CBim 10 Külge.
üksiknumber 6 senti
Slmub z roröa nitöalas.

Otsite eluseltsilist

Pühapäewal. teisipäewal lo reedel
postiga 50 senti kuus.

Maa Hääl

Toimetus sa talitus Pikk tn. 54/58. Tallinn.

ja kohast inimest, kellega abielluda,
siis kuulutage „Maa Hääles". Seda
lehte loewad kõik maal ja peagi on
soowitud elukaaslane leitud. „Maa
.Hääles" kuulutamine on odaw: iga
sõna tuleb 4 ja pealkiri 15 senti.

Telefonid: toimetus 449-85 ja 449-89, talitus 449-84,
tellimised 449-86, kuulutused 449-87.

rahas ühes käsikirjaga meie talitusse,

Kes telliwad „Maa Hääle" wähemall 3 kuu peale,
saamad „Perekonnalehe" poole hinnaga, s. o. 25 sen

diga kuus Tellimisi wõtawad wastu kõik põskiasutused. Aadressi muutmine 25 senti.

Maarahwa ajaleht
Nr. 125 (447).

Tallinn, Pikk 5-1-56.

Toimetuse kõnetunnid kella 10—12, talitul
awatud kella B—l 7.

Reedel» 25. oktoobril. 1935. a. 3. aastakäik.

Kuulutuse hind saata postmarkides wõi

Raamatuaasta praktilisim ja kauneim leos.
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MESINDUSE
hdm?c:
KÄSIRAAMAT

3 köites
ilmub hoopis suuremana ja täielikumana

kui alul välja kuulutatud, kuigi hind
Maitsekas peakate.
Peaministri asetäitja
R. Eenpalu

Atlgiwanem A. Päts
käis täna hommikupoolel linnaagro
noomi Wiirsoo saatel waatamas Õis
maa raba, mis Tallinna linna poolt
on wälja antud asunduskruntideks.
Rabas käib juba asundamistöö. Riigi
wanem tundis huwi tööde käigu was
tu ja tutwus üksikasjalikult sealse olu
korraga.

sõidab pühapäewaks, 27. okt., Rõugesse ja
Wõrrn. Isamaaliidu Rõuge kihelkonna osa
konnad ja seltskondlikud organisatsioonid
korraldawad pühapäewal Rõuge kihelkonna
rahwuspäewa. Sel puhul peetakse Rõuges
pühapäewa hommikupoolel wabaõhuaktus,
kus kõnega esineb peaministri asetäitja K
Ecnpalu.
Samal päewal Mõrus on raamatu-aasta
juiibelialtus kell 4 p. l. „Kandles". Aktus»!

kõneleb peaministri asetäitja K. Eenpalu

jääb endiseks: 15 vihku (5 vihku köites)
sisaldavad kokku üle 1800 lk (esialgselt

väljakuulutatud 1700 asemel), umbes
1400 pilti, kaarti ja plaani (väljakuulu
tatud 1000 asemel), neist 42 mitmevärvi
list tahvlit ärilehtedel.

Esimesed 2 köidet

Peatoimetaja:
J PORT
Kaastöölised:
K. Hinno
O. Kramer

E. Lepik
L. Lepik

A. Mätlik

A. Prima

sisaldavad iilevaa te
aianduse ajaloolisest arengust, taime

ehitusest ja elust, maaharimisest ja väe
tamisest, kasvuhoonetest, lavadest, keld

ritest, aiatööriistadest, puukoolist, vilja
puuaiast, marjaaiast, köögiviljaaiast,

G. Randmaa
E. Roots
A. Siimon
J. Soo
V. Sorma
K. Zolk

koduveini valmistamisest, hoidistest, aia
saaduste turustamisest, taimehaigustest,

taimekaitse tõrjevahenditest ja toalille
dest.

Terve teos valmib lähema 2-3 kuu jooksul.
EELTELLIJAILE SOODUSTATUD HINNAD:
Kohemaksetavas rahas:
Vihkudes

kuni 5.

* 25. XI 1935
„ 25. XII 1935

Kr. 25. Kr. 34.
Kr. 27. Kr. 36.
Kr. 30. Kr. 39.

„ 25.
„ 25.

Kr. 36. Kr. 45.

XI 19*35

I 1936

II 1936

Kr. 33.

Järelmaksuga:

Köites

Kr. 42.

Vihkudes

kuni 5.

.. 25.
* 25.

Köites
XI 1935Kr. 30. 3 osas ä Kr. 10.— Kr.
39.— 3 osas ä Kr. t 3.XI 1935
Kr. 33. 3 osas ä Kr. 11.—
Kr. 42. 3 osas ä Kr. 14.XII 1935 Kr. 36.— 3 osas ä Kr. 12. Kr. 45.— 3 osas ä Kr. 15.-

Iga osamaksu tasumisel saab tellija kätte 5 vihku (1 köite). Köited on nahk
seljaga, kullaga trükitud, rohelises kalinguris mitmevärvilise eespaberiga.

„Tegel. aiand, ja mesind. käsir." vihke ja köiteid iiksiknit müügile ei lasta.

Eeltellijatele saadab kirjastus raamatud kätte omal kulul.

LOODUS

l«

tv
Posti jooksev arve nr. 2055.

Tallinnale ja Tartule kindel ehituskawa.
Linnawalitsustele ja teeõeministeeriumile antakse suuremad õigused.
Vastaw feaüuseelnöu efitatuö majaomanikkuüe kojale ja linnawalttsustele
seisukoha wõtmisels.

SPoUumekedt
OSTAME hooajal
suuremal hulgal häid
kuivatatud kaetu,

Aegaviija ja otvi
makstes kõrgemat päevahinda.
(põCCumafandu»£ik Mv&ftulifaub
-ESTONIA"
Jaani tänav 6, Tallinn.
Kaubanduse osakonna telefon 446-06.

krunte ja maa-alasid, mis rikuwad
linna üldilmet ja jätawad südalinnale
alewi mulje.
Päewakorras olema seadusega tahe
takse anda tõuget Tallinna ja Tartu
südalinnade Väljaarendamisele ja aja
lahastamisele. Ühtlasi peab uus sea
dus andma Võimaluse ainult tule
kindla materjali tarwitamise südalin
tutwunemiseks ja seisukohtade awalda na ehituste juures.
Tallinna ja Tartu linnade Välja
miseks Tallinna ja Tartu linnawalit
süstele ja majaomanike kojale, kus ehitamiseks tahetakse uue seadusega
juures on palutud anda mõlema lin anda linnawalitsustele kui ka teedemi
namalitsuse seisukohad õige pea. Kui nisteeriumile senisest suuremad õigused
gi seaduse ellumiimise küsimus on tun ja Volitused. Nii näiteks tahetakse
nistatud kiireks, ei pea linnawalitfu anda Võõrandamise Võimalus süda
sed kuuldawasti wõimalikuks sellist linna rajoonides asuwate ehituskrun
laiaulatuslist seaduse eelnõu waadata tide kohta, millede omanikud ei asu
läbi kiires korras ja loovamad seda oma ehituskrundi ehistamisele teatud
aja kestel. Selle õiguse kasutuseleteha alles paari kuu kestel.
Võtmiseks määratakse linnad rajooni
Jseseiswuse aastail on meie linnade desse,
Ühenduses sellega tahetakse fikseeri
ehituspoliitika kaldunud südalinnadest
linnaäärtele. Eriti märgataw on da kõneallolewa seadusega ehitnska
Raadio wmkib Wöituöest
linnade kaswamine linnaäärte arwel made, hoonestamise, ehitusplaanide Rooma suurematel platsidel ja ka teistes
olnud aga Tallinnas ja Tartus, kus innitamise ja paljud teised sellega seo Itaalia linnades on üles pandud hiigla
on tekkinud juure täiesti uued linna >s olewad küsimused.
raadio «valjuhääldajad, mille kaudu rah
male teatatakse «värskemaid sõjauudiseid
osad. Samal ajal on seisnud aga sü
Aafrikast. Wõidu teateid kuuldakse aga
PEREKONNALEHT _
dalinnad peaaegu samas olukorras,
«vähe ja harwa. Pildil üks sarnane
nagu nad olid wabariigi algupäewist
| peletab igavuse j
«valjuhääldaja Roomas Piazza del Popolo
peale. Sellest tingituna esineb eriti
«väljakul.
Tallinna südalinnas wäljaehistamata

Teedeministeeriumi! on wäljatöö
tamifel seaduse eelnõu, millega tahe
takse määrata kindlaks meie suurema
te linnade, Tallinna ja Tartu edaspi
dised arenemise sihtjooned. Wasta
walt sellele kannab wäljatöötamisel
olem seadus nimetust: „Tallinna ja
Tartu linnade Väljaehitamise sea
dus." Seaduse kawandid on esitatud

Raadio

Põllumajandusturg

SPORT
Pühapäewal, 27. oktoobril

Põllumees saad piimast kõrgemat hinöa.

