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JÄRWM TEATAJA

Jarwamaa häälekandja.
Toimetus ja talitus: Väides. Pikk uul. ar. 2.
Telef. nr. 101.

Tarwiiamata jäänud käsikirjad häwilatakse. kui
neile tagasisaatmiseks et ole juurde lisatud marke.

Nr. 105.

Ilmub Kolm Korda nädalas.
AKstKnnmbri hind 3 senti.

LMjoondja: Usaldusühing „lärwa kirjaSkuS*.
Tegew- ja wastutaw toimetaja Joh. Kaup.
Tellimise hind postiga:
I aasta Kr. 6.—; pool aasta, Kr. 3.20: Z kuud
Kr. 1.70; 1 kuu Kr. 0.60.

Paides, kesknädalal 9. leviembril. 1910. aastal.

MMüllil IItItDIBQS Wnoiili?

Lissabonis kuulutati wiitja kaitseseisukord. kukel sõjalaewal pukkes ko:nm«nig
lik mäss, mis summutati rannapatarei tulega.
Hispaanias aaUtsusmstased San Seßastiam aäcaaaiC.
ETA. Lissabon, 8. sept.
Kahel Portugali sõjalaewal „Alsottso
Albuquerguesil" ja „Daho'l" hakkas täna
warahommikul osa meeskonda mässama.
Walitsuse käsul rannapatareid tulistasid sõ
jalaewu, mis said wigastada ja toimetati
Tage sadamasse. Mässulised meeskonnad
wangistati.
ETA. Lissabon, 8. sept. (Havas.)
Lissabonis kuulutati wälja kaitseseisu
kord. Linna strateegilised punktid on oku
peeritud wäeüksuste poolt. Ministeeriumid
ja awalikud hooned on politsei walwe all.
Linnas walitseb täielik rahu.
ETA. Lissabon, 9. sept. (Reuter.)
Mässu kohta kahel Portugali sõjalaeWal kuuldub täiendawalt, et mäss oli puh
kcnud kommunistliku propaganda tagajärjel.
Mässulised olewat tahtnud Portugali soja
igewadega Madridi walitsufele appi minna.

Mässulised wangistasid ohwitserid, rewolw'
rnd käes hoides.
Tekkinud segadust ajal neli kadetti büp
pusid üle parda merre ja ujusid kaldale,
kus kobe insormeer-sid mereministeeriumi
sündmusest. Mereministeeriumi korraldusel
awati rannapatareidcst tuli mässulistcle sõ
jalaewadele. ~Ai'onso dc Albuguergue" sai
mitu mürsku pihta za helSkas walge l»pu.
Teine mässuline andis ta kobe alla
Raunapatareide mürskudest olcwa: mõlemal
mässulisel laewal 12 meest saanud iunuu ja
20 haowata. Mässuliste! oli sisita
sõjalaewadega Malaga sadamasse, et ühineda

seal Madridi walitsuse merejõududcga.
ETA. Lissabon, 8. sept.
Ametlikult teatatakse, et mäls sõjalaewa
del „Alfonso de Albuquergue" ja „Dao" on
maha surutud. Kõik mässulised on mängis
talud. Teadaanne lisab, et merewägi ja ko
g« rahwas mõistawab mässu hukka. Kõik
jal walttsewat täielik rahu.

SllWlMtllliMi UOODt ZMWIk.

EDU.
ETA. Coru «a, 8. septembril.
Coruua raadiojaam teatab, et Pasajes ja
Renteria on okupeeritud walitsusmastate
mägede poolt, kes «iilid on ainult meel neli
kilomeetrit San Sebastianist. Linna pom
mitamine kestab, knid on wõetnd tarwitusele
abinõud, et linna elanikud wõimalikult mähe
kannataksid. Kolonel Nagne wäeosa okupee
ris Pico ja ühines seal põhjapoolt tulnud

Sotsiaalministeeriumi uue hoone ehita
mine algab käesolewal sügisel. Ehituskrunt
on omandatud Toompeal, kiriku platsi ida
poolsel küljel, kohtuministeeriumi hoone kõr
wal. Platsi poolt tuleb hoone kolmekordne
ja tagumine külg neljakordne. Ruumide
kogumaht tuleb 9000 kantmeetrit ja ehitus
läheb maksma ümmarguselt 150.000 krooni.
Sotsiaalministeerium asub praegu Toom
peal, riigikogu ruumes. Kuna seisab eeS
rahwuSkogu kokkutulek ja warsti pärast seda
asub Toompeale ka uus riigikogu, on sotLSti uus aupealouful
Tallinnas.

Romulus Aawakiwi, Läti uus aupca»
konsul Tallinnas.
Läti uueks cupeakonsuliks Tallinn ni
metas Läti Valitsus Eesti elektriselts
direktori Romulus Aawakiwi.
Uus Läti aupeakonsul R. Aawakiwi cn
lüudinud 1903. a. Lätimaal, laanud
hariduse Lätts, õppinud hiljem Tartu ja
Pariisi ülikoolides ning pärast ülikooli lõpe.
tamist täiendanud oma haridust Berliini
kaubandusülikoolis. Ta on rahwufelt east
!ane, Eesti kodanik ja juba aasta d Tal
linnas firma „AEG" direktoriks.

siseministeeriumile oma hoone ehitamine
paratamatu.

Seeparast omandati ministeeriumile ehi
tuskrundid, mis asuwad Kiriku platsi ääres,
kohtuministeeriumi hoone körwal. Seal asub
praegu endine apostliku õigeusu kiriku sino
dile kuulunud maja. Selle lammutamisega
alatakse juba lähemal ajal, et enne külmade
tulekut jõuda lõpule uue ehituse wunda
mendi rajamisega. Tööde kawa järgi loo
dctakse ehitusega jõuda lõpule rulewal sugi
sel. Uude hoonesse mahub sotsiaalministee

llks millimeeter ühel mee ml: esiküljel 12 inL
tekstis 10 inL ja kohalike teadete küljel ü wt.
Tellimise aadressi muutmine 25 ientl

11. aastakäik.
Uueks haridusnõunikuks
dr. agr. G. TerasmSe, põUn
majandusameti juhatajaks
agr. W. Wessart.
Rügiwanema otsusega nimetati haridus
ministeeriumi haridusnõunikuks põllutöö
koolide alal dr. agr. Enn Terasmäe ja
ministeeriumi põllmnajandnsameti juhata
'***" 'tgr. Martin Wessart.

Väeosadega.

Hispaania kodusõja ohwrid.
„Figaro" awaldab Lissabonist saadud aud
med, milledest nähtub, et kodusõda Hispaa
nias on nõudnud juba üle saja tuhande ohw
ri. Punaste rindel olemat langenud 34.000
meest ja 3000 saanud haawata, kuna rahnms
laste leeris on surnuid 46.000 ja haamatuid
umbes 8000. Kuna suurem osa wõitlejaist
olid abielus, tõuseb Hispaanias leskede arm
juba 38.000-le. Waeslapfi olewat ligi 77.000.
Hispaania rahwuslaste teadetel kuulub
nende maldnsesse juba kaks kolmandikku His
paama pindalast, kus asub 13 miljonit elanik
ku. Punaste walitsuse all olewat weel ai
nnlt 7 miljonit hispaanlast.
Raudtee puhaskasu
miljon trooni.

Ehitusega alatakse feftesoleitml sügisel fc tööga loodetakse
fõuda lõpule aasta põrast.

Kuulutuste hind:

Riigi raudteed on annud käesolewal aaS
tal kuni 1. augustini ümmarguselt üks mil
jon krooni ülejääki. Eelmist! aastal oli see
summa tunduwalt wäiksem. RnitCr-e sioie
tulekud on tõusnud peamiselt rcisijatc-weo
Hrwel. Aasta lõpuks suureneb ülejääk
kindlasti weel enam.
Kats lveeohlmit.

Tr. agr. E. TeraSm.Se.
ÜuS haridusnõunik E. TeraSmäe sendise ni
mega Nikolai Roosa) on sundinud 20. dets.
1899. a. Viljandimaal, Kabala wallas. Peale
alghariduse omamist kohalikus wallakoolis jat
kas ta õpinguid Tartu kommertskoolis, Mille lõ
petas 1919. aaStal. Jatkatcs hiljem õpinguid
Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonnas, lö
pctas ta sette 1927. a. agronoomi astmega.
1929. aastal esitas T. magistritöö, sootultuuri
alal, omandades agronoomia magistri astme.
Ühtlasi omandas ta ülikoolis ka põllumajanduslik

kude kutsekoolide õpetaia kutse. Jatkatcs tea
duslikku tööd esitas mag. (£. Terasmäe 1934.
aastal doktori waitckirja ja promoweeris 15.
mail samal aastal agronoomia doktoriks. Kuni

nimetamiseni haridusnõunikuks tõotas ta Tooma
sookatsejaama iookultuuri- ja maaparanduskooli

juhatajana. E. Terasmäe sulest on ilmunud
Waraugul uppus kalur, Liigwal
rohkesti teaduslikke töid ja uurimusi põllumalas karjapoiss.
alal.
Teisipäewal. 8. septembril uppus Wiru
rannas Warangu w. piires Altia küla kohal
merre sama küla elanik Heinrich ftreU
rium ühes temale alluwate keskasutustega.
bctg, 18 a. mana. Jreiberg oli koos Adu
Hoone algprojekti walmistas teedeminis Õunapuuga läinud merele, et kontrollida au
Jõudnud paadiga umbes 20(1
teeriumi awalike tööde osakond, kes jääb ka gerjarüfasid.
meetrit kaldast eemale, lükkas tugew laine
ehituse teostajaks. Peale wähemate muuda paadi ümber. Merel walitses paras tuul sa
tuste' kiideti algprojekt sotsiaalministeeriumis möödunud tormist oli meri meel rahutu.
heaks. Praegu on hoone projekt lõplikult wäl Freiberg kukkus paadist mette, kuna Ado Õu
uapuu suutis end siiski paadist kiuni hoides
jatõõtamifel. UuS hoone ehitatakse wäliselt meel
hoida uiug asuda paati uuesti malitse
Toompea üldilmega kooskõlas.
ma. Wetteknkkuuud Freibergi ei laadud aga
enam kuidagi päästa, kuigi asuti warsti ko
he traalima. Umbes tunniajalise töö järgi
saadi merest kätte maid laip.
ühistegewuÄoda
Teine uppumine sai samal päewal teatist
maks Liigwallas. Woldemar Irmal leidis
teisipäewal kella 10 ajal oma 11-aastase went
tuleb homme loku.
na Meinhard Jrw a l i laiba Piide jõest.
Poiss oli käinud kogu aja jõe ümbruses kar
Ühistegewuskoja esimene üldkoosolek jas ning jäänud kadunuks ptthapäewal, S.
peetakse neljapäewal, 10. septembril Tal sept. Arst konstateeris uppumissurm». Laip
mees olnud 2 päema. Kuidas sattus
linna börsisaalis, algusega kell 12 päewal. oli
Meinhard Irmal mette, pole selgunud. Ar
Koosoleku awab majandusminister wõi tema matamasti juhtus õnnetus kukkudes.
Agr. M. Wessart.
esindaja. Awamisele järgnewad terwitused
ja Valimised. Walida tuleb kuueliikmeline
Koerad murdsid Saaremaal
Haridusministeeriumi põllumajandusaur<ti
koja juhatus, wiieteistkümneliÄmeline nõu
juhatajaks nimetatud agr. M. Wessart on
45
lammast.
kogu ja Vähemalt kuueliikmeline rewisjoni
sündinud 14. aprillil 1896. aastal Harjumaal.
komisjon.
Saaremaal, Maasi wallas, Wäike- Kolga wallas Hirwli külas algkooli õpetaja vo
Walimiste ettewalmistamiseks peetakse Rahula külas, Rangla talus olid kaks wõõ jana. Alghariduse omandam. järele isa juures jat
neljapäewa hommikul kell 9 samas börsisaa rasi koera läinud akna kaudu lambalauta, kus kas ta õpinguid Põhja-Ccsti völlutõõkcsKooliS.
lis sektsioonide koosolekud, mis kut oli 45-päine lambakari. Kui pererahwas jao Selle lõpetamise järele siirdus ta õpinguid jatka
sutud kokku sektsioonide nende liikmete poolt,
!e jõudis, olid koerad 18 lammast juba sur ma Saksamaale. Königsbergi ülikooli, lõpetades
kes saanud koja Valimistel kõige rohkem nuks murdnud ja teisi sedawõrd purenud, et wiimase dipl. agronoomi astmega 1925. aastal,
hääli. Kuuldawasti ei olnud kesknädalal kõik lambad tulid ära tappa. Koerad kuulu ülikooli lõpetamise järele tagasi tulles Eestisse,
Veel üldist kokkulepet koja juhatuse moodus sid naabri, Suure-Rahula küla peremeestele töötas W. ühe aasta Kuremaa karjakontroll
ta mi seks.
assistentide koolis ja neli aastat Jäneda Põllu
Andrei Kaljustele ja Willem Ra s
loomakaSwatuse õpetajana. 1. ap
Kambawargus Tudutiinms.
w a l e. üks koertest oli hundikoer, teine jahi tõõkeskkoolis
rillist 1930. a. asus ta Polli põllutöökooli juha«
Mõni päew tagasi teatas politseile Wiru koer. Peremehe omad olid 30 lammast, tei taja ning Polli riigimõisa walitscja kohale, tõ»
maal, Tudulinna wallas. Metskülas elut sed ümbruskonnast toodud Rangla tallu su tades
seal kuni tema nimetamiseni põllumaja»»
sew Suurewälja taluomanik A. Oja, et te
malt on ära warastatud lammas. Lambad weks söödale. Kogu kahju 450 krooni, mis dusameti juhatajaks.
olnud mehel karjamaale jäetud omapead. tuleb koeraomanikel tasuda.

MMM MMez mli.

Rootsi lotot saabus Rarwa.

Wsuwlõtjaterohked paewad Koomes. Arutati ka põhja
maade kultuuri ühtlustamise küsimust.

Lõwi hnfn asetatakse Kaarel 12. miilestassamdale.
Narwa jaama saabus eSmaSpöewal
Mvi. mis Äokholmist wälja saadetud Kaa
rel 12. maleswssamba jaoks, on
walmista-tud pronksist ja tema kõrgus on
umbes 1,5 meetrit ja pikkus üle 2 meetri.

