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üartoastns lõi
ViWkop Kukk
pitute cahakappi
sängitati maamulSa.
70 waimuükku oma
fuAti saatmas

Piiskop Jakob Kuke matmine reedel,
28. juulil wältas terwelt 5 tundi. Sellest
oli 3 tundi leinateenistus Toompea kirikus,
tund aega kulus leinarongi liikumiseks
Toompealt läbi linna Kaarli wanale kal
mistule ja teine tund kadunu maamulda
sängitamiseks. Kogu aeg oli wäga ilus
ilm ja rahwast murdu matusetalitust jäl
gimas.
Lcmajumaktteenistus
Toompea kirikus
algas kell 1 päewal. Juba pool tundi wa
ieda helistati kirikukellasid. Rahwast
es Toompeale palju. Kõik ei mahtu
mud mitte kirikusse. Suurem osa jäi wälja.
Kohal oli umbes 70 waimulikku ametikand
jat mustades ametikuubedes. Ainult õpe
taja Lattik ja W. Kuljus Jisakult (kes on
kadunu naisewend) olid erariietes. Kohal on
.ka hulk Eesti üliõpilaste seltsi liikmeid. Wä
liskülalisteft on kohal Läti endine piiskop
Irbe, mustas kuues wanem härra, sama
kõrge kaswuga, nagu seda oli Jakob Kukk.
Soome ülempiiskopi Jngmani esindaja
ma on Pärja toonud keegi Soome saatkon
mast.

Kohal on ka ap.-õigeusu kiriku Pea mit
ropoliit Aleksander kõrges walges mitropoXiibi peakattes ja ametiriietuses. Siis weel
wabariigi walitsuse liikmed ja omaksed.
lese ja tema sugulaste weel kaks kadu
,mitd piiskopi wenda: kõige wanem wend JuHan ja noorem wend Jaan. Mõlemad nad
on põllupidaja Kuusnal. Kaks teist wenda
Juljus ja August Kuked on põllumehed Tar
tumaal, esimene Tähtwere „Reinul" ja tei
me Tartu läheduses. Isatalu Ilmatsalus
peawad kadunu õe lapsed. Õde on ka sur
mud.

Jumalateenistuse alguks
saabub ka riigiwanem J. Tõnisson abikaa
°saga. Toomkirikus, mis mitu astet maaPinnast madalamal ja mida ümbritsewad
'tihedalt kõrged puud, on hämar walgus,
:iõif kroonlühtrid põlewad, seinad on täis
muinsuskaitse alla wõetud mõisnike wappe.
Isegi kantsli mustal tekil ilutseb ainult
.saksakeelne kiri: „Es ist rollbracht".
F Esimene Eesti piiskop
on asetatud puusärgis selle ajaloolise kiriku
altari ette, ta upub lilledesse ja rohelisse.
Waimulik assessor praost Kapp peab lei
najumalateenistuse, wõttes kõne aluseks
Kristuse üteluse Natanaelile: „Ennäe, üks
tõsine lisraeli mees, kelle sees ei ole kawa
lust."
Jutlustaja tundis kadunut juba 41 a.
ja wõib öelda, et ütelus sobib hästi ka kadu
nud Jakob Kuke kohta.
Õpetaja Wariku altaripalwe järele "1algasid järelhüüded ja pärgade panekud.
Need wältawad terwena kaks tundi. Esi
mosena paneb pärja riigiwanem, siis riigi
kogu esimees, konsistooriumi esindaja, kaitse

minister. Läti kiriku nimel paneb pärja end.
piiskop Irbe. Ta kõneleb läti keeles. Soo
me peapiiskopi pärja asetab esindaja saatDonnast, prof. Rahamägi asetab 4 pärga:
-Ülikoolilt, usuteaduskonnalt, akadeem. usu
teadl. seltsilt ja ülik. koguduselt. Hageri
praost Thomson paneb pärja praostite esin-

Kohtu- ja siseministeeriumis on walmi
mas uus maaomawalitsuste ümberkorralda
mise kawa. Uus kawa näeb ette praeguste
maawalitsuste täieliku kaotamise. Koha
pealseks maaomawalitsusüksuseks jääks ai
nult, wald ja wallawalitsus, mis järelwal
wekorras alluks otse keskasutusele minis
teeriumile. Praeguste maawalitsuste fuukt
sioonid ja ülesanded läheks uue kawa koha.
selt üle suuremalt osalt kohtu- ja siseminis
teeriumile, kuna osa jääks kanda wallawalit
süstele.

Uus kawa walmib lõpulikus kujus ar
watawasti selle nädala keskpaiku ning
esitatakse siis kohtu- ja siseministri poolt
wabariigi walitsusele.

Ütfi kodusolem perenaine pääses ehmatusega.

Wali kärgatus oli tal löönud lärmad luttu.

Wõru noorsePHade laa«ri korraldaja J. Tapferi järje
kordne pettennmber Petseris.

Leinajadomaksed piiskop J. Kuke «end, leinarüüs abikaasa
ja pojad.
dajana. Keila koguduse poolt, kus Kukk
kauemat aega õpetajaks olnud, asetab pärja
saadik Markus, Toomkoguduselt õp. Uhke,
noorsoo sekretariaadi poolt õp. Sternseldt,
sisemisjotu s. poolt õp. Bidder. J. Kuke
mälestuseks asutawad nemad igas oma et
tÄvõttes ühe koha ühele isikule, keda selts
toetab. Wälismisjoni poolt kõneleb praost
Põld, kiriku muusika sekretariaadi üleskutsel
laulab koor „Hingata kord rahus". MU
ropoliit Aleksander tuletab meele, et kadunu
suhtus ka teistesse usutunnistustesse hea
tahtlikult. Äp.-õigeusu kirik ühineb leinas
ew.-luth. kirikuga. Kaarli koguduse poolt
kõneleb ins. Amberg. Siis Tartu Pauluse
koguduse esindaja, kristlikkude üliõpilaste
esindaja ins. Paldrock, noortemeeste kristliku
ühingu poolt adw. Kuuskmaa, siis wennaste
koguduse, ewangeeliumi palwemajade ja
Jeesuse sõprade esindajad, Keila hariduse
seltsi nimel arst Grenberg ja lõpuks weel
J. Kuke maja üüriliste esindaja.
Kõigile esindajaile oli öeldud, et nad
wviwad kõnelda ainult ühe minuti,
kuid enamikul wenib see minut pikaks.
Kadunu noorem poeg on wahepea! seda
wõrd ära wäsinud, et magab ema süles, toe-

tudes peaga ema rinnale. Siis kogunewad'
kõik waimulikud ümber puusärgi ja igaüks
ütleb oma salmi piiblist. Kolm-neli neist
kõnelewad saksa keeles.

Kell on wiis läbi. kui leinarong saab
liikuma leinamarsi helide saatel.. Toom
pea lossi akendel põlewad kadunu mälestu
seks küünlad. Pikk leinarong, ees umbes
50 pärjaga, millest osa knhel hobusewankril,
liigub läbi linna. Kitsamatel uulitsatel on
raywas roninud plankudele ja katustele, et
paremini näha. .
Kell wserand 6 jõutakse kalmistule.
Piiskopi haud on kaewatud wärawa lähs
dusse endise Kaarli kog. õp. Rud. Hurda
haua kõrwale.

kolme kogupaugu ja orkestri leinahelide
«Ligemal, Jumal, sul" saatel. Wanem poeg
Jaak haarab ema kaelast kinni. Ka kesk
mine nutab .Ainult 4-aastane Aadam ei
saa weel aru silmapilgu tõsidusest. On wä
ga liigutaw silmapilk. Siis wiimased peo
täied mulda kadunu hauda ja warsi kaswab
lahtise haua kohale kalmuküngas, mis kae-<
takse mitmekordselt pärgadega.

Aeg seks aita soodus.
Berliini kawalsusi Cesüs.
Meie Berliini kaastööline teatab meile
järgmist:
Saksa wälispoliitilistes ringides on Hit
teri võimuletulekust peale märgata silma
paistwnt hnwi tõusu Balti riikide wastn.
Nagu teada, tahab Hitler Saksa wäiis
poliitikale anda sama suuna idasse (Drang
nast Osten), mis walitses seal 7VN aastat
tagasi ja mis tõi raudrüütlite salgad
Eestisse.

Rahwussotsialistlistes ringides leidub
kaunike hulk balti sakslasi, kes seda suunda
muidugi heameelega terwitawad. Hitleri
wälispoliitika juht Rosenberg on ise Tal
linnast pärit.

Neis ringides on kuulda arwamist, et
saksa asjal Balti riikides o« olemas wälja?
waateid ja kui süstemaatiliselt selles sihig
töötada, siis ei jaa edu saawutamata.
Mis puutub Eestisse, siis on kuuldusi,
et wastawates ringides kaalutumat SaksaEesti tolliliidu küsimust. Artvatawat ni<
melt, et nüüd, kus Eestis on Malitsus, kel?
le saatus oleneb sakslaste häältest, on seks
õieti soodus silmapilk. Seda juhust ei tul
la kasutamata jätta.
Mis puutub üleswõetud tolliliidu üksik
asjusse, siis pole need teada. Wast nii
palju ou kuulda, et tahetawat Eestilt saada
kolonisatsiooni õigust, s. o. õigust sakslaste
asumiseks Eestisse.

Tallinnas wangistati Petis.
Tallinna kriminaalpolitsei wõttis wahi
alla potsep Eduard Peedu, 29 a. w.,
eluk. Girgcnsoni uulitsal nr. 4, kelle kohta
selgus mitu weksliwõltsimise lugu. E. Pee
du asetati eile keskvanglasse. Ta oli oma
süü üles tunnistanud.
Paari päewa ee.st ilmus
politseisse Kristiine heinamaa majaomanik
Anna Vogelberg ja teatas, et temale
tulnud Juuriksoni ehitustarwete laost
(S.* Tartu m. nr. 38) 75 krooni suu
rune nõudmine weksliwõla tasumiseks. A.
Vogelbergil aga mingit wõlga ärile pol
nud. Selgus, et weksii oli Juu-riksom
ärile annud potsep Ed. Peedu. A. Vogel
bergi allkiri wekslil oli Peedu poolt wõlt
situd.

E. Peedu oli Vogelbergi majale tehtud
ahju ja. kord saanud. majaoMnilkult weksli.

Petserisse Ämus 23. juulil keegi noor
mees, kes mitmel pool esines film i konto ri
esindajana, sobitades wtwusi ka kohalikkude
toatrrtegetastega asus mees ekmia pr. P.
juurde, kus teda lahkelt koheldi, kuna ta
pr.. P. lubas wõtta Dmi.
Järgmisel päewal käidi koos ligidastes
setukülades rahwariideid kontrollimas, kas
Mid jätkub filmis esinewaile, ja kas need
on wastuwõetawad. Nii laskis ta küla
naistel kokku kanda hulk rahwariideid. Eel
tööd tehtud, palus noormees nüüd oma
perenaise abi, et see talle muretseks ühe
korraliku jalgratta, millega ta wõiks sõita
maastiku uurimistele, sest ligematel
del mõtlewat ta filmimisega algust teha.
Pr. P., kui wastutulelik teatriinimene,
palus oma meest, et see laseks jalgrattale
teha wajaliku remondi, mis ka kohe sündis.
Jalgratas käes, kihutas «filmikontori oma
mk" otsima ilusaid mägesid, orge, ent kadus tagasipööraniutM. Kuna noormees

ei ilmunud tagasi ka 26. ja 27. skp., siis
teatas pr. P. loost kriminaalpolitseile, kes
koostas wastawa protokolli. Kui aga po
litseis näidati pr. P-le tuntud kolmi JoHannes Tapferi pilti, kes organiseeris Mõ
rus noorseppade laagrit jne., siis ei kahel
nud proua põrmugi, et tegu on sama kel
miga. Kas Tapferil õnnestus Petseris toi
me tulla weel teiste petmistega, pole alul
teada avwatawasti küll, sest ta olla liiku
nud ka ärides. Kuna kelm liigub suurte
staapidega Wõru-Tartu-Narwa-Petseri jne.,
sits on tema tabamine toaga raske. Kõige
enam on pettunud „filmikuulsused", kes
nüüd lubatud tasust ning hiilgamast kar
jäärist aetuna end õige räbalasti tunnetoad.
Mees lubanud peategelastele maksta kuni
M) krooni kuus, ühtlasi rääkinud ta, et paWnaid wnb koguni kaasa. PolitseUine
juurdlus kestab, kuid kelmi põgenemissiht
on alul weel kindlaks tegemata.

We muudeti Sakala

Koer tabas falawedaja.

sanga juhatust.

Puusärk kadunu põrmuga lastakse hauda

Salsa-Eestl tolli lii! ?

TJlaaioatUsused

Kohtu- ja siseministeeriumis
walmib uus kawa.

Virutatud põrandale, ühest kotist käigust kõr-

Valvatud tsaari- ja kerenskirahad paisatud

W miim WM WMO.

Votsep wöltsis wttsleib.

kaotatakse ?

Tsaari- ja kerenskirahad puistas seni, Eesti kraanid
jättis puutumata.
Tarwastu wallas „Kalkuni" talus juh laiali, kuna teisest kotist olid Maad walja
tus neil päewil omapärane pikseõnuetus. puistamata eesti rahad. Peale selle oli pu
WSlk lõi talu elumajja, tungides korstna rustatud kolmest toas olemast lambist kÄS.
lähedalt katuse ja pööningu kaudu tuppa. Lõpuks oli malk puruStaaud täielikult hom»
Toas lõi seinalt krohvi ja purustas raama mikupoolse akna ja sealt kaudu wäljmmd.
turiiuli, kuid jättis Vigastamata riiulil ole Pikselöõgist süütus ka katus, kuid tänu kii
vad raamatud. Siis tungis peremehe ra rele abile ja tugemale mihmamaliugule ei
hakapp!, awades selle ickse ja puistates segi saanud tuli lewineda ja kustutati kohe. Kogu
ivogu sisemuse. Mõlemad rahakotid ottd maja oli kibedat määmlilõhnast suitsu täis.

