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II aastakäik.

rSoo wiiamo
Kellu, kuld- hõbe- eht- ja kristallasju.
Kirjutuslaua tarbeid. Maniküürkarpe.

Hõbe lauariistu ja portsigaare.
Suures valikus
naisterahva nahkkäekotte, meester. rahakotte ja

portfelle. Hinnad väljaspool võistlust.

Samas valmistatakse kuld ja hõbe monogramme.
Austusega

P. Luuk

iilis 23 J, nui
Piimanduse alal tegutsevate kesk

hüüdsõna ühel ehk teisel wllfil selgi-

asutuste ja põllutSSmiuisteeriumi põllu,
majanduse osakonna ning piimasaaduste
väljaveo kontrolljaama ühisel korraldusel peetakse 25—30. märtsini pilman.
dusnSdolat, piimanduse alal esinevate

tada. Üksikutes piimaühingutes korral-

päevaküsimuste selgitamiseks ja abi.
udude näitamiseks, kuidas toota piim
odawamalt ja paremalt ja kuidas teha
korjandust kulukamaks. Räbala hüüdsõnaks on: rohkem ta paremat piima
Shismeiereidesse.

Kohapealne piimaudusnädala orga
niseerimine oa piimaühingute Mesondeks. Rägu nüüd juba selgunud, püüawad piimaühingud kohtadel ülesseatud

datakse nädala puhul kursust, suurema»
hulgas on kõnekoosolekud ühingu ümbruskonnas jne., kus eflnewad kohalikud
ja wäljaspoolt tegelased. Kõige suurem
selgitustöö tehakse siiski sellekohase kir

janduse levitamisega. Raadios ou nä-

dola jooksul igal õhtul kell V-V*8
wastawad kõned.

Praegused piimasaaduste hinnad ja
müügitingimused nvuawad karjapidajatelt teadlikku tööd ja organiseerimise
oskust ja seda kõtt tahetakse piimandusnädala jooksul esile tõsta ja süweudada.

Üleskutse Iõhwi koguduse näitemüügiks.
Jõhvi koguduse Üksmeelne otsus
elektri kütte ja walgustafe sisseseade
kohta kirikus on: ta oli tarvilik, ta ou
hea, ta teeb kiriku ilusaks. See on õige.
Meie kirik ou elektrl sisseseade läbi wäga

palju wõltuud.

Rüüd selsab aga kogudus suure
ülesande ees: me tahame täaaws elektri
sisseseade mõla täielikult tasuda. Selleks
tahame mövd. aasta eeskujul nältemüügl
tolme pauna. Koguduse nõukogu ou otsustauud

piiblipühal 10. augustil «SitemüSk
korraldada ja asjade ning rahaliste an
netuste korjandus ette wõtta. Politsei

walltsuse poolt ott korjanduse ja väitemüügi luba autud.
Meil ou tarwks ümmarguselt 2800
krooni. Kõiki, kellele usk ja kirik kallis,
waatamata erakonna peale, kutsume me

üles heldete annetuste ja hoolsa korjamlsega meie ettewõtet toetama. Selles
ou tükk meie eneste au, et meie mitte
pealtwaatajateks el jää, kui teised ohwreld toowad. Korjanduslehtl on saada
õpetaja juures. Pangem käed külge! Ja
Jumal lasku meie koguduse ettevõttel
korda mknao!

Iõhwi koguduse juhatus.
Iõhwls, 19. märtsil 1930.

Saeweskid metsaweoga hädas,
Metsamaterlal suuremalt jaolt parwetuswete juure wedama!a.

„ForeStiS« jätkub tööd kolmeks kuuks m töölisele.
TSuawune lumekehw talw, mis metsawedu suuresti raskendas, seab mure
likku seisukorda ka kohalikud saeweskid.

tuwedu parwetuswete juure, ulatuks

.Forestt* sauawabrtkus jätkuks tööd

Praegu on kindel, et kohalikes saeweskites eune aprilli lõppu tegevust el

olewa metsamaterjaliga ainult paariks
kuuks. Suurem jagu metsamaterjali ou
jäänud metsa. Seisukorra kergeuemlst
loodetakse hilisest wroteest märtsis. Kui
peaks Võimalduma metsamaterjali kok-

metsamaterjali ümbertöötamiseks kolmeks kuuks.

alata. „Forest* loodab tänavu anda
tööd kuut 400 töölisele. Mäletawasti

J

(ka võimalikkude eksiervamiste ärahoidmiseks)
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PiimanduSnädala eeltööd kohtadel arenewad jõudsasti.

Narva t. 4.
tel. 6

Teatan

Kui raudruun «Säratab... Idakiirrong „Eimplon-Orient-Express- jooksis Pariisist tulles
Ateen-Saloniki liinil Safaea juures rööbastest wälja. Reisijatest said paljud raskesti roigas,
taba ja surma.

A. Schmidt Jõhvis,

ü «\w0ii iisiadls ji luiMe,

Alf. Laurfeldt

ei keeldun tulevikus tarvitamast igasuguseid alkoholisi jooke
täiskarskuse nõude kohaselt, täiskarskuse põhimõtte tunnustamise
tõttu.

Waiwara

Tallinn

Tarakusel,
22. märtsil 1930. a.

maaline pllmaudusnädal. Kor-

raldajalks oa pvllutöömlulsteerium ja
põllumojaud. orgaulsatsioould. Nädala
lipukirjaks ou: rohkem ja paremat piima
ühlsmelereldesfe.

Aug Waher.

Hädaohtlik loomasööt.

Põllumajanduslikke teateid.
23 —30. märtfiul korraldatakse üle-

kõige lugupidamisega Teie

Ettevaatust vene vilt- ja läätfaseemnete jätete tarvitamisega.

Wllmosel ajal ou Weuemaalt õige
suurel hulgal toodud l Eestisse looma
söödaks wlkl- ja läätsaseemnete jätiseid.

Htuua odavuse tõttu leiab nimetatud

kui neile antakse rohkesti limast jooki
(linaseemne keedist, tangusuppi) ja suu
remaile loomile paar korda päevas üks
uoaotsatäis tanuoforml pulbrit.

Homme, f. o. 23. skp. peatub lltkaw
seemnewilja näitus Sompas.

loomasööt mele põllupidajate poolt õlge
rohket tarvitamist.
Põllutõõmlnlsteerluml seemnekout-

Eelolevale loomapidajate tähelepauu juhtides soovitab loomatervis

Näitusehoone ehitamine wälja
antud.

roll-jaamas toimitud analüüsil on oga
selgunud, et malultud segu sisaldab
võrdlemist väga palju (13,48%) nisu

weue viki ja lSStseseemuetr segu ainult

Iõhwi põll. selts audis uell päewll

lille seemneid ja vähemal määral ulmastava ralhelua seemneid. Nisulille seem-

wälja näitusehoone ehitamise ettewõtja
Habakukelr. Tegelikkude töödega haka
takse lähemal ojal peale.

