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

kella li—i.

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

Üksiku numbri hind 5 senti.
Tellimise hinnad:

ALUTAGUSE ELU

1 kuu postiga 20 senti

2 kuud „ 40 „
3 „ „ 60 ,,
6 „ „ 110 „
12 „ „ 220
Tellimisi võtavad vastu

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja.

8 senti m/m ja lehe
eesotsas 6 senti m/m.

Nr. 9.

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

JSHWis, laupäewal, 10. mail 1930.

1. aaötakäif.

Adrn. Pitka ETK direktoriks.
Admiral Pilka wastas E. T. K.

Valmistatakse asjatundlikult

nõukogu saadikutele pikemate wastupuiklemiste järel, et ta wastu wõtab E.
O. K. kolmanda direktori koha. J. Pitka
asub kohale peale Schotimaalt tagasi-

ehitusprojekte

jõudnrist.

4a Manche’i alla kanal.
Ehitajaks Inglise walitsrs.
Inglise walituse ülesandel töötas
eriline komisjon La Mansche kanali
alla tunneli ehitamise wõimaluste uuri
mise kallal. Tahetakse ehitada kanali alla

tunnel, mis ühendaks Inglismaad
mandriga.

Tunneli pikkus tuleks 57 kilomeetrit.
Üldse läheb ettewõte maksma 30 milj.
naelsterlingit, meie rahas umbes 50 mil
jardi senti.

ö asuniku- lumajade ja lautade jaoks. S muti ka progj jektid teiste ehituste pe le Majaplaan dega ühes ka

A eelarved ehitusmaterjali ja hinna kohta.
®

Hinnad mõõdukad. Töö kiire Jj korr.lik
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G Tellimisi võetakse vastu .Alutaguse Elu" talituses.
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Tunneli ehitamine annaks tööd
seitsmeks aastaks tuhandetele töötatöö-

Suitsetajatele uuüisi

listele.
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Ungari külalised Eestis.
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Jälgige re&laami
jcuulei/uskül/el.
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Käesolewal nädalal jõudis Eestisse
Ungari haridusminister krahw Klebelsberg ühes hõimurahwa haridustegelaste

dr. Magnas'i ja dr. Gombosz'iga.

Vargad tegid Tudolinna
kaupmehe paljaks.

Ungari külaliste auks korraldati pidulik
wastuwõtt, aktused jne.

Ungari külalised tutwunesid meie
koolinoorsoo eluga.

Üleeila sõideti edasi Tartu.

Auto tegi surmava
kukerpalli.
Raske autoõnnetus Jõhvi alijaama lähedal.
Wroarrtol fõitjaist fai üks surma, teised wigastada.
Teisipäewal juhtus Jõhwi alljaama
taga Karme kõrtsi läheda! raske õnnetus.
Narma meoauto E. 56 lendas kukerpalli,

kusjuures mattis oma alla inimese, kes
sai silmapilkselt surma. Autos oli juhiga
kokku üldse 8 sõitjat.

Weoautod on hakanud wiimasel ajal
ikka kõma sõitu tegema. Niisuguse sõi

duga wäljus Jõhw alemist umbes

sealt mööda sõita. Kui auto ainult mõ
nikümmend sammu hobusemehest oli,
hüppas hobune äkki risti teele ette.

Haitseväs flldmanofiver.
Peetakse sügisel Petseri ja
Knrtna wahel.
Kaitsewägede suwU'' õpikawa järele
algab täuawu suwine õpiperiood 15. juu

nil. Suuremate laagritena on ette näh
tud Petseri ja Kurina.
Septembri lõpul peetakse üldine kait-

sewäe manöõwer, millest kõik laagrisoluud wäeosad osa wõtawad. Manööwri
keskkohaks on walitud Kastre ümbrus.

Wiisid ära 3000 krooni raha ja 3000 krooni eest kaupa.
(Meie kirjasaatjalt traaditeel.)
Tudulinna, 8. mail. Läinud öösel
pandi Tudulinna wallas, Oonurme kü
las toime suurem murdwargus. Mar
gad, keda armutakse olnud suurem salk,
tungisid sisse kohaliku kaupmehe Oswald

Oja ärisse ja wiisid kaasa kõik, mis
puutus kätte, muuseas ka 3.000 krooni
raha.

Margus selgus alles hommikul, kui
kaupmees ärisse läks. Kohe teatati sisse
murdmisest Narma kriminaalpolitseile,

wälja tööline Julius Traawel, kes
maas õnnetult auto külje alla jäi. Tal
muljuti nägu ja rind sisse.

Teised said kergemaid wigastusi.
Autojuht sai kriimustada klaasikildudest.

poole, märkas autojuht, et paremal pool
teel sõidab ees keegi hobusemees. Kuna
pahemat kätt tee waba, tahtis autojuht

abil miidi haawatud sama autoga Jõhwi.
Asja juurdleb kriminaalpolitsei.

Juhuslikult lähedalwiibija autojuhi

Pakid Wenemaalt tagasi.
Enne kewadpühi saadeti Eestist
Wenemaale hulk pakke toiduainetega.
Kuid nähtawasti ei anta neid pakke rsikutele kätte, sest paar Päewa tagasi tuli
Wenemaalt üle 20 paki Narwa kaudu

Piiril tabati kahtlane mees.
Tahtis tagasi üle Piiri Põgeneda.

Eestisse tagasi.

Mees wõttis paadi ja tahtis Rossoni
jõge pidi Wenemaale tagasi põgeneda.
Ta tabati piiriwalwurite poolt.
ületulija on 40. a. mees ja kõneleb

wiletsasti eestikeelt. Oma nime, ega
muid teateid pole ta meel annud.

Ka Toila elanikud tahawad omale snupärast nime.
Jõhwi alljaama tarwitawad jöhwi-

hawad Jõhwi wana jaama ümber ris

lased wäga wähe. See on peaasjalikult
pagasijaamaks. Sellepärast soowitakse,
ei Jõhwi manal jaamal peaks teine nimi
olema. Nimedes tulewat tihti sekeldusi.
Jõhwi elanikud saatsid teedeministeeriu
mile palwe, milles alljaama ümbernime
tamist "Kõrweks" palusid.
Nüüd saatsid samas asjas omakord

tida „Toilaks". See olewat tarwilik just,
et eriti suwitajad ja wõõrad inimesed
alewijaamas wana jaama pähe maha
astuda wõiwad, kuna aga wanas jaamas
hobune ootab.
Igatahes näeme, missuguse seisukoha

teedeministeerium nende kahe Palwe
kohta töötab.

palwekirja Toila elanikud. Nemad ta-

Kuidas hoida metsa?
Lendkiri kõigile.

Igal maakonna metsaühingul katsuda
koguda oma liikmeteks kõiki asjasthuwi-

armataw sissemurdja.

Esmaspäewal, 12. mail, astub

sügisel tööhoolekande minister, hiljetn

Narwa abilinnapea ja lugupeetud amaliku elu tegelane Adam Bachmann üle

duse büroo juhatajana wälisministee-

40. aastase elutee künnise.

