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Jõhvi näitusele!

»

Täna kell 1 avatakse I
Jöltvi iilevirumaalise
ulatusega näitus.

Väljapanekuid Virumaalt ja ka üle riigi.
Näitus on Jõhvi põllumeeste seltsi 30 a.

24 aug., pühapäeval, on näitus avatud
kella 9 homm. kuni kella 8 õht.
Esmaspäeval on näitus avatud k. 9—3 p.l.

Olgu lerwitatud edaftmmejad!
Praeguse arenemise keeris hakkab
ikka rohkem ja rohkem haarama maad.
Tehnika pööraste saawutuste suunaline

korraks. Osawõtt wäljapanekute poolest
on juba tõotanud hästi õnnestada. Suu
rel armul on lubatud tulla mõistlema.

maim wõtab paratamatult kohta ka maal.

Viidagu näituselt koju hoogu ja
püüet. Neid on tarwis. Palju on ära

Tuleb tõsta tootmishulka, et wääri-

liselt ära elada. Tuleb luua uusi saawutusi. Näitusel on siin ülitähtis koht.
Ta o« teenäitajaks, hoo andjaks. Ta
arendab mõistluft. Ja rvõistlus miib
edasi, suur jõud peitub temas.

Ja tullakse oma saawutustega ühi
selt kottu. Antakse jällegi käed ühisel
ettewõttel. ühine laulu- ehk muu ilupidu mõjud hooguandwalt, ülendawalt.
Näitus on ühtlasi ka pidu! Peomeeleolu ou selle tunnistajaks.
Jõhwi tullakse kolmandat korda kokku.

Sedapuhku üle Virumaa. Esimesel ja
teisel korral ei puudunud hoog ja wai-

teha. Maaelu tuleb korraldada ümber.
Ärgu mõeldagu selles ümberkorraldami
ses mingit rewolutsioonilist ümberkorral

damist. Samm-sammult tuleb minna
edasi.

Ärgu kahanegu maa hing, waatama-

jaamas.
Purustati aknad ja lambid.
Esmaspäewa õhtul kella 9 ajal, kui
Waiwara jaamas jaama lampe puhas
tati ja üht lampi põlema süüdati, plahrvatäs see. Plahwatuse jõud oli niiwõrt
tügew, et purustas mitu lampi ja akna
klaasid. Edasi tekkis plahwatusest tule
kahju, kuid see kustutati koduste abinõu

dega. Lampidepuhastaja raudteelane
pääsis ehmatuse ja tõsisemate wigastusteta. Plahmatus tekkis petrooleumigaaMt.

Külastage
Jõhvi näitust.

see selts on

•••

Jöhwi Põllumeeste Selts on olnud suure tähtsusega organisatsioon.
Jooni s e 11 f t 30 aastasest teg w u s e s t.
Küesolewal aastal wõib Jöhwi Põl

täitja Tallinnas). Balloteerimise läbi

lumeeste Selts oma 30-aastnse tegewuse
peale tagasi waadata.

moodustati uue asutatud seltsi eestseisus.

Paar kuud hiljem peeti ära seltsi

Seltsi Presidendiks sai Alsred von Baer,
kuna Aleksander Saar abipresidendi ko
hale jäi. Teised eestseisuse liikmed olid:

„tawalme" koosolek, mille awas abipresident Saar, kes seltsile head edu soowis
ja põllumeeste seltside tähtsusele ja ees
märkidele tähelepanu juhtis.
Ei saa ärainärkimata jätta, et samal
korral abipresident pidas wäga tähtsaks
asjaolu, et „suuremaa põllumehed" s. o.
mõisnikud seltsi liikmeks on heitnud ning
heaks ou arwanud seltsi heaks töötama
hakata." Kuidas selle „seltsi heaks" töö
tamisega tegelikult asi oli, seda näeme

Ei ole seepärast üleliigne heita pilku
minewikku, seltsi asutamisaastaisse ja
jälgida nimetatud lähtekohast seltsi tege
mast kuni käesolewa ajani, äramärkides
sealjuures seltsi tegewuse tõusu ja mõõna
haripunkte.

Jõhwi Põllumeeste Selts asutati 21.
mail 1900 a. Jõhwi alewis, tolleaegses

Jüri Jbrus (kirjatoimetaja), Hans Saar
(abi), Rurik von Wetter-Rosental (kassa-

hoidja), Juhan Suudan (abi), siis weel

Mart Otto, Jakob Klettenberg, Jaan
Pärtel ja Peeter Talts.

ta tehnikale, mis hingele näib olewat
waenlaseks! Olgu siiski hinge, waatamata tehnika külmusele. Maa töö on
masinate läbi muutunud hingetumaks.

karskuse seltsi ruumes, kuhu nimetatud
püewal ilmus 28 isikut.

põllumehed, ttenbe seas kaks aadlikku—
mõisaomanikku, kuna ülejäänud olid wa-

Masinaid ei tohi aga sellepärast wihata.

Koosoleku juhatajaks waliti Järwe
walla sekretär (praegu notari kohuste-

bakutselised: wallasekretär (Jbrus), ma
jaomanik (Klettenberg) ja ministeeriumi-

Vaid peab armastama ilu. Andku
ühised peod hinge rohkem ilutunnet.
Sellest on puudus. Kodu tuleb muuta
kauniks oma kätetööga. Vääriline kodu

annab uut tööjõudu. See ilu wõimust
ammutatud jõud aitab ületada töüwae-

wa. R. H.

mustus. Soowime seda ka kolmandaks

Plahwatus Waiwara

Näitusele pääs 50 s.

Näitus avatakse 23 aug. kell 1 p. 1. ja on
avatud kuni kella 8 õhtuni.

ZõHwi näitus kutsuv.

pealtwaataja osaga leppinud.

alkoholiste jookidega

tegevuse juubelinäituseks.

Viidagu hoogu ja tahet!

Põllumees peab lööma peaaegu esirin
nas kaasa selles ründamiskäigus. Se
nini on põllumees meeleldi ikka rohkem

Näitusel einelaud

Torm antis mehi
Pühapäewa öösises tormis hukkus
Rauna-Pungerja jõesuus üks lodi ja mi
tu pargast. Lained peksid need wastu
kallast, kus pargased pilbastusid. Ühel
pargasel asusid töölised Määsin ja Nikiforow. Pargase minnes ümber kukkusid
mehed mette. Kaldal nähti küll õnnetust,

kuid appi ei saadud tormi tõttu minna.
Mehed pidasid lainetega meeleheitlikku

wõitlust, kuid Määsin wäsis ja wajus
põhja, kuna Nikiforow kaldale pääsis.

Määsin oli pärit Tartust ja pere
konna inimene.

Hooajaks
kojjale jõudnud

Asutajaist olid kuus isikut tegelikud

(Järg 2. lehek.)

| Tähelpanemiseks |
{ lugupeetud kaubatarvitalatele! J

i Kõigi minu äris olevate kaupade pealt, i

• 23 augustist kuni 28 augustini i

9 iga ostjale 10°/o hinnaalandust. 9

§ K.-m. A. SCHHIDT. Jõhvis, Narva tänav 4. •
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Hooajaks
koijale jõdnud

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

'Rootsi „Wesieras" ja „Glo ra" vilja-

peksumasinad kõigis suurustes Rootsi

paremad jalgrattad.
Kõikide masinate eest üheaastane vastutus,

S. K. F. kullaagritel

refjad Saksa ja Rootsi künniadrad, Tsik-

eespool.

••••••••••••••••••••••••••••••••

l*õllu me õed!

Ameerika „Stower", „HerKules
Raani „Herkules". Soome „Tyko^
Uruks" petrooleumimootorid.
Ludust alati saadaval: „Westeras"
vilfalõikajad, Westeras „Aktiw" ja
„Gloria" roõuniitjad, „Aktin>“ loo-

kooli juhataja (Talts).

iga rikkutud või kulunud osa vahe takse
uuevastu tasuta.

**){
i'.r r-aiifŽfe iit - f Atkr '

Järelmaksu-tingimised väljaspool
võistlust.

K-M. Anton Villberg Tallinnas,

Estonia puiestee Ms 13 Tel.lõ-51.

JõJfrvi osakond, Turupl. JWsl (Krediit Panga majas) tel Ms 4. ja 79. Jufjataja: Hans CHI.
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Ankeetlehtede saatmisega
tuleb rutata.

See sells iii algatajaks ja ülilaiaks...
Joo>i Jõhwi Põllnm. seltsi 3«-aastasesjt tegewust.

Wastasel korral kaob wilja müügiwõimalus riigile.
Wihm ja liigwesi wiiwitasid rukki
kokkupanekut. Seepärast on saabunud

tamasti saadetakse suurem osa ankeetlehti wallawalitsuste kaudu.

majandusministeeriumile ka täidetud cm*
keetlehti mähe. 1. septembriks tuleb siiski

Kõige suurem wiljapakkumine oli
ühest Tartumaa talust — 2500 puuda.

aga kõigil põllupidajail Oiljapakkumised
esitada. Wastasel korral kaotab põllupidaja müügi Võimaluse.

Kõige wäiksem pakkumine oli 18 puuda.
Soowiawalduste esitamise tähtaega
pikendatakse arwatawasti mähe. Kuna

Senini on saabunud kõige rohkem
wiljapakkumisi Tartumaalt. Kokku on

paljud talupidajad tahawad müüginnljaft lahti saada just septembrikuus, siis

ankeetlehtede arw ikkagi wähene. Arwa-

ei peeta kohaseks tähtpäewa siiski kuigi
palju pikendada.

