JÄRWA TEATAJA

Põllumeeste la asunikkude häälekandja.
Ilmub kolm korda nädalas:
igal teistpiiewal, nslsapiie
wal ja laupiiemal.

Toimetus la talitus: PaldeS, Turuplats ue. IA.
Kõnetraat 101 Kõnetunnid kella 10—1 L

Üksiku numbri hind 5 senti.

Harwitamata jäänud käsikirjad hawitatakse Hra,
kui neile tagasisaatmiseks Aürktstd ei ole juure

Tellimise hind alandatud.

' - lisatud. • ;

Nr. 36.

Wastutaw toimetaja Willem Wesfart.
Wäljaaudja „Järwa Kirjastus Ühisus".
Tellimise hind postiga:
1 aasta Kr. 6. 3 kuud Kr. 1.70
% aastat Kr. 3.20 1 kuu Kr. 0.60

Kuulutuste ytud.
üks millimeeter ühel weerul: tekstis 8 kuul»tuste küljel S sut.

8. aaätaföff.

J3>atõeö,laupöettHil 29. Juulil 1933. a.

Uuemas (ägislafi
neiu.

Genife 3 krooni asemel toor tubaka toll 2 kr. 40 f. kilolt.

Narwa, 27. juulil. Eile kell 3 lõu
ual leiti Merikülast, mis asub 7 kilomeetrit
Narwa Jöesuust eemal, Schulbachi talu kar
jamaalt surnult lõhki kistud ja osalt põle
nud riietega 18-aastane haritud neiu Ol
g a Lul l o. Juurdlusel selgus, et neiu
on peale Vägistamist ära kägistatud ja
siis ta riided Põlema süüdatud, et tähele

9tiiSi fissetutekub wsyenewab.

panu juhtida pikseõnnetusele.

Auawaldused Parimale laskurile.
Inglismaa Parim laskur D. Woods, Oxforbi üllkvolist, wöUiS suurtel laSkewSistluschel kõrgeima

auMnna, kuninga karika. . ' ; .

Xubakatolli alandati.

Wabariigi walitsus otsustas alandada
toortubaka nn lehetubaka kui ka tubaka»
warte tolli 60 sendi mõrra kilolt. Uueks
minimaaltariisiks on senise 3 kr. asemel
2 kr. 40 s. kilolt. Makfimaaltariif on kahe
kordne.

Tubakawabrikandid esitasid majandus
ministeeriumile sellekohase palme juba mõne

Kobmapäemal kella ühe ajal lõunal mär aja eest, paludes alandada toortubaka tolli
kas Schulbachi (ajakirjaniku A. Schulbachi 1,50 kroom mõrra.
tvenna) talu sulane, et loomad uitawad
Walitsus lükkas aga wabrikantide ette
karjamaal ringi omapead. Metsa waatama paneku järsult tagasi, ilma et oleks kaalunud
minnes leidis ta karjase Olga Lulla, kes mõõdukat järeleandmise wõimalust. See
pärit Narwa tvallast Kulla kiilast (Inge pool-meeleawalduslik samm Valitsuse poolt
rist) surnult, kleit lõhki kistud ja riided kutsus tubakatöästurite keskel meelepaha
põlema süüdatud.
esile ja nad leidsid paremaks oma töölistele
Et samal ajal tuli ka kõue wihma, siis teenistuslepingud üles öelda. Rii ootas
tekkis arwamine, et tegemist on Pikse 1. augustil umbes 800-t töölist uulitsale
õnnetusega.
heitmine. See omakorda hirmutas walit
Neiu laip toimetati Narlva lahkamisele, sust. Rüüd on nähtawasti asi sisuliselt läbi
jkus selgus, et tegemist on kägistamisega.
kaalutud ja mõistlik kesktee leitud. Kuulda
" Keegi tundmatu on neiu juures tarwi masti selle tollialandusega jäämad ka wab
tanud wägiwalda. Kadunu on sellele tn rikud esialgu rahule. Reil olewat nüüd ik
gewasti loosin hakanud, mis juures roimar kagi kasulikum edasi töötada kui tehased
oma ohwri ära on kägistanud.
Tulekahju K. Vatsu esi

maya?

Tuli sai alguse naabertalus tekkinud

Jlaha tahetakse kulutad hädaalit&äde peale.

Teisipäewal kell 5 õhtul süttis teadmata
põhjustel põlema Wiljandimaal Holstre wal
las Pirmastu külas Hans Lubi pärijate
hoone, kuhu olid ühe katuse alla ehitatud
elumaja, rehi ja tall. Talurahwast ei ol
nud tulekahju ajal ühtegi kodus. (Talu ka

Ametlikult teatatakse:

Walitsus otsustas oma wiimasel koos
olekul lubada eelolewal metsamüügi hooajal
wäljaspool eelarwet müüa ära
planeeritud maadel ja põlenud aladel kas.
wawat metsa umbes 2000 ha 700.000 kuni
800.000 krooni wäärtuses, tingimusega,,
et see summa läheb täielikult riigimetsama
japidamise parandamiseks ja metsade pro
duktsiooniwõime tõstmiseks, kusjuures riigi
maade ja metsade walitsusele wõimaldatakse

umbes 260.000 kr. suurune lisakrediit eel
olewaks talweks ja ülejäänud osa saamine
kindlustataks 1934./36. a. eelarwega. See
juures koostaks riigimaade ja -metsade wa
litsus metsamüügi tingimused sääraselt, et
üügist saadawad summad wastawatel aega
del ka laekuks.

Sellel hooajal põllutööinisteeriumil on
katvaisus metsa raiumisele määrata
10.000 hektaari ehk umbes 2.800.000 tihu
meetrit.

Sellest arwust töötatakse üles omal jõul
ja oma tarwiduseks umbes 680.000 tm.,
kuna ülejäänud 1.900.000 tm. töötatakse
üles Palgaliste tööjõududega. Arwestades
riigi metsatööstuse andmetega, peaks selle
metsa ülestöötamine ja materjalide hobus
tega metsast wäljawedu wõimaldama tööd
ja teenistust umbes 20.800 inimesele ja
11.300 hobusele umbes 4 kuu jooksul, rää
kimata nendest tuhandetest perekondadest,
kes leiawad teenistust metsamaterjalide ParWetamisel, raudtee wedudel, laewade laadi
misel, puud tooresainena kasutatawas käi
tistest jne. Kui aga paneeritud metsa kasu
tus ära jätta ja Põlenud mets likwideerida

eelarwega raiumiseks määratud- metsa ar
wel, siis wäheneks sellega Löäwõimalus üksi-

Päinis metsa ülestöötamisel ja wäljaweol
umbes 3800 inimesele ja 2000 hobusele um

bes 4 kuu jooksul.

Kuna tööpuuduse kõrwaldamine Praegu
ses olukorras on erilise- tähtsusega, siis oi
sustati jääda planeeritud ja Põlenud metsa
kasutamise katva juure. Et see aga meie
metsamajapidamisele kahtlemata jätaks jäl
jed, sellepärast walitsus otsustas sellest era
kordsest metsamüügist faadaw tulu kasutada

ainult metsamajapidamise olukorra paran
damiseks ja järelejäänud metsade toogiwõime

tõstmiseks, et sellega kompenseerida metsa
pindalalist wähenemist. Kui arwestada hin
dade osalise tõusuga maailma puuturul, siis
tvõiks artvata, et kõneall olewa 2000 ha eest

wõiks saada 700.000 kuni 800.000 krooni.
Nimetatud summa artvel tvõiks juba eelole
wal talwel korraldada maaparanduse töid
riigimetsades umbes 230.000 kr. eest, eel
olewal sutvel wõiks samaks otstarbeks ära
kasutada wähemalt 300.000 kr., kuna ülejää
nud osa kasutamine langeks 1934.-38.a. tal
wele.

Toimetuse märkus: Nagu eeltoodud sele
tusest paistab, tahab walitsus tänawu 2000
ha metsa rohkem maha raiuda, kui see loo
muliku kawa järele oli ette nähtud. Metsa
müügist saadud raha tahetakse kulutada hä
daabitööde korraldamiseks. See tähendab si
suliselt, et walitsusel ei ole eelarwe korras
wõimalik raha anda tööpuuduse wastu wõit
lemiseks ning nüüd tahetakse raha saada
riigiwaranduste müügist.

Sisse jäi majakraami liv kr. wäärtuses.
Hoone oli kindlustatud walla
kindlustusseltsis 350 kr. eest. Pärijad hin
dawad maja toäävwst 1000 kroonile.
Lubi talust kandis tuul tule edasi mõni
kümmend sammu eemal asuwale Hans Pät
si talu elumajale, mis oli samuti ühe ka
tuse alla ehitatud rehe ja talliga. Ka see
põles maani maha. Sisse jäi 100 kr. eest
kraami. Omanik hindab hoone wäävtust
1000 krooni. Kindlustatud oli walla seltsis
500 kr. eest. Wallaswarad mõlemal kind
lustamata. Talu kasutab rentnik H. Kärp.
Mõni aasta tagasi Wiljandimaal ringi
sõites käis K. Päts Pirmastul ja istutas
siia oma esiwanomate tallu kahe poja kaas
abil kaks tamme.
Tuletõrjekursus w tule
tõriepüew Saaremaal.
E. ü. T. Liidu ja Kuressaare w. t. ühingu

poolt korraldatakse laupäewal ja pühapäewal
Kuressaares ülesaaremaaline tuletõrjekursus ja
tuletõrjepäew.

Kuni 1823. aastani tegutses Saaremaal ai

nutt Kuressaare tuletõrje ühing, kes on nüüd
juba 66-aastane. Siis hakati asutama ka Saa
remaa waldades tuletõrje ühinguid, nüüd on

Saaremaal waldades juba 13 wabatahtlikku tu
letõrje ühingut. * Kõik need on noored ühingud.
Meel organiseerimise ajajärgus, puuduwad ko
gemused, puuduwad teadmised, mitmel puuduwad

weel ka tulekustutusabinõud. Nii on Saaremaa
tuletõrjekursus wäga tarwilik.
Pühapäewal tuleb Saaremaa tuletõrjepäewal
arutusele ka Saaremaa tuletõrje kogu asutamise

asjalikule kaalumisele ja talitas ägeduse
hoos, see tekitas asjaomastes ringkondades
asjata ärewust. Rüüd on malitsus ise oma
sammu wildakaks tunnistanud ja tolli alatu
dufe leidnud olewat wajalise.
Tubakatolli alandusega wähenewad suu
resti riigi tulud. Aastast toortubaka sis
sewedu arwestatakse ümmarguselt 45S.WV
kilole, millise kwantumi juures Kv-sendine
tollialandus kilolt teeks wälja kroo
ni aasta kohta. Selle mõrra jääb nüüd
riigil tulusid wähemaks ja selle mõrra kuju
neb ka raskemaks eelarwe tasakaalustamine.

See on jällegi üks kroonikukutamise „tule
mus", sest just krooni allawiimise ja waluu
tade kallinemise tõttu pidigi malitsus tuba
katolli alandama.
Siin olgu aga meel tähendada, et ega
tubakad ja paberossid selle läbi rahwale
sugugi odawamaks ei lähe.

Oiahapcess ainukeseks päästfaks?

tulekahjust.

sutab. kadunud Oremehe poeg).

jääwad töötama edasi.
Et aga walitsus kohe ei tootnud küsimust

„<stitte ttuU."

wanemale lalus.

Walitsus otsustas 2VW hektaari metsa rohkem maha
raiuda kui senistes kawades ette nähtud.

seisma jätta. Nii kaob töölistel wallanda
mise hirm. Wähemalt suuremad wabrikud

Koonduse juhid ei julge maal liikuda.
Wabadussõja laste „Wõit>lus" kirjutab:
„Krooni langedes laotati teatamast» preemiad.
Krooni kulutajad, keskerakond ja asunrkud-koon
duslased, lootsid nimelt, et odama krooni juures
põllumajanduste saaduste hinnad töujewad seda
mõrd tugewaSti. et ilma preemiatagi põllumehel on
suurt sissetulekute tõusu loota. Seejuures kroom
langetajad unustasid aga. et kroon» langemisega

Asi olla niiwõvd täbaraks läinud,
koonduse liidrid kardawad, et terme nende
erakond wõib 'krooni 'kukutamise tõttu um
mikusse sattunud poliitikaga häwineda.

Sellepärast, kuidas seisukorda päästa?
„AinaK «Sits olla eU «eel rahapress,

langes ka tarwitaja ostujõud, see wiimane on
ikkagi hinnamääraja. Siit oli tulemus, et põllu-

fee o« uusi rahasid liikmele lasta.

mees odawa krooniga neid tulusid ei saanud, mida

Kuna wabariigj walttsus ongi juba asunud rahu
trükkimisele, siis on tooltifitse wirmane samm tera
walt esile kutsunud teokamat lahkheli koalitsiooni

lühinägelised trooni saatuse määrajad lootsid.
Kõige walusamini tabas siin asi osmritke-koondus
lasi, kes teatawasti kroonikukutajate esirinnas sam
musid ja juba pea paar aastat selleks agiteerisid,
maalides Valijaskonnale roosilisi pilte odawa kroo

ni foonil. Tagajärjed on aga nüüd sootu wastu
pidised. Nagu juba eelmises numbris kirjutasime,
on maameeste meeled nüüd nii üles kruwitud. et

asunikkude-Loonduslaste liidrid ei julge palju
enam oma roolijate keskel liikuda, kõikjal lan
geb neile kaela etteheiteid ja süüdistusi.

rühmades. Jääb see lahkheli kindlasti püsima jn
ka asunikud-Äonduslased oi loobu endi ultiinaatu

mist, siis wöib tõsiasjaks saada, et keskerakon
nal tuleb endale uut liitlast otsida, see on, tn»

leb walitsuse kriis. Igatahes praegu meeleala
selles suunas süweneb Rge tugemaStt, mis ühtlasi
tõestab, et suure suuga „rah«mÄiku" keskerakonna
lubatud uus majanduspoliitika on osutunud suu»
reks nulliks."

