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Üksiku uumdri hind 6 senti.
Tellimise hind Alandatud.

Wastutmv toi«etch« Gilem WeSsiM.
Wäljaandja „Järwa AirjastsS ühisus".
Tellimise hind pestiaa:
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JCäcgeprnge Saksamaal
eispottomjifate
Pahempooliste eliiti ka
meeste wangistamisi jatka
takse. Kommunistide ju
hid püüawad põaeneda.
Karl Liebknechti maja sala
dused. Minister Gdringi
seletused.
Berliin, 1. märtsil. Kommunistlike
tegelaste ja teiste pahempoolsete poliitika
meeste Vangistamisest kogu Preifimaal jat.
kumab. Berliinis Viimase 24 tunni jook
sul oli 200 uut arreteerimist, GchmeriniS
120, Rheinimaal mitusada. Kommunistli
kul rahmasaadikul Maria Reesol läks korda
põgeneda Ae piiri Taani. Teatatakse, et
ta on saabunud Kopenhaageni. Austria pii
rilinnas Linzis on arreteeritud kaks itõ?**o«
gude kodanikku õigete Wene passidega. Nad
on tulnud Berliinist. Nad peetakse esialgu
kinni, kuni juurdlusel selgitataks, kas nad
ei ole segatud riigipäema süütamise loosse.
Kõik erijõud raudteede kaitseks um
bes 40.000 meest on mobiliseeritud.
Raudteed kogu Saksamaal on seatud püsi
wa malme alla.
„Acht-Uhr-Abendblatt", üks Berliini
suuremaid õhtulehti, konfiskeeriti trükiko
jao ja keelati ära määramata ajaks.
Baieri peaminister Heldil oli tiku»
kokkusaamine Hitleriga. Held kandis ette
Baieri Valitsuse kartused Viimase hädakor
radekreedi pärast, mis Võimaldab riiguva
kitsusele mõtta tarbekorral «õimu ka üksiku
tes osariikides oma kätte. Kantsler kiuni
tas Heldile, et riigi walitsus ei mõtte tarmi
tada oma eriwolitufi niisuguse osariigi koh
ta, nagu on Baieri, sest riigimalitfus loo
dab, et Baieri Valitsus suudab ise maal
korda pidada.
Berliin, 1. märtsil.. AjetantAer,. von Pa

peu andis „Tlra»rSoc«a«i" esindajale Mehust wii

maste sündmuste kohta. Ta tõrjus energiliselt

tagasi plchompooHsvte lehtede esindajate poolt wä

iismail füstemaattliselt lewitatMvad jutud, nagu
. oleks rugipäewa Mtaunne toime pandud pronw
kaatorjte poolt, et anda Saksa rahwuslikule wa

' litsnsele ettekäänet häwitawaks löögiks töölislnku?
mis? waStu. Pwpen toonitas, e>t walitsusel olewat

oastuoõtmine Kitkub kuni 10. märtsini s. a
Palume saata ainult piimaga loodetud
vasikaid, tapakaaluga üle 30 kilogrammi.
ÜHSIS JSlMil EkSPOrtNHMjrt" TUIMI.

Tsemendi hind alanes.
Ita põllutööriistad, ketid, lakid ja raadioaparaadid oda
wamaks.
Hindadekomissar seletab...
Pikkade läbirääkimiste tulemusena on Kuu

da tsemenditvabrik teatanud hindade- komissarile,

et ta on nõus tsemendi hinda alandama, arwa*

tes 1. jaanuarist s. a. 50 senti tünnilt (170 kg.)
tvaguni toi isi franko Räkivere. Seega on uuS

Zalakeldrib kommunistide peatorteriS Berliinis.
Läbiotsimisel Satsa kommunistide peakorteri ruumides, Karl Liebwechti urajas Berliinis,

leidis politsei salaukse, miS wiis ava maa-alnStesfe keldritesse, kust läks üks lalakätk edasi naa
bermaja alt läbi eraaeda. Nendest salaseldritest leiti koormate wiisi k»mn»nnistUkku kirjandust

ja wäga palju tähtsaid saladokumente, mis paljast aM ameMuSimudrls kommunistide mässu.
Nõu.

sile mõtma. Sotstalistlik ajakirjandus on ajutiselt

ära keslawd riigi autoriteedi süstemaatilise öö
neStaunse pärast.

Siseminister Görins Põhjen
dab walitsuse samme.
Berliin, 1. märtsil. Minister Gäring
esines täna raadiokõnega, milles selgitas neid
põhjusi. mis sundisid nmWnst Dommuuisisiln era

ämma matta k««e odinSnsidtoenutnjete wAMä.

Kommunistid olid Ustmud looma kodusõja «meed.

Wuas-te frondisõdurite jumest on leiwd doku
ment, milles öeldakse, et mõni nädal ja
hutab meid meel lõplikust näidust", võring sele
tas, et malitstift eesmärgiks on kommunismi täie-

W. häwttainine Saksamaal. Selleks an põhjusi
auuud kodusõja ettenmimisMmim

ümberlükkamatuid tõendusi selle kohta, et riigi
päewa süütamine on teostatud kommunistlike

poolt. KM Liebkneehti maja ««lnchekdestest on

roriorganijsatsiooni näpunäidete järgi. Asekants
ler seletas, et juur töötute armee ja pinew sot

ganiseerima 100—290-mehelisi terrorirühmi, riie
tades neid Hisiovl rüuunakrühmade ja terasttnver
laste mundritesse. On leitud «chnmSsolsinsistMe
riinnnkrichmade stchüde «SktDnd tSsve, samuti

wandeseltslaste poolt salajase kommunistliku ter

siaalne seisukord on walttsust sundinud kõmmuAisti iku Mumise wastu järske abinõusid tavwitu-

leitud tonnide wiisi dokumente, millest selgud, ot

15. weebrnaril kommunistlik erakond fyrffos or

kuidas agar Zõhwi neiu laan alla lai
Jootis Poist Purju ja siis käidi perekonnaseisuametis ära
Neidude suurimaks soowiks on ikka ja
alati olnud soow saada „tanu alla". Et
see naiselik joon pole meel kadunud ka kahe
kümnendal sajandil, selle tõenduseks allpool
omapärane kosimislugu Jõhwist.
Keegi preili, kelle nime meie siinkohal
arusaadawail põhjusil ei nimeta, ootas pea
!e pikemat kuvamaashi ühe noormehega
wiimaselt kosimise ettepanekut, kuid seda ei
tulnud. Wiimaks otsustas preili ise asjad
seada korda. Ta kutsus noormehe enda
voole, kostitas kangemate jookidega ning
siis, kui noormees juba Bachuse wõimuseS
ei suutnud enam enda üle walitseda, mindi
perekonnaseisuametnik» juurde ning anti
ühine abiellumissoowiawaldus sisse. Kai
nenedes lõi noormees käega ja mõtles, egas
sellest midagi ole, teist korda enam ikka ei
lähe.

Mõni nädal hiljem tellis preili (mui-

dugi mehe teadmata) kohalikust restoranist
toa ühes rikkalikult kaetud lauaga. Siuna
kutsus ta kokku oma tulemase, mõned küla
lised ja lõbus olemine algas. Kui Pead ju
ba soojad, siis mindi uuesti perekonnaseisu
ametisse ja tunnistajate juuresolekul sõl
miti abielu. Pulmapidu jatkati edasi ning
noormees heitis lõpuks oma tulemusega
puhkama.

Suur oli aga teisel päewal üllatus, kui
õrnem pool seletas, et nad nüüd on mees ja
naine. Kohmetusest toibudes ruttas õnneLu noormees perekonnaseisuametisse, kuid
sealt kuulis ta sama kurba tõtt. Ei aida
nud enam tühistarnispalwe, akt jäi seadnS
jõusse.

Ja hästi elamisest pole niisugusel kor
ral juttugi. Majast möödudes on sageli
kuulda kangeid sõnu, millega noorpaar la
hendab oma abieluasju.

Nooremehe enesetaMislatse Nakweres.
Kihutas enesele kuuli rindu ja tahtis teist weel suhu
lasta.
Kolmapäewal, 1. märtsil kella poo!. 3
ajal hommikül laskis endale pistolist kuuli
rindu Rakweres Parkali uul. nr. 4 elutsew
noormees Ewald Witsut, 2b a. wana Kuul
tungis rinnakilbi alt kõhukoopasse, wigas
tades maksa ja jäi peatama niuete lähedale
lihastesse. Kuna. lastud kuul ei toonud
surma, tahtis noormees weel teist kuuli las
ta suhu, kuid kohalerutanud korteripere
naine wõttis relwa ära ega täitnud ka Pal
wet, lasta talle suhu. Haawatuna ja mee
lemärkusel olles toimetati E. W. peale esiAust kalkulatsioone
Walga-Abja tee ehitamiseks.—
Uute raudteede ehitusamet
kaob.
Teedeminister on raudteewalitsuse ehi
tusametile Aesandeks teinud et see töötaks
«Aja kalkulatsioonid Abja-Tõrma-Walga
Atsaroopalise raudtee majanduslisel teol

poiiheÄte«ase wõltsitud korraldust. On kätte

jaata* ta rnSttsttud tftkwhitttttõhtp. 18. meetrita*
xii on peetud komverents, kus määrati kindlaks
ühise aktsiooni akus kommmnÄide ja jotstaaldemo
kraatide wahet. «See pidi tähendama proletariaa*
di ähist wõittust todaniaft rnastn. Sel tonwerent*
A on äratatud h» abinõusid lõhkeainete muretse*
miseks. Al. weebr naril saadj kätte plaan, millest

selgub, m terrneid HMeri rünuakrühVade kõAe
m tamatjetttt mürgitada. 22. ive-hMpril tirß

föWstrft teateVd kdmmutalstide kodusõja ettewal
misttmtest. Poletseiametutte uaised ja lapsed pidi
seatama punaste wõittüseähmade etteotsa kaitse*
kilbina. 22. «veebruariks oli karnatsetich ka üldine
tammnnistkike sõudude proomimobilisatfioon Ber

liinis. Zärgimsel päernal anti kommunistlikust

ehitamiseks, mis juures arwestada tuleb
hoonete puuehitistega ja sellega, et töid
korraldab kohalik ehitusameti jaoskond.
Arwestada tuleb ka hädaabitööde juht
«ööridega.
Teedeministri korraldusel tuleb raudteeValitsuse uute raudteede ehitusamet 1. ap
rilliks likwideerida. Ta ülesanded läheksid
raudteewalitsuse ehiwsametile. Uute raud
teede chitvsametit juhatab ins. K. JpSberg.

gasi maksetakse ja puust tünnis Kr. 0.75. Wii.
mastcl aastatel suureneb järjest tsemendi tar
tvitamine paberist ja jutekottides. Sel puhul
seletad meile hindade komissar M. Juhkam:
Wõrreldes uut hinda wälismaa hindadega,
tuleb jõuda otsuisell-e, et see ei ole kallim eu*

roopa keskmistest hindadest ja on odawam poola
ja Baltimere maade hindadest.

Kunda tvabrikale heidetakse ette, et ta mak

sab tasu Aseri tvabrikale, mis seisab. Kunda
annab oma Eestis mahutatawast toodangust
odawama hinnaga poole Aserile, kuna wiimane
nii saadud kompensatsiooniga tasub oma kohus

ÄoomülKult teeb ka see tema produktsiooni hin

na kallimaks. Ka uus tsemendiwabrik tveel

wäiksema produktsiooniga oleks tehniliselt !või*
mata.

8000-hingÄine alew ühes Übja ja Kunda-Avoga.

Kunda on täiesti terwe ettewõte. Weel suu*

Suuremad lubMööstused on alandanud hin*
du 20 prdts. ja isegi enam.

Wmatalituste Võrgu korraldamist
jätkataHe.

Kuna praegu mal-Muat seadust kohaldada ei

jaa nende piimalalituste kohta, mis asu
talud pnmatalituZte wõrgu korraldamise

seadise maksmÄhakkamlft, siis püsib ebaterwe

wöisttnS piimawliwsle wahel edasi. Põllutöömi

ntSteertumil on praegu wäljatöõtrrmissl wastaw
seaduseelnõu, mis annab õiguse maksmapanna

wastawaid korraldusi ebatenve ja põllltmchele kah
fittffit nxuütufe kaotamiseks.

JCactuleid saadeti Srnme.
Käe so leival nädalal on Tallinna kartu
tteksportörid saatnud esimesi saadetisi kar
tnleid Soome. Kartulid wõeti sügisel kok
kuostetud tagawaradost. Kogusummas saa
di seekord Soome müüa nmbes 3090 kotti.
Hind ei ole aga Soomes kuigi hea
saadakse ümmarguselt 70 soome penni kilost.
Km tolliraba 30 penni kilo kohta maha
arvata, jääb kartuli hinnaks 40 soome
Penni ehk umbes 24 senti kilo kohta, mis
teeks kwmtali hinnaks 2 krooni 40 senti.
Sellest tuleb katta Veokulud ja kottide
kulu. Teisi mäiisturge kartul: jaoks ei ole
Praegu.
Mumehed ei saa
ikalduslaenu?Ale.
Põllnlõökajaie on tniinud mi»M-d tewwd Wõ

««wabt ja tzachuiMaala, kus põilimrehed tavwioaÄ
vaMtOlelst AaSidiisiaeiitn käl>testianti->el. Suvise
Muije järele on maatuGnndnfe TavitaTtst lnlmtud
põllupidasjaiile laenu, tirid vaha regoliGu.lt kätke ei

saa. Kord on nähtud nii M«, et Prkalaenu-pan
gost aiMtse laeti ichievamja kaudu
wäbsa, eu-c mõnsd k-oh-M-ud iidijim-iigab leoibu
tvob waheaalGvust enesele '.vistmast Nähta,vasH on
panlga teeniis.ms wäite ja kaasn'as!niuse Tai-lufed

SvMlvwaM pangad .laenude wälja.ritdmiieit.
Põllul töökoja poolt on maatniundnje Ta ptftult
«vuToqM savlmseist juhtu.mesit tv-afvtäb ja palu
tud korvaltduisi asja .pammdaintiels.

