatas ta üle ka-
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Reljoväewal sõitis Wiru-Järwa abihslttu komissarlaadi tööd ja süttis õhtui ära.

ttleriiklik rahwalugemine
Eestis.
16 ott. riigi statistika keskbüroo
nõukogu koosolekul kiideti heaks loimetada üleriiklikku rahwalugemtst 1930. a.

dttiembrtkuu alul. Ahttasi tunnistati
pShlmõttettselt soovitavaks asutada sta
tistika keskbüroo suure majanduslikkude
küsimuste uurimiseks konjunktuur! büroo.

Nädalapahnaja märkmikust.
Rakettlennuklga mees päevakangelane.
Korralikult, nagu taevaisa itta la- karjapoiss oli muidugi sama totter, ei
hab, elas see Alutaguse mees. Juba esi
mestest elupäevadest jooksis ta asi, uagu

HSslimüärltud vanker. Papp ott talle
vett pähe kallanud ja ristiund lihtsalt
Aleksaudrlks (vesi oli vist külmavõitu),
isast sai tolle natuke ktskjattkku moodi,
kuid sellepärast samasuguselt süütu perekouaanimt Kullil.

Ja, ütleme kohe ära, häda seisab
selles, et keegi ei võinud aimata, et
selle jumaiapärasuse juures üks hoopis

isemoodi värk varjul seists. Kel iga
päevases elus tuleb meele, et seal, kus
vest väljast ou vaikne, on sügav põhi!

Ja pealegi mõistis mees end kava
lalt fisfr seada. Igatahes meie oleme
kindlad, et kui ta on poissmees, siis käib
ta korralikult nohisedes ehal, saab mü-

nikord, kui tema täht juhtub parajasti
tumestuma, NM peale. On ta aga tuhvlialune, siis on jälle kindel, et riidleb
ja lepib ta oma naisega, nagu asi nõuab,
utt et koeral omast hännast häbi hakkab.

Jah. ost wvrises kui määritud vauker. Keegi polnud nii tark, et oleks aru
saanud, et mee» hoiab mõnikord oma
uinaotsa natuke saladuslikumait püsti...
Ja keegi ei teadnud, et mehel oa podmurid. Ja kui ongi, mis sellest, nüüd-

sel ajal igal poifiuolgil neid. Ja

ses .mesikäpp" väewawalgele. Jaana Leisneril
lõhuti mesipuu, kuid meekratt jäi esialgu tabamata. Nüüd tabati see .mesikäpp", kelleks

osutus mõisa mana tööline Juh L.

alla. Ka tulekividele o« ette nähtud kõrge
toll. Toll sellepärast, et aktstisi tulekividele
peale pauna et saa, kuna ueid tembeldada
võimata.

mõistnud asja taga midagi suurt uuusutadagi ja tegi oma lolli nupuga peremehe tagant padrunid fisse. Kuidas
poisil käsi nende padrunitega käis, jätame är i. see viiks kõrvale. Kuid see
asi >S! ttmawalgele suure saladuse, mis

ott Alutagusel, Püssis. Ja õigele ot
sale saadi tänu kogenud ja autoriteet
sele asutusele pealinnas. Mees hoidis
padruneid oma taga nimelt sellepärast,
et lahendas — rakettlennuki probleemi!

Vaata klrewastl Seda see mehe sala
duslik nägu tähendas! seda tähendasid
need kärtsud õhtutel, mis Moldova küla

inimeste kõrvu ärevalt liikuma panid!
Mees oleks oma tõv muidugi, nagu

Alutaguse vees kunagi, aluutt oma
teada jätnud. Aga nüüd, mis sa itta
enam vastu punnid! Ülesanded maa
vastu kohustavad. Kuulsus on üleöö
kätte jõudmrd ja see nõuab, et rekom-

pentfiooniks tuleb oma võimeid nAdata ja lendama mluna, esialgu kas
või Matkalegi. See viib esialgu Alu
taguse Eestisse, siis Eesti Euroopasse...
Au rakkettideie, mis on mehe taga,

ent suurem au sellele suurele taibule,
kes raketttennuttga mehe haisu järgi ära

tundis ja üles leidis!

on ise kooliõpetajaks, kes wõ-

tabrahvovalgustustööst väl
jaspool koolt immkatt osa", (hi
lisemad harvendused).

