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Nr. 19.

ii m, M taknim ja kiluni tee m.
See on Tarakuse masinat, uh. mootor,
Kõlab kui armeenlase mõistatus, õ ilma hooleks, — tahmunult nagu
kuid siiski vn Tarakuse masinaühisuse
tegelased wististl lellel armumisel, et
ümberkaudu seda ei teata, et ka nen
de! mootor (on ka rehepeksumasin).
Ega muidu poleks see jäetud PagariIlluka tee ligidale kõrwaltee äärde n.

itta kui on töötanud kuu wõl pool-

V

j
Dc. Elmar Tõnurist
Leonelle Tõnurist

teist. — Näitab hästi kuidas teotseb

sünd. Blumberg.

ühisus kui puudub liigetel ja juhatulel kiude! alus, — põhikiri, sest seda
Tarakuse masinate ühisusel ei ole.

jõhvis.

Tuttaw.

endine metsawaht Mitri 3 aastaks.
Asja arutamine kestis 6% tundi.

Süüdimõistetu poeg langes minestusse.
Traaditult juhita» torpeedo. Ameerikas tehrrkse praegu katseid traaditult juhi
ta»a torpeedoga, mille laskekaugus peaaeg r 11 Ülomeetrtt. See moodne tapariist

4. skp. arutas Rakvere-Paide Rahukogu omal väljasõidu istungil

Narvas Toila apteeker Levi Mülleri ja end. riigi metsavahi Otto

gltud, et kaebealuse poolt oli tunnistajaid 11, kellelt trataw ülewasde kohalikkest intriigest tuli. Kõneldi, et pon
dus wee! Pusst Gustav ainult.

maksab ligi 50000 Eesti krooni. Pildil: Torpeedo lastakse „waenlast* otsima.

Mitri süüdistusasja, esimesel valevandumisele ahvatlemise pärast,
teisel valetunnistuse andmise pärast Tunnistajaid oli välja kutsutud

15, nendest 11 kaebealuse Mülleri poolt. Peatunnistajaks oli end Woka

Kaebealune on teatawaslt juudi

- 4. pataljon 12-aastane.

valla konstaabel Klaus, kelle protokolli läbi asi alguse saigi Asjaaru
tamine, mis algas kell 12 päeval, kestus kella V^-ni, mille järgi kohus
tunniajalise nõupidamise järgi tõi välja otsuse: Leevi Pauli p M u l*

rahamsest ja huwitow on tähele pauna

Paraad alewiplatstl.
Eita, reedel, 6. skp., pühitses Jõhwis asuw 4. üksik jalaväe patal

jon oma 12. aastapäeva. Aastapäeva puhul oli Jõhvi Mihkli kirikus
korraldatud jumalateenistus, kus jutlustas õpetaja J. Warik Jumala

i e r mõista viieks aastaks vangiroodu, Otto Tehvani p. Mitri —

kolmeks aastaks. Otsuse teatavakssaamisel langes saaliswiibiv Mül
leri noorem poeg Mansu minestusse Ka kaebealuste nägudelt võis
näha märgatavat ärevust.

teenistuse lõppedes rivines pataljon sirgetes ridades Jõhvi alewiplatsile

paraadile. Paraadi ametlik algus oli kell 12 päeval. Paraadi üldjuhatajaks oli juubelit pühitseva väeosa ülem kol.ltn. WoldemarKoch
1. diviisi orkestri helide all ilmus platsile 1. diviisi ülem kindral
Tõnisson, kellele 4 pataljoni ülem raporteeris Rapordi järgi tervi
tas kindral väeosa, millele mürisevalt vastati. Omas paraadikõnes
■õhutas kindral Tõnisson seda suurt tähtsust, mis oli 4. pataljonil
vabadussõjas, eriti Wiru rindel. Jõhvi alevivalitsuse poolt tervitas
alevivanem A. Käbin. Langenud kangelasi mälestati vaikselt.

Hümni ära kuulates ja paraadi lõppedes sammus pataljon sama
sirgetes ridades oma koju, s o Jõhvi asundusse

* muudeti wäeosa, mis omale alalise asu-

Neljas pataljon sai wormeeritud koha Narma Jaanilinna oli leidnud,
Rakweres 4. rügemendina 6. dets. 1917. üksikuks pataljoniks ja tema juhtimine

aastal kapt. Vahtramäe poolt. Juba usaldati kol.-ltn. W. Kochi hooleks,
omalt olemasolult peole seists rügement, Jaanuaris 1929. assial toodi pataljon
resp. pataljon Wim Väerinnal, kus tal Narmast ISHwi üle, kuhu tema alaliselt
tuli lüüa ägedaid lahinguid togu waba- jääb. Pataljoni arenemiskäigust on üie-

Lagu, mis nii suurelt lõppes, algas

protokolleerls. Kaid leidus tuunistajsid,

ühist salawtina asjast. Pühajõe metsnik

kes sedasama wiinomüümlst teadsid tõen

Mitri teatas koh. konstaablile, et Toila
eptreker Müller müüb omast apteegist
m\\m ja lubas seda ka kinnitada. Po-

dada ja asi läks ikkagi kohtusse. Rahu-

lttsei protokolleerls selle seletuse. Teisel

suurprotsrss.

päewol aga tuli Mttrt ühes Mülleriga
tagasi ja palus asja niisama jätta. Hilseletuse tagasi, mida konst. Klaus ka

r'! end. konstaabliga. Sellest ka ott ikn-

Kaevamistööd Tarakusel
nädalal. Praegu käib täö ainult 7—8

Möödunud nädal oi: Jõhwis kurjakuulutowalt waikue. Oietawosrt toob
see waikus aga algawal nädalal, mis
on teatawastr enne Valimist wttmane,
tormi, nagu rühmade Jtideritr" tähtsale nägude järgi otsustada wõib. Na
ga kuulda on pritsimaja saal esmaspäswal, teiflpäewLl ja kolmapäewal
kihutuskoosolekute alla Võetud. Nagu

Terawmeelsus, otse meisterlik sõnade
mäng, hunmoriküllus, lopsakate tüüpide

ja M Reimaunl ja O. Schworlz' 8

gallrrli, situatstooutde koomika — see

waatuslise komöödiaga .Hüpe abiellu".
Hugo Raudsepp on meie täaapäewa
produktiivsemaid draamattrjanikke, kelle
toodang. Iseäranis tema kõikjal mängltud komöödiad, (Demobiliseeritud pe«kauna isa. Ameerika Kristus ja teised)

teeb komöödia Võrratuks.

suure populaarsuse omanud. Rüüd il
munud komöödia, .Mikumärdi" otsus-

on .Hüppega abiellu" siis wv!b julgesti

tades senini antud etenduste järele, lus
publik sageli keset etendust aplausiga
«äugu katkestab, väitab weel suuremat
edu, tõotades saada lööknumbriks meie

teatrite repertuaaris. Käsitades meie
täaapäewa elu olu. Vaadatuna kvwerpeeglist, on autor loonud tiheda teose

Tilet.uiin
kiu

elu de sõlmimisel tuleb sageli ette oota

oodata midagi erakorralist eriskummalist.

Menu mis nimetatud komöödiatele
igal pool osaks saanud lubab oletada
sama ka Alutagusel.
Et järgmise ringreisini pikem wahe
ettenähtud kahe suurema tüki ettewalmlstuseks, kasutagu teatrisõbrad juhust
ja ärgu jätku eteadustele tulemata.

Ralfe surm wiis mehe hauda.
Neil päewil last enese maha Jaapani saa

dik Hiinas Sadav Saburi, keda hinnati

kodumaal osawa diplomaadina. Enesetapp

sündis saadiku naise surma aastapäewal, mil
mees oma kurbusest enam jagu et saanud.

