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„£eotaio"
iugeiateie.
Teatame oma austatud lu
gejatele, et 13. auaustW sa.
alates Ämub „Teataia" eel
tsensuuei all.
„%eata§a" toimetus.

Kartuli Was otsaga
Zugksmaat.
Suur Lrewus sealsete põlluteadlaste hulgas.
Poksimeistri Primo Carnera loss.
AuuwS p»kfi maailma-meiSter IaMS envaj« oma fiHtttittttirftg Te»uall'iS PSHj«.Jtaaltas MK.
tibada snwrla, mille möödud waSttzMch t»m« hiigiaMkule kujule.

HöwuStuft
teenistuskoha leidmiseks.
Asutati reserwsõiawäelase ühingu teenistus-sektsioou.
Resertvsõjawäelaste ühingu juuve asutati kuuluks näiteks walwurid ja muud wäikse
hiljuti teenistus-sektsioon, mille sihiks ja ma «vastutusega teenijad ja ametmehed.
ülesandeks on muretseda oma liikmeile ja
Sektsiooni liigete liikumine ühest kate
nende kandidaatidele teenistust viigi- ja gooriast teise on wõimalik ametkoha muu
omavalitsusasutustes ning igasugustes era tmnise puhul sissemaksu suurendamisega.
asutustes ja ettewõtteis, wastutades teenis SisseastumisemaksuLt tuleb wähemalt 10
tussewöetuile usaldatud warade õest tööand Protsenti tasuda sularahas, kuna ülejäänud
jate ees. Sektsiooni tegewuspiirkonnaks on summa katteks piisab esialgu garantiidest.
kogu Eesti vabariigi territoorium. Sekt Sissemaksu summade pealt maksetakse liik
-pooni tegewust kontrollib peale «serwsõja meile protsente.
wäelaste ühingu enda weel kaubandustöös
Uutajate liikmete poolt on seni wastu.
tuskoda. Sektsiooni organeiks on täiskogu, tuskapitaliks kokku pandud umbes 4000 kr.
nõukogu ja wan-ematekogu. Sektsiooni liik- Sektsiooni liigete arwu suurenemisega kas
Miks wõiwad olla ainult resevwsõjawäolaS- wab see kapital kiirelt.
U ühingu liikmed. Liikmed jaotatakse nelja
Teenistus-sektsiooni juhtideks on prae
kategooriasse wastawalt nende poolt sekt
gu
w.-adw. Kanarik, P. Kollin ja K. Sepp.
stoonile makstud sisseastumismaksu sumMade suurusele. Nimetatud kategooriate Wiimane neist on tegelik asjaajaja, kelle
Mgi oleks maksunovmideks 500, 250, 125 ja büvootunnid on esialgul igal äripäetval
76 krooni. Sissemaksu suurus oleneb liik kella 5-7.
.Me poolt saadawa teenistuskoha wastutusTeenistus-sektsiooni büvoo asub samas,
Wikkusele. Sellele wastawalt kuuluks esi- kus reserWsõjawäelaste ühingki, s o. „Roo
Messe kategooriasse näiteks ärijuhid, teise ma" wõõrastemaja hoones, kus nii ühin
laekahoidjad ja raamatupidajad, tolman gule kui ka sektsioonile on reserweexitud ko
dasie eelmiste abid ja 4. kategooriasse hased ruumid.
Jäciekocdite tapmine
Merimaa..furmaMas."
Kaklejailt wõeti 7 vussi, 73 lööAikai«ast ia Ä-naelane
kaalupomm.
Jxef&Ht koctaldas waatepunktid.
Möödunud esmaspäewal-teisipäewal Pü
hitseti üle Petserimaa „Uspenje prasdnik
fit", missugustest pidustustest osawõtt kõik
jal elaw oli. Registreeritud suurgulänjeid
oli neli, neist merisem Wäike- ja SuureKwerstonis. Wiimast nimetatakse „surmakülaks", kuna siin igal aastal paar meest
„mättasse" lüüakse. Wiimane tapmine oli
kewadel aprillis, mil Wassili Rõts lan
ges kiivide- ja puulöökidest.
Rüüd, 29. aug., pussitati maanteel sur
nuks Senno walla Wäike-Kwerstonis elaw
Jegor Tsernow, 27 a. mana, kellel olnud
juba aastaid kestnud wiha samas külas ela
iva Aleksander Gradusowiga. Mehed wii
bisid „gulänjel", ning maanteel kohtudes
sattusid kohe riidu. Tsernow oli alul ak
tiiwsem, tarwitades linalinnust, ent Gra
dusow, wastates sellele pussilöökidega, toi
mis roima. Surmaw hoop on löödud me
hele küljesse, ulatudes maksa. Ka sooled on

läbistatud. Haawatu jäi teele lamama
elumärkides, ent suri haiglasse Viimisel.
Kuna gulänjel wiibis ka Wõru-Petseri
prefekt Pawian, siis areteeriti wiimase kor
raldusel ka lööja, ning toimetati trellide
taha.

Nagu juurdlusest esialgu selgunud, olid
mõlemad mehed kained, kuid wihawaen ja
löSmameelele omane auahnus ei lubanud
juhust mööda lasta. Neil tulnud wiha nais
te- ja wiinaraha Näppimisel.
Kuna gulänje oli suureosawõtuline, siis
oli ka lööminguid rohesti. Prefekti korral
dusel asusid kõik politseinikud külas leidu
watele kõrgematele kohtadele laiali, kust
wõis üksteist näha, ning wajaduse korral
abistada. Prefekt ise asus keset küla kõr
gustikul.
Kuuel juhul oli suuremaid masskakelus
katseid, mil kogu politsei häiriti nimetatud
punktidesse. Kumminuiade abil hoiti tõsi
femad löömingud ära, likwideerides wara
kult kõik katsed. Koostati rida protokolle.
Raskemalt sai lüüa keegi noormees pudeli
„£eataja"
ga, milline wastu pead purunedes kildude
ga weristas.
lugejatele.
Kaklejailt wõeti ära 7 pussnuga, neist
üks üle 39 sm. pikk, 73 löögikaigast, milli
Tulles vastu paljude lugejate poolt sed on walmistatud kas kadakast wõi pähki
avaldatud soovile, avame 1. septembrist s.a. puust jämedate lõögiotstega, ning üks
algades „Teataja" veergudel
spiraal-wedru otsa seotud kahenaelane
kaalupomm, milline eriti tugewa löö
nõuande nurga lugejatele.
giwõimega. Siit wõib näha, kuiwõrt
„Teataja" lugejad, kes soovivad mõne mehed olid ettewalmistatud kakelus
õigusteadusliku, agronoomilise või muu teks. Pusse peidetakse kaenla alla ja riie
küsimuse kohta teateid saada, võivad selle te Vahele, mi et läbiotsimisel neid on lau
kohase järelepärimisega pöörata „Teataja" nis raske leida.
toimetuse poole. Wastuse küsimistele annab
toimetus lehe veergudel nõuande-nurgas.
Auto Purustas maamehe
See nõuanne sünnib tasuta. Luge
wankri.
jail tuleb küsimuse esitamisel teatada, mil
lise numbri all neile „Teataja" käib.
NeÄ päewÄ sõM kergeweoauito T—l 26
koormaga Lohuisuu-Mustwoe maiheUeil maamwell
Küsimised palume saata aadresil:
pevile SMuMhpa Vommmga sSüüwoile Loh-uisuG wtfa
„T ea ta ja", postkast 28, Tallinn. |t chcmik KM Mckße. Äyw puwuAtas WMÄM
Kv>rll 'Kdwi Sui ka hobune lÄ> wilgaMoimMa.

Juba kauemat aega teeb Prantsusmaa
kartulipõldudet häwitustööd eriline kartuli
sitikas, mis olewat pärit Ameerikast. Pal
judes Prantsuse maakondades on kartulid
täitsa häwinenud. Sitikate parwed liigu
wad Prantsusmaal Saksam. suunas. Selle
taudi hirmul on Saksamaal juba aegsasti ette
walmistuse abinõud tarwitusele wõetud, et
hoida ära nende häwitajate sissewalgumist.
Neil päewil leidis aga üks Inglise põl
lumees oma põllult ootamatult kartuli st
tika. See leid tekitas Inglismaal suurt
ärewust. Inglise põllutöõministeerium on
nüüd tvastawa piirkonna kuulutanud taudi
kahtlaseks. Sitika leiukohas otsiti 10 mii
kilises ümbruses kõik kartulipõllud leht-le
helt läbi, kusjuures weel kolm sitikat leiti.
Inglased kardawad nüüd, et kartuli sitikas
hakkab ka neil lewinema.
Teadusmehed, kes selle sitika eluwiise
on uurinud, ütitewad, et põhjamaades pole
wat ta lewinemist karta. See sitikas sigi
newat üksnes soemates maades.
Saladuslikud lehed
tulemas.
Oleme mitu teadet juba saanud, et
koondus wiimasel ajal äkki ja saladuslikul
teel on nii jõukaks läinud, et ostab lehti
kokku ja asutab uusi jume. «Maaleht"
walmistab juba ise ka seks meeleolu.
Wiimases numbris annab ta ääriweeri
mööda teada, et maakondes olla tulemas ri
da „uufi maarahiva lehti". Sellega tahe
takse muidugi ämhoida piinlikud küsimused,
et kust need rahad koondusel nüüd järsku
ilmusid, et kahel käel lehti asutada?
Sellest näeme, et kaht sorti rahwal on
wiimasel ajal raha ilmunud: need on met
sa juu d i d ja koondus l a s e d.

Tehnika wallutab Püha Maa.
Ameevila eeskujul on nüüd Mesopobaamias alustatud vrMste wruStik-svßeldtsW
viillede kaudu õli tZstowrnidest juhitakse otsekohe sadamasse. Nii o« liihnua» MetoAtl tofU

malik Petrooleunri ümber laadimata pumbata wnHaetvadele. PUdtt: tbDlifed Vüürl» lÜt»
wes torustikk>ke panema?.

Saarlase surmasõlm pööaiugaalnast.
Tallinna sõitnud talunik kukkus mõistatuslikult teise
korra aknast surnuks.
Kesknädalal, 30. augustil, õhtul kella 12
ajal kukutas enese Tallinnas, Roopa uul. 4,
kort. 1 kolmanda korra aknast alla Saare
maalt Tallinna asjatoimetusele sõitnud ta
lunik Johannes Siiner. Punase risti
sanitaarautoga linna keskhaiglasse toimeta
tuna selgus, et õnnetul on peas suur haaw
ühes pealuu murdega. Neljapäewa hommi
kui kl. MlB ajal heitis Siiner keskhaiglas

gas põrandal aluskotil akna all asmva laua
kõrwal, peaga lahtise akna poole. Ligi kella
12 öösel oldi jõudnud waewalt uinuda, kui
korterielanikud AaSla ja RusS ärkasid wäikse
kolina peale. Elektrit põlema keerates leiti
olewat Siineri ase tühi, tekk ja lina lükatud
korralikult jalutsisse. Warstj kostusid lahe
tisest aknast kord-korralt waljenewad hoiged
ja Siiner leiti werisena lamamas akna all

hinge.

maas.

Õnnetus on wäga omapärane ja mõis
tatuslik. Siiner sõitis mitmesuguste asja
toimetuste pärast Tallinna otseühenduse lae
waga Saaremaalt 29. augustil. Siin ta
peatus oma tuttawa noormehe S. N u s s'i
pool, kes elab ühes kaaslase Helmut Aas
laga Roopa uul. 4—l. Neljapäewa hom
mikul pidi ta aurik „Dagmariga" jälle sõit.
ma tagasi koju. Tallinnas oli tal muuseas
ühe wana kohtuasja pärast toimetusi ja läbi
rääkimisi adwokaatidega ja ühtlasi tõi ta
siia uudsenisu müügile, mille müüs Puhk ja
Poegadele.

Mis põhjustas Siineri wäljakukkumift
aknast, on täiesti mõistatuslik. Kogemata
see ei wõinud juhtada,' ennem pidi ronima
akna all olewale lauale, et aknast wälja
saada. Korteriruum oli talle ka tuttaw, sest
seal on ta waremgi mitu korda wiibinud.
Ka ei olnud ta sugugi purjus, sest Siiner
üldse ei tarwitanud alkoholi. Jääb üle ar.
wata, et õnnetus toimus unenäo mõjul.
Küll ei olnud kuulda, et tema juures wa
rem oleks esinenud uneskäimise wõi mõnd
muud haiglast nähet.

Õhtul korterisse saabunult pakkis Siiner
enese asjad kokku ja warsti heideti ühes
korterielanikega magama. Woodites lama
des aeti pimedas toas weel tükk aega juttu,
naljatati, räägiti anekdoote jne. Siiner ma-

Siineri jäi Hindu-Hansu talus, Btaafi
wallas, Hindu külas Saaremaal leinama
noor abikaasa kahe wäikese lapsega, kelle
dest wanem tänawu Pidi hakkama käima
koolis. Siiner oli umbes 35-aastane.