Tallinn-Lasnamäe ja Tartu. 8.30 Ära

tusmäng. 8.35 wöimlemine. 9.05 hommik

Tallinnas piimaliitri hinnaks kuni 16 senti.
Piimahinna tõus jätkub. Piima senti ja pudelites 14 senti liiter. Kuna
hinna tõusu põhjustajaks on Lõusew tawaliselt karjapidajad otse kauplus
wõihind kui ka piimatoodangu wähe tele müües saawad 1 sendi wõrra wä
nemine, mis tingitud sügisesest ilmas hem kui piimatööstused, siis peaks ka
tikust- Waatamata sellele, et ilmad on käesolewal nädalal piimahind weel
wiimastel päewadel külmad, tuulised weidi tõusma.
ja wihmased, püütakse loomi wäljas
Teistes linnades makseti wäikemüü
karjataba, mis aga mõjub wähenda- gil 1. waliku rõõskpiimast Tartus 12
Walt toodangule.
—lB senti (pudelites), Rakweres 10
Piimahindadeks noteeriti möödu senti, Narwas 11 senti, Pärnus 11,
nud nädala eest: 1. waliku piim: pii Walgas B—9 senti, Rakweres 8 senti,
makauplustele 11 senti ja piimatöös Kuressaares 8 senti ja Wõrus B—9
tustele 9—lo senti. 2. waliku rõõsk senti liitrist. Nagu toodud andmetest
piim: piimakauplustele 9—lo senti näha, tõusis möödunud nädalal pii
ja piimatööstustele 8 senti.
mahind ka suuremas osas teistes lin
Nagu näha ülaltoodud andmetest, nades.
on eriti tugewalt tõusnud piimahind
Piimahinna tõstmisega on tahetud
piimatööstustele müügil. Nii tõus 1. ühtlustada wõi ja piimahinna wahetwaliku piimalt I—2 senti ja 2. wali Wõrreldes suwiste hindadega, on wõi
ku piimalt —1 senti.
hind tõusnud 120 sendilt 171 sendile,
Wastawalt sellele, et piimatööstu s. o. 40 protsenti. Piimahind on selle
sed maksawad karjapidajatele kõrgemat aja jooksul tõusnud waid 25 prots.
hinda, on nad tõstnud ka piimahindu, 8 sendilt 10-le sendile liiter. Et wõi
millega nad piima edasi müüwad pii hinna tõusule enam-wähem järele
makauplustele. Alates 21. skp. maksab jõuda, tõsteti lahtise piima hinda 11
1. waliku laht. piim kauplustes wäike sendile liiter, seega oleks piimahinna
müügil 15 s. ja pudelites 17 s. liiter. tõus ka juba 37—38 prots. ja wastab
2. waliku piim lahtistes nõudes 12 pea wõihinna tõusule.
Eesti wõid müüdi läti wõi pähe.

kontsert heliplaatidelt. 9.55 jumalateenistus

«uldmedal laskurmees
konnale.
Tallinna spordiajakirjanike klubi oma
kuldmedali istungil neljapäewal kaub.-

E. apostliku-usu Jssanda-Muutmise peakiri
kust. Teenistust peab ülempreester Uusna.
(Ainult Tallinn). Lõpuks heliplaate. 10.00
jumalateenistus E. apostliku-usu Jüri kiri tööstuskoja ruumes määras kõrgeima sport»
kust. Teenistust peab ülempreester Kolla liku auhinna hooaja parima jaanmtuse eest
(ainult Tartu). 12.30 põltutööministeeriu Eesti laskurmeeskonnale.

mi nõunik mag. agr. A. Muuga: kartulite

Istungist wõttis osa enamik meie spordi
kasutamisest loomasöödana tänawu. 13.00 ajakirjanikest ja kehakultuuri juhtiwatest te
põllumajanduslikke teateid. 13.10—14.00
gelastest. Laskurliidu esindajana wiibis is
lõunane kontsert heliplaatidelt. 17.15 heli
plaate ja reklaami. 17.30 tantsumuusikat he tungil ka liidu esimees minister O. Stern
beck, kes sõnawõtmistel rõhutas meie lasku

liplaatidelt. 18.15 päewauudiseid. 18.30
ajanäitaja-õiendus. 18.31 ilmateade (üle rite suurt tööd Rooma wõistlustel. Kuld
kanne Tartust). 18.35. A. Dworaki helitöid medali andmist laskureile pooldasid ka mit
heliplaatidelt. 19.05 „Waba Maa" peatoi med sporditegelased teistelt aladelt.
metaja Ed. Laaman: Meie põhiseaduse kriis.

6. loeng: Uus Põhiseadus. 19.35 awalik

raadioõhtu «Estonia" sinises saalis. Esine
wad: Riigi ringhäälingu orkester Raimund

Kulli juhatusel, Ida Aaw-Loo (sopran),
Karl Ots (tenor), Hugo Schüts (wiiul),
Joan Lehmus (akkordeon), Mizzi Möller,
Hugo Laur ja Felix Moor (retsitaatorid)

Teine kuldmedali kindlaim kandidaat

kuulitõukemeister Arnold Wiidittg ei leid
nud poolehoidu. Hääletamisel said laskurid

poolthääli 18, A. Wiiding ainult 3. Istun

gil oli kõne all ka kahe kuldmedali määra
mine, kuid lõpuks jäädi selle juuee, et an
takse wälja ainult üks medal, nagu «are

Raitseliiöu suusapiiewad
ZVSrus.

AaaüionSltus awati.
Reedel kell 12 päewal awati Tallin

üleriiklikud kaitseliidu suusawõistlnsed pee

takse eelolewal talwel Mõrus. Tähtpilewa»

deks on määratud 23. ta 23. weebruar.

tõotzyb kujuneda Väljapanekute arwult Suusamöistlustele kaitseliidu peastaap kut
ligemale poole suuremaks läinudaastasest.

Näituse awas teedeminister O. Stern

bek lühikese kõnega. Pikema kõne pidas di
rektor Keller.

klassile on nähtud ette 4xlv klm. teatesuu»
satamine, milles wõetakse arwesse iga mehe
indiwiduaalaeg. Naiskodukaitse,a noorkot.
kad wõiftlewad 4. klm. distantsil. Manade
klassis on kamas 10 klm. suusatamine.

Maakondlikud raske
jõustiku esiwSistlusod
päowakorral.
Eesti raskejõustiku liidu juhtiwates riNg
kandades on kaalutud maakondlikkude raske

jõustiku esiwõistluste pidamiste küsimust.
Need kawatsetakse wiia läbi ühtlase kamaga
ja on mõeldud jatkuna äsjalõppenud üleriik

likele mängudele. Järgmised raskeioustiku
mängud kawatsetakse pidada 1939. aastal
Tallinnas.

Eesti ei «võta oja Eu
roopa efiMSistlustest
tSstmises.

matelgi aastatel.

jne. Lõpuks kuni kella 23.00 tantsumuusikat
heliplaatidelt.

na Börsisaalis raadioasjanduse näitus, mis

kujuneb õige tugemaks. Woistlus toimub
Haanja mägimaastiku põhjapoolses osas.
Kaitseliidu suusapäewade peaalaks on sa
30 klm. suusatamine iildklassile. Algazate

sub ka paremad Soome, Poola ta Litti kait
seliidu suusatajad, miv» tõttu konkurents

Kogusummas esineb raadionäitusel 23
wäljapanijat. Kodumaa raadiotööstuse alal
esineb uudisena kaks tööstust raadiokon
densaatoritega, mida on hakatud sobimas

Nagu nüüd selgunud, ei wõta Eesti osa
Pariisis 9 —lO. nowembrini peetawatst Eu
roopa esiwõistlustest tõstmises. Raskejoustt

ku liidu juhatus põhjendab ärazaannst sel
lega. et meie tõstjad pn praegu nõrgas wor

mis ja ei pääseks Pariisi Võistlustel au
hinnale.

Meelespea

kwaliteedis walmistama meil kodumaal.
Siiamaani toodi kondensaatoreid sisse wä
Maa Hääle" tellimist 1. nowemb mõisast maakoht „Remmelga nr. A-58",
lismaalt, kuid kodumaa tööstuse spetsiali
rist
põhjustawad muuseas kaks asjaolu: suurusega 9,13 ha, on oksjonile hinnatud
seerudes sellel alal, wõib loota, et kaob
1. nowembrist alates hakkab Maa Hääles" 800 krooni.
ka wajadus selle artikli sissewedamiseks.
Mihkel Partwe! pärandusetombu päralt
Uudisena esinewad näitusel ka suured ilmuma uus sündmusrohke jutustus, ui
massiwaljuhnäldajad, mis Berliini raadio
olew, Wirumaal Salla wallas, eraldatud
KALENDER

Uuidas wöi hinna kindlustamise fond jäi ilma
.18,000 kroonist.
Hiljuti ilmus meie lehes sõnum meie jeldatud wõimüügiga kahju umbes 18.000
eksportwõi müügi üle waheltsobitajate krooni, milline summa tuleb süüdlastel

kaudu. Nagu nüüd täiendawalt kuuleme,
on sel teel Saksasse müüdud wäljaspool
kontingenti 1250 tünni wõid; müüjateks
on osutunud mõned meie erakapitaliga ja
üks ühistegelisel alusel töötawaid wõieksPortööre. Wõi on müüdud taanlasele Ed

gar Holmile, kes selle omakorda Saksa
riiklikule Reichstellele

edasi müünud läti wõi pähe. Teatawasti
Ecsti-Saksa wahelise lepingu Põhjal mak
sab Rcichstelle temale müüdud eesti wõi
Pealt meie wõihinna kindlustamise fondi
heaks tagasi 27,4 senti wöi kilolt, millisest
fondist wõihindade langemisel alla teatud

normi põllupidajate wõile juure makse

takse. Läti wõilt Rcichstelle aga mingisu

eksportööridel tasuda wõihinna fondile.