Meie Või sissetöötamiseks inglise turul
on põllutööminister A. Tupitfa poolt
algatatud plaanikindlat korraldustööd. Esi
mese tegeliku sammuna otsustati neljapäeVasel Või Väljaveo keskbüroo koosolekul
suurendada Või hulka seniselt 10 protsendilt
25 protsendile kogu Väljaveetavast Võist.
Üks kümnendik Inglismaale müüdavast
Võist peawad eksportöörid saatma põhja,
inglise turnle. Seal läheb Või eesti kauba
nime all müügile, kuna ta Londoni turul
läheb segajate kätte.

Eelnimetatud otsus inglise turu Varus
tamiseks tehti põllutõõministeeriumi nondel
ja otsus hakkab maksma tulevast nädalast.
Põhja-Jnglismaale saadetav Või pead
olema tublisti soolasem k«j harilik eksport
või umbes 2 protsendi soolasisaldusega.
Seda võid on hakanud valmistama üksikud
meiereid eksportööride tellimisel.
Inglismaale on möödunud kuul saade
tud Võid ümmarguselt 20 protsenti. Seni-

tide osi müüakse tvee-l suuvsma hinnaalanduse,

aa. WõisÄus sim on nn tugeb). et pOyiab ca*

vas ostjate müüakse kaup minimaalse deeuibw

Seesama maliab aga ka paljude Ketsie iau
pade kohta. Äruuehe? kuodawad, et praegu
teeb hinna fasiedaSti ostja. on jutt
sellest, et hindade alanemist ei Kl' tulaqil mi.
ha. tiusujutt.

tvõidakS siin öelda, et {jtttoatfe ata

ncmiue on fonjufttturi asi ja et see et Oie hitt.
dadeckomissari teene. Hea oleks, tui üldse hiu.
dadekomissari isik täitja NrwalisOks asjaks
jääks. Kui aga mul ei oIÄkS Olnud «oOtjatvaa

teid hindade tõusu ärahoidmisel» uute tugetoats

maksude puhul ja peale selle Magi ata.

nemiseiks. arusaadatvalt ei olek? ma "v:i d.iiuutz
end a-?-tafa Wameerima.

iti utt meie Mai eest saadud inglise turvi
paarkümmend senti kilalt adamamat hind»
kui taani wöi eest. See au tingitud pearm.
selt sellest, et meie mai Inglismaal tnttd*
mata ja et maid saadetakse sinna suurel arMul ainult suMeti, kuna talweknudel saadeti,
fed mahutatakse rohkem teistele turgudele
Snmeti on hiuuawahe isegi tõusnud kuni
36 sendini. Kui aga nüüd aegsasti haka
takse tegema korraldusi, et eesti Maid järje
kindlalt aasta ringi saadetakse kindel hulk
Inglismaale, siis maime ka loata, et hakka
me sealt paremat hinda saama m waheued
taani hr eesti möi senine hinnamahe.
Saksas tõuseb munatoll.
Saksa ba-nbaileping Jõulvcwttt)taga,
lõpeb 7. märtsil ja sette järele mi Sakjal
wabad käed nmvatottide tõstmiseks Senis
te teadete järele döuswat toll kuni 12 korda
-- 5 riigi margalt 60 margale 100 ktto
kohta.

Mida tegi tßectiiui saatkond uute tattide, puhul?
Neljapävwal käis pöllutöökojaS Pärnu kala
eksport ühisuse juhataja E. Mitt ja esitas mär

1,6 miljonit kilogrammi 405 tuhande krooni eest,

asemel nõutaks? neil kuudel "'!-'"-va - b

kolmandal Poola

gukirja, milles nõutakse kalaekspordi toetaniist
suuremate preemiatega eelolewa kat'? kuu umri
si-aprilli jooksul. Senise 7-Prot?end!lis? pr?.v.nm
preemiat, et sellega aidata üle mu? vüfvut userl
praegusest ummikust, kuhu ta vn sutt? n.o žnh
sa kalatollide makKmapaneknga. i. märtj-st tea

tawasti Saksa pani 54-sendise talli kilo kohta
haugidele ja kohadele. See toll on ligi kolm

korda suurem kui kala hind ja seega on praegu
kalade wäljawedu Saksamaale täiesti wõimatu.

Selle tagajärjel on kalade hind äärmiselt lan
genud. Kohakala näiteks maksis waeemalt 50
kuni 60 senti kjlo. kuid nüüd on ta ljutfc 20
fentü Kalameestele on see raskeks hoobiks.

dalad. et ainult riiklik jn aremaks wrimaldaks

HM mnedlWu Mku ei ole senini wM küsint.!lsele

10 pvsts. Sedasama toewatl Wk suuremad va» '

Kolade wäljawedu ttitutttfitd,.

kotlidadsst on selles asjas IdWa-äo;'iuijt peetub ma»

andub.

A.-j. Tartu Tetefoniwabrit on alandanud
eaadioaparaatide ja tvaljuhäätdajate hindu 6

Kalaeköpordile suurem preemia?

Saksa turu äralangemisel peawad kalaeks.
portörid otsima teisi turge. Arwatakse. et wöi
malik oleks saata kalu Rootsi ja Soeme turule
ning isegi Inglismaaga tahetakse rajada side

Wrdnstmnisteewnmi ivaStawa ä.a jlchlidega,

bei samas ulatuses

Pöllutöötninisteeriunr nõuab inglise turu sissetöötamist»

MvtM>N ajal on ia mittned põiinvibpgvd
awoilÄan-M soowi, st iikaldullueitu antagu riigi
(wwffit naituuras rukkiga. Äügiiei lnak
sawad põlln-mched rukki Tagasi. BõllnlõKoja ring

Graf ja Jürgens ataada» lattide ja
polituuvi hinda 10 pvots. kuni 80 pvots Sette
«ttewõtte wärwide hinna Olandu» mNie
wwnsti juba jaanuaris.
Lakitvabrrk .Pluto" alandab oma hinSu a«r.

Enam wöib Inglismaale.

t&atecme woistias piiman*
dases kaotamisele.

ffÄruebarulised) ja paitsekettitle hi«da S pvots

segu.

rem hindade alandamine mõjuks tööliste avwu*
le wõi palkadele, mille wähendamine ei ole soo*
witaw.

jeSeft töeuduSmaloejalist, mis «Kt sattunud waltt*
snse Ätte.

toodetelt on wabrik teinud juba warem
?f.*ü Mmarine alandab tooma laelofctttfte

selt. Praegu, kus ineie tsemendi wÄljawedu on
tväga Maike, töötab Kunda peaasjalikult sisetu
ru jaoks ainult kahe-tviiendiku koormatusega.

mad on oma vahaljsed kabu?tused täitnud täp*

Adine mobttijatfioou pidi algama 25. meetrumil

ja lõpule wiidanm kuu lõpuks. Attnisler Gäring
toonitas, et need tõstnchad o« ainult wäike oja

naalandivsega, tusjuuves ka tveotuiintl kannad

wabrik. Wähe-maid hinnaatandulst Mfikutett am-s

dioärid ka wcMsmaa aparaatide kohta. Aparaa

Kunda annab tööd üle 500 inimesele. Wab*
riku töötamisest on oluliselt huwitatud terwe

Siss pidi järgnema Berliin. Punaste jõudude

nitaü, et Mk tema suuremat> jMemüstiad a«u> -

wad suuremaid põllutöäeiiStu (äMeb, advad,
sorteerijad, hekSlimasluad jne.s OL-prots. hin

tused nii riigi- kui erapankade wastn. Mõle
mad wabrikud töötasid suurelt osalt Wcne turu
jaoks juba kaua enne maailmasõda. Ja mAe*

peakorterist käsk tööliste itttaseks relvastamiseks.
LvommunistlÄe juhtide koosolekul oli otsustatud
ulata > mvasiAu nÄMnst kõige vealt Rnstrmmal.

mese abi andmist ja ülekuulamist politsei
poolt linna haigemajja, kus wöeti operat
sioon ette kuuli kõrwaldamiseks. Wigas
tus tunnistati raskeks ja elukardetawaks
Millisel põhjusel noormees ennast tahtis
tappa, pole selge. Lauale mahajäetud kir
jas palub ta end matta isa kõrwale Tõrma
surnuaiale ning terwitab weel sõpru. E.
Witsut teenis suwel talus sulasena, kuid tal
wel elas oma Palgast. Enesetapmise teos
tas ta oma toas aluspesus woodis olles.

hind: paberikottideS Zkr. 6.25. jutekottides skr.
6.50, kusjuures 50 senti tagasitoodud Kotilt ta*

Teistest biuua-alandustest hiitefs rttmefcrivt

Sl.-S. Franz Krulli pSlluMrstSw. Mabri? Ms.

Möödunud aastas weett UAu «oatta Eestist

Saksamaale läks koha, hauge ja angerjaid 153
krosnZ iväärtuses. Saksamaa oli meie
kalade peaturuks. Teisel kohal seifis PooM ja
Sa isa uute tollide uiaksmapauetat ilmned
jäll? kord ka meie Berliini saatsonua toibus.
Kalatollid niinelt on Saksas pandud maksma
nii, ?t taani kalad, mida weetakfe Saksamaale
üle 15 miljoni kilogrammi, langemad õige ma

dala tolli alla, kuna meie kaladele on otsekohene
keelutoll. Ometi on enamuS meie -väljaweov»

l« samuti püütud merest kui taani kalad jn na

gu teada, oli sakslasttt uute tollidega soow katt
seda ainult stsewete kalandust, mitte merekatn.
Seega >oõib arwata. et ka meie cneeekaladebe

oleks saanud nõuda soodsamat tolli, kui selle

heaks oleks midagi õigeajaliselt ette «õetud.

Peale selle on Berljini saatkond oma asja
tundinatust demonstreerinud sellega, et ta ei

meid. kuid neil turgudel on hinnad sevwõrd ma

teatanud öigeajalttelt üldse tollide makSmaga,

eksporti. Juuremaksu tahetakse suuremal mää
ral senikauaks, kuni awaneb Poola turg 1. mast.

liseid kalu mettt Saksamaale «eetakse ja pida

Siis on wõimalik kalu juba sinna saata.

neknst kohadele, ncihtamasti mitte teadeski, mst

des kohasid körlvaliseks kaubaks. «Hes hilhjem
selgus kohade tollimllär.

Ärewaö ajad Saksas.

WW HiDOS WIMOIM

Hcaequ&ed iüttdmažed on peemiseft uialimismeeieotu&t mõiutatud.
Hitleri tõeline poliitika fetpt hiljem.
Mlda lähemate Mame Lsaya wallml»- minna. Seda näitawad suured muudatu
tele 5. märtsil, seda pinewamaks muutub sed ametnikkude koosseisus: igale poole pai
seal olukord, seda ärewamad teated hakka gutatakse ustawaid parteimehi. Hitleri
wad sealt tulema. Otse terawaks muutub rünnakrühmade meestest üks osa nimetatak
si isukord riigipäewa hoone põlemise järele. se abipolitseiks ümber.
See sündmus oli signaaliks karmide abi
Kas on niisugusel korral mingit tähen
nõude tarwitusese Võtmiseks kõikide was dust üldse weel riigipäewa Valimistel?
tasparteide Vastu, nägu kommunistid, sot Näib siiski, et Hitler sellele rohkem rõhku
sialistid, katoliiklased j. t. Kodanlikud wa paneb, kui ta seda Välja paista laseb. Sõ
badused on kaotatud ja praegust olukorda nades kuulutatakse küll ülimat Põlgust de
Võib nimetada Hitleri diktatuuriks; 'mui mokraatlikule parlamendile, kuid siiski püü
dogi ei wasta see täiesti tõele, sest Hitleril takse kõik teha, et selles Parlamendis min
tuleb arwestada ka Hugenbergi ja „Teras- ' git enamust kätte saada. Mis muud kõik
kiiwriga", kuid silmapilgu ärakasutamises need järsud sammud kommunistide, sotsia
on hitlerlased kindlasti energilisemad.
listide ja katoliiklaste wastu ongi, kui wa
Teated, mis Saksast tulewad, on amet limiseelsed Võtted, Vastaste Väljalöömine
likku iseloomu ja arwatawasti ühekülgsed; . administratiiwabinõudega, Valimiste tege
sellepärast on sealsete sündmuste kohta raS mine.
ke selget ja tõetruud pilti saada. Ka selleS,
Nagu öeldud, praegu on weel raske ot
mida awaldatakse Hitleri ja teiste tema sustada, mida Hitler õieti tahab, lyilline on
meeste seletustest, on weel raske eraldada ta tõeline poliitika. Kõik rahwussotsialis
seda, mis on määratud Valimiste meeleolu tide kõned on selles mõttes Väga üldsõnali
Jaoks ja mis on hitlerlaste tõeline poliitika, sed, ebaselged. Muidugi peab Hitler oma
lrwatawasti ei saa seda mitte enne öelda, kaardid awama peale Valimisi ja siis algab
kui Valimised on läbi.
ka tema reshiimile kõige kriitilisem aeg.
Hitleri Valitsus, õigem tema erakond Siis tuleb juba sõnade asemel tegudega
on end niiwiisi sisse seadma hakanud, et ta näidata, mida teha, ja see on praegusel sil
ei kawatse lähemal ajal Võimu juurest ära mapilgul päris keeruline ülesanne.
Sissemurd Tallinna

