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Põllumeeste la asunikkude häälekandja.
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Tarwitamata jäänud käsikirjad häwitatakse ära,
kui neile tagasisaatmiseks markisid ei ole juure

Tellimise hind alandatud.
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Wastutaw toimetaja Willem Wessart.
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Väides, nekZapüewak OT. juulil 1933. o.

RK. 55.

11-miljooiline tuletati Sinalepas.

JMU käivitas iakuweski, meieeei ia kaupluse.
ffleMieitlik utõitfus leekidega.
Tuletõrje auto sõitis meeskonnaga kraawi.
Esmnspäewa õhtul süttis põlema Läänemaal, Sinalepa walla Parila asunduses
asnw a.-s. C. GahlnVäckile kuuluw auru-jahulveski ja meierei. Tules häwiues ka
samas majas asum Ado Jsopile kuuluM segakauplus. üldist kahju hinnatakse
11 miljonile sendile. Tulest ei suudetud pea midagi päästa. Lähedal asuwad talu
elamud suudeti hukk u nsest päästa cunastsalgama Mõitluse tõttu ähmardawa tulega.
Tuld esimesena hukkunud meski
Masias elutsema asuniku Parteni naine.
Wiunase appihüüdes le jooksid kokku ümb
ruskonna elanikud, kes algul püüdsid tulega
wõitlusse astuda. Peagi selgus selle mõt
ketus, kuna tuli oli saawutanud juba täie
liku ülemõiniu. Et tuleleegid aina paisusid
ja puhus umbes O-palliue tuul, tuli kiiresti
asuda umbes 15 meetri kaugusel asuioale
majade kaitsmisele. Eriti suurde mahapõ
lemise hädaohtu sattusid asunikkude Parteni

ja Metsamägi õlgkatustega elumajad, mis
asusid otse alla tuult ja tulekeeled ulatusid
paiguti õlgkalusteni. Ümbruskonna elani
kud kogunesid majade katustele, kus Mahet
pidamata Mett põlemasüttimatele õlgedele
loopides suudeti maja mahapõlemisest pääs
ta. Tundulnalt abistas seda meeleheitlikku
wõitlust tulega kerge wihm.
Wahepeal oldi tulekahjust telefoniteel
leo.laiub Haapsalusse, kus otsekohe
alarmeeriti tuletõrje meeskonnad

ja juba mõne minuti pärast sõitis kaks au
kole monteeritud mootorpritsi Mälja. Tule
kahju koht asub Haapsalust 11 km. kaugusel.

Teine auto ei jõudnud sündmuskohale, kuna
see teel umbes 6 kilomeetri kauguse! Hanp
salust täiel sõidul jooksis kraami. Autol
säilivatest meeskonna liigetest said kerge
maid wigastnsi kordnik Pihel, pagar Jan
son, kaupmees ESpenberg ja autojuht Man
nosf. Wigastuseta pääsesid tuletõrje liidu
peamees adw. Melts, autojuht Jaanson
ja kordnik Hecht. Auto pukseeriti meo
autoga tagasi Haapsalusse, kuna radiaatori
ja tagumise ratta augustused ei Mõinmlda-

nud tagasisõitu omal jõul. Ühes autoga
toodi tagasi ka wigasaanud mehed, kes Miidi
Lääne maahaiglasse.

Teise auto saabudes
oli tuleoht naabermajadele õnnetuskohal
kõige suurem ja tuli asuda esijoones nende
kaitsmisele. Pealegi oli põlem 33 meetri
pikkune maja juba üleni tule Mõimuses,
mille tõttu ivarauduse päästmiseks polnud
enam mingisuguseid wäljawaateid. Alles
hiljem wihmasaju suurenedes ja tuule Pöö
ramisel asuti põlenud maja kustutamisele.
Umbes kella kaheks teisipäewa hommikul
suudeti tuleleekide wõimu-tsemist niimõrd
taltsutada, et tule lemimist kõrtvakmajadele
polnud enam karta.
Gahlnbäcki kohapealne esindaja Hans
Perlih hindab hukkunud Meski ja sisseseade
wäärtust 8 miljonile sendile. Mahapõle
nud maja määrtust hinnatakse 1 miljonile,
meierei wäärtust 1 miljonile ja Jsopi kaup
lnse sisseseadet 1 miljonile sendile.
Kogukahju seega 11 miljonit senti.
'Jsopi kaupluse sisseseade oli kinnitaklld
150.003 sendi määvtuses. Sisseseade kõnoal

jäi meskis tulle umbes 400 puuda nisu.
Tule alguse kohta puudub praegu täie
lik selgus. Anvatawasli sai see alguse loko
mobiilist, kuna tuli algas maja Meskipool
sest otsast. Hoones asus ka 50 hobusejõuline
diisel-mootor.

Kella ühe paiku, kui tulehädaoht alles
wõrdlemisi suur, jõudis kohale La Wõnnu
tuletõrje meeskond ühes käsip riisiga.

Nagu hiljem selgus, põhjustas Haap
salu

tuletõrje auto õnnetut sõitu
Randsalu magistraalkraavi sild, mis paran
damise tõttu oli liiklemisele hädaohtlik ja
tee oli warustatud hoiatusmärkidega, milli
seid autojuht nähtawasti pimeduse ja kiire
sõidu tõttu ei märganud.
Tulekahju juures, wiibis
määratu hulk rahwast.
Isegi Haapsalust sõitis kohale rohkesti
mhwast tvaatamata hilisele ajale. Tulekahju
kohal wiibis ka tuletõrjelndu esimees adw.
B. Melts, Haapsalu jaoskonna politseiko
missar R. Tobias, wanein kriminaalassis
tent O. Eiland, konstaabel Mesipuu j. t.
Toimetuse töö lõpul saadud andmed kõ
nelewad. et tules hukkunud poekaup oli tule
lvastu kindlustatud kindlustusselts „Talus"
750 tuhande sendi eest. Gahlnbäckile kuulu
nud jahuweskt ja mdrerei olid kindlustatud
„Polarises". 7
Jahuweskis on töötatud esmaspäeva õh
tu kella 0-ni.
Tund Aega hiljem
lõid tuleleegid juba' katlamaja katusest wäl
ja. Nähtawasti oli katlaahju tuli hoole
tusse jäetud. Mahapõlenud hoone kõrwal
asus umbes 200 sülda puid, mis õnneks ei
WStnud wihma tõttd-» tuld. Puude süttimi
sega oleks tuleoht ümbruskonna hoonetele
weelgt suurem olnud.

Jahuweski Sinalepas põles kord warem
gi ma>ha. Hiljem ehitati aherwarbele uus
tööstushoone, mis nüüd jällegi langes
Kohapeal juurdlust toimetawad ameti
woimud on arwamisel, et oleks suudetud
tulest päästa meierei ja kaupluse ruume,
kui oleks ka teine Haapsalu tuletõrje prits
kohale jõudnud.

Maha Põles kahekordne maja mitme kauplusena.
KaWu tS«sev 3 milleni fendfi peale.
autopritsidega. Tuletõrje, kel mett tuli mõt
ta umbes 400 meetri kauguselt Keila jõest,
suutis ära hoida, et ka kõrwalmajad ei lan
genud tulelõõma ohmriks. Tuulega oli
tule wõim wäga tugew ja kustutustöö raske.
Kogu plats oli täis sädemete sadu ja leitsa
kulist kuumust. Platsil usaldasid liikuda
ainult tuletõrjujad, kuna rahmahulk jälgis
sündmust teisel pool platsi serwal majade
juures. Kustutustöö kestis kuni hommi
kuni. K. Jnderi kahju tõuseb umbes kolme
miljoni sendini.

Tallinna linna tuletõrje lcttbsalgale
teatati tulekahjust öösel kella 1 paiku. Kei
la tuletõrje üksinda poloks suutnud tulest
jagu saada. Kergesti oleks wõinub tule
ohwriks langeda ka Jnderi maja kõrwal

Inimesed jäid puupaljaks.
Tuleõnnetust märkas esimesena keegi öi
ne teekäija, kes sündmusest kõneles platsi
ääres asuwas restoranis. Seal juhtus ole
ma keegi tallinlane, kes asja tegi kohe tea
tawaks politseile. Tõtati põlemas majas
elutsewaid inimesi äratama. Peagi oli kogu
alewik jalul.
Mahapõlenud hoone oli suurem kahe
kordne puuehitus ühes tiibehitustega ja
kõrwalhoonetega. Õuel häwines tules ka
30—40 sülda küttepuid.

a-suwad ho-oned.

Ajawiitmata asusid nrooto-vpritsidega
teele lendsalk ja noovtenieeste tuletõrje. Kui
.pealinna pritstmehed oma wõimsale Pritsi
dcga 26-minutilise sõidu järele kohale jõud
sid, oli
maja juba üleni leekides.
Kogu hoone leegitses hoogsalt. Seinad
olid juba kokku marisemas. Tuletõrjel tuli
kogu tähelepanu suunata kõrwal asuwate
majade päästmisele. Kummalgi pool asu
toad hooned olid juba tuld wõtn-ud. Õnneks
läks tuletõrjel korda maja päästa.
K. Juderi maja alumisel korral asusid
kauplused ja seal elutses ka omanik K. Jn
der perekonnaga, ülemisel korral elutsesid
Jnderi teenijad.
Tulekahju algusel
kõik majaelanikud magasid.

Õnn! ts saadi nad kõik weel üles äratada.

Kuid warandust ei läinud enam korda pääs
ta, tule lewing oli kiirem. K. Jnderil saadi
wälja kanda paar kappi ja weidike muud
toairaaml. Riided aga häwinesid ja Pere
mees ise liikus ringi põlewa maja juures
paljajalu, mütsita. Teenijad maja teiselt
korralt päästsid endid särgiwäel. Kogu isiklik
warandus hukkus.

Tallist saadi wälja tuua kaks siga, kuna
kolmas hukkus.

Toompeas läheb pinewakö.
Keskerakonna keskkomitee kutsntawat kokku.
Ilas teoam eändamUte tekitab äcewust.
Uus rünnak krooni wastu, mida koon
duslased plaanitsewat, on poliitilistes ring
kondades ja samuti ka seltskonnas loonud
pinewa meeleolu. Kõikjal räägitakse sellest
ja arutatakse neid hädaohte ja wapustusi,
mida järjekordne krooni kõigutamine kogu
rahwa elus kaasa tooks.
Käärima on löönud nüüd juba isegi kesk
erakond. Tema liikmed ei julge nähtawasti
enam kaasa teha neid hädaohtlikke katseid
Meie rahaga, waid on ka juba mõtlema löö
nud. Keskerakonna keskkomitee kutsntawat

lähemail päevil kokku ja seal tahetavat
wõtta kindel seisukoht järjekordsete krooni
kukutamiste suhtes. Wõimalik, et seal asi
isegi omavahelise lagunemiseni läheb, sest
paljud keskerakonna tegelased on väga kur
jad Tõnissonile, keS juba esimese krooni ku
kutamisega andis ränga hoobi kogu tööta
male rahvale. Nad tahavad nüüd Tõnis
sonilt aru pärida ja teda pidurdada.
Mis päev edasi, seda pinevamaks näib
nüüd Toompea õhkkond muutuvat.

Mtfos mmi mmiMi tiik.
Riigitrükikoias käib kitre Paberrahade trükkimine.
Walitsuse poolt on antud riigitrükikojale
tellimine uue partii iihetrooniliste rahade
peale. Riigitrükikojas on asutud kiires kor
ras selle tellimise täitmisele ja rahapressid
on pandud töÄe. Esimeseks augustiks tuleb
esimene osa tellitud rahadest nii palju kui
jõutakse malmis teha, riigikassale üle
anda. Riigitrttkikoja arwates suudetakse sel
leks ajaks trükkida umbes 300.000 ühekroo
nist paberraha. tellimine õu antud L
miljoni ühekroonilise raha peale.
Uutest juuretellitud rahadest läheb osa
manade rahade ümberwahetamiseks, suurem

Politsei alustas juurdlust. Kuulda
wastt olid nii ärid kui ka hoone tule wastu
kinnitatud, kuid tõelikust wäärtusest wähe
mas summas.

ti pangaga, sest rahaseaduse järele wõib uut

Tulekahjud Wõrumaal.
Sadrametsas süttis põlema 22. juuli
öösel A. Tinme heinaküün. Omanik on or
lvamisel, et küün on kättemaksuks süüdatud
pölenm. Küün oli kindlustatud k..s»
..Eestis".
Kasaritsas, Räpantetsa külas põles maha
Mihkel Meltsa tühi elunmja, mis oli kind
lüstatud tule wastu wall-a seltsis 600 kr.
eest. Omanik ühes perekonnaga oli lau-,
päewa õhtut läinud Haanjasse wennaste ko
guduse patwetunnile ega polnudki tulekahju
ajal kodus.

Laome maagiates Cõppes.
Streik oli organiseeritud wäljastpoolt.
Helsingi, 25. juulil. Näljastreigi kohta hakkas streik pudenema. Eile lõppes streik täie-

soodustusi, näiteks luba poliitiliste ajalehtede luge-miseks, töötingimuste pehmendamist jne. Röutt ka

teiseks, poisikesel on hekepunased juuksed.

Tuleõnnetuse algus on seni jäänud tu
medaks. Arwa takse aga, et ta wõis algule
saada pagaritöötojaft.