Nii sai ta Vogelbergi allkirjaga tuttawaks.
Peebu oli toiminud Vogelbergi woksliga
woel mitu pettust. Saades weksli, ilmus
ta warsti uuesti majaomaniku juurde ja
seletas, et eelmine weksel läinud tal rikkis
ei saatvat seda enam kasutaba, palus anda
uue weksli. Majaomanik annudki, usalda
des meest. Potsep käinud aga pärast sama
ettekäände all weel uut tvekslit saamas iaz
saanudki. Tegelikult oli ta aga kõik weks
lid lasknud käiku, kas äridesse wõi mujale.
A. Vogelberg pole esimene E. Peedu
pettuste ohwer. Peedu kohta on selgunud
weel mitu weksliwõttsimist. Nii on ta wõlt
finub Anna Wunki allkirja 75-kroonisel
wekslil, Karl Mihkelsoni allkirja 45»1r.
wekslil. A. Vogelbergil on ta WÄtsinud
weel ühe MK

Uueks esimeheks Ferdiuaud Jürine Tartust.
Sakcvba panga juhatuses on majandus
ministri poolt jällegi muudatus ette wõe
tud. On wabastatud omal pabveil senine
juhatuse esimees Fvonchold Lauristin
ja uueks juhatuse esimeheks määmti Ferdi
nevnd Jürine Tartust, kes warematt on
olnud Kauba panga direktoriks. Senine
Sakala panga juhatuse esimees F. Laa
ristin läheb Krediit panga pearaamatu
pidajaks, milline koht wabanes Joh. Lauba
uppumisega.

Nagu nähtub, on uus muudatus Suka
la panga juhatuses ette wõetud samuti, mit
te panga huwides, maid seda on tehtut»
nähtawasti omameestele parema teenistusi
wõimaldamiseks.

Valla tindluslussellflde
poliise
wõtab Maapank endiselt
wastu.
Nlõni aeg tagasi saadeti maapanga poolt
inaUa wa?laõlikku kindlustusseltsidele ringkiri,
kus nõuti maapangale panditud taluhoonete eda*
sikindlustamist ülemaalisiks kindlustusseltsides,
kes lepinguwahekorras Eesti maapangaga. Edasi*
kindlustamist nõuti iäics sumunvõ ja '.viibimata.

Selle nõude puhul astus põllum.st.mduslilku-,

de ühisuste rewisjoniliit oma liikmete huwides
wälja ja saatis märgukirja maapangal v soeta
des, et kõikidelt walla kindlustusseltsidelt e? ete
sugugi waja edasikindlustust nõuda nii suurel
määral, kuna paljud neist on reserwide poolest
tugewad ja suudawad katta kahjusid. Edasikind*
lustust ei saa ka nõuda täieS summas ja iga riS*
ki kohta, tvaid seda tvõikS nõuda ainult suure*
mate riskide puhul ja 76 prots. ulatuses.
Neid wäiteid maapangale esitades selgus, et

Ööl wastu laupäewa sattus Purtse kor
doni pikiwatour Püssi wallas, Sope küla
lähedal 2 mehele, kes kandsid piiritusenöusid.

Märgates piiriwalwurit põgenesid salowe
dajad, wi-sates maha sma kandami 30
liitrit wälispiiritust.
Hiljem ajades põgenike jälgi teenistus
koera abil, tabasid piiriwalwurid ühe PSge
nenud salawedajaist. Selleks osutus Sope
küla ela nik Jisak Anded urg.
Auto eonai ees.
Tallinna sadama elewaatori haruteel jäi
Lewinowitschi äri we-oauto A—1023
ööl wastu laupäewa k. 1.80 ajal inanöö
werdawa rongi ette ja sai kergemaid wi
gastusi. Inimestega õnnetust ei juhtunud.
Ka wedur ei kannatanud.
Mootorpaat Kokskäri all
merehädas.
Kokskäri tuletornist nähti laupäewa wa
xahommikul k. 4 paiku, et suures lainetuses
on merehätta jäänud üks halliwärwiline
mootorpaat, mil oli wististi tüüririke juh
tunud. Puhus 7-palliline tuul. Lainetuse
pärast ei saadud Kokskärist appi minna.
Hiljem päästis mootorpaadi Prangli saared
päästejaam. Kes merehädalised olid, pol
nud esmlgu Tallinnas iveel teada.
korraldatakse ilhes
näitusega .Eesti väew".
forralbo-tcffc üh.'l ojal Alluma-.
iar.L"::r ja f.s.—ouflitätini jcUolüiiMilatbe ja ntaicuiöuälttfi-.ue
organisatsioonide ühise ebfcetoõttena «Eesti
Päew". «Eesti PäSva" juhatuse poolt paTuti majandus emmister P. Kurwits paewa
patvoniks. Majand useminis-ter andis nõus
oleku olla «Eesti Päewa" patroniks ning
Las isiklikult wöi asemiku kaudu 25.
til «Eesti Päswa" atvamisest osa wõtta.

maapanga nõue ei ole mitte.mõeldud kategoori*

lisena ja kõikide seltside kohta. Ainult nõrge*

Eksporlwõi kilo 125 sul.

mailt wallaseltsidelt nõutakse suuremat edasikind

lustust, kuid üldiselt wõetakse walla
kindlustusseltside poliise maa
pangas praegu endiselt wastu.
Nii on lahendatud walla kindlustusseltside

poliiside küsimus wallaseltsidele rahuldawal
wiisil.

Heinaküün sa sood põlesid.
Heinaküün ja sood põlesid.

' Waikna walla, Kastja küla lähedal tekkis An
ton Aalmanni heinamaal tulekahju. Tules

.hukkus uuS heinaküün ja tväljas asuwad heina

saod, milledes üle 3500 kilogrammi wärsket
metsaheina. Tule läbi tekkinud kahju hindab

Aalmann 17V kroonile. Tule alguse kohta puu
dub selgus, kuid arwatakse, et tuli tekkis möö
dakäijate poolt maha tuisatud tuletikust wõi pa

derossiotsast. Asja kohta käib juurdlus. <

Eksportwõi hinna noteerimise komisjon
määras laupäewal wöi hinna 125 sendile
kilolt. Eelmine noteering oli 113 senti
kilo, seega paranes nüüd hind 12 senit!
kilo kohta. Hinnatõus sai wõimaliknkS
wälistnrgude paranemise tõttu. ,
Balti riikide iihisteaewuse
kougress augustikuul.
Riia, 29. juulil. Läti ühistegewuslii
du nõukogu otsustas 26. augustiks Riiga
kokku kutsuda Eesti, Läti ja Leedu ühistege
wusliitude kongressi. Päewakorra tähtsa
maks punktiks yy Ühistegelike asutuste suh
ted riigiga. " T " >r:

Te «t •t «"

s.
Meie fotifnlia.

\\mm InllßS m\m liiki.

JUiaik&au esimees, ciigikoutcaiöc ia kindcatptokucäe.

Maavalitsuse ülevõtmine, läks nucia.

Wcklwaku bnOtlid. et fUfli

hmviöele kahju ef Kuniks.

Rooma rahwa kõnekäänd.

Meie riigiaparaadis on kolm isikut, kes
igapäewse praktilise töö juures nagu eriti fil
magi ei torka, kuid kes wõiwad palju paha
riigile sünnitada, kui nad osutuwad eba
sündsateks kohtadel.

Mõtleme siinriigikogu esimeest,
riigikvnrolõri ja kindralpro
kuröri. Tegelik olukord on niisuguseks
kujüneniw, vt sunnib wõtma kõige tõsisema
arutuse alla nende kolme küsimuse.

Riigikogu esimees peab olema
erapooletu, leplik, Weiswa ja riigimchelise
MSttowiisiga ning kindla iseloomu
ga inimene, kelle ausameelne te
gutsemine ja isiklik autoriteet
luudawad oma ümber koondada riigikogu
mitmesuguseid woolusid. Soe on raske,
kuid taktilise ja lo jaa<l s e üla lpi d a
mise juureson see kindlasti wõimalik.
Kuidas on meil sellega aga tegelikult
lugu? Hoopis kurb. Meil on mulje, et
wiimaseil ajal on riigikogu esimehed oma
tõrgest ülesandest sootu kõrwalekalduma
hakanud. Lepitamise asemel on seal haka
tud igasugu poliitilisi intriige sepitsema.
On juba ette tulnud juhuseid, kus wiimasch
riigikogu esimehed organiseerisid walitsuse
kriise, et ise walitsuse' etteotsa saada.

Riigikogu esimehel on samasugune pall
ja seisiöord kui riigiwanemal, kuid tööd ja
wastutust mitu korda wähem. See on selle
koha teinud eriti ihaldatawaks poliitilistele
spekulantidele ja karjeristidele, kes kõiki
neid wõimalusi soowiwad isiklistes huwi
des ära kasutada, mida see koht pakub, et
end mõne äpardunud operatsiooni järele
weidi 'kohendada,, kuni jälle tuleb mõni ju
hus, mis pakub uut hüppewõimalust. Nii
sugustele isikutele on riigikogu esimehe koht
ideaalseks walwamise kohaks.

Riigikogu esimehe koht ou muutunud
kaubitsemisobjektiks walitsuskriiside Puhuli
selle ümber käiwad lõige awalikmnad nõud?
mised ja wastunõudmised, nagu seda weel
hiljuti nägime.
On arusaadaw, et niisuguse olukorra
juures riigikogu esimehel sugugi seda auto
riteeti pole, mis tal peaks olema. Teda
peetakse lihtsalt aktiiwseks parteimeheks, kes

oma kohale Pääsenud telgitaguste kombi-

natsioonide, mitte aga ifiUiste
omaduste tõttu. Kui näiteks prae
gune riigikogu esimees oma kohale mölliti
kõigest 52 häälega, siis wõtsid asjaosalised
seda noa tera pealt läbhmnemist nähtama
rahuldusega wastu. Nad waatasid sellele
walimisele mitte kui usalduse waid lihtsa
avwuide Wsimusele, sellepärast oli neile üks
kõik kas oli poolt 52 wõi 92.' Peaasi
telgitaga kokkulepitud kohtade jaotamine
oli Wiwiidud. Sest oli Mll, muu afi pol
nud tähtis.
Niiwiisi on meil kujunenud juure üks
ebasoowitaw kuid kulukas poliitilise intri
geerimise pesa, mis praegusi terawaid
wahekordi ja kindlusetut olukorda aina weel
halwendab.

Riigikontrolör peab walwama,
et riigi majapidamme seaduslises korras
sünniks ja et riigi huwid sellejuures kõigiti
kaitstud oleks. Seks peab riigikontrolöril
olema 'palju sirgejoonelist iseloomu julgust,
isegi paindumatust, mis wõimaldab tal ka
siis riigihuwide eest wälja aswmist, kui on
mängus ka wäga mõjuwõimsad jõud.
Selles suhtes on juba nii mõndagi ra
hulolematust awalikkuse ette tunginud.
Eriti aga piinlikuna tundus kõigile olu
kord, kirt riigikogus hiljuti kerkisid päewa
korrale seadused ankeetkomisjoni, aktsia
seltside rewideerimise ja kapitalide wälja
maale wiimise kohta.
Igasuguste kombinatsioonidega kokku
liidetud kunstlik enamus mattis need sea
dused riigikogus maha. On päris selge, ot
selle tõttu riigi huwid kannatawad, kuid
kahjuks ei kuulnud koegi, et riigikontrolör
selle wastu oma häält oleks tõstnud.
See jättis kodanikkudele masendawa
mulje.
Seltskonnas liiguwad kuuldused ja ka
ajakirjanduses ja riigikogus on kõneldud, et
riigikassale kuuluwaid summasid üle 800
miljoni sendi ulatuses on paigutatich suur
ettewõtetesse niiwiisi, et sellest wõiwad rii
gile suured kahjud tekkida.

Kahjuks ei ole riigikontrolör oma esine
misega siin awalikkusele püüdnud selgust
muretseda.

Kodanikud iüüstwad sel puhul: milleks
on siis meil õieti riigikontrolör?
Kindralprokurör on ühendatud
sise-kohtWninistri isikus ja tema ülesanne

Meie peekonitoodang läheb tagasi.

on walwata õiguslise korva järele riigis.
Ka see koht nõuab rippumatut iseloomu,
eriti aga wankumatut tahet kinni pidada
seadustest, et niiwiisi kodanikkudes alal hoi
da kindluse tunnet, mis on iga kultuurilise
riigi olemasolu alus.
Ka sel Ula! on nähtusi ilmsiks tulnud,
mida tuleb pidada ebasoowitawateks. Weel
hiljuti juhiti ajakirjanduses kindrälproku
rõri tähelepanu üksikute ebaseadusliste toi
mingute peale, kus kindralprokurör oleks
pidanud wahele astuma, kuid mida ta kuul
damasti weÄ mitte polla teinud.
Wanas Rooma vabariigis öeldi:
„Waliwaku konsulid, et riigi huwidole min
git kahju ei sünni." Konsulid oli Rooma
tegelikud walits-ejad. Hiljem on aga seda
ütelust hakatud tarwitama kõikide nende
kohta, kel on kaaluw sõna öelda riigiasjade

J. Saul spõll. kogu) maatvalitsuse esimees.
Nagu teada, lahkus hiljuti ametist se ettepaneku valida maavalitsuse esimeheks
niue Walga maawalttsuse esimees Ruus, praegune maawalitsuse liige koonduslane
asudes Maapanka tööle. Selletõttu osutus Sbber ning tema asemele valitsusliit,
uue maawalitsuse esimehe walimine waja meks teine koonduslane rkl. J. Mõttus.
EsimeeS tuli eraldi hääletamisele. Kin
likuks. Koondus asus kibedasti tööle, et
seda kohta omale saada. Tehti kihutust, ja nisel hääletamisel sai J. Saul poolt 8 häält,
gati lubadusi ja ähwardusi seks, et aga wastu 6, kuna 1 hääl oli erapooletu.
Kui J. Sauli kandidatuur läbi oli läi
sihile jõuda.
Laupäewal, 29. juulil, toimuski maa nud, wõttis J. SõSter kohe J. Mõttuse ka«.
walitsuse esimehe walimine, ja walituks didatuuri tagasi.
Evber sai poolt 7, wastu 8 häält.
osutus kõikide koonduslaSte kiuste põllu
Sellega läks koonduslaSte kawatsus
meeste kogude esitaja J. Saul.
Walga maavalitsust üle wõtta täielikult
Walimiste käik ise oli järgmine:
Tehti ettepanek maawalitsuse esimeheks uurja. Muidugi läks sellega nurja ka koon
duslase Mõttuse katse oma riigikogu liikme
walida Põll. kogude esitaja J. Saul.
KoonduSlane Sõster tegi omaltpoolt koha kõrval veel teist kohta muretseda.

ajamisel.