Äälgede segamine.
Jiaondus tahab inflatsiooni, kaid ei taha sette eest
vastutust kanda.

pealt wastutust ära wveretada oma prae
guse ummikusse jooksnud poliitika eest.
Teada on ju näiteks, et koondus ja tema
seljataga seiswad ärirmgid tahawad krooni
weelgi alla wiia. Nüüd aga kirjutab leht
ilmsüütult, et ega nemad, koonduslased,
polewat tahtnud inflatsiooni. Seda tahta
teised. Ometi kirjutas „ Maaleht" juba
25. aprillil s. a., et «ainuke pääsetee raha
juurdetrükkimine". See on ju selgem kui

Qmalajal raius Lomrdus km rauda pree
miate wastu, nimetas neid silmapetteks
j. m. Nüüd aga öeldakse samas lehes, et
on ikka tavwilifud küll need preemiad.
Sellega näitab koondus weel, et ta mitte
midagi ette ei suuda näha. waiid tagant»
järele tark on. Nüüd on ta sunnitud waS
tutahtmist tunnistama, et põllumeeste ka
gudel oli õigus, kui nad preemiaid nõudsid.
Rahwale pole tarwis niisuguseid lühi
nägelisi inimesi, kes riiklises elus midagi
ette näha ei suuda, nagu seda on koondus

selge.

lased.

Koonduslaste häälekandja „Maaleht" on
kibedasti ametis jälgede segamisega, et oma

küsimus.

Krooni langus ja talude hind.
Maa wäärtus ei tõusnud. Selle tõttu ei saa ka Maapank
oma hindamist kõrgendada.
Mitmelt põllumehelt on tulnud „Kaja"
toimetusele kirju, milles küsitakse, kas nüüd
krooni langemise järele ka Maapank was
tawalt kõrgendab talude hindewäärtust.
Mitmedki põllumehed, kellel on warematel
aegadel rohkem wõlga talule tehtud, on sel
lest huwitatud, sest kui Maaank hindaks
talusid kõrgemalt, siis saaks ümberlaenüsta
misel wiia rohkem wõlga Maapanga alla.
Toimetus pööras selles asjas selguse
saamiseks Maapanga Poole, kust järgmist
tähendati:

Mõnedki nurisewad, et Maapank hinda
wat talusid liig madalalt. Soe etteheide on
õigustamatu, sest Maapank ei saa kõrge
malt hinnata, kui ta seda praegu teeb- Kui
Maapank hindaks kinniswarasid kõrgemalt
kui nende eest müügile mineku korral mak
setakse. siis ei saaks pank üldse tegutseda,

Walga maawalitsuse
esimees lahkub.
Penine Malga maawalitsuse esimees
Kari Ruus kawatseb lahkuda omalt kohalt,
et asuda ametisse Tallinna Maapanga

waid peaks lvarsti oma uksed sulgema. Et
Maapanga hinded wastawad tegelikkusele,
näitab see, et tänawu kewadistel oksjonitel
ei pakutud müügile minewate kinniswarade
eest sugugi rohkem kui nad olid hinnatud.
Krooni langemise järeldusel
ei ole talude hinnad sugugi
tõusnud, waid on jäänud sama
madalaks kui ennegi, sellepä
rast ei saa krooni langemise tõt
tu ühtegi talu kõrgemalt hin
nata, kui seda seni on tehtud.
Talude hindesumma oleneb suurel mää
ral talu tulukusest. Nii kaua km tulukus
püsib laadalana, jääwad ka Maapanga hin
ded paratamatult urada laks.

Nii kõlalvad Maapanga tegelaste seletu
sed selle küsimuse kohta- mis nii paljusid
põllumehi huwitab.
Nagu kuuleme esitab ta oma lahlumis
teadaande juba lähemal ajal, nõnda et uue
maawalitsuse esimehe walmnne wõib tulla
päewakorvale juba laupäewasel Malga maa
w-olikogu koosolekul.

K. Ruus on Malga maawalichuses ame
tis oluud kümmekond aastat.

Reedel, 23. juulil, teewad E. ü. T. Liidu

esimees, sekretär ja instr. k. t. ringsõidu Muhu

ja Saaremaal, et nii öelda «linnulennult" tut

H}älk põletas talu maha.

wuneda Saarte tuletõrje ühingute seisukorraga.

Tuli Noseu ia Ko. labora
tooriumis.
Kösknäda-lal kella V2S parku tekkis tuli
Tallinnas, Merep. 15 ajuva Rosen ja Ko.
piiritusewabriku laboratoormmis, kus ana
lüüside tegemise juures süttis põlema gaas.
Tulest saadi jagu koduste abinõudega
kahju ei sündinud. Tuleõnnetusest teatati
ka linna pritsimajja, kust lend salk wälja
sõitis, kuid kohale jõudes oli hädaoht juba
mööda.

Wolaa laewa kapten
mõisteti surma.
Moskva, 25. juulil. Kõrgemas kohtus
Jaroslavlis oli arutusel laevakatastroof. mis
leidis aset 9. juulil Wolga jõel ja kus uppus
98 inimest, nende hulgas 56 naist. Kõbus lci
dis kapteni Andrejewi katastroofis süüdi
olevat ja mõistis ta surma.
Nagu süüdistusaktis öeldud, sõitis reisijate

pargas „Tshetvertõi" Jaroslavli sadamast wäl
ja jõge mööda ülespoole 9. juuli hommikul.
Kapten Andrejev võttis Pardale mitte vähem

kui 3VV inimest, kuna normiks oli määratud ai
nult 118. Pargasega sõitsid peamiselt töölised

linna lähedale aiatöödele. Raske koorma all
vajus laev nii sügavale, et mõnedki reisi,ad
laeva serval lohistasid vees oma jalgu. Neli
kilomeetrit sadamast eemal sõitis pargasest IS.

hedatt mööda puksiirlavw. Lained panid par

gase vaaruma, sõitjad sattusid paanikasse, tor
masid ühele ja teisele paole, ja pargas keerdus
Suurem osa reisijaid päästeti, kuid

Pikseõnnetus Kodasoo wallas.
Piksepilv käis kolmapäeval üle Harju
maa ja tekitas ka tulekahjusid. Eelmises
lehes teatasime, et Mälk lõi Wiimsi mallas
põlema talu lauda. Rüüd tuli teade, et
Kodasoo Mallas on wälgulöögist tekkinud
suurem tulekahju. Haavakannu külas Põ
les maha Julius Hin n 0 talu elumaja
ühes kõrvalhoonetega, mis asusid kõik ühise
katuse all.
Pererahvas oli oma toas, kui käis äge
raksatus ja katusest tõusis kohe leek taeva
poole. Joosti ehmunult toast välja. Tuli
levis õlgkatuses kiirelt. Omal jõul kustu
tamisele polnud enam mõelda: asuti maja
kraami väljakandmisele ja loomade pääst
misele. Osa majakraami jäi siiski tulde.
Loomad jõuti laudast välja tuua. Tule
kahju kohale sõitis ka Kodasoo tuletõrje,
kuid päästa polnud enam midagi. Kõik
hooned põlesid maani maha.
Tules hukkus 3200 kilogrammi heinu ja
800 kilogr. põhku. Omanik hindab kogu
kahju 1500 krooni peale.
Hooned olid juba üsna vanad. Nad olid
kinnitatud „Eesti Llohdis" 750 krooni
väärtuses. Talu elanikud, kes jäid Puu
paljaks, asusid ajutiselt elutsema Haava
kannu endisesse kõrtsihoonesse.

M« lii «mid laulaHoone põles maha, loomad päästeti ära.
Kolmapäewal kella 12—1 wahel, kui üle
pealinna ja ümbruse käis piksepilw sajuga,
lõi wälk Wiimsi mallas, Pärnamäe külas,
„Pärnamäe" talu. loomalauta ja pani jala
maid hoone leegitsema. Laut põles paari
tunniga tuhaks. Loomad suudeti talurahwa
ja naabrite poolt laudast päästa.
Mahapõlenud hooue katus oli õlgedest,
seinad kiwist. Püsti jäid suitseuud müürid.
Tallinnast käis kustutustööl liuna lendsalk.
Elumaja asus küll põletva lauda läheduses,
kuid tuul juhtus olema soodsast küljest ja
ei kannud sädemeid elumaja poole. Alla
tuult oli heinaküün, mis suudeti tuletõrje
abil päästa.
Pärnamäe talu kuulub Andres Pärna
mägile. Kahju suurus oli esialgu sel
gumata.
Nõutakse Kassari mõisa kontroll-hinvamist.

Wiimasel Ketna wallawolikogu koosolekul

tehti wallawolinMude poolt ettepanek, et _tw|-

Logu pööraks põllutööministeeriumi poote soow>
awakdusega, ct Putkaste Kassari alsunduses wöe>

takse ette uus kontrotlhindamdne. Ettepane»
lukciti wallawoltkogu poolt tagasi.
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MM oma noifliooo Mutis.

Rahwas on mures.

Krooni kukutamine Pidi muutma Eesti Paradiisiks.
Nüüd on kogu maa kirumist täis. Koondus ei tea, miS
peale hakata.

Jiuhu wü& meid pcaegme poliitika ?
Kõige raskem on inimesel ära kanda
Msugune seisukord, kus tal mingit kind
tust pole selle kohta, mis tutewik toob.
Wisuguses hingeliselt raskes seisukorras on
Meie rahwas sellest silmapilgust peale, kui
Mõimule sai J. Tõnissoni walitsus.
Rahwas ootas, et luuakse walitsus kind
late põhimõtete järele ja öeldakse, mida
tahetakse teha. Selle asemel nägime aga

Mis see siis nüüd on? Kas haikalade
isu on esimese saagi tõttu kaswama hccka?
nud? Kas tahetakse Eesti rahwas paisata
inflatsiooni keerisesse ja sisemistesse rahu
tustesse? Nii küsis ehmunud kodanik, ja
keegi ei suutnud talle rahustawat Mastuft
anda. Ametlikke seletusi, mis inflatsiooni
kawatsusi eitawad, muidugi keegi Peale se
niseid sõnamurdmisi ei usu. Murega waa

.mingisugust salapärast kombineerimist, kus

datakse sellepärast tulewikku.

tasude ja Mastutasude abil lapiti kokku
praegune koalitsioon. Mida aga teha kaWatseti, selle kohta ei lausutud sõnagi.
Salapärane, täis ootamatusi, nagu oli
J. Tõnissoni walitsuse loomine, nii on ka
tema tegewus. Peale mitmekordseid truu
dusewandeid kroonile, wöeti kätte ja kuku
tati see ilma pikema jututa. Järgnes ük
sikute rikastumine ja laiade
hulkade kibe pettumus.
Tõusis kohe piinaw küsimus: kas on
koondusasunikkude ja keskerakonna selja
taga olew pankrottmeistrite ringkond nüüd
juba rahuldatud, wõi hakkawaö nad krooni
Meelgi allapoole suruma? Arwesse Mõt
tes seda sahkerdamise 'Maimu, mis on alu
seks praegusele koalitsioonile, tuli karta
kõige pahemat.

Ei saanud aga õieti lvaibuda weel esi
mene ärewus krooni pärast, kui juba järg
nes kõmuline sõjalaevade müük ja aja
kirjanduse teated selle müügi weel kõ
mulisematest üksikasjadest.
See pani jahmatama isegi paljusid walit
suse oma pooldajaid. Kujutage ikka ette:
maailm on täis segadusi ja rahutusi ja just
selle silmapilgu walib J. Tõnissoni walit
sus, et maha müüa meie tugeMamad sõja
laewad.

Laowade müük tabas masendawa hoo
bma rahwast, kuid egas sellega weel kõik
Wi polnud. Wvilitsusele enesele lähedal
seiswad lehed hakkasid äkki rääkima, et kai
mas on ettewalmistused krooni teistkord
seks allawiimiseks.

Nii olemegi wiimase paari kuu jookW
ühest üllatusest teise liifjniub. Dahest tM
dub isegi, et nagu meelega tahetakse pvoo
wida, kui kaua õieti rahwa närwid wastu
panemad. Saetakse ja saetakse yMde kah
lal. Meeleolusid nagu «i tahetakski lasta
rahuneda ja hoitakse inimesi uute üllatuste
ootel alaliselt pinswil.
Ms sellega kätte tahetakse saada, ei
toa, kuid see on igatahes kardetaw mäng.
Meie rahwa kannatus on küll suur, kuid
siiski mitte Piiritu. Seda ärgu praegused
wõimumehed unustagu.