NMU vainuM miim rõskeks
Inglismaal kaswawad tagawarad.
Inglismaale ja Saksamaale Või-

augustil» kuid see tähtpäew möödus ühen

müügi Võimalused muutuwad päewastPäewa raskemaks. Mõlemas maas walitsewad majanduslised raskused ning

duses Saksa-Soome kaubalepingu alles
jäämisega. Kuna alandatud toll maksma

töötute arw kaswab järjekindlalt. Sel
lega Väheneb Või tarwitajate hulk ja
kaup jääb ladudesse. Wiimaste andmete

arwatakse paari-kolme kuu peale ühen
duses sellega, mis saab Soome kaubale
pingust Või erileppest Soome Või sisse-

järele on Inglismaa ladudes 1,s—1,s

wedamiseks Saksamaale.

jääb, on esialgu teadmata, kuid seda aega

miljonit kasti Võid. Igas kastis on

Eesti Võid praegu ladudes ei ole.

pool tsentnerit, s. o. 50,8 kilo. Sarna

Nii on Londonisse saadetud Või läinud
tarwitajate kätte. Ka Tallinna ladud on

seid tagawarasid pole seal Varemalt ol

nud. Kuigi hinnad Inglise turul tub
listi on langenud, ei ole tarwitamine
tõusnud ostujõu langemisega. Sama
maksab ka Saksa kohta, kus ebaselgust

tühjad. Tallinnas on kontrolljaamas
Viimasel ajal õige palju Võid Praagi
tud, kuna Või hallituse all kannatab, mis

sünnitab meel wõitolli küsimus. Kõr

on iga-aastaselt augustikuu nähteks.
Eriti tunduw on see sel aastal, kus il

gendatud toll pidi maksma hakkama 3.

mastik niiskem harilikust.

Toila Piimaühingu peakoosolek.
Ühingu esimese poole tegewus edukas.

Ähing ristiti Jöhwi Piimaühinguks.
Toila piimaühing pidas oma era

ühingu rahasummade hoiule paigutamise

korralist peakoosolekut 17. skp. Jõhwi
tulet. ühingu saalis. Koosolekut juha
tas A. Toomel, protokollis M. Kukkur.

küsimus. Selle kohta Võeti Vastu A.
Tõnissoni poolt üles seatud otsus —

1930. a. esimese poole tegewusaruan-

dest selgus, et ühing sammub tegewuse
laiendamise suunas. Wõi toodangu tõus
oli möõd. aasta esimese poolega Võrrel
des 20%.

Wõihinnad olid tänawu aga möödu
nud aastast tunduwalt madalamad —
30—40 s. kg-lt. Seepärast pole Võima
lik läbi saada seniste tööstuskuludega.
Sellest oli tingitud ka täiendama eelarwe esitamine. Peakoosolekul otsustati
edaspidi raswaüksuse eelarwe kohaselt

töötada. Toitluskuludeks lubati 28 s.
raswakilogrammilt.
Kodukorra wastuwõtmine tekitas ela-

ühingu juhatus Võib hoida rahasumma
sid oma äranägemise järgi, kuid soowitawam on neid paigutada ühistegelisse ra

haasutusse. Kodukorra kõik 92 punkti
Võeti Vastu.
Liikmeksastumise küsimus Wirumaa
piimaühingute keskseltsile otsustati jätta
järgmise peakoosoleku otsustada.
Ühel häälel otsustati muuta

Toila piimaühingu nimetust
Jõhwi piimaühinguks.

Kuna ühing asub Jõhwi lähedal, on
uus nimi palju sobiwam.

Läbirääkimiste ajal sõeluti ühingu

waid läbirääkimisi. Tulipunktiks oli

tegewust.

Lohusuu silla ehitus edeneb.

mille tõttu alussambad ehitatakse 6 mtr.

Tartu maawalitsuse poolt ehitatama
Lohusuu raudbetoonist silla ehitus ede

sarvisse.

pikkustele palkidele mis taotud liiwa ja

ssähklaid rohkesti.

neb. Juba kerkiwad silla alussambad,

Tänawu üle hulga aja on jällegi

mille weepiirkonna osad Väljastpoolt te
hakse sellekohastest Väljaraiutud raudkiwidest. Kaewamisel ei saadud silla sam

Pähklarohke aasta. Et osa pähklaid juba
küpsenud, on korjamine pähklarohketes

maste aluse jaoks kõrvemaid kihte kätte,

metsades hoos.

Nr. 24

(Algus 1. lhk.).
Alles kolmandale koosolekule, mis

siga ühiselt korraldada ja nende seltside

ära peeti septembrikuul, ilmus president
von Baer, kes oma kahetsust awaldas, et

ilmusid Jõhwi ühisele nõupidamisele ko
haliku põllumeesteseltsiga. Samal ajal

tema seltsi esimeheks on Valitud. Ära
ütlemise põhjusena tõi nimetatu ette as
jaolu, et kauguse tõttu on temal „raske
ja Võimatu" seltsi juhtida.

esitajad (M. Sorro, Karafin ja Räga),
pöördus Jõhwi Põllumeeste Selts üles
kutsega ka suurpõllupidajate poole, kuid
Viimastest ei saadud mingisugust teadet

Meste.
Maa hing on see. See hiiling, mis
haarab tugewasti ja nagu kramplikult

hoiab oma ohwrit. Maa hing hoiab

Haridust ja arenenud põllumeest on

meil Vaja. Siinkohal ei hakka kirju
tama, mis Võiks haridusega teha põllu

maa last. Hing ripub põllus, metsas,

kultuuri tõstmise alal. Kuid haridus

loomades. Kui ollakse sunnitud millestki
neist lahkuma, siis lüüakse nagu haaw

aitab tõsta maa seltskondlist tasapinda.
Olgu maal kas wõi mingisugune akadee

südamesse.

miline maaseltskond.

Kui maa! on Võimalusi inimwääri-

Haritud kodanik mõistaks olla Vaba.

liseks äraelamiseks, ehk kui neid Võima

Ta ei laseks end juhtida. Must uhm
peab Vähenema. Selle uhmi õied on

lusi on Võimalik luua, siis on raske
maalt lahkuda. Kuid noor läheb kodust
siiski ajutiseks ära. Läheb omandama
haridust ja käima noorusetuhinas tuulte
ja pilwede järgi. Sealt kutsub teda kas

ilmunud Karksis ja Kolga-Jaanis. Maa

wõi ajutiseks tagasi maa. Lõpulikult

soetama ja „ kindlat" Valitsust toetama!

sidemeid kodukohaga katkestada ei suuda.

Wõõrastaw ja arusaamatu on nende

Mi puhuwad talle ninamehed. Laene
tuleb tasuda, kuid hoolega, mitte polii
tikaga", wiljaturgude soetamine on Va
litsuse ülesanne. ,Kindlakäeline" Valit

Kui pole maal Võimalik elada, siis
on lahkumine jäädawalt siiski arusaadaw.

mees ei oska omale aru anda, mispärast

ta õige kihutuskoosolekule tuleb. Mui
dugi, Võlgu kaotama, head wiljaturgu

lahkumine maalt, kes lähewad linna ker

sus näib olewat küll seebimulliks.

get elu ja linnalõbu otsima. Linnaskäi
mise ja -elamise Vastu pole ju midagi,
kui on suudetud leida Vääriline tege-

Kes saab sellest „poliitikast" kasu?
Muidugi ninameestele on ta Veeks nen

wuskoht ja kui pole sidemed maaga kat

seda, ka edaspidi ninameesteks. Selle
pärast nad „wõitlewad". Hulk, kes uh
mi mõjul neile järele tulnud, jäetakse ik

kenud, kui pole noor muutunud Veel
uulitsa-kiwide-inimeseks. Kuid närbutakse

waimliselt kusagil kantseleis wõi mujal
Viletsa palgaga. Kas siin pole tegemist
intelligentsi puudusega? Ollakse loowa
inimese asemel Väike tähtsusetu osake
kogu suures massis.

de Veskitele. Need mehed loodawad pää

kagi kõrwale. Kuid sel hulgal peaks
olema enesetunnet, et end nii kergesti
Vedada ei laseks.
*

Oige maa waim on tüse Vaim. Tü
sedus ja tõsidus awaldub põllumeeste

maalisest rahwakoosolekust. Hiljem aru
tati koosolekul Tartu kongressi tulemusi.
Reaktsiooni tulekuga, mil 1905. a. enne
jõulu karistussalgad meie maale tulid,

oli kõigel poliitikal lõpp.

näitusest osawõtmise kohta. Kuid näi
tust ei olnud Võimalik siiski nii ruttu
ära pidada, kui seda Varem kawatseti.
Muidugi oli näituse korraldamine tund
mata ja wastawate lubade hankimine

Kui ajad jälle normaalseks muutusid,
siis püüdis selts jõudumööda edasi tegut

selts „Jõhwi Hariduse Seltsi" nime all

Wetter-Rosenthal üldse koosolekutele ei

raskendatud. Arwatawasti segas Varem
näituse ära pidamist ka Vaheajal lahti
puhkenud Wene-Jaapani sõda.
Kuid Viimaks, 1905. a. sügisel jõuti

ilmunud ja jaanuaris 1901 aastakoos

ometigi nii kaugele, et 7., 8. ja 9 aug.

olekul Valiti tema asemele kassahoidjaks

Jõhwi läheduses, Edise mõisa Väljal
näitust Võidi ära pidada. Näituse as

Kuna A. v. Baer tuntud oli wabamõttelise aadlikuna, siiski pidid äraütle
mise põhjused tegelikult teised olema, sest

üldiselt aadlikkude korporatsioon sel ajal
ei pidanud ühistööd eestlastega soowitawaks.