Adam Bachmann on sündinud
12. mail 1890 a. Wiru-Alutagusel, Lü

JÕHVIS võtab

jumsusE u
tellimisi ja kuulutusi vastu

Alutaguse õpetajate ühingu
raamatukauplus.

tatud põllumehi ja seltskonnategelast,
samuti kõiki metsaülemaid, jaoskonna
agronoome ja nietsnikke, luua waldades
metsaühingu osakondi ning awada põl
lumeeste ühingute ning noorte organi-

kooli lõpetanud Narwas . Tartu ülikoo
lis õigusteadust õppinud ja Peterburis
ülikooli lõpueksamid auund. Ajakirjan
duse põllul töötanud 1916. aastast peale,

olles pikemat aega ^Postimehe" toime
tuse liige ja okupatsiooni ning enamlaste

ajal selle lehe peatoimetajaks. 1919.—
20. a. Asutawa Kogu liige; sama aasta

Tcrgawarawäelafed
snwel öppujele.

satsioonide juures metsa sektsioone, et
kohapeal kestwalt arendada edasi kõiki
neid ülesandeid peale metsanädala lõp

pu. Eriti on wajalik selgitada wälja
kohapeal metsamisest huwitatud talupi

dajaid, teha eeltöid neile istikute ja
feemnete muretsemiseks ja korraldada
kohapeal metsastuse wõistlust. Ka peaks
aegsasti wöetama päewakorda eeltööd

I riigikogu liige. Töötanud Ajakirjan
riumis. Opteerimiskomisjoui abiesimees
ja hiljem reewakueerimis-komisjoui esi
mees Eesti saatkonnas Moskwas. Uuesti

asus Narwa 1927. a., olles Narwa
Postimehe" ja hiljem „Pöhja-Eesti"
toimetajaks 9. weebruaril s. a. waliti
Narwa abilinnapeaks.

Selles tundes ütleme naaberlinna
tublimale tegelasele ja tõsisele tööme
hele kõigeparemaid terwitusi ja õnnesoowe edaspidiseks tegewuseks küpses
meheeas!

Eugegs Alutaguse Elu".

Jgaastaseid reserwwäelaste õppusi

Jõhvi alljaam ristimisel.

Mets on meie suuremaid warandusi.
Tema hoidmine peab olema päewaküfimuseks. Kõik peawad kaasa aitama.

Wargaid loodetakse tabada, kuna nad

enesest on jätnud mõnesuguseid jälgi.
Juurdlus kestab.
Nagu kuuleme, tabati juba Narwas

Jl. Uticfymetnn 40 «.
ganuse kihelk. põllumehe pojana. Kesk

ületulija oli laewalt jalga lasknud.

margad wiinud ära poest kaupa 3000 kr.
wäärtuses, millega O. Oja kahju tõuseb
6000 kroonile.

Autojuht pidurdas äkki, kusjuures
aga auto kukerpalli lendas. Autost kukkus

kella 2 ajal ka autojuht Robert Nool.
Jõudes Jõhwi alljaamast mähe Toila

Neljapäewal tuli N.-Jõesuu lähedal
üle piiri jälle üks traataia tagune mässumees. Tal õnnestus pääseda NarmaJõesuhu, kust kawatses laewaga Narma
sõita. Ametiwõimud said asjale jälile ja
läksid meest laewal wangistama, kuid

kes saatis agendid kohale asja juurdle
ma. Esialgsete kokkuwõtete järele on

waks,

kawatsetakse käesolewal suwel korraldada

4) 240 weltweeblit ja allohwitseri,

laiaulatuslikumalt kui toorem ning uutel

kes sündinud 1899—1907 aastatel

alustel. Need õppused wiiakse läbi
juuni kuul. Kaitseminister on teinud
korralduse kutsuda õppusele järgmiselt:

1) 70 jalawäe ohwitseri 11—22 juu
nini,

2) 4 merekindluste ohwitseri —
60 päewaks.

3) 22 suurtükiwäe, 12 side, 11 pio
neer ja 3 autotankide ohwitseri 30 päe-

(23—31 a. wanused) kutsutakse ainult

Wirnmaalt ja treid kes teeninud jalawäes; õppus kestab 12—21 juunini
kokku 10 päewa,
5) 1 800 reameest ja kaprali kes sün

dinud 1001—1904 a. (26—29 a.) kntsutakse seekord ainult Wiruuraalt ja kes
teeninud jalawäes. Õppus kestab 15—
21 juunini, kokku 7 päewa.

metsaosakondade awamiseks tänawustel

põllumajanduslistel näitustel, samuti
talwiste kursuste korraldamiseks. Ka tu
leks kutsuda üles kohalist jahimeeste
organisatsioone kaastööle metsaühingu
tega ning üheskoos nendega asutada
kaitsemetsi, loodusparke ja reserwaate.

Lõpuks tuleks metsaühingutel ja
nende osakondadel alati olla walmis
abiandmiseks ja selgituste jagamiseks
kõigile neile, kes soowiwad aasta kestes

omi maid metsastada wõi teisel teel
metsamiseks nõuannet ja abi wajawad.
Eesti Metsaühingute Liit.

99 Alutaguse Elu
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Kohtla tulet. ühingu kassa
raamatud pole korras.
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Selts wõtab kassahoidja wastutusele.
Mõni aeg tagasi hakkas Kohtla Tule

Indias kokkupõrked.
Hindude linna tänawalt.

tõrje Seltsi rewisjonikomisjou sama

seta süüdistajat. Pärast tähendas, et
lõhki rebiniine füitbinub ärritatud mee

seltsi kassaraamatut rewideerima. Rewi-

lega.

deerimise juures oli ka kassahoidja
hra Seppern. Wäliselt paistis asi kor

et eelmise aastate arwetes on wõltstmisi.

ras olema: dokumendid koralikult kaus
tas numereeritud ja kassaraamatu sisse
kannetega kooskõlas. Rewisjoni komis
joni kuulus ka Kohtla wallasekretär. Te-

malr oli kunagi antud arwe 30 sendi
pääle. Rewideerimisel hakkas talle see

arwe silma. Sääl leidis, et 30 sendist
on ümbertehtud 300 senti. Kui kassa
hoidja Seppern nägi, et seda arwet terawamalt silmitseti ja kui päälegi walla
sekretär tähendas, et siia on null juurde
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lisatud, haaras hra Seppern arwe ja
rebis lõhki, ähwardades kohtuga Põhju

Hilisemal rewideerimisel leiti weel,

Rewisjonikomisjou kandis asja
üldkoosolekule ette. Esimesel üldkoosole

kul ei olnud tarwilist hulka liikmeid
koos. Ka mõningaid wormiwigu tehti
koosoleku juhataja poolt. Järamisel
koosolekul otsustati asi anda krimmaalpolitsei lahendada.

Muidu tuntakse hra Sepperni, kui
korraliku taluperemeest kohapääl.