Meie majandusime seisukord on raske,
kuid J. Tõnissoni walitsuse ajal on inimes
tel niisugune ebakindluse tunne, et see
kuidagiwiisi ei s<m soodustada ettewõtlih
kust ja plaanikindlat ülesehiwwat tööd. Ei
wõi ju teada, et avwestused, mis täna teh
tud, ei paisata homme segamini mingi
walitsuse ootamatu sammuga.

Walitsuse ja xcchwa wahel on tekkinud
tihe umbusalduse õhkkond ja ei ole min
git jõudu, mis suudaks usalduse praeguste
wõimumeeste wastu uuesti jalule seadida.
Nüüd tuleb eriti selgesti nähtawale see
needus, mida kannawad omaga kaasas po
liitilised ülejooksikud, sõnamurdjad ja luba
duste unustajad. Neid Piirab üldine üsal
damatus. Neist hoitakse eemale. Praegune
walitsus ei ole see, kelle peale wõiwad ko
danikud lootusega üles waadata, kui kriisi
raskused neid tihedamalt haarawad.

B. Tõnissoni walitsnse sammude taga
järjel on rahwa seas märksa suurenenud
rahulolematus. Kohati omandawad need
meeleolud wäga käreda ja rnMselt eba
soowitawa kuju.
Kas selle üle on meie praegused walit
sejad järele mõelnud?
Wäljastpoolt wavdates tundub, nagu ei
annaks walitsus omale seisukorra tõsidusest
mitte küllalt selget aru. Praegu on aeg,
kus tuleks täie jõuga ottewalmistusi teha
ülesannete lahendamiseks, mis endaga kaa
sa tootvad sügis ja talw. Selle asemel aga
loeme lehest, et rngiwanem on erilise hu
wiga kiindunud Kadrioru lossi ümberehi
tamist. Üks tema ministritest on mõne
nädalase „töö" järele puhkusele läinud ning
käib lehtede teadetel mööda maad kaudu
ringi, korraldab koonduse „legionääride"
spaleeris seismist ning terwituseks käe
tõstmist.

Sellest ei tundu küll mitte, et Toom
peal rahwa raskuste pärast wäga mures
ollaks. Hoopis selle wastu: tundub mõnu
sat suwitusmeeleolu.

Kõike seda waadates haarab teadlikku
kodanikku mure omaenese ja terwe Eesti
rahwa saatuse pärast. Mis saab meist nii
wiisi? Koondus korraldab barett-mütsidega
poisikeste paraade, ostab ajalehti kokku,
paigutab oma mehi .direktorite kohtadele.
Kuid ega see kõik raskustes siplewat ko
danikku, eriti aga meie talumeest, ei aita.
Ei, see näitab ainult, et üks poliitiline
kildkond on vahwa raskuste arwel otse
õitsele löönud, mõnuleb ja paraaditab.
Mure haarab kodanikku kõike seda nähes,

kuid ta ei kaota siiski weel pead. Sellest
kõigest peab üle saama ja saadakse ka üle.
Küll tuleb aeg, kus ka praegu
sed walitsejad peawad rahwale
aru andma oma tegude eest, ja
siis ei aita enam ükski wigurdamme. Rah
wa otsus nende kohta saab olema karm.
N.

Tläited, kuidas nad waletautad.
Weel mõni «ädal tagasi koondus-asunikud

kumehe-le tema saaduste eest kindlustatud 50% 4i«e

muud ei rääkinudki, kui et kroon tuleb kukutada,

siis pidid kohe kaduma majanduskriis ja kõik

hinnatõus ja isegi kanamunade hinnad olcwat
nüüd tõusnud. See Mk on tühi lori, sest iga ta

muud raskused.

lumees teab, et ta praegu oma saaduste eest mi-

Kroon kukutati ja ühes sellega kaotati koondus

dogi rohkem ei saa kui enne, maid saav mitme

laste poolt ära ka põllufaaduste wäljaweo pree

saaduse (nagu näiteks munade) eest isegi wähem.

miad, sest koonduse seletuge järele ei pidanud mid

§a kõige selle juures saab ta nüüd odawaid
kroone, mille ostmoõime on HÄga madalam

enam tarwis olema.

Nüiid on maarahvas sattunud palju raske
masse seisukorda kui enne ja nüüd on kogu maa
kirumist täis. Nüüd neab igaüks koondusi, et see
ajas krooni kukutamisega kõigi ostukaupade hin
nad kalliks, põllusaaduste hinnad ei tõusnud aga
sugugi.

Koondus taipab nüüd nähtavasti ka ise, et ta
oma poliitikaga rappa on läinud. Et oma nahka
päästa, on koonduslaste häälekandja ,Maaleht"
oma pillile teised noodid peale pannud. Ta kir
jutab nüüd: '
Mis puutub põllumajandusesse. sttS veab
konstateerima, et meie senisele walttsuse sam

mule ei tohi panna üleliigseid lootusi. BÕ%*
liite krooni langus annab põllumajandusele
küll väikest lisa tema sissetulekutes, kuid !te

lisa ei olle meie Põllumajanduse arengu»

kuigi suure tähtsusega oma väiksust tõttu.
Et senine samm koKuwarisvwa Põllumajas
duse üleschttamistks wõikõ uut hoogu anda,
see ei ole ntll põhjendatud millegagi.

Kas kuulete, mis nüüd koondus räägib. Nüüd
tunnistab ta ise, et krooni kukutamisest, mida ta

kogu aeg nõudis, pole põllumajanduseta
mingit kasu tulnud. Kui palju see aga
enesega kahju kaasa tõi kõigi ostukaupade kalline»

mise näol, sellest koonduÄased muidugi waikiwad»
sellest nad ei riüigi.

Rüüd peats Lill igale inimesele solge

et koondusasunikud on rahwast kogu
aeg kõige häbematumalt petnud ja
ninapidi medanud. Sellepärast ei wõi neid

Tüdine läbiotsimine kõigil caudteedel ja maanteedel.
Sga eeisiia ia sõitia peeti kiuni ta otsiti põhjalikult läki

ffleues 20 miljonit smmitSW?
Tabati Piirijookfikud.
Paari püsiva sest tabas piiritvalwe Irboska

Kääpa rin, kes läinud sügisel toälitsusekrisii

ber Tambowi vangilaagrisse, kust tal õnnestus
ki põgeneda. Ta läks ise piiritvalwesse, paludes
anda luba siia jäämiseks. Oma tvangiÄust seM
tas Kargalotv, et olnud metsatöödel, kus tööta»

Einbundile, milles teatas, et ta on nõus wastu
tvõtma riigiwansma kohta. Nüüd tuli «riigitöö:»

töötamist. Seda suutwat aga tvangid waid esi
mesed paewad, kuna leivapuuduses ei suuda

rajoonis ülepiiri tulija, kelleks osutus Mõru

maa, WSru walla Ncrwi Mast pärit oletv Eduard
ajal Mõrust saatis telegrammi riigikogu osimeeS

nem" Nõukogude Wenest, kuhu läinud salaja juba

kolme kuu eest. Selle aja kestel on toimitud

kümneid ülekuulamist,- ent otsusele jõudes, et te.

gu on nõrgameelsega, saadeti mees üle piiri

tuldud teed tagasi.

Samal ajal ilmu» ka Irboska rajoonis pii»
riäärsesse wene külla Äõukogude
wang, keS osutus dokumentide järele Fakuw
Kargalowiks, keS rttgrtvaStase töö parask
mõistetud eluaegselt sunnitööle. Ta on wene
kodanik, haritud inimene. Ta oli alul asum Aele
Mõistetud UuraliSse, kuid hiljem wähetati um-

takse tükitöö alusel nõutakse normi tvälja»

keegi teha tööd. Ent normi mittstäitjatel wä-

sööginormi tunduwalt mille tagajär

jel suvetvns wangilaagris on kaZwanad kohutalv.

suuraks. Tema arwates olla Praega poliitilisi
sunnitöölist Wenes üle 20 miljoni, ning neist
olla wähemalt 70% määratud surmale, kuna
vaske töö ja leiwapuudus tootvat wcvngÄaagri»
tesse kõiksugu haigusi. Kargaww on 88 a. tva»

na, näib aga wanemana. Kõigile palloeöM

waatamata ei jäetud meest Eestisse, sest tal pole
siin isegi ühtegi tutiatvat, waid ta toimetataÄse
neil päewil tuldud teed tagasi.

Hooaja laskespordi suurslindmus.
Rahwuswahelised laskewõistlused Soome, Poola, Rootsi
ta Läti laskuritena koos kaitseliidu meisterwõistlustena
Meie kaitseliidu algatusel korraldatakse
Tallinnas augusti kuus suured laskurwõist
lused, millest osa wõtawad ka Soome, Läti
ja Poola laskurid.
Wõistluised algawad 18. augustil kaitse
liidu palgalise kaadri laskowõisÄustega. Sa
mal päetval saabuwad Tallinna wälisriikide
laskurid. Soome, Läti ja Poolaga peebak
se 19. augustil rahwuswaheline laskewõist
lus, millel igat riiki esindab 5-liikmeline
meeskond. Warema katva kohaselt Pidi nen
dest wõistlustest osa wötma ka Rootsi ja
Leedu laskurid, kuid mõningate takistuste
tõttu see ei osutunud wõimallkuks. Selle
wastu lepiti kokku Rootsi Mtide liidu ja
Tallinna malewa wahel järjekindlate laske
wõistluste pidamiseks. Esimene wõistilus
peetakse 19. augustil korrespondent laskmise

teel küttide liidu Stokholmi lääni ja Tal
linna malewa wahel. Rootsi poolt oli ette
panek meeskonda määrata 25 meest, kuid
meil arwati 12 mehest küllaldaseks.
Ta llinn-Sto kholmi wõistlusele saadawad
mõlemad maad kohale waid oma kohtuni
kud. Rootsi poolt tulewad Tallinna küttide
liidu ülem kolonal Köwenberg, hovwi-

jäägermeister Odelberg ja kolonel
leitnant Drake. Wiimane wiiöis waba
dussõja päewil Eestis Rootsi waatlojana.
Kes sõidawad Stokholmi kohtunikena Tal
linna malewa poolt, pole weel selgunud.
ühel ajal vahwuswaheliste wõlstlustega
peetakse 19. augustil Tallinnas ülerMifi
kaitseliidu meistorwõistlusi ja wvistlufi la
hinglaskmises.

20. augusti suursündmuseks on EestiSoome maawõistlus laskmises, mida korral
dab .kaitseliit koos Eesti laskurliiduga.
Mõlema maa meeskonnas esinewad 22 pa
remat laskurit. Wõisteldakse 300-meetrili
sek distantsilt. Iga laskur peab 21/2 tunni
kestel laskma kolmest asendist 60 lasku.

Rahwuswaheliseil wõistlusel Eesti, Soo
me, Läti ja Poola meeskondade wahel kaS
takse 20 lasku lamades 300 meetrilt.
Kuuldawasti laskurkele korraldatdad
wastuwõtu kaitseminiswr ja kaitseliidu
ülem. WõiMuste eeWõõdega alatakse juba
wärakult. Nii suurt rahwÄwahelist laskur
peret ei ole TjallWas. wavemak kooS näh
tud. v V'• ' -

Vnemehed maal wälja Mistataksegi.
Rüüd mõned näited sellest, kuidas koonduse
leht teadlikult luiskab. K. Einbund rääkinud Wil
jlwdimaal, et meie põllumajandus õlewat poolteise >

aasta jooksul 2 miljardit senti kahju saanud sel- ,
lepärast, et meil omal ajal krooni ei kukutatud.,
Sellel K. Einbnndi jutul pole mingit põhja. Meie
põllumajandus on ränka kahju saanud küll, kuid'

selle kahju põhjustas hindade langus wä
listurgudel. Einbund aga seda ei
maid avwab, et süüdi on Mges krooni kurss. Rüüd
on kurss tehtud tema soowi kohaseks, eks nüüd

wõiks siis «Rk rahul olla. Müd aga Mk just
pettunud on, sest kasu ei toonud see ühelegi talu
mehele.

Aga meie ei tahtnud sellest rääkida, waid ai
ttult äramärkida, et koonduse leht pamch A. Ein
hundi seletustele hiigla pealkirja, et põllumajan»
lmS saanud kahju 2 miljardit krooni.
Nii liialdab koonduse leht kõigest sada korda.
Tema juures on see wõrdlemist wärke wale.