Uks acupäcitnine tvõeti wastu.
Jõud, mis Hitleri wastu seisawad, ei
ole Väikesed, need on kõigepealt sotsialistide
ja kommunistide Poolt juhitud tööliskond,
siis katoliiklased ja osa tugewa omapäraga
osanike nagu Baier ja mõned teised LõunaSaksa riigid. Praegu on kõik need jõud
Hitleri esimesest järsust rünnakust nagu ra
batud ja passiiwsed. Kuid see ei kesta ar
wataMsti n?äga kaua. Kui jätkub prae
gune kurss, siis muidugi kõweneb ka wastu
panu sellele.
Millega see kõik lõpeb seda ei söanda
praegu keegi ennustada, ühed on kindlad,
et Hitleri diktatuur on asutatud, teised jälle
kuulutawad segadusi ja kodusõda ette, tol
mandad loodawad isegi koinpromissi wõi
malusi. Need kõik on nHttemölgutused ja
tõelikkusel ei pruugi nendega mingit ühist
olla.
See, mis praegu Saksas sünnib, on
muidugi selle maa sisemine asi. Kuid sellel,
kuidas kujuneb Saksa sisemine olukord, on
wäga suur mõju ka tema Välispoliitikale ja
kaubanduspoliitikale. See aga sunnib meid
arusaadawalt jälgima Saksa sündmusi suu
rima tähelepanuga.
HaNs Oiderman.

Siioni» tioti miim.

linnaieenljale haige
kassasse.
Reljapäewa hommikul awaStatt Tallinna»,
Rataskaewu uulitsal »r. 22 asuwas linnateent

jat« haigekassas, et Söfel on kassat ,Fülasta»ud"

murbwaraS. Uksed olid lahti murtud ja mitmel
Kual
lahti
wbetud
läbi soritud.
Saht
eS sahtlid
aga raha
polnud
ja ja
murdwaras
lahkus
saagita, ühes lauasahtlis olnud küll weidt
peent raha. kuid fee sahtel jäänud lahti murd»
«ata. Jälgedest näib. et waraS tungis estti
Veldrikorral as utvasse keskkütte ruumi, sealt ees

sõtta ja stiS kantseleirunmi. mille uks oli kinni
ameerika lukuga. Ukse awas waraS kangutami
se teel. Ruumist lahkus waraS bhuakna kaudu
hoowi, kust wäramwlukku lahti murdes kadus
uulitsale.
Warast jälgitakse.

Tartumaa põllumeeste
pidapllew.

Woinoffi korterist waraStatud esemeist walmistaS kulla
sepp uitsi.
Õöl wastu 15. jaanuari mäletawasti terisse Waestekooli uulitsale nr. 1. Soll
murti Tallinnas sisse Wana-Wiru uul. nr. mann toimetas omakorda asjad kullasepp
19, krt. 2 BoriS Woinoffi korterisse. Arnold Trei man ui töökotta Niine uul.
Warga saagiks langes ligi 9W krooni wäär nr. 15. Kullasepp sulatas wäärtmetalli üles
tuses kuld. ja HSbeasju, peamiselt laua ja Valmistas neist uusi esemeid, hõvelusi
hõbedat.
kaid ja muid asju. Nüüd wõidi asjad ju
Pikemat aega oskaS kurjategija end kõr- ba kauplustesse edasi müüa, ilma et keegi
Male hoida kriminaalpolitsei eest.
oleks Võinud teada, et kuld ja hõbe wa
Nüüd aga on kriminalistidel korda lai rastatud.
und kindlaks teha, et Marguse Woinoffi kor
Läbiotsimisel Sollmanui korteris leiti
teris toimis Erich Mühlberg, 28 a. wa
weel
mitmesuguseid kuld- ja hõbeasju, mil
na, kindla elukohata isik, warem Marguste
liste
päritolu
alles selgumata.
eest karistatud.
Warastatud hõbe on ära müüdud õige
WaraStatud asjad realiseeriti mitme isi
ku kaasabil. Esiti MiiS Mühlberg saagi odawalt. Kogu warguS on Vargale tulu
anuud Mast 5- ttWll senti.
Mari Kärn ja Hugo Sollmanni kor-

Pühapäewal, 12. märtsil s. a. korral- bab Tartumaa Põllumeeste esitus Tartus
»Wanemuise" ruumeS maakondliku lõikus
Teedeministeeriumi maja ostukiifimns
peo ja noorte-päewa. Pidupäew algab ju
malateemStusega Tartu Maarja koguduse
arulusel«
õpetaja A. Wõhrmani Poolt, millele
järgneb kontsert-kõnekoosolek, kuS kõnedega
Maiaudusministd itifoematsioan riigikogu komisioaite.
esinewad riigiwaneM K. Päts, prof. J.
Uluots ja „Kaja" peatoimetaja H. Oi
Majandusmiuiswr A. Jürmau andis kol ava osta. Mgdle tuleks ta makSma 47b.000 sr.
berman. Õhtul on „Wanemuises" oma mapävwall nchanduje komisjonile Donmse maja ja auuaks üüride näo! aastast kokkuhoidu ümmar
waheline kooswiibimme segaeeskawaga, kuS ostu kohta sowtu.fi. Omack ajal oli kasvabsus ehi- guM 4V.00V kr.
esinewad solistid hr. Martin Taras ja Sada waßtsUse hoonet Toompeale, mis 4 miljo
pr. Maria Breyer, laulab Tartu mees nilt kroom maksma rlwkS läinud. Siis selgus aga,
Milionäri eest 60.000 dolla
vt Toompeale nii odawM ehitada ei saa, kuna
telaulu seltsi ja Mäksa maanaiste seltsi kal pind
rit luimStusralm.
pehme. Hakati odfima teist asukohta, kuid
mekordne kwartett, rahwatantse esitab pr. ajad muutusid kitsamaks sa küsimus langes päe
Rew-Aork, 1. märtsil. Kansas Crtyst tea
E. Partsi tantsugrupp, kuna katkendeid vMovrvst ara.
tatakse: Mitmekordne miljonär Chaeles Boettcher,
Riigiasutused oW aga luuta möödu laiali ja kes 13. weebrttnul oma kodust ära warastati, anti
näidend, esitawad wanemuislaSte ja mäk
puumajades. Läinud aastal .osteti GTK oma perekonnale tagafi, pärlist seda, kui tema eest
salas te näitetrupid. Traditsiooniliseks ku arhiiwid
mgsa, kui maakovraKmise amet aasta «paari pärast
oli rööwijaile maksetud M.VVV dollarit lunastus
junenud noortepäew on alati murruna noo Mkwideevub, siis mahub kogu põllutdöministeGrimn raha. Pärast Boettcheri wabakssaamift kogu po
ri ja manu Tartu toonud, loodetawasti sinna.
litsei läks röõwijaid taga ajama.
Praegu on tveeil raudtee ja maksudeavaliidsused
sünnib seda ka 12. märtsil, pealegi kus kor
Kaks tapmist Tartus.
raldajad erilist rõhku kawa headusele on «vamasttdes .ja Mmomöäda laiali. Domuse maja
Tartu, 2. märtsil. Eile õhtul kella 5
Pilal uul. oleks wöimalik mahutada teedsmiuis ajal haawas raskelt Jewdokia Babina, 26
pannud.
teeriuM Ühes raudwewalttstvsega.
a. wana, Riia uul. nr. 76 „Säde" klaasi
Wõrru wabadussõja milles»
rmmi praegust maja saaks aga kasutada maksude
walbtsusele.
Nii
kujuneks
ka
waittsuse
asutuied
wabriku töölist Zllfred Laksi, 26 a. wana,
tushoone.
kahle kohta, Toompeale ja Pagari uuiiiso. ümbrusse
kes
pärit Ahja wallast, Alakapsi talust ja
Wõru wabadussõja mäleswSkyzniteel on ega oleks laiaKpillatM Annas laiali.
peale
selle kihutas ka enesele kimli pähe,
raha kogutud 16.000 kr. Komitee peakoos
Praegu tulleb maksta raudtee ja maÄsudeivaolek tuled kokku märtsis. Seal tuleb kaalu Wsustel üüri 4b.6<X> krooni aastas. Domuse ma mille tagajärjel suri haigemajas. Mehe sei
misele, kas ehitada mälestushoone wõi sam sas owkS aga wgMkud kulud BM> kr. lellega sukord on raske. Laskmise põhjuseks olnud
aastas kokÄHokm 37.0VV krooni; peale Me
asjaolu, et Laks Pole Babinaga abiellunud.
mas. Mälestushoone poolehoidjaid paistab jaalkS
wähsneks aga wesl mdtmed teised wäWminekud,
Babina on warem petmiste eest karista
olevat rohkem. Selleks on arhit. Pehlau selle -töwu, vt asutused koos oleks, teenijate sa
tud
i-sik. Suweti kauples ta ennast maale
valmistanud isegi kavandi. See oleks kul kantselei alal.
tööle, wõttis käsiraha wastu, kuid ei läinud.
WatlAsuse komisjon Domuse maja ostu tingi
tuurihoone, kuhu mahutatakse raamatukogu,
Tüssas nii alati maamehi.
must kaakkudeS tutt achsicke, vt soe maja wleb
kugemislaud jne.
-teomi elamist, woK> wähsndab Miiiwfust, ühiln-ji ka

Meie igapäewased mtlrgw.

nuuisbudes inimese, kriitilist mõrcnet Wintis Ini

JCacsktased etawad foodikuist kauem. Tlikotiitti

kainele, stvowad kõrk ebameoldiwad tegurid ja unn

mesele Näib ÄIU hoopis teistsugustes wärwibes kui

katk mõiu.
Kõik teawaid, et alkohol on inimorganismile
kahjultik, waiieldakse waid selle Ae, mil määral ta
hüavitob inimese bsvmist. Arstiteaduslikest uuri

amocrbatse, et alkohol soendab, ent see tunne on

täiesti nilime. Alkohol ei tõsta
ri, awaldades waid puhtkohalikku mõju weve-sson

musist uähtud, st alkoholi tarwitajad langemad

tvle nahaS, milles Mtu teM punetus ja öhe-MS

Ivrgvmdni ohwriks naKawaÄe taudidele kui karMv
etd. Näiteis M minema sajandi neljavümnendaM

tunne.

aastail Wasgow's puhkenud koolera epideemia ajal
alkoholi tanvilajate seas survtvus wiis korda suu»

mahlu ja tekitab ajajooksul seedimisrikkeid.
Paljud wäidamad, et alkoholi awaldab organis

rem kui teiste hulgas. Ka tviste haiguste puhul

mile head mõju, teritades ja iugewudades meie
keha Msilisi ja PsüühNisi funktsioone. See avtoa

on wiina soojale tvaslupidamus palju wäilsem kuti
kachAastÄ, mA vastete operatsioonide korva.! wdi
biwad nad suures hädaohms.

Kuna kindlusLittsssWde! on wäga tähtis umd
kcmdisel-tki arwutada oma Mvnti-de iga, on Amesri
las sell otstarbel kmnabdamd mitmesuguseid ankee
de ja kogutud stmtisMlfi andmeid. Duwmused nidi
tawad, et inimesed, kes Si tavwiita alZohooliseid joo

le. elomad kauem kui «M>. Wisteist kuni kaheAmme aasta manuste suhe ou 1,8 ühole koinfÄoste

Liigne alkoholi tovwilamine tuiwadab mao

mine on Mesti ekSM. Hiljuti komaldati Sadsa
maal järgmine katse: neljale koge>M-nu.d drMtõölii

selle ladujalle anti kindlatel Päewadel tvesrand
tundi enne töö algust tva-lMv hulk allcholi. Kõik
töölised seletasid, st nad neil päewil Götawad pal

ju kiiremini ja ebutömaiSt. Kontrollimisel aga
chutuS, st?Bm nsist ladavfid palju wähem Mu kui
tamalikult, kuna nskjaS tegi niisama palju tööd
tui igapäew.

Peale kolmekümnendat eluaastat koguni 4:1. Nii
smwtub allkohM MwWam'me ovN hädaoht Muks

Analoogiline katse korraldati ka Heidelbergi
ÄWoMs, kus üliõpilaste rühmale tehti ülesandeks
poole tunni kestel päowas liita armude kolonne.

AipseS eas.

Kõi? NiõpAased Md wsentmnud, st MohooWel

Bioloogilisest seisukohast wõib alkoholi tvaadel
jda toiduna, õigemini kütteoinvua. AMohoki moto-

päemadel nad töõtowad pareuvini, ent tvgoMult
olt lugu ju st waswlpMne.