Apteek Toilas oa suletud. Samuti
jäi Toila heakorra selts ilma esimeheta,
sest seda kohta täitis apteeker.

Publikut ott kohmsaol täis.
Wtlnamüügi protokoll, mis osja ntt
rängale lõpule rotis, tehtt Mülleri peale
29. jasn. 1926. a.

pinda leiab, on iseküsimus. Sest eelmised waltmised polnud kaugeltki nii hoogsad, kui seekordsed.

Omasuguse nooreudamisoprratsiooal

tegi Mdhuwi" mees Kruuse. Nimelt
ott ta oma neljanda kandidaadi Kristas
Roost! märkinud 45 aastaseks, tegelikult
on mees aga 59 oastan?. Oleks Kruuse

ifeFisiue argipäevast.

Jõulukingituseks antakse tänawu kaltse

matusi, wiprrufi — kui aga tegemist

aeg wõetakfe otsuses arwesse. Aga mis
on 3 kuud wite casta sees...

Jõulukingiks sõduritele
maiustusi ja sigarette.

naija ja nmru. Isegi harilikkude abi

korraldusel juba 28. aug- s. a. ja see

jandus selles ärewas meeleolus üldse

gudega ISHwls. Kuiwõrd lepitusas-

Komöödia „HSpe abiellu" on peaaegu operetltk lustmäng täis weidmfi,

Otsus mõjus rabawalt kõttide peale.
Kaebealused ott maht all kohtu-uurija

mõistnud oma mõtteosalist weel poiss
meheks teho, Ms oleks fee õlge noorus
mehe! jälle käes ja mees oleks siis ka
esimene peole Kruuse enese, kes ». «.
»ü!dhuwk* rühma hindaks.

lepitajaks enne Valimist on neljopäewa!
ja reedel draamastuudio oma naljamän

täis rabawat tõde, salwawat pilget.

fidki.

Waüfnispäew&de lähenedes Jõhwis.

mehega.

jfthwls 12. Ja 13. KohtlaJSrwel 14. |a Konjus 15 dets.

asja wastu. Mono kui osteidati:
nepa fle/to mecroe", awaldati vatowtikul! vruramM otsuse koh'a. Juute ott
isegi Tartust Muud. Tehtt kihlamedu-

Wäikus enne tormi.

peakraawis lõpewad lõpulikult tuleval

jällekordsel ringreisu!

5 waatuslise komöödiaga .Miknmärdi"

Kohtu asjaorulamlle! selgus, et see

jem tuti Mitri uuesti ja paius oma

Draamastuudio rändteater
Oma järjekorralisel ringreisil esineb

tunnistus silma ja sellest horgneski see

ost on laiema ulatusega, kuna juure
tuli see paha wahekord, mis oli Mulle-

dnssõja kestes. 1. oktoobril 1928. a. waade 3 leheküljel ülewal.

Dr. Sr. rändteater Hugo Raudsepp'a

kogus hakkas prokurörile Mitri imelik

seda huwl, mis oli Rarwa juutidel

ministeerium! korraldusel igale ojateen\\o\t 100 inglise sigaretti ja üleojateenisale 250 sigaretti Edast korraldatakse
wäsoladss nagu ikka ühlne õhtusöök,
mMrst peole ajateenijate ka ohwitserid
osa wõtawad; jõulupuu! kingltükse sõdurttele maiustusi. S^ks pn juba ette nähmd wastawod summad.

Ara unista litalt õnnest, muidu
magad ta «aha ...
*

Abielu? Sagedasti atnuU elupNknne
orajaamatus.
*

Lcpfesuu 1929: .Ütle, ema, eks ole,
armas Ju ma. saab ajalehti nüüd õhupostkga?"

Pildil: Saadik Sadav Saburi.

Saatusrikas õhtusöök"
■ --- 1 — ■ 8 jaos.. - ~ — ' ——

Lfliifvievül

kell 5 ja 8 õ.
Esmaspäeval

kell 8 õht

Nr

Alutaguse Žeataja

2

Eesli iililt eeli h edumaal asi esi
audeklevid.

Hiili

.Kullaaugud" Mäetagusel, Püssis ja Kalmis.
Kergel käel on Eestis, eriti Wlru- peale panemas. Seal tulnud siis läikimaal, teatawate hoogude kaupa, laiali wat sõmerat liiwa ja prahi seest ka
lagunenud kullaotflmije palawik. Kullaotsimise eesmärgiga on toimetatud sala
duslikke kaewamist Rakmere lossiwaremetes ja alles hiljuti, sünnitas laiaula
tuslikku kõmu ühe noormehe teade, et
Rakweres ühe majaomaniku kapsapeenra

all 15 miljoni wäürtuses kulda ja hõbe
dat puhtamat, mida teadja pärwawalaele tahtis tuua.
Paari aasta eest jumel olewat liikunud kaks tundmata ja tundmatut keelt
rääkiwat meest kaardid käes Mäeta,

guse möllas, samanimelise Ula ja
asunduse mahe! asumal mäel, missagu-

% ' krahw Fr. Berg ja kunstnik Ants Laipman.

Warjal on palju seltsisid,

wastu.

aga wähe willa.

Ega warjalane nümetfomirga mees
olegi, tal oa palju seltsisid. Kui küsida

warjolase käest mitu seltst neil oa,
tuled wäljo, et küllap neid pool tõstvat
Ma oa. Pikemale jutule saades, selgub

aga ei ueid päris seltsisid ikka kolm
oagi. Teised, warjalane ei tea isegi mis

need oa, oa ikka seltsid sa ei ole ka.
Peaseltfiks oa .Tuletõrje ühing,"
kus olewat ikka tegewushimu ja kõike...

.Mafinatarwitajate Ühtsus" ka ei anaa
ava. Samuti päris wägew selts oa ka
.Põllumeeste selts."

tukogust juba paar aastat ühelegi sureUkule raamatuid lugemiseks pole aatud.
See pidada sellest tulema et kaplwõt.
med kadunud oa. 3a teiseks oa see stls
seltst süü, et Warjal ükswohe noorsugu
ära lõppes; milleks seda peakoosolekut stis
kokku kutsuda?

Umbes paar aastat tagafi, tulid
seltfid kõik korraga otsusele, et ehitame
rahwamajo. Löödi rahad kokku ja weeti

palgid kohale. Aga rahad lõppestd
otso, mojaplats wõetl ära ja ast jäi

on Marja noorsoo kaswatusselts.Koit."

pooleli. Ehituskomlsjou tuli kokku, aru
tas ja arutas, wiimaks otsustati kohaleweetud palgid ümbruskoaua ehitajaile

Kuid ega Koitu ei laideta. Olgugi et

laenata seniks, kai seltstd jälle raha

seltst peakoosolekut nelja aasta jooksul
kokku pole kutsutud, ja et seltst raama.

koguwad.

Kuid selts, mis elab ja ei ela, see

- Rein. -

Nipet-näpet kuurort-alewist,
tööpuuduse probleem. Hiljuti algas

mingi waraaduse ära veitmisrks. Rahwas räägib, et siuna Rootsi ajast palju
warandufi olewat ära peidetud. Et see
jutt just päris aluseta ei ole, seda tõru-

harutati.

Koosolekud peeti Waiwaras ja Päites, Waiwara asunduse koolimajas ja

Peeterrlstil. Peale nende korraldati
Narma wüikemaopidojate ühingus Nar
mas omawaheline nõupiüamiue maja
pidamiste organiseerimise asjus.

Osawõtt oli eriti rohke Waiwaras
peetud kõnekoosolekutel, kus ka läblrääklmistest elawolt oja wõeti.