Hiljuti peeti SoomeS Põhjamaade rah
waülikoolide tegelaste päewi, millest osawõtt
kujunes haruldaselt elamaks. Nii oli Taani
esindatud 158, Rootsi 66, Norra 56 ja Soo
me ise 200 vsawõtjaga. Lisaks neile wõtsid
päewadest osa Eesti, Ungari, Poola ja Amee
rika, igaüks ühe esindajaga. Eesti poolt osawõtja A. M e i k o p seletas meile tagasijõud
misel nende päewade muljetest: „Tundub, et

Narwa jaamast wiiakse lõtotfuju Narwa
lahinguwälja-le, kus see asetatakse juba
walmisehitatud graniitkiwist mälestussam
bale. Kui löwi fu.ni mälestussambials
pannakse, siis ongi Narwa laihinguwäljal
Kaarel 12. mälestussammas walmis ja sin
na jääb weel külge panna ainult kroon ja
tähed ~C ning lahingu aastanumber.
Rootsi kuningakrooni asetamine mälestus
sambale, nagu kuulda, sünnib alles awa
mise eel.
Peale lõwi kohalsasetamist pannakse au
sammas katte alla kuni piduliku awamis
paewani, mis sünnib 18. oktoobril.

Rootsi lõvi Narva jaamas, platvorm
vagunil.

rahwaülikoolid põhjamaadel wõidawad
ikka enam pinda,
muutudes tarwilikumateks ja kättesaadawa
mateks järjest laiematele hulkadele.
Nii töötab Taanis juba 60 rahwa
ülikooli 8000 õpilasega, saades riigilt oma
tööks suuremaid toetusi. Samal ajal Taa
niS töötab 20 põllutöökooli 2700 õpilasega.
Ja seda mitte lugupidamatusest põllutöö
koolide wastu, waid seepärast, et Taanis
rahwaülikoolid täidawad ka põllutöökoolide

ülesandeid.

MwuspSewad Hiiumaal ja Paadremaal
Paadremaa Isamaaliidu osakonna kor
raldusel toimus Paadremaal Kidise külas
mana põllumeeste tegelase Ado Peensalu „Se
pa" talus isamaalik päew ühes lõikusepeoga
ja talude rahwuslippude õnnistamisega. Päe
wa aktuse awas Isamaaliidu kohaliku osa
konna esimees A. Peensalu, mille järgi lauldi
hümni. Õnnistamisele toodi üle 20 rahwus
lipu. Õnnistamistalituse pidasid ew.-luteri
usu kombe järgi Warbla pastor Intelmann
ja ap.-õigeusu kombe järgi Paadremaa prees
ter Kukk. Aktusekõne pidas Isamaaliidu
maakomitee sekretär E. Sõrmus. Lõppsõna
ütles A. Peensalu. Rahwuspäewast osawõt

Pühapäewal veeti Keinas Isamaaliidu

osakondade ta kohaliku maanatsteseltsi korral

öusel ülehiiumaalist rahwuspäewa. Päew al
gas kell 3 p. l. aktuse aa kirikumõisa pargis.
Päewa awas Isamaaliidu Keina osakonna
esimees Keina wallawanem Teesalu. Waimu
liku talituse pidas ja SnnistaS üle kümne
rahwuslipu kohalik kirikuõpetaja Reinwald.
Akwsekõnega esines maakomttee voolt E.
Piik Haapsalust ja maanaiste keskseltsist prl.
Mitti Mägi. Terwitust öeldi mitmelt poolt.
Aktust kaunistas maanaiste seltside laulukoor
ja Keina puhkpillide orkester.
Osawõtt rahwuspäewast kujunes ettenä
gematult rohkeks. Õhtul olt pidu puupüsti

jäte arw tõusis sadadesse.

Õhtul toimus samas talus lõikuspeo-laud,
millest wõttis osa üle 200 külalise.

saalitäie osawõtul.

Rootsis on tegutsemas 53 rahwa
ülikooli 5000 õpilasega, riik annab iga aas
ta toewseks 2 miljonit krooni. Rootsi rahwa
ülikoolide juures on silmapaistew nende
spetsialiseerumine. Nii wõib seal leida kehaMenelased algawad weiste
ostu Pärnumaalt \a KSunaJärwamaalt.
Eesti tõulooma kaswatajate ühingu korral
öusel algab wenelaste weisteostu komisjon
weiste ostu Wändra, Tori, Lelle, Käru, ja
osalt ka Türi ümbruskondades esmaspäewal,
14. septembril ja see kestab kuni 18. septemb
rini. Karanteen on Wändras 22. kuni 24.
septembrini mil ostetud weised laaditakse wa
gunitesse ja saadetakse Wenemaale.

Autoohwer Konguta maanteel.
Merejalsed imtorattail
Konguta wallaS, Tartumaal, leiti es
maspäewal warahommikul Konguta-Puhja
2 kl. maanteelt kohaliku elaniku August
laip. Mehel leiduS werine
hanw speas. Kuna laiba lähedusest läksid
mööda auto jäljed, tuldi arwamifele, et
Sammul on langenud autoohwriks. Mees
oli eelmisel õhtul wiibiuud läheduses Mat
to talus, kust oli kella 10 paiku õhtul lah
kunud. Ta olnud joobnud olekus. Kodu
teel tabas meest saatuslik õnnetus.
Ametiwõimud asusid sündmust selgita
mv. Kahtlus allaajamises langes kongus

awastastd otsafõitfa.
lasete Elmar Närskale. Moes oli püha
paowal autoga wiibinud Elwas, ja kuna
ta kodutee wiis sündmuskohast mööda,
siis nuteti asi Narska suhtes selgitamisele.
Moes ise kinnitas, et ta ei tea allajäämi
sest midagi. Kuna aga autol leidusid were
jäljed, on tõenäoline, et Sammul jäi Närs
ka auto alla. Närska toimetati üle
kuulamisele.

Olgu tähendatud, et Närskal puudub
üldse autojuhtimisluba. Auto alla jäänud
Sammul oli ssi-dcrteS eluaastates mees.

Kahe- la neljajalgsed põgenikud Irunlst
Pildil rahwuswaheline sild. mis ühendab Wnmi limm Hispaanias Hendape linnaga Prantsus
maal. Me lilla tuleb punaseid põgeuikke ühes kariloomadega. Paljud punastest olid kaasa wõt.
nub ka «Sõrast wara, et seda teha Prantsusmaal rahaks.

Lepingu järele ostetakse mustawalge kirju
Holl. Friisi ja punaseid Angleri tõutüübilisi
weiseid: lehmi 1 kuni 5 poega wanad ja mul
likaid wähemalt 20 kuud wanad ja paaritatud.
Lehmad ei pruugi puhttõulised olla ega ka
mitte kontrolli alused, ainult kehaehitus ja
wärw peawad wastama tõutüübile. Puht
tõuliste ja kontrollialuste weiste eest wõib
aga kõrget hinda saada. Pullisid ostetakse ai
nult yuhttõulist tõutunnistustega ja hästi
arenenud, IH kuni 8 a. wanusent.
Weise müüja peab teadma: weise wanust
(mitu poega), wiimane poegimise aeg, wiima
ne paarituse aeg ja kuipalju lehm praegu päe
was piima annab. Kellel kari kontrolli all.
wõtku kontrollraamat kaasa, kellel aga seda
ei ole, toogu lehm ilma selleta kogumispunkti
wõi teeäärde, kust komisjon mööda sõidab.

Kawa järele asuwad weiste kokkutoomise
punktid järgmiste teede ääreS, kust komision
mööda sõidab. Täpsemalt tuleb kawa koha
peal jälgida meiereides ja koorejaamades:
14. sept. Wändra, Mässu, Aluste, Wilu
were, Kärgu, Pöörawere, Kaisma, Kõnnu,
Eidapere, kuni Lelleni.
15. sept. Kobra. Neonda, Wändra, Sikana,
Kullimaa, Mannare, Tori jaam. Tori alew
kuni Piiftojani.
16. sept. Katjaste, Võiduka, Kõrbja. Käru,
Kolu, Türi, Taikse, Laupa. Aruküla, PSikwa,
Jändja.
17. sept. Laane teerist, Särghaua, Rae,
Wändra, Wihtra, Rahnoja, Tori-Jõesuu, Rii
saküla kunl Aesooni.
18. sept. Pahja, Säästla, Lüüste, Guure
jõe, Kaantsoo, Leetwa, PLrasfaare.
Kuritöid Küiinemaai.
Mu rdwa r g u s Sipas. MurdmargnS
pandi toime laupäema ööl Sipa mõisa här
rastemajja. Akna kaudu on tungitud mõisa
omaniku Nikolai Schillingi eluruumidesse,
kust kaasa miidud mitmesuguseid hobeasjn.
raha. kimp mõtmeib, mitmesuguseid auraha
fld ja samas majas asumast kirjatalust post
marke, üldine kahjusumma tõuseb mitmele
sajale kroonile.
Kuri kiksi Kolomeres. Kuritahtlik
süütamine on neil päemil toime pandud Ko
lomere-Kalju malla Maidla asunduses. Situ
omastas Kaasiku talu omanik Jaan Ha m
vurg, et tema pooleli ehitusel olema maja
juures on lauad ja muu ehitusmaterjal
petrooleumiga üle walatnd ja siis põlema
süüdatud. Kuigi lauad on pruuniks kõrbe
nud. on tuli seletamatul kombel kustunud.
Hamburg süüdistab kuriteos oma uaabripe

remeest ja selle poega, kellega ta elab pikemat

JCommimisüde hiemus
tead cKispaanias.
Inglise ajaleht „Daily Mail" tood kel
legi Hispaanias elutsema inglase jutustuse
hispaania punaste hirmutegudest naiste ja
laste kallal.
Inglane kõneleb, et BaenaS Andaluusia
maakonnas on kommunistid hukanud sada
sid lapsi, puues neid vead alaspidi rõdude
külge. Paljud lastest löödud majaustele risti.
Raist sidunud punased hobuste selga ja meda
und neid «ii läbi liuna.
Gibraltari lähedal mõtsid punased pant
«ängiks San Roqne garnisoni ülema uaise

ja tütre. Hiljem leiti mõlemate laibad hirm
lasti purustatult ja moonutatult.
Edast toob sama ajaleht teate meretõõst.
mille marksistid panid toime Sevilla promint
sis asumas Arahalis. Punased sulgesid 4? isi
kut Väikesesse ruumi. Walasid iniiyejed beu
siiniga üle ning süütasid siiS põlema. Kõik
Vangistatud leidsid elusalt tulesurma.
Cazalia de la SierraS heideti 87 inimest
elusalt suurde kiwimurruaukn ning punased
loopisid sinna siis kolmeminutiliste waheae
gadega dünamiidlvadruueid.
„Daily Expressi" teatel, sellest kõnelesid ka
telegraafiagentuurid, hukkasid punased, äsja
enne Jruni Vallutamist rahwuslaste voolt,
div pantwaugi. Teiste hulgas ka Balladali
peapiiskopi.

aega mihawaenus. Ehitatum hoone on kin
nitatud 1000 krooni eest. tegelik müärtus aga
tõnseb 8000 kr. Mõistatusliku süütamise
kohta on käimas juurdlus.
Warastati jalgratas. Politseile awaldas
jalgrattawarpusest Haapsalus elaw WaSstlt
Nikolajew. Warastatud olewat tema poolt tu
ruplatsile tööwoortmeeste seisukohale jäetud
jalgratas. Kahju 60 krooni.
Kanlus wäpjatõwe-uurija
tutt.
ETA. London, 7. septembril
KuuluS Inglise kirurg lord Mohnkhan suri
täna hommiku! 70 aasta Manuses. Lord Wotz
nihan sai kuulsaks oma uurimuste läbi wähja

tSwe üle.

rahwaülikoole, w äike põllupidajate

omi j. t. .... ..
Norras tegutseb 29 rahwauttkoott
2000 õpilasega ja Soomes 55 rahwa
ülikooli 4000 õpilasega.
Päewade tähtsamateks referaatideks tvõts
pidada neid, mis käsitasid
põhjamaade kultuuri ühtlustamise küsimust.
Referendid kui ka fõnawõtjad läbirääki
mistel toonitasid, et Põhjamaade kultuuri üks
tugewuskülg peitub tema rahwuslikkuses.
Selle tagajärjel clawad ka Põhjamaade rah
waülikoolid uut tõusuaega. sui nad seni
töötasid wäljaspool ametlikku kooliwõrku, siis
tahetakse nad nüüd kaasa tõmmata üldisesse
haridussüsteemi.

Silma puutus ka asjaolu, et rahwaüu
koolid on muutumas laiemate rahwakihtide
lemmikasutusteks. Soomes, kus wiimastel
aastatel on käimas elaw industrialiseerimine,
tekiwad rahwarikkad keskused ja rahwaülikool
leiab poolehoiu tõusu ka tööliskonnas.
Sarnased päewad peetakse iga 5-e aasta
järele. Soomes järgneb neile weel käesole
wal sügisel Soome oma rahwaülikoolide te
gelaste kursus. Arwatawasti saadetakse sinna
esindaja ka Eestist.
Ravlas õnnistati 27 rahtvus
livvu.
Möödunud pühapäewal toimus Rapla
kihelkonnas Warbola wallas Ohukotsus ko
haliku Isamaaliidu osakonna korraldusel rah
wuslippude õnnistamine. Päewa awas
osakonna esimees J. Pärna.
Südamliku waimuliku talituse pidas
Rapla õpetaja J. Liim. Lõpul anti õpeta
jale tänuga lilli. Selle järele kõneles kooli
juhataja A. Rõõm, teemal: „Ole ustaw
surmani", kutsudes noori lippureid pidama
ustawalt lipule antud tõotust. Rahwa juh
tide ja rahwa õnnistuseks ja kaitseks lauldi
hümni.
Osawõtjaid oli üle 200. Lippe õnnis
tamisel 27. Toimingut kaunistas Mcicfp
noorteringi segakoor lauluga. Tänu sisuka
isamaalise päewa waewanägijaile!
Wirumaa isamaalisest
Päewast
ja lõikuspühast osawõtjate organisatsioonide
registreerimine on pikendatud kuni 11. sep
lembrini. Kui mõni organisatsioon pole kutset
saanud kas puuduliku aadressi wõi muu aft

olu pärast, siis pole see takistuseks osawötuks.