Mid, mi» koosnewod süsti Must. hapnSust ja wefle
nitkust, Mdvad kiiveSti seedimisvanalto seinad ja

Rootsi sõjamäes sooritatud kachsel arwastd sõdu-

tong toad wevve, kn» Mewad toa. Kuna ind»»

tadawamM, kuld tõepoolest ottd tutkvmched palju
havosmad kui muidu.

lasulks, M ja 30 aasta wahel juba 3,1:1, aga

Icha mfr-fcf** pMsm«eä«ed<Mchok ümber tötoa

roa, e{ nm ta mtnget moeuratoroffc sMWWW

et aKohM mõjul nad tojewad Nreauilint ja
M| ««roe» O tofehtf ei Asta ntowGto

15 miljonit krediiti talwiseks krnusaweoks maanteedele

newad mured. Hariva ja wäiksel mõõdul wõslud
Mohol pole kahjulik puhtfüstoioogitlisest seisukohast,

Riigikogu koosolek neljapäewal, 2. märtsil.
Koosoleku awab abiesimees M. M a r t t-a Mul-e MSMijHlõ ja. tainaste
na kell 10.15 min. hom. Rahwasaadiku-id ärahoidmises tulewikus?
Arupärimist põhjendab A. S or o f i tt
Voos rohkesti. Pealtkuulajaid rõdudel hõ
(HoeüeL), kes soowibab seda ivastu wõtta.
vedalt.
Kohtu- ja siseminister A. Andc r
Teedemmistri L. J o h ansoni ettepa
nekul otsustatakse peale alganud koosoleku kopp: Kuna kohtu- ja siseministri otsus on
Veel pidada kaks koosolekut, et päewakor tchtud wabariigi walitsuse teadmise!, siis
vas olewat kruusaweoks krediidi määra ei ole walitsusel midagi selle wasw, oi aru.
mise seadust kiires korvas lõpulikult wastu pärimine tvas-tu ivõetakse. See annab wa
kitsusele mõimaluse oma wastusega olukorda
Võtta.
Seega tuleb kolm koosolekut jär täies ulatuses ühel lähemal koosolekul
selgitada.
jestnku.
Hääletamisel on arupärimise pool: l 2
Selle jäveile loeb sekretär ette
riigikogu liiget ja seega ta wastu wõetuo.
telegrammid,
15V.VW krooni kruusaweoks.
mis Mabariigi 15. aasta päewa Puhul on
Esimesele lugemisele wõetakse riigi
riMkogule saabunud. Muuseas on terwi 1633.-34. a. eelarwe arwel eelkrediidi awa
tuÄeleg-vammid tulnud Läti seimi sa Soo mise seadus, millega määratakse maanteede
me eduskonna esimeestelt. Nerle on riigi- ehitusmaterjalide muretsemiseks ja talwis
Logu esimees tänutelegvammidega Mas ta teks wedudeks (kruusaweoks) 156.666 kr.
nud.
Krediit on tarwilik selleks, et talweteega
Selle särele asutakse päewakorva suurde. oleks wõimalik teatud wedusid ära teha, mis
märksa odawam tuleb kui suwel. Pealegi
Arupärimised.
Kehwikute poM on esitatud arupäri annab see praegusel tööpuuduse ajal hobuse
meestele teenistust.
mine
Seadus wõetakse esimesel lugemisel
Tallinna wanglates lvalitjewa
waielusteta wastu.
olukorra kohta.
Selle järele lõpetatakse esimene koosolek
Arupärimises öoldakse, et Vangide kü kell 16.56 min. hr
lastajcvtelt wõotawat wanqidele ainult kuuS
Teine koosoter
kilogrammi toitu Vastu, et Vanglas Valit
sewat õhu puudus ja et Balti Puuwilla algab kell 11.08 min. homm. 150.000Vabriku direktor WlVhman chitawat endale kroonise oelkrediidi seadus wõetakse teisel
kaskwanglasse Villat. Arupärimist põhjen lugemisel wastu. Samuti teise! lugc.nise
dab kehwik P. Kvoos.
wõetakse waielusteta wastu wabariigi wa
HääletMnisel toetawad arupärinrist ai litsuse ja ministeeriumide korraldamise sea
nult 12 riigikogu liiget (kehwikud ja ostt duse muutmise seadus ning postijaamade
sotsialiste) ja on seega tagasi lükatud, ku seaduse muutmise seadus.
na arupärimise mastuwõtmiseks on tarwiS
Seega on päewakord läbi ja koosolek
Vähemalt 25 häält.
lõveb lell 11.15 min. homm.
Riigikogu Venelaste rühnm poolt on
Kolmas koosolek
esitatud arupärimine
algab kell 11.30 min. e. l. Juhatab abieji»
kohtu- ja siseministri poolt kolme
mees J. Soots. Talwiseks kruusaweokS
menelase karistamise asjus sala
krediidi määramise seadus, wabariigi toa
koosoleku pidamise pärast Potseris.
litsuse ja ministeeriumide korraldamise sea
Arupärimim •
duse muutmise seadus ning postijaamade
Midega seo':
seaduse muutmise seadus wõetakse 3. luge
rijad on arw2
misel lõpulikult wastu.
oleku korraldajaio .. . .- . u eljan
Wiie minutiga on päewakord laoi, ja
dor Brekenini ja Nikolai Slesarewr o mi
koosolek lõpeb kell 11.35 min. p. Nii pidas
nistri otsusega ülekohtuselt karistatud.
Arupärimises küsitakse, nüda karvatseb riigikogu tunni ja weerandi jooksul LeUvelt
valitsus vttewõtta seadusliku ja õiglase kor- kolm koosolekut.
Otto Haud 60=aastane.

jhjaadia saatekcwa.
Pühapüew, S. tuärts.

2. Ndämftt püyjit-st!''. Tormas wgupesvud Põk

kumees, DtÄomm- ja onMivali-justegÄame Otto
Raud oma 60 a. süuuipäsma.

O. RlM> sündis 2. märtst! 1873
Torma mallas, Tavtu>mM, kus ta wamemad „Tea-

I-mnaa" tallu pidasid. Õppis Torma W.-k. 1833

87., Mustwoe weme koolis 1887—89. a. Praegu
põllunrees isachaiius. O. R. on olnud Torma -lale
tõrje seittsi esimestest mövte ailgatasatest ja asuta
jubest; praegu auliige ja kaiuaaegue esimees. Tor

ma põllum. sÄUsi esnmes, Torma L.-hmu ühisuse
i»as>saipidaja ja uõukog-u esimees, Torma wallatwo-ls>«

kogu kauaaegne Gige, lvaestelaste kohtu esimees,
WödWwe-re -tusebaihju kordadel wastalt. abiandinrise

stVt-fi esimees. Peale kõigi attuu ou O. Raud ta
poliitilisest tegeivusest aktiiwfrlt osa tootnud, olles

põllumeeste Logu asutaja ja Huides tliunii. Neid
põllunveeste kooswiiibimisi ja mõt-tewaheliisi on
ümbruskonnas wähe olnud, 'kust O. Raud poleks
osa tootnud.
Sootvii-nte tustliile lõõniehÄe ka edaspidiseks

tööks ja tegewujels teum juubeli päewal jõudu ja
püsimust.

kuid häda. Peitub selles, et organism harjub kiires
ts mürgiga ja wajab järjest Ma snnrema-t ailkoholi
hulka.

Kohuv ja tee, imete igapctewased jotvgiõ, sisalda
nxtib Sa erüDift aikSoiloidi, kojMmi, mis Puhtal kujul

Uudiseid (Kaciumaait.

on kcmge mürk, kuid wäikeSteS annuHtes oimab

Worstitursuste hooaeg linuaümbruses.

watd ävritawat mõju. Lahja kohw ja tee, kui

Jüri-Raastku maatulunduse konsntent J. Uiuo
allgalusöl on Tallinna ümbruses käimas terwe rida

neid tavwitada mõõdukalt, oi tee organismile kah
ju, kuid HSPcwhM on ka siin harjumus, mis nõivib
üha ka-ngemat jooki.

Tee sisaldab peale kofeiini weel tmiilni. Kui
tedehed ligunemad wees kauem kui wiis iniutuöt
ftis satub lau,iiu whiisse. Sellepärast on kõige pa
rem alati lõmmoidud tee nxvlada teiseannmailse
ilma lohtodeto, tuua lõuiiu halwast>i niõjub seedi
misele, häwitades umo seiu-le elastsuse.

Dubak stsalldab nikotiini, kangel nrüvki. Wäik
sel hulgal see müvk mõju-b närtvikawale rahusta

mall, kuid füsioloogiliselt ta ftiski on kahjulik.
Wevve imbunud n-ikotim tõstab wewrohmnist, km
rendab südame tuksumist, häirib hingamist ja soo

dustab lveresoonte lubjanemist. Ent Peale nikoGini leidub pabevosstdes meel teist kahjulikke ai-

Mid, mis ärritawad kurku, pauowad hambad
kolletama ja rkkuwad nägemist. Eriti halma-sti
mõjub sailpeeter, mida lisandatakse sigareti PabeMe, ei see Põleks pavsmvni.
Kuld hoolimata kõigist meist hädaohtudest Sas
wab fuWetajate arm, kes peanxvd kvrgst mmastust

ja närmide vahuGamist tühtstrmakS organ isum
ViSvtest.

Dr. Audowa i<* E. Sõrmuse
lendlehed Ameerikast.
Kirna wallas (Järwamaal) Alliku asun
duses elutsewale Mihkel Tohwe r i 11
saabus New-Aorgist kellegi temale tundma
tu Charles Lind'i käest kinnitatud kiri,
mis sisaldas 2 kommunistliku sisuga lend
lehte. Üks lendlehtedest kandis dr. Audo
w a allkirja ja teine kandis wnulikunstnik
Ed. Sõrmuse allkirja. Tohwer andis
lendlehed iile politseil"

worsliktvsust. Nii on sen! peetud nim. kursused
Lchmja Noovte ühingu korraldusel Lehmjal, mil
lest osa wSMs 34 isikim; Waida pölluinecs-te kogu
iSovraldusel Waidas, millest osawõit oli rekordne

tvrweli 73 -perenaist. Mõleznaid kursust juhtis

Pvl. Sõsier Sakust.
LaupäAval. 25. iveebruaM lõppesid meeleolu

rikka lõppõhmga Raol.

Järjekorda on meel ootamas Maardu, Arnlüla

Lagedi ja Kurna morcelkursuised. ' '
Rahaparkinnse kursus Rael.
Loomaliha kasnw-mise kursusega ühel agal kor

valdas Rae moalulunduMubi Kuujala mõisas

mrhapartimise kursuse. On ju Poest ostetud waüMus >Pargi!tud hobuse riistade nahk maga kallis k
ttkhc wostupidaw. Näiteis poe roomad mMaivad

Talli»»», 298,8 mtr. Jumalateeniistus Jti.uiil
kirikust. Jutlustab õp. Soinmer. Lõpnks heli
plaate. 12.30 Hilda Reis: Kangakudumise täht
susest tänapäewal. 13 põllumajanduslikke tea
teid. 13.10 lõunane kontsert. J»ch A. Krull.
.Orkester: Fucik, mvam. Marinella". Marchotti,
mnstlaswalss „Wöluwus". Ketelbey, Sinine p)rt
sellaan. Allbont, Rokoko-süit. Nedbai, Watse
triste. Marena, potp. «Äödunud
päewist". Holzmann, Marss. 16.30 10. üld
laulupeo pasunakooride instrueeri-miskursus. Ana

lüüsitakse ja kantakse ette: a) R. Kull
d) E. Tamm, Pidulik marss ja e) E. Lünew, Ka
lurite tants. Esineb Tall. wab. tuletõrje ühingu
puhkpillide orkester. Seletusi annao Jullus
Waks. 17.30 Kohtunik Rnchersordi kõned.
18.30 Heliplaate ja reklaami. 18.46 päeva
uudiseid. 10 Mrillowi mandolinistide Kvintett.
Suppe, mvam. „Luuiletqja ja talupoeg". Denza,
romanss „Tnle tagasi". Lincke, serenaad „&mi
na". Waldteufel, waliss „Wäga avmaS". 19.30
lugemist,md. —2O ülekanne Tartust. 20,%
kontsert. Juh. A. Krull. Orkestri ettekandes
möödunud nädala kaunimaid palasid. Wahepeai

esitab soololaule Mrlvy Laid (sopran) ja Hawaii
palasid trio „Gaideren". 21.30 Wana tantsu
muusikat heliplaatidelt. 22 Moodsat tantsu
muusikat dancing-restoranist ..Merillndt". (Jabn
Pory ja tema orkester.)
Tartu. Ü7S mtr. 10 jumalateenistus MaarI« kirikust. Jutlustab õp. Wöörman. 12.30
ületan,ie Tallinnast. 16.30 ülekanne Tallinnast.
18.30 reklaami ja heliplaate. 18.46 ülekanne
Tallinnast. 20 ilmateade ja ajanäitaja õien
dus. 20.05 ülekanne Tallinnast.
Esmaspüew, 6. mürti.

. Twmw, 208,8 iiitr. 17.45 heliplaate ja refftw*
mi. 18 wäliSmaist päewauudiseid. 1«.15»heIt plaate. 18.45 kodumaist Päewauudiseid.

10
itiofaiutc Tartust. 20.05 kontsert heliplaati
bait.

