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Hallo, raadiosõbrad!
Hooajaks kohale jõudnud suures walikus

RftflPIOTflRBEP 1A RflflPIOflPflRflflPIP.
Saadawal suures waiikus 3,4 ja 5 jambilisi aparaate walgusluswõrgust köelawad kuulsad ^Philips*
wastuwõtte aparaadid. ^Philips" ja „Äherno" wõrkanoodid

Iseäranis tunnustatud raadioharrastajaie poolt on 3-me jambiline „BLAÜPUMKT“.

I

„Blaupunkt’il“ ei ole wõisflejaf samahinnaliste aparaatide seas.
„BlaupunktlgaM wõib umbes 20 jaama waljulthääldajas kuulata.

„Blaupunkt'* tüüp VII B Hind kr. 39.50 lj ühes lampidega ja
„Blaupunkt“ luksus mudel .. 54.00 jj ühendus nööridega.

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

Lai

A. S chmidl
j

Käsipuu wiis wnnakastid maha.
Purunesid ainult 1S pudelit.
pidajale
poeIõhwi
. . «auast jaamast käsipuu taha kinni.

weoauLo-a Maakaste. Ere iseendast ei
ole weel teab kui suur sündmus, sest
kuigi pSllusaaduste hinnad üldjoontes
odawüd, nagu põllumehed kardamad,
läheb kibedat läbi küll.
Aga pifisündmuseks wõib olla küll
see äpardus kolmapäewal, kus raudtee
Aesõidukoha kaitsepuu

13 kasti wiina autolt maha wiis.
Nimelt oli ülesõidukoha kaitsepuu
ta«alik«st asendist natuke madalamal

Auto seda aga ei teadnud ja see
armas side Ühe kasti nurgaga ja ülesõidupuuga purustas nööri ja wiiski
nimetatud 13 kasti maha. Autol lstuw
inimene taipas õigel ajal kõrwale pais
kuda ja jäi ilma kriimuta.
Kuigi kastid kõrgelt autolt alla kuk
kusid, ei läinud pudeleid ka katki rohtem, kui seesama isemoodi tosin — 13.
Kahju tühine — paarkümmend krooni.

Abielurahwas aitas lapsetapjat.
Wõõra» naine käi» kahtlnsealuse rest arsti jnurer.

«Jürist ei saanud aSja".
Harjumaal, Ingliste wollas lewlnes
1923. aastal jutt, et neiu AUiae Waidek sünnitanud lapse ja hukanud selle.
Asjast teatas üks nalne aaoniimkirjaga

politsettoustaablile, kes hakkas asja
uurima.

tulles kaewauud ta asjast Jürile, kes
arVauud, et tüdrukust polnud asjs.
Tüdruk arwas aga, et waua Jürist el
olnud asja.
Kui nüüd tüdruk kutsuti Talllunasse
arsti juure, et teda läbi waadata, siis

Mine Waldetti oli hea tuttaw abieluuaiue Ida Partfa, kellele ta oma

mõtlesid Partsad wälja uue triki.

sellest loost ja tuli oma nõuga
appi. La arwas, et tarwis nii teha, et
Mine saab nuestt rasedaks ja las siis
uuriwad. kas ta on sünnitanud wõi ei.
Et tütarlaps el saa kälma peale werst
ja vaimust, siis lubas Iürl seda asja

Arst leidis, et see naine pole oluud ku
nagi kätmapeal. Selle tunnistuse tagajärjel lõpetati süüdistus Waldeki wastu.
Pärast seda läks aga Jüri oma naisega
tülli ja audis asja üles.
24. okt. oli see ast arutusel TalliuuaHaapsalu rahukogus ja Aliiue Valdek
mõisteti lapsetapmise pärast 3 aastaks
wangl ja Ida Partsa kuriteo warjamtse

kaebas. Ka Partfa mees Jüri

ajada, kui temale antakse tünder kartu
leid.

Darstl läks Valdek Rapla arsti
juurde ja laskis eunast üle waadata,
mls kartulitündri wastu saavad. Delgus, et ta pole rasedaks jäänud. Koju

Partsa naine läks arsti juurde ja lastts ennast Waldeki asemel üte waadata.

pärast 1 aastaks wangi. Jüri kui aumees jäl karistusest ilma.

— 26. oktoobril suri Saksa luuletaja Arno
Hoiz 66 aasta wanaduses., ,

noori kukkesid, kanu, nuumatud

tõusnud eralendur Kronberg kukkus 2S. okt.
homm. Mv mtr. kõrguselt alla. Lennuk puru
nes, lendur sai surma.
— Kabuuli ametlikkude teadete järgi olewat endine emiir Habibullah ja tema lähem
kaastööline Said Hussein Nadir-Khani poolt
Vangistatud.
— Edison: hõõglambi 50-aastasel juubelil
müüs Edison jälle rongil, millel sõitsid presi
dent Hoover, kindral Dawes, O. Poung, Rock-

anesid ja parte ning jahilindeja loomi

Soomes Karchata > <1e^pirtsilt Stzku

feller j t, ajalehti.
— 26. okt lastis Wändra alewis enese
kaitseliidu wtntpüsflst maha kinnitusselts
,Oma' kohapealne esindaja Adolf Pill. Läbistades enesetapja pea, tunais kuul läbi lae ja
haawas elukardetawalt teisel korral elutsewat
Liisa Näärist.
— End. Saksa riigikantsler würst Bülow
suri Roomas üle 60 a. wanaduses eile homm.
kell 6,60. Würst Bülow juhtis Saksa keisrikoja

poliitikat üle li aasta, teda loetakse kõige
andekamate Saksa riigimeeste hulka
— Laiaroopalisel leiduwast 600 st ttlesvidukohast on õnnetuste mõttes raudteewalitsuse

poolt tunnustatud hädaohtlikkudeks 53. Neist
asub 33 jaama piirkondade» ja 20 jaamawahelistel distantsidel.

— Aprillis 1930. lendab Fritjof Nansen
zeppelinil põhjanabale. Lermust wõtawad osa
nelja riigi teadlased.

Uluka-Tarakuse kontroll-

merre.

fihingus.

Rell päewU lahkus Liverpooli sada
mast üks aurik, millelt umbes 2V0 kilomeetrit raunast eemale jõudnult lasti
merre neli suurt metallkasti. Rsudbetoouavud sisaldasid kohutawaimat HSwltusaluet, mis mürkgaafitehnika alal
maailmasõja aastatel leiutati — lewk-

Oktoobrikuul wahetas Illuka-Tarakuse
koutrollühing oma k.-asststeute. Senine
k.-asfist. E. Rebane läks kaitsewäetee-

aistnsse, — praegu töötab ühingul k.assist, prl. S. Patt.

Auto NhutaS vankrile otsa.
24. skp. tormas libeda tee tvrtu takfiauto

U.40 Wiru - Jakobi teel maamehe wankrile
wastu. Vanker purunes, kuna auto paiskus
telefoniposti olla. Õnnetusel sai raskemalt
wiaastÄa J. Mölder. 67 a. wana. teised paäsesio põrutusega.

silti. Kummalise juhu läbi, mis sen!
selgitamata, otid jäänud nõud lewW.
dtga ühe keeNiawabrikü keldri, kuigi
köit mürkgaasi togawarad kuulusid hä-

Maksetakse kõige kõrgemat päewahinda. - -

\
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Kirikutes suurpäewad.
Wene kultuuripäew.
Miuewal pühapäewal pidas Weue

seltskond Weue kultuuripäewa,
mille puhul ott JSHwi weue kirikus jumolateenistvs. Jutlustas protoierei A.