Simmanid pagari asunduses.
Wttmasrl ajal ou otse perloodkllsteks

nähtusteks saanud tantsuõhtud Pagari
asunduses. Muidu see polekski uit silma
paistev, kuld alati mäugtb seal peaosa
wllu. Kust wõetakse sente praegusel rahawaesrl ajal selleks, — el tea.

ued toimivad aga loomade orgaulsml
mürgina. 10 gr. nimetatud seemneid 1
klg. looma eluskaalu kohta ou surmav.
WSHrmas määris süõdrtuna kutsub ui-

hoiu osakond tarvitada müügil olevat

vähesel määral muu rammutoldu hul
gas; kellel see ou võimalik, kuumeudagu
seemned euae loomadele söötmist leiva
ahjus.

Kalurid fõitfid merele.

sultlle seeme esile mao- ja sooltepõletlka,
kehawalu, puhutise, haiseva kehostlahtl-

Narva laht ou juba uädalapSewad
jäävaba. 19. skp. hommikul sõitsid R.-

oleku, nõrkuse sue. Kuumrudamtse ja

Jõesuu kalurid peole pikemat vaheaega
merele võrkusid seadma.

küpsetamise mõjul kaotab seeme mürgise

tolme. Haigestunud loomad paranevad.

Algkoolimajal tehakse
sisemisi töid.
Iõhwi alewl ehltatawal algkoolima
jal ou praegu käsil fisrtõõdr keskkütte

Pühapäeval. 18. märtsil s. a. korraldas kohalik K. L. malewkouua pata

seadmine, uste-akeude pauemlue, elektrl
seadmise. Elektriseade tellitakse Kopfilt

rei omavahelised laskewvlstlused. Ränd-

dlpüsft: kolmaudaks tull Slwl 49—9 f.
Aahladade omaudajall tuleb kaitsta
auhinda kolm korda järgimööda või

auhindadeks olid kaks brauulugut ja

viis korda vaheldamist.

Tallinnast.

kaks jpordlpüsst — surma läbi läbi lah-

Fafaanide ja põldpüüde kas
vatus Konjrrsfe?

auhinnad.

kuuud malevlase A. Lutsu nimelised

Tuletõrje ühingu loterii Toilas.

Alutaguse metsaühing kavatseb asu

200 m e e t r l kauguselt tull esime
seks õppurrühma pealik H. Teksal 61

tada fasaaulde ja põldpüü kaswatuse

silmaga, omandades esimese auhluna —

ühte soodsamasse Alutaguse metsa, ar-

brauulagu; teiseks patarei varahoidja

misele tull Hulk asju, nende seas par-

watawasti Konjusfr.

§. Luts 55 silmaga omandades A.

lafoa, lauakell (moodne) ja kott salajahu.

Lutsu ulmelise räadauhkuna — spordlpüssi; kolmandaks patarei veltveebel

Õhtul korraldati sama seltsi poolt pidu

õhtu. Räideud .Surun kes elab.* Ka

G. Ruuge.

pidu mõõdus alguses kenasti, kuld pidu
lõpul tegi keegl joodik lärmi.

Märgitud tui Peeterristil.
Kaadi» märki .7—1 JR LS <S."
16. skp. lendas Peeterristil märgitud tui
ühe taluniku tuppa. Üllatatud toasolijad leidfid tui jalas rõnga märgiga: .7—1 JR 29 <E.“
Tui on rõõmus sa ei mõtlegi pererahva kü-

läinud aastal töötas 51/* kuud

lakosttst loobuda.

550 töölisega.

dele.

Leiust" teatati kohalikkudele ametiwõimu-

IVO meetri kauguselt tuli esime
seks O. Treifeld 50-12 silmaga omaudades esimese' auhinna braunlugu; tel-

seks E. Daalel 50—9 s. — omandades
A. Lutsu ulmelise räudauhlnua — spor-

Toilas korraldati 16. märtsil loterii
tuletõrje abluõude täiendamiseks. Loosi

Rahwas ja raha.
1. weebr. s. a. oli Eestis 35.973,000 kr.
wäärtuses raha liikwel, sellest wahetuseraha

3.713.000 kr.
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Silm silma, hammas hamba
wastu...
Hiina ähvardusele Ameerika ees
õigust kärpida ja Ameerika kubcicoteb

boikoti alla kuulutada, vastas Amee
rika sõjalaevastik demonstratsiooniga
Shaugai sadamas.

Wasakui: .Onu Sami" sõjalaevad
Shaugai sadamas. Paremal: Ameerika
mer-wSelaste demonstratstoon-rongikäik

Shaughai tänavail.

Lihe põllumajanduslik ühing N.«3õesuu walmistub suwehooajaks.
puisus suuremaks ühinguks /Mäetagusel.
Lõivud pühapäeval pidas Uhe põl 75 inimest, ju on seega Mäetaguse
lumajanduslik ühing oma korralist aasta «alla ühingute seas eesrinuas. Aasta
koosolekut, mida juhatas K. Saarik, jooksu! on peetud rida põllumajandusprotokollis Ed Kreeomanu.

1929. a. aruanne ja 1930. a. eel-

litte kursusi ja võistlusi. Ühingu liikmed
ou osawõtnud ka wäljaspool Uhe küla

arme võeti juhatuse poolt esitatud kujul

korraldatud wõistlustest ja näitustest hea

wastu. Selle järele kõueles L. M a r.

eduga. Nii on ühingu liikme, neiu

Liu termil: .Kohasemad kartulisordid.^
Kõneleja andke piltliku ülevaate meie
parematest kartultsortidest, mida tuleks
põllumeestel kaswatama hakata. Rrfrrent ise ou Üleriikliku kartulikaswotajate
ja sordiporauduse ühingu liige ning on
oma peale wõtnud sordikartulite lewita.

Salme Palm't kärs 1929. a. Mäetaguse

ja Itsahr lüpsimetstrk tiitlid. Ühingu

liikmed 8. Martin ja Ed. Palm said
Iisaku põllumaj. näitusel kogu majapi
damise eest l auhinnad.

Vanaduse läbi juhatusest mäljalau-

mise ümbruskonnas.

geund L Martin'! asemele valiti neiu
Aemanda Martin. Revisjonikomisjoni:

Ühingu abiesimees Ed. Kreenmaon
tegi ülemaste ühingu 1929. a. tegewu-

K. Saarik, L. Treufrldt ja O. Awel.
Juhatus jagas omavahel ametid

sest. Kõigepealt märkis ta. et läinud
aasta jooksul on ühingu ltigetepere
paisunud ootamatult suureks: tervelt

järgmiselt: Esimeheks Ed. Keenmaun,
abtestmeheks ja kassapidajaks P. Tresfrldt, kirjatoimetajaks A. Martin.

punane tuli peatas rongi.
Ulakate wigurtükk, mis olekS võinud maksta elu.
Teatavasti peatati hiljuti Auvere
ia Waiwara vahel kummalistel asja-

V., kes ülekuulamisel seletas, et rongi
peatumine ei sündinud kuritahtliku ees

oludel Narva poole liikus õhtune sega-

märgiga, vaid kogemata. Ta liikunud

reisirong. Vedurijuht märkas punast
tuld ja pidas rongi kinni. Teerlkkeid el

kaaslastega õhtupimeduses mõõda raud-

märgatud, ainult raudteeäärsesse wõsastikku kadus salkond noormehi. Edast

taskulambiga, millel olnud punane tull.
Ringi möödumisel tuldud ravdteeMnlle
jälle tagafi. Äkki kostnud seljataga rongi

liikudes juhtus jälle äpardus — rongi
koosseisust jäi 7 vagunit teele, mis
hiljem järele toimetati.