Tartu, 579 mtr. 17.45 heliplaate ja reklaami.
18 Aekanne Tallinnast. 19 Inglise keele lund
algajaile (mag. Silmet). 19.30 Tartu ülikooli
metereoloogia obserwaworimni sünoptik Aleisan

der Ohu: Kuidas toimub ilmade ennustamine
meil ja mujal? 30 ilmateade ja chanaitaia
õiendus. 20.05 ülekanne Tallinnast.
Teisipäev», 7. märts.

Tallinn, 298,8 mtr. 17.45 heliplaate ia re
klaami. 18 wäckismaisi Päewauudiseid. 18.15

lastxtund. 18.45 kodumaist päewauudiseid
19 ühistegownse õpiring, koosolek. Arwtusaine:
Põllumajanduslik ühistegewus Eestis. (Korraldab

A. Taim man). 20 ülekanne Tartust. 20.05
kontsert. A Krull. Ovekster: Rossini, awam.
.Itaallanna Alshnns". Godard, Hällilaul. Sa
Kursusel dvmoustrerrili hm Hio ja kousulernt
levh, sant. oop. Soololaule Zda
J.. Ulno . poM R-sttsi ja hobusega parkimise wiifi.
Millega kodusel teel kooma nahast rihmu ja Sstmo (i»pran). Wioolasoo-lofid, Artur Saat.
«orkester: Friedmann, Slamvi rapsoodia. 21
roomasid, mille iga Paarkümmend aastal. Otsus
esperantokeelne nädalakroonika. 21 kontserdi
•oilii 'teha hobusega Parkümise seadelNs Rae koore
järg: Orkester: Donizetti, sant. oop. „Lucia di
jaama zuu-re, kus igal wwpidajal oleks wõiinaluS
Lammermoor". Klina, fantaasia „Waldie»fe!ia
oma lewmamchad hobuseriiStade walmiStamiseks
na . Soololaule Ida Järw (jsopran). Orkes«ndeutootada.
JfV potp. op. wõöraste»
«aia»' . Siede, Marss.
praegu 'terwe naha hinna.

ÜL
Jtirtf eoffn riigipäeiva yoonekS.

lugem maamöriu Zaapauis.
Kolm maakonda laastatud. Uuhanded majad häwitatud.
Palju suwilaid nagn ära pühitud.
300 suanaohmtU, 1200 haawatut.
Xof i o, 3. märtsil. Täna hommikul kell 2.30 tugem maamärin äratas Jaapaul
pealinna elanikud unest. Inimesed jookfid majadest. Õnneks maawärisemiue Ta
kios suuremat kahju ei sünnitanud.
Hilisemad teated jutustawad, et maawärin on laastanud Jaapani peasaare kirde
randa 300 miili pikkuselt. Maavärina kaasas on käinud tugewad marulained. Tu
handed majad on häwitatud. Marulained on ära miinud 1200 paati. Iseäranis
rängasti on kannatanud kolm maakonda, nimelt Imate, Miyagi ja Aomori. Jshino»
makist, umbes 200 miili Tokiost põhjapool, kuni Shiriyani, Honshin põhjapoolse
punktini, marulained on rünnanud randa kohutama jõuga. Iseäranis suur on ha
mitus Kamaishi, Yamada ja Myako sadamalinnades. Kamaishis on umbeS 1000
maja kokku Varisenud. Peale selle on seal tuli hämitanud 300 maja. Paljud sumi
lad rannal on täielikutt kadunud. Rad on nagu ära pühitud. Laastatud kohtade
hulka kuulub ka Sabishiro suwitusrand.
Seni on kindlaks tehtud 306 surmasaanut ja 1222 haawatut. Jäljetult oa kada
nud 201 inimest.
Ameerika pangakrilö Wne.
8000 miljonit dollarit hoiusummajid kinni, 50 miljonit
kodanikku kannatawad Pannakitsenduste all.
Ne w A ork, 3. märtsil. Ameerika panga
krriifi tõsidus ilmneb Federal Reserve Boardi
nädalaarnandest, mis avaldati 1. märtsil. See

Gaksn riigipäewa Ho o'« e keskosa
«nnetnletahjn.
Saksa riigipäewa hoouet ehitati kümme aaS

kat, arhitekt Paal Wallot plaani ja juhatuse jä
tele. Nnrgatiwi pandi 1884. aastal ja hoone
sai walmis 1894. Tema ehitamine läks maks

aruanne näitab kullatagawarade kahanemist 116

miljoni dollari Mõrra ja liikwekolewa paberraha
hulga tõusmist 732 miljoni dollari mõrra. Möö
dnnnd aasta 2. märtsist saadik on liitelolema
paberraha hulk tõusnud 1137 miljoni dollari

ma 23 miljonit marka. Hoone pikkus peafassaa

ttl on 137 meetrit ja kõrgus kupli tipuni 75
.neettit. Suures koosolekusaalis oli rahwasaa
dikute jaoks alul 397 ja wiimasel ajal 609

mõrra.

istekohta.

Saksa riiehipäewahoone põlemas. , .
Berliin, 2. märtsil. Kuna põhisea
duse järg! uus riigipäevi 39 päewa jooksul
pärast walimisi peab kokku tulema, Menud
riigipäewahoone uuesti kordaseadmwe aga
wähemalt aasta aega nõuab, siis watttsuS
otsustas uue riigipäewa Potsdami garni
sonikirikusse kokku kutsuda.
Kantsler Hitler lõpetas oma tänase ma
limiskihutnskõne Berliini spordipÄees sõ
nadega: „Nagu riigipäewa põlemine oli
kommunistliku häwitvstöö sttmbooliks, nii
uue riigipäewa awamine Potsdami garni»
sonikirikus suure kuninga sarkofaagi künval
peab saama Saksa Aesehituse sümbooliks".

Hoone keskosa, mida heledasti walgustaw ad ööpimeduses tuleleegid siseruumides. Hugla.
kupli klaaskatus on tulekuumuse läbi hõõguwalt palamaks köetud. Parast

gipäewa hoone ruume wiilismaa ajakirjanikkudele ja „Prager Presse kaastoöltne teatab, et
tnli on teinnd wähem kahju kui alul armati. Häwinenud on õieti amult pnuwooderdts ,a sisuS
t«S sunres koosolekusaalis ja ruuutides, mis selle saali kõrwal. Waliaupoolt waadateS et ole
hoonel pea mingit wiga näha. Koosolekusaalis kukkus sisse raudkomtruktnoon, mis kandts klaas
katust, kuid kullatud kuppel ülal katuse peal ei saanud Miga. Parandustöode juures tuleb imeti
bada peamiselt ainult sisustust, kuna muidu on hoone jäänud terweks.

Uus pecemees Walyesse UlaUa.
President Roosevelt a stub täna ametisse.

Siinsete lehtede Washingtoni korresponden

did teatavad, et president Roosevelt ei poolda
Hooveri Plaani, mitte järgi liiduwalitsuS peaks
ajutiselt andma oma tagatise pangahoiusnmmade
kohta.

Umbes 3000 miljonit dollarit hoiusummastd
on praegu kinni moratooriumi väljakuulutamise

tagajärjel Kalifornias. Oregonis, Washingtonis
(mõeldud on Washingtoni osariik), Idahos, Ne
vadt - ja Arizonas.
Madisonis (Wisconfinis) kuulutati wälja

pangamoratoorium kaheks nädalaks. Olympias

(Washingtoni osariigis) kuberner kuulutas wäl
ja pangamoratoorinmi kolmeks päewaks. Salt
Lake Citys Utah kuberner kuulutas wälja mora
tooriumi esialgu kuni 7. märtsini, chhoenixis
(Arizonas) pandi maksma 3-päewane moratoo
rium, Carsonis (Nevadas) 4-päeMane moratoo
rium. AustiniS (Texases) kõik pangad suleti ku

Mitchell.
Ameerika panga, National City paaga peadirõA

ja Detroitis suleti. Samuti suleti New Orleanfi
puuwillabörs. Mitniesugused loomaturud põllu

kannatawad praegu mitmesugustest pangakitfe»»

Umbes 50 miljonit ameeriklast 18 osarii,ps

New-Korgi liidureserwpank tõstiS oma reUSo
konto protsenti 2% pealt 3% peale.

tor, on nüiid pidanud paakade kriisi tekkuste pA

raft ametist lahkuma. Ratioual City paak m

stmrimaid rahaasutusi maailmas. Sa tema pr«G»
dent Hughes Baker lahkus niikd ametist.

berneri korraldusel kuni 7. märtsini.
Effektide börsid San-Franeiscos, Clevelandis

leciciaanne.
leatav et miuu poolt lendu l.stud laimu juttu
del pr Alma Btmderi kohta ei ole alust, vaid

majanduslikes keskkohtade? on tegevuseta.

See oli kergemeelselt levitatud laim.

dnStest.

Ässikveres, 26. 2. 83. E. Holst
Talumees sõitis rongi ette.
Uus walitsus Norras.
Oslo, 2. märtsil. Norra vabameelsete juht
Rowinckel moovustaS uue valitsuse. U«S
valitsus koosneb Mult vabameelsetest. Peami

Hobune suri, regi Purunes, mees Piiiists õnnekombel §
eluga.

«istet ameti kZrwal Mowinckel wStaß oma Litt»
fe välisministeeriumi suhtiaeise.

JCokkufiõege sapi*üdwSituU uxahet.

peekoni hind
Cordell Hull,

yranklin D. Rooseveit»
tM.
Reedel saabusid teated inglise peekoni
«urult, et peekoni hind on käesolewal näda
lal 6 shillingi wSrra tsentnerllt tõusnud.
Eesti rahas teeb see tõuS wälja umbes 7,5
senti kilo kohta.
Tallinnas toimetatakse peetonihinna
noteerimist laupäewiti. On kindel, et ka
tiinasel noteeringul hind tunduwalt tõuseb.
Seega paraneb põllumeeste rahasaak sigade
müügil wälisturnle.
Tartu Pauluse koaudus sai
abiõpetaja.
Kerem kukkus läbi.
Hiljuti toimetati Tartu Pauluse kogudus»
nõukogu eeb abiõpetaja valimist. Kandidaate
sellele öoihale oli 7 ja nimelt Kerem, Gnaden
teich, Ostrow, WõSbuS, Hinno, Zkool ja Taul.
Haälteenamu-s ega valiti abiõpetajaks Artur
WõõbuS, kes 1980. a. lõpetas ülikooli ning
bstjem tvötat praost Rntopõllu jn-nres. Wiima
st! ajal oli ta Pebseri Peetri koguduse õpetajaks.

llus sõiduplaan
ja eiektrirandteel.
Hakkab maksma 12. märtsist.

uus president.

uuS riigisekretär.

President Roosevelt sõitis neljapäeval ühes
Ima perekonnaga ja mitme ministriga Washing
toni, asndeS seal Maysloweri hotelli. Täna,

panema loobuda tollitariifi tõstmisest ja asuda

4. märtsil, läheb ta Walgesse majja, annab seal
ametivande ja astub ametisse.

Seda demokraatide wõitn, mida neil tuli
sodata 16 aastat, on kavatsetud väärikalt pü
hitseda. Washingtoni oodatakse 300.000 külalist.

Maa ja merevägi saadab sinna oma esindajad,

samuti igasugused organisatsioonid ja ühingud.
WKHematt 31 kuberneri osariikidest tahavad seal

terwitada nut presidenti. Muidugi on kohal dip
lomaatlik korpus täies koosseisus. Ametivande
Wõtab wastu senine president Hoover, kes siis
jnba õhtul lahkub Washingtonist.
Uue valitsuse moodustamine nõudis Roose-

Veltilt Paar kuud läbirääkimisi. Lõpuks jäid
Välja suured tuusad, nagu loung, Baruch, Ba
ker. ja nut valitsust, nagu ta nüüd ametisse as

tnb, nimetavad ameeriklased «väikeste meeste
kabinetiks", ka erakonnafekretäride komisjoniks.

Uneks riigisekretäriks, milline amet vastab
Välisministri, osalt ka peaministri ametile, on
senator Cordell Hull, 63 aastat vana, õi
gusteadlane, endine kohtunik, Tennessee parla

«endi liige. Hull on senatis tihtipeale toonita
«ch, et Ameerika peaks teistele riikidele ette

tollimüüride mahakiskumisele. Tollitariifi
damife peab Hull paratamatuks eelduseks sõja
võlgade revideerimisele.

Rahaministriks on William Woodin,
raua- ja terasetööstuse tüübiline esindaja, 66»

aastane, seisab suurte tõöstusettewõtete eesotsas.

Tema tähtsamaks kolleegiks on kaubandusminis

ter Daniel Roper, tulumaksu süsteemi
uuendaja.

Siseministriks ou kutsutud Jck e s Chicagost,
kes alles hiljuti etendas tähtsat osa vabariikliku

erakonna pahemal tiiva, kust ta lahkus. Põllu
tööministriks on Wall a c e, põllumajandusliku
lehe toimetaja, pooldab rahvusvaheliste võlga
de mahaknstutamist. Endine Atah kuberner ja
panga president Dern on kutsutud sõjaminist
riks ja senator Swan s o n mereministriks.
Tööministri kohal asub nüüd proua Fran
ees Perkins, esimene naisminister Ameeri
kas üldse. Tema ametinimetus on Roosevelti
ainukeseks järelandlnseks oma erakonna pahema

le tiivale.
Uueks kohtuministriks on senator Walsh,
fanaafiline poissmees, kes abielu ei salli. Rüüd

murravad ameeriklased pead küsimuse üle, kas

abielu lahutamine läheb kergemaks, või abielu
sõlmimine raskemaks.

