Jlmub igal laupäeval.
Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefonid Nr. 4 ja 79.

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU

Toimetaja kõnetunnid

kella li—l.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 8 senti
M/M ühel veerul, tekstis

1 kuu postiga 20 senti

2 kuud „ 40 „
3 n n 60 H
6

eesotsas 6 senti m/m.

Nr. 8.

12 „ » 220 „
kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

Jöhwis, laupiiewal, 3. mail 1930.

„Alutag«se Elu uut sammu
aölu^eö.
Leht hakkab ilmuma suuremate tagajõududega.
„Al«taguse Cln" Ühineb „Al«t Teatajaga".
Lühikese aja peale waatamata, mil
„Alutaguse Ela" ilmatud, ott ta ümber
koondunud juba lai lugejate ring. Ka
Üdiselt sai lehele osaks soe poolehoid.
Gee poolehoid kihutab meie lehe pe
ret meelgi hoogsamaks tööks. Ikka ta

suudab Iõhwi ühes Alutagusega lehele
ka küllalt pinda pakkuda.

Kuid kaks ajalehte mõis olla küll
peamiselt ajutiseks nähtuseks. Seepärast
wõtsimegi mõlemil pool kõnealla lehtede
ühendamise. Selle miime juba järgmisest

küsimusi õiglaselt ja objektiiwselt Val

numbrist läbi, mille tõttu ^Alutaguse
Elu" ilmub juba ühendatud tagajõudu

gustada.

dega. ^Alutaguse Elu" uuel kujul ilmub

hame kinni pidada manast suunast, kõiki

Mitte kusagilt ärarippuva — see
tagab kõige mõjuwamini lehe erapoole

tust. Kõige tähtsam on just olla rippu
matu majanduslisest küljest.

Praeguseni oli Jõhmis kaks lehte.
Samuti kui kohaliku ajalehe majadus
Alutagusel wastuwaidlemata samuti

Nimetati Tallinna 1 jsk. komissariks.

harilikul ajal.
Lehe sisu jääd endieflt erapooletuks.
Loodame, et meie samm lugejaskonnas
poolehoidu mõidab.
Kõige austusega
^Alutaguse Elu"

edast Tallinna 1 jsk. komissariks. Ennem

dt hr Turk Rarwa 2 jsk. komissar.

Tõuklemine lastewanemate
koosolekul.

lastewanemate koosolekul. Siin oli
Tiido P. koolijuhataja kohta käredaid
teda kohtu kaebas.

Kohus mõistis sõnakale lapsewanemale 10 kr. ehk 3 päewa aresti.

ühestki
.ALUTAGUSE ELU“

hind tündrist isegi 140—160 senti.

tõsta.

See on wöimatult madal hind.
Waetvalt tasub ta kaugemalt weokulusid.
Selleparast paugemalt talupidajad lase-

wad kartulitel seista, wõi söödawad loo
madele.

Hinna surus mnlja wälisturu puu
dus. Ameerikasse weetawatel kartulite!

Misugust turugu käesolewal kewadel
enam ei ole oodata.

üldiselt peaks kartulikaswatuses
teine põhimõte tarwitusele wõtma.
8—10 kr. kartulihind on ikkagi juhusline. Ka on kartul sobimaks loomatoi

duks. —o

Wõimalik, et ka wabrik kauemini

Talakõrtsmikke ei kohuta karistused.
Kohtla küla salakõrtsmikud on küll
kõige rohkem protokolle keala saanud,

kuid ikka aetakse äri. Nagu mõned
„kaubatarwitajad" räagiwad, saawat
soowi järgi kas „kodumaa" wõi „wälismaa" märjukest. Muidugi kõik on ilusti
hinnas.

üheks salawiinamüügi lewinemise
põhjuseks on kahtlemata kaewanduste
lähedus.

Palgapäewadel on peaaegu kõik tra
gimad hangeldajad. Siis on lõikust.

Juudipoisid—
kommunistid.
Twinski juures tabati ISO ^komsomolist.

Lehtede teatel nagi sõjamäe patrull
öösel wastu pühapäewa Dwinskis kaht
last salka noormehi kindlusemüüride lä

hedal koos olewat. Koosolijate! olid
kaasas ka lipud. Koosolek piirati ümber
ja ojawõtjad, umbes 150 poissi arretee
riti. Selgus, et need olid juudi koolipoi

Mustwee mees Arnold Mägi kawat- teel kaks, sest ei kannatanud wälja liig
ööseks Ranna malda. Seal ta hakkasMweel onu põrsad wankrisse ja asus koorläbi waatama talude loomalautasid, etWmaga, milles 14 põrsast, Rakwere poole
laadakaubana wõtta kaasa põrsaid. Joo- teele, kuhu maad üle 75 kilom. Wahesep Mäüso talu laudas lõi ta surnuks Peal aga kahjukannatajad teatasid waremise ja wõttis kaasa 5 Põrsast, Gustaw gusest pviltseile ja waewalt jõudis Mägi
Rinholdi juurest sai ta 2 ja Martiusoni esmaspaewa hommikul hobusega laatalust 4 põrsast. Mimastest aga koolsid dale, kui kriminaalametnik ta wangistas.

Inglane tahab naerda.

Neil päewit rewideeris rewisjoni-

komisjon Kohtla tuletõrje ühingut.
Asjaajamine ei leitud olewat päris kor
ras. Kuis lugu täpselt oli, selgub edas
pidi.

Dormanslandis, Surreys, korraldati
jalgpallimäng, kus üheltpoolt esinesid

et neid ei suudetki lugeda.

elukutselised mängijad, teiselt poolt aga
juhuslikud nooredmehed.

tada — naerukrampides!.

Sõdur põgenes kartsast.
Narma garnisoni aresti ruumist põ
genes kesknädalal 30. aprillil 1. jalawae rügemendi reamees Karl Torn, kes

keda oli pealegi 18 (11 asemel) meest,
oli kaks wärawawahti. Mängiti korraga
kahe palliga.
Vahekohtunikuks kutsuti mees, kellel

tööde pärast eeluurimiseks kartsa oli

ei olnud aimugi jalgpallimängu seadus
test. Ta kandis tsilindrit.

paigutatud. Wang on tabamata.

Mäng oli wäga elaw ja wärawate
arw nii suur ning nende sadu nii tihe,

talupidajad. Olgugi, et kartuli hind
kuigi kiiduwäärt eio le, ikkagi ei minda

kuiwaltära. Riigiwiinamüüki pole ligi
dal, ostetakse palju kallima hinnaga,
kui monopolist saaks.

Iseäranis peawad aga salakõrtsmi
kud kibeadd wõiftlust. Selles tuhinas on

juhtunud, et üks läheb ja annab teise
äri politseile üles. Kas siin ka otstarb
abinõu pühendab — eks nad tea ise seda.

Üliõpilaskond wõttis
maid wastn.
Tartu üliõpilaskond terwitas l.maid
traditsioonilise rongikäiguga mai eelõh
tul. Soe õhtu meelitas kokku rohkesti
osawõtjaid ja pealtwaatajaid.