Nõutakse K. Tonkmani lah
knmist riigikogust.
Mcrssu tvalla pöllumehsd pidasid oma koos.
olekut pühapäeiwal, 27. W, kus wõobj K. Donk
manni tagastas tmnise kohta riigikogust tvastu
järgmine vefolluiffwon: Mässu Põllumeeste-kogu
leiab, et Pkl. K. ToMmanni wiimaseaegare' te-ge.

tvus ja ülesastumme riigikogus, ei wvSta põl.
luurees te erakonna sihtidele ega Läänemaa põl
lumeeste huwidöle, sellepärast tuileks K. Tonk
mann'ile moraalseks 'tohu seks teha, et tema rii
gikogu liikme wolitustd maha paneks.

Pühgpgewal Pet
seris waimulik seminar.
Oodatakse külalisi Lätist ja Soomest.
GeMewail pühapäswail, 3. sept. awakaHe Pvtse
lvi Noostvis wmmullU s«m!n>a>r amoiitikniit. Se! pu
hul on korraiAxatuld kell 13 .päenml a>ktus, millest

Kolm pahema sääreluu murdu.
Jalgrattur sõitis pikali. Mootorrattur jäi auto ette.
Poisikese õnnetu kukkumine.
Kolm pahema jala sääreluu murret juhtus tupõrge on tekkinud kannatada saanud mootorratta
kesknädalal Tallimms:

Uus-Kalamaja uul. 19—9 elutsew Kristjan
Nlardi p. Horn jalutas õhtul kella 8 ajal KeskKalamajja mtl. Jõudes maja nr. 3 kohale, sõitis
temale peale jalgrattur Mihkel Seermann, kes
elab Tsemendi uul. B—l, Horn paisati maha nii
õnnetult, vt tal murdus pahem sääreluu. Ta pai
gutati rawimisele keskhaiglasse.

Suur-Ameerika ja Toom-Kuninga uul. nurgal

juhi süü läbi. Mootorrattur oli wõtnud juba suuna Toonl-Kuni»rga uul. poole, kuid põSras järsku
tagasi, põrgates seejuures autoga kokku. Auto sai
kokkupõrkel kergeid wigastup.

Metalli uut. 14—5 kukkus 4-aastane Feliks
Olek oma kodu õuel maha ja murdis pahema
jala sääreluu. Ta toimetati rawimisele keskhaig
lasse. Kuidas õnnetus juhtus, seda poisike ei tea
rääkida.

on lpcvliuitud osawõtma ka seEtiskonnategesloissd. Mit

juhtus kokkupõrge Girgensom uul. 25—14 elutsema

Raudalu maanteel põrkas wastusõittva jalg

vopoltiit AleKswnder saabub kloostrisse lanpäewa

taksoautojuhi nr. A—559 Arnold Mar l e y ja

ratturiga kokku Saku wallas, WAjaotsa takus elut

tankide rügemendis teenima kaitsewäelase-mootor

sew 28-aastane Helmut S u u r s ö ö t, kes sai peast

ratturi Woldemar Kiwis t i k u wahel. Kiwisti
kul muljuti kokkupõrkel puruks pahema jala

raskesti haawata ja toimetati Tallinna haiglasse.
Õnnetus juhtus kitsal toel. Kumbkj jalgrattur ei

sääreluu. Ta paigutati rawimisele kaitsewäe haig
lasse. Autojuhi ja tunnistajate seletuste järgi kok-

tahtnud teisele teed anda, mille tõtt» paratamatult
tuli üksteisele peale sõita.

Wene wäeö

Eelmised Saksa walitsused olewat ses asjas
liiga kaugele läinud.
Waluutaküsimuse kohta dr. Schacht fele
tas, et Saksamaa ei kawatse mingil tingi
musel loobuda kullastandardist. Schacht ei
kahtle, et Inglismaa ja Ameerika waluuta
dumpingu tagajärjeks on palkade ja hinda
de inflatsioon neil maadel. Majanduslikud
kasud, mis mõlemad maad waluutadum
pingust faawad, on Schachti arwates ai
nult ajutised.

hommikul. Nagu kuuleme, ama.milsele ka
mitmeid kõrgeinmibd Wailüsi-wcrimnWSe Lätitst ja
Soomest. Aktus peekalse kloostris, lsemiimrile määMtud ruumides, piiiskopimaja aibumisell kovval.

on Jda-Siberis löögiwalmis.
Tokio, 39. augustil. Lehed teatamad
nähtawasti autoriteetlikust allikast saadud
andmetel et Jda-Sibcrisse ou juba koonda
tud niipalju Nõukogude Mägesid, et need tee.

wad mälja üle poole kogu Jaapani armeest.
Nõukogude armee juure Jda-Siberis kuu
lub ka 399 lennukit, nende hulgas palju
suuri pvmmileunukeid. Üldiselt armutakse,
et Nõukogude Mäed ou koondatud Jda-Sibc
risse ainult ettewaatuse pärast, kuid siiski
on siin märgata teatawat ärewuft.
Dr. Gchaehti arwamine

Propagandarongikäik
Leipzigi titnawall suure svglsmesfi awamije
pnhitl»

kullastandardist loobumise kohta ja juudiVastase poliitika tagajärgedest.
Hollandi lehe „Allgemeene Handelsbla
di" esindaja on käinud Saksa riigipanga
presidendi dr. Schachti jutul. Ajakirjaniku
küsimusele, kas „kolmanda riigi" juudi
wastane poliitika ei too Saksamaale rahan
duslikult kahju, dr. Schacht on wastanud,
et Praegune Saksa walitsus ei arwesta enLale rahwuswahelist toetust wanas stiilis.

Kreenholmi rentnikke tss
teti wnlin.
Narma 1. jsk. vahu kohtuniku juures lõp
pes protsess Navuxt Kreenholmi manufak
tuuri ja Kulgu küla rentnike wcchvl. WÄ
ma-sed kasnbaisid neile antud maid 1908. aas

tast eluaegse rertbtfeptng.it põhjal. Kohus
otsustas wälja tõsta rentnikud Ida A a m i,
Leena Wolbergi, Jüri Wolbergi,
Jwan Gorschkowi, Meks. Go r s ch
t o w i, Anna Silwerstowi ja Posber
Akli t s i. Kolme ventttiku wastu lükati
nõudmine tag-ast.
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(Kahvad kawatsused.

põhiseaduse parandamist tahetakse raskendada. Kas riigiwanem kolmeks
aastaks ametisse?
Põhiseaduse parandamiseks on meil juba
Laks rahwahääletust olnud. Need kumbki ei
ole tulemusi annud. Miks see nii on juh
tunud, selle juures ei hakka meie siin kohal
enam peatama. Need põhjused on kõgil
teada.

Oktoobrikuul seisab nüüd eel kolmas rab
wahääletus. Jälle tuleb rahwal astuda Walt
miskastide juurde ja öelda, kaS ta pooldab
esitatud kawa wõi mitte?
Demokraatlikus riigis on rahwahääletus
kõige harilikum ja kõige loomulikum asi.
Ka meie põhiseaduses on ette nähtud, et
rahwas teostab oma kõrgemat Wõimu roj<
wahääletamise kaudu. Nii ei maksaks mnt
kellelgi rahwahääletust karta. Meie Eesti
rahwas on pealegi selleks küllalt arenenud,
ta teab, mille poolt wõi mille wastu olla.
Pimesi ja uisapäisa meie rahwas oma sam
me ei aStu.
Ometi näikse meil mõnes ringkonnas
eelseistvat rahwahääletamist kardetawat. M -

ni aeg tagasi kõneldi, et mõned erakonnad
kaalunud, kuidas saaks selle rahwabääletuse

üldse ära jätta. Nähtawasti aga leiti, et
see siiski nii kergesti teostataw Pole ja selle
pärast on sellest mõttest loobutud. Nüüd on
jäädud Peatama teise Plaani juurde. «Pos
timehe" teatel on neil päewil Tartus peetud
rahwaerakonna koosolekut, millest ka era
konna juht J. Tõnisson osa on wõtnud.
Sellel koosolekul on wastu wõetud otsus, et
rahwahääletamise seadust tuleb muuta ja nk

mett nii, et eelnõu läbiminekuks wajank
poolthääletajate arw, mis praegu on 30%
hääleõiguslikkudest kodanikkudest, tulewat
tõsta 60% peale.
Kui niisugune muudatus rahwahäuleta
mise seaduses tõeSti tehakse, fiiS muutud
Põhiseaduse parandamine muidugi Palju
raskemaks, kui ta oli seda seni. Ei selle
otsuse tegemise juures Tartus wäga mõõdu
andwad isikud wiibisid, siis tuleb arwata. et
seesuguseid kawatsufi praegu tõsiselt kaalu
takse. See sunnibki siin sõna wõtma.
Meie arwates ei ole rahwa
hääletamise kitsendamiseks

mingit wajadust ja see oleks k y
guni lubamata, kui meil püü
takse põhiseaduse parandamist
raskendada. Paris halwa mulje jä>
taks aga weel see, kui seda püütakse nüüd
enne järjekordset rahwahääletust teha. Sel
lest wõidaks järeldada, et seda rahwahääle
tust püütakse kunstlikult takistada. Milleks
on see tarwilik? Las rahwaZ ütleb ka sel
legi eelnõu kohta wabalt oma otsuse, nagu
ta seda tegi kahel eelmisel korral.
Rahwahääletamise kitsendamise ja ras
lendamise mõte tuleb sellepärast koh- kõrWale jätta. Sellega ärgu tuldagu wäljagi,
kui ei taheta uut meelepaha tormi tekitada.
Kõrwuti nende plaanidega kaalutawat
Toompeal aga ka weel Ühte teist kawa ja
nimelt, kuidas täiendada meie praegu maks
wat põhiseadust kodusel kombel niiWiisi, et riigiwanem saaks wali
tud ametisse kolme aasta peale.
Keskerakonnas, kes on ka selle kawa autor,
oldawat arwamisel, et kui niisugune muu
datus praegu makswa põhiseaduse seleta
m i s e korras läbi wiia, siis ei olewat tar
wis meie põhiseadust enam parandadagi.
Ka see waade on ekslik. Riig i w a
nema walimisega kolme aasta
peale ei kaoks meie riigi elust
walitsemisealalised raskused,
waid need muutuks weel suure
maks kui seni. Meie Praeguse Põhi
seaduse peapuudus on just see, et meil puu
dub presidendi tasakaalustaw wõim. Meil
on sageli kogu wõim riigikogu käes, meil
on aga ka seegi wõimalik, et walitsus !v"tab
kogu wõimu oma kätte, ega arwesta üldse
riigikoguga. See kõik tekitab pinewoid ja
ebaloomulikke wahekordi. Seisukord wõib
aga weel keerulisemaks minna siis, kui meil
riigiwanem walitaks kolme aasta Peale Ku
jutame ette, kui sellele kohale satuks mi
mene, kes tunneb eneses wõimuküllust ja üt
leb pärast walimist riigikogule, et ma ei
pruugi sinuga enne kolme aastat nüüd üldse
arwestada. Ja kui riigikogu on ka omalt

poolt sama kange ja hakkab ka wägikaigast
wedama, siis on kaks kanget wõimu wasta
misi ja Pole enam kedagi, kes neid kokku,
leppele ja koostööle wiiks, sest meil ei ole
Presidenti, kes teistes wabariikides seesugus
tel puhkudel wahele astub.
Nii soowitaw kui püfiwa walitsuse wõi.
mu loomine ka ei ole, ei saa seda praeguse
Põhiseaduse alusel konstrueerida. Meie sa
tnkstme riigiwanema walimisega kolmeks
aastaks senistest weel suurematesse raskus
tesse ja meie riigi elu Wõiks hoopis ummi
kusse sattuda.

Teiseks ei ole seesugune asi praeguses
põhiseaduses üldse ette nähtud. Meie
maksew Põhiseadus ei räägi midagi sellest,
et riigiwanem wõidakse walida kolme aasta
peale, waid Põhiseadus ütleb, et riigiwa
nem Peab ametist lahkuma, kui tal ei ole
enam riigikogu usaldust. Kui nüüd tah?Lakse niisugune seadus teha, mis ütleb, ?L
riigiwanem wõib kolmeks aastaks ametisse
jääda, sellest küsimata, kas tal on riigikogu
usaldust wõi mitte, si i S o n päew s e l
ge, et see on Põhiseaduse wastu.
Ja lõpuks, miks kawatsetakse riigiwa
nem just kolme aasta peale walida? Sama
hästi wõidaks teda siis walida ka kolmeküm"
ne aasta wõi koguni eluaja Peale, kui Põhi
seadust nii wabalt wõib seletada. Lõpuks
wõib niisuguste seletamistega riigiwanema
ameti koguni weel päritawakski muuta.
Waadake, nii kaugele wõidakse jõuda,
kui meil iga mees hakkab põhiseadust dii
seletama, nagu see temale meeldib. Niisu
gusele libedale teele ei wõi laskuda, waid
seadusi tuleb austada ja nende järele käia
nii kaua kui nad makswad. On nad Puu
dulikud, siis tuleb neid seaduses ette
nähtud korras Parandada, aga ei wõi neid
hakata nii tõ lgits e m a, kuidas kellegile
meeldib, sest siis ei jää warsti seaduslikust
korrast enam jälgegi järele.
Sellepärast tuleb ka sellele kodusele
põhiseaduse muutmise Plaanile juba aegsasti

kriips peale tõmmata.

