JARWA TEATAJA

Põllumeeste la asunikkude häälekandja.
Toimetus ja talitus: Paides, Turuplats nr. 13.
Kõnetraat 101 Kõnetunnid kella 10—1 1.

Ilmub kolm korda niidalaS:
iga» teistviiewal. neijapiie
wat ja laupäewal.

liksiku numbri hind 5 senti.

Tarwitamata jäänud käsikirjad Käivitatakse ära,
kui neile tagasisaatmiseks markisid ei ole juure

Tellimise hind alandatud.

lisatud.

flfrr. 95.

Wastutam toimetaja Willem Wessart.
Wäljaandja „Jürwa Kirjastus Ühisus".
Tellimise hind poStiga:
1 aasta Kr. 6. 3 kuud Kr. 1.70
% aastat Kr. 3.20 1 kuu Kr. 0.60

Jtnuliitiiötc 9M9}
Uks millimeeter ühel weeruli tekstis 8 kuulu
tuste küljel ö sut.

S. aastakäik.

Väides, kaupSewak 10. augusttt 1933. a.

Jtuuhatg. plahuxatas pliidi
all.
Saarlane sai raskesti
migastada.
Saaremaa maahaiglasse toodi KaarmaSuurwallast, Muratfi külast püritolew 22aastane Reinhold Rosinski, kellel purusta
tud mõlema käe sõrmed ja nügu wigastatud.
Rosinski oli 13. augustil „Salumäe"
talus kütnud pliiti. Kui ta ühe suure lepa
halu pliidi alla pannud ja kummardunud
pliidisun kohale tuld kohendama, kõlanud
wali pank, kusjuures R. pliidi alt wälja
paiskunud prahist saanud raskesti tõigas
tada.

Arwatamasti oli puu sees mingi lõhke
padrun, mis tules kuumenedes plahwatas.

Texas'! osariigist Ameerikas laks hiljuti üle kohutaw keeristorm, mis mitugi alewit ja küla

suhtes.
Kesknädala õhtul pidas üleriikliku põl
lumiste esituse juhatus TaNinnas oma
koosolekut, millest osa wõtma olid sõitnud
juhtiwad põllumeeste tegelased kogu maalt.
Koosolekust Võtsid osa K. P ä t s, A. J ü r
man, prof. Uluots, J. Teemant,
A. T u p i t s, kindral J. S o o t s, J. H ü
n e r so n, J. O tt a s, A. W a n n ja tei
sed.

Põllumeeste juhtide nõupidamine mäl
tas mitu tundi ja seal arutati kogu prae
gune poliitiline seisukord läbi ja mõeti ühe
meelselt wastu kindlad seisukohad põllumeeste edaspidise poliitika suhtes.
Nagu meie kuuleme, on sel nõupidami
sel kõik osawõtjad toonitanud, et meie riik
elab praegu mäda tõsist ja rasket aega Me ja
et maal o« selles suhtes kõik teadlikud. Sel
lepärast on koosolekul leitud, et kõige lähe
mal ajal tuleb meie poliitilises elus ja riigi
juhtimisel suuremad muudatused ette Võtta,
mis amaldaks termendawat ja rahustamat
mõju ja kindlustaks Eesti riigile püsima
arengu»

una praegu juba nii kaugele on jõu
tud, et isegi walitsewate rühmade hääle-

kandjad kirjutawad Valitsuse ümberkujun
damise Vajadusest ja põllumeeste kogude
kutsumisest Valitsuse koalitsiooni, siis aruta
ti ka seda küsimust koosolekul.

Põllumeeste juhid leidsid, et põllumeeste
kogud ei saa p r a e g u s t Valitsust mingil
tingimusel toetada, sest kõik sammud, mis
Viimase kolme kuu jooksul on astutud, on
olnud niisugused, mida põllumehed ei saa
pooldada. Sellepärast ei saa sellest juttugi
olla, nagu wõiks põllumeeste kogud praegu
sest Valitsusest osa wõtta ja seda koalitsiooni
toetada.

Koosolekul on arutatud kõigekülgselt ka
eelseiswat rahwahääletust ja kõiki muid kü
simusi, mis sellega ühenduses üles on kerki
nnd.

Mõttes arwZsfe praegust erakordselt
tõsist olukorda, on üleriikliku põllumeeste
esituse juhatus otsustanud kõigile põllu
meeste kogude organisatsioonidele teatada,
et põllumeeste kogudel tuleb endise hooga
oma tegemast jattata ja malmis olla edaspidisteks jõupingutusteks Eesti riigi ja põl
lumeeste huwide kaitsel.

tuleb esialgu ainult ankeet.
Wabariigi walitsuS, kaaludes ruMturu
korraldamise küsimust, otsustas teostada
ankeedi, et selgusele jõuda, missugusel mää
»al põllumajapidamiste omatarwitusest üle
jääwat rukist turule saadetakse. Ankeet
lehed saadetakse mälja mallaomawalitsuste
Zaudu lähemail päemil. WaklaomamalitZnStel tuleb ankeetlehed täidetult majandus
ministeeriumile tagasi saata hiljemini IV.
septembriks.

Ankeetlehcs tuleb esitada järgmised and
med: talu suurus, rukki kasmupind, saak,
kawatsetaw külwipind uueks aastaks ja talu
ülalpidamisel olemate isikute arm.
See on esialgu kõik, mis walitsus otsus
tas ette wõtta rukkituru korraldamiseks.
Mida walitsus kawatseb teha põllumeeste
poolt müügiks pakutama rukkiga, pole
seninigi meel selgunud. Sellega on jäänud
rukkihinna küsimus seni täiestt lahtiseks.

Koond»» ja ruMmouoool.
Koonduse häälekandja ,Maaleht" süü
distab, et K. Pätsi walitsus olla rukkimono
polt ära kaotanud. See koonduse informat
sioon on täiesti ühekülgne ja puudulik.
Selle koonduslehe seletuse täienduseks olgu
siin meele tuletatud wäike üksikasi eelmisest
aastast. 3. oktoobril 1932. a. nimelt esines
selleaegne rigiwanem K. Einbund riigikogus
järgmise teadaandega:
„Juba walitfuse kokkuseadmisel dekla
reerisin seda riigikogus hoiatusena, et tule
ival sügisel enam rukkimonopoli ei ole. Sel
lepärast ütlesid walitfuse liikmed keskerakon
nast, et meie oleme nõus selle tingimusega,
kui riigiwanem riigikogus teatab, et tulewal
aastal rukkimonopoli ei kawatseta teosta
da."

Tuletagu koondus nüüd meele, et sellest
walitsusest, kelle nimel eelpool toodud dek
laratsiooniga riigikogus esineti, wõtsid osa
kõik koonduse liidrid. Tähendab, juba roh
kem kui aasta tagasi leppisid koonduslased
keskerakonnaga kokku, et rukkimonopol tuleb

ära kaotada. Arusaadaw et kui koonduse
ninamehed niiwiisi keskerakondlastele amet
likke lubadusi olid annud rukkimonopoli ära
kaotamiseks, siis pidi pärast raske olema
neid käest antud positsioone uuesti tagasi
wõita.
Nii on tõeline lugu rukkimonopoliga.
llldse peame ütlema, et rukkimonopoli
ga on seotud ka mõned muud koonduse ras
kete tagajärgedega sammud. Kuid neist
juba teinekord.

WWW mflinnDiisnsininri mm
tkspaUäocid aauawad maksmata laanud pceemiaid.
„W. Maa" toob järgmise teate:
„Ragu kuulda, olewat maja»rdusministeerium
kanamunade eksportööridele keeldunud kõike juu

niknu preemiat wätja maksmast. Suurem osa
«akseti neil piiewil kätte pika ootamise ja peale-

käimise järele, knid umbes 2 miljonit senti jäi

puudu, mille kohta majandusministeerium sele
tab, et seda osa ei makseta, kuna peale kroom
langemist saanud eksportöörid maluutamÄigist
rohkem kroone ja see olnud preemia eest, Majau-

Et talupidajaile teha E. Maapanga asja

ajamist wõimalikult kättesaadawaks, awati Ku

ressaares. Paides, Tormas, Lihulas uued esin

duskohad, kus E. Maapanga kohapealsed amet

nikud ja esindajad annawad talupidajaile tar

wilikke seletusi ning laenusoowiawalduse plan
kette, ühenduses uute wastuwõtu kohtade awa
misega on mõnel pool muudetud seniseid wastu

teisipäew, kesknädal, neljapäew ja laupäew k.

V—2 pl. Eesti ° Panga osakonna ruumes. Pet
seris, igal reedel k. 9—2 pl. Eesti Panga osa.

konna ruumes. Haapsalus, iga kuu esimesel ja
kolmandal teisipäewal k. 9—B pl. maawalitsuse

ruumes. Paides, igal reedel k. 9—2 pl. Eesti
Panga osakonna ruumes. Kuressaares, Eesti
Maapanga esindajaks on Eesti Panga Kure
saare osak. juhataja, wastuwõtt igapäew Eesti

Panga tööajal. Põltsamaal, wastuwõtt Põltsa

Zaswandikuga.

Tartus, igapäew k. 9—2 pl. maawalitsuse
ruumes. Wiljandis, igapäew (wälja arwatud

k. H9—1 pl. TormaS, Torma rügimõisa ruu

Jäi kaelapidi pumba rihma

teisipäew) k. 9—2 pl. Eesti Panga osakonna
ruumes. Pärnus, iga reede ja laupäew k. V—

17. skp. peale lõunat toodi Tallinna kesk
haigemajja Harku kolonnst kaswandik
Jaan Pool 16 a. w., poolsurnud olekus.
Tal on raske muljutuse tagajärjel sisemine
merewalayg. Arsti arwates on elulootust
J. Pool oli tegewuses weepumpamise
ga. Pump töötas elektri jõul. Kuidagi jäi
ta rihma mahele; rihm kiskus ta kaelapidi
J. Pool on 16 a. mana, pärit Ctwast.
Kolomis wiibis üle aasta, lukusepa töökoja
ja kooli Olnud arukas poiss.
Uudsetelt hukkus tules
Mäetagusel põles maha rehi.
Mäetaguse Vallas, Kollustri külas põ
les mõni PäeV tagasi kohalikule taluni kiule
Wolfried Treilmaimile kuuluw rehetuba
ühes vchoalusöga. Tulle jäi 200 kilo hei
nu, koorem õlgi, 720 pekstud rukkeid, 6
koormat peksnluta rukkeid, 3 wcmkri-t, regi
j>a tuulamismasin. Tuleõnnetuse läbi saa
dud kahju, üh>es põlenud hoonete Väärtuse
ga, on 1352 krooni.
Põlenud rehehoone oli tule Vastu kind
lustatud 300 ' krooni eest, kuna muu tules
hukkunud Varandus oli kiicklustamata. Tu
li sai alguse küdewast reheahjust sel ajal, kui
Wlurahwas wiibis einel.
Kuna tuld märgati hilja, ei suudetud
sellele enam koduste abinõudega piiri pan
na, ega ka hiljem kohalesaabunud tuletõrje
poolt tõkestada.

reede ja laup., ning iga kuu esimene ja kolmas

-2 pl. maawalitsuse ruumes. Rakweres, igapäew

(wälja arwatud keskn. ja reede) k. 9—2 pl.

alewiwalitsuse ruumes, wastuwõtt igal reedel

mes, wastuwõtt igal teisipäewal kella 11—3 pl.
Jõhwis, igal kesknädalal, Jõhtvi wallawalitsuse

ruumes k. 9—3 pl. Lihulas, Lihula wallawa
litsuse ruumes, wastuwõtt iga kuu teisel ja nel

jandal teisipäewal k. 9—3 pl.

Tuli laastas asuniku talu.
Hiiwines hooneid, wallasivara ja elusloomi.
5700 keaouiue kahlu £ääaetnaal.
Waikna mallas (Läänemaal), Päri
asunduses tegi tuft kolmapäewal peale lõu
nat asunik Edwin Pärna talus tugewat
häwitustööd: maha põlesid talu kõrwalhoo
ned ühes seesolewa warandusega.
Talus olid käimas wiljapeksu tööd. Ar
wata-vasti sattus mõni säde kuuris põhku
desse. Kuna inimesed olid läinud lõuna
waheajale, xi märgatud tulekahju algust
kohe eos. Warsti olid aga puuhooned ja
pilpakatused leekides.

Tules häwines loomalaut, endine mõi-

satall ja kuur. Sisse põles 9600 kilogram
mi põlluheina, 0400 kilogrammi rukkipõhku,
4V2 kuubikut turwast, kolm kahehobuse
Vankrit, 4 wedruwankrit, kaks kahehobuse
saani, wiis rege, wiljalõikamisemafin, kunst
sõnniku külwaja ja muid põllutöõriistu.
Elusloomadest jäi sisse kaks siga ja kaks
wasikat. Mahapõlenud hoonete Väärtus
4000 krooni. Wallaswara häwines 1700
krooni Väärtuses. Hooned olid kinnitatud'
Maapanga kaudu „Eesti Lloydis". Wal
laswara oli kinnitamata.