Edaspidi astub ministeerium kindlaid

samme, et selliseid kõrwalekaldumisi prae
gusest nrüügikorraldusest enam ette ei tule.

Perenaise
nurk

näitusel esinesid suure eduga.

kus läänes". Teiseks uudiseks «maldame
Eesti ja Vene ringhäö
nowembri algul talu elektrijaama ehita
lingus algawaö koostöös
miskirjelduse,milles jõuallikaks petrooleumi
ETA. (Tass.) Eesti riikliku ring mootor. Sellekohase kirjelduse koostab ins.
häälingu direktor Olbrei külastas J. Lutsar. Mootorelektrljaama ehituskirjel
Nõukogude Liidu raadiokomitee esi dusele järgneb tuulerootori ehita
meest Kershentsewit, kellega temal oli miskirjeldus.
pikem kõnelus raadioprogrammide wa 28. oktoobril kell 10 hommikul müüakse
hetamisest ja Nõukogude Liidu ring awalikul enampakkumisel Rakwere ring

häälingute korraldusest.

Lambanahkne kasukas
lapsele.

Direktor Olbrei tähendas muuseas,
et Eesti ringhäälingu kuulajad tunne
wad suurt huwi Nõukogude heliloojate
teostele, mida Eestis sagedasti kuula
tawat raadios.

gust tagasimaksu ei arwesta, seal wõi hind

läheb terwes ulatuses eksportijale. Selle
tõttu oli meie eksportööridel wäljaspool
kontingenti wõid müüa wäga soodus, kuna

waheraha, mis Reichstelle kaudu müües
anti wõihinna kindlustamise fondile, läks
nüüd suuremalt jaolt eksportööride ja wa
hetttauplcja tasku, üldse on eksportöörid
20 saksa penni (umbes 26—27 eesti senti)
wõikilost rohkem teeninud, kui Reichstelle

Põllumehele
kasulik teada

kaudu müües, kuna tootjale ainult 7,5

penni (umbes 10 senti) wõist enam anti.

Ilma jäi aga täieliselt oma osast meie

„Majjandusteated" nr. 42 awaldab agr.

A. Jr s i kirjutise piima tootmisolude üle
Tallinna ja Nõmme ümbruses. Kirjutist

wõihindade kindlustamise fond, kust ras
ketel päewadel põllumeestele wõile juure

kokku mõttes selgub, et wiimase Vk aasta
jooksul Tallinna ja Nõmme ümbruses paran
dati toitluspiima tootmisolusid tunduwalt.
Kontvollialuste lüpsilehmade arm on tõus
nud enam kui kahekordseks, jõudes 38,2
portsendini lehmade üldarwust. Wärske ja
maitsma toitluspiima saamiseks on soeta

maksti.

Nagu kuuleme majandusministeeriumist,

on mainitud wõitehing sündinud minis
äierimni teadmata ja wäljaspool seni

maksnud wõimüügi korda. Kuna selline

äriajamine wSiga on rahwamajandusli

Gksportlammaste
noteering lSdwenes
2 sendi wSrra kg-lt.
Põhjapõdra liha surub hinnad alla.
Eksporditama wärske lambaliha hinnaks

rema! hulgal jääd, wõrreldes 1934. a. su
wega. skäesolewal aastal teostati esma
kordselt laiaulatuslikult piimatootmisel te
gelewate isikute terwishoiulist kontrolli.

logramm. Eelmise nädala noteering oli
2 sendi mõrra kilolt kõrgem. Hinnalanguse
põhjustajaks peetakse hindade lödwenemist

Rootsi turul, kuna seal oktoobri lõpul ja

nowembri alul turule ilmub põhjapõdra
liha, mis lambaliha hinna alla surub.
Eluskaalu hinnaks headuse järele franko
saatejaam noteeriti 29—34 senti kilogram
mi kohta.

Nädala jooksul eksporditi lambaliha
Rootsi 12.000 kilo.

August Sandbergi päralt olem, Wiru

Rudolf Riisi päralt olew, Wirumaal
Maidla wallas, eraldatud Maidla mõisast
talukoht. „Raja nr. 56", suurusega 32 tii
nu 1290 ruutsülda, mis oksjonil müügiks
hinnatud 500 krooni.

Aliide Kala päralt olew, Wirumaal
Peetri wallas, talukoha „Tamme nr. 16"
mõtteline V? osa. Terwe koht suurusega

65 tiinu 1600 rts. See mõtteline osa on
oksjonile hinnatud 1000 krooni.

Woldemar Timuski päralt olew, Wiru

krooni.

Paulus Tarka päralt olcw, Wirumaal
Wohnja wallas, eraldatud Wohnja mõisast
maakoht „Mägedi nr. A-104", suurusega
21,73 ha, on müügiks hinnatud 750 krooni.

kate ostuhooajaks". Kokkuwvttes tõuwasikate

All: lõiked lambanahksele kasukale: 1

ostu tuleb pidada praegu, kus meil waja
kiiresti tõukarjadeni jõuda, maga tähtsaks
karjaparanduse abinõuks, kuid sellega ei

Kerge ja soe lambanahkne kasukas on tohi liialdada ega seda üle hinnata. Alali
lapsele otstarbekohaseks talwerõiwaks. Seda ne tõuwasikate ost tuleb küllalt kulukas ja
oskab lõike järele iga ema kodusel wiisil ainult tõuwasikaid ostes ei saawutata päris
walmistada. Linnas on häid nahaparki head karja, sest ostetud wasikaid on tihti
said, keda tuleb paluda nahad nii puhtalt raske kohandada oma majapidamise olude
ja walgelt kui wähegi wõimalik tagasi anda.

Weidikene õmblemist ja meil ongi oma
kodusest materjalist tore kasukas .

Juuresolewa joonise järele walmistame
lõike, mille järele lõikame terawate kääride

suurusega 10,39 ha, on oksjonile hinnatud
1.300 krooni.

Nigulas Ertseni päralt olew Wirumaal,
Pada wallas Samma asunduses, maakoht
„Aasa nr. A-14", suurusega 14,07 ha, on
oksjonil müügiks hinnatud 3.900 krooni.

Heinrich Kutti päralt olew, Wirumaal
Rakwere wallas. eraldatud Kloodi mõisast
maakoht „Rcbasemäe nr. 2", suurusega 40

tiinu 80 rts., ott oksjonil müügiks hinna
tud 18.000 kr.

30. oktoobril kell 148 õhtul kõneleb ring

häälingus põllutööministeeriumi maatu
lundusebüroo juhataja A. Käbin teemal:

põllumajandussaaduste turgude seisu
kord"

maal Kohtla wallas, Kohtla mõisast eralda
tud ehituskrunt nr. A-85, suurusega 0,90
hektaari, mis oksjonile hinnatud 2000 kr.

Põllutöökoja ajakiri „Põllumajandus"
Juhan Õuna päralt olcw, Wirumaal
nr. 41 awaldab mag. agr. A. Muuga ar Wohnja
wallas eraldatud Tõdwa-Kõnnu
tikli,
mille
pealkirjaks
„Algawaks
tõuwasi
Pildil ülal: malmiskasuka eestwaade.
mõisast maakoht „Allemäe nr. A-31", suu

headuse järele Tallinna tapamajades no ga wastawad nahaosad wälja. Need õm
teeriti kesknädalal, 23. skp. 70—80 senti ki

suurusega 8,88 ha. Tähendatud kinniswara
on oksjonile hinnatud 500 krooni.

kasutati 1935. a. suwel ligi kolm koroa suu

2 esitiikk; 3 krae; 4 ma
sustati mahendada 200 tunni mõr seljaosa;
rukas,
5 mansett; 6 tasku.
ra ja Londoni minewat saadetist 1200 tün
põhjuseks on wõi wähesus sügiskuudel.