Seepärast wift ka teine aadlik von

Juhan Suuban.
Samal koosolekul Valiti seltsi esime
heks Aleks. Saar, kes pikemaks ajaks ni
metatud kohale jäi. Esimehe abiks sai
Mart Otto, kuna kirjatoimetajaks wana

jade Väljapanemiseks saadi Edise mõisa
Valitsuselt luba seks otstarbeks ruumikat

mõisa heinaküüni tarwitada. Selle saa

seda.

Peab äramärkima, et Jõhwi põllu
meeste selts otsustas asutada iseseisew

ja waliti uue seltsi asutamise toimkond
ära.

1907 a. algul otsustati Jõhwis jälle
ärapidada sügisel põllu- ja käsitöö näi
tus, mis aga loa hilise kättesaamise pä
rast pidamata jäi.
Enne näitust läks korda seltsil täide-

viia oma ammust soowi. 1907. a. 23.
juulist kuni 10. aug. peeti põllumeeste
seltsi korraldusel Jõhwis, ministeeriumi
kooli ruumides ära põllutöö-, karjakas-

laekahoidja jäi samuti wana, kuna abiks

miseks aitas omalt poolt palju kaasa sellekordne seltsi abiesimees O. Hallika, kes
oli siis Edise mõisa Valitsejaks.

sai Jakob Klettenberg. Teisteks juha

Juba Varem oli seltsi poolt ärawa-

kus lektoriteks olid eriteadlased A. Jo

tuseliikmeteks said kooliõpetaja Talts,
köster Albert Reiljon, põllumees Nigu

litud näituse toimkond, ehk nagu siis ni
metati, „wäljanäituse nõukogu", kuhu

hanson (põllumajand.), instruktor Brind-

las Tartland ja mõisa Valitseja Oskar

kuulusid Al. Saar, Peeter Talts, Haris

Hallika. Rewisjomkomisjoni Valiti
Peeter Siimon ja Hans Saar. Kõik

Saar ja Jüri Mäger.

(Jbrus), abiks aga Valiti Alfr. Roost,

ülalnimetatud isikud töötasid pikemat
aega seltsis ja mõned neist on Veel prae
gugi seltsile truuks jäänud.

Jõhwi Põllumeeste Selts Võitis
peagi teadlikkude põllumeeste ja selts
konna poolehoiu, mida näitab uute liik
mete alaline juurekasw. Igal koosolekul
Võeti uusi liikmeid Vastu ja nende arw
kõikus arwude 19, 20, 18, 9, 8 j. n. e.

piimatalituse sisseseadmisest".

tedes ka kuulutused ilmunud. Näituse
plats seati korda, milleks Edise mõisalt
saadi 720 lauda ja 100 palki. Näituse

eirrelaud anti Välja. Wäljaparrekuid

Ka püüdis seltsi juhatus kõik, mis
Vähegi Võimalik ära teha, et ajakõrgu
sel olla ja põhikirjas ülesseatud põhi

põllumeeste, kes põllumajanduse ja karjakaswatuse alal esinesid, oli eriti palju
eksponaate tööstuse ja kaubanduse alalt
Peterburist, Tallinnast, Riiast ja mujalt.
Rahwa osawõtmine Jõhwis esimest
korda korraldatud näitusest oli ülirohke.
Selletõttu oli rräituse üldsissetulek 772
rubla 10 kop suur, kurra Väljaminek 419
rubla oli, nii et puhas ülejääk moodus
tas 352 rbl. 99 kop. See ülejääk jaotati

Siin oli kõigepealt tarwis äratussel ajal üldse, Vähemalt Põhja-Eestis
Veel Vähe tuntud. Ainult ärksamaks
kihelkondes olid nad ellukutsutud. Sel
põhjusel algul Jõhwi Põllumeeste selts
korraldas oma koosolekutel kõnesid.
Oige sageli kutsuti ka Väljast kõnepidajaid, kui neid mitte saadawal ei olnud,
siis kõnelesid oma seltsi liikmed. Sellel

ajajärgul kõnelesid sageli esimees A.
Saar mitmesuguste ainete üle, J. Jb
rus, Vallasekretär Käbin, koolijuhataja

P. Talts, köster A. Reiljan (mesilaste
kaswatus), Juh. Lilienbach, Al. Otto,

A. Juhanson, A. Onton. Soowitati
põllupidajaile põllutöömasinaid muret
seda, põllurammu osta ja loomatõugu
parandada. Hiljem hakati põllurammu
ühiselt Riiast ja Tallinnast tellima. Sa
mal aastal otsustati järgmisel, 1902. a.

sügisel „wäljanäitus" Jõhwis ära
pidada ja sel puhul Waiwara ja Kure
mäe põllumeeste seltside poole üleskutse

ga pöörata, et Viimased koos Jõhwi Põl
lumeeste Seltsiga näituse korraldamise
töödest osa Võtaksid.

Nimetatud põllumeesteseltsid awaldasid oma nõusolekut näitust Jõhwi selt-

ühistes ettewõtetes. Tõsidusega laotakse
oma töötulemused Vankrile, seotakse loo
mad wankritaha ja sõidetakse näitusele.

On mitmesuguseid näituselkäijaid.
Uhedele on näitus lihtsalt Vahelduseks.
Kuid maamehelik näituse Vaatlemine on
hoopis teistsugune. Otsekui riputakse sil
madega asjade küljes.
Sõitsin ühes põllumeeste ekskursioo
niga. Waatasime aedu, Vaatasime kari

loomi, sigu jne. Ja oleks nagu sellest
juba küllalt saanud. Uks kaugem koht oli

Vaatamata, kus head sead. Ei oleks
tahtnudki sinna minna. Kuid mõnedel

oli Võitmatu tung sinna minna. Rää
kisid suurtest sigadest kui mõnest suurest
tähtsast asjast inimese elus.
Niisuguse Vaimuga tullakse ka Vaata

ma näitust. Ja niiwisi Viiakse ka näi
tuselt palju kaasa.

hiljem solidaarselt Jõhwi, Waiwara ja
Kuremäe seltside wahel ära, milpuhul
iga rrimetatud selts sai omale 117 rbl.

66 kop. j

Peale selle sai Jõhwi Põllumeeste
Selts Jõhwis näituse ajal korraldatud
„näitemängu" õhtust Veel 40 rbl. 62 kop.

sissetulekut. Seega Võis Jõhwi Põllu
meeste Selts tema poolt toimepandud
näitust kõigiti kordaläinuks pidada.
Jõhwi Põllumeeste Seltsi koosolekud
peeti algaastail ära peamiselt karskuseseltsi ruumes ja osalt ka Kletenbergi ma
jas. Paar korda olid seltsi koosolekud
ka Toilasse kokku kutsutud. Kuid siiski
tunti tarwidust oma kodu järele ja selle
pärast hakati otsima platsi, kuhu maja
Võiks ehitada wõi paremal Võimalusel
maja osta ühes platsiga. Waliti seks ots
tarbeks koguni komisjon, kes maja ostu
asjas läbirääkimisi pidas majaomanik
Kansbergiga, millised aga mingisuguseid

tagajärgi ei annud. Maja hinda 3500
kuldrubla, peeti kõrgeks.

miga ega ka ap.-õigeusu kirikuga kokku
lepet ja nii jäi esialguks „oma kodu" soe
tamine tulewikuunistuseks.
Ühel ajal majaostmise küsimusega

Võeti ka üles küsimus Kuremäe ja Wai
wara põllumeesteseltsidega ametisse sea

da asjatundja agronoom, kes seltsi liige
tele maksuta nõu annaks põlluasjanduse

ja maaparandamise alal. Otsiti agro
noomi, kuid et Viimast ei leitud, jäi ka
see küsimus esialgu lahtiseks.

Ka Võeti samal ajal üles põllutöö

enesestmõistetawad.

Eelolewal kolmel päewal tuleb kokku

siis Vähemalt Alutaguse rahwas. . .
Er Haa.

poolt asutatud Jõhwi Hariduse selts juba
tegutsema saanud hakata ja oli omale

juba awarad ruumid muretsenud. Põl
lumeeste selts saawutas hariduseseltsiga

kokkuleppe, mille alusel hariduse seltsi
ruume ühiselt kasutati. Kuid suwel 1908.

aastal otsustas põllumeeste selts Jöh-

wis, Rakwere t. asuwa Wolgini maja
ära osta 1700 rbl. eest ja maja ostu'müügi leping majaomanikuga sõlmiti
õige pea.

Selts otsustas platsile uut maja ehi
tama hakata ja walis ehituskomisjoni
ära. Algul kawatseti ehitada kahekordne
maja, kuid hiljem loobuti sellest mõttest
ja ehitati üles ühekordne puumaja. Loo
deti saada abi suurpõllumeestelt-mõisnikkudelt, kuid hiljem teatas seltsi esimees

koosolekul, et v. Baerilt abi loota ei ole
— seega ka mitte teistelt. Seltsi poolt
korraldatud näitemüük andis seltsile um
bes 1000 rbl. sissetulekut, nii et 4. okt.
1909 wõis Jõhwi Põllumeeste selts oma

uut maja sisseõnnistada, mis

sugune Vaimuliku talitusega toimiti.
Samal päewal oli korraldatud ka pidu
söök, millest peale oma liikmete ka Veel
teiste seltside saadikud ja auwõõrad osa

Võtsid. Seega oli selts suure sammu
edasi jõudnud.

Kui hiljem Jõhwi Laenu- ja Hoiuühisuse põhikiri kinnitatult tagasi tuli,
otsustati ühisusele oma uues majas esi
algu ruumid tasuta tarwitada anda, kus
ühisus oma koosolekuid pidada, asjaaja
mist toimetada ja Varandust hoida Võib.
Samal ajal otsustati oma maja kraami-

aidast 2 tuba ja tulekindel ruum rahahoiu jaoks juure ehitada.