Ringreis» aja jooksul kutsuti nõu
andja 34 majapidamisesse juhatust
andma. Kõik, kellel ala rajamine kamaisusel, tahawad seda kindla plaani
järele läbi wiia.

ja modernsemat järeltulijat manale kohale püstitada.
,*•

Kohalik kogudus ei näi omale uut

*

rohkesti jutte olemas looduslikku Ulla
ja hõbeda leiukohtade kohta Eestis, eriti

Parkide korraldamist öödele näib juhitawat käesolewal sügilel enam tähe

kõma ja sitke walge metallitaolise ainega.

olla muiste kodumaa mullast uil mitugi

Selle jutu peale tähelepanu juhtides,

Reid halle sõmeraid tulnud päewawalgele palju. Lõpuks wiidod ka siingi leiõust llnüratthärrale (wist mõisaomanik
kindral Essen) näha. Seegi imestanud
meeste leiduse üle, kuid käskinud kohe
karmu kiuni ajada, sest lelukoht olewat
maa sees ki-wtiue ja mesi tapwat iuimrsed ja loomad. Peale kaewn kiuniajamist käskinud ta mehed oma juurde

seletas minule üks intelligent külamees,

tagasi tulla.

korda päris eht kulda päewamalgeie
toodud. Wirumaa wanemad inimesed
ei usu, ega tahagi uskuda, et kodumaa
metallide poolest waene maa ja et maapõues kulda ja hõbedat ei peitu.
1920. a. liikus laialt jutt, et Kohtla
jaamast mere poole, hõbedat olla leitud.

et tema wanaisa-isa jutustuse järele
Lüganuse kiriku läheduses asumas
3rwala lepikus kullalademed ajuwat.
Kui tema wanaisa-isa 14—15 aastane
poiss olewat olnud, tehtud uut teed
Maidla mylsast otse läbi metsa Lügauuse kiriku poole, 3rwala küla juurde

sugune kummaline ettewõte teeb Schaug

molu. Ta koosneb, nagu aktsiaselts

das. Nüüd haigutawad tühjus ja jää

saste pügamine liig .põhjalik" tundub
see. Kuid eks suwituskoha .ilu" peaks
ka endastmõisietawalt käesolewa töö

nused endise hoone asemel. Kõneldakse

juhtijal! südame lähedal olema?!

hai politseile juba pikemat aega peaharilikult ikka, aktstouääridrst, peadirek-

torlst, direktoritest, prokuristidest ja

Anton Rubinstein,
kuulus helilooja, kelle 100-a. sünnipäewa
mälestati 28. now.

ametnikkudest. Samuti on kapital ettemõtte aluseks. See aktsiaselts röövib

jõukaid kodanikke Hiinas ja pressib
nende omastelt wälja pöörast lunastus-

(Märkmeid 4. pataljoni 12. aastapäewa puhul )

4. pataljon oli sõjaajal Wru rinde
wäeosa. 3a kui ta hiljem, sõjakära möö

dudes, lõpuks korterisse asus Narma
3aaniliuva, stis oli see niisama tema
tehtud tööga kokkusattum, kui näit. 1.

soomusrongide rügrmeudilgi, mis Ta
pale, mille ta wabastos, läks. Aga —
kui 4. pataljon toodi 3õhwi, stis tundus, et see oli tema wabadussõjaaegse

tööga niisama kokkusattum. 3a weel
enam — wäeosa ou stin umbes keset
oma wabadussöjaaegset teekonda (Tal
linnast Peeterburl allo).

Jöhwi ou wiimastrl aastatel tõuflkuks läinud. Ent selliseks, mis ou taipawam ja millest mööda ei jaa. Narma

andis 4. pataljonile lipu, 3ssand temaga, ta pidi ka seda tegema, oga 3õh-

mil jääb olla igapäev selle iseolemise
süauipäewi meeletuletawa elu sisse, ja

kes just tahab, wõib juure lisada —
tõusikliku uhkusega.
**
*

Too oa elementaarne ühiskouuatea-

duslik tarkus, et ühe riigi jaoks on tor
mis tingimatu kolme elementi: rahwast,
maad ja walitsust.

Kui nüüd mett ou juhus meele tu

letada wabadussõjaaegsrid pärmi, siis

tõepoolest mao peal elada, kui ühe rltzi
jaoks ainult kahte tegurit tormis läheks.
Siis oleks maailmas riidustd hulga wä-

hem ja 3udenitsh oleks oma rahwaga
ja walitsusega pilvedel mviuud hõljuda,

Kui flrwida 13-aastapäewa pühitsema wäeosa ajalugu ja neid skemaatk-

lift jooniseid, kuis lühikese ajaga tuli

proowile see ühiskonuateaduslik algtarkus. 3udenltshil oli rahwast, walttiust,
aga... puudus territoorium. Aga ometi

ette midagi ajalooliku romantika taolist.
Romautikataollst sellepärast, et tagant

Ent stin ilmueski see karm järje
kindlus, mis on ühiskondlikkudel wormidel. Praegusel juhul lahenes see ast
nii, et kui riigil maad polnud, stis hak
kas ta seda otstma, heaga wõi pahaga,
oma üleaedseilt. 3a 3udenltshile olime
selliseks armsamaks üleaedseiks muu
seas meie, kes meie alles Shmitsewalt

oma kodu rajasime. 3a mis oli stis
imestada, kui warsti 3udeuitjhi loodrlased warsti oma awitajate wastu
upsakaks läksid ja kui warsti Peeterburi all ründajate omawahel tüli walla
läks. 3a mis stis imestada, kui tuldi
oma maa piirile tagasi ja jäeti upsa
kus saatuse hoolde. See purunes Ifcal
muidugi lõpulikult.
Nüüd wõime seda seisukorda tagant
järele juba hinnata ja meil ei jää muud
üle, kui pilkawalt oletada, et hea oleks

jutt maha, mida nüüd põlwest pvlwe
edasi räägitakse.

tegija, keda tüünemad ainult tema kõige
lähemad kaastöölised. Kasu jaotatakse
oktstonääride wahel: kel aktstaid rohkem,
selle kasu ka suurem. Kuna rövwitutele

elu kallim kui raha ja wabanedes ueid
hirm sunnib suud plhama, aktfiasettsi
sissetulekud on hiigla suured ja politsei
ta wastu wõitlemiseks wöimetv.

Pühade-oste hõbedaga.
Wanad ühe-sendilised korjatakse käigust 1930. a.

*

rühmata Tallinna allo, sealt tagasi

asjamehi.

onnud neile wiiaa ja ajanud sõbralikku
juttu. Siis aunud ta meestele ühe kirja,
millega Lätimaale, oma teise mõisa käs- '
kinud sõita, kus samuti mehed kaewu
pidid kaewama. Kirja järele läinud mehed Lätimaale, kuid jäänudki siuna, sest
enam tagasi ei olewat lastud.
Rahwa sekka jäänud aga see hõbeda

Kahekrovnilistr hõberahade löömisega tehakse algust kõige lähemal ajal.

**

on huwitama asjaoluna kahtlemata
tuua ISIS. a., mille teisel poolel pandi

oli oma riik, oma raha, oma mäge,
kindraleid, Valitsejaid ja muid suuri

Kui mehed järgmisel päewal mõisa-

härra juurde tagasi läinud, olnud Vii
mane meeste wastu äärmiselt lahke,

Lunastuseraha Väljapressijate htilgaw äri Schaughais.
Znimeserööwijate aktsiaselts," nii- raha. Asja eesotsas seisab keegi kurja-

lepanu kui marem. Omapäraselt ja weidi
ebamääraselt teostub küll see pargipõõ-

Jõhwi — õigustatud 4. pataljoni asukoht Walitsus ja rahwas on, aga terri
tooriumit ei oie Minewiku ilme annab olewikule jõudu ja pilku tulevikku

mata, kuid kaewamise juures tulnud
nähtumale hallid kdwerad jurakad. Kaemutegljad löönud neid siis katki, praowinud ja jõudnud otsusele, et tegemist

„Znimeserööwijate aktsiaselts".