Llued vahetusrahad kevadeks-

MateS 12. märtsist s. a. pannakse maksma Tal

linn—Haapsalu—Paldiski ja eiektriraudteel järg
miselt muudetud rongide sõiduplaan:

Tallinn—Haapsalu lihi:
Mine! Tallinnast kell 8.06 ja 16.00; jõuawad

Haapsallu 10.58 ja 19.46.
Minek Haapsalust kell 5.46 ja 16.60; jõuawad

Tallinna 8.14 ja 20.55.
Tallinn—Paldiski Hin:
Minek Tallinnast kell 6.16 (käiguS iga päew

wßjaavwcrtud ellmaspäowad ja pühade järelpät*
wad ning suurte pühade teised ja kolmandad päe

wad), 8.06 (ümberistumine Keilas), 14.26 (üm
beristnmine Pääskülas), 19.03 ja 23.28 (käigus

Tallinnast pühapäewadel ja pühadel).
Elettriraubteel

wätjuwad rongid Tallinnast ning peatuwad kõi
ais jaainades järgmiselt: kell 0.26, 1.25, 2.25
(käigus pühapäewadel, pühadel ja nende järel

päewadbl), 4.40 (käigus äripäewadel), 5.15 (Pal
diski bensiin-mootorrong, peatub ainult Nõmmel

ja Pääskülas), 5.30 (käigus äripäewadel), 5.42,
6LO (käigus äripäewadel), 6.32 (käigus äripäe
wadel), 6.50 (äripäewadel. ei peatu wahejacvma
deS), 7.27 (äripäewadel), 7.40 (äripäewadel), 7.58

2ripäewadel), 8.05 (a-ururong Haapsallu, ei Pea
wahejaamades), 8.35, 3.48, 9.15, 9.46, 10.16,

10.46, n.15, 11.46, 15.15, 12.45, 18.16, 13.46,
14.10, 14.25, 14.46, 16.10, 16.23, 16.48, 16.00

(aururong Haapsallu, ei peatu Lillekülas ja Ton

bU), 16.20, 16.40. 17.00, 17L0, 17.40, 18.00, 18.20

18.46, 19.03 (aururong Paldiski ei peatu wtche
imades), 19.16, 19.46, 80.15, 20.46, 21.16, 21.46,

.16, 22.46, 23.16, 28.28 (benfiin-mootorrong

Paldiski, ci peatu wahesaamadeS) ja 23.60.
Uue, muudetud, sõiduplaani maksmapanekust

awatatse ka 12. märtsist .Tondi* pecrtuSkoht
PGOtuseitS ainult elektrirongidele. Siinjuures ol
siu «eel tähendatud, et Tallinna linna trammi
»«d samoad lädomaS wlewikuS pikendatud M
DZONdt peatuSk-^t.

Nad walmistatakse kollasest metallist.
JUigikogu komistan lõpetas tiigi 1931.=32. a.
acuattde fä&iuxaatatuise
Rahanduse komisj-on lõpetas nÄjapäeWcvl 1931/32. a. awnande läbivaatamise.
PAemaid rääkimisi kutsusid aruande juures
Me rukkimonopol ja töötute Nsimus. Ku
na mõlemad küsimused on walits-uises vewi
deerimisel ja kõrvaldamisel, siis komisjon
soowiamaldusi nende kohta wastu ei wõt-nud. SMnwti lauglesid ära ka teised soomi
awoldused, kuna need rohkem velarwelisi
küisimusi käsitasid, eela-rwe ise aga juba tule
wal nädalal alamkomisjonidest suurde eel
arwe komisjoni sõuab, kus siis wõimalus
nende üle uuesti seisukohta wõtta.
Uued wahetusrahad tulewad aprilli- ehk
maikuul.
Neljapäewiail wõttis rahandusekonnsjon
wastu rahaseaduse muutmise seaduse. Wa
bstuse vahad Makse kollasest metallist. Nen
de järele tegemine on raskem kui malge me
tallvahade järeltegsmine, sest kollane metall
sulab wäga kõrge temperatuuri juures.
Mid oleks wõismvlus järele teha ainult ta
gumise teel, mis aga wäga vaske ja kalleid
abinõusid ivajab. Riigikassale tuleioad
uned rahad kollasest metallist ka patju oda
wamad.

Neljapäeval kella 12.50 ajal päeval juh
tus kokkupõrge Papiniidu ja Sindi jaamade
vahel, 132. kilomeetril, 7. piketil segarongi
nr. 18 ja talumehe sõiduki vahel. Kilingi
valla, Kikepere küla, Sarwe talu elanik
Jaan Lubi oli teel hobuse ja tühja reega
üle Seljaküla walweta raudtee ülesõidukoha.
Samal ajal lähenes ülesõidukohale roug.
Arvatavasti oli talumees reel jäänud tuk
kuma Mõi oli nii sügawais inõtteis, et ei
pannud tähele mürinaga lähenewat rongi.
Mees märkas hädaohtu alles siis, kui ei

Uued vahetusrahad oleffib: 1-, 2-, 5-,
10- ja 20-sendised ning 1- ja 2-ikroonised.
Kui seadus riigikogus kiirelt wastu
w-õvtaikse, siis on loota, vt uued tvahetus
rahad fttba kewadel liikwele jõuawad.

jõudnud hobust euam peatada. Wiiuuchch
hetkel õnnestus mehel reelt maha karata st»
jäi veata.
Hobune aga sattus reega rongi
Loom sai nii raugalt vigastada, et fttl
varsti koha peal. Regi kokkupõrkel p»
rnnes.
Rong peatus sündmuse kohal kuus nri»
uutit. Wedur viga ei saanud, ka raudtee
jäi rikkumata.
Talumees korjas oma hobuse laiba, ja
reerufud Snnetusekohalt ära ja wedaS koj»

„W. Maa" võõrandab talude
maid.
Põhjendamata kuulduste lemtamiue.
„W. Maa" toob suurekspuhuiud teate, et
põllutööministeeriumis valmistatavat prae
gu uut asundamise seadust, mis nägevat
muu seas ette ka suuremates taludes söö
tisseiÄvate maade võõrandamist. mrüede.st
tahetavat luua 13.000 uut talu. Seue ka
watsuse olevat põllumeeste rühm ja iva
barngi valitsus heaks kiitul;d.
Meie pöörasime selle teate puhul põllu
tööministri A. Tupitsa poole järelpärimise
ga, kes meile teatas, et „W. Maa" sõnum
on tuulest võetud. Põllutööministeeriumis
ei ole mingit talumaade võõrandamise ka
watsust ja minister Tupits ütles, et nii
kaua kui tema põllutööministeeriumi eesot
sas on, ei saa niisugusest asjast juttugi olla.
Pealegi ei ole talumaade võõrandamiseks
mingit vajadust. Riigil on veel küllalt
maod, mida võib ülesharida ja asustada.
Edasi tähendas ininister, et tema Leades
pole ka Põllumeeste riihm oma eitawat sei-

sukohta talumaade wõõrändamise suhtes
muutnud. WalitsuS ei ole uusi asundamise
põhilauseid üldse arutanud. Ka sellekohases
teated on alusetud.
Ka teise ekfitoate toob „W. Maa" samas
numbris, kirjutades, et pöllutööministe»rium kawatsewat peekonipreemiaid pooleVõrra kärpida, kuna need preemiad Shut»
Vat liigselt peekonsigu kaswatama.
Seegi jutt on Põhjendamatu. Põllutöid
ministeeriumis polewat peekonipreemiate
Vähendamisest Adse juttugi olnud. Atz
pole selleks Vajadust, sest praegu on meil
sigu Veel alles nii Vähe, et weebruard
kim! isegi suur osa Inglise kontingendist
täitmata jäik
Ei toa milleks „W. Maa" niisuguseid
eksiteateid aValdab, kas tehakse seda asja
tundmatusest wõi pahatahtlikult?

£au-upeaks. uued
hfflecahad.

Rukkitsekke wahetab weel
Gesti pank.

Reedesel vabariigi valitsuse koosolekul
ruli kinnitamisele laulupeo vahade löömise
kawa. Majandusministeeriumi ettepaneku
järele löödaks laulupeo puhuks erMse ku
jutusega 230.000 ühekroonist vaha. Reed
oleks ühtlasi ka ainukesed hõbedast ühekrookuna edaspidi on kawa luua ühefroo
niseid pronksist. Selliste nmlestusrahade
väljaandmisega saaks ka riigikassa tulu,
sest rahade tegelik wäärtus on madalam
nende nimiväärtusest, kuid mälestuseseme
tena nad läheks kindlasti rühma kätte laiali
ega tuleks enam riigikassase tagasi.

Rarwas kaalutakse elektri
jaama ehitamist.
Narwa linnamalitfuse Poolt oli Vorraidatub

Teatavasti lõpetasid 1. märtsil Eesti
patiga osakonnad rukkitsekkide ümberwahe
tamise. Majandusministeeriunli andme
te! on selleks päevaks ümber nmhetamata
jäänud tsekke ütnmarguselt 100.000 krooni
väärtuses. Nende ümbervahetamist on
nüüd korraldatud nii, et Eesti panga pea
pank Tallinnas maksab kõikide esitatud
tšekkide eest raha välja. Kes isiklikult tšeki
sinna esitab, saab raha täissummas lätte.
Postiteel saates arwab pauk saatekulud

neljapäewa õhtul nõupidamine mitmete insene
ride juure SÄekul uue elektrijaama ehituse

maha.

temperatuur tõuseb.

jus. Praegu saab Narwa linn elektrivool»

Kreenholmi Vabrikust 6.4—6,5 sendiga tilowÄb»

tund, kuid leping Kreenholmiga lõpeb rftoobnb
LmnawalitsuS tahab nõuda elektrihinna ata»
damist ja kui seda ei saawutata. stt» afnM
linna elektrijaama ehitamisele.

Ehitusekohana on mõeldud kas endise ©
nowjewi Vabriku maa-ala Või Joa arus Viß»
ba plats, kuS juba Varemalt on kaetvetud iil
kanalit. Jaam lähek» ühe» fiDseseadeaa W
hobnfejõu Võimsuse juure» urakSma 90.000 tl
Tuuline jt sombus.
Soodeta» ilm laupäewal. 4. mitthN: Abemt
kõmad 6-pall-! naal keskmise kitrnseat hW
ja lõmiatuulsombane. hchast fcftmwi»

gc-taia .

4.

Aiüku ,jmaie&teedi" istunqust.

Mil kihab taewaalaae leuvMest.
Ihtiapämat algasid ieauuwäe õppused, mis tõpewad tõtta.
dunuü Tartu. Otnkovd on kujula-tud mi, «t
vohotisod toallatanud, Lõuna-EeSti Rnhja—
Mrwpehtf—©meiu (Peipst ääres) jooneni.
WastastMu teoStätt b>gu päewa keskel tmra«
'tixvte. Sinisov Aiisid Walkn pommibcrma», j**
sooritati õnne»KmM. Rohelised tasusid aga

Türi kosil i ou s ümisenud mõnda päeva ijse
sugune „ mesilaspere". Kogu linn aga elab lel
lele ..suminale" kaasa. ....
Algasid siin nimelt neljapäewal
õppused. Sõjuleeriks muutus Türi juba kesk.
nädalat» mil hommikul widewikus jaaiua tos
filtris pikk rong, millest -Ivaljusid sõdurid. Ha
kali maha laadima autosid, wälitoöke Me.

West. Uulitsatel kihutasid autod sõduritega, põri

põrinast. Reid ilmud nähtawale küll üMmt,

Sõjameestel weeres aga päev kibedas astel
pplses. Paberitvabritu majas asus tööle staap.
Aa lennuvälja! keeS Sibe too. Löödi Ae» telke,

Smistel ott organiseeritud tihe watwepoS
tide wõrk kuni roheliste maaalani. SeetõM sl

raudteejaamast mitmesugust varustust. Kogu
aeg tõusid õhku lenmÄid, sooritades õppuste
olukorra kohaselt lende. Neljapäeva hommikul

Pärast lõunat oli wõimali-k meie lehe toime
taial õppuste üldjuhi fsl. Tombeogi lahkel kuit.
sel kaasa teha lendu. Lennuk ~112" tviis lehe

Mõni tund hiljem kajas tueivaaluue lennnklte

«üll koondises. Kogu linn ruttas kaelu sirutades

wälja. .
Esimesed leuuukid saabusid kella Ilt Pisiku
hommikul, maandudes lenuuWäijäl, mis asu»
poolteist Km. linnast eemal raudtee ääres, Ka
reluere poole. LeulrutoÄhale kogunes tevtve tmn,

ruttas inimesi ka miime fini. kauguselt hobu

sega kohale. Keset musteudatoat rahwamurdu

hattas järjest laskuma teraslinde. Kvige wii
maisena saabunud paWid silma oma harulda
si ll suure kiirusega. Wäljale wAis pM leu
nukite riivi. Arwu lugemine kippus wägisi

sesid mootorrattad siia-sinna. igal sammul
mundrimehi. Rii kestis pee kogu ShtuposlÄu.
Oli snuUpävw Mmle, eriti aga naisperele.
Noobleid kalualeve äkki Togu 'linn täis.