1910. a. otsustati awada Jõhwi
põllumeesteseltsi juure kaubandus-

osakond.
Kaubandustoimkonna liigeteks Va
kassapidajaks waliti juhatuseliige Joh.
Wildenau, kuna kaubaosakonna wäljamüüjaks waliti ilmunud kandidaatide
seast J. Onton.
Põllum. seltsi poolt ellukutsutud Ha-

dis seltsi liige E. Dolf ette laenu- ja
alusel oli kokkuseatud.

Siin on nad täiesti omal kohal ja ise-

Kuna Hoiu- ja Laenu-ühisuse põhi
kiri ikka Veel kinnitamata oli, oli seltsi

ka see teostamata. Arwesse Võttes, et
sel ajal krediidiasutused Alutagusel puu
dusid, otsustas selts Hoiu- ja Laenu-Uhisust Jõhwis ellukutsuda, mille tegewuspiirkond oleks Alutaguse ringkond.
Eeltööde tegemiseks ja põhikirja kok
kuseadmiseks waliti komisjon. Seal kan

loomad.

kes ma ikka abielusängi pühaks olen pi
danud, mulle tundusid üllatawana abi
nõud ja kastid, millede abil kergesti Või
malik Väikest emist suure kuldiga paaritada, wõi suurt emist Väikese kuldiga.

kinnitusele.

liti O. Hallika, M. Saar, A. Reiljan,

hoiu-ühisuse põhikirja, mis Tartu, Mõ
ru ja Malga laenuühisuste põhikirjade

ühe wõi teise toimingu juures. Mulle,

Osalt kõnede mõjul, aga ka põhjusel,

et nimetatud küsimust juba Varem oli
arutatud, otsustas selts ellu kutsuda
„Kaubatarwitajate Ühisuse" ja samal
koosolekul Võeti P. Taltsi poolt esitatud
ühisuse põhikiri Vastu ja saadeti hiljem

riistade lao asutamise küsimus, kuna aga
seks wastawad ruumid puudusid, siis jäi

Esimest korda näitusele minnes lei
dub näitusel Paljugi üllatawat. Kas wõi
see askeldamine, asjade seadeldus Või
Wõi need abinõud, mida tarwitatakse

kuna mesinduse üle luges A. Reiljan.

ja A. Saar. Näituse kohta olid ajaleh

näitusel oli rohkesti. Peale Alutaguse

t ö ö d teha. Olid ju põllumeesteseltsid

feldt (karjandus), J. Kärk (aiandus),

Näitusel kõnepidajaiks kutsuti põllutöönõuandja A. Johanson ja loomaarst
M. Treumann. Ühtlast andsid oma nõus
oleku näitusel kõnelemiseks Waiwara ja
Jõhwi põll. seltside esimehed M. Sorro

Vahel.

mõtteid täide Viia.

watuse-, aianduse- ja mesinduse kursus,

Kursus oli maksuline, osa Võtsid sellest
nii hästi seltsi liikmed, kui ka Võõrad.
Kursuste ajal peeti ära kaks koosole
kut, kus kursustel wiibiwad instruktorid
Johanson ja Brindfeldt kõnelesid „kaubatarwitajate ühisuse asutamisest" ja

Platsi suhtes ei saadud Rosenbau-

Maahingest jn abielusüngist.

iseseiswusele. Nii Võttis selts oma esi
taja läbi osa Tartus kokku kutsutud üle

Seltsil oli paljugi ülesandeid päewa-

korral, kuid 1906. a. Eestimaal maksmapandud sõjaseadus ei Võimaldanud
seltsi elu soowitawat edenemist.

J. Siiman ja J. Wildenau. Toimkonna

riduseselts, kes Vahepeal oma üüri
tud ruumes põllumeesteseltsile ajutiselt
ulualuse andis, sai nüüd ka põllumeeste
seltsi majas omale uued ruumid.

Endised põllumeeste seltsi kaupluse
osakonna liikmed teatasid 24. juulil 1911

aast. koosolekul, et nad oma ametid
maha panemad. Samal koosolekul Va
liti nende asemele uued liikmed järgmi

Kuna aga eelmise 1905.a. lõpp, mil

ses koosseisus: A. Reiljan, Joh. Kütti,

lal rahutused algasid, ka mitte soodus ei

Al. Danilewski ja H. Mügar. Sügisel

olnud seltsi otsekohesele tegewusele. Mee

13.—15. aug. 1911. a. korraldati ühiselt

led olid ärewil, tehti rohkem poliitikaga
tegemist, kui oma otsekoheste ülesanne

Jõhwi, Waiwara, Kuremäe ja Iisaku
põllumeeste seltside poolt põllutõö-

tega. Kuid see oli aeg millal poliitikat
tehti ja pidi tehtama. Sest osalt see töö
oli ettewalmistuseks ka meie praegusele

ja karjakasrvatuse näitus,

milline Edisel ära peeti ja mida korda

läinuks Võib pidada, sest 1245 rbl. läbi-
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(Tsaar Paul I.)

tõotab hästi õnnestuda.

Jöhwi näitus arvatakse täna
23. aug. kell 1.
Arvamisele on kutsutud kõnelejaid ka

kaugemalt. Arwatawasti külastab näitust ka põllutööminister hra Kere m.
Näitus kestab kolm päewa. Laupäewal, 23. aug. on näitus awatud kella
1—8 õht., pühapäewal kella 9 homm.
kuni 8 õht. ja esmaspäewal k. 9—2 p. l.
Väljapanekud on asetatud näitusehoo
nesse, näituseaeda ja gümnaasiumi ruu
messe. Wiimases kohas asuwad käsitööja mööbli osakonnad.

Peaosas Emii JflNNINGS.

wõib märkida ka kariloomade ja hobuste
osakonna kohta. Hobuste osakonnas on
korraldatud kolme tõuseltsi (ardenni ho

buste kasw. tõus., tori-h. kasw. tõus. ja
eesti-maah. kasw. tõuseltsi) alla kuuluwate hobuste rräitus. Pühap. on kõigi
seltside noortehobuste-näitused.

Weiste osak. esinewad samuti 3 tõu
seltsi. Pühap. on noorteloomadenäitus.

Sugusigu panemad wälja kõik Wi
rumaa silmapaistwamad seakaswatajad.
Samuti on esitatud kanakaswatus.

Hinnad 60, 40 ja 25 s.

Auto sõitis teisele otsa
Suuremaid wigastusi sai

Raske õnnetus tormilt lõhutud

otsaajaja.
Kesknädalal, juhtus autoõnnetus
Johwi-Pagari wahelisel teel. Autoom.

puude raiumifel Järwel.

Jalaka weoauto sõitis tagant otsa weoautole U. 236. U. 236 sai ainult wäikseid wigastusi. Raskemini kannatas aga
otsasõitnud auto esimene osa, mis kokku

põrke tagajärjel läks lömmi. Autot juh

tis autoomanik Jalakas ise. Tal puu
dub aga sõiduluba, millepärast tal wastust tuleb anda.

Kergejõustikuwõistlused Jõugul.
17. augustil korraldas Jõuga maatuluudusklubi esimesed kergejõustikuwõistlused. Tagajärjed kujunesid järg

Jöhwi Põllmneeste seltsi uus näitusehoone.

Auhinnamõistmine

on laupäewa õhtupoole ja auhinnad te
hakse teatamaks pühapäewa hommikuks.
Peale rohke armu kuld-, hõbe- ja pronksaurahade on
rahalisteks auhindadeks
kokku umbes 100 000 senti. Auhindadeks

on saadud toetusi põllutööministeeriumilt, maawalitsuselt ja organisatsiooni

gus h o o t a — E. Krejus 2,50 mtr.,
K. Räbiina 2,36 mtr.; t a u g u s h o o-

witawaid wäljapanekuid. Esitatud on
rida tööstust põllrrtööriistade, kouserweerimise ja jookide alalt. Wäljapane-

4,59 mtr.; kõrgus — E. Beljaetv

kutega esinewad ka Jöhwi ärimehed.

Ida - Alutaguse metsakaswatajate
ühing on asntanud näituseplatsile taimeaiad, hekid jne.

Wäljapanekuid on kokku üle 700 nr.
Näituse eeltööd kestrrsid juba pikemat

platsil laupäewal kella i 3 P. l., püha

aega. Wäljapanekute tarrvis ehitati näi
tusehoone ja plankaed. Kogu ehitus läks

päewal 11—1 ja 3—5 p. 1.

rnaksma 300 000 senti.

Puhkpillide orkester mängib näituse

Tööde wõistlused.
Tööde wõistlused peetakse pühap. ja

Räbiina 8,72 mtr; hüpped: kan

Käsitöö- ja mööbliosakorrnas on hu-

delt.

Muusika näituseplatsil.

miselt: 100 m t r. jooks — E. Krejüs
13,7 sek., K. Räbiina 13,9 sek. Kuulik õ u g e - E. Beljaew 9,55 mtr., K.

Näitus on Jöhwi Põllumeeste Selt

g a — E. Beljaew 4,07 mtr., 0. Pont
1,40 mtr., E. Krejus 1,25 mtr.; 100 m.
j o o t s — O. Pank 55 sek., E. Beljaew

01 sek.; 1500 mtr joo k s — A. Tre
leu 5 m. 8 sek., E. Beljaetv 5 m. 10 sel.;

M u r d m a a j o o k s 4 t l m. — D.
Pann 12 m. 35 sek., A. Treler 12 min.
38 sek. Jalgratta mnrdmoasõit li,5 flnt.
(Jönga rnägedel) — A. Räbiina 18 m.
8 sek., 90 Roosk 19 nt. 28 sek.