Näljastreik

Tammisjaari ja Hämenlinna sunnitvömanglates
awaldati eile ametlik teadaanne, milles man seas
öeldakse: Tammisaari sunuitööwanglas 12. juulil
425 waugist 373 poliitilist mangi algasid nälja
streiki. Rahtamast: oli streiki pikemat aega ette
walmistatud. Streikijad nõudsid mitmesuguseid

poisike, kes wõetakss india anlasre sugu-harussr tverewennalks waStu. Eritisi teeneid txÄ küll et
ole, kui ta ksilastaS indiaanlaste laagrit päiseife loojangu hetkel, mis pidawat b»»ma öune, ja

tuleroaks.

Oim Udelõõm Jieiias.

Keila alewikus puhkes ööl wastu teisi
paewa kella Vl>l ajal Kirikuplatsil nr. 3 ka
hekordses puumajas tuli lahti. See oli Karl
Jnderi maja, milles asusid peremehele kuu
luwad talurahwa kauplus, worstitüöstus,
lihakarn ja pagari-äri. Kogu hoone põles
iihes feesolewa warandusega tuhaks. Ela
nikud said wälja põlemast hoonest aluspesu
mäel; pea kõik majakraam hukkus tules.
Omanikul jäi ka üks siga tulle.
Tallinnast käisid abistamas linna tule
tõrje lendsalk ja noortemeeste tuletõrje

Ristimine indiaanlaste laagris.
Pidulik tseremonii KaliforniaS Palmsprbtgis. RislrlapfekS „k<chwat»» «llgn", õ.aastane

Mult, ja mängid hakkasid jälle toitu wõtma.
On kindlaks tehtud, et streik Äi organiseeritud
mÄljaspoott, nimelt kommunistide ringkondadest.
Kahel õhtul enne streigi puhkemist lasti lähedad
olemast metsast rakette wanstla õue. See Äi näh
tamastt streigi signaaliks.

Dttetgi ajal rahu ja karda manalates ei rrku

kahe wanglaametniku wallandamist. 16. juulil

tud. Streikijate termisli? seisukord ei olnud häda.
ohus» Kogu streigi kestes streikijad seisid Kmen

ühinesid näljastreigiga ka 113 mangi 123 wangist
Hämenlinna wanglas. Ka siin esitati samasugu?
sed nõudmised. Kuid juba esimese nädala järele

tulele.

datnd ar itüku maime all.

SteeA kihutaSah mSedche kohtulikule wastu.

osa tahetakse aga mälja anda ringkäigu suu
lendamiseks. Selles asjas olewat juba
walitsuse ringidest peetud läbirääkimisi Ees
Vahetusraha ainult Eesti panga nõusolekul
liikmele lasta.
Trükitawad paberrahad on samasugused,

mis praegu ühekroonilistena Kikmel
1023. aasta mäljaanne. Need rahad on
trükitud meel markades ja krooni nimetus
on neile pruuni märwiga peale löödud. Sa
ma mana klisheed tarwitatakse ka praegu
uute rahade trükkimisel. Nähtawasti on
Valitsusel nii kiiresti tarmis Värsket raha,
et uue ajakohase kupüüri Väljalaskmiseks ei

olnud enam aega. Ja nii trükitakse nüüd
juure markasid, kuigi juba kuus aastat
on Eesti rahaüksuseks kroon.
Paber uute rahade jaoks toodi Lätist
Rahaseaduse järele wõib riigikassa liik
wele lasta 9 krooni «ahetusrckha inimese
kohta wiimase rahmalugemise andmete jä
rele. Kuna wiimase rahwalugomise järele
oli Eestis 1.197.959 inimest, siis oleks seega
wahetusraha ülemmäär 9.993.531 krooni.
Praegu on wahetuSraha riigikassast liikmele
lastud 9.564.199 krooni, seega ümmargu
selt 3,4 milj. krooni saaks weel suure lasta.
Seda waba reserwi on senini walitsused
hoidnud ettenägemata juhtumite jaoks, kuna

teisi reserwe riigikassal enam ei ole. Nüüd
aga tahab malibus seda wiimastki tagawara
ära kasutada ja, nagu nähtub, lihtsalt jooks
wate kulude katteks.

Sarnane poliitika, ws eaha juuretrük
kimisega hakalaffe riigi eelarwet tasakaalus
tama, on lausa Watuslik, ja seui on waltt
sused selle eest piinlikM hoidunud. Rüüd
krooni kukutamise järele, kuS riigi wäljami
nekud suurenesid, ei ole aga walitsusel näh
tamasti enam muud «eed üle jäänud, kui
rahapressid tööle pauna...

StsiiMW « WtoM rnttß.
Wolitsus wenitab
Rukkilõikusega on mitmel pool juba
algust tehtud. Ligemal ajal on üle maa
rukkilõikus käsil ja warsti jõuab uus saak
turule. Senini ei ole aga walitsus weel
mitte midagi teinud rukkiturn korraldami
seks ja ei ole ka ministeeriumides kuulda
ühtegi kindlat kawa, kuidas põllumeestele
kindlustada rukki eest tasuwat hinda.

See teadmatus halwab põllumehe tuju.
Raha on praegu maal täitsa otsas, sest kroo
ni langemise järele muutus seisukord Palju
"täitus UDiqatas.
Käesolewal sügisel, 9. ja 10. septembril,
peetakse Wigalas „Peru" kooli juures maa
kondline põllumajanduslik näitus kõigi osa
kondadega. Korraldajaks on Wigala põllu
meeste selts. Näitusele ülesandmist wõtab
wastu põllumeeste seltsi juhatus ja kõik
maakonnas töötawad maatlunduse konsulen-

sellega lubamatult.
halwemaks. Nüüd on ainuS lootus tveel
jäänud rukkile. Kui aga ka fee sissetulek
kujuneb wähemaks kui on põllumehel omal
rukki tootmiskulu, siis ei ole sellest mingit
päästwat mõju.

Seepärast on kõigi rukkikaswatajate tu«.
giw nõue, et walitsus kiires korras otsustaks
rukki hinna ja turustamise korra, nagu
nõuawad seda põllumajanduse elulised
humid.

did. ülesandmist? wiimane tähtaeg maa
paranduse ja taimekasivatuse alal on 1. au
gust, teistel aladel 1. september. Kuna Lää
nemaal tänawu põud palju kurja on tei
nud, on Wigala ümbruses siiski üsna kenad
wiljad. Põllumeeste keskel walitseb näitust
wastu elaiv huwi.

, JI *«t l I«"

s.
Tulewikule ei mõelda.

llliõpilase enesetapp Aarwas.

See mai Usus wii& aigi suudesse caskustesse.

SeeqÜ ees £uu£ pähe.

Eelmiste tvalitsuSte päewitt, eriti siis
kui seisid eesotsas K. Päts ja J. Teemant,
Mäletame, kuidas walitsus wäsimatult tegew
oli selleks, et hoida kokku riigi wäljamine
kuid ja korraldada ümber kogu riigi Hw
praeguse kitsa aja kohaseks. Sellel tvA
oli tagajärgi. Äinu sellele oleme wöinud
seni kriisi raskustele wastu panna ja oma
riigi tulud-kulud tasakaalus hoida. Teisest
küljest andis see walitsuse korraldaw tegoMus ta kodanikule julgust tuilewiku suhtes
sest kodanikul oli teadmine, et walitsus on
tvalwel ja reageerib kiiresti olukorra muu.dvtustele.

Praeguse walitsuse päetvil pole kriisi
wäerinnal seisukord paranenud, waid ta on
jmuutunud palju halw emaks. Kvop
ni langemisega ei raskenenud mitte ainust
kodaninude elu, waid ka riigi wäljammekud
kaswasid õige suurel määval. Kuna riigi
tulude poolel aga samal ajal jätkub kaha
nemine, siis on riigikassa seisukord nüüd
palju täbaram kui enne. '
Niisuguses erakordses olukorras peaks
Walitsus otse palawlikult tegutsema, et hoi
da ära raskusi, mis tulewad moödapääse-

maiult, kui õigel ajal ei astuta wajalikke
samme. WalitsuS peaks jatkama ümber
korraldusi ja kulude kokkuhoidu, seda enam,
et nüüd on waja wabaks teha summasid,
millega saaks toetada põllumajandust, mis
on walitsuse poolt krooni kukutamisega w&>
dud suurtesse raskustesse.

Kõnesolewal alal ei tehta aga mitte
kui midagi. Kodanikud ei näe ega kuule
sel alal ühtegi sammu astutvwat. Prae
gune walitsus teeb niisuguse näo, nagu et
oleks see üldse tema asigi, mis saab meie
riigi majapidamisest. Isegi riigikogu on
nüüd ära laiali saadetud, et ka see omalt
poolt midagi teha ja nõuda ei saaks. Ühe
sõnaga on asutud seisukohale, et mingu
nii, kuidas ta läheb, eks pärast näe, mis
saab.

Asjad on juba niikaugele läi
nud, et wakijtsuse oma epakou
dade häälekandjad awaldawad
alarm e eviwaid kirjutusi meie
rahanduse ja meie'krooni saa
tuse üle.
Lkui see nii on, et juba jooksvate wälja
minekute katteks rahapress käima pannakse,

sti-S pole mingit kahtlMt, et meie rohwast
juhitakse kuristiku poole, ja sellepärast on
iga isamaalase kohus hoiatada ja tõsiselt
hoiatada.

Riigi saatusega ei tohi mängida. Alles
paari päewa vest wõis Inglise lehtedest
lugeda, mis ütles selle ilmariigi peaminis
ter ühes oma wiimases kõnes. Macdonald
rõhutas: Praegune Inglise walitsus wõiks
muretult elada kümme wõi kaksteist aastat.
Ta ei wõi aga seda teha, sest see oleks tema
poolt katmata tšekkide wäljaandmine tuleWaste walitsuste ja kogu rahwa suhtes. See
oleks kuritegu, ja sellepärast ei wõi walit
sus sellele teele laskuda.
Nn könelewad riigimehed. Meie prae
gused «riigimehed" aga näikse arwawat, et
tulgu pärast neid wõi weeuputus, see neid
ei hrvwita. Nemad tulewikule ei mõtle,
peaasi km nemad saawad lahedalt ära
elada.

Kni meil mõeldakse ajada «katmata tšek
kide poliitikat", siis ei wõi meie riigikogu
küll enam kauem warjusurmas wiibida,
waid ta peab end sirgu ajama ja lvahele
astuma, enne kui on hilja.

EsmaSpäewal kella paiku õhtul lafi enese maha NarwaL, 7. Peetri uut. 27—1 elut
feh» Tallinna tehnikumi üliõpilane JohamreS yuliani p. Saage. 30 a. wana. Enesetapmise
põhjused pole teada.

J. Saage elas ühes oma wennaga, kes peab
lihuniku ametit. Sageli ta pruukis alkoholi ning
wiinastull.'4d olekus kõneles mitmel puhu! enese
tapu faltKjisusest, Läinud esmaspäewa õhtupoo

likul ta tuli jällegi toimastunult ühes sõpradelt

koju, olles üsna lõbüsaZ meeleolus. Istuti pi

sut aega rias ja kui sõbrad olid lahkunud, läikS
ta tuppa. Wsnnanaine, wubides hoowis, kuulis
wähe aega hiljem toast rewoltvripauiku, mill-els
järgnes paari sekundi pärast teine lask. Tupha

Wana raudteelase äkiline
surm.
Läinud pühapäetva hominikul Nartva politsei
kordnik Matwei leidis Pimeaia eelsest puiestikust
murul lamamas meelemärkuseta mehe, kes tor
tnetati linnahaiglasse, kus ta mõne tunni pärast

suri. Mehel oli peas raudieeametniku mütS,

raskust leiti binokkel, prillid, laulatussõrmus sa

.konduktori kell, kuna isikuttõendavad dokumendid

bas ka 7,66-laüibriline bvowning, mis kuulus

Wenncrle.

Nagu hiljem selgus, oli enesetapja lasknud
alul proowiks põrandasse ning seejärele teise
kuuli enesele pähe. Meelemärkuseta olekuo J.

Saage toimetati linnahaiglasse, kus ta lvarsti
heitis hinge.

Peoline uppus meere.
Läinud pühapäewat uppus Waiwara ko
hal merre Kukruse põlewkiwikaewanduse
elanik J. Mägi, kes oli tulnud Waiivara
rahwamaja juubelipidustustele. Kuigi up
punu saadi juba 15 minuti pärast kätte, ei
annud elluäratamise katsed tagajärgi.

puudusi di Tundmatu kohta püüti raudteelt saaSa andmeid, kuid keegi ei teadnud temast midagi

Hiljem tuli haiglasse keegi naisterahwas, kes

Postiametnik uppus
Uljaste iärwe.

Tamme, 61 a. wana, elukoht Tallinna mnt.
94. J. Tamm oli raudtee pensionär, ja põdes

fiaupoentt õhtul uppus Pada wallas Uljaste
iärwe Sõuda postkontori ametnik Artur Ewart,

mrnus tundis ära oma mehe Johan Andrese p.
juba kauemat aega raskekujulist südamehaigust.

Laupäewal ta läks kodunt wälja ning jäi kadu
ziuks, mispärast naisel tekkis kahtlus, et mehega
on midagi juhtunud, ja tuli teda otsima.

JaiCimast UDahute pooma.
Hoojeoelt luulutas tööpuudusele sõja.

joostes, leidis naine mehe tvenna lamamas lä
btlostud peaga peegli ees, põrandal. Samas le

Esmaspaewal leiti Wäinjärwe w allas, Wahu

mõisa talli lakast poonult Werner Jndermitte.