Edasi ükS teine sama iseloomustaw näide,
tõi teate, et Walga metsajuut Shein teeni,
hud krooni langusega 250 miljonit senti ühe ööga.
Koonduse leht ei mõista selle peale muud öelda,

kui kukub et Pätsi walitsus müünud juuti,
dele metsa odawa rahaga ja annud metsa wvoks week

erilisi soodustusi. See kõik on lori otsast
lõpuni. Pätsi walitsus pole ühelegi juudile

Samal ajal kui juba koonduse lehtki on suu
nitud tunnistama, et krooni kursi langemisest ei

odawa rahaga metsa müünud, waid need odawad

Müügid teostati Einbund-Kösteri walit»
semise ajal, kus ka need erilised weosoodus

koonduslane K. Einbund, kes kogudest koonduse
juure üle jooksis ja selle tasuks uuesti riigikogu

tnfed maksma pandi.

esimeheks waliti, maad pidi ringi ja räägid rah
wale muinasjutte neist sumtest kasudest, mida

tust, Kiki neid oma samme tulla teiste süüks

Koonduslasel jätkub nüüd aga küllalt häbema»
chama.

krooni kukutamine toonud. teatel on

Niisugused mehed, kel tõde ega ausus midagi

K. Einbund möödunud pühapäewal Kärstuas felo
tanud, et Looni langemise järeldusel olewat pA

ei maksa, juhiwad nüüd meil riiki! Tõesti häbi
on selle peale mõelda.
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3sattitiikide maianduskons

Berliin, 25. juulil. Tiiua kel 12 ulgus üldine läbiotsimine iõigil Saksi,
raudteedel ja maanteedel. Iga raudteerong otsiti põhjalikult läbi. Samuti peeti
maanteedel ja uulitsail kinni iga sõiduk ning sõitjad otsiti läbi. See aktsioon wõeti
ette salapolitsei käsul. Selleks mobiliseeriti kogu politsei, abipolitsei ja kõik rahwus
sotsialistliku erakonna rünnakrühmad. Otsiti põhjalikult läbi mitte ainnlt pakib, maid
ka reisijad ise. Aktsioon oli sihitud kommunistide ja teiste „riigiwaenlaste" ymStn. '
Wõimudel oli tekkinud kahtlus, et praeguse korra Vastased Saksamaal on loonud
laialise kullerite wõrgn üle kogu riigi.
Ntsiooni läbiwiimiseks tuli igasugune liiklemine katkestada umbes 40 minutiks.
See on kõige suurem politseiaktfioon, mis kunagi Saksamaal ette wõetud.
Berliinis elanikud olid alguses jahmatanud, sest ei teatud, mis on juhtunud.
Aktsiooni tulemuseks oli suur hulk arreteerituid. Arreteeriti nimelt kõik need, keS
paistsid läbiotfijaile kahtlustena.

duse märsked liiderid püttawad seletada. Aga wa
leil on ikka lühikesed jalad ja sellepärast koonduse

enam keegi kunagi usaldada, maid neid tuleb ko
helda kui poliMisi petiseid.

tulnud põllumehele mingit kasu, Md wärskt
sm WW mm Amlll.

endise krooniga wõrreldes.
Nii on olukord sootu teistsugune, kui seda koon

wecents peetakse
8. la 9. sept.
% Puhki seletusi konwereutsi ettewalmistuS
töödest.

Balti riikide majonduskanwerentsi ette
walmistawailt nõupidamiselt Riiast jõudis
kaubandus-tööstuskoja esimees J. Puhk
tagasi kesknädalal. „Kaja" esindajale andiA
ta neljapäewal lühikese seletuse oma reisi
tulemuste kohta:

Balti riikide majandusorganisatsioonide
neljas konwerents tuleb kokku R'l!aS 8. ja
9. septembril. Päewakorda otsustati
10 järgmist punkti:
1. Tolliunioon. 2. Balti klausel ja regio
naalsed kokkulepped. 3. Riigi wahelesega
mine eramajandusse. 4, Kolme riigi ma
janduslik koostöö. 5. Emissiooni ja kre
diidi poliitika. 0. Waluuta takistused.
7. Sotsiaalne seadusandlus. 8. Laewandus
küsimused. 9. Konwerentside alalise organi
loomine. 10. Konkursi- ja konkursiärahoiu
kokkuleppe korra Mustamine.
,Progressi sajand. '
Referentidena estnewad Eesti poolt kon
werentsil J. Puhk teemil „riigi wahele
Chicago kooliõprlahÄ, kes juba mitu kuub ei ole
oma palka kätte saanud, korraldasid suure meele
segamine eramajandusse" ja H. Schu l
moalduse, et sel teel juhtifa linnaisade ja awaliku
mann teemil „keskpankade koostöö wõv
arwamise tähelepanu oma raskele seisukorrale.
maiusi". Teiste päewvkorrapunktide kohta
Kooliõpetajad loiawad, et Chicago linn, kes praeon ettekanded Läti ja Leedu esindajailt.
AasekS ,MogreSft sajandi" maMmanäituseks au
Celnõupidamisel andsid iga maa esinda
ttab wälja sajad miljonid, peaks Magi leidma
möi mälust ka selleks, et kooMvetqjate tangiwamaid
jad
ülewaate oma maa majanduslikust
nõudmist taita.
arengust wiimase kahe aasta jooksul, mil
peeti eelmine Balti konwerents. Neist üle
waateist selgus, et koostöö asemel on Balti
tßeisija kukkus kUcconaiit.
piigid kogu aja üksteisest jär
kaselt kiirrongilt nr. 2, mis oli kella 3.4 Ü
jest eemaldunud. See on kurb nähe.
chal Tarku jaama sissesõidul, kukkus jaama lä.
heduseS wagunirödult läbi lahtise ukse raudtee
Konwerentsil tuleb kaalumisele alalise
kpaawi TartuS. Kaluri uul. 22 elutfew Rudolf. keskkoha loomine, kes juhiks Balti riikide
Toorem, kel murdus parema reie luu. Alla majandusorganisatsioonide ühiseid aktsioone.
kukkunu leiti kraamist mõödaikäijate poolt ja toh.

metall raudtee-ambulawsi. Ta oli teel Elwast
Tartu ja olnud ka miinaStanub olekuS.

Lõhkutv hobune Paiskas
naise kiwidele.
Mäe walla Woõpfit küla elanik Ewdoki
na Haron sõitis 24. skp. õhtul Petserist koju
poole, ent jõudes Bogdanowka mäejalale,
pistis hobune lõhkuma. Samas paiskus
wankor kummuli ning sõitja E. Haron kuk
kus peaga wastu kiwi. Kukkudes on
tal purunenud pealuu, ta toimetati kohe
maahaiglasse, kus haaw raskeks tunnistati.
Kaasas olem wäike laps jäi imekombel ter
weks.

Paljassaarel põles maja
maha.
Tallinnas, Paljassaarel süttis õöl wastu
kolmapäewa kella 1.40 ajal põlema maja
nr. 06, mis kuulub KopliS elutsewale Alet.
scmder PaiSbergile. Kui lendsalk ko
hale jõudis, oli maja jubq pea täiesti maha
põlenud. Tuletõrjel polnud enam päästa
Hoone oli elaniketa uus ühekordne laud
ehitus. Millest tuli õieti tekkis, on alleS

tOacg-ad puistautad
Jlatiweeet.
Alles hiljuti PaljastM Läänemaal, Paliwere

wallas suurem elukutseliste waraste jõuk. kes oma
alaliste Margustega sundis elanikke tundma oma

waranduse pärast tõsist muret. Kuigi tabatud
paigutati otsekohe trellide taha, ei näi Margused
siiski waibmvat. NähtawaSti on Palimere marga
poistele tegutsemiseks eriti soodus, kuna maata
mata politsei tntensiiwsele tegewusele ei suudeta
waraste tegutsemisele piiri panna.
Nii warastati esmaspäewal Orkse külas elut

sewalt Jüri Reitelilt 38 krooni raha, hõbe

taskukell ühes ketiga lv krooni määrtuseS ja 1 kg
suhkrut. Kogukahju 4848 senti. Lukustatud eluMajja tungiti elanikkude kodust äraoleku ajal male
wötmega.

Weski kAa „Wanasauna" talu elumajja wn

giti sisse akna purustamise kaudu ajal, mil intMesed wiibifid heinamaal. Wargad wiifid ära 7
krooni raha, ühe pistol-Srowningu kal. 6,35, 29
krooni määrtuseS sa pudeli riigiwiina. Taluoma

lüaiitsuse otsused.
Tolllalandus bensiinilt kaotati.
Eesti õlikiwi bensiini wäljawedawatele äridele>
pli waremimi lubatud samasugusel määral wäli«
sttaa bensiini tollialandnsega sisse tuua. kuiwõrh
Uod Eesti bensiini ckksporteerisid. Kuna nLÄd seul?

MX* enam wajadust pole, siis otsustas waliisus
selle tollialanduse ära Mta.

KvVktlepe teedeministeeriumi ja Balti
päästeseltsi wahel.
Teedeministeeriumi ja Balti päästeseltsi uahel

on juba mõnda aega Mmas kohtuvrotwss a.-l>'

.Meteori" pärast. Küsimuse lahendamine oa

jõudnud juba kohtupalati.

Nüüd on teedeministeerium ja Balti päästeq
selts kokkuleppe saawutanud. Wastawa kokkuleppe
alusel teedeministeerium annab üle Balti päästes"

totslle «.•!._ „Meteori". PääSteselts kannab kÄk
kohtukulud ja tiHub ministeeriumile 25.000 kr.

Hinnaalandust raudteel...
Walitsus lubas 7. aug. Tallinnas korraldata
wale gaafikaitse instruktorite kursusele sõitjaile,
samuti üleriMikut gaidide ja skautide kongressist
osaaoõtjaile, tagasisõidul raudteel 50% hinnaalan
duse maa eest, mis on Me 50 km.

Wastuwlek kodakondsuseta Venelastele.
TaAu Uspenski kogud uise preestrile N. Pae
wekile ja diakonile A. Dmitriewile ning Nisõ ko
guduse preestrile P. Panowile kui kodakondsuseta

isiku tele lubas walitsus ametit edasi pidada. 1?
juulini 1954. a.

Auto jäi ronaile ette.
Narwas asuwa UuÄküla raudtee ülesSidu koe

hai pidi neil päewil Õhtuse Tallinna—NarwG
kiirrongi alla jääma auto, kuid tänu autozuW,
MmawerelisusÄe, hoiti SnnetuS ära. Sõidu,
auto U—l 97 õli sõitmas kella 8 paiku Uuskülas
linna. Jõudnud raudtee ülesõidukohcvle, tekki?
auto roolis rike, esirattad ei kuulnud enam
na ja sõiduk weeves hooga ülesõildu teest kõr»

Wale, roobaste tvahele. Umbes 25 minuti P&.

rasi oli oodata Tallinna-Narwa õhtuse kiirrongi

läbisõitu sellel liinil. Põhjalik pa-vandus sõt«
fuli juures oleks nõudnud liialt kaua aega.
seisukord oli kriitiline. Kiiresti töötades tu.uk
raudadega suutis autojuht sõiduki keret toll.'
tollilt nihutada auw roobaste waihelt uuesO
teele ja tõugata ta hädaohtlikust kohast eemaltz'
kuS wöis alata rikkiläinud masina smrandamist.
Mõne minuti pärast mõõdus õhtune rong.

Trotski Nõukogude saadi
kuks Hispaaniasse?
Pariis, 26. juulil. Trotski toiibib praegu
Rayats (Puy de Domesi departemangus). Ta
jsäwa-t sinna ainult lühikeseks ajaks.

Kuigi Trotski ise seletas, et tema peatusel
Royat'B ei ole mingit poliitilist tähendust, W

neldakse kõwaSti eelseiswast lepitusest Trotski,
ja Stalini tvahel, mida sobitawat toäliskomissar

Litwi n o w, kes praegu samaS kohas terwist,
parandusel tviibib. Pariisis ilmuw Wenc pagÜ.
laste leht „Wosroshdenie" arwab teadwat, et
Trotski ja Litwinowi kohtamist on ette walmiS
tanud Nõukogude delegatsioon maailma majan,

duskonwerentsil. Kui lepltusest saab aSja, siis
Trotski, stlmaS pidades tema Hispaania olude

nik August Birkenfeldt hindab oma kahju

tundmist, nimetata-wat wist esimeseks RSukogubU

Widriku Nla „Tammi" tallu tungiti sisse

ajal olotvat oodata Nõukogude walitsuse tunnus?'

3755 sendile.

suursaadikurks Madridi, sest lähemal,

rehealuse kaudu, kust warastati sularaha 4260 sen

tamist Hispaania poolt. Hiljem Trotski tahe?

ti, bvomtrittg kal. 6,35 20 krooni maärtuses, 4
pakki Paberosse ja tubakat. Kahjukannataja Prii

kui ühendriigid tunnustawad Nõukogude wali«)

dik Lindal hindab waraStatud asjade määr
tust 6750 sendile. - - - -

tawat määrata suursaadikuks

sust. .

>T * a t ai»"
surnud:

ViiSkop Kuke foiimne teekond.

Isa on küll surnud, aga «ma
elab meel.
Kirstupanek lõpeb ühise koraaliga. Wäljas on
Mva pime. Puusärk ja kirik jääwad rahwale mva
tuks kella üheteistkümneni. Teiste leinajate hul
gas paistawad silma ka

£aofunn6 VirifufiifM maeti kettadehettna
ia vafüoatmsveii Vaatel.
Pildil osa piiskop Kuke
matuserongist. Ees
sammuwad assessor
Kapp, konsistooriumi
abiesimees dr. Masing
ia assessor Warik, tei
'es reas Walgamaa
waost Lauri ja teine
emast Pärnumaa
praost Grünberg, kol
mandas reas Lääne
praost Haller ja Tallin
na Kaarli koguduse
õpetaja Sommer.

kaks ap.-Sige:»su Vaimulikku,
tõenda jt.
Nad tahawad öelda paar sõna kaasa kadunule
Viimasele teekonnale, et järelhüüdeid aga täna

ei öelda, siis lubawad tulla järgmisel päewÄ
matusetalitusele, kus nad saamad oma soowi täita.