Suurem höbedawargus Tallinnas.
Sissemurd Argentiina asekonsuli erasekretäri korterisse.
Suurem hõbeasjade wargus toimus Tal. perekonnast koju ja awastas, et hõbedast
linnas, Laboratooriumi uulitsal nr. 11, krt. lauanõud on kadunud. Waras on tuppa
13 Argentiina asekonsuli erasekretäri Ga s Pääsenud Malewõtmete abil.
ton Girard de Soucautoni kõrte,
WaraS wiis kaasa: 42 hõbesupilusikat,
ris, kus warga saagiks langes wäärtasju 24 dessertlusikat, 32 teelusikat, 18 kahwlit,
1371 krooni wäärtuses.
2 kalanuga, 12 kohwilusikat, ö paberossi»
Wargus on sündinud 13. ja IK. augusti toosi, 3 sõel-suhkrulusikat, 2 kaStelusikat ja
wahel, mil korterielanikud olid kodunt ära. 2 dessert-nuga-kahwlit, kõik hõbedast.
Oldi maal suwitamaS. IK. aug. tuli keegi
Kriminaalpolitsei asus waraft jälgima.

JCactis Jenm&sons taiet
JCõtge kindlustus ajas- süütamisele,.

tesiisse?
Kawatfeb uuesti astuda Eesti kodakondsusse.

Nagu ühelt Riiast saabunud isikult kuuleme,
on neil päewil Indiast sinna saabnud buddhausu

llutlilaitse Wmuses

E. Maapank asus esimeste laenupalwete otsus
tennisele. Esimesel laenumääramisel tunnustati
esimeses järjekorra? ümberlaenustamisele kuulu
waks 20 talupidaja wõlad.

maawalitsuse ruumes. WalgaS, iga esmaspäew

k. 9—3 pl. maawalitsuse ruumes. Wõrus, iga

mandal teisipäewal k. 10—2 p. l. Otepääs,

pigistusse.

Wõeti kindiad seisukohad pcaeguse olukocea

Põllumajanduse wõlgade ümberlaenustamise

alal on juba niikaugele jõutud, et neil päewil

panga ametnikud wõtawad wastu järgmiselt:

mähe.

Wsm\t Mil DO mii.

Eesti maapanga kohapealsete ametnike uued wastu
wõtu-kohad.

wõtu päewi, nii et nüüdsest peale Eesti Maa

w a h e l e.

hawitas täiesti. Majad nagu pühiti maapinnalt. Pildil Oak Clisft alew pärast tormi.

wõlgade ümbedaennsiomifel.

maa ühispanga ruumes iga kuu esimesel ja kol

Raske õnnetus Harku

Tornaado häwitustSö.

cfCõWustusi pÕlltuHaiattduse

munk Karlis Tennissons, kes omal ajal astuS

läti rahtvusesse seetõttu, et lõunanaabri juures

osati tema usust ja usutalitusist rohkem lugu
pidada. Riiast saabunud isik on Karlis Ten
nissonsiga ka isiklikult kokku puutunud. Habe
mik munk seletanud, et ta lähemal ajal kawat

seb tulla Eestisse. Tal on kindel katvaisus

uuesti astuda Eesti kodakondsusse ning loodab,

et selles takistusi ei tehta. Jaatawal korral
tahab ta Eestis jällegi korraldama hakata

buddha usku propageerijaid etendusi, millega
omal ajal kaunis palju rahtvast kokku meelitas.

Järjekordne völemtne Benno wallas.
Petserimaa Senno walla WiskS külas «väärtusliselt ligemale kolmekordselt kwni
puhkes 11. aug. hommikupoolel tuli talupi tusselts „Talus", siis näis asi kahtlasena,
daja Palvel Troshkowi elumajas, ning Pö mille tõttu kohalik konstaabel alustas kohe
les maani maha. Tuulega lewis tuli Lai juurdlust ja letdeS sülitamtStuiMtuseid, tea
naabruses elawa tvend WMor Troshkowi tas konstaabel loost Petseri kriminaalpolit
õlgkatu selisele loomalaudale, missuguse pääst.
selle, kust ame-tm-kud sõitsid kohale asja sel
mine osutus kõigile pingutusile waatomafo gitmmseks.
WSimatuks. Tulle jäi heinu ja muub wal
Kes hooned siiütaS, pole seni weel teada.
laswara. Et hooned olid kindlustatud Kahtlustatakse majawhwast.

Muret teeb „wend Wahindrale" ainult sobima

isiku leidmine, kes seekord hakkaks korraldama
etenduste majanduslikku külge. Kuid ka sellest
loodab paljasjalgne prohwet üle saada, ühtlast

loodab ta, et nüüd ei tehta enam takistusi
Tallinna pritsimaja tornist allahüppamises ja

muis „sportlikes" etendusis.

dusministeerium tasunud ainult nende munade
preemia, milliste eest saadud waluuta enne kraani
langemist Eesti Panka kantud.
Munaeksportõörid leiawad, et maksmisest keel
dmnine selles osas küib risti wastu walitsuse mää

rusest ja lubadusele. Siis peaks walitsus ka Ml
gast maha tõmbama mõnel riigiametnikul, kellel
teab wAismaluutat olewat endisest ajast, sest amet
nik saab nüüd waluutat müües kroone rohkem.

Kuuldawasti munaeksMrtööridel on kindel

nõu majandusministri wastu tsiwiilnõude protseÄi
alustada. Lähematel päewadel antawat nõudmi

ne rahukogusse. See oleks wistist esmakordne
juhus Eestis, kus majandusministrilt hakatakse
kahjutasu nõudma.

Samal ajal, kui põllutöõminister suure õhina
ga uusi eksMrtõöride nõukogusid asutab, olewat
kanamunade eksportöörid oma keskbüroost juba
pettunud. Alul nagu oleks keskbüroo mõnda M
remust aimud, ent peale seda, kui uus eksportöõr
juure lubati, ei tahtwat see uus eksportöõr kesk

WMWIMW.UiziI.WWk.
JCommanistliku ülikooli lõpetanu saadeti Eestisse
aiqikoeda hukutama.
Sõjaringkonnakohus mõistis 12 aastaks fm&t tunnistus ott algusest lSpuui mõttsttu*.
sunnitööle põrandaaluse kommunistliku tege
PMtikfts politseis wSttiS Okt oma tegemuje
lase Feodor Wasfili p. O k k'i, pärit Saaremaalh
Loona wallast. Teda süüdistati u. «. f. Z 102
jal Eestis maksma riigikorra wägimoildsest
tamisele kihutamises.

Wasfili OR põgenes salaja Wene maale Saksa

okuMhiooniajal, 1918. aastal. Astus seal puna
mäkke, kus teenis komanderkna. 1926.—1932. a.
õppis Lääne wähemuSrahwuste kommunistliku iili
kooli Leningradi osakonnas, mille lõpetamise jä
rele saadeti salaja üle piiri Eesti põrandaaluseks
kommunistlikuks organisaatoriks.

Okile auti kaasa mttu ülesannet. Kõige pealt
ta piin korraldama Eestis põrandaalust kõmmu
«istlikku organisatsiooni, mis 1931. a. tähtsate te
gelasst (Teppichj, Tuule, Jakobsoni) aresteriurise
ga oli segi löödud. Teiseks pidi Okk selgitama, kes
on parteis äraandjad, et politsei põrandaaluste tekahtlasest ollusest puhastada.

niikaugel, et ei teagi, mis funktsioonid sellel kesk
bürool õieti on.

nuga. Parteis tembeldati prowokaatoritekz ja

Uus wiperus ähwardawat tulla munade kont
rollimisega. Senine kogenud ja lugupidamist wõit
nnd kanamunade kontrolör lahkumat ametist 1.
sepstmbril s.a. Ta wallandatakse „kokkuhoiu" tõt
tn. Tema asemest tahetawat panna üks senine

linakontrolör, kes kuulub koonduse poliitiliste

Oma ülesannete täitmisele asus Okk suure in

wisati wAja hulk inimest. SegiMisatud ridu asuti

uuesti korraldama, kuni Okk 23. augustil l. a.

Schnelli tiigi ääres poliitilise politsei poolt aretee
riti. Tema taskutest leiti laskemalmis rewolwer.
Peale selle ta oli warustatud Aleksander Gustami

p. Ersiingi nimelise isikutunnistusega m sama
nimelise kaitse,väe tunnistusega, et ta on osutunud

sõprade liiki, ümberpaigutamist põhjendatumat
sellega, et linakontrolöril olewat mähe tööd. Mu

kaitsemist teenistuseks kõlbmatuks.

nakaumnchi häirib aga wõhikn inimese määramise

wnnistus oti õige. Selle nimeline kodanik oli

katvaisus munakontrolli alale. Pealegi ei nähm
selles suuremat kokkuhoid».

poliitilise politsei abikomissari Sa ps ta ja assis
tent Wars t i. Wiimaste seletustega, kui ka koh
tul kasutada oleumte materjaldega tehti Oki süü
kindlaks ja talle mõisteti eeltoodud karistus.

Kohtu eesistujaks Oki protsessil oli sõjariug
konnakohtu esimees kolonel Sromel ja

riks kolonel Trakmann.

Kohtuotsuse wõttis Okt wastu rahuliku naoga.
Rähtmvasti arwestaS ta weel suurema karistusega.

aewusest jälile sai. Oki kohuseks jäi parteid ka

bürooga tegemist tcha, waid ajamai iseseiswalt

äri ja on teised ära pahandanud. Juba on asi

õigeks. Aeknulmnisel bchw-umya juures salgas
w sellest osa maha, kuid kohtus ei tunnistanud ta
ühtki warem autud seletust. Ott rää«s kohtus, et
ta sõitnud EeStisse hmvireisijaua! ErSlingi uime
ttsed dokumendid ostnud ta Kingissepa» kelleltki
tundmata isikult.
Tmmistastma kuulas sõsar iugkauuakohus üle

Juurdlusel selgus, et Erslingi nimeline isiku
Eestis elanud ja mõne aasta eest salaja Wenemaa-

Naelsterling nõrgeneb.
Eesti pank ostab jälle latte.
Inglise naela kurss osutab wiimastel pae*

ioabcl nõrgenemist, jäädes neljapäewal peatuma

19 kroonile, lihcs naelsterlingiga on allapoole
nihkunud ka Tkandinaawia riikide ja Soome
raha.

Ameerika dollar on kursis, wastandina nae

lale- pisut kõwenennd. Rähtawasti vu kursi

kõikumised Londoni börsil toimunud naela dol
lari wahekvrra reguleerimiseks wastawa kokku
leppe põhjal.

Neljapäewast alates on Eesti pank asmwd

U läinud. Wenemaal oli isikutunnistusest lvaid

jälle Läti lattide ostmisele, kursigä 195 snlarahh

mõned registreerimise märkused juure tebtud. Kast-

eest.

2.
WliSlNg kUUIi 15:92!

KüeSolew filmovilf.
Kui Haadelda meie poliitilist elu miiWase 2—B kuu kestel, siis näeme sekle aja
jooksul õige palju sündmusi üksteisele järg
newat. Neist sündmusist on sügawad jäljed
järele jäänud meie awalikku ellu ja nende
tõttu on ka mõned õige keerulised seisukor.
rad tekkinud.

Ei ole midagi salata kurba tõsiasja:
Kahekorrad poliitilises elus on muutunud
terawaks. Käesolewal silmapilgul pole aeg
arutada, kes ja mis selle põhjuseks olnud,
Ainult nii palju ütleksime, et lahkarwamised,
mis tekkinud, on sügawa ja põhimõttelise
iseloomuga. Praegune olukord ei wõimalda
meile kahjuks neid küsimusi küllaldase sel
gusega esile tuua. Kuid ega see neid küsi
musi olematuks ei tee ega nende terawuft
wähenda. Täiesti põhjendamata on lootus

tagasi saada tasakaalu ja enam-wäheyt mõist-

Äkke wahekerdi, kuni need põhiküsimused
lahendatud Pole.

Samal ajal on ka tundmus, et tekkinud
olukord ei wõi kesta lõpmatuseni, waid et
peab saabuma mingi lahendus, ja see lähen
dus Peab wastama täielikult riigi ja rahwa
huwidele ning õigustele.
Praegusel walitsusel on arusaadawalt
wõrdlemifi kerge walitseda, sest tal on käes
erakorralised abinõud. Kuid see on siiski
asja üks külg. Tegelikult selgib üsna kii-'
resti, et sel küsimusel on weel palju teisigi
külgi ja see teeb juba kogu olukorra sootu
keerulisemaks kui ta algul näib olewat.
Ajad on muutlikud ja üks pilt awaliku
elu lawal järgneb teisele. Nii nagu ükski
majandusline ega-'-"üitiline kriis ei kesta

lõpmawseni, nii peab ?a praegusele kriisile
kord lõpp tulema. Siis tulewad juba Pa
remad ajad.
Praegune aeg on peale kõige muu weel
wäga huwitaw ja õpetlik. Ta näitab meile
üksikuid isikuid ja terweid woolustd nende
'õiges ja wõltsimatus walguses. See wõi
maldab tulewikus kodanikkudel hoopis pare
mini oma otsuseid teha kui seni.
Kõikidel wastutawatel silmapilkudel on
eestlane jäänud rahulikuks, külmawereliseks.
Selge mõistusega on ta oma tähtsamad ot
sused teinud.

Ka praegusel silmapilgul jääb meil rah.
was külmawereliseks ja ei kaota lootust ras
kustest, mis meid Piirawad, kord kindlasti
üle saada.