Paneb aga imestama, et isegi niisu
guseid summasid ebaausal teel oman
dada püütakse.

karjamaad vaiavad korral
damist.

perenaiste päev Jõhvis.
Samal 18. mail peetakse ka perenaiste seltsi awamiskoosolek.
Wiimasel ajal on maanaiste organiseerumine teiste maade eeskujul Eestis
eriti hoogu wõtnud.
18. mail käesolewal aastal peetakse
Jõhwi tuletõrje seltsi ruumes pereuaistepäewa ja samal ajal ka perenaiste seltsi
awamiskoosolekut. Wäljast kõnelejatest
tuleb prl. H. Letsar, kes on maanaiste

raldusel Sompa seltsimajas peo-õhtu.
Lawastatakse näidend: „Waene kui ki

keskseltsi sekretäriks.

aitab edu perenaiste omas ettewõttes

Õhtul peetakse perenaiste seltsi kor

rikurott".

Seltsi tegewus tõotab täiesti hoog
saks kujuneda. Seni on seltsi ümber
koondunud liikmete näol üle 50 pere
naise. Loodetawasti tuleb perenaiste
päewale ka rohkesti osawõtjaid, mis
tagada.

Ulakad kiwiposte
lõhkumas.
Pagari mõisa pargi ümber, samuti
mõisa wiiwa tee äärtesse olid endise
omaniku ajal raudkiwipostid pandud,
muidugi ilustuseks. Ümmargused postid
umbes meetri kõrguses püsisid senini terwetena.

Nüüd ori hiljuti ulakate poolt umbes
kakskümmend kiwiposti puruks löödud.
Kes sellise rumala tembu tegi, pole weel
teada.

Esimese mai puhul sõitis Toilasse
Oru parki wälja muuseas ka üks Jõhwi
kaupmees ühes kaaslastega. Siin oldi
wift „aurusurwe" all, löödi punane rät-

Metsanurga küla eln raudtee mõjul wõtab hoogu.
Raudtee annab poole maakoha tulu

kusele juure. See pole liialdus. Selle
kõige paremaks tõenduseks alutaguslas-

tele on Tudu küla. Tudu endisel ja
praegusel ajal — wahe ou raudtee
„protsendiraha".

nõmrn ning söödis põllud.

Waewalt siis kellegi! tuli tahtmist
nii wähepakkuwnt külakest waatama
minna.

Tünapäewa Tiidu on aga peaaegu
alewiku fatiui;;.'. Endine „wanatüdru-

Mitte wäga palju aastaid tagasi oli
Tudu niisugune külake, kuhu juleti tee
kond ette wötta alles siis, mil pakane

fute“ weski ou tüll alles, kuid sellekörwal

oli sillutanud kõige suuremad weed. See
ei tähenda aga sugugi, nagu oleks Tudu

puuristiga, uue koolimaja fassaad on
ilus ja täiesti maitserikas.
Kõikjal kihab elu. Eriti weel talwel,
mil wooris puukoormaid tuuakse, pinu
desse laotakse ja niimoodi saab terwe
Tudu jaamaümbrus ning raudteeäär

kuskil suurte wete taga — ei ta on
täiesti kindlata maal, waid weidike kewadistel ja sügiststel aegadel on liigse-

malt pori. Teereisuft loobuti wististi

vu terwe rida uusi ehitusi, küll uhkeid
taluhooneid, kena puukirik weel kenama

täiesti teistel argumentidel: sinna pol
nud tungiwalt asja!
Endises Tudus oli tähtsam ja uhkem
ehitus „wauatüdrukute weski". Seda

rikkalikuks puulaoks.

keegi küll ei tea, kas sääl tõepoolest wa-

hulgana jaama. Möödasöitja ei saa

nutüdrukuid jahwatati, kuid nimi oli ja
on niisugune. Siis oli sääl weel mõisa

muud tunnistada, kui et Tudus on palju
inimesi ja sääl käib elu hoogsat rada:

hoone, kellegi pool-müstilise omanikuga,

rongi aknast on näha küll walmis ja

mõni moonakamaja ja kõigi nende üle

küll ka pooleli ehitusel uusi ehitusi.

tik kepi otsa ja tehti rougiküike pargis.
Muidugi seejuures lõid kõwasti „marsel-

jeesi" ja lorisesid. Toila rahwas seda
wahwust igatahes kuigi kõrgelt ei hin
nanud.

Lugege Alutaguse Elu
„Mikumürdi" jättis seekord
saali tühjaks.

Läinud pühapäewal, 4. mail pidi
Mäetaguse tuletõrje ühingu saalis teist
kordselt ettcfaubmtjele tulema H. Raud
sepa „Mikumärdi". Etenduse alguseks
oli kogunud waid kürnmekond inimest,

S—i.

mille tõttu näidend üldse ära jäeti ja
tantsule üle mindi. Esietendus oli teisel
lihawõtte pühal, missugusel päewal tawaliselt ikka rahwast küllalt ou.

Arstiteadusline loeng Mäetagusel.

I« Mid aue seltstmaio.
Kõiki palutakse aidata kaasa.
Aa asundus ou noor, tärkama eluju tegutsemistahtega. On saawutatud
juba mõndagi. Kuid puudub weel palju.
Ja, eriline tarwe ou just korraliku selt

ajades loodame, et ei ole kaugel aeg, mil
wõib hakata ehitama maja.

simaja järele. Seda läheb waja nii
manadel kui noortel. Sellekohta on

janduse wastaware korjanduseraamatutega, millesse märgitakse annetaja nimi,
asja wäärtus ja nimetus ühes annetaja
poolt allakirjutamisega. Korjanduseraa-

awaldatud mõtteid ning joome mitmelt
poolt.

Aa Rahwaraamatukogu Seltsi läinudaasta üldkoosolek arutades seda kü

simust, leidis, et puuduma seltsimaja
ehitamisele asumiseks on wiimane aeg.

Wõeti samal koosolekul wastu resolut
sioon, mille Põhjal on waja hakata ko
guma ehituskapitali. Wõeti põhikapita
lina eelarwesse summa 300 krooni, mis
seltsi poolt osalt on suudetud täita, raha
asetades Lüganuse Ühispanka seltsi arwele. Otsustati kapitali kogumiseks kor
raldada pidusid, uäitemüüke j. u. e., et
koguda wastaw summa raha, mis wõimaldaks alata ehitamise.
Senini on selts kasutanud enba tarweteks koolimaja. Kuid tegutsemine koo
limajades on seotud kõiksugu raskuste
ja takistustega. Koolimajade kohta käiwad määrused ja korraldused seltside tegewuse suhtes wõimaldawad tegutsemise

waid õppetöö waheaegadel. — Ja, siiski
on see küllalt segaw koolitööd. Koolidel
on omad ülesanded ja nõuded.
Mõttes arwesse kõiki neid seltsi tegewuft halwawaid takistusi, otsustati kor
raldada käesolewa suwe lõpupoolel näitemüük, millest tulew tulu asetatakse Lü
ganuse Ühispanka seltsimaja ehitamis-

kapitalile lisaks. Nii intensiiwselt asja

Et saada uäitemüügiks materjali,
otsustas seltsi juhatus korraldada kor

matud jääwad seltsi arhiiwi alale, kui
tõendawad dokumendid.