See auuab .Esmaspäevale" põh
just südamlikuks rõõmustamiseks:
..Meie kool areneb. Kiiklas on asjad

ris targale otsuse!», et padrunid pidid
Ma mehe tagaotsas olemas. Leht teeb
üllatava leiduse:

ses suhtes juba nii head, et õpetaja!
pole maja enam koolis rahwawalgustustööd teha. Ainult wäljaspool kooli

„Kena saks see Alutaguse talunik —

Ka stiu ei mõtle meie seletama ha

kannab taga löhkepadruneid. Nähta-

tuleb meel rahvast innukalt valgustada"

kata seda asja, et Kttkla Talstuua ja

wasti oli tal tõsine kavatsus lahendada
rakettlennuki probleem. Nüüd pani aga

iga teine kooliõpetaja peab juba endast

karjapoiss, kuriwaim, selle märgi mokka".

mõistetavalt koolis lapsi õpetama:

Meil ei oie midagi juure lisada
ega midagi sinna parata, et .Esmas
päeva" mõttelaad uSuob, et asja mõlstmiseks peab ta uurima Alutaguse mehe

viimati leiab kõtketõotaw .Esmaspäev"
sellest jälle oma rakettleamtki haisu ja
aevastab mõne kaheotsaga mvrasuse

välja.

Alutaguse laulupidu jaanipäeval.
Kohalikkude koorijuhtide nõu
pidamisel otsustati pidada ule-aiu-

tagulist laulupidu tuleva aasta
jaanipäeval Jõhwis, On arvamisi

avaldatud, et kõneall oleva laulu
peo eeskava seataks kokku vas
tavalt eeskavale ülevirumaalisel

Teatavasti on 28. okt. kaubandus-

tööstuskoja valimised. Sel puhul ou
Jõhvi kaupmeeste selts välja lasknud

laulupeol, mis peetakse teatavasti

1931 a suvel Narvas. See või

maldaks Alutaguse koorel kergema
vaevaga osavõtmise ülemaakond-

likust laulupeost, kuna muidu ka
he laulupeo vastu ettevalmistusel
võib töö mitte nii heaks osutuda.

hoiu mõttes on ühendus toodud uaaberttnnode ja Tartu maakonna organi-

alevid, peale Narva liuna kui iseseisva

sõna all .Lõuna Eesti" ühes Rakvere
ja Tartu uimekirjadrga, kusjuures esimeoe koht nimekirjas on Jõhvil, teine
Haljala! ja kolmas Kadrina! (nimekirja
eesotsas Joh. Bcrms) Samasugune kok-

Auveres kutsuti ellu naiskodukaitse
osakond, mis asub tegutsema kontaktis

Jikerkair kauplus!
— Jõhvis, Turu pl. 3. —-

Jši

IIL

sadrühiug oma esimest koosolekut Rak
veres maavalitsuse ruumides. Koos oli
põllumehi, metsaülemaid ja jaosk. ag
ronoome, kes ühtselt leidsid vajalikuks
meie metsaosjsndusekorralduse ka eramaadel. Ühingu ülesandeks oleks igakülgne metsa ja jahiasjanduse arenda-

mine ning looduse varade kaitsmine.
Eriti katsub asutatud ühing talumaade kõtbmata maid metsastoüa, audes tasuta puusremnetd ja juhatust. Lil-

nelikud, kui oad lehte sattuvad, teised

tapeta.

õnnetud. Kuid ühtne on nrtl mõlemtl

Eks ole see loomulikum asi, et see
koht huvitab igameest euam.kus manti

see, et nad kõik tahavad õiendada.

rohkem ou. Ja kuigi meie kõnealuse

pärast sõnu, millest mõni tavalisest
rohkem kaalus. See oa inimlik ja tühi

maksvust!. Nimelt et lähe inimesed
sinna tallu, arusaadav, kartuleid nopptma, kus pahasti süüa saab.

Teisest küljest ou häda jälle, et ka
seal, kus kitsilt süüa antakse, kartulid
üles võtta tulevad. Aga keda sa lakepiimaga ikka tõmbad!

Ühele Wasawere mehele oli lähendada ühel warahommtku! toosama keerd-

küsimus. Kui kaua ta mõtles, ei selgu

nud. aga laudast tirts ta oma orika
lagedale ja hakkas seda ata vahel pitsi-

tama. Kus küla hommikutund heledat
kisa täis!
Kus hädakisa, seal kedagi tapetakse.

Ja kui tapetavaks on siga, sits pole
asi traagiline, vaid on järelduseks, et
tuleb seapraadi.