41 a. mana, ahiel»»s ja kahe lapse isa. Ta M
«lla 8 ajal läinud Sondast Uljastele. Teistest
suplejaist weidi eemal olles wchunud ta äkitselt
mee alla, kuigi wesi seal ulatanud rinnuni. Kol

me minuti pärast toodi ta wAja ning katsuti

kunstlikku hingamist teha, ent see jäi asjatuks, sa
muti ka Sonda arsti mtsed ellu äratada.

Ta oli tulnud eelmisel Päcwal Wahu mõisa oma

Ameerika pcesidetU algaš saari uiõitluskäiku tööstuse ämheehoeealdamiseks.Stuädsöuaks kõegemad palgad i'a lähem tööaeg.
juhatusi, saamad märgi, mis kannab peal
kirja: „Meie oleme oma kohnse täitnud."
Seda märki tuleb kanda nähtawal kohal, et

Washington, 24. juulil. President
Roosevelt pöördus täna tähtsa raadio
kõnega rahwa poole, et alata kampaaniat
tööstuse ümberkorraldamiseks, palkade tost
miseks ja tööaja lühendamiseks.
President ütles muu seas: Aastaid on
elatud üle jõu. Seepärast oli kõige tungi
mamäks ülesandeks kooskõlastada korrali
sed tulud kuludega. See on nüüd sündinud.
Ameerika krediit on heas korras. Meie
liidukrediit seisab otsekui graniitsel alusel.
See wundament on kogu meie ülesehitus
plaani aluseks. Osariikide pankade seisu
kord ei ole küll nii rahuldaw, kuid külma
nud krediite on siiski suudetud järk-järgutt

teha häbi neile, kes on jäänud ükskõikseteks.

Omatehtud, pistotist tähi
maja põlema,
Tuleõnnetus Läänemaal.
Läänemaal Martna wallas Ehmja kü
las süttis pühapäewa õhtupoolel põlema
Keskmäe talu elumaja. Talu kuulub Juula
Ebe kile. Elumaja ühes seesolewa wa
randusega põles maani maha. Hoone oli
kindlustatud walla kindlustusseltsis 300
krooni eest. Hoone wäävtust hinnatakse 500
kroonile ja wallaswara sama suurele sum
male.

Tulekahju sai alguse omatehtud Pistoli
ga paugutamise tõttu. Pistolist sattusid tro-

Korteriwaraad tabati.

Tallinnas Harju uul. nr. 32. Ta tegeles tehni
kuna. Pärit on Jndermitte Paide juurest.

me kaks korteriwargust. Tartu arst dr. Peter

dermitte oli wana 43 a., elutses wiimasel ajal
Pühapaewal käinud mees Koerus ja tahtttich

tuttawate käest raha laenata. See aga ci on
nestunud.

Kohal käisid Koeru jsk. arst ja konstaabel, keS
konstateerisid enesetapmist.

Ka pannakse kõigis postkontorites wälja
autahwlid kõigi aitajate nimedega.
Washington, 25. juulil. President Roo

sevelti kõne tähendab nähtawasti uut ajajärku
majanduskriisi wastu wõittemises. Kõne jättis
mulje, et Roosedelt ei lase end heidutada kursi
lõngustest, mis wiimastel päewadel wapustasid

Ameerika börsi sama tugewasti, nagu see oli

1929. aasta sügisel suure kokkuwarisemise ajal.
programm Ameerika majanduse üles
ehitamiseks on ette nähtud kauemaks ajaks. Seda
programmi tahetakse nüüd tveel suurema ener
giaga teostama hakata. Märtsis reorganiseeriti

«ühendada.

Majanduselu ja tööstuse ümberkorral
damise kohta Roosvelt ütles: Neli wiimast
aastat oli weeremine majanduslikku põr
gusse. Väljapääsemine sellest põrgust ei ole
kerge, kuid mäljapääs on juba siiski nähtaw.
Kui kõik tööandjad Ühes ja samas tööstus
harus on nõus sisse seadma ühesugused for
rakikud palgad ja ühesuguse paraja tööaja,
siis kõrgemad palgad ja lühem tööaeg ei
too tööandjale mingit kahju. Meie oleme
saatnud waslmvad juhatused kõigile stchti
matele töösturitele. Meie plaan on ms
meelselt heaks kiidetud kolme komisjoni
poolt, nimelt tööliste esindajate poolt, töös-

niku N. Laene juurde ja palunud öömaja. Jn

FraMin D. Roosevelt.

Ameerika pangandus. Pärast seda asuti põllu
majanduse tasuwuse jaluleseadmisele wölgade
ümberlaenustamise ja hindade tõstmise teel.
Rüüd asutakse täie energiaga tööstuse ümber
korraldamisele. Juba on tekkinud kawatsus kuu
lutada palkade alammäärad ja tööaegade ülem
määvad sunduslikeks.

tüse esindajate poolt ja sotsiaalse hoolekande

poolt.
President toonitas, et neile, kes oma
kasupüüdlikult määrustest mööda hiilimad,
wõidaks leida seaduslikke karistusi. Kuid
president tahab praegu koputada ainult töö
annate mõistusele ja südametunnistusele.
Suur kampaania tööpuuduse mähendami
seks algab lähemal ajal. Kõik tööandjad
ütles president kes täidmvad walitsuse
toid põhu sisse ja põlemast põhust süttis ma
ja. Pistoliga tegi proowilaske Ä5-aastane
Woldemar Ebek.
Õnnetu yiipe
rongilt.
MeeS k«kk«S Rahumäe jaamas
waguniratta alla.

Arwatawasti leiab president Roosevelt oma
kawatsnstes tugewat waStnpanu neilt jõududelt
kes iseäranis Ameerikas on harjunud olema in
diwidnalistlikuks „ peremeheks oma majapidami

ses". Sellest hoolimata arwatakse presidendi

Plaan läbi minvwat.
New Nor k, 25. juulil. Roosevelt', eilne raa.

sed ettewalmistused selleks, et alata kampaanirt
töötute massiliseks töölewõtmiseks. See kampaa
nia peab algama neljapäewal.

PKasteti uppumissurmast.
Esmaspäewal kella 6 ajal P, l. pidi Ka
lasadamas supelmaja juures ära uppuma
Karl Mäng, eluk. Laboratooriumi uul.
nr. 14, kes wajus kaassuplejate nähes wee
alla. Lähidalolijate poolt saadi ta ruttu wee
alt wälja tõmmata. Wee all oli ta 4—5
minutit. Politsei jä welskeri poolt teh)i
talle kohe kunstlikku hingamist, mis ka andis

tagajärgi. Päästetu saadeti linna Kesk

Rahumäe jaamas kukkus waguniratta alla
liikuvalt rongilt maha hüpates Nõmmel, Kurni

haiglasse.

rattad purustasid vasaku jala pöia, ka peas on
haavu, õnnetu toimetati linna keskhaigemajja,
kus tal vasak jalg altpoolt põlve maha lõigati.

Weowoorimees aias Peale.
Tartu söögiturul ajaS weowoorimees Krrl
Kõi to hobusega pea-le Robert Kuusile, kel
murdus jalaluu. OnnetuS juhtus laupäewal.

uul. nr. 55 elutsev Ewart Hüdner, 33 a. V.;

Mitmekordne mõrtsukas tabati kümnneaastase otsimise
järele. Wiimane kawalus mängis usklikku.
Kümne aasta jooksul elas rööwel Andre Tantsupeol oli üks maörus saanud rewolwri
Spada kui piiramatu kuningas Korsika mä kuulist haawata. Politsei oli tabanud tun
gedes. „Wõsastiku kuningaks" —lc roidu tud bandiidi Rutili ja tahtis teda ära wiia.
maquis nimetati teda, kuna tal alati õn Spada järgis neile ja laskis mõlemaid po
nestus pugeda Peitu mehekõrgusesse, läbi. litseinikke, kellest üks sai surma ja teine ras
pääsmatusse saare põõsaste-metsa. Mitte kesti haawata. Siis Põgenes ta ühes Ru
lvähem kui üheksa mõrwa oli ta Pannud toi. tiliga ja elas mägedes rööwlielu.
me oma eluaja kestel, peamiselt Politseiamet,
Wahcpeal wiibis ta Hispaanias, kus
nike kallal. Tugew fandarmisalk oli wõime wangistati, kuid Põgenes. Korsikasse tagasi
tu tema ees, ehk ei julgenudki alati temale tulnud, tahtis ta maksta kätte ühele mehele,
tungida kallale.
keda arwas olewat tema äraandja. Koos
Siis saadeti kord poolteise aasta eest ter.
Rutiliga kohtas ta meest Rutili äiapapa
We rügement tankidega ja automaatrelwa wenna juures. Toas tuleb laskmine. Äia.
dega Kovsikasse, et walitsuse prestiishi seada
papa ja wend kukuwad, läbistatud mitmest
kord jalule. Kuudekaupa kestis saare läbi kuulist, kuna arwataw äraandja põgeneb.
otsimine risti ja Põiki. Mõningad abitud
Aasta hiljem läks Politseil korda tabada
bandiidid nabiti kinni, kuid pearööwel Spa. Spadat ja Rutilit ühe karjase hütis. Majake
da jäi leidmatuks, nagu oleks maawäring piirati suure arwu politseinike Poolt sisse.
tema neelanud. Trööstiti end sellega, et ta Rutili laseb maha karjase poja ja haawab
on wist põgenenud Hispaaniasse wõi Jtaa tema naist, et neid karistada äraandmise
liasse. Tagajärgi saawutamata kadus rüge eest. Siis tappis ta weel politseiinspektori
ment waikselt Korsikast.
Papini, haawas kahte Politseinikku, kuid ta
Nüüd 18 kuu järele tuleb teade, et otsi baki siiski teiste poolt. Üldises segaduses
.tud rööwel on wangistatud oma wanemate läheb aga Spadal korda Põgeneda. Kind
majas ilma suuremate raskusteta.
lasse kohta jõudnud ühele ligidal asuwale
Metsik elukäik on rööwlil seljataga. Ka- kõrgendikule, laseb ta weel maja ümber ko
kutsuti ta 1918. a. sõja- gunenud shandarmigrupile mitu pauku.
põgenes aga õige warsti oma kodu.
Nüüd järgnes weel rida kuritöid rööwli
maale. Mitte seepärast ei kadunud ta, et poolt, kus ta samuti osalt kättemaksu tõttu
oleks kartnud, waid ta ei tahtnud Painutada surmas mitu inimest.
Md korra alla. Kolmeaastane wangiStuS
Oma wiimase suure kuritöö pani Spada
katkestati sõja lõpul üldise amnestia kaudu, toime ühele Posttvankrile kallaletungil. Post.
«osiselt läks ta seadustega waltollu 1922. a. WcmkriS oli peale juhi kolm politseinikku ja

kolm reisijat. Spada wedas kiwe teele, nii
et wankri edasisõit oli takistatud ja hakkas
peidupaigast tulistama. Ta surmas wankri
juhi ja kaks politseinikku, kuna kolmas sl
muleeris surnut ja päästis niiwiisi oma elu.
Spada kuritegude nimestik wõiks olla
weel täielisem, kuid raske on awalikkusele
saabunud teadete järele kindlaks teha, mil
lised on õieti Spada weretööd ja mis mitte.
Sensatsioonihimulised prantsuse ajalehed on
mitmeid lugusid tema kohta puhunnd suu
reks, mis ei saa olla tõenäolised. Rööwek
on sel teel ümbritsetud mitmete legendidega.

Spada on ka astunud wälja Korsika
„bandiidiau" kaitseks. Ta saatis ähwardus
kirja Bastia kohtule, kui tema roimakaas
lane seal möödunud aasta juulis yiõisteti
surma. Kirjas ta ütleb:
„Mina, Andre Spada, auwääriline röö
wel, kuulutan siinkohal sõda õigusetuse was
tu. Ma tahan jumalikku õiglust kaitsta.
Toores wõim ei tohi midagi wõtta ette hea
ja õige mehe wastu. Kui kahest tuhandest
maost punaste paeltega (mõeldud on Polit
seinikke) ei aita, siis wõib saata wälja 100
tuhat minu wastu. Ma olen wõitluseks
relwastatud nagu rahukski."
Spada on küll juba mõne aasta eest aru
saanud, et rööwlieluga kaugele ei saa. Te
ma, kes waremalt ainult raskelt warusta
tult käis ringi kuulipüssiga, jahipüssiga ja
kahe rewolwriga, on ttnimati ehtinud end
lilledega jg hoidnud käes jumalakuju. Wist
fiitt selleks tegi tä seda, et tabamise korral
mängida usklikku ja nsiwiisi ehk pääseda ta
pakirwest. Juba 1928. aastal mõisteti ta
tagaselja surma ja franki
tema tabamise eest.

uur. Kriminaalpolitseil õnnestus nüüd tabada

lvargaid, kelleks osutusid Gustaw Jürgens ja Jo
hannes Kurik. Nad paigutati trellide taha.

Maadel uxaile siiski nõudmine iväike.
Karjasaaduste hinnad Londonis
21. juulil.
Rootsi peekonihind langes sel nädalal 2 ft.
Wõi: Wõihinnad jäid sel nädalal muutuse
muude sortide hinnad jäid muutuseta.
ta. Asumaade wõile oli nõudmine wähe para mõrra,
Nõudmine sel nädalal ei olnud mitte nii suur, nagu

nenud ning kohati saawutati I—2 sh. wõrra kõr
gemat hinda. Peetakse wöimalikuks, et asumaa
de wõihinnad edaspidi tõusewad. Wõitagawara
des külmvtusmajades ou wiimase kahe niidqb»

jooksul märgata olnud teatawat kahanemist.