On hoolitsetud kaugemalt sõitjate hobuste ja
jalgrataste paigutamiskohtade eest, autodega
ühisfõituöeks saamad tuletõrje ja kaitseliidu
üksused wabaweoload tasuta. Huwirongid
Rakmere näituiele ja rahwnspäewale lähemad
Tallinnast ja Narmast, wahepealsete tariifi
punktidega Jõhwis, Kohilas ja Tapal.
Soome õhupall Aasperes.
Aaspere elanik W. Reistam leidis ERR
lastekodu lähedalt metsast postkaardi silma
paistma punase ristiga. Kaart osutuS Soo
mest Pastla ilmajaamast õhupalliga kooS len
dulastuks ja selles paluti kaart saata ilma
jaamale tagasi ühes leiukoha ning leidja
nime tähistamisega. Kaart kandis numbrit
318 ja oli palliga lendu lastud 23. aug. kell
15.30. Kaart leiti juba 30. augustil kell 10,
kus ta puuokstesse oli hakanud kinni, kuid
omanik ei saanud kirjast aru (soome ja rootsi
keel), mispärast wastuse saatmine wiibis.
Raadio watetawa.
Reede. tl. septembril.

Tallinn ja Tartn.
7.00 Aratusinäng. 7.0 b Wõimlemine. 7.20

Hommi kontsert heliplaatidelt. 810—8.30. Hom

mikpalwus Jaani kirikust õp, R. Uh-ke.
18.50. heliplaate sa reklaami. 19.00. Laste
tund. 19.30. Laulu W. A. Mozarti oopereist,
i.heliplaadid.) 20.00 Oswald Hawel: Raamatute
reklaamisest. 20.30. Jaan Kägu esitad oma kla
werihelindeid. 21.00. Päewauudiseid. St.3o. Asa
näitaja õiendus, ilma- ja taimekaitseteateid 21.35.

Riigi rinahäälinau orkestri kontsert. Juhatud Fr.
Nikolai. 22.55. Päewauudiseid.

Lanpäcw. 12. september

Tallinn ja Tartu.
_ 18,50 Heliplaate ja reklaami. 19.30 Riigi
ringhäälingu orkestri kontsert. Juhatab Fr.
Nikolai. 20.10 Eesti mersaühingute Liidu tea
duslik sekretär E. Weöter: Sügisesi töid talu
met ades. 20.30 Eesti soololaule. EsitaP
palumaa (m.-sopran). 20,50 Järgnema nädala
saatekawa. 21.00 Päewauudiseid, 21.30 Asanäi

ta,a mendus sa ilmateade. 21,35 Wana tantsu
muunkat (R. Salongi ansambl). 22,15 Vlood
/Ä „ Estonia" walgest saalist
(Äohn Pori ja tema orkester). 22.55 Räewa
uudiseid.
nr. 105.

m 2.

5000 krooni laks Rakverre.
SEAKASVATAJAD!

lOOOskeomüstest võitudest uks Jattinna fa teine Jadu.
Ka 5000'froottitte wõit tuli kesknädalal
klassiloterii loosimisel wälja, nõnda et suur
wõite ei ole loosirattasse järele jäänud
enam ühtegi. Kuna 5000 krooni on rahwa
toana harjumuse järele ikkagi pool miljonit,
siis käis kihin-kahin läbi saali, kui nimetati
suure totudu wäljatukekut. WSit oli kukku
nud Punasele piletile number 37.888. Kella
osuti näitas wõidu Mäljatuleku ajal paar
minutit enne üksteistkümmet.
Lunepilet oli müügil Rakwere
kontoris. Pileti on omandanud keegi juu
disoost äritegelane, kes elutseb Nakwere kesk
linnas.
Kesknädala hommikupoole tuli loosirat
tast wälja kaks 1000-kroonist wõitu. Esime
ne neist langes rohelisele piletile number
19.537. Piletiraamat oli müügil Tartu
postkontoris ning arwatawasti on wõit läi
nud kellelegi Tartu linna elanikule.

Teine 1000-kroonine tuli wälja piletiraa
matu number 38.095 punasele piletile. See
kuna õnnepilet oli müügil Tallinnas klassi
wõit on tõenäoliselt läinud Tallinna,
loterii keskmüügikohas.
Klassiloterii kesknädalast loosimise suu
remad wõidud toome siinkohal, kuna wähe
mad wõidud awaldame järgmises lehes. Wõi
tude juures tähendad number piletiraamatu
numbrit, kuna tähed' märgiwad raamatus
wõitnud pileti wärwi: s. sinine, r.
roheline, k. kollane, p. punane.
SOW-kroonine wöit.

12198 r.. 25086 t., 25442 r.. 26006 s.. 29907 r.,
81922 s., 40966 !., 41526 !., 43232 k.

30-Kroonised wõidud.
560 p. 779 r.. 843 r.. 1516 p.. 1617 s.. 2175 k..

5160 p.. 5532 r.. 5949 !., 6142 X.. 6470 !.,
7113 Jj., 7293 f., 7427 p.. 7874 s., 9833 x..

10365 f., 10600 !., 12246 p.. 12508!., 12666 f.,
12767 f., 13904!., 15521 r., 16606 f., 16241 p..
17093!., 17334 f., 17813 p.. 18164 p.. 13429!.,
20481 x., 21490 s., 21814!., 21879 p., 22962!.,
23163 p., 23992 s.. 24024 x., 24114 r., 24476 p..
25553 x., 26507 p., 26850 s.. 26865 s.. 27880 !..
27906 x., 28974 x., 29709 p.t 29740 s., 30282 r..
80678 s.. 30308 s., 31861!., 31940 s., 32200 s.,
82548 p., 33164 r., 34632 p.. 35620 x.. 36413
86379 p.. 37134 x.. 38143 p.. 38754 x., 39981 r.,
40262 s.. 41259 p.. 42035 !., 42116 !.. 42660 x..
427§6 r., 43313 p.. 43578 p., 44426 s.

Ivvv-kroonised wõidud.
100-kr>»»nised wõidud.
4655 s., 7624 r., 10154 k., 10859 r., 14963 p.,
20807 p., 24090 s., 24754 p., 24991 s., 27660 £.,
37962 p., 42285 k.

24711 p., 24725 X., 24854 £, 24907 25490 £,

25609 f., 26480 X., 26653 s., 27302 s., 27696 r.,
27705 t, 28486 p., 28499 s., 28563 p., 28525 p.,
28549 £, 28800 p., 28810 k., 28848 k., 29003 r.,
29010 x., 29433 f., 29463 r., 29593 f„ 29858 s.,
30094 f., 30507 s., 30595 p., 30751 f., 80941 s.,
80963 f., 30976 s., 81084 s., 31237 x.f 31270 t.,
31329 p., 31340 p., 31347 s., 81352 k., 31417 X.,
31553 p., 81732 X., 82054 k., 32207 x„ 82312 £f
82680 p., 32847 f., 32869 k., 32997 r.. 33171 p.,
33277 x., 83424 X., 83428 s.. 33451 s., 33491 t.,
33507 k.. 83657 r., 33818 k., 33364 s., 34592

1052 p., 1165 s., 1385 £, 1495 tf 1706 s., 1866 p.,
2005 p., 2050 s>, 2134 f., 2198 p.. 2298 s., 23931,
2402 k.. 2784 X., 2789 X-, 2791 r., 2911 p., 3014 k.,
3117 k., 3530 p., 3927 p., 4221 x., 4287 s., 4652 x..
4704 p., 4862 p., 5142 x., 5246 p.. 5312 r., 5505 p.,
5550 p., 5952 p., 5969 1., 6010 s., 6013 p.. 6206 k.,
6443 6562 t.f 6647 x., 6681 k.. 6333 x.. 6852 s.,

35566 p., 35600 X., 85735 f., 85809 k., 36206 s.,
36208 p., 36316 f., 86346 f.. 86502 x., 36897 f.,
37073 f., 37115 f., 37564 s., 37806 k., 38344 X.,
38603 s., 89017 £, 39164 k.. 39367 r., 39596 k.,
40035 f., 40149 t., 40269 k.. 40375 p., 40517 f.,
40883 p., 41148 t, 41512 x.. 41767 1, 42073 X.,
42446 P., 42555 p.. 43025 l, 43133 x., 43204 s..
43216 t,f 43225 f., 43260 p., 43279 x., 43852 p.,
44208 x., 44222 x., 44241 k., 44429 r., 44875 p.,

6872. k., 6899 X..6973 s., 7214 7474!., 7614 P.. 7627 s..

44955 s.

üeisipäeuased võidud.

BW-Kroonifed wõidud.
37769 f.. 44361 p.

IW-kroonised wõidud.
5787 p., 13713 x., 17557 x., 18216 s., 27243 x.,
27770 s., 30403 s., 35977 p.. 36219 p.. 42308 p..

30-kroonised wõidud.
1838 X.. 2227 2863 f.P 4101 p., 6891 k.,
7216 s., 7528 p., 8176 p., 9278 f., 10237 p.,
10500 k., 10715 p.. 11354 £., 11679 p., 12377 p..
13283 k., 14504 !., 14639 s., 15653 k., 162 W s.,
16451 k., 18383 k.. 19163 l, 20102 s., 20131

20517 22083 p., 22201 p., 22120 p., 22275 p.,

23036 x., 24855 x., 25040 x., 25555 p., 26010 X.,
26323 f., 26344 s., 27767 s., 27336 x., 29665 s.,
29838 £, 31622 1., 32165 s., 32377 x., 32799 X.,

82963 f., 34807 34908 1., 35868 p., 36458 X.,

37037 s., 37147 x., 37285 p., 37322 s., 37517 X.,
40467 s., 40669 x., 41307 p.. 41473 X., 41719 p.,
43147 p., 44917 p.

12-Kroonised wõidud.
576 k., 1187 k., 1266 X.. 1287 X., 1636 p.,
1876 P., 2018 p., 2114 p.. 2232 £, 2239 p.,
2247 !., 2473 s., 2522 2733 X., 2847 P.,
2958 p., 3208 p., 3218 p., 3524 x., 3649 X.,
3764 1., 3943 x.. 4403 4595 x., 4600 s.,
4776 k., 4810 s., 5109 s., 5635 £., 6491 p.,
6575 k., 6646 x.. 6661 s.. 6664 x., 6757 s.,
6871 p., 6895 p., 6915 k., 7150 s., 7359 X.,

7532 k., 7672 k., 8115 p., 8207 s., 8223 t.,
8388 p., 8468 s., 9037 k., 9302 s.. 9391 k..

9601 k., 11072 p.. 10098 p., 10246 p.. 11163 k.,
11350 r., 11440 p., 11711 r., 11776 p., 11787
12022 p., 12202 f., 12397 T., 12432 r., 12484 U
13097 s., 13112 r., 13398 k.. 13411 r.. 13485 p.,
13636 r., 14076 k.. 14366 k.. 15216 k.. 15727 k..
15786 t, 15824 p., 15891 t, 15904 s.. 16292 r..
16572 r., 16934 p., 16955 k.. 17231 r.. 17326 s.,

17350 t, 17402 t., 17467 t, 17626 f., 17694 t.,

17752 r., 17792 p., 17809 p., 17851 s.. 18362 p.,

18896 p., 19001 k.. 19229 s.. 19369 19407 r.,

19679 r., 20018 k., 20108 k., 20820 p.. 21280 !.,
21376 f., 21507 r.. 21541 p.t 22582 p.. 22626 f.,
22860 k., 23038 s.. 23296 t., 23599 r., 23912 1.,
23965 k.. 24149 f., 24716 P.. 24813 k.. 24887 P.,

25494 s., 26207 r.. 26794 t, 27143 27526 f.,

27650 f., 27955 s., 28169 r., 28407 1., 28452 t,
28665 p.. 29437 s.. 28540 f.. 28850 r.. 29126 P.,
29326 f., 29781 p.. 29998 p.. 30059 t, 30081 t,

30088 p., 30137 r., 30365 30396 l, 30514 t,

30758 r., 31053 p., 31786 f., 32076 k.. 32591 r..
32798 r., 33324 r., 33375 k., 33533 p., 33960 U
84154 r., 34180 r., 34403 r.. 34589 r., 34799 p..
34837 r., 35027 r., 35045 s.. 35420 s., 35712 P.,
35885 p., 35932 r., 36294 s.. 36465 r., 36980
87027 p., 37183 t, 37307 l, 87313 r,. 37328 t.,
87426 r., 37535 p„ 37653 l, 87789 t, 37853 P.,
88124 r., 88472 t, 38570 v., 88772 p., 89151 k.,
39191 l, 89192 s., 39268 f., 39285 x„ 39330 f.,
39376 r., 89403 k.. 39616 k.. 39787 s., 39880 r.,
39915 p., 40951 s.. 41294 r.. 41567 p., 41615 t,
41716 r., 42001 s.. 42147 k., 42084 s., 42150 p.,
42258 s.. 42414 x.t 42913 r., 43073 p.. 43157 k.,
43179 f., 43320 J., 43437 k.. 43510 r., 43746 p.,
43994 f„ 44236 p., 44496 r., 44625 s., 44651 t.f
44748 r.

Äöhwis tõend surmas kogemata õe.
Annetus tulirelmaga mängimisele
Wirumaal, Jõhwi alewi lahedal, Kose
asunduses laökiS talupidaja Juhan Magi
15-aastane poeg Bernhard relwa asja
tundmatul käsitamisel kogemata oma 14aastasele õele Lindale kuuli pahe. Tütar
lapS heitis kohe hinge.
Õnnetus leidis aset pühapäewal, mil mõmu 106.JLV. 1

Väljamaksu hind:
90—105 kg. 70 snt eluskaalu kg.
üle 105 kg. 63 snt. eluskaalu kg.
Kaalu kahanemiseks transpordil arvatakse eluskaalust maha 21/2°A>
Tingimused:
eluskaat 90—350 kg.
Hästi toidetud!

7826 k., 8131 p., 8319 t, 8366 s., 8402 x.,8919p.,
9073 k., 8147 p., 9291 p., 9423 t, 9711 r., 9915 s.,
9955 s., 10173 f., 10350 x., 10379 s., 10470 X.,
10480 £., 10614 s.. 11139 k., 11185 s., 11230 P.,
11260 s., 11358 t, 11423 p., 11580 r., 11594 f„
11698 p., 11706 p., 12632 p., 12947 s., 13122 s.,
13367 t, 13603 k., 13052 s., 14234 p., 14324 p.,
14434 p., 14458 p., 14468 r., 14555 p., 14622 p.,
14670 r., 14828 f., 14921 s., 14976 P-, 15730 s.,
15754 p., 15764 x., 15997 p., 16132 t-, 16181 x.,
16293 s., 16344 p., 16470 x., 16662 s., 17263 k.,
17707 p., 17727 X., 18497 t„ 18739 p., 18775 s.,
19069 k., 19278 f., 19361 X-, 19383 p., 19419 k.,
19720 f., 19924 r.. 19980 x.. 21129 s., 21375 r.,
21468 x., 21863 f., 22190 p., 22633 s., 22856 s.,
23210 x., 23223 x., 23537 t, 23547 x., 23913 X.,
24334 £, 24389 f„ 24539 f., 24567 k., 24630 p.,

84663 f., 84666 s., 35214 p., 35253 35371 X.,

löOOshr* wõit.

ekspocdiks

18337 r., 36888 V.