A. Tupits.

Auftria wanglaft waraötat! hitterlane.
JCalm tundmata meest vabastasid Sloferi. põgenemine kuuticahe alt
kul wabaStati siinsest wanglaft wäowõimuga ja

de ii telegra mmid ette. Kui au to Hoferiga ja
tezna tvabaktajatega oli kihutamas läbi Stei

tviidi ära Tirooli ja Boravlbergi vahtvussotfia.

nachi küla (Brenneri kitsastee lähedal), awasid

JwnSbruck, 80. augustil. Täna hommi
tintide juht Franz Hofe>r, kes arreteeriti junni
kuul ühaniduses atentaadiga dr. Steidle waStu.
WabaSdamine ja ärawiimiue sündis kolme tund

mata mehe poolt. Kaks neist kandsid Heim
tvehri mundrit abipolitseiniku märgiga- Kol
mas oli erariides, raudus kätega. Mehed sSit
std tvangla ette autoga. Mõlemad abipolitsei

sandarmid tenmle tule. Hiljem leiti auto
maanteel mahajäetuna. Sõidukil oli weroplek
?e. Sellest wõib järeldada, «t mõni autosolija
oli sandarmite kuulidest haawata saanud. Näh
tawasti olid mehed suure rutuga autost lahku
nud, sest nad olid sõidukisse maha jätnud kaks
käsigranaati, laskemoona, rahwuslvahelise auto-

See sündinus tekitas kogu Austria? suurt
sensatsiooni, ühenduses Franz Hoferi wägi

niku märgiga mehed seletasid wangla wärawa
lvahile, et neil on käsk üks wang tvanglasse ära
anda, ja näitasid seejuures raudus kätega me

ivaldse wabastamisega ja ärawiimisega arretee

hele. Waewalt oli walwur wärawa aivanud,

riti Innsbruckis umbes 80 rahwussotsialisti.

kui mõlemad walepolitseinikud ta maha paiÄa.
std ja kloroformiga uimaStasid. Samuti wallu-

Kõigi Tirooli juhtiwate rahwus sotsialistlde juu
res pannakse toime läbiotsimisi.

tati ja uimastati la teine wangiwalwur. Koi.
mas wangitvaikwur Hoiti püssiga ähtoardadeS
paigail. Mõlemad wallepolitsemitkud wõtsid stiS

wanglMStmed ja wabastasid Franz Hofsri.
Hofer pandi autosse, ja auto ?Huto§ Itaalia
piiri poolle.
sõiduloa Heinrich Schücki nimele, Franz Hofevi
era?onnaliAmelaa-rdi ja mõned riidetükid. WSib
arwata, et mehed tahtsid wanglast wabastatud

Hofeviga Ae Piiri Itaaliasse pääseda. KaS see
«eile korda läks, ei ole Meel teada.

Kohe tõsteti üldist alnrmi, Igale poole saa.

Hofer pääses Zlaaliasfe
Ta on haawatud. Austrias wangistati
150 hitlerlast.
Innsbruck, 31. aug. Täna enne
lõunat sai siin teatamaks, et Franz Hofer
ja tema wabastajad on täna hommikul
jõudnud Bozeni (Itaalias). Põgenemine
iile mägede on kestnud kogu eilse päewa.
Hoser on tagaajamise! saanud haawata,

seeoärast oli temal põgenemine wäga raske.
Pnril nad peeti Itaalia piiriwalwe amet
nike poolt kinni, kuulati üle ja wiidi Boze
ni. Kuuldavasti nad. tahavad Bozenist
Müncheni lennata.
Jnn s b r uck, Al; aug. Ühenduses
Franz Hoferi wägiwaldse wangist wabasta
misega on seni kogu Tiroolis arreteeritud
umbes 150 rahwussotsialisti, kellest arwa
takse, et nemad on teadnud wabastamis
nõust.

Raabio-paradiis.
LondoMs «vati igaaastane sum raadwMtus, mille üht suurt ruumi näeme MMi. Räitnjel
ott wälja pandut, M raadiotehnika sMMMwM. alates oistkeseft detekvr-waKtmvvtjast ja lõpetades
hiigw saateMMade seadetega.

C3HC3IICD,IC3IICDIICDIIOitC3MC=}IiCDI'

Võieksport augustis oli
19-ptolf. wahem
mMuseft.
Wõid on veetud välja augustikuu jook
sul 22.065 tünni mulluse 27.302 tünni ase
mele. Seega on võieksport vähe
nenud augustis 19,2 protsenti
mullusega võrreldes.
Aasta algusest kuni 1. septembrini on
veetud tänavu wõid välismaile 119.050
tünni, kuna mullu samal ajal oli võieksport
170.662 tünni. Seega on kogu kaheksa kuu
võiväljavedu läinud tänavu tagasi 30,2
protsendi ulatuses.

Augustis väljasaadetud võist läks p.-k.
„Estonia" kaudu 11.346 tünni ja 412 kasti
liga kast pool tünni), Eesti piimaühisuSje
liit on saatnud välja 3627 tünni ja 422
kasti, a.-s. „Roternlauni Tehased" 3330 tün
ui ja 180 kasti, C. F. Gahlnbäck 2712 tün
ui ning J. Puhk ja Pojad 542 tünni. Kui
kastid arvestada ümber täistünnideks, stiS
kogu väljavedu oli 22.065 tünni.
Väljasaadetud võist on läinud Inglise
turule 57,3 protsenti, Saksamaale 30,9 prof
senti, Tshehhoslovakkiasse 4,5 prots., Soo
me 4,4 prots., Belgiasse 1,5 prots.. Prant
susmaale 0,9 prots., Palestiinasse 0,3 prots.
ja Süüriasse 0,2 protsenti kogu ekspordist.
1.084 000 kanamuna

29. aug. õhtul ilmus Kallaste alewis elutsema
Warfolomei Dolgowi poeg Peeter Dolgow, 23 a.
mana, joobnud olekus koju ja halkas märatsema.
Kui isa. poega korrale kutsus, muutus ta meelgi
marusemaks ja purustas kogu maja aknad ja toas

olema mööbli. ükski asi ei jäänud kohale ega

terweks.

Isa ja ema läksid nüüd märatsema poja hänu
tustlnd jõuga takistama, kuid ka see ei aidanud,
poeg tormas wanematele käsitsi kallale ning jagas
neile mõlemile käte ja jalgadega hoope, kuhu aga

juhtus. Lõpuks haaras pussi, millega lõi oma
isale ühe haama käewarde.

Valvepost kraateris

pojast ei saa «mm jagu, ruttas polttMist abi A
rele. Km konstaabel kobale jõudis, oli Peeter
Dolgom juba oma isauuyast lahÄruub ja lõi lärun
uulitsal, kus konstaabel ta arreteeris.

Belgia riindnäitus
teel Eestisse.

Antwe r p e n, 30. augustil. Aurik ..Leo
poldville" Belgia räntMaitusega algaS täna ho-yl
mikul Anttverpenist teekonda TaMnna ning teis
tesse Põhjamaade ja Balti pealinnadesse.

Laeiva olid sadamas saatmas minister Car
noh, Anttvevpeni linnapea Huysmanö, Mlgja
ajakirjanduSÄhingu esimees Fisher ja suur vcch
wahuA.

te gaa-side ilmumist. Alalise tem gewuse algust ja hoiatada elanik
peratuuri mõõtmise, maakihtide konda, et ära hoida kohutawamaid
uurimise ja puurimiste waral loo katastroofe.
detakse aimata ette wulkaanilise te-

kaks tulemäge.

Juba 1680. aasta maikuus ja
1684. a. Veebruaris need kaks wul
kaani purskasid wälja määrawl
hulgal tulist laawat, mis
häVitas saarel peaaegu kogu elu
1883. aasta maikuul Krakatau
hakkas endast jällegi andma »elu
märke". Ja 26. augusti ööl Vastu
L7-at järgnes wulkaaniplahwatus,
mille sarnast moodne ajalugu ei
tunne. Umbes keskööl mõlemad
Vulkaanid lõhkesid sellise jõuga, et
Pool saart Paisati ühes elanikega
merre. Tekkis ligi 40 meetri kõr
gune kohutaw laine, mis lewiS üle
Jaawa ja Sumatra Jaapanini,
Austraaliani nina isegi Lõuna-

Ameerikani.

Ligikaudu 50.000 Wmest hukkus
mõne minuti jooksul.
Kohutawa plahwatuse tõttu vai?

Sati üles sel määral wulkaaailist tükke ja kiwe lendas isegi Sumatra
tolmu, et Päike oli Paar kuud tn ja Jaawa randadeni. Wiimane
meZtatud.
suurem weealune wulkaaniplahwa
Saare jäänused mattusid 70 tus oli seal 14. augustil 1930.
meetri kõrguse tuhakihi alla. Plah- aastal, mil ligi
Wawse tagajärjel mõlemal pool
läbimõõduga wee
endist saart olid merest kerkinud kilomeetmlise
sammas
kaks uut saart, mis paar kuud fsil*
jem kadusid uuesti weepinna alla. paisati 2000 meetri kõrgusele.
Hollandi-Jndia on kõige wulkaa
Krakatau plahwatus oli selgesti
kuulda Filipiinidel, Kesk-Austraa nirikkam osa maakerast. Sunda
liaS ja Madagaskari!. Maapinna saartel on umbes 100 tegejat wul>
wõnkumist wõis märgata kogu kaani, mis alaliste laawapursetega
maakeral, samuti õhurõhumise kogu aeg hoiawad elanikke hirmu!.
Näljahäda ajab aga Päriselanikud
järske kõikumisi, mis tekitasid
ikka jälle tagasi endistele eluase
HLwitaVaid keerdtorme Sundg
metele, kust wulkaanilise tegewule
saartel.
hirmul põgenetud.
Pikkamööda saare tuhasele pin
Wiimane suurem inimohwritega
nale hakkas tärkama uus taime wulkaamkatastroof oli 1919. aastal
kasw. Linnud ja tuul kandsid uued Jaawal. Ligi 6000 inimest
elueod surnud saarele. Troopilise
hukkus Kleot wulkaani
looduse sopsakus hoolitses selle eest,
laawajõgedes.
et saare pind Varsti jällegi muu
Hollandi walitsus on nüüd Kra
tus wiljakandwaks põllu
katau ja Kleot-wulkaani jälgimi
maaks.
seks seadnud fisse erilise walwe.
Alates IV2B. aastast, merepõh ameti, millele allub 80 waatlvta.
ja kadunud Vulkaan
puntti üle kogu sgare. LOO aW.
tenti ja abijõudu tõotawad „wulkaa
liigutab end jällegi,
niwaliveS".
heidutades elanikke tugewate maa
ja weetõugetega. Paar korda pai Vaatluspostid on paigutatud isegi
kraateritesse,
sati endise Krakatau kohalt üleS
määratud weemassid ning laawa- et õigel ajal tähele panna mürgis-

Aleksander I mõistatas
Aleksander 1. kaldus juba oma wa.
Et leida kroomkalliskiwe, last Nõu
litsemist
ajal 19. sajandi esimesel
kagude walitsns hiljuti awada Alek
sander 1., Nikolai 1., Aleksander 2. ja

poolel, usulisesse fanatismi ja müsti

kambris Reetva saarel. Olewat leitud

enda troonile tõusmisega kaasas käinud

Aleksander 3. sarkofaagid, mis asu kasse. Seda seletati asjaoluga, et ta
wad Peter-Pauli kindlusekiriku haua ei suutnud kunagi täiesti unustada
suurel hulgal kalliskitve. Need lasta sündmusi. Kaardiwäeohwitserid,
wat tulewal nädalal Londonis oksjo noore kroonprintsi sõbrad, said teada,
nil müügile.

et hullumeelne keiser Paul kawatseb

oma poja Aleksandri saata Siberisse
See .hauarüüstamine" ozr ühtlasi ning tappa ta teel sinna. Nende tea
aidanud selgitada müstilisi kuuldusi,
dete põhjal kroonprints Aleksander
mis liikusid keiserliku suguwõsa ühe
nõustus ohwitseride-tvandeseltslaste
liikme kohta. Juba terwe aasta, plaaniga, kes tahtsid tsaar Pauli sun
sada kinnitatakse ikka jälle, et ametli
dida lahkuma troonilt oma poja ka
kel andmetel 1. detsembril 1825. aas
sukS. Wandeseltslaste juht kratsiv
tal Taganrogis surnud Aleksander 1. Pahlen jõudis aga sellele kawaisusele
pärast seda elas weel pool inimiga. ette, tappes tsaari. WarSti pärast
Leiti nimelt, et tolle tsaari sarko troonile asumist Aleksander sai teada,
faag oli tühi. Nii pole enam et oli olnud ebateadlik kaaslane oma

mingit kahtlust, et pühalik matuseta

litus pärast tsaari surma Peter-Pauli
kindluses oli waid näidend.
Leo TolStoi kinnitas oma wiimaseil
eluaastail korduwalt, et ta kodust lah

isa tapmisel. See mõjus noorele tsaa
rile sedaivõrd, et ta hakkas wäljaspool
ametlikku kirikut seiswate usufanaati

kute ja müstikute juurest otsima an.
deStust ja troosti.

kudes erakuna elades jälgis tvaid
Tolstoi kinnitas, et Aleksander 1.
tihe tsaari eeskuju. TolStoi ar
wateS polnud püha wanake Fedor on kadunud TagaurogiZ jäljetult ja
KuSmitsh, kes suri 20. jaanuaril sealt on Peterburi toodud tühi puu
1364 TomskiS. keegi muu kui tsaar särk. Nagu nüüd selgus, osutubki
*

Aasta algusest kuni augusti
lõpuni on Eestist weetud wälja kanamu
ne tänawn 10 milj. 169 tuhat mulluse 11
miljoni 617 tuhande muna wastn. Seega
wähenemiue üle 1,4 miljoni muna. See
tagasiminek wäljaweos on tulnud aasta tei
sel poolel, peale krooni kukutamist. Aasta
esimesel poolel oli muuaeksport 20 protsenti
suurem mullusest.