Seltsi juhatus pöörabki käesolewa
üleskutsega nüüd kõigi kodanikkude poo
le, et aitaks igaüks jõudumööda kaasa,
annetades näitemüügiks asju. Korjajad

saadetakse lähemal ajal laiali ja kind

lasti leidub igalühel kodus midagi
rväärtuslikku, mille hüä tahtmisega wõib
annetada seltsile maja ehitamise hüüks.
See lvodetnw ühiselt loodud kapital
jääb seltsi kaudu ühiseks omanduseks,—

mille kohta kord hiljem wõib öelda iga
annetaja uhkusega: ..minagi aitasin sel
leks kaasa".

kohaseks heinakaswule.

Maadeldes meie süödapindalasid,
näeme, et metsaheina ja karjamaa alla
kuulub üle 40% kogu pindalast, jättes

kaugele marju põllupiuna. Seega siis
pealtnäha kõik korras — heinapinda
rohkemgi fui waja.
Kuid õieti, rõõmustada pole midagi
— suurem osa sellest hiigla maa-alast

wõimaldab loomadele waewalist ülespi
damist.

Neid maa-alasid korraga parandada

— seda pole wõimalik rahapuudusel.

Kuid niidagi saame ikkagi ära teha.
Wöime korralda kultuurmai! karjakoplid, mis wäga hästi end ära tasuwad.
Kultuurkarjamaad saame odawalt,
teiseks ei nõua nad niipalju harimiskulusid kui põld. Näiteks ou saadud kultuurkoplist heina niipalju, et see wastab 1% hekt. ristikheina saagile.
Peale kultuurmaa-tarjakoplite wõiks
wähehaawal juba metsaheinamaade pa

randamisele asuda. Karjakoplitel ou
palju uimetamisewäärt paremusi. Näi
teks jaamad karjatamisekulud ära. Tei

igal üksikul juhul toimida, ja missugusest

orsast pääle hakata, oleneb muidugi
suuremal määral majapidamisoludest.
Kõigis üksikasjas on soowitaw nõupidada põllumajanduslikkude nõuandja
tega.

Nii korraldatud karjatamise pindalade
korraldamise kaudu wõime palju ära te
ha endi karjade parema toitmiseks ja
wõime kõrgemale tõsta endi karjade tasuwust.

E. Tedre.

4. mail korraldas Mäetaguse kaitse
liidu naiskodukaitse terwishoiu tunni,
kus loenguga esines Jõhwi jaoskonna
arst dr. H. Lasberg teemil: „ Esimene
abi õnnetuskorral".
Awarasse algkooli saali oli kogunud
kuillajaid õige hõredalt, mida tõsiselt

Pikad sabad hiromandi ukse ees Mäetagusel.
Paari nädala eest ilmus Mäetaguse
tülasse wäljapandud kuulutuste järele

kuulus (!) hiromant-grasolog D. Hiro
mandi ilmumine lõi kohe kohaliku nais
pere kihama, ning peagi ci mahtunud
enam kõik elusaatuse teadatahtjad hiro

mandi ruumidesse, waid pidid õues
korda ootama. Mõnikord oli kuulsus (!)

Päris naljakas, et Mäetagusel, mis
muidu kaunis arenenud nurk, nii palju
rumalaid leidub, kes waewaga saadud
raha eest endale peopesalt ja kaardipa
kilt tulewikku etteluisata lasewad.

Kohalikud tegelased mõistid alkoholi süüdi.
Hnwitawaid mvttewahetnfi.

kahetsust awaldada tuleb.

4. mail peeti Pagari algkooli ruu

l AMM fj

sunnitud isegi osa kliente tagasi saatma,
sest kuidas sa ikka inimeselt krooni mõ
lad, kui talle wähe luiskad.

Karskuspüha Pagaril.
tusakt, mille juure süüdistaja jääb.

mes „kohut" alkoholi üle. Kuna kohus
esimesel korral, 6. aprillil, pidamata jäi

Algasid poolte waielused. Süüdistaja

kaebaja mitteilmumise tõttu, wõib seda

süü tõenduseks. Samuti wõttis sõna

ettenägematut takistust waid tänada,
sest nüüd nagu juhuse tõttu oli selleks
päris kohane päew, üleriiklik karskus
püha.

Väljakuulutatud ajal kell 3 p. l. il

y lüHMes-.». ;>

mus ^kohtusaali" koolijuhataja hra Krist

l lomti;

ilmus saali „ kohus" koosseisus: esimees

jan, ning selgitas lühidalt eesolewa
„kohtupidamisN' mõtet. Wähe hiljem
Klemets, liikmed Raja ja Keder, sekre

täriks Wisuoff, — prokurööriks Krist
jan. Süüdistaja kohale asub Rooswaldt
ja kaitsjaks Vaher. Loetakse ette süüdis-

poolehoidu ja kaasabi. Mõelge, lugu

randile
S soovitan tünni,
pooleviise.
ja vee-MB
Hgn

Laupäewal, 2. puhkes Toilas asu
mas J. Otto elumajas tuli lahti. Ilm

Aa Rahwaraamatukogu
Seltsi juhatus.

Koplitena wõiwad aga niisugused
maad rahuldawat saaki anda. Kuidas

Hiromandid tulevad küladesse.

Toilas üra.

Suurima lugupidamisega

madalamad ehk liigkuiwad maad.

Toila kontr.-assist.

Suurem tuleõnnetus hoiti

telegi põlwedele.

na tasuwaid saake andma. Näiteks

balt koplis liikuda.

I HEEHHD ä

peetud kaaskodanikud, aegsasti sellele,
mida siis annetada, kui tuleb majja kor
jaja. Ärge laske teda minna tagasi tüh
jade kätega, sest mille annetate, selle
annetate endale, wõibolla weel tulewas-

nud põllule saaks pühendada rohkem tä
helepanu. Eriti tuleb niisuguse wöimalusega arwestada niisuguste põlluojade
juures, mis wähem kohased külwipinna-

seks lehmade toodangule on kasulik wa-

lootma kawatsetawa sammu heaks rahwa

Et kõike seda kord saawutada, jääb
Aa Rahwaraamatukogu Seltsi juhatus

Tuleks tõsiselt kaalumisele wötta,
kas mitte otstarbekohasem ei ole osa
põllust kohe karjamaaks jätta, et ülejää

rahwa wähesuse.

Kiljatab heledasti kui tüdruk, susla,

tinahall sootaewas ja all harimata

suund. Meie ilmastik on osutunud õige

Heade koplite toodang on suur.
ühel hektaril wõib kuni 4 lehma.pidada.
Metsakarjamaad peab wäga tihti olema
ühe lehma jaoks 4 — 5 hekt.
Ka wõimaldawad korraldatud koplid
pikemat karjatootmiseaega. Seega ma
heneb lehmade talwine toitmine.