Juhan Riimasti pärandustombu Päralt
olem, Wirumaal, Järwe wallas eraldatud
Kukruse mõisast maakoht „Karja nr. 22",

dajatel. Piima jahutamisel ja hoidmisel

Wõi saadetised wähe
newad.

nilt KOO tünnile. Saadetiste «ühendamise

konnakohtu saalis järgmised kinniswarad:

maal Mäetaguse wallas, eraldatud Kiikla
tud eri piimajahutus- ja -hoiuruume, mis mõisast maakoht „Konsuli nr. A-80", suu
kasutada 45 prots. kontrollialustel karjapi rusega 0,35 ha, on müügiks hinnatud 100

kult kahjulik, siis tuleb asjaosalistel eks
portööridel tasuda wastawad kahjud. Wõi
hinna kindlustamise fond on saanud kir-

23, oktoobril, wõieksportööride istungil,
otsustasid eksportöörid laadida Saksasse
käesolewal nädalal wõid ainult poole kon
tingendi määrast; Pöhja-Jnglismaale saa
detawat sunduslikku normi 2000 tünni ot

melt Max Brändi seiklusromaan «Kulla
jälil", mille sündmustik areneb «metsi Käru mõisast maakoht „Pällo nr. A-24",

le. Ka ei müüda päris häid wasikaid kunagi
wõõraZtele, waid need jäetakse omale kas
wama. Hea ja jõudluswõimsa tõukarja saa
miseks jääb seepärast sihi- ja plaanikindel
tõuaretustöö karjakontroll- ja pulliühingute
kaudu esikohale. Töuwasikad aitawad seda
tööd kiirendada ja sellest seisukohast tuleb
tõuwasikate soetamist ka algawal hooajal

meldakse kokku mantli wälispidiselt küljelt,
s. o. naha siledalt poolelt. Õmbluse puhas
tamiseks õmbleme esmalt pahemalt pare käsitleda.
Kodulindude tapmisest kirjutab linnukas
male paksu sinise pärllõngaga rea pisteid,
siis tagasi samuti punase lõngaga. Sel moel watuse konsulent R. P a gl a n d. Kirjutise
saame ristpistete rea. Wäikese krae ja maru autor käsitab järgmisi küsimusi; tapmiseks
kapealsed õmbleme naha karmusest poolest. ettöwalmistamine, tapmine, sisikonna wäl
Aärõmblused tikime nööpaugu pistes pu jawõtmine, wormimine ja pakkimine.
nafe pärllõugaga, samuti masinaga peale
Agr. A. Ruderströmi kirjutise peal
õmmeldud tasku. Eriti tugemast! tuleb õm kirjaks on: „Mida kõnelewad 1934.-35. kont
melda nööpauke, sest need on naha sees roll-aasta karjakontrollandmed".
kerged rebenema. Kes tahab, wõib õmmelda
Mainida wõiks weel järgmisi kirjutisi
taskutele warrepistes ilustused. Neli suurt Koorimise künnist. Teooriast ja praktikast
wärwilist nööpi, ja malmis ongi soe ja tuu karjakoplite rajamisel. Miks hobused ra
lekindel kasukas meie wäikesele lemmikule.
bawad jalgadega.

„Kulla jälil"
Uus romaan
„Maa Hääles".
Haaranmid ja huwirohkeid seiklusi
loob elu peamiselt siis, kui eluteel rist
lewad kulla ja armastuse mõ
juudid. Need mõlemad on just peate
gurid Max Brändi wärskes seik
lusromaanis „K ul l a jä l i l", mis
hakkab ilmuma „Maa Hääles" 1.
nowem b r i l s. a. Ameerika ro
maanikirjanikku Max Brändi wõime
hinnata tema „Maa Hääles" warem
ilmunud romaanide „Tume jõud" ja
„Kuristiku ferwal" järgi.
Peajoontes areneb Max Brändi
romaani „Kulla jälil" tegewustik järg
miselt:

Kullasoone omastamine wäikeses jõekeses,

mis läbistab nieie jutukangelase wõrdle
misi wäikest sarmi, wiib meie kangelase

rusega 27,86 hektaari, on müügiks hinna

hädaohtu kulla pärast tapetud saada. Kuna

tud 1.480 krooni.

Johannes Mahlbergi päralt olcw W'ru
maal lindla wallas, eraldatud Hulja mõi

ta enda jälgimise põhjusi endale kuidagi
ära seletada ei suuda, pühendab ta kogu
oma jõu selle awastamiscks ja mässib end

sast maakoht „Wäljaotsa nr. A-47", suuru
sega 5,62 ha, on müügiks hinnatud 600

jaks tulemine kogu ta julguse ja jõu kaalule

krooni.

Woldemar Waarmanni päralt olew, Wi
rumaal Wao wallas, eraldatud Kiltsi mõi
sast talukoha „Wäljotsa", suurusega 44 tn
nu 469 rts., mõtteline osa on oksjonile hin
natud 506 kr.

Eduard Roosmanni Päralt olew Wiru
maal Wao wallas ja asunduses maakoht
„Kangru nr. A-108", suurusega 14.61 hek
taari, on oksjonil müügiks hinnatud 1.506
krooni.

Heinrich Touarti pärandustombu päralt
olew, Wirumaal Awanduse wallas,'eralda
tud Awanduse mõisast maakoht „Jlmarise
nr. A-78", suurusega 24,49 hektaari, on
oksjonil müügiks hinnatud 3006 kr.

Madis Paju päralt olew, Wirumaal
Awanduse wallas, eraldatud Awanduse

seeläbi põnewamaisse seiklusisse, mille wõit.

paneb. Kui ta wiimaks oma ümber mässi
tud intriigide jälile jõuab ja oma wastase
paljastab, leiab ta kulla kõrwal, mille leid
mist ta aimatagi ei teadnud, puhta inimli
ku õnne, mis tasub mitmekordselt läbiela
tud hädad ja waewad.

Saksa suurim ajaleht „Berl. Tageblatt"

iseloomustab selle jutu autorit Max
Brändi järgmiselt: „Max Brand on Mark
Twainist suure ameerika-inglise naljasoone
saladuse õppinud ja eepilise lühenduse sõna
wäljenduses",

Lugejaile lubatud auhinnalise lühijutu
„Lesby" awaldame peale ülalnimetatud
„Kulla jälil" ilmumist, seega umbes det»
sembri keskpaigas.

MU Di lift IH leki Jllt MII" 1. liwilrilf.

Aasta lõpuni maksab „Maa Hääl" 1 kr., kolme kuu peale 1 kr. 50 s. Kolme kuu tellijad saawad „perekonnalehe" poole hinnaga.
Reedel, 25, oktoobril 1935, a.
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pMaa Hääl" nr. 125,

Uued eraldusmärgid politseile.
Rordnikele järjekorranumber rinnale.
Politsei juhtkonnal on kawatsus ju tähendatud muuseas ka politseiniku
ba lähemal ajal warustada kogu po järjekorra number. On nüüd kobani
litsei personaali erilise politseimärgiga, fui tegemist politseiga, siis ta näeb
mis oleks wälispolitseinikel nende tee kohe ta numbri, ja tal on hiljem po
nistuskohuste täitmisel rinnal kantaw, litseiniku isikut kerge kindlaks teha.
kuna kriminaal- ja poliitilise politsei Pealegi on numbri meelespidamine
ametnikud kannaksid seda oma erarõi iseendast kergem kui nime meelespida
wastuse juures pintsaki rewääri all. mine.
Uus märk oleks selleks, et kodanikel
Samuti ka kriminaal- ja poliitilise
politseiga kokku puutudes oleks kergem politsei ametnikud. Ka nemad praegu
nendega ametasju õiendada.
se korra järele peawad kodaniku nõud
Praegu teatawasti puuduwad näi misel ette näitama oma amettunnis
teks kordnikel, Vanemkordnikel ja all tufe. Olles aga Varustatud wastawa
konstaablitel järjekorra numbrid wor politseimärgiga, näitab ametnik seda
miriietuse juures, nagu see oli ware ja kodanikul on selge, et tal on tege
malt. Juhtub, et kodanikul on tarwis tuist politseiga ilma, et ametnikul tar
kordnikuga asjaõiendamisel wiimase witseks näidata oma amettunnistust.
isikut teada saada, siis peab politseinik
Märgi kawand olewatki juba wal
ette näitama oma amettunnistuse wõi mis ning kuuldawasti juba lähemal
awaldama oma nime. Uuel märgil aial saadetakse need kätte kõigile po
on aga see hea omadus, et sellel on litseinikele.
Eksportmunad 116 senti
kilo

Purjel Vormsi all ma
oattkul.

Wormsi, 25. oktoobril.
Hinnatõus 50 senti kilolt.
Reedel, 25. skp. noteeriti Tallinnas
Täna öösel kella 2 ajal jooksis ühemasti
meie eksportmunade keskmiseks hin litte Wormst purje! tz. 117 Wormsi tule
naks 116 senti kilogramm sranko kogu torni alla madalikule. Saarest asub laew
mispunkt. Selle järgi maksawad eks weerand miili eemal. Purje! oli tühi ning
portöörid wähemalt 50 gr. raskustest teel Tallinnast Wormst. Madalikule jooks
munadest 65 senti kiimme ehk 13 senti sündis pimeduses ning teelt eksimise tõttu.
paar; 55 gr. raskustest munadest 68 Laewaomanik loodab laewa omal jõul ma

senti kümme ehk 19,6 senti paar ja
60 gr. rasketest .munadest 71 senti

dalikult wabastada.

kümme ehk 14,1 senti paar.