Koonduse walede waStu.

Need kolm, kellest eelpool jutt oli, kuu
luwad meie konsulite sekka. Nemad peawad
olema eriti kõrge kõlblise tasapinnaga isi
kud, kui tahetakse, et Eesti ühisele asjale
kahju ei sünniks. Käesvlewal silmapilgu!
on aga olukord ses suhtes õnnetu. Neil
kolmel tähtsal toalwekohal asuwad koonduse
aktiimsed erakonna tegelased. See e-vakond
on aga teatawasti puhtakujuline saama
erakond. Riigi ja vahwa huwid on selles
erakonnas alati tahaplaanile surutud. Seal
puudub täielikult riigimehelik mõttemis
wiis ja koonduse keskelt pole tõusnud ühtki
tõsist riigimeest. Selle erakonna peaener
gia on koondatud kohtade jahile, karjääri

JCuidas oti teyeCikuit lugu JCacksi koosoetkuL

Meile kirjutatakse Karksist:
Kui matakale on meie koonduslased lan
genud oma jõuetus toihas põllumeeste ko
gudetegelaste wastu, seda loome nmche
häälekandjast „ Maalehest" 25. juulist s. a.
pealkirja all „Teemandi meeste lööming
Karksis" kus tõeolu on tõesti pea peale
pööratud. Tõsiasjade jalule seadmiseks
oleks järgmist öelda:
1) Koosolekule oli Karksi Kiwisäki kogu,
kus ainult 8 liiget, 15 esitajat saatnud, an
tegemisele ja üksikute omakasupüüdlikkudele
des seega kahekordse hääleõiguse iga liikme
kombinatsioonidele.
kohta ja selleks oli Kiwisäki käsutäitja toa
Kui nüüd niisugusesse õhkkonda kuulu litseja" kokku korjanud mitmest wallast küll
toad isikud, kes asuwad kohtadel, kus on erukapteneid, metsa ärimehi, kooli
tZaja just erilist kõrget kölblist kwalisikatst pingilt tulnud noorureid, laada lööma
ooni ja riigimehelikku mõtlemist, siis paneb mehi jne.
see toäga ja wäga tõsiselt mõt
2) Olin mõni päeto enne koosolekut Polli
l e m a.
põll. kogu juhatuse liikmega koos, kellele oli
Niisugune olukord tekitab arusaadawalt kogu juhatuse poolt ülesandeks tehtud pea
kodanMudes sügawat rahutust. On päris koosoleku kutsed laiali saata. Kohtasin sa
sölge, ot küsimus, mis siin üles tõstetud, ma isikut koosoleku päewa õhtul ja tema
wajab tõsist kaalumist. Niiwiisi na tõendas, et tema oma ülesande täitmata
jätnud. Sama lugu oli ka Pöögli põllu
gu sen: enam edasi ei saa.
meeste kutsetega, kus noormees tema peale
Puhastust on waja ja seda
pandud ülesande täitmata jätnud, lastes
peab ette tootma. Riigi ja vahwa
end ülejooksikutest laiale teele wedada.
huwid Muawad seda käskiwalt.
3) Ei sundinud waikima hr. Martin
Cato.
soni ülejooksikute toile, waid ümberpöör
dult, Mavtinsoni ütelus lapualastele: „olen
maamees ja karjas käies katsusin isegi wilis
iada toahest", wiis nad noruspäi tasakaalu.
4) Ei wõetud wastu ühtegi koonduse
meelset mõttesegast resolutsioni; wastu wõe-

Jstg-tise kontingenti ei suudeta täita. Jkeentiate äcakaotamine mahendab mättas
medu. Uõuta&se pceemiate uuesti sisseseadmist. !
C?SportöSrive tttiirgtifirf foolitfufele.
Eksporttapamajade-vahelise keskkorraldu.

se peekoni eksportnhisuse juhatus efitaS
laupäeval wabariigi valttsusele märgu
kirja peekouipreemiate uuesti sisse seadmise

vajaduse kohta. Märgukirjast saadeti ära
kirjad majandus- ja pöllutööministrile ning
põllutöökojale. Märgukirjas tuuakse ette:
Waatamata kõigile pingutustele Püsiv
edasi peekonttoodangu langus. Käesoleva
aasta esimesel veerandil oli peekon itoodan
gu tagasiminek mullusega võrreldes ainult
1,5 protsenti, kuid teisel veerandil vähenes
toodang juba 33 protsenti ja juunikuu ük
sinda näitas tagasiminekut 53 protsendi ula
tuses. Selle tagajärjel on võimatu tätta
kontingenti Inglismaal.
Arvates kontingentide maksmapaneku
ajast möödunud aasta novembrist, jäi
Meile lubatud kvootast täitmata esimese

ti aga hr. M. Gvossi poolt sisseantud reso
lutsioon, mis põll.-kogude esitajate tegewuse
heaks kiitsid. Need saadetakse koosoleku ju
halaja hr. H. Tõrwandi poolt ' mõlemad
teadmiseks ja awaldamiseks. Üleriiklise poi*
lumeeste esitusele.

5) Olin isiklikult juures ja pealtnägija,
kolme kuu jooksul 1650 tseutnerit (üks siga jail muretseda rohkel arwu! kallist jõu kui wiinasbanud „Kitsi" mitte „Mti" A.
kaalub keskmiselt tsentneri) ja järgneva 3 toitu.
Kangur rusikatega Alfr. Kõiwale kallale
kuu jooksul oli puudujääk 4050 tseutnerit.
Praegu on peekoni noteering Londonis tahtis tungida, kuid pr. Kõiwa julge wahe
Praegu jooksev kontigent, mis on määra 63 shillingit tsentner. Seega oleks juure leaste päästis seisukorra löömingust. Msr.
tud 23. juunist kuni 22. augustini, tõotab maks 9 krooni sea kohta.
lõppeda 2000 tseutnerilise puudujäägiga.
Nagu kuuleme täiendawalt peekoni
Kohtu kartusel surma.
Kuna järjekindel kontingendi täitmata eksportijate ringidest, on peekoni wälja
jätmine võib edaspidi mõjutada kwoota saa wedu weel selle tõttu jäänud wähemaks
Taluperenaise enesetapmine
Asukülas.
vist Inglismaalt, nagu seda korduvalt on peale krooni langetamist, et hinnanoteerimi
rõhutanud Londoni saatkond, siis tuleb sel määrati peekonile üheksa erihinda en
Reede hommikul leiti Lääne maail Asuküla uMÜvõtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud, dise kolme hinna asemel. Seda tehti see Ia Kiwi küla Lauri talu perenaine 52-aastane
et peekonitoodangut tõsta vähemalt möödu pärast, et inglise naela kurss tõusis ja hin Liisa Laur oma kodust rehe alt aampalgi kül
nud aasta tasemele. Tuleb kiires korras nawahed üksikuil sortidel muutusid suure jest ülespoonult. Elu lõpetamiseks oli Laur tar»
tanud fedelgarihma. Kuna poomine Äi aset
maksma pauna unesti peekoni preemia sa maks. Kõige madalamad hinnad on aga wi
leidnud juba kaua aega enne leidmist, ei annud
madel alustel, nagu see oli varemalt. Juu nüüd selle tagajärjel jäänud wähemaks kui elluäratamise katsed enam tagajärgi.
remaks peekonile tuleb kindlustada nii mttu on siseturu hind. Selle tõttu ei toodagi
Surmamineku põhjuste kohta Laur mingisugust
krooni sea kohta, kui mitu fhillingit langeb kõiki peekonsigu enam eksporttapamajadesse, kirja maha ei jätnud. Omaksed arwawad, et see
Londonis hind alla 72 shiklingi tsentnerilt. waid osa neist müüakse siseturul, kus saadak. oli tingitud raÄe kohtuliku karistuse kartusest.
Preemiate maksmist tingib veel ertti se paremat hinda. Nii kannatab peekoni Nimelt süüdistati teda Valetunnistuse andmises,
mille tõttu ta seisis kohtuliku eeluurimise ja polit
see asiolu, et ikalduse tõttu tuleb põllupida. wäljawedu.
sei walwe all. On Võimalik, et sellele põhjusele

Kõiwa kedagi ei löönud, fliitt aga nõudis te
ma kelleltki noorhärralt Sinejärwe p.--kogu
koosoleku kutset, kus selgus, et see oli kirju
tuse masinal järele kopeeritud. Noormees
oli lõpuks nii löödud, et lubas vabadus
sõjalaste poole üle minna;, tegutsenud vaid
nõllutööministeeriumi koha
saamise lootuses, milleks koon
dusmees Ruubel (ärimees) oma
kaasabi lubanud.
6) Ei lõpetanud hr. Martinson koos
olekut enne-aegselt, vaid viis kõne rahuli
kult lõpule ja andis küsijaile selged ja
otsekohesed vastused. Koosoleku löpeoas
koosoleku juhataja hr. H. Tõrwand ega
lubanud ka kapteni härral pärast koosoleku
lõppu mingisugust parandust tem>a Poolt
sisseantud resolutsiooni juures ehk ta küll
seda tahtis ette võtta.
Karksi rahvas on arvamisel et „lapua"
ja ülejooksikute laul on lauldud, mille tunRistajaks see hingevaakuv rabelemine ja
alatuste ning vale najal pinna loomine.
Põllumeeste kogud on ühemeelsed; kuid
edaspidi oleme valvel koonduse alatuste
wastu. Usume, et koonduse rünnakuid,
mida Sinejärwe p.-kogu peaaegu üksi tagasi
lõi PöõAi ja Palli põllumeeste välja tule
kul ette ei wõetagi. Kutsun üles ka Simuna
ümbruse põllumehi võitlema koonduse ala
tuste vastu, sest ründamisel järjekorras ole
te teie, kus „lapua" apostel Leile kavatseb
oma „mahlakal toonil" armu ja õnnistust
mokale määrida.
Meil Karksis need suured õpetuse sõuad
W kolksudeks saanud, õpetaja ise on meie
Karksi ühisuste asju ajades -lõpetanud need
põllumeeste perega kohut käies matsu;õue
tuks jäämisel. Õõne alla ei saa tulla siis
ka sarnaste isikute riigi juhtimisele pääse
mine, mille järele ihaldus näib käiwat.
Karksi põllumeeste kodurahu nim.'!
Karkfi-Sinejärwe põllumees.
Karksis, 25. juuW 1933. a.
„Pidage einni:
Soome politsei palus Eestis tabada Tjlnch
hoslowakkia inseneri.

Tallinna kriminaalpolitsei sai Helsingi
kriminaalpolitsei ülemalt telegrammi, mil
les paluti kinni pidada Tshehhoslowakkia
kodanikku insener M. W., kes Soomest oli
sõitnud Tallinna. Kuid selgus, et tähenda
tud insener oli juba 27. juulil Eestist läbi
sõites lahkunud ja üle piiri Läti kaudu
edasi sõitnud.

Mis kuriteo eest Soome politsei tsheh
hoslowaklast taga otsis, pole teada.

lisauesid weel muud asjaolud.

L. Laur oli abielus.

Peekoni hind ini muutmata.

Maailma malanduskouwerenls lõppes.
£äks taiali iCrna waenuta. ~ ti teinud midagi head, huid
hucfa ha mitte,- JCas ta üidse weet kohku astub, ei tea keegi.
London, 27. juulil. Maailma ma
janduskonwerents lõppes täna kell 16.38.
Dlmetykult konverents kuulutati küll ainutt
edasilükatuks, kuid keegi ei julge ennys
toda, millal konverents uuesti kottu tuleb,
kui ta üldse meel kottu kutsutakse.
Tänate lõppkoosoleku käigust õieti märkida:

Ameerika delegatsiooni juht riigisekretär Cor
pell Hull andis Macdonakdtte edasi president
Sioosevelti läkituse, milles Roosevelt ütleb: Sall

tvutatud wormUised kokkulepped ei ole alati kon>
sverewtsi tulemuste mõõdupuuks. Sa see on kasu
iik, kui wõidakse selgitada iga üksiku maa raskusi,
sa kui nähakse, kuidas iga maa tahab oma raskust

lahendada. Meie, ameeriklased, mõistame «Md
paremini teiste rahwaste probleeme ja loodame,
et teised rahwad kohtlewad samasuguise hea tahte

vaimuga ka meie poliitikat, mille eesmärgiks on
sile saada ennekuuttnatust majanduskriisist. Nii
sngnne vaba mõttevahetus, kus arutatakse kõiki
probleeme, wõimaldab loota sumemat edu tule
«sikus. Seepärast mina ei pea praegust komve

dauud, et ekspertidel on kergem kokkuleppeid saa

wutada kui polUtikkmeeAel neid teostada. Kuigi
komverentfi tulemused ei masta esimestele lootus
tele, arwan siiski, et lahendus osutub mSimalikuks
soodsamal ajal.