Peeti üliõpilasnoorsoole omaseid
hoogsaid kõnesid.

Leeriõpetus algab 1. mail.
Õpetaja B. Hürschelmaun.

„Tõde ja õigus" Soome

Mi oa „Jaun. Sin." teatel Windawis
Tööliste kooperatiiwi ruumides leiti
kommunistlik salaarhiiw.

Tammsaare romaan „Tõde ja õigus,,
ilmub täuawu sügisel soomekeeles. Ro
maani tõlkijaks on end. Soome saadik
Eestis Reijonen.

Lscis leiate Jõhvis.
L___=eB=1== Jälgige reklaami „ Alutaguse Elu’s.

TISLERITOOSTUS

J.ODEN
Kui Teie soovite nägusat ja

vastupidavat mööblit, siis kü

lastage minu mööblitöööstust.

Sealsamas võtan ka vastu

Tapeedid,
kirjutusmaterjal,
peeglid,
paber,

papp,

portfellid.

Tähtsamad kommunistide juhid wangis-

; üksikuid numbreid
müüakse

Saksa- la |
kodumaa {

sahad. |

j Narva,

j Kohtla,
| Rakvere,

Ila I IILI II Illil III

j Tapa ja
j Tallinna

! raamatukappides.

Jõhvis.
llllllillllllllfM

«Alutaguse Elu“
on müügil Jõhvis:

hr. Aitjenti, „Vikerkaare“, Alutaguse
õpetajate ühingu, hr. Linno, hr. Niki
tina, hr. Priksi, hr. Kirschmanni, hr.
Hindperi, hr. Romoti, „Odava“ ja pr.
Valteri kauplustes.

wammmmmmmmmmmmmmnmmmmmwmmmmm

Kultivaatoreid ja teisi põllutööriistu

kse kommuniste.
Paljastati mitu salatrükikoda ja konfis
keeriti suur hulk mässulist kirjandust.

„Alutaguse
Elu“

borded,

Ka Hiinas puistata
Ühenduses maipäetvaga panhi kommunistige juures uusi läbiotsimisi toime.

pall, siis „on igaüks rahul ja mängijatel
ei ole tarwis üksteiselt palli ära kisku
da", arwas hommikumaa walitseja.

kuldd.

JÕHVIS, Narva maantee 47.

neil päewil wgngistatud 14 kommunisti.

wõiftluseks ostetaks igale mängijale oma

i paberosse la tubakaid? i

koosolekut pidada uute liikmete wastu-

Kommunistide Vangistamist jätka
takse nii Riias km ka teistes linnades.

Euroopa reisil ka jalgpaüiwõistlust waa
tama. ePale mängu ilmunud shah wõistluse korraldajate juure ja pakunud neile
tõsise näoga raha selleks, et järgmiseks

j KUST OSTATE KÕIGE PEENEMAITSELISE»! AID |

on skaudid ja on tahtnud kesköösel

oli toime pandud 1. mai ettewalmista-

Persia shahi, keda wiidi kord tema

» q ><i..<i«<i »,

lulehtedega, 15. mail ou armulaud.

aknaraamide peale.

miseks.

Selle mängu juures tarwitusele wõe-

tud kaeh palli puhu! tuletati meele ka

4. mail peetakse jumalateenistus lau-

Ka on maiad märjukese peale Kohila

tellimisi igasuguste ukse- ja

proklamatsioone. Arwatakse, et koosolek

. Pubilku hulgast said paljud wigas-

Elukutselised pidid kandma ühes ja

las hommikukinga wõi siduma jala
ümber tugewa koti, kuna wastastel,

sid mitmest koolist. Nad seletasid, et nad

wötmiseks. Juurdlusel tehti aga kind
laks, et suurem osa poistest on juudi
kommunistliku noorsoo liidu liikmed.
Nende juurest leiti ka kommunistlikke

Lühemaajaline seismine õlitagawaradele puudust otsekohe esile ei kutsu.

ses sõita Rakwere laadale. Ta läks kiiret sõitu. Pühapäewa warahommikul
??; õhtul kodust wälja ja jõudis ^.jõudis mees koju tagasi. Wõttis sealt

Lüganuse kiriknst.

Kaubatarwitajad karwliwedajad.

raga.

Kelm Rakwere jürilaadal.

raskemate kaitsewäes toimepandud kuri

Kohtla liiga „märg“.

Kohtla-Järwe õliwabrik warustas
peale wäljaweo kogu Eestit õlitagawa-

Mees varastas 3 talu põrsad.

Kohtla tttlet. ühingut
rewideeriti.

Hinna tõusu waewalt uskuda.
olid liiga suured, üldiselt aitas siiski
waljawedu Ameerikasse kartulihindu

seisma peab.

täpselt teada.

sõnu tarwitanud, mille eest koolijuhataja

Kartuli hind madal.
jaile kartuli madal hind. Eriti langes
hind wiimasel paaril nädalal. Kord oli

Eile pandi töö Kohtla-Järwe õliwabrikus seisma. Wabrikus olid juba pike
mat aega wajalikud remonttööd, mida
läbi wiia tahetakse. Kui kaua wabrik

Iõhwi rahukohtuniku juures tuli
arutusele Sompa koolijuhataja ja ühe
alpsewanema Tiido P. sõnelemise asi

Alutaguse peres ei tohiks puududa

oli küll keskmine hind, kuid nõudmised

Wiiakse läbi rerrrouttööd.

remonttööde pärast seisma peab, ei ole

toimetus ja talitus.

Muret tekitab paljudelegi talupida-

1. aastakäik.

Kohtla õlivabrik seisab.

Jõhvi komissar lahkab.
Iõhwi praegune komissar hr. Türk,
oma kohale alles hiljuti tuli, määrati

110

Tellimisi võtavad vastu

Jõhvi ia Alutaguse häälekandja.

8 senti m/m ja lehe

tati.

Tellimise hinnad:

ühing.

K.-M. HANS LILL, Jõhvis.

2
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4 hoi iMil loMob Tammikus jsrltuIL

Shandi õhutab (Miiale.

Kogu ümbruse seltsid ühes kaitseliidu-kaitsewäega
aitawad kaasa.

Rahutused Indias kujnnewad
ülemaaliseks revolutsiooniks.

Laupäeva õhtul koguneb Jõhwi
ümbruskonna rahvas kokku Tammiku
kiide jüriööd pühitsema. Kõik on juba
korraldatud ja pühapäeval, siis on pi
dustused toana võitlusvaimu mälestu
seks.

Esmaspäeva õhtul oli organisat
sioonide koosolek, kus valiti korraldav
toimkond. Toimkond töötas välja pidu
karva, mille järgi pidu kujunes järgmi
seks: 1) signaal, raketid; 2) riida süüta
mine; 3) kolonel hr. Kochi kõne, millele
järgneb hümn; 4) ühiskoor: ^Isamaa
ilu hoieldes"; 5) maawalitsuse esimehe

hr. Kiiveri kõne, 6) ühiskoori lau!
«Priiuse hommikul-; 7) Jõhvi alewi
pasunakoori sooloetekanne; 8) propagand

pääliku hr. Ew. Timoski kõne; 9) ühis
koori laulud: «Weel kaitse kange Ka
lev" ja «Eesti lipp-; 10) vahelduvad

Kui aga ilus ilm oleks, siis kujuneb
jüriõõ kindlasti õige rahwarikkaks.