50 gr. raskused siseturu munad 51
senti kümme, üle 50 gr. rasked siseturu

munad 55 senti kümme.
Toodud noteering on 50 senti ki
lolt kõrgem möödunud nädalal notee
ritud hinnast. Noteeringu tõusu põh
justab kõwenenud munahind ja asja
olu, et riiklik tagasimaks munahindade
kindlustamise fondi ära on jäetud.
Talu põles paljaks.
Hawines kogu wiljasaak ja wallaswara.
W õ r u, 25. oktoobril.

Neljapäewa õhtul kella 9 paiku Wõru
maal, Misso wallas, Kaubi külas läks põ
lema Alfred Adamsoni elumaja ja rehi,
mis olid ühise katuse all. Hoone põles
täiesti maha, samuti kõrwal asum wilja
küün, kuhu tuli üle kandus. Leekidesse jäi

kogu talu wiljasaak: 25 koormat kaeru,
19 koormat otti, 3 koormat nisu ja 3 koor

mat tatraid. Ära põles ka talu wallas
wara. Omanik hindab kahju 4999 kr.
peale. Hooned olid kindlustatud walla
wastast. tulekindlustuse seltsis 1999 kr.
eest. Arwatawasti sai tuli alguse lüdewast
wiljakuiwatise ahjust.

ILMATEATED

IvSrumaal sajab luni.
Kogu Euroopas jahedad ilmad.

Wörust teatatakse: reede hommikul kella
5 paiku hakkas siin tihedalt lund sadama,

mis wältas kuni kella lü-ni. Lumesadu

haaras terme Wõru maakonna. Külma oli

4 kraadi. Hiljem temperatuur tõusis ja

lumi sulas ära.
Tartu ilmajaama andmetel reedel sadas
mitmel pool Eestis lumelörtsi ja öösel õhu

soojus langes alla nulli. Jahedad ilmad

malitsewad kogu Euroopas.

Laupöewaks ennustatakse:

Öösel kõmu kuni tormiseid, päewal mähe
nõrgemaid idakaarte tuuli,_ pilmes, sade
meid, temperatuur weidi kõrgem.

3 kraadi külma. Reljapüewa hom

mikul oli Walgas esimene suurem sügisene

külm, kus soojamõötja näitas 3 traadi
külma.

"Kalevipoja"
iluwäljaande, Eesti ajaloo 1. köite
ja koguteose „Raamatu osa Eesti
arengus" tutwustamiseks on trüki
tud nägusad pildirikkad broshüürid,
neist „Kalewipoja" broshüür wärwi
trükis ja uudsel, pergamendi tugewu
sel „Kalewipoja" paberil. Broshüü
rid on saadetud kõigile isikutele ja asu
tistele, kelle aadressid teada. Kind
lasti on aga meel paljuid, kes tahak
sid teostega tutwuda ja huwitawaid
broshüüre saada. Kõik need pöördugu
selleks Eesti Kirjanduse Seltsi poole
Tartu, kust broshüürid ühes RA poolt
soowitatud raamatute nimestikuga
jm. materjaliga hinnata wälja saade
takse. Asi on kiirewõitu, sest ainult
meel oktoobri lõpuni wõib tellida ni
metatud teoseid kuni 40 prots. hinna
alandusega, millist soodustust waewalt
ükski raamatu ostja tahab kasutamata
jätta. Nii maksab „Kalewipoeg" ette
tellides brosheeritult 3 krooni (hiljem
5 krooni), kullaga riideköites 5 kroo
ni (8 kr.), üleni nahkköites wooli
tud kunstkäsitöö, 8 krooni (12 kr.).
„Raamatu osa Eesti arengus" hind
nüüd 2 kr. 50 s. (pärast 4 kr.), pool
nahkköites 4 kr. 50 s. (6 kr. 50 s.), ja
Eesti ajalugu 1. praegu 5 kr. (hil
jem 7 kr. 50 s), poolnahkköites 8 kr.
(11 kr.).
Ettetellimist saabub kirjastusele ka
tõesti rohkesti, mõni päew enam kui
100 isikult. Paljud telliwad mitu ek
femplari korraga, sest Eesti Raama
tu-Aastal pole ette näha nägusamat
jõulukink! kui „Kalewipoeg". Kõrge
mad riigi, teaduse, kiriku, kirjanduse,
tööstuse jne. juhid on sammunud ees
ja omad tellimised annud esimeste
hulgas. Sisse maksta tarwitseb telli
misel (posti jookswale arwele nr.
20-36) ainult 2 kr. 50 f. iga teose et
semplari pealt, muu osa lunaga raa
matute saamisel nowembrikuu lõpul.
Kõigi teoste, eriti „Kalewipoja" hind
on RA toetuste ja suure trüki tõttu
3 korda madalam sellise raamatu ta
walifest hinnast ainult 3 krooni
1 kilogr. kaaluma märwipiltidega

QkasuuJMf'/

I

sest ka Nivea-hambapasta on karastav.
Katsetage kord ja teie veendute tema
hääduses ja värskendavas mõjus. Nivea
hambapasta kõrvaldab halva suuleha;
kui tarvitate seda hambapastat on teie
väljahingus alati puhas ja värske. Nivea
hambapasta väärib oma nime, ta on hea.
Werner Mehks, Tallinn, Vene 19, Tel. 455-36

Suur tuub
maksab

Abessiinia walmistab wasturünnakule.
Itaallased jatkawad pärismaalaste oma poole meelitamist.
Diplomaadid sõda sumbutamas.
Tänaste teadete järgi on seisukord Abes med Abessiinia garnisonid. Suurem neist
siinia sõjawäljadel järgmine: kuna põhjas, garnisonidest asub Gorahais, mis on tähtis
kus pind on hästi ette walmistatud Tigre karawaniteede sõlmpunkt. Ual-Ualist on
kohalike pealikute ületulekuga, itaallastel ar

watakse olewat kawatsus alata uut peale
tungi 28. oktoobril, mis on sashistide Roo
ma peale marssimise 13. aastapäew, jatka
wad Lõunas kindral Graziani armee moto

Sassa Baneh'sse umbes 250 kilomeetrit. On
ette näha, et itaallased ei leia tõsist wastu
panu enne, kui nad on suure osa sellest dis
töntsist juba sooritanud. Abessiinlased ewa

kueeriwad juba Adot ja Mersit, kui ka teisi

riseeritud osad lennukite toetusel edasitungi

kohti Ual-Ualist põhjapool, millede hoid

Uual-Ualist loodepoole Sassa Baneh sihis,
nagu telegrafeerib Reuteri korrespondent.
Sassa Baneh on tähtis keskus Fafani jõel,
Harrarist kagupool. Itaallased olewat wali
nud Ogadeni kõrwalisema osa oma edasi
tungi aluseks. Nende eesmärgiks on mööda
minna Abessiinia mägedest ja eraldada mit-

mine on saanud neile wöimatuks Gerlogubi
langemise tagajärjel.

Jälle käib kuuldus, et itaallased tarwi
tawad mürkgaase, ja seepärast Abessiinia
lõunafrondi mägede ülemjuhataja Nasibu

olewat annud käsu mürgitada taganemi
sel käik kaewud.

Abessiinia sõjaministri Mulugeta 70.000meheline mägi, kes mõne päema eest al
gas Addis Abebast rännakut Dessie sihis,
olewat juba 130 kilomeetrit edasi jõudnud.

Läbistatawates külades ühinewad selle
mäega tuhanded mehed. Küladest läbi min
nes söjawägi rekwireerib kõik toiduained,
mis leitakse. Wahel maksetakse rekwireeri

tud toiduainete eest, wahel mitte. Mulu

getal on kaasas mitusada teenijat ja
palju naisi koormatud hobueeslitega. Sõdu

rid magawad lahtise taewa all, Mulugeta
ja suguharude pealikud aga telkides.

Addis Abebas lükatakse ametlikult üm
ber kuuldus, nagu oleksid itaallased juba
wallutanud Makalle linna.

Saladuslik Itaalia lennukite transport.
Ruidas läksid Itaalia lennukid Abessiinia rindele? täbiwedu Suezi km
natist keelatud. Gletatakfe öiset lendu üle kõrbede.
Kairo, 24. okt.
Suezi kanali läbisõidu määruste ko Salapärane lend pidi algama Tripo
Teade, et neil päewil üks Itaalia haselt on kanal awatud sõdurite ja lisest ja minema kuni Egiptuse Suu
lennuk oli sunnitud maanduma Suu igat liiki sõjawarustuse, mitte aga len dani ja Prantsuse Kesk-Äafrika piiri
danis, seletab mõndagi, mida seni ai nukite transpordiks. Muidugi, nii ar m. Sealt, mõnelt senitundmata pea
nult aimati.
watakse Egiptuses, wõidi üksikud len tuskohast pidi tehtama wiimane, 1200
Itaalia lennukite saabumine Aasri nukid lahtimonteeritult muu warus km. pikkune hüpe Eritreasse.
ka sõjarindele moodustab praeguse sõ tuse hulgas läbi minna.
Ülelennu kergendas asjaolu, et suu
ja salapärasema peatüki. .Pärast 8.
Kuid millisel teel läks Jda-Aasri rem osa lennuteest on tühi kõrb ja et
augusti, kui Itaalia minister Luiggi kasse suurem osa Itaalia lennukeid, wahemaa Khartuinist (Suudanis) ku
Razza ühes lennukiga leiti söekspõle jääb endiselt saladuseks. Arwatakse, ni Asmarani (Eritreas) oli Itaalia
nult kõrwes 30 km. Kairost, ei ole et lend toimus üle wõõra territooriu eralendurite poolt juba waremini
ükski Itaalia sõjalennuk Kairos pea mi pimedatel Aasrika öödel ja wäga hoolikalt läbi uuritud.
suures kõrguses.
tanud. Kuidas siis nii küsitakse
Igal juhtumisel on Itaalia lennu
saabusid Eritreasse need 400 sõjalen
Kui nii, siis see lend oleks uueks kite Aafrikasse saabumise tee weel lõp
nukit?
hiilgesaawntuseks õhusõidu ajaloos. likult selgitamata.
Rahu tingimused.
Pariis, 24. oktoobril.