KöieweoS wõitis Iisaku meeskond.
Tagajärgede peale halwawat mõju
awaldas wihmane jn tuuline ilm.

K. R.

sile korraldada üldse kolmas.

Näituse üldjuhatus ori järgmirre:
Joh. Tõltisson (üldjuhatnja), Hans Lill

hundid ei ole weel kadunud.

Maaparanduse- ja taimekaswatuse
osakond on esitatud rikkalikult. Seda

lbüroojuhataja), A. Toomel (kassajuhataja),agr. E. Timusk (wüljapauekute asetrrse ja auhirrdamise juhataja), A. Duuilewsky swalwe- ja korrajuhataja).

Peale juulikuu algul peetud ühisjahti Jlltlka, Kurtna ja Jöhwi metsas ei

käigu juures andis rräitus umbes 150

1918. a. otsustati kaubanduse komis

rubla puhast ülejääki.
1912. a. otsustas selts ühispiimatalituse ellukutsuda ja et kiiremalt saaks te

joni enam mitte walida, waid need ko

esmaspäewal lüpsis näituseplatsil ja
künnis hra R. Wildenau Põllul. Osawõtjaid on üle Alutaguse.

Hunt kahe pojaga.

nähtud pikemat aega ümbruses ainustki
kriimsilma. Nüüd on aga Tarakusel ühe

talu karjast'juba hundid murdnud ühe

gutsema hakata, leiti wajaliku olewat
Toila ühisuse poole pöörata, et wiimane
oma asukohta muudaks ja Jöhwi üle tu

leks. Samal koosolekul waliti ära ko
misjon ühisuse majaplatsi muretsemiseks.

Aasta peakoosolekul ütles kauaaegne
seltsi esimees seltsi edaspidisest juhtimi
sest lahti ja tema asemele waliti uus esi
mees Nigulas Otto.

Weidi hiljem waliti A. Saar seltsi
auliikmeks, kuna juba warem esimeseks

auliikmeks oli walitud A. von Baer.
Ühtlasi peab märkima asjaolu, et
1913. a. alul ei olrrud enam ühismeelt
seltsi liikmete wahel. Selts, kes warem
üksmeelselt oli tegutsenud, jagurres
rrüüd kahte leeri. Lahkarwamisteks an
dis põhjust seltsi kaupluse komisjon. Uks

osa liikmeid oli kaupluse komisjorri likwideerimise poolt, kuna teirre arwas, et
kauplus peab alles jääma. Lõpuks tun
nistati seltsi kaupluses seni walitsenud
kord kõlbmatuks ja otsustati tarwitajate
ühisuse peale üleminna. Selle järeldusel
lahkusid mõned kaupluse komisjoni liik

med (O. Halliko, J. Otto), kuid uuteks
kom. liigeteks ei lasknud errd keegi wa-

lida. Samuti teatas ka seltsi juhatus,
et ta oma wolitused maha paneb.

hused seltsi juhatuse hooleks jätta.
1919. a. selts leidis, et kaub. osakon
nas on wäärnähtused ette tulnud.

1920. a. selts otsustas seltsi päralt
olew maja, mis asuS Rakwere t. nr. 11
ära nrüüa jn selle asemele osta Turu
platsil asuw maja rrr. 2.
1922. a. Jöhwi Põllumeeste Selts ot

dis selts jõudumööda edasi tegutseda.

Ainult kaubanduse komisjoni küsimus
tekitas seltsiliikmete seas endiselt lahku

minekuid. Pandi toime wälisrewisjon,

Lugege ..Alutaguse Elu“!
müüa. Hiljem ostiski nimetatud maja

Über, T. Linnamaa, A. Martin ja A.
Saar.
Samal aastal seltsi juhatus esines
põllutöömirristeeriumile palwega, et an

taks Sompa mõisa süda Jöhwi Põllu
meeste Seltsile reirdile eeskujuliku talu
sisseseadmiseks. PõllutöönriniSteeriunr lu

bas normaaltalu suuruse krurrdi.
20. aug. 1922. a. toimetati wälisrewiderrdi poolt Jöhwi põllurneeset seltsi
rewideerimine, millise rewideerimise tu
lemustest selgus, et selts oh saanud eel
miste aaState asjaajamisel majandusliselt kahju.
Kutsuti kokku peakoosolek, kes wöttrs

Jöhwi ühispank 1.250.000 sendi eest.
Otsustati 1. maist 1929. a. arwates
seltsi katsetalu Sompas põllutöömiuiS-

21. skp. läksid Kohtla-Jürwel töölised

kirmes talle teraga wastu puusa, kuhu

tormi läbi murtud puid laasima. Siin

raske haawa lõikas. Haaw on 8 sm. pikk.
Õnnetu toimetati kohe Kohtla-Järwe

juhtus aga raske õnnetus, üks töölistest,

Johannes Ante ronis puu otsa, et üht
jämedat murtud oksa ära raiuda. Kui ta
oli 3—4 mtr. kõrgusel, murdus puuoks
ja mees kukkus ühes kirmega alla. Ähmis
ei tulnud töölisele meele terawat kirmest
enesest kaugele heita. Allalangemisel jäi

Jöhwi wallawolikogu tegi otsusi.
Kesku. peeti Jõhtvi wallawolikogu
koosolekul. Otsustati rida wähemaid
päewaküsimusi, mille järele tuli paar olu
lisemat punkti.
Kõige pealt oli uuesti wolitogus magasiaida linkimise lugu Puru seltsidele.
Sedapuhku oli jõudnud tohule rahukogu
otsus, mille järgi wallal kiukimiseõigllst
ei olnud. Koustateeriti, et seltsidel nüüd
uim. magasiait osta tuleb. 90aja wäär-

tus, mille seltsid wallalt said, ou juba
ärahiuuatud ja see pole suur 25 000

aktsiaselts maksti suuremalt elektritööstu

seltsi" nimeline aktsiaselts 500.000 kr.
põhikapitaliga. PeavsauikkudekS oti akt
siaselts „Eesti ftmiõli" i kelle läheda! sei

selt Siemeus-Schukerilt 8% laetut 1 mil
jon krooni suuruses. Laen antakse mitte
puhtas rahas, waid elektrifitseerimisel
tarwisminewate materjalide näol. A.-s.
„Kiwivli" elektristltsi direktoriks saawat
endine kaubaudus-tööstusministri abi
Imelik, kes miuiSteeriutnift lahkudes äri-

sab G. Scheeli pangamaja) ja Kreeuholtu. Eesti kitviõli elektristltsi tegewus-

kawas ou Wirumaa ölikitvitööstuste
elektriga waruStamitie, milleks a.-s. Eesti
küviõli ja kose praegune kasutaja Kreen

Uus,, Mfessias siga!
Nõukogude majanduspoliitika hüüdsõna on—
„Näoga sea poole"

„Timesi" kirjasaatja teatab:

ratiiwidele ja seltstottdlistele ettewõte-

tele", pannes kõigile südamele mitte

asunduses puiestee tveeres näitusehoorte
oma ruunlikale platsile, kus 23—25. anu.

unustada sigu. Üleskutses öeldakse, et

1930. a. ülervirnmaaline põllutöö näi

uud täika sigade aastanormi, wõib pal
jugi weel saawutada, kui ainult uõuko-

kuigi Nõukogude keskrajoonid ei ole suut-

gude kodanikud tahaksid rakendada kõik

oma jõu ning pidada meeles, mis selle

wastu otsuse, et moodustada konrisjorr,
kes rewideerinrise protokolli ühes wastrrlaujetega uuesti läbiwaatamisele wõtaks.

üle kõnelesid suure! kotumuriistliku! kong

Aasta lõpul karrdis erakorraline rewisjorrikomisjon ette protokolli, millega

on wiimasel ajal jälle hoogu ja tõsist

anda.
1923. a. waliti uueks seltsi esimeheks

duse erialal energiliselt tegutsenud Jõhwi jaoskonna agronoom E. Timusk.
Loodame, et nüüd ärapeetatv seltsi

nisson.

1925. a. koosoleku! otsustati seltsi
kooSolek, silmas pidades, et seltsil suured
wõlad tekkinud, mille protsendid seltsile

ülejõu käiwad — seltsi maja maldami
seks ühineda Jöhwi Tarwitajate ühisu
sega ja Jöhwi ühispangaga.
Peeti nimetatud ühistegeliste asutus
tega läbirääkimisi, millised tulemusi ei
annab ja selle tagajärjel otsustati seltsi

kes leidis, et seltsi kauplus kahjuga töö

päralt olew kinniswara — maja, nüs

tanud.

asub Jõhwis, Turu plats nr. 2 ära

poolt Jõhwis korraldatud ülewirumaaliue näitus hästi korda läheb ja seltsile
edaspidiseks tööks uut julgust juure lisab.

Üldist kokkuwõtet tehes Jõhtvi põllu
meeste seltsi tegewuse kohta 30 möödu
nud aasta tvültel, peab ära märkima, et
selts on ikka püüdnud ajakõrgusel seista
;a nii paljudele Jõhtvi seltsidele ja asu
tustele on ta risti-isaks vlnud, sest just
Jöhwi põllumeesteseltsi algatusel kutsuti
omal ajal eelpool nimetatud seltsid ellu.
Nik. Wildenau.

meheks hakkas.

holm juba tvaremalt kokku leppinud.

See seltsi soow on teostamist leidnud

palju ära teinud. Eriti on põllumajan

Taraktlse tuletõrjeühing sai 40 tr. toetust.