Naised vahetasid ühel külopeol kavaleri

paljas asi sattus kogemata trükimusta

alla. Ja nüüd on tarvis õiendada, et
noorhärra ise eelistas teda, et teine et
suutnud ennast pidada. Jssa ristike, kui

juhtus hästi vedama, mis sellest siis
õiendada. Parem omaette meelehead
tunda ja hoida, et teised teada ei saaks.

Õiendajaid inimest meie palju puu
dutada ei julge. Sest ilma õiendamata

läheksid asjad tõesti viltu. Aga Ühe
tühja asjagagi saab oletust tuua ikkagi.
Meile kirjutatakse ühest vallast, et seal

sel sekretäril ei vea sulekandjatega.
Ühele teeb oinas lupsijat, teisega juhtunud aga niisugune nali, et suri asja
eest teist taga ära. Mees pani kaua
hauduma, tõstis lsudkasti peale, selle

tuhatus.
Minewal neljapäewal walitud juhatu»
ISbwt kaupm. seltsis jaotas omawahel ametid

järgmiselt: esimees J. Bruns, abi A Willers.
kirjatoimetaja A Linno, abi J. Kask ja laekahoidja A. Danilewski.

geteks võtvad astuda kõik põllupidajad.

Asjaloodud ühingu juhatusse kuu
luvad: Nenu, Luiga, Soovik, Timusk,
Leuts ja Gorbrrson.

v—•.......•••ni

Kes tabab head baapa
r r cdavaali emta, ts

etsib üles 9Vikevkaape*
vuamtaiukttwplu.se.
Jõhvi, Toru pitsi* A.

............j
Ühingu sihiks oa kodumaa metsasduse ja johiasjonduse etendamine ja
looduse ning loodusvarade kaitsmine.
Ühing kavatseb avada metsamajanduslitte ja jahiasjaudustttte uõuaudepunkte.

Ühingu tegevuspiirkonnaks on Viru
maa ja juhatuse asukohaks Rakvere.
Ühing» liigeteks võivad olla isikud, kes
vähemalt 18 a. vanad.

Iõhwi alewiwolikogu Valimi
sed U. |a 15. dets.
Alevivalitsuse arvomile järgi tuleroad uue volikogu valimised 14. sa 15.
dets. Et päeva lõpulikult kindlaks mää

rata, astub volikogu lähemail päewll
kokku.

50 a. köstriametis
Läinud laupäeva! pühitses Vai
vara hallpea köster Johannes Muthmann oma 50 -a. köstri ameti juubelit.

Kõned, koosolekud, peod.

välja ei pääseks ju häda ei saaks.

Purus. Pühapäewal. 27. ott. peoõhtu
ühisrahwamajas. Mängitakse Chr. Rutoffi

Läks aga stis vaatama, oli kana kooleuud. Kui meie selle tühiasja ära trü

veel valmis. Noh. õhtul proovisid

kiksime, oleme peaaegu kiodlad, et tuleb

näod kui pikaks nad üldse venida mõis
tavad!

näit. õiendus, et mitte 3, vaid ainult
2 nädalat ott kana laudkosti all, või
et kasti pea! polnud kivi, vaid suur

tühi.

Iõhwi kaupmeestefeltfi uus

peale veel munaka, et kana enne 3 näd.

Ja inimesi tuli kartuleid noppima.
Lõuna oli mage, aga eha ei jõudnud

Wot sits manti, tull pann, mis ott

waltmisriugkonua.

Wirumaa metsadeUhing algas tegewust.
23. ott. s. a. pidas Virumaa met-

Kus hädattsa, seal veel igakord ei

tegewuspõld ou igapäewsue — kartulinoppimtte asi. on siin seesama seadus

va ja idopool ueid olevad vallad ja

Kõtbmata maad metsa alla!

Draamastuudio rändteater

Ige eitja saak kakji kei iltah vaatamata

Jõhvi walimistoimkonua
(Alevivalitsuse ruumidesse) olla käib
piirkond Kohtla—Mäetaguse-Daskaar-

Maiiaato Hanila ka maani

Narva naiskodukaitsega. Osakonna ju
hatajaks valiti pr. Peets.
sai Jõhvis kahe etenduse pealt üldfissetulekut 31 tuhat senti.