SelMonualt said õhmÄüÄid kohe suure hoo-

Htsuse.ja lahke wastutuSeku ostüGeks. Kodukaithe
võttis oma mureks õhust saabunud ArlasliSte toit.
lustamise.

tehti mitmesugused farnwtfldustiüb, transpsrteeciti

algasid õppused h-oagsalt.

kätte ja purustasid tugemM Türi raudtoeDKme.

Siniste lennutÄ asusid oündama waentersi ja
ueefc olid sunnitud kiirelt pögonema.

di ittzformeeritud täpselt waenlase liikumisest.
Staabis helise» telefon unchetpidamata.

mobt Mõnusalt Zhku ja liugles üle ilähema ümb

Kogu linn ja ümbrus elas kaasa harulda
sele toaatemängule. ümbritses zail
tegi suur rahwahuK Samuti Äi elab» liik

ruse. Tü u oli õhust waadatM kui kapsaaed",

Õppuste olukorra kohaselt Äis ..ivaenuiised
pooled" jaotatud sinisteks ja rohelisteks. Si
niste kantsiks on Türi, kuna vohelised Soon-

kodntaitsciasele, tänu!ks hool iisem ise eest. Kes

lemine linnas.

sassi minema.

Linna oli puistatud slewust kui ZülluAsar-

nagu üks teine lennu sooritaja tähendas, paistis
Zla Paide, silm tabas Käveweret.

Reedel tvõimaldati lendamist Türi neljale

need õnnelikud pidid' olema, -selleks tehti eel

Täntmftlma fooltmaidle jänb juureehitus teo^tuniitt»
Hiljuti Peeti Alliku wallawolikogu koos peale ei ole otstarbekohane.
Aalla tuluhindamise komisjoni tvaltti
olekut. Retla uue algkoolimaja teisele kor
rale otsustati ehitada korter kolmanda õpe loh. Meesak Retla-Luhalt, Osk. Jõudwatd
taja tarwis. Tännastlum algkoolinraja Mäeküla asundusest ja Jaan Kobin Käre
juurdeehiws otsustati jätta aga teostama were Otti talust. Samuti tulid ümberwa
ta. Kawatsus oli koolimajale internaadi limistele wallakohtunikud, kellede ametaeg
ruume ehitada, samuti on wäljakäigukohad lõpeb 1. aprillil. Walitutek» osutusid G.
Tarius, H. Poll, y. Manderins ning t.
asetatud praegu ebakohaselt.
Wallawolinik Hans Mets (sots.) on tah Raudsepp ja kandidaatideks J. Allmann,
kunud wallawolikogust oma soowil. Terua Auq. Hanschmidt ning J. Lepane.
Järwa tiisikuse wastu Võitlemise sett
asen,ele kutsutakse Aim. Mätas.
Malla küüdiüksuseks määrati iga Puh sile otsustati lnäärasa toetust kr. Muud
takasurubla peale 1 küüt, kusjuures alla 10 toetuspalwed jäid rahuldamata.
Lõpuks otsustati pöörata !naa»n»titsuse
p.-rbl. jääd küüt wabaks ja üle 10 P.-rbl.
kaudu palwega haridusministeeriumi poo
loetakse täieks küüdiüksuseks.
Edasi kaaluti maksude sissenõudmiseks uue lr, et Tori 6-kl. algkoolile jääks töötama ka
korra maksmapaneku küsimust ja tuldi otsu edaspidi 2 klassikomplekti. Teist klassikomp
ssle, et-tuleb pooldada senist korda, kus ma?- lekti kawatseb ministeerium sulgeda, et hulk
siinse õpilasi käiwad hooptg
sade sissenõudmine on politsei hooleks, ku
na nende ülesannete panek wallaametnike koolis Daitses.

misel päetval omawaheline soosimine.

huutsi toastloõfatu merine (agili||.
JUttqi iuH&ec Jämamaa
SO»tfert-i««alatee»i-t«s Koigi W« tsrral
baiti möödunud pühapüewal Jänva-Peetri käi
mistu komisjoni voolt. lutluStaS praost Bver

-dlVeteAac

peeti, kosutas ivaraS juhust ja rotis ära sünnipüe
toalapst eladalaskmise ajal Kvwattoast kaks pude

mann. kuna muuGkalist psa ÄtttiS Peetri jegatoor.

Tulu laululeWdest läks k«lmistu kabeli chitust
heaks. Kuna ilm ilu* oti, siis kogunes inimesi
rohkel arwul. Peale oli

za talus pererahwa jt perenaiste stttsi tegelaste
poolt korraldatud peetrÄaStele teelaud. Ainu tubÄdele perenaistele kujuaeS kooswiibimine hoog
jaks ja wältas hilise õhtuni.

lit wiina.
MeGavedujad teeuistust jahil. Neil päevil oli
wßjaandmine WalaSti waMonnas juu
relõigvtetS antud lauti delt. Määratud päeval

hakkas iveotahtjaid lagunema juba kell õ homm. ja

mid kooS juba Av ümdor. SelguS, et mõned kt

situd sittuvad mõne r.-mtr. veo, tuna suurem osa

oti juba warem wälja kaubeldud. Kuuldus mee

lepaha weowäljaandja üle, kes laskis asjatult suu

re rahwahulga kaugelt kokku tulla. Mõni mees
oli koguni meelehenel nii palus keegi rvaaate

tati Koeru põllumeeste seltsi juurde taluteenijate
wahetalituse toimkond, mille waStu põllumeeste

kui ta teenijate poolt tuntakse elawat huwi. On

Piildaumi juures, kuhu kogunes noori ka tväl
jaspoolt Huuksi asundust. Äastlaõhtu tundus
kõigiti osavõtjatele iujulüfiatte, iilid marsri are
nes noormeeste wahel tatvalikke tülinorimist.

ostab

Reed siiski tõsisemaks ei arenenud. Naaklemise
osalisteks okid õige suurel määrul wennad Lus
mannid, kes elawad Kareda asunduses.
Kui nemad simmanilt lahkusid, järgnes neile

veei hästi idane
vatel raskeid
kahetahuli si

pisarsilmil talle wedu lubada. Jäi ka temagi Äma.
W«gad miistd reelt grammofoni. Pärm«naat,
ILmlase wallas eluts. Aleksander Teder wiibis Tü

rohke St i töö nõudmisi kui ka pakkumist. Puudust
on witunnd naisteenijatest. eriti nondich, kes kan

ril restoran ..Salmes". Kui ta hiljem tohtis ko

guiudumist tunnevad. Aahetalitufe büroo asub

duteele asuda, leidis, et hoovis on reelt kõdunud
kohvergrammofon, mille ««ärtust T. hindab 170
kr. peale. T. teatas asjast politseile.

manlulintoitst konsulendi juures. Koerus, Cnveri
majas.

Tulekalgtt Aravetel. 27. weebr. õhtul umbes

kellii <; paiku süttis põlema Aravetel J. Krooni

K»pu mantulundufe klubi tegutseb. HilMi
asutati KoWu uoorte nraatnl tnlÄse klubi. Lei
deS energilist Ssimohe. hakkas klubi ilmutama
snergürst tegewust. Lühokese aja jooksul on
poetud rida referaat- ja toaieluMHtuid. Peale

elamu, ühes sellega ühe katuse all olema rehealust

ja hobusetalliga. Hobused ja majakraam saaoi

päästa, kuna roheall olttoad reed ja wanirid ning
hobuseriistud tulde jäid. Tuli algas lakast maha

fitffunub laternast. Hooned olid kindlustatud

gi on käimas worStÄvakmistamrse kursused, mil

liseid tothetakse lõpetada tee-õbtngn. Edasi tu

wnffa kindlustusel tfis 9500 kr. eest.

Varas käis Va lastis leidis Marie

stb käsitöö kursus.

AalmiStatoGe ka peo tvastu. Näidendi sfad
>n wÄlja jagatud ja hoolas ättewalmiStus »n

Seeger, et tema .ivevmewakk warga poolt tühjen

datud. S-i kahju 50 kr. Waras tungis läbi tüh

jn stiinaseina sa lõhkus lahti waese inimese wara
kirstu. S. ist elab oma alalisest elukohast praegu

käimas.

eemal. S. arwab wavast teadma, ei taha aga

li de svststort.

Klubil on kawatsus asutada ka oma Poelpil

..Taevalind" WahnkülaS. Mõni pasto ta
gasi maandus lennu? Vahuküla „Sepa" talu
põllule. Pea piiras lemnikit vohSe mbtsahukk

selle nime enne avaldada, kui politstili? jnnrdZuS
silgust toonud.

Prümiis «vastati sai«»iin«vadr»i. PolitseA

ümbrusest. Lendurid ei olnud seiletusbe andmi
sega kitsid. Lahkudes seletasid nad. et maandu

oli ammu teada, et Prümli saunaWaStõöwb suu
rem „jamagonni rna&trf", kuid kunagi ei saadud

wad Endla järwel ning lendavad siis edasi
Riiga. Seda Wll tvist ei olnud.
Warasta-ti tetefonitraati. Esna—Kahata to
lehonüitnil warastati 60 mtr. pMuselt telesiom
tatati. Traat oli murdunud maha, ja seda olu

õige! ajal saole. Neil päewil sai konstaabel and
meid, et vabrik alles hiljuti tõotanud. Konstaa

bel taasa mõttes lahte kaststliitlast Ms ööst! kellll

läbiotsimist toimima K. Beekmanni juure. Krifb

joa tst ei .teadnud" wiinaasamisest midagi, kuid
naj»e jlchatas lõpuks pika Puiklemist peale sisst
seade peiduko-ha ja tõj wälja ka wiina. Wiinaasa

korda kasuta? waras, murdes traadi liinist lahti.

OYRI

Aidawarqus Metstaquset.
A. Fri«drichse«tt wiidi nra IVVS Rg. n«s«.
Reljapäetoa hommikul kÜ? MetÄaguse!

detud oli. Politsei saagiks lauges hästi konstruee
ritud aparaat, ka-ks pudelit ..kõhurohtu", nagu B.

ise ütles ja hulk .samagonni" lõhimga pudeleid.

eluvsew Albert Kriedrichssn, et tema aidast suu

V. teatas ka, ot ega nemad üksi stlle sisseseadega

vean nisntagawara kadunud. Lähemal waatle

misel selgus, et wcrrgad lae kaudu aitÄs täinud,
kangutades lahti lae lauad, neid hiljem jälle A»r

Habustra«ta«ist ja taluraamatupidaruist km

valikult kohale pannes. Ära -Äi tviidud Äe
1000 klg. nisu ja teisi asju 300 kr. wäärtuses.
Waraslel Makse jälil.

sitstd Koerus korraldab kohalik põllumeeste selts.
9teube kursuste järele tuntakst kohapeal suurt tar
widitst, stst warem pale sarnaseid kursusi siin ol
nud. Hobuserautamist kuosnstd on 9—Z-Püewali
stb, ning mõeldud eestkätt tegelikele seppadele ja
nendele põllumeestele, kes tegelewad hobustrauta
mlsega. Eesõigus kursustest osa ivõtta on põllu

meeste stltst liikmetel. Tal:iracnnatupidamist

ntrsused on 3-ipäAvalistd sa osmvõkt waba kõigil.
Kursustele registreerimine maatui, konsulendi suu
res, Koerus.

SSnntpS«»al marastati miim. Hiljuti kui

KJtffima mallamaja lähedases talus snnnipästva

Ameeeiba onu „sinnttns"
Alliku mehele.
ÄsmnmmMkkA kihtttuskir/anduft MsMool.
Mvi .päsmil sai Kivna w. Miku «vj. et««v MWeK
Tohwar New-Zorgist l'ir>a. miS Haldas tmM
lahte tsmmunMist GhMnAehve. Ne?d Md «vrü«
Mud ÄMchvle maHjpaibsMe nina t.nidsid Ed.
GSrimtzst sa dr. Aud-owa aMrsu. lUnhMvl M
saachja nÄneaia Chwr-svZ Lmd. ksdn Dochwer «H» et
iiumne e,ga «vea. T. wwietas „am?ervta ontit" wWe
saadetise poMeisne

alates 1. jaanuarist 1933. a. järjekordselt tööhindu alandanud
vastavalt elunõuetele.

Vaatamata alandatud hindadele olen uute keemiliste
puhastusvahendite tarvitusele võtmisega suutnud koduriiet
tema puhtuse mõttes nõudlikumaiiegi vastuvõetavaks teha.
vabastades koduriide tema iseloomulikust lõhnast ja ketruses

tarvitatavatest rasketest mineraal õlidest, mille tõttu rüe
omab meeldiva pehme tunde ja ei võta õlide mittesisalda
vuse tõttu endasse tolmu kinni.

Vanutuse juures ei tarvitata lehelisi aineid, mis

villa peale kahjulikult mõjuvad.

Kõik kangad dekateeriiakse, et rätsepat i põhjust

ei oleks Teie kangaste Ae nuriseda riiete tegemisel.

Millele Lusmanniiele hoopide jagamine järgnes.
Lusmannid püüdsid end päästa põgenemisega.