Narwa kose jõu kasutamiseks ou asu- Wirumaa elektrifitseerimiseks saab uus

ja 1930. a. suwel ehitas selts Jõhtvi

Sompa katsetalu otsustati rendile

Õuleiahju läbi kannatanutele Tam
miku asuuikkudele Wiruuurmele ja Karpiuale määrati tummalegi 30 kr. toetust.

katud Tallinnas „EeSti kitviõli elektri-

üleskutse kõigile ^kommunistlikkudele or
ganisatsioonidele, ametiühinguile, koope-

tööd märgata. Seltsi rahaline seisukord
on paranenud. Ühtlasi on selts oma ot
seste sihtide arendamiseks wiimasel ajal

planeeritud krutldile Jõhtvi alewi lähe
dale. loomakliittiku hoone wastu.

Siemens-Sehukertilt miljon krooni laenu.

Juh. Tõnisson, kirjatoimetajaks HanS

kooSolek ühines ja tunnistas õigeks seltsi

puust ja läheb maksma 20.000 trooni.
Maja ehitatakse juba warem selle jaoks

Ui H narva kose iöu kasutamiseks.

sele ülesandeks teha plats muretseda
Jõhlvi alewi lühiduses.

Käesolewal ajal on seltsi esimeheks

Wallamaja otsustati juba lühemal
ajal ehitama hakata. Ehitust labiwiimisets waliti 5-liikmeline komisjon.
Ilus wallamaja tuleb kawaudite järgi

senti.
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muretsemise küsimuses otsustati juhatu

tus ära Peetakse.

sele.

Puru seltsimaja et saada siiski kinkida

„Hüüdsõua all: „Näoga sea poole!"
ou enamluse juhid Moskwas awaldauud

teeriumile üles ütelda. Näituseplatsi

kaewauduse haiglasse. Siiu selgus, et
peale raske haawa puusas, oli tal weel
üks küljeluu murdunud. Peale esimest
arstiabi saadeti Ante Tartust rawimi-

Jõhvi vallamaja ehitus algab.

Lill, kuna teisteks juhatust liigeteks on:
Al. Toomel, Anton Toomel, Aleksander
Dauilewski ja Karl Wormautsik.
Jõhtvi Põllumeeste seltsi tegetvnses

lahkunud O. Hallika astmele Juh. Tõ

läks tegewasse wäkke. Kuid siiski püü
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ja passiwaga üle anda asutatud aktsia

seltsile „Talu". Talu asutajad olid: A.

dusel. Warra ärijuht astus ära, tuid
laen ja seltsi kinniswara (maja) peale

Kukrust - Purtse 9 : 0.
17. aug. mängisid Kukrust haridus
seltsi ja Purtse jalgpalli meeskonnad.
Tagajärg oli 9 : 0.

sustas kaubanduse osakond ühes aktiwa

endise juhatuse tegewuse.

2500 rbl. obligatsioon teha.
Algas ilmasõda ja osa seltsiliikmeid

kahe pojaga.
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Järgmistel koosolekutel ei saawutatud ses asjas mingisugust kokkulepet.
Koosolekutel waieldi ägedalt ja sageli
tuli koosolekuid lõpetada kwoorumi puu
uut ei saadud ka walida.
Otsustati waid seltsi nimele 600 rbl.

lamba. Rausweres on nähttid hunti

Kirwes tekitas raske haawa.

ressil partei peajuhid.

nimetame siga". Rahmas ei taipa (üt
leb tn), fui suured lihatagawarad jääwad
puudu ettekirjutatud seakaswatuse igno
reerimisega. Rahwahulkadele tuleb' sel
geks teha, et „lihawäeriuda" tvõib pääs
ta „aitlult sigadega ja mitte kodujäuestega. Seale tuleb anda aukoht otse par
tei kõrgemate juhtide seljataga."
Üleskutses tähendatakse, et partei ou
töötanud wälja seakaswatuse kawandi,

mille järele mitte ainult maal, waid ka

linnades tuleb kaswatada sigu. Seal
osutaksid need harjaslvomad pealegi
juurt abi jäänuste koristamisel söögi- ja
haigemajades, ühiselumajades, wauglares ja elumajades. Juba olewatki „üsua

Seltsimees Kirow, Politbüroo uus

L e, > i u g r a d i keskkohas" s õ j a w ä e l i s - a r st l i s e

liige, awaldnb üleskutses kahetsust, et
tahtvas „kaldub lõbusasse tujju, kui mc

akadeemia järelwalwel asutatud puhastwerd inglise tõusigade jaamad.

tss ifüsasamsi

Aas tulebki wihmane sügis?
Wiimasel kahel nädalal ou ilmad ol
nud uiitvõrd sademervhkem, et tahtmata
tekib küsimus, kas jällegi wihmane sügis
tulemas. Sademeid kahe nädala jooksul
ou saumpalju, kui harilikult !'/-> kutrga.

„Salome" JõhwisNarwa näitlejaskond tnleb külla.
Näitust teisel päewal, pühapäewal,

annawad Narma teatri tegelaskonna
näitlejad Jõhlvis külaskäigu etendust.
Kantakse ette Jöhwi tuletõrje ühingu

Õhtul annab Narwa teatri näitlejas
kond wabaõhuetendust. Kantakse ette
Oskar Wilde'i draama „Salome". Ette
kannet saadab 1. diwiisi orkester.
Peale waüaöhu etendust on tants.

Ametiasutuste kuulutuste
andmise kord.
Wubariigi walitsuS otsustas kohus
tuda kõiki walitsusasutisi andma oma
kuulutused ajalehtedesse ja ajakirjadesse

saalis E. Barh'i komöödia „Hurra

a.-s. „Eta" kaudu ning wolitada majan
dusministrit sõlmima a.-s. „Eta-ga" le
pingut tuulutuste audltiise korra ja tin

poiss". Näitejuhiks on Ed. Lemberg.

gimuste kohta.
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Alutaguse El u"

Jõhul o. komp. Jaopäfillkute õppus.
Õppusi külastas ka Wiru malewa pealik ühes abikaasaga.
Mööd. pühap. peeti Puru külas ja
ühisseltsimajas Jõhwi walla kompanii
jaopealikute õppusi. Õppustest wõttis
osa 18 malewlast, kellele auti juhatusi
jaopealiku ja jaop. abi ülesande täitmi
seks.

Õppused õnnestusid korraldajate ar-

wamist mööda hästi. Lõuna- ja õhtu

Õnnetus rewolwviga.
Pühapäewal sai Järwe wallas Onti-

Mr. 24

Kavatsejad.
Pühap., 17. aug. peeti Awinurmes
surnuaiapüha. Waatamata tormise ja
sajuse ilma peale oli rahwast kokku tul
nud rohkesti. Palju oli rahwast kokku

ka külas rewolwrikunliga peast haaivata

sõitnud ka kaugemalt.

noormees Wiegand Kimmel. Õnnetus
sündis rewolwri waatlemisel. Kuul tun
gis Kimmelile näkku, tekitades raske,

Ei puudunud ka lärmajaid ja korra
rikkujaid. Jõhwi lähedalt, T. külast oli

kuid mitte elukardetawa wigastuse.

ALATI ESIMISEL KOHAL
OH HIMULT MEIE ERIftRI SAADUSED!!!
ÕMBLUSMASINAD: Naumann, Pfaff, Vesta.

sinnasõitnud grupp noori. Need inimesed
rikkusid korda lärmiga ja purjusolekuga.

KOORELAHUTAJAD: Alfa Loyai, Diabolo, Viking.

JALGRATTAD: Naumann, Royal, National j. t.

söögi eest hoolitses naiskodukaitse Jõhwi
walla jaoskond.

Õppusi jälgimas oli ka Wiru malewa
Pealik major Waher abikaasaga ja kap-

ten Luiga abikaasaga.

Torm murdis puid ja lõhkus
ehitusi.

GRAMOFON1D: Homocord, Columbia, HisMast. Voice.

kiim- KaniliUrliri ja tuilnU

GRAMOFONI PLAADID: Homocord, Columaia, Odeon, Beka j. n. e.

RUD. HINDPER

Kõikida masinate eest täielik vastutas. : KõiK osad ladus saadaval.

Müük kõige paremate maksutingirmistega.

soovitab näituselkäijatele maiustusi ja kohvi
saia,

Möödunud pühap. lõunaajal murdis
torm, missugust käesolewal aastal Alu
tagusel week ei ole nähtud, metsades

leiba

j. n. e.
Austusega RUD. NINDPER.

palju puid maha. Tarakusel paiskas

—M

Kr. SAAR & Ko. Jõhvis,
Turu plats 1. Telefon 22.

heinasaral katuse pealt ja lõhkus mitu
turbasara.

Unustusse jäänud sild Pagaril.
Pagari — Tarakuse wahelisel teel
asub Pagari asunduse lähedal waua puu

Kõige suuremas valikus:

sild, mis kauemat aega korratu olnud.
Nüüd on koguni 2—3 sillapuud täiesti
murdunud. Koormaga ülepüäs on kar-

Laste mänguasju,
Liilevaase ja
kõiksugu iluasju

detaw.

<x

soovitab

REKLAAMIGE

A. Palkmann

Kaubahoones
Nr. f>.

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

algavad 25 augustil kell 9 hommikul.

Kõige suurem

Teadustab oma lugupeetud ostjatele ja tellijatele, et on

pealisriiete äri

saadud eeltuleva sügise ja talve sesoonidele suures valikus
kõige uuemaid ja moodsaimad väljamaa ja kodumaa vabri
kute tooteid naisterahva ja meesterahvaste riiete jaoks.
Väljamaalt saadud suurel hulgal kõiksugu meeste ja naiste
riiete karusnahad.
Tellimiste vastuvõtmine. Töö tehakse omas töökojas korra

Harvas

1.1 Tinateiev.

Esimesse klassi võetakse õpilasi algkooli lõputunnistustega.
Teistesse klassidesse eelmise klassi lõputunnistustega.