Jüritulede valgel.
Jüritulede valge! kogub sel aastal

üle hulga aja jälle rohkem inimest.
Miks? Kas sellepärast, et pahempoolsed
jõud kallaletunge on korraldanud? Kind
lasti ka sellevastu ei ole ülearune võitlusrindu koguda.

Kuid kõigepealt mälestame oma
rahva suurt vabaduspüüet öösel aas
tal 1343. Tol ööl tõusis üles suur osa

Eestit valitseva surve vastu. Nii oli
see õige, ennem surra, kui kannatada
orjastamist. Tookord veel ei suudetud
hästivarustatud rõhujaist vabaneda,
kuid suudeti näidata õiget vabadustahet.

Organisatsioonid ilmuvad riwistunult platsile kell 22. Jüritule ääre riwi-

Suuremaid rahva ühiseid ettevõt
teid on 1343 a. jüriöö kindlasti. See
oli kindlasti mõjuv öö, kui kewadpimeduses tulede loitel võitlusesse mindi.
Jürituledega maname osagi sellest sil
made ette. Ja kindlasti saab vaim uut

newad kaitseväelased ja kaitseliit kolon

jõudu võitluseks parema aja eest.

pasunakooride ja laulukooride ettekan

ded. Ja lõpp — see on nii kuis mee

lelu.

nides.

R.H.

da Indias õige tõsistes värvides. Hin
dude rahutused kestavad edasi. Ooda
ti, et Gandhi oma poolehoidjaid üles
kutsub verevalamisi ära hoidma, kuid
nüüd ennustas Gandhi oma viimases
kõnes, et hindu rahvuslased lähemal
ajal asuvad riiklikkude soolaladude vä
givaldsele vallutamisele. Asekuningas
pani uuesti maksma 1910. a. seaduse
et takistada hindu lehtede mässuleõhutavat kihutustööd.
«Daily Telegraph" teatab, et kogu

Indias on loodud revolutsiooniline

Kfire otsus koosolekute kokkukutsumise kohta.
Tagasi valiti senine esimees Timusk.
27. aprillil peeti Jõhwi tarvitajate- Eelarve kui ka aruanne tekitasid pikeühingu aasta-peakoosolekut Jõhvi tule- maid sõelumist, kuid võeti siiski juhatuse

tõrje ühingu ruumes. Teatavasti oli poolt esitatud kujul vastu,
koosolek teistkordne, kuna esimesele koos- Ka anti peaaegu ühel häälel juhaolekule tarvilist arvu liikmeid kokku ei tusele volitus, kinnisvara omandamitulnud. Selkorral oli aga veelgi vähem seks. Sellega on juhatusel soodsal wõi-

liikmeid koos — ainult 54. Kuna koos- maiusel võimalik maja osta. Riigi

histliku vandeseltsiga, kelle süüks tuleb
panna terve rida terroristlikke kuritegu
sid, muu seas hiljutisti pommiatentaati

India asekuninga rongile.

laua ja homme peetakse
karskuspüha.
KarskuspüHa peetakse täna ja homme.

Samadel päevade! on ka ülemaaline
karbikorjandus. Jgalpool oldi kibedasti

siiski otsust teha. maja, kus asub praegu Raudi abikaupKuulati ära eelarve ja aruanne, lus. Ka tuleb tarvitajateühingu! pea-

Kuna neist meie lehes varem juttu kaupluse maja muretsemise peale mõtolnud, jätame nad sedakorda toomata, lema hakata.

Laulukoor tervitas oma
koorijuhti.
jad oma koorijuhatajat ja koguduse
köstrit R. Sööti sünnipäeva puhul lau
luga terwitamas. Auti üle Väärtusline
hõbedast taktikepp.

Gompa-Kohtla katsusid uuesti

HišpIsRf

mata Dõhiustel.

rematest Wirumaal, asutati alles
23 märtsil.

Rühma vanemaks on Kohtla kons
taabel H. Auksmann, rühma juhiks aga

W. Miron.

Omaniku M* Bachvali kahju 100.000 senti.

Kaawerlafed linnavolikogudest
wälja.

29. apr. hommikupoole surid üksteise hes lahkamine selgitab asja. Omaniku
järele teadmata põhjustel postkontori enese teades karjale küll midagi niisugust

ametniku Mihkel Bachwali talus 4 leh- söödetud ei ole ja oletab kuritahtlikku
ma. Ms surma põhjustas- ei ole meel mürgitamist.
teada. Kriminaal-politsei ja loomaarst Kohapeal käis politsei ühes looma-

juurdlewad asja. arstiga juurdlust tegemas. Iga tahes ei

Kaheldakse, kas Puru külas juhtunud ole oletus mürgitusest kuigi võimatu,
õnnetuses jällegi süüdi ei ole söõdakriit sest väljaspool mingeid tundemärke
või mõnesugune muu toitesool. Jgata- surma selgitamiseks ei nähtud.

Kohtu- ja siseministri määrusega su

letakse Eesti tööliste partei üle maa.
Isikutel, kes selle nimekirjaga volikogu

Parwepois uppus.

Tulekahi Tammikus.
piir pandi. Kohe alarmeeriti ka tule
tõrje, kuid tuli kustutati siiski, nagu
öeldud, kohaliku rahva ja sõdurite jõul.

Pool katust sai tules kannatada.
Kahju umbes 10.000 senti. Maja oli kin

Maja pool katust oli juba leekides,
km kustutamisele asuti. Suure tõü tegi

nitatud.
Majas elab 3 perekonda.

savi saatkonnas. SSR'i Warssawi saat
konna korstnast leiti põrgumasin. Põrgu

masin leiti päris juhuslikult. Nimelt
leidis kojamees kahtlase traadi, mis läks
Nõukogude saaskonna katusele. Kojamees

teatas asjast politseile. Politsei ei saa
nud aga midagi teha, sest saatkonda ei
tohtinud ta minna. Lõpuks saadi Poola

wälismin. ida-osakonna juhataja Holovko palvel luba saatkonda läbi otsida.

Jüures olid prokõrõr ja saatkonna kõr
gemad ametnikud. Kell 19 õhtul leiti
saatkonna korstnast kahtlane pakk, mis
kaalus 30 kg. Lühemal uurimisel selgus,
et pakk sisaldas väga tugevajõulist lõh
keainet. Arvatakse, et selle lõhkeaine hul
gaga oleks võimalik olnud ühes saatkon

— Reapolis tunti läinud nädala

JÕHVIS võtab

..ALUTAGUSE Ell

Plotnik. See reisimees on peaaegu kogu juures jätab väga palju soovida. RahEuroopa juba läbi matkanud ja praegu, was, oma wastutulelikuse ja viisakusega
teel Wenemaale. Muidu lõbus ja süm- jätab väga sümpaatse mulje, ja arvesse
paatne noorhärra. Jõhvi muljetest kir- võttes Jõhwi hääd asukohta, mida tõs-

jutas hr. Plotnik meile: tab ka 10 kilomeetrit eemal asuv põlev-

„Tulles Jõhvi alewi, paistab kohe kivi kaevandus, võib kindlasti ennussilma nii ärides, kui ka alevis, kord ja kada Jõhvile tema peatset arengut tupuhtus. Wõreldes Jõhvil teiste alewi- levikus.