Munahinnad välis
maal nõrgenevad.
Käesoleva nädala kestel on välisturgudel
hakanud nõrgenema kanamunade hinnad. Sea

tendents on tulnud ilmsiks niihästi Inglismaal
kui Saksas, mis on mõlemad meie tähtsamad
kanamunade turud. Hindade alanemine neil
maadel vähendab ka meil arvatavasti kana
Mõned uued eksportöörid tahtsid käesoleval

nädalal juba erakorralist noteerimiskomisjoni
kutsuda kokku munade wäljamakfnhindade alan

damiseks, kuid teised eksportöörid olid sellele
wastu ja nii toimub järgmine noteerimine hari
kiku korra järele täna, reedel.

Ouuaekspoctööeid pale
tahul waluutakoaxddusieqa
Kahesugune eksportööride käsit
lus waluuta üleandmisel.
Lunaeksportööride nõukogu pidas oma järje

korralist koosolekut kesknädalal. Seal arutati
waluuta üleandmise küsimust Eesti pangale.
Eksportöörid leidsid, et senine kord on wälja
weole kahjulik. Nimelt nõutakse waluuta üle
andmist neilt eksportööridelt, keS saadawad kau
ba wälja liimlaewadel, kuna vähemad ärimehed,

kes wiiwad õunad Soome väikestel paatidel,
wõiwad saadawa valuuta realiseerida wabatu
rul. Et senini muStabörsi kurss on püsinud
alati kõrgemal ametlikust kursist, siis tegelikult
on kujunenud senine korraldus suureks soodus
tn seks vähematele õnnnkaupmeestele. Suure
mail eksportööridel läheb juba raskeks nendega

võistelda. Selle juures aga kannatab õunte

üks kurb juubel: 50 aastat tagasi Krakatau hukutas 50.000 inimest.
Täpselt wiiskülnmesid aastat
möödus laupäewal, 26. augustil
päetvast, mil juhtus maailma kohu
tawaim wulkaani-katastroos: 26.
augusti ööl lõhkes Krakatau
tulemägi ja nõudis ohwriks ligi
kaudu 60.000 inimest.
Krakatau asus wäikesel saarel
Hollandi-Jndias, Sumatra ja Jaa.
wa wahel. Sel saarel oli üldse

kanamune wähe saadetud.

munade hinuauoteeringut.

ekHPorteeriti auaustis.
Kanamunade wäljaweo andmed näita,
wad, et augustikuu jooksul on Eestist ekS
porteeritud 1.984.< M kanamuna. See wälWarfolowei Dolgow nähes, et marru stttumch

Poea peksis Kallastel isa
maia seai.
Isa laskis poja wangistada.

jaweohnlk on tublisti wähem möödnnpb
aasta sama kuu ekspordist, kuna siis weeti
wälja 3.476.000 muna.
Augustikuu kanamunade wäljawedu ja
guneb wäljaweoäride wahel järgmiselt:
m.-n. „Mnna" wedaS wälja 804 tuh. muna,
0.-ü. „PSllnmajanduseksport" 606 tuh. mu»
na, C. F. Gahlnbäck 420 tuh. muna ja
ETK 154 tuh. kanamuna. Tähtsamaks tu
ruks oli augustis Inglismaa, kuid tähele
pandaw osa wäljaweost suundus ka Saksa
maale. HelweetsiaSse saadeti mune kahe!
wiimasel augustikuu nädalal, wiimati 500
kasti. Varemalt on Helweetsiasse meilt

see tõeks.

turustamine Soomes, sest wättsed paadimehed
müütavad oma kaupa ainult Soome sadamalin

nades, kuna sisemaa linnad jäävad täiesti va
rustamata. Nii aetakse sageli hinnad sadama
linnades asjata madalale ja saadakse ekspordist
wähem kui saada võiks.
Õunaeksportöörid eeltoodud asiolndel otsus
tastd Pöörata Eesti panga poole nõudega, et see

Esimene õunahinna notee
rimine.
Maksetakse 35 senti suwiõuute kilost
ärasaatejaamaS.

Wärskelt moodustatud Sunaeksportööri.
de nõukogus tostnstvti nelzapäewal esimest
korda vuntehinna noteerimist. Eksportöörid
leppisid kokku, et makstakse wäljaweo-kvlbu
liikudest suwiõuntest 3L senti kilo franko
ärasaatejaam.

Ligemad andmed Soome õunahindade
kohta puudusid ja neid andmeid otsustati
muretseda.

Tallinna fondibörn kursi
sedel
31. augusM 1933. a.
OStuömtst. MüüqNursch.

Noolsterttng 18.19 18.40
DoNa-r 4.— 4.12
100 Sahsa marba 136. 186.75
100 Sooine mff. B. 8.15
100 RooH Jr. 93.75 95.50
100 Taani kr. 81.— 82.75
100 Novva kr. 91.25 93.
100 latti 108.25 110.50
100 titti 56.90 57.60
100 Wene vM« —296.50

_Jk9mn MaVwHgi
Mi troon loiiQi uueie olnskle.
taewasttk tahkub täna.
leet nüüdsest'peate kaasa 3-nqUse naela kõikumised
52 eesli merewäelaft föidab kaasa, peruulased jälgMd filmi laewabe
tegewusest. Gött Londoni algav laupäewa hommikul.
Eesti merewäslaste palkamises Peruu
Wvadele au nüüd jSutud lõpuks kokkulepMe. Peruulased wötnwad Londoni reisiks
kaasa meie merewäelastest 30 meest instruk
toreid sa allohwitsere ning 2 ohwitseri. Wa
rom teatawasti polnud peruulased nõus meie
ohwitsere pardale wõtma.
Eesti merewäelaste päemapatt Peruu
Sidel rahas
on keskmiselt
kuni
10 sbillingut.
teeb see wälja
umbes
IV kroomi,
tseride päemapalgaks on üks inglise
nael, s. o. umbes 20 krooni. PeÄe selle on
meestele laewadel muidugi prii toitlus.
Peale meeskonna palkamise küsimuse la
hWdaytise on lõppenud ka majalised remontPeruu tanklaema „Parlnas'i" suu
res. Sellega pole Peruu laewaStiku lahku
miseks Tallinna sadamast enam takistust
Aug lavpstema hommttul alustataksegi peWulaste poolt sõitu Inglismaale. Seal
tõstetakse laemad kuiwdokki ning nendele te
hakse Põhjalikum järelmaatus ning majaduse

korral ka remont. Ookeanisõiduks, milline
algab nii pea kui uus meeskond on täiesti
kogenenud laewadega peamab
laemad olema täiesti korras. Peruulased
on armumisel, et „Almirante Guis
se" ja „Almirante Billari" ko
hendamine Inglismaal ei peaks pikemat
aega nõudma, sest laemad on praegugi pä
ris heaS sõidukorras. Tallinnast Võtsid pe
ruulased oma laewadele kaasa nii mõndagi
tarmiliVkn marustust. Nii mõeti pardale
umbes Ivvv shamottkiwi. Mmid on Val
mistatud sadamatehastes erilises kwaliteedis
ning olid määratud „Lennuki" ja „Wambo
la" katlamüüride remonteerimiseks. Peale
katlamüürikiwide on peruulased tehastelt
ostnud meel mõningaid abinõusid wajalittu
dvks töödeks laemapardal.

Müüdud sõjalaemade üleandmise puhul
malmistati soomlasest kaameramehe Hi r
vose poolt film, mis kujutab tegewust

laewapardal, laewade wabadussöMaegseid
juhte* ning laewade sõitu merel. Peruula
sed on Valmistatud filmist tellinud endale
koopia, mille nad kodumaale kaasa wiiwad.
Reede päewal demonstreeris Hirvonen lae
wade filmi peruulastele Tallinnas, kino
„H .os e" näiteljnal. Film on tehnili
sett hästi õnnestunud ning peruu mereme
hed kui ka nende juhid olid waimustatud
„almirantede" suurepärasest esinemisest fil
mis. On lootusi, et laewadefilmi lubatakse
tulewikus demonstreerida ka Eesti kodanik
kudele. Loodetakse nimelt, et Peruu woi
mud filmi sõjasaladuseks ei pea ning awali
tuks demonstratsiooniks wõõrriigis lahkelt
loa annawad.
Kuni lahkumiseni wiibiwad Peruu lae
wad endiselt Tallinna sadama elewaatori
taguses basseinis ning laewade silmitsemine
sadamakailt on lubatud ka Eesti kodanik

Reedel, 1. septembri
hommikul otsustas Eesti pank krooni kursi
aluseks wõtta Inglise naela. Geega on

kroon lahti senisest Prantsuse frangi alusest
ja hakkab edaspidi liikuma ühes naeistee
lingiga.

Rong surmas 77-a. rauga.
Wanadekodu elaniku paiskas tvedur alla Juhkentali
sillalt.
Rongi all sai surma Juhkentali wanade sel ajal, kui wanake oli teel tagasi Manade
kõdil elanik 77-aastane Johann Juhani p. kodusse. Wanake oli nõrga kuulmisega ja
G ra h e. Sütldmus leidis aset 31. augusti kandis prille. Ta ei märganud ShtuhämH
õhtul kell 8.40 min. kitsaroopalise raudtee Mses lähenewat rongi, mis talle raudteest
Juhkentali sillal. Weduri rattad lõikasid üleminekul peale sõitis. Õnnetust soodus
wanakesel alt ära mõlemad jalad. Peale tas weel asjaolu, et raudtee sel kohal teeb
selle tõukas wedur Grahe 5 meetri kõrgu käänaku, mille tõttu wedurijuht silmas allÄ
selt sillalt alla. Kukkudes tekkisid Grahele jääjat liig hilja.
pahe rasked haawad, mis tõid silmapilkse
Õnnetuse põhjustanud segarong nr. Id
surma.
oli teel Tallinnast Wirtsu. Surmasaanus
Grahe paigutati Juihkentali wanadeko Grahe oli warem jõukas mees ja te ots»
busse käesolewa aasta mai kuus. 31. au ärialal. Wiimasel ajal läksid ta asjad ta»
gnstil kell 2 päewal ta lahkus wanadeko gurpidi, kuni pidi eluaset otsima Manade»
dust, lubades minna külastama Mardi kodust. Grahe laip toimetati sinna lahkab
uulitsal elawaid sugulasi. Õnnetus juhtus miskambrislse.

kudele.

Vögenes nalsterahwa eeft surma.
Mmilus sumas

ladinna nSltus amati.

töölise.
Mus ilm soodustas awamistalituse kordaminekut.
Huil, kette „pecekmd" neUasaiaüikmelitte.
Tallinna põllumajanduse näitus awati reedel, 1. septembril kell 2 päowal. Näi.
luse külalistele ütleS terwitusi Tallinna põllumeeste seltsi esimees ja näituse üldjuha
wja dr. Jaan Masing ning sellele järgnes awakõne. Hiljem soowifid meel mitmed
Vnelejad näituse kordaminekuks õnne, mille järele asuti Väljapanekute waa-tamijele.
Awamistalitusele on kogunenud rahwast rohkel armul, sest ilm oli haruldaselt ilus.
Talllnna näituseks oli ka taemataat anmä omaltpoolt parima.
Õhtupoolel tegid Tallinna ajakirjanikud näitusel ringkäigu, kus Väljapanijad
andsid lahkelt seletusi. Ka auhindamine oli juba reedel käimas.
Awamispäewa mulieid
näituselt.
Tallinna põllumeeste seltsi näituSplaD rohe.

«sel murul ja awarais patviljonideS oli näituse

askeldawat' talumehed korraldann»
sel nina agronoome on näha liikumas. Domi

neerib siin aiasaaduste osakond, kus wärsked õu.

nad, pirnid ja marjad teemad waataja silmale

Äömn. Maaparanduse kohta on toodud wiHade
proowe ja tööde kalknlÄsioone. WäetuskaGete

Manuse eel rMkesti aSkeildamift. Wäiljapanijad
oga olid Wkpäewal wee>l ametis esemete korral

tulemust demo-nstreerüoad mitmed kaertewihud
ning wäetisamete tulukust märwilitfed diagram

damisega. Üldse oli taidetud wäljapanelkuist kolm

mid.

juurt näituAhaonet, -laululawa alune, loomade

kuurid ja patviljonid tvÄjal. Suur hulk mast

naid oli paigutatud lageda taetva alla.