Nõudmine mandri maade wöisortidele oli sel nä
dalal wördlomisi tagasihoidlik. Toodang Taanis
on kahanemas. Eestist jõudis sel nädala j Lon

doni 4536 tünni wõid. Eesti wõi mÜiik ei ole

seni importijajle raskusi walmistanud, kuna wõi.
segajad endid wärske hooaja wõiga warustawad.

seda loodeti praegusel aastaajal. Nõudmine Taani
peekonile on olnud etatv, kuna aga teistele sortidele

pöörati mähe tähelepanu. Põhja turul oli nõud
mine kõwem. Sissewedu Balti riikidest on wnma
sel ajal olnud ebatasane. OllaHe arwamisel, et
peekonihmnad augusti alul teatawat tõusu näita
wad, kuna nõudmine peekonile sel kuul harilikult

suur on. Eesti peekonit jõudis sel nädalal Lon
doni Änult 280 palli.

Peekon:

Zuuslule prantsusmaal
uus turg?
Eesti-Prantsuse täiendamas kaubalepin
gus, mis ligemal ajal tuleb allakirjutami
sele, on ette nähtud kontingent ka juustule
400 kwintaali suuruses (kwintaal 100 kilo).
See sisseweonorm on küllaldane meie wA
jaweo mahutamiseks, kuna meil senini juuS
tu wäljawedu on toimunud õige wähesel
määral. Wõimalusi juustuwalmistamise
laiendamiseks on aga küllaldaselt. Ligemal
ajal tahetakse wõtta kaalumisele asjaomastes

ringides juustu wäljaweo määruste täien
damine.

le mustikate ka kurke iga päevaga ikka rohkem.

Kurgid on tänavu väikesed, hinnad on 12—40

senti kümme. Wärsleid kalu on wähe.
Lihaturul puuduvad tapetud sead, lambad ja

vasikad tervetena, uha saab turul osta ainult

vaheltkauplejailt.

Sealiha hind wäikemüügil 65—100 s. kg.

öö—loo s. maksab sea karbonaad, soolatud sea
pekk 80—90 s. kg. suitsusink 130—150 s., loo
maliha wäikemüügil 30—66 s.. vasikaliha 30—
50 s.. lambaliha 40—65 f. kg.
Tapetud kanad 75—150 s. tükk, kanapojad
LO—6o s. tükk eluskuked ja -kanad 30—175 s.
tükk.

Kanamunad 6,6—7,5 s. paar.

Pütiwöi 100—110 f., meiereitvõi 120—130

s.. kohupiim 25 s.. hapukoor 80 s., juustud 50—

150 s. kg, piim 3—lo s. liiter.
Wanad kartulid 90 s. 20-l. mõõt, värsked
kartulid 150—175 s. 20-l. mõõt, 6—ll s. 1.,
värske peakapsas 20 s. kg., kaalid 20 s. kg. pee

Peekonfigade kaswatajate
waheline wõistlus.
Eesti seaTaswatajate seltsi poolt korraldatatke
pcekonsigade kaSwatajate waheliue wotsttus, mu
lest osa wAta wõiwad need majapidamised, k«S
peetcckse wähemalt 5 lüpsilehma ja ZeS aastaS
müünud wahemÄt 10 Peekon siga, millest 8 lZs

nud 1. sorti.
Auhindadeks on eksport tapa majad ra ioonide

Korsika rööwlikuninaas.

hofilt warastati läbi lahtise akna elutoast kaks
ülikonda ja kellegi Scharlotilt 3l)0-kroonine kuld

Mitagawarad Zußsmaal wähenewad.

diokõne tähendab wormilist sõjakuulukust tööpuu

dusele Ameerikas. Juba on käimas pala-wikuli

Mõni päew tagasi Narwa-Jõesuus pandi toi

järele wälja pannud wäärtuslikke auhindu. üleS
anda tuleb E. seakaswatajate seltsile.

Tallinna turg.
Turul endiselt wäga rohkesti marju, eriti aga
mustikaid ja maasikaid. Petserimaalt tuleb PK

did 6—6 f., porgandid 5 s., redised 4—6 s., ra

barber 4—6 s. kimp, salat 25—35 s.. spinat 25

1, rabarber 12—15 s., türgi oad 100—125 s.,
tomatid 75—125 f. kg. lillkapsas 5—25 f. pea.
värsked Petseri kurgid 12—40 s. kümme, suu

remad 5—15 s. tükk.
WärSked räimed 25—28 f., kameljad 25—35
1, ahvenad 25—40 f. haugid 30—40 s., kogred

85 s.. kohad 70—90 s.. lõhed 150—170 s.. an
gerjad 75—110 f. kg.
Wähjad 5—6 f. tükk.

Jõhvikad 20 s., tikerberid 17—85 s., puna

sed sõstrad 15 s.. mustad sõstrad 25—28 s., mus

tikad 12—18 s., maasikad 23—25 s., vaarikad
25—30 s., aiamaastkad 15—40 s., morellid 50

s., kirsid 75 s. liiter, sidrunid 11—13 s. tükk.
Valged sõstrad 15 s. liiter.

............

Tartumaal põlesid heina
maad.'
Tulekahjusid Laius-T ähkwereS ja
Lohusuul.

näitaja õiendus. 19.50 reklaami ja helipl.
20.00 kontsert. Juh. R. Palm. Orkester: Bel
lini, alüam. oop. „Norma". Schubert, Moment

ümsical. Beethoben, Eccossaises. Urbach. sant.

.Donizetti võidukäik". Nicolai, sant. oop.

.Windsori lõbusad naised". Moszkowski, „Kolm
Aspaania tantsil". Halevp, balletimuusikat oop.

„Juuditar". 21.00 ülekanne Tartust. 21.05

kodumaist päevauudiseid. 21.20 ..Päevalehe"

Laius-Tihkwere wallas süttis Pedja jõe äiieeS
põlema Peeb.» heinamaa 23. juulil kella 2 paik».
Tuli kustutati kohalike elanike ja tuletõrje kaaS
abil. Kahju suurus ott kindlaks tegemata, kuita

omanik asub Salla wallas Wrumaal.
Samal päewwl, 23. juulil põleS Lohusuu wnl»
las Weneküla karjamaa. Seal hätvines rohi vm
bes ruutkilomeetri suuruselt maaalalt.

Tartumaal ei ole wihm igas paigas meel
maad läbi niisutanud.

MetsaPSlemine Awinurmes.
Awiuurme wallas, Mustametsa wahtkonna»
süttis põlema noor lvhtpuumets. Tutt tegi HA*
witustööd 1,5 hektaari suuruselt, enne kui suu
deti tulele panna Piir,

fftjaadia saatekaiua.

toimetaja E. Jalak: Nädala välispoliitiline ring
vaade. 21.60 kontserdi järg: Orkester: Mou
ton, awam. ..Punamütsike". Delibes-Fctras,
Swayilda-walss. Sarasate, Hispaania tants
nr. 3. Kalman, potp. op. „Montmartreä„ kan
nike".

Tartu 579 mtr. 14.30 ülekanne Tallinnast.
19.50 Reklaami ja heliplaate. 20.00 üle
kanne Tallinnast. 21.00 Ilmateade ja ajanäi
taja õiendus. 21.05 ülekanne Tallinnast.
Laupäew, 29. juuli.

Tallinn, 293 mtr. 14.30 heliplaaie.
wäliSmaisi päetvauudiseid. 15.30 aja
tmikäja õiendus. 19.50 reklaami ja heliplaate.
20.00 kontsert. Juh. R. Palm. Orkester:
tuppe, apoam. «Bandiitide tembutused". Wald
ufel, walss „Taewatähed". Fetras, polka „Wa

leworst". Ferraris, ..Habanera". JppolitowIwanow, Kaukaasia süit. Leopold, po:v. „Wärs

ked lilled". Becce, «Armastuse serenaad". Gilet,

Marss. 21.00 ülekanne Tartust. 21.05 ko
dumaist päetvauudiseid. 21.20 wana tantsu
muusikat heliplaatidelt. 22.00 moodsat tant
sumuusikat dancing-palace'ist «Gloria". (Juk
Holst ja tema orkester).

Reede, 28. juuli.

Tallinn, 298 mtr. 14.80 heliplaate.
.16.15 wMSmaist päewauudiseid. IÖ.BQ aja-

Tartu 579 mtr. 14.30 ülekanne Tallinnast.
19.50 Reklaami ja heliplaate. 20.00 üle
kanne Tallinnast. 21.00 Ilmateade ja ajanäi
taja õiendus. 21.06 ülekanne Tallinnast.
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«innapea riives

JMiöfop fötff fisriitift.

wacgapmsile padjaks.
Teifipäewa lõuna ajal kell kolmweerand kolm suri Tallinna erahaigemajas Eesti
ew.-luth. usu piiskop Jakob Kukk.
Piiskop oli haigewoodis juba 5 kuud. Enne jaanipäewa muutus tema termis
line seisukord sedawõrd raskeks, et ta wiidi kodust, kus teda senini oli rawitsetud, hai
gemajja, kus kohe ette wõeti ka lõikus.
Kadunu seisukord oli maga tõsine, kuid ta uskus ise, et kindlasti terweks saab ja
tema tugew termis suudab ka suuremad hädad ära kanda.
Vahepeal muutuski seisukord paremaks, temperatuur normaalseks, ainult selle iile
kaebas kadunu, et midagi süüa ei taha ega wõi. Haige üldine termisline seisukord
oli aga siiski sedawõrd nõrk, et ta teisipäeval 25. juulil peale röntgeni kiirtega läbiVaatamist heitis hinge. \
Kadunu oli 62 aastat mana. Teda leinama jäi abikaasa kolme pojaga, neli
menda ja kaks õde. i
Piiskopi kirstupanekut toimetati neljapäewa õhtul kell S Toomkirikus ja matus

Wargused Rakweres sagenewad.
Rakveres ja lä heinas ümbruskonnas on mli
maseil päewil Margused muutunud üsna sageda
fiks, eriti aga jalgrattawargused. Paari päemaga
wiidi ära 4 jalgratast lisaks kolmele, millest meie
lehe eelmises numbris jutt. Teisi päema öösel lõi
kasid wargad tuletõrje einelaua eite seisma jää
nud auto tagant nööriga kinniseotud jalgrattad

lahti ja wiisid ära. Jalgrattad kuulusid Rakvere
elanikule Laulile ja Kunda-Aru elanik Bernhard

Rottmauuile, kes olid Alfred Wilbo autol sõit
nud Warangult Rakverre ja läinud tuletõrje
einelauda õlut jooma. Teisipäetva hommikul

veetakse reedel sealsamas kell 1 päemal.

Piiskopi surmast teatatt kohe kõigile omaksetele ja praoStitele.
Ehkki piiskop Jakob Kukk wiimaste aas
ta te wältel oli hädise terwisega, tuli tema
surmasõnum awalMusele siiski ootamatult.
Kõik kes näinud kadunu kõrget ja tugewat
kuju, mida wõrreldi sagedasti M. Lutheriga,
olid arwamisel nagu kadunu isegi, et surm
temast nii pea wõitu ei peaks saama.
Kuid kuri haigus, mis alguse sai süütust
külmetamisest, tõi enesega kaasa peale hari

liku palawiku hiljem mitmekordse kopsupõ
letiku, wahetiha põletiku, neeruhaiguse ja
pani piiskopi pikemaks ajaks woodi. 21.
juunil wiidi ta haigemajja, kus teda arstis
dr. Stamm oma aGstendiga.
Peale ettowõetud lõikust oli piiskopi ter
wisline seisukord siiski sedawõrd halb, et
umbes 10 korda kutsuti arstide nõupidamine

kokku, wõeti tarwitusele kõik abinõud, kuid
nagu rahwas ütleb - surma wastu ei ole
rohtu ja peale wiimaft röntgeni kiirtega lä
biwaatomist sulges piiskop Kukk silmad
wiimasele unele.

Suriwoodi juures wiibisid arstid
Stamm, Wahtrik, Bachtels ja rida noore
maid arste.
Kadunu habikaasa oli sel hetkel tüll ka
haigemajas, kuid teises ruumis.
Kohe peale seda hakkasid ettewalmistu
sed piiskopi wiimaseks teekonnaks, kus abi
kaasale abiks olid õpetajad Hasselblatt ja
konsistooriumi sekretär Willa.
Kurwast sõnumist teatati peale omal
sete ka kõigile konsistooriumi liigetele ja
kõigile praostitele, keda on avwult 15.
Kolmapäewaks kell 10 kutsuti kokku
konsistooriumi koosolek, kirstupaneku ja
matuse tähtaeg määrati kindlaks.
KolmapäeMal pidasid selles asjas koos
olekut konsistoorium. Toomkiriku nõukogu ja

Eesti üliõpilaste seltsi esindajad koos õp.
Sommcri ja Hasselblatiga, kus lõpulikult
määrati kindlaks
piiskop Kuke matmise kord.
Maetakse kadunud kirikujuhi Tallinna
Kaarli koguduse Manale kalmistule õpetaja
Hurda kalmu kõrwale. Piiskopi isa on mae
tud Tartu Maarja koguduse kalmistule. Ka
piiskop Kukk oli warem selle koguduse liige,
Küd seal ei olnud neil perekondlist matuse
paika. Et Toomkogudusel ei ole omal kal
mistut, siis lepitigi nii kokku, et piiskop
maetakse Kaarli koguduse kalmistule.