Reede hommikul oli kirik awatud
kella 9—KH rahwale kadunu waatamiseks. Jni

mesi käis palju. Üliõpilased pidasid kogu aja
puusärgi juures amvalwet. Siis hakati tegema
ettewalmistufi matusteks.

Piiskop Kuke puusärki
panek.
Piiskop Kuke põrm wiibis kuni neljapäewa
õhtuni Narma maanteel asuma erahaigla surnu
kambris. Väljakuulutatud kama kohaselt Mi ta
neljapäewa õhtul kell 8 sealt ära wiidama Toom
kirikusse, kus kell 9 Mi olema puusärki panek.

Leinarong liigub maitselt ilma
muusikata.

kooli uul., Kaarli uul., Kaarli puiestee, Waba.
dufe puiestee, Kentmauni uul., öiiwalaia
S.-Juhkentali uul., Roosi uul., Kaarli mana kal«
mistu.

Kalmistul pääseb haua lähedale reserveeritud
kohtadele ainult pääsmetega.

Haual

lastakse poolde Vardasse. Toompea lossi esine
Austatakse leinamärkidega. Järelhüüeteks sõna.
somvijaid oli juba neljapäewa õhtuks registreeri

toimetab matusetalitust assessor J. Warik. Tema

järele panewad tolm korda mulda ja ütlewaL
piiblisalmi praost A. Kapp, ülikooli dekaan prof*
Rahamägi, praostid ja õpetajad.

Nagu jüngritel oli suur igatsus selle järele,
kindla meelega nüüd raskel ajal meel meie keskel.

Kui möga tahaksid sinu kolm wäikest
poega pugeda isa hõlma alla
marjule, kuid puusärk, milles sa oled, on selleks liig
kitsas, et teisi sinna enesega kaasa mõtta.

Toomkirikus asetatakse lahtine puusärk altari ette.

fiiletäie tulipunaseid lilli.
Suletud on su suured tõsised silmad ja kinni
pigistatud su peened huuled. Sa olid tõsine rsa

Oma kõne aluseks mõtab prof. Rahamägi Jee
suse jüngrite sõidu tormisel Genetsareti järmel.

Ametliku korra järele algab tel 1 leinajuma.

et Jeesus oleks ühes nendega. Nii möga tahaksime

Rahmast seisab tee ääres murdu. Aegapidi
tõuseb leinarong Kaarli uulitsat Mi Toompeale.

Orel mängib. Kostawad tasased laulukoori he
lid. Teenistust peab prof. Rahamägi, kes kadu
nuga elus nii palju koos töötanud, isegi ta laula
tanud ja tema kaks poega ristinud. Rahmast on
kirik tungil täis.

Reedel, kell 1 lõunal algas
Toomkirikus piiskop Kuke
matus.

paneb pärja. Riigilipp Pika Hermanni tornis

tud 20.

ka meie, et sina kadunu oleksid oma rahuliku ja

Toomkirikusse, kuid peeti siiski kohasemaks ta sän
gitada kalmistule.

ma kõikide kirikute kellad, helistatakse IH tuirdi.
Rongikäik kalmistule liigub järgmiselt: Toom»

ja ilmub matustele terwes koosseisus. Riigiwanem

umbes 40 waimulikku mustades mantlites malge
kaelasidemega ja musta ametmütsiga. Omapära
ne pilt.

Maetakse, nagu warem teatatud, kadunu
Kaarli manale surnuaiale. Oli kaalumisel, kas
mitte teda, kui esimest Eesti piiskoppi, matta

Tallinna, et osa wõtta piiskop Kuke matusest, kes

Vabariigi walitsus katkestab
koosoleku

Kui neil oli lõige suurem häda käes, siis nägid
nad korraga Jeesust kõndiwat tormisel järwel.

Mulda sängitamisel lastakse kaitsewäe korra
kohaselt tema auks kolm kogupauku.

oli tema isiklik sõber. Praegune Läti piiskop on
alles ametisse õnnistamata ja sellepärast temal
piiskop Gumerus, kes Kuke õnnistas piiskopiks, on
saatnud kaastunde telegrammi. Matuste ajaks

Puusärgi järel läheb abikaasa, toetudes wen
na W. Kuljuse käfiwarrele. Siim on ka lapsed ja
teised sugulased. Siis tulemad konsist. adipresi
dent de. Masing, assessorid Kapp ja Varik ning

saadab leinarongi kaks kompaniid
sõdureid ja kaitsewäe orkester.

sor praost A. Kapi poolt. Leinajumalateenistust
laulmvad laulukoorid. Järelhiiüded on kirikus.
Kui Musarki wälja kantakse, hakkawad helise,

Võimata ametliku esindajana tulla. Soome

kõrwale.
Matusetaliwsest

Et kadunu oli omal ajal ka kaitsewäe õpeta»
jaks rindel, siis

lateenistus piiskopi asetäitja konsistooriumi asses

Reedel saabus ka endine Läti
piiskop Jrben

Reede lõuna ajal
maeti Eesti ew.-luteri
usu kiriku esimene piis»
kop Jakob KM Tallin
na Kaarli koguduse lal.
mistule õpetaja
Toompea kirikus mõt
fid osa peale omaksete
riigiwwanem J. Tõ
irsson koos kõigi waba
.ngi walitsuse liikme-tega, riigikogu esimees,
Mi endine piiskop Jr
de, Soome piiskopi
Jngmani esindaja, Ees
ti ap.-õigeusu kiriku
mitropoliit Aleksander
kõrgematest kaitsewäe'
lastest kindralid Tõnisson, Tõrwand, Jon
son, kolonel Pulk, kolonel Raudwere ja tei
sed, kõik maakondade praostid ja hulk wai
mulikkc ametrüüs. Pärgi oli kohale too
dud umbes Lv.
Peale leinajumalateenistust ja järele
hüüdeid kirikus, kus esimesena sõna said rii
gilvanem J. Tõnisson, riigikogu esimees,
kaitseminister ja wäliMlalised, liikus pikk
leinarong Toompealt alla läbi linna Kaarli
koguduse surnuaiale, kus kadunu asetati
maamulda. Leinarongi olid kõikjal jälgi
mas suured rahmahulgad.

s.

Sinu kallis abikaasa sai sinna panna ainult

maa poeg, kes uskus Eesti iseseiswusse, kes ehitas

isefeiswa rahwa kirikut rahulikult ja kindlalt, mil
lise meele oled pärandanud ka oma poegadele.
Rii on sinu noorim poeg 4-aastane Aadam öel
nud, kui temale seletatud, et isa on sinul nüüd

Piiskopi põrm puusärgis.

Rahmast oli palju
uulitsatele kogunud, kust kadunu põrm Mi läbi

snt.; kostmised 15 fnt.; lahjad 12 snt.

wiidama, juba tund aega enne määratud tähtaega.

Pullid (eluskaal alla 400 kg): Rammusad

Mlmaelspordi lalajtroosiline laugus.

Eriti pahu oli rahmast aga erahaigla ees ja Vene

18 strt.; keskmised 14 snt.; lahjad 12 snt.

Lehmad ja härjad: nuumatud 18 snt.;

turu ümbruses, nõnda et ratsapolitsett oli tegemist

keskmised 15 snt.; lahjad 10 snt.; praak 8 snt.

RiklemiSteede lahtihoidmiseks.

Aasta esimesel poolel oli munade ufälfawedu 20 peats, suucem mullasest, nüüd

Surnukambris

pottides, kummalgi pool Z küünlajalga, igaüks kol»

me loitma küünlaga. Kuus üliõpilast peawad au»
malwot. Ruum on sedawõrd kitsas, et peale puu
särgi mahub siia meel paarkümmend inimest ela
mute hulgast omaksed ja lähemad kaastöölised
ning sõbrad. Ametnvendadol, kes ilmunud mus
iades ametmantlites ja mütsides, tuleb wäljaS
'odata.

Ärasaatmist toimetab Kaarli
kog. õp. Sommer.
Kadunu lesk tuleb täpselt kell 8 kolme poja ja

«maksete saatel. Poisid, kellest kõige manem
Jaak alles 8-aastane, Raatan seitsme ja Aadam
neljane, on riietatud hallidesse palitutesse, lesk

saetud üleni lemalooriga. Surmawaikus. Pal
roetatatse. Õpetaja Sommer loeb paar laulusalmi:
(Laulmine haigemajas häiriks haigeid) «Ma olen

mõilu: saanud ja jõudnud rahule". Oma saatÄõ

nt rajab ta ap. Pauluse Aetusele: „Mina olen
head wõitlust wõidelnud, Ma olen oma elukäigu
lõpetanud, olen usku kinni pidanud."

Piiskop Kukk oli tugew sammas

Lambad: eksportlambad (elusk. 15—50 kg)

Munade wäljaweo alal on toimunud
õige halbaennustaw pööre käesolewa kuu
jooksul. Munade eksport on jäänud juuli
tuul keskmiselt 35 protsenti Vähemaks kui
see oli möödunud aasta juulis. Senini on
aga aasta esimesel poolel olnud munade
wäljawedu 20 protsenti suurem mullusest.
Tagasiminek on alganud krooni kukutamise
päowast ja langus kestad kogu aja edasi.
Praegu juuli wiimastel nädalatel on muna
de wäljawedu jäänud juba nii wähe
seks, mida waremail aastail
üldse pole nähtud. Käesolewal nä
dalal näiteks saadeti Välja ainult 700 kasti
mune, kuna mai-juunikuul oli nädalane
wäljawedu kestmiselt 4000 kasti. Mõõdu
nud aasta juuli lõpuga Võrreldes on käes
olewa nädala munaeksport 05 protsenti
jäänud wähemaks. See on kohutawalt suur
SNees lämbus
foanfrl all.

meie kirikuelu juhtimises ja edendamises. Sõja
mäe õpetajana jagas ta mlimast lohutust haawatud

ja merest tühjaks jooksnud Eesti wabadufe eest
wõitlewaile sandareile.
Remoilutfiooni suitsus ja tuulte pöörises ehitas

ta Eesti nchwale Jumala altari, mis aegade
möllus oli palju kannatanud ja tumestunud. Tuli
easke aeg, kiriku ja riigi mahekorra selgitamine,
nii et sellest mõlemal oleks kasu. Oli see korda
saadetud, siis aglas uus põhjalik töö, kiriku fist
mise korra kohandumine moodsale ajale, kiriku ja
koguduste kodukorra Väljatöötamine.

Piiskop Kukk on head mõitluft
wõidelnud.

Ta luterlik Välimus, mis inimese silma jä
rele otsustades, eluaastaid lubas Vähemalt 80,
on suikunud warkselt juba warem Viimasele une-

U, nii nagu tema kadunud ema suigutas oma
Väikest Jakobit hällis magama aastaid tagafi.
Palwet peab õp. Hasselblatt ja õnnistab omak

seid. SiiS kruwitakse puusärgile raske kaas
peale. Aiõpilased kammwad puusärgi ruumist

Välja. Tiin wötawad S praostit ta oma ma
hele ja wilwad surnuwankrile.

õnnetu# 9tav)va jõe kaldal.
Narwe jõe ülemjooksul, wasakul kaldal,.
Skarjatina küla kohal, leiti reede warahom
mikul kella 3 ajal kaherattalise waukri (kaa
riku) alt surnult Kose wallast, Pustõ-Konetst
külast pärit Nikifor Jwani p. Kolm, 58 a.
wana. Wankri aisade wahel lebas hobune,
jalad püsti. Loom elas, ei saanud aga omal
jõul püsti tõusta.
Nagu arst ülewaatusel kinnitas, tuli
surm lämbumisest.

N. Kolm oli käinud Narwas asju aja.
mas. Neljapäewa õhtul asus ta koduteele.
Narwa jõest tuli tal parwega üle sõita. Las
kudes jõe järsust kaldast alla parwe poole,
läks wanker ümber. Mees ei jõudnud ras
ket wankrit pealt ära tõugata ja lämbus.
Sündmus wõis aset leida õhtul k. Il) paiku.
Wankri juurest leiti tühi denaturaadi Pu
del. Arwatawasti oli sõitja õnnetuse ajal
ka wiinastanud olekus.
Wastie-KuuSteS

Leinarong liigub Toomkirikusse.
Kogu aeg helisewad kirikutornides leinakellad.
Toompeale jõudes helistatakse kadunu mälestu

põles mets.
Wedurisäde süütajaks.

kiiwris ja Mkonnas juht, kaks samasugust Marit

Tartu—Petseri raudtee ääres WastseKuuste walla piirides süttis 86. juulil kella
9—lo ajal hommikul mets ja kuiw rohi põ
lema. Tuli häwitas raudtee maa-alal rohtu
120 ruutmeetri ulatuses ja mõne üksiku
männi, riigi maa-alal häwines 0,10 ha

tttuwab meel pukis.

männimetsa.

seks ka ap. õigeusu Toompea kathedrali kellasid.