— Esimest hooaja jalgpallivõistlust
peeti Riia Wanderesi ja Kalevi vahel.
Kalev kaotas 3 :2. Mäng oli kevadega
arvestades väga ilus ja hoogne.
— Karistusvangla ülem, kelle hoo
letuse tõttu põgenesid kardetavad kurja
tegijad, on nüüd vangimajade peavalit
susele lahkumispalve esitanud. Uut karistuswangla ülemat pole veel määra
tud.

— Tarvastu õpetajamaja läks öö!
vastu 28. aprilli leekidesse. Tuld mär
gati alles siis, kui maja oli juba Üleni

ÜÜ

lasta.
Arvatakse, et põrgumasina panijaid

meie kirjanikkudest Ed. Wilde, Fr. Tug-

kirjanikkude liidu kutsel sõidavad Soome

las, Mait Metsanurk, Joh. Semper,
Gustav Suits, Marie Under ja Hein-

JUlgige reklaami
kuuluiuskül/eb
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Kodusid peab kaunistama!
nete ja aedade vahel, kui puuduvad lä
hikonnas mõned üksikutki puud jn põõ
sad.

Pole kodu tunnet.
Üks meie vanem luuletaja jutustab
suuri asju kasest, mis kasvas õues, just
maja ukse ees! Kui oleks igalpool niisu
guseid — lapsepõlve ja koduste mäles
tuste armsamaks tegija!
Jgalpool pole sedagi.
takse vähegi paremat.

Meie kodud nõuavad rohkem nende
ilu ja armsuse eest hoolitsemist. Kaunis
kodu toob elurõõmu ja tööhimu, see on
vastuvaidlematu.
Me peaksime leidma kodusid puies-

tikude ja elupõõsaste vahelt. Meie
peame kiirelt asja juurde asuma ja nüüd

kevadel on selleks kõige parem aeg.
Noored, sajad ja tuhanded kodud oota
vad teie energiat, teie nobedaid käsi.
Sajad ja tuhanded puud: kased,
kuused, tammed, saared, vahtrad jne.
jne., tahavad meie kodude juures tugewatüwelisteks puudeks kasvada, et
anda meile tõsist „wilu ja varju"!

Pornograafilise kirjanduse kesk

koht Tallinnas.
Äri aeti üle Euroopa.
Berliini kriminaalpolitsei paljastas Euroopas esikohal,
suurejoonelise pornograafilise kirjanduse Berliini politsei arvates asus Baggo
keskkoha. Tabati selle juht kelleks osutus kõlbluswastase ettevõtte ■ keskkoht Tal-

Eesti kodanik Ne'd de Baggo. linnas, kust ta kogu mandrit üle ujutas
Baggo ettevõte kujutas endast tõsist oma kaubaga,
suuräri ja seisis viimastel aastatel koguH

Koolilaste pidu.

Jõhvi valla 6 kl. algkool asutati

Pühapäeva õhtul korraldab Jõhwi
valla 6 kl. algkool gümnaasiumi ruu
mes, kus kool praegu asub, peo. Peokava on väga huvitavalt koostatud.

läinud aasta sügisel ja on senini ulu
alust leidnud gümnaasiumi ruumes.
Kooli võetakse vastu neid, kes külades
l klassi lõpetanud.
Õpilasi on 62.
Õzxnust annavad keskkooli õpetajad.

Juhatajaks on R. Ento.

Alutaguse õpetajate ühingu
raamatukauplus.

& Lugege Alutaguse Elu“

mmmmmammammmmam
Kovtroll-lafkmise- ja loeng
Mäetagusel.

Jüriöö Toilas.
Jüriõhtul korraldavad Toila orga-

4. mail korraldatakse Mäetaguse
valla kompanii kontrolllaskmised vint

nisantstoonid ja kaitseliit muusikalise
rongikäiguga algavama jüriöö-pidustuse. Algus kell 9 õhtul. Jüriöö korral

püssidest.

Mäetaguse naiskodukaitse jaoskond
korraldab 4 mail koosoleku, kus kõneleb

datakse Oru kaldal. Kavas kõned ja
muusika.

dr. H. Lasberg.

Naiskodukaitse aastapäev.
27. apr. pidas Jõhwi patarei nais

Weste.

kodukaitse oma aastapäeva. Aastapäe

vale oli palutud ka külalisii. Oli korral
datud teelaud. Koosolijaid levitas esi
naine pr. Koch.

soovitan tünni, poole ja vee

rich Wisnapuu. Helsingisse jõutakse

Järelmaks võimaldatuu sood

randile viise.

leekides. Põlevas hoones said vigastusi

kaks naist — Liisa ja Anna Warikud.

Suitsetajatele uudis!

tellimisi ja kuulutusi vastu

tis 20 sekundit.

naga ka kümmekond teist maja õhku

ringkondadest otsida.

Teisipäeval jõudis Jõhwi põline tega, erineb tema oma stiilirikka majade
reisimees, Tartust pärit skout Harry ja paigutisega, mis aga teiste alevite

vel, kust vette libises.

algul tugevat maavärisemist, mis kes

Neist on viimasel rinnakorv sissemulju
tud. Õpetaja Laas ühes pojaga sai läbi
akna wälja.
— Eesti kirjnaikud Soome. Soome

tuleb Poolas asuvate Wene pagulaste

jökke Skarjatinas elutsev Geord Mahov, 20 a. vana. Mahow töötas par

aga Tammikus asuv kuulp. kompanii,
kelle energilisel tegevusel tulekahjule

sid.

— Põrgumasin Nõukogude Vars

26. skp. k. 12 päeval uppus Narva-

1. mai Jõhwis.

Tartu skaut Harry Ploinik ilmarcisul.

Ühtlasi võeti Tallinnas Waksali
puiesteel asuv «Tööliste maja" sek
vestri alla ja suleti «Tööliste majas"

Provintsis oli 1. mai rahulik.

Jlmarändur Jõhvis.

desse läinud, tuleb sealt lahkuda.

asuv ametiühisuste kesknõukogu.

desse ja suurte läikiroate nokkadega müt
sidesse. Miiting iseenesest oli rahulik.

paraad turuplatsil. Peeti kõnesid.

Kodust miinakse, kui aga ilmas lei

ETP suletakse igalpool.