Rei päevil läks ametivõimudel
korda kindlaks teha, et roogi peatajaks
oli,Auwere Ioala vallas elutsev Eduard

terliial, kusjuures teed valgustatud

mürin — 7 mahajäänud vagunit wueauud vedurita edasi, õnnekombel jõud

nud noormehed we.pl teelt kõrvale
karata.

Eira piiritusewabrik leekides.
Katlahoone ja wabriki) peahoone tulest kannatada saanud.—
Kahju 600 kr.
18. skp. ööl kella 1 polgu päästs ja ou renditud Erru kartuliühisusele.
Erra vallas asuva Erra pUritusewab- Vabriku hooned on kindlustatud tule

rikus tuli lahti. Tule läbi sai kanna- vastu kinnitusselts .Omas* 4400
taba katlahoone katus ja aknad ja krooni ja sisseseade 200.000 krooni
osalt vabriku peahoone. Kahju hinna- väärtuses'

takse 600 kr. peale. Tuli sai alguse kuuldavasti katlaErra pitr'.tujewabrik kuulub riigile hoonest. Arja juureldakse.

Rikkamehe pulm ja lapuliste
seiklused.
St. külas on Anton Vvmpnu üks
rikkaimaid peremehi, ümber laudu tuntud

ihne ja ahne jõmmkärakana, kel oma
tubli watsakr ees ja oma ülim mõnu:

.lihha ja korrtul" laual, ning muu il
maga tegu ei tee. Temal on ainsaks
lapseks tütar, priske ja krapsakas, valla-

kesti supelkülalifl, uii omi kui väljast,
pole enam kaugel. TSaawu juba vara-

aeg täis, et fee tütar pidi majja tooma

sa kui ta siis jälle tagasi tuli, siis nõu-

dis käredalt lapuliste lahkumist, etvahi, kuda te määrite laudlina ja...

ajal, vaid neile joosti ju kaugele vastu,

olid selle argipäise riistapuu pidu ajaks
kõrvale pannud. Nii pääsesid lapulised
suuremast leilist lajatuste saatel.
Lapuline.

Aga nüüd tull tüli ja tülist taplus.
Peremees värske väimehega wõitiestd

kõrvuti. Otsiti ahjuroopi, aga naised

Taluraamatupidamiskursused Narva ümbruse põllupidajatele 7.-9. aprillini.
Majanduslikult raske aeg kohustab
Et oma talu saaduste tootmist ja
põllumeest iseendale oma tegevusest aru
audma. Põllumehe sissetulekud kahane-

müüki otstarbekohaselt korraldada, se-

wad, karjasaaduvte, teravilja, kartulite

kõrvaldada, põllumees peab tundma
oma majapidamise tulusid ja kuiustd
üksikasjaliselt. Seda võimaldab ainult
järjekindel taluraamatupidomine. 7.-9.
märtsini peetakse Narvas Jda-Alutaguje jaoskonna agronoomi ruumes taluraamatuptdamkfe kursus. Kursusest
osavõtt kõigile põllupidajatele vaba ja
tulevastele P. R. Talittfe usaldusmees
tele arveraamatud ning jooksev nõu

ja liha hinnad on madalad ja roosilisi
väljavaateid hindade tõutuks, vähe
malt esialgu, et ole. Kuid väljaminekud
kasvavad, tkalduseaastatei tehtud laeuuprotsendid tahavad maksta ja laen
ise kustutada, põllutööliste saamise või
malused ou rasked ja saadaolevad töö.
Ilsed palga suhtes nõudlikumad kui varem. Nimetatud asjaolud teevad põllu
mehe elu kibedaks ja iga teadlik põllu
mees otsib sellest väljapääsu.

soonilist madalat turuhindade seisu mõju

anne arweaasta jooksul tasuta.

reklaami. Mitmedki soomlased-suvitajad

Kas N.-Iõesuu valitsejate soovid

*

jäädaks hiljaks nagu harilikult, vaid
tuldaks tolme sesooni aluks. Narwa-

suwituskoharck hoiab vaka all. TSaawu
tahetakse ka Rarwa-Iöesuu poolt alata

vagadeks soovideks ei jää, fee paneb
mõtlema, kui vaadata alewiifade pikatokmelisust. Turismi hooaja eelmärgid
ou juba käes, välismailt saabub Eesti

Zöesuu heakorra komisjon, milles Narva
linnaomavalitsuse esindajaks linaspea

aegsasti hoolikamat rekkaamiaktsiooni.

Warakult on võetud kaalumisele

reisibüroole hulgalist järelepärimisi Eesti

J. Luts, on pidaoad juba mõaegi
koosoleku ja oli järjekorraliselt koos Me,

mil tuli harutusele rida olulise tähtsu
sega küsimust.

Seni ajakohase reklaami korraldami

sel Rarwa-Iöesuu ou olnud kaugelt

suwemuustka korraldamine. Praegu veel
kokkuleppeid orkestritega pole sõlmitud,
kuid muuseas kaalutakse võimalust Nar
va Pimeaia pargis suvekontsertide audmlseks loodava stnfaorr.a-orkestri kohus-

tust laiendada sedavõrt, et ta võtaks

manaetam teistest suvituskohtadest, mil

oma peale suvemuusika eest hoolitsemise

listest eriti agar Pärnu. Alles äsjaue
Soome loetavam nädalajakiri «Suomin

ka R.-Iõesuus. Supelrandag! soetatakse
üllatust suvitajatele — lamamistoolid,

Kuvalehti" töi oma Eesti-uumbris

rannamuufika suplemise ajal j. m. Ka

rikkalikult pilte ja vaimustava kirjeldife Pärnust kui kuurordist. Soome ja

damisele alevis ja muile mvgawusile

Uus talw tõi tööd.
Uue lumetee tõttu on metsad,
kus esiteks materjalide wedu poo
leli jäi, — otse kihama läinud, ini
mestel on teenistust waja ja metsakauplejatel materjale metsast
wälja saada, mille tõttu hinnad ka
mitte just madalad. — On kohte,
kus kolmekilomeetriiise weo eest

antakse 50 senti segapuu meet
rist {75 sm. pikad).

Wiiulid,
gitarrid,
mandoliinid
ja

nende üksikosad ja keeled.