12-Kroonised wõidud.
63 x., 618 l, 740 t.f 741 t, 013 k.. 1043 t,

577 p.

etussigu

37688 p.

Jdassiiotecii esmaspäevased oõidud.
IWV-kroonised wõidud.
4879 s.. 85840 r.
SOfchroonitt* wõit.
25879 r.
Ivv-Kroonised wõidud.
8825 p., 6953 p., 6592 p.. 9909 p.. 11774 x..

Käesolevaga teatame, et Eksporttapamajad ostavad
piiramata arvul

lemad lapsed wiibisid toas, kus nad kahekesi
hullasid. Kuna wanemad inimesed wiibisid
eemal, siis arwas Bernhard Mägi olewat
paraja aja pisut lähemalt tutwuda ka isa kui
kaitseliitlase laskeriistadega. Isa panipaigast
ta siis tõi lagedale rewolwri, mida hakkas

Eesti Peekoni Eksporifliiisus

WWsOtUWk 8. M 8
WUkO oigas.
Saaeed kiiduava£dused Xitlecile.
ETA. Nürnberg. 8. sept.
diga. mis pärit 16. sajandist. Tänades
Rahwussotsialistliku erakonna aastakong linnapead. Hitler lilles, et see kingitus jääb
ressi puhul on linn lipuehtes. Tuhanded talle armsaks mälestuseks erakonna 8. kong
haakristilipud lehwiwad akendel. Termita ressist ja ka mälestuseks tema raskeimast
tud waimustatud rahwahulga poolt saabus tööaastast, mil tal läks korda tugemdada
Hitler kell 18 raekotta. Helisesid kõik kiri riigi kaitsejõude ja riigi julgeolekut.
kukellad. Lauldi riigihümni ja Horft-Wes
Teisipäewal awati Nürnbergis bolfhewiS-seli laulu.
mtwastane näitus, mille eesmärgiks on mük
Raekojas linnapea terwitas Hitierit era jutada külastajaid bolshewismi julmuste suh
Suurem osa kõnede loosungiks saab
konna ja riigi juhtide juuresolekul. Oma tes.
kuuldawasti hüüdsõna: ..Bolshewism on maa
kõnes linnapea tuletas meele rah.nu Zlotita, ilma waenlane nr. 1".
listliku erakonna saawutusi ja tänas kants
Hitler on tänanm kutsunud kongressile
lerit Saksa uue rahmaarmee loomise ja rohkem aukülalist Inglismaalt kui kunagi
Neinimaa uuesti riigi kaitse alla wõtmise warem. Kutsed on saadetud 112 isikule Briti
poliitilistest ja seltskondlikest ring
eest. Lõpuks linnapea andis Hitlerile kin ametlikest,
kondadest.
gituseks hõbekastikese linna wana dokumenInglise luningasWiinis
ETA. Budapest, 8. septembril.
Läbisõidu! Wiim Inglise kuningas Ed
tvard saabus täna hommikul Budapesti.
ETA. Wiin, 8. septembril.
Inglise kuningas Edward 8. saabus
täna kell 13.00 erirongil Wiini. Waksalis
olid teda terwitamas Austria wälisminis
teeriumi riigisekretär dr. Guido Schmidt
ja Inglise saadik SelbY. Kuningas reisib
incognito Manchesteri hertsogi nime all.
Inglise saatkonna autol kuningas sõi
tis hotell „Bristoli", kus ta peatub Miinis
oleku ajal.

Marssal Mannerheim
Londonis.
ETA. London, 8. septembril
Soome marssal Mannerheim saabus
täna Briti walitsuse külalisena Londoni.
Reuteri teatel on marssali külaskäik seo
ses Soome suurte ln
glismaalt.

Putukad tapsid laetva
meeskonna.

ETA. Haag, 8. septembril.
Ametlikult teatatakse, et kroonprintsess
Juliana on kihlunud prints Bernhard von
Lippe-Biestcrfeldiga.

ETA. Pariis, 8. sept.
Dunkerquei jõudis taita Inglise aurik
„Sea Number", kes sõidul Dakarift (Sene
galis) Madeirasse on surma läbi kaotanud
poole oma meeskonnast. Dakarift wäljudeS
oli pardal 24 meest. Madeirast mõõdudeS oli
juba seitse meest surnud ja wiis tuli lootu
seta seisukorras toimetada Madeiras maale.
Arwatakse, et meeskonda on nõelauud mur

waatlema ja katsuma õe läheduses. Relw
osuws laetuks. Korraga
kõlaS pauk ning õde langes nagu wälgust
rabatuna põrandale pikali.
Kohe ruttas ka kohale kogu majarahwas,
ning nüüd selgus, et kuul oli tunginud tü
tarlapsel wasakpoolsest palest sisse ja wälju
nud kuklast paremalt poolt, mille tagajärjel
pealuu kuuli wäljumiskohalt oli kohutawalt

Meriseid kokkupõrkeid
Prantsusmaal.
ETA. Pariis, S. septembril.
Kristlike ametiühingute tööliste poolt wal
lutatud prefektuurihoone ees Ckermont-Fer
randis oli eile meriseid kokkupõrkeid. Mark
stftlike ametiühingute poolehoidjad püüdsid
läbi murda kaitseliidu ahelast, et hoonest
mälja ajada kristlikke töölisi. Reil ei õue
nestunud aga tungida majja. Wõitluses said
paljud haawata.

Hollandi lroonvrintsels
kihlus.

purunenud.

Tütarlaps põrandal ei awaldanud enam
wähemaidki elumärke ning jäi üle ainult
konstateerida surma.
Traagilise sündmuse puhul jutustab õn
netu isa, et kuna ta lapsed alati on olnud
wägagi mõistlikud, siis tal ei tulnud mõt
tessegi nende eest marjata tulirelwi, ning
pealegi ta oli keelanud neid puutuda.

gised putukad.

Voodetam ilm
neljapäeval, 10. septembril.

Keskmise kiirusega idakaarte tuuli. õõsel

selgewõitu. päeval rünkpilvitus. Jahedam, eriti
öösel. Nimetamisväärseid sadusid pole oodata.

Eestis oli öösel 4—lo, täna hommikul B—ll
kraadi sooja. Elle sadas vihma.

MIkWW (KMlmtili Dõlbubt tmiiiestmnifel.

MMM tölts Monine lanne.

Aar, O. WabametS.

Kogu olemilt oli tuleohus.

Eelmiste aastate eeskujul teostas ka tänawu
EeSti KartnlikaSwatamife Khim seemnekartuli põl
dude üle waa tu jt.

Põldude tunnustamine algas 23. juulil ning

alles käesolewate ribade ilmumiseks jõuti tunnus
tamksega enam-wähem lõpule. TSö rohkuse tõttu
toimetasid tänawu kaks komisjoni põldude ülewaa
tust, üks Wirumaal ja teine komisjon teistes maa
kandades.

Wiimaseil aastail suureneb järjekindlalt eks
porditawa seemnekartuli kogus nina käsikäes sel
lega on kaswanud ka seemnekartulite kaswatajate
arw. Kui möödunud aastal kuulus tunnustamisele
liaikaudu 1000 kartulipõld», stiS tänawu on see arw

kahekordseks muutunud tõustes üle 2000>de.
Seemnekartuli kaswatajad moodustawad teatud
rajoone, kõige rohkem on arwuliselt seemnekartuli

kaswatajaid Wirumaal, eriti palju aga Kohtla,
Aõhwi ja Püssi waldades. Harjumaal leidub roh

kesti põlde Keila ja Kloostri ümbruses. Mnoamaeck
lammuwad esirinnas Lehtse ja Ambla «vallad.
LSuna-EeStlS on kõige rohkem seemnekartuli

kaswatajaid Iõgewa ja Tartu ümbruses. Teistest

Komisjon põllul seemnekartuli põldu
tunnustamas.

Mõnedes majapidamistes kaswatatakse pal

just» kartulisorte uina küllaldase hoole ja asjatund
littuse puudusel on paratamatuks nähteks sortide
segunemine. Mõnikord segunemise põhjuseks on ka
seemne algmaterjali ebapuhtus. WõSraAe fortide

maadest moodustab erandi Petserimaa, kuna seal
oi kuulunud tunnustamijele ühtegi kartulipõld».
Tänanmne kartulisaak tunnustamisel kogutud
tähelepanekute järgi näib kujunewat kõigiti rahul
dmvaks. üldiselt on loota suuremat kaaki Lõnna ja

rohkuse pärast jäi tänawu seemnekartulina tun

Harju ning osaliselt ka Wirumaal jääd jaak wäik

dest. Siin kohal lubatagu põllumeeste tähelepanu

Sesk-Eesti põldudelt, kuna Põhja-Eestis eriti
komaks.

Sooli «ühendamaks teguriks oa siw peamiselt
sademete wähesus. Reis maades kmmatawad tub
listi rohkem põua tagajärjel hilisemalt maha pan
dud kartulipõllud. Paljudes majapidamistes mõis
märgata niiskuse puudusel isegi pealiste närbumist.
Rõõmustawalt wõib märkida, et tänawu ei ole
kartulipõldude! kuigi laialdaselt lewmud lehemä

danik, milline haigus tihti meil kartulisaaki wa

hardad. Kõige warem mõis ringsõidul näha Tartu
ümbruse põldudel lehemädanik» algust. Mdiselt on
seni lehemädaniku lewikut takistanud tänawu sü»
gisene kuiw ilmastik.
Teist kartullpealsetel eyaemaid haigust on merl

tänawu samuti haruldaselt mähe. RäitekS on

neilgi sortidel wäga mähe kerget mosaiikhaiguft,
milledel eelmistel aastatel seda märgatawalt roh
kem esines.

Mõnedel põldillrel leidub mugulail wakb tmva

lisest rohkem harilikku kärna, milline kartul on

eksport seemnekartulina kõlbmatu. Rohkem oli
kärnaseid mugulaid just kewadel laudasõnnikuga
wäetatud kartulipõldtwel. Sellest hoidumiseks ou

tarwis laudasõnnil saba sügisel sisse
künda. Tänmoune sügis peaks seda wõimaldama
kõigile, kuna sunviljade koristamine toimub wara
kult ning seega sääb küllaldaselt aega sõnnikuweoks

sa künniks. Samuti suudamad warasemad sordid
kasutada paremini sügisel antud sõnnikut, kuna
nende kaswuaeg on lühike ning fmoe esimesel

poolel on harilikult mähe sademeid, mispärast

jääbki kewadel antud sõnnik osalt kasutamata.
Tanawusele kartulile on iseloomustamaks näh»

teks mugulate ebakorrapärane kuju sa idude aja
mine. Sageli esineb näiteks täiesti ümmarguse tu*
juaa ..Majesteedi" mugulaid. Idude wälsaajamine
sa samuti ebanormaalse kujuga mugulate kaswa
mwe on tingitud kestwaft sademete puudusest.
Kuna teistid seemnekartuleid eksportivad riigid

wõitlewad mitmesuguste kardetawate kartuli hai
gustega. siis on meil haiguste puudumisel peami

nustamata ligikaudu IV protf. ülesmrtud põldu

Laupäewa hilisõhtul juhtus Märjamaa waranduse wäärtuft 6000 kroonile. Ätnnt*
alewikus suurem tuleõnnetus, mis asetas tatud oli warandus ainult 750 kr. ecfi.
tõsisesse tuleohtu kogu alewiku. Maani Tegemist on õnnetu juhtumiga ja tuli V
maha põles Aleksander Kioleini ühise saanud alguse wigasest korstnast.
katuse all olem suur hoone kuurid,
saunad, laudad ja eluruumid.
XuCC sutmas THäcfa*
Tuleohtu märgati ajal, mil inimesed
wiibisid saunas. Sauna korstna lähedal oli
maal kacjase.
katuS süttinud põlema. Tuli lemiS siit
peagi kogu hoonele ja häwitas selle üheS
Märjamaa alewiku lähedal Lemmiku
seesolcwa warandusega. Sisse jäi umbes
5000 kg. heinu, ehitusmaterjali ja mitme talus surmas pull sama talu karjase Juhau
Tag u, 60 a. wana. Tagu ajas õhtul
sugust inwentari.
Suureks lõõmaks paisunud tuli teki loomad karjamaalt koju. Loomade kiuni»
tas ärewust kogu alewikus, kuna naaber panemise ajal tvmbas end laudaS pull
hoonete põlemasüttimist oli tõsiselt karta. lahti ja jooksis wälja. Tagu järgnes loo
Õnneks aga jõudis tuletõrje peagi kohale male, lähcndcs talle paljakäsi. Loom tor
ja ennastsalgawa tööga suutis tulekahju mas talle kallale, tõugates karjase maha
lokaliseerida.
ning muljudes teda sarwedega. Tagu
Kiolein hindab mahapõlenud hoone ja suri samas saadud wigastuste tagajärjel.

juhtida järgmisele asjaolule, et tulewttus soowi
tagn ainult nende pSvude tunnustamist, kus on
teata kartuli sordipuhtus ja sordi õige nimi. Kuigi

Kalureil algab sügispüük.

meoldiw ei ole sõita mitmeid kilomeetreid asjatult,
leides eest sortidesegn, kus sageli raske otsustada,
mstline fort on waltawas enamuses.

£äänecanna kaludel kolivad Saaremaale kilupüüqite.

Eeltooduga arwestades on selge, et eksport
seemnekartuli põldude tunnustamine on hätawa
jalrk, sest wöljmoeoks kõlbab maid sordipuhas kar

JCüdeva kaladpecekottdadel aastas kolm koda.

tuliseeme.

Paljudes majapidamistes on üksikud sordid

hästi eraldatud, kus selleks kasutatakse wSrwilife
mugulaga kartulisorte nagu Odenwaldi sinist ja
Herot. Wiimaseid kaswatatakse 2—3 magu näiteks

Majesteedi ja Varajase kollase wahel Nn toimi

des ei ole karta põllul sortide segunemist, kuna

wSrwilife koorega mugulad on kergesti eralda
tmvad.