-r'rr^!'rr^! Mi

TSukis seeaa maailma parimate kuulitõukajate sekka.
Kettas taaajära wäljaspool wõistlust 47.19.
800 mir. jooksus püstitas Soonberg m
Kolmapäeva õhtupoolikul peeti Tartus Tal
liuna uul. spordiwäljal ak. spordiklubi korraldu
sel kergejõustiku õhtumiitingut, kus üllatavalt

häid tagajärgi saavutati. Miitingul purustaS
Wiiding senise Eesti rekordi kuulitõukes tagajär

jega 15.92 m.!WäljasPool võistlust heitis Wii
ding ketast 47,10, mis on parem senisest Eesti

rekordist. Publikut oli võistlustel rohkesti.

Miiting, algas 100 mtr. jooksuga, milles esi

meseks tuli Rattus ajaga 11.4. teiseks Panste
11.5. Sellele järgnes kuulitõuge, kus Wn
ding neljanda viskega püstitas uue Eesti re.
kordi tagajärjega 15.92 nt. Semne rekord
15.67 m. seisis samuti Wiidingu nimel. Taga
järg on vaid vähe ilmarekordist halvem ja
tõstab Wiidingu teisele kohale maailmas. Wii
ringu visete seeria oli järgmine: 1) 15.35,
2) 16.35, 3) 16.33, 4) 16.92. 5) 15.20 ja
6) 14.90. Teiseks tuli kuulis Erikson 14.15
ja 8.—4. Feldman ning Ilves kumbki 12.66.
Kaugushüppes tuli esimeseks Feldman 6 m.

WWM m« sIIWW.
„W. Maa" kesknädalates nn- 'vvl? kir
jutab :
„Mis weneajal eeltsensuur tähendas, seda me

teame. Eestis on aga ajad teised. Eestis oa
olnud eeltsensuur ainult sõjaline tsensuur.
Niihästi wavadussöja ajal, kui pärast 1. det
sembrit 1924. Kui nüüd Eesti korra juurest

Manadele weue traditsioonidele üle ei minda,

siis jäi ainult järeldada, et midagi tõsist on
lahti, midagi 1. detsembri taolist. Nii olid näh

tawasti järeldanud ka meie liitlased Lätis, kelle

välisministeerium juba Eestit palunud: ärge
andke meile aina ärevaid sõnumeid, andke
«eile ka rahustawaid sõnumeid!"

„Piiewalehes" walitseb
rahulolu.
Tallinna lehtedest walitseb tekkinud olu
korra suhtes täielik rahulolu peale koonduse
„Maalehe" weel „Päewalehes".

tal ei ole kuidagi wõimalik jääda opositsiooni.
Senised läbirääkimised on suunatud suure koä
litstooni loomiseks, mille etteotsa tuleks, nagu
juba kirjutasime eile, endine mitmekordne riigi

vanem Jaan Teemant. K. Einbnnd jääks edasi
riigikogu esimeheks.

Praegune riigivanem J. Tõnisson on tea

tawasti heades ja sõbralikkudes suhetes Rootsi
riigipeaga kuningas GuStafiga.

saadi?::!? Rlizi.-, m'ssng:me koht juba kauemat
aega 2.1 vaba.

ühenduses nende läbirääkimistega on viiwi
tus tulnud ühe direktori koha täitmisega Eesti

pangas, kust lahkus J. Kivisild. Mõni päew
tagasi teati kõnelda, et Eesti panga direktori
kandidaatideks on A. Schipai, K. Selter, Leo
Sepp ja praegune direktori kohustetäitja Rosen

seldt. Eile räägiti, et uue kandidaadina Eesti

liige A. Oinas, kes Eesti Panga rewisjoni ko
misjoni liikmena on tuttaw Eesti panga tege

„Jälle kaitseseisukord kogu riigis. Mis weel

imelikum, ajalehed eelkontrolli all. Pannes

mõtteid paberile, tunned, et su sulg mitte enam
nii sõltumatult ei saa töötada, kui warem. Loed
sõnumeid mitmekesiste organisatsioonide sulgemi
sest, samuti läbiotsimistest, milliseid mitmel pool

käsil olnud. Kõik need aSjaolud manawad silmi
Ette tüübilist pilte poliitiliselt ärevatest aegadest.

Kinnitatakse, et ka wälismait need sündmused
tähelepanu äratavad."

arwab aga leht, et selle kõigega
peab leppima:
~Jga seaduslik walitsns leiab meie kindla
toetuse kõigiS sammes, mis ta astub põhiseadn

sega kindlustatud rahvavalitsusliku korra kait

seks. Ajutine vabaduste Msendamine ei taba

meid vähem, kui teist. Peame kõik sellega lep

piina." .

«Sõnumed" kirjutab juhtkirja lõpus:

«Argpüks haarab esimesena mõõga järele,

kui taganemistee kiuni. Julge tarvitab ainult

siis sõjariista, kui ta »« selleks sunnitud. Selle
järele millal keegi sõjariista haaraS, otsustame
ka, keS on sõjas süüdi."

„Sõnumed" kirjutab:
«Eilse päewa jooksul jätkusid läbirääkimised.
uue Valitsuskoalitsiooni loomiseks asunikkude ja
sotsialistide ja sotsialistide ning wanapõllumeeste
vahel. Rahvuslik keskerakond seisab neist läbi

rSSkimistest esialgu weidi kõrval. Selles ei

wusega.

Kui erakondadewahelised läbirääkimised fe

Qottisei §a piiäwalice
Walitsns otsustas Laitseseisukor-m sea
duse prgr. 7 p.2 alusel anda stsekäitseüleMa wahenditusse käsutusse politsei ja pii
riwalwe ametkonnad kõigil aladel, mis on
seoses riikliku korra ja ühiskondliku julge
oleku alalhoidmisega.
£i ole ae9.
Ei ole aeg nüüd hellalt seada.
Meil käsi rüppe, unistada!
Aeg ränk »n, ränka tarvitab!
Truud südamed ja õige'» keeled.
Truud kaljukindla mehe meeled.

Reid tarvis läeb;

nise hooga jatkuwad, wõib riigikogu kokkutulekut

oodata juba augusti lõpul. Nagu eilse Päewa

ka isegi siis mitte, kui teda toetaksid sakslased.
Wiimased on aga oma häälekandjas «Revalsche

Zeitungis" mõista amtud, et nad enam ei saa
hääletada praeguse valitsuse poolt.

Uue valitsuse koosseis peab lindel olema

riigikogu kokkutulekuks. Kohe esimesel riigikogu
koosolekul lahkuks wana valitsus ja aStnks uus
asemele. Riigikogu kokkutulekut wõiwat oodata

juba tuleval nädalal.
. Eile õhtul kell 8 algas «Kaja" rnnmideS

Koidula,

„Ärgake!" nii wahid hüüdwad
ja lwna kõrgest tornist laulwad:
„Jerusalem, oh ärka sa!
Öö ju hommikule kaldub
ja äratavaid hüüdeid kuuldub:

„OH ärka linn ja ärka maa!"
Mk tuled siiitdake,
sest aeg on üürike!

Halleluuja!
Rüüd rutake,
meel lahti tee
on kutsutuile rõõm wle!

vänäpõllumeeSte riigikogu rühma kooSolet, mis

jatkuS hilja öösel toimetuse tSS lõpul. Rühma
koosolekul olid kaalumisel kõik eelpool loetletud
küsimused."

Eelpool toodud teate kohta olgu mt
palju tihendatud, et põllumeeste kogudel
kõikide nende kirjeldatud, läbirääkimistega
mitte midagi ühist pole.
„W, Maa" kirjutab:
„Wõimul on see halb ol.".Ä»us, et ta kipub

hakkama pähe, nagu kange mnn. Aga ta ei
peaks hakkama kellelegi Me. Juba sellepärast
mitte, et ei ole meel kõigi õhtu."

»le midagi iseäralikku» sest rahvuslikul kesteta»
Vennal tuleb niikuinii ««de koalitsiooni minna»

See on esimene koraal toimetusele saadetud
„Teises waimuliku laulupäewa laulude kogus",
mis wAlja antud Eeski ew.-Uiteri kirikumuusika
sekretariaadi poolt. Koraali sõnad on kauluraa
matu komisjoni esimehe, õpetaja A. Eilarti Poolt

«Kas on tulnud kirju märgusõnaga
«Armastus", palun?"

olnud neidu, ta polnud kunagi armunud,

Asetäitja ametnik tõusis ohates püsti,

küsis täiesti rahulikult:

ta lihtsalt polnud kedagi leidnud. Pole haaras lahtrist „L" kirjapaki, soris wei
ka imestada: ta ei olnud just ilus ega di ja lükkas ilma naeratuseta Kapsi ette
osanud ka tantsida.

lauale kitsa sinise ümbriku.

Kui ta tõstis huultele tassi kofeiinita
Kapsi oli ikka weel lootnud, et amet
kohviga, naeratas ta: «Tont teab, mis
mk ei leia ühtegi kirja märgusõnaga
minuga täna on?"
«Armastus". Kuid nüüd ta pidi kirja
Muidugi, ta polnud ju ka kunagi tei Võtma.' Kiirelt surus ta sinise ümbriku
nud katset. Tal oli nagu hirmgi neiude tasku. Sealjuures kõdistas ta niua
ees üldiselt, ja kui tal kord keegi meeldis, sõõrmeid magus hõng. See pidi olema
siis oli hirm selle ees meelgi suurem. küll roosi wõi kannikese lõhn.

Ja kuidas seda õieti seadagi, et saada

temaga tuttawaks. Ei Või ju lihtsalt
minna ja öelda: «Minu nimi on Kaps,

«See lõi! oli siis Valetatud, teadli

ametnik, ma otsin neidu, kes mind wõiks kult Valetatud? Et abiellud minuga?
armastada..
Wõi et maksad mulle 300 krooni kuus

. Miks mitte? Ta pani kübara pähe,
,maksis kinni oma spinatishnitsli ja ko

kümne aasta jooksul, kui sa minuga ei

Püssi walla elanik Aleksander Söapa
now pummÄdas ühes oma tuttawate mees
tega, Erva walla elanikega Rudolf WiitunAga, August KÄueriga, Otw Rennebergjga
ja Sergei Nefedowiga mõni päew kpgasi
Küttejõus, Püssi jõe kaldal Napsi wõsti
Üsna rohikesti, nn et mched olid peagi
joobnud.

Wahepeal lahkusid napsitajate hulgas
O. Renneberg ja S. Nostdaw, kuna teises
jäid pummeldama edasi. A. Stspanow oli
Ma üsna joobnud ja uni tiKus paale. AkA
ta märkas, et joomakaaslased R. Wiitung ja

algteksti mõttele-le mastawalt redigeeritud.
Edasi sisaldab sama wi>hk klassilisi kirikulaule:

Haydni kõik kaemas nüüd kuulutav, Mozarti

Püha ja Mehult Palme. Eesti autoritest
on esitatud Miina Herman .kahe kirikulauluga:

Looja kiitus ja Issand, jää meie juurde; R. To«
dias lauluga: Eks teie tea. Peale selle meel rida

Müüa

abiellu? Kõik Valetatud!?"

määraliseks õppejõuks Sacmika algkoolile. Mär-jamaal peetud algkooli juhataja walimised äpar
dušid, kuigi koolijuhataja kohale kandideeris 19
kutseõiguslikku isikut.

U. Kelner kisnwad temal riideid seljast.
Pvobestid ja wasbuvapsimised ei aidanud
midagi, sest „sõbrad" ähmardasid teha tal
naha ,Mmaks", kui ta julgeb lõuata wastu.
Paari-kolme tõmbega oli moes alasti kui
porgand sa sõbrad põgenesid riideid kaenla
Ma wõttes.
Teisel hommikul moes alles taipas, et
tõsi oli ikka taga: sõbvad olid riisunud sel
jast ta töüriided ühes taskus olema kahe
kvoomga.

Loost teatati politseile, kes peagi tabas
riisujad. Ncvpsiwonnad wabandcvwad nüüd
oma tegu sellega, ot nad olnud joobnud, ega
Mäleta midagi. Waabamata sellele, asjale
vinti seaduslik käik ja mehi ootab riisumisi
pärast vaske karistus.

korralik talukoht heade tingimustega,

ühes tükis - keskmine (suarus,) urn
bes 3 klm. Kullamaa kirikust, Lääne
maal. Ligemaid teateid annab Kulla

fftjaadia saatekawa.

maa Ühispank.

Soome autoreid.

Pühapäev» 20. august.

tantin Kaps, kui ta saabus koju ning
oma möbleeritud toa ukse lukust lahti

keeras. Ta süütas tule ning tõmbas
tarkust kitsa sinise ümbriku. Jälle tun
dis ta seda magusat lõhna. Ta hoidis
käes armunud neiu kirja.
Ettowaatlikult awas Kaps ümbriku ja
luges:

Armas Ilmar!

ainult mind... Ring ametis öeldi mul

Kui kell lõi na., astus Ilmar post
kontorisse. Ta hoidis end hoolega, et
mitt" lasta Välja paista oma suurt are-

eksisammu, kui loobuksin kõigest sellest.
le, et saan parema koha jõuluks, siis abi Meie ei kohta enam teineteist ega kirju
ellume..."

endale, mina põletasin praegu sinu
Emba kamba: kas oli kiri läinud ka omad. Ela hästi ja tröösti end peagi
sinu Riita.
duma, wõi polnud ta weel pärale
jõudnud Ta küsib hiljem igaks juhtu Kapsi kustutas tule ja jäi istuma oma
Välgukiirusel taipas Riita seisukorra.

miZeks ise kord weel järele.