Männik. OsawSLt oli elaw.
Teatawasti peeti weue kultuurpäew

üleriiklikult 21. mail f. a. weue kirjauiku Pushkini 100 a. surwapäewa

— Hambukgis ja Leipzigis oli kokkupõrkeid

kommunistide ja politsei wahel. 61 meele-

Selle nädala alul kadus Kohtla-

awaldajat wangistati.
— Wtlsandi saare elanikkude arwates pole
tanawu karta warajast talwe.
— Haridusministeeriumi 1930-/31. a. eelarwe walmis eile. Tulusid on näha 31.067 kr.
wähem kui eelmisel aastal.

Iärwe rahwamaja eest kaewandustõöSlfe Tuuderi jalgratas. Hiljem letti sama

— Tschehhoslowakkia parlamendiwalimtstel
said kommunistid rängalt lüüa, kaotades palju
hääli sotsiaaldemokraatidele.

sadul, isegl mantlid puudusid, teistest

— Mont Pel6 tulemägi purskab tuld.
Vulkaani ümbrusest on elanikud tahkunud.

— Kolmekuulise waheaja järele tuli Briti
päewa' 29. ott. krahhi kahjusid hinnatakse 14
miljoni dollari peale.

— Moskwa teadetel on SSSR-is wiimase
nelja päewa kestes 73 surmaotsust täide saa

puhul, kuld Narwa ja JSHwi tegelased
tõid päewa sügise peale üle.

Lesti kirikus õnnistati elektri
seade.
Samal pühapäewal öuulstatt Eesti
kirikus uus elektriküte ja walgustus, mis
läks maksma umbes pool miljonit. Oa-

uistamisel olid külalisteua 2 wõürast
kirikuõpetajat (Rahamägi ja Ialojos).

Tehti rattad paljaks.

maksma 75.003 kr.

— New-Porgi börsil sündinud ..musta-

4 kasti mürkgaasi uputati

Samas eksport- kanamunade wastuwötmine.
Wastuwötmise kohad: Jõhwi alewis Willersi poe hoowis, Turuplats
nr. 7, igapäew
lisakus Tsõganowi poes igal kesknädalal.

— Rakwere Käsitööliste Seltsi uus maja
awati pidulikult pühap., 27. okt. Hoone läks

parlament 29. okt. õhtul uuesti kokku.

Kontrollassistentide wahetus

J
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Csfeiakse

Äpardus wiinakoormaga JSHwi alljaamas.

Kolmapäewal weett Iõhwlwtina. ja auto eesotsas ol«W M.W ^ ,

Jõhwi
Narwa tän, 4., tel. 6.

ratas läheduses olewalt heinamaalt wõ-

süstikust. Ratta kallal oli puhas töö
tehtud: pump oli ära wõetud, samuti

lohtistest osadest kõnelemata. Oa ole
tust, et rattarSvwijad tabatakse warstl.
Samasuguste rattaröõwlite küüsi
sattus ka Iõhwis elutsema Koppeli ra
tas Kukrutel. Rimelt oli omaniku mõnemiuuMife ruumides Viibimisel ratta
küljest weutM ära wlldud.

Zkalduseaastad Vähendasid karja.
Auto tSrjub hobuse eest. — Iga inimese kohta üks sulgloom.
Statistika keskbüroo lõpetas hiljuti põllumajanduse üleskirjutuse andmete kokkrnoõt-

mife, mille järele 1928./29. a. põllumajan
duse aastal kogu Eesti kohta hobuste arw
wähenes 22101 (9,7 protf) wõrra. Hobuste

Kahe ikalduseoasta mõju loomapidamtsele

on olnud üldse silmanähtam. Nii wäheue»
wciste üldarw 650 540-lt 474 730 le, kuna figu

on käesolewal aastal 279.439 (1928. o. —

üldarw ulatub praegu 205.406 peale. Läinud
aastal oli Eestis hobuseid 227.540. Hobuste
arw on Vähenenud kõigis maakondades.

326 930) Zfeseiswufe kestel ott mett suurem
sigade arw 1927. a — 354.360. üleskirjutuse
andmete järele on sulgloomade arw 1.036.508,
feega umbes iga tuimefe kohta üks sulgloom.

Pariisi nõuk. saadiku Bessedowski paljastusi
1. dets. Tallinnas.
— Daladler loobus Prantsuse walitsüse
kujundamisest. President Doumerque tegi ra

A. M.-i karistati 5- a. ja J. N.-i 3Vs-a. wan-

Kas orava nahad hinnas?

dikaalsele senaatorile Elämentel'ile ülesandeks

kumispalwe.

detud

— Berliini teadetel on Pariisis paljasta

tud prantsuse salaleidus — elektrikahur, mis
laseb 350 klm. kaugusele.

— 30. okt. ilmunud .Matin- toob end.

uut walitsust kujundada. Elsmentel wõttis et
tepaneku wastu.

26. okt. harutas Tall.-Hoapsalu rahukogu

wltamisele Inglismaal. Sellest mürkgaasist oleks jätkunud 2 mUj. Inimese

suurej maeliste petiste, end. börstkomitee sekretärt Aleksander Michelsoni ja tema kaaslase

surmamiseks.

Ilmar Nuutowi weksUwõltsimise lugusid

girooduga kõigi õiguste kaotamisega.

— Tschehho-Slowakkia parlamendi walimtste tagajärjel esitas Udrzali kabinett lah— Saksamaal, Nürnbergi lähedal põrkasid

kokku koks kiirrongi. Neli surnut ja kümme
kond haawatuid.

— Teisipäewal lõppes Warssawis rahwuswaheline raudteede sõiduplaani konwerents.
Kesti sõiduplaanis muudatusi ei tule.

Viimase paari nädala kestel on
mSael pool päris intensiiwfelt orawote
küttimisele asutud. Kas on selles põh
juseks orawanahkade hindade tõus wõi

lihtsalt häwitatakse neid hea lootule
peole, — olgugi, et uahad weel müügikõlbulikud ei ole. pole teada.
»tuttaw*

Sonda kitsaröõpalise piirkond elustub

> tirin inb

Ränduri tähelepaneknld Ulwi elust.

«Aa Alutagusel, mis pärit Tartumaa Ulvist.
KItsaroopalIue ei toonud mitte ükst Ja Ulwtl ei tee sporü ütsi nliorrd^watd
elewust Awluurme soostunud maasMkn ka 36-aastased mehed lööwad kaasa.
Meessoo körwal pole mahajäänud ka
ega raunaõhns ükskõikselt elawale Must.
weele, waid ka lähemaisse küladesse. õruemsugu.— perenaised perenaist-.seltst
Ulwi, suuremaid Awluurme walla kü näol. Igal aostsl on korraldatud rida

Kui ,õiged* ja *ketser® IllukaI kokku puuiuwad

(Kiri kohapealt).
.Estmene wafikasläheb aia taha",

< A-;

öeldakse mSne nurjunud ettewõie kohta.
Sama teed läks ka esimene pidu 26. okt.

äsjavalminud Illuka rahvamajas. Selleks päevaks oli vana jumal sarnase
ilma annad, et hea peremees koeragi
wäija et saada, ja pidu jäMs nädolaks

korraldati matsuta tants. Ring sits la»!sitt ja oldi rõõmsad kella kaheni öösel.
Igatahes eunkkuulmo o hea tegu. ma o
rotst ü'stt peofosraföqa pole oma peopublikule lubanud— esimene aidu uues

Pühtitsa klooster Kuremäel.

ülettttr läinud Illuka rahwaie jällegi

Kloostrilt lõigati ära ääremaad ja anti kohalikkudele asutustele ja isikutele. Kloostri, ametlikust
naistööühingu majanduslik seisukord pole praegusel korral kuigi kadestamiswüärt.

ratzu ja Snsistust tooma, sest iga püha-

kodu ju see rahuküiwaja ongi. Seda
tS»dawad jumalasulased iga! sammul

el salli ja jonnib omalt poolt wastu —
tahab ka õnnistada. Oa aga leplikum
ja läheb kõigega kaasa, olgu ta.puht»"

KM, et tegelikult see tarkus wiltu lä
hed, tõendavad needsamad jumalasula-

sed tse jällegi kRge parrvAi. Kirik oa

wõt .poottuterlam*. Ja nt! sel jonnil

wakmis ja ostab Sautstamist. See aga
pole mitte utt Ude tulema pappide jonuatnse tõttu, ja et saogt olla, sest sel
päewal peawad ühte ftctfusfe sündima:
^ketser* Kuljus, piiskop Kukk, praost

kõpu ei näi olewatki ning isegi see .kes
ptlw! tuult Laewast, kõtt hästi walitseb"

(pastor Variku armastatud tsitaat) ei
suuda mustakuue meeste meeli rahus
tada.