Mdiselt wõib tunnustamise ringsõidul kogutud

muljete põhjal täiesti rahule jääda tänawuse
seomuekartuli kwaliteediga ning samuti loodetama
saagi sumusega.

WaraSte kartulisortide, nagu ..Jorgi hertsogi"

sa „Bmtje", koristamine on juba lõpule jõud
mas. ..Warajase kollase" koristamine on prae
gnl teoksil. Põllumehed, kes weel ei ole asunud

September toob meie arwukale kalastajatepe
reie kaasa fuffifefe püügihooaja. Praegu ollakse
ametis püügiabinõude kordaseadmisega, aga on ju
ba paisudes rannawetes suwiselt õngepüügilt üle
mindud ka wõrgupüügile. Eelolew sügisene püük
on küll üks saagirohkemaid, olenedes eeskätt siis
ki wastawa kalastuspiirkonna iseärasufist. Seal
juures aga toimub see neil kuudel, mil meresõit
on seotud kõige suuremate hädaohtudega. Tihti
purustab torm püünised, Käivitades mitme aasta
tööwaewa ja halwates mitmeks ajaks edaspidist

wa meeste mitmekodu-süsteemi peetakse suba aas

hukkasaanud kalureist.

sul hakkasid saarlased ka ise rohkem tähelepanu

ruldased need juhtumid, kus ajalehed teatawad

üheks suuremaks kalapüügikeskuseks kujuneb

eelseiswatel kuudel Saaremaa rannik. Sügisest

Teifts wõib mugulaile tekkida mustkärna, kui

kartulivõtmine hilineb.

Koristatud seemnekartul on soovitav jätta

paariks nädalaks ajutiSteSse kuhjadesse seiSma

ning alleS siis asuda selle sortimiste. KnhjaS
seiSmine on wajalik sellekS, et mugulate koor
võiks kinni tõmbuda, nii Hoidume mugulate wi
gastuStest.

jätkul tänavu.

1.649, sealhulgas 157 teiskordsele müügile määra
mist.

Oksjonilawe mahatäimine kestab

edasi. Eelkokkmvõtteil määrati 1936. aasta esi
mesel poolel oksjonile 2K9 talundit, eelmisel aastal
389.

Kui 1934. a. jagunes oksjon NemSäratub talun

dlte ano suuresti ebaühtlaselt Põhja- ja Lõuna-

Eesti wähel, on siin 1935. aastal märgata muuda
tust. P.-Eestis määrati 1935. a. müügile 500 ta

deld ning nende wõkakoormiK on riikliSude oStu

võlgade ja laenude näol sageli õige sunr, kesk
miselt 108 kr. ha kohta.
Sundmüük kuulutati välja 1935. aaStal
1259 talundile,

kuid 181 talundit müüdi tegelikult.
Oksjon jäi pidamata IV7B juhul.

meie kalapüügi tähelepanuwäärsemaid iseäraldusi.

kohta asumine kogu perekonnaga ja elamije-ole
iirisega on Lääneranna ja Saaremaa piirkonnas
ainulaadne.

põhjustavad mitmed asjaolud. Moratooriumi
kaitset kasustanud talundite arv on suhteliselt
väiksem kui mullu. See vastu on aga suure

nennd juhud, kuS määratud oksjon jäi Pidamata

nõudesnmma tasumise tõttu. Järgmiseks

suuremaks põhjuseks, mLS oksjon muudeti, on
nõudmise tagasivõtmine. Iseloomustavam aga
oksjonite mittekordamineku põhjusist on ostjate

puudumine.

1935. aaStal oksjonite juures on wähenenud
ka oksjoneil esinmud pakkujate attv.

Tunduwad muiUmtused. wõmldes 1934. aas

põhjal selgub, et 1935. a. oksjonite tulemused ei
olnud kreeditoreile rahuldan, ad. Kogusummas
said kreeditorid talundite sundmüügist wähem,
kui olid nende nõudmised.
üldse kaeti kokku eraoksjoneil talundite eest

taga. on leidnud aset talundite kreediitoride

hulgas, kelle nõudel talundid määrati 1935. aastal

oksjonile. Pankade speale Eesti Maapanga)

osatähtsus talundite oksjonil-emääramisel on wä

henenud suuresti, luna eraisikute ja -asu

tiste osatähtsus on suurenenud. Ometi koosneb
talundite liihiwõlakoormis suuremas osas panga
laenudest. Muudatused wõiksid olla osalt tingitud

lühilaenutingimusil oli mõnelgi iuhul talundile

ülesõukäiw. Eraisikute poolt talundi osjonilemää
ramme ei ole igakord tingitud otseselt antud laenu,
tagasisaamise eesmärgist, maid siin esinewad ka
päranduswahekordade korraldamise juhud.
Talundite lühiwõlgnewus on põhjustanud siiski
2 korda rohkem oksjoneid kui pikaajalaenud.

Saadaolevate andmete põhjal selguv, et

kestmiselt on eraoksjoneile määratud talundi wö

lakoormis lklt) krooni ha kohta (1334. a.
89 kr.). Eeöti Maapanga poolt okSjonUe mää

raiud talundeist on Lks kolmandik asunduStalun-

Kewadel räimepüügi-hooajal tuleb pikemaks ajaks
lahkuda külast sa peatuda Puise rannal, kust räi

püük oma hädaohtlikkuse kõrwal weel teisest kül

sest küllaltki nõudlik sundides kümneid pere
kondi endale mitme kodu asutamisele.

Need põlised mltme-kodu inimesed on

PeW- ja Pihlwajärlve

Matsalu lahe suus asuwad Ki i d e w a ramm la

lurid. See on külatäis inimest, kellel kalapüük
on ainukeseks sissetulekuallikaks, Mustandina

kalurite elujärg varaneb.

kaluriameti kõrwal. Kuna see rahwas on waba

Wõimalnsi selleks loob snwine hea teeniSWS

maaharimise sidumast mõjust ja teiseks kalasta

sisemaal.

mis-mõimalused kohapeal kogu aastaks puuduwad,
stiS ongi selge, mispärast nad omamad mitu kodu.

Wiimase paari aasta jooksul on Peipsi ja
Pihkwa järwe äärsetes kalurikülades haka
nud kalurid palju jõukamalt elama kui wa
rem. Wäga paljudes külades püstitatakse
uusi elamuid ja tehakse muid uuendusi. Ka
lurite endi seletuste järele ei anöwat küll
endiste aastatega wõrreldes kalapüüömine
suuremat tulu, pigem isegi wäiksemat, kuid
selle wastu olla aga suwine teenistus fise
maal hea igasugustel ehitus-, põllu- ja teis
tel töödel. Pealegi ei olla enam tarwis tööd
nii otsida nagu warem, sest töö otsiwat nüüd
juba neid ise.
Teatawasti rändawaö mõningatest kaluri
küladest warakewaöel kõik tööjõulises isikud
sisemaale, kus töötawad kuni hilja sügiseni.
Selle aja jooksul suudawad nad praegusel
ajal teenida palju ja sügisel koju jõudes min
nakse jälle järwele. kus püütakse ka keskmise
päewapalga wäärtuses kalu. Nii saamad ka
lurtd käesolewal ajal juba oma elamist kor
raldaöa ja kosuda.

ümbruskonna vannarahwa wäikemajapidamisele

kolimist juba augusti lõpp-päewadel ja maja

majalt jääb küla nüüd iga päewaga tühjemaks.
Nagu juba öeldud, siirdutakse uude püügikohta

terme Perega ja maja jääb walwama
ainult üksik koduhoidja, lelleks harili
kult mõni wanem inimene. Elaw kalapüügi
hooaeg on pikk ja kestab kuni ranna krnmkülma

miseni. Sellepärast ei jätku Saaremaa rannal
ajutistest ulualustest. Maid liia on Iga kaluri
perekond ehitanud korraliku maja. Need sügis

ia esimesed talwekuud kasutamist leidmad elamud

asuwad peamiselt Panga. Ninale ja Waigu ran

nikuil, need ei erineks kuidagi harilikust külast,
kui nad ei oleks umbes kakskolmandikku aastast
surnud.

Kuidas waatawad wõõraste tulekule saarla

sed ise?

Ega wahekord põliste sa hooajaliste saarlaste
wahel polegi olnud kuigi sõbralik, seda eriti wa
rematel aastatel. Saarlased püüdnud teha kõik.

Talundite sundmüükide tulemuste

saadud rahaga 69 prots. kõigist krcedi
toride nõudmisist. Mitmel kreeditoril
tuli oma nõudmiste katteks müügilemääratud

Uakwere weowoorimehei
murdulid roided.

£a&usad laad.

Raske õnnetus juhtus weowoorimehe
Karl Peeboga Rakweres. Ta wedas
K. Datriku ärisse lupja ja tahtis Tallin
na tänawcvlt talutada oma hobust lubja
koormaga hoowi. Hobune aga kohkus ta
nawalt hoowi wiiwa truubi kõminast jalge
all ning kargas järsku, kusjuures hobust
talutaw Peebo jäi wärawaiposti ja aisa
otsa wahele. Tal muljuti katki kaks pa
rempoolset roist ning sai wigastada ka
kops. Rakwere linnahaiglas tunnistati wi
gastus raskeks.

-Härra Laenuste, täna tulen juba kahe
!ütnn( nnrendat teie Tintrftc!"
-3fa juubeli puhul ei too teie lilligt?"

Kütt umllas kukkus hobune
kaewu ja hukkus.
Küti walla Aruküla põllupiöajal J. L ä l->
lil kukkus märahobune heinamaal lahtisesse
kaewu, kusjuures muröuS tal kaelaluu ja
hobune suri enne, kui ta suudeti kaemust wäl
ja tõmmata. Kahju 459 kr. Samal pallupi
dajal nõelas uss eelmisel nädalal noort säl
gu peast, mistõttu wiimaft tuleb rawiZa ja
hobust pea paistetuse tõttu wooltku abil pii
maga toita.

cc õieti tui i, et su autokummi lõh„ Sõitsin pudelist iile."
„Ja sa ei märganud seda?"
''Muidugi mitte! Pudel oli ju mehel taS<

kus!

Smlwllrud on alles lMilcst aega abielus.
Nende majavidamiskulud iilctawad aaa sisle
tuleku kaugelt.

Sellepärast ütleb Siniwiir oma naisele:
„Kulutame lliga palju raha. Peame alustama
kokkuhoidu.

talund pidada endale.

sellest, et ümberlaenustamisega wõeti pankadelt üle

talundite suuremad mõlad, millede korraldamine

Kiidewa kaluriteperekondade koduwahetamiue

Oksjoni pidamatajäämist või mittekordaminekut

lundit eelmise aasta 561 wastu. L -Eestis kaha
nes oksjonilemääratud talundite arm 1078-lt

759-le. Absoluutselt kõige enam talundeid määrati
oksjonile Tartumaal.

Kiidewa mehed olnud paremate püügiwõimaluste
lewitajateks ka saarlaste hulaas.

mepüügi-alad on lähemal. Nii näeme, et kala

etltie.ua aasta 1650 asemel. Oksjonilaine mahakäimne.

nile 1.259 talundit, neilt 144 teiSkordselt, kuna
1934. aastal oli oksjonilemääratud talundite arm

omistama merele. Kuni tänapäewani on ikkagi

Juhtub ju ka mujal kalarandades, et ajutiselt tu
leb püüdjaid ka tväljaspoolt, kuid täielik uude

JiSöduHud aastal määcati oksjonile 1250 talundit

kui ka priStawite poolt ilma kuulutamata oksjonile
määratuid, selgub, et 1935. aastal määrati oksjo

kasasa manuseks. Alles mandrilt tulejate eeÄu

Kauemat aega kartuleid maas Hoides Võimalda
me traatnssidele jattata hSmituStõõd mugulail.

lustada seemnekartulile paremat kvaliteeti.

Kiidewa kaluriteküla alaas igasügisest ümber

häSti Riigi Teatajas avaldatud kuulutiSte järgi

was end peamiselt elatas maapidamisest. Kiide

püAi. Suurte sügistormide iärai ei ole ka ha

ei ole mitte kahe-, maid isegi kolmekordne.

Mutt Miil litail

nis tunduval määral, võrreldes 1934. aastaga.

on asi kujunenud isegi wastuvidi. Nimelt on
Kiidewa kalurid juba siis harras
tanud kilupüüki Saaremaa ran
nai. kui saarlaste poolt püügiwõimalused seisid
alles täiesti kasutamata ja siinne rannarah

aegne kartulite koristamine on wajalik, et kind

tegema otstohe. Samuti tuleb asuda lähemal
ajal põldude koristamisele. Lige

«pvllumsjanäus."

WLWud kokku talundite oksjonilemääramised nii

kalameestele waadata kui saarlaste kõrwaletõr
jusatele nende kalastamiskohtadelt. Ajalooliselt

kilu P ü ü k i ei harrasta siin ainult kohapealne
ranuarahwas, waid saagirohkeks ajaks sõidab
siia kobale kümnete kaupa kalurite
perekondi ka mandrilt. See on üks

Viimase sordi kiristamisele, peaksid sellega algust

seks mureks seemnepõldude sordipuhtus.

„Majandusteadete" andmeil talundite oksjonid
näitasid 1935. aastal tagasiminekut, ning jeda kau

et mandrilt tulewaid wõistlejaid takistada. Käidi

ifefli kohut, kuid wabadus kalapüügi-õiguses
on jäänud makswusele. Oteti ei tulegi Kiidewa

Nöuandenurk.
Wastus lugejale nr. 1810. Tartu majan

dusühisusest saadud andmetel maksawad heina

niitjad järgmiselt: Deering 293 kr.. Herkules
(uus mudel) 293 kr. ja wana mudel 260 kr.,

wene heinaniitjad 230 kr.. Lanz 260 kr. ja Lanz
Slikannuga 230 kr. Mis puutub wiimaStesse. siiS

on need hiljun Tartu müügile tulnud ja nä?-

wad soliidse ehitusega olewat. Wene masina osi
on müügilt saada.

moua Siniwiir,
mina harjutan sinult suitsetamise Lra."
„sina hakkao nüüdsest peale ise habet aiama ja

nab?ülalwe °ma fSCma ka" wastas wäike
-Eile kohtasin teie abikaasat."
„Noh, mis ta teile rääkis?"
")£?. e* tõnelund suurt midagi."
"Siis ei vlnud ta minu naine!"
nc. 105,

Lhk. 4.

Jlahvaspüha £eedas.

Raamat Paide kirikust.