HERDIMI-

tahetakse rõhku pauua kõuuiteede korral

suvituskohtade üle. Pärnu ja Haapsalu
ou lasknud trükkida vastavaid reklaambrofhüüre — N.-ISesuu ei ühti. Hiljuti
kavatses Eesti turistide ühing korraldads raadioreklaami Tallinna R nghää-

lingu kand» meie suvituskohtadele.
Sellekohasele ettepanekule Narwa-Iõrsuu
ei wastauudki.

Kui kaua N.-Iõesuus niimoodi mõeldakse asjale suhtuda, pole teada. Kasuks see kuurordile küll ei tule.

Kuidas külw, nõnda lõikus.
Kaheksas seemnevilja katseasjanduse ja nisu näitus peatub 24-fkp. Waiwara jaamas
Eesti sordiparauduse seltsi poolt viimasel ajal propageerltud, mis oleneb
korraldatavast seemnevilja rändnäitust aga erttt palju seemnest, sellele vasta-

ei praks Ükski põllumees vaatamata
jätma. Iga põllumees teab seletuseta,
et saak kannab seemne pitsati.

Oa selge, et iga sort meie oludes
ei fobl, välismaa sordest ou ainult ük
sikud, mida meil võtb soovitada. Kõige
vastu wõetawamad oleksid kodumaa
sordid, neid on meil vähe. Üksikud on
juba küiviseemmua tarvitusel, mõned

volt ou korraldatud nisu erinäitus.
Kahetseda ou ainult, et vältus igas
jaamas ei peatu, selleks ei jätku värvi.
Alutagusel on peatuskohtadeks Sompa

ja Vaivara; Narvas peatumiseks et
leitud wõlmalusi. Narvast võiks Vaivõrasse sõita rongiga, mis läheb kell
9.20 hommikul, tagasi sõita kas päeval
kogukaubarongiga ehk õhtul segarongtga,

lähevad esmakordselt müügile.

mis tuleb Vaivarast kell 18.30. Näitus

Katsrtulemustest saab jälgida üht
teist meie kui ta paremate välismaa
sortide kohta. Nisukasvatust on meil

18 ni õhtul.

on avatud kella 9 homm. kusi kella

A. «.

Kes on Wiru kaunim naine?
Rakwere walib 23. skp. „mifs Virumaa 1930".
Misside valimise mood ei näi Ees- Kunstimuuseumi dir. P. Tauni, kes täi
tiski raugevat. Rkl Virumaa Lastekaitse dob tähtsa toimingu komitees esimehe

Ühingu pall Rakveres 23. märtsil tahab kohuMd, liikmed — kirjanik J. Liiv,
valmistada üllatuse maakonnale »Msis kunstnik Mchmettv, »Miss Esiosata*—

Virumaa" valimisega 1930. aastaks, pr!. M. Kelgo ja Rakvere orgaulsatja grammofoni platesid suures

Iury on koostatud järgmiselt: Tallinna stoomde efindajad.

walikus leiate alati

„Mfecrfeaar“

Mõlemad minemas, aga
jagawad kõwasti omawahel.
Arusaamatused vallavanema ja
vallasekretäri vahe! Kohilas.
Meile kirjutatakse:

Kohtla vallavanema ja wallasetretäri vahekord ou väga halb. Viimane
sõda oli jälle võlla puude parast. Omal

ajal ei tuluud vallavalitsus puid

wastu võtma, seda tegi sekretär ja las

Talude tulud--kulud raamatusse.

suvitajale huvides. Seda kõik aegsasti
ja õigel ajal.

läinud suvel avaldasid täit imestust,
miks R..Iõef«u oma rikkalikke voorust

JOHWIS, Turu pl. 3.

— seda asutl sits laua juures jooma,

üldse Skaudiuaawiamailt Eesti supelkohtadesse võidaks leida rohkesti suvi
tajaid, kui ainult oskavalt korraldataks

kohendamiseks ja filumiseks, et sellega ei

kult on alatud eeltööd juwituskoha

ainult wtlno wõts ta suure hädaga auda

koduväimehe. Suurpäew jõudis ligi.
Situd ja talled tapeti, õlut pruulilt,
ning naabrid malgutafid himustades
suid. Kuid võtku asja! Reid et lastud
maja ligigi, ei pulma eel egs pulma

Sellest saadi üle, kuld tuli teine häda.

endiste aastate eeskujul ou oodata roh

Raamatu-kirjutuslarbele ja muu
sikariistade ärist

kuna peremees lahkelt juua aitas. Varsti
kutsuti viimane perenaise poolt kõrvale

õiendati asi ära lageda taeva all.

Suwitusknud, mil Rarwa-ISesuhu

Pulma ilmusid ka lspullsed. Kuid need
mitte üksi ei tantsi ega tee nalja, vaid
tahavad ka midagi saada. Aga pulma
majas ott kõigist korraga suur puudus,

kooligi .ära nuusutanud". Rüüd sai

kui neli siuna asja jahtus olema, ja

Pfthia-Eesti suurimale kuurordile wajaline hoolikam reklaami-aktsioon. Juba

aesoonl aluks supelkobl korda* —- Supelranda lamamistoolidj rannamuusika.
Suwemuusika korraldamine kaalumisel.

kis puud riita panna. Nüüd nõuob
vallavanem, et sekretär wedogu need

puud veel omal kulul ka ritta. Sekre
tär ei ole uõus.

Nende tülide juures aga jäävad
tähtsamad asjad hooletusse. Muuseas
laskvat puukuur, laut ja vallamaja ise
vihma läbi, aga neid ei kohendate.
Uks tüllalnne pikast on see, et valla
vanem ou oma kätte võtnud valla re
volvri ja ei too seda enam vallamajja
tagasi, kuigi sekretär seda nõudvat.
Tülitsevad — mõlemad aga on mi-

urmas. Vallavanema volitused lähe
vad uue volikogu valimisega sa sekretäe miuewat ise lähemal ajal sealt ära.

puudri asemel pesusine.
Halenaljakas äpardus külapeol.
Rei! päevil juhtus Jõhvi lähedol
ühes külas nali, mis inimestele veel
tagantjärele rohkelt headmeelt teed. Ni

ometi kusagilt mujalt planeedilt kukku
nud pole.

melt peeti koh. seltsimajas pidu. See
ei ole teab kui suur sündmus. Peole
tuli ka üks kohalik daam. See kah ei

lemata see, et fiaise daami talitasid
sõbrannad minema. Siuna, kust vett

põruta wsel kedagi. Et daam tahab ilus
olla ja vahetevahel end puudsrdamas

Roh loo igavamaks küljeks oli kaht
ja seepi sai.

käib — on nüüdset ajal harilik asi.
Mõni puudrrdawat end koguni öösel.
Mis patt see siis oa, koi meie kõnealune

daam ka peosaalist välja tuli ja oma
Uu vastu oma kohustuse puudritopiiga

täitis. Siit aga algaski meie nali. Araloole on teadmata, kas keegi kademeelne

sokutas või daam ise eksis kogemata,
aga puudrtkarbis ott puudri asemel —
pesustue. Ia kui mele värskelt võõbatud peoline pimedast õuest saabus jalu
tusruumi nüüd, — tõusid kõik kaelad
õieli ja tõusis niisugune kahin, et lust

Kõnekoosolek piimandusnädala puhul Tarakuse külas.
26. fkp. kõneleb Jõhvi jsvsk. agrouoom E. Timusk piimandusest Tarakusel
J. Vaher'» ruumes. Kõne peetakse õhtul.