Loomade tallid on nägusalt lubjatud ivalgeks

ving annawad wäliselt ilusa pildi. Tublisti

on toodud näitu selle lehmi, kellede hulgas pea
eranditult

Esimeses näitushoones

E leidnud
aset
kodumaa
tööstussaadused
ja kast
tooted
ning
eksportkaubad.
Kohe sissekäigu

toal on suur «Estonia Eksport

tapamajadelt", kus mitmesuauseid lihakaupu ja

toodud kohale. Edast tvõime

lisamas hoones näha mitmeid wäljapauekuid kiluMõstu se alalt ning sealsamas on as«>tawd pikkaVeSfe wirnadesse eksportwöi tünnid, mis
üleriiklikule wõiwõistluselc.

iflgal tünnil meierei nimi kulges. Edasi näarn

ainult friisitöugu loomad.
Seal on suuremal hulgal toonud näitusele loomi
SBiiftt mõis, kus muuseas tähelepanuwäärne pull
..Golant'". Teda loetakse kõige suureinä hulga

järeltulijate isaks Eesti 'Pullide hulgas. Tal- on

otsekoheseid javMulijaid 400 ning/pojapoegade
av!v tõuseb arlvatMvasti 3000-ile. Pull on toana
-kümmekond aastat, toodud omalajal Hollandist.
Kostitveve asundusest on Dehnil 43 friisi looma
toodud näitusele, kus hulgas ka üks Hollandist
toodud pull.

Talu karjade hulgas

tfcecfl samaS pawibjoni hsaneS rea wäljapaneikuw
McchcÄööstuiseft, keemia,, puu-, raua-, ja mööbliWöstüse alalt.

on paremaid WÄljapanekuid Hans Sirkeli

Teine näitusehoone mahutab suiu-ve osa ko
dutööstuse saadusi. Siin domineerib sissekaigu
Zõrival naisZasitööde tväljapanekute kogu, kuS

frnsidöugu loomadega.

Isvaipu, kardinaid ja riideid igas wärlviZ ning

mustris. Neid on toodud näitusele rohkel artoul

«raalt ja on õige palju ka linnas asuwaite tööIndade wäljapanekuid. SamaS pikas saalis on

tontmeib Ausaid mööbligarnituure ning kodumaa
heliplaatide tööstus.
Põllumajandussaadused

on asetatud hoonesse, miS kannab numbrit 8.

Sihi walitseb juba täiesti maaelu LWond. Siin

oma Jõeileihtme „Ületeelt". Sa?u majalpidamis

lool ja Kehra rugimõis on samuti esindatud
KanOde, kaAunite ja partide-hanede Pere on
'hkearlouline wäAeSteS puurides.

' v feemnetoiiljja ühisuse pawiljon on ilus

itatud rohelisega ja selle kõrtval hiilgab uus Ees
tis walmistatud lennuk oma sini-tvalgete wärtvi
dcga.

Reedel eniu.. •

Meel köitjal Ni-kclv.-' ia korraldame,
pealelõunat ja järgmi- seal
juba näituse Wlastajate .ju. Ja
tvaljrchMdaijad, mida reedel ivce! uviti. lõ.

buStatvad siis rehwast muusikaga.

M utetQDi titiHß tias WW.
JWefeise kuu faoksui mitukümmend peats, pacauemist
~TaPa pearaba" wähendab hinda Eestis.
Tänu kontingentide sisseseadmisele Ing Zoonduslaste tühi loba, kui nad Püüawad
lismaal ja ka muudele põhjustele hakkas seletada, nagu oleks nemad Londoni hinnad
umbes doolteist kuud tagasi peekoni hino üles wiinud.
London: turul tõusma. See tõus kestis
Küll wõib öelda, et koonduslased ei lase
kuni wnmaste päewadeni, kus ta esialgu Eesti seassaswatajaid ilmaturu hindade tõu
veatama on jäänud. Tõusu ulatusest Ing sust täiel määral kasu saada, sest iga wälja
lismaal saame ettekujutuse, kui ära märale weetawa peekonsea eest tuleb maksta 2 kroo
me, et 14. juulil oli Peekoni tsentneri (50,8 ni koonduslaste poliitilise tapamaja wõlga
Ülo ehk keskmise sea kaal) hind 63 stillingut. de katteks. See n. n. Tapa pearaha ongi,
25. augustiks oli see Londonis tõusnud ju mis põllumehi sügawasti ära on wihasta
ba 82 shillingu peale. Tähendab Jnglises nud'. Mitmel pool wõetaksegi otsused was
oli poolteise kuu jooksul peekoni hind tõuS tu, et see pearaha maksmine ära lõpetataks
nud terwelt 19 shillingit, s. o. mitmekümne ja et see raha koonduslaste asemel seakas
protsendi wõrra.
watajate eneste kätte läheks. See oleks
Tõus ilmaturul wiis ka meil Eestis õiglane.
peekoni hinnad üles. Sellepärast on see
Wllgukaasiasele tuul ISHIu.
Õnnetus tuiküsiaga mängimisel JCundas.
Kolinapäewal, 30. augustil kella 11 ajal päewal juhtus Kundas raske õnnetus
laste kätte sattunud spordipüssi läbi. 12-aastoue poisikene Peeter Uusw e l l laskis
kogemata spordipiissist endast aasta nooremale Endel Sarapikule kuuli kõhtu, mil.
line läbistas jämesoole ja jäi peatama wasakusse puusa. Rakwere linnchaigemajas tun.
nistati wigastus raskeks, kuid praegusel korral mitte elukardetawaks.
Poisikesed olid kui naabruses elutsewad
üksteisega suured mängusõbvad.
Uuswell oli kaupniehe ja Endel Savapick
postkontori ülema poeg. Kolmapäewal läk
sid nad Uuswelli maja aeda, wõttes salaja
Aaasa Uuswelli spordipüssi ning lasksid sol
lest nlävki. Et elutule märgile pihta laskmi
ne pakkus wähe lõbu, hakati lindusid luttiMa. Selleks mindi puuriidale, milline kol-

mekordne ja jävk-järgult kõrgenew, kust pas
siti ja lasti warblasi.
Püss oli esialgu Sarapiku käes. Uus
well «tähtis aga kuuri seinalt liblikat lasta ja
wõttis püssi oma kätte, minnes madalama
'le järgule. Laskmisel aga libistus poisikese
jalg ja ta Mkus, kusjuures püssitoru pöör
dus mängukaaslase poole ja kuul tungis la
su juures Sarapikule kehasse.

Õnnetus Männiku laske
moonalaos.
Kaitseministeeriumi Männiku laske
moonalaos juhtus neljapäewal kell y22 õn
netus, mis nõudis ohwriks 23-aastase töö
lise Johannes Tulpe ja wigastas kolme
teist töölist.

Õnnetus juhtus kahurimürskude plahva
tajate wäljakeeramisel. Tööline Johannes
Tulpe keeras wälja ilmasõjaaegse mürsu
plahwatajat, kui see ta käes lõhkes. Plah
wataja killud tungisid Tulpele mitmele poo
le kehasse. Ta surm oli silmapilkne. Wi
gastada said kildudest kaastöölised Kert
mann,H u u l ja Malm e r. Nende wi
gastused ei ole elukardetawad. Rawimisele
paigutati nad kaitsewäe haiglasse.
Õnnetusekohale sõitis kaitsewäe marus
tuswalitsnse ülem ühes kaitsewäe kohtuwõi
mudega, kes asusid toimetama juurdlust.
Õnnetuse põhjuste selgitamine näib päris
wSimatuna, kuna asjaosaline selle juures sai
surma. Plahwataja lõhkemine wõis sündi
da seesmise rikke tõttu ehk jälle surma saa
nud Tulpe tegi selle kallal midagi.
piimakarja arm
läheb tagasi.
Statistika keskbüroo on kogunud aud
meid Piimakarja arwu kohta tänawu suwel.
Neist andmetest selgub, et käesolewa aasta
ikaldus on juba awaldanud mõju lehmade
arwu wähendamisele. Tagasiminek lehmade
arwus on mitutuhat üle riigi.
Senini on ikaldusaastatel (1923. ja 1928.
aastal) wähenenud küll üldine weiste arw,
kuid fee tagasiminek on toimunud pullide ja
noorkarja arwel, kuna piimalehmade arw
on alatasa näidanud tõusu. Tänawu on
nüüd esimene aasta, kus wähenem ist näitab ka p iim ak ar i.
Selline asjaolu peaks tõsiselt panema
mõtlema wõime, kuidas meie karjamajan
dust ikaldnsaasta raskustest üle aidata. Ses
sihis ei ole aga näha mingeid samme.

Wõrus tappis enese 24-aastane Arnold Laretei.
31. augustil kesipäewal, 11—12 wahel, laskis WSrus Kreutzwaldi uulitsal S 2 eue»
sole wintpüSfist kuuli pähe Mõru politsei jaoskonnas käskjalana teeniw Arnold Säre
le i, 24 aastat mana.
Arnold Laretei, kes oli teenistuses Wõru
pckitsei jaoskonnas käskxailcma, wiibis enese

tappe päewa hommikupoole tööl. Noor
mees oli tvõvdlemisi heas tujus. UmbeS
ikell Pool 12 ta lahkus j>a wõttis jaoskonnast
kaasa wintpüssi sa õlikcmnuga puhastusõii,
öeldes, et läheb korterisse puhastama püssi.
Lavotoid aga enam tagasi ei tulnud.
Arnold Lavotei elutses koos oma, õe ja
wennaga Kreultzwaldi uull. 52, millises ma
jas asub ka politsei arestikamber, teisel kor
ral. Umbes lkella 12 paiku kuulsid õuel wii
bimad elanikud Laretei korteris tumedat
mürtsu. Kui weud astus eluruumidest kõr
walisemasse õe tuppa, talle awanes kohutaw
pilt. Lauia ääres toolil istus wend Arnold
Purukslastud peaga, wiutpüss Dles. Lasu

tekitamiseks enesötapja oli sidunud silmuse
taolise nööri püssitrikli kulge, millele waxu
tas salaga. Kuuli laskis Larstei suust sisse;
wälsa tungides buuil puruÄaS õudselt Pea,
pritsides kogu toa Ais werepvitsmeid, pea
ajubüTe sa pealuu kilde.
Samas laual chotses pisike kiri, millele
oli kirjutatud paar rida: „Mmu surmas
mitte kedagi süüdistada. A. Laretei." Gee
oli kõik, mida Mesebapja oli >kirjutanud.
Teiselt poolt kuuleme, et enesetapmise
põhjused olid romantilised. Teole oleltvG
sundinud noormeest üks Wõru prouadest'
oma pealletüKiwa Witumisega.
Larettoi oli 24 aastat mana, lõpetaiM
keskkooli.

pölumeeste suud tahetasse sulgeda.
Jiaandun nõuab nende häätekandiate kinnipanemist.
Miuewal pühapäewal oli Wirumaal,
Warangu wallas koonduslaste koosolek, kus
muu seas otsus wastu wõeti, et põllumees
te häälekandjad „Kaja" ja „Teataja" tulek
sid sulgeda.

Koonduslased näeksid muidugi heamee
lega, et nende wõistlejatel suud suletaks.
Siis oleks kõigil neil koonduse lehtedel, mi
da hiljuti salapäraste rahade abil kokku os
tetud, ehk mida kawatsetakse samade raha
dega asutada, täielik wabadus.

See näitab üleliigne kord', kuiwõrd alla
on langenud koonduslaste seas arusaamine
ajakirjanduse kõlblusest: kui muidu jagu ei
saa, siis wõistleia politsei abil kõrwaldada.
Kaugemale langeda ou juba raske.
Kuid kõik see põllumeeste liikumist ega
põllumeeste ajakirjandust ei suuda murda.
Rahwa poolehoid wiib mõlemaid edasi, oU
gu siis wastaste katsed neid takistada millt»
sed tahes.

Wiljandi neiu enesetapmise katse.
Lasi endale end. näituseplatstl kuuli rindu. —Põhiusi ei
soowi awaldada.