ETA. Kaunas, 9. sept. Kogu Leedu pühit.

ses eile rahrvuspidu Vitautas Suure kroonimise

Vütza-Wsti Kiriku ja koguduse ajalugu on ühtlasi tükike kogu Aärwamaa kirewat
ajalugu.
Neil päewil ilmub Paide cw.-lut. koguduse poolt rikastab ta ajalugu waärtuslikkude üksik Sõjad, kat?, nälg, tulekahjud ja muud wiletsu
juhatuse liikmelt Johannes Eelnurmellt asjadega.
sed on teinud Puhta töö ka arhiiwide alal. Wa
(end. Ehrenwert) raamat kiriku 150 aasta
Sellepärast wäärib juubelite puhul erilist uimad Paide kirikuraamatud on häwinud juhuZ
juubeliks, määrides laiemat tähelepanu ja olles
tähelepanu ajalooline ülewaade, mis on jääda kikult Saaremaal, kuhu üks Paide õpetaja wuZ
näiteks teistele juubilaridele ajaloolise ületvaate
toaks wäärtufeks kiirelt möödutva ühepäewase pi
nad kaasa. See jätab kahjuks lünga Paide ki
koostamisel, seda enam, et meie kirjandus sel
duswse järele. See on tähtis uurimustöö ko riku ajalukku. Selle eest on aga rikkalikult and
dukoha tundmaõppimisel, kuid ühtlasi wäärtus
alal on seni waene.
meid hilisema, rootsi ja wene aja kohta. Raa
Hariluuli tähistawad meie awalikuelu juube lik lüli meie rahtva ajaloos.
matu suureks paisumise kartusel on kahjuks pi
lid lühikest ajajärku, enamasti kuni 15-aastani,

Sellest seisukohast wäljudes tväärib tähele

sest oleme omariikluselt noor rahwas. Kahtle
mata on kirik meie wanim ja ühtlasi suurim

panu J. Eelnurme raamat, aastaid kestnud uu
rimustöä tulemus. Paide kogudus on selles

ulatub läbi terwe meie rahwa sündmusrikka ja
kirju ajaloolise minewiku. Kirikuga on tihe

armastaja ajaloo alal. kes sellele pühendanud
kõik oma tvaba aja aastate jooksul, ja seda ai

organisatsioon, mis põlwneb kaugest orduajast ja

mõttes õnnelikus olukorras, et on leidunud asja

dalt seotud olnud meie saatus, temaga on läbi
põimunud meie rahtva igapäewane elu, tahtva

nult armastusest asja wastu, lootmata ja nõud

haridus, kirjandus, kunst, keel, rahwakombed, ka

Paide wanad koltunud kirikuraamatud. Tallinna

mata selle eest tasu. Ta on tuhninud läbi kõik

lender. nädala- ja tähtpäewad, ristinimed, rah

ja Tartu arhiiwid, on hankinud andmeid eraisi

rahwa kõlblus, ilmamaade, iseloom. See side

Selle tulemusena raamat sisaldab rikkalikult
tvarem tundmata materjali Paide koguduse, lin

waluule; kirikut on suurel wiisil mõjutatud meie

kirikuga on aegade jooksul perioodiliselt kord li

henenud kord lõdwenenud; on olnud ajajärke,
kus kirik haaranud terwe rahwa elamise ja ole

mise, näit. usupuhastuse puhul, wennaste kogu
duse õitseajal jne., kuid on olnud ka ajajärke, kus
wõis tekkida arwamine, et kiriku päewad on loe

tud, näit. ratsionalismi, kommunismi ja sellele
järgnetval ajajärgul. Kirik on sellest puhastus
tulest wälja tulnud terwena, tema mõju ja side

rahwaga kestab.
Kõike seda silmas pidades kujuneb kiriku juu
bel terwe ümbruskonna juubeliks, kohaliku kiriku

ajalugu terwe ümbruskonna ajalooks. Iga

üksiku kiriku ja koguduse minewik annab tväikese

läbilõike terwe meie rahwa käekäigust, omalt

kuilt, muuseumidelt, seltsidelt.

na ja ümbruskonna ajaloost. Minewik oma pisi
asjadeski muutub elawaks, eriti osas, mis puu
tub kirikut ja kogudust. Leiame huwitawaid
andmeid kiriku üksikasjade, altari, oreli, risti

mise waagna, akende, klaasmaalide, piltide, kel
lade jm. kohta, saame ületvaate kiriku majadest,
maadest, surnuaedadest, õpetajatest, köstritest,
koolidest ja koolmeistritest, koguduse, linna ja
Mäo mõisa seiklusrikastest wahekordadest, wenes
tamise pealetungist ja wõitlusest selle wastu jm.

Kahjuks ei suuda ka parima uurija Pilk tun
gida läbi tihedast udust, mis katab kaugemat
minewikku.

Nii näit. puudntvad andmed ordu-aja kohta.

danud wälja jääma palju huwitawaid üksikasju.
Mis paigutatakse koguduse kroonikasse.

Esitatud ajalooliste tõsiasjade kaudu uuri
mustöö korrigeerib nii mõndagi ajaloolist waa
det ja meeleolu. Kirikule tehakse ränki ajaloo
lisi etteheiteid; nii mõnigi neist ei ole aluseta,
kuid ei taheta tunnustada teeneid, mis kahtle
mata on kirikul rahwa hariduse ja kaswatuse
alal. Kirikuõpetajad olid meie rahwakooli loo
jad, selle innukad ülesehitajad, suurimad wõitlc

jad weneStuse wastu, kuigi, wõib olla, oma
motiiwidel. Küll tuli siin wõidelda mõisnikega,
konwendiga, wene inspektoritega, rahwa ükskõik
susega, kuid õpetajad ei wäsinud wõitlcmast tcr

wel rindel aastate wiisi.
Meie kooliwõrk peajoontes on rajatud kiri
kuõpetajailt.

Tähelepanu tväariwad selles mõttes ka kiri

ku katsumised, kus peale usuliste teadmiste

nõuti lugemise oskust täiskaswanuilt, mis suure

tähtsusega. Et meie rahwas wene ajal oli
hiiglariigis esikohal kirjaoskuse alal, see on
suurelt osalt kiriku teene. Ja see kiriku oia
meie ajaloo raudses, kuigi kohati kurwas käi
gus, leiab walgustamist elawais wärwes celni
metatud neil päewil ilmuwas 6(1—70-lhk. raa
matus. —l.—

S. skp. walis sthtasutis „P.-Järwamaa ko

bum. keskkooli" nõukogu kooli kodumajanduse

õpetajaks pr. Tamme Tapalt ja käsitöö õpe
tajaks pr. Sterni, end. Wahi põllutöökooli
õppejõu. Eesti keele tunniandjaks maliti pr.
Pralits Amblast. Wiimane on lõpetanud
Tartu ülikooli ja tegutsenud hiljem keskkoo
lides eesti keele õpetajana. Usuõpetuse tun
niandjaks jääb kohaliku koguduse õpetaja H.
Annast. Wõõrkeeleks Võeti pikemate kaalut
luste järele inglise keel, mida hakkab õpetama
pr. Tamm.
Knna koolil esialgu pundub majapidami
ne, kaaluti Viimasel koosolekul ka selle soeta
mise Võimalusi. Juhtumisi on praegu ko
hapeal J. Douglase pärandustombule kuu
lnw talu müüa, mille sunrus umbes 42,5 ha.

Wiimane on oma hea asetuse tõttu koolile
wäga sobiw, kuid euue kui astutakse talu
ostmiseks lähemaid samme, tahetakse kuulda
asjatundjate armamifi. Majapidamise soeta
miseks loodetakse saada odawaprotsendilist
laenu.

Gamal koosolekul Võeti Vastu kooli 1337/
38. eelarwe 15.137 kr. suuruses. Kuigi kooli
töö algab tegelikult juba 1. okt., peetakse pi
dulik kooli awamisaktns järgmisel piihapäe
wal, f. o. 4. okt. Sellest wõtaksid osa ka ha
ridnsministeeriumi kõrgemad juhid pealin
uast. Lõplik aktuse kama on meel kindlaks
määramata, kuid kõigi tundemärkide järele
kujuneb 4. okt. kogu P.-Järwamaale suur

Tegewuft esialgu ei pesta otstarbekaks laiendada, waid
asutakse selle siiwendamisele.
Järwa maanoorte kongress, mis peeti
6. sept. Koerus, leidis elawat wastNkaja
noorte peres. Kogu maanoorte päew ühes
tööde näitusega kujunes küllalt wõimsaks
Järwa noorte eluawalduseks. Siin pc/qel
dus selgesti see suur ja wõimas jõud, mil»
keks on kujunemas maanoorte liikumine
maaelu tulewiku kujundamisel.
Kongressil kajastusid noorteeln mured ja
rõõmud. Noortel on tegutsemiseks üldiselt
palju tahet ja indu, kuid palju ou sageli
komistuskiwe, mis ei lase noorusjõul wa
balt woolata, waid surub selle paisu taha.
Noorte suurim mure tundub olewat juhtide
puudus. Ei leiduks nagu inimest wauemaft
pölwest. kes mõistaksid noorte muresid ja
foowe ja neile kaasa aitaksid. Tõsi. noori ju
mõistetakse ja neil on abilifigi palju, kuid
napiks kipub nagu jääma mõistmine ja hin
damine maanoorte töö osas. Maanoorte or
ganisatstoonid teewad i« kõike seda, mis tei
fedki noorte organisatsioonid, kuid neile lii
tnb meel eriline ülesanne ja töö, nimelt õp
pida ka seda, mida nõuab tulewane põllnme
he elukutse. Seda püütakse teha nii teoreeti
liselt kui ka tegelikult. Aga selles osas ongi
juhid külmaks jäänud. Seda ei peeta nagu
kuigi tähtsaks osaks noorte töös, sageli isegi
ülearuseks. Me mõistame seda külmust juh
tumudes, kui peame silmas miuewikku ja
olusid, kust tuli suur osa praegusest põllu
meeskonnast, kuid me peame ka teadma tule
wiku osa ja ülesandeid. Maanoorte töö
Järwamaal näitab kujukalt, kuidas mSiub
tegewusse õnnelik juhi walik. Kõikides
neiS noorteringides, kus juht on hlngestu
uud põllumehe kutsetundja ja hindaja, läheb
töö edukalt ja uobedasti. Mujal aga ei leia

noortetöö nagu õiget ioont, mis wäldiks
wõimalikke komistamifl. Juhtide leidmine
wõeti ka kongressil noortetöö üheks suureks
ülesandeks lähedases tulewikus.
Ringide tegewuses on muidki raskusi.
On kohti, kus noorile ei taheta lubada ruu
me, sageli isegi koolimajades! Ou enesest
selge, et seegi pole loomulik ja õige juhtumi
ne noortesse ning siin tuleb leida ümber
hinnang.

Kuid pahesid peitub tihti noortes enestes
ki, mispärast tahetakse asuda järjekindlalt
sisemise distsipliini süwendamisele. Asutakse
kõrwaldama noortetöös nii üldist ja halba
kommet hilinemist. Noored seadsid endale
ülesandeks sellest wabaneda. Mitmedki noor
teringid on sellest juba saanud üle, mitmelgi
ringil on see teostamisel. Laiadest kawatsus
test aga jääb maanoortel teostamata wäga
palju aineliste! põhjustel, Vähemalt esialgu.
Pole ju suutelised 18—14-aastased ise kuigi
suuri summasid hankima. Toetajaid on aga
seni olnud wähe. Põllutõökoda püüab feVi
siiski lahendada ja tuleb loota, et olukord
paraneb ka teistest külgedest.
Kongressil jäädi otsuse juurde, tegewnst
enam mitte palju laiendada, enne kui juba
töö küllaldaselt kõikjal süweudatud. Suurt
tuge loodetakse edaspidi ka põllumeeste kon
wentidelt. Kongressilt jäi mulje, et Järwa
maanoorte töö on küllalt kiiresti arenenud,
sest maanoorte laialdasem töö on Järwamaal
alles paar-kolm aastat wana.
Oma juhtideks Valisid noored Järwa
maanoorte ühenduse juhatusse wiis liiget
J. Luik, L. Peet, F. Niinemägi, R. Sam
mel ja R. Leetoja.

Kingi ümber Jürwamaa.

Korteriwargad pandi istnma. Neil päe
wil paigutati Paide wanglasse kaks tuntud
korteriwarast, kes tegutsesid käesolewal sü
gis-suwel Järwamaal kindla elukohata
Georg Woo ja Oskar Eisberg. Wiimane
wabaneS alles 4. skp. Wiljandi manglast, kus
istus 2-kuift karistust ametiwõimude solwa
mise pärast. Enne istuma minekut oli mees
aga warastanud Wäätfa wallaS elutsemalt
H. Raudsepalt ühed poolsaapad ja B. Hildilt
.Harva Teataja" nr. 105.

Lhk. %

Rahwamajale ehitatakse suurde nägus
trepikoda. Neil päewil alustati ehitustöid
rahwamaja juures, kus kaewatud üles prae
guse ajutise trepi ümbrus. Trepp lõhutakse
ja ta asemele ehitatakse nägus trepikoda,
milline käib üle kahe korra- Töödega loo
detakse jõuda lõpule 20. skp., mil rahwama
jas suuremaid aktust. Esialgsete kalkulatsi
oonide järele lähemad tööd kogusummas
maksma üle 500 krooni. Ehitustöid juhatab
maaarhitekt.

Politseinikkude kogu korraldab balli. Po
litseiuikkuöe kogu korraldusel toimub rah
wamajas 26- septembril kontsert-balli, kus
esineb kontserdiga laialt tuntud Tallinna po
litseiametnikkude üle 30-liikmeline orkester
kunstnik Kostabi juhatusel. Seesugune ball
korraldati ka umbes 5 aastat tagasi, mil ta
ettekannetelt õnnestus. Kuna seda loota ka

päewaks.

Maanoorte muresid io riime.

paari pastlaid. Woo on tegutsenud Wäin
järwe wallas.
10000-kroonine hoone R.-Allik«le. Weel käesolewal sügisel tahetakse wiia
katuse alla maawalitsuse teedeosakonna kor
raldusel Roosna-Allikule ehitataw JärwaJaani piirkonna teemeistri elumaja, millise
ehitustööd juba alanud. Hoone ehitamine
läheb maksma ümmarguselt 10.000 krooni.
Maja tulev kõigiti nägus ja praktiline, sisal-

Vaateakendes olid mälja pandud riigipresident
Smetona ja Vitautas Suure pildid. Kell 11 peeti
Tundmatu Sõduri haual sõjamuuseum, aias pidu
kik jumalateenistus, kuhu olid ilmunud riigipresi
dent, Valitsusliikmed, lõrnemad sõjawäelised ja
rohkearwulmc publik. Riigipresident esines pöe
wa puhul kõnega.