Kukkus käeluu paigast.
14. märtsi! Jõhvi Vene kirikust
matuselt tulles tukkus kiriku ette maha

IUT liime Muu leatajaf.

näha. Mõni mõtles, ega see olevus

Jõhvi asunduse sepa A. naine, kusjuu
res käeluu randmest paigalt läks.

Rakowski,
SSSR-i wäljapaistwaid wastasrindlikke
tegelasi kes Stalini wiha alla sattunult Sidertsse asumisele saadeti on raskete asumisolude tõttu elukardetawalt soopalawikku haige»,
tunud.
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Ummiku lahendamiseks on kaks teed:

Kas likwideerida alew wõi watida uus wolikogu.
Teatawasti seisab Iõhwi otini oma.

alewl suur hoolekanne ja algkooli 14-

walitsvse tegrwus ummik»» sellest ajast,

miljoalltne wõlg. Teisest küljest kasmaks
jälle olewis elmsewate inimeste Maksu

kui waliti uus wolikogu. Nagu üdiselt

duse-eelnõu, mille järgi Iõhwi alewiwolikogu saadetogu laialt ja walitagu
asemele uus.

koorem walla olla saades tuntawalt

Asja wastu on üksikud rilgikoguM-

teedekapktalt maksu läbi, mis lasub ma

med tõsist huwi tundma hakanud. Nende

kuidagi ühist keelt. Kõnelemata sellest,
et pole kolme kuuga suudetud luua ale.
wlwalltsust ja läbi maad ata erlarwrt —
ei ole isegi sellega hakkama saadud, et

jade!. Alewielanikke mast huwttawad

seletuse järgi tegewat ainult raskust

üksikud näited. KrrdMp-mga maja makÜs l. a. alewks kimttswara pealt maksu

oleks ära walltud Volikogule juhataja.

riigile maksta - 106.048 senti. Abed-

asjaolu, et wolikogu laialisaatmine Iõhw!s wõib luua põhjendust Luljwtkuks.
Läheb kusagil walitsvse loomise sassi
ja kohe tullakse soowsgo, et lubatagu

Uks tee selle ummiku lahendamiseks

nego maja Tagakülas maksab 98 seati,
siis tuleks oga 370b senti, Zaaa Silgu

teada, oa wottkogu lagunenud kohre ühesuurusesse tiiba, ml» et leia aiewiasjades

ou alewi Mwlderrimwe, vagu ka Viru
maawaMsas hiljuti Shwardas. Täiesti

2791 senti, walla all tuleks aga Lal

maja maksab praegu 133 s., tuleks 5039

tõenäoline ou aga* — kui seda küsimust

senti, Aalmauni maja maksaks 8140 s.

üldse tvfiselt kõue alla wõtta — et sel
lest ei tule midagi wälja. Esiteks ei au
naks Iõhwi wald selleks oma uõusole-

praeguse 215 sendi asemel jne.
Teine tee ummikust pääsemiseks ou

kut, sest alewi emalrwdtmisega ta ainult

laiali ja walida uus. Kastin on

kaotaks. Nimelt läheksid trahterimaks,
kohwtkutemaks ja laadamaksu pool ofa
siis maawalttsusele, wald jääks neist
ilma, — oma turjale aga tuleks wõtta

saata praegune wolikogu
suurte raskustega tegemist, sest seadus

määrab ära, et wolikogu walitakse 3
aastaks. Seda muuta saab ainult uue
seadusega. Riigikogule tuleb esitada sea-

Aus Wiru maawolikogu
tühistaks©?

Rosenberg, HMg Lagenberg ja Ai. Kä

bin. Sotstalisttd — 3 meest:Aifc.
Kuusk, Ioh. Klesmrut ja Al. Etnmau.

Venelased — 1 mees: Sergei

Ida-Wiru mehi on rkl. W. Tartu,
WUwarast, Ioh. Fi-mmut wallasekretär Erralt, Rob. Giasman —- Tudulinna

wallawamm, Al. B:ljaew — Iõhwi
wallawanem, W. Llesoo — Watwarast,

Al. Käbin — Iõhwi alewlwanem, Alf.
Kuusk kooliõpetaja Iärwe wallast.

Pagari algkooli ümbruse noorte Vabaharidustööst,
lemad os peaaegu karsklased. Süüdis-

hakkas kohalik koolijuhataja kooliruumes

taja asub üidruatud seisukohal kogu

korraldama wairlusõhtuid. Senini on

alkoholismi wastu, kuna kaitsja seletuse

.korraldatud koklu 7 waieluskoosolekut

järele ei ole alkohol sellega süüdi, et

ja üks walguspttdi-õhtu. 13. skp. kõneles

inimesed temaga halba teemad. Kohtu
koosseis ei oie weel päris kindel, — pro
kuröriks oa koolijuhataja Kristjan.
Ümbruskonna noorte wabaharldustöös, — õigusega wõib samaseid waiel.
koosolekuid uit uimetada, ou koottjuhataial palju teeneid; ja mttte ükst noorte,
sageligi wõib uäha noil koosolekuil ka

netism?" O.a wvttis rohkearwuline kuu-

lajaskoud, — nagu Varemaltki roaleluskorras. Pealegi oli aine iseenesest
huwitaw, mis paljugi walgust tõi sel
lesse .maagilisse" waidkouda, reaalylma
seisukohtelt. 27. skp. Sueleb sealsamas

Iõhwi jaosk. agronoom E. Ttmusk, oiuei: .Tuluta karjamajaptdamise põhi
alustest."
Alkoholi kohus saab peetud S aprillil.

See oleks ka kärsolewa kootttöõperioodt waieluskoosolekute lõpupäewaks.

Süüdistab vpet. Rooswalü, kaitseb
Wsher. Huwi wäärtb asjaolu, et mõ-

Kohtla harutee reisijatele
liikumiseks.
Vabariigi walitsus kohustas riigiIärwe kaswauduse piirkonnas, kaubawedu wagunisaadetistena Kohtla jaama
ja Iärwe kaewanduse piirkonnas ja kau-

üowedu waguutfaadetisLena Iärwe ja
Knkruse kaewanduste piirkonnas ainult

ainult wöimalufe järele, kui kaewan
duste tegewus seda lubab.

Valimiste wastu ou autud Rakw.Paide rahukogule kaebus, mMes palutakse walimist tühistada. Kaebus tuleb
arutamisele neil pärwll. Kaebust põhjeudatakse sellega, et 3 kandidaadi ees
nimed olid watimislehel ebaõiged.