Neljapäewal kell 8 õhtul tuuakse kadunu
põrm haigemajast ära Toomkirikusse. Enne

märkas ka Poska uut. 15 elubsew Marie Sarm, et
eeskojast on öö jooksul wiidud ära meest era hwa

ärawiimist peab haigemajas teenistust õp.

jalgratas. Pühapäewal, 23. juulil jäi oma jalg

Sommer, kes on kadunu lähem sõber, ja. dok
wet Õp. Hasselblatt.

rattast ilma Rakvere wallas Karrwnramal elutsew
Jaan Leugenson, kes oli jalgratta aimud wennale
Hulja peole sõiduks.

Kirstupanek on Toomkirikus kell 9 õh
tul, mida toimetab prof. Rahamägi ja ma»
tusetalitus samas reedel kell 1 päewal, mida
toimetab praost Kapp. Kirikusse lastakse
soowijaid Pääsmetega, mis saadawal konsis
tooriumi ja Jaani koguduse kantseleides.
Vaatamiseks on Puusärk kirikus awatud
ueljapäewal kella 11 õhtul ja reedel kella 9
kuni Poole 11-ni homm.

Ka korteriwargad ei unusta oma tööpõldu.

algu nende asemikud.

Suuri hulki huwiktb aga see küsimus,
kes saab uueks piiskopiks.
Kirikuõpetajate ringis kõneldakse sellele
kohale kolmest kandidaadist: konsistooriumi
assessoritest Kapist, Varikust ja ülikooli
usuteaduskonna dekaanist prof. Rahumäest,
kellel olla arlvatawasti kõige rohkem lootust
saada piiskopiks.

Siis räägitakse ka Meel ülikooli rektorist
Prof. J. Kõpust. Teda kui laia silmarin
giga ja orgamseerimiswöimega meest meel
sasti toetaksid ka protestandid, nagu seda
meile ütles Pühawaimu koguduse õp. Th.
Tallmeister.
Dh. Tallmeister artvab, et maeüvalt aga
Kõpu kandidatuur kirikupäeival läheb läbi.
Kõnetades koguduste harilikke liikmeid,
kinnitawad need nagu ühest suust, et uueks
piiskopiks saagu isik, kes suudab kirikuõpe
tajaid taltsutada!. Viimasel ajal on need
läinud päris ülekäte.

dud päästa, kuigi ta nii kaua pinnal püsis? Kee

Jiiclkuiuhi elulugu.
Piiskop KuK sündis 9. septembri! 1879. aas

tal Ongutvõija talus, Ilmatsalu wallas Tartu
maal taluperemehe pojana.

nägi ta heitlust õnnetusekohal, arwab, et Lauba

kaaslased ei osanud küllalt hästi tormis jahti

'Annetuse silmapilgul olnud Lauba ise tuuri

järgmine laine ta juba kandis merre. Sündmus
leidnud aset päetval kella Va 12 paiku.

Johannes Lauba oli 34 aastat wana, sündi
nud Pirital, kus ta isa on päästejaama juha
taja. Põlise Pirita elanikuna oli ta.suur wee

spordi harrastaja.
Hariduse omandas kaubanduskoolis, õppis hil

jem ka ülikoolis, kuuludes korp. „Vironiasse".
Vabadussõjast wõttis osa Kalewi pataljonis.
Teenis EeSti pangas Tallinna ja Tartu osakon

dades. Kaitiewäes oli suurtükiwäelane, lõpetas
allohwitseride kooli.

Tallinna Krediit panga teenistusse astus

1927. aastal pearaamatupidajana, täites ühtlasi
ka juhatuse liikme kohustusi.

Joh. Lauba oli abielus. Teda jäi leinama

peale abikaasa ka wäike poeg.

„Attairi" oli J. Lauba omandanud 1932. a.

Käesolewal kuul wõttis ta jahiga osa Haapsalu

regattast ja wõitis „Wäina-karika". Jahiga oli

ta üsna rohkelt auhindu omandanud.

Johannes Laubat tunti ka hea ujujana ja

wecsportlasena. Meie weespordi arendamisaas

tail 1919—1921 oli ta üks paremaid meesuju

jäid, mitmekordne meister ja rekordimees. Pä
rast neid aastaid loobus Lauba tegelikust wee

spordist, kuid jäi kuni surmani edasi s.-s. .Ka
lewi" perre toetaja liikmena. Wiimasel ajal

harrastas ta meresporti, olles Tallinna jahtklubi
parema jaht „Attairi" omanikuks.
Kaitseliitlasena kuulus ta Kalewi malewkov-

magawnlt, kott pesu ja riidekraamiga Pea aK.
Kust ta kraami saanud, seda ta ei ütelnud inkiie
tawat, olnud joobnud kogu öö. Ka polnu» w«I
kriminaalpolitseile warguse kohta awaldust teh
tud. Järgmisel päewal selgus, et kraam oli wa
rastatud Rakwere linnapea kuurist ja kuulus osmt

linnapeale, osalt üürnikule Marie Uhlbergwe.
Kogu warastatud kraami wäärtus oli umbel

ras turulolekul kasutanud sissepääsemiseks ja wii-

wa eest wabanes.

150 kr. Kraam anti omanikele tagasi, kuna Mit«
kow paigutati ivanglasse, kust ta mast mõne päe

agsilcnnu Euroopasse sama hiilgawalt, nagu
Rock laud (Maine'i osariigis), 25. juulrl.

sooritati leud Ameerikasse.

üks Itaalia õhuarmaada merilennuk maandus
Port Rocklandis. Maandumise põhjuseks oli rike

SlijuhtmeS. Meeskond asus kohe wiga paran
dama.

nud lennukid saabusid siia. Nüsid on eskadrill

täielikult koos.

£emuäanetusi.
Pariis. 25. juulil. Biarritzi lähedal knk»
kus alla reisilennuk. Mõlemad seesolijad said
surma.

New-Uort, 25. juulil. Ocean Sidc > »ü

-hedal Kalifornias kukkus alla söjawäe pommUen»

uuk. Kogu 7-liikmeline meeskond sai surma.
Katastroofi Põhjus on teadmata.

Ameerikas weel umbes 15 Leedu lendurit, kes

ülikooli lõpetades 1895. aastal, ou ta proo

ms (New Brunswickis). et täiendada oma ben
snnitagawara. Teine lennuk maandu» Rocklan
dis õlijuhtme rikke pärast. Esimesena maandus

mille 'lõpetamise järele astus 1891. aastal Tartu
ülikooli usuteadust õppima.

iaiaastal Rõugus. Siis aasta ja Paar järgmis

tel kohtadel: Wõru praostkmrna aset ait sa ts õpe
tajaks, Rõuge koguduse abiõpetajaks, Peterburi

Jaani koguduse, Tartu Maarja koguduse ja

Tejhkowo koguduse õpetajaks Jngeriniaal, mille
järele asub 1696. aastal Keila õpetaja kohale.
Siin on ta ametis kuni 1921. a. aastal walitakse
piiskopiks.

Warem seda oli ta ivabadusesõja ajal ühtlasi
ka iiõjawäe õpetajaks ja enne piiskopiks pühitse
nüst, mida toimetasid Rootsi peapiiskop W. Sö
derblom ja Soome piiskav Gununerns.

Kadunu oli Eesti üliõpilaste seltsi liige ja

üks esimese kiriikukongressi kokkukutsujaid ja ju
hatajaid 1917. aastal.

Piiskop Kukk abiellus 1924. aastal Melauie
Kuljusega, kes 0n.,1i saku koguduse õpetaja W.

Kuluse õde. Abikaasa on J. Kukest 32 aastat
noorem, ta saab 1. augustil 30-aastaseks.

Abielust sündis neil 3 poega, kelledest Jaak

sai hilijuti 8-aastaseks, Naatan saab Marssi

7-aastaseks ja Aadam sai poolteise kuu eest 4-

aastaseks. Isa surma puhul olid pojad Haap
salus, kust nad toodi koju. Elas piiskop Kukk
oma perekonnaga omas majas, niis asus Tal
linnas, Linda uulitsal nr. 5

Shediac, 25. juulil. Sna saabus Jtaa

weel tulemata. Neist üks maandus Saint Joh

Selacutessästeemi
uuwdamiwst
ei tvle midagi wälja.
Ametlikult teatatakse:

Majanduseministeeriumi rahanduseosa
kond on wälja töötanud riigi eelarwe koos
tamiseks nettosüsteemi kawa, mida taheti
wõtta tarwitusele juba järgmise aasa riigi
eelarwe koostamisel. Et aga eelarwe-ettepa
nekute koostamine riigiasutistes juba alga
mas, sest eelarwe esitamise tähtajaks on juba

'l. oktoober ja et mõnelt poolt soowitati uues
süsteemis 'teha mõnesuguseid muudatusi,
mille läbiwiirnine aega nõuab, siis ou ma
janduseministeerium sunnitud uue süsteemi
tarwitusele wõtmist iveel üheks aastaks edasi

lükkama. Selle aja jooksul kogutakse weel
mõnest riigist, kus netto-süsteem juba tarwi
kusele wõetud, lisaks endistele lähemaid and
meid ja kawasid.

Majandusminister saatis neil päewil
wälja ringkirja, et järgmise aasta eelarwe
tuleb ülaltoodud põhjustel koostada praegu
se süsteemi kohaselt.

da. Kaitseliidus tunti teda ka hea laskurina.

kele riietusele waatamata hoidis end pikemat aega

purjetajad teatasid sündmusest politseile.

wee peal. Seda imelikumana tundub, et Laubat
jahilt päästa ei suudetud. Weesportlaste seas

kõrged.

timrSwõrme ja aeti tuulest Helsingi tagasi. Siin

Lained õnnetuskohal on olnud haruldaselt

oli tormi käes (tuul oli paisunud 6 pallmt)
juures. Tagantpeale tulnud suur laine paisa
nud Lauba tüüriruumi põrandale maha, kust

Halwasti läks aga noorel, lilid tuntud war
tapoisil
August Mikkowil, 20 a. wana. Ta letti
iagosoo weerelt Päiksetõusu ajal purjusolekus

lia õhuarmaada 22 lennukit. Kaks lennukit on

käsitada. Peapuri olnud pooleks käristatud, jaht
üsna armetus olukorras.

Linnapea riided Vargapoisile padjaks.

Mul õppis ta Jlnratsalu vallakoolis, siis
Tavtu linnakoolis ja Treffneri güiuuaasiuinis.

gol sai weel w-iimasel hetkel köiest kinni haarata.
Pärast suure purje rebenemist purjel kaotas juh

On loomulik, et J. Lauba hea ujujana ras

terit walowõtmega sees käies, ajal kui korterioma
nik ise suwitas. Raha wiidi ära mõned kroonid.

Teisipäewa!, 25. jiiuli hommikul läks Malmi uul.
5 eluiisem Anna Einborn turule, jättes ukse lu
kustumisel maid õhuakna lahti. Seda oli aga wa

otsustab, kas walida põhjapoolne wöi lõunapool
ne tee üle Atlandi ookeani. Oodatakse põnewu
sega, kas Itaalia õhuarmaada sooritab oma ta

ArenSarundi juures Paiskus murdlaine jahtlaew „Attairilt" Joh. Lauba merre. •
Helsingist Tallinna poole sõidnl Arens desse kadunud ega kerkinud enam nähtawalc. imestatakse samuti selle üle, et uppujale pakuti
korral kohe wette wajuwat trossi, et selle
„Attair" tiirles õnnetusekohal weel hulk mitmel
grnndi tuletorni läheduses tormi kätte sattu
asemel talle kohe tuisata päästerõngast, mille abil
des kukkus murdlainest puhituna wette oma aega, kuid uppunut enam keegi ei näinud. tal oleks wõimalus awanenud end pikemat aega
jahtlaewalt „Attairilt" tuntud Eesi mere
Traagilisest sündmusest teatas Tallinna weepinnal hoida.
sportlane, Tallinna Krediit panga pearaa jahtklubisse Helsingist Joh. Lauba kaassõitja
matnpidaja Johannes Lauba ja uppus. „Attairil" Arnold Niggol.
ETA teatab, et õnnetus juhtus tulelaelv
„Helmilt" lahedal !. 10 ja 12 waihes ieijiipöeloaf.
Ta kaaslased püüdsid küll teda päästa, kuid
„Attairil" wiibisid õnnetul sõidul peale Kui Lauba kaaÄased paadi üuiber pöörasid, et
katsed ebaõnnestusid. Kaks korda käisid nad
Joh.
Lauba A. Niggol, Lauba abikaa wottskõkkunut Päästa, tõmbas kange tuulehoog
jahiga üsna uppuja juures, heideti talle ka
suure purje puruks. Purjel ei kuulanud enam
trossiots wette, kuid Laubal ei läinud korda sa wend Helmuth Rebane ja keegi M e s tüürija sõna. Lauba tuli kaks korda ivap
ak,
kes
jahile
oli
tulnud
Helsingist
peale.
HÄ nähtatvale. Tema kaaslased wõisid jälgida
seda kinni püüda. Umbes weerand tundi
Joh. Lanba laipa käis mere! otsimas ka ainult tema jõupingutusi wee peaie jääda, kuid
heitles Lauba, kes hea ujuja, lainetuses,
suutnud teda aidata. Wursli Lauba kadus
kuni riided imbusid wett täis ja kiskusid Helsingi sadamawalitsuse laew, kuid kadunu ei
laiate sse.
mehe põhja. Kui taheti talle heita pääste jäi esialgu leidmataks. Teisipäewa õhtul
..Helsingin Sa no male" teatel hooglaiue olekZ
rõngas, oli juba hilja. Lauba oli woogu- poldud weel laipa leitud.
peaaegu ka A. Niggoli ka äsa wiinud, kuid Nig
gi reisija, kes möödus ..Violäl" „Attairist" ja

jal Gerbersonil käidi heina>völlul kärbuste kallal.