24-aastane Wiljandi neiu Marie Mos
Paugu peale tõttas sündmuse kohas»
so lv lasi neljapäewal kella 3 ajal endale Balti jaamas postil seisew
endisel näituseplatsil, Balti jaama lähedal kes kutsuS kohale punase risti sanitaarauto,
rewolwrist kuuli rindu. Kuul tungis läbi millel enesetapja haiglasse toimetati.
Kohe peale operatsiooni kuulati enese
pahema kopsu ja maksa. Enesetapja toime
tati keskhaiglasse, kus ta seisukord immis tapja politsei poolt üle, kuid ta keeldus waS»
tamast ainsalegi küsimusele. Rohkem seletust
tati elukardetawaks.
Ueekonieksport suureneb
Tornimäe uul. nr. 7 elaw Karl M ar saadi temalt alles reede hommikul. Enesel
Ekspovttapamajade esialgse kokkuwõtte laut luges neljapäewal kell 3 endisel näi tapja jutustas politseile, et ta on 24-aaS
järele on augustikuu jooksul saadetud pee tuseplatsil Pingil ajalehte. Mähe aja Pä- tane Marie Mossow, elukoht WiljandiS,
konit wälismaile 129.307 kilogrammi mullu rast märkas Marlant, et naabripingile istus Tartu uul. nr. 48. Rewolwrikuuli on ta
se 126.000 kilo wastu. Seega on peekoni wõrdlemisi korralikult riietatud noor naiste lasknud rindu enesetapmise eesmärgil. Põh
wäljawedu augustis tänawu weidi suurem rahwas, kelle ülalpeos tundus palju ärewust. juste kohta keeldus Mossow midagi lähe
malt seletamast. Rewolwri oli ta salaüt
kui möödunud aasta samal kuul. Sigade Naisterahtvas soris oma nmstas käekotis,
kokkutulek tapamajadesse on hakanud suu haaras sealt rewolwri ja lasi endale kuuli wõtnud kellegi tuttawa järelt, kelle nime ta
renema augusti teisel poolel, kui peekoni rindu. See sündis nii kiirelt, et keegi teda samuti politseile ei teatanud.
On lootusi, et enesetapja jääb ellu.
hind wälismäil järsku tõusis ja ühes selle selles ei suutnud takistada.
ga paranes ka meil wäljamaksuhind.
Kogu joorswa aasta peekonieksport pü
i&aõnnestaftud eneses
Linna algkoolides algas
sib siiski weel madalamal kui mullu. Nn
on tänawu kaheksa kuu jooksul (kuni 1. sep
õppetöö.
tapmine.
tembrini) weetud wälja peekonit 1.923 tou
Maa koolides algab 18. Lembril.
Russowi nul. nr. 6—44 elaw 20-aas
ni (iga tonn 1000 kilogr.) mulluse 2.360
Reedel, 1. septembril algas linna algkoolides
tane 110 Kasemets tahtis end Pirital õppetöö. Osalt algas samal päewal õapetüö ka
tonni wastu.
tappa habemenoaga. Ta kawatses läbi lõi alewi algkoolides. Alewitel on aga õigus östpe
töö algust edasi lükata ka ühe aja peale maa
Wändra peremees sai rehe
gata oma mõlema käe weresooned, kuid algkoolidega.
peksumasina all surma.
tegi seda nii oskamatult, et pääses kerge
Samuti on wäikestel linnadel õigus
Uue-Wändra wallas Samliku külas Pär mate wigastustega. Ta paigutati keskhaig töö algust edasi lükata kuni 11. septembrini, et
sellega laskel wõimaldada kauem korjas käia.
mkniidu talus jäi kolmapäewnl, 30. aug. lasse.
Maa algkoolides algab sek aastal uudisena
rehepeksmisel trumli wahclc peremees Au
Kasemetsa enesetapmise mõtted tekkisid
õppetöö esimeses ja teises klassis esimeu korda
gust Rõõmussaar, 50 a. wana ja suri tema wastu tõstetud süüdistustest. Loode warem 18. septembril, TeisteS klassides
saadud wigastuste tagajärjel teel Pärnu uul. nr. 6—6 elaw Wladimir Ästaltis oli 2. oktoobril.
haigemajja.
wiiuud oma kramm kohtupristawi külasta
Jiahati wihma.
Et Rõõmussaar polnud küllalt cttcwaat mise kartusel Kasemetsa juure. Wahepeal
lik, sattus ta rehepeksumasina trumli wahe oli Maltis naise Narwa sõites osa asju
Loodetaw ilm laupäewal, 2. sept,
le, mis Rõõmussaarel ära kiskus wasaku käskinud wiia pandimajja. Kasemets tegi
Keskmisest kõmani kirdepoolseid tuul,, pll
käe küünarnukist saadik ja purustas nutu seda, kuid nüüd süüdistawad Maltised teda wcs. kohati lvihma. tcniveratuur 10 kr. dosel
kuni 17 kr. päcwal.
ribikont:. Esimest abi andis kiiresti kohale wõõra wara omastamises.
kutsutud arst, kuid teel Pärnu haigemajja
heitis peremees hinge.
OQGGQOOOQQC-)O000eGO0OOOQeö0GöOQ
Meie hulgast õnnetult lahkunud kohusetruimat esimeest
Rakwere linnah>aiglas, kuhu poisikene
wanemate poolt toimetati, opereeriti haa
ivatu, õmmeldi haawad nii wäljast kui seest
August Rõõmussaari
kinni nin-g puhastati kõhukoobas sinna sool
test imbunud wäljaheiteist. Praegu on poi
sikese seisukord'va-huldaw ning loodetakse
leinab Samliku-Rae Haridusselts.
ellujäämist.

Haawatu isa kedagi ei süüdista, tuua
tegemist on õnnetu juhtumiga.'
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Dir. Z. Cuut ümberpaigutamisele.
Järwa haridusnõukogu arutas Tapa keskkooliiuhataja
wastu tõstetud süüdistusi. .
HaridusuStckogu asus seisukohale, et J.
, Kolmapäewal peeti Paiwä lürwa ha
Luur suure kooli juhtimisel ei
ridusnõukogu koosolekut. Koosolekul olid
seisa tarwilikul kõrgusel, sa
tähtsamana arutusel Tapa keskkooli juhata
muti tema seletused ja mõtted
ja J. Luuri wastu tõstetud süüdistused.
pole pedagoogilised. Seepä
Teatawasti esitas mõni aeg tagasi Ta
ra st otsustati haridusminis
pa linnanõunik H. Ellisson haridus-sot
teeriumile soowiawaldufega
siaalministeeriumile Tapa keskkoolis wa
esineda, et direktor J. Luur
litsema olukorra kohta pika kaebuse, milles
saaks ümberpaigutatud teise
ette tõi J. Luuri tegewusest mitte heas wal
le kohale.
guses paistwat materjali.
Eriti oli rõhutatud koolitöö lõpu puhul
Rähtawasti audis sellise otsuse tegemi
möödunud kewadel korraldatud aktust, kus
seks
asjaolu, et jandid Tapa kest
õpilased end wüga wabalt ülalpidanud. kooli põhjust
ümber
alalised. Esitati ju möö
Vastama „afitõendusena" oli juurdelisa dunud aastal on
lastevanemate
poolt pikem
tud üleswõte olengust, kus hoolekogu hall
kaebekiri ministeeriumile J. Luuri kohta.
päisel esimehel oli näha süles istumas üht Seekord lõppes asi sellega, et haridusmi
uaisõpilast. Kaebuses oli ettetoodud meel
nister juhtis J. Luuri tõsist tähelepanu et
muid süüdistusi J. Luuri kohta. Ta olla tetulnud
Vääratustele. Tapa keskkooli üm
lubanud kooli ruumes alkohoolseid jooke
ber
on
kogu
aeg nagu midagi õhuS hel
tarwitada, mõjutanud õpetajaid õpilaste
junud.
teadmiste hindamisel jne. Esitatud kaebus
Haridusnõukogu otsustas ette wõtta
tekitas jälle rohket tolmu Tapa keskkooli
ümber, seades kooli kahtlasesse «algusesse. õppejõudude ümberpaigutust Alliku wallas.
Tapal käis juurdlust toimetamas Jär Tännasilma koolijuhatajaks wiiakse üle se
wa koolinõunik M. Utt. Kuuldumast! juurd nine Tori algkooli juhataja G. Bsberg, ku
lusel selgunud, et kaebuses ettetoodud asja na Tännasilma koolijuhataja pr. Tunde
lepp Torile asub.
olusid ei saa „puhta rahana" wõtta.
Siiri uudiseid.

Järwa-laain kroourkat.
Jaanikased lendasid.

Kolmapäowal külastas Järwa-Jaanit Wiljan

dist Ungern-Sternbergi spordilennuk ESUBA, mi

da juhtis lendur Brasche. Peatuti Pentsoni juu

res, kellele õieti külla sõideti. Soomijail oli wõt
malik õhusõitu teha. Kaks korda „ümber lärwaJaani" sõitjaid 5 krooni eest leidub wiisteist.
Ka möödunud talwel käis Wiljandi lennuk J.Jaanis, kusjuures reisijaks oli weskiomanik Kää
rik, kes ka seekord käis Pentaanil külas.
Kiriku õnnistamine.

J.-Jaani kiriku remont on lõpul. Tarwis meel
wiimast korda Pinke würwiga üle tõmmata. > Kirik
omab nüüd puhta ja maitserikka wälimuse. Puud,
mis kiriku peaaegu täielikult warjasid, on maha
saetud. Kiriku õnnistamist toimetatakse 10. skp.

Tuleb Madam» Sohk".

Draamastuudio teater esineb 10. skp. tuletõrje
saalis ö. Wisnapuu komöödiaga „Ma daam Sohk

ja pojad". Tuletõrje ühing korraldab Peale näi
dendi tantsu.

Ehitatakse paboemaja.

Tallinna waba ewangeeliumi osakond ehitab

J.-Jaani palmemaja. Ehitus walmib taimeks.

J.-Jaani ivaba ew. koguduse ümber on koondu
nud 80 inimest, neist 85 protis. naisi.
Pöllumlyandnse päewa korraldamisel.

10. skp. kawatseb Järwa-Jaam põlluineest»

selts korraldada Järwa-Jaanis põllumajanduse

paetva. kuhu palutakse kõnelema sMutõökoja di
rektor, agr. J. Hünerson. ühtlasi toimetatakse sa
mal Päswal eesti punase- ja friisi-noorkarja näi
tust. Täpne aeg on siiski kindlaks määramata.

Kümnete werStade laiused ja pikkused poh.
jcsiumad laaned ja läbipääsemata metsapad
rikud olnud huntide, põtrade ja hirlvede
asumaadeks. Ka mesikäppa nähtud sage
dasti pesitsemas.

Keldrist warastati moosi.
Koidula uul. elutsswal Jakob Zimmermannik
warastati keldrist moofi ja 7 pudelit marjakeedist.

Kahju ligi b kr. Kuidas waras keldri Pääfis, seda
8 ei tea, kuna ukse ees olew lukk oli terwe ning
lukus.

Sai käest «igastasta»

Paberiwabrikus lukujepa abina töötaw Feo--

turul alamõõdulist suitsuangerjaid, ühtlasi kon

riskeeris politsei allesolowad 20 angerjat ning an«
ViS need linna lastekodule äratarwitamisekS.

fcSiiisi Paidde Meüõvje ühiiNM paliweile, lubas
stmdtlstkuiuvi Ae Lcvia u,ull>i!issa> akligtooiln moawlials,

IwMest kmwi, Suhu 'MviSrje saoks PwiWtoÄa W
tepund. ühmgul ei alte punkmwi ja jeie on häidaWaM>k. Kawacheitow pmMmlr on wailke ohutus
4 linte, toi ja 8 mte. pM ning >wmo aisaÄohaiks otokS
lwmmuwtnd waina kchavmuhoonie mundaimoM W>u

napoowe M, Lus toisnwimMs Wibmoto maotüikk
tvasm uiMHa planku AmÄelde all, Luna praegu on
seal pvück huniik. Kuur aHM MÄüvje depool pulst
käe all m otoks MM kättesaadaiw. Mmsvalvuid
koha on MMldanuP Me «HjjnlsÄda MMlg ehittlusto
'MHM ja PrdamK» Nmori eObMe ÄrbatMvlaiks, kuna

da. ZAi Kigi mii pootollii. Nüüd WGutawait 'koMu
Kuna «stmOomli kanriSson, Iv» sits pOttvat kcvwA
ma, kujiwövra on siin Mvatub kooWuhakHr wõi
toom „h«wM.

segajaid. naelutati ust kella

Z-ni honmMül. Küll kuLuks neÄe ulakatele Lapse

Türi-WHiandi teele keÄub juba mõni aeg

UtvAillukeÄe wedu. mis kõrwatte-enistusekS mit

aneSe põllumehele. Tee kaotakGe killuAXuga

WÄhjacmd hea nii teralt Cut Ca Cõrvolt. SuiwAi

Pagasi ja kaubatontori ruumi. Pagasi ruu

kahjurid täieiliikult.

jäi kääbusemaks, s.uwinisu aga eviti hõredapoviwe

negi punu laadale witma. Ounasaagi häivitasid

R.»AlMkul ei pastörtseerita Piima. Politsei
selle Ae protokolli, et Rvosna-AllÄu koo

Äleikäik.

röiaamas ei pastörisoorita piima.

Teele, teele, turekesed. Wiimastel päewades
on näha olnud kuveparwi 'lendamas lLunapoöle.

lasti neljapüewa hommiktul kella ö paiku mccha

Uus truup Kurusse. Kuru küla juures uhub
jsuurivesi iga kewadol tublisti toed. Selle tväl
trmiseks ehitatakklse tööle nüüd suurema aiva

usega truup. Truubi ehitamise tõtw on jõu

waukritol Tapa-Ambla waihel liiklemine rask-en
datud, kuna tuleb teha käänak Kuru küla wahele.

R»ke tuletõrje wõitis SiurunaS. Ä-munaS

poetud tuletõrje päewa puhul korraldatud wõist
kusel tuli wöitjaks Rake moeZkond, omandades
1933. aastaks rändauhinnana hõbekarika.

Wõörastel „weap" rohkem. Türi tvabriku
tuletõrje korraldas Käveweves peo. Ilmnes ka

seekord, et wõõrastLl „woab" pidude korvaldami
sega siin paremini, kui kohalikel tegelastel.

Alatused Põikwal. PõWval on tegutsemas

ulatate jõuk, kuhu kuuleb kohaliAke sulasepoisse,

teiste hulgas ka saarlasi ja trobikond Laupa
noormehi, kellest wiimased „eriti tuntud oma
ulakustega. Hvhuti naelutati kinni ühe talu-

Kits lastt maha. Röa ja Prääma tvahes

emane metskits. Jahil oli parajasti Prääma
mõisa watitseja Stmptmann, CeS IsailakÄti M
gima hakkas. Kütti ei läinud ikorda -tabada küll
laskis Simpbmann maha metsas olema koera.