Rcljahobuse rakkes surnuwankri
ees kantakse leiualooris Eesti üliõpilaste seltsi
kippu, kuhu kuulus Vilistlasena ka kadunud kiri

tajisht. Iga hobust suukõrwalt wiib mustas

27 snt.; Keskmised 25 snt.; lahjad 22 snt.

85 snt.; nuumatud (eluskaal s<>—Bo kg) 27 snt.;

See on koonduslaste krooni kukutamise tagajärg.

jaga „PiiSkop Jakob Kukk. Issand sinu kätte
annan ma oma waimu". Puusärgi ümber lilled

Wasikad: Nuumatud (elust, üle 40 kg)

oa aqa langenud §ala 65 peots. alla eelmise aasta taseme.

lebas kadunu musta riidega Ae löödud puusärgis,
mille peatsisse kinnitatud hõbedane plaat pealkir»

Mullikad (elusk. 120—300 kg.): Nuumatud'
16 snt.; keffmised 15 snt.; lahjad 13 snt.

tagasiminek. Kui kroon juuni lõpul lange
tati, siis jäid maainimesed ootama krooni
kulutajate koonduslaste poolt lubatud suurt
hinnatõusu. Preemiate ärakaotamisega ei
parawenud aga hind sugugi. 14. juulist ala
tes langes munade.hind isegi madala
male kui ta oli enne krooni ku
kutam i s t. Seega said põllupidajad
odawaid sente weel w üheni kui enne kalli
mat raha. Tagajärg oligi see, et paljud
põllupidajad loobusid munade
müügilet o o m i s e st ja wäljawedu
HMas wähenema. Nähtawasti ei hinnata
enam munade eest saadawaid wäheseid oda
waid sente niigi palju, et see tasuks muna
de kokkutoomise wastumõtupunktidesse.

Munaekspordi katastroofilise languse
Vastu peawad eksportöörid ainukeseks abi
nõuks preemiate uuesti sisseseadmise. Eks-

portööride keskbüroo esitas neljapäeva!
põllutööministrile märgukir
j a, milles tuuakse ette armud munade wäl
jmveo kiire wähenemife kohta peale krooni
langetamist ja endiste preemiate ärakaota
mist ning ühtlasi palutakse kaaluda wZima
lüsi preemite uuesti sisseseadmiseks. Muna
eksportöörid wäidawad, et kui wõile tahe
takse hakata mõnesugust toetust andma, siis

ei tohiks munaeksporti seal juures mingil
tingimusel jätta halwemasse seisukorda.
Munade hind ei tõusnud.
Reedesel munahindade noteerimisel põl
lutööministeeriumis jäeti maksma eelmise
nädala hind, mis on olnud maksew juba
14. juulist saadik. Selle noteeringu juures
on raskemate munade kümme 22 senti, kesk

mised munad 20 senti kümme ja kergemad
munad 18 senti kümme.
JCaa&ahiuuad aina

Tuld käisid kustutamas ümbruskonna
tuletõrjujad pritsidega.

Arwatakse, et tuli sai alguse mööadsõit
nud kaitsewäe soomusrongi wedurist.
Aa&ees hävitas tali 2
taluhoonet.
Aakre wallas süttis põlema Leesi ku ta lu
elamu, mis seisis ühise katuse all rehega,
ja põles maani maha. Tuli kandus üle ka
teisele hoonele, milles asus tall ja ait.
Kuna tuld hilja märgati, ei suudetud hoo
neid kustutada.
Kohale ilmunud kohalik ja ümbruskonna
tuletõrjed suutsid ainult teisi hooneid
kaitsta. Suurem osa majakraamist ja talu
inwentarist suudeti Päästa.
Hooned olid 4500 kr. eest kinnitatud.
Tuli tekkis arwatawasti reheahjust.
Tulekahju puhul protokolli sai enesele
üks Tartu taksoanto juht, kes tõrkus Nõu
gu tuletõrjujaid kohale wiimast.
Waras konstaabli korteris.
Kolowere rajooni konstaabel Alfred
Sammeti korterisse, mis asub Maidla asun
duses, tungisid wargad sisse ja wiisid ära
20 krooni raha. Ülekuulamisel langes kaht
luse alla sama walla elanik A. Turu, kes
end hiljem ka Marguses süüdi tunnistas.
Turu wõeti politsei poolt wahi alla.
Loodetaw ilma laupäewal, 29. juulil.
Merel kõwu, maal keskmisest kokani lõunaZaarte tuuli, muutlik pilwitus, päewal kohati äi
köse- ja hoowihma, temperatuur 12 kraadist öösel

kuni 26 kraadini päewal > "

keskmised 22 snt.

tõusevad.

Sead: (elusk. kuni 80 kg) 50 snt.; lchasead
(elusk. 80—140 kg) 51 snt.; raswasead (elusk. üle
140 kg.) 50 snt.

b) lihe (hinnad näidatud ühe kg lihakaal»

Dohta).

Pulli l i h a: rammus 26—38 snt.; keskmine
23—26 snt.; lahja 16—23 snt.

Lehm a- ja härja l i h a: Nuumatud 26

32 snt.; keskmine 23—26 snt.; lahja 18—23 snt;
praak 18—19 snt.

Mulli ka liha (tapak. 60—150 kg.): nuu.

matud 27—33 snt.; keskmine 23—27 snt.; lahja
18—24 snt.

Wasikaliha: nuumatud (lihal. üle 30 kg)

45—49 snt.; keskmine 43—45 snt.; lahjad 38—43

snt. _ _ .....
Lambaliha: Eksportlambad (tapal. 10—

25 kg.) 60—68 snt.; nuumatud (tapal. 25—40 kg)
85—55 snt.; keskmised 45—52 snt.

Sealiha: noored (tapal, kuni 60 kg) 65—70
snt.; lihasead (tapak. 60—110 kg) 66—71 snt.;
raswasead (tapak. üle 110 kg) 65—70 snt.
Weiseliha hinnad lõdwenesid wähesel määral.

Pakkumine keskmine. Suurt hinna tõusu ei ole
ette näha.

Wäheste pakkumiste tõttu tõusid wasika- ia
lambaliha hinnad kuni 10 senti kg-lt. Wasika liha
hinnad avwatawasti jääwad püsima, kuna lamba
liha hindades kõikumine wõib efile tulla.
Sealiha hinnad endised. Lõdwenemist ei ole
ette näha

Börftkomitee andmetel on järgmiste kaupade

hinnad jälle tõusnud: (klanibrties endised hin.

saaiekawa.

nad):

Kodumaa tvabrikutes wälmistatud Puuwilla
ne riie „Bjäs" nvtto 49,5—62,5 senti (45—56 f.)
meeter, puuwillane riie „Mitkal" 36,5—47,5 sen
ti (36—45 s.) meeter.
Pesuisoada (kodumaal walmistatud) 9—9,50
Dr. (8—8,50 kr.) 100 kilo.
Tisinkwalge wävwid 58—60 s. (55—60 senti)
kilo.

Silikat kiwid 40 kr. (37,50—30 kr.) tuhat

tükki.

Põllmnaiandussaaduste
hinnad.
(Börsikomiteea etmndxxxxxxelx))))).s)) ddd
(Börsikomitse andmetel.)

Wili. Wiljast on praegu weel müügil ai

mtlt toidukaera, otri, rukist ja nisu ei ole. Kae
rcvd matsakad 12 kr. (10,50 kr.) 100 kilo.

Pühapäew, 30. juuli.

Tallinn 298,8 mtr. 10.25 jumalat. Toom

pea kirikust. Jutlustab õp. Uhke. Lõpuks helipl,
12.30 H. Welberg: Hoonete wärwimine. 13.09
põllumajanduslikke teateid. 13.10 lõunane konts.

Juh. R. Palm. Ork.: Keler-Bela: Csokonatz
awamäng. Lehar, potp. op. ..Sinimazuur". Me
Dowell, Nõiatants. C. Franck, Aeglane tants.
Meyerbeer, Tõrwikute tants nr.l. Micheli, Suud
lus-serenaad. Dimitriescu, Rumeenia fantaasia.

Bossi, Sarmantne tvalss. Holzmann, Marss.

17.30 kohtunik Rutherfordi kõned. 17.30 „Truu
Jumal (eesti keeles). 17.45 sama kõne wenekee

les. 18.00 „Jumalan waltakunnan perustami
nen-ihmiskunnan pelastus" (soome keel.). 18.15

„Guds fiende organiserar sig" (rootsi keeles).
18.30 helipl. 18.45 päewauudiseid. 19.00 Kiril

Kartulid. Eksportkar tullid 2,50—3 kr. 100

lotot mandolinistide kwintett. Jones, fant. op.

Piimasaadused. Kodumaine Schweitsi juust
1,25—1,30 kr. (1—1,25 kr.), eksportwõi 1,13 kr.

lause". 19.30 lugemistund (J. Tõnson). 20.09

kilo.

kilo.

Liha. Sealiha 71—72 s .(70—71 s.), loo

ma liha 26—34 s. (32—40 s.) kg.
- Kanamunad alla 50 gr. 18 s. kümme, 50 gr.

eksportmunad 20 s., 55 gr. 22 s., 60 gram
mil ised 24 senti kümme.

Klambrites on eelmise nädala hinnad.

Tapaloomade ia liba turg
Tallinnas.
Hinnad 22.-29. juulini 1933. a.
a) elusloomad (hinnad näidatud ühe kg

eluskaalu kohta).

Pullid (elusk. üle 400 ka):: Rammusad 13

..Geischa". Drigo, walss. Kasabianka intermetso
„Kuldkingake". Pessard hisp. pitshikato ..Ando

konts. Juh. R. Palm. Ork. ettekande möödunud
nädala kaunimaid palasid. Wahepeal esitab wiiu

lisoolosid Rostislaw Merkulow. 21.00 ilma
teade ja ajanäitaja-õiendus. 21.05 konts. järg.
21.30 wana tantsumuusikat helipl. 22.15 mood

sat tantsumuusikat dancing-rest. „Meri!lubi"
(John Pory ja tema ork.).
Esmaspäew, 31. juuli.

Tallinn 298.8 mtr. 14.30 helipl. 15.15 tofc

lismaist päewauudiseid. 15.30 ajanäitaja-õiend.
20.00 konts, helipl. 21.00 ilmateade ja ajanäif.õiendus. 21.05 kodumaist päewauudiseid. 21.29

dr. Mäe: Inimene tahab elada. 21.50 koM«l

heliplaatidelt.

.AiirMa T«atttfo"

,A

Ditrilt.

Me ilaantaal Tapa fefftooli ümber.

Eile õhtul Pidi olema linnowolikogu koo»;
olek 3 punktilise püewakorraga.

Millal saab siin kord rahu mana?
dades erilist tähelepanu onesetapmisteile ja
T<«pa keskkooli ümbert ei taha kaduda ise
sugune sära. Oli see alles möödunud aas romantilisele roimale, mis leidnud Tapa
tal, kui haridusministeeriumile esitati pi keskkoolis aset lühikese aia jooksul. ScW
fem märgukiri koolis walitsewa olukorra naft kckme kurba lugu teab owalikkuS möö
üle. Wiimõsel Tapa linnawolikogu koos dunud õppeaasta raamides.
Kuiwõrd linnanõuniku seletus keskkoolis
olekul, mis toatawasti õige skandaalseks
kujunes, toodi ette jällegi asjaolusid, mis, walttsewa olukorra kohta kaalutp ja õigeid
kui need wähegi tõele peaks wastama, koo järeldusi tegew, on muidugi iseasi, kuid
igale kövwalseisjale tundub, et Tapa kesk
lile äärmiselt halba warju heidawad.
Süüdistustega esines linnanõunik H. El kool on kujunenud õppeasutiseks, mille üle
lisson. Tema seletustest Mõis wälja lu ja üntber alatasa midagi peab käimas ole
geda rohkem kui pöörast koolis walitsewa ma, ja alati just isemaigulist.
Tapa keskkool on sattunud wSi-matusse
olukorra kohta. Lirmawaliitsuse poolt nõuti
lähemat ettekannet linnanõunikutt. Mi olukorda. Wastawad asutused peaks hoo
mane selle ka koostas, ja ühtlasi soowib, et litsema, et korra selle õppeasutuse itmbU
fee saaks hariduÄni-msteermmile efitätud ka rahu majja tuleks. Kui tuuakse ette
alusetuid asju, tuleb nende algatajaile suu
juurdluse toimetamiseks.
Omas ..ettekandes" toob H. Elliss-on kovw pähe panna, on aga teisiti, siis tehtagu
mitmesuguseid asjaolusid, muuseas pühen- ka sellest wastawmd järeldusi.
Soeni (ogata* mnwslob laula.
Dartu Mifaali laulukoor homme Koerus.
Koeru koguduse majandusliku ja waimlise. elu
arengus wõib märgata Paari wiimase aasta jook

fut pidswat edu. Koguduse majanduslik Mu

kord on jõudnud r-ahuldawani. Kuid ka waimlist
elu on Müt-ud jõudu >möüda mõjutada ja Mwen
dada, ja ka siin wvib -märgata terwenemist, mid/l
ka tähistab koguduse liikmete ff. o. kohustusi kor
raldanute) arwu järjekindel kaswamine.