*

ainsus ia panoas on, aoi ifiaaneiote

Sama koha läheduses tõeudawad
rahwajutud ka hõbedat lelduwat. Nimelt
lasknud Kolmi mõisnik korjakaewu kae

tele abiks olnud labidaga koormaid

juhatuse hooleks. Lubati krediiti selleks
10.000 kr.

EoLnn.

ou praegugi pooleli lõhkumata, lõhutud

aga Wlrumaal. Nende juttude järele

mehed wedanud jõekaldalt, mis ida pool,
seal lähedal, prahti tee peale, kus külamehe isa-isa, kui maimupoiss, teomees-

Hiljutisel erakorralisel Ühispanga
peakoosolekul otsustati pangale oma
maja muretsemine jaatawalt, millise
ülesande läbiwiimiue jäeti nõukogu ja

et praegusel omanikul olewat uõu uut

kui ka tööraha wälja Võtmata. Kimi
hedal tee ääres suur auk asub.

palgatud köster-organist.

.Merereisi" tegi hiljuti Merekohwlmaja, mille maine kere Nõmmele rän-

Teine rahwajatt sama koha kohta
tõendab, et Püssi randteestlla ehitajad
wenelased otsides samaseid kiwa, mis
paremini lõhkeksid, leidnud ühe kimi alt
kallatagawara. Kulda kaasa mõttes lah
kunud töömehed töölt, jättes löö pooleli

mitmesuguste Väikeste manaaja mälesiusasjade leiud.
Kuna eelpool nimetatud rahwajutud
ja lelud peaasjalikult just maa stsse pei
detud waraudustega ja nende asukohta
dega seotud, stis ou waaarahwal weel

abitöödest pole seni midagi kuulda. K1n«

*

batud sealt enam liiwaprahti wõtta.
Teomeeste käest olla jutukvmiu mui

Wirumaa aiandus-mestnduse nõuandja

töötamas 3do.Alutaguse ja Narmataguse agronoomide jaoskondades. Korraldati4 kõnekoosolekut, kus aianduse
päewaküstmust ja tulewiku Võimalust

wälja. Osalt teinud Maidla mold (Maid-

retsemiseks alewiwanem ja üks tööta
tööliste estndaja Tallinna saata.

ja hoolega kinni matta, ühelegi ei lu

tükid kimi juures maas, kuna kimi lä

la poolt kuni Lutsu ojani), osalt Püssi
maid (3rwala poolt Lutsu ojani). Püssi

ou meel küfitaw.
Wlimasel alewimolikogu koosolekul
harutati ka tööpuuduse küfimust. Otsustati asja .nihutamiseks" ja selguse mu-

kohe Mwaaugu põllult kiwa täis wedada

dawad kohalikkude elanikkude sagedased,

lakostidega". Ojaliseks järeltulijaks ou

Kas peale selle muid töid ette näha,

nud mõisnik mehi järgmisel päewal

tohtinud.

põhjast sawiga kokkukleebitud põllakiwi
ja telliskiwi tükke, samuti pudeli tükke,
mis tõesdab, et omal ajal seal maa sisse

hingekarjast leidwat. Tuleb leppida »kü-

misega wäikesed wõlmalused on loodud.

on kihwtiue, kust õhk wälja käib, mis
inimest ja loomi tapab!" Ühtlasi käski-

nähtud. Kaewamise kohal leitud augu

alewiwalitsus tööta tööliste registreeri
mist. Seni on registreeritud fiiski üsna
mähe. Töötute arm orwatakfe tõuswat
oga kahesajani. Eeloleva tolme hädadrl on ainult, et osaliseks terama kriist
kvrwaldamiseks muuli ehitustöö jätka

mõisahärrale. Wilmane almrd otse «atalud. Kuid meestele öelnud: .See maa

Nowembrikuu esimese! poolel oli

(Kiri Narwa .Jõesuust).

Tolme tulekuga kerkib päemakorral

wat. Reid kullasõmeraidwllduduNa

dugi rahwa keskele läinud, et 3rwala
lepikus kullamaa, kuid mõisniku keelu
tõttu ei ole keegi liiwaaugus kaemata

oli tehtud klwi müür, arwatamasti

Suur huwi aianduse

Teomehed imestanud Me lskmse üle
ja armasud kullasõmeraga iagemist ale-

öösel saladuslik kaewamine mäel. Peale
seda enam saladuslikke kaewajaid ei ole

sele .uurimiskäigule" järgnenud kohe

Kuude waheiusel>lgastd Tartu ülikooli 10. aasta juubelipidustused, millest peale kodumaaliste walitsus- ja haridus
asutuste wõtsid osa paljud wälismaalased, teiste seas ka Warssawis, Turu ja Riia ülikoolide rektorid. Kodumaalas
test waliti uuteks audoktoriteks (pildil wasakult paremale) Eesti saadik Londonis dr. Osk, Kallas, kirjanik Ed. Vilde,

suuremaid sõmerkimi tükke, mis labidaga
kaewates ja wankri ratta all purmreuud.

Narma ja Peeterburl, siis kerkib filme
järele ei tule meelegi, et meestel olid
stis retked läbi häda ja molu, igakord
polnud õigeid jaapaidki jalas. Tagantjärele nähakse ainult seda üldliiwmist,
tagantjärele ei mõista Wargamäe Andrejegi lapsed A. H. Tammsaare .Tões
ja õiguses" küllalt imestada noid aegu,
mil karjakoplis oli põlwedeni tüma ja
kraamid mett ja kõnne täis. 3a nii ongi
hea, see ongi wäärtus, et neist .tüma
dest aegadest" ou niisugune roosiliseks
tehtud kujutlus. Sest miaewikust tuleb

Eestt Panga osakonnad said riigi- kunldawasti juba detsembris. Kabekassa poolt korralduse I margalist krooniliste hõberahade löömisega temetallrahasid enam mitte wälja anda. hakse algust juba lähemal ajaL Kui
Tulema! aastal korjatakse rahad liik- mingisuanseid takistust ei tule, ostame
welt ära. Teatamastt ou ueid rahasid jõulupühiks pühadekaupa juba hõberahmal kasutada 11 «Ujouit. Uute
daga! *
sendiltste löömisega jõutakse lõpule

Pummeiung, mis maksis 14mil. s
MerS 181 wiiS pSewa, Pärast ei teadnud maast eaa Ilmast.
Rakmere Käsitööliste Seltst restoraais pummeldamisel sattus majaoma

nik A. T. nilwvrt hoosse, et jagas järglmvöda wiis päewa nalslele ja .külaUstele" napse, suupisteid ja ^meelehead".

Lõpuks selgus, et arme tõusis 230.000

sendini. Majaomanik andis wastu

weksleid.

r..X>,Til
põew.
restora»! pidi peaaegu süda»».
rabaudule laama weeraadmiljimlllle
arme ees M«h«l palmid »,a lelli lo-

hutaw, arm. t.Mm„e» oima,,. »,».
tatlu teatas looft tilmlnaalpoHilril..

olemiks jaoks jõudu ja mida suurejoo
nelisem miuewik ou wõi ou tehtud, seda
suurelisem on pilk tulewikkui

3a on loomulik, et meie näiteks
leiame Vabadussõjast mõnest endasttulnud paljasjalgsest retkest kawakiudla
ja kauni metamorfoosi teed.
Lanar.

Haawamine Puhkowas.

Fosforiidilademeid jätkub

3. now. kella 9 polgu õhtul hoomas
keegi tundmata istk Peetri wallas Puh

80 aastaks.

kama küla elaulkku Martin Mihkli p.

Lusti.

Haawamiue süüdis laskeriistaga pime-

dufest momeudil, kui Lust läiasd oma
maja ees lärmitsewat sama Ula elaulkU

Mari Kolbakl rahustama. Kul raskelt
Lust hoomatud, ou seal selgumata.