Ialajas ja pastor Warik. Reed aga

Rahwas aga muigab ja ütleb, et

tülitsewad ja wiimased kolm kui „puhtluterlased^ tohawad kirikut .puhtluterliselt^ õnnistada ja tulrwad ainult sel
tingimusel, kui protestant Kuljus õnnis,
tamile rollist wäija jääb.
Kuljus oga ka seda roostetanud rahu

meil vo!e rohkem tormiski õnnistama
kut kolm pastorit — Kuljus, Tallmeister
ja Kimmel.
Juba mitu aastat on planeerimisel
olnud Karemäe kloostri maad, kuid itta

Waldade wastutus sildade eest.
Kes vastutab lagunenud teede läbi tekkinud kahjude eest?
Oa palju juhuseid, kus maanteede

walltsus asjaajajaks organiks ja tegut-

sillad wõt truubid on lagunenud ja
hobune satub silla» wõl truubis olevasse

sed jmttdittsr isiku esindajana ja ulisuguseno oa kohustatud ka teede korrashoiu

auku ja saab wsgastada, et tast eaam

järele walwama. Seega ei lasu teede

õiget töölooma ei saa. Kes waststab

järelewalme-kohustus praegu enam wal-

aga samasel juhul trkkiaud kahjude eest?

lawanemal ja tema abil kui politsei,
wõimu kandjatel. Samuti ei ole õige

Selle küfimuse pärast mmrawad talu
inimesed tihtigi pead ja kel pole wõl.

arwamiae, nagu peaksid lagunenud sildadr ja truupide läbi tekkinud kahjude
eest wastutawad olema taluomankkud,
kelle teeosas osutus lagunenud stld wõi

malik seda küsimust omale selgeks teha
iasta mõnel asjatundjal ja kes ka vahest
küsimuse otsustamlse! eksiteele satuwad,
amrawad tihti kahjutasu nõudmise roal.
laametnlkkude wõt taluomankku wastu,

tmup. Teede korrashoid lasub wallal,
kes seda teostab wallawatttsuft kaudu.
Kuidas wold oma kohustist täidab, kas
teeosade ärajaotamise teel teetegemise

kelle teeosas laguaenud sild wvi tmup
asus.

kohuslaste wahrl wv! muul wilfil, see
ei muuda walla vastutust kolmandate

polttseike, postkoatorkülemale ja ümbrus
konna talumeestele juvrelõigetena wülja.

Ka Illuka rahwamoja sai maad
spordi- ja pargiplatstks ühe talupidaja
krundist, kellele famasuur maatükk Naost-

rimaast asemele anti.

Peaaegu igal aastal on Kuremäe
pähklamets olnud wiijartkas, eriti läknud aastal, kuid wöödunud suwel olid

alkohol. Eat asjata otsid siit neid õisi.
Kuigi neid peaks siin olema, sits ometi
märkimata st saa jätta, et silt leida ei
ole joobnud meht. Ja nimetada tuleb
jobiwust võõraste wastu. Juhtud siuna

Narwatagune maa.

puurirstodego wöõda maad ringi ja

nud ühispsimatatttus,— olles toodangu

oletavast! seetõttu hindavadki ka praegu võõraid, olles kogenud reiside! väljas. U'wi inimesed on ikka kodused.
H Eituseta pole tähendada, et Jõh

voolest mitte just viimane Eestis. —
Seltsielu on trmtawalt arenenud. Töö
tab RahwaraamatLkogu-setts ühes spordlosakonnaga. (Spordiosak. jalgpallimeeskõnd oma edukuse poolest esimene ümb
ruses, on edukalt esinenud ka Mustvees)

vist 14 klm. eemal asub T. küla, kus
peaaegu kõtt rlaalkud pärit fealtsamal!

Ulwilr. A W.

Wõid wälja, terawilja sisse.

* Wältskaubauduse

Riigi statistika keskbüroo septemb-

rlkuu wäliskaubauduse kokkuvõtete
järele weeti Eestist kaupu wälja 11,8
milj. kr. väärtuses ja sisse 10,9 milj.

krooni väärtuses. Seega Aetas sep
tembris wäljawedu sisseveo ligi miljoni krooni wõrra.
Septembri wäljaweo ülekaal pa-

bilanss paraneb,

kaubanduse bilanssi; alates 1. jaan.
kuni 36. sept. on sisseveo ülekaal ka
hanenud nüüd 7.3 miljoni kroonile.
Peawäljaweoaineks oli wõk, mida
septembris weeti wälja 5 milj. krooni
Väärtuses. Stsfeweos seifis esimesel
kohal teravili, mida septembri» weeti
sisse 8 685 tonni, 1,3 milj. kr. «üür-

Lõhe ja siia maime Narva-jõkke

,P,ifecpfeaar‘
st Turu piatm L. ..

SSSR ristib nädalapäevi.
Teatawasti Nõnk. Wenes tahetakse

panaa maksma Späewattne nädal.
Wastawalr walttsuse järelepärimisele
Wene teodusttzLlkgdeemia soowitas uue

uädola ristida järgmiselt: Täht, Sirp,
Haamer. RakNwlhk ja Päike. Teisalt on

tuses.

Lähemal ajal lastakse jõkke 300.000 lõhe maimu ja Peipsi siige.

Tänavu lõhesaak Narva-Jões kehw, mujal hea.
Nagu senise püügi andmetest näha,

lõhesaak on tänawu Narwajöes keh
wawõttu, Purtses ja Keila-Zoa! aga
hea.

Algust ou tehtud tänawu juba lõhe

marja korjamisega. Eriti palju tahe.
takse tänawu lõhe maime lasta Narma-

jõkke. Möödunud aastal lasti Narvajõkke 100.006 maimu, tänawu tahe
takse seda normi tõsta kolmekordseks

— 360.006 maimuni.
Wastaw kokkulepe põllutõõmlni».

teeriumi. Narva linnavalitsuse ja

Kreenholmi wabrlkuwalitsnse wahe!
on juba saavutatud.
Peale lõhe maimude paigutatakse
LLnawn sügisel Narwa.jõkke ka Peipsi
siia maime. Neid lastakse ka Emajõkke

Tartu kohal ja Keila-Ioale.

pondud ette: Mar's, L nln, Iaternatsiouaal,Iadustrialiseerlmiar ja Kõmmuna

Rakett-Iennukis maailmaruumi,

Suur kaertemüük.
Ole paarisaja hobuse sabas.

Prof. Oberth, kes kawatseb rakett-

Teisipäeval oli Iöhwi manas jaa-

lennukis lendu maailmaruumi ette wõtta,

mos kaitsewäe kaerte ost. Kuua kaitsewäe poolt makstav hind praegusest tu
ruhinnast kõrgem, oli kaeratoojaid roh
kelt: üle kahesaja hobuse oli sabas. Tööd

lal fte fensatstoonm leud teostub.

Läinud pühapäawal peeti Kuremäe uues
rahwamajas pidu. Rahwast oli rohkelt. Tulewikus on loota weelsuuremat osawõttu, sest
praeguste halwade teede tõttu on pidulkäi-

sel jõuti asjaga lõpule.

Tuletõrjujad tahawad
Ma kõrtsi.

Üriku kuplid samasugustes majaderlda-

rakefi. Aga — tujukas Peipsi tuli uue

111.

mal samasugused kuplid ja majadekogud.