Eriti rõhku on pandud laulule, millel kahtle

mata on -mõju kodudes hea waimu loomiseks ja

taAoatamilfeks. Koeru kogudus armastab laM

ja tahab laulda. Noortele on au aSjats olla T»
audu-je laulukoori leekmeid ta ka fiUtoifelc

kele ajale waatamata ilmnev triti noorte ÄÜM

Dwlt tahe: käia kooS ja laulda t rõõmuks entMe ja kuulajaile.

See annab tänapäewa inimese üldise waimlise

lageduse juures ometi hea tunnistuse hingelist
fifustlsest ja weel äratamata jõududest.

Hiljuti peetud koraali pühal oli wöimalus

Kohus töötades murdis oma jalaluu Rein
Kruusberg. K. toimetati Tallinna rawimisele.
Raudteejaama tuletõrje korraldas neljaPäewa hommikul häire. Häire läks korda.

Mnedal rukis lõiaatud.
Ambla põllmnehe kiri.
Ambla ümbruskonnas hakkab heinatöö lõpule
jõudma. Warajasemad heinwle minejad ongi ju

ba lõpetanud. Heinasaak eelmise aastaga wõr
reldes on umbes 30% Vähem. ' Wähem oli jaak
eriti niisugustel «madalatel heinamaadel, kus ke
wadel toest peal seisab, kuid tänawu !puudus juur
west täielikult, ning Wlm rikkus neis kohtades ro

hu juure ära. Dänawu Miti hein suuremalt

õsalt alalise tööjõuga ära teha, Vähem Päiwilisi
heinalist Palgates. WHmased wihmad Pikendasid
fa rukkilõikuse algust, kohati on juba küps, min
dakse täna-homme fisse. Jäneda ümbruses kõrge
matel liivamaadel on juba mitmetel rukis lõiga

tud. Suwiwilsjade seisukord params Vihmade
tagajärjel tublisti, juwinisu, mis Ambla ümbruses
pea igal Pool tänawu wilevsa pMne ja juba kui
wama oli löönud Parailes ka weel tublisti ning ei
jäegi kõige Viletsam. Hilisemad maaodrad alleS
loowad, ning «neist wõib kannis head loota, jäid

,Fnult Vähe harwaks. Mõnes kohas on juba
Värsked kartultdki laual. Kui wihma weel' tuleb
siis wõib kartuli saak tulla hea.

Alliku kroonikat.
Retla koolimajas käiwad praegu uue õpeta
jäte korteri ehitustööd. Wallal tuli seni mõnele
õpetajale wäljaspoolt üürida.

ühe õpetaja määramisega Torilt Retla ei ol

ha Retla lastetvanemate hulgas rahul. Tahe
fakse, et kohale jääks senine õpetaja A. Wähl.

kuulda koguduses laulu e-dendamijeks tehtud töö

Kogutakse selleks allkirju.

juulil on kogudusel, lauljail sa juhteil wõtckalgs
kuulda tnntud ja tunnustatud koori laulu ja tvöi

sel ajal siin Vargused hoos. Hiljuti Varastati

K. Tekkol heinamaal köies oletval hobusel päitsed.

kooli laulukoor „Eantante Domino" kirikus kell
Ml koWert-jumalateesiistulse, kus esineb ka so

tis ümberläinud ristikheina koormat ja Vigastas
seejuures selja. Mees peab mõneks ajaks „puh

wilja Üsna head laulu, ent pWa-päewal, 30.

mälus ka õppida. Nimelt korraldab Tartu Ali
listina pt. Kopli-Wegand. Seal pakutaHe head

laulu, söst „CantaNte Domino" on Wseda hääle
mgtchaliaa ja wiimistütud -tehnikaga koor, kes
esStgte kestel korraldatud kontsert rwgreiludel
õa alati saanud hea hinnangu ja tunnustuse osaUokS.

Wõib uskuda, ei Koeru koguduse liikmed kj selle
lauluga oahuil on ja seda htndawad.

Wargused hoos. Allikul kurdetakse, et Viima

Wigastas selja. Allikul eluts. A. Worst tõs

kusele" jääma.
Põllumehe ülewaade. Heinatöö hakkab lõpule

jõudma. Saak on aga Väike. Loomatoidu puu

dust on karta eriti Wäljaotsa talunikel kellel Va
he metsaheinamaad. Seepärast renditi Väljast
heinamaid ja tehti kahasse, kuid ka seda oli Vä

he. SuVenisu kannatas eriti põua all. On ise

ai nisupõlde ümberküntud, et rukist peale teha.
Ka juurwili, ja just naeris, on Väga Vähe saak:
tõotaV.

Mmels«-Mw« (Mm* ja mured.
Ruktihakch wüliichel. Kurgis tveSkt Wssh. AHG

Mm «MMhfi nWL yttiiini* nwfr M
Itgi,

Et ilmad ciiamatt jaolt ilplqd, hakkad h«bt
Juba
wal-miS
saama» ainult
Wsemad
liruw»
oiimaseiv
wihmatftd.
ÄrrtoiSl
Web ise
ÄtW
äga hädasti. Loomad tSutvab toäM nälaa
jääma, ei kaSwa ju pAdichel em niitudel hä
dal, lõi! on nii Till pAennd pasta».
Rußs lvalmtb filamdWawatt ja täesollotoa
rädala lõpuks on arwatawaSK mõnelgi mehel

«aguS. Wimmss w-ihmaga Kahusid söödikus ja

WuV hgAchvad salli haljendama. Aga õuntest
Selle «st on mets marjadest rikas. - Obi

mMvkaid pohkeSit ja niisama ka mustikaid. AiMk mõned lavmed eided et lÄoe nende walmi-

Mtst qpftrtat wald lorjatvad nad juba haljast
Mast ata. ÄIS käinud isegi Turi turul laupUMrS. Aga keS toorest marja tahad, pidanud

bukkihakid tväljall.

Täbar lugu on aga tsvajaihwatusega. Kuvg
ja weSki, sritnurga jähuwabrik, seDcch ja tead

mata millal ta 'käima hakkabki. Sest jpeslM
daja, C. R. Jakobsoni lesk. ei jõua nnudsÄ IrW
ajal, wavastatud rihmade äsemÄe enam MM
vSta. Kuuldawasti kaotab ka mölder oma lei
toa, sest proua lubanud la selle tahti krffa.
Mae weSiNe on HMva teede tõttu Va wõimcM
pääseda.

Ometi ükskord on hakanud ka Wahmoeve

sillaotsa täitmise asi nWkuma. WähempcvAmni.

sel anti töö wabja Jaam WarkevÄe 199.SSV A.

eest. Ometigi üksloÄ» saab see «põrgu aul",

magu rahtoasuus nimetama halatud, täidetud,
Dus igal kewadel lädikäijad uputada said.
iPikmetfa tuletõrjujad walmiStatvad hoolega
traditsioonili.ss smwepeo wastu, missugune pü

hapäeval, 30. juulil, Soome midu ruumis Mii
mis korraldatalse. LootuSte kohaselt kujuneb
see ümbruskonnas fnursnndmusels niihästi et
tekannete kui rahwahnlga poolest.

Aiad «n tanawu õuntest lagedad. Kuiwa

Dewadega parkisid putukad õied nahka ja sõid
»fa puid isegi lehist paljaks, nn et pooled aiad

Möödunud puhapäeSval pidi Pöikwa koore

joamaS ümbruskonna piimatwj-awle piimreccha
Matsetama, aga katkestati, sest avwed näitasid

üllatatoalt suuri hinnawahesid. Mõnele mäk
(tk üle 8 Isendi pinna kilost, luna teine kahte
sentigi ei saanud. Kuulda saades, et arwete
segiajäjaks kohalik koorejaama juhataja, pidi

tes ilmaski wigasid polnud ja erapooletu oli ta

la täiesti. Ms ta tõik las oli sats wõi sant, ju
hatuse liige wõi lihtsurelK. see piima vaswa
proiseM peal-: mõju ei awaldannd.
Nii need lood siin: ühel mure teisel vöõnt
ja MM roos pÄe «Mata.

»PISSMt". SRmtattttnte palee" selt
simajas. Suwemuustkat lödt akna.
Suwine Äesklemine on haaranud oma hõlma

Tapagi. Ega suwitamine Tapal eriline luksus

oma istumise tqsaznnda ootamatult ühe Korra
wörra madalamale, lest wolikogu Koosoleku saal
asub just hädaohtliku lae peal.

ega kalleid kortereid kõik hinnad nagu harili

Igal aastal korraldatakse lühiajaline ujumis
kursus. Ka tänamu keeb töö Kursusel instruktor
Top manni juhatusel. Agarad õppust wödma on

Olgugi rabane ja rohune, puudub pehme, soe

Gpordiwäljal õhtuti pühendatakse pesapalli
saladuste awastamisele. Pidewält harrastatakse
aga Võrkpalli, kuid erilist tasapinna tõusmist pole

olegi ei siin ole suwituSmaHa, ei kuurordihmdu
kult. Seda ongi mõned suwitajad tähelepannud
ja lajewad endale nüüd Tapa kliima hea mait .ta. Elektrijaamast allpool asub Tapa „,plääjh".

Liiw, aga karastawat wett on külluses. Sellest see
tulebki, et kuumades ilmadel on kallas mõlemalt
poolt tihedalt suplejatega palistatud. Mõned hel-

Zitawad lootust, et nüüdsel ajal, mil läbi ja läbi
ffniwad linnad muutmvad «merikuurordeks", pole

wist kaugel aeg, et kord hädaabitöõlistega wee
takse Niinemäelt Peent kruusa ja olge lahked

milline „PIäGH"! Laksu pealt on Tapa supellinn
kõigi mõnusustega.

Pühapaewiti korraldatakse mõni lõbusõit, kas
autodel wõi raudteel kuhugi järwe wõi mere äär

de. Juhtub olema ilus ilm ega siis ka sõitjatest
puudu ole.
Suwist pidu-waikust kasutab haridusselts oma
saali korrastamiseks. Kõik oleks wäga kena, kuid

peale remonti pole saal kull enam eriti wõluw.
Oli saalis ennegi rida poste, kuid nüüd lisatakse
lae hoidmiseks weel kaks posti kesk saali. See
olewat ainuke abinõu, sest muidu on karta, et

tväikejsed poisid ja tütarlapsed.

Mrgata.

Smvemuustka, sellest on Tapal igal survel kö
neldud, kuid kõnelustest laugemale pole saadud

raha Puudub, ühel õhtul noormehed omal alga
tusel lõbustasid muusikasõpru, kuid kahjuks jäi see
ainult korraks. Nüüd õhtuti esitatakse kodust tant

sumuusikat Mi akM ja publik kasutab sellegi

kuulamise wõimalust jalutades edasitagasi akna
ees.

Kindel on, et Tapa warsti saab omale tväge

wa muusikariista kiriku orel wälmib täielikul
kMI. Orel tuleb kõigiti moodne sa ajakohane,
wng juba 1. augustil wõiwad tapa lased kuulda
selle Pillide-Pilli wägewaid helisid.

Jalgratturid hingawad Tapul nüüd kergemalt
nüüd wöib kasutada ka kõnniteid sõiduks, tvä
hemalt kohtades, kus uulits korrastamata, ühest
mõttest peaksid nad siiski loobuma, nimelt liigsest

kihutamisest. „W. T."

Volikogu ühel ägedal koosolekul peab langetama

Jtingi iimbet Jäcuiamaa.
Ambla endine postkontori ülem uppus.
Ambla end Postkontori ülem A. Ewart, kes
oli nüüd Sondas postiametis, uppus 22.
.skp. Sonda järve. E. oli Amblas kümme
iond aastat, olles muuseas ka piimaühingu
kasscchoibsaks. Tal tekkis kassas puudujääk,
mille toeÄlitega kattis. Shirantidel tule.
wab vekslld nüüd muidugi välja osta. E.
Ml sl a. toana. Leinama jäi teda abikaasa
sade lapsega.

Kaeb raudtee weojaoskonna juhatajaks
Mavaja tuleb 1. septembrist Walgas seni sa
«Ü kohal tsmizmd K. Rode.
Aoartepüha Amblas. Ambla kogudus kor.
sgkdab ?. aug. noortepüha. Kirikus on juMalatoenisius, millele järgneb kirikla aias
kworte pidu mitmesuguste ettekannetega.

Naitemüügi Liutsalus korraldab homme
wketõrje Wng.
Ramma võrkpallis võidukas. Karmul
»>atud võrkpalli võistlustel võitis Karinu

2. meeskond Pähut 20 (15:2, 15:7), Ram
ma Walastit 2.0 (16:1, 16:2), ja Karinu2.
20 (16:8, 15:11), Walasti Pähut 2:1
(15:8, 8:16, 16:1) ja Karinu 2. Walastit
2 :0. Nii wli esikohale Ramma, teiseks Ka
rinu 2., edasi Walasti ja stis Pähu.
Koeru koguduse nõirkogu koosolekut pee
takse homme.

Näitemüük Piibes. Piibe maanaiste selts
korraldab homme end. härrastemaja juures
näitemüügi.

Lindudel rohkesti poegi. Piibe ümbruses
on märgata, et lindudel rohkesti poegi. Põle
sugugi üksik nähe, et põldpüül 30 poega.
Ringihulkuvad koerad hävitavad aga palju
linde.