Sotsidel oli ka oma löögirühm —
riietatud ühtlastesse sinistesse frentsi-

miitingu laulupeoplatsil. Sel korral ei

rus. Talu õues tunned end halsti hoo

küla skoutide ja Sompa meeskonna va
hel tasuwõistlus, mis lõppes 6 :0 skou

tajaid aga 10—-15 korda rohkem.

Jõhvis korraldati 1. mai puhul kait
seväe ja kaitseliidu ühine rongikäik ja

Sompa-Kohtla katsusid uuesti jõudu.

Pühapäeval, 27 skp. peeti Kohtla

olnud kaawerlasi. Meeleavaldajaid oli
1.000 ümber, uudishimulikke pealtvaa

Kaitseliitlased puistati lilledega üle.
See mõjus südamlikult. Peeti kõnesid,
muuseas kõneles ka riigivanem.
Sotsid koraldasid mairongikäigu ja

Meie külades hakkab ikka olema, el
ilutu on meie põllumehe elumaja ümb

4 lehma saladusliku surma ohvriks Purus.

Kõikjalt.

kaitseväega murruna kaasas.

jõudu.

Skoutide Kohtla rühm on üks noo

Sündmusi

Pealinnas oli mai pühitsemise kesk
kohaks kahtlemata kaitseväe ja kaitse
liidu ühine paraad. Rahvast sammus

Esmaspäeva hommikul käisid laul

tide kasuks.

moonameeste maja ja õige elatand. Tuli
tekkis arvatavasti sädemetest, mis kui
vale katusele langedes tulekahju tekita

paljudes kohtades peod.

|HHH

olek teistkordne, võis nüüdne koosolek poolt tuleb käesoleval aastal müügile

puust elumaja. Maja oli endine mõisa

rahulik. Korraldati kaitseväe ja kaitse
liidu paraade ja jalutuskäike. Õhtul oli

võrk, mille eesmärgiks on ülemaaline
hindude mäss inglaste vastu. Hindu
rahvuslaste kongress,kelle otsust Gand
hi teostab, olevat lähedalt seotud anar

on aktused.
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Tammiku asunduses asuv Leena L e i t o

1. mai pühitsemine oli igalpool

krspüha pidulikult pühitseda. Koolides

n 1 ee • »
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Läinud laupäeval läks põlema

Wastuwõtmised igalpool rahulikud.

Wiimased teated kujutavad seisukor

ametis ettevalmistustega.
Mõnelpool linnades tahetakse kars-

Arutati tarvitajateühingu

Wai tuti.

sad tingimusil

10. mail.

A. Villers

kukkus lennupidustuste ajal rahva hulka

lennuk. Seitse inmeft said surma ja
metsad Lihujärve metskonnas. Maha
põles 125 vakamaad raismikku.

vem wälja näed!?

— Sellepärast, sõber, et viimasel
mal ainult paberosse ..Erisort nr. 50"
suitsetan, missugused ka ühtlasi rahakotile

— Ameerikas, Tennessee osariigis
20 haavata.
— Walgamaal läksid 28 skp. põlema

— Kuule Loomas, millest see ime
tuleb, et sa enam ei tohi ja palju ter

8

Jõhvis, tel. 40. Turu plats 7.

luga ei tee. Maksvad ainult 100 tükki
50 senti. Pühapäevasteks suitsudeks on
mul sisseharjunud „Mimoia" ja „Kaks".

— ilmagi seda proovin, aitäh,

soovituse eest.

3

Alutaguse Elu*

Hr. 8.

Kas Teil on tellitud flAlutaguse Elu’* 1. maist ?
Mees lkks kangekaelselt
rongi alla.

Jõhvi alevivalitsuse kriis lahenes lõpuks.
Uus koalitsioon—mnjaudusrühm, sotsialistid, kristlane—töölisruhmalane R. Lepik.

Püssi ja Kohtla jaamade wahel jalad alt.

R. Lepik waliti alewiwanemaks wastaspoole toetusel.

Aprilli wiimafel päewal heitis end
kaubarong ni. 329 alla Püssi ja Kohtla

Wolikogn koosolek L8 apr.
20. apriillil kutsuti kokku järjekorra

line Jõhwi alewirvolikogu koosolek.
Koosolek algas hilinemisegn V«9. Päewaksrras peale tawaliste punktide —

alewiwalitsuse ja wolikogu juhataja
Valimise meel eelarwe.

Koosolekut juhatas Volikogu juha
taja abi G. Lepp. Esimesena on päewa-

malasi, kuhu kand. R. Lepik kuulub,
ehmatas R. Lepiku kandidatuur ära.
See ei awalda aga kuigi suurt mõju.
Mis Vahepeal nõupidamisel juhutunud, sellest ei aimanud pealtkuulajad
midagi. Lugu selgus aga hiljem hääle
tamisel.

Siin waliti alewiwanemaks 8 häält
poolt, 6 wastu, (1 sedel rikutud)

korras

wolikogn juhataja Valimine.
Siin seatakse kandidaadiks üles wol.

Hans Lill. Wolikogn walib
Hans Lille Volikogu juhatajaks.

Rudols Lepik.
Al. Käbin jäi aga täiesti Vähe
musse. Sai poolt ainult 6 häält, wastu
aga 9.

Kandidaadid Oden ja Kangro ei saanud

osutus.

aga tarwilikku häälteenamust.

Üles tööerakonna rühma poolt senine
alewiwanem A. Käbin. Teiseks töölisrühmalase R. Lepiku kandidatuuri seab
üles sots. M. Treilman. See tuleb tööerakondlaStele ootamatult. Ka tüölisrüh-

tuseks. Et ka Jõhwi lõpuks alewiwanema
saab, kes seda uskus!

Kuid Vaheajal tuli siiski kokkulepe.
Majandusrühm, sotsialistid ja kristlased
lubasid toetada R. Lepiku kandidatuuri.

Niiwiisi walitigi uus alewiwanem

Alewiwalitsusse waliti Aleksander

Damlewsky 9 häält poolt, 7 wastu.

jaamade wahel August Tadar, 34 a.
wana. Rongirattad lõikasid talt mõle
mad jalad altpoolt põlwe. Tadar wiidi
Rakwere haigemajja.

Õnnetus juhtus päewal kella
ajal.

Nagu nüüd selgus, kannatas Tadar
närwihaiguse all. Närwihaiguse hoos
arwatawasti enesetapp sündiski. Kui
kaubarong Püssist Kohtla põole liikus,

erak. rühma poole hoidnud, Vastas
Koosoleku meeleolu oli Väga mitme
sugune. Tööerakond, mis nüüd kuiwale
jäänud, näitas õige melankoolset nägu.

Wõirnalik, et nad peale selle ka alewi

Koosolek kestis wähe üle Va tunni.
Nii mõndagi ootamatust walmistas

walitsuse liigete kohtedast ilma jääwed.

jõhwilastele esmaspäewa õhtu. Tuldi

mine jäi uue Valitsuse moodustamisel

päris loiult koosolekule ja arwamine oli
üldine, et Valitsuse moodustamine jälle

tööd kasutada!

Päewakorras olew eelarwe aruta

ära. Ega siis uus Valitsus saa wana

protesti.
Koosolekul waliti kaks korbal.