2. sektsioon aga kahjuks kokkulepet naab

ritega ei fuutaud luua."

kulepe on ka tööswrtle! 5 sektsioonis
Rakvere ja Rarwaga, kus kolmas koht

Naiskodukaitse osakond
Auwerre.

mõlemis nimekirjades oa autud maa
esitajale (A. Danilewstt, Jõhvist). —

leudlehe, milles soovitakse valida maakaupmehi esitatavate nimekirjade poolt:
.Nende! valimistel esineb Virumaa
kaupmesskond ja rõösturkond oma erinimekirjadega, kusjuures häälte kokku

satsioonidega ja esinetakse ühise märgu

.Mesikäpp" Langus asunduses.

Tulekividele kõrge toll.

Tikutrust «» alustanud uut sõjakäiku

*

Sama .Esmaspäeva" huvitab veel
meie jõuum (ilmus mitte Armife asjaga ühel ajal, nagu .$*. teatab, vaid
nr. hiljem) sellest, et Kitklas seltsi juht

peksumasina vahele, kusjuures terve käsi

Paar nädalat tagasi tuli Laagna akundu-

Välgumihklid aktsiisimaksu alla.

.Esmaspäev" Tallinnas ja ei suutnud
kuidagi am saada, mis tähendab fee

leidma!

19. oktoobril jäi Püssi asunduses

Weretöö uudseleiwa liikudel.
misehoogu. Sõber tahtis meest vankrile
upitada, et koju sõtta. See hakkas kogu

Seda sõnumit uuris ja uuris ka

tagumeuti ja sealt — rakettleuautt üles

Postilennuk maandus udu

Rudolf Virunurme vasak käsi vilja-

LAuud teisipäeval toodi Narwa

semisel kõlas äkki pauk".

tagant midagi võtta. Lõpuks jõuab
.Esmaspäev" omas viimases «umb

saksa vahipostide kõrvale ka resti vahipostid. Parema tiiva kindlustamiseks
saadeti Kulgu rajooni 4-da rügemendt
2 pataljon kol.-leitu. Kuauuse juhatusel.
Selles pataljonis oli 80 meest ühe raskekuulipildujaga. Peale selle oli mehi
saadetud Norwa-JSesuhu, Riigikülla ja

NN algas vabadussõda.

dugi pole) paar lõhkepadrunit, millega

põllule mängima läks. Padruni urgtt.

Adtarvitotaw kõnekään — salaja kellegi

tullstati vastu. Kell 630 ilmus näh.

jatega ja lv kergefuurtükiga. Punaste

Alutaguse mehe tagaotsas.
Ühes eelmises numbris (10). tõime
sõnumi, milles ott öeldud, et .kohaliku

lest selgus, et venelased kavatsevad

liuua vallutada. Õhtut pandi välja

.Esmaspäewa" rakettlennuk

»Wastu wett". Algus kell 8 Sht.
Jõhwis. Laupäewal, 26. skp. pritsimajas
dr. H. Lasbergi loeng suguhaiguste üle. Sissepääs maksuta.

Jõhwis. Eesti kirikus uue elektriseade

õnnistamine pühapäewal.

haamer.

Õiendus.

Oa kahte ltttt inimest, ühed ou õu-

Nädalapahnaja.

Kirtawastus.
W. Kuremäel. Sellesse ei jõudnud, läheb
lähemasse.

<2
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Nr lii , Alutaguse Teataja

Slwiweski,
Pangamaja ühes suurlinnas: Elaw

kaks — jääb järele neli... jüäb järele

liikumine. Hoolas töö. Walsud eeskirjad.
WStke palk. Telefonid fhelisewad ja kirjutusmasinad plagisewad.

neli..."

Za nii läks päewast päema. näda
last nädalasse, kuust kausse ja aasta

Ablraamatuptdaja Heinz Blank tvlt
alati küpselt oma büroosse. Wtts minuM hiljem tuli Stavla, tema naiskollceg.

aasta järele...
Õhtul mõrdlestd uad lõpufummat...

Tema Ütles: .Tänu Jumalale!"

La pan! kühku mütfi, mvntli ja sirmi

Temake ütles: ,3älle pärm möö

waraa ja wõttts abiraamatupidoja
wastu istet.
hommikust, hürra Blank", safista» ta.

.Tere hommikust, prellt Karla",
ümises tema tasa.

»Zl«s ilm täna, hürra Blauk, ja

das!"