Ta waatas Elmarile otsa:

„Ma poleks teda ka kunagi kirjuta
nud, Ilmar, tead seda ju hästi... Mul
oled ju sina ja ma ei taha kedagi teist.
Ning selle rumala kirjutamise „ nõud mi

seni" jätame nüüd, see on ju lapsik,

töo.aua ette naeratusega, mis pidi war

jama ta kurbust. Ta istus liikumatult
weel siis, kui korteri perenaine teega
tuli ja ta uksele koputas.

valss-boston «Mesinädalad". Seller: potp.

nukaupleja". Schirmann: .Sntr'acte ja
Lindsay-Theimer: «Fenia". Patzke: «Oli kord"/
Side: «Jllusion". Tshaikowski: «Magus unis

kus". Meyer-Helmund: intermetso. Meachaman;.

«Ameerika patrull". 17.30 kohtunik Ruther-s
fordi kõned: «Jumala kuningriigi algus" (eeStt
ja vene keeles). Lufifer ja elamän puu (soome
keeles). Guds folk befrias (rootsi keeles).
18.30 heliplaate. 18.45 päevauudiseid.
19.00 Kirillowi mandolinistide kvintett. Wag«
ner: fant. oop. «Tannhäuser". Aljäbiewi: ro
manss «Ööpik". Poph: «Patrull". Potp. must
lasromanssidest. 19.80 lugemiStund või heli
plaate. 20.00 kontsert. Juh. R. Palm.

Orkestri ettekandes möödunud nadala kaunimaid

valasid. Wahepeal sooloettekandeid heliplaati
delt. 21.00 ilmateade ja ajanäitaja õiendus/
21.03 kontserdi järg. 21.80 vana tantsu
muusikat — 22.15 moodsat tarch?
sumuusikat dancing reSt. «Meriklubi".

Tartu, 579 mtt. 10.00 jumalateenistus
Pauluse kirikust. 12.30 ülekanne Tallinnas^
17.30 ülekanne Tallinnast. 21.00 ilma
teade ja ajanäitaja õienduS. 21,05 ülekanne
Tallinnast.

Esmaspäev, 21. august.

Tallinn, 298,8 «tr. 14.30 heliplaate.
15.15 wälismaisi päevauudiseid. 15.30 aja
näitaja õiendus. 20.00 kontsert heliplaatidelt.
21.00 ilmateade ja ajanäitaja õiendus. 21.05
kodumaist päevauudiseid. 21.20 ins. Fr.
Olbrei raadiowestlus. 21.50 kontsert heli
plaatidelt.

Tartu, 579 mtr. 14.30 ülekanne Tallin
nast. 20.00 ülekanne Tallinnast. 21.00
ilmateade ja ajanäitaja õiendus. 21.05 üle
kanne Tallinnast.

Naine. Härra Kinnas saabuv India
reisilt. „üks oli kindel." jutustab ta

näeme ju ühtteist niigi Pea iga Päew.
naisele, „teine meist pidi surema: mina
Lõpp sellele, ja postkontori ei lähe me wõi tiiger."
enam kumbki, eks ju?"
..Missugune õnn. et see oli tiiger
muidu me poleks saanud ieda luu-evü
Ilmar ütles:

„Muidugi, kui me enam üksteisele
ei kirjuta, pole ju. sellel enam mingit

Tallinn, 298,8 mtr. 9.25 jumalateenistus
Kaarli kirikust. Jutlustab öp. Sommer. Lõ
puks heliplaate. 12.30 põllumajanduslik
loeng. 13.00 põllumajanduslikke teateid.
13.10 lõunane kontsert. Juh. R. Palm.,
Suppe: awam. «Kerge ratsavägi". Wesly:

ta üksteisele. Mu kirjad wõid sa jätta

rast nahka diiwani ette."

Mörudad kogemused. ~Ia siis, iia

wletas õpetaja, et Aafrikas leidub sugu
harusid, kes alles pärast pulmi õviwad
Riita tellis weel ühe tassi sokolaad; ja tundma om« Pruu-j."
..Mitte ainult Aafrikas, mu poeg!"
ütles:
mõtet."

„Wõib olla saad sa läbi suru Tark arst. ~tzä-.ra ooktor. olete täies
Näputäis paberossituhka langes pruu
da, et saad juba waremalt palgakõrgen t: unustanud, mrs ütlesite paar minutit
H: käskisite, mul näidata keelt."
w ,i ping hirmu. Wik ju olenes sellest, duse?..."
nile kingale ja mehe hääl ütles:
. ..Ma ei uimst-anud pda. aga lahrsin
,Sjeti need teised? Kuidas õpiwad üks«Armas kaps, elame kord niisugusel kas õli kiri tema jaoks wõi Polnud. Sai
wgamatult kirjutada retjepti walmrs.
J*stt tundma paljud õnnelikud paarid? ajal, kuS kahjuks ärilised kalkulatsioonid ka kirja, oli Riita talle kadunud, siis oli
Oige suure roimarina näis; endale Nüüd
w-õite pairna suu rahulikult kinnis
pea iga päew. luhta lähemad..."
see jumalagajätmise kiri. Kui sirza statistika osakonna juhataja abi KonsJpuufõnalt Kirjalikult?
pltnita kohwi ning läks. Miks ei proo
vinud ta seda kunagi? Mida teemad

Suuremõisa wallawolikogu walis Palade
algkooli täiendusklassi õpetajaks pr. Pappi.
Õpetajaks Suuremõisa algkoolile wabtt pr.
Kok l a. Wõnnu wallawolikogu poolt waliti
õpetajaameti kandidaat Woldemar Põder

Joobnu riisuti puliuks.

tus". Tjaa, küllap neid on seal terme Kuid ükskõikselt mastas aseametnik: nüüd oli saabunud hetk, mil ta Pidi tama sulle halastamatult kogu tõe, see
Nagu ikka sammus ta taimetoitlaste wirn.
«Märgusõnaga «Armastus"? Pole olema suurejooneline ja arusaaja. Ta on Parem meile mõlemile! Meie ar
Ta jäi järsku seisma ning otse punas enam ühtki kixja.. Wõeti hiljuti Välja." surus Riita käsi tugewasti ning Vaatas mustus, mis kestab nüüd poolteist aas
söögimajja ja torkis ühe spinatishnitsli
tat, on juba muutunud harjumuseks.
.kallal, mille nimeks eile oli juurwilja tas mõttest, mis läbis ta aju. Ta hei Nii on tal siis juba see kiri käes! talle silma. Ring ütles tasa:
«Rutake, sul Pole tarwis mulle mida Ning uus moes on astunud minu ellu,
kotlett. Ta- mõtles naisest. See polnud lis pilgu kellale: pool 4. Ja postkontor ükskõik, täiesti ükskõik, ta läheb siiski
mingi kindel naine, waid naine üldse, asus just koduteel.
Väikesesse kohwikusse ja ootab seal ll gi seletada... Armas Riitake... Ma kel on hiilgaw seisukoht, kes mind ju
Ükskõik kes, blond Või brünett. Aga Kui ta katsuks? Kui ?
marit. Ta seletab Ilmarile kõik, ta üt saan sinust aru, ja ma ei paneks sulle maldab ja minu heaks kõik on nõus oh
Siis
ta
noogutas
korduvalt
ja
ägedalt
muidugi ilus, Võib olla koguni wäga
leb, et kiri oli waid nali oli waid ma midagi pahaks... Ole ainult õnnelik, et werdama. Igal juhtumisel ta kindlus
ning
oli
otsustanud:
ta
püüab
omastada
nööVer tema u aowimiseks... Küllap ta sa ei kirjutanudki seda rumalat kirja! tab minu tulawiku. Ja just siis, kui sa
ilus, tingimata aga õrn ja truu, tingi
-mata. Truuduseta naine ning ta wõöra, nõudmiseni saadetud armastus seab asja rööpasse. Ta' ei Või ju järsku Tihti kirjutatakse asju, millest hiljem on mind tõepoolest armastad wõi armasta
kahju... Ma tean ju, et armastad mind, nud oled, siis sa saad ka . aru, et teeksin
Ales peaaegu kõwasti: «Taewa pärast!" kirja!
jääda ihuüksi...

Ta koguni ohkas. Wõib olla sellepä
rast, et tal oli sünnipäew ja et päike
haistis mi ilusasti. Tal polnud kunagi

Uusi õppejõude.

Gõvrad koorisid sõpra.

ieda külastatakse. Rohkem mitte kedagi.

miseni" kirju. Ning imelikul kombel

Mchelson 3.45

19 meest sai Passitada.
15. aug. oli Petseris järjekordne kuu hek< kaklejate lahinguwäljaks. Anti kiwide,
laat. Wiina osteti kahekordselt, wõrreldeß kaigaste ja pussidega. Waatamata wõru
eelmise laadaga. Nii olid meestel warsti maalaste „wahwusele", pidid nad Petseri>
maa „eriteadlastele" alla manduma, lah
pead soojad.
Umbes 4 kilomeetrit Petserist eemal, kudes, ligemale kümmekond mehel pussihaa
Wõmorski teelahkmel, kus asub ka terwe wad kehas ja rõiwad nugadest puruks lõiga
rida kauplusi, peatusid Wõrumaa Orawa tud. Ka paar setupoisst olla saanud pus
tuntud pussikangelased, wennaksed Raudid sitada, kuid nad ei ilmunud abi saama.
ja teised külapoisid, tehes teeliikusid. Wars
Orawa poisid toodi Petseri maahaig
ti jõudsid sinna ka Petserimaa, Meremäe lasse. Nende terwisline seisukord pole weel
walla Klõsino ja Wasla Wa poisid.
selgunud. Politseiliste andmete kohaselt
Meeste wahel tekkis sõnelus, kusjuures olnud setudest wäledamateks pussitajateks
üks Orawa meestest lõi julgemat setupoisst Wassili Mõtsalina Meremäe walla Klosino
rusikaga näkku. Samas olid teised Orawa külast ja Wassili Tamm Meremäe walla
poisid ka jaol, ent setu poisidki polnud laise Wasla külast. Juurdlus kestab.
mad. Mõne minuti möödudes oli knlawa-

Hiljem kunagi ja kindlasti saad aru,
Ilmari silmad aina põlesid suurest kui raske on mul täna seda kirja kirju
NistuseS S-st kuni 3-ni, möbleeritud tu märgusõnade all: «Südameke 777",
«Kiiresti, mi kiiresti kui suudate pea
õnnest ja armastusest. Ja ta tundis, et tada. Aga ma ei saa teisiti, pean kirju
sta, wevd Narmas, kes ei tahtnud, et Ara unusta mind", «Aatnor", «Armas postkontoril"

tad?

Kettaheites pääsesid 5 meest üle 40 meetri.

Esikohale tuli Wiiding, lüües selle ala rekordi
meest Feldmani. Tagajärjed kujunesid järg
misteis. Wiiding 45.80, Erikson 45.30' ja
Feldman 43.50. Wäljaspooi wõistlust heitis
Wiiding 47.10, mis on tunduwalt parem Eesti
rekordist (46.66). Erikson saawutas wäljas
pool wõistlust 45.44. .
Teiwashüppes saawuta? Härman 3.60 \a

wahel.

„AH? Sa nimetad seda äriliseks kal polnud, sits ta mõis minna kohwiku ning
kulatsiooniks!? Armas taewas, ja ma Riitat seal oodata. Ta köhatas ja küsis
ZlMÜMisklli
Võtsin kätte ning kirjutasin Vaesele Jl kirja märgusõnaga «Armastus".
„E—«—i ole!'."
marile "
Siis
jooksis Ilmar nagu pöörane koh
«Seda sa muidugi ei oleks pidanud
NN» poissmehe elamus.
tegema. Ikka on parem, kui hoitakse wiku poole. Ritta mahalöödud silma
dega. Järsku algas ta, enne kui Ilmar
Ta annaks isegi üht-teist selle eest, kui tules kaks rauda, mu laps..."
Kell oli täpselt 8, päikene paistis tä
Kärmesti haaras neiu kübara ning sai midagi öelda:
na kuidagi eredamalt, statistika osakon saaks kirja armunult neiult!... Kind
«Ilmar, pean sulle kõik seletama... See
na juhataja abil oli täna sünnipäew. Ta lasti on Postkontoris terwe wirn niisu mantli, tormas alla tänawale ja hüü
kiri..."
«li 48 aastat Vana, sellest.22 bürootee- guseid kirju «nõudmiseni", mitmesuguste bis üüriauto:

Postkontor oli peaaegu tühi, kui ta as
Ning Vähenõudlik peaks la olema. Wõib
olla wõikfid tal olla õrnroosad kõrwales tus aknakese ette, kust anti Välja «nõud

400 mtr. jooksus tuli esimeseks Rattu»
V 1,2 sek.; 2) Feldman 56,9.

faadaCahitty setude ia Ocama meeste

Kirikulaule.

jooksul selgus,

ei ole praegusel walitsusekoalit
sioonil riigikogus enam
enamust,

jäi tagajärjega 58.37 koguni kolmandaks

septembril.

sifekaitfeülema kasutusesse.

Te male tehtawat ettepanek minna
saadikuks Rootsi,
kuna senine Rootsis, dr. Akel nimetatavat

panga direktori kohale on üles kerkinud riigikogu

Peame kõik sellega leppima
Sotsialistide „R. Sõna" kirjutab:

Tartu PZababussamnms
walmib.
Awamine 17. septembril.
Tartus käib praegu kibe ehitustöö wa
badussamba juures, mis püstitatakse Ema
jõe ääres asuwasse puiestikku.
Samba pidulik awamine toimub 17*

24 sm., 2) Kärsna 5.96.
Odaheites saavutas Sule 66.66 m. Seda
üllatavam oli teisele kohale tulnud Niggoli ta
gajärg 62.75. mis ta iMk rekord. Laurson

Tartumaa rekordi ajaga 2.02,1.