Seisukord muutuseta.
Ro oin a, 21 oktoobril.
ETA. Pressi- ja propagandaministee

KAWE

rium awaldas täna järgmise teadaande
seisukorra kohta Abessiiuia sõjawäljadel:

ETA. (Reuter.) Seisukord rahukatsete
asjus, milledes Prantsuse peaminister Laval

mängib juhtiwat osa, nüib olewat praegu

bUMUI

järgmine: Itaalia ootab järgmist Briti
sammu Vahemeres, enne kui ta annab oma

nõusoleku rahutingimuste arutamiseks.
Prantsuse ajakirjanike kuulmist mööda La
val olewatki juba saanud Mussolinilt tea*
tawaid wihjeid, mis Laval olewat edasi an

nud Briti suursaadikule. „Jntransigeant"
kuulmist mööda wõidawat rahu loota järg
mistel tingimustel: 1) Itaallaste poolt olu
pceritud Abessiinia maakonnad ühendatakse

Itaaliaga. 2) Itaaliale antakse rahwaste
liidu kaudu mandaat Abessiinia mitteam
haari prowintside üle. Z) Abessiinia am
haari prowintsid seatakse rahwuswahelise
ülemwalitsuse alla, kus Itaalial on otsus
taw mõju.
A s m a r a, 24. oktoobril.

(ETA.) DNB söjakirjasaatja teatab: Kui
gi siinseis mõöduandwais ringkonnis maigi

Aahu jaluleseadmiseks
diplomaatlikul teel ei
ei ole lootusi.
(ETA.) (Reuter.) Nagu nüüd paistab,
ei pane Londoni informeeritud ringkonnad

suuri lootusi diplomaatlikele pinnakatsu
mistele, mis hiljuti Roomas ette wõeti ra
hu jalaleseadmiseks.

Mussolini pole awalda
nud soowi rahu läbi rääKimisteKs.
ETA. Prantsuse wälisministeerium tea
tab Pariisi lehtedes ilmunud teate kohta,
nagu oleks Laval esitanud Briti suursoo
dikule Mussolini poolt awaldatud soowe
Jtaalia-Abessiiuia tüli likvideerimiseks, et
läbirääkimisel Lavali ja Briti suursaadiku
wahel ei ole sellisest Mussolini algatusest
juttu olnud.

Kindral de Bono telegrafeerib, et ei ole
midagi märkimiswäärset teatada Eritrea
ja Somaali frontidelt. Kuna kohalikud ela
nikud snhtnwad meile soodsalt, siis jätkub
Tigres meie eelwägede edasitung AdigratAdua-Aksumi frondi ees.

Nobeli auhind
prof. Spemannile.
(ETA.) Stokh o l m, 25. okt. Nobeli
auhind füsioloogia sa arstiteaduse alal mää

rati eile professor Hans Spemanni'le Frei
burgis.

..Rahvas suhtub
wäga heatahtlikult „Maa Häälesse"
ja kellega on olnud juttu, lubab ikka
jälle tellida", kirjutatakse meile Wast
se-Kuusteft.

Ja kus ei olda „Maa Häälega" ra
hul! Peale uudiste toob ta tulusaid
Omapärase rekordi on püstitanud ilmas
nõuandeid ja häid õpetusi. „Maa
tik wiimase kuu jooksul. Nii on Wiljandi
Hääle" tellijaid on nüüd juba kaks
maal alates 23 septembrist kuni 23 oktoob suurteose eest!
200 pommiga haawati
rini olnud maid 3 kuiwa ja ilma wihmata
korda
rohkeni kui minewal aastal sel
Kallidus ei ole enam takistuseks, et treast lahkunud ja paljud teised olewat
7 sõdurit.
päewa.
ajal.
See
näitab, et „Maa Hääl" on
eestlaste tähtsaim raamat, eesti rah awaldanud arwamist, et sõda lõpeb detsemb
Harrar, 25. okt.
tõesti
wäärt
lugeda igal maainime
Tallinna turg.
maeepos iluwäljaandes wõiks leida ri lõpul. Itaalia ringkonnist rõhutatakse, et
(ETA.) (Reuter.) Neli Itaalia lennu
Toiduaine te hinnad Tallinna teed igasse eesti kodusse!
sõjalised operatsioonid muutuwad asjatuiks kit pommitasid Gabradarret, pildudes roh sel. Sellepärast on meie hüüdlause:
turul 25, oktoobril.
juba seetõttu, kuna pidewalt toimub wallu kem kui 200 pommi. Seitse sõdurit sai haa
Tänane turg kaunis elaw. Maainimest
«.Maa Hääl" igasse tallu t
tatud alade poliitiline alistumine ja isegi wata.
wõrdlemisi rohkesti turule tulnud lchaga.
Sea. ja lambaliha hinnad weidi langenud, haugid 40—50 tursad 25—30 f., kilud weel wallutamata piirkonnist igapaew saat
Wähe on neid naabreid, kes „Maa
Abesfiinlafeö mürgitawaö
weise. ja wasikaliha hind endine. Wo«- 25 f., wimmad 25—30 s., siiad 80—110 s. kondi saabub Itaalia wõimudele esinemi
Häält"
ei tunne, aga küllalt neid, kes
kilogr.
hinnad tõusnud.
seks. Seega töötab ka aeg itaallaste kasuks.
kaewe.
seda
head
lehte weel ei telli. Selgitage
Liha. Sead terwelt 33—60 f, kg., sea
Piimafaadused. Taluwõi 160—
liha kilowiisi 65—80 s. kg.; loomaliha weer. 170 s. kg., lauawõi 180—185 s. kg., hapu Rindelt teatatakse waid lennukite luureret
neile, et „Maa Hääle" puudumine
(ETA.)
(Reuter.)
Gorahai
ümbruskon
25—45 s. kg., loomaliha kilowiisi 35—65 s. koor 100—110 s. kg., kohupiim 30—35 s., kist Danakili piirkonda, kust tuleb teateid
nas on asetatud kaewude lähedale kotid ar annaks end walusasti tunda ja
ka.: wasikad terwelt 40—65 s. kg., wasika.
Ainult ,5 kuiwa paowa.

liha kg. wiisi 45-80 s. kg.; tapetud lambad
25—38 j. kg., lambaliha kilowiisi 35—50 f.

juust 75—150 s. kg.

Aed- ja juurwili. Wärsked kapsad

B—lo s. kg., hapukapsad 20—25 s. kg., pee
kanad 60—160 s. tk., tedred 200 did 12—15 s. kg., hapud kurgid 2—6 s. tk.,
230 f. tk., kodupardid 150—200 s. tk., körwits 10—15 s. kg., kaalid 10—12 s. kg.,

metspardid 75—10 s. tk., püüd 60—70 J. porgandid 13—15 s. kg., kartulid 4 s. ltr.,
tk., kalkunid 115—130 s. kg., tapetud haned 45—55 s. 20-Itr. mõõt, tomatid 50—80 s.
kg., redised s—B s. kimp.
Õunad ja marjad. Õunad 5—25 s.
Wärsked räimed 15-18 s. kg.,

ltr., pirnid 15—30 s. jöhwikad 10
latikad 25—40 s., kammeljad 40-45 s., pähklid
35-40 s. ltr.
lõhed 150—250 s., ,»hadloo-150 s., an
gerjad 100—150 j« ahwenad 25—35 U Üuuuu&tuuik 12—15 jmti JMWW*

takse praegusest sõjaliste operatsioonide sei

sakust, tugewneb siin siiski mulje, et läbi
röökimised Euroopas omawad siin soodsat
mõju. Paljud ajakirjanikud olewat juba Eri

«väiksemate Abessiinia wäeosade liikumisest.