Õpetöö algab 28. augustil kell 9 hommikul.
Direktor.

Lähem teade F. Siimoni kuulutuses
toodud piima kuumendamise apar.
kohta ilmub järgmises numbris.

likult, ruttu ja odavalt paremate väljalõikajate juhatusel.
Kõige austusega

Peetri pl. 9, turu vastas. Tel. 170.

N. H. Timofejev.

f TEADAANNE PIIMAÜHINGUTELE! t
^Teen ümberkaudsetele piimaühingute juhatustele teatavaks, et olen Eesti vabariigi patendi- i

g ameti patendi Nr. 1861 põhjal valmistama hakanud H

lamavaid f

regeneraiilv-pllmaliuunienilalaM

ja aurusiinnitajaid.
Töötulemusi võite jälgida Toila piimaühingu Sompa koorejaamas.

Feliks Siimon. J®h'rf«
Tel. 53.

KAUPLUS

E. HausmannÜ Tfihclpenu nnifaselKflijntel!
JOhvis kaubahoovis nr. 8.

PAKUN PAKUN ♦

Soovitan kõrgeväärtusliku

r

Kantselei ja kooiitarheid (vihud 3 s, alates) Laste mängu asju ja seltskond- •
likke mängusid „Corona“ „Fortuna“ „ Ping-Pong ühes lauaga, male, tambreti •
' Jä teisi mängusid. Võtab vastu värvimiseks ja parkimiseks mitmesugusid ♦
' nähku. Valmis nahad on äris olema. Söödaval parim nahkavärv „Väinon" ♦

kingade, saabaste ja kottide värvimiseks. Valmis käsitatid Ja mustrid. •
♦ Komisjoni peale võetakse kõiksngusid asju. On saadav: kaalad ühes vihtisega ♦
♦ (20 kg.) tee masinad, kuumi, kirjutas nõu, jalgrata elektri ja petroleumi Uuia •
j lambid ja mund. Peo õhtuteks: konfeti, serptantin, peokatted, õhupallid j.n.e. •

j _ Võetakse vastu tellimised projektide ja eelarvete valmistamiseks. — ♦

1 On valmis petoon kivid. AUSTUSEGA E. HAUSMANN. !

oa ja viljakohvi

A. BrüCK

Äris on müügil mitmesugust kaupa

kübarad, barettid, ristmise kleite

ja mütse. Kodumaa riiet igasu
guses hääduses. Pruudipärgi
ja loore kleidi lilleid, surnu pärgi ja leina linti.

võistlemata hindadega.

Saadaval Jõhvis

.1 Belajevi ja A. Palk man ui ärides # A. Ausipi

E. Hanko

8. Raevalla 2-a
Tallinn.

tööstuse saab ka siin riiet värvimiseks

Muua
j vähe pruugitud
■■ ■■ ■

Boopel

vastu võetud.

Kõige austusega M. B.

Pauiike as. talu nr. 12.

♦♦

Sügtseljooaja Jalanõusid 1

pakub ■

K. jlbelov l

Kust ostate algaval õpeaastal omad koolitarved ja
õperaamatud?

Seal on valik suur ja hinnad mõõdukad.
Koolidele ja jäilemüüjatele vastav hinnaalandus.

terast ja korraliku

Maties Vu Vö V4 tünnid *

Alutaguse Õp. Oh.
raamatu kauplusest

Valatakse

Juuli kuu II poole püük Schotti, Matfull ja W

Tingimata Jõhvist

Ühispanga majas.

JõfJvis, Kaubamaja JV° 9

HEERINGAID 1

Kooliõpilased ja lastevanemad!

Kartuli mutid

(adrad). Mitmesuguseid majandus ja käsitöö-

ii

tarbeid soovitab mõõdukate hindadega

IL '

A. PALKMHNM

VHKl Kiriku
Kirikuvas
vastas — Jõhvis — Rakvere täu. 13

kinksepa juurde.
Teateid saab s. 1. t.

„fll u t a g u s e Elu"

Nr. 24

VEENDUGE ET
AEG ON RAHA!
Sellepärast tõstke oma viljade läbipeksu tun

99

THERMAENIUS
(HALLSBERGIST).

nis. Seda võite ainult sits teha, kui ostate
viljapeksumasina

20 tollllise stifttrumliga „Ther- 1930 a.
maenius“ viljapeksumasinaga

on Puru külas, Uustalu talus
pekstud kaeru 80 puuda tun
nis. Erilist suurt töövõimet ja

5

(uusim) mudel jõuab kohate Tööpuhtust garanteerib uus
suurendatud peksukorv ja teiaugustikuu lõpul

1930 ä. mudel patenteeritud
puistajate õlitajatega; mahu
tavad enesesse õlitagavara

sed uuendused, mis selle ma-

peksupubtust võivad tõendada

0. Alt, Kukrusel; A. Anpach,

Illukai; V. Arro ja Teksal,

150 töötunniks.

sina ehitusel ettevõetud. Jäl

Kõvendatud patenteeritud
trummel.

gige kirjutist ..Põllumehes"

Saadaval „Sandbäken“ naftamootorid, „Herkules“ ja Otto
Deutz petrooleumimootorid ra
tastel ja ilma.
Tuntud headuses „Herkules“
niidu- ja lõiku-masinad.

1929 a. nr. 14, Ihk, 301. En

Puru külas; A.Maasik, Võrnul;
Job. Kukk, Vokas j. t. j. t.
„Thermaenius“ masinad vas

ii

nem, kui ostate kusagilt omale

tavad igakülgselt meie olu

viljapeksumasina, vaadake

dele. Oma võrratu suure töö
võime juures tarvitab vähem
jõudu kui ühegi teise vabriku

meie masinaid ja jälgige pek-

Riia tuulikud.

suproovi andmeid.

Maksetingimused ostjate soovi

masin.

järgi.

Jõhvis, Turu pl. 7. Tel. 40. • A. V I L L E R S © Jõhvis, Turu pl. 7. Tel. 40.

i
»
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Kõige soodsamini näituselt ostate
rehepeksumasinaid ja mootoreid

ANTON VILBERGI

paviljonist näituseplatsil.

Narva linna

^ Jõhvi pargis j Jõhvi Tarvit. Ohisus
Suurem ostu-müügi ühisus Alutagusel.

1WWM pataljoni bar.-meelelaliDtise komisjoni korratu
Pühapäeval, 24 augustil s. a. kell 9.30 õhtul

Vabaõhuetendus

Narva teatri näitlejaskonna ettekandel:

naiskutsekooli

Sügiseseks hooajaks:

võetakse uusi õpilasi vastu
õmblemise-,

Põllutööriistu ja viijapeksumasinaid
ühes vastavate mootoritega.
Kunstväetisaineid.

majapidamise- ja
kudumis- osakondadesse
25. 26. ja 27. aug. s. a. kell 11—1.

Kooli kantseleis Vestervalli t. 39,
õppetöö alg. 28 aug. k. 9 homm.

S0L00IE

Koolis õppemaksu ei ole.
Koolijuhatus.

Oskar Vilde’! draama l vaatuses.

Nältlejuht: Kd. Lemberg:

Ettekannetiaadab t. diviisi orkester kr. li Kuule jnhatnsol.

Jõhvi Tarvit. ühisus

Peole MMoeleiM TANTS.

Müüme ROOTSI originaal «dOOriA** peksumasinaid

Pftäsetähed: 1 rida 150 snt. I koht 100 snt. II koht 75 snt.
Seista ä 50 st. Tantsuks ä 50 snt. daamidele ä 35 snt.
Eelmüük: hr. Schmidti kullasepaäris ja ..Vikekaare"
raam atukaupluses.

Ti i 11 n A 2 211/2
B 3 25‘/2

C h 30

kuullaagritel Kr. 1500

„ 1700
pealt söödetav 1850
2900

Kleidirüded kõikides värvides ja valmiskleittde

Pühapäeval, 24. augustil s. a. kell 2 päeval

mmm

Hane Teatri tegelaskonna kfilaskäignetendn:

Näituse puhul

Hlllelubt Eü- Lember!.
Pääsetähed I rida 150 senti, I plats 75 senti; II plats 75 senti;
III plats 50 senti seista 35 senti'
Eelmüük: hr. Scmidti kullasepaäris ja „Vaikrkaare“
ramatukaupluses.

meeste-, naiste- ja lastejalanõud uutes fasson
gides ja moodsates värvides.

Riidekaubad:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ai

E. Bachi komöödia 3 vaatuses.

m
Kolossid kõiges värvides.
Hinnad võrdselt 1929 a. odavamalt.

Jõhvi Tuletõrjujate Saalis

•: POISS

rt.-S.

soodsate hindade ja maksutingimistega:

I UUp B 2 25Va

HURRAA-

Kevadiseks hooajaks kohale jõudnud

soovitan Alutaguse ostjaskonnale

kudumismasinaid „Claes“ ja „Fientie“,
arvemasinaid ,»Tales",
kirjutusmasinaid Continental",
paljundusaparaate „Opolograafe“,

b. s. A.
mootorrattaid, jalgrattaid jne Kõik numbrid suures valikus.

K.-m. Lier & Rossbaum
TALLINN, VIRU TÄNAV 7.

mmmm

TRIISA
Jõhvis, Rakvere t. nr. 1.