Teisipäev, 22. august.

Tallinn, 298,8 mtr. 14.30 heliplaate.
15.15 wälismaisi päevauudiseid. 15.30 aja
näitaja õiendus. 20.00 kontsert. Juh. R.
Palm. Rimski-Korsakov: awam. oop. „Mai
öö". Moussorgski: „Pisar". Tshaikovski: sant.
oop. ..Padacmqnd". Tshaikowskh: romanss.
Glinka: 2 romanssi. Tshaikovski: balleit-süit
«Luikede järv". Rubinstein: «Ratsaväe traav"
- Wahepeal sooloettekandeid heliplaatidelt.

21.00 ilmateade ja ajanäitaja õiendus. 21.05
kodumaist päevauudiseid. 21.20 dr. Hj. SWfo:
Inimene on alati halb. 21.50 Esperanto
keelne nädalakroonika. 22.00 kontserdi järg.
Thomas: awam. oop. ..Mignon". Sibeliu»,
-kurb valss" Verdi: sant. oop. «Rigoletto".
Chopm: «Polonaise A".
Tartu, 579 mtr. 14.30 ülekanne Tallin
uust- 20-00 ülekanne Tallinnast. 21.00
ilmateade za aia näitaja õiendus. 21.05 Äe«
kanne Tallinnast.
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Sissemurd

Mitte WW. W WWSllll

9Caim.ce utatlamatfa.
ohjendab Lätis äärmiste tiibade organisatsioone.
A »»8»«H. Walitsusc nõupidamisel ejin-Ad kohtuminister Osols ja !is-.
minister Milbergs aruannetega praeguse poliitilise seisukorra ning äärmiste tiibade
organisatsioonide wastu wõetud abinõude üle. Peale walitsuse koosoleku lõppu tä
hendas peaminister Blodnieks ajakirjanduse esindajaile, et Valitsus ei olewat selles
asjas mingit otsust teinud, sest ta ei tahaend segada kohtumõimu piiridesse. Kohus
saatuse ,rPchrtonskrustsi" kui ka sotsialistliku edaspidise
Riia, 18. augustil. Rahaminister
Annus pidas läbirääkimisi Läti pan
g a nõukogu esimehe Nihwega ja Panga
peadirektori Wanagsiga waidlusel. olewa
Vahetuskauba operatsioonide
küsimuse üle Välismaaga. Läti panga esin
dajad seletasid, et nad ei ole põhimõttelikult
sarnaste operatsioonide Vastu. Nad aga
ei saa sellega nõustuda, et mitteVajalikke
kaupu sisse Veetakse. Rahaminister esitas
oma poolt Vahetuskauba operatsioonide lä-

biwiimise Vawa. Selle järele kuuluksid tu«>
lowikus need operatsioonid ainult sisseweo
korraldamise komisjoni kompetentsi ja sei
saksid Väljaspool. waluutakomisjoni wõi-mupiire. Wiilmases on, nagu teada, Läti
panga esindajal vetoõigus. Wahetuskau
pade operatsioonide läbiwiimine seotakse
terwe roa tingimustega, muu seas kaVatse
takse wälismaa kaupade sissewedu wahetus
opevatfioom näol, lubada ainult makswate
kontingentide piirides.

Salapärane nähe.
JCoandasiased asfauiad aina lehti iuuce.
Wiimase kuu-poolteise kestel on Eestis
poliitikaelus silmapaistvad muutused käi
mas Ootamatu ja ilma suurema pingu
tusteta ostsid koonduse inimesed ära Wil
jandi „Sakala". Lehe hind teeb wälja õi
ge auväärt summa, kuid see ei olnud „keh
wade asunikkude ja väikemaapidajate esita
jatele" mingiks takistuseks: äkki olid ilmu
nud rahad ja Baarsi leht omandati silma
Pilgutamata.
Nüüd käivad wisad jutud ringi, et sa
ma ringkond, kes omandas „Sakala", on
haaramas üht Tartu wanemat lehte. Wa
hetalitajaks olla kuuldawasti kaks kohalik
ku juuti. Tegelikuks omanikuks jäävat aga
üks koonduse poliitik-ärimees Tallinnas,
kes omale nime teinud sopakirjanduse le
witamisega.

Kuid see pole mitte weel kõik. „W. M."
teab jutustada, et koondus asutab omale
ka Rakwerre uue lehe. Sellejuures hoople
wat koonduslased, et rahaküsimus neile mu
ret ei tegevat, ja nad olla malmis kaks
aastat oma uuele lehele juure maksma.
Nii näeme hoopis huwitawat pilti: sel
ajal kui meie kodanikud, eriti aga põllu
mehed, ikka kehvemaks muutuwad, on koon
dus äkki paari wiimase kuu kestel silma
paistvalt priskenema hakanud.
Kui koonduse suurnikud kord niipalju
julgust koguvad, et nad ka maale rahwa
sekka ilmuwad, siis oleks maarahwal huwi
taw nende seletust selle salapärase nähtuse
kohta ära kuulata.

Ööl mastu reedet murti fisse Haimre
Wallmvalitsuse kantseleisse ja ära wiidi
sularaha ja dokumente 242 krooni 23 sendi
wäärtuses.

Waras oli tunginud Vallamajja wälisuk
se luku wäljapuurimise teel. Lahti murtud
oli ka kantselei kirjutuslaua laegas, mis si
saldas ära wiidud raha ja dokumendid.
Jälgimise takistamiseks oli waras läbi lõi
ganud telefonijuhtmed.. Sellest järeldanud
asja juurdlewad politseiwõimud, et waras
oli pärit wäljaspoolt Haimret ning põge
nes peale kuriteo kordasaatmist öise rongiga
Tallinna poole.
Voonud naine Rahumäel
Rahakursi langus mõjus
häwi tarnalt.
Kaitsewäe lihend. õppeasutustest teatati 17. au?

gustil k. SA2 ajal politseile, et sõdurid on Rahu
mäe tee äärest männikust leidnud poonud naise

laiba. Politsei selgitas, et poonu on Anna

Kui Indias sujub wihmu.

T ru u, 46 a .wana, elutses Kodu uul. nr. 17, !rt.

4. Majaelanikud seletmoad, et A. Truu olla ju

ba warem enesetapmise katseid teinud, kuid teiste
poolt ikka ära päästetud.

Truud pidasid toiduainete kauplust, mis aga

Karachi linna uulits pärast tugewat wihmawalangut. Inimesed summvad t«gi pSbmst saadÄ wtts»
Selliseid pilte wõib sageli näha India linnades, sest suurte Vihmasadude hooaeg wõib seal ««aj
wahest ligi kaks kuud.

wiimasel ajal olla halwasti läinud. Rahakursi
langemine olla ta peale mõjunud nii rusnwalh

15 tuhat kodanikku

et olla kõnelenud enda poomisest. Nüüd teostaski
lubaduse.

A. Truu poeg teenib „Su«ropil" kaitsewäes

aega, tütar on abielus kellegi rootslasega ja olut
seumd Soomes, mees elutseb Kodu uul. 17. Aes

pidamist saanud Truud peamiselt Väljamaalt
tütrelt.

Peruulased saabuwad puha
päewal.
,Lennuki" ja.„Wambola" Peruu mees
kondade kohta oli eile kuulda, et need pidid
Peruu sõjalipu all sõiKva 2000 tonni suu
rusel õlitanklaewal saabuma Tallinna pü
hapäswal.. Tanklaew ühes pevuulastega
peatuh kas sõja- wõi uues sadamas. Eile
-Ms Peruu komisjonär kapten Faura
helles asjas merejõudude staabis nõu pida

paCuwad tähistada sõiaCaeutade müüki.
Eile anti ära riigikogu juhatusele Wiljanbi linnapea Maramaa. TartÄ
14.354 allkirja sõjalaewade müügi tühista maawatitsuje esimees Pärlin, res. tol?
Üritam, „Kaja" peatoimetaja Oider
mije asjus. Allkirjad olid 322 lehel,
lest igaühel tekst palwega riigikogule tü man. aöwokaadid Aronson, Pukk
histada sõjalaewade müük ja jätta «Len Holberg ning „Le»nnuki" ehitamisel kaas<Z
nuk" ning „Wambola" Eesti wabariigi töötanllb insener J. Jaanson ja terwe
omandusse. Tähtsamaist allakirjutajatest rida teisi.
oleks nimetada: end. riigiwanem J. Tee
Suurem osa allakirjutamiseks saadetus
mant, prof. J. Uluots, end. maj. mi lehti on weel maalt tagasi tulemata.
nister A. Jürm a n, kolonel Puskar,
TorlS yswines talu.

inasv

Jatufuumed üdetoaks.
Triivis Põles maha rehealune. Tulle jäid kolm siga.
Triigi vallas (Harjumaal), Silmsi
asunduses süttis põlema neljapäeval kella
%12 ajal Hans Widese rehealune ja loo»
masaut. Ära põleS wiljapeksugarnituur,
mis kuulus Silmsi masinatarwitajate ühi
susele, ja H. Widese rehealune karjalaut
ühes loomatoidu tagavaraga. Tulle jäid ka
3 siga.
Omanik hindab oma kahju 1200 krooni
peale. Hoone oli kinnitatud „TaluS" 509
eest, vallasvara oli kinnitamata. Wil
japeksugarnituur oli ka samas seltsis kinni.

tatud 1000 kr. eest.
Suure tuulega levis tuli edasi umbes
300 meetrit eemal asuva Johannes Riis
bergi rehealusele, mille katuse all olid ka
ait ja laut. Hoone põles maani maha.
Kahju omaniku hindamise järele 1000 tr.,
millise summa eest hoone oli kinnitatud'
„Talus".
Tulehädaohus olid veel kolme-nelja talu
hooned ümbruskonnas, kuid tuletprje abu
suudeks hädaoht kõrvaldada. '
Tuleõnnetuse põhjusi juureldakse.

Seaasev loed Waiwara lastekdas.
Leceemaud fa aeti teenijat utaUattdati.
Amvtiwõimud said hiljuti andmeid, et
Daiwara lastekodu asjaajamises on tulnud'
ilmsiks mitmeid Väärnähteid. Kuulduste
põhjal alustatud' juurdlusega ilmnesid Puu
bused. Asju seal on aetud üsna omapärasel
wiisil. Nii selgus, et toidukraamiga olewat
käidud' ümber raiskawalt. Sööki Valmistatud niiwõrd suurel määral, ot lapsed ei
'jõudnud kõike ära süüa ja sageli tuli Hat
waksläinud toitu Visata sigadele. Seega
lastekodu sigu söödeti paremini kui mõnes
peres lapsi.
Pereemand seletab, et ta Valmistanud
toitu ettekirjutatud normide kohaselt, mis

pärast jääb kuidas lapsed ei
suutnud ära süüa normaalseid toiduports
joneid. Pereemanda asjaajamises wäärnäh
teid küll ei awastatud. ent ta Vallandati
ühes nelja lastekodu personaalisse kuu
luwa isikuga.
Ametiwõimudel on praegu selgitamisel
Veel lastekodule kuuluwa naftamootori jae
niidumasina müügiasi. Need olewat reali
seeritud wanaraua pähe 60 krooniga. Ma
sinad enne müüki olnud palju kõrgemalt
hinnatud, kusjuures need olnud ka tarwita
miseks täiesti kõlbulikud. Juurdlus kestab-

ZrMrmd leMas wlekaW.
Kaks warahommikust tuleõnnetust Tallinnas.
Reede hommikul UM 4 tuli teade Tallinna lahti Graniidi uul. nr. 10 Vedurijuhi Leeri kor
pritsimajja, et Rohu uul. nr. 23 Mihail Pohla teris. Põlema süttis kirjutuselaud, mille
majason tulekahi. HooM olid põlema läinud peale oli unustatud elektri-triikraud. Korteri
liiriliste kuurid. Ka kuuride otsas asum elukorter
kai tulest kannatada. Korter oli tühi. Millest tuli

omanik Leer ise oli kogu perega eelmisel õhtul

tekkis, ei ole meel Maunud.
Maja on kinnitatud „Majas" 20.000 krooni eest.
Sama pöewa hommikul kella 0 ajal pääfis tuli

Tuld kustutamas käis linna tuletõrje lendsalk.
Tule läbi häwnres kirjutuslaud ja korteri taadid.

Tallinna turg.
Turul rohkesti vcchtvaft, nagu harilikult iga
sädala5ädala lõpul. Aiatvilja endiselt kõige rohkem,

sna rohkesti on ka kurke, kuid Purkide hinnad
pn tSuSnud üSna tunduwcvlt. iPetseri kurkide
hooaeg on läbi, nüüd müüakse Pärnu kuvke.
Sealiha tertve sea wiisi tapamajas 73—75 f.
kg., sealiha wäikemuügill 75—100 s., soolatud
sealiha 75—100 s., suitsusink 130—150 f., looma
liha 28—60 s., wasikaliha 30—55 s.. lambaliha
45—60 if. kg.
Tapetud kanad 80—140 s.. kanapojad 35—50
s., tedred 50—60 s. tükk.