Masaryk, kõneledes Wäikeliidu nimel,

awaldas arwamist, et komverents on teinud wäga

kasulikku ettevalmistustööd. On loodud parem
õhkkond raskuste lahendamiseks iseäranis IdaEuroopa maades. Kallaletungimõiste piiritlemise
Pakti sõlmimine Londonis tähendab suurt sammu

rahu kindlustamise ja rahwaste koostöötamise
les: Tirleb kahjuks konstateerida, et mitte üheski
komverentst päewakorrapunktis ei ole saawutatu-d

lõplikku kokkulepet. Resolutsioonid, mis komisjo
nide voolt wastu Mõstud, stsaldawad ainult üldi
seid arwamisi. Isegi wääringute stabtliseertmise
alal ei suudetud spawutada üksmeelt, pärast seda,
kui mõned maad meelega loobusid vma raha sta

loota meie edafikestwatele jõupingutustele maailma
wajanduSMu häwangu jaäaleseadmiseks, sest meie
oleme weendmmd, et konwerentfi tööde jattamttre

biilsusest. Niisugust «poliitikat tuleb wäga kahet
seda just rahwuswabeliise kaubawahetuse pärast.
Kuni üksikud maad ei ole oma majandusliku tasa
kaalu jalale seadnud, on waewalt ka uuest maa
ilma majanduskonwerentsist edu loota. See on
see suur õpetus, mida meie sellelt komverentsilt

toob praktilist kasu paljudel aladel, kus ühiselt

kaasa wiime.

reutsi mitte nurjaläinuks. Teie mõtte kindlasti

tehakse jõupingutusi.

See Roosevelt! läkitus oli täieliseks üllatuseks
komverentstle. ühendriikide presidendi waljendu
jed mõeti «astu jahedalt. Kõik otid oodanud Sioo
sevettilt mingit sensatstmmilift seletust, nagu nä!tekS tagatist komverentfi peatse uuesti
«ise kohta. Kuid Mk need lootused kvlkustd mette.

Belgia mAiSmiuister Hymans kianttuS,
et Belgia on otsnstanud truuks jää?
va kullastandardile. SMused on «A

Prantsuse rahaminister Bonnet kakt

ses energiliselt Prantsuse rähandusmÄitikat ja

kinnitas weel kord, et Prantsusmaa tahab
kõikumatult kinni pidada kullastandardist.
Bonnet kahetses, et walnutawaherahuft ei ole asja
saanud, sest sellega oleks Võidud rahakursside kah»
juUkud kõikumised ära hoida.

Kui Bonnet oma kõne oli lõpetanud, pani
Macdonald üldmaidlnsed lõpetatuks ja pani
hääletusele majanduskomisjoni ja rahandusko

misjoni aruanded. Mõlemad aruanded wõeti
ühel häälel Vastu.

poÄe. ütles TMhhoftowakkia esindaja.

Saksa riigipanga .President Schacht üt

Ameerika delegatsiooni juht Hull seletas

rohuga, vt siin on tegemist mitte konwerentst lõpe»

tamisiga, waid ainütt komverentst tvõde ajutise
katkestamisega. Rahmastele tuleb anda aem»
laiendada oma maMdnsxilaaue, kt neid siis järk

Maedonatdi lõpubõne.
Tänuawaldused.
Maedonald pidas lõpukõne, milles ütles:

Reede õhtupoolel noteeriti Tallinnas
peekonsigade hind eelmise nädala kõrgusel.
HinnataHel on järgmine (hind sentides kilo
kohta):

Tapakval l.sort 2. sort 3. sort
60—72 kg. 73 68 62
65—59,5, 72,5—75 kg. 68 64 58
48—54,5, 75,5—82 „ 64 61 58
Siseturu hind oli keskmiselt 68 senti kilo.
Soome Peekoni wäliatvedu.
Helsingi, 29. juulil. Tänawu juulis on

Soomest peekonit wälja weetud 151.089 kilogram

mi eelmise kuu 148.735 kilogrammi wastu. Eel
mise aasta juulikuu peekoni wäljawedu oli 82.282
kilogrammi.

KLesolowa aasta esimesel poolel on Soomet
peekonit wälja meetud 1.128L69 kilogrammi eel

mise aasta Vastama aja 917.835 kilogrammi
wastu.

ei ole mitte häwitatud. On juba näha märke,

mis tunnistamas maailmakaubanduse paranemisest,

mazanduskriisi wõib lahendada ainult majandus

liku desarmeerimisega. Nii on satutud umms
kusse. Rahanduslikke raskusi ei saa praegu lähen
dada, seepärast peeti soowitawaks konwerents edasi

Mata. Mina palun kõiki delegaate tutwustaha
oma Valitsusi üksikasjaliselt konwerentsi töödes,

et konwerents hiljem edukalt oma Md wõiks

Ameerika dvlegaat Cox ütles komverentsi
nimel tänu Inglise kuningale konwerentsi

dusPotiWat ja hoiduma tmMch MMM?

hatamise eest ja Briti umlitsusele suure kttlaljs
istchkuse eest. Mqedonald Maldas wastutänu ja

awamise eost, MaedonaldÄe komverentsi osmva ju

kmsiutas wastmWgiga ljMeaM iStungjär«

Tallinn 298,8 mtr. 14.30 helipl. 15.15 wä

lismaisi päewauud. 15.30

20.00 konts. Juh. R. Palm. Ork.: Moniuszko,
atvam. op. „Halka". Rass, Kavatiin. Delibes.

intermetso «Naila". Mouton, ballet-süit «Tanit",

Glinka, Walss-fant. Soolo ettekandeid klaveril

Friedrich Nikolai. Ork.: Bizet, sant. oop. „Cm>

men". Moszkovski, Serenaad. Ghldmark,
lett-süit. 21.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus.
21.05 kodumaist päevauudiseid. 21.20 «Päeva

lehe" toimetaja A. Jorisen: Ratsa ümber Unga

ri. 21.50 esperantokeelne nädalakroonika. 22.00

konts, järg: Ork.: Suppe, awam. oop. «Ilus Ga
lathea". Friml, Kaks tantsu. Joh.Strauss, walss
«Armastuslaulud". Fetras, potp. «Operettide
retvüü". Mannfred, Marss.
Tartu, 579 mtr. 14.30 ülekanne TallrnnasL. --

20.00 ülekanne Tallinnast. 21.00 ilmateade ja

ajan äitasa - õiendus. 21.05 ülekanne Tallinnast.
Kolmapäcw, 2. august

Tallinn 298,8 mtr. 14.30 helipl. 15.15 wä

20.00 konts. Juh. R. Palm. Ork.: Joh.

lõpetatuks, mispeale delegaadid hakkasid saalist
Välja walguma.

Rahwad on püüdnud oma probleeme

majandusliku relwastumisega. Kuid maailma

Teisipäev, 1. august

lismaisi päewauudiseid. 15.30 ajanäitaja-õiend.

Konwerents ei ole mitte lõpetatud, waid on ainult
edasi lükatud. Lootused, mis konwerentsile pandi,

järgult koosGlastrcha. Praegune majanduslik

mõistAs laostab rahwabulgad kogu maailmas.
Mgid ««vab akum nmhem äärmuslikku majag.

Rjaadia saatekaiaa.

Pisaraid ei walata.
Pariis, 28. juulil, ükski Prantsuse leht ei

wala pisaraid maailma majanduskonwerentsile,
mis Londonis nii tühjalt lõppes. Tuntakse head
meelt sellest, et konverentsist osawõtjad on olnud

tMemalt nii ausad, et nad ilusate sõnadega ei

püüdnud wavjata konwerentsi nurjumist, ühtlasi
Märgitakse, et konwerents on laiali läinud ilma

vaenuta. „Gre Nouvelle" kiidab Prantsuse
delegatsiooni kullastandardi kaitsmise

eest. Sellega delegatsioon olewat kasu toonud
mitte ainult Prantsusmaale, waid ka kogu maa
ilmale.

potp. op. „ Mustlasparun". Ketelbey. intermetso

„Hõbepilw". Helmöurg-Holmes. Hamreas. Zel
ler walss ..Olen laps Rhdnili". Flöödisoolosid
' Arnold Sepp. Ork.: Schreiner. potp. ..Tuur
ja moll". Lindsay-Theimer. Mister Splecn. Ke

telbey, romanss ..Gavantrh". Fucik, tvalss ..Unel
mate maal". 21.00 ilmateade ja ajanäitaja-õien
dus. 21.06 kodumaist päewauudiseid. 21.20 põl
lumajanduslikke teateid. 21.35 konts, järg: Ork.:

Lincke: awam. op. ..Grigri". Squire, Hällilaul.
Karl Heinz M. intermetso „ ööliblikas". Mare

na. potp. ..Möödunud aegadel". Roland. Marss.
22.00 wana tantsumuus. heliplaatidelt.

Tarw, 579 mtr. 14.30 ülekanne Tallinnast.

20.00 ülekanne Tallinnast. 21.00 ilmateade

ja ajanäitaja-öiendus. 21.05 ülekanne Tallin
nast.
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uus kiriku torn.
Jiaduivaid teavitas ciiqikaqu esimeest tcampimisega.
See »n mälestussambaks ka wabadussösas lanaenuile.
koosolejale poolt esitatud Wmufed jäid wastuseta.
Pühapaewal 30. juulil s. a. oli Tartu,
maal Wesneri wallas (Einbundi koduwal
las) „Kilgi" seltsimajas tundmawte isikute
-poolt Põllumeeste päewa nime all korralda
tud koonduse kihutuskoosolek, kus kõnedega
esinesid kaks ülejooksikut K. Einbund ja Põl.
lutõökoja liige Peeter Wohla. Hommikul
kella 11 ajal, mil koosolek pidi algama, lii.
kus Kilgis mõni üksik ümbruskonna uudiS.
himulik, kuid mõni minut hiljem algas koon
duse noorurite kogumine. Esimesena sõitis
kohale Tallinna numbrit kandwal mootor
rattal üks «kindral", mille järele noorureid
tuli küll hobustel, küll jalgratastel. Kohale
saabunud, anti igale oma ülesanne kätte,
mis oli samane kõigile: Wahelehüüdjail
kraest kinni ja ukse taha. Poisud ise olid
päris noorukesed, enamikus karjaealised, kuid

oli ka wanemaid mehi seas, kes weidi häbe
likult omas uues mundris ringi kõndisid.
Kuna sarnased isandad rahwale tundmatud
olid, siis tekkis warsti arwamine, et need on
Peruu madrused, kes „Wambolale" ja „Len
nukile" järele tulnud. Wahepeal jõudsid
autol kohale ka kõik kohalikud wäikesed suu
rused ülejooksik Laanbergiga eesotsas. Rah
was, kes Laanbergi majand, olukorda tun
dis, imestasid, kuidas ta nii rikkaks läinud,
et autol kohale tuleb. K. Einbundi kohale
ilmumine sündis waikselt. Ei läinud keegi
wastu. Hakkas ise kõrtsi talu taha Poole lii
kuma. Keegi sõnab, et küll olete ka pris
keks ja paksuks läinud. Tühja kah, on was.
tus, meie perekonnas polee seda hädaohtu.
Küll läheksite, kui krooni lõpulikult ruunak
site, hüütakse rahwa seast.

Koosoleku awab Oswald Kiisk, noor ja
karjääri himuline üliõpilane, kes ka Ein
bundi olewat kõnelema palunud, \v, ,'ViU
V.\\. -st ,-.V i* Kuid rah
was ei taha loogikawaest awakõnet kuu
lata, hakkab trampima ja hüüab wahele.
Awaja närweerib ja kui juhatuse walimiseni
jõutakse, unustab ülesseatud kandidaadid
hoopis hääletamisele panemast, olgugi et
koosolijad' suure kisa ja trampimisega seda
nõuawad, ja juhatusse pääsemad pesueht
koonduslased, mõned isegi *?'?••: wor
mis.
K. Einbundi kõnetooli ilmumine wõetak
fe wastu suure müra sa trampimisega. Ai
nult legionäärid ja juhatuse liikmed plaksu
tawad ennastohwerdawalt. Kulub tükk aega,
kui kõneleja saab alata. Peatudes alguses

Põhiseaduse parandamise küsimusel, soowitas

kõikide üllatuseks eelolewal rahwahäälewsel
Poolt hääletada, sest kahest halwast Wlewat
parem halb walida. Millest see järsk meele
muutus, arutawad koosolijad, sest alles koon."

duse kongressil soowitas toimida teisiti. Oma
kõne teises osas algas keerutus krooni kursi
allawiimise hüwede propageerimises. Küll
kõik paraneb, wõi, muna, peekon, mets ja li
na - nende hinnad pidawat tõusma. (Wa
helehüüe: Metsa ei ole ju enam, ainult lepa
koori on weel.) Kogu Einbundi kõne aeg
sajab rohkel arwul tvahelehüüdeid, millele
lubatakse wastata Pärast, mis aga tulemata
jäi. Huwitawalt iseloomustas kõneleja ja
koosolijad ka oma liitlasi keskerakondlasi.
Nemad, s. y. koonduslased ei olewat J. Tõ
nissoni walitsusest rohkem lootnudki, kui see
ainult kursi alla wiiks. Seda ka tehti, ja
sellepärast tulewat J. Tõnissoni walitsuse
teeneid hinnata. Jutt raha juuretrükkimi.
sest olewat puha wale. „Kas siis sõjalaewab
ka müümata on?" küsitakse.