Adua ja Adigrati wahelisest Cutisho piir
konnast teatatakse, et pioneeride telegraafi
liinide ehitamist takistawad suured ahwide

karjad, kes ikka ja jälle purustawad liine.
Somalimaa rindel on nüüd walminud 500kilomeetri pikkune tee, mis ühendab rinnet
rannaga.

seeniluga, mis kohe karmudesse tühjenda
takse, kui Gorahai kaitsjad narmad, et nad

tooge 2 uut tellijat juuröe

Nüüd on õige aeg tellida 1. no
wembrist aasta lõpuni. „Maa Hääl"
maksab selle aja peale 1 kr. Kolme
orus, mis on hõredalt okupeeritud Abes kuu tellijad saamad tellida jutuajakir
siinia poolt. Ginnast läheneb ras Desta ja „Perekonnalehte" poole hinnaga.
150.000 kallaletungihimulise sõduriga selle Tellimisi wõtawad wastu kõik posti
ei jõua tagasi lüüa itaallaste edasitungi.

Jatkuwad wihmasajud Ogadenis takistawad
itaallasi algamast kallaletungi Uebbe Shibeli

piirkonna suunas.

asutised.

Maarahval on sõna.
Tallinna turu ärisaladusi.
Soome president ja Viru kartul.
..Tallinna kõhu" tgapSewaseS tehingus. Rahateenimise
knthwiS ja Srttegelaste MbiS.

Kõnelus..Suursaare peremehega".
Meie lehe kaastöölisel oli wöimalus ju on lausa lõbul Küll tema meie hädadest aru
telda Soome lahe saarte kalurite ühe saa saab ja neid aitab parandada. Andis kohe
dikuga, Suursaarelt pärit olema R ud. meile lubaduse, et „koti-sundus" kaob. Ka
Jaakkolaga, kes käis Soome walitsu tolli lubas alandada, kuid seda sammu ei
ses palumas erilisi soodustusi Eestist wälja
weetud kartulitele.

tahtnud ta üksinda astuda. Andis meile
aga kindla lubaduse, et Valitsusega seda as-

Meretuultest ja meest parkunud näoga ja järele kaalub ja toonitas lahkumisel, et
tüse saarlane on järjekorralisel reisil Kun küll sellegi asjaga hakkama saame! Ja
da. et meie rannast wiia kodusaarele, Suur näe enne kui Helsingist meel ära saime,
saarde, kartuleid ning Rakwere turult aia oli juba ametlikult kuulutatud, et Pale
wibja. R. Jaakkola on üks neid saarlasi, enam sunduslik, et kartulid kottides peaks
kes kolmandiku oma elust weedab oma lae

olema. Juba seegi suur soodustus tasus

ära palwel käimise, sest karulite wäljawedu
wõi mõne Soome sadama wahel. Kaassaar läks kohe elawamaks. Saamad paremat
lased kutsuwad teda poolnaljatades „Suur hinda ka eestlased, sest ega sõprugi tohi
saare peremeheks", kuna ta on sealt üks unustada".
rikkamaid mehi. Peaasjalikult tema eestwe
Kuna Jaakkola on aastate jooksul olnud
damisel jõudsidki saarlased nii kaugele, et suurem kartulite wäljawedaja, siis küsin te
otsustasid saata saatkonna oma walitsuse malt, kas on lootusi tolli alanemise puhul
juure pakmega, et neile lubataks Eestist laiaulatuslikumalt kartulite kokkuostu soo

mal teel olles Wiru ranna ja kodusaare

kartuleid wälja wedada eriliste soodus

ritada, sest Wiru ranniku põllupidajad ei
tustega. R. Jaakkola jutustas oma Helsin suuda kunagi soomlaste nõudmisi kartulite
gis käigust järgmist:
järele täiel määral rahuldada.
„Möödunud sügisest alates Soomes ha
Nagu selgus, kawatsowad saarlased ha
kati nõudma, et Eestist toodud kartulid kata kartuleid ostma ka sisemaalt, kust siis
oleksid uutes ja puhtades kottides, ning li kaup autodega rauda toimetatakse. Loomu-

saks sellele tuli tasuda 270 senti tollimaksu

tündrilt. Kartulite kottides wedamine wee
retas wäljaweole ette peaaegu ülesaama
tuid raskusi. Pole ju mõeldum, et iga lae

watäie jaoks tuleb osta uued kotid, mis

Itkult ei saa aga kaugemates kohtades asu
matele põllupidajatele maksta seda hinda,

mida nad rannas maksawad. Soomlased

on juba ammust aega jälginud kartulite

hindasid ja wäljaweo wõimalusi ka Järwa
nõuaks jällegi hiiglasuurt wäljaminekut ja maalt ja leidnud, et wäga hästi wõiks ka
mõjuks omakorda hindade allalöömisele sealsetelt põllupidajatelt hakata kartuleid
kaasa. Kõrge toll juba niigi on wiinud tee üles ostma. Hinnad on seal alati olnud nii
nimiswõimalused äärmiselt madalale nii palju madalamad rambas maksetawatest,
Wiru põllupidajal kui ka kartulite Väljame et tasub weokulud. Raskusi teeb maid see, et
dajal.
Kartulite wäljaweogk on saarlased tegele

nud juba põimest põlwe. Eriti wiimastel
aastatel on wälja kujunenud ligemale 150
perekonda, kelle peamiseks sissetulekuks on

saarlastel endil Pale wõimalik kaugemates
kohtades käia kaupa kokku ostmas. Tawalis
telt kartulikaupmcestclt aga nad kaupa ei
taha osta, eeldades, et põllumees wõib ka
ise wäga hästi saada selle wahekasu, mis

TURUFILTE. Ülemises reas.— Mardihaned on .inba jõudnud turule. End. polkovnik müütab pealinna
ainult kartulite wäljawedu Eestist. Saar muidu langeb waheltkaupleja tasku. Kui
prouadele seeni. Voorimees nr. 7. sõidutab turu lõpul koju „lätlase"» kogukama naise kalaturult. Keskel haige
lased on aastate jooksul muretsenud endile põllupidajad korraldaksid kaugematest kohta
ja räsinud hobustejootja. Alumine rida (vasakult). „Ei ole endised ajad", lausub „Kala Julius" ja vaatab
üle 2 miljoni Smk. maksma läinud kartuli dest ühissaatmisi, siis saaksid nad kartulite
ringi ostjate järele. Üks turnnaiste „abijõmle", kes enne suurt laudade ja korvide kandmist kuuridesse teeb uina
laewastiku, mille koosseisus on üle 50 pur
kut; „Sass" on paraja päikesepaistelise koha leidnud leivavankri pukil. Turu kalakuningas Vanaase pakub eman
pealt palju paremat hinda kui muidu ko
datele värsket angerjat: »,Aäe, kuidas siputab! Alles eile õhtul võeti Pärnus veest välja".
jeka. Olles aasta-aastalt tegelenud maid hapeal müües.
„Prouad, prouad, toredad haned!" Pealinna turul
saab juba osta keskmise ning poolteise eest uhkeima jä kartulite weoga, jättes kalastamise tahaKõige enam kartuleid meetakse wälja
on juba alanud hanede hooaeg, kuigi mardipäevani on veel
nese. Ainult nahk ei maksvat tänavu neil peaaegu mi plaanile, ei oska saarlased nüüd midagi Kunda
sadama kaudu, kuna seal on wõima
peale hakata, kui kartulite wäljawedu peaks
paar kõva nädalat aega. 120 senti kilo on praegu hin
dagi viis senti! Igakord ei leidu sellegi eest ostjat. —» lõppema. Seepärast ei jäänud teist teed, kui lus ka muud kaupa kokku osta ja saarele
naks, kuid kauplejad kinnitavad, et kõigi tunnuste järele
Päris imelik kuulda, et sama palju, kui suur jänes, mak abi otsida walitsuselt.
kaasa wiia. Aga ka Mahu ja Purtse sada
mardipäeval tuleb hind märksa kõrgeni. Ja aavikueman
sab ka tibatillukene laanepüü. Kuid kõik oleneb ju sel
Külastasime esimesena Soome majandus mad on küllaltki sagedasti täidetud saar
daid on toodud metsast välja virnade viisi. Krooni eest
lest, missugust kaupa nõutakse ja hinnatakse.
ministrit Juti l a t, kurtes temale endi laste kartulilaewadega. Kunda sadamas
< Sama peab mõtlema ka, kui astuda ta on teada, et ta on Willardi tänawal mõnede wedelikkudega, mida wara rasket olukorda. Kuna meid oli kaassaar käiwad peaasjalikult snursaarlascd, kuna
eidekeste rea juure, kes müütawad kahe maja perenaine. Kuid on teisigi jõu hommikul külmarohuks mujalt raske laste poolt saadetud peamiselt presidendi Mahus on alalisteks külalisteks Suur-Tü
kaid kaubitsejaid.
igasuguseid juurikaid ja peale selle Mis kanaturul Martinson, seda on kala kätte saada. Weel on naistele tubliks jutule minemiseks, siis esitasime palme, et tarsaare elanikud oma alustega. Kui saar
laste palwele tollimaksude alandamise suh
weel „maarohte". Kasepuu küljes kas turul Wana a s e, tüsedaim meesterahwas abiliseks Kats, kelle kaasa kaupleb meid wastu wõetaks".
tes lähemal ajal wastu tullakse, siis wõib
Siin
kohal
olgu
tähelepanu
juhitud
wawa taelataolise musta mügeriku meelgi tüsedamate kalaturu naiste hulgas. jänestega ja kanadega ja keda turu
soomlaste kodusele, kuid siiski austawale loota, et juba käesolewal sügisel hakatakse
eest nõutakse 25 senti. Eidekene sele Wanaase
rahwas nimetab „Tiu". Temalgi on kõnewiisile, millega nad oma walitsejast kartuleid suuremal hulgal jälle Lõuna-Soo
lihtne turukaupmees, ta korraldab
tab, see mügerik olewat ärakiwistunud pole
Lerwe hulk müügilaudu iga päew eda räägiwad. „Noh, mana Ukoga rääkimine me sadamatesse ja saartele wedama.
Rootsi õige suuri eksportsaadetisi,
kasemahl.