JMjed wiisid Rakverre, Waestemaja uulitsale,
tuid waraS on senini kätte saamata. PülMSe
tool, 23. juulil rewideeriti ka Julie Hansari kor

- Jõudis New Aorgist Kanada randa.
New-Nork, 25. juulil. Kindral Balbo ftiit kell 20.56 ktubral Balbo lennuk.
Shediac (New Brunswikis) 25. juulil.
õhuarmaada startis kell 11) (kohalik aeg) She
diacsi (New Brunswickis). Seal kindral Balbo Kindral Balbo õhuarmaada mõlemad mafjajSS

onerefportlafe traagiline surm.

Kuidas see wöis juhtudu, c. Laubat ci saa

kulda, 6 rbl. hõbedat ja 4 kr. Eesti raha. Palwe

maja uul. elutsewal Joh. Perkol wiidt ära auto
tumm, wäärtulega 50 krooni. põllupida

Jiaatia ahuacmaada koduteel.

Tartus h'stati leinakellasib
piiskopi surma puhul teisipäewa õhtul kel-la
8 kuni päewailoodvni. Samuti helistatakse
leinakellasid kõigis Tartu kirikutes ka piis
kopi matuse aj>al neljapäewa õhtul kella
5—7.
Kes saab uueks piiskopiks?
Esialgu lähowad piiskopi kohustused iile
waimulikul alal konsistooriumi asscssorile,
Tallinna praostile, Kaarli koguduse õpeta
jale Kapile ning ilmalikus osas konsistoo
rütmi abipresidendile dr. J. Masingule.
Uue piiskopi walimise õigus on kiriku
päewal, kuhtt iga kogudus saadab saadiku
teks onm õpetaja ja köstri ning 2 nõukogu
liiget, nagu harilikult.
Arlvatawasti kirikupäewa nii pea kokku
ei kutsuta ja piiskopi kohuseid täidawad esi

nud kummutilt taskukella, kummuti sahUist 15 rbl.

3. Tõnisson maksujõuetu ?
Küsimus tuleb lühemal aial kohtus otsustamisele. Nõu
takse wahi alla wõtmist.
Lähemal ajal tuleb Tartu-Wõru rahu Mega, et see weel Mähe ootaks, sest temal
logu tstwiilosakonnas arutusele rngiwanema otemat lootusi mõtgasid korraldada (kas juba
Jaan Tõnissoni wenna Jüri Tõnissoni siis ei hellitatud lootusi krooni kukut anrise
maksujõuetuks tunnistamise asi. Küsimus te?), siis tuli ka nõudjate wolinik tenra pak
on kohws juba kolmel 'korral ses olnud, kuid mele wastu ja Pani nõudmise ajutiselt seis
mõningatel põhjustel Ma pooleli jäänud. ma. Kuna aga nüüd sellest lubadusest on
Kahel korral on Jüri Tõnisson end wa hulk aega möödunud ja mõlgade korralda
baudanud haigusega, kuna ta alles kolman mist Pole järgnenud, siis etemat nüüd nõud
dal korral kohtusse ilmus. Seekord andis, jate Molinik kohtule esitanud palme, et asi
ta ka üles oma maranduse seisu, tähenda uuesti arutusele määrataks, Jüri Tõnisson
des, et ta-l olewat talu „ Eerika", mis maksujõuetuks tunnistataks ja wahi alla
makswat 7 miljonit senti (!), >kuigi sellele Mõetaks.
Maksujõuetuks tunnista urise nõude ole
olewat tehtud 6 miljoni eest ablig>adsioone
(pole teada, kas siia kuuluwad ka Jaan Tõ wat esitanud kolm mäljanraa firmat, neist
nissoni 700 õunapuud) ning peale selle ma 2 Saksamaalt ja üks Lätist. Saada olewat
ja, mille wäävdus 800.000 senti, kuid ka sel neil firmadel kokku umbes 800.000 senti.
lel olewat obligatsioone 700.000 sendi eest. Wõlg olewat tekkinud aiaäri „Eerika'ga"
Too kolmatkordne arutamine oli just kaubitsemisel, mis teatamast! omal ajal
päew pärast seda, kui J. Tõnisson kukutas kuulus wennad Tõnissonile, kuhu wististi
K. Pätsi walitsuse, hakates otsima sobitust kuulus -ka Jaan Tõnisson, kuid nüüd ole
wat selle peremeheks ainuüksi Jüri Tõnis
kvoonrkukutajate koonduslastega. Kuna enne
asjaarutamise algust kohtus oli Jüri Tõ son.
Kui juur on Jüri Tõnissorn üldine wõ
nisson nõudjate Voliniku ees esinenud pal-

Cksporltvõl hindamisse
kindlam kord.
Teise sordi wõi eest makstakse wähem.

Kaunas. 25. juulil. Lehtede teatel »n

tahawad ette wõtta uue ookeanilennu Ameerika"
Kaunasesse.

milj. krooni ja 15-s aktsia ja -linnapangaS
29,8 milj. krooni. Kokku seega 52,2 milj.
krooni. Juuni lõpul oli samades ühispan
kades hoiusummasid 21,7 miljonit krooni
ja samades aktsia, ning linnapankades
28,5 miljonit krooni. Kokku 59,2 miljonit
krooni. Seega on juunikuus ühispankade
hoiusummad vähenenud 9,7 milj. krooni
võrra ja aktsia- ning linnapankadc hoiuar
ved 1,3 milj. krooni ulatuses. Üldine laga
siminek suuremates pankades 2 miljonil
krooni. Wähemais ühispankades oli mui
dugi liikumine samasugune, kuid armulise
tagasimineku kohta pole kokkuvõtteid.
Wõib arvata, et suurem osa hoiusum
masid võeti välja pankadest juuni lõpul, mil
valitsuse Poolt viidi läbi kroonikursi alla
löömise aktsioon.

Wõrrcldcs eelmiste aastatega, on hoiu»
summad Pankades suuresti jäänud vähe
maks. Wõttes näiteks 1. juuli seisu 1932.
aastal näeme hoiuarvete kogusummat
57,1 miljon krooni, mis oli 6,9 milj. krooni
rohkem kui tänavu. Tagasi minnes agu
kaks aastat, näen? veel suurema tor'
praegusega; nimelt oli 1. juulil 1931. aas
tal suuremates ühistegclistes ja aktsia- ning
linnapankades hoiusummasid kokku 76,1 milj.

krooni. Rii on viimase kahe anasta
jooksul pankades hoiusummad jäänud vähe
maks ümmarguselt 29 miljou krooni
võrra.

Wõieksportööride keskbüroo koosokekuk
kesknädalal otsustati määrata kiMgks teise
sordi wõi eest hind. Seda

Tallinna fondibörsi kurst
sedel
26. juu' 1933. a.
London 19. 19.30
New Dors 4.0-7 4.15

tehti wõi kwallikeedi tõstmise sihiga.

Teise sordi wõiks loetakse soe wõi, mis
saanud hindamisel wähem kui 12 palli.
Hinda maHetakse teise sordi wõi _ pealt 2
senti wähem, kui 1. sordi wõist, iga Palli
kohta, avwates 13-st pallist. Nii tuleks
11,5 pall ise wõi hinnaks 6 senti kilolt >vä
hmn kui esimene sort, 1-1 pallise wõi hinnaks

8 senti wähem kui esimene sort ja 10-pallife
wõi hinnaks 10 senti wähem kui esimeselt
sordilt,
Sarnast maksmisewiisi m ka senini tar
witatud, kuid wormiliselt oli sellekohane
otsus tegemata j a mõned era eksportöörid
wõistluse tuhinas hakkasid üldist korda rik
kuma. Tnli ette juhtumeid, kus 10-palli
sest wõist makseti rohkem kui 12-palltsest.
Selline asjaolu dernovaliseeris meierist ja
nad ei olnud enam huwitatud wõi kwalitee
di tõstmisest ning saatsid wähema wäärtu
soga wõid miiügile. Nii
meie wõi head nime ioälismail. Seepärast
on pidanud eksportüörid siin wajaliseks kiud
lal korda panna ntaksma.

Söetltin 136. 187.75

Helsingi 8.40 8.55
Stoffjolm 96. 99.75

84.75 86.50
Cil o 95.50 97.25
min 109.75 110.50
Kannas 57. 57.60
Amsterdam 229.75 232.75

Pariis 22.30
Waossaw 63.75' 64.75
Miin 65.

Bud.rpcst - 99.50
Danzig 109.75 1P.75
Moskwa 006-50
Toimetusele
saadetud kirjandus.
„Põllumees" ur. 14. ilmus järgmise sisugat

Häda tvastu tuleb leida abi. Hõllu
töö kesk tooli kooli talu kari. Agr. A. Hütil ja
dr. H. Ruub e l. Muudatusi karjakontroll
töö alal. Agr. N. Masso. Hoonete wao
derdamisest. EhituSnSnandja J. Kirsimägi,
-r- Meewõtmisest, surritamifest, _ selgitamisest ja

hoiufummad wiihenesid
juunis 2 milj. krooni.
Krcdiitasutiste inspektori kokkuwõtte jä
rele on juunikuu jooksul hoiusummad suu.
rematcs pankades wähenenud 2 miljoni
krooni wõrra. Hoiusummade seis juuni al
gul ja lõpul oli järgmine: 1. juunil oli
hoiuarwcid 34-s suuremas ühispangas 22,4
lasmnma, pole teada, kuid kuuldub, et see ula

tab kaugelt üle eelnimetatud nõudesumma.
Juba maremalt on tema äris mitmel korra!
peetud oksjoni, kuid sealt saadud summa ole

wat rekordiliselt Märke: ühe krooni eest said
kreeditorid ainult 0,12 senti!
Kroonik.

müügile saatmisest. Agr. K. Hin n o. TÄ»»
nisu sortide talwskindlusest. M. Pill. dtf
tvärwiga wärwimine. Konsulent H. Welbero.
Kodune juust. Wilma Tul t s. - teestl
seenruekartul lõunaviikides. W. Ro s.
Karj nkaAvata jäte ja karjgko nt vo llpaew

„NhisjSud" nr. 7. Kui tvana on uhrötegewut

Eestis? E. Just. Teratmlja pantimiye
Rootsis. Agr. E. Win t. Jäädwustage ühi
sutte mvnewiNu. Aur. A. Eckbaum. Äd
tn: raa maia Majad. turbauhisustes. Revy
dent E. S h i n m a u. lHistegewuse Jnstituu»
teoreetilise õppetöö aruanne õppeaastg
kohta. Sundtäitmine aktide järgi. Sun
duslikust Mälisre misjonist wabasdamksed. Kä,

dlla piiniaühisus Iy.aastane. Konjunktuur ja
n.rud.

Laodetaw ilm neljopäewal, 27. juulil:
merel t>-~6 radistib, maal ke-Amlst kiirusega

kaarte tuuli, -nuutiik pilwitus, harivad hoowchimtv,
temperatuur suurema muutuseta.

Jüt»# Teataja".
Türi uudiseid.

Ambla weeWng jälle päewakorral.
Senised takistused kõrwaldatud. Tööd lähewad maksma
üle 2 miljoni sendi. Arwestatakse riigi toetusega 15.774
krooni suuruses.
Ambla weeühingu asutamine on päelva
totral olnud juba mitu aastat, kuid seni
on ühingu asutamine mitmetel põhjustel
edasi nihkunud. 1931. a. jättis keskweeko
misjon ühingu põhikirja kinnitmnata, kuna
ühingu asutamise toimetuses leidusid mit
med puudused. Need on nüüd kõrvaldatud
ja Järwamaa weekomisjonile esitati teisipäe
wal uus .palwe ühingu asutamiseks luba
anda. Palive on weel toinisjoni poolt küll
läbi lvaatamata, kuid arlvatalvasli peaks
nüüd ühingu asutamisest siiski asja saama.
Ainbla lveeühingu asutamiseks astuti esi--

algseid samzne juba 1929. a. ja 1939. a., mil
Ambla põllumeeste seltsi algatusel teostati
kultuurtehnilisi eelnurimisi Ambla jõel ja
selle ümbruskonnas.

Loodimine algas Albu ja Ambla wal
dade piirilt ja ulatus jõe lõpuni RoosnaSoonurme weski juures 15 klm. pikkuselt.
Selles ulatuses läbistab jõgi Käralvete küla
ja asunduse, Märjandi, Linnapea, Räsna
ja Roosna-Soonurme astmdused ning Raka
ja Jõgisoo külad ning Ambla alewiku
kogusummas 196 majapidamisüksuse maad.