Koera omanik elab Paides. Ta eitab aga jaHMiimist. Kitse liha müüdi eile metsaülema
korraldusel ära.

Lõhuti teemärke. Maak kitsuse teedoosaDonna

Poolt teatati politseile et Paide-Tallinna maan
tees on lõhutud neli teemäM. Politsei otsib
lsüüdlasi.

Warastati äke. Wao külas wavastati H.
WaabA põllult Ae.
Rahis omawoMsttt metsa maha. Keika kü
las elutsew O. Pärn teatas politseile, et tema
talu maa peal elulist J. Lillenthak on mnawoki
lis-ellt metsa maha raiunud 100 kr. jväartuses ja
karjamaa asida 46 mtr. pMaselt äva lõhkunud.

ZSrwa kirwemelsade mfistito.
Salapärased pettetuled ööpimeduses. Ju
tud sootulukestest pole muinasjutud.
Wanew põlw, kelle hing tundmatu loo
dnsnähtustele ja nägemustele põiminud
ümber rikkaliku wõrgu mmnasloo wallast
ammutatud seletustega, kõneleb sageli soo
des ja rabades wilkutvatest tulukestest sala
kartusega. Ustakse, et tulekesed, mis ööpi
meduses meie soodes ja rabades omapärase
mustil ise Pildi sünnitawad, ole-wat saladus
likkude jõudude, waimude, sünnitus, raha
ahnete ja teiste kurjade inimeste soorüppe
meelitamiseks ja siis nende äraupuiamiseks
põhjatutes soolaugastes ja rabamülastes.
Sarnaseid muinasjutte leidub kärnis
palju. Ü>ks osa puudutab neist ka Järlva
maa soosid, eriti Whja-Järwamaa kõrwe
maastiku piirkonnas. Ei ole huwituseta
sellepärast Maadelda, millest on tekkinud sar
nane pettetulede usk.

Kuigi jutud sootulukestest meile oma sa
lapä rasusega wähe ujutawatena näiwad, ei
ole nad tegelikult mitte ainult muinasju
jud. Soodes ja rabades wõib näha weel

ia autopidajatele iga auto ja kilomeetri pealt

Lv senti.
Walla esitajaks maakorralduse komisjoni ma.

ljfi wallawanem Aug. Lätte. Jalgrattamaksu
wiimaseks tähtpäewaks määrati 31. august.
Celolewa põhiseaduse muutmise rahwahääle-

Wniskomisjonidesse waliti: Kihme-Oeti jaoskon

dä A. Kolnes, A. Kalatvi, M. Jäär, Ed.
Tamkörw; Kaaruka-Roosna-Miku jsk. K.
Bunapuu, Aug. Lätte, Aug. Alba, K. Maastk;
Ouksema wallamaja jsk. Fr. Möll, 28. Sop
ldpmann, F. Roots, K. Müür; Kagawere jsk.
SjjUg. Läänsen, A. Seeman, O. Treufeldt, Joh.

praegusel ajalgi sageli tulukesi, mis wõitva-d
inimese põhjatusse mülkasse petta. Kuid
need tuled ei ole mitte jalajõudude sünni
tis, waiö tegemist on sim ainült lihtsa ja
hariliku loodusnähtusega. Aastakümneid
tagasi heidutas ja Lohutas Paljusid isegi
jaaniussikeste salapärane helk, kuid praegu
sel ajal ei sünnita see süüta ussikene üheski
salapärast kartust.

Sarnane lugu on ka sootuledega. Meie
soodes ja rabades tekib alaliselt erLme
gaas, mida tuntakse soo gaasi wõi metaani
nime all. Enamasti tekib see gaas kõrge
mal asuwates soodes ja seal kõige rohkem,
kus kaswawad männid. Neis soodes, kus
LaÄvawad kased wõi pajud, gaasi hulgalist
tekkimist ette ei tule. Gaas. mis aja jook
sul tekkinud, plahwatab põlema mõnel
waiksel suwe- wöi sügisööl. Harilikult kes
tab gaasipõlAnine ööwaikuses ainult mõned
minutid, kuid räägitakse ka sootulukeÄest,
mis tundidewiisi põlenud.
Wanasti elanud Lehtse ja Pruuna kõr
tvedes rohkel arwul igasuguseid metsloom.i.

Kui juba umbes tund aega oli käidud,
nähtud äkki soos, teest tükk maam eomal tuld

wilkuwat. Hundisilm, nii wilkunud mõnegi
jahimehe peas mõte. Enamus aga arwa
nud tegemist olewat mõne kõvwewlu aknast
paistma tulega. Hiljommi seltsinud sellele
tulele weel teine ja ka teisel pool teed asu
mas saos weel hulk uusi tulesid. Sarnane
tulede rohkus ei wõi enam taludega ühen
duses olla, arwanud suurem osa jcchilistest,
M talusid niipalju sooS ei teata olewat.
Lõpuks kiirganud kogu jahisalga ümbrus
tuledest, mis La jahilised õigelt teelt ära

Käru wallawottkoau koos
olekult.
Ei taheta E. Sfyifttt õPetazakõ.
Oiiwai a.jail oilli Mru <vlgjhoMs SpswlMibs Gmvl-ie
Äqplök. Jävwa m«v<koÄilw«ilMuise jävesspäviimWe
«HuSZas wWUban>e KGva

teÖÄliatto, et Eiktto LspÄ «gistweeviti n«cu ut.«4»
>foi}'ui õpeta/ja fafyalk/ ilm mi'üt>eiofyatne ifeTkte -Sohate,

ei foowt Käru w«M» tema määva,mst SpvwMlkS
Kcrm altkkookdi hvaiboHs botpcuk.

©anta wallmvlMKogu KMU,* eeialenüa
vaihlvoihlMßlche puhmi lvalPmisKomvqj.owt apt®nw(beifs:

Kull ima jaoswilda A. Lorbe-vman, J. Kroe, K.
IM, J. Gwoss' JõelkÄU M. J. J.
J. Baannrnhal, J. Wa-bM; Ijmi M. J.

Aichs, H. Hagen, W. WnÄichas, M. Pearu ja Üiuwu

M A. Lutt», P. Havodes, J. MmMyiltlis ja J.
BrrMdt.
Lühiteateid Naideit.
Uus orel walmis. Uue oreli ehitustööd on
lõpule jõudnud. Tööd wältafid 7 nädalat. Ehi
tusmeistrid tvenuad Kriisad stirdutvad Wõru
maale, tuNes tagasi uue oreli wastmvõtmifeüS
ja õnnistamiseks 24. skp.

Houmre tuletõrje mauöõwer. Homme k. S
p. l. TnruplcÄsil tuletõrje wõistluSma.

stööwrit, mis tuletõrje wiimaseks suuremaks toa
lisharjutuseks käesoletval aastal.
Protokoll Nurmtzle. Politsei koostas peota*

kolli hiromant Nurmhle keeleliselt lvigase rek
laamsildi pärast. Nurmy ise lahkus kiirelt Pai

dest, kuna fiin meie lehe kaudu teatatvaks sai, et
tegemist sama mehega, kes NarwaS ühe langetõ
bise neiu wägistas.

Mpti; Metstaguse jsk. Joh. Pukka, K. Lepp,

Wiimane muusikaõhtu Wattimäel. Tuletõrje
orkester korraldab homme õhtul Wallimäel muu
sikaõhtu, mis jääb arwatawaSti käeSoletva hooaja

H. Toru, Aug. Roosmann, Joh. Liffa ning Joh.

wiimaseks.

H. Lepp, Aug. Simptman ja Päho jaoskonda
Roosmann.

Mlmfi rrnawa<rde.
SWlane eilaj ednnnisi vähuiMult. Ei luu%

enam ühtegi joobnuid häölSt PMnmas iWawätknst,
Wjiaiaßk, 'kui WpMllti „Nlossic" ja „Li>iisi" tegenmiZ.
AinuM ituJi sichtiuiwoid iPUiSmõd, siis segab Mavcchu

Silmfi Muri saak. Taiitoilzadel oti stjn

kun-r rüiim«mat korK humisid (?!), wmchawat kookiDhastaga korteri akmäN» ja pakmnd ehAmist toMba»-

ja lüh Ae. Loomatoidu Pmä»rS sunnib nii mõ

mid wiiakse raudteepolitsei ruumidesse, milleks
ebiatakso Ambla maanteelt jää keldri otsast uus

line palme lükati tagasi.
Selle järele kinnitati tuletõrje meeskonna ja
tulekustutamise abinõude weoks antud hobuste
tveo- ja fõiduabinõude eest tulekahju korral wal
la piirkonnas maksetud tasu taksi järele: hobuse
meestele iga hobuse ja kilomeetri pealt 18 snt.

otsekohe tagasiminekule asuda, missugust arMornist ka paar naabermöisnikku pooldaniü».

naga aga PmM 4SS Mma vewWoni wmDjonli

esimehe LmmÄMet soiSmp. GolguS, « wahepeoä,
«M damÄvneS oma atzeKoheM povemchrft Sm»»
wMGuM, oh oägstooki stchoiklcha OM kaebama»
rewisjo-zH komisjoni «flomche Zmves, et kawaWaw

Tapa postkontorile uued ruumid. Lähemal
ajal algatvad Tapa raudteejaamas toastawad

eeltööd postkontori ümbevpaigutamiseiks jaama

damise õigusega. Joh. Soplepmanni analoogi,

koju oleks sünnitanud raskusi hädaohtliku
toe tõttu. Kuid Lehtse paruni soow olnud

waM-che toal Ikohvlbe, et ehiMvgg oäuStaha. Koo

wiksu. toast tuled siis mõistus pähe.

pööningule. Paar päewa hiljem oli loos rahaga
tudunud. M. kahtlustab Marguses üht sugulast,
tes ootamatult ajsus elama Käru ümbruskonda.

täda maasaajaks Roosna-Alliku asundusest pla
gieeritud Rehemäe nr. 81 koha peale põlise pi

killustik peenem, mille üle toekasutasad tunne
wad rõõmu.

sft_i Jfl IL Ot fi I JT Jll HfillH MmKMm -A.
NtÄWPcWwa
YEMMMK flWWiffiO Otmw

tolli löömise ning vahuriWumise pärast.

Raha kadus plekkwosiga. Jngliste w allas,
Mdiva Was eluts. H. Muulmann peitis neil
jpä-swil oma rähatagawara 17 tr. pleMoosiga

Joh. Sotniku otsustas wallawolikogu soowi

nud aastail pandi siia AlbuStMu. Tänatvu on

kooltt öue aga muald hu»M Me aü cfetanrato.

aida uksed, kusjuures löödi ja sõimati tvaheile

ffwline olnud ega taimekaAvu riklkunud.

praegune õp. Amanda Pall.

jällegi tõsiseid raskusi kariloomade ületalwe pida

läinud aastal.

Sai Peol lüüa. Särevere mõisas peetud peol
sai Ta Me Mas elu ts. Joh. Tohterberg lüüa Gd.

Öökülmad. Ambla wallas on olnud juba mi
tu Korda nns aga seni pole tugotvvku

Tooni Uuring ja Roosna-Alliku õpetaja k. t.

ööks metsowcchi majakesse, sest tagasiminek

Sel sügisel oli majandusaümn. sisseastumise
soowienvaldtch rohkem kui eelmistel aastatel. öm«
laste arw on nüüd paarikümne mõrva suurem kui

Aingi im&ec Jäcmamaa

iC-jo ja Ed. Mntmi Käest. Lasi koostada prow

kapitali juurde. Edasi wabastati wallamaksudeft
rida isikuid, kes mitmesugustel põhjustel awalda
nud selleks palwet.
W alasti algkoolile otsustati registreerida ko
hustetäitjana juhatajaks-õpetajaks üheks aastaks

SäveSoeve mõisast WiHandi piirini. Ka möödu

ftlfg tkstkoolis faStVUS.

Kumb kangem, kas linnawalitsus wõi algkooliiubataia?
AvDe VvmMvallAisuS püSMiaba waStiu AÄe>tõche

LöS.6B kr. ülejääk otsustati artvata tagawarä

amitomooiwrilte põrm. SNinsilaM ,/kaevamoajioM"
tolle eiu 'MHGaima PunW .juuwes ei eÄiM. 1933.
-on miei? ottv, mis Puhud Mkvcke noovbe avmech»»

berpaigutamisel vedelilt alla, wiaaStades oma pa
rema käe. Wigastus kergemat liiki.

Siili paide lulelirje puutuni pärast.