Kanainunad o—B s. paar.
Pütiwõi 125—130 s., meiereiwõi 145—155 s..
kohupiim 25 s., hapukoor 80 f., juustud 60—150

s. ka.. y.V- " -11 s. i.
Mesi ~ purgi täis, 400 gr.
Kartulid 70—75 s. 204. mõõt. 4—5 s. 1.,

Haapsalu tura.
Kiire heinaaja lõppemise tõttu ivõimaldub
taluinimese müügiameid jällegi rohleu: turule
tuua, mille tõttu turg suureneb ja muutub mit
alla wärsks aia- ja p uutvrli. Hinnad püsi ivad
endisel tasemel.

Sealiha sea wiisi 72—75 s., sealiha wäike

müügil: 80—90 s., tvärske seapckk 95 s., sulata
mata seavaisw 95—100 s., loomarastv 25—30 s.,
loomaliha: 30—45 s., ivasikaliha 30—40 f., lam
baliha 45—55 s. kg.
Itukkijahu 14—15 s., nisu lihtjahu 28—32 s.,
sõclajahu 35—38 s., nisupüül 40—42 s>, kruubid
30 s., kaer B—9 s. kg., odralerad 10 s., tangud

Piim 7—B s., rõõs kloor 50—90 s. ltr., hapu

meljad 25 s., ahivonad 20—30 j., haugid 40—50
s., kohad 130—150 f... siiad 80 s., lõhed 200 s.,
angerjad 120 s. kg.

s., kohad 60 s. kg., wpetud kanad 60—80 s., elus.
kanad 50—70 s. tükk.

30 s., punasodsõstrad 7—B f., tvalgedsõstrad 20 s.,

mustadsõstrad 25—30 f, tikerberid 20—35 s.,
kirsid 40—55 s. I, Pirnid 2 s. t., õunad 10—25
s. sidrunid o—ll s. tükk.

Hiljuti puhkes tuli Saaremaal, Must.
jala wallas Ohtja küla heinamaal jot
häwitas tüki maad metsaalust rohukamarat.
Nüüd on juurdlusel selgunud, et tuli sai
alguse Ohtja taluniku Toomas Poopuu
käest, kes oli omal heinamaal süüdanud
sipelgapesa ning jätnud siis tule
tuseta rohukamarasse immitsema. Poopuu
wõetakse hooletu tuletegemise eest wastu

Wiiiaudtased süstal
iimlec testi.
Neljapäewa õhtul saabusid Mrjta kaudu
Tallinna sadamasse 2 Wiljandi noortmeest,
kes sooritasid süstamatka ümber Eesti. Tee*
konda alustasid ettewotlikud noormehed 13.
juulil, sõites Tännasilma jõge Pidi WõrtS
järwe. Siit läks sõit mööda Emajõge
Peipsi järwele, kust Narwajõe kaudu jõuti
zSoome lahte. Meresõidul Tallinnani tuli
süstatajail wõidelda mõned päewad tormi
degagi.

' Riias, 18. augnsttl. Riia linnawolko

kogu wSttis eile wastu juhusliku enamusega
37 häälega 36 wastu kommunistide ettepaneku,

sulgeba kõik esimese sa teise järgu
restoranid. See otsus tohiks tüll ainult pa

berile jääda, sest linamoalitsus teeb kindlasti kõik

mis Võimalik selle ümberlükkamiseks. Peab tä
hendama et eilsel Volikogu koosolekul puudus ter»
we rida parempoolsetest ning «Lhemusrahumstest
wolikogu liikmeid.

Wiljah innad Ameerikas ker
kisid taaasi.
Rew-Kork, 17. augusM. Wilsatmu seisus

Tallinnast sõidawad wiljandlased edasi
Paldiski. Haapsalu kaudu Pärnu. Pärnust
algab sõidu wiimne etaap Piki jõgesid Wil
jandini.

kord muutus täna normaalsemaks. Kuna börsi al,

Poola manööwritel uppus
wiis eatsawäelaist.
WarSsawi, 18. augustil. Suwalki lä
hedal uppus wiis ratsawäelast manööwri ajal

RaamatukoguHoidiate
kursus

tusele.

Heinamaatulekahju Pärsamaal.
Pärsamaa wallas, Purtsa külas heina
maal süttis teadmata põhjusel põlema hei
nakamar ja häwines üle 2-hektaarilisel maa
alal. Tuli häwitas ka hulga kaswawaid
puid. Maaomanikud hindawad oma kahju
2000 kroonile.

Riias keetsid kituti /

gul hinnad langesid alla maksmuselolnud mini
maal määra, tõusid nad börsi lõpul sellest määrast

tundmoatt kõrgemale. Wlunsilla hind tõusis 7(1
punkti mõrra. Sa teiste kaupaide hinnad «Litastß
tõusu.

kocvalldatakse Kuressaares 28.—80. detselnHrlrH

Meemeli jões. Ratsawäerügemendi üle jõe toi

Loodetaw ilm laupäewal, 20. august itk

tagajärjel kukkusid kõtt parwelolijad jõkke. Pääs
teti kõik peale tähendatud wiie.

Kõwonewaid edslapoolseid tmrli, pittvlm, mj
hati haowihma, päewrvl temperatuur tänaseD
paari kraadi toSvra maÄailam.

metamisel reveneS parwe köis. Järsku tõuke

Tallinn, Vabaduse puiestee 1. (Eesti Maapangaga ühes majas). Telef.: 444-38, 444-36
Arvete seis 31. juulil 1933. a.
AKTIVA PASSIVA
Kr. 18.653.2 L
Kassa
64.353.11
Arved teistes rahaasutustes
81.403.49
Väärtpaberid .....
1.015.015.89
Laenud
66.705.49
Korrespondendid ....
30.956.
Garantii deebitorid . .
36.000
Mitmesugused deebitorid .
!.
Valtaswara
33.207.41
Kulud
2.057 90
Muud aktiwad

Osakapital Kr. 94.840.04
Tagavarakapital ,» 44.238.02 Kr. 139.078.06
806.754.55
Hoiusumrnad
Vekslite rediskont ja konto
168.949.46
korr. Eesti Pangas
10.551.97
Riiklikud laenud . . .
62.308.58
Korrespoudendid . . .
30.956.
Väljaantud garantiid . .
36.000.
Mitmesugused kreeditorid
66.083.43
Tulud
27.671.45
Muud passivad ....

Kr. 1.348.353.50

Kr. 1.348.353.50

Wärsked kartulid 4—5 s. ltr.. ira nad tartu

lid 125—150 s. waW.
Haugid 50 s., ahlvcnad 20—25 s., tursad 20

Wähjad o—ls s. t.

Jiaks põlemist Saaeemaal

Tuli sai alguse rehepeksumasina korstnast lennanud sädemest. Omanik Simma
Sindab saadud kahju 20.000 krooni peale. Tohera rehepeksuühisus on kahju saanud)
500 kr. Häwinenud hooned ja warandus on kindlustamata.
Kustutustöödel olid peale Tori Vabatahtliku tuletõrje, riigjmõisa tuletõrje \4
Wänbra wabatahtlik tuletõrje ühes wootor-pritsiga.

Viu nad 5—7 paar, mest 160- :;"i f. kg.

50—60 f. kg.

Akustikad 42 s., pohlad 8 s., Maarikad 20—

Tohera rehepeksuühisuse rehepeksugarnituuri.

Poolemiljoniline tulekahju
Kodijärwel.
Õöl wastu 17. põlesid maha Kodi
järwe wallaS (Tartumaal), Kitse taluS
Peeter L a asi elumaja, ja laut.
Hoonete wäärtus on 5000 kr., wallas
wara hukkus 580 kr. wäärtuses.
Hooned olid kinnitatud „EeStis" 2500
krooni eest. Lähemad andmed tulekahju
kohta alles puuduwad.
KnuldawaSti olewat tulekahju alguse
saanud tulega hooletult ümberkäimisest.

mekesisemaks. Waldawa osa turust wõtab oma

koor 85 s., meiereiwõi 158—160 s., töögitvõi 100
—125 s., kohupiim 28—30 s. kg.

WärSked räimed 15—26 s., kilud 28 s., ka

Neljapäewal kella 11 paiku päewal süttis tulekahju Pärnumaal, Tori
Jõesuu külas asuwa Mihkel Simma talus. Leekides häwines talu elamu, rehealune,
karjalaut, ait ja puukuur, ühes hoonetega põles ära 50 matka peksetud rukist, 6 matta
nisu, 6 koormat peksma ta rukist, midumasin, siga, maja- ja riidekraami ning hulk heinu
ja põhku. Peale talunikule kuuluma waranduse häwitas tuli talus töötama Torii

Küttepuud Tallinna sadamas. Ka

sed 2,25—2,50 kr., lepad 1,50—1,75 Ir., männid
1,50 fr. meeter.

5 s., porgand id 4—5 s., redised 4—6 s., rabar

85 s., sibulad 15 l, lillekapsas 5—25 s. pea,
kurgid 90—280 s. sada, I—s s tükk, tomatid

JCaAiu üte 2 mitfotti sendi.

Põllumeeste Keskpank

25 s. ltr.

ber 4—5 s. kiinp, hernekaunad 10—12 s., herned

Rehepeksul tekkis tulekahju.

sõitnud Pärnu ja korteriukse lukustanud.

tvärske peakapsas 10 s., kaalid 12—15 s., salat

25 s., kõrwits 15 s., türgioad 25 is. kg, peedid

„MKnerm»d" t«li esimeste
heeringateaa.
Esimese heeringasaadetise Islandist tõi
ette Tallinna aurik „Läänerand". Laewal
oli pardal 1131 tünni heeringaid, niis Pfe"
did minema kohe tühja heeringat unt rafrnk
damiseks. .

Õunad 10—12 s., mustikad 10 s., tikerberid
20 s.. punased sõstrad 10 s. ltr.
Kasepuud 400—450 s., männid 350—400 s.
ruumimeeter.

Ristikhein 450—470 k>, nurmhein 325 s.,

seohein 250 s. 100 kg., rukkiõled 18—20 s. tv ihk.

Pank võtab raha hoiule, makstes kuni 6 % aastas, annab laene, müüb Riigi
kassa pantkirju, millega võib tasuda soodsalt asunikukoha võlgu, ja toimetab
kõiki muid panga talitusi» JUHATUS

„Attrwa Teatatav

Lcille is talu haamri alla.
Maapanaa nõudel oktoobris oksjonid.
tuib 3000 Jr. 8) J. Epmamri «Wainuolqa" Mxm
OLWobrikuus HM talusid

ivßksoiklle. Nüüd on wõljakuu-lutadud haaanri äl
'Aa «i.newad lalud ka Maapanga, poolt. Neid taHWstd, miS Maapanga Jäänute, nende wölgnewate

maliute, wiiwilmSrahaide ja muute kulute Me
uõilõmlijeks oksjoniile määratud, on 16. DsMovd-

Mt du-lewad müügile 2 .toidu. Tailad >tuJemaib muu

gile 23. oktoobril k. a., Rakweres rahakogu joalis.
Oksjonile Nhewud: 1) A. Raiuõmstsa ..Käoma"
halu Ktrna wallas. Mu-ügiks yinnaduld 4500 kx.

Maapanga wõlga 3045 kr. 2) H. Janhoildi »Kuh

jajaam" Mao wallas, wõlga 267 kr., MüügW

binnadwd 850 ft. 3) F. KotkNje »Ga>vmo" twlu>
Kuusema w., wõlga 418 -kr., 'MÄägiks Gnn-atuld
750 kr. 4) M. Weintergi «Kärva" taln Wõhnruda
wallas, wõlga 788 kr.. mirügiks hinnatud 2000 kr.
ft) K. Ma-ngmannt «Rtgõla" tabu WLWsa wallas,
müügiks hmnuMd 1600 ftv., wõlga 1148 dr. 6)

G. Tombvrgr „Aru" tallu Ambla wallas, wõlga
1216 ft., hdwnadud 2000 kr. 7) J. Oolmaimb
.Kapsa". WNnjärwe w., wõlga 2881 kr., hlnna-

w., wõlga 561 kr., hinnatud 800 ür. 9) J. j>a K.
LiniberWe «Janini" Mao wallas, wõlga 1431 kr.,
himnatrÄ» 2000 kr. 10) G. Johomlsoni «Wtpere"
Albu w., wõlga 2936 kr., hinnaidud 2000 kroom.
11) P. Oru „Rae-Aru", Sävewove wallas, wõliga

1242 kr., hinnatud 3000 kr. 12) J. SAbergr

„RõttU'smo!ia" Wäätza w. /wõlga 1448 kr., hinna*

idud 2000 kr. 13) K. Nõmmowi «Muraka" Wlu
Särewe-ve w>, wõlga 581 kr., hinnatud 800 kr.
14) L., G. -ja A, Mltergide fc M. SchüM „Nöõvi"
Wäinjärwe w., wõlga 1543 kr., hinnatud 3000 kr.

15) Joh. Lcmrü „Nõmme" Nõmküla w., wõlga
1721 kr., hinnatud 2300 kr. 16) A. Järwe «Mäl
liiku" Säwewere w>, wõlga 3639 kr., hinnatud 4000

kvooni. WSlajwmnas an näidatud wõlg Maa
pangale.

DoistkorbsM tulewad mllügAe A. ANtewweite
«Lemebi" talu Mäo w., wõlga 3132 kr., hinnatud
4500 >kr., ja A. Ullmvi talud Albu w., wõlga 8255
kr., hinnatud 12.000 kvoonü.