Peale Einbundi kõnet tehakse ettepanek
läbirääkimised awada, kuid seda ettepanekut,

kui kogumehelt tehtud, ei panda üldse hääle
tusele ja sõna saab teine kõneleja Peeter
Wohla. Wohla kõne ajaks lahkuwad 1 kõik
meeshinged saalist, olgugi et koosoleku ju
hataja demonstratiiwse lahkumise keelab.
Läbirääkimised on seatud nii, et alguses
saatvad sõna ainult omad mehed. Ed. Laan
berg toob terwitusi Põhja-Tartumaa po.olt
(muidugi omawoliliselt) ja noomib koosoli
jäid, et suurte sakste juuresolekul ei olewat
passilik trampida.
Koonduslasena esinew keskerakondlane
kalanduse instruktor Liiw asus kõnetooli wii
mase purustamise tahtega, kuid nähes, et see

koosolijatele ei meeldi, ütles, et on närwi
haige ja erutuwat kergesti. Koosolijad woi
sid ainult imestada närwilise inimese jabur
duši ja uulitsapoisilikku sõimu, kusjuures
kõneleja kogu aeg rääkis mingist põllumeeste

rühmast, kuhu ka tema kuuluwat ja esitas
hulk resolutsioone. Kuid sõbrad ei Pannud
neid hääletusele. Kui omameeste terwitused
läbi olid, siis said sõna ka teised, kus selgesti
kuuldawale tuli tõsine maa meeleolu. Nii
päriti aru aktsiaseltside rewidee
rimis-e ja kapitalide wälismaä
le wiimise seaduste mahamat
mise kohka riigikogus, ankeetko
misjonile wastuseismise jne.

kohta. Eriti kuumaks läks meeleolu, kui
ühe sõnavõtja Poolt Einbundi ja Wohla koh.
ta tähendati, et neid ei saa ja ei või keegi
uskuda. Kes on Wohla? Alguses äärmine
pahempoolne, siis rahvaerakondlane, siis fo
gumees ja nüüd koonduslane. Einbund oli
omal ajal Tõnissoni parem käsi, muutus
selle järele kogumeheks, kuid nüüd näeme
juba koonduses. Ega need ometi meie juhid
ole, kes oma seisukohti kui tvanu saapaid va
hetawad. (Suured kiiduavaldused ja bra
woo hüüded.) Ja praegune koalitsioon:
Kroonil lõi jalad alt, sõjalaevad ühes laske
moonaga müüs wana raua pähe maha. Kus
on jäänud rahva huvid, kuhu on jäänud
seaduste austamine. Koonduse kongressil

Wigalas avati pühapäeval Wigala ew.
Lutheri usu uus kirik» torn, mis. on ühtlasi
ka mälestussambaks langenuile vabadus
sõjas.

Avamistalit»sest võttis osa 4 lutheri
»su ja üks ap.-õige«s« vaimulik. Pärjad
pandi vabariigi walitsuse, kaitseväe, kaitse
kiid» ja teiste organisatsioonide poolt.
Äktnsele järgnes wainmlik kontsert. Sis
setnlek aktusest ja kontserdist kokku 600 kroo

ni. Rahvast oli kohal palju. Wigala lau
genud vabadussõjalaste mälestamine kuju
nes siinseks snurpäevaks. Rahvast oli kohal
küll kangelt ja ligidalt.
Algas stmrpäev kell 11 hommikul juma
lateenistusega kirikus, mida pidasid 4 õpe
tajat: praost Kapp Tallinnast, Pärnn-Jakobi
õpetaja Nnth, Märjamaa õpetaja Lääne
räägiti krooni kukutamisest, olgugi et see sea
ja kohalik õpetaja F. Jürgenson.
dusega keelatud oli. Ja seda tegid inimesed,,
Pidulikule jumalateenistusele järgnes
kes tähtsatel kohtadel seisawad. Meil räägi tornümälestnssamba avamise aktus kell pool
takse krooni langusest, kui suurest heateost, kaks lõunal. Wainmlikku osa toimetasid siin
sõnab teine sõnawõtja, kuid milles seisab see
praost Kapp ja Welife preester Pärtel. Avas
teene. Kõik peaks olema parem nüüd. Te mäleswssamba-torni ja pani pärja vabarii
gelik elu aga pakub sootu teist pilti.
gi valitsuse ja haridusministeeriumi poolt
Peale sarnast etteheidete ja küsimuste dir Neh.
hulka katsus Einbund oma seisukohti kaitsta,
Kaitseväe poolt pani pärja kol. Lõhmus
kuid libises targu ja temale omase keerutuse Pärnust. Siis järgnes veel terve rida pär
oskusega kõigist tähtsamatest küsimustest gi maavalitsuse, politsei-prefekti, Haapsalu
mööda. Kõige selle juures oli imelikum see,, linna, naabrikogndnste ja oma kohapealsete
et püüdis kogu aeg mõista anda, et tema on organisatsioonide poolt. Tervitustelegram
kogumees edasi. Kui temalt wiimaks selle mid olid saatnud: J. Teemant, prof. Eisen
vassimise järele küsiti, et kuhu erakonda lõ ja kunstnik Laipman.
puks siis kuulute, siis oli wastus kõikide
Aktusele järgnes vaimulik kontsert kiri
imestuseks: „põllumeeste kogude erakonda".
kus kohapealsete ühendatud lauln- ja muust
Kui kõigega weel kuidagi lepiti, siis viima kakooride poolt. Kontserdi vaheajal kõneles
ne tõe pea Peale pööramine tekitas tõsistes Wigala ajaloost toimetaja Aitsam.
ja teadlikkudes põllumeestes suure meelepa
.. Jumalateenistuse ajal tuli veidi vihma,
ha tormi, sest ei usutud, et riigikogu esimees kuna aktnse ajal, mida peeti väljas, oli ilns
sellise walega rahwa ette julgeb tulla ja seda ilm.

Wigala kiriku ««S torn.
« . Lanln lehtedest tuli sisse 360 kroomi j#
pääsetuhtedest kontserdile i? 0 kroon!. Ärftt
selt tuli sisse umbes 600 kwoui.
Kauni päewa kordaminekuks aitasid !**»
sa kõik kohapealsed organisatsioonid.

weel oma sünnikohas.

Tõsised põllumehed lahkusid pettunult
põllumehed wõlaade korraldamisel.
koosolekult, sest nad tulid sinna lootusega,
kuulda üht-teist tulusat oma' kitsikuses, kuid
kuulsid oma kõrvaga, kui palju on määrt
Maapangale saabuwad ümberlaenustamise soowiawal
ühe ülejooksiku sõnad. Üldse jättis kogu
dused. ttkstkuid Puudust wõlgade ülesandmiseaa.
põllumeeste päev äärmisest ebameeldiwa
Põllumajanduse wõlgade ümberlaenustami
mulje. Eriti 60—60-meheline koonduse
saab ja saadab ta maapangale. Soe lihtsus»
mundris noorurite jõuk, kes truu käsualus seks saabub soowiawaldusi maapangale iga päew tab ja kiirendab weidi ümberlaenuStamise käiku.'
tena iga teisiti mõtlejale ja wahelehüüdjale üsna rohkesti. Nüüd antakse sisse pwlwed juba Kui aga nõusolekut wõ i mal rk saada ei ole, siiD
kraesse kargasid ja seda saalist välja Miia sellekohaste! trükitud soowjawalduse-lehtedel. vi jää ümberlaenuStamine selle tõttu siiski mittg
tahtsid. Kas wiimati kõiki koonduse koos. Soowiawaldustega on kaasas ka teised nõuta seisma, watd seda saab ikkagi läbi Miia, kui
olekuid nende „Peruu madruste" abil ei ha- - wad dokumendid, nagu wäljawöte kinnistusjaos- - muid asjaolusid takistuseks pole. >
kata korraldama? Siis wõiwad tõesti täitu, konna registrist, maakoha kaart wöi selle ärakiri
Senini sisse tulnud soomiawaldustest maa»
da Einbundi enese Poolt koosolekul öeldud ning töendised enne 31. detsembrit 1932. a. tek
sõnad, et põllumeeste liikumine hakkab we kinud wölgade kohta. Nende tõendiste jaoks on pangas ilmneb, et üldiselt »n nõutawad tingi»!
samuti maapanga poolt trükitud eriplanketid. museb hästi täidetud, kuiv paljud põllupidajad
rist rada käima.
ei ole »ma wõlgafid soowiawulduse-plau»!
Mõnelt pool ton kuulda põllumeeste keskelt
ketil mitte täieS summas märkinud!.!
avw«rmist, et ümberlaenuötamise puhul Peab titt.
gimata olema senise w Z l au s ald a j a nSu S
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Mõnedel on ainult need mõlad üles antud, mida!

o l e k afüuduSkapitali 1% wastu." soewitabse ümber laenustada. Sarnane üles
andmine on puudulik. Maapanga . juhatusele
Pangast, et seaduse järele ci ole soe nõusolek peab teatama kogu talu wõlakoorma.
mitte otsekohe wajaline, tirib tegelete tise ja seeparast peab ka ümberlaenustamise
palwel kõik mõlad üles antama. Maapanga ju»
oludega arwestadeS »n siiski parem, kui hatuS
juba seaduse ja määruste kohaselt otsuspõllumees selle nõ u sol e k u-a ll k i r j a .
wõtmrseks. Selle kohta seletatakse mekke maa- --

Rahulolematus keskerakonnas. Koalitsiooni suhid on kaotanud igasuguse usalduse.
Nõutakse muutust keskerakonna juhatuses. Ähwardatakse erakonnast lahkuda.
Tööerakonna ultimaatum 3- Tõnissonile.
Mhapäewane „Waba Maa" awaldab
kirjutise pealkirja all: Wärsket werd
poliitilisse ellu. See kirjutis kan
nab sarnast iseloomu, et teda wõib õigu
sega nimetada tööerakonna ultimaatumiks
J. Tõnissonile kui keskerakonna juhile.
Leht wõtab kõigepealt avwustusele prae
guse poliitilise olukorra ja juhib tähelepanu
„wäikeste wõimude ja ühepäewa kangelaste"
kahjulikule tööle. Praeguse koalitsiooni tek
kimise telgitagustele wiibates kirjutab leht:
„Kui aga nüüd nii kaugele jõudnud oleme,
et meid on hakatud «valitsema poliitiliste palga

soldatite abil, kus öösel selle Ae kaubeldakse,
,Halju meid Ae tuleb" ja hommkinl Aetulija
tele hästi maksetakse, siis ei ole palju kauge
male enam langeda."

«Poliitiliste palgaksoldatite" all on müi
dugi esijoones mõistetud Embundi ülejook
sikuid. Keskerakonna leht, kes muidugi
asjakäiku hästi peab -tundma, ütleb selge
jsõnaga, et nendega on ületulemise Pärast
kõwasti kaubeldud ja ületulejatele ka hästi
Maksetud.

Nüüd wõtab lcht waatluse alla keskera
konnas walitsowad meeleolud ja olukorrad:
„Ei ole aga enam saladus, et ka keskerakonna

Elehoidsatele
ei ole
ühinemine
annudetseda,
mis
st oodati. Kui
ühinemisel
arnmti,
inimesi,
st pidid saama uue suure erakonna juhid, on
aastad ja kogemused nii palju õpetanud, et seal
nüüd oma endistest nõrkustest üle saamad, siis
osutus ka see lootus petlikuks. Isiklikust reshidmst

suudeti loobuda ainult liihemÄs ajaks, ja «musti
mangutafid valjud imestades pead, kui isegi uue
erakonna keskkomitee juhatus perekonna asjaks

tehti. Selle sammu tagajärjel hakkasid endid

dwaldama rutem kui arwati: isiklikel rmpulssidel

T. Kalbusest, teda peetakse täielikult „Tõ
nissoni meheks".
Keskerakond olla sattunud oma senise kur

siga hoopis rappa. Puududa igasugune
järjekindlus ning selle asemel walitseda ju
huslik siia-sinna hüplemine. Praeguse koa
litsiooni juhid olla kaotanud igasuguse usal
duse, sest see wiis, kuidas talitati krooni
suhtes, anda kodanikule täie õigusega umb
usklik olla.

Leht wõtab arwustusele ka krooni kuku
tamise wormilised üksikasjad ja leiab, et
kulutajad ei ole lugu pidanud õiguslikust
korrast.

Ühe sõnaga, keskerakonna staap (Tõnis
soni isiklikul juhtimisele ~Ä."t.)olla wiimastel
kuudel raskeid wigu teinud, kuid ta püsida
ikkagi weel jonnakalt oma senises suunas.
Siin järgneb hoiatus Tõnissonile:
Ärgu hinnaku end' üle:
«Riiklikus elus on muidugi olukordi, kus tuleb

minna riigi huwides ka oma erakonna «vastu.

Reed aga, kes praeguse koalitsiooni juhtidele Kr
mu fosistamah, et ka meil wõib praegu etendada
Maedonaldi wõi Moosevelti osa, on haaranud lau
sa suurusehullustus ja neil puudud wcihemgi enesear

mustus. See arwamine on põhjalik eksitus juba
et meie asunikud ei ole kunagi talitanud
riiklikult za ei tee seda ka praegu. Tõeliselt on pilt
nii kurb, vt eesti rabwas on praegu Whutud kaheks,
ja koalitsioon püsib ja walitseb ainult wähemusrah
waste «äikese grupi kaasabil."