Müöd. sügisel koolihooaja alates

ainel: Mis oa maagia ja mis ou mag

mis terweudab. Arwatakse, et praegune
wolikogu Nappus osalt juhuslikult. Igatahes poole peale enam ei jääwat, wõttku
siis kumb tiib tahes. Kõneldakse, et kui
asi peaks kuidagi wastawasse riigikogu
komisjoni otsaga sõudma, siis saadetakse
sinna weel kodanikkude allkirju palwega,
et praeguse tõõwõlmetir wolikogu laialisaatmine tingimata jaatawalt otsustataks.

teel retstjate-wedu Kohtla jaama ja

Wiin kohtu ees.

kohalik seitskouuategelaae J. Oiterllau,

Kohapeal, Iõhwis, arwatakse aga,
et uue wolikogu wallmiue on ainuke,

pölewktwitõöstust awama tööstuse haru-

Isiklik koosseis.
Uue Wiru maawolikogu koosseis on Klenski.

järgmine. Asunikud 8 meest: Ork.
Köster, Rud. Peona, Gust. Lorrn.s,
Mogous Mäettwi, Th. Winual, Hünr.
Ktiwer, Mold. Tartu ja Jah. Freuwvt.
Põll. kogud —9 meest: Karl Pajas,
Ed. Kella, Asg. Waau, Aug. Malla,
Leo Apfrlbaum, Karl Biaubrik, R;b.
(Aasmaa, Al. Bsljaew ja Woid. Ulesoo. Tööerakond — 3 meest: Erast

uusi wattmist.

wauemaid. —

Moodsad tantsud Kohtlas.
Nädal tagasi korraldati Kohtla mõisas uute tantsude kursus. Ojüwõtjaid
oli keskmiselt. Igamees jäi omaga rahu!e. Käesolewal nädalal lõppesid samad kursused ka Iõhwis. Iõhwis peeti
mld ohwitseride kasiinos.

..Sotsialiseerimise" krahh Nõuk. Venes.
,,Tass" teatab- ..Kommunistliku erakonna kesksomitee (WZJK
saatis kõigile erakonna organisatsioonidele üleskutse, milles kutsutakse

energiliselt wõitlema sunduse tarwitamise wastu kollek-

teaduseks, sosib waest Gogolit ja Loger-

lõfi ja ütleb fiis prohwetittult, et »tõsiselt tuleb wõtta teist inimest, sest kui
õieti osatakse waadata, siis näeb ka roo
past wäljawisatud inimese juures pärls
inimlikku ja kenatl"

Täiesti õige! Sest «Rteks kui hin
dame kas wõi murdwarga arusaamist,
fiis ou temas päris inimlik ja kena, õi
gem juba jumalast määratud omadus,
et ta veab koguma omale wara. Tema
waated ja weended lähewad ainult selle
teostamise wttstdes lahku. Meis aga
wõtamr tolle mehe päris tõsijelt ja so-

katame ta — trellide taha. Ehk jälle
päris inimlik ja kena, õigemini jälle
jumalik on, et mõui suur asjamees ki
pub teistele wLM head tegema ja teist
juhtima hakkab. Veended lähewad jälle
lahku. Meie wõtame selle praalhansu
jälle täitsa tõsiselt ja ütleme, mis üt-

lema peab. — Imelik, kui ilusti klapi,
wad meie arusaamised: ikka tvstsett!

Ent sellel targal tSstdusearuUnsel
on weel teine palg. Asja ilmaletulnud
rika on alati see, et neile, s. o. uustulnulle tehakse Uiga — ning pistetakse
uutma. Muidugi ei wõeta seda Amee
rikat kunagi tõsiselt. Ka siis mitte, kui
peaksid kokku tulema inimlikkude ja ke
nade omadustega roopast wäljalöödud
inimesed ja siia ilma lehe meisterdama

parandada wigu. mis on tehtud walimisõiguste ärawõtmisel. Kee

kinnitama, et ta ilmus päewawalgele
juba 1926. a. Ek wõeta.

Metsik wöõrasisa.

roll. Ametnikud, kes ei oska wõl ei taha pidada energilist Võitlust
erakonna joonest kõrwaiekaldumise wastu, tulewad ametist tagandada
ja teiste tööjõududega asendada "

Iõhwis, Narma mnt. lõpul 8° juures asub juba sügisest saadik ta naise
tüdrukupõlwe 13 a. lops. Võõrasisa ou

lapse elu päris Väljakannatamatuks
muutnud. Nii on juhtunud päewi, kus
laps pole muud midagi päewa kohta
süüa saanud kui tükike leiba ja kaks
kilu.

Rüüd, kolmapäewa hommikul, lõi L.
tüdrukukesele rihmaga pähe. Hoop tabas

14 skp. leiti Aawers-Zoala wallas
August Httmetsi talust mõnisada meel.
rlt eemal Lee lähedal lamamas werkse
peaga kellegi tundmata noormehe sur
nukeha. Kohapealsetel amettwõimudkl

läks korda kindlaks teha, et surnu on
Peetri wallas elutsew Voldemar Kroon.
Lähemal järsiewaatusel leiti umbes
100 meetrit laiba asukohast eemal triik-

- Surm pealuu põrutusest?
on seni selgitamata.

Kuna Kroon lähemalle tuttawalle
kõnelnud elutüdimusest, siis kalduti esi

algu arwamisele, et noormees on ise
oma elu lõpetanud. Arstilisel järelewaaiuse! aga selgus, et siin enesetap
misega tegemist ei wõi olla, sest surm
on järgnenud pealuu põrutusest.

Laip toimetati Narwa haigla lah-

särk, mille üks käis oli seotud sõlme.

komisekambri täiendamaks surma põh

Kuivas sattus särk laiba seljast tee

juse selgitamiseks.

ääre ja miks käis sõlme tõmmatud, see

Keelust Sleastujad politseiga kinost wälja!

H:r!dusm!nisterr'um juhib oma alla 20 aasta ei külastaks kinoetendust,
ringkirjas kooiiwaiitsuste ja riigikoolid? mis pole wostawad noorsoole. Keelust
juhatajate tähelepanu asjaolule, et ala- üleastujaid wõ°b kinost ka politsei obi
ealised olla 16 aasta ja kooliõpilased eemale tõrjuda.

Tööline õnnetuste keerises
Virumaa tööstusettewõtete» registreerib mullu 2279 õnnetust töölistega,

õnnetuste rohkuselt esikohal Kohtla, Kukruse ja Kreenholm.
Töõkattw 3. jaosk. inspektori kantselei andmetel tuli ette möödunud aasta
jooksul Virumaal asuwates tüõstusettsmõtetes üldse 2279 õnnetust töölistega,

surmajuhtumeid 3, jäädama töõwõlMe
kaotamist 5 ja keskmisi wigastust 57.