Ja imewägi tal olewat;
igasugused kurjaloomulised mädane
wad kaswajad kaduwat kui nõiawäel,
kui neile ainult puistata selle „kiwis
tunud mahla" tuhka. Wõi soowite ted
remadara juuri? Palderjani õisi
wõi juuri? Kõiki saab. Ka naiste
mõnesuguste haiguste wastu walge
ristikheina õisi j. m.
Turulkäijad tawaliselt ei tea tähelegi pan
na noorepoolset, pilka, nahkjopes meest, kes

kogu päewa liigub kaalnkoja ümbruses.
„Robert", millise nime all teda turnrahwas

üldiselt tunneb, on aga kõigi kinnitust
mööda

üks suurima teenistusega mehi pealinna

turul,
kuigi tal Pole üldse müügikohta. Robert ja
lüheldane juut on kogu Tallinna suuremad
nahkade kokkuostu agendid. Olgu „Pind"
wõetud rebaselt, wasikalt wõi hobuselt, Ro
berti kätte tuuakse nad kõik. Laoplatsiks
on kaalnkoja seinaäärne, kust iga päew ära
wiiakse kaugelt üle poolesaja naha. Peale
selle ostud tapamaja juures. „Mis Rober

til wiga, tema suur mees, ostab luutu
rile ja saab kõwad protsendid", seletawad

mille tõttu töötab ka kokkuostjana. Kogult
teine kalaturu suurus Kreewald kaob teiste

si-tagasi fattba..
Need on kõik enamuses asjad, millest tu

hulka päris ära. Tõendatakse ju, et kala

rurahwas omawahel meel awalikutt rää

turul kauplejad olewat Tallinna kõige tüse
damad inimesed. Igatahes waewalt leidub
praegu kaalult wastast pr. S.-le, keda kaas
lased nimetumad lihtsalt „lätlaseks"-. S. on
aga suitsukalade alal asjatundjate tõendust
mööda ka turu Parimaid asjatundjaid. Kui

gib .Telgitagused keerlewad enamasti turu
suuure Pühkmekasti ümber. Sealt korjatakse
sagedastigi aineid wälja, mis üks kõlbma

gi ta kogu turu ajal ei liigu oma istmelt,
on tal alati parim ülewaade kalaturust.
Oma eriwoorimehega ta sõidab hommikul
kohale, ja sama woorimees sõidutab ta pä
rast turuaja lõppu jälle müügiplatsilt koju.

Kuid turul liigub teisigi omapära

tuna minema wisanud, ja müüakse täie
hinna eest edasi. Muidugi ikka kõige mär?kema kauba nime all. On „eriteadlasi", kes
minemawisatud kauba oskawad seada meel
päris müügikorda.

Nii mähkide hooajal korjatakse surnud
wühjad kastist, keedetakse ja müüakse sar

nastena Pealinlastele ilusasti maha. Hil
juti alles müüs K. pealinna prouadele laa

seid tüüpe. Nii hobusemeestele on suur nevüüsid kalli hinna eest. Linnud oli teine
kaupleja Miimid pühkmekasti, kuna need

tuttaw raudteelane-pensionär Re i
n i k .Tawaliselt ei teata teda tähelegi
panna, kui oma weeämbriga liigub
rahwa hulgas. Kuid Reinik on turu

teel seistes olid läinud täiesti ussitama. K.
kitkus aga suled maha, rookis linnud puh
taks ja tegi rahaks.
Omawahel neid lugusid teawad kaubitse

juh kõik, kuid politsei kõrwu need ei ulatu,
selleks tüünemad kauplejad end liig ühtlase
Tema joodab hobuseid ja saab selle eest perena. Omawahelised noomitused löpewad
sageli aga sellega, et järgmisel Pummelda
wiis senti
mile päewal noomidasaanud turunaine kõi
iga kohalekantud weeämbri pealt. ge rahwa nähes paljastab wastase ees tea
Wiimasel ajal on aga mees õige hai taina kehaosa, mil musil püütakse teist hä
ge. Tuleb ainult keskpäewa ajal, joo bistada manade turutraditsioonide kohaselt.

lahutaruatn osa.

Kuid on turulgi inimesi, kel selts
dab hobuseid ja kaob siis jälle warsti.
Weekandmine näib talle juba haigete kondliknd „wnsakusenõksud" selged.
Nii kaupleb siin kurkidega, kuiwatatud
Martinsonide abielupaar, kes endale kopsude tõttu ülejõu käiwana. Puhkab ja marineeritud seentega ning muu
soetanud uhke, kummiratastel weeretatawa tihti surmani wäsinud näoga turu

Äauba laadimine Mahu sadamas sünnib meel isa-isade kombel. Sadamas on wesi
nii madal, et laewad randa ei pääse.

tiirunaijed.
Kanade turul on uuemaks sensatsiooniks

lakeeritud müügilaua, mis warustatud ko

guni jääkastiga. Martinson, kes suwisel

weekraani juures toetudes .

juudid usukommete täitmiseks teistelt osta
wad turul ainult eluskanu, siis Annushkalt
maetakse ka tapetuid. Annushka nimelt käib
ja laseb kanad tappa juudikoguduse rabbi

Terwc rida abijõude teenib oma
päewapalga kauplejatele laudade ja
kraami kandmisega. Hommikul waja
need „Estonia" alt keldritest wälja
tuua ja õhtul jällegi tagasi toimetada.
Kärumehed teeniwad heeringamüüja
telt tawaliselt igaühelt pool krooni
päewas, 25 senti hommikul tünnide
wäljawedamise ja sama palju pärast
keldri tagasiwiimise eest. Huwitawam
tüüp nende abijõudude hulgas on
Jaan M., keda ta

juures kõigile eeskirjadele wastawalt. Toi

wäikese käsmu parast kõik hüüawad

hooajal on turul wähjakuningaks, oskab err
dast juba rääkima panna!
Kuid on kanade turul weel teinegi tähe
lepanuwäärne isik, keda ainult tawaliselt
ei teata tähele pauna.
Anna Aun, toor nagu teda kaaskauplejad
üldiselt nimetawad »»Annushka".

Annushkana ta on tuttaw oma peakun
dedelegi juudiprouadele. Annushka on ni
melt nende usaldusnaine. Kui tawaliselt

metab ka temalt ostetud eluskanadega soo
wikorral tapalkäimisi rabbi juures. Annush
ka on ka üks wanemaid kauplejaid Tallinna

turul; juba mitukümmend aastat ta tegut
seb siin.

Laul ütleb, et „kanad on küll wäiksed
loomad, siiski palju kasu toomad". Igatahes
sellest kasust ei jää ilma ka turunaised. Nii
kanadega kaubitseja Toom i n g a s'e kohReedel, 25. oktoobril 1935. a.
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„Taawetiks".
Mast mõjus nimesaamisel kaasa, et
„Taawetit" sageli wõib näha pääste
armees. Kinnitatakse, et mees turu
naiste abistamisega teeniwat wähe
malt kolm krooni päewas. Peale selle
«Taawet" teeb tegemist tasapisi ka

Tööd rohkem kui töötuid.

sarnase kaubaga

Teedeministeeriumi awalike tööde osa
endine wene polkownik, kes mõneski konnal
on walminud kokkuwõtted tööbörside
hiilgamas seltskonnas omal ajal
seisukorrast 15. oktoobril, millest selgub, et
kadrilli tantsinud.
wõrreldes möödunud aastaga on wähene
Turu wanemaid kaupmehi Ro nud nii töötutena kui ka wahetalituslisel
senbl a d t, keda omawahel ikka teel tõösoowijate koguarw.
hüütakse „Kala Julius", oli omal 15. oktoobriks oli registreeritud 200 töö
ajal agaramaid tegelasi Tallinna eest tut läinud aasta 521 wastu. Registreeri
laste seltskondliku elu keskustes „Loo tuist langeb suurem osa naistele, keda ar
tuses", „Pandorinis" j. m. Wiimasel wult 171. Seejuures on oktoobrikuu esimese
ajal ta palju enam kaasa ei löö. Ka poole kestel tulnud juurde töötuid 80 ini
turulgi kurdab, et pole enam endised mest ,kes registreeritud tööbörsil esmakord
ajad, kui oli ainult kaheksa kala selt. Wahetalituslisel alal registreeritud töö
kaupmeest