Hiljatl lõppesid fosforiidiladem,
uurimise wälistõõd. Saadud andme!
on praegu Eestis fasforttditagawora!
umbes 2 mllj. touni 25—27-prois fc
forhappe fisaldawusega. Wlimasel a!
ou wvetud kaalumisele uue fosfori!
wabriku ehitamise küsimus.

tagavarasid jätkub Eesti, 8V aastal

Rr.1V.

Al?«taause Teatas»

II Illi.

Ülevaade 4. pataljon! arenemiskäigust.

4. rüg. (praegune pat.) sõjaretk Tallinna alt Peeterburi alla.
Praeguse neljanda pataljoni algpäe-

wad ulatuvad neisse aegadesse, mil

oleks, kas Lesti väed on kõik i.teffelt
poolt jõge ära tulnud.

Üldse hakkati meil korraldama kaitseväeUst enesekaitset. 1917. aasta lõpupoole

Klbedamaiks wõitluspäewkks oli det
sember 1918. aasta, kus tull pealinna

oli raske hoop vaenlasele.
Varsti tekkistd lahkuminekud loode
meestega. Osalt selle tulemusena Kleiti
varemaks oma piiri Narva alla tagasi

saadi weue asutiselt walitsuselt luba
organiseerida Eesti diwilst ja 4 rüge-

poole taandudo, teel, Waiwaras, Jõh-

kaitsma tulla, lüües veel teravaid la

wis. Orus, Järvel ja mujal lahinguid
lüües — kuni Tapa-Lehtjeni. Ent polnud tarvis rohkem, kui vahetada aas-

hinguid praeguses Eesti-Jugeris.

meut (praegu pataljon) kuulub selle sekka.

Peale oma kujunemist 1917. aastal
(6. dets.) tuli 4. rügemendil, mis koos.

jSrguewol aastal tegelikult tegevusse

tagasitulek oli palju kiirem, ees litsuti

nud. Ta on Viru rinde väeosa, ta

astuda. Kuid esialgne töö ei olnud kaua
kestev. kuna pealetulaud saksa okkupat-

paaniliselt.

tegi pika retke, mis ulatus Toviuua alt

28. veebr. 1919. a. tull 4. rüge

praeguse Leningradi alla ja mis oli

fioouist saadeti vüeoja 5. apr. 1918. a.
võimude poolt laiali.

mendil jälle tulle minna: Rarwat kaitsta.

kaaluva tähtsusega meie vabadussõjas.

Reed päevad olid Narvale rasked: 25.

Sakslaste lahkumisel oga asus 4.
rügmuent We oma ülesande juure,
kaitsta oma maad, mis oli oga seda

aprillil põles maha Ioaorg, hävines

Sel pikal sõjateel said surma 36 ohvit
seri ja 162 sõdurit.

Arvestades asjaoluga, et samal päewal, mil Kampusel oli vahejuhtumit»

RakD..Paide rahukogu Narva jaoskonua

operatsioon haiglas, mis võis tingida
ärritatud meeleolu, Rakwere-Paide rahukogu, kus see asi 3. dets. oli harutu

kohtupristaw J. Riinas ja esitas maksmiseks ette sundtäite korras veksli 150
kr. väärtuses. K. sai vihaseks, tõmbas

(seni ollus ta 5. rüg.). 28. okt. 1928.

laste suhtumist saadi kohe tunda: Narva

japaistwam akt oli Werino lahing 11.
aug., kus löõgigrupp kopt. Wende juhatusel pani põgenema 4—8 pataljo-

fillad põrutatt õhku, ilma et küsttud

uilise vaenlase. Oli tSägiwvitlustki. See

kõige kergema karistusega, mida seadus

niisuguse süüteo eest võimaldab — 4-

.Nõudke minult nüüd vee! midagi, kui
tahate.* Kui kohtupristaw väljast kutsus möödamineva naisterahva tunnis-

kuulise vangistusega.

tajaks asja kohta juure, teeskles K. nähtawssti happe võtmist.

Meeleägrduses oli K. hävitanud
tokumendi, mida seadus karistab valjusti.

a. annetas Narva lkna pataljonile lipu.

Majandusminister tutvustas riigikogu rahaasjanduse-komisjorri Narva kose kontsessiooni
kavaga.

koosolekul läinud teisipäeval tutvustas majandusminister J Zimmermau
komisjoni liikmeid Narva kose ja Siudijöe veejSudude kasutamise koutlessiooni

kavadega. *
Narva kose kontsessiooni kava näeb

ette Narva-jõe «eelõu kontsessionääri
ainuõiguslikuks kasutamiseks andmist
pumdamajast kuni Peipsi järveni. Wa-

litsus kohustub võõraudama ja kont

vett kõrvale juhtida, võib see sündida,
kui weejuhtimine ei takista puude parwetamist ja laevasõitu.

ette, et kontsessionäär peab lepingu
allakirjutamisel sisse maksma 50.990

Kontsessiooni kava järele võib

jõujaama tõõle hakul tagasi. Edast

elektrienergiaga varustada soovijaid
ka väljaspool Eestit, kuid see energia
hulk et tohi olla üle poole jõujaama

maa-alade võõrandamisel tasu maksmiseks maksab kontsessionäär 59 099
krooni; kontsessiooni tasuks saab riik
50.990 krooni ühekordset tasu ja aasta
maksuna 4% trooni kilowattaasta eest
tegelikult produts. energia pealt. Narva

energiast. Valitsuse loata lüle 20 aasta
elektrienergiat ei tohi müüa. L>pingu
kestvusel on ettevõte vabastatud riiklikkudest ja omavalitsuse maksudest:

Jõujaama algväljoehitur peab

ettevõttele jäävad maksud sotsiaal
kindlustuse alal töölistele ja ametnik
kudele. Teised jõujaama juure ehita
tud tSSstuslttud ja ärilised abiettevõtted käivad kSMde maksude alla.

jõudu, turbiini võllil, kusjuures

Puhtakasu puhul, mis ületab 15 prots.
kogukapitalist, saab riik neist protsen

sessionääri omanduseks andma maa-

alad, mis kontsessionääri poolt vas
tava kava järele nõotud.
andma alul vähemalt 34.009 hobuse-

järgneva 18 aasta jooksul jõujaam
peab olema juba 89.999 hob.-jõ«
võimeline. Sealjuures jääks koutfes-

tidest omale 60 prots. Senised vabrikud, mis veejõuda kasutasid, viiakse

uuele jõule üle nii, et vabrikud selle

fionääril õigus wMaduse korral Peipsi

all ei kannata. Vastasel korra! ou

õesäugi süvendada, seda täita. Juh

vabrikutel õigus kahjutasuga esineda.
Kontsessiooni kava näeb muu seas

tumisel. kui peaks olema vajadust jõe

Kaebealuse kaitsja adw. M. Speek
rõhutas oma kaitsekõnes, et ou teada
juhtumisi, kus kohtupriistaw J. Riinas
oma talitustes ei jää asjalikkuse piiridesse, mis võib esile kutsuda tahtmata
ebasoovitavaid vahejuhtumist.

Peipsi iorijsmeeste kimbatus!.
Vangistati Vene piirivalve < poolt Peipsi järvel.