Kõige enam õnnetusi on juhtunud
Kohtla-Iärwe karwandufes, kus aasta
jooksul reglstreurlti 415 õnnetust. Teisel
kohal seisab õrmstuste rohkuse poolest
Kukruse kaewandus 353 õnnelust, edssi
tutt ette õnnetusi-. Kreenholmi puuwilla-

wabrikus 325, Narwa ttnawadrikus 207

Kütte.ZSuv 197, o.f. Port-Kunda 141,
a.-s. ^Silwa" Norwo osakond 128, o.-ü.

Eesti Kiwiõtt 124 j. t.
Tõõ.Mse 3. jaosk. inspektori olla
kuulub praegu 36v mitmesugust ettemõtet, nendest 271 tsgeMkttewõret. E lmlje aasta jooksul r gchreerM üldse 869

õnärtust töölistega. Kõ ge enam Snaetust juhtus Msmullrr Narma Unawabrikus, kus aasta jooksul ott 326 õnnetust.

■ Tuletame kõigile meele,
kellel tellimiseaeg lõpeb 1. aprillil s. a., et
Tellimisi
uuendataks aegsasti tellimisi
lähema postiuuendada on kõige soodsam ,sU
asutuste kaudu.

Metsaühingute liidu täiskogu koos.
Liidu juure metsanduse instrukmr ja metsanõuandebüroo.
16. skp. peeti Tallinuas metsaühiu- ja praegu on liidu liikmeks astunud S
gute liidu täiskogu esimest koosolekut, metsaühingut,
kuhu Me maa ott kokku tulnud 48 saa- Liidule waliti 12-MkmeUne juhatus ja
dikuk. Alutaguse metsaühingust — linna- 6 liikmeline nõukogu, kuhu Alutaguse
pea J. Luts, metsarewident S. Kelder, metsaühingust wvtttt S. Kelder, asemi-

llnna metsaülem K. Puusepp ja E. kuts J. Luts. Juhatuse asemikuks K.

Pihlau.
K. Puusepp. Liidu juure katsutakse
Liidu asutajateks on Hirju, V:ru amettsse metsanduse instruktor, kelle

stlma, mille pääle laps uimaselt maha
lauges. Uimastslest toibudes põgenes
ta koolt. Silm läks paiste ning jooksis

ja Iärwa Maakondlikud metsaühingud juhatada jääks ka meisanõuandkbüroo.

werd. Koolis märkasid õpetajad õnnetust
ja kutsusid arsti kohale, kes stlma kinni
fidus.

Jahimehe »koerajaht" Tõrwala metsas

Võõrasisa metsikus läheb kohtu

Jänes pauku pihta ei saanud, aga põõsa tagant kargas
wälja rnetsawaht.

lahendada.

peol.

23. now. l. a. Aleksander M. käis
jahil Tõrwalas. Püss loskewslmis, ta
warltses põõsa tagant jänest. Aga ei

Pühapäewal warastatl tuletõrje seltsi
saalis peetama peo ajal pllrlwalwe kor-

jänes saanudki pauku pihta, põõsa warjust kargas wälja metsswoht. Küttimine

doni ülema ja Sch. riiete Lasku

bel piiritusega. R letehoidjaiks olid noo

riigi metsas keelatud, mis muud jäigi
M.-il Ae, kui seletada targalt metsawahile, et ta jälgib oma jahikoera, kes

red poifid. Juurdlust toimetab krimi-

suures jahituhinas keelatud metsa lipa-

BOQlpoiUfii.

nud. Aga protokoll tõi M.-i fliski 19.

Srauningute vargus Konju

dest brauningud ning Sch— iii ka pii

Staltn: »Afl läheb witlu, teeme nüüd peredõschka..."

Noormehe laip tee ääres.

lapsed ja teised aejaudused leiawod siin
ilmas kohe üles Ameerika. Ja see Amee-

ning selle 1930. a. sünnitamisel otsaette

latakse turgusid sulgeda. Kästakse basaarid uuesti awada. Talupoegi
ei tohi iakistada turule oma saadust müüma tulemast. Kirikute sul
gemist tohib lubada ainult talupoegade rõhuwa enamuse tõelisel soo

Mõrtsukatöö Ailweres?

Tõsiselt Võtmisest
ja ärjasündinute Ameerikast.
Meie äsjasündinud üleaedne toob
wägewa juhtkirja oma ilmumise põh-

tiwtseerimifel. Elamute, koduloomade, kodulindude jne. sun-

duslikule sotsialiseerimisele tuleb lõpp teha. Kästakse

Kui looduse mäss pääseb walla... Isegi tugewad raudteeroopad pote jaksanud waam panna
suurele uputusele L-Prantsusmaal, Monlaubanis.

skp. 1. jaosk. rahukohtuniku juure, kus
imelttul kombe! ka ei leidnud uskumist

M.-i jahijutt: jahimehed, nende, maitade, juttu ei tohi krrg-sti uskuda, puhuwad nii, et suu surtseb. Aleksander
M.-i aga, kes warttses riigimetsas põõsa

tagant ainult oma jahikoera, karistati 20 kr. rahatrahwiga ehk 5 õõ-päewalise arestiga.

Rr.712.

Alutaguse Teataja

4

Wiraikatakse...

*

Rell pSewll warastatl- E. Maast
linna mallas Kai Miitou elukorterist

Barteli kabinett Poolas esttas
presidendile lahkumispolwe, pä.
rasi seda. kui parlamendis wõeti

lukustamata kapist 80 kr. raha; Mokka
wallas Jaan Paklase hriuakuhjast pool

kuhja heinu; Iisaku alrwls Nikolai

wastu sotsialistide pooli esita
tud umbusalduse-awaldus wa-

Sudakowl kauplusest saapaid; woras
Voldemar J. wõeti waht ella.

litsuselr.

Wirumaa õpetajatepaew 23.

Wabariigi president Moselcki
tegi uue walitsuse kujundamise
senati marssalile professor Ezy.
manskile ülesandeks. Prof.Ezymausrit peetakse kindlaks Prlsudsti poolehoidjaks, on praegu

ja 2U. märtsil.
23. ja 24. märtsil peetakse Rakweres Si
nimaa õpetajatepäewa Päewakorras mitu

pedagoogilist referaati. Õpetajatepäewast osa-

wõtmiseks haridus- ja sotsiaalministeeriumi
loaga Vabastatakse osa õpetajaid koolitööst

61 a. wana.
Alul rligiprestdeut tahtis wa-

24. märtsil

MMM Mml

paremal päästesalga lennuk. Ulewal nurgas: Ben Eielson, hukkunud lendur.

At5alarna Tuletõrje ühing

■■■■■■■■■■■■■■
2. aastakäik.

on Ida-Wiru elu õige peegeldaja,
Ilmub laupMewa warahommlkutl.

Kaisi majas,
Turu pl. 3S.

^Alutaguse Teataja" ülesandeks on ai
data kaasa Ida-Wiru haridusliku ja majan
dusliku elu hoogsustamiseks ilma parteipolii

3 waatuses (Kangermanni spordinali).