Nii siis, et ärgu end pidagu mingiks
Macdonaldiks wõi Rooseveldiks. Mis aga
puutub koalitsiooni poliitikasse üldse, siis ei
saagi see olla juhitud riiklikust mõttewiisist,

sest koalitsiooni tugi--koondusasunikud' —!
pole iialgi riiklikult mõeldes talitanud.
See on wäga kibe hinnang „rahwusriik
lise põhiheli" poliitikale.
Kui onkeskerakonna staabile, s. o. J. Tõ
nissonile kõik tema patud silme ette laotud,
siis asub leht waatlema küsimust, mis siis
praeguses olukorras teha?
Lcht asub selle juure äärUveeri mööda,
kuid ütleb lõpuks oma soowi selge sõnadega
wälja: keskerakonna juhatuses tulla muuda
tus ette wõtta:
„Meie arwates oleks keskerakonnal Aim aeg
wärske mere juurenõutamisega ja põhjalikkude
uuendustega erakonna juhatuses algust teha. Ehk
wõtawad siis ka teised erakonnad head eeÄkutzu.
Kui aga tahetakse lasta erakonda edasi soostuda ja
põhimõttelistest küsimustest püütakse üle saada
trikkide ning näppude wäledusega, siis on need.
kes seda õigeks es pea, sunnitud end paratamatu
hakkama korraldama teisiti."

Kui arwesse wõtta, et keskerakonna juh
limiite on „W. M." üteluse järele muutu
nud Tõnissoni perekondliseks asjaks, siis on
arusaadaw, et „wärske were juuretoomise"
nõue õige rewolnHoonilisi asju wõib tä
hendada. Selle all wõ idaks näiteks mõelda
la nõuet, et J. Tõnisson ise peaks erakonna
juhi kohalt ära minema ja mõnele teisele
aset andma.

Loomulikult pole loota, et see soow ker
gesti täitmist leiab, sellepärast on lõppu
lisatud la ähwardus, et wastasel korral kõik
need, kes senist suunda õigeks ei pea, on „sun

nitud end paratamata hakkama korraldama
teisiti", s. o. erakonnast lahku lööma.

vuudus tarwiline kontroll ja «vastukaal. Ring
tuj siis ka riigikogu rühma juhataja näol leiti

sobiw isik, kes oli «valmis kitsas rinMonuas walkamatsufi «vähegi tõsisema wastupa

nuta teostama, olid käes kõik «võimalused taris
tamata lennuks. Suur osa rühmast talitas nagu
Ächmaeratonnas oli talitatud aastaid: kuulati aha
tes käsku ka siis, kui see sugugi ei meeldinud, Mi
kese «vähemusega saadi kuidagi hakkama. Kui juba

erakonna kongressil lätoud kewadel juhtidele ker
gemeelselt tchtud kriisi pärast tõsiseid etteheiteid
tchti, rõhutati üleolewalt: Keskkomitee otsustas,
ja keskkomitee ka kvasMtab", ning wõeti «vastasrin
aa kohta suund, mis oli leplikkusest Mga kaugel."

Esimesel kohal on siin nähtawasti mõel
dud J. Tõnissoni, kellest loodeti, st ta „oma
endistest nõrkustest", s. o. isikliku reshilmi
paranenud on, Luid see lootus
ei -läinud täide. Hoopis rohkem weel: tehti
erakonna keskkomitee juhatus perekonna as
jaks sellega, vt peasekretäri «kohale paigutati

jJ. Tõnissoni enese Poeg.
Wõim keskerakonnas läks täiesti TZ
flissoni kätte, kui „ka riigikogu rühma juha
jcrja näol leiti sobiw W". Siin on jutt

LmWelii «HM õnnestas.
SCädamaandamine Jioiyas.
Läinud pühapävwal peeti Narwas len
nupäewa. Lennupäewa awas Narwa male
wa pealik major J. Lepp. Terwitussõna
ütles teedeministeeriumi esindaja insener
Elbrecht. Esimesena tõusis lendu Wiljandi
Ungern-Sternberg oma lennukiga ja selle
järgi Tallinna õhuasjanduse ühingu len
nuk weltw. Smithi juhatusel. Siis 3 kait
sewäe lennukit tegid riwitrilli, mis oli suu
reks tõmbenumbriks. Kaitsewäe lennukite
järgi algas purilennuk lende, mis oli Nar
wä lennupäewa tähtsamaks numbriks.
Ungern-Sternbergi lennuki abil tõusis Puri
lennuk õhku kilomeetri kõrgusele ja wabastas

seal enese mootorlennukist, umbes 20 minu-

Purjuspäi Mulas surma.
Raske õnnetus Narwa weoauto inhiaa.
Raske autoõnnetus juhtu» »öl waStu
esmaspäewa kella ajal Tallinna-Nar
wa maanteel 18 kilomeetri kaugusel NarMast. Weoautoga kihutas kõrgelt teetam
milt alla Narwa weoautoomanik Wladimir
Krentzer ja sai silmapilkselt surma.
Auto purunes täielikult. Kaasasõitja Wäli auto kaasomanik, sai enne õnnetust
autost Mälja hüpata ja pääses ainult Põ
rutustega.

Autojuht Kreutzer oli joobnud olekus.
Ta sõitis Udriast Narwa poole. Auto koor.
maks olid einelauariistad, mis toodi Ud
riast, kus peeti pühapäewal mälestussamba
awamise pidu.
Õnneiuse kohal sõitis auto suure kiiru
sega. Kaasiku kõrtsist umü. 300 mtr. Narwa

testisTOem pildi.
Komarowka lähedal põles
heinamaa.
Läinud laupäewal kella 2 paiku I.
hakkas põlema Eesti-Nöuk. Wene Piiri
ääres, Eesti Pool, end. Baikowi maa-alal
Rarwa walla talunike heinamaad.
Korosteli küla elanik A. Merkulow tegi
heinamaal kütist, minnes ise ära. Tugewa
tuulega tuli kandus piiri Poole, süüdates
heinakuhjad. Tõsisesse hädaohtu sattus tei
selpool traataedu olew Komarowka küla,
kus palju õlgkatustega elamuid, mis hõlp
sasti oleks wõinud süttida tuulega küla
peale langemas sädemetewihmas. Küla
tuletõrje oli asunud piiri ääre ja pritsid

tit tiirles mitmesuguses kõrguses ja lõpuks
maandus ilma abita. Wahepeal tiirlesid ka
Hädamaandumine.
Jõhwist kohalesõitnud 3 kaitsewäe lennukit,
Tagasilennul Narmast Tallinna jäi welt
kes oma suure kiiruse tõttu ei saanud aga
kohapeal maanduda. Kohapeal üldse wiibis weebel Schmidt, kes juhtis Tallinna õhu
8 lennukit. Neist 5 kaitsewäe ja 3 eralennu asjanduse ühingu eralennukit, pimeda ja
kit, wiimastest üks purilennuk. Ilm oli udu kätte ning oli sunnitud Kolgas wõtma
poolwihmane, mispärast einelaud jookidega ette hädamaandumise, mis õnnestus hästi.
töötas halwasti. Rahwast oli kogunud Wigastada sai ainult lennuki saba weidi.
lennuwälja ümbrusesse umbes 4000, mille Tulewal pÄhapäewal lennupäew Wiljandis.
dest 1000 inimese ümber wiibis maksulistel
See on avwult kolmas. Korraldajaks
kohtadel. Lennupäew lõppes kell ja
.
jällegi
õhuasjanduse ühing.' Lennupäewa
algasid sõidutamised soowijaile ä 5 krooni
kawa umbes samasugune kui Narwaski.
isikult. Soowijaid oli palju. "

poole teeb 2,5 meetri kõrgune tee kaunis
järsu käänaku. Pimedas ja purjus oleku
tõttu ei märganud aga autojuht õigel ajal
pöörata ning ilma pidurdamata lendas sõi
dnk teelt alla. Auto tegi paar tiiru, enne,
kui jäi seisma. Häwitus oli täieline, nii
masina kui juhi suhtes.
Auto MäärtuS 3500 krooni. Ta kandis
numbrit E—2B. Kaasomanik Wäli on pä
rit Samagradi külast.
Kreutzerite perekond oli wene ajal uks
rikkamaid Narwas. Nüüd on nende maran
dus jäänud wäheseks. Surma saanud Wla.
dimir Kreuher oli tubli miinatarwitaja.
Wcel õnnetuskohalgi leiti !' "a tesknst
purunenud Miinapudel.
WMBATMSSZZN:;'J

ning ämbrid olid igaks juhuks seatud wal
mis. Traataia ääres olewa patrulleerimiZ
tee kraamist tuli enam ei saanud teed edasi
murda ning hakkas lewima teises suunas,
ähwardades lähedal olowat riigimetsa.
Metsa ääre kaewati sügamad kraamid, mil
lega päästeti mets häwinemast.
' Kustutustööst wõttis osa kogu piiriwalMe ja elanikke ümberkaudsetest küladest. Lõst-

Itkult pandi tulele piir alles pühapäetva
tuks. Tules häwis üldse 60 hektaari heina
maad ja 12 kuhja wärsket aasaheina, mis
kuulus ümberkaudsetele talunikkudele. Ta
lunikule, kelle süü läbi õnnetus juhtus, koos
tati tulega ettewaatamatult ümberkäimise
pärast protokoll.
Niigi rukist müüakse
13 sendiga kilo.
Majandusministeeriumist teatatakse:
Valitsus on otsustanud riigi ladudest
müüdawa rukki hinnaks määrata 13 senti
kilogramm. Rukkihinna tõusu puhul tahab
hindadekomissar leiwahindade kerkimist liu?
nades sellega ära hoida, et ta on leppinud'
kokku kahe Tallinna suurweskiga, et need ei
tõsta lelwahindu ligema paari nädala
jooksul.

Loodetawilm teisipäewal, 1. augustil.
-dösel keskmise kiirusega, päetval merel lõtves
newaid edelapoolseid tuuli, öösel selgewõitu

iral rünkpilwitus ja sisemaal harivad hoowM>
,mad. teruperatuur 11 traadist 23

„lärwa Teataja"

4.
Zamsalv-Z.-Zaam raudtee õgweudamisete.
Raudteewa>litsuse, Tapo linna jn soomusrongide rüge
mendi awalike tööde kawad.
Tapa linnawalitsuse poolt koostatud awalike
tööde kawas eeloletvaks talweks on ette nähtud
Eestkätt turuplatsi laiendaunne. milleks wajalik

3000 kr. Peale selle on ette nähtud Tapa-

Walgejõe süwendamine 7 klm. ulatuses. TapaRauakõrtve magistraalkraawi kaewamine 175
hekt. liigweest wabaStamiseks ja Kooli uul. kor

raldustõõde lõpetamine. Edasi on tõõkatvas
linna „Jrwe" nimelise rähwapargi puhastamine
ühes jalgteede ehitamisega ja istepinkide wal

mistamisega. Ka on ette nähtud keskkoolile

suurema saali ehitamine, milleks krediiti luba
tud 18.000 kr.
Raudteevalitsuse tookawaS on ette nähtud

eritt rohkesti mitmesuguseid töid. Suurimaks
tööks on Tüpa Järtva-Jaani raudtee õgtven
dmmne, milleks wajalik 32.000 kr.

Soomusrongide rügemendi poolt on ette

nähtud lasketiiru ehitamise jätkamine. Krediiti

on nõutud lasketiiru ehitamise jaoks 638 kr.

Naistetööna on ette nähtud kaitsewäelaste
warustuse parandamine ja õmblemine 15. now.
kuni 15. maini, milleks wajalik krediiti 2858 kr.

Pudemeid Kaarukaft.

Wlüsel rohlesü Aesaudmifi.

Põud audis sbin toähem tunda kui mujal. —ühingud ei wöta jalgu alla.
Kana Kaaru La taunis kapuka suurusega,
peats !sim elu tuiSjvon õige hoogsalt lööma.
Mcab aga mäMvm, ot Kaaruta etuawaldustes

ilmneb suur paSstkvsus. suhtutakse kõigele nit
ükskõikselt, kui kellegT midagi öpaindub, siis

öh häda sellele, see külwatäkse üle igasuguste
allapoole Äukatvate avtvus tuste ga. Kaaruklased
an wist uhkeid selle küla looduÄiku asendi tõttu,
mag peaiksid ka tänulikrck olema

male, keS on lasknud sündida neile enam-tvä
hem nreettmööda maapinna wäärtuse. Tänawu

mil suurem põud walitses, ei ole

Kaaruka wiGadõle nimebamiAväärt suurt kahju
sünldmud, seda tuleks tvist Maapinna headuse
aätoele panna, sest hootoihma oli siin tvähe. Ai

Maw huwi Paide näituse wastu ka kanaemal.
- Maakondlikule näitusele, mis teatavas
ti 16.—18. septembrini Paides poetakse, on
seni tulnud juba rohkesti Uescmdmisi. Näi
tuse wastu tuntakse HMvi ka waGaspoul
lärwamaad, mida tõendawad rohkeil ar
wnl scvabuwad järe lepärim i sed ja üle s and
mised.