7 puukaupmeest warandufeta ja rahata Eestisse tagasi.
2. dets. tabati plirU ületulekul Venest

lodja-mootorlaewaga Peipsi järvel Rõuk

7 isikut: Aleksander Trofimt p. Trushakow. Johannes Karli p. Erlich, Michail

Vene piirivalve poolt; kuigi asutud

Bechal, Mäluri Sergejev, Andrei Sõbiu, Ivan Tlchuhnow ja Mihail Afanosjew. Rõuk. Vene võimude poolt
Eestisse saadetud isikud on pärit Tartust, ametilt puukaupmehed. Nad areteeritud käesoleva aasta maikuul kahe

Mida sisaldab kose kontsessioon?
Riigikogu rahaasjanduse -komisjoni

sel, karistas Salme Jüri t. Kompust

veksli ja rebis selle puruks, öeldes:

1. okt. 1928. a.,s. a. 7 aastat 4.
rahvaväe polgu (esialgne nimetus) loomisest sai pataljon iseseisvaks üksuseks

kohtupristawlga, ta mehele tehti raske

kohtupristawi toimetusest, mis asus laual,

Sõjaaegne 4. rüg. oli oma tõõ tel-

Järgnevaks «taadiks oli rünnak Petrogradile koos loode-ormeega. Uks wäl-

oli wamstus alawüärtusltk. Seda faks-

13. mail f. a. ilmus 5. Kadastiku
täv. Narvas, elutseva Salme Jüri t.
Kompust, 39 a. wano. elukorterisse

sõjariistade rahu ja 3. veebruaril 1920.
a. rahulepingu.

ues kolmest allüksusest, pataljonist, kohe

raskem, et üramiuewad sakslased tegid
eestlastele meelega raskuseid ja teiseks

tzäwitas weksli—4 kuuks wanglasse.

Tuli 2. jaanuar 1929. a., mis tõi

taid ja see sõjesõtt hakkas veerema teises suunas, ikka idapoole lagast... See

raudteejaam.

s

krooni; tähendatud summa maksetakse

Karistuse pehmendamiseks palme madar, walttjufele.
69-aastasel Mihkel Prill oli vana kaevati kohtusse.
Rakwere-Paide rahukogu eilsel kohtusetukas. Tõvd setukas teha ei suutnud,
osta teda ka keegi ei tahtnud. Ühel istungil karistati kaebealust 1-aastase
heal päeval tuli manamees heale mõt- vangistusega. Karistuse pehmendami
teler uühkis hobuse .kõrge" waaaduse seks esitatakse wabar. valitsusele palve

passil maha ulug ktrjutas uue, .noo-

Pinniti teateid siinsedest olutest.
Pihkva järvel areteeriti neil päevil

3% klm. Eesti kaldast SSSR-i piirivalve mootorlaeva poolt Külje valla

SSSR-i oktoobri-pidustustest osa Selle kirjutlse puhul kuulati Talwõtuud Eesti deirgatstooui seal wllbl- Unna poliitilises politseis 19 liikmeline
mlle aegu avaldas .Prowda" artikli, delegatfioon üle. Ülekuulatud srletafid,
milles oli öeldud, et mälisdelegatfioonid et uod läinud ainult .ilma karma"
ou omamahel lepingu sõlminud nõu- Lepingu sõlmimisest el teatud midagi

vate olude üle. Lõpuks anti ueile

Glasovo küla kalurid kahe paadkga,

võrgud ja paadid tagasi ning käsutati

milles sõitsid 10 kalurit.

Eestisse sõita.

Kalurid peeti kiuni kordonis järg.

Oktoober tugewalt aktiiwne.

astumist peavad ehitusetõöd 2 aasta
jooksul algama. Seitsme aasta pärast
peab järgnema energia andmine. Kont

kr. ja väljavedu 12 298.300 kr„ seega

sessionääri ja Eesti riigi vahel sõlmitav leping kuulub riigikogu kinni

Riigi wällskaubaudu e bilanss ok-

rele näitab passiivsust üle kuue mil

toobrikuu kohta näitab õige suurt aktiivsust: sissevedu oli oktoobris 10 597.300

joni krooni: sisse veeti kaupu kogusum-

krooni, väljavedu 11.502.490 krooni

samal ajal eksporteeriti kaupu 98.512.609

(läinud aasta! oli sissevedu 14.1O7.99V

kr. eest (läinud aasta 19 kuu kokkuvõte
näitas õige väikest passkwlteeti: sisse-

umbes samas suuruses passiiwne).
Kümne kuu väliskaubanduse bilanss
riigi statistika keskbüroo kokkuvõtte jä

mas 104.957.890 krooni väärtuses,

vedu 108,8 milj. kr., väljavedu 198,5
milj. kr.).

tamisele ja kinnitamise päevast loetakse
ta jõusseastunuks.
!>

Sendil on wõim
Sentisi ja kroonisi hoiate kokku kui
ostate omad kaubad ainult

„WlKERKflflR“
raamatukaupluses
jõhwis, Turu pl. 3.

Waielusöhtu Pagaril.
Elav ofawött.
28. nov. korraldati Pagari algkoolis waielusöhtu, kus kohaliku algkooli

juhataja Kristjan kõneles tahtejõu
kasvatamisest. Inimesi oli rohkelt kokku

tulaud ulug läblräAlmtsed kujunesid
elavaiks. Edaspidi ou kavas veel mitu
sellesugust koosolekut.

numi kohta .Kui vald tahab kooliõpetajaga jõuni ojada" teatab Jõhvi wal-

Läti medali saamise soovi

Pussitamine külasämmanil.

avalduse tähtaega pikendatud.

Pussiga pähe.

danikkude sooviavalduje sisseandmise
tähtaega Läti iseseisvuse 19. a. mälestüse medali saamiseks on kaitsevägede
staabi poolt kuni vastava korralduseut

Läti vabadussõjast osavõtnud ko

pikendatud.

Oleks soovitav, et kõik Läti va
badussõjast osavõtjad soowiowaldusega
esineksid.

gisugust kaebust Sompa kooliõpetaja
Grllna vastu tulega hooletult Ümber
käimises tõstetud, maid seksis asjas on
küll Sompa ksolihoolekogu liigete poolt

süüdistus ülestõstetud, millega valla
valitsusel mingisugust tegemist et ole.
Ühtlast vallavalitsus teatab, et tema!

Mitte ilma rahata
küli aga wäga odawasii müüb

„WIKERK/V\R“
raamatukauplus
jõhwis, Turu pl. 3.

Pannakse aastased paari.
Narva pastori weider abiellumisteadaanne.

Jõhvi alevivalitsuse kuulutusseinal
ilutseb Narva Peetri koguduse perekonnaseisu ametniku Kiviste alla kirjutatud teadaanne, et abiellu soovivad

Kellogg, sõjakrelule-

pingu tsa (vasakul);
Elsa Braudstrvm, kes
Siberi süjawouglde rest
hoolitsejana nimetatud

.Siberi ingliks" (kes
kel); pllskopp Söderblvm (paremal).

Maailmaturul langeb hõbeda
hind.
Käesoleva aasta jooksu! ou hõbeda

hind maailmaturu! tunduvalt lange
nud. Aasta alu! oli hõbeda kiud 26ö/lö
penssi, novembrikuu lõpul 23^ penssi.
Prale 1915. a. pole maailmaturul vii-

wõrt madalat hinda veel nähtud. Arwatakse, er hõbeda hinna languses on
süüdi suur kasv hõbeda toodangus.

2. milj. kanamuna väljamaale.
Kanamunade väljaveo kontrolli
andmetel on novembrikuul Saksamaale

saadetud 1.880 289 ja Inglismaale
129.090 muna, kokku 2909 880 tk.

Ei kahetse see

kes kasutab praegu korraldatud odaw*
müügi päewl ja ostab kõik tarwlsminewad
pühade kingid

„WIKERKRflR“
raa m etu kau pl usest

astuda Karl Sass, süüd. 13. märtsil
1929 a. ja Efriede Seekend, süüd. ka
1929 aasta juult kuul.
Tegemist on muidugi jämeda eksi.