Siis tumeneb raud ja langeb ebamää
raselt kottu mühisewa Peipfiga, millel
Eestimaa poole vaadates pole otsa ega
äärt.

poolt lubatud teise restoraani pidamisõlgust. Küsimus otsustati jaatawalt. Kui
ise seda õigust kasutada ei saa, siis au
tokse eesõigus edasi.

MSaiekesiss §a suurt! valiku
juures on alnii kerge Ja hea osia,
seda võimaldab Teile

nVfkmkum**
&€UtmaiwükuM£pIum

Pühapärwaks oli Iõhwi tuletõrju
jate seltsi üldkoosolek erakorraliselt kokku

HUIssÕfilses! reisipllte laevasõidult Narwajõge pidi Kulgult Peipsil®.

kutsutud (koosolek oli teistkordne, efi.
meue jäi kwoorumi puuduse! pidamata),
et otsustada, kas wõtta omale wottkogu

oli nii palju, et alles kella 1 paiku öö-

mine raske.

des. pool kilomeetrit edasi Ae järweuurga wehkleb tuuleweskt, mis kuulub
juba Weaemaaie. Tuulrweski ja kauge

Waaknarva: Peipsi vete mängukann ja valgete weesaabaste
vabrik.
UVaskuarwa

töötab fiül mtimostel aastate! valmi

Suurem paamerfu'
Uaupium Jõhvis on

Pidu Illuka uues rahwamajas.

veel peale selle. A. W—e.

väljastpoolt, Ms leiad sealt sõpru. —
Trrvs küla endistel aegade! on reisinud

raudab jälle vähe täuawust välis-

Kes seda ei tee, lätb kohut ja kulutab
raha ja teed kohtule tööd asjata, sest
tagajärjeta ja kohtukulud tulewad kanda

et eriti Ulwtl, on palju õisi ajanud

põõsad täiest! pähklalagedad. W

lükkas stardi edasi. Katsed bensiini ja
wedela õhuga on wahepeal häid tule
must anuud, siiski pole maailmaruum!
lendaja päewa kindlaks määranud, mil

mitte õige wastutaja wastu jäetakse

st Awluurme wallas, kes oga asjaga

külasid. Lähemas ühenduses ollakse seo!

tamata. Kuid se! sügise! käis sii-ki põl.
lutõöministekriumi maamõõtja ja mõõ
tis kloostrl ääremaad koolile, arstile,

ifikute suhtes, kes korratute fildade wyi
truupide läbi kahju on saanud.
Seda peokfid kahjukannatajad stlmas
pidama ja kaebused kahjutasu nõudmi
seks esitama mitte kellegi muu kui walla
wastu, kui selle piires kahju sündinud.

kohtusse esitatud kahjutasu nõudepalwe

Jõhvi, Tmu piatm 3,

on jäänud see ägedate wastuprotestide
ja mitmesuguste keerdkäikude tõttu teos

sikakoor.
.^
Siis,— wäga tuntud ou arwamine,
lähemalt tuttavad, need teawad weel,

ollakse päris . vuurööstuft rajoonis, on

aasta varem ehitust alati. See pidi siis

sega seotud aladel. Sellele üsaks ou

puutu uude ltiklemlssoonde. Nagu juba
tähendasin, on Ulwi suuremaid Ä walla

pmsiHletuleku alltlaks ikkagi põld. Praegu

Peaaegu ühel ajal rahva Majaga
walmls ka Illuka kirik, oigagi et üle

vamnafMtbuuplume.

weel nimetada, et edukalt teotseb muu-

eriti sademetertkastet aastatel ja üldiselt

rog! kergemaks oleks läinud.

t«c odavasti osia. » r

maaalal, waid 4—5 klm. eemal, (PMst
jaamast) — stiski. uhked ollakse sealgi:

Avinurme ja Mustveega, kaugus mõlemile poole 12 klm. Olgugi et maa
pind rt anna kaugeltki keskmist saali,

rahmamajW, tt«a et tasku sendi wõr-

otsib Uima Vibavbame*

kursust mitmesugustel perenaiste elukut-

.maal', ega meie enam metsanurgas ela*.

tagasi saata kr.l neil peole tüve- oli,

Kem tahab head haupa

lasid, ei asugi enam päris raudteeäärsel

Muide, praegu ma tahtsin peatuda
Uiwi n. ö. .teisel küljeli mis otse ei

paremaid päewk oatema. Nendele, kes
siiski kõlgrst kurjast hoolimata peole olid
ilmunud, et neid mitte pikema ninaga

Endine wallaomawalttsuse seadus
nägi küll ette, et wallswsaem ja tema
abt on muu seas kohustatud teede, silLade ja truupide korrashoidmise järele
Valroama. Kuid praeguse wallanõukogude waümisrsradvse järele oo walla.
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Jõhvis, Turu piatm 3.

sumwrega alles juuni lõpul, juulis,
mida ta teeb wäga harva. Esialgu ujutas jõgi küla põhjapoolse serva, siis tull

alt ringi ja pani oma alla ka teise
poole. Nti et jalatäit aiamaokestkl ei
jäänud terveks, allpool asuwatest heinamaadest rääkimata. Külawahetee ott
kut kanal, kus lootsikutega sõideti. Iuu.

raoa.

^"eg! waue Wasmarwa ui

wiidi Moskwa taha, Ostashi, mis k
lm oma weesaabaste poolest, ka
See wäike asjamees õppis seal soop
tegema. Hiljem, kodupaika tulnud, l

kas wastne meister edasi veesaar
meisterdama. Nlkolojew oli selle ,

— seda teawad
sibi ainult postkontori pitsat ja

Ent ega Peipsi pole ainult saladusUkult kohav, ta ou ka salalik. Tungib
peale. Waskuarwa wauastt ott Peipsi

nis 1928 ott Waskuarwa saar, kust

poiitseiamrvik.

kaldalt hoopis eemal. Waskuarwa surnuaed ott järwekaldalr kilomeeter silu-

tunduvalt töökorralduse ja turule l

S vreuts. Selle

pool. Ja mitte rohkem kui 75 aastat

Ent õnnetuseks tull, et Peipsi samal aastal ott ka oma otfeseis laine-

le Sõreptsile pühendomegi oma

tagasi. Aga wefi tutt vägisi peale. Osa
surnuid kaevati weel wälja ümbermatmlseks. suurem osa jälgi järwe põue.

tes sama agressiivne. Tähendab: ott ka
üle luidete nukra risti kohalt ähwarda-

Ä&aSr mU,bUBl —

mas. Uks palgiparw, mis Waskuarwa

Waskuarwa lossi lagunevad vi
med on just sadamasilla juures. Sl
samas, kus seisab wlletsawvttu se!

Silu au itta

tähelepoaekote lõ
puosa. Sest tema

Ainult seda saadi weel, et surnuaia

ou ikkagi Rarwa-

kohale kaldale paudi rist. Mõne aasta

taguse mõtteilma
keskkoht ja tal ou
paar rrinewat asja, mille huwipak-

möödudes jäi see uppunud surnuid mä-

lestaw ristkt uppunuks. Ja hiljem on
teda weel mltu korda wõiduka järwe.

kuwus ka laiema
is elatub.
Kujutelgem kaks Waskuarwa peatänaw 1928. a. suwel uputuse ajal. Täna-

kõtt uukrust Letttawa tõsidusega ha

rida maju, mis ai- wal sõidetakse lootsikuga.
aawad kohePeip-

fi alt kiriku juurest ja vlewad umbe»
2 klm. tagasi. Peipfi-poolses otsas ou

r o st j — meie kõnealusele ukne — SS-

korraükumod majad, mõned Nwtsttt, all

Mwalulteline raud, mis läheb lainetades ja mänultuttt kandes õhtu poole.
Peipsi ist — kel isu meeleoiutseda —

pool aga igapäewsemad. Ja uetd majadertdu piirab ühelt poolt jõgi, teisalt
aga kohe soine piud. Oletatawastt ongi

fee kahelt poolt tule» niiskus — f õ-

reuets — aimub. Peipsil aga siin ou

kohab nagu saladusliku ütlevusega...
Teiselpool jõge läigivad S k a m j a

wre tuju! tagasipoole toodud. Ka praegu
ou rist seal, ttwist rist kivist alusel, mis

lastamatu järwe poole waatab.