Wäljapanekute ülesarvdmise tähtpäowaks

maaparanduse, seemne-, sordiwNja-, põld
taime-, heina-, aiawHa ja arstirohtude

nulit mSneil tallil kipÄlwod soagilootused wäkiseks

Tapa keskkool järjest ..kuulsamaks"
Jiirwa eooliwailttius alustab juurdlust. Nõutakse Spr
tajate walrmise tühistamist.
Tapa kesKooli ümber on afi Me päris linitotooXifogu koosolekul tahetakse päewa
palawaks kujunenud. Teatasime eelmises kornlle tvõtta koolijuhataja usaldusküsimus.
Tapa ksskkool on küll cünuke õppeasu
jleses ImnanSunik H. Ellissvni ettekandest
tus
üle riigi, mille ümber alatasa tlünru
h-mnatvalttsusele, kus ette tuucckse mitmeasjaolusid koolis aset leidnud näh- keerutatakfe. Kvvwalseisja lpoab tMmatu.lt
Otste kohta. Gee kaebekiri saadeti linna arwama: kus suitsu, seal tuld.
Veisest küljest lööb laineid fe öpetchatz
walitsuse poolt harjdus-soGaawiMSteer lu
'Di kooliwalitsussle, keS selle omakorda sach- walmnne wiimüsel iinnowylikogu kooSole
M Jäowa kooliwalitsusele, kellel tuleb kg htl. Selles asjas on esinetud Me linna.guurdlust hakata toimetama. RÄ tuleb koo woliniku n- Wiannase ja H. Misjoni
«nõunik M. Ulktt jälle Tapa keskkooli asju poolt protestiga, milles palutakse walimisi
.klaarima" minna, nagu see möödunud tühistada. W selle pvoteM lahendamine
Hstalgi oli. OK seekord tegemist igasugu on jõudnud Mrwa maawalitsuse haridus
osakonna! Mte.
pikantsete asjaoludega ja on lg nüüdki.
PrateÄis tuuakse ette, et õpetajas? WG
' Olgu? muuseas tähendatud, et möödunud
aastal juurdluse kaust Tapa keiskkoM asjus limiStel pole silmas poetud õppejõudude
Äge kehakaks paisus. Seekord lõppes juurd- teemstusseaduse § 34, milles ette nähtlch
M sellega, et haridus-saffiaalminister juh- kprd õppejõudude walimise Mäljakuulutmni
koolidirektor J. A. Luurt tõsist tähele- .seks ajalehtedes, ka olla rikutud sama sea
duse Z 38. ÜHt kutselist apetvjat (En. Kol
S panu mitmetele eksimustele jä
mudele.
ki) pole üldse Wiletamisele pandud, ühe
Tuleb huwiga oodata, milliseid tuwmusi Aetaja WalimW pole arwestatud kooli pe
Ms seekord järjekordne rünnak koonjuha. dagoogM nõukogu ja linnavalitsuse otsu
taja wastu annab. Tapal leidub aga voh sega nwg kMinSunik M Ulki suulise at
kesti neid, kes meelsasti näeks, et uuS mees testatsioomga. Ka ei olla! linnawolikoW
keskkooli juhataja kohale asuks. Järgmisel wõtnud õpetajate walimist üldse asjalikult.
SSrenere mesti jäi neel Ifld linnale.
Kaks tundi waielusi Türi liunawoilikouus weski müü
mise Pärast. Järjekordne rünnak tn. Detpile. Linna
apteeai iuüataia imelik wallandamine.
Kuigi reedeõhtuse linmadvolikogu koos load mõned komisjoni üihned selle kinnise
oleku paewakord sisaldas ainM 8 punW, tvava wäärtust M.VM kr.
Komisjoni seisukohti awaldas lm A.
kulus nende aruiamtssks ligi 6 tundi. Wv
linikud said koduteele asuda wühe enne kesk. Pertmann. Ta teatab ühüiasi ka, et õM
föd.
praegu rahakursi kõikumise ajajärk, siis ei
Kahe krundi üleandmine otsustati käh pea komisjon weM müüki soowitawaks.
Weski müümise kaitseks pidas pika kõne
ku. Waielused teMsid aga abirahade ünv
ber. Pahempoolsed polnud mhul, et su stv. Soome. Ta olla pidanud kirjawahetust
woks abirahasid kärbitud. Kla heideti järje adtvvkaatidega ju erakirjadest seletawat need,
kordsckt ette hoolekande komisjoni esimehele ut linnal pole seaduste põhjal nii palju
Tepile, et see oi kogu täpseid andmeid hoo õigusi sellele kwniswarale kui rentnikw.
lealuste kohta, mispärast abirahade saa Ka ei jaa arwestada love kasutamise õigust,
Nagu näha tunneb notarist ttnnawolinik
znine wildak ja isegi ebaSige. RahMada
'Otsustati paar abiandmise pcÄuet ja saata Me mMgi wastu erilist hwtm, et end nii
keegi neiu linna kulul röntgsmkiirte alla. „kurssi" seadnud. Müügi poolt kõneleb ka
Linnawalitsuse ettepanek ministeeriumi dr. Wühvmann. Teised Ivolinikud ei peg
kmnitada J. Witsut, A. Mdemann, M jaga sündsaks mi suure kinniswara müügi
Dmutmann, P. Tambevg, Ed. Wiirsoo, Wi otsustamist uisapäisa ja hv. Wdhvmanni et
Metsamart, H« Kallas, A. Sepp zg M. Bach tepanek kukub läbi. > Küsimust otsustatakse
mann maäralisteks õpetajateks, kiideti kaaluda weel komisjonis. —1 Weski müü
heaks.
mise arutamiseks kulus kaks tundi.
Pea üksmeelselt wõeti wastu otsust Xitp
, PõnÄvamaks päewakorra punNks kuju
nes Säreweve weski mWmise küftmpS. llawalitsNsele ülesandeks teha muuta oma
1930. a. tuli weski riigilt Tinncr waldusss Mus, iimmaptoegi juhatajat prl. Otsa 11 ok
ja tveski kasutaja E. Mirmcmn maksab lin toobrist wallandada. Wmldabakse, et ap
nale juba kaks aastat renti. 1000 kr. icms teegi juhataja langenud Ukliku wiha alla.
Teater „Eswmn" lõbustusnvaksust wct
tas. Weski kasutaja soowiks aga Meskit
ära osta, olles nõus maksma 22.000 kr.
bastamine otsustati eitatvalt.
Läbirääkimiste all otsustM linnawalit
Meski müümise küsimuse selgitamiseks
tzvvliti amalajal komisjon. Komisjon hin fusele kohuseks teha nädala jooksul esitada
tas weski ühes körwalhooustega 17.000 X 931./32. <L aruanne, samuti ka kõige kiirem
kroonile, peale selle weel maa. Kui aga
Ms korras koostada g. MaOpe,
juurde arwata jõe kasutamise õigus, arwa- mis seni wastu wStmata. j

ituStele tvuatamata, seS seisad ooWett hädatva
jalike ülesannete teostamist, milleks tvaja Tõigi

ühist kaaSaitamist. DaüvMk on Paides näiteks
vutopritsi soetamine. Ka tuleb tähelepanu pSH.
eata naispere ovganifeerimisele tuletõrje aktiiltv
i&a ostSs.
Paide tuletõrje peopüeloast tvõchfid osa Ta naa-

esindoHad. Tüvi tvub. tulet.
MmgM tõi terwituisi TSnso, Tüvi paberiwah

!Mu tulatSvjelt dir. Kullerkann, Mäo tuled uljrrn*

Dklt Pevtmann. EnuUselt torwwrs tuletõrjet
.politseikomissar J. Tilling ja linnavalitsuse m
toel E. Tall. Wngu esimees E. Thomson, keS

märgi stvajat A. Kimbergi, tes haiguse tõttu iüoast
üchkuda ei saa.

Aastapäewa pidulikkuse hulgaS oli Zla lipu
Lleandmme päästjate jaoskonnale.

Pärast paraadi siirdut! Mündi metsch meesAhingule on annetatud auhind parimale meeS?
Tormale. Selle ommckrmriselks tuleb jaoskonda
del tõik wätza panna.

Peale pcroM smrduti Mündi metsa, mees-

Nond orkestri helidel, kuna ih pubMur 'kogunes
tvihma tSotawole ilmale ttiawtamwta. Mündis
enne meeskonna laialivalgumist tegi peanweS
toatawaks, et ühingule on tehtud annetus, miiVa otsustati ühemeelselt määvata mAeStuÄmair
gi püstitamiseks jMetörje kalmistule.
MiündiS kujunes aaStapäewa pühitsemine Si«

ae tujuWAaseks. PiserdaS aga tochma, ja see

Hakkas pidurdama ka pidutuju ning ei laGund

AchkufÄ wiibib, oli saatnud telegrammi.

teMda sunvomat «chwaiwvolu metsa. Õhtu

tvülja tevtvele veale tuletõrljujatele. Peaile Po>

wõtvi koaStaieevida, et toihm ei loMud
Kaide tuletõrje Pidrqiäetva lõpposa mis just

Aastateenistuse, ja hoölsüsemSvde jagatk

vaadmarSfi käidi teaMtamaS 50-a. teenistus.

mas küll majsrnaüihisus, moowr-rehepeHugarni
ihnur, aga osia ühisuse liikmeid ei taha tvõi ei
suuda oma kohustusi ühisujse wastu täita, wõlg
nedes mikne aasta peksusumma. Ühisuse suha-

Dsel ei jää muud üle fgi iWsin vemÄrteernna
ta jätta, millises seisukorras Eõtamme õleks

maifmale kahjülik. KaarukaS tvõib alati kindel
osta, et silin AM ühistegeline ettewõte ei taha

Wgi kaua Püsida. Ime küll. kuidas tircbaühi
sujuda nii kaua on püsinud, seda tulõKS wrst
tpMaspool Kaarukat asutoate liigete arwele
panna, helledest osa juhatuses.

Kärus jäi mees hobuse alla.
Wändra mehe hobune kartis autot.

Karu turule tutt W.-Wändva w., Pulga

afivnduifeS ÄuHew Kart PMalk 48 a. «vana. Teol
Mm as. ija aleitviku «vahel tulli leegi naine ltvas.

kassa mvtte» tahtis, ootuSts kohojekt õnnestuda.

Zalnfeenijate olnlott otjaaial.

Töölist põllutöödes on meie talupoeg sunni-tu4> Wba manast hallist ojast peale pMamä. Dchp
svmad andmed selle Rohta, missugused otid tabu-

ZvMtzabe palgavlnd ja töõtingiMsed orjaajas, on
Vinnnud 18. aastasaja lõpul wäljaantud n.-n. „ta
lupo-zaMdustes". Kuigi need öäiw-ad maid ükstdu
te waldade kchta, Peab arwama, ei need üldiselt
la detstes walbakes olid pea samasugused.

wdis talupoeg pärisorjuse aja! pal-

Ma ainult mõisnÄu nõusoleM. teenija

et tohtinud enne teenistusaja lõppu ttma mõisnj
fc ja peremehe itõusslesuia teenistusest laHfuda.

Vegi ta seda, siis wöis teda tööpalgast ilma jütG
La peale selle («ristati teda 50 kepihoobiga. Na!s

ievniia (Mdruku) karistus oli Mll sulase

tis. !P. tahtis hobust suuZõ-vtvalt hoida, luid ii-äi
sellejuu-reS hobuse alla. Hobune haUaS lõhkus
ma m-ng wabaStas enese aiste Svahett, tormates

Karu alewiku paole. Allajäämisel purunes P-il
Memme huul. üks ribikont ning pähe sai pika
haawa. Esimest arstiabi andis kohalik arst dr.
M. Jcvason. PShSlaik Müdistab autojuhti, et see
pole peale õnnetust peatanud, tvaitd sõi wud
edasi.

Türi uudiseid.
Tallinna visadusega" wiÄ,
PühapäÄva õhtul Türil peetud jalgpalliwõist.

IpS Tallinna spordiselts ..Wisadufega" lõppes
iMgiseüt 1:1. Poolaeg 0:3. Esimesena föib

tvävaitva ta Ui linlased umbes 15 meetrilt. Wee
relv pall ttbiseS wärowatoahi Käte «vahelt «võr

ku. Enne olla aga pall käinud üle audijoone,

mida «vahekohtunik aga ei märganud. 13 min.

asunduskapitali raha 834Ä 5r.. PiZalaenu .pangale
üleandmisele tuulmoaid ehituslaenu kustutust ja

now. m. a., kuid rowrderimise protokoll jõudis

protsente 3293 tr. Peale Lelle hulk teisi Lumme

alles nüüd linnnwolikogusse. Wo li kogu oljsustas
ministeeriumist järel pärida, kus see protokoll nii

pensionidest, puudustkannatajate fondist jne.

kaua seisnud.

Rewidevrimise protokollis on järgmist ettetoo
dud: kuludokumentrde arwes!wmi.jel pole kinni
peetud üldise avwõsendnse nõuetest. Maffuwõl
gade sunduslikuks sissenõudmiseks pole linncrwa
litsus korraldusi teinud. Sundsissenõudmise kor
raldaja linnapea J. Lagge w-õlgneb ise >kinnisiva

ramaksu linnale IVÄ9. a. alates 404 kr. Peale

selle on linmÄvalitsus kulutanud eriotstarbeks
Määratud tfumme teisteks otstavwetals. Eriots
ltgrbesuiMmastd on ära -tavwitatud terwe'- 14.832

Tfc, sellest Maapangale üleandmisele uuluivat

Rewideerimise protokolli ette kandmise järel
alustas pahem tiib tuqewat rünnakut linnapea
wastu. Ln. Luukas tegi kvMni ettepaneku linna
peale umbusaldust awaldada, mis aga jäi wähe
musesse.

Lnmawolikogu otsustas paluda, et ministee

riumi lähemal ajal jälle rewidrndtö äahale saa

daks linna warandusliku seisukorraga tutwunemtLeks.

•Olgu tähendatud, et ministeeriuM rewideerst
mijse tulemused hilzuti prokurörile lsaatis. ©ei*
ilele loomuliku järguna tuleb juurdlus tri minnal
politsei Poolt.

Jiingi iim&ec Jäcwamaa.
Remont J«Ava-Jaam kirikus. J.-Jaani kirik

oli nii «väljast kui ka seest õige luitunuks muutu
ttttd. Nüüd walgendatakse kirikut «väljast ja kroh
witakse seest.

„Maha Hitler" Amblas. Ambla walla«noja

wastas asmva maja plangule ja kõnniteele oli
ühel ööl siginenud suur Haakrist ja selle kõrwal
lubisapiimaga maalitud „Maha tziller". Kes sar
nase teoga hakkama sai ja millest see tingitud,
pole seni teada.

Mmküla-Koigi kartukuching 13-aastane. Nõm-

Wla-Koigi kartuliühing pühitses hiljuti oma 13.
aastapäewa, mil puhul oli suurem kooswiibimine
„Dügi" ja „Mardi" talude ruumides.

ande kovvälikult.

Kirrkunovreb Juurus.