Pölewkiwitõöstus rikkuv põlde
kandidaadid:

flikte kohalise küla elanikkudega".

praegu kõiksugu kaupasid

tulega, sest kui oled juuli kuul sündinud.
Ms on detsembris veel raske „8u-8u'gi"
öelda, muust kõnelemata.

Nobeli rahuauhluua

Griinlga mingisuguseid vastolusid el
ole, küll on aga õpetajal Griinil kon

lavolitsus, et.tema poolt ei ole min

kogude korda paana ka mujal maksma. Asja kohta jätkatakse juurdlust.

Mvvduuud pühapäeval peeti Illuka pufsuoa, mis umbes seitse tolli plkkuue
' ' ' ja |õt
möllas Ohakwere —
Mas“simmanit,
kuhuH. R-le raskeid haavu pähe.
«musid Omwvhma uooredmehed vii- Ast laheneb muidugi .rahwarikkas saavastanud olekus. Rad hakkasid tüli no lls."
rima, leiti peagi vastased H. R. ja E. F.
Muidugi twi alustati rusika hoopidega.
Lmt Jitague Majal.
Asi läks ägedaks. A. E haaras taskust

mise päeva hommikuni. Ülekuulamisel
nõuti meestelt andmeid Eestis valitse

Kümne kuu väliskaubandus kuue miljoni krooniga passiiwne.

karistust kergendada.

Lepingust nõukogude korda oma maal maksma panna ei tea midagi.

varanduseta ja rahata kodumaale tagasi.

kose kasntamise leping sõlmitakse
50 aasta peale, mida võib soovi korral ka pikendada «Ute alla 19 aasta
peale. Vastasel korral langevad ette
võtte «aa-alad, ehitused jne. väljaostu teel riigile. Peale lrpiugu jõusse

rema". Ast tuli amalikuks ja M. Prii

Kaawerlased käisid „ilma kaemas".

gutatud Leningradi DPZ wanglasse.
Ule kuue kuu vanglas istunud, palju
kordsete ülekuulamiste järele nad va
bastati nüüd. Nii jõudsid kannatajad

K) Peipsi kalurit enamlaste käes wangis.

Meie lehes 30. nov. ilmunud sõ

ntzobusenoorendaja" 1 a. wanglasse.

Eesti vetes, nende käest võetud lodjad
ja kaasasolev raha ning mehed ise pai

Põlevkivitööstuse piirkonna talupidaja Joosep Valge kurtts neil päewll Tallinna ametiasutustele, et Kukruse kaevanduse pllrkonvas, kus asub
ta talu, on mao alt õõnestuuud. mistõttu maa alatasa variseb fisse. Loomadega ei saavat üldse välja mlnuo,
nad kukuvad aukudesse. Juba praegu
sarnaneb põld lahinguväljale.
Pölevkivikaevanduse juhatus vedas

Jõhwis, Turu pl. 3.

Eesti wõi plekk-karpides
Aafrikasse.
Eesti või väljavedu Aafrikasse

kasvab aasta-aastalt. Novembrikuul
saadeti Aafrikasse kouserweerltult väi
kestesse plekk-karpldesse 9 tünni võid.
Troopikomaa kuumus et võimalda tün

nides saatmist — või sulab ja läheb
teel halvaks.

AbiwallawanE kõrvaldas
võõraid palke.
Retl päevi! teatas Wasknarwa 1.
rajoon! konstaablile Mra maavalitsuse

volinik Pamel Koslow, et Waskaarwa
vallavanema abi Aleksandr Peetri p.

hiljuti sisselangenud kohtadesse 70 kubikut paast, mwe katnud põlewkiwituhcgo.

Schilkln olevat maavalitsuse kulul

Kahjuks el kasva pae- ja tuhahunni

nud 50 krooul väärtuses, kokku 22

kute otsas vill ja seetõttu mees nöucb
nüüd riigilt kahjutasu.

tehtavate sildade materjali kõrvaldapalki.

Asju kohv alatut! juurdlust.

Nr 1S.

Aljrtaa «§ e Teataja

4

Kõigile teretulemast!

.. - Jõhwi Põllumeeste Selts —

jõhwiS 12 dets ^Mikumärdi

ff

korraldab pühapäewal, 8. detsembril 1929. a., kell 12 päewa! Jõhwis Tule
tõrje Seltsi saalis Seltsi 30. 0. juubeli-aktusf ja

13 „Hüpe abiellu

ff

Põllumajanduse-päewa.

tl

! 1. Millal on karjakasvatus tasuw — Wiru maa-agr. hra A. SOOWiK.
2. Meie seakaswaluse väljavaateid — E. Seakaswat. Seltsi sekretär hra WEL1TAR.
Si 3. Kodumajanduse arendamisest — Kodumajandusinspekt. pr. M. Martinson-Kõiwa.

| Jõulupuuehteid, |
Pühade ja
uueaasta kaarte
ja kinke

PleWdkOrds =========

Kohti Järvel 14. dets.^ikumä^dl

osfaie kõige odavamalt

4. ümbruskonna põllumajanduse arendamisest — Jõhwi jsk. agr. hra E. TIMUSK.

Konjus, 15 dets ..I^ljkumä^di

5. Läbirääkimised
6 Mitmesuguste põllumajanduslikkude wõistluste auhindade wäljajagamine.
============ Sissepääs kõigile waba. =========

ff

fllptaause On. Ba. Haamatokanpliieit.

õhtul kell 7 samas ruumes PIDU Lawal H Raudsepa 5 w. komöödia uMlKUMÄRDIn.

Algus kell 20. (k. 8 õhtul).
Kaastegev kogu näitlejaskond.

Väljavalik suur.

• TA N TS. Pääsetähed: I pf. 1 kr.; li pl. 75 sn».; lil pl. 50 õpilastele, sõduritele 25 s. Tantsuks 35 s.
r
jõhwl Põllumaasse Selts.
Pääsetahtede eelmüük H. Lill i kaupluses.
°°°.

Esmaspäewal, 9. dets. s. a., kell V26 õhtul on

*®oo
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JOhwi notari

—— Jöhwi pritsimajas —

kõnekoosolek

JltagOll IM" Lute..iku

lillis ilm»

Kõneleb end. wolik. juhataja Rudolf lepik:
Milleni oleme meie jõudnud?

ülewaate kõigist tähtsamatest

ja asjatundlikult kõiki elu

senistest ruumidest

avaldusi Ida-Wirumaai.

(Turupl. nr. 3)

Rlgus kell V26 õhtul. ------

Jotagose Teataja" g1“:

Sakwere lõo. Nr. 7, telefoa 7D.

r

on Ida-Wirumaal
kõige otsitawam ja
kohasem leht.

(Lutheri-usu kiriku wastu).
Avvalud igal äripäewal.

Metsasaagisid,
hööwliraudu,
Soome-kirweid,

Müüa

ltse rühmituse teenistusse,
watd on walwel meie kodunurga haridusliku ja majan

Täna. s. o. 7. dets. hommikuks tuleb Jõhvi alljaama

——>

vagun

TELLISKIWI,
kust võib neid saada hinnaga:
1. sort — 5,75 senti tükk

Wõtab raha hoiule ja annab laenusid.
Nõuab sisse weksleid- ja weokirju.

Wold. Lepik, Püssi teliiskivitööstuse esitaja.

Saadab raha teistesse linnadesse ja maale.

Hiiul. „Wikevkaar“ JHvj,

Kõik pangaoperatsioonid.

Turu pi. Z. Turu pl. r.

lühendused pankadega kõigis kodumaa
linnades ja alevites.

käidavas kohas, võimalik

Pakume eeltulevateks pühadeks suures valikus

Oma ja vastutuskapitaalfd ligi 5.000.000 senti.

kauplust avada.
Maja juures 6-wakamaaline
aiamaa. Lähemaid teateid

kõiksugu ilukirjandust,
pühadekaardis! ja albumid,

»»»
•M

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

saab Jõhvis, Narva mnt.