Tänawu ott Peipsi armuline, kütus
talle. Uputused ottd väikesed. Aga läi
nud aasta, 1928. suwel ott Peipsi järsult halastamatu. Sellega ollakse juba
harjunud, et Peipsi käseb jõel kewadetk,

aprillis, mõnikord weel mats, kaldaid
uputada. See aprilli ülkmeeltkus möödus 1928. a. päris kergelt. Ja iutmesed kaevasid südamerahuga oma peen-

wälja päüfis ainult Prlpst kaldaäärsete
luidete kaudu.

kohal järvel purunes, lvi iseendast wallt

ja fte päästis tol aastal mõnegi maja.

Peipfi wee pealetung on ftletstaw
selle lihtsa asjaoluga, et temasse too
vad oma weed üldse 22 jõge ja jõekest
ja waeue Narwa-jõgt (ainuke, mis Peip.
stst wülja woolob). milline omagi tee
murdmisel nii suurt waewa peab nägema, ei jõua kõike ära saata. Ja 1928.

a. tõid LSuna.Eestt ja Läti uputatud
jõed kahekordse wee! —

Peame tooma ka asja, mis umbes
1606-hingelist ja 200.majattst Wasksar-

wat ja teist külastd tema üleaedsnses
majanduslikult kannab. See on saapatööstus. Weesaapad .streutsktd*. Neid

ou igal laadal. Cnt põhiloomult pole
wsskuarwalane mitte kingsepp, waid

neer! nimi. Ja tema järgi valmi,
takse saapaid praegugi 6—8.060 pc

aastas. Aga töö tasuvust wähen
tamlse orgauiseerimatus. Saabaste v

maja. mille seinal laiutab Ilja Mr
mets oma kahe sama laia kaaslase
Selle kossi olemus ott püripuuktts, !

XmmST mam fl,s‘
.Aga niisugused vanad asjad et
Ea põrmugi waskuarwalast, kes, n,
allawett ja -tuult
suure lauluga sõita unistab. Tema p
jö Eluline mure on: olgu mesi
madalam®a*ÄÄ,lt poolteist arsfiu.
R. Lanar.

— Lõpp. —
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Põllutööministeerium tahab ikka suurt renti.
Riigikoguliikmest ja wallawanemast hindajaid ei usaldata!

Waidlus end. Jõhwi härrastemaja ümber.
3õhwi olemi omamalitfus kosutas
lepingu põhjal põllutõõmlulsteerlumlga
jvba 1920. aastast saadik end. mõisa

härrastemaja kooltmojana ja maksis
renti 12.100 fmtt aastas. 1926 a. leidls põlluiöSmiuistetrium, et seda renti
on mähe ja tõstis rsndlsummat 167
tuhandele aastas. Selle rendltõstmlsega
polnud aga kohalik omawalitsus endastwõlstetornalt pärl ja taemdes 1 «pingule
1<*j pSllutvömlnlstee clv mi mormlttstele
ebatäinstele, tõrkus maksmast.
PõlluLSõmiulsteerlum andis j o. ke-

rnadel olemi mastu tsiwiilnõudmife Rak.
rnere-Paide Rohukokku, paludes tagant
järele olemilt mälja mõista kahe aasta
maks 330 tuh. senti ja kohtu ning osja.

ja Allika, hindasid ja leidsid, et Ae se.
nise 12 tuhande ei ole ikka wöärMne

Edasikaebusel kohtupalatis nõudis
põllutööministeerium uut ekspertide ko
misjoni, kuna esimese komisjoni mehed
ei olernat küllalt usalduswäärsed (!).
Selle peale on nüüd kohalikule kohtuasutusele tulnud korraldus määrata
poolte nõusolekul uued hindajad.
Teatamast! kuulub kõnealune härrastemaja 1. maist kaitseministeeriumile,
kellega aiernirnalitsusel kooli asjus eri

hoone eest maksta. Selle ekspertiisi põh.

wahekord.

ajamise kulud. Esimest korda jäi asi
pooleli ning määrati eksperdid, kes asja
kohapeal järgi waatasid. Wiimaied, rkl.

Toomel, Jõhwi waüawanem Brljaew

Narvat.

riumi nõudmise tagasi.

saada.

Linnade ja olemite maaga marus-

sel kaotarnad igasugused nõudmised maksmufe.

Tähendatud tähtajaks oli Jõhwi

Iõhrni olemis.
Põllutöömrnlsteeriumist sektat! end.
mõisnikule, et ehitusplatside peale, mil
lest osa oli koguni kolmandate Isikute

iäbi mäljareudltud temal õiguseid
ei ole. Pealegi ou maadele rentnikud
hooned ise peale teinud. Mis puutub
aga maisse ja hoonetesse, mis mõis

ja päraldised, mis eud. mõisate omanik
kudelt maaseadusega risgistatud ja Eesti

olemi maade kohta nõudmisega eflne-

linnade jojoiernite administrattirnpUridesse

uud eud. Iõhrni mõisaomanik GIrcrd,

rnahetult on püstitanud ja korda seadnud, stis wõiwad need sel puhu! kõne
alla tulla, kui paluja esitab tõendarnaid

kuulumad mastama Unna ehk alewi

kes leiab omal õiguse olernat kõigi alewi
ehituskruntide peaie, mis w aremalt tema

rnuse kohta. Teatamastt on eriti komp-

omamaMsuse omanduseks ja kinnista

käest kas täht- rnõi pikaajalisele rendile
olid rnõetud. Samuti orwab pretendent
omas palrnekirjas, et tema! on wastu-

takse rniimaste nimedele. Seaduse teostamifeks kuulutas põllutööministeerium
wäljo, et kõigil, kel on lähendatud maade
ehk päraldiste kohta mingisuguseid nõud
mist, tuleb sellest palme fisse anda 25.

rnaidlemata õigus ka mõisa aja! ehita
tud hoonete peale, nagu seda on mana

oktoobriks s. a. Selle tähtaja möödumi

kõrts, postijaam ja mee! paar maja

Põld toidab talunikku.
Kvaliteedilt tänavune saak kõrge.
Põllumojauduslikelt korrespondenti
delt saadud eelteadete järele oa tänomune põllusaak kwoliteedilt eriti kõrge.

Sõüdamiljast ertnrmad tun

duma paremusega kui eelmiste aastale
faasid oder ja kaer.

ToidurnNja saak, nimelt nisu,

rukis, kauurnili, on £Uttnub-aastafeft
7% fuurem. Samuti suurem olernat

kartulisaak, kuigi kewadei seemne

puudusel kartulit eelmistest aastatest
wähem küliti. Kartulit saadi ha-lt 122
kw., mis on kõrgem eelmise aasta saa
gist 57% Kartuli kogusaagist annab

Virumaa 1821 tuh. km. (24%), Har
jumaa 1.108 tuh. km. (15%). Isegi
lina audis k. a. korraliku saagi. Krnaliieebtlt on samuti hea ja kõrgernäär-

tissilt hein.
Ka taliwttja oraste seisukord ou hea.

Rattad lähewad maal moodi.
ida Wirüs kõige enam rattaid Järwe wallas.
Ennemalt, aastat 4—5 tagasi, ott

Suur rataste arw Järwe! (867) ou

Uunodes jalgrataste arm hoopis suurem
kui maal. Viimased aastad Npurnad oga
seda rnahekorda mägist maa kasuks rnitma. Sest tegettkuit on ratas soodsaim
ttikumisrnaheud külateil.
Ametlikkude andmete järgi ott 1928.

seletatam peamiselt sellega, et kaernanduse inimesed muretsernad neid rohkelt.

o. rattaid Iõhrni olemis 124 (ainult
KUiagi-Nõmmel on olemitest rohkem —

180), kuna 1922 aastal ott ainult 32.