Kergejõustiku wõisttused
Kariuul.
Karinul psotud kergejõustiku kuju»
nesid ainult Esna sps. ..Kcvlju" ja kohalÄe
sportlaste vahelisteks, kuigi ZköhalAu ÄEiNÜo>sa

konna sporditoimlkonna poolt oli mõeldud kui

Karinu ÜERÜ ringkonna võistlustena ikeiMuha
tuse rändauhrnnäle mAise möödunud aastal
Karinu omandas. Millegi pärast ei olnud naa

berosakondadest võistlejaid ilmunud, ainult WÄ
jasipool ringkonda kutsutud esnalased olid köhal.

Tehnilised tagrjärjed kujunesid: 100 m.
jooks: 1. Haan (Esna), 2. Kokas, 3. Jätsa
(mõlemad Karinu). Kuulitõuge: 1. KoTas. 11,10 mtr.. 2. Sotnik (E). 3. Apa (K).
Kettaheide: 1. Apa 32,33 mtr., %
Lauk (K), 3. Kokas. Oda: I'. Lauk 38,98 mtr.,
2 Sotnik, 3. Kokas. Kaugushüpe: 1. Kd.
las 2,69 mtr., 2. Laut, 3. Haan. Kõrgus
hüpe: 1. Wäli (K) 1,80 m., 2. Kokas, 3 Sot
nik. Kolmikhüpe: 1. Kokas 11,97 m., 2,
Lauk, 3. Jätsa. 200 m. sooks: 1. Haan, 2.
Kökas, 3. Lank. 1200 m. jooks: 1. Sallon
(K), 2. Jäätava (K), 3. Esna.
Teatejooks 800X490X200X190 WSitis Esna,
kuna 4XIOO esikoha omandas Karinu.

ttldse ÜGNtI Karinu osakonna

jspovtlased poole enam punkte kui ..Kalju", kuigi

Küll asunik, hobusega rongi ees.
Mees sõitis Esnu metsa tvuhel raudteed mõõda. Wedur
purustas wankri. hobune jooksts metsa, mees pKäsis aga
wigastusteta. Ta saadeti Paide haigla, sealt aaa kohe
arestimajja.
Kolmapäewa õhtul jäi JäiMv-Jaani politseinik mehe Me oma hoole alla ja
poM Metoo mubteerongi ette Esna metsa toimetas ta arestimajja, sest mees oli toed
wahel, uietsawahi elamu lähebal, Küti asun ikkagi purjus. Järgmisel pästoal karistas
duses elutsew Kart Taamar, keS sõitis raud Whukohtunik meest 2 päetoase arestiga ehk
teeliinil hobusega. Wedur paiskas toankri 4 kr. tpahwiga, sest pole ju raubteeliin
eemale, kusWUves toauker maantee. Südames muidugi oma purjus
Dige tublisti kannataba sm, hobune aga pead kirudes, sammus mees paremast jalast
Äste walhelt toabcmes ja metsa jooksis. Ko- longates toangla poole, lunastama oma fiaw
He peatati rong ja rongi meeskond jooksis xistust.
vaachmna, mis mehest saanud. 'Sellel ei
K. Tamar oli käinud hobusega Jävwa"isiäinud aga suuremat toiga olema, küll oli
Jaanis ja seal tugetoad tropid tootnud.
mees tugewalt purjuS.
Kuidas hobune raudteeliiMe sattus, seda
Igaks juhuks paigutati mees siiski ron
ei tea ta ka isegi õieti. Tukastanud toank
gile ja tondi Paide. Mudteejaamas oli xis jai ehmatanud rängalt, kui toebuv tornid
politseinik toastas. Õnnetuse ohwer tviidi riie otsa tormas.
jmaahaigla. Siia ta aga ei jäänud. Kuna
Weduv kannatada ei saanud, samuti ei
Arstlikul ülewaatusel selgus, et mehel toi
gastusi pole, peale kriimustuse peas, toõttis saanud rikutud ka raubteelim.

tgajärjed võib olla vähese konkurentsi taga
järjel jätawad soovida. Paremuse järje

korras osutusid sportlased: KökaS, Lauk, Haan
ja Sotnik, diploome omades.
Lõppakordiks spordipäevale kujunes sõprus

võistlus tvõrkpalliS, mMe võitis Karinu 2:0
'(12:13, 16:4).

Türi uudiseid.
Kontrollilt elekttiposte.
Peale hobuse surmasaamist mahakukkunud

eteikttijuhtmetsl, Ikontrollis nüüd neil päevil

tehnilise järelvalve seltsi esindaja Meks. Orrav
elöktriposte. Wiimane leidis, et postid on enam

vähem korras, amutt üksikud' postid tulevad

uuendada» kusjuures tähtajaks määrati 1. oktoo
ber.

Surmasaanud hobuse eost matsis olektrijaa

ma pidaja lkahjusaajale J. Mich õlisele 130 kr.
Vabal kakkuleppsl.

Soomlaste auto Köln metsa vahel.
Soome üliõpilaste väikeauto läks rikki Kolu
metsa vahel. Õnneks juhtus mööduma Türi
veoauto J. 9, mis M „avaristi" Türile, kus
Zclmapäeivail asutt vea parandusele. Kuna au

to tuli paranduse tõttu täieStt lahti Võtta, siiS
VÄtas parandus terve järgmise päeva, iili
õpilased olid tesl JtaäliaHe, üliõpilaste kongves-

Me, kuhu suurem osa (kolm omnibusetäit) üli
õpilasi sõitis juba ses. Mehed loodavad nende
le järele jõuda, kui autoga enam suuri vipe
rusi teel ei juhtu.
Mi elatakse Amblas

Õpetajad hallata poliifitat tegema.
Järttmnmo õHetaiate liidu ufemike kogu koosolekult.
Möödunud kolmapäewal oli Järwamaa
õpetajate liidu asemikekogu ja juhatuse ühi
ne koosolek, kus peamiselt arutati õpetajate
>ll. üldkongressi katoa. Maa-algkoolide õpe
tajate palgakärpimine tunnistati ebaõigeks,
kuna selle tagajärjel peamiselt kannatawao
'perekonnainimesed, üldiselt otsustati heaks
kiita Eesti õpetajate liidu seisukohad, milleLest selgub, et maaõpetajal ei tule elamine
sugugi odawam teistest ametnikest.

Hariduspoliitika seisukohalt otsustati
.üksmeelselt kaitsta makstoat ühtluskooli põ-

himõtet. Küsimust „õpetaja poliitikategela
sena" käsitati eriti põhjalikult ning leiti, et
ei ole õige õpetajaskonna wiimase 10 aasta
taktika aktiiwsest poliitikast eemaloleku suh
tes, kuna selle tagajärjel olla kannatanud
õpetajate kui ka kooli huwid. Koosoleku
meeleolu kaldus seisukohale, et õpetajate osa

wõtt poliitikast on soowitato sedatoõrd, kui
see lubatud õpetaja kõrge kutse-eetika seisu
kohalt.

Õpetajate päew otsustati pidada 24. sep
lembril Paides. —Äi—

ftafeftsöroftfe laat Koerus.
Paide politseinikule tungiti kallale.
Koeru laat omandas päris Petserimaa Kallaletungi ninamehel õnnestus hiljem
guljünje ilme. Pole tükil ajal Koeru toata, mhwa hulka kaduda.
Politsei poolt wahistati üldse 7 meest.
del enam nii patju kakelusi olnud, kui see.
Lord. Paistis nagu oleks ,Mmad head" Rahukohtunik karistas, neid 10 kr. raha
traaihwi ehk 10 päewase arestiga, kuna üks
ajad tagasi tulnud.
Ferdinand Tuikon mõisteti 14 päe
Politseil oli rohkelt tegemist ulakate talt waks a-resti ilma rahatrahwi-ta. Tema oli
sulamisega. Peale ümbruskonna konstaab laadal suuremaks mürgeldajaks.
lite oli üks mees Paidest woel abiks koman
Laadal warastati La üks jalgratas.
deeritud. WõSvcrle korrowalwurile koon Wiinopoel oli seekord suur läbimüük. See
dasid korrarikkujad eriti oma wiha. Kui 4a pärast oli ka siis rohkelt purjus 'laadalisi.
üksinda läks kaklejaid taltsutama, tungis Tuntud riiukuked olid kõik wäljas ja see
suurem jõuk wiinastcmud mehi talle kallale. pärast ka rohkelt kakelusi ette tuli.
JSaffte teateid.
Täna õhtul tönvikutega vongMk.
ZMlvtõrje ühing kõrvaldab täna õhtut kell 9

«mMKgn läbi linna Roopallu surnuaiale. KaZ

' imistull chedaitaHe Pärg mamÄaSse wariijemud
hauale. Reopalu kalk
iuridbul on teatawasit Paide iMbstõrjell oma oral
jdiawd maitusepilats.

SmmuaiM ArlleS liiguwad ltMstSrju-iald riwisHatulit jälle läbi ivmna muusika jaadel ja fiiivduwad

WaWmäsle. Siin pSmtab AÄvtõrje orkeStvr tundDlood lcchtt ja algab jalliakevrubuS. Seekordne fiS
tantsule on tuilOtõrje Wastubu-lÄln tiMa
'puAÄule tasuta.

samsid ja töditawaild pchvwusobd. Dcchawad oma

teada Pidada ttist chaga sammu. Mi waMakse

paoA oma könvtvemide pvallklr
jadeks õlbge kõmulist mmotust. Paide baptistide

palwsmajas Mail uMisall õli M juMuStajaitest

kuulutanud wälja oma jutlkvse peaMrjaiks raba--,

wallit: on PMe suurwavas?" WaSdaw eel-,
teade oli pMvvmaZa aknaile warakullit uMjaripubcv-dud suurte tähtedega. See chõmbas „ hullu moodi".

Rahwvst kogus nmvdu kokku ja osa inimesi pidi
leppima «mmipuudchÄ akna taga kuulamisega.

Oodait 'Mõnda kõMÄist paGaÄust. Pärast otdil

aga wäga povdunud, kuma „Mmaffia sulane" teatas,

vt Paide suurwargaiks olla ei keegi muu, kui wa
Homme üldmanöbwer ja Mmstujed.
TulvkaGe nädala Mppakordiua pevtäkjie ham
me kell 3 p. il. Du-ruPlaGl tulotärje AdmamSöw
>tA. Sellele järgnomad WaMmäel pidustused, iluNÄeStiik õhtul, muustka ja twutS. Mhmaife ilma
korral on pidu prttistmasas, uuel taMsupdwaMda^

Kes on Paide ftwramtä?

Paibwewenuad on haiõamvd jilckMmm ÄwmeSte

DoiKuÄmbamiM oma pÄwMnWxle Mge mood-

stmoMne ise, kes ävawõvWbwnud kõigi paidÄaste
sÄdaimed.

Järgnema jntluse teomiiks nxM ileidlÄ Palme
tvsbi jälle kiiseudawa pealllrrja: „H>ull radsanÄ" jne.

Loena tSAaAest la soGaaMndlnStvlsest.

H.amme, 20. fkp. kell 10 homm. korwMablin
nawalütsuse saalis «loengu Eestimaa haiigSkassiade

M. KõnSloimm eDneb M. L. Johachm. Sisse
pääs Wigille waba.

Älliwere „Mäe" veamees
70-aastane.

Tundis kelmid päewapildi
iärele.
J.-Jaini mehe 7 kr. wäljapetjad.
Möödunuid taAvel petsid J.-Jaanis K. Peter

Giie, 18. skp. piihttses Kcvpu wallaS, Ällitoere

Mas, „MBe" talupevemeeS August EhaSte

oina 70. aasta sünnipäewa.
Juubilari olukäiZ on elawakks tõenduseks eesti
totlupoja tvisadusest ja edasipüüdmisest. Maast
Ämdailafi on ta aastad alganud tväsimata töö-

m, mis lõpuks toonitud iseseiswa peremehe

Darjega.

A. GhaSte cvlgas talupoisina»
olles edasi nii töösturiks kui ärimeheks ja on

'oma elukäigu wiimased 31 aastat pidanud taluolles tegelikuks põllumeheks. Selle WrMÄ
Äi tomal jätkunud tahet ja armastust kaasa lüüa

Ümbruskonna ichistegolisvl põllul. Nii on jun
öilar Pikewere ühispnmatalituse asutajaid ja
juhatuse liige, tegew Aatvere-RaiM
' HartuliühinguS, Wäike-Maarja tarwitajate ühiMi es, Ramma tulekiiMustuss eltsis jne.
«ÜÄvaärt juubilarile jääks sootoiba Meel pikki
PÜÄesepaistelisi päetoi ta elusügisel.

soni käest kaiks tundmata meest wälja 7 kr. Nad

kauplesid P.-i omale sulaseiks. Nüüd õnnestus

politseil kelme selgitada. Nendeks osutuwad

Raktoeres el-utsew Theodor Sundja ja tartlane

Karl Laks. Kelmid paljastati päewapiltide jä
reie, mMifeid kriminaalpolitsei Petersonile näu
tas.

Süüdistus läks tühja.

Tartus eluts. Karl Lsesimaun lasi aresti alla

panna PaistetoWjal elutsewa J. Tuisu wvran
duse. Selle üle arenes protsess, mis 1931. a.

tveel praegugi pooleli. L. tõstis aga süüdistuse

P. wastu, nagu oleks see 300 Pr. wavandust
körwaldanud. Kriminaalpolitsei alustas juurid
lust, kus aga selgus, et kaebaia isegi ei tea, tas
waraüdust kõrwaldatud wiõi mitte. Nii lõpetati
asi.