7. aprillil s. a. toimetas Kohtla

absoluutset häälteenamust ei saanud ja

wallawolikogu wallawalitsuse ja rewisjoni konüsjoni Valimisi.
Wallawanemaks waliti Eduard Mäe,
abiks Woldemar Wilberg ja rewisjonikomisjoni ilikmeteks Hermann Kauks,
Mihkel Räim ja Johannes Wiikow.

Valimisi toimetati kahel koral ühel ja
samal wolikogu koosolekul, mis waüawolikogude kodukorra § 5)8 nõuetega
kooskõlas ei ole, siis andis Wiru Maawalitsus walla Volikogu otsuste peale
Lüganuse jaoskonna rahukohtunikule
protesti, paludes walimisi tühistada.

ära orjapõlwe häbi. Seda olewat talu

Cinnalõit hõlpfamaks.

poegadel tulnud teha palju kordi. „Näh-

tawasti tuleb seda teha weel kord,
Viimne kord."

Uus kiirrong 15 maist.

Ühes teises kirjutuses, milleks osutub

õhtupoolne Piimarong peatub Jõhwi alewis.
Uue suise sõiduplaani maksmahakka- nite ühendus päewaajal siiski läbi.

mijega alates 15. maist mutuub raudtee- Samasuureks hõlbustuseks Jõhwi

sõit hõlpsamaks Kõigepealt luuakse rahwale on ka teine uuendus: pii*

juure uus kiirrong, mis Narmast Välja- marongi peatumine Jõhwi alewis. Siia-

tuleb umbes kella V,2 ajal ja Jõhwi maani pidid jõhwilased toda rongi kajöuab kell 3. Seega päewane kiirrong, sutada tahtes 3—4 km. kaugusele Jõhwi

mille järele tõsine wajadus oli. alljaama ehk Sompa „jalutama".
Algul oli kawatsus selle kiirrongi Hommikune piimarong siiski ei peaasemel mootorwaguneid käima panna, tu, sest wähe hiljem läheb päewane kiirkuid see kawa jäeti edaspidiseks. Lähe- rong, millest eesotsas jutt.
mal aja! Viiakse jäädaw mootorwagu-

Kas Venemaal algavad võitlused?
Bessedowski ennustab seda.
Ainuke suur toiga: puuduwad juhid.
selt saanud tuttawaks nõukogude tegewuse paljastamisega, on Pariisis haka
nud toimetama lehte „Wõitlus" („Borj-

ab"). Leht on määratud üksnes Nõu
kogude Liidu jaoks ja ta sihiks on kihu
tustöö seal praegu maksma korra wastu,

ja poliitika wastu.
Lehe esimeses numbris kirjutatakse,

et Nõukogede Liidus hargneb rahwa

wöitlus Stalini diktatuuri wastu.
Stalini Valitsuse Viimased korraldused
asetawad kogu Wene talupojaskonna
näljasurma ähtvarduse ette. Wägiwaldselt Võetakse talupoegadelt maa, mis
nad said pärast rewolutsiooni. Seatakse

jalule sunduslik töö uue mõisniku—
Stalini riigi — heaks. Seatakse jalule
orjapõli kõige ta koleduse, õiglusetuse,

Verise wägiwalla ja ülewenemaalise
mõisniku Stalini tuhandete ja tuhande
te ametnikkude metsiku omawoliga ker
juslikkude, laastatud ja kurnatud talu
poegade üle.

Talupojad ei saa aru politika peen
sustest. Tsarism kägistas neid pilkase
pimeduse sülelustes. See pimedus oli
alati talupoja nõrgemaks kohaks: ei
ole olnud maailmas teist rahwast, keda

Võiks nii kergesti petta nagu peteti
Varem ja nagu petab Wene mushikku
praegu Stalin.

Talupojad nägid „n»pi" ajal, et
neile antakse Võimalus, kui on tasutud

riigimaksud, müüa Vilja ülejääke Va
balt. Tõsi, nende ülejääkide hind jäi
maha kaubahindadest. See Pigistas
talumeest Valusalt, kuid ta Võitles nõn
da kuidas suutis selle hädaga.

Nüüd on kõik muututnud. Lenin
suri, ja Stalin käskis teha ta laibast pü
had jäänused, pannes nad Välja Puna
sele platsile, nagu omal ajal pandi Välja
puhitute jäänused kloostrites. Tehes Le
ninist pühad jäänused, käänas Stalin
järsult tagasi talupoegadele järeleand
mise poliitikast. Lenin nägi ette, et Sta
lin astub Välja mushiku wastu, rikub ta
õigust, ihkab saada uueks ülewenemaali-

seks mõisnikuks, ümbritsedes ennast

kiri Wenemaalt, kaewatakse et ei ole
pääsu ummikust, millesse Viinud maa
Stalin ühes Molotowiga. Kurdetakse
juhtide puuduse üle. „Wnmasel aja! kaswatati meid nõnda, et eeskätt hakkame
otsima juhte ja siis alles mõtleme muu

Peale. Selles ongi häda. Ei ole juhte.
Buhharin Vaid sosistamiseks. Rökow —
karjerist. Tomski on harjunud pidama
Võitlust Vanade sotsiaaldemokraatlike
metooditega. Klim Woroschilowit tunned

ja hästi. Ta on julge poiss, kuid muu

Stalinist õige hinnangu. Ta tahtis Sta
lini kihutada Välja Valitsusest. Weel
enam: kui Leninit ei oleks takistanud
haigus, oleks Stalin mitte ainult kihu
tatud Välja Valitsusest, Vaid Võib olla
ka Vangistatud. Stalin jõudis selle tes
tamendi ära peita ja siis häwitada. Ta
haaras Võimu.
Talupoeg Võitleb kuidas saab uute
mõisnikega. Tal on raske Võidelda. Kü
las ei ole püsse, käsigraanate ja kuuli
pildujaid, mida talupoeg omal ajal Või

Ei saa ilma wennanoist peksmatak

29. aprillil
a. oli Lüganuse jaos- misest. Kaebealusele näis sarnane tingikonna rahukohtuniku juures Vastust mus wastuwõtmata olewat ja soowis
andmas Eduard Parme. Mees oli oma asja arutamist. Tunnistaja seletusega
Vennanaisele Maarja Parwele jalaga tehti mehe süü peksmises kindlaks, mille
rindulöönud. Kohus tegi pooltele ette eest teda karistati 10-päewalise aresti
paneku leppimise teel asja ära lõpetada.

Kaebaja oli ka nõus tingimusel, kui

ja kohtukulude maksmisega. Nii siis —
parem wangi minna, tui loobuda peksu-

kaebealune loobub tulewikus tema peks-

õigusest .

Juba on igalpool „pleekijaid". Kuid

Kes sai miljoni.

kui paraadide peale ta nüüd ei mõtle.