Mängiti teistkorda, mis tingis

ja wenib segarongiga Sonda poole.
Tudu rahwast kogub õhtuse rongi ajaks

Meie põllumajanduslikus arengus
on walitsewaks saanud karjamajanduslik

tasub waewalt niidukulusid wõi jälle

Jõhwi ärimehe 1. mai punase „lipuga".

killa lale» teistele Mle.

Õige aeg seda teha on jällegi — kewadel.

tõi ette kõiki, üldtuntud pahesid alkoholi

kaitsja. Mõttewahetused kujunest õige
huwitawateks.

Poolte waielustele järgnes prokuröri
süüdistuskõne, milles tähendas, et alko
holismi pahes on süüdi õieti mõlemad,

s. t. alkohol ja inimene; kohus teeb
otsuse. Tagasi ilmudes loetakse ette
kohtuotsus, millega alkohol süüdi mõis
tetakse.

Karskuspüha kohapeal sellega wõib
kõigiti kordaläinuks pidada.

Rahwast oli rohkesti, waatamata

jaheda ilma peale. W—r.

wad tules hukkunud kauplus ja seal
naabruses olewad teised 3—4 maja.

Tuletõrje abil pandi tulele peagi

S A. Villers g

esimisena ülewal katusel ja sea! asumas

piir. Majakraam kanti kõik wälja. Wähe
hiljem jõudsiwad ka Jõhwi tuletõrjujad
autode ja mootorpritsiga kohale. Jääks
soowida, et ka Toila tuletõrje hakkaks

katusekambris, mis laseb oletada sütti
mist korstnast, sest samal ajal kudes alu

riistade soetamisele. Re.

g Jõhvis, tel. 40. Turu plats 7. ^

ühe katuse all asub ka Jõhwi Tarwitajate Ühisuse harukauplus, mille juures
ärijuhiks ka J. Otto. Paratamata oleksi-

Järelmaks võimaldama sood- —^

kl sail tingimusil sM

oli wäga tuuline ja sellepärast ähwar-

das tuli lahti puhkeda. Tuld märgati

misel korral asuw leiwaahi. Majaga

mõtlema omale ajakohasemate tuletõrje

.Alutaguse Elu"
on mitmekesise sisuga kohalik ajaleht

Nr. 9.
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Eeskujulik mailaat

Tanniinis kulunus lunuu suureks rahvapeoks.

Arestimajas üksainus „puurtlind".

2000 inimest Tammiku hiied.

Ostud-müügid waiksed.

Iga küla tuli oma orkestriga.

Esmaspäewal ja teisipäewal peeti
Jõhwis mailaata. Laat oli haruldaselt
maikne. Wist annab end tunda raha

Kd mujal pühitseti igeipool Jürlööü.
Laupäewa õhtul mälestas Jõhwi ja
kogu ümbrus Tammiku hiies jüriöõd.
Jüriöö pidustus õnnestus wäga hästi.
Pimeduse tulekul hakkas ümberkaudu

orkeftrihelisid kõlama ja tõrwikute read
kumama. Need olid seltsid, kes jüriöö
mälestamisele tulid. Iga küla tuli ühes
oma seltsiga ja orkestriga. Tuldi kui ühi
sed pered ühisele peole. Jõhwi alewist
olid seltsid, kaitseliit ja kaitsewägi.
Õhtu algas riida süütamisega. Kõne

tooli astus garnisoni ülem kolonel
W. Koch, kes sütitawate sõnadega tule

tas meele ajaloolist 1343 a. jüriöõd.
Need wõitlused peaksid meidki kohus
tama, — lõpetas kõneleja.
Järgnesid laulud. Kõnetooli sammus
maawalitsuse abiesimees Kiiwer. Sütitawalt ütles ta päewakohaseid sõnu. Ees
kujuks oma wabaduse eest wõitlemisel

wõiksid olla need pühitsetama jüriöö
kangelased, — ütles külaline. Ühiselt
lauldi „Eestimaa mu isamaa".
Kolmandana kõneles k.-l. Jõhwi pa

Jüriöö Toilas.
Hämariku saabudes sütitati tunglad
tuletõrje seltsimaja ees, kust rongikäigus
muusika saatel Lipumäele mindi. Lipu-

keskmist tööhobust mõis siiski saada
100—150 krooniga. Ka oli mähe puu-

hind mähe kõrgem märtstlaadast. Päris

kus rongikäik puhkpilliorkestri saatel külla

nõusid, mida muidu ikka murdu on

tagasi.

olnud.

Jüriöö Illuka!.

ürgorus. Süttisid tuled. Tuled maanalasse warisenud esiwanemate auks, kui
termitustuli, et ka meie nende wabaduspüüdeid alati heleda leegina südames
kanname ja seda tuld igawesti leekida
laseme.

Soojalt kõneles Jüriöö mõttest
hra Ornmann, mille järele päid paljas
tades õhku tõusid laulusõnad: „Truiks
jääme isamaale, wiimse weretilgani!"
Lahkuti kui taewakaarel tärkas esi-

mine aowalgus — sõnades: „Jlus
komme — jüriöö ja tema leegitsemad

tuled"! E. T.

Waikus andis ka end politseikroo

3. mai õhtul korraldati kaitse-liidu
Illuka kompanii algatusel ühes kohalik
kude organisatsioonidega jüriöö mäles
tamine. Ilusa öö tõttu oli osawõtt wäga
rohke. Peeti rongikäik, mis orkestri saa
tel liikus Kuremäele, kus kõnelesid k.-l.
Illuka kompanii pänlik Meinh. Hindreus
ja tuletõrje ühingu esimees D. Maukin.
Peale selle olid muusikalised ettekanded.

Jüriöö mälestamine Kuklas.

4. mail s. a. koraldas Kiikla Hari
duse ja Spordi Selts „Kalew" jüriöö
mälestamise. Rahwast tuli rohkelt kokku.

nikas tunda. Kuna muidu petmist, Mar
gust ja kaklemist oli ikka pikk rida, oli

seekord laat eeskujulik. Arestimajja
wiidi ainult üks tuikuw „puurilind".
Peale selle olid ainult wühemad laadaseiklused. S. pagariäris lõid salkkond

mehi toole puruks. Politsei tegi proto
kolli.

Ühe ärimehe sissesõiduhoowis läksid
kaklema Katina külas elutsew noormees

A. Puutükk ja Kahula külas elutsew
K. Tallermaa. Kakelusel tõmbas A. P.
R. T. kasuka puruks ja lõi telliskiwiga

4. mail korraldas Ü. E. N. U. Walaste osakond Walaste merekaldal jüri

Jüriöö Walastes.

orkeftriettekanded. Meeleolu aitasid pi

öö mälestusõhtu. Jüriöö loitma tule

dulikumaks teha meel raketid.