WaMptulAeS timna MikajMÄluiMa fr> stmrema

zyis tasakaalus 31.873.63 kr. za näitab ülejääk

se körwes suure jahi. Mõisa käsutatud sel
loks ka ümbruskonna jahimehed. Eesmär
giks olnud suure karu tabamine.
Kokku kogunud jahisalkkonnaga mindud
toele wmnhommikul. Kuna suurema osa
jahiteest MsaS joo rada moodustas, kus ka
helpoo! teed põhjatud soolaukad, sundinud
kiikumine aeglaselt. Ettenähtud jahipiir
konda jõutud alles lõunapaiku. Esimesel
jahipäewal leitud küll karu jäljed, mis wii
mch suure sa pehme soo lähedal afuwasse
metsatihnikusse, kuid karu ennast kätte pole
saadud. Et ilma saagita tagasi minna pole
ttchetud, jäädud ööseks lähedal afuwasse
metsawcchi mqjakeSse. Ainult metsawahid
ja teised alamajärgu jahikaaslased olnud
wäljas karu wÄwmnas.
Giidaöösel jooksnud üks kawuwcchtidest
hingeldades wetsawahi majas magawate
mõisnikkude juurde, seletades ärewusega, et
kogu ümbruskond olewat hunte tais. Hää
litsemist ja liikumise müdinat Kill kuulda ei
olewat, kuid eemal soos wilkuwat saagiah
ned hundisilmad. Ilma et asja ise läho
mM waaiama oleks mindud, kutsutud kõik
wNjaswiibijad jahilised majakesse kokku ja
hundijaht jäi La ette wõtmata.
Ust jäänudki sellega. Järgmise päewa
warcchommikul alustatud uuesti jahti. ArMatud, et km karu ennast korda ei lähe
tabada, siis paar hundi nahka iköa saab. Ka
ru saadu!» siiM lõpuks õhtul hilja kätte,
kuna huntidest ei olnud jälgegi terwes ra
baS leida.
itlbine otsus olnud jääda La teiseks

dor Moonts, 40 a. ivana, libises aurutoru üm

Sai Walgas protokolli.
Türil elutsema Mats Kullasepa peale koostaS

Valga politsei protokolli, kuna ta müüs Malga

Kord korraldanud Lehtse mõisa parun
ühes ümberkaudse mõisaomanikkudega Leht

ftwffema ftmllawolikoau
koosolekult.
Hiljuti peeti Kstksema wallawolilogu koos
olekut. Kinnitast tvallq 1932 /33. a. aruanne,

nviijed südamed. Krdla sadama on leidnud Ae
paarikümne. Naid liiguwad UrKu

Keegi äitajpapa lüife: „PõtrsWai!k palvw pWe
paistab kõik Poisid pvcch vnmaibaks!" alles

Mdiki pullimaid. Räballasß Mnud ühe! mehel, Bes
istuma pandud nõgesse Põõsa. KoimaMnTu tksMld 8a kaiks wvndia.
Mlnd», Wfid iiiilli Vaks naabrmnvest, kvnmiuM»--

std -öarki üVAsise ncwocWa. MA pöhjiMs «A
Mdiuide waihMine idee, mille Mvawiu
Mneevis. Dee on umbse >ochsoga>, M«t sunoemM
kasu PoilkgW.

SeGtskannaMus on seiijsa?. Spordtomgr tege

wius on TM. Wsol harwasti süiwHs palli, Mid
svrgi mäng on muutunud konarilhselkL. Duiletõvje

KsrriaWws kcvuipävtv Mnoõhiw. SisseikuVe? oG .Mivv

pvoSlue. ZMboaue.
Wäiinärwe põllumehe siri.
Wäinjärwe walla laialdastes piirides on

mitmesuguse mullakihiga põllumaid, kuid siiski

Sfiin
enamalt
jaolt
paremat
maad, kuid
miS
cralikul
aastal
headki
saakiliiki
annawad,
wiimased möödunud aastad ei ole enam põllu
mehele kuigi soodsad. Käesolewal aastal wöib

Wäinjärwe walla põllumees ruM ja nisu saa.
?;tga rahule jääda, kuid selle wastu suwewitzade

aak pea igal pool jääb täiesti wäheseks, eriti

kehwaks kujuneb odra saak, mis paljudes kohta
des juba haljalt loomadele ära söödeti. Ka suwe
nisu paljudes taludes on wäga kehw.

Lina on mõnel pool kaunis hea pikkuse ja

fjt tiheduse poolest, osa lina oli juba õitsemas,
sü osa alles kasivama hakkas. (St kartuli kasiv
alles täies hoos, wõib kartulitest keskmist saaki
loota, kui aga warafed öökülmad kaSwu kinni ei

Perekonna teateid.
Türi kogudus.

Ristitud: Leo Maudius, Lehte Sammel
mann, Waiki Soolael, Heltvh Sarw. Laine Uu
tar, Uljam Kuuskler, Endel Kredemann, Maia
Kuömanotv, Helmi Riimann, ESter Pihelgas,
Milda Kadalip, Heinrich Rodenberg, Jluie Ma
tiisen, Endel Tatvet, Olaf Forstmaun. Ülo Lin
deberg, Elga Lõhmus.

Kihlatud: Artur Allmann ja ErnestineJohanna Bast; Arthur Wertmann ja Salme
Kupp; Juhan Laksius ja Maria Michelmannl
Jaan Mmlowitz ja Hilda LeeSmcnm; Otto Ruut
ja Hilda Helene Lassel.

Laulatatud: Otto Ferdinaud Vaarmann
ja Anette Naukas; Voldemar Mäger ja Linda
Pau; Karl Madisfon ja Juuli Tttchler; SAA
Aasa ja Jennh Erika Hanschmidt; Willem Gnst
ja Linda Johanna Hanschmidt.

Maetud: Ado Torokchw, 73 a. 11 k. tvana;
Jaak Millermann, SS a. 11 k. lv.; Otto AuS,
jaki, 3 kuud w.; Adolf Voldemar Allmann, IV
a. 11 k. w.; Wahur Rott, 4 k. w.; Johanna
Tein, 11 a. 2 k. tv.; Maria Lagemann, 76 a.
lo.; Anna Luistus, 58 «. 4 (. to.; Mari Kodin,
59 a. 3 k. w.; Karin Riimann, 2% k. to.; Mad
li Kullerkupp, 91 a. 19 k. to.; Kalju Riismann.
$% k. w.; Hans Minkowitz, 66 a. iv.; TomuaS
Paku, 70 a. tv.; Aleksander Krabi. 28 a. 11 t.
w.; Hugo Murromägi. Sa. 9 k. w>; Jaan Adel
bevt, 87 a. 10 I. w.; Jüri ErSb«, 63 a. 11 k.
w>; An Somberg, 81 a. 7 k. tv.; Liisa Ehren
tvert, 86 a. 2 k. tv.; Liisa EskaS, 70 a. 11 t.
tv.; Ida Johanna Muda, 29 a. tv.; Helga Lõh.
mus, 4 l. w.; Mihkel Mironoto, 65 a. 9 k. w.;
Leida Oolberg, 21 a. 3 k. w.
Järwa-Madise koguduses.

Ristitud: Affel Krudenbcunn, Oskar
p, Kurisoolt; Harald Friedrich Teppermmm»
Voldemari p., Albust.
Laulatatud: Heinrich Aleksander Kübar,
Heidlast ja Hildegard Lipping, Sgerist; Gustaw

Nuiamäe, Agerist ja Aliide Lifete Litw staalepist.

pane. Ehkki küll taliwilja põhku rohkesti saa

Maetud: Anna Marie RiimeiSter, Jaani
lesk, Seidlast, 49 a. 3 k. 28 p.; Anna Meieri
Jakobi ab., Ahulast, 66 a. 27 p.

saada ei ole, samuti kui ka ristikheina ja met

Kiriklikke teateid.
Tiki kirik. Pühap., 3. skp. k. 11 h. kirikus

pakse, on siiski põllumehel tõsine mure looma,
joidu puuduse pärast, sest suwewilja põhku suurt

säh ema saak jäi äärmiselt wäheseks, nii et on

misega tulemas. R. W.

Noormees mi Nake auto
dk.
Seni pele suudetud õnnetust selgitada.
Teatasime eelmises lehes Wiisu mõisa karja
rawitseja K. Goeldneri auto alla jäämisest Paide
lähedal. Nagu nüüd selgunud, oli tegemist Ra
kes elutsewa R. Waimelt weoautoga, J—27, mi

da omanik ise juhtis. Kuidas õnnetus tõelikult
juhtus, seda pole lähemalt selgunud. Woori

mees ise selle kohta ei mäleta midagi. Ta wõib

harilik jumalateenistus armulauata.
Jändja haridusseltsimajas k. S p. l. koguduse
noorte koondise korraldusel jumalateenistus. Jut

lustab õp. P. Nõmmik. Laululehed. Pillikoor.

Koeru kirik. Pühap.. 3. skp. k. 11 h. leskede

püha jumalateenistus. Armulaud. Lauluraa
mat. Jutlustab õp. A. Pähn.
Pikewere ~Mäe" talus k. 4 p. l. Piketvere
perenaiste seltsi lõikuspüha jumalateenistus.

Järwa-Madise kirik. Pühap., 3. skp. k.
e. I. jumalateenistus. Jutlustab õp. A. Wieck
mann.

Paide kirik. Pühap., 3. skp. kell 11 homm.
jumalateenistus. Õp. G. Perli.
Anna kirik. Pühap.. 3. skp. kell 11 homm.
köstrijnmalateenistus.

haiglast lahkuda.

Koeru jaoskonna teemeistri juures antakse välja
neljapäeval, 7. septemb I a. kell 12. r>.
kruusa vedu

Pfirnu uul. nr. 8

Vahu-Vägeva i ele Ristkase ja Vägeva kruusaaugust.
Judelovitshi majas
Järva Maavalitsus.
Võtau endiselt vastu tellimisi
kooliõpilaste -, kaitseliidu -,
Paid© siööritehas
vahetab ja valmistab köie- ja ohjanöori linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kiuga

lähedal asuks.

Kuid et ümbruskond wõõras, jäädud sa
ma tule juurde ka Mälgust ootama. Alles
hommikul ümbruskonna waatlemisel selgu
nud, et tundide kaupa rabas ringi hulku
des sama metsOMechi maja lähedusse tagasi

tuldud, kust õhtul teekonda alustatud.
Sarnane on ühe jcchilise jutustus, kes
weel hiljuti elas.
* Kuid pettetuledega on hädas olnud ka
hulk teisi elanikke, kel öösel kõrwemaastikus
liikuda tulnud. Mõnigi on otse imekombel
surmast pääsenud, olles juba kadumas põh
jatusse soolaukasse, kuhu sootuled meelita
nud. Isegi wiimastel aastatel olewat waik
setet fuweöödel saladuslikke ia müstilisi
sootulekesi rohkel arwul milkumas nähtud.
Praeguse! ajal ei ole aga need jutud mõtte
mõlgutustega ja mumaswalla ainetega!
enam läbi põimitud, mispärast nad kuiwa!dena, ametlikkudena ja Mähe huwipakkuwa
tena näiwad. Praegusel ajal pakuwad soo
tulukesed suweööl küll suurepärast ja müsMst waatepW, kuid ei teki'w kellegis sala
kartust ja hivmu.
Endine kõrwemetsadO romantika on tea
duse ja kultuuri häwinsnud.
*,«, NA; MKM*

A. Kõrvits
asub nttttd Paides,

eksitanud.

Kui juba kauemat aega soos ringi oli
kolatud, üleni märjaks saadud, wõetud lõ
puks sihiks üks suurem ja kaugemal wilkuw
tuli. Arivatud, et sellel tule! enam mingit
ühist ei ole saladuslikkude s-öotuledega. Käi
dud jällegi tublisti, enne kui tule juurde
Mälja jõutud. Siin selgunud, et ühe kõr
gema mätta kohal õhus tuli leegitseb, uma
st mingisugust talumaja Mõi elawat olemust

HdtsitS^slus

litti ja ui (Hiiuii lii
Soovitab kõiksugu põllumajaadu&e nööre j(a
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda»
riide nööre. Saadaval ehituste jaoks tak
ku ja linu.

tuletõrje - ja er&mütside tööde
peale. Tööstuses saadaval alati

ka valmis mütse. Töö kiire ja
korralik. Hinnad mõõdukad.
Austusega A. Kõrvits
Esimest ja viimast korda!
Läbireisul kodumaal peatub
Paides veel viimast aega igal
pool tuntud
iWIW-AM
Marco-Polo, kes tõesti võib ini

mesele tema minevikust jt
tulevikus! tõtt ütelda. Avas
kõik sugu saladusi Spiri
Algavaks õppeaastaks soovitab rikkalikus valikus tab
tismi abil, mida keegi pole
ja odavate hindadega
suutnud selgitada. Ütlen Teie
perekonna arva j. n. e. Olen
viimast aega Eestis. Sõidan
«toid ii WWW
Soome. Olen tantad Soomes,
Lätis, Poolas j. u. toos oletz
töötanud, fiM olen m
A. Seldelbergt pär. raamatukauplus* Paides, kiiduosaliaeks saanud. Aadri
Paide, Tallinna tn. S 2.
Pärnu uul. 5, telef. 115.
Iga õpilane, kes ostab meilt vähemalt 1 kr. eest,
saab tasuta Magasini" värskema rnimbnh
_

Juhas raha mahutamisehsl
Türil, käidavas kohas

Kalitsas,
ning ümbruskonnas võtab

Kuusna as. K. Herde kult müüa kaks
lubjaahjust müüakse vars ket rõngaspae
MM.

lupja
„läraa Teataia"
Küsida: Türi, Viljandi nui &
tellimisi ja kuulutusi vastu Sama lubi müügil Päiftur K. Sild.
h-ra Rudolf Walk,
me majandusühisuses.