Kartuliwõtt alannd.
Wiimastel päemadel vn P.-lärrvamaal
algust tehtud kartulikvristamisega. Seda te
hakse peamiselt neis kohtades, kus kasivata
takse ekspordiks scemnekartuleiö. Mujal ala
takse kartuliwõtmisega mast I—l % nädalat
hiljem.
Üldiselt on saak rahuldan*.
Õnnetuste rohkus.
Aakres on esinenud sillatõõdel rohkesti õu»

netusi. Onnetusosalisteks on Alb. Määriks.

Al-der Lausing, Hugo Oöwel, Wassili Skwartsow

sa Jaan Hurt. Slõif nab on iMaonettide lüln saa

nud wigastusi. mis kuuluwad kergete liiki.

Helle nurm es on registreeritud õnnetus

Aleksander Kurstiga. Mehel on lipilõikamisei saa
nud wipaslada pahema käe sõrm.

Kirepis on esinenud wigaslus Emilie Lepi

kul. Wigastus on tekkintid riKtikheina redeli kuk

kumifel. Vigastada on saanud käsi.

Sai surma siinnipäewal.
Kongutas ini 7. skp. auto alla koh. wäikekaha

pidaja August Sammul. Mchest sõitis öösel

maanteel üle auto seitsmeliikmelise seltskonnaga

Autot juhtis Elmar Närska, kongutivne, lellel sel

loks luba Puudus. Allajäämisel Sammul oli
purjus. Saatuslikul õnnetuspäewal Sammul sai
53-aastaseks. Ta oli perekonnainimene.

Väide teateid.

MWiMiMIM Mi WW.
Kawatsufel talu ostmine. Kooli algus 1. okt», awamis
aktus 4. okt.

mälestamiseks. Kaunas oli lipuehtes. Äritu

dades peale teemeistri eluruumide ka kõrte
rid kiwipurustaia ia teehöõwli juhtidele, lao
ruumid, garaash jne., millega täidab oma
ülesande eeskujulikult.
Meeletuletuseks 1913. a. sündinud mees
kodanikele.

Et ivältida wõimalikke sekeldusi, olgu siin
kohal meeletuletuseks märgitud, et kõik 1919.
a. sündinud meeskodanikud peawad endid
laskma 3. järgu reserwäelastena arwele wõt
ta linnas politseijaoskonnas ja maal walla
walitsustes kuni 1. uo.vembrini s. a- Peale
selle tähtaja arwele wõtjad wõetakse wastu
tusele kaitsewäeteenistuse seaduse mitte täit
mises.

Takistas kohtupristawi tegewust. Alliku
wallas Aiamaa külas wõeti wastutusele Lii
na Herman. Wiimane pani kohtupristawi
eest uksed kinni, kui see tahtis surnud Ano
Käppa warandust üles kirjutada.
Muutus joobnud päi meeletuks. JärwaJaanis sattus joobnud päi märatsema Ama
lie Junsi maja hoowi! samas alewikus elu.s
- Abel Albi. kes ei leppinud isegi kaas
kodanike sõimamisega, wäid kukkus kägista
ma Amalie lunstt ja sama maja juures ehi
tustöödel wiibiwat Friedrich Meinbergi.
Mees wõetakse wastutusele.
Wahastus põlesid heinasaod. Neil päewil
süttisid põlema kaks heinasaadu Wahastus
K. Kustmanni heinamaal, millest saadud kah
ju omanik hindab 5 kroonile. Omanik ar
wab, et tule lewimises on süüdi karjapoisid,
kes läheduses teinud tuld ja küpsetanud kalu.
Poeg sõimav ema kahejalgseks koeraks!
Esna wallas Õötla asunduses elutsew Ma
rie Pööbel awalöas politseile, et tema poeg
Kaarel Palmsaar ei anna talle lepinguko
hafelt ülespidamist, watd sõimab teda selle
asemel kahejalgseks koeraks. Awaldus mär
gtti protokolli, wastutustunöetul pojal tuleb
anda wastust

Hobusele tuleb mõtta pass õigel ajal.
Neil päewil sai protokolli Kirna wallas ja
asunduses elutsew Erich Engelhardt, kes
oma hobusele, sündinud 1932. aasta juuli
kuul, wõttis passt alles 5. septembril. See
on seaduse rikkumine, kuna passt ei olnud
wõetud õigel ajal.
Kõigis korraldatakse karjapäew. Koigi
asunduse kontrollühingu korraldusel toimub
13. skp., ühingu 19-da aastapäewa puhul,
Kõigis karjapäew. Kawas on lüpstwõiftlused
ja näitlik loomade puhastamine Prandi asun
duses Kaasiku Kotkase talus. Kell 16 kõne
lewad Koigi alg- ja täienduskooli ruumes
karja osast talus agr. R. Leetoja, karja
kontrolli tähtsusest J. Masso, kuna ühin
gu tegewuseft annab ttlewaate kontrollassis
tent E. Lemendik. Hiljem jagatakse wälja
auhinnad lüpsiwõistlustel wõitnuile. Kell 21
järgneb kooswiibimine peolauas ja tantS.

seekordselt, stiS oletatawasti osawõtt kujunev

suureks.

Türilane mängis kaarte ja kakles. Türilt
pärit A. Krabi teataö politseile, et tema on
mänginud PaidcZ Pärnu tänawal nr. 11
raha peale kaarte, kusjuures kaotanud 4
krooni. Mängijate wahel tekkinud muide
tüli ja tema. Krabi, saanud peksa.
Ebamäärane hilinemine kinos. Kohalik
ku kinopublikut lisaks muudele pahedele ki
nokarralduse ja reklaami puudulikkuse kõr
wal pahandab tõsiselt asjaolu, et sellegi ain
sa seansiga, mis õhtu jooksul antakse, ei
saada kunagi alustada õigeaegselt. Eriti
imestuswäärseks kujunes aga olukord es
maspäewasel seansil, milline algusega hili-nes üle poole tunni, kusjuures muusika ase
mel demonstreeriti üsna pika aja jooksul kü
lastajaile ainult raginat. Kui tahetakse
kohapeal mõita rohkem publikut kinole, siis
tuleks pidada silmas weidigi ka publi
ku huwifid. Selles mõttes tuleks ennekõike
korraldada akendele paremad katted, mis
wõimaldawad ettekande paremat jälgimist ja
loomad olukorra, kus walgus ei riku silmiEdasi soowib publik, et kinoruumi ei lastaks
koeri ega karjuwaid sülelapsi. Samuti tu
leks kinopidaja omagi lmwidcs edaspidi alus
tada seansse weidi täpsemalt. Kui hilinemine
just tarwilik, siis tohiks olla küllalt piisaw
«akadeemiline wcerand", mitte kolmweerand
tundi, kusjuures samuti kinopidaja oma hu*
mides tuleks hoolitseda, et ettekande alguseks

heliaparaat ja waljnhääldajad oleksid korras.
Need on kinopublikult ainult tagasihoidlikud
soowid, mille täitmine ei tohiks walmistada

raskusi.

Kuna hinnad hakkawad tõusma. Teisi
päewascl turul paistis silma, et õunte hinnad
hakkawad tõuSma. Kallinenud olid isegi yle
kilised ja seest pruunistunud suweõunad, rää
kimata taliõuntest. Üldiselt kujunesid hinnad
järgmisteks: Seapekk 119 s. kg, sealiha
(praeks) 95 s> kg. sealiha (supiks) 85 s. kg
lambaliha 55—GO f. kg, loomaliha 85—60 s. kg

seapea (Wõhma) 40 s. kg, lihaworst (Wõhma)
55—100 s. kg. kanamunad 10—11 s. paar. föö

giwui 155—ioo s. kg, soolaräimed 15—25 s. kg.

heeringad 35-60 f. kg, hangid (wärsked) 60
s. kg, särjed 25 f. kg, suitsuräimed 7—lo s.
kümme, manna 45 s. kg, nisupüül 30—40 f. kg.

kruubid 26 s. kg, tangud 25 s. ka. odra jahu

(ülesõela) 28 s. kg, peakapsad 8 s. kg. hapukap

sad 13 s. kg, porgandid 10—12 s. kg, kaalikad
8 s. kg, tomatid 15—20 s. kg, sibulad 25 s. kg,
õunad 15—25 s. kg,hernekaunad 10 s. liiter,
rabarber 10 s. kg, türgioad 10 s. kg, leib (O.
Simsvni) 14 s. kg, kartulid 45—50 s. 16 kg.
Wähemaid wigastusi töö iuures. lärnxrmaa
tu.rbaühisuse turbatõõstuses iäi tõotamisel turba

laadijal Leena Kukesool käsi turbaweo rull.ku

rõõpmeilt maha jooksmisel kahe rulliku wahele.
kusjuures nillifu terawad randnilraad

kätt. Haaw ei ole raske. Wäätsa mehel Karl lii
ristol torka? samas tõõiadn- mingi terani ' oa

rema käe keskurisse sõrme haama. mis arstiabi hiline
mise tõttu ähwardas kusuneda ohtlikuks.

Linnamees harrastas rööwpüiiki. Põllu 2 elni
serv ssokir Lääts teenis protokolli sellega, et ta õõl
wastu lanväewa püüdis allamõõdukisi wähki. Wä
hid wõeti mehelt ära sa kasti tagasi wette.

Leiubüroosse on wiidud mustsas-hall wildist
mees tera hwa kaabu. leitud 8. sept. Wäike-Aia tä
nawalt maja nr. 36 hoowilt.

Wõistlusi staadionil. S/s. „lälMapoeaade" kor
raldusel peetakse pühapäewal. 13. skp. staadionil
kergejõustiku wõistlusi, kus katvas wiiewõistlus,
hoota hüpped sne. Wõistluked algawad kell 2 p. l.

Samal päewal kell 5 toimub jalqpalliwõistlus
..larwapoegade" sa lärwa-laani k. I. spordiklubi
meeskondade wahel.

Maakonna csi-wõistlused kümnewöistluses pee
takse samuti ..lärwapoegade" korraldusel Paides
26. sa 27 skp.

Tapa sõnumeid.

Draamastuudio-teatri ringreifi-etendused

Sõnale noortele

Tuletõrje ühingu pritsimaja ehitatakse tS
nawu «almis. Kuigi Tapa tuletõrje sihina

ZSrwamaal.

Spioonist.

kewadel uue pritsimaja ehitamisega alustades

kawatses tänawu ehitada malmis maid alu
mise korra, on nüüd jõutud kaugemale, kui
alul juleti loota ning kõigi eelduste järele
toimub täiesti walmisehitatud prttsimaia on
nistamine meel käesolewal aastal. Ühingu
juhtiwate tegelaste ptngutaw toö sellase suur

Tamsalus, reedel. 11. skp., Paides laupäeval, 12. skp. Ja Türil piihap., 13. skp.
NÄITLEJA JOHANNES KALJOLA 15 AASTA KUTSELISE LAVATEGE
VUSE TÄHISTAMISEKS «KOLMAS KOMPANII".

Mõnda Mirumaa rahwaiiti
kooli otstarbest ta mõttest.
shiBu mimto õppima eelolctool talwel.

tulemuse saawutamiseks on seda hinnatawam.

Kui suwsl maainimesel on tihti nii wähe aega.

et hoone ehitamist alustati täiesti ilma kaVitalita. Praegu lüüakse hoonele katust ning
lähemail päewil algab sisemine ehitustöö.
Ehituse peale on senini wälja antud umbes
6500 kr., ning töö lõpulewiimiseks läheb tar
mis meel 5000 kr. ümber. Muidugi ei suude
ta sellast suurt tööd ühe aastaga läbi wiia
ilma laenuta, mispärast teid otsiti soodusta
tud laenu hankimiseks. Linnawalitsuse poolt
lubati ühingule 2 protsendilist laenu 3000 kr.
linna korteriolude parandamise fondist, kui
otsus leiab kinnitamist. Tuletõrje liidu poolt
on lubatud 1000 kr. toetust ja Tapa majaoma
nike seltsilt 150 kr. toetuslaenu. Nii loode
takse puuduw ehttuskapital peatselt kokku
koguduse kalmistul õnnistati
nüsi wärawaid. Pühapäeva õhtul toimus
Tapa-Jakobi koguduse kalmistul uute surnu
aia wärawate õannistamine, mispuhul oli
korraldatud surnuaia-jumalateenistus hauda
dele süüdatud küünalde walgel. Esmakordselt
Tapal korraldatud õhtune kalmistu-jumala
teenistus jättis rohkearwulistle ofawõtiaile
kauni ja sügama mulje.
Linna algkooli õpetaja A. Lipping lahkub.
Neil päewil lahkub Tapalt linna algkooli õpe
taia ja end. juhataja abi Anton Lipping. kes
asub Tartu linna algkooli
Tuletõrje ühing pühitses aastapäeva. Ta
pa wab. tulet. ühingu 36. aastaväewa puhul
oli pühapäewal kell 12.30 korraldatud turu
platsil paraad, kus meeskonda tervitasid ühin
gu esimees L. Paal ja linnanõunik B. Rooba.
Samas kinnitati teenelistle tuletõrjujaile vi
öulikult rinda hoolsus- ja teenistusmärgiö.
Hoolsusmärke said: Juhan Wannas, L. Paal,
Paul Raidla, Ewald Tents, Edmund Mikkin.
Teenistusmärke said 35-a. teenistuse eest
Al. Rutt, 20-a. teen. eest Jüri Balder. 15-a.
teen. eest Johan Rooba, Roman Uuslall
ja Mart Wint, 10-a. teen. eest Jerd. Burm
ja Jaan Kaalmann. Paraadilt siirduti rong
käigus läbi linna ühingu aeda, kus pidutseti
õhtuni. Tuletõrje nädala kohaste kõnedega
esinesid aias ühingu esimees L. Paal ja abi
peamees A. Paluwee. Karbikorjandus, mida
toimetati 4 karbiga, andis sissetulekut 69.92
kr., aiapidust saadi puhast ülejääki 130 kr.
atng korjanöuslehteöega loodetakse koguda
!00 kr. ümber.
Tapal peeti laskewõiitlust.
Tapa malewkonna parimaks laskegrnpiks
Tapa kompanii.
. Pühapäewal toimusid Tapal soomusr. rüg.
lasketiirul Tapa malewkonna allüksuste wa
helised laske- ia sõjalise iseloomuga wõistlu
sed. üksiklaskureift osutus parimaks Rud.
Auleid, Tapa raudtee kompaniist, kuna üksus
test tuli esikohale Tapa kompanii.
Wintpüssidest laskmises tulid kohtadele:
küttide klassis 1) Rud. Auleid 208 s. (300 wõi
malikust, 2) Joh. Randla (Aegwiiöu ü. r.)
176 f., 8) Herbert Iõgis (Tapa komp.) 174 s.
Wäljaspool wõistlust laskis H. Noormets
207 silma. 300 mtr. laskurid: 1) Jakob Tamm
(Tapa komp.) 163 s. (200 wõimalikust), 2) Karl

Kleemeier (Raudtee komp.) 159 s.. 3) H. Pii
bor (Aegwiidu ü. r.) 155 s. Gruppidest tuli
esimeseks Tapa komp. 638 silmaga ja teiseks
NSmküla üksikr. 511 silmaga. 200 mtr. lasku
rid: 1) Harald Noormets (Tapa komp.) 85 s.
(100 wõimalikust), 2) Edg. Raus (Nõmküla
ü. r.) 80 s., 3) H. Sallon (Nõmküla ü. r.) 73 s.
Gruppidest 1) Tapa komp. 336 s., 2) Nõmküla
üksikr. 327 s.