ümber kogus niisuur rahwahulk kokku,
mida ei juletud lootagi. U. E. N. U. Wa
laste osakonna juhataja ja juhatusliikmed kõnelesid jüriöö tähtsusest Eesti

waremetes tehti mälestuse tuli üles.
Kõnelesid hrad Pärnik, Grünspan ja
Kaldas, mille peale orkestes hümni ja
marssi mängis. Langenuid mälestati
lauldes: „Ligemal Jumal sul". Lõpuks
lauldi isamaalikke laule ja lahkuti rongi
käigus tõrwikute walgel. Õhtul oli seltsi
saalis perekonna-õhtu. Kord oli hea.
Piduline.

ü. E. N. ü. Tallinna osakonna kontserdid

benzin 20 Itr. ja 10 ltr.

ü. E. N. tl. T. O. kontsert on Koht-

A. Villers,

la-Järwel 17. mail. Siin tõotab osa
wõtt igapidi elaw tulla

mitte see pole põhjuseks, miks rohkearwuline kuulajaskond külastab neid kont

serte, maid asjaolu, et U. N. U. T. O.

DAPOLIN

meid saada osa noorusele itü wäga oma
sest tantsust ja mängust, no siis ei jääda
wift küll kusagil koju ja ennustame neile
igati kõigeparemat edu.

seks lüliks kultuuri sidemete ketis, mis
peab ühendama maad linnaga, pealinna

ll. E. N. U. omas tegewuses. Kuid

AulojuQtidelel

oma kõrgewäärtusliku lauluga, waid
jääwad ka kooswiibimisele, mis korral
datakse peale kontserti ning lasewad

seegi külaskäik maale tahab olla sümpaat

prowintsiga ja mille poole ka püüab

piombeeritud nõudes
32 snt. ltr.

Wiru kaitsewäeringkouua ülema
teadaanne.

tegi protokolli.

all siis raha loeti.

Perenaiste paew Mäetagusel.
Peetakse 23 mail.
Ühe põllumajanduse seltsi naisosakonna algatusel peeti 4. mail Mäetague
perenaiste koosolek perenaiste päewa

bulla-Hugessen oma molitused riiginmnemale. Peeti wastastikku terwituskõne-

sid, kus toonitati püüda alal hoida

jõudis.

Puuweoauto kolm üleaisa

nende vastu võitlemine — A. Käsebier;
Ristikheina vähi erakordne ieving- möö

dunud sügisel ja mis selle kordumise
vastu ette õtta — J. Mets; Veejuhtmete
korashoiu seadus — A. Lepik; Okas- ja
lehtpuude istutamine — B. Haller; Akna
eestriiete pesemisest — H. Ottenson.

Peale selle palju muid kirjutusi, kü-

simusi-vastuseid ja turuteateid.

korraldab

mmm

muuseas könelewad maakaitse keskseltsi

kodukaitse.

instruktor ja kohalikud jsk. agronoomid.
Õhtul on segaeeskawaga pidu.

Perenaiste koosolekust möksid osa
perenaiste seltside esitajad. Naiskodu

naiste ekskursioon parematesse taludesse.

Samuti otsustati korraldada pere

Porskowa teeb edafamme.
Endises waikses nurgas tehakse hoolega seltfitööd.

Juhatusse waliti: E. Peep (esimees),

tati laulukoor ja spordiosakvnd. 25. mail

W. Sellik (abi), E. Sellik (kirjatoim.),
A. Karp (abi), W. Subka (kassahoidja)
ja R. Einsteiu (abi). Klubi juhiks mää-

peetakse esimene pidu, kus kantakse ette

Auto tehnika täieneb püewpäewalt.

Ikla leiutatakse uuendusi, mis auto

koorma otsa ja siis lastakse nii, et tolm
taga.

Üks Toila ja Jõhwi wahel liikuw
meoauto tekitas ühe teekonnaga 3 wäiksemat õnnetust: ajas Mihkel' 0. hobuse

nina lõhki, Johannes A-l sõitis aga üle
jala. Lõpuks ajas weel Jüri L-li koera
puruks.

Joh. A. wigastus ci ole raske.

pühapäeval 11. mail, Kahula koolimajas

S—o*

Kohaseim auto meie teedele.

Puuweoautod on hakanud harras

Kohale jõudnud 1930. hooajaks

„Säürane mulk".

Põhjapanev edusamm „Ford“
autode alal.

tama kihutamist. Wõetakse meel iitttTtefi

mmmmamm

kuid. Järgmine koosolek peetakse 11.mail

Peale selle asutati jsk. agronoomi juhtikatselappe j.n. e. Kawatsusel on ekskur

awamiskoosolek.

löömist.

72 Ihk. Tähtsamad artiklid: Diamant

kartuleid! — J. Aamisepp; Kevadine
niidu väetus ülesharitud sool — L.
Rinne; Pulli osa tõuarendusel — Th.
Pool; Nisu ja odra tolmnõgipääd ning

sel. Päewa kamas oleks referaadid, kus

wiöhtud j. n. e.
Ka muul alal tegutseti hooga. Asu

Läti saadik K. Sarnisch, kes Tallinna

sui nisu — M. Piil; Kuidas ssada siledaid

Mäetagusel. Koosolekul otsustati 25.
mail pidada perenaiste päew Mäetagu

sioonid eeskujulikumatesse taludesse, hu-

määratud 11. juuni s. a. asemele

Toimetusele saadetud
kirjandus.
ilmus trükist „ IIU8 Talu" nr. 5

kaitse ei saanud esitajat saata põhjusel,
et samal päewal oli terwishoidlik loeng

eestwõttel. Wiimasel algatusel peeti ära

25. juuni 1930 a.

Kahula rahvamaja ehituskomisjon

Lugu ei lahenenud muidu, kui tuli

Nimwitsky ja jsk. agronomi hra Luha

semaid ja andekamaid heliloojaid Ewald
Aaw, tohiks kontsertidelt loota küll kõige

külalised pealinnast kawatsewad maa ja
linna sidemeid süwendada mitte ainult

das seen'd oli? Kuidas seened oli?" ja
löönud raha ikka segamini.

Läti ja Inglise nued esitajad.

hoida Jnglise-Eesti sõbralikke suhteid.
Lähemal ajal esitab molitused ka uus

ning rõõmust „Täna põleb", E. Palmgreni sügawigatsewat „Miilipõ!etajat"
ia A. Maasalo ilutsewat „Kuku mulle".
M. Saare meisterlik „Tulesüütajale".
A. Kapi alatiköitew „Mu süda", R. To
biase suurepärane „Õõtsuw meri",
M. Lüdigi „llkstk lill" jne. jne.
Kui pidada weel silmas, et noored

maksma hakati, tahtnud ostja raha luge
misel ära segada. Ütelnud aga, et „kui-

Uued saadikud.

23 juunil.