Aprilli wiimasel päewal loosis kaitse

Kui poliitik ei ole ta krossigi Väärt.

liit oma loterii. Miljoniline wõit lan

Tuhatschewskit kiusatakse taga ja ta mü

ges piletile nr. 31.331, 2.500 kr. pil.
30.866, 1.000 kr. pil. 98.486, 500 kr.

riseb oma pea eest. Ta on GPU alalise
walwe all. Tead ta nõrkust — naised,
ja GPU ongi teda nendega ümbritsenud

250 kr. Võidud piletid 71.557,, 1.796,

igast küljest."

34.590.

tüift keskkohta. Muidu ei tulewat midagi
wälja.

pii. 89.905, 500 kr. pil. 54.210,

Neil päewil saatis A. S. G. Eesti

nawäge tõusma üles oma piinajate ja
rõhujate wastu, et nende Verega pesta
iiSwwjiwfiwwfflu w
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tuaar. Ja kõik läheb hooga seal. Kewad
ikka kewad.

sooja.

Kes niisugustel päewadel toas Püsib,

ikka wälja! Päewal soe päikesepaiste.

Wastutaw toimetaja: N. Wildenau.

Wäljaandja: H. Llll.

Oma austatud praegustele, endistele

tugew. Teda ümbritsewad kümnedtuhan-

sineli all tuksub talupoja süda."
Artiklis kutsutakse talupoegi ja pu-

Kuulutage

Kuid ega alati üksinda huiguta. Kui

maani soe. Kuid ennustatakse siiski

ja tulevastele ostjatele teatan, et on
kohale jõudnud ja pakun soodsatel
jõulmaksutingimustel

tas kaasa kaitsekraawidest, kui tuli kodu

ded uusi rohelisi ja siniseid sandarme
GPU Väeosadest. „Kuid, rõhutatakse,
Wenemaal on olemas Veel teine sõja
riistus jõud — punawägi. Seal teeni*
wad talumeeste pojad. Punawäelaste

ja, kahekesi, mitmekesi.

ei ole „plääshi"' siis aitab lihtne tro

Kewade tuli ja ka praegu käes. Siia-

osakond Jõhwi kiriku nõukogu esimehele
hr. N. Wildenaule 2 altari kandelaabrit.
Kingitused on hinnalised asjad.

weel need walged ööd! Ega need küll
hästi und silma tulla lase, kisuwad wäl

Kadakas, kes alles 10 aastane.

Kevade kaja.

Kingitus Jõhwi kirikule.

jagama maad ja ehitama uutele õiglas
tele alustele oma majapidamist. Tuleb
Võidelda kawalusega, pettes oma kägistajaid, oma Vaenlasi.
Leht peab Võitlust tarwilikuks, otsi
des seks uusi teid. Muidugi, Stalin on

Jõhvis,

Superfosfaati,
Kaalisoola,
Tshiiiisalbeetrit,
Amoniaki.

AuiojuQtidele!

DAPOLIN

benzin 20 ltr. ja 10 ltr.
plombeeritud nõudes
32 snt. ltr.

A. Villers,
JÕHVIS

Turu pl. nr. 7. Tel. 40.

Hlfll

.‘Piiratud hulgal veel saadaval
i punast ristikheina seemet ja

* Rootsi ristikheina seemet
„B A 8 T A R T“.

„ ALUTAGUSE ELUS", sest «Alutaguse
Elu" loetakse Alutagusel kõige rohkem

Tdliijpldd/tfd, neren&ised ja aednikud! -ai

arvul.

©

tel. 1.66

r. tinti.

Kõige soodsamalt ostate kõiksugu kõrgeväärtuslist

Seemned saadud otse Taanist jä Venemaalt.

aiavilja- ja loomatoidu juurikate

fl.UILLERS

SEEMET.

I

REKLAAMIGE
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alati saada soovitaval

®

parem pokri, kui leppida.

Kirja lõpus nõutakse juhti ja poliis .] Miljoni tõmbas wälja waike Laine

kümnetuhandete sisetundeta, kelmide,
bandiitide-prikatstschikutega. Surma eel
kirjutas Lenin testamendi, milles andis

Tallinn. Viljandi t. 9,

August Tadar on Karula walla
elanik, 34 a. wana.

Kohtla vallavolikogu otsuste peale avaldati

*

Kuna walitud isikud Valimistel

G. Bessedowski, kes üldi

weeres.

töõlisrühmast, mis ennem tihedalt töö-

poole toetusel. Tööerakond jäi kuiwale.

12 häält poolt, 3 wastu.
Asutakse alewiwanema Valimisele,
punktile, mis siiamaani ülepääsematuks
Alewiwanema kandidaatideks seatakse

luhta läheb. Sest jõhwilaste Volikogus
oli 2 ^koalitsiooni", kuid mõlemad aga
õnnetult tasakaalus. Uue koalitsiooni
Võimalusest aimas waewalt kaagi.
Koosolek kujunes aga tõeliseks ülla

seisis rööbaste ääres nim. Tadar, kuhu
ilmus enesetapmise eesmärgiga. Km
rong tema kohale jõudis, heitis ta röö
bastele. Kuna wahemaa maike, ei suut
nud wedurijuht kohe pidurdada. Enese
tapja hirmutuseks andis ta Vahetpida
mata signaale weduriwilega, kuid see ei
heidutanud ilmast lahkuda tahtjan. Ta
mattis pea sügawale palitukraesse ja jäi
ikka lamama, tuna wedur temast üle

Jõhvis, Turu plats 7.

1

Nr. S.

„R lutaguseElu"

4

uiinMininimnnnmmrirnn*

MM

Kohale Jõudnud 1930. hooajaks

Teadaanne.

Kohale jõudnud 1930. hooajaks

Rootsi suuremate vabrikute „WESTERAS“ ja „GLORIA“ põllutööriistad ja masinad nagu: rohuniitjad, viljalõlkajad, loorehad, reaskülvajad kultivaatorld j. n. e. millised viimaste aastate näitustel kuldaurahadega kroonitud on.
Eelpool nimetatud masinatest tulid Rootsi rohuniitjad „AKTIV“ Ja „GLORIA“ Tartus 1928 a. proovitöödel esimestele kohtadele*
Ühtlasi saadaval
Pääle selle
Ka on saadaval Rootsi

MM-MM

JALGRATTAD

mmm

parematest Inglise,

vlljapeksumaslnad, Rootsi 8. K. F. kuullaagRootsi ja Saksa ning
õmblusmasinad
nl.
ritel; Diiselmootorid‘ „WOLF“,
petrooleumi
Läti vabrikutest.
mootorid „STOWER«. „FLLLER-JOHNSON“
mitmesugustes suurustes.
ja teised igasuguses suuruses.
Järelmaks võimaldatud kuni 2*/- aastat. 1929 a. võlg ilma °/o. 1 Jaan. 1931 a. alates võetakse võlgneva summa pealt aastas alates 7lh °/o
põllutööriistade ja masinate ladu
ainuesitaja Alutagusel

ANTON VILLBERG’i

põllutööriistade ja masinate ladu
ainuesitaja Alutagusel

HANS LILL, Jõhvis Turuplats 1

|L

mmm

(Krediit Panga majas).
Telefon Nr. 4 ja 79.