Lahus leiti kulda? Lahu küla all ole
vast Rööderi heinamaalt talvetee äärest on
suure raudkivi alt kaevamist toimetatud.
Rahva jutu järele olla siia vanasti kulda
maetud. Kohapeal arvatakse, et kullakast ka

rematel aegadel oli tähendatud koht weel hullem,

sest puudusid ju sellal Nii pakkus

Viimase suurema sõja „Põhja-sõja" Vältel a. 1700
f-1721. „«Sõjasaana" raba ümbruskonna elanikÄe
kui ka nende Varandusele, loomadele kaitset. Nagu
teamad kõnelda Vanemad inimesed, olnud seal ka
Väiksed majahütid „jaunad" ehitatud, ja Võib ar
wata, et see ka rabale nime andis. Alul wõis see
nimi olla „Söjasauua", kuid see on raskemini hääl-

Al ölaMuköse ,ning metjaft tehtud "põld
nime.

Weel praegu teatadje kohta jõel, kus asuyud
«veski, millega jahmatatud teri. Ja kohtki kannab
täna-päew „Wa«na meski aseme"nime.

Praegu inimesed liiguwad rahulikult töötades
neil radadÄ, kus manadel aegadel oldi alalises
kartuses, et Vaenlane wõib nende asukoha teada
saada. Niisama tarwitame nimesid ega tea aima
tagi nende päritolu ega tähendust.

Laske passitamine Sakel.
Naabrid heinamaa tee kraawi Pärast kaklemas. Pere
mehed tülitsesid, sulane lõi pussiga. J Pärnrk haiglas,
P. Limberg ja A. Oja wanglas.
Kesknädala õhtupoolikul sai Kuie külas ga, kuna Limbergiga ühes olew tema päewa
raskelt pusfitada „Mõlli" talu peremees tööline Aleks. Oja äkki pussi haavas ja sekle
Jaan Pärnik, 67 a. mana.
ga Pärnikule haawa lõi. Stoilist oigades
Kohapealt kuuleme sündmuse kohta järglanges P. maha. Esimest abi lttüafaanule
Vist: J. Pärnik oli heinamaal tööl. Peale andis Järwa-Jaani jsk. arst dr. Rosenfwin,
lõunat kella 3—4 wahel, olles söömas, nä kes tegi korralduse mehe Paide haiglasse
gi ta, et naaber P. Limberg tema heinamaa saatmiseks.
le tuli ja kraawi kinni ajama hakkas, mis
Maahaiglas selgus, et Pärnikul 6 sm.
heinamaad lädistawale teele teekäijate talis pikkune haaw pimesoolita kohal. Haawast
tamiseks kaewatud. Selle kraawi pärast oli olid soolikad wäljas umbes 5 mtr. pikkuselt.
naabritel juba mõni päew tagasi Mi olnud. Õnneks olid aga need terwels jäänud. Haig
Pärnik läks Limbergi keelama. Arenes las paigutati soolikad jälle tagasi. Kui need
sõnawahetus. Limberg lõi Pärnikut kaika- funktsioneerima hakkamad ja infektsiooni ei
järgne, jääb mees ellu. Haaw on aga siiski
raskeks tunnistatud. Pärnikul on ka wa
rem tulnud kalelusi üle elada. Rii on tal
üks silm wigane, kaks korda käeluu murdeid
olnud jne.
Konstaabli poolt wöeti P. Limberg ja
A. Oja wahi alla. A. Oja wabanes alles
hiljuti wanglast. Mõlemad anti kohtu-uu
rija korraldusse.
Pudemeid Agerist.
Ageri küla asub Albu walla ..sopis", ning wõö
rale tundub, et seal elatakse äärmiselt rahulikult
päewast püema ja peost-suhu. Kuid kui Ageri elu
lähemalt maadata, siis on näha, et seal on olu roh
kem, kui mõnel suuremas külas. Olgugi, et ühte
jagu Ageri raimast hüütakse „Ageri Mustlasteks*,
aga ega nad sellepärast mustlased pole, nimetatak
se toda mäikekoha küla nii ,/peene" nimega. Külas
tehakse mabal ajal seltskonnaeluga tegemist, asub

kohaks on agerl astel koolimaja. Talmel „ tehakse

näitemängu", õpitakse moodsaid tantse jne. Et
saa jätta neid suuri küla iseloomustuse jooni ka
nimetamata. Wist ei ole kogu lävwamaal teist
niisugust peretütart, kui seda on siin ühes talus.

Koeru kirik. Whcvp., 30. sskp. f. %\l p. kont

sortjumalateenistus Tartu ülikooli ?»g. laulu
koori „Cantante Domino" korraldusel. Soolo
lauZjana esineb pr. KoPli-ÄLiegand. Jutlustab

See talu asub külast 1 klm. kaugusel. Neiu ei mõt
legi jalgsi ega jalgrattaga minna, maid istub oma
käesolewal Wabel ostetud autosse ning „ muris
tab ja uristab" enne tükk aega ning „sõit" lähebki

stud. theol. K. Tiedt. Laululehed a 10 senti.
Pichap.. 6. aug. kogudusse laslepuha jumala
teenistus.

Paide kirik. Pühap., 30. skp. k. 11 h. jumala

Lähemal ajal surnuaia püha Sillaotsa surnu
aial.

Mma kivik. Whap., Ä>. stp. nh. surnu
aia Püha. Jutlustab õp. G. Perlt.
Paide C. E. Wngus Pärnu uul. 4ö, täna,

küla poole. Waewalt on Ageri küla meestel tee

Austria printsess abiellus.

äärsetest wiljadest midagi loota, sest sõidukid leu

Austria keisri Franz Josesi lapselapselaps printsess

kaks wenda kelle wahel suhtub igapäew ikka mähe
litalt üks lahing, olgu siis kas kiwide ehk kaigaste
ga. Wõõras ei mõi ju nende waheke segada, sugu
laste asi, las teewad, mis tahwad.

Stephanie vou Windischgraetz, 24 aastat wana,
abiellus Pariisis krah» Merre d'Alcantaraga.

Pildil noorpaar pärast laulatust.

dawad tvahel teelt kõrwale. Samas elab ka

«laup., 29. skp. Ew. Kr. wabakoogaduse mandolii
nide koori koosolek. Algus k. 3 õhtul. Koosolekul
laulullehed.
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Üles leitud, sest näha on kiwi all neljanurge
line ase, kus kast olnud. Mõni aasta tagasi
wõeti ka Wahuküla karjamaalt kiwi alt mi
dagi wälja. Ka olla Wibe „Tagametsa" ta
lu krundil suure kiwi alla Rootsi ajal kulda

maewd.

Ringi läbi Tapa.

muutus soodiks-lheinamaaks. Kuid nii mõnigi sei
napalulase heinamaa kannab praegu „Põllusmaa"

Kiriklikke teateid.

köster.

seas olgu märgitud, et Sögeli ajal piimaartve

Võimalik hõlpsam läbvpW. stnjd piõped Msjstd
tagasi kui õlid fftttix ftdflat ühtejärgi Vihmased
siis saadi läbi Vaid juuri waewu. Muidugi Va

ju seal Arawete tuletõrje ühingu osakond. Kesk

aadressil, kelle karuteeneks meierite wahetust
tuleb pidada, paljugi tulist ja paisu lendu. See
aga kütis, et temale pärÄ õieti tehtud, km ligi

selle toodangu tvõime tugowasti langes. Muu

tult pehme ja westse alaga. Dänawu Põua tõttu on

Ku olewat waremailt pika sõja-wttel seal kõrgemad
arumaad põlluks tehtud, kuid hilem rahulike aega
de saabumisel, mil ka hädaoht i vähenes gjult

saab.

teenistus oreli ehitustööde tõttu kirikus pestakse
«vennaste koguduse Pakwemajas. Teenistust peab

M kr. lMma lohta luu» makseti. Mine tea
ehk on õigus ka. Kui ta tänawu omale pare
maid piimalehmi on muretsenud, luna mõni
aasta tagasi tema karjauuenduse iagajäujel,

datmv }« muutus hiljem praeguseks „Eõjasaau>a>kS".

i-innnnnnnnr inmnnnnrn innnnonmooo

see mõnegi kibeda sõna alla neelama. Ka lubati

Me endise Türi piimaühingu juhatuse liikme

Rabad olid wanqsti pelgukohtadeks waenlqse

eest. Oige lähedal Seinapalu külale asub n. n.
„Sõjasaana" raba, mis on piiratud läbipääsma

Remont Paide elektri
jaamas.
Elekrit juba tulewa kuu algu-pvolel?
Paide elektrijaamas käib juba mõnda
aega remont. Sünnib see peamiselt katla
juures. Loodetakse, et töödega enne ette
nähtud tähtaega Kva-lmis saadakse, ja linn
wast juba tulewal kuul aigu-poolel elektrit

Mk koju wgajst tooma ja sigadele södtmg, pole
nondekogi hästi maitsenud.

Sõjasaana tuba mlneroituff.

Albus tabati wargad heinaküünis. Kõr
wenurga külas, kui R. Kirmanni pere oli
heinamaal, leidis K-i 8-aastane Poeg tuppa
Mnnes wõõra mehe eest. Ta jooksis sellest
isale teatama. Peremehe koju jõudes oli
wõöras kadunud. Ära warastada polnud
rutuga muud jõudnud kui 56 senti raha.
Tagaajamisel saadi küünist kätte wenelased
tvennad Aleksei ja Wassili Aleshkinid. Nad
tunnistasid end wargnses süüdi ja anti po

käesoleva teadaande ilmumise päevast järgmiste talude maadel:
Järva maavalitsuse Vodja ja Mäo talud.
Vodja asunduses A. Danneri, A. Öömanni,
H. Trükki, J. Sammeli, I. Luisti, O. Edebergi,
K. Palli, A Sammeli, H. Liedleini, K. Lugna
ja V. Vessarti maa aladel.
Keelust üleastujaid võetakse kohtulikule vastutusele.

„ISrwa Testaja"

litsei korraldusse.

Jänedal wahistati neiu. Jäneda af.
elutfew neiu H. L. wõeti wahi alla. Teda
kahtlustatakse oma lapse tapmises, Tartu
maal, Kambja wallas elades. Wastsündinud
lapse laip leiti seal ärakuiwanud linaleo
august.

Näitlejanna S. Jdam-Liiw esineb Peet
ris. Honrme korraldab Peetri haridusselts
Peetris peoõhtu. Kawas operett „Kaks ko
silast" pr. Jdam-Liiwi kaastegewusel ja ju
hatusel. Opereti tegewus areneb Eesti-Wene
piiri ääres ja wõimaldab huwitawa wa
heldusrikkuse ja humorikülluse. Samas mõt
tes mõjuwad kaasa ka tantsud ja laulud.
Pr. Jdam-Liiw, kes asja saabus kodu
maale Argentiinast, on waremgi esinenud
Peetris, saades elawa kiituse osaliseks. Oma
haarawa mänguga on wõitnud tema lühike
se aja kestes üldise kuulsuse ja äratanud
kõikjal tähelepanu. Tema esinemine määrib
kõige elawamat osawõtiu.

Jääb waid soowida, et ka Peetri publik
austaks oma osawõtuga meie lugupeetud

INIiil! 1. 188. IIMÖJÜHI St
„Järva Teataja" ei tohi puududa üheski Järva talus.
„Järva Teataja" on põllumehe õige häälekandja.
Vajatakse tallu
Paide nööritehas

teenijat.

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

Kauplemine Paides, laada
päevad 1. aug. selle lehe
talituses kell 12 päeval.

pMhf ja iü ii»WU
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadaval ehituste jaoks tak
ku ja linu#

NOOa suurel la vaiksel arvul
hollandi jvuslu 1. kr. kilo
jtlweitsliDilstlll.ykr.Sllo

oleneb salapiiritusega kaubitsemisest, mis ost

jatele märksa odawamalt kätte läheb kui
rngi wiinakauplusest ostetaw piiritus. Ei
puudu ka Tapa salakõrtsidel oma erilised
Nimetused, nagu «Merimeeste kodu", „Si
nlre elewcmt", Topka Muuli", „Kondi",
j. t.
«MSeM" tzM AMWnas.

Hiiiat
Kauplemine 6. augustil k.a.
kell 4 peale lõunat Vahu
külas, talus.

kunstnikku.

Tapa salakõrtsidega hädas. Ei liialda
loast palju need, kes Tapat salakõrtside lin
naks nimetawad. Salakõrtse asuwat siin
tevwelt paarWmne ämber. Kuna suurem
osa salakõcksmrkke siiski ettewaatlikM tegut
sewad, nimelt trahwide ja kinniiAtumiste
Lavwsel, siis otse demonstratiiwselt tegutse
wad sarnased «suurused", kes pealinnast
wälja saadetud. Et salakõrtside äri õitseb,

Vahuküla turbaühig vajab

Edasimüüjatele suur hinnaalandus.
Piimatööstus
L. Tõnisson, Paides,

Dr. s. Mate.
Paides, Lai uul. 10.
Alates 30. juulist ära
sõidu tõttu katkestan
haigete vastuvõtu um
bes kaheks nädalaks.