••
Soovitan sügishooajaks

SÄARSAAPAID
ja mitmesuguseid JALANÕUSID,

KUMMIKALOSSE
ja nahakaupa

VAhAlAU
‘ Jöhvis
■ Turuplats
7.

6

!
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Osakonnad:

Rootsi „Vesteras“ ja Ameerika „Sto-

ver“ vabrikute peaesindaja Eestis

Antin UilberD

Reaskttlvimasinad: «Vesteras" ja „Gloria“.

Kultlvaatorid: Vesteras".

Pärnus,

Viljandis ja
Jõgeval.
Tel. 1-04. Tel. 1-09. Tel. 4.
Tel. 1-04. Tel. 2-30.

terjali ja töö headuse poolest seisavad need

masinad esimesel kohal ja on heade tagajärge

dega riiklise katsekoja proovitöödest Tartus
1928. a. osa võtnud.

Loorehad: «Vesteras" vabriku „Freja“ ja „Gloria" vabriku „Gloria“ on kõige paremad.

I

sinad on varustatud Rootsi 8. K. F. kuullaagritega isegi puistaja võllid.
Mootorid: tähtsamate uuendustega on ..Stover"

ja «Fuller-Johnson" Ameerika vabrikute ja
„Buckau" diiselmootorid.

Jalgrattad: Rootsi «Viklunds" ja teised.
Õmblusmasinad: Rootsi „Husqvarna“.

I

Peale selle igasugu hooaja põllutööriistu ja
masinaid.

Tagavaraosad alati saadaval.
Kõige soodsamad ostu ja maksu tingimused.

Pikaajaline järelmaks võimaldatud.

l

Samuti on alati saadaval Igasugu hooaja uudiseid

valmisriiete osakonna,

riidekäupu

Soovitan rikkalikus väljavalikus hästisobivaid

ülikonna-, palitu- ning kleidiriideid parematest koduning välismaa vabrikutest, mõõdukate hindadega.

meesterahva ülikondi,

vihmamantleid.
Naisterahva suve-sügise
ning talvepalituid,
moodsaid kleite.
MmWAHii

nad on proovitud riiklises katsekojas 1925. a.
väga heade tagajärgedega. Igaastaste uuen
duste tagajärjel on need masinad tõusnud esi
mesele kohale ja peksavad põhust viimased

Viljalõikaiad: „Vesteras".

Teatan lugupeetud ostjaskonnale, et olen avanud omas uuesti remonteeritud äris

seen

Rehepeksumasinad: «Gioria" rehepeksumasi

terad välja. „Gloria" ja uus „Ves teras" ma

Rohuniitjad: väljaspool igasugu võistlust on
Rootsi „Vesteras" vabriku rohuniitja „Aktiv“
ja „GIoria" vabriku „GIoria“, millede vändavõll on varustatud Rootsi 8. K. F. vabriku
kuullagriga. Need rohuniitjad on ainsamad
sarnase laagriga varustatud rohuniitjad. Ma

Jõhvis,

PEAKONTOR:

I

Soovitab Alutaguse põllumeestele näituse
puhul oma ladudest:

Rakveres,
Paides,

Tallinnas, Estonia puiestee 13.
Telefon 18-51. =00= Telefon 18-51.

Nr. 24

Jõhvi. Narva t. 3. Jõhvi.

T. Bachval.

mm

Krediit Panga JÕ&vi osakond

(end. Jõhvi Laenu-Hoiu Ühisus asut 1910 a . Jõhvi Vastast. Krediit Ühisus, A.-S. Jõhvi Pank, Põhja Panga osakond). Jõhvi alevis, om. majas, Turuplats 1, Tartu mnt. 2,
kui esimene rahaasutus Alutaguse keskkohas Jõhvis, on Eesti kõige suurema erapanga osakond.
Võtab raba hoiule jooksvale arvele ja tähtaja peale, kus juures pank tempelmaksu oma kandä jätab, makstes ajakohast °/o — Diskonteertb vekslid, annab laenusid obügatsiro
nide ja muude kindlustuse vastu — Võtab sissenõudmiseks vekslid, veokirja ja muid dokumenta. — Saadab raha igasse kohta kodu- ja väljamaal piiramata summades —
Ostab ja müüb välisraha ja tsehekke. - Raha, dokumendid ja väärtused hoitakse tulekindlas teraskaipbris 6 luku taga. — Teraskarabris asub ka hoiutaegaste kapp. — Hoiu
laekad üüritakse soovijatele välja L Kr. 3.— eest aastas. — Laeka võtmed saab üürija oma kätte.
Äri tunnid kella 9—14.
Aadress: Jõhvi, Turuplats Nr. 1, telegrammidele: Jõhvi—Kredütpank; telefon 19.
Kõige austusega: Osakonna juh fitus

Teadaanne.

1

Jõhvi alevivalitsus käesolevaga teatab et
sooviavaldused

alkohollüste jookide müügiloa

MINUT
KAOTUST

saamiseks

hinnag^ujni4^^ntjalg.
JÕHVIS,
Narva t. 5.

igasuguse^ämeduse^FJLuts.

Näituselkäijad, tähelpanu!

koloniaal- manufaktuurpudu- la moekaubad
Austusega

Turu pl. 3.

Jõhvis järgmise 3-me aasta (1931—1933) peale restoraanides ja einelaudades, miile avamiseks omavalitsuse nõus
olek tarvilik, tulevad anda alevivalitsusele hiljemalt 15.
septembriks 1930. a. ühes lisadega, mis ette nähtud ..Riigi
Teatajas" nr 50 — 1927. a. avaldatud piirituse ja alkoholiliste jookide müügiseaduse HH 5, 9. 10 11, 15 ja 34.
Sooviavalduses peab ära tähendatud olema: 1) soovi

KUB, SIIS TÄNA WEEL

OSTKE ÜKS NEIST 01-

avaldaja ees-, isa- ja perekonnanimi, 2) tema täieline

WALISIST JALG RÄTT AIST:
WANDERER, DIAMANT, HOPPER, SWIFT! KERGE OSAMAKS

alkoholiliste jookide müügiks või ainult õlle- või marja
veinide müügiks, ja 6) kas viina ja likööride müüki soo
vitakse ainult kinnistes pudelites väljaviimiseks ja kohaltarvitamiseks või kohaltarvitamiseks kinniselt ja lahti
selt ja väljaviimiseks kinniselt või palutakse luba kõr
gema järgu restoraani või einelaua avamiseks. Soovi
avaldusele tuleb juure lisada järgmised tokumendid:
1) majaomaniku kirjalik nõusolek, kui restoraan või
einelaud asub üürimajas (sead. § 9);
2) politsei poolt antud tõendus joogikoha kauguse

KIRJALIK WASTUTUS.

aadress, 3) restoraani või einelaua täpne asukoht, 4) ma
jaomaniku nimi, kelle majas ettevõte asub, 5) missuguste
alkoholiliste jookide müügiks luba soovitakse, kas kõigi

kohta sead. §§ 10 ja 11 ettenähtud asutustest ja raudteest.
3) sama asutuste poolt sead. § 15 kohaselt väljaantud
tunnistus müügikoha omaniku ja vastutava müüja kohta,

Kõige soodsamini ostate omad

JÕHVIS,

TÄHENDAB

PALJU! TAHA
TE WÕTTA SUWEST MIS TA PA

kui viimane üles antud;
4) vastutava müüja nõusolek vastutuse oma peale

LIER & ROSSBRÜM
TALLINN, WIRU TÄN. 7-A TEL. 433-34.

♦

Tapeete ja borde

:

võtmise kohta.

Sooviavaldusi tuleb anda neil isikutel ja asutustel,
kellel praegu alkoholiliste jookide müügiluba on ja seda

luba uuendada soovivad, samuti ka neil, kes 1931 a. jook
sul uut trahteriasutust kavatsevad avada.

J. Kais.

Jõhvis, 21. augustil 1930. a.

Noored mehed!
Tarakuse peakraavi kaevamisetöödele, kantmeetri hind 30—4) senti.

L

♦♦ Tulla ja lähemaid teateid saab Vaheri’i juures.

♦♦

Noor neiu
varandusliselt iseseisev,

soovib tutvust

Vajatakse
naisteenijat, :
kes talu tööd tunneb
Järelküsidä s. 1. t.

igavuse peletamiseks.

Kirjad slt. „Grete“.

Talu ostmise puhul lõpetan oma kaupluse peale

i Soome
seinapappi!
igas paksuses ja kõiksugu paberi- £
kaupa ostate soodsama hinnaga 4

B

VIKERKAAR"i

SL 99raamatu-, kirjutusmaterjal-, ja muusikariistade äris,

■j

mööbli Ja matusetolltuse ilkl
Sellepärast olen avanud äri lõpetamise puhul

JÕHVIS, TURU PLATS 3.

♦

s
s

odava väljamüügi Kas T eil
on juba tellitud ajaleht?

sisseostu hindadega

S
Omanik

R. UUSTAL

Kes aja- või rahapuudusel

JÕHVIS

ei loe, sellele on
s päevalehti
kõige kohasemaks leheks

SSSSSSVSSSSSSSSSSSSSS
Wasiutaw toimetaja: R. WUdenau.

Üle 200 erimustri
Hinnad aletes 20 s. rull ja kallimad.

ALEVIVALITSUS.

S
s

suurem valik 1930 a. mustrid.

M. Minis'e trükk, Narwas, Rahu t. 15.

«ALUTAGUSE ELU." Luge
des kohalikku lehte, olete
alati kursis oma ümbruse
sündmustega,

f tooMi etsi
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 postiasutisest ehk
talitusest. Jõhvis, Turu pl. l.
1IIIUII

Wäljaandjad: $. «*• jo *.