ESITUSED: Sillamäel h-ra Jaan Joosep, Püssi asunduses h-ra Lehtmets.
mmm

m

mmmmmmmmmmm
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Friedrl
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ahjupottide ja savinõude tööstus

Rakveres, Transvani t. 12. Tel. 203.

ü

Soovitan

ii
m
s
«
s

igasugust a h j u m a t e r J a li:
JE Iflt S ■ ■ mk õõdh valgeid, kollaseid, rohe-

Mll| UI# OII16 PooaseM Jne.

ROOSIPOTTE ja igasuguseid savinõusid.
Hinnad väljaspool võistlust. :—:

SSSSSESSSSSSSlISSSSSSS
SSSSVSSSSS

j^üüs
pae-» teUis- ja katuse

SWSWSSWSZWNSSZWWWSSKKVZWIsWSSSSVS kiva ja muud ehituse
S
tarbeid.
s
S
s «lille- Jo seinkaubo äri Jõhvis Jaak Kais I I. TARTLAND,
Jõhvi as.
[jjl soovitab lugupeetud ostjaskonnale
vastupidavaid 8 WWN88SSWSS
[H Igasugust

Jõhvi valla 6 kl. algkool
korraldab

Peo - õhtu S) riidekaupa:

JALANÕUSID: |

ja kummitabadega. j=,

W j. n. e.

Jõhvi Ühisgümnaasiumi ruumides 4 mail s. a.

Mäetagusel

Saapaid, suvekingi igas värvis, nahk- W

®j suverilet igas mustris Ja materjalist

võtab

mütsid. y

1 Uihmamnntiegcf 15 sr

s

s
s
s
s
s
s
s
s

Müüa
puu adra tiivad,
traatsõela ja
sepahaamrid.
J. Vinkel,
Rakvere tän. 3-a.

Müüa
noori

Austusega J. KRIS. W
EESKAVAS:
1 .HIlltõpSE Eill'ftyngn jj jri
s
1. Koorilaulud. 2. Deklamatsioonid. WSS8SSSSWSSIVSSINS S8SSVSSSVSSISVSSS
ZWW tellimisi vastu UIIIIU|IUIIIa
3. .Vahva rätsepake* Naljamäng 5 vaatuses.
Algus kell 6 õhtul.

1 ALUTAGUSE ÕPETAJATE MlINGU RAAMATUKAUPLUS 1

Lõpuks tants. Lõpuks tants.
PääsetShed saadaval Alutag. Õpet. Ühingu kaupluses.
I pl. 75 s., II — 50 s., III — 35 s. Õpilastele — 25 senti.

nistlHftetna /a fuurevllja

ELIriuum.

Aug. Jänes,

Igaüks ostab, loeb ja lau

surnuaia juures.

lab Alutaguse luuletaja
Ed. KREENMANT laule.

MMMMMMMMMMä

-ra

d soovitab kõige suuremas valikus

| tapeete ja borde,

kirjutuslaua abinõusid, VAASE, I

Tema värsikogu

K1RJUTUSTARBED. |

r «Alutaguse Elu“

I JÕHVIS, Ühi spanga maja. 1

võtab

müügil Jõhvis Alutaguse
õp. ühingu rmtkpl.

seemneid,

ONTIKAL

tellimisi vastu

h-ra MUTVEI

Saksamaa /a kodumaa

Suitsetajate rahulduseks soovitan kõrgeväärtuslikke ja puhtamaitseiis

saffUu,

paberossid fa iubalcaid

akna fa ukse &ingt, klrveid,
puure, peitleid, naelu.

„Erisort Nr. 50“ 100 tk. 50 s. Saadaval suurel ja väiksel
s. soodsatel tingimustel.
„Kaks“ 25 tk. 25
15tk.
s. 15
arvul
25 tk. 25 s.
„Pariis“
Pealadu Jõhvis

PUmaveokanne
fa talurahva Uaupc
soovitab

A. MCKMANN, Jõhvis

tl, ok «
2.Ü3oktk
4.Ü3 8.

„Mimosau

Turu pl. 7, tel. 40.

võtab

tellimisi vastu

h-ra Keskküll

Tubak „Kaukaasia“ 50 gr. 65 s

(PVfVI

100 gr 130s.

>idavaid INGLISE 8

LGRATTAID |

Jõhvi metskond

ms ^ Kl

Ku remäel

Tegelik m\
Jõhvis

annab
mail
a. 12
kell
p. vähempakkumise
välja n n ima ♦ annab 8.8.
mail
s, a.s,kell
p. 12
vähempakkumise
teel välja i teel
||

kraavide puhastuse Dl. E. f«IMl
10—1.
0 aj E d ^ — uactiurnlmina 10 vastuvõtmine
1

J\l2 58 E. A.

Kaisi majas,
Turu plats 3
ja
kaevamise
tood.
paaritamiseks saadaval T. Tartlandl Liiva Ahu . _ .. .

JCBOBL.

•QWTr ^

r . Italus
Jarelpakkumine
jaigneb 3. paeva parast. Lahemaid Jõhvi laosk arst
Jõhvi asunduses. 1 teateid saab Jõhvi metskonna kantseleist.

tingimuste! soovitab

— Uit.

A. VILLERS

0©0©@©0©©0©000
♦
Uus saapaärl Jõhvis
♦
♦
♦
♦
Soovitab KEVADHOOAJAKS
♦
♦ MOODSAID JALANÕUSID
♦ kõigis värvides: kamasse, kingi — kumm ja nahk♦ taldadega. Samuti igasugused NäISTEJALANÕUD.
♦ Suvikingad Tretorn ia ee8tl
♦
♦
Jumprid, Combineed.
Sukad Ja sokid.
♦
Aust. A. Sääsk.
♦
♦

A. Sääsk, sss

Jõhvi metsaülem.

Rootsi

Jõhvis, Toru pl. «, tel. 44

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

transport-

n. Lasiini

Vajatakse

piimakanne praktikanti
25 ja 30 liitrilised

Jõhvis K* lU-d pl.

Väljasõidud igal ajal.

Vastuvõtmine Toilas talve
kuudel iga reede

kella 3—5 pl.

soovitab Jõhvis lflLLERSa

raamatupidamise ja kontoritööde alale.- Hea käekir|pj»j SiilDOTlf villas

soovitav, , ■

Teateid saab slt. Soovitav ilmuda isiklikult.
»» ■■

Vajatakse kautsjonivõimelisi

ageii/e

kinnituse ja muule alale.

Kõnetunnid l- »> —»

vähepruugitud

p õl luma jandusmoo tor.

Teateid saab slt.

8 hobusejõudu

Järelküsida «Alutaguse Elu‘‘
talitusest-

M N. Minis’e trükk, Marvasf 642—30

Tuntud headuses

lupja

Hambaarst

L smirnoll
Vastuvõtmine Jõhvis,
Rakvere t. 7, k. 3.

Eesti kiriku vastu
saab ühelt, Muu igal
Laupäeval ja Pühapäeval
ga talust.

kuni 1 juunini.