Ida-Viru rnaldades oli rattaid 1928
aastal (klambrites 1927. a. armud):
Aumere Ioalas 89 (48), Errai 46 (39),
Mfakus 139 (69), Illuka! 87 (65), Iärmei 367 (215), Iõhrni wallas 152 (84),

Kohilas 66 (39), Maidlas 87 (78),
Mäetagusel 234 (150), Püssis 124
(92), Tudulinnas 10O (55). Vaimaras
239 (115), Mokas 89 (62), Kosel 30
(14), Narma wallas 10 (8), Peetris 84
(63), Skarjatiuas 22 (16), Vaskuarwas
10 (6).

Kuid Mäetagune sellewastu on suure
ratastearrnu omanik (234), Nma et tai
kunstlikku mõjutajat oleks olnud.

Kogusummas oli Virumaal 1928 a.
5.847 ratast, millise arwuni ükski teine
maakond ei küüninud. Viru linnades
aga ott 1928. a. rattaid: Narwas 1089
(1927. a —821), Rakweres 642 (526).

Iisaku piimaühing
pantis oma sissasaada plkalaanüpangale.
Viimase .Riigi Teataja" teatel ou
Iisaku piimaühing pikolaeuupaugale pt-

kaajattse laenu maotu pautiuud oma
piimaühingu sisseseade, — wõiwalmistajo, soojusewaheidaja, pastõõrid, jõu-

mafin j. m.

Nädalapahnaja märkmikust.
Inimest on kahte sort! — aga mine sa jaga neid. kui elunatuke kallist
Rauuimäe Kadri ütles Ma, et ini meel näha, et Kadri teooriat tegelikus
mest ou alati kahte sorti: ühele on ju

mal palju häid ja tarku asju külge
pannud, ühesõnaga, märk on hea, telfeb aga ou sihukesed, et kas rnõi löö
pudrunuiaga masin peakolu — Ma kolifkb tühjusest ja lollusest mastul
See on nüüd, ütleme targa sõnaga

Nauaimäe Kadri teooria. Ütleme aga
meel targemate sõnadega, et teooria ja
praktika ei taha millalgi kokku klappida.

Kas rnõi sellessamas asjaski. Me kü
sime, kas oled sellega Ilusti nõus, kui
sulle uina alla tullakse ja öeldakse, et
su peakolu kõmiseb totrusest mastu kui

roostetanud Vitsadega tõrs! Ja et sa
oled seda teist sorti! Kel Ma tsipake
sõudu, proowiks meisterdada selle peale
midagi iupitsataottst.

Aga meie hurni ou täna seletada,
. et selle jumalast seatud rnahetegemisega
on mõuelpool ilma rnerernalamlsteia
jagu saadud. Tähendad, inimesed ou
Ma utt palju edenenud, et mõistowad

asju peenemalt ajada ja meil ou hea

A WüORIMflA

jal lükkas rahukogu põllu!ööminlstee-

Endine Jõhwi mõisnik Girard
tahab Jõhwi alewi maid tagasi
tamise seaduse põhjal lähemad kõik maad

25 -27. okt. külas
tas Soome saadik

elus ou ka ikka olemas. Et jutt on ühe
pistalewi Vrae seltskonnast — jätame
kõrwale, — sest tõeliselt peenelt lahen
datakse seda rasket küsimust mujalgi..

Aga ega lahenduswiis teab kui keemiine polegi, ei maksa pingutuda: need
targemad, esimest sorti inimesed on kõiki
teist lihtsalt nimetanud — kingseppadeks.

Vene keeles tuleb iee sõna mahlaka
malt: #eano>KHMKH“. Eks oie leidlik?
Ega see ei tähenda midagi, et nendest
meel kõik saapaid teha ei mõista. TSHtts ou, et sellesse ou rnalatud mõiste,
et teist sorti inimesed, need peawad

Pil<iri kõrge külaline ase

tamas pftrga vabadus
sõjas langenute kalmule.

dokumente nende ehituste tõelise kuulu-

lltseerunud Iõhrni allkõrtfl asi, millel

JPV

o» •#

praegu õiget omanikku ei teagi.

»» .*•

Nagu teada, ou Iõhrni ehitusplatstd, üksikud wäija armatud, kõik eud.
mõisale kuulunud.

Kohtla benfiiniwabriku
ehitamisega ei tehta enne
kewadet algust.

L o.-l iOODÖSE'

Wabarügi valitsus on nüüd jaa
tavalt otsustanud bansünivabrlku

ehitamise Kohtla-Järvele ja põ
levkivi tööstuse juhatusele on

kohuseks tehtud eeltöödega alata.

Wiimane ongi sisseseade valmis

tamise asjus tihedasse ühendusse
astunud Haeckmanni firmaga (Ber

liinis), kes vabriku ehitab Tege
liku tööga kohapeal aga ei tehta
enne 1930 a. kevadet algust

Uus adwokaat JöHwis.
Iõywis halkas ne! pärmil prakttseerima mammtatrrd aüwokaadi abt Ni
kolai W i l d e n o u. Wistnwõtmins sün

nib krediitpanga maja», ISHwis, Turu
plats nr. 1.

Hakatakse maad kuiwatama.
E. põllumeeste keskseltsi maaparaudusbüroo loodis eud. õpetaja karjamaa.

Külmetamisel saaks sealt 50 hektari
ümber head põllumaad. Kuiwatamine
läheb maksma 8000 krooni.

Atsalamas hakatakse
laata pidama.
Virn maarnottkogu omal Viimasel
koosolekul wõttis maa laatade wõrku
Mäetaguse wallowatttsuse poolt ettepau-

dud A laiama. Arsalama laata peetakse
igal aastal 25. uowembril.

ülesandest aru. toplmad kõrgemale. Ja
mis nad tegid? Oa öelnud, et meie ka
mõistame ja on teinud hariduslikke ettewõtteidkk.

No tehku pealegi, esimene sort seal
ei W, nagu mineraal pühapäewal rnene

kultuurpäewalgi mõis näha. Aga king
sepad on peale selle, aita toewstta ise,
juba üleliiga totrad ja kahjurõõmsad.
Nad hirwttawad täie kõriga, kui näit.
esimest sorti daam enese mõne suure
ninaga ühte lauda poetudes enese pak

sult Ae rnõõpab ja kleidi eest poole
riununi Ishti lõikab. Ro, mis siin on
hirwitado? Jumal ise tahab, et mosked
oleksid tema näo järele, ilusamad! Ja
sügmv dekoltee, wöt paljad õlad, mis

seal's on, igalpool on oma, wõõrast,
peaasi, ei ole!

Kohtla-IMrwtt rahwamajas 3. nowembrti 1929. a. keti II Homm.

Jõhvi Tuletõrje Seltsi saalis 3. nowembril 1929. a. kell 8 õht.
•- Kawas kirjanduslik kõne ja katkendid K. o-ü. «looduse*
1929. a. võistlusromaanidest autorile ettekandel.

nmnai« dm zi-imr
Wiru maavolikogu koosolek 26. okt.
Laup., 26. okt., ott Viru maarnottkogu koos. Maawatttsuse 1928/29 a.
rahaline aruann^ ülejäägiga 18 308,13

kr. wõeti ühel häälel wastu. Trahterimaksuks määrati 3000 kr. Muude makfumäärade hulgas wähendati laadomakse

ja kaotati täielikult maks paatide pealt.
Keskkoolides õppemaksu wähendati 10 kr.

mõrra, smise 60 kr. asemel 50 kr., ala
tes 1. aug. k. a.