ALGUS Va8. - LÕPP, KUI TULEB.

tilist wahesid esile kiskumata.

jõhwis

„Alutaguse Teataja" ei jäta aga teisest
küljest halastamatult piitsutamata wäärnähtusi

ja kitsa kildkonna huwisid awalikus elus.

wõtab
• 44

Suurim Ühistegeline rahaasutus
Alutagusel

Jitw leili

j,Alutaguse Teataja" ei seisa mõne

raamatukauplus

teda sundida kitsale pinnale asuma.

Toimetab kõiki pangaoperatsioone.

R.Hindper

S8
00
00
00

90

JÕHWIS, Narwa maanteel.

0
0

1. Malmis karusnahad paremast eesti walmistusest (hinna
alandus kuni 25%).
2. WSetakse tellimisi kõigi loomanahkade parkimise, wärwimise
ja walgetamise peale.

88
88
0o
0o
0o
oe
0o

SAIA,
SEPIKUT,
LEIBA j n e.

00
o0
00
00

88

Peale selle teised kondiitri ja pagaritööstuse

00

saadused.

W

5>Ä ®0« »'

5. Igasugused kantseleitarbed.

7. On olemas Vähepruugitud mootor-jalgratas ja meeste-

rahwa ratas.

E. Hausmann,

Kaubahoone nr. 8, Jõhwis.

.Alutaguse Teataja"
üksiknumbrid oh müügil Narwa,
Rakwere, Tapa ja Tallinna jaama
raamatukappides.

I

(1930. a. mustrid) kohale jõudnud

peegleid, portfelle.

alaline wastuwõt-

mine Jõhwis

SUUR WALIK KANTSELEITARBEID.

ii

io so

eo
eo
oe

i: kl 9-12 kora. ja

Alutaguse õpetajate ühingu
raamatukauplus.

3 -6 p. I.

jõhwis, ühispanga majas.

Narwa tän. nr.

Telef 60.

°0O OOO0000000000O00000000 0000000000000000000OO000OO®

^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooaeoeoeoooooO0

Jõhwis, Narwa mnt. nr. 32
tehakse
Igasugu

mööbleid Issää
Samas alati saadawal

puusärke

3. Igasugused mänguasjad ja mängud: tited, moodne mäng ja teisi matmiseta rbeid. Erilised tellimised täidetakse kiirelt
h la Fortuna, hobused lastele (hinnaalandus kuni 50%).
4. Wtneer tisleri ja wäljasaagimise tööde jaoks (hinnaalandus
kuni 70%),
6. WSetakse komisjonimüügile headel tingimustel kõike juhuslikke asju.

■Ialllia«l

00
oo
0O
0o
O0
O0
O0

$88
11 Alati saadawal wõisllemata headuses wSrskel 1 S

Kaubahoone nr. 8

pakub kaupa suure hinnaalandusega.

Tellida saali isast vabariigi pntiautisat.

§ i Kohwik, kondiitri ja pagariäri 11

Woldemar Lepiku juures
E. Hausmanni kauplus

3 kuud — 75 senti.

Suur saadetis uusi

!

Liikmeid 670.

Tellimise hind: 1 k. — 25 senti, 2 kuud —50 s.

.atoaaaaaaoaaaaaaaaaoa 000000000000000000000000 °«>o.

oO
o0
oo
ao

H
Oma ja wastutuskapitaale üle
Kr. 50.000

kasulik.

^0OBMaaMAao*M8MflMOMMOtf«MflMOHMe oooooo
aoaasos,
0®

oo

Annab laenusid mitmesugusel kindlustusel.

«Alutaguse Teatajas"

«Alutaguse Teatajal" on tihe kirja

•o
O0
0o
0o

kõrget protsenti.

Sellepärast on kuulutamine

«Alutaguse Teataja" toob sellepärast
alati objektiiwselt käsitatud ülewaateid kõigist
eluawäldusist Alutagusel.

teistes keskkohtades.

Wõtab raha hoiule makstes ajakohast

«Alutaguse Teatajat".

TOIMETUS ia Tilli: JÕHWIS. Haifa BL 32.

saatjate ja kaastööliste wõrk üle Wirumaa ja

majas, tel. nr. 17.

Sellepärast loewad kõik, kes, tahawad
saada erapooletut pilti meie kodunurga elust

rahameeste grupi teenistuses, kes wõiksid

kuulutusi ja tellimisi wastu

h

Jõhwis, Turu plats nr. 2 omas

2. aastakäik.

JÕHWIS ILMUW

S „Alutaguse Teataja" 5

wastuwõtm. 10—1.

Jalgpalli lõwi"

Pildil: Tööminister Prystor (wasakul, kelle pärast
lahkus Barteli kabinett. Paremal: End. Poola pea.
minister Bartelj

kas ettepaneku tagasi.

nesid kaks suuremat saapawabrikut »Estokingja «Union". Asutati uus aktsiaselts «EstokingUnion- 260.000 kroonilise põhikapitaliga.

Jõhwis

Näidend:

Lõpuks tants.

kütte anda, kaid Pilsudski lük

Loodi uus aktsiaselts „G»tokirrg-Urrion«.
Omawahelise Võistluse ärahoidmiseks ühi

pühapäewal, 23. märtsil omas ruumes

peo-õhtu

litsufe loomise marssal Ptlsudskl

II aut

korraldab

suse loomise ettepaneku tagasi.

Ettepanek*|prof. Szymanskile.

metsast kasepuid 36. kr. wSörtuses; Tudu

Ameerika lendurite haud Siberi jääkõrwes. Ligi pool aastat tagasi jäi jäljetult kadunuks Ameerika lendur leitn. Ben Eielson oma saatja Borlandiga. Wene päästesalk leidis
waprad põhjanabalendurid Siberi jääkSrwes hukkunult. Meie pildil wasakul lennuki rusud,

Marssal JPilsudski lükkas walit

Päevapildi
tööstus.

Sompa tee Nr. 3 telefon 24 jõhwis omas

Heas sõidukorras auto

..Chevrolet"
seisab sõiduvalmis igal ajal

. wõtab
4»

Jõhvi alevi turuplatsil.

9*

tellimisi wastu

Autojuht: S. Pokk.

hr. A. Waher.

Telef. 60. ^Väljasõidud igal ajal.

selle jaoks ehitatud majas.

Pildistan päewawalgel ja elektriga.
Snrendased odawamalt kai teistel.

Töö ja hinnad wõisllemata.

Soodsatel tingimustel müüa omaniku surma pärast wähepruugitud

rehepeksu garnituur ja mootor.
a/s ostuhinnast wõimaiik järelmaksus.

AlStmeia Foto Nurm.

Lähemaid teateid annab Woldemar Lepik, jõhwis, Narwa mnt. 32.

Tellige aegsasti „Alutaguse Teatajat" 1. aprillist!
Wastutam toimetaja: M õöptt.

O. ü. .Narwa Kirjastusühisuse^ trükk. Rarwas. 1930.

Wäljaaudja: R. Lepik.