Olingi ümiet Jxkwamaa.
Jarva estwõistlused Koerus. Koerus pee

takse homme Järva esiwõistlusi kergejõustikus.
Osawõtjaid loodetakse rohkelt. Pmde sportlaste
osawõtt on küsitav.

Tapa keskkooli õpetajate walrmrsed tuhrstatt.

Põhjuseks asjaolu, et silmas polnud _ peetud

vormilikke nõudeid. Nüüd määratakse õpetajad
ametisse.

Wargad Ambla arsti korteris. Amblas
murti sisse dr. Lotzi korteri. Ära wiidi kaks

jahipüssi, kaks fotoaparaati, kirjutuslaua sahtlist

raha umbes 19 kr., palitu ja arstimise kott.
mis arstil seisis waruks esimeseks abiks. War

gad purustasid veranda klagsakna, kusi hmdg

avasid ukse. Kuigi maja elanikud kõik kodus

olid ja köögis kolm koera magasid, ei kuuldud

sissemurdmist. Warastel oli aega ka veel
sahvris käia, kust ära wiidi mitu moosipurkr,
mis aga maja lähedale maha jäeti. Dr. Lotzi
kahju 430 kr. Kriminaalpolitsei alustas juurd
lust. Wõeti ette kahtlaste isikute pool läbiotsi
misi, kuid tulemusteta.

Enefetapmisekatse Tapal. Tapal en
nast tappa restoran «Pariisi" ettekandja Sara
Fromholts, 28 a. wana. Ta lõikas omal wa
saku käe sooned läbi. Enne seda oli neiu sisse

oma minia Amanda wasiu, kes salaja ura wn
nud oma 4-aastase poja. Amanda ja Wolde
mar Reimannid elawad lahus. Woldemari
kodustäraolekul tulnud Amanda RooZna-Tammi

kust ja wiinud lapse ära. Ka süüdistab ämm
miniat weel 4 kr. raha Marguses.

Noortepäew Huuksis. üEZAt Huuksi osakond
korraldab homme Huuksis noortepäewa, mille
tuumaks spordiwõistlused ümbruskonna ÜENÄ

osakondade wahel. Päewal esineb kõnega ka

ÜENÄ keskjuhatuse esindaja.

Risti koolimajale nurgakivi panekut toime

tatakse homme. Maja tahetakse weel tänawu.
katuse alla wiia.

Kirna wallamaja katuse all. Kirna walla
maja ehiwstööd on juba nii kaugele jõudnud,
et Mõidakse sisemisi töid teha. kuna maja ka
tuse all. . .

Hobussaare omapärase elaniku nim: on Est
rik, mitte Wistrik, nagu teisip. lehes eksikomlel
awaldatud.

Tänawu vähene meesaak. Põuane suwi an
nab end ka mesinikele wnda wähese meesaagi
näol. Kingi pereheiwnstes mesilased „kitsid" ei
olnud, seda aga kaebavad mesinikud, et meetaga

varad olevat wähesed isegi neis tarudes, kes

wõtnud 3 weronaal- ja 7 aspiriini pulbrit.
Neiu enesetapmise mõttele saadi kiirelt jälile

ka sülemeid ei annud. Asjaosalised artvatvad,

di neiu korteri ja murti uks lahti. Neiu la

osutub möödapääsematuks talwel suhkruga sööt

tud pesukausis. Arst tunnistas wigastuse wä
hemraskeks. Surma tahtnud neiu minna ro

mesinike peres õigustamist leiab.

restorani puhveti kappi mahajäetud kirjast. Min

mas woodis, wasak käsi pooleldi werega täide
mantilistel põhjustel.

Lõõla kaotas Annale. Meie lehes sõnumis
wõrkpalli wõistluse kohta Anna ja Lõõla vahel
on eksitus juhtunud. Wõitjaks tuli Anna 2:0.
Poeg jõi isa lambad maha. Kalle Mas
eluts. Karla Luuk tõstis süüdistuse oma poja

et kuivaga ei saanud õied kuigi kaua püsida,
milledelt mesilased saaki ammutawad, seega
mine, mil puhul suhkrut tolli alt wabastamine
Maal kasvatatakse jälle lambaid.
Nüüd on hakatud jällegi enam lambaid kas

watatama ja on juba talusid, nagu wanasti,

suured karjad lambaid. Põllumehe sissetulekud

on jäänud wäikesteks ega võimalda tarvitada
poekaupa, kuna rõiwastuse valmistamine kodu

sel teel palju odawam tuleb. Mitmesugused

kursused maal, mida tihti siin seal korraldatakse

wastu, et see kodust ära wiinud kaks lammast,
need Tapal ära müünud ja siis raha restoranis
maha pummeldanud. Kahe lamba raha jäänud

ja mis maainimeste poolt sooja vastuvõttu
leiavad õpetanud kuduma ka maitsekaid muS

tu kooli, õpetajaks otsustati tagasi walida Mari

Kiriklikke teateid.
Paide kivik. Homme. 90. W. NeN il homm.

pojale tasku ainult 20 senti.
Wahastn vallavolikogu koosoleMt. Wahas

Mironow. Jaotati toetus kehvematele õpi

lastele. 122-kr. summast saavad osa 19 õpilast,

2—15 kr. Jalgrattamaks otsustati lõigi vt,
kes seda pole tähtajaks tasunud, sisse nõuda
kahekordses suuruses.

Süüdistab kirve varguses. Käru majape
remees M. Schiffer tõstis süüdistuse Maria

Klemmeri wastu, et see korterist lahkudes kaasa

viinud kirve. K. jälle peab süüdistust kiusuks.
Elamisloata mustlane. Kärus eluts. R.
Koslowskhle, 26 a. wana, koostati protokoll ela
misloa mittepikendamise pärast.

„Lapsewargus" Sääskülas. Albu w. SääsMas eluts. Tiina Reimann tõsttS süüdistuse

terriideid.

DstirijumalaweniSbus pxÄwsmajaS.

Anua kirik. Homme, 20. flp. veK M homM,
jumalateenistus. Op. G. Pevli.
Türi kirik. Piichap. 20. W. keü %Vi fe 1
Wstvipühu. !
Ksl-l p. kcmtsevt-jMmslateeniSWS» r &oW
lob pul. E. Lipand, jMuSiab IWMsena ÄullW
maa. kog. õpet. H. Uut> OvÄA Joh. Webed.'
Sissepääs laululehtsdeHa.

Koeru kieik. Pwhap., 20. Dp. kell 11 fjoUL
piiblipüha jumalatec-nistus. Lauluilehed. Ju«
lustab õp. Pähn. Pärast jumalateenistust te£|
1 P. koguduse peakovsolek.

päemast pSewa.
Elu Amblas oleks muidu päris rahulik,
Vm mõningad pisiasjad, mis kõrwaltivaata
jale tunduwad tähistena, ei kipuks seda
idülli häirima.
Pikne lõi sisse ja tuju langes mõnel
„minimumim" km siia ulatus teade, et
end. Ambla postkontori ülem Ewart, kes
-nüüd tegutses Sondas, olewat uppunud.
Harilikku surelikku häiris see teade wähe,
ent seda enam tundsid end puudutatud ole
ma need „wäikesed wennad", kes Elvartile
olid heal ajal shiirosid annud, kuna nad'
polnud küllalt teadlikud E. majanduslikust
olukorrast. Ehkki wiimane end warsti
imaksujõuetuks tunnistas, hellitati siiski loo
tust, et ta kunagi suudab osagi wõlgmkele
tasuda. E. „pärandus" küünib kohapeal
!igi kolmetuha>nde kroonini. Sellest tuleb
kohalikul wallasekvetäri abil üksi tasuda
>lOOO kr. Kuna mees saab kuus umbes
70 kr. palka, tuleb tal kaugelt üle aasta.'
teise kergemeelsuse tõttu tehtud wõlgasid
tasuda. Peale selle on weel suuremaid
shirante ümberkaudsete talupidajate hulgas.
Weel peale E. surma teati kitsamas ring
konnas rääkida neist tehinguist, mis sündi
jfid „ ööpimeduses" wiimase ametisoleku ajal
Ämblas. Jah, suured saksad sõidawad Lõl
tas, waiksed wennad ripuwad wõllas! Nii
on see olnud juba maailma loomisest saadik.
Ka olewat alastikultuur otsaga Amblas
se jõudnud. Nimelt' toonud selle n.ö. küla
kostiks kaasa kaks pealinnast siia suwitamq
.sõitnud preilit. Selle „alastikuliuuriga"
olewat päris nalja saanud. Ehkki Aadam,
ja Eewa paradiisiaias wabalt katmatuse
kul-w-uri tegid, polewat mõned Ambla krist
likud „tanted" seda sugugi tahtnud sallida,
kui meie päewil seda püütakse järele aima
ta. Ja wiimaste poolt kawatsetud kord
isegi wäikene atentaat korraldada alasti
kultuuri edustajate wastu. Kibuwits ja
kadakaotsad ning kõrwenõgesed ..relwadeks"

olewat juba walmis muretsetud!
Samuti ~Hitleri-waimustust" tunti kord
siin, ja ühel ööl siginesid wastawad kirjad
ja haakrist ühe tuntud wanapotsi akna alla
teele ja aiaplangule. Olewat jällegi olnud
õrnemasoo esindajate temp. Ja majapere
naine polnud mitte wähe wihane, kui hour
mikul luuaga planku puhastas.
Järjekorraliseks suursündmuseks tõotab
kujuneda kohaliku tulet. ühingu 62. aasta
päew. Tulet. ühingu aastapäewi oodatakse
siin alati suure huwiga ja wiimane omab
kohalikus seltskonnas samasuure tähtsuse,
nagu „presseball" pealinna koorekihis. Ka
' käesolewal aastal pole see teisiti, kuigi pi
dustused korraldatakse n.n. koduses ringis.
Haridusselts, kelle näitemüük on käes
olewa kuu lõpul, kutsub sel puhul pealin
nast kohale jutlustama ühe protestantliku
õpetaja (wist tõmbenumbrina). Siin tõo
iab tulla jällegi wäikene jõukatsumine",
sest waewalt teda kohaliku kiriku kantslisse
jutlustama lubatakse.
Muide noorsugu siin spordi tähe
ätt. Ketradel korraldati kur
sused, nüüd jälle õpitakse ujumist. " Ühe
suurema jalgpalliwõistluse puhul, mis pee
ti hiljuti pealinnas, sõitsid kohalikud jalg
pallihuwnlised noored seda isegi sinna zäl
gima. *
A.-2, tm, Tallinnas,

To9fl 11HUI Kõigile lastevanemaile ja hooldajaile Paides.
m 1201101311 II !£• Paide linnaval. teatab, et 1933/34 a. õppeaast
õppetöö algab
1) Paide linna algkoolis reedel 1. septembril s. a. kell 9 hom.
2. Paide linna täiendusk. esmasp. 11. septembril s. a. kell 9 hom.
Nimetatud ajaks peavad kooli ilmuma kõik kooliealised lapsed. Uute
õpilaste vastuvõtmine ja järelkatsed on kooli juures teisip. 26. aug. sa.
kell 9 hom. Kõik koolikohustuse easse jõudnud lapsed tulevad regist
reerida Paide linnavalitsuses enne koolitöö algust. Paides, 17. aug. 1933.
Linnavalitsus,

Türi Linna Majandusgümnaasiumis on
uute bpiloste vustuvõtmine
24.-26. aug. 1933. a. Vastu võetakse õpilasi kõikidesse klassidesse.
Esimesse klassi algkooli lõpetanuid ja vanematesse klassidesse
teiste gümnaasiumide vastavate klasside lõpetanuid ehk eksamitega
eelmise klassi kursuse ulatuses, õppemaks on nooremais klassides
30 kr., ja vanemates kl. 40 kr. a. Seega odavam kui üheski teises
gümnaasiumis. Elamiskulud odavad. Soodsad edasiõppimise tingi
mused põllutöökoolide lõpetanuile ja põllumeeste lastele. Õppetöö
algus 28. augustil s. a. kell 9. honf. Koolijuhatus.

Järvamaa Paide ühisgümnaasiumis on
uute õpilaste vastuvõtmine
24. 26. augustini 1933. a.
Õpilasi võetakse vastu kõikidesse klassidesse.
Sisseastumise sooviavaldusi ühes koolitunnistusega võib esitada kooli
kantseleisse ka varem. 1. ja 2. klassil õppemaksu alandatud 15 kr.
võrra aastas. Õppetöö algus 28. augustil kell 9 hommikul.
Koolijuhatus.

O. POTMANNI kauplus, Koerus,
OSTAB

Dr. G. Lelsner
Paides, Lal uül. 10.
telel. nr. 113.

piiramata arvul kõrgema päevahinnaga
rukheid ia nisu
samuti ka hiljem otri ja kaeru, kohemaksetava
raha eest Vastuvõtmine iga päev.

ii
Võtan Jälle haigeid
vastu.
Soovin müüa

Paide nööritehas

maia
Türi linna keskel. Teateid
saab Viljandi uul. nr. 1.
Pudu- ja kirjutustarvete
kauplusest Türil.

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

Soovin osta ehk rentida

potti! iä iii (miiii) iii
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud mastnarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadäval ehituste jaoks tak
ku ja ünu.

WW
Teatada firma, trumli
laius ja seisukord aadres
sil: Esna asund. M. Rosen
bladt