Põllutöökooli asutamine Awaudufele otsustati jaatawalt. Uuteks maawalitfuse liikmeteks wottti riigikogusse
mineku tõttu, lahkunud põllum. osak.

juhataja K. Pajose ja maawalttsuse
sekretäri V. Tartu asemele M. Mäekirni (asun.) — maawatttsuse sekretä
riks ja G. K ä s p e r (põll. kog.)—põllumajanduse ja töö-hoolekande osak. ju-

totud. Nüüd kinMati ka mapi tarmitamise määrus.
1930. a. watttarna maarnottkogu Mk-

meie arm määrati kindlaks 24 peale
(elanikke ott Virumaal oktoobrikuu audmetel 123 642). Maarnottkogu rnattmise

maakomitee liikmeteks mattil G. Käs-

per ja K. Teer.

postkontorist otseühendus Kuremäe post. semalt küsimus esile kerkiuud, kas ei
kontoriga, kuna seni käis Kuremäe post tuleks Pagari postijaam kaotamisele»

Pagari kaudu. Uus korraldus wõimal- kuna uuel postirneo korraldusel tema
dob Kuremäel, sama kui teeäärsetel pos- järgi uit suurt tarrnidust pole. Rüüd
Kasutustel, Wasawerel ja Illuka!, posti ou ta postt sõlmepuukti tähtsuse kaota-

hommikuti warema küttesaa- nud, sest rnedada jääd tal posti ainult

m i f e. Mäetagusele.

Kaks vagunit rööbastelt maha.

Aust vallasekretäre.

Eile homm. kell 9.20 jooksid SõudaMustwee kttsaroopattiel raudteel Sulgu
jaama kohal roobastel! maha reisirongi
kaks wagun-poodi. Õnnetus tekkis Va
gunite pukside murdumise tagajärjel.

24.-27. okt. peeti Tallinnas wallasekretäride eksameid. 41 osawõtjast pääsesid lädt
ainult 15, nende seas ka Jõhwi alewiwalttsust
ametnik M. Söpik.

Inimestega õnnetusi ei juhtunud. Tee
rikuti 15 mtr. ulatuses.

Kottuwõttes, kas rnõi ttngseppade
et kaks sorti inimesi ikka on olemas —

„Ianeseoher" aasta raudteel.

Kutsu kaapima.

Rannimäe Kadril on tuline õigus, —
aga, Kadri sõnadega öeldes, keda sa

Oõ-päewa jooksul tabatakse 50 ,jänest".
Rahaasjandusekomisjoni raudteede eks
pluateerimise seaduse alamkomisjont koos
oleku ülevaatest selgus, et läinud aastal on
raudteel jäneste" tabamisel rahaline summa
tõusnud 26.374 kr. peaie. Protokolle on koos-

kurjust ja tupitsahimu, kui fga surettkki.
Nad ei saa täpselt omast Aisast Matsa

wltamiseks puudus seni wastaw mää
rus, kuigi wapp ott juba ammu ktuui-

Postitrakti otseühendus Kuremäega. — Kirjad «arem kätte.

loostki, peame loomusunniliselt järeldama,

ära teed, mine sa hakka neid jaotama,
kui elunatuke wähegi kallis.
Nädalapahnaja.

müüri kohal tammelehtedest pärjas, tor-

1. nornembrljt hakkas käima Jõhwi Teisest küljest on aga kindlakujutt-

kui tormis saapaid tegema ja puhastama, mõni parem eksemplaar aga ka

need suhted küll korras, tegelikult on
ka needsamad ^kingsepad" täistoda

Virumaa mapi, mis kujutab endast
kilpi torul ja ristipaudud mõõkadega

Pagari postijaam kaotamisele?

õilsate inimeste alumist otsa korraldama,

Ent kui asja tõelikult läbi kaeda,
stis wara rõõmustasime. Väliselt ou

hatojaks. Teede klassifitseerimisel mää
rati teise klassi teedeks 946 kilomeetrit.
Maa kauplemise aja sundmõäruses tehti
muudatus, lubades oltohottttste jookide
müügikohtadele kaubelda iga äripäew
kella 9—6 (senist 9—3).

Kõned, koosolekud, peod.

Koht! a-Z ä r w e l. Rahwamajas püha

päewal 3. nowembril kell 11 homm. K. o,-iL

.Looduse"kirjanduslik koosolek. Esi-

newad romaaniwõistlustel auhinnatud tööde
autorid.

Zõhwis. Pritsimajas samal püewa! kell

8 õhtul sama kirjanduslik koosolek.

Uust raamatuid.
Toimetusele on läkitatud:

H. C. Pitsahl, Pühajõe mäss, kirjastus

tatud — 2681. Ka tänawuue aasta näitab,

.Nauding-' Tallinnas. Hind?
Töörahwa tähtraamat 1930 J. E. Meigase

et «jäneste* püük on kauniks tuluallikaks.

kirjastus.

lutaguse Teatata

Nr. 14.

Popowka kakeluse järelkaja.

Riigikaitse odawamaks.

mitmekordne
trahwialuue.
Mees, kedapole kordagikaristatud
"-

Piiriwalwurite-üleajateenijate asemele maapiirile ajateenijad, üleajateenijatest koosnewad wahi

Saurrd ümberkorraldused kaitsewäes.

üksused
iksused ajateenijatega jürk-jürgulisele
järk-jargulisele komplekteerimisele

Noorsõdurid 3 korda aastas teenistusse. — «okkuhoidu loodetakse kuni 100 miljonit.
StaüfcmtaUtmtami» on walmtuud
ka«a meie riigikaitse ümberkorraldamife kohta, et saada läbi Vähemate
kuludega. Ametlik teadaanne kõneleb
selle kawa kohta järgmist:
Püüde» leida wSimalufi riigikassa
Väljaminekute wühendamisek», millega
awanekstd paremad wSijamaated ritgk-

mille suures wabauewatele üleajatee

Selleks ja ka muude ümberkorral.
duste wSimaldamifeks oleks wajaline

nijate Valwurite kohtadele maapiiril
ei valgalaks edaspidi üleajateenijaid,

alates 1. Veebruarist 19*0. a. Võtta

waid asendatakse neid ajateenijatega.

uoorfõdumid teeuistusse senise kahe
korra asemel kolm korda aastas.
Ühel ajal kaitse«äe koosseisude reVideerimisega on kaitseministeerium

ajateenijad» kuna seal Võitlus sala
kaubitsejate wastu iuteufiiwue ja

esitanud Vabariigi Valitsusele ka kawad, mille põhjal on wõimaltk saamu-

kaitse nõuete rahuldamisek». on kait

seministeerium asunud kõige pealt

kada kokkuhoidu mõnede teiste minls-

meie kaitsewäe organisatsiooni ja koos
seisude remideerimtsele. Esialgsete kaa

lutluste tnlemnsekr on efiratud Vaba
riigi Valitsusele ettepanek ümber kor
raldava üleajateenijatest koosnewad
mahiüksused, üle minnes järkjärgult
üksustele, mis komplekteeritud aja

teenijate sõduritega.

teeriumide aladel. Esijoones on siin
mõeldud osaliselt ümber korraldada
piiriwalwe, pannes lelle teenistuse
kandmise kaitsewäe Üksustele. Piiriwalwe ohwitserid ja üleajateenijad
läheksid kaitse«Ke üksuste koosseisu.

Tuletame meelde lugupeetud töötooja-

koostatud rahurikkumtste eest. Alles mõni kuu

asi, kellele k. a. juulis Popowka metsa wäljasõidul koostati protokoll joobnud olekus lär

aamisele".

mitsemise pärast.

Koht.: .Kas tunnistate end süüdi?"

Kaebeal.: «Milles? Mis ma oleu siis teinud?"
Rahukohtunik jätab wastuse wõlgu ja pöö
rab küsimustega tunnistaja poole, kuna kaebe
alune, näiliselt täiesti joobnud, püüab pingile
istuda.
Koht.: „Palun seiske seal!.."