Need maad on kõik enam-wähem soostunud
ja kannatawad liigwee all. Taimekasw on
kehw, peamiselt soohein ja hõredad põõsad.
Tulukus sellepärast praeguses olukorras
wäga wäike. Jõe süwsndus-õgwendustööde
iäbiwiimisega awaueks wõimalus noid maid
üles harida ja kultuurmaadeks muuta. Jõe
kaetvamistööde läbiwiimisel saaks otsekohest

kasu ja on weeühisuse piirkonda arvatud
699,56 ha maad. On loota, et nendest suur
osa kliltiweeritakse, sest juba senini, enne
kmwamistööde läbiwiimist, on
seal kümmekond maaparanduse eelplaani.

Ambla jõe selles süwenöuse piirkonnas

tööMlvad Praegu kaks westweskit Kära
lvete ja Preediku. Kolmas wesiweski Mar
jandi on likwideeritud.
Käral vete wesiweski on praegusel korral
täiesti korralik ja töötab täie tööwõimega.
Otsekohest maade üleujutamist paisu läbi
ei teki. Maa-ala, -uus aga paisutase mõju
konnas, s. o. mille ülesharimine takistatud,
on ühingu piirkonnast nüüd wälja jäetud.
Seda maad on 59 ha. Weskipais jääks aga
senisele kõrgusele.

Preediku weskipaisu omanikuga on wee
ühingu asutajad eelkokkuleppe saawutanud,
mille järele tema rahuldub 259 kr. kahju
tasu saamisega weskipaisu jäädatval maha
laskmisel.

Weeühingu projektis on ette nähtud suu
rest osalt uue jõesängi rajamine, sest wana
jõesängi siht on äärmisest kõive r ja jõgi
sellejuures inadal. Kui jõge süwendada
olenrasolelvas asendis, tuleks kaelvatnistöid
lväga palju pikemas ulatuses teostada, mil-lega tööd palju kallimad tuleks. Ka on
arulihti wana jõe kaldaäärsed maad kõrge
mad kui projekteeritud asukohas. Wana jõe
sängi mööda kaevates ähwardaks jõge Kire
ummistumine, sest weewvol iga pöörangu
juures hakkaks kallast uhtuma.
Weeühingu kulude-tulude eelavwe on
kokku seatud tasakaalus 24.999 kr. Tulltsid
põllutööministeeriumi toetus 15.774 kr. KuInd: ühingu asutamiseks 899 kr., jõe
kaewamine 21.032 kr., lviie silla ehitus
1259 kr., Preediku weskiomauikule kahju*

tasu 250 kr., ettenägemata kulud 668 kr.
Ambla Woühingu asutajateks Aktneteks
on A. Kuusik, J. Dotiglas, M. Kamla, M.
Kask ja R. Reins.

Esmaspäewa õhtupoolikul oli see protses,
mida suure huwiga Paides oodati. Kohtu
uituks Järwa-Jaani rahukohtunik Pragi,
kuna Paide kohtunik praegu puhkusel.

Hans Sepp sammus kohtulaua ette ühes
oma kaitsja wann. aduv. Bockiga, kuna tur
baühisuse wolinikuna tsiwiilnõudjana kohal
adw. Beermann.

riik 47,20 min 2. E. Mardo 48 min. ja 3. J»h.
4BtMuis> 49 mm.

Hüppasid liikuwale rongile.
Liikmvale rongile hüppamise pärast koostail
protokollid Türi elanikkude M. Schlvartsi ja H.
(Noldoim peale. Sanruti koosta li protokoll jalg
rattaga pervoouvl spitmvse pärast iatgrainnüle,
kelle mtas kandis Türi numbrit 2b.

rast, nagu suwatseb öelda.

Kohtmlbk soowitab H. Sepale siiski vaha
ära maksta. H. Sepp patsutab tasku peale
ja ütleb raha selleks mul on, kuid maksma
ma siiski ei haVÜa. Tahab juba. rahabobt?

muudatused ühingu piirkonda arwatud maaOsade nvmeki-vj-as.

Weel Jootma masina
ühinaust.
Meie lehes ilmunud sõnumi kohta Joo lina

masin auh isuse asjus ssletabakse teisalt, et ühin

gust iuihfunub liigete ivastu kellele ühing osa

maHu tagust pole maiksnud, olla Ahingul ka

tvaStunüudmisi. W on kohtu käes. Ka olla sel
gitamisel ühe liikme teistkordne nõudmine.

Tagasi jõudnud
Paide nööritehas

Dr. J. Mr.

vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kiuga

Haava,- stse,- närvi,kõrva,- nina- ja kurgn
haigused.
Vastuvõtt kella 9-10 ja 4-5
raides, Pärnu uul 15.
telef. 51. Soovikorral sõi
dan ka maale.

MMIMiiaWU
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadaval ehituste jaoks tak
ku ja linu.

Mina oma naise
Alele Dm.

Vajatakse
«siiisli

Ühingu likvideerimise sönd. Kodaniburg, võlgade
tõttu
ega tegude eest ei vastuta,
alates z 3. Juulist 1933. a.
müüa
Alfred Vau.
korras traktor
Karske

oootor-viljapeksumasina
le. Kauplemine ptthap.
SO. skp. kell 4 p. 1. Mäo soodsatel tingimustel. Lä
vallas, Palu külas, „Ivas hemalt: Kihme 2. masina
ki" Ulus.
tarvitajate Ühis. Järva-Jaani
Kihme p. k.

I. liigi autojuht
motorist N.M.K.Ü. autokoolist

otsib kohti
sõidu- ehk veomasinal. Kirjad
saata: Võhmata p.-ag., Paiste,
Vfilja pk. 28.

wargusi.

de hulgas erandiks ei ole möödunud ega ka
käesolew aasta. Seltsi Wkmote arw on näi

dcmud kuni bäesoleiva ajani järjekindlat juurde-

Vaswu. Selts on ikorvcMmud käesiolewal aas
tail mitmed kursused, perekonnaõhtuid ja oma
wäholvsi öooswiibvmisi; lawastanud näidendeid

ruriste selts on olnud Wägewa rahwamaja ehi
tennise miõide algatajaks ja käesolewial momen
diil. kus vahwamajja on kohalikkude seltside eest
tvvttol ehvtamtsol, (mitte Ü.E.N.Ü. Wägewa ösa

kond üksi) üks suuvematest rahaliselt toetaja
Solts on senini töötanud täielises üksmeeles
ja selle tõiku on sektist tegewus olnud kõigiti edu
rikas. Kõike seda autoesse Mõttes jääb Wägewa
pevenaiske seltsi tegelastele täiesti arusaama
tuks gwakdakud kirjutise mõte.

taskust wälja tõmmata, ot näidata oma koti
sisaldawust.

Dsiwiilnõudja -adw. Beermann toetab
täiel määral süüdistust kaebealuse wastu.
Tema on ühisuse raha oma kätte jätnud ja
ei eita seda ka kohtu ees. Asi oleks aga ka
sellega lõpetatud, kui Sepp sette summa kohe
ära tasuks.

J. Steinberg f
End. Paide köster warises manalasse.
Esmiaspäewail suri Tallinna keskhaiglas
Jaan Stembevg. Kadunu oli aastate eest
Paides köstriks jahiljem Miisu külas kaoili
õpetajaiks. Lä.ks siis pensionile ja Äas wii
mafel ajal Tallnmas, olles ühes ettevõttes

loodetaivasti selgub mi mõnigi llntmaset ajjal
JärMainaal toimitud MargnS.

tas.

lakast.

W. lu-dermibtel on selga taga õige kirju
elukäik. Paidelastelle on ta tuntud ehitus
etteiwõtjana „Häule?üla" ehitamise ajast.
Teatawasti püsti-laisid mõisnikud vea wäik
seid nmju selleks, et saada linnas hääleõi
guft ja kindlustada sakslastele «liunaiwalitsemist. Sõja ajail „ülendas" Jinidermitte
end ohwitseriks. Hiljem tegutses mitmel
Mul, tehnikerina sne. Omas tovra ka Ei-

Paide tuletõrie ülnnau
34. aastaMew.
Pühitsetakse eelolewal pühapäewal.

Paide tuletõvje pühitseb eelÄlewal püha
päÄval vma 54. aastapäewa. Päeval on
tnvuiptatsil paraad, kuna hiljem siirdutakse
Mündi meösa.
Kirittikke teateid.
Paike C. E. ÄhwguS Pärnu uul. 45
laupäeioal, M. juulil Eiv. Kr. Wabaikoguduse
mandMinieoe koori koosolek. Algus Lell 8 õh
tul. Koosolelkul laulr»lehed.

J.g.a&t iimakaaeest.
lkiriknie sulgemine Wenes. Poola katoliiklaste

Walludes kroonikates on juttu peamiselt pii

riäärsemaist maatonnist, neist, kellel tihti oli
sõjalist kokkupuutumisi naabritega. Kuid wäche
teateid on meil tolleaegseist sisemaataudlistest
sündmustest. ühe sarnase sisemaalise nmlewa

keskusena figureeris ka praegune Änari. Tol
ajal omas Änari omaette maalinna, ohtverda
mise paiga ja kalmistu. Kõigest mainitust on

tellimist 1. augustist uuendada.
Hoolitsege et ka naabril , lärva Teataja" käiks.
„3äroa Teataja" on pdllumehele ainuke
õige ajaleht.

kimm de sa Läbt geograafia kohta.

W. Jndsrmitte oli 45 a. wana, naisest
lahutatud. Isal on tal Tallinnas mingi
ett-owõte.

Sündmuskohal Nvstd Koeru jÄ. bc.
Kroon \a konstaabel kellal M
ainust enesetapmist konstatasrida.

tunda ivesl Hiie dalu maa peal. Hiiepuud oot
küll ajajooksul hcitvinenud, kuti» säilinud on
ohtvriallik. Ohwriallik, üks suuremaid allikaid
ümbruses, ou inudastunud ja i>äinu!d umbe. Pu

hastustööde juures tuli allikast päsivatvalgõle

wanu rahasid. Maiiritud leiud on küll asja
tundlikult uurimata, kuid wbhikulegi on selge
rahade ajalooline päritolu. Osa vahavest kuu-

luwad hilisemasse aegjärku, aasitaarwude lävele

iselleaegseist oludest.

kast muinsusl otsitud

Änari maalinna jäänused on praeguse Nõm

meotsa talu maa peal, tuntud ..linnamäe" ni
me all. Suuruselt on olnud mainitu keskmine

mc a linu, kuid kaitstud oli ta wäga hästi ümb.
ritseiva umbsoo tõttu. Wanarahwa jutu järele
wiinud linna ka salatee üle. soo. Selle tee jälgi
dkewat wesl praegu tundv praegusel ..kõrgera
bal", algudes praeguselt maanteelt umbes Kais

ma talu suunas. Põhjalikku uurimist pole toi

mitud selle kohta ja uit on salatee asukoht kind

laks tegemata.

otsustades Rootsi aega. Sihi kindlalt pole alli.
Wauaaegne matmisepaik asub praeguse Kcck

iru talu piirides. Kalmistust ei oldud hilise

ajani teadmuses, sest seal ei toimitud kasiva-misi. Kuid hiljem lidtvawedamisel aga kasivati

ikka rohkem surnuluid päeivatvalgele. Kohati
tuli luid lvätja sedatvõrd palju, et jubedus
tunde tõttu jäeti liitva wõtmine järele. tdhes

luudega on leitud ka palju ehteasju. Wa-neum
aegsete ehteasjade hulgas esines ka helmeid,

peosse ja isegi sõrmuseid, mis näitab, et kat

Peale maalinna olewat olnud wanarahwa
juttude järele weel hulk wcrvanduste ja kari

mis tn t on tariv itatud Meel hilisemalgi ajal.

walgi tunnistust annawad kohanimed. Hulk

suure, wäga manal aja! esinenud, katku ohmrit»

maal asuwad warjuliised paigad tuntud „Mul
likmäe" ja ..Wastkoja" nimede all, samanime

külast kalmistule. Surnuid otsivat olnud seda
wõrd palju, mis häivitanud pea kogu küla. Mu
hesed ellujääjad ladunud koolnud laasiasi re

loomade peidupaikasid, millest tveel tänapäe

saarekest küla lähedal vabades, tuntud ...Hobus
saare", ..Weissaare" jne. nime all, samuti mais
liste talude järele, k 2 n olewat tänapäewälgi lo ee'
end ise ist maarahwa peidukohtadest.

Ohmerdamisepaik hiiesalu on praegugi

Ühe teisendi järele kõneleb vlvahatsr.u, et

mainitud kalmistu ei olemat uridagi muud kui

matusepaik. Rahwast olewat surnud siis seda
wõrd palju, et reekoormate iviisi toe elud laipu

gedele ja tõhistsund matusepaik», naiste pikad
juuksed aga lohiseuud maad mööda ree järõle.

Jtiagi üm&et Jtäcwamaa.
Maakondlik spordipäew Koerus. Eelolewal

pühapäelval peetakse Koerus maakondlikku spordi

päelva, millest osa wõtab sportlast üle Järwa
maa Paide, Amblast j. m.

J.-Jaam tcrwishoiu selts korraldab eelolewal
pühapäeival oma pargis suivepeo. Katvas kõne,
muusikalisi ettekandeid Peetri orkestrilt Topman
ui juhatusel, koorilaule, seltsi lasteaia kastvandi

ke ettekandeid mänge, laule, wõimlemisi. Ka
was peale selle mitmesuguseid lõbustusi ka õhtul.

Loodetalvasti leiab pidu rohket osawõttu, kuna
sellega toetatakse seltsi tema sihtides.