Töö korralik hinnad võistlemata. Foto Nurm,

2. „ — 4,75 * .
3. „ - 3,50 .. „

Avatud äripäeviti kella 9—2.

müüa
elumaja

Richard Nurme

134, A. Kärti It.

kõiksugu paberikaupasi, pergamerili.
pergamiinf, konfetti, serpenliini, krepp-

jõhvis, Sompa tee 3. telefon 24.

paberit, riiulipilsi ja igasugu

vj

kontori- ja koolitarbeid.

OOO
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„fäafa“

OOO
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Kes soovivad jäädvustada kaunimaid

tellimine 193C. aasta
&eale on awatudt.

harijatele õiget teed näitab parema tulewiku poole.

\ päewapildi töökotta |

ked pildid, mis »Kajas" ilmuwad, airawad lugejail paremini sündmust eite kujutoda ja muuvamad lugemise lõbusamaks. Silmapaistwad riigimehed ja juhtiwad
seltskonna tegelased toetawad .Kaja" oma kaastööga. «Kaja* lugejail on selletõttu
wõimalik saada kõige täielikumaid teateid Riigikogu ja Walitsuse töödest ja kawatsüstest. «Kaja- rahuldab selletõttu kindlasti ka kõige uSudtikumatki lugejat.

Maarahwast huwitawad alati õiged ja wärsked turuhinnad ja teated põlluma
janduse aladelt. Kõige täielikumalt ja sagedamini toob neid alati »Kaja*.
Põllukultuuri tõstmine on kindlamaks pandiks meie riigi heakäekäigule Kõik põllu
mehed püüawad parandada oma põlde ja majapidamist ning suurendada sissetu
lekuid. Sellekohaseid õpetust ja juhatusi leidub kõige enam 2 korda kuus ilmumas
põllumajanduslises ajakirjas «Põllumehes. Suurtele kuludele Vaatamata antakse
kõigile, kes »Kaja* 1930. aastal Vähemalt pool aasta wõi pikema aja peale telliwad, ajakiri .Põllumees" täiesti ilma hinnata kaasa.
*

Meelelahutuseks ja mõnusaks ajawiiteks ilmuwad .Kajas" haruldaselt põnewad
ja huwitawad romaanid. Romaanid on .Kajasse" trükitud nii, et neid saab lehest
mälja lõigata ja raamatuks kokku köita. .Kaja" lugedes on wõimalik endale nii
wiist aasta jooksul üsna ilma hinnata wäikest raamatukogu soetada.

ktrja rikkaliku sisuga kalender-käsiraamatu jne. hinnata kaasa annab, on ta tellimisehind sama, mis kõigil teistel Lesti päewalehtedelgi, nimelt:

(end. Printvei). a

1 aasta postiga . . . 14.50

Uudis!

Oleme avanud

Uudis!

Austusega Foto Karl Leiburg. 4*
OOO
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Jõhwi aiewis peetakse

Jõululaata

Jõhwis, Palwemaja tn. 5.
Valmisiakse igasugu mööbelt ja ka puusärke Te
sed täidame täpselt. Tööde eest täielik vastutus
nad võistlemata odavad.

Bernhard Ja Artur Sil
^Ha poolest kehwa aastaaega armesse mõttes, pakun omost ür

19. ja 20. detsembril s a.
Alewlwalltaus.

ainalt Dead ia waitaoidawat mutti mrn«
tisleritele HSöwli raudasid, lukkusid iaaoMk
puurisid, majapidamise tarbeid, lamoisid»'£etl
Itstd, l°HM. pitma. ja u)«ta„nunb Tilm„t^ U,'

mofinab, tctitraubu, ja »«,fa '

Woldemar Lepiku juures
Jõhwis, Narwa mnt. nr. 32
igasugu

Tellige aegsasti .Kaja* 1. jaanuarist.

„Wibevkaa.v** hanpjgy

kaitseväelastele.

1 kuu postiga ... Kr. 1.60

3 kuud , . . . « 3.70
6 „ « * • • » 7.30

kingituste ostmiseks on

Soowikorral sõidan ka kodu pildistama. A
Erilised soodustused kooliõppurifele ning W

Ahiselt Võidetakse eluraskused!
Kui teie naaber seni weel ei ole .Kaja" tellija, siis selgitage ja tuletage talle meelde,
et ka tema enesele uuest aastast «Kaja" telliks. Saatke tellimised aegsasti ära, et
aasta wahetusel lehe saatmisel wahet ei tuleks.

Kuigi .Kaja" oma lugejaile 1930. aasta! kaks korda kuus ilmuwa põllutööaja-

Praegu käimas oleva odav-müügi
tõttu kõige soodsam juhus pühade

Rakvere maantee 1, Jõhvis, ^

Suurendatud toimetuse koosseisu ja kaastööliste pere abil on „Kajal* wõimalik oma
lugejaile kiiresti teatamaks teha kõiki päewajündmust nii kodu-kui wälismailt. Roh

tehakse ja mõõdu-

kate hindadega.

• • miniumkaupe 1 *

***** ««»«,

SUäMttoi iuuces Aug. JSrgenfi wo.biwadrira qd

n. (lUSTAl, Jõhwis Rakwere t. nr. 5, t

Samas alati saadava!

Tellimisi wõetakse wastu igas postkontoris.

Wastutaw toimetaja: M. ÖöpU.

OOO
OOO
OOO

^ mälestusi astuwad ^

Kõige loetomom leht maal on »Kaja*. Ta wõidab omae itta rohkem ja rohkem
poolehoidjaid. 1929. aastal kaswas «Kaja" lugejate arm jällegi palju suuremaks
kui fee oli eelmisel aastal. Teisiti ei saagi see olla, sest «Kaja' on sisukam, huwitawam ja nudisterikkam ajaleht Eestis. Selle juures on «Kaja" ainukene Lesti
päewalehtede hulgas, kes maarahva elujärje parandamise eest wõilleb ja põllu

v

riigi postlasutused.

Toimetus ja talitus: JÕHWIS, Narva mnt. 32. Avatud äripäeviti kella 9—5. neljapäeval ke!la 7-ni.
Tellimise hind: 1 kuus 20 senti, 2 k. — 40 senti, 3 k. —■ 60 senti. Üksiknumber 5 senti.
Kuulutuste hinnad: 3 senti 1 mm. ühel veerul, lehe eesotsas ja tekstis poole kallim.

jõhvi alevis

•*

Sellepärast tellib iga kodanik
„ALUTAG(1SE TEATAJAT*.

Tellimisi võtavad vastu kõik

tööliste võrgu mitte ainult

Idhiwis, Turuplats nr. 2, omas majas.

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

kadesse.

Jotagose TeatajaYJ/kJ:

sest.

selle jaoks ehitatud majas. Suurendused 150—200
senti, odawamait kui mujal. Isikutunnistuse, püssi*

mõju, kuna ta levib ka kõige
kaugematesse Ida-Wiru nur

dusliku tasapinna tõstmiseeest

Lähemalt A. Lurje kauplu

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

kohtades.

Sellepärast kuulutavad kõik äri
mehed ja ametasutused
«Alutaguse Teatajas."

li w« » ii Mm
soowitab

ka meie t&hsamates kesk

Jolagase Teatata"

JlolaõõiElealajTerlpo^ISit

Mi oo ilo wiidtid

kihutuilehti.

Alutagusel ja Wirumaal, vaid

sündmustest kodus ja laias
iimas.

Peale kõnet läbirääkimisi. Kõne lõppedes levitatakse

e
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puusärke

it

ja teisi matmlsebarbeid. Erilised tellimised täidetakse kiirelt.

O.-ü. .Narwa Kirjastusüj)lLsUse^ trükk. Nurwas. 3S2S.

väljaandja: R Ltpik.