Siis wõtstd nad kübara ja mantli
ja kepi ning sirmi ja läksid. Wäijas
naeris päike toredalt. Armastajapaare
wilksatus tihedalt lühestikku mõõda.
Lapsed mäagtpd ja maaemad rõõmustustd.^

meie peame tööd tegema!"

»S«e on elu, preiü Karla!"

TSaawauurgal ütles tema:
.Nii stks homseni, preili Äarlol*

Za uad wõtfid sulepead kütte. Tema

.Homseni, hürra Blauk!" wastas

kandi» stssetuluud weksltd ühte raa
matusse ja temake teise raamatusse.

temake karmalt.

Gils armutafid mõlemad kokku, temake
sostual, tema ümisedes:

peale.

.Seitse ja kuus on kolmteist; ja üheksa
vu kakskümmend kaks; ja seitse ou kaks

Za järgmisel hommikul algastd nad

...„ju«bel, kakskümmend wils aastat...

piilus margfi temakese poole, aoga
oleks tal midagi ütelda...
Aga uad waikistd mõlemad...

truu teenistus... kõrge kohusetunne...
ettewõtte huvid..."

Za aeg marssis oma seitsmepeulkoormasaabastega uiug elu meski piagises waijusti..,
Temake jäi kõhnemaks, tema mähe

»Teie mõtte täua miuuo, kallid kaastöölised: puhake ja tulge homme jälle,"

paksemaks, temake kahvatumaks ja tema
tumedamaks... temake kaudtsjuba prille

husetruult tSSkohalt.

Jälle kanti stsse, jälle orwutoti kokku:

.üheksa ja kuus on wlisteist; ja
seltse oa kakskümmend kaks; ja mli on
kakskümmend kuus; ja kaheksa on kolm

mend wtis; ja seitse on nelikümmend

kümmend neli — jääb järele neli...
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27. okt. 1929. a. Puru U fefissettsimajas
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....ja üheksa on kuuskümmend wtis;

Wäijas naeris päikesepaiste. Kemade hingus käis üle elawate tänanasjuttu inimhingedesse...

Za temake läks paremale ulvg tema
masemale.., ja järgmisel hommikul istu-

.Kakskümmend miis aastat!" nuaksus temake. »Mlua olin seekord kuue-

std uad jälle üksteise wastas ving ar.

tetstaastaue..."

mate ja wõldukas elu kudus tuhat mui

ja seitse on seitsekümmend kaks, \a
üheksa oa kaheksakümmend üks — jääb
järele kaheksa... jääb järele kaheksa..'

Ja elu meski jahmatas waljusti.

.KaksMmmeud miis aastat!" ohkas

Bodo M. Bogeii (Pariis) järele.
— rg.

mees.

mutafid kokku:

.Ja mlua kakskümmend kolm..."

„...ou wiiskümmend wils; ja kaheksa
au kuuskümmend kolm; ja Üksteist on

.Teisiti see oleks wõiuud minna",
ütles temake etteheitwalt.
Tr ma lasi häbenedes pea longu.

.Jah, fee oleks pidanud teisiti mi

jääb järele seitse..."

Ja mõlemad tegid tööd ving ei

nema. Karla! Aga see wLike palk."
.Õleks siiski parem olnud!'
.Nüüd ou ta möödas...!" ohkas te-

kuulnud, kuidas omoti uks. Nad ei näi
nud, kuidas härra peadirektor mõnede
elegantsete akstouäärldega astus laua

male «valjult.
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Eksport kanamunade eest
maksan kõrgemat hinda
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Jõhvi kaubamaja

nr. 2.

mnult 9C senii
aiaksab

„šälutctguse Teateia"
I. nowembrlsf «aster Mpmrf.
Tellige lähemast jpomtlamuluseml.
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Ka ona laio-aiMaatoii eest ei Hoolitse,
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Laetakse akkumolaatoreid ja tehakse
kõiki parandus ja järeiwaiwe tõid raa
dio aparaatide luures asjatundlikult ja
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2. Näidend „WASTU WETTÄ‘. Ch Rutoffi

Ka tema pühkis palama pisara fil
milt. Siis suudles ta tema kätt.
.Ntt siis homseni, hürra Blank!
.Homseni, preili Korla!"
järamisel väewal istusid nad

Mõlemad seisid seal ja lahkusid ko-

ja tema näpitsat... Za elu meski plagises ja nemad tulid ja läksid, uiug
aurgai kordus igal õhtul:
.Nii stks homseni, preili Karla!"
.Jah, homseni, härra Blank!"