Pühapäetval Ikais Türi tirikunoovw lauluToor Harjumaal. Juuru kirikus kontserti and
nms. Juurus Mdi 2 «veoautoga kokku kuni
inimest. KülaÄkäA õnnestus hästi.

MM aias margil ja ähwarda-sid.
f 5. ,Pärnu uul. -elust. H. Anderson kaebas po

litseile, et Drril elust. Marie Kõnnusaar on

kahe lapsega käinud .tema aias ikirss-e tvargil.

Sellejuures Purusltad-es kirsipuid. Kui Ander
sqn ajanud need aiast nmn-ema, tulnud sinna

M. Kömiujsaare poeg esimesest abielust Jah.

Wäkte-r ning ähMardas Anderfvni kaikaga lüüa,

wiljapuud maha saagida jne. Ka J. Walteri

peale -koosta ti protokoll.

Õnnetus «vabrikus.

Kaberkvabrikus töötaw lukusepp Joh. Ohs-o-

Tori noored ei olla korralikud sportlased.

liõpetaja G. Asberg järgmist awaldada: «Minul
ei ole mingit «võimalust keelata Tori noortele spor
tida. Kui aga 4—5 Poisikeseohtu noormeest oma
«voliliselt koolimaja akna alla, puude ja lillepeenar

woorinmi alla, nüüd kaotab Wõhmuta walda. Ei
ita, mis järgmise numbrina tuleb.

juure kiirusega. Hädaohtu oli karta soosertval
astuvale talule ja ka weidi kaugemal asetsewle

külale. Kiire abi tõttu saadi tulele piir panna,
ka tuli õnneks paras hoog lvihma. Ära põles

umbes paari wakamaa suurune niidetud heina
maa pind ühes kahe kuhja heintega. Kahju mõ

nikümmend krooni. Tule algus esialgu tead

mata.

Wilistlnöpäcw Wodja Põllutöökoolis. Eelole
tval pühapäetval korraldatakse Wodja põllutöökoo

lis tvilistlaspäetv. Katvas kõned, õpilaskoori lau
lud, klatveri-soolo, deklamatsioonid, näidend. Ka
peetakse wõrkpalli wõistlust.

platsi kui niisugust ei ole. Mulle kellegi poolt wal

misel naiste jaoskond. Jaoskonna ülesandeks

Rõmküln-Koigi tuletõrjes naisosakond. Nõm
küla-ztoigi tuletõrje ühingu juurde on cllukutsu

törwaldamisega. Tori koolimaja juures spordi
lcttvwlitsuse luba fpordiplatsi asutamiseks koolimaja
õuele ette näidatud pole."

oleks peamiselt kaasaaitamine pidude puhul.

Kurkide uputus Tapa turul. Wiimasel Tapa

Jõi mii na asemel seebi! iiÄlahn. Sarnane õn
netus juhtus Arawetel elutsema rätsepa L. Wolf

turupäetval oli rohkesti kurke toodud Petserist.
Kurgisasast nõuti 125—135 senti.
Telefoni kvuepuMr Jootmale sootvitakse lo
halike poolt. Loodetakse, et postitvalitsus selle
weel täuawu aivais.

welliga. Ta tuli Arawetel eluts. tuttama Kurja

maa poole. Köögi aknal silmas «viinapudelit, ja
ilma et oleks lähemalt «vaadanud, «võttis tubli
lonksu. Kohe hakkasid mehel suured «valud ja ta
pidi peaaegu hinge heitma. Rätsepale anti juua
äädikamett zja saadeti siis Ambla arsti juurde, kes
tegi mehele maoloputust. See «kohendas" rätsepa
tevwist niiwõrd, et ta avõis omal jalal koju «ninna.
Tapalane päästeti silmusest. Tapal tahtis oma

elu lõpetada Lille uul. nr. 3 eluts. B. Ta lahkus
õhtul toast, minnes kuuri. Nagu paha aimates
läks aga naine mehele järele, kuid ei pääsenud
'kuuri sisse, kuna mees selle seestpoolt strkgenud. W°>

Uks naistest hoidnud «mehe jalad süles, kuna teised

Ei wea »P«Astmehel" Järwaanaa sõnumite
ga. Hiljuti pani ta Ambla ühispanka anova

Kaaruta soo põleS. Kaaruta küla läheduses

olem soo ja raba sittus põlema. Ämm sambla
kord kuiw ja kange tuul oli. siis lewines tuli

de wahele ja keset teed poste üles seawad,

Wi-gasbus kerge.

istmees" aga tugetvalt sisse kukkunud. Wõhmuta
itnalla likwildeerMnst üldise seni

te müüki lahkelt rohkete annetustega toetasid."

palli lövwad, ise seal lävmitsewad ja endid mitte
spordimehena ülal peawad, siis on minu kohus
neid korrale kutsuda, mida ka olen teinud postide

Ävakaranud killu läbi wasakust käest haaivata,

Mada. Selle sõnumi awaldamisega on „Pos

Palu tulstõrje tanu. Palu wab. tulet. ühing

palub järgmist awaldada: «Palu wab. tulet. «hing
awaldab kõigile südamlikku tänu, kes meie näite
müügi heaks kordaminekuks 9. juulilt k. a. kaasa
aitasid. Eriti aga Paide äriringkondadele, kes näi

hemalt paar tundi. Eriti on see wajalik suwita

puks saadi kuuri uks eest, kuid B. oli jõudnud juba
enese pesunööriga aampalgi külge üles tõmmata.
Jalad rippusid maapinnast umbes 83 sm. kõrgemal.

..PoMmees" tõi paar päelva tagasi teate, et
Wõhmuta walda lAtvidesrimine ähwaadab. Tar
tu, IkeS -tahtis toõid osta. Pihlal pidas hobuse

mees päris kaiue peaga. Ta ai'

üldse mähe.

witi wõiks awatud olla toiduainete kauplused, wä

Nn sai raua tagumise juures haamri küljest

kaotab Wõh
muiet walda.

lid. B. on perekonnainimene ja kabe lapse isa.
Elatub end juhuslikust päewatööst. Pooma läks

fioonidelt saabus maawalitsusele palme, etwasta
wat sundmüärust muudetaks sarnaselt, et pühapäe

Meie lehes ilmunud sõnumi kohta palub Tori koo

Klie seisja sisse. Muidu ott „Wisaduse" mära
tvawäht hea pallipimdja. üldiselt mäng oli
loid nÄig puudusid korralikud wäratvalöögid.
iWlchekohtunvk S. Wiivmmm täitis oma üles

meesabi läinud kutsuma, kes nugadega nööri läbi
lõikasid. Õnnestus weel mehele elu sisse saada.
Enesetapmise põhjuseks olnud perekondlikud tü

Aegwiidu elanike soow. Aegwiidu organisat

alla tvävawa nurka. Wävawataccht Tatsus küll
püüda, kuid «valesti põrganud pall «veeres tail

all trahwWögi, mille Tenso umbes 23 mtr. lõi

Usside rohkus Ambla ümbruses. Tänaivu
on Ambla ümbruses rohkesti usse. Neid tvõib
leida otse taluõuedel, teedel, ristikheina põldu

del, heina- ja larjamaadesr rääkimata, ühe»

sooäärses talus leiti uss elutoast Moodi alt. tei
sal jälle sahtvrist.

Hobune läks heinatööl lõhkuma. Jootma fii
las kut J. Kiisküla loorea ette hobust rakendas
hakkas hobune lõhkuma ja tõmbas mehe jalge
alla mng tormas siis temast rehaga üle. MeeS
peab kauemat aega tvoodis lamama. Hobune
saadi põllul kinni pidada peale selle kui ta roh
kesti kasinamat toilja ära sasinud.

WWMjMMMM
käesoleva teadaande ilmumise päevast järgmiste talude maadel:
Järva maavalitsuse Vodja ja Mäo talud.
Vodja asunduses A. Danneri, A. Öömanni,
H. Trükki, J. Sammeli, J. Luisti, 0. Edebergi,
K. Palli, A. Sammeli, H. Liedleini, K. Lugna
ja V. Vessarti maa aladel.
Keelust üleastujaid võetakse kohtulikule vastutusele.

seaduse järele 4 wakka rutkeid, 4 wakka otri, kaks

Kaotatud

paari pÄste, kaiks särki. Ms poori uusi ja sama

palju jätkatud sukki. Ms paari kindaid, kuus

paari kingi', ühel aastal kuue ja te-üsel kassulka ja
kolme iteonistusaas-ta järele paari nahkseid pükse.

Paide nööritehas

Naiste-eust-al-e anti aastapalgaks üks kuub, kaks
sti-rkt, «kolm paari käiseid, Ms seelikut, kolm naela

vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri tinadest
ja tinade vastu. Ostab kõva kiuga

pvlUvillu. wiiS paari kingi ja Wlmeacvstajse tee
nisituKe järele kasukas. EGavwamiste ürahoidmi
seks tuleks tähendada, et kingade nimetuse all ei
Me mõelda -tütarlaste jalawarje praeguse mõiste

— nii siis mitte Mk-Ikiuyi, waid pastlaid.

«Wiimaseid kustub mõni hallipäine taat-eit weel
ltänapäewal kingadeks.

Nagu eellpooltoodust -mwine, mahseti teenijaile

tol ajal ipoWa natuuras. Mõnel Pool oiewat la

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

weidi -rahapaVa antud» kuld fee oli nii «väikene,
tzt 'Adipilti ipalgu ei muuda. Peaasjalikult koosnes
iMtaju waid wilfast ja kShakaitteist.
Lee-riealD -tevniMd oli pevavanem kohustatud
chvpi saatmm. Glilasemees pidi sinna minema cn-

Müüa suurel la vliksel arvul

W«A wilja õpetajale ja külimit köstrile. Juhul

Tui w teisetks vjM leeri jäeti» pidi !ta puudunud

ldõSpSswad n.-n. peremehele hil-

bollonm taastu 1. Kr. liilo

Wtbe tegema. NaiStoenijaid pidas peremees
ivnda «kulu ja kirjadega" leeris.

SarnaSteS oludes tuli töötada meis talu

Hoöi tüdrukut mehele panna! Muide olgu tä
loendatud, et la abiellumine ilma mõisniku
««Svlekuta vi olnud lubatud. See Mk Mab
p«uwinasjutt, ent on ometi -sula tõsi.

mõis arwas heaks sulaseineest lasta naist wõtta

; ,s'

Palgaks sai aastasulane R.-AM« talurahwae

NM trWx ZallinnaS.

28. aug. Paide Koigi vahe
lisel maanteel tsekiraamat
Põllutöö koja templitega»
Ausat leidjat palutakse
ara anda või saata selle
lehe talitusse.
Pädaniku heinamaalt
joohsis fira
laukmära ühes varsaga.
Leidjat vaevatasu eest
teatada, Koeru, Tudre,
„Sandre", h-ra Värk.
MNNMNMNNMMM

! Pikeieres
MWWliil.^KrKll»

-teonijasil aastat JLOO—ISO tagasi. Teiha tapvat

«rks nädviat tööl manna törwa Wqe otsas perg
jj.»sas". Nii siis naeruwaaristati teda weel teiSte

astts. r ; J.( i ,t:

Tprj WWSalitsuse asjaajamist «wideeriti
ametnike poolt 7.—8.

jäte seisukohalt.

lööd, süüa haganast leiba ja fe£'a jsivni, fui

Samuti karmilt karistati peremeest, «es seMa
poolel teemstusajall ilma mõisniku loata mtnenck

Linnawalitsuse rewideerimise protokoll wolbloaus. Kus
seisis see nii kaua? <Kriotstarbesummasid ära kulutatud
14.832 kr. Palutakse salle rewidente kohale.

orme lõppu saÄ> türvlaseid «Wisaduse" «oäratva

vMtst poole wölhem, aga peale selle seoti „temma
|U$M> peoftoc pe&fe nuppo sa siis käigo temma
ees.

Näituse aja-l peetakse ka tegelike tööde
tvõistlusi: iraawikaewamises, Ämdimiises Ho
bustega ja traiõtoriga, ketramises ja lam
maste niitmises.
Wõib arwata, et tänawu ne uä«us õige
laiaulatusliknks kujutleb.

Türil fipttlt linnapea kalale.

sÄrtis mööda «veoauto J—lb mida hobune kar

W ileiwaMiga, samuti tasus ta la leerimaksu

makseti natuuras. Abiellumine Hotnud KriHuMlil
fCtttn mõisniku loata.

osakondades 1. september.

tn. kes tahtis tvjõib osta. Pihla pWaS hobuse
Lmni, et naisele tvö-id näidata. SamcÄ ajal

zsema kohta olnud.

TuletSrje Ww«« 54. aastwpäett».

Dhendab, et Paide tulstürjä senistele saawu

Peksta, Peksuaeg on ju warSti ligidal on ole

poile kerkinud. Küll on aga sarnast juttu Kuk°

pidupäew paidele.

Möödunud pühapäeval pührGeS Paide tule
föche oma 54. aastapäeva. Inimestest tihedalt
palistatud turuplatsi! peeti paraad. MeeSkonda
teavitas ühingu «chiesimseS F. Wiedebaum. Ta

jääma. Tänaw-ust sntorwÄja saaki ltoõib artvata
keskmiseks ja tailttoiljade saaki minewa aastasest
panemaks. Heinasaagi resultaat cm juba näha,
see on tä-nowu kehwotvõitu. Ainult haW asi on
fee, et toilja ehk ckogub, aga pole millega seda

ikaswaduse, põllumajanduslike üksuste, poi*
lumajanbusliku raammupidamise stMM?a
osaHolchades on Ib. august, kõigis teistes

| „ Järva Teataja** müügil
Edasimüüjatele suur hinnaalandus.

t pr. Olga Pojarkova kaupl.

Piimatööstus
L. Tõnisson, Paides.

i ttuututaüe
„«lflrva Teatajas"