Wäikekaltibrilisteft püssidest laskmises tu
li esimeseks R. Auleid 132 s. (150 wõimali
kust). 2. A. Wiibur (Ambla komp.) 128 s., 3)
Art. Kuulmata (Ambla komp.) 125 s. Grup
pidest 1) Tapa komp. 467 s., 2) Tapa rauöt.
komp. 443 s., 3) Ambla komp 425 s.
Sõjamäe kolmewõistluses tuli esimeseks A.

Kask (Ambla komp.) 3.80 m.. 2) H. Noormets
3.25 m.. 3) A. Wiibur 3.29 m.
Xiiri uudiseid.
Warastati 210 kanamuna. Türil elutfew
Jaan Rass teatas, et temal on puukuurist Sra
wiidud 210 kanamuna ja kaks witsaöest pu
nutud korwi. Omanik Hindab kahju 12 kr.
K 0 sendile.

ttttfi perekonnanimesid. Linna perekon
naseisuametile on tulnud järgmised nime
muutmise soowiamaldused: August Wiljamii
now Kalmu, Gustaw Jsop abik.
Tuulik, Martin Jürisson perekonnaga
Pajumäe, Elwiine Schultz tütrega
Meola, Johannes Jamps perek. Raua,
Liisa Simson Suwi, Katarina Sammal
wõtab eesnimeks Kai, Enn Gwert perek.
E w a r d i, Bernhard Uss abik. Uus,
Jaan Klimpmann abik. Koitfalu,
Hans Teller abik. Tel d r e ja Juuli
Walkenklau Wallimäe.
Kõnniteed korraldamata. Linnawalitsus
testi Paide ja Wiljandi tänawate majaomani
kele ülesandeks, et nad 1. septembriks oma
majaesised kõnniteed korda seaks, kuid nüüd
selgub, et paljud majade omanikud pole meel
oma kõnnitee osa korda seadnud, mispärast
linnawalitsus tahab uue tähtaja anda teede
kordaseadmiseks. Kes selleks ajaks weel
jalgteed oma krundi kohalt korraldanud pole,
wõetakse wastutusele.

Õnnetus faatejaama ehitustöödel. Es
maspäewa õhtupoolikul juhtus saatejaama
ehitustöödel wäike õnnetus. Üks müüri
sepp libises ülemalt saatejaamahoone tellin
gutelt kiwilaadungista alla. Õnneks sai meeS
maid põrutada ja kriimustada.
»JSrwa Teataja" nr. 105. m 8L

et waewalt saal? ajalehe läbi lugeda. siis veaks seda
rohkem taimist aega kasutama enesearendamlfeks.

Wanem põlw täiendab oma teadmisi peamised

ajakirjanduse, lühiajaliste kursuste ja loengute

kaudu, kuid noored peaks enesearendamisele pShen
dama palju rohkem aega ja tähelepanu, kasutades
selleks wastawaid koole. Olen kuulnud sageli kurt>

Mat meie noori i* õppimine läheb liig kalliks ja

wõtab Palju aega. Juhin sellepärast noorte tähe
lepanu õppeasutusele, mis minimaalse aja- ja raha

kuluga wöib rahuldada nende nõudeid. See on
põhjamaatüübiline rahwaülikool.

Meie wanem rahwaülikool Kundas. Wirumaal,
algab käesolewal sügisel oma kaheteistkümnendat

tegewusaastat. Rahwaülikool on asutatud neile
noorile, kel pole wõimalust pikemaks ajaks oma

koduse tõö juurest ära minna, ta on kool. kus

lühikese ajaga wõib omandada elus tarwismine
maid fühtnõöre ja teadmisi. Opvptus W. R. algab

l. nowembril ja kestab mai alguväewani. feega

ajal. mil maainimesel kõige rohkem

searendamiseks. Olen kokku puutunud paljude
W. Rahwaülikooli kaswandikega. Hea meele ja
uhkustundega wöib Maadelda neid noori. Tööta

het ja armastust maa wastu leidub neis kõigis.

Tean noormehi, kes waremalt isegi labaste
tustega oma aega wiitsid. kuid lühike õppeaeg W.
R-lis suutis nad ümber kaswatada, juhatas õigele

STSEEN 4-DAST PILDIST.

«Kolmas kompanii" on Andres Särevi dra
matiseering August Gailiti sõja- ja rinderomaa
nist «Isade maa". Romaani rikkalikust ainest
on dramatiseeringusse valitud lavalisemaid
kohti ja neist koostatud teatud tervik, kus
peategelasteks leitnant Paap Meeme, sõdur
Martin Ikk, kuulus «Prügide rügement" jne.
Sündmustiku käik algab «Kolmanda kompanii"

tegevusega kuski Tartu ja Valga vahel, vaen
lase tagasilöömise järgul ja areneb siit kuni
Pihkvani ja Lätisse välja. Tõsise isamaalisuse

ja kodumaa vaenlasest vabastamise motiividele

seltsib siin hulk sõdurite hulljulgeid seiklusi

ning tempe, mis ettekande teeb vägagi elavaks

ja värvirikkaks.
Lavastaja Andres Särev. Lavapildid
Pärn Raudvee. Kaastegevad Olev Eskola,
Leop. Hansen, Aado Hõimre, Aljo Juh kurn,
Joh. Kaljola, Lisl Lindau, Leo Martin, MariAnn Möldre (Mizzi Möllerj, Jaan Mürk, Roivo
Opsola, J ori Ots, Linda Paberit, Paul Ruubel,
Jaan Sammul, Arn. Sarv, Aug. Sunne ja Ruut

vanameest, kindlat, julget ja südamlikku kui
Kaljola antud vana Prügi A. Gailiti-Särevi
„Kolmandas kompaniis". See on väärikas suur
saavutus Kaljolalt 15 aasta juubeliks. Vaadake
ainult kaardimängu stseeni tule all. See on ju

päris Eesti Taras Bulba. Aga see pole veel kõik.

Võtke kuulus saunastseen ja pojapoja OssiPudsu-Kübe surm. Milline sisseelamine ja mil
line hellus ja tugevus koos. Meie kirjanduses
on raske leida midagi nii head vastavat, kui
see koht A. Gailiti ..Isade maas", ja J. Kaljola
on jälle mees, kes oma lavaloominguga an
nab väärika esituse sest laval.
J, Kaljola on 15 aasta jooksul valmistanud
palju rõõmu teatrisõpradele oma loominguga,
palju saab ta veel anda? Selleks kõike head
edaspidiseks ja palju tänu kõige hea eest.

teerajale. Ja paljud on nüüd teiste juhtijaiks.

Rahwaülikooli õpilaste hariduslik tase on wä
aa mitmesugune. Seal on 4. kl. algkooli hariduse
ga, kuid ka keskkooli lõpetanuid, w kõigil neil on
õppida. Wastawalt üldharidusele on muidugi osa
wõtt teoreetilistest tundidest. Päewane töö, see ou
waheldamisi tegelik sa teoreetiline. Rahwaülikool
on kool, mis walmistab noori otsekoheselt elule.
Noored, kes teie iie --esele leenile ülespidamist
sa tunnete, et teil on puudus haridusest, astuge

Rahwaülikooli! Kulu. wõrreldes tulu

ga. on wäike. W. Rahwaülikool asub Kundas, enmõisamajas, loodusliselt kaunis kohas ja ligiPääs sinna raudteel on kerge.

Rahwaülrkooli sõbtt.

Tarmo.

Etenduste algus igal pool kell pool 9 õhtul.
Johannes Kaljola 13 a.
lawal.
Johannes Kaljola on nooremast näitlejate*
perest neid näitlejaid, kes oma andekuse tõttu
on tõusnud meie näitlejate-pere esiritta. Joh.
Kaljola on pärit Draamastuudio teatrikooli

Draamastuudio teatri
ringreis.

esimesest lennust.

Näitleja

Viisteistkümmend aastat ei ole pikk aeg,
kuid kes meie teatrielusid tunneb, see teab,
et näitleja, kes tahab jääda truuks oma pühale
elukutsele, peab palju kannatama, paljust loo
buma ja palju ennast salgama. Enesekitsen
duse- ja loobumisrada on Kaljolagi läinud,
käies vastutusrikast ja ohakalikku lavainimese

Johannes Kaljola
15-a. kutselise lawategetvuse
tähistamiseks

Kolmas komvauii

teed.

Andres Säremi dramatiseering

Kui meie neid tavakujusid meelde tuletame,

mis J. Kaljola selle 15 aasta jooksul on loo
nud, siis meenutame küll kõigepealt Pearu
kuju Tammsaare «Tõest ja Õigusest". Kas see
ei ole J. Kaljola oma karakternäitleja andega,
kes meile nii südamelähedaseks on teinud suu
re kirjaniku Tammsaare «Tõe ja õiguse" ro
maanisarja?

Pearu saatus on kujundatud läbi Kaljola
ande, ja on eluliseks saanud laval. Või tule
tame meelde allakäinud õpetaja Voitinski osa
„Härra Mauruse I järgu koolis".
J. Kaljola on 15, aasta lavatulba juures
täiel tõusuteel, teel suurnäitlejaks meie väheses
meistrite-peres.

Kus oleme näinud sellist monumentaalse t

Tööliste puudus takistub
maaparandustöid.
Kuna käesolewal ajal kuiwa ilmastiku ta
gajürjel soodes puudub liigwesi, edenewaö
maaparandustööd hoogsalt. Senistele maa
parandajatele on lisandunud uusi ja kindlas
ti mõib loota, et wiimaste arw järgnewatel
aastatel P.-Järwamaal tõuseb mitmekorö
seks. Tuska walmistab põllupiöajaile asja
olu, et pole saada tarwilifel määral wilu
nud kraawitöölist. Samuti ei leidu kohati
õppinud turbawötjaid, mistõttu üksikud tur
vaühinguö ei suuda taita kõiki tellimisi. Et
sama äpardust ei juhtuks ka järgnema! su
wel, püütakse juba tänawu turbatöõlisi wal
mis kaubelda. See aga igakord et õnnestu,
sest wastawad on siirdunud
teistele aladele. Turbalõikus, kuigi raske,
on üks tasuwamaid tõid, kuna õppinud töö
line wõib teenida kuni 5 kr. päewas.
Karistust prefektilt.
Wiru-Järwa prefekt karistas Sark Jaa
ui pg. Jüristod, elukoht Wäätsa wallas ja
asunduses ja Aleksander Johani pg. Paal
derg'i, elukoht Mäo wallas, Mündi asundu
ses 30 krooniga wõi 13 paewase arestiga
selle eest, et nemad LI. augustil s. a. Paides
restoran „Estika" ruumes joobnud olekus
lärmitsestd, laulsid, kisasid ja karjusid, polit
seikordniku korralekutsumise jätsid tähelepa
«emata ning hakkasid weel rohkem lärmama,
millega rikkusid awalikku korda ja rahu.

õppetöö Uinutina Rahuaülikoolis algab
1. now. f. a. ja kestab 1. maini 1937. a. Wastn wõe
takse õpilasi mõlemast soost, algkooli wõl wastawa ko
dufe haridusega. Manuse alammäär 16 aastat. Soo
lis õpetatakse üld-, eri- ia oskusaineid. Õppekawad
saadetakse foomisatele tasuta. Muude ainete hulgas
õpetatakse Rahwaülikoolis kõneoskust, seltside ia ühin
gnte asjaajamist, õpiringide teooriat ja praktikat, soo
wijatele antakse juhatust muusikas, korraldatakse eri
kursusi näitekunsti, rahwatantsude j. m. aladel. Õpi
lased elawad koos õpetajatega iihise perena. Korter ja
ülespidamine maksab Kr. 13. kuus. Tasumine kuu
miisi. Õpilasi registreerib ja annab lähemaid seletusi
kooli kohta koolijuhataja. Aadress: Kunda.
Koolijuhatus.

4 traanises (5 pildis) Aug.
Gailiti romaani „Jsade maa"
järgi. Lawastaja AndreS
Särew. Lawapildid Pärn
Raudwee.

Tamlaws.
reedel. 11. septembril s. a.

Paides.
laupäewal, 12. septembril s. a.

Türil.
pühapäewal. 13. sept. s. o.

Algus lell 8.30 õhtul.
Wajatakse korralikku ausat

Viru poes, Kahala killas äri

tmiA.

lõpetamise puhul
kes ka aastast last armastab.
Nigoli puiestee 30. Tapal.

odalv lvöljamüük

Walgma - Padula

hinnaalandus 10—50 %.
M. Pruuli, Järma-Kahala.

lveeühilu»
annab 13. septembril 1936. a.

kell 11 homm. härra J. Tõnis
soni juures. Kriiletvälja külas.

OISISN IxapSvv

Mao tvallas wähempakkumisel
tvälja

nisu, ru&fteid.
otwi ia ftoeru
kõrgema päewahinnaga. Nisu ostan riigiwiljamono
põli hinna ja tingimustega.

iõe MenduslõSd
Walgma-Padula jõe algosas.
alates Paide jõest umbes 80
zoolswa meetri pikkuselt, mil
les on töö suurus 225 kant
meetrit Lähemaid teateid saab

UlUolailu K. Porkmann
Tapal, Ambla mnt. 8 shra Ebroki majas, tnru ääresj.

juhatuse liikme M. Adamsoni
käest Walgma külas. Mäo
wallas.
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