Merepiirile jääksid endiselt ainelt üle

Kaebeal.: .Miks pean ma seisma. Iialgi

praegune kogenud wana kaader waja
line. Uldfe annaks pttriwalweteenis-

pole ma kohtus weel olnud."

Is

LIUD ii IUDD.

hoidu riigile ümmarguselt 84000.000
senti aastas.
Kõik kamatsetaVad ümberkorraldu-

Popowka metsas lärmitsesite...!?"

Kaebeal.: .A-a! Popowkas! Noh, ,ee on
teine asi... Seal on mind mitukordagi karista

tud...' „ . , .

Publikus tagasisurutud naer. Kaebealuse
ja rahukohtuniku wahettne kahekõne lõppes
otsusega: Popowka metsa lärmitseja mõista
kaheks nädalaks aresti.

sed teostatakse järk-järgult alates 1.
junnist 1930. a. ning nende läbimiimisega saaks kokkuhoidu 80-100 mil.
tonti senti aastas.

palju psaUnn maksab tulumaksu.

Tulrttkkude toondang Eestis on wttmariel aastatel 2.570.000 pealt tõusaud 13.142 000 Loosile. Edu Võib mär
gata ka pärmi- ja põlewkiwitõõstuses.
Langust ou uäha ainult tubaka- ja wei-

Läinud aasta! oll Tallinnas 20.891
tulumaksu maksjat. Maksusumma tõu
sis 1.357.569 krooni peale. 1927. a. o»
kr., 1926. a. aga 19.295 maksjat, mak

aiiöõstufes.

susumma 1.367.527 kr.

\\

20.617 maksjat; maksusumma 1.314.338

Iili linnuni
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Rakwere lina- ja takuketramise wabrik wõtab

K. NIKITIN. Hz*. 2.

wastu
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linu ja takku kedramiseks.
Wastuwõtmine jõhwis, Kaubahoowis nr. 10.

Julius Kriisi juures.

°o0 ®oooo«o««oooo«ooooooa«oo»o«o«oeoo<>oo«oooooooÄOoaoooBooooooooooo»o*>«K>
8*«OMMOMmMMMOMaOB(
ooooooB«ooi»oooooaotK>ocBooooooeoBonBonoj»oe«>oooocoo00

Töö hea kättesaamine korralik.

Wiljandi linawabrikule kuni 1-se maini s. a.
saawad peale 15-at nowembrit

wabriku tagasi saadetud.

■ Ehitajate huvides! ■ Woldemar Lepiku juures

MI liimi im

Jõhwis, Narwa mnt. nr. 32

Esmaspäewaks, 4-ks nowembriks toob Püssi teliiskiwi tööstus
tehakse
igasugu

jälle waguni teliiskiwi Jõhwi alljaama ning igalühel on wõimalik
kiwi jaamast saada järgmiste hindadega:

1. sort
2. sort
3. sort

Kes soowiwad jäädwuslada kaunimaid
mälestusi astuwad

päewapildi töökotta $
Rakwere maantee 1, Jõhwis,

(end. Prinfwet). A
Soowikorral sõidan ka kodu pildistama. Erilised soodustused kooliõppuritele ning
kailsewäelastele.

5.75 senti tükk.

puusärke

350 I I

Ja teisi matmisetarbeid. Erilised tellimised täidetakse kiirelt.

Ettetellimine wõimalik WOLDEMAR LEPIKU jm, löttwit. Marwa mnt. 12.

kus ka alati kiwi kodus saadawal sama hinnaga juurelisaiud
weokulud.

V

J
Mannetuid adwnUI aüi

SAADAWAL

meeste,
naiste,
laste

Kõige kindlamini warustale end jalanõudega
talwe wastu

KARL ABELOWI
h JÕHWI KAUBAHOONES nr. S. ::

algab wastuwötmist.

Mntaouie fipetajate tünn laanitikaiplii

Vastuvõtmine igapäew

ühispanga majas, Jõhwis,
soowitab

JÕHWIS,
Turuplats nr. 1.

Kõik pangaoperatsioonid. *
ühendused pankadega kõigis kodumaa
linnades ja alewiies.

Kirjutan
oda walt

Oma ja wastutuskapitaalid ligi 5.000.000 senti.

i■
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lill

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

R. U usta Li mööbliäri
Jõhwis, kõnetr. 61.
riide |a pesu jaoks peegliga ja ilma, puhwetid. toalettlaudu,
trümoopeeglid. iahtitömmatawaid söögi laudu, kirjutuse- ja
muid laudu Jne.
Peale selle rahuldan kõikide tellimised

Raamatukauplus
KH

99

Jõhwis, Turu plats nr. 3.
Soowitab wõistlemata odawaie hindadega:

HKitis-. Iilini- ja talitut
Ainuke suurem kooli- ja ilukirjandus
liste raamatute ladu Alutagusel.

Koolidele ja raamatukogudele wastaw jgj
HINNAALANDUS.

= matusetalituse alal, =

Purus,

A. Veineki kaupluses.

awanud

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

«Alutaguse Teataja"
üksiknumbrid on müügil Narwa,
Rakwere, Tapa ja Tallinna jaama

lii ipgi Mitt ftalt
võetakse vastu

«i

„Alutau se Teataja" talituses.
Töö korralik, hinnad mõõdukad.

Teen lihtsaid

walgeid lambanahku
kasukate jaoks asjatundlikult ja
korralikult.
Töö sünnib omas majas.

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

Palun aadressi tähele panna:

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

tänawal, Suuslku sepikoja

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

IXhedal.

Töö korralik hinnad wõistlemata. Foto Nurm,

Kohale jõudnud suurem saadetis

Teadaanne.
Teatan, et olen jõhwis

|a kõik matmistarbed suurimas walikus.
Hinnad õiglased, teenimine korralik.

Richard Nurm e

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

raamatukappides.

nii kui puusftrgld, ristid, leinapärjad, lindid )a nende trükkimine

r'

J

Kreediitpanga majas.

Soowitan oma töökojas walmistatud mööbleid: kappisid,

jgggjgSI^^IS

ir

Tähelepanu!

Jõhwi wallas,

Jalanõude kaupluses,

Tl

tellimisi ja kuulutusi võtab vastu

M. ÖGPIK jõhvi alevivalitsuses.

Awatud äripäewiti kella 9—2.

Saadab raha teistesse linnadesse ja maale.

suures walikus.

■1

«Alutaguse Teataja"

Jõjtwls, Turuplats nr. 2, omas majas.
Wõtab raha hoiule ja annab laenusid.
Nõuab sisse weksleid- ja weokirju.

kalossid

mööbleid
Samas alati saadawal

4.75

Austusega Foto Karl Lelburg.

Wike&kacn*4*

Kaebeal.: «Mis sest. Aga kohtus pole ma
siiski weel olnud. Olen tagaselja karistatud'.
Koht.: «Tunnistate nüüd ennast jüüd,. et

Tõus ttkutoodangus

Jõhvi kaubamaja

mis toodud ketramiseks ja kudumiseks

tagasi toimetati ta rautatud kätes waijama-

tüse ümberkorraldamine kulude kokku-

Eksport kanamunade eest
maksan kõrgemat hinda

»•

Tünn: „Talle on mitu korda protokoll

30. skp. tutt Narwa 2. rahukohtuniku juures
arutusele kohaliku kalakaupieja W. P. süüteo-

JÕHWI ALEW1S, Kloostri

wastas, Jõhwi alljaama
Meister liin Lmiemw.

Jõhwjs, Sompa tee 3, telefon 24.

on awatud igal esmaspäewal ja neljapäewal
kella 6—7 õhtul alewiwalitsuse ruumes.

Raamatuid antakse lugemiseks 15 sendilise
kuumaksu eest.

^
Vastuta» tatmetja: M. ÕSptt.

v. ü. .Rarwa KtrjastusüHtsue" trütt. Rarwas. 1929.

Wäliaasdia: R Lev».