Neljapäewal esitas uus Briti saadik
Eestis mr. Hugh Montgomery Knatch-

laulu", ja B. Bartok'i temperamentlikku

Pagari polt mees Juhan M. tahtis
müüa Jõhwi laadal hobuse. Leidus ka
ostja — Iisaku mehe K. Tehtigi kaup,
maksti käsiraha. Kui aga müügiraha

räti kohalik koolijuhataja A. Nimwitsky,
abiks W. Juuse.
Selts algas kohe energiliselt tööd.
11. ja 18. apr. peeti referaat-koosole-

1930 a. jaanuari kuus kaitsewäeteenistuse komisjoni poolt tegelikku teenis
tusse wastuwõetud ja mai kuus wastuwõetawate kodanikkude teenistusse ilmu
mise tähtajaks ou Kaitseministri poolt

Kama on koostatud Eesti, Soome
ja Ungari heliwõlurite parimaist tooteist. Mainida mõiksime ungarlase
B. Jandl'i meeleolurikast „Kurutsite

Mees ise sai põrutada.

Porskowa küla oli mõni aeg tagasi
weel õige tagasihoidlik nurk. Seltsi töö
oli täiesti soigus.
Kuid asi nihkus ka sellestki küljest.
4. apr. asutati Porskowasse põllumajan
duslik klubi. See sündis agaramate küla
noorte ja õpetajate prl. Pikhofi, hra A.

.JÕHVIS.

wäärtuslise ansambliga, mis kuulajaid
ikka haaranud nii laululise sulawuse,
häälte wärskuse ja hoo ning eriti selle
uvorustungiga, millega laulud on kan
tud ette. Kui weel mainida, et koori hin
geks ja juhiks on meie noori, populaar

paremat.

ei ole.

Asutati põllumajanduslik klubi.

Kartsewäkke tuleb ilmuda

segakoori kuulamisel on meil tegu kõrge-

Rattasõitjal oli lugu weidi hullem,
ratas jäi wankri alla ja tulemuseks oli,
et sellel tulewikus üldse wõimalik sõita

wahemeheks kutsuda politsei, kelle silma

Mäetagusel on naiste seltse õlge
mitu. Ühel ja Kalina! tegutsewad pere
naiste seltsid. Ka on Mäetagusel nais

Rahwamwrte sütitaw laul.
malus seda kuulda Ülemaalise Eesti
Noorsoo Ühenduse Tallinna osakonna
segakoori kontserdi puhul. U. E. N. Ü.
Tall. osak koor on tuttaw juba läinudaastasest külaskäigust maale, mil ta
külakostiks tõi pealinna parimat. Ka

deli põhja waadanud. M. ei suutnud
rattal sõites enam tasakaalu pidada, ja
otse hobuse ette teele maha kukkus. Ho
bune ehmus ja hüppas kõrwale, mille
tõttu wanker täielikult ümber paiskus.
Wankril istuw naisterahmas jäi wankri
alla, kuid wigastused pole suured.

pea lõhki. Tüli põhjuseks olnud mana
wihamaeu. Politsei lahutas mehed ja

koraldamiseks.

Kõigil, kes peawad lugu koorilaulust
ja eriti heast koorilaulust, awaneb wõi-

hobuse ette, olles ise liiga sügawale pu

Meeleolu oli pidulik. Endise mõisa rehe

Järgnesid wahelduwalt laulu ja

2.000 lugeda.

Kohalik laulukoor kandis mõne isa
maaliku laulu ette ja umbes keskööl lii

Ümberringi kohisemad põlised männad,
wõidu merelainete kohinaga — ja niisu
gune muinasjutt on aastasadasi kestnud
Pühajões oma rohkete kärestikkudega

Kõnele järgnesid laulud.
Lõpuks kõneles mee! hra Lank, awaldades rõõmu hea kordamineku üle.

Üldiselt oli kõik eeskujulik. Peo mee

puudus.
Ostud-müügid olid wähesed. Hobuste

mägi asub Pühajõe kohisema! kaldal.

tarei propagandapäälik Ew. Timusk.

leolu oli ülem. Osawõtjaid mõis üle

mincmikus ja panid südamele, et ka see
jüriöö mabadusiha püsiks meie rahwal
alati.

Laadalt kodu poole sõites sattus Sõ-

rumäe mees M. M. Illuka asuniku P.

edasikäike 4, tagasi 1.

Uus konstruktsioon on haruldaselt
tngew. Selles, on ta tuntawalt üle teis
test tüüpidest. Samuti on wedrud isesu

määrtust töstawad. Wiimase autouudi-

feitrt ou ilmunud uuetüübilised Ford
kergeweoautod. Suurus on neil IV2—

guselt karastatud.

2 tonni.

Esimene tähelpanu nende walmistamisel on juhitud tugewusele ja kiiru

Need on autod, mis suure kiiruse
saawntamise juures weawad ka suurt
koormat. Käigud on nii korraldatud, et

sele. Eriti on nad kohased meie teedele.

„Ford" autod on igalpool lugupida-

ka mäed ega halwad teed mootorit üle
liiga ei koorma. Käike on terwelt wiis—

mie leidnud.

‘“"“‘WilMlliiililllVM

Teadaanne.
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Kohale jõudnud 1930. hooajaks

Rootsi suuremate vabrikute „WESTERAS“ ja „GLÜRIA“ põllutööriistad ja masinad nagu; rohunütjad, viljalõikajad, loorehad reas-

oöht
nG
Eesliinis:

külvajad 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

u

I. „Kelle kübar see on?“
Fp. Vellneri ajavaimu kohane lustmäng.

II. Tants.

III. Einelaud.

P&äsetähed tervele õhtule 50 sn. .... . ,

Emadele, kellel kutse emadepäeva puhul koosviibimiseks -30 s.

Algus kell 21, — lõpp kell 1.

K. r. ehituskomisjon.

Pääle selle

LM- MM

viljapeksumasinad, Rootsi S.K.F. kuullaagritel; Diiselmootorid „WOLF“, petrooleumimootorid „STOWER“. „FULLER-JOHNSON“
Ja teised igasuguses suuruses.

Ka on saadaval Rootsi

JALGRATTAD
parematest Inglise,
Rootsi ja Saksa ning
Läti vabrikutest.

W

mmm

II

õmblusmasinad
mitmesugustes suurustes.

Järelmaks võimaldatud kuni 2pr aastat. 1929 a. võlg ilma °/0. 1 jaan. 1931 a. alates võetakse võlgneva summa pealt aastas alates 7hr °/o.
põllutööriistade ja masinate ladu
põllutööriistade ja masinate ladu
ainuesitaja Alutagusel
ainuesitaja Alutagusel

ANTON VILLBERG’i

HANS LILL, Jõhvis Turuplats 1.
ESITUSED: Sillamäel h-ra Jaan Joosep, Püssi asunduses h-ra Lehtmets.

(Krediit Panga majas).

Telefon Nr. 4 ja 79.

Nr. S.

,fl 1 u t a g u s e E 1 u*

Tatuoidaiad. perenaised la aednikud' ~ms ,,
DM

Ford

Kõige soodsamalt ostate kõiksugu kõrgeväärtuslist Seemned saadud otse Taanist ja Venemaalt. DM

■ aiavilja- ja loomatoidu juurikate jm ■ m | | | ®®

!
ecEiMCT
ri.ll
ILLCKwi
■!
J n Cm rn \ BM I ■ Jõhvis, Turu plats 7. JJ

Veoauto

■BaBBBB8B88B88BB88BB88B88B8BB8B88B8BBBB8888
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

Uus saapaäri Jõhvis

r A. Sääsk,

IMtll 1130
on Kobale jõudnud järgmiste
uuendustega,

1ZistiK&eina ja juurevilja

2. Ees ass ja kolmnurk kõvendatud ja

seemneid,

vedrulehed laiendatud.

3. Differentsiaali ülekanne hammasratas-

SaKsamaa ja Kodumaa

tega.

Eestimaa Põllu mai andmise fa Tööst. A.-S.

PiimaveoKanne

"EsiaKMantM"

ja mitmesuguseid talurahva kaupe

soodsait tingimustel soovitab

Ä

fl. VILLERS O
Jõhvis, Taru pl. », tel. 40. ^

Kultivaatoreid ja teisi põllutööriistu
K.-M. HANS "LILL, Jõhvis.

kirjutuslaua abinõusid, VAASE,

KIRJUTUSTflRBED.

JÕHVIS, Ühispanga maja.

Pootsiku asunduses
müüakse

Tuntud headuses

LUPJA

saab ühelt, Muu
ga talust.

S

Kauaaegse praktikaga

Frieim nnstmeseni

m

Rakveres, Transvani t. 12. Te!. 203.

Müüa
3 senti tükk

alijupottide ja savinõude tööstus

8

Soovitan

igasugust ahjumaterjali:
11 8 valgeid, kollasrM, rohe-

Küsida Pootsiku asundus,
pr. Arvalt.

soovib kohta.

Hinnad väljaspool võistlust. :

WWWUWWKWWWWlNWWD

üaädel tingimustel fiäid

telliskiva
müüa.

Samas ka Isement-kaluse-kive ja
väljaraiutud gravUt-e&ltusklve.

soovitab Jõhvis VI LLERSb

J. Vinkel,

Rakvere tän. 3-a.

Vajatakse kautsjonivõimelisi

Igaüks ostab, loeb ja lau

lab Alutaguse luuletaja
Ed. KREENMANT laule.
Tema värsikogu

agente

kinnituse ja muule aiale.

Teateid saab slt.

li
müügil Jõhvis Alutaguse
õp. ühingu rmtkpi.

kuivi kuuse kase j. m.

piimakanne
25 ja 30 liitrilised

sepahaamrid.

Kirmisvaraomtmik ja
väljamaalane soovivad

tõsist
tutvust
kena välimusega daamidega.
Päevapilt juureiisada lühikese
elulookirjeldusega.
Kirj. slt. „Kirmisvaraomanikft
ja „Väljamaalane’*

E.
Vastuvõtmine Jõhvis,
Rakvere t 7, k. 3.

Eesti kiriku vastu
igal Laupäeval ja Pühapäeval

kuni 1 juunini.

Jõhvi jaosk. arst
DR.

i

ta slt. „ Autojuht" all.

Rootsi

transport-

puu adra tiivad,
traatsõela ja

Hambaarst

Kohapakk. palut. saa

DMV VAMM Kffd SGd llsi punaseid jne.
ROOSI POTTE ja igasuguseid savinõusid.

Wastutaw toimetaja: N. Wildenau.

G

•Smt-

A. MLKMANN, Jõhvis

■PWBttCTBBMMüMMBM——BBBHMM—IMTBWII1Bffl I lillil lill ■■nillWimrWtmHilHIMII

s
B

jalgrattaid

soovitati

IflUITAfiüSE ÕPETAJATE DHIHfiU RftAHflTUKflüPLUS

B
S
n
B
s
s

¥1

aKna ja uKse tjingi, Kirveid,
puure, peitleid, naelu.

Rakveres. Vaksali 32-34, kõnel. 47 ja 156.

H
D

Vastupidavaid | ^ ^j|_| %

satjku,

4. 4 edasi ja üks tagasi käik.
5. Ratta ehitus tugevam.
6. Raam tugevam.

■

| kanamunade vastuvõtmine on: |
j lisakus igal kolmapäeval; Atsalamas — f
J pühapäeval, laupäeval ja neljapäeval; j~
I Kalina! igal esmaspäeval 7—11; Arukü- f
J las esmaspäeval 114; Mäetaga Krivanoi |

000000000000000000000

1. pidurisüsteem täiendatud, üldine piduri
pind suurendatud.

tapeete ja horde,

I O.-Ü. «EESTI MUNA» \

0
0
0 Soovitab KEVADHOOAJAKS
0
♦ MOODSAID JALANÕUSID 0
0 J kaupluses igal teisipäeval kell 7—1; Väide L
d kõigis värvides: kamasse, kingi — kumm ja nabktaldadega. Samuii igasugused NAISTE JALANÕUD.
0
1 külas kell 1—5-ni. I
♦ ^as värvis Tretorn ja eesti 0
J OUVIKingaa vabrikutest
0 ] MaKstaKse Icõige Kõrgemat f
4 Jumprid, Combineed. 0
| turutjinda.
i
i?
0
V sukad Ja sokid.
| fll. Lettermann |
G Osakonna juhat. fitsalamas M
0
0 Aust. fi. Sääsk.
0

12,5/40 h. j. 1,5 — 2 t. Shassi hind Kr. 2810.

0 soovitab kõige suuremas valikus

ä^iiiillllllilimtmllitillliiiiiiiilliniüurintllllillliiii.MHlflllliiiiiiulllilllllHiiitilrtfilllimHUllllllllmiMiHlllllllniiimlllllilllmij^

TegellH ml
Jõhvis

Kõnetunnid

Jõhvis

il fttü * ü

t. E. leierul

k. 10-2 pl.

Väljasõidud igal ajul.

Vastuvõtmine Toilas talve
kuudel iga reede

vastuvõtmine 10—1.

kella 3—5 pl.

Kaisi majas, Turu plats 3.

prl. Siimoni villas.

Suitsetajate rahulduseks soovitan kõrgeväärtuslikke ja puhtamaitselisi

paberosse ja tubakaid:
„Erisort Nr. 50“ 100 tk. 50 s. Saadaval suurel ja väiksel
arvul soodsatel tingimustel.
25 tk. 15 s.
„Kaks“
«Pariis®
25 tk. 25 s.
Pealadu Jõhvis
Turu pl. 7, tel. 40.
Mimosa1
25 tk 25 s.
Tubak ..Kaukaasia" 50 gr. 65 s

H. Olka, Illuka asundus.

100 gr.l.30s.

A. VILLERS

iiiiiiiliillilllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M. Minis'e trükk, Narwas, Rahu t. 15.

Väljaandjad: H. Lill ja R. Lepik.