Zsm ainu-lit suwelkS tuÄ»> kui aasida peale, sest M
wiifel Hall ei «checkl vohlsm malksw >bu>i 5—7 kr.
?wus. ;pea&t AaKpidamiise. SuMeö nõumva-d pa-M

15—30 fi .. MttsKid 10—<16 Dr ja iaMistd 15—

20 iör. iÜmS. Pravgwe tfiafoau M»ves cki põlÄnwhsl wr&e stnmÄst patita. KaaHaswie

AliMs anida VuuS palaocks jsuba ü-kS lüpfllehm.

Wägeiva imxbviche pSllumeeswle ist mu
mt AichHuS. MSõtamud aaSvail M

palstsdel hemu müüa, kuid Mnwvu p»!e Va neÄ.
kes iga aaßa müümS. MMchvbna puudast makseMffe pvcvegu 70—75 fntt. arlcheindest 50—M frtt.,
jooheillnbest 40—46 frtt.

Mvreu»otsl aaStwtal said Aägewa ümbruse

Politsei kroonikat.
Udewa-Avus Lsvma-kdas Jaan LudMg 15 kr.

Kiriklikke teateid.
TSri HH9. PSHqp. 5. mSwM ?, ii h. imtmr.
fateertifttu-s SauTiiwMßttat, sa. P.

nüüd »n need pea MeAi lõppenud. 18—20 Mm.

on rnö-nt wölyem mast .teha, kuld

NieG «maS siiski põllMNeeStelie wäilM kõrVKlileslMtust ja seda Mtirqpuudc müügi näol.

Pmche jamle nSudmist on j« ostjaid käib ml T»>-

Wnmsl M Oa TiaMO.
Ambk» ftMOttitut»
Spovd«Mg V»i«lwch totõvll. Spordiringi
Sorrrßduisel -m fiSjeinleGute käimas
ipvaegu aÄftr!!'i!« kk&fii 360 fi\ fmnnses Loosi
mmie <to>eimi6 33. alpviM

Müartuijes Tamimga nöudeil aresidltvld he-um.

J. Wävdmaan StidiS PaSdeS, Tallinna mS.

mütsi ja Joih. WasiNelvÄY paari meeMevahwa ka*
iosse.

Kirjaivastuseib.
Peoline, Tfcrtttft. oti irirM»
HSM >?vrjjudada. lä«b MvÄdatnMa.

PidMine, Erwital. „Pu^nisid Erwidali" «

fobi lehes awoMrm^eiks.

otöUs>we- 1. aprill-tst wähendoda teekate

paWil. Kmoa SohaM saviks meier 100 kr. «iÄ.

110 tv. <ch?-n«!l ÄsXs. Teiste chveniKvte Milgad
wäüemakS b—Z Jk Sellega sa-aitifid tlÄewvbas inev
crÄ naisdevniMd 37 bvoonj kuus. Wöhendmnise
kasvõi Meb «midulsoKe peaEosZoibetnit.

Crfejtof tutuähtud. Tuldwcje oriester on w«i

nvM. ajal nvirgvllMvaid edusamme dvinud. SismuwetseMÄs on orSeStvr «jarmpb i)feHa>!vquõhW-te torvMv>miseöe. R. weeõr.

LowaÄ>«wd ivADaSHKi ?«MS publWu Poolt hvw>
aamtst, «mldvS mSutKunumch Svooni MetMeölK.
Mnsmbme NckuSHW on 36 mllvdjA.

kitsuse loomise ettepanek tehakse senisele mä

kisministrUe Jeftitshiie.

Perenaised proovige ja Teie jääte alaliseks minu

tööstuse külastajaks. Tööde eest täielik vastutus.
Vastuvõtu kohad:

Paides: H-ra A. Adelheidt, Turu pl. 12.
Jfirva-Jaanis: H-ra Veltmauu.
Aravetel t H-ra E. Puurmann.
Annas: H-ra A. Sagari kauplPeetriSi Pr. Calpuse Icaupl.

Teatan, et
Sirevere vlllatõõstuses Tlirll
JArge ei ole.
TW kiirejatuntud headuses.
Lugupidamisega C. Viirvnovi*

Eivere asunduses krunt!
nr. 52
müüa
ehk rentida. Ühes tükis,
fildsuuras 17 ha. Mak
sutingimused soodsad, j
Teatada Vägeva pk. 5, j
(J. Marmor. t

littfii fiiial! liwtoi
Võit nr. pii. nr. Võit nr. pii. nr

9. märtsil k. a. kell 12 p.

Mis LauckiutleHvd.. «p. P. RämvM.
Smuail tohe peate WnM«hs?mSMst Pog.

leariwwPr* ?gq. nosvte frwuftflfc .jwofit pailweshe».
mtshie.

Paiöe H«M. Püch-cvp.. S. -W. f. 11 h.

nBUn?. S. *.p. M 11 h funtaü»

jeen Mus «rnmuauQiga. ftrtftuWhcfr, õp. G Park.

'ZtvmM päswok üek 0 y. 1 tousse rt jumal»,
teenistus. SMNib vr. Berendse» Eopva»),

dA. A. Hevmom (kawitvm). P>chvptlkd« MowrtM.

R. BiHwaM sulhatuD.. J«WW>lb
oand tfktf. P. Soch MMaft. ZlsjvpSüs unau*.
tchwdvga 90, 35 ja 25 ft»t., fooiiUfplbftNeie 10 st«.

Puhas siSftiÄM Aheb GriVu uue oafc heeiks

Amra Äril PWhp. 5. mwrM I. 11 h. töfcfc.
junMadsvnjWuS. Paidoopüvioa!, S. mäaM Befi tl
IO|9vipRROHKORWM*

Paide nööritehas
vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri linadeat
ja linade vastu. Ostab k6va kinga

Soovitab kõiksugu põUumajanduse nööre ja soe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nõõre. Samas mõba hftftd aasaheinu

Väätsa asunduses taladeks kõlbulikku
rudi li Nudfewviiaari.
Järva maavalitsus.

lillil
vajatakse piiramata arvul
metsatöödele (palgimet
sa) Pärnasaare vahtkonda
üle Kehra. Hinnad on kõr
gendatud ja korterid saa-j
daval. Ligemalt võib teada'•
saada Kehra telef. 8-b. '
Tööjuhata;a.1

<s<wtwtf 4m&uml if. S iicht. fttifrflHmHfr ru«*
mes. B. mäullft! t 11 h. jmiMfatoftitf

NitnaiHtkistl

timnta tha pttjallli pmckqs . . 1 ta. klg.

Tarvitusel chromkaii värvid, mis parimad pleeld

NümrmN.

Teisvp. 7. ?fip. prrbHmiG k. 8 õ

Walttsuskriis Lõuna-Tlaa
wias.
Belgrad, 3. märtsil. Peaminister
Gershkitsh esitas walitsuse KchkumiS
pallwe. Lahkumist põhjendatakse sellega et
parlamendi komisjon lükkas tagasi põllu
tööministri seaduseelnõu erametsade ses
- kohta. Arwatakse, et uue wa

föfc dmmn Ata 41 m\\ m«d«.

mise ja määrimise vastu.

Äuksema valla suurema osa Wõhmutv
ga liwtmisel kerkib aga paratamatutt pae
wakorrale vallamaja ületoomine JärvvJaani alewikku kui loomulikku keskusesse.
Tekiks kõigiti kohaste piiridega ja juuru
sega omavalitsuse üksuS. mille administra
tiivne keskus asub keset seda.

IWitlli.

WKHendataHe Ambm pamaÄhiingn ju-

«Me fautunii, pesiini fdataaiiiae j> phatiisiie 11 „
Kantud riided värvitakse ja puhastatakse keemiliselt
lahtiharutatult ehk tervelt.

heks.

põllumehed KiMMsvnrStust .MeHcvvelmdest. Kuid

kergele ja intelligent tööle mõ

Minia vähetarvitalud jalaga
õmblusmasin
fiirnfl Singer, mida ka järel
maksuga võib saada. Sealsa
mas müüa 3 lambtiine raadio
aparaat ja kohver-grammofon
(iibes plaatidega. Küsida Pai
des, Pärnu tän. nr. 88

Jäite teadmusele tulle? leidis L. end teol
maas. Peksjad olid kadunud. Warsti tulli I*
wend ja Ed Maasil kobale, kes weriSiatud «ehe
koju wiijid.
Arstlifel järelwaarusel selgus, et Lusmamlll
peas. näol ia kebal kergete liiki kuuluwaid haa
tou, nnchke ja marastusi. Wafaku käe pöidla
luu oli aga katki. L., keS 25 et. ivana, süüdis
tab kallaletungis E. Siiberit, kolme Biiemeierit»
Lätti ja teisi.

Niinelt lvõits kõue alla tulla sel korral
Kuksema walla suurema osa liitumine Wõh
muta vallaga, kuna Kaaruka küla ja võib
olla ka veel rohkem ESna valla külge lä

Jfirva maavalitsus

sed saata Paide, pk. 33.

fitfe. .

Wiimasel ajal on Oetis- ja Kihmel mõt
teid liikumas Kursema walla alt Albu walla
külge minekuks. Käimas on selleks tegelike
sammude astumine. Kaasa tõmmataks sel
puhul ka Kiigumöisa.
Albu külge kuulumine leitakse palju
loonul likuna. NtuuseaS olgu Lähendatud, et
tähendatud asulad kuuluwad Järwa-Madise
kihelkonda, seega olles ka selle poolest peale
muu lühemas seoses Albuga.
Kui Kuksema walla alt lahkulöömine
teostub, tähendab see õieti selle walla wõi
maliku kaotamise päewakorrale kerkimist.

osakonna

lemast soost kodanikke vää
rilise tasu eest. Võib olla ka
kõrvalteenistuseks Pakkumi

LuZmann mäletab, et ta hoopide tagajärjelt
niaõa kniius. Peitmisest kaqtas ta meelemõr

Ccii ja Kihme Albu külge? Kukseutawallaleüldie kriips
Peale? Eeldustest JLrwa-Jaaui walla loomiseks.

Wägewa Põllumehe titu
DesnGoSie SmHKeMne mt pvaogu BiGÄ hoos.
,pea>MsM vcchapaUa za eÄiAawHe rch-

ja ieuia läbipeksmise kawatsuS sooritaba.

Jtuffcmci ftmlft foöiffcuiaM ?

Rakke Vabat. Tnlet. Ühingu
~Ühendus" Lahu Nõmküla

Rildevfirvimise W S jK
ts**» •EAlitl
Türil, Vabriku aul. nr. 1, telefon nr. 37.
Juhin kõigi töötarvitajate tähelepanu niiele, et olen

wihapidajaid. Saadi paarsada sammu ära min
na, kui Ernst Siiber hüüdis .aimame neile",

Pakkamistel* palatakse lisada
proov, I—l tys naela teri.

wsu Poole sülla Veo.«st Mast 125 snt.

mis? sissesead leiti üles lumehangest, kuhu see pei

ter sa Mars Jwanowits, kes lähedal alamad.
Imanowiksi juurest leiti pude lwiina ja mõned
lõhncumd pudelid lumehange peidetult, kuhu sül
gede lo tahnla ja tuhka oli wiidud.

kohta lähemalt järgulist selgunud:
Wastlaõhtul peeti simumni Huntsi asunduses

rimm

Põhja puupapivabriku esitaja kohalejöudmisil ott

Talu teenijate «chetmttaS toexni. Hiljuti aju

pole wiina ajanud, waid stda teinud ka F. Wei

jf/tf. Ä. £e €oq

Noormees pekseti waeseomaks.
Neile pauknfid leiiwltoiib jävete. Tagaajajatel
wasstaõhtu tagatipuii Huuksis. Rüüd on asja õnnestus lõpuks Arnold Lusmanm kinni tvötta
Eelntises lehes teatasizue ku emalt lõppenud

Linnase ekstrakt
läallosu
jõutoiduaiue köha ja rinnahaiguste puhul.
Soovitab

Maale suuremasse talusse:
tarvis puukooli tundjat
Juhatus.
aednikku
kes ka tarviduse korral teise,
Cstan
test majapidamise tOödst- j
osa võtab. j
kuiva rukist kuni 11 s.
Vanemat j
kilo, otrl, kuni 9 s. kilo
ja nisu. O. Slmsoni
BilflM W
veski Paides.
kes lehmi lüpsab. Palga tingi-!
Värsket

K. JOHANSON, Paides.
===========^^

isiklikult kaubelda. Pleedi
asund. üle Koeru,Albert Suur
kivile.

Teataja"
oa Järvamaal
WIM>

on saadavat Kuusna asuud. H

Herde lubjaahjust

itIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIUEIII
Vieforin- voodid,

mised ja tunnistused saata ehk

Jfiraa

Kauplus

Lehises
» Järva Teataja" müügil
Julius Uulbergi kaupluses.

ajaleht.

ühes eluruumiga välja üürida
1-sest apr. 1933 a. Piibe piima

mööblioedrud, mererohi.
Soovitab
Jt. Johanson Paides»
.>'EIIIEI^'E'^EII!EIIIEIIIEiilSIIISIIIS
A.-«. rrW, Taktttuas,

ühingu majas, kus asub ka

suur koorejaam, telefoni kõne

punkt ühes posti taluga. Vä
geva jaamast 7 klm. ja Rakke
alevist 10 klm. Küsida Piibesi
G. Ööbikult. Aadress: Piibe
p. k. 12 Vägeva.

„3öroa Teatajas*
w* hdge kamiewß lnlmin