Aegwiidu kabel ja kalmistu on õige wiletsas
olukorras. Oleks ülim aeg nende kordaseadmisele
asuda.

Telli asuniku kadumine endiselt saladuses.

Selli asuniku J. Jsbergi kadumisest on möödu

nud juba üle kahe aasta. Kogu lugu, mis omal

ununema. Naabrid teawad aga palju kahtlast

weel üless wõtaks.

Kirna kindlustusseltsi juubel. Kirna kindlus
tusselts pühitseb 13. aug. oma 35 aasta tege
lvusjuubelit. Sel puhul korraldatakse aktus. Wai
mulikku talitust peab Türi kog. õpet. Nõimnik.
Kõnelema tuleb keegi kindlustuskeskseltsi esindaja,
kuna tuletõrje küsimustest kõneleb Paide tuletõrje

peamees A. Grünberg. On ju samal ajal ka

üleriiklik tuletõrje nädal.

Tori noored ei saa sportida. Alliku haridus

seltsi Tori osakonna juhatus nõutas tvallawalit
suse kaudu loa Tori kooli mänguplatsi kasutami
seks käsipalli mänguks. Wallaivalitsuse poole ol
di sunnitud seepärast pöörama, et koolijuhataja
ise mänguplatsi kasutada ei lubanud. Kuid ega
noored waatcrmata wallaivalitsuse loale weel

sportima saanud hakata. Koolijuhataja G. As

berg lasknud wõrgu postid maast wälja wõtta
ja katki saagida. Kohapeal ei saada aru, miks
koolijuhataja noortel sportida ei luba.

Noorte-päcw Rawal. Rawa ja Roosna-

Tammiku perenaiste seltside juures tegutsewad
noorte ringid korraldawad 13. aug. Rawa kooli
majas noorte päewa. Kawas mitmesuguseid et
tekandeid noortelt. Päew algab jumalateenistu
sega.

jiurwast õnnetusest lapsega. Teatasime eelmi
ses lehes õnnetusest Allikul, kus Kirna abitvalla
waueum Alänniku 3 -aastane tütar niidumasina
alla sä>. Haiglast kuuleme, et laps kindlasti ellu

jääb. Küjitaw aga, kuidas wasaku jalaga jääb

Smvepidu Kirnus. Kirua tuletõrje ühing

maid mõni üksik kaubitseja. Oti kibe tööaeg süü*

di, Mõi on turg tõesti Mälja suremas.

Selli asunike protsess. Selli asunike N-i ja

L-i wahel käib isesugune protsess. R. süüdistab

L-i, et lviinicrse lehmad tema lehmad surnuks
pusklenud ja nõuab nüüd kohtu kaudu kahjutasu.

Teisalt aga seletatakse, et R-i lehmad surnud
hoopis kondinõrkusesse. annab see
protsess palju kõneainet.

„Ca«tante Domino" Koerus. Tartu ülikooli,

koguduse lauluselts ..Cantante Domino" korral

dab eelolemal pühapäeival Koerus kontsertjuma»

lateenistuse. Solistina esineb pr. Kopli-Wte
gand, jutlustab sind. theol. Tiedt. Sissepääs
laulnlehtedega. stontsertjumalateenistus ülikooli
linna külaliste poolt tõmbab rahtvast kokku loode
kaivasti Mäga rohkelt.

Reli laulatussõrmust ja õmblusmasin maras«
lati Wetepere külas Jaak P-l elumajast, keskpäe
ival, sel ajal, kui kedagi kodu polnud.
Siitittipäeui arestimajas. Tallinnas eluts. A.

J. tuli isakoju, Wäätsa ivalda. Ta käis ka Pai

des, ja hakkas siin restoranis oma 20-dat sünni
päeiva pidama. Äösel tvahistati aga noormees

mürgeldannse pärast uulitsal. Ta Miidi aresti

majja. Kohtunik karistas noormeest 20 kr. trah

tvi ehk 2-nädalase arestiga.

Koer Miidi ära. Änaris eluts. T. W. teatas

politseile, et tema koer iviidud Wahastusse W.
talusse. Tegu pigem ulakuse kui Margusega.
Muusikaõhtu Wodjal. Wodja perenaiste selts
korraldab 29. skp. Wodja „Pooletoa" talus peo

õhtu. Kawas ettekandeid Esna orkestrilt ja lö

puks tants.

Pilte Torilt. Praegu on torilasel käes kibe
heinatöö. Heina ju teha saab aga ega seepa
rast heina saa niipalju kui seda harilikult. Napp

on ka põllult saadama põhu kogu. Kuid häda
Toril wist mäga suur ei saa olema, sest sadanud

wihm aitas siinset wiljade kasMu parandada.

Praeguste milumate ilmadega sünnib rukki mal
mimine loomulikult ning enne heina lõpetamist

tuleb alustada rukki lõikust. Tõuwiljadest on

kaer ka üldiselt üsna asi, oder selletvastu aga
kehm. RahuldaMat saaki mõib loota kartulist ja
ka lina on õnnestunud hästi.
..Õnnestunud" on ka need, kelledel oti milja
soosse tehtud, kus tänaMu hea wili kaswab.

97*492 tuti*i esiluskuri
ohwrtks.
Prandsuse parim laskur Frank Troch,
kes paarMmue aasta jooksul wõitnud ter

korraldas pühapä.eioal koolimajas sutvepeo. Nah

we rea metftxi<tiitteib ja suure kogu auhindu,

wast oli koos rohmsn, näha ka paljuid Paidest

on oma laskmise kohta pidanud statistikat.
Kuna Drooh end peamiselt harjutab elawa
te tuwidega ja Prantsusmaal samadele
märklaudadele ka mõistlusi korraldab, on
Troch kokku lugenud, et ta oina eluajal
100.3r2O lasuga on tapnud 97.402 tuwi.
Kindlasti on see omaette ilmarekord, mida
kuuldes looma kaitse, seltsi tegelastel juuk
sed püsti tõusewad.

ja Türilt. Pidu õnnestus ka katvalt. Eriti

kanded N. Sihwarti juhatusel. Õhtul tantsule

kogunes publikut ennenägematul hulgal taheti
saal lõhki pressida. Peost puhastulu on umbes
230 krooni.

Ratsapidu Tapal. 2. suurtükiwäe grupi poolt
katvatsetakse Tapal lähemal ajal suurem ratsa

Sötfa manöSwreid ei tvle. Saksa kaidjeioäe
tänawuised nwnööwrid jäÄvad kMuhoiu põhjusel
Pidamata. PeetvHe ainult üksikute osade wäe har

pidu korraldada.

jutust.

gutas tviimasel turupäeival turg tühjusest, oli

N,-K. Tallinnas,

tväga.

säilinud tänaseni waid toaremed ja ainult rah
wajuttude ja kohanimede põhjal saame aimu

meeldisid publikule Paide tuletõrje orkestri ette

Rootsi teadusemees Lätis. Riiga on saabunud
Giokholmi ülikooli filosoofia teaduskonna liUsem»
staat G r a fma n, et koguda materjale onm tea
duAikele täõbÄe, mida ta kawatseb awaldada Läti

mõnda aegu. Wivmaisel ajail oli mees pike
mat aega kindla teenistuseta. Liibus ringi
siin ja seal, ning oli andunud alboholile.
Pühapäewal käinud Keerus ja tahtnud lai
tawate käest raha laenata. Käigud jäänud
aga tulemusteta ja sellest mees

Wanasti oli siin ohwerdamise Paik ja kalmistu.

wikat purustas ka sel kaks soont, kuna pare
ma labajala tcataioosti täiesti maha lõikas.
aae<»wur teatab, ot WeirmaUl on käesolewa aasta
esimeste 6 kuu Leswl suletud 268 kirikut. Suurem
osa neist oti muudetud muuseumideks.

wsres toitu, ja selle ümber käis protsessi nttne

Anari maalinn.

rääkida, kuid seni pole selgunud midagi. Koha
peal oodatakse, et kriminaalpolitsei selle asja

Rukkilõikus algamas.
Rukis on juba nii wabmmud, et lõrkuse
ätgns 'päewaikorral. Mõnel pool Järwa
rnod ongi juba algust tehtud. Tera wülja
and üldiseitt üle Wmbse ei Müni.

Juurdlus Raua Marguste aSjus kestab ja

Tallinnas elntsew W. Jndermitte Poos enese talli lakas.

aasta wanadnses.
J. Steinlberg oili omal ajal lähed>al ja
na RaGustnäele.

-Manemaks, s. o 24^aaStäseks.

Õõmafolffe enesetapmine Vatznl.

ajal kohapeal Palju kõneainet pakkus, näib nüüd

Mullda sängitati tubli töömees eila Tallin

Raua tabamisel et ta >tvõltsinud ka

litsei kor valdusse, kes ta Tartu wangla paigu

Laslsapibaijaks. Manalasse i varises mees 66.

Laugel tundud, olles agar seittskonnategelane.

Tetsvpäeioal sai J. Ei ökop oma jalgratta Paiite

oma isikatu-nnistilst, teheS enese kaks aaStat

mist awaldaida:

Wägetoa pevenaistefelbsi tegewus on aasta
aastailt särjest muutunud intersiiwsemaks, nen

Raud toaraStanu-d ka Einmanni walla-sakretärt

Saatuslikuks sai noormehele Marguse katse

Meie lehes Ämunud teate: ..Wägewa pere
naiste sÄts kaob?" asjus pa-lntakse meid järg

Paras aeg
HJärua Teataja"

krimi naa lpoli tse ist 'kätte.

Wügewa Perenaiste selts
töötab edukalt.

pettumuseks.

sügavas leinas abikaasa, lapsad la lapselapsed.

des neid Järwamaal ja mujal. Warastas jalg
rattaid, müüs need edasi ja toimis ka muid

Wahul poos enese üles Tallinn-as Äut
sew Werner Judermi-lte. Da kuli N. Laene
jumde ja palus luba ööbimisÄs, mis ka
anti. Hommikul leiti öömajal ise laip talli

Sepa vahal isi wahekowdi ühisusega selgitada.

sündinud 26. okt. 1866. aastal, surnud 24. juulil 1933. aastal.

J. Eiskopi jalgratta, Järwa-JaaniS ühispanga
juurest. Jalgratta müüs vaud Tartus edüfi.

algas peale Mabauemist jälle tvavgustega, toimi

Wahastu, Punnisaare-Taibse ja Seiua
'patuMtündi weeüjhinlgate peakoosolekute
protokollid kiuni tati. Wissuwerc-Wäätsa

Sellega lõpebki seekord protsess publiku

3aan Steinberg

moest ei suutnud aga tuangla parandada. Ta

Marguste eest. Wisüsti kulast pärit oletvat noor

da.

Mõlema poole soowil otsustab kohtunik
aga asja harutamise edasi lükata, et tunnis
tajana kohtusse kutsuda E. Rentelni ja J.
Äaubet. Esimene meist kui
esimees ja teine kui isik, kes ühisuse raama
tuid pidanud, peaks suutma lähemalt H.

t

poolt toimitud Margus. Muuseas tuti mMja st

ühes Jõgeiva kaupluses, kus ta tahtis nähku
wcrrastada. Noormees tabati tsolt ja anti po

weMhiugu pvowboll kmnidati lpeall-e -punkti

Järgnoival juurdlus-e-l svlgus möwagi Raun

Ilntbes kuu aega tagasi mabaues Paide
wanglast Paul Raud, kus ta kandis karistust

Weekomisjoni koosolek.
Muftla-Wõõbu ja Tapa-Rauakõrwe wee
ühingud algawad tegewust.
Järwamaa wvobomisjoni koosolekut pee
tl skp.
Mustla-Wõöbu ja Tapa-Rauakõrwe
weeühingute asutamiseks otsustati luba an

test.

H. Sepp raha omastamist omaks ei wõ
ta. Raha wastuwötmist ühtsuse nimel ta
ei eita, kuid seletab, et temal ühisuse käelt
raha saada, milleks wastawad aowed. Need
pidanud ära katma saadud summa. On
wäga imestanud, miks teda üldise kohtu alla
antud ja weel seesuguse näruse summa pä

21 -aastane Wäinfärwe noormees toimis hulk waraust.
P. Raud tukkus JSaewal lõksu.

22 klrn. Esimeseks tuilt tuntud sõitja Jaan Mu

ja operette, suurendanud oma wa randu st, ostes
juurde, Kaweri ja sööginõud 100 inimclsele, mu
vetsenud näitellawa tarbeid jne. Wägewa pere.

Paide ühispanga end. juhataja süüpingis tuvbaühisuse
Vaha omandamise Parast. Asja arutamine lükati edasi
tunnistajate ülekuulamiseks.

omastamise pärast 318 kr. suuruses summas.

PühapäcMal korraldati Düril jalgratta wõi
dusõit Tiiri-Koln wahÄ. WSMusmaa pvfful

on ette nähtud liikmete osamaksud 8226 kr>,

ö"is Sepp patsptas oma ta|ato(fl.

Paide ühispanga end. juhatajal H. Lepal
Mli seista nüüd Paides kohtu ees süüpingil.
Rahukohtunik harutas tema wastu tõstetud
süüdistust Järwamaa turbaühisuse raha

Vabanes wanglaft. Ms jälle margile.

Wvidu-sõit jalgratastel.

Ambla turg kokku kuiwanud. Wiimasel ajal

on Ambla turg õige iväikseks jäänud. Nii hai