K. NIKITIN.

.Jah, ta on möödas, Karla...!"
Nad olid nurgale jõudnud... Temake
waatas pisarsilmil mehele filmi...

ütles veadkrektor.

seitsekümmend neli — jääb järele seitse...

kümmend üheksa; ja kuus on kolmküm.

1. Muusika.

juure. Kohusetruult tõusid fils mõlemad
püsti, waatastd kohkunult härradele...
ja kuulsid vagu uues üksikuid sõnu:

jüüb järele veli..."
Za iga pärm waatas temake ettehettwolt oma kolleegile otsa, ja tema

- Mt, liaiwa m. di. 4 a, Koilaioaa kaipiises

waatemäng.

Uued Pallase kunstikooli õpilaste walmistatud
dekoratsioonid.
Lendaw post. Konfetti. Serpentiin.

Tähelepanu!

Van. adv.
abi

ületame Õpetajate logo raaioatiiaopiis
ühispanga majas, Jõhwis,

3. TANTS.
Päflsetähed: 1 pl.-60s .Il pl-50. Tantsule 50 s. Näidendi

soowitab

pilet! ettenältjaile 30 senti.

Algus kell 20 (8 Õhtul). Lõpp kell 8 öösel.

ametiasutustele — kontori- ja kantseleitarbeid,
koolidele — joonistuse- ja käsitöõmaterjale, leeriõpilastele — lauluraaamatuid, päewapiltide ja
postkaartide albumeid ja õnnesoowi kaarte.

TOIMKOND

i ii miisr

ikohn 1

Ristikheina,

alustab wastuwõtmist
Jõhwis.

timuti ja

Kohale jõudnud suurem saadetis

li na seemneid.

toalett-peegleld (kandilisi ja ovaalseid).
Kirjalikud tellimised täidetakse ruttu.
J&llemfiüjateie °/0 %.

Kotitla-iärwa rahwamajaa

S.fnowembrll 1929. o. kell 11 komm.

Jõhvi Tuletõrje Salto! saalis
3. nowembrll 1929. e. kell 8 Oht.

r

imi iinwiiuiiE omnii.
~\

Richard Nurme

Illil ismil
JOhwISf Turuplats nr. 2, omas majas.

dud lõngad ja niidid, mis on
tegemisele antud 30.märts. 1928.a.

Kavas kirjanduslik kõne ja katkendid K. o -ll. .looduse"

1929. e. võistlusromaanidest autorite ettekandel.

Teatame, ei Pärnu linalöosluse
aktsia-selisile läbitöötamiseks too

nr.nr. 719 ja 727 ait ja 19. mail
1928. a. nr. 726 all ning teised,

juures jõhwis Sompa fee nr. 3. telefon 24. tehak
se igasuguses suuruses päewapiite ja suurendusi.
Pildistan päewawalgel ja elektriga igal ajal omas

tunnistatakse wabriku omaks, kui

selle jaoks ehitatud majas. Suurendused 150—200
senti, odawamalt kui mujal. Isikutunnistuse, püssi -

a. a. Järgi ei tule.

loa ja raudtee sõiduloa pildid kiires korras. Kait
seväelastele kahe-kolmekesi alandatud hinnaga.

Töö korralik hinnad wõistlemata. Foto Nurm.
jöhwis. Sompa tee 3. telefon 24.

omanikud neile hiljem 31. okt.

A.Kullamaa,
Narva m. 4-a.

Saadab raha teistesse linnadesse ja maale.

Kõik pangaoperatsioonid.
Ühendused pankadega kõigis kodumaa
linnades ja aiewites.

Teadaanne.
Soowifame wõimalikult odawate hindadega igasugu pa
beri kaupa, pergamenti. pergamiini konfetti. serpantiini,

Teatan, et olen Jõhwis

awanud

pliiatsid, sulgi, kontori- ja koolitarbeid suuremal ja vähe

sss

tasku- ja habemenoad, juukselõikamise masinad, käärid ja

Alutaguse Kindlustusselts, samas tule, murdwarguse, koduloomade ja rahe kindlustused.

kQiinepuhaslajad.

Teen lihtsaid

waigeid iambanahku

Kannud

Kulbid
Klaarid
lambid
laiemad

laule

taldrikud
pilmasöalad*
soolatoosid
suhkrutangid
jne.

viilid
saed
langid
haamrid

puurid
peitlid
rasplid
Ingllswõtmed
uksehinged
kummuti sildid
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