Jlmub igal laupäeval.

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

kella li—l.

Talitus avatud 9 6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 3 senti
m/m ühel veerul, tekstis

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU
Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

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

Nr. Sl,

Tellimise hinnad:

1 kuu postiga 20 senti

2 kuud „ 40
■1 >. 60 „
6 .. 110 „
12 „ .. 2-20 ..
Tellimisi võtavad vastu

kõik postkontorid ja
postiagentuurid.

I. aastakäik.

Jõhwis, liiupäewai, 2. augustil 1930.

Kartuli laagi väljavaated head.
Turu küsimus tudib teha raskusi
Liikudes Alutagusel ja Põhja-Eestis
wõib igalpool leida ilusaid kartulipõlde.
Kartulisaak oleneb kahest suuremast tegu
rist: need on enne õitsemist ja õitsemise
ajal tulewatest sademetest ja suwe lõpu

ning warasügisetest ududest. Sademeid
on õitsemise ajal olnud küllaldaselt. Settini pole ka olnud udusid ning wihmadele on järgnenud selged ja tuulised il
mad, mis ruttu kartulipealsed kuiwatawad, seega hädaohtlikumale kartulihaigusele—lehemädanikule—ebasoodsaid elu

Jälgides wälismail, eriti Saksas walitsewat ilmastikku, wõib oletada, et need
kartulikaswuks ebasoodsaks on kujunenud,
sest Saksas walitsewad pikemat aega sa
jused ja udused ilmad, mis sääl rohkesti
lewineuud kartulihaigustele soodsa pinna
loomad.

Inglise Jalgrattad

Sa?nuti ilmakuulsa

«RoyalEnfielü

Cäti Jalgratta

LATUELLO»

»

on juba aastakümnete jooksul tunnus
tamist leidnud jalgrattasõitjate juures,

Kaswab kartul suuremate mugulate

tarvitus on väga suurenenud selle-

«noyal-*' Enfield» on jalgratas,

ga, wõib ka loota, et see Ameerikas enam
poolekoidu leiab.

^ pärast, et jalgratas «Catvello»

mis oma iseäraliste kõvaduste ja puhta

eraldub teistest oma tugeva ehituse,
ilusa väljanägemise ja kerge käiguga.

töö tõttu igale teele ja ilmale
kohane on.

Jääme aga siseturu hooleks, tekkiwad

Ostes jalgratta «Hoyal-ffl/leld», samuti «£aive11o»0 hoidute ilmaaegsetest ja tülikatest parandustest jalg

tingimusi luues. „Silesia", kohalikus kee

kartuli realiseerimisega suuremad ras

les „Rostowi" wõi „Wenelafe" saak

kused, sest pääle saagilootuse on ka kar

oleneb weel suuresti sügisesteft öökülma
dest, sest sellel kartulisordil on õige pikk
kaswuiga.

tuli pindala suurenenud kaunis tunta-

Täielik jalgrattaosade ladu võistlemata odavate hindadega Soodsad järelmaksutingimused.

Walt, sest kewadel odawa hinna tagajär

A. Scfimidt, 6

ratta juures. Peale selle esitatakse veel hulga Inglise, Saksa, Taani, Rootsi ja Läti jalgrattaid, millede eest täielik vastutus.

jel seemendati rohkem. —sk.

Iõhwi 1. kontrollühingu karjade
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andmeid.
Ahingu keskmine wõiraswa hulk 85,57 kg.

Kõrgem algkool (4., 5. ja 6. kl.) Iõhwi alewis.

lehmalt.

Kas asutada internaat?

Käesolewa kuu lõpuks walmiwad

ra swe ühe lehma kohta 122,89 kg. Kõige

kontrollühingute aastaaruanded, kus awaneb jälle wõimalus waadata aasta kestel

paremal lehmal oli 176 kg. wõiraswa.
Teisel kohal on A. Pelpsoni kari, keskmi

saawutatud tagajärgedele. Tähtsad on
need andmed karjade, eriti üksikute leh

selt 101,60 kg. wõiraswa ja kolmandale

made tasuwuse selgitamiseks, sest nüüd
sete madalate wõihindade puhul on iga
looma wõimed tähtsad. Selge on, et lah
jad lehmad söömad rammusad ära. Suu-

daine eraldada paremad lehmad ja kar
jad, loome ka aluse töuarendusele, ning
eelolewal aastal tuleks ainult parema
test lehmadest ja karjadest tõuwasikaid
wõtta.

Käesolewal aastal tuli karjadest esi
mesele kohale Iõhwi 1. k.-ringis Sompast
R. Toomeli kari, kus kogukarja keskmine

3068 kg. piima, raswa % 4. Seega mõr

J. Uustalu kari 99,27 kg. wõiraswaga.
Madalam toodang ühingus keskmiselt
lehma kohta karjas oli 70 kg. wõiraswa,
seega esimese ja wiimase wahel suur wahe.

1. oktoobrist 1929 a. tulid aga ühin
gusse juure 5 uut majapidamist, kellede

andmed alles oktoobriks walmiwad.
Nimetamiswäärt oleks J. Riimamr Tam
mikust, kelle kari arwatawasti ületab kõik
eelnimetatud andmeid.
Ü h i n gu k e s k m i n e 85,57 k g. w õ i-

Koolide korraldus eel olemaks õppe
aastaks on lõppenud. Koolid, esijoones
algkoolid, on jäänud koondatud kujul.
Iõhwi wällas jäüwad kõik algkoolid
töötama 3-klassilistena ja ühe õpetajaga.

Purusse jääb senine juhataja pr. P e l ps o n, Rahulasse senine õpeta u ;a:i. .g ar n k s (oli Pikemat aega juhataja), Wasawerre senine hr. K i n g e r, Edisesse

senine pr. Tõnisson, Sompa senine
juhataja hr. Griina. Edise, Sompa ja
Wasawere algkoolid töötasidki juba wiimaled aastad 3-klassilistena. Kahulast ja
ja Purust kaotatakse 4-as klass.

Kõrgem algkool, 4., 5. ja 6. klass,

Osa wõtawad kihelkonna koorid.
10. augustil peetakse Jisakus Laulu- Laulupäewa kui ka wabaõhuetenduse
ja Mängu Seltsi korraldusel ülekihelkond- sissetulek läheb Iisaku rahwamaja korlist laulu- ja muusikapäewa. Laulupäe- raldamiseks.
wast wõtawad osa kõik Iisaku kihelkonna Iõhwi jõega on seisukord endiselt halb.
koorid. Õhtul kannawad ette Draama- Jõewesi on sarnane linaleo augu meega,
stuudio näitlejad wabaõhuedendusena Juba kaugele lewineb wastik mädanewa-

H. Hofmanstali „Elektra". te ainete lehk.

nõudmisi.
Kolmapäewa hommikul jõudis Tal
linna Karksi põllumeeste delegatsioon, et
esitada hiljutisel Karksi põllumeeste mii

tingul esitatud nõudmisi riigiwanemale
ja wastawatele walitsusasutustele. De
legatsiooni kuulusid Kiwisäkk, Pääsuke,
Ruubel, Luukas ja Lossmann, kes, nagu
juba waremalt teatasime, Tallinna sõi
duks eelpoolnimetatud miitingul waliti.
Karkstmeeste delegatsioon käis kolma-

päewal majandusministeeriumis ja neljapäewa! riigiwanema juures.
Karksilaste delegatsioon oma juhi Kiwisäkiga eesotsas, esitas riigiwanemale

märgukirja, mis koosneb Karksi põllu
meeste koosolekul wastuwõetud nõud
mistest. Peale põllumajandusse puutuwate küsimuste nõuti käredalt ka presi
dendi ametisseseadmist ja walimisseaduse
muutmist.
Wastuse saamad Karksi mehed umbes

paari nädala pärast.

7500 km. 7 päevaga.
Euroopalend lõppes.
Euroopa ringleunul sai esimese wõi-

du inglise kapten Broad. Tema kaas
maalane Butler sai sama armu punkte,
nimelt 195, kuid diskwalifitseeriti, kuna

ta teel propelleri wahetas. Selle taga
järjel sai teise wõidu osaliseks Saksa len

dur Poss 189 punktiga. Läinud aasta
lennu wõitja Merzik (Moertzig) sai kol
manda wõidu. Neljandaks tnli samuti
sakslane Polte.

JLMM ELU”
kuulutusi ja tellimisi
vastu r. k. „Vikerkaar“

dolf E n t o.

Iõhwi olemisse. Ka pole internaadiks

Uus alglool kujuneb õige õpilaste-

koolimaja juures sobiwaid ruun:e. Wae-

rohkeks, sest sinna knlewad kogu wallalapsed, kes 3 klassi lõpetanud. Juba käesolewaks sügiseks tuleb walla kõrgemasse
algkooli 120 õpilast.

walt ka kiiresti kusagilt rnnnm saaks.

Muret tekitab õpilaste korterite kü
simus. Wasawere, Kahula ja Sompa küla
koolilastel on kauge igapäew kodust koolt

Ünrisnmma läheks kalliks maksma.
Küsimus oleneb siiski kõige pealt lastetvanemate otsusest. Selleks peetakse
homme, 3. aug. lastewanemate koosolek,
kus internaadi asjus seisukoht wöetakse.

konna noortes kirjanduse wastu. ÜENÜ
Sompa osak. esmakordsele kõneõhtule

dakse, et Kurdi mässulised Persias mitte
üksi warjupaika ei leia, waid et ka nende

metsas on loota elawat osawõttn.

laskemoonalaod ja toiduained Persia

gulaste ja tuttawate ringis oma 45 a.
sünnipäewa Jõhwis tuntud ärimees ja
tegelane Aleksander Schmidt.
Soowime juubilarile jõudu ja terwit
edaspidiseks tööks!

Ametnikkude ümberpaiguta
mine Mäetaguse wallas.
Pagari metskonna asjaajaja Wer
ner Mägi paigutatakse ümber oma

maa-alal asuwad.

Iõhwi „Kalju" Jllukal
27. skp. wõistles Iõhwi „Kalju" jalg
pallimeeskond Illuka kohaliku meeskon
naga.

Jõhwilaste tugewale surumisele ei
suutnud Jlluklased, kes olid enda ridu
kõwendauud laagris wiibiwate kaitsewäe-

lastega, wastu panna ja lahkusid wäljalt 4:2 (0:2) kaotusega.

palwel Iisaku metskonda sama ametile
s. a. 1. augustist arwates, ja Mäetaguse
ajaja Oswald Sokk paigutatakse samuti
oma palwel Pagari metskonda asjaaja
jaks , arwates 4. septembrist s. a.

Peab tähendama, et hra W. Mägi
teenib Pagari metskonnas 3 aastat, on
energiline töömees ja rahwale wastukulelik.

Nimetatud ametnikkude ümberpaigu
tamisega wabaneb 1. septembrist Mäe
taguse' ringkonna riigimaade walitseja
asjaajaja koht.

8»wpa noorte kirjanduslik
kõneõiüu.

Jõhvis võtab

rus. Koolijuhatajaks on endiselt hr. Ru

Üldiselt siiski internaati ei pooldata, sest
kardetakse, et internaati laste panemine
läheb kulukaks. Armutakse, et odawamine
saaks läbi, km asutada lapsed korterisse

Aleksander Schmidt 45 a.

ringkonna riigimaade walitseja asja

Karksi mehed esitasid

juure õpilaste ühiskorter, internaat.
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Läinud pühapüewal pühitses oma su

10. nuustil llsttas laulBpeev.

käia. Kaalumisel on, kas asutada kooli

gümnaasiumi ruumes. Nim. koolis annawad ka sel aastal õpetust gümnaasiumi
õpetajad. Uueks õppejõuks on ainult pr.
T r e i b e r g, kes oli senini õpetajaks Pu

wmmmmmmmmmmmmmmmmmaammmmammmmtmam

raswa eelmise aasta 79,03 was
tu.

asub Iõhwi alewis. Praegu asub kool

Pühapttewal, 3. aug. k. a. korraldab

ÜENÜ Sompa osakond juba kirjandus
ki se kõneõhtu, mis toimub wabas loodu

Teedentinister Poolas.
Teedemiuister A. Jürmann sõitis
Poolasse. Poolas külastas ta üheS
Prantsuse ministri Cyuac'i ja Pernot'ga
turismi näitust Poznanis.

' Ilus lõikusekuu ilm.
Pikemat aega on juba püsinud üldi
selt päikesepaisteline ilm. Ainult kohati
on olnud wähemaid hoowihmn.

Selgituseks.
Meie lehe eelmises numbris oli eksi
kombel Toila pargi hooldajana uimetatud endine Jelissejewi wolinik Tallinna
kinoomanik hr. Laur. Praeguseks pargi

hooldajaks on hr. Knuben Tallin
nast.

ses (hra E. Almani „Karuwelul"). Esi-

Türgi- Persia sõda puhkemas.

nelvad kõuega üliõpilane prl. M. Sarap
ja üliõpilane hra F. Wissmann. Samas

Angoorast teatatakse: Türgi walitsus
saatis Persia walitsusele terawn noodi,
milles protesteerilakse kurdide kaklale-

on müügil ka wnärtuslist kirjandust,
kuhu kuuluwad parimad teosed nii omalui wälismaa tühtsamaikt autoreilt.

tnngimiste asjus Persia-Türgi piiril.

Mainitud kirjandusõhtu ülesandeks
oleks — äratada tõsist hnwi ümbrus-

wististi on sunnitud oma hnwide kaitseks
wastawaid satume astuma. Noodis öel-

Türgi peaminister Jsmet-pascha se
letas oma eilses kõnes: Türgi ei kohku

mitte tagasi Persia wastu energilist
samme astumast, mis riigikaitse huwides

on tarwilikud. Wastutus wõimalikkude
tagajärgede eest langeb Persia walitsu
sele, kui ta oma maa-akal sallib mässu
lisi, kellel eesmärgiks on Türgi idapiiril
rahutusi esile kutsuda.

Tallinna kommunistid ei
pühitse 1. augusti.
Piiritagant antud juhtnööride järele
pidi 1. august suureks „töö!ispühaks"
saama. Seesugused juhtnöörid anti muu
seas ka Eestis olewatele seltsimeestele,
kuid nende töö selles asjas ei näinud siin

tuti ja kandwat. Kuni eitaseui ei olnud
ühtki märki, mis oleks lubanud oletada
töölispüha pühitsemist Eestis, kuigi kom
munistid selle kihutuseks siin isegi erilendlehti laiali laotasid.
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ÕUNAAED
väljarentida.
Hadress: Toila, Oru pansion.
Telefon Toila 8

Türgi hoiatab Persia walitsust, et tenni

Kõige paremini ostate VILJALÕIKAJAID ia teisi põllutöörilstu
—m Jõhvis, Turu pl. 1, põllutööriistade ja masinate laost. =—
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Nr. 21

«Alutaguse E?1 u“
55
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23. augustil ilmuvasse «Alutaguse Elu"
suurendatud, erilisse

m
5
55

NKITUSE NUMBRISSE

55

kuulutuste vastuvõtmine on avatud.

i

S

i

Kuulutusi võtab vastu «Alutaguse Elu“ talitus, Jõhvis,
Turu pl. ur. 1.

Põllumajandussaa
duste turuhinnad.

1
Ü

8 st. kg.-lt.

Peekoniturul ori seisukord kindlamaks
muutunud.

ü

Wolitogu koosolek tulewal
nädalal.
Majandusrühma ja sotsialistide
algatusel kutsutakse kokku tulewal näda

lal Jõhmi alewiwolikogu koosolek.

Neljapäevasel wabariigi walitsuse
koosolekul tuli arutusele riikline rukki

maa wallawalitsuste kaudu umbes

Koosoleku päewakorras on peale walrmiste j. t. küsimuste põllutüöministeeriumilt alewi käes rendilolewate maade

150.000 ankeetlehte põllupidajatele was-

küsimus.

kokkuostmise kawa.

tamiseks. Nende täitmine ei ole põllu

Majandusministeeriumi ettepanekul
määrati rukki hinnaks 17 s. kilo, põllu

pidajatele sunduslik. Wastused nõutakse
tagasi kas 1. sept. wõi 10. sept., millise
tähtaja määrab wabariigi walitsus.

Rukis alla 115 Hollandi naela kaalus
loetakse alawäärtuslikuks wõi kuiwatamata wiljaks, mille pealt arwatakse ma
ha 2 prots. iga Hollandi naela pealt.
Lähemail päewil saadetakse wälja üle

Terawiljaturu reguleerimiseks kawatseb majandusministeerium seniseid wiljatagawarasid, milline kwantum selgub

hiljemalt 5. aug., maksustada umbes
15. septembriks.

Ministeerium on asunud seisuko
hale, et wälismaalt uut rukit sissewedada
ei tohi.

Wolikogul tuleks seisukoht wõtta
maade asjas.

Mäetagusel homme
lõikuspidu.
NHe põllumajandusühingu korraldu
sel on pühapäewa! Uhe külas Martina
männikus lõikuspidu. Peol könelewad
pastor Kuljus ja agr. tegelastest E. Timusk ja E. Martin. Lawal kantakse ette
operett „Jkka hilja".

paljastati Voldemarase

Kuiwatamata wilja kokkuost ei ole
katvasse wõetud suurweskite huwides.
Lepinguid wiljakaupmeestega pole meel
sõlmitud.

Muudatusi algkooli kavas.
Kooli rohkem praktilisi aineid.
Algkooli ilme eelolewaks õppeaastaks
on selgunud.
Kõigis algkooles wähendatakse õppe

vandeselts.
Woldemaras, endine Leedu diktaator,
saadeti sunniasumisele. Ta saadeti sunniasumisele ühenduses terawsisuliste walitsuswastaste lendlehtede lewitamisega.
Peasüüks antakse wandenõud, mille pea
tegelaseks oli Woldemaras. Walitsus sai

juba õige laia kuulsuse omandanud pika-

mende seisukoht oli: wõõrkeeled algkoolist

maaujumises. Ta on ujunud 5 korda

wälja. Lastewa nemad on aga hoopis

Tallinnast Aegnale, missugune wahemaa
üle 18 klm. Inglise kanal, millest üleujumisega nii laia kuulsuse on omandanud,
on lai 36 klm.

sis kaob 1 tund kõlblusõpetust ja 1 tund
wõimlemist. Kõlblusõpetust, mis oli seni
tunnikawas iseseiswa õppeainena, käsita

tuli otsida käsitöö tundide arwu suuren
damiseks mõni teine tee. Otsustati linna
algkoolide 4. klassis wähendada emakeele

Möödunud laupäewal külastasid

takse edaspidi ühenduses teiste õppe

õpetust 7 tuuri pealt 6 tunni peale ja

Jõhwis asuwat 4. üksiku jalawäe patal

ainetega. Kuna linnas sportimiseks

matemaatikat 5 uutni pealt 4 tuimi pea

joni Läti kõrgemad sõjawäelased: Kuura-

laialdasi wõimalusi, millest poisslapse!)

le. 5. klassis wähendatakse 1 tund loodus

õhinal kinni haarawad, siis arwab mi
nister, et ühe wõimlemistuntti ära kao

õpetust ja 1 tund woolimis- ja joonista-

maa diwisiülem kindral Krustinsh, 2 ja
lam. rüg. ülem kol. Spandoges ja 11. ja

maid mitte ajada wastollu koolitegelasiga,

misõpetust. 6. klassis wähendatakse samu
ti käsitöö kasuks emakeele ja matemaatika
õpetust ühe tunni wõrra.

Õpetajate kursusi ou haridus

tate eeskujul ka tänawu terwe rea. Neist
omawad erilise tähtsuse weneaegse kut

pidi oleks aga neid tunde nädalas 4, s. o.
linna algkoolide kolmes wiimases klassis.

sega õpetajate täienduskursused.

Tekkis küsimus, milliste tundide arwel suurendada käsitöö tunde. Ministril

Mainitud kursused on arwatud weneaegseile õpetajaile, kes said ettewalmistuse õpetamiseks kolmeklassilises algkoolis.

CÕHeuselcuu.
Augustikuu tugelenA fa rukki maarjapäev.
August oli kuu, mis oli wäga kohane
ilmade ennustamiseks. Ja sellepärast oli
ka kaljukindlaid ilmasäädusi terwe rida.
Toome mõned neist.

Augustikuu wanakuu wälk walmistab
wilju (K.-Jaani) jne.
15. august oli suur püha. Siis pidas
maarahwas maarjapäewa, mille tawa-

Kui augustikuu esimene nädal on soe,

lisem nimetus on rukkimaarjapäew, aga

jääb lumi teisel kewadel kauaks maha
(Palamuse). Kui augusti edimäne nätal kuum om, jääs lumi kauges maha,
ja om külmä, tuisust talwe pelätä. Au
gusti nudsõ ludud) kuulutasis iks hüwwi

ka külwi- ehk ussimaarjapäew. Ta on
wähemaid tähtpäewi siiski, kui kewadine
paastumaarjapäew.

Enamasti kõneldakse rukkimaarja-

ilmu (Vastseliina). Kui augustikuul

päewal ainult rukkikülwist, ainult setude
keskelt kirjutatakse, et „15. augustil om

külm, siis on septembris soe ilm (Wiru).

suur Maarja päiw, midä nimä täw-

3>i>ette.
Saksakeelest R. H.
Ühes wäikeses baaris, mis kui seen
ühes Folies Bergere nurgakeses istub,

Politseinik nägi sõrmust ja tükikese
minu „dekolteest" ja läks minema. Meie

kohtasin Juettell, kes suures rewüüs
„alasti daami" mängis. Siis kadus ta

olime Jackiga abiellunud, et ei tuleks
tülikaid arusaamatusi. Koomiline, wõi

tükiks ajaks, kuni tagasipööramiseni.

ei ole?

Siis jutustas ta mulle: „Praegu
just saabusin Ameerikast. Kas sa tunned

Jack H....-i, kes siin warem tantsis?
Mina abiellusin temaga. Olin tast kau
nis tugewasti sissewõetud ja läksin te
maga New-Uorki. See reis!
Oled sa olnud New-Aorgis?
Esimesel õhtul kohe pärast pärale
jõudmist, ronis üks „polismen" meie
tuppa ja küsis , et kas meie oleme abi
elus, Jack ja mina. Mina olin parajasti

mannis. Pidin tegema ukse lahti ja
kordnikule läbi prao oma kätt näitama,
kus asus sõrmus. Sõrmus oli ka kallis
briljantsõrmus, mille mulle üks pankiir
möödunud aastal kinkis.

Mulle on Jack meeldiw. Nüüd ma ei
lase ennast temast segada. Tema läks
maisifarmi Texasesse, mis tema ema
oma.

Mina oleks wäga hea meelega nende
juures töötanud, kuid Ameerikas pole see

kohane. Siis korraldasin bulgaaria kon
sulaadi kaudu jällegi tagasisõidu.

Ma sõitsin kolmandas klassis ühe
naisüliõpilasega, kes samuti tagasi tah
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õlikivitööstused elustuvad.
Riigi polewkiwikaewandns Kohtla-Järwe! töötab 6 tööPäewaga.—A S .Kiwiõli laiendab tegewust. Töölrste l^E>rs
ehitatakse uuskujulikud elamud. —Inglaste õliwabrik katnseall.
Meie õlikimitööstuses mõib elamust
märgata. See on ikka nii olnud sügise
saabudes. Tänawu suwel mähendati riiklises põlewkiwikaewanduses Kohtla-Järwel tööliste armu. Töötati ainult 5 tööpäemaga nädalas. Õliwabrik seisis kaks
kuud, mil tehti remonttöid. Hulk töölisi
jäid teenistuseta. Teenistusest wabastati
just wallainimesi, kellel kaewandusetöö
kõrwaltööks.

Umb. 3 nädalat tagasi algas jällegi
töö täies ulatuses. Õliwabrik algas tege

wust kaks nädalat tagasi. Wõeti juure
uusi töölisi. Tähtpäewaks, 1. augustiks
tuli tarwilisel määral uusi töölisi. Kaemandus töötab jällegi 6 tööpäewaga nä
dalas.

Ehitatama bensiini-wabriku seinad
on juba ülemal. Praegu on aparaatide

kohale asetamine käsil.

Õlikiwi jaama läheduses asum A-<^.

„Õlikimi" tööstus sai riigilt toetust. Sõl
miti raudteewalitsusega leping 2 a. peale,
missuguse lepingu kohaselt wabrik müüb
raudteemalitsusele kindlaksmääratud hin
naga 25.000 tonni kütteõli. Hind on weidl madalam praegusest õli hinnast.

Wastamalt uuele tellimisele laienda
takse mabrikut. Erilist tähelpanu määriwad tööliste elamud. Ehitusel on 18 ba
rakki, millest igaüks asub aia sees. Igas

barakis on 4 korterit omaette sissekäi
guga.

Kohtlas asuma inglaste õliwabriku ehi
tus on niikaugel, et lõpetatakse wabriku
hcone katusealla wiimine. Ehitataw wab
rik on katsewabrikuks.

..sündmused** Kestuund.

Suletakse ametühisused?
Kommunistide trükikoda, mis asus peawad tõestama, kui ^ suurel määral
Kuopios, pisteti põlema. Trükikoja ju- soome ametiühisuslik liikumine on seohataja Leskinen teatas politseile, et teda lud olnud kommuuistlise liikumisega,
wiidud trükikoja pölemapanemise ajas Arwatakse, et need andmed on olnud
„harilikule" autoküüditamisele, kusjuu- õige tugewad. Selletõttu on oodata, er

res teda teel pekstud. ametühisused lähemal ajal suletakse.
Siseministeeriumis ollakse praegu Kosola wiibib ikkagi haigemajas,

Läti kolonelid olid Jõhwis.

ametis materjalide koostamisega, mis

Poeg ja rmrsewend
olid tapjad.
Möödunud pühapäewal tabati kri-

tapetu poeg Meinhard Tiismus,
27 a. mana. A. Pääsuke salgas alul
kangekaelselt oma süüd tapmisest osawõ-

tus, kuna tapetu poeg tunnistas kõik
üles. Süüalused paigutati Narma wan-

lam. rüg. ülem kol. Dushe. Tutwuneti
garnisoni eluga. Jõhwist sõideti Kurtna

minaalpolitseimkkude energilise juurdluse

laagri, Kohtla-Järwele, Orule ja Toi-

tapsid taluperemehe Jah. Tiismuse.

luni neljapäemani Jõhwis ülekuulamisel.

Mõrtsukateks osutusid tapetu naise
wend Albert P ä ä s u k e, 43 a. mana ja

Neljapäewal päemase rongiga saadeti nad
Narma mangimaija.

lasse.

ministeerium korraldanud endiste aas

rendada käsitöö tundide arwu.

Seni oli käsitöö tunde nädalas 2, edas

Kuulutuste hinuad: 1 lehekulg 10 kr., lehekülge r. kr ’. Ihk^ :i kr.
Kuulutusi võttab vastu näituse juhatus, Jõhvis, Turu pl. nr. 1 ja kuu-

Tallinnas elaw ujuja A. Laas on

oli läfirääkimisi kaswatustegelastega,
wastupidisel arwamisel ja on oma koos
olekuil rõhutanud wõõrkeelte tundide
suurendamise wajadust. Et lasrewane-

Ühtlasi on ministeeriumil kawatsus
linna algkoolide kõrgemais klasses suu

on avatud.

wandenõule õigel ajal jälile.

tundide arwu nädalas 32 pealt 30 tun
nini. Maa algkoolide 5. ja 6. klassis kao
tatakse 1 tund kõlblusõpetust ja 1 tund
looduslugu. Linna algkooli 5. ja 6. klas

tamine õpilaste kehalise kaswatuse mõt
tes takistawalt tunduw ei ole.

näituse juhti

seisukord waikne. Hinnad näitawad üldi
selt tõusu tendentsi. Nii tõusis Taani wõi

Munaturul nõudmine loid.

Rukki hinnaks määrati 17,3 s kilo.

150 kg. hektaarilt hinge kohta aastas.
Terawilja kaitseseaduse § 2 aluse! mää
ratama ostuhinna aluseks oleks rukis
118 naela Hollandi kaalus, kuiwatatud
ja puhastatud kujul. Wõib aga müüa ka
wähema kwaliteediga wilja, mille puhul
iga Hollandi naela pealt 1 prots. — kuni
115 Hollandi naelani arwatakse maha.

Kuulutuste vastuvõtmine Jõhvi põllumajanduse, tööstuse
ja kaubanduse

Wõiturul on Saksa wõitollide ootel

Villa sissevedu ei lubata.

pidajate omatarwituse normiks keskmiselt
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Meste pühas pidäwe, ja tuol pääwal egaüits kerikohe püüd minnä, kel iälgi wõimalik om".

Meil on mitmel pool, eriti aga Wirumaal, tuntud arwamine, et kolm päe-

ma enne ja kolm päewa pärast rukkimaarjapäewa on kõige parem rukkid
teha, kuna siis on konna suu kinni, sest
konn olewat kunagi ähwardanud rukki
põllud tühjaks süüa. Wirumaal walmistati rukkimaarjapäewaks uudseleib ja
keedeti kitseliha.

Lõikusekuu öö iseenesest on omapära

semaid öid. Ta pakub ilusa taewapildi.
Süttiwad taewa tuhanded tähed ja wiiwad pilguks ära mõtted maksetest mure
dest.

Lõikusekuul satume suure meteoori
saju piirkonda. See mältab keskmiselt
35 päewa.

Neil öil on mõimalik näha harulda
selt palju süttiwaid ning kustumaid tä
hekest laotusel. Ja tähelangemisel wõib
omale ükskõik mida soowida.

tulemusena Kurtna rüäwmõrtsukad, kes

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

GOODYEAR
autokummid

♦
♦

♦
♦
♦
♦

alati saadaval igas suuruses.
Kummi lappimise tarbed, kuuiiaagrid ja teised
igasugused autoosad.
♦
SOODSAD MAKSUTINGIMISED.

♦
♦
♦

Hans £111 Jõ&vls, Turupl. JV91
„Mis sa Miinis tegema hakkad?"

du Rhin. Mul on päris kenad ruumid:
neli tuba wanniga. Tänaw on ilus, plat

ütelda. Tema on abiellunud ühe wene

„Ma tahan mammile terehommikust
papiga, kes seal ametis. Wana oleks hea

meelega minuga sõitnud, aga tal on

*

Jda-kiirrogis, mis suure kiirusega
Miini ja wõlumaid Kesk-Euroopa pea
linnu tähistab, kohtasin neli päewa hil
jem jällegi Juette'i.
Tema istus kallistesse nahkadesse
maetult ja pärlitega ümbritsetult ühes
salongwaguni nurgas.
„Sa ei külastanud mind tookord, see
ei olnud sinust ilus. Aga kui sa minuga
ühes sõita tahad, siis on sinu jaoks plats

hommikul wara kahewõitlns ühe noore
mehega, kes „Perroquet'i" juures mulle
naeratas".

„Mis ou ta nimi?"
„Noorel mehe! „Perroquet'itt?"

„Ei, kuidas on „mana" mmi?"

„Ma ci tea. Olen ära unustanud.
Tal ou üks mana prantsuse tiitel. Aga
noormees, kes mulle naeratas oli wäga

kena. Ta saatis mind kuni siiamaani.

minu juures. Wana üüris kogu maguni

Kui sa oleksid warem tulnud, oleksid sa

minu jaoks".

teda näinud. Ma arwan, manale jääb
ta alla, sest mana on hea wehkleja.
Kahju!"
„Mis sa siis hakkad tegema, kui Mii

^Missugune mana?".

tis. Siin olen ma jälle; mina jõudsin

„Ma kohtasin temaga päew pärast

alles eila tagasi. Minu kogu warandus
on kolmkümmend franki ja kaks paari
pesu. Toredat amerikalikku pesu! Oleks

seda, kui sinuga rääkisin, ühel teeõhtul.

Ta kinkis mulle sadatuhat franki, mil
lega oma asju korraldada' wõiu. Peale

nist tagasi tuled?"

wäga kena sinust, kui sa mulle ettepaneku

selle üüris ta mulle meel kahetoalise kor

teeksid sinuga ühes lõunatada. Sa peak

teri Palais de Marbe'!/?

Wana rääkis mulle, et ta ostab koguni
mulle mõne music-halli. Siis lasen ene

/
i

Mõrtsukad Tiismus ja Pääsuke olid

Kuulsad

sid ka mind külastama: ma elan hotellis

sil otse wastu seisab Napoleoni sammas".

gimaija.

„Hakkan ühes music-hallis tantsima.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

sele kirjutada ühe morni, näiteks Edmonde Guy'l. Kaaslaseks wõtan Harry
Pilcer'i, samuti tüdrukuid.

Kui ma juba täht olen, ja rikas ja
meel mitte seitsekümmend mana, siis os
tan omale kn moe-maja wõi tee-salooni.

Wõi mõlemad. Eks ole kena? Kõik selts
konnadaamid peawad minu pilli järele
tantsima ja, kõik ajalehed ja pildiajakir
jad peawad olema täidetud minust. Kogu

aasta kestes peetakse minust rääkima
sama palju kui Clemenceau'st wõi egip
tuse püramiididest. Tore?"

.Ja siis?"
„Siis?"
„Mis teeb sa siis?"

„Siis lähen jälle oma Jacki juure
Texasesse. Ta on mulle kirjutanud, et
tal hästi läheb ja et farm head sissetule
kut annab. Ma rotilt talle kunstsõnnikut
ja siidisukki. Ja siis saan ma temalt, ime
ilusa, mäikse lapse. Arwatawasti blon
di...".

Nr. 21

„fl 1 u t a g u s e El u*

senini kasutasid maad rendilepingu alusel Jöhwi alewis
elawad käsitöölised aiamaana. Lepina aleiviaa lõped
1. mail 1931. a.

Alewil oleks tarwilik maad oma Piiridesse
saada.
1920 a. 1. maist on Jöhwi alewi
kaes põllutööministeeriumilt renbil osa

Jöhwi kirikumõisa maid. Maa audis
alewiwalitsus wälja alewielanilkudekäsitöölisteleh lellele maa ülespidamiseks

käsitöö kõrwal palju kaasa aitas. Ini
mesed on ostnud omale lehmad ja mõni
ka hobuse.

Rendileping põllutööntinisteeriumiga

lõpeb 1. mail tulewal aastal. Selleko

Illuka kirik õnnistati.
Rahwast oli nii Palju, et jumalateenistust peeti korraga kirikus ja
wäljaspool kirikut.
Kiriku önnistmine Jllukal pühapüewal 27. juulil, oli terwele ümbrusele
erakorraliseks suursündmuseks. Juba

Et maa kaotamine alewi käsi- ja

mitu tundi enne algust woolas inimesi
kokku jala ja hobusega, jalgratastel ja
autodel. Isegi 60—80 kilomeetri kau

päewatövlistele, kes nraad seni kasntanud, raskasti tunda annab, on arusaa-

vmnibuse. Kui pühitsejad — prof.

Alewielanikud jäüwad aga maast ilma.

daw.

Kawatsetakse samme astuda, et mi

nisteeriumist uuesti luba antaks maa
edasikasutamiseks. Selleks saadeti ühine
palwekiri ministeeriumile.

Jutluse unelt kantslilt pidas õp. Tall

õpetaja poolt oli hoiatuskiri saadetud,

õp. W. Kuljus — Illuka wallamaja

meister, aluseks Mõttes apostlite tegude

poolt ühes komiteega, kes kiriku ehita

raamatu jutustust algkogudusest, kus
walitses „üks süda ja üks meel" kõigi
mõtetelahkumiuekute juures (näiteks

kus räägiti missugune asjaolu ei lubawat
protestantidega koos kirikut pühitseda.
Sellegipärast wõtsid ka Jöhwi kogudusse
kuuluwad komiteeliikmed pidustusest osa

hid hüüdwad". Kirik oli wannikutega

Paulus ja Jakobns) ja isegi teataw

ja protestantide poolt lasti isegi puudu

wabal ohwrimeele! põhjeuew .Kommu
nism", sest „kõik tõid oma waranduse
apostlite jalgade ette". Samal ajal jut

nud, lähenema hakkasid, mängis pasuua-

tvor uue kiriku tornist „Ärkage, nii wa-

planeerib, mitte järele see tulewal aas
tal walla piirides elawatele käsitöölis

liikmete algatusel. Tahetakse samme
astuda nim. maa alewi piiridesse saa

tele käsitöökruntideua wälja jagatakse.

miseks.

kõne pidas prof. E. Tennmann proh-

gümilaasium jääb töötama enbifelt põüurnajandusharuga.

Koosolek pidi olema juba nädal warem,
kuid siis jäi ta pidamata kokkutulnute

Jöhwi gümnaasiumis lõpetanud, peawad

wähesuse tõttu. Ka 27. juulil peetud
koosolekule tuli osawõtjaid ainult 18.
Sellepärast ei olnud wõimalik ka midagi
kaaluwamat otsustada. Otsus tehti siis
humanitaarharu kasuks ja otsustati saata
ministeeriumile wastaw palwekiri, kus
koosoleku seisukohta gümnaasiumi tüübi
määramisel arwesse palutakse wõtta.

Kuna aga õppeaasta algus mölle
nädala pärast käes, siis waewalt enam
ümberotsustamist läbi suudetakse wiia ja

Need õpilased, kes kaks esimest klassi

lustas prof. E. Tenumanu wäljaspool
kirikut, sest suurem osa inimesi sisse ei
pääsenud. Lõpuliturgiat toimetasid kiriku

olnud nõus kirikut ühes protestantidega
õnnistama. Jöhwi koguduse juhatuse ja

ma t Jöhwi õpetajat Warikut elada,
rõhutades ja soowi awaldades, et lähe
mas tulewikus waen ja sallimatus wanameelsete laagrist kaob ja wõimalus
awaneb mõlematel wooludel ühise aate

wet Haggai sõna Põhjal „wiilnase

sees prvs. Tenumanu ja õp. W. Kuljus

templi au peab olema suurem kui esimese

ja wäljaspool kirikut õp. Th. Tall-

poole püüdmises sõbralikult koos töö
tada. Laiali mindi ülewas ja sõbralikus
meeleolus ja illuklased rõhutasid, et ei

ka „esimest tenrplit", mille omal ajal

Pärast jumalateenistust järgnes ühi

mäleta kaua enam nii ilusat päewa läbi
elanud olewat.

weneusulised wägiwallaga ära wõtsid ja
sinna asemele Kuremäe kloostri ehitasid,

wastastikuseid terwitusi öeldi. Kirik on

oma", waimukal wiisil meelde tuletades

rneister.

ne lõunasöök Illuka wallamajas, kus

Weneusnliste kong
ress Kuremäel.

Õhtul pidasid kõik kolm õpetajat
jumalateenistust Iisaku kirikus.

Pagari koolimaja ehitus ei edene.
A. Allas ütles ehitamiselepingu üles. Kalkulatsioonid olid

harus tahawad õppida, õppimist lähemas
linnas jatkama.

24 skp. algas Kuremäe kloostris n.n.
„ta!upoegade-üliõpilaste ühenduse" liikmetewaheline kongress, millest on osa

wõtjaid ligi kümnest wälisriigist —

Kolmandast klassist alates tulewad
gümnaasiumi kamasse põllumajandusli

Töö ikka wäljaaudmata.

Tschehhoslowakkiast, Prantsusmaalt jne.

juhul, kui nad tingimata humanitaar

kud eriained.

1. ja 2. klassi õppekawas on samad
ained, mis üldhariduslises gümnaasiumis, sellepärast neist klassidest humanitaar-gümnaasiumi astumine wõimalik.

Zõhwi näituse juhatus.
Waliti ava ta osakondade juhatajad
Jöhwi näituse eeltööd mi täies hoos

hataja Ew. Timusk, loomakaswatus-

Neil püewil waliti ära ka näituse osa

osak. juh. N. Simson, aiandus- ja mesin

kondade juhatused, kuna üldjuhatus juba

dus — Joh. Wiikow, metsandus- ja

warem walitud oli.
Isikutelt on näituse juhatuse koos

ja põllutööriistad — Aleks. Toomel,

seis järgmine:

turbatööstus — Aleks. Laansoo, masinad

Kongress on usulist laasi. Peeti rida
loenguid ja referaate.
Käesolewa nädala lõpul j8i.!•;* juba
oja kongreslasi tagasi.

Piiblipüha.
10. augustil peetakse Jõywis piibli
püha. Samal ajal korraldatakse ka näitemüük. Jöhwi koguduse nüitemüügid
on ikka hästi õnnestunud.

Möödunud aastal saadi sisMnleiud
250.000 senti. Nüitemüügi sis^uilet lä
heb elektrikütte ja -walgustuse sisseade
kulude katteks.

jand. saaduste ümbertöötamine ja wälja-

abi N. Simson, büroojuhataja Hans
Lill, abi N. Wildenau, kassajuhataja

rveokaubad — Oskar Hallika ja Rinaldi,
hooned ja ehitused — Jaan Okas, töös

sJžcü päewil selgus, et piiriwalwe-

Aleks. Toomel, abi Ant. Toomel, auhin
damise juhataja jsk. agr. Ew. Timusk,
rvalwe- ja korrajuhataja Aleks. Danilewsky, abi A. Leitsurann. Wäljapanekute asetuse juhataja Ew. Timusk, abi
Rud. Lallo.

tus — Ruuben Wildenau, käsitöö —

hataja on agr. Luha.
Näitusele ülesandmise wiimane täht
aeg on 17. august.

walitsuse majaudusosakomla endine wa-

nem kirjutaja Richard Jurna on kõrwaldanud tema kütte usaldatud rahadest
4.943 krooni 50 senti, mis kuulus piiriwalrve Tallinna jaoskonna üleajateeni
jatele. Selle summa olid üleajateenijad
maksnud Jurna kätte kauplustest järel
maksuga wõetud kaupade eest. Richard
Jurita wõeti wahi alla ja paigutati keskwaltgimaija. Juurdlust raharaiskamise
kohta toimetab kaitsewüe kohtu-uurija.

mivaftibiid toruitavad Harva vabriUu voolu.

Ehitatakse elektriliin Piki raudteeliini.
Kreenholmi puuwillawabriku walit- Narwa elektrit kawatseb hakata tar-

sioonid, mis öeldi täpsed olewat. Selle
pärast siis wõttiski A. Allas majaehituse
enese peale, mille eest pidi saama ligi
10.000 kr. Lepingu kautsjooniks maksis
A. Allas sisse 25.000 senti ja ligi 5.000
senti tempelmaksu.

Lähemal arwestamisel leidis aga
ettewõtja, et plaanis ettenähtud kooli

Et maja ehituse lõpulewiimine kokku
lepitud tasu juures kahju oleks toonud,

loobus A. Allas ehitamisest, paludes
wallawalitsust tagasi maksta kautsjoni.

Seda aga wallawalitsus el teinud. Ta
gasi maksti ainult tempelmaks.

Käsiraha tagasisaamiseks andis A.
Allas kaebuse kohtusse. Otsus oleneb
muidugi sellest, kuiwõrd kooskõlas oli
eelarwe ehitusplaauiga. Kui ehituseelarwe, mida kui täpset kuludesumma kawa

maja läheb rohkem maksana, kui juures-

näidati, tõesti niiwõrd lonkas, et ettewötjatele ehituse kuludest walepildi an

olew ehituseelawe seda näitas. Ehitus

dis, siis on käsiraha tagasinõudmine

ettewõtja arwestas aga wiimasega.

õigustatud.

Möödunud aasta näitemüüt kattis

kalaasjandus — N. Simson, põlluma-

Tegelikkude tööde wõistluste osak. ju

Mõni nädal tagasi wõttis Pagari
koolimaja ehituse oma peale Jöhwis
elaw ehitusettewõtja A. Allas. Maja
plaanil olid juures ka kulude kalkulat

poole wõlgadest.

Üldjuhatus: esimees Joh. Tõnisson,

Jul. Toinbach, majapidam. kursused —
Ant. Kaal, ühistegewus ja kirjandus —
J. Michelson.

puudulikud.

Soomest, Lätist, Leedust, Saksamaalt,

Pnriwalwe kirjutaja kõrwaldas 5Ö0Ö kr.

Osakondade juhatused: 1) põllutöö-,
taimekaswatus- ja maaparandusosak. ju

mõlemate tegelasi kuulus. Õnnistamiseks

E. Tenumanu, õp. Th. Tallmeister ja

gustest nurkadest ilmus täiskiilutud

Wolikogusse on küsimus toodud ühe osa

Jöhwi ühisgümnaasiuumis õppiwate

osas ja on mõeldud mõlematele kogu

ei saadud aga kokkulepet, sest kon

riigimaamõõtja kohapeal, kes maa uuesti

laste wanemate koosolek peeti 27. juulil.

dustele, mispärast ka ehituskomiteesse

sistooriumi ja Jöhwi „tõsiluterlased" ei

lorras on muuseas nim. maa küsimus.

Lastewanemaid oli wähe koos.

Iisaku ja Jöhwi kihelkondade piiri-

kus Jumalat üldse enam ei teenitu ei
„sellel mäel ega Jerusalemmas", waid
„waimus ja tões", sest lõpulikult on
akti, millesse koori laule oli põimitud,
toimetasid kõik kolm õpetajat, ja siis
algas PeajumalateenistuS armulauaga.

kaunistatud ja jumalateenistust ilustas
peale pasunate weel illuklaste laulukoor,
kes mitmed laulud wäga maitse- ja kõla
rikkalt ette kandis. Laululehed olid walmistatud uue kiriku pildiga, Pühitsemis-

(Gümnaasiumi asjas ei saadud
lõppotsust.

ja wälja jõudes „wiimase templi" juure,

Inimene ise jumalatempel". Pühitsemise

haselt peab alew maa põllut.-ministeeriumile tagasi audma. Praegu töötabki

Eelolewa wolikogu koosoleku püewa-
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Spordivõiftlufed tarakulel.
Pühap. 27. juulil peeti Tarakusel esi-

hulgast 4 mänguga.

5 min. 24 sek.; teiwaskaugushüpe V. Nii

Tagajärgedest, eriti jooksudes pais
tab silma 100 mtr. halb tagajärg, mis
liigne ka algajaile, kuna 6 klm. ratta
sõit murdmaal sellewastu andis hea ta
gajärje. Wõitja on ka waremaltki rat
tasõidus kohale tulnud. Wõistluste kor

ne 5 mtr. 73 sentim.-, 6 klm. rattasõil
murdmaal Lembit dtiine, aeg 18 niin.
19 sek.; kornbineeritud takistusjooks
Ed. Kallo, aeg 2 min. 6sek. Kurnikaikas

raldus jättis soowida.
Õhtul peale wõistlusi korraldas koha
lik tulet. ühing spordiplatsil tantsuõhtu,
kuhu rahwast oli kokku tulnud keskmiselt.

inesi stpordiwõistlusi. Esimestele kohtadele

tulijad saawutasid tagajärgi järgmiselt:,
ja said auhindadena hõbe rinnamärgid:
100 mtr. jooks Meinh. Laud, aeg 15 sek.',

1500 mtr. jooks Meinh. Laud, aeg

tuli wõitjaks Joh. Hallil 10 osawõtja

Wene kabel Narwas

Lõhe Tarakuse veeühingus.

lammutatakse.

Koosolekutel pole ühtmeelt.

llletõrwatud Narwa wene kabeli lugu

suse ja „Kiwiõli" aktsionääride wahel oli witama weel inglaste õlitehas Kohtlas.
läbirääkimine, mille tulemusena jõuti Liini ehitamisega alatakse lähemal ajal.
kokkuleppele, et elektriwoolu kaewandu- Suurenr elektrijõujaam läheduses on
sele hakkab andma Kreenholmi puuwilla- Kvhtla-Järtve riiklikul põlewkiwi-kaewabrik. Selleks ehitatakse elektriliin pi- wandusel, mis senni täitis ümbruse

on jõudnud nüüd juba lõpp-punkti.

Tarakuse weeühingus on üksikute lii- kohapealsete tegelaste loobumise tõttu),

Narwa liurtatvalitsus, kes senini erapoo-

kuti raudteega „Kiwiõlisse". woolutarwituse.

gete vrnawaheliste intriigide tõttu seisu- Koosolek muidu, waatamata õrnemakord kujunenud niisuguseks, et ei leita soo osawötu peale, kujunes, nagu juba
omast külast enam ühingule asjaajajat, paar eelmistti, äärmiselt lärmirohkeks.
Asjaajajaja palkamiseks waljastpoolt anti Kraami kaewamistööd, mis wäljaanjuhatusele ivolitus wiinrasel peakoosole- tud tööliSnhiugule, edenewad. rahulda-

läbirääkimisele, et wastawat kokkulepet
leida kabeli lammutamiseks.
Kabeli tõrwajate selgitamiseks kestab

Kõnnu lahinguväljale püstitati
mälestusmärk.
Kaitseliidu Mustwee malewkonua 5-es aastapäew.
27. juulil awati Tormas, Kõnnu lahiuguwäljale püstitatud mälestusmärk.
Selleks suurpäewaks olid külalistena ko

hale ilmunud 2-se rüg. ülem kolonel
Oinas, kaitse-liidu peastaabist major
Parts j. t. Mälestusmärgi awas kaitseniinistri nimel kolonel Oinas. Kõnnu
lahinguwälja ja mälestusmärgi pühit
ses ja õnnistas Torma õpetaja A. Kuu
sik.

Päewakohaste kõnedega esinesid küla

lised ja kohalikud seltskonnategelased.
Keset aktust tabas Kõnnut tugew wihmahoog, kuid see ei takista kõnelejaid ega
hirmuta ka rahwast.
Wäga selge pildi toob ette olukorrast,
milles wõideldi 12 aastat tagasi, Kõnnu

lahingust osawõtnud kaitseliitlane W.
Nakar. Lahingu wõtsid wastu kohalikud
kaitseliitlased, langenud kangelase Kuper-

jcmowi juhatusel, lahingut peeti wäga

puudu!ikude relwadega, ja tihti päris
ilma laskemoonata. Kõneleja mäletab
meel kohti, kus hakati waeulasele wastu,

ühes taskus 3 padrunit ja teises taskus

liwi, ainult suur armastus isamaa
wastu oli kõige tugewamaks relwaks sel
korral.

Kõnnu lahing oli 18-dal dets. 1918
aastal, lahingus said 2 eestlast surma.
Mälestusmärgi lahinguwäljale püstitas
Mustwee malewkouna Torma kompanii.
Mälestusmärk on wäljaraiutud raudkiwist 'ja kanriab pealkirja: „Seisa waikideS, ründaja, selle samba ees palwega.
Siin on Eestile püha nraa, waikselt pea

paljasta! Eesti Wabadussõja Kõnnu
lahirrg, 18 dets. 1918 a.".
Mälestusmärgi arvamisega peeti ka
ühtlasi, Mustwee malewkouna 5-dat aastapüewa, milletõttu oli kogu malewkon-

na paraad Kõnnu koolimaja juures.

leturra lasi sündniusi arerteda, wõttis
nüüd lepitaja osa omale.
Lirtnawalitsus asub otsekohe kabeli

omanikuga — Suameuje kogudusega,

kul, mida protokolleeris naisisik (kõigi Walt. 4:: W.

juurdlus. Seni on üle kuulatud üle 20
isiku, kes aga Pole süüdlaste selgitami

si rogislrssrilrucl.

seks mingisugust olulist seletust suutnud

F^õhiKiri ei selgita küllalt uut usku.

anda.

Tallinnas elutsewad riigikoguliikrned

Taarausu, wõi nagu nad ise seda
nimetawad „Hiie" põhikiri on jäetud

mitropolit Aleksander ja piiõkopp Joartn
Narwa kabelitõrwamise asjus siseministeeriuini jutul. Samuti käis sisemillistri

registreerimata. Põhjusena tuuakse ette
põhikirjas leiduwad puudused, kuid pealniseks koniistuSkilvikü on aga Taaratar-

jutul Narwa wenelaste delegatsioorr.
Paluti äärmisi abinõusid tarwitusele

tade kirjade puudumine. Usuühingute

rohkem kui kaugel sellest, mida mõiste
takse tõeliselt usu nimetuse all. Peale

seadus aga nõuab, et usuühingu põhikir

selle on teisigi tomisttlsi.

23. skp. käisid „St. N. Listoki" teatel

wõtta, siiüdlaste paljastamiseks.
litiiiiiiiiHiiiHiuiiiifiHtiHiiiiiiiiitnfiintiižimiimžimutiiiiiininfi

jas oleks tähendatud ühingu õpetuse
alus, rnida ei sisalda aga „Hiie" põhi
kiri.

Puuduwad taaratargad ja nende
kirjad. Ka pole sundulikkude usuliste
talituste kirjeldust. Eelnimetatud puu
duste tõttu on kawatsetud usk „Hiis"

Taaralastel on wõimalus ministri
otsuse peale ühe kuu jooksul edasikaewata
riigikohtusse.

Lugege ..Alutaguse Elu“!
«uni mi— ■■■inini i rrnwMiMiaiiiiiTitiinmriiii n

Paraadi wõttis wastu kolonel Oinas,

Veel üks üoiniisl W!»

lahkus ta 1925. aastal. Kommunistide

Hiljuti wõeti poliitilise politsei poolt

nud „Mopri" abirahade wäljajagajaks.

ju. aridis üle malewkouna pealik Krau-

wahialla Viiiua Helldriksou, kes 45 a.

sele toetused mälestusmärgi korras
hoiuks. Terwitustelegrammid aasta-

wana. Pärast Katarina Padriku tabamist
selgus juurdlusel, et Nciina Hendrikson

päewa puhul olid saatnud kaitseminister

O. Köster, admiral J. Pilka, maawalit-

on seisriud ühenduses põrandaaluste kom
munistlikkude tegelastega.

sus j. t. Lõpuks oli naiskodukaitse poolt
korraldatud pidulaud, kutsutud külalis
tele Kõnnu koolimajas.

Aiiina Heudriksou oli ametis aastaid
tagasi Nõukogude Wene saatkonnas Tal
linnas teenijana. Saatkonna teenistusest

põratldaalltses organisatsioonis on ta ol

Tee-ehitus Jöhwi alljaama
juures.

Juba keivadel algas teeparandus
Jöhnn alljaama juurest mövdanlinewal
Narwa inaanteel. Jätkatakse killustikuteed umbes Vt kilomeetri pikkuselt Toila
poole. Samuti ehitati uus sild.

Hr. 21

«Alutaguse E Tu
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Põllumehed!

Hooajaks
koQale Jõudnud

Tsak raudäkked, „Husqwarna" õmblusma
sinad, Inglise, Rootsi ja Saksa vabrikute

Rootsi ..Westeras" /a ..Glorla" vllfa-

peksumaslnad kõigis suurustes Rootsi
S. K. F. kullaagritel.

paremad jalgrattad.
Kõikide masinate eest üheaastane vastutus,

itk# ,:4- i s; .

Ameerika ..Stower”, ..Herkules".
Raani „flerkules". Soome „Tyko^

Bruks" peirooleumlmootorld.
Cadust alail saadaval: ..Westeras"

Hooajaks
ko&ale Jõudnud

iga rikkutud või kulunud osa vaf)etakse

.J Ä.*ii •

uuevastu tasuta.

Järelmaksu tingimised väljaspool

vilfalõlkajad, Westeras ..Aktiiv" fa
..Glorla" ro&unltifad, ..Aktiiv" too

võistlust.

•Ä-sV

K-M. Anton Villberg Tallinnas,
Estonia puiestee N§ 13 Tel.lõ-51.

*****

remad Saksa ja Rootsi künniadrad, Tsik-

Jõfivi osakond, Turupl. JW 1 (Krediit Panga majas) tel. JT§ 4 ja 79. Ju&ataja: Hans Cill.

Jõhvi kiriku elektrikütte ja valgustuse sisseseade kulude katteks korraldatakse

NAITEMUUK
Näitemüük on PilBLIPÜHAL, 10 augustil 1930 a. kiriku õues. Annetuste hulgas on väärtuslikke

asju ja väga kenasid näputöid. Rikkalik einelaud. Pasuna ja laulukoori ettekanded.

Näitemüügi algus kell 1 p. I. Koguduse juhatus
Näituse osakonnad:

7. Põllumajandussaaduste ümber
töötamine ja väljaveokaubad.
parandus.
8. Hooned ja ehitused.
2. Loomakasvatus.
9. Tööstus.
10. Käsitöö.
3. Aiandus ja mesindus.
4. Metsandus ja f-lihatööstus.
11. Majapidamise üksused.
5. Masinad ja põllutööriistad.
12. Ühistegevus ja kirjandus
6. Kalaasjandus.
13. Tegelikkude tööde võistlused.
Ülesandmist võtavad vastu Jõhvi Põllumeeste Seltsi sekretär H. Lill, Jõhvis
Turuplats Nr. 1. tel. 4 ja Jõhvi jaosk. agr. E. Timusk, Kooli 1.15, tel 74. Matus.

NSITUS
põllumajanduse, tööstuse
VIRUMAA

1. Põllutöö, taimekasvatus ja maa

Jõhvi Põllumeesteseltsi korraldusel

ja kaubanduse

Jõhvis, 23—25 augustini.
Ülesandmiste tähtaeg lõpeb 1T aug

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ i

Jõhvi jsk. arst

i

Vasavere vabat. tuist, ühing peab
pühapäeval, 3. aug. s. a. Rausvere
külas Jõhvi-Kurtna tee ääres
Raabuse männikus

♦
♦
♦
♦

Häädel

1

♦
♦
♦
♦

SUURE J tamise hooajaks J
METSAPEO t ‘oomasjahu. Z
£ soovitan rukkipõldude ja heinamaa vae- £

KONTSERT ja TANTS.
Algus kell 14. Pääset. 25 senti.

Keemiline
riiete puhastus

kaalisoola ja
tschiilisalpeetrit.

A. VILLERS,
Jõhvis.

Trügin klants- ja liht pesu. Töö kiire ja korralik.

■■
■ Jõhvi asunduses müüakse
>W väiksemal ja suuremal arvul

■ aiavaarikaid.
■ Küsida tel. 23.

OSTKE ÜKS NEIST 01WALISIST JALGRATTAIST:

Muua

WANDERER, DIAMANT, HOP-

PER, SWIPT! KERGE OSAMAKS

KIRJALIK WASTUTUS.

musta-kirju

LIER & ROSSBAUM
TALLINN, WIRU TÄN. 7-A TEL. 483-34.

vanadus 2V* aastat.
♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦+♦«+♦ jõhvi vallas, Puru kulas.

Tapeete ja horde f Juh. Taal.

Üle lOO erlmusiri jlVclS
I 611
I on juba tellitud ajaleht?
Kes aja- või rahapuudusel
Soome seinapappi JI kõige
kohasemaks leheks
O päevalehti ei loe, sellele on

EAPEETE JA B0RDE1D,

igas paksuses ja kõiksugu paberikaupa ostate soodsama hinnaga

lillevaase ja kantselei tarbeid
kõige suuremas valikus

..VIKERKAAR"

soovitab

JÕHVIS, TÜRCJ PLATS 3.

üiitllSM õpetajate Ühingu
raamatukauplus
Jõhvis.

WWWWWWWWW WWW'
Vastutav toimetaja: R. Wildemm.

Kõnetraat Jõhvi Xa 26 ja 27

KUB, SIIS TÄNA WEEL

Hinnad aietes 20 s. ruli ja kallimad.

Vabriku tän. nr. 5 (Pardu majas)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Väljasõidud iga! ajal.

suurem valik 1930 a. mustrid. * HW ■■■ ■■

Puhastan meesterahva ülikondi ja naisterahva riideid.

Pauliine Augijärv

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Toila apteegi ruumes.
(Elisjevi suvila Xa 2).

PALJU! TAHA
TE WÕTTA LU
MEST MIS TA PA

♦

superfosfaati,

Kõnetunnid Toilas
iga teisipäeval ja reedel
kella 2—3.

MINUT
KAOTUST
TÄHENDAB

r mahsmingimustei r

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Dr. Herm. LaM

raamatu-, kirjutusmaterjali ja muusikariistade äris,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

M. Minis'e trükk, Mrwas, Rahu t. 15.

♦

♦

sündmustega,

♦ 1 Illil lilliI illlililllllllllllllHliiHl^^^^^^ 1

1 krooni eest

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Vajatakse keskealist korralikku

teenijat,

♦ «ALUTAGUSE ELU." LugeX des kohalikke lehti, oiete
J alati kursis oma ümbruse

kes keeta oskab.
Küsida s. I. t.

võite saada kuni aasta lõpuni
huvitavat lugemist kodunur-

gast ja kaugemalt tellides

«Alutaguse Elu". - «Alutaguse
Elu maksab 1. augustist kuni

aasta lõpuni l kroon. Tellige

lähemast posti asutisest ehk

talitusest, Jõhvis, Turu pl. l.
iitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuii

Väljaandjad: H. Li, ja «. Lepil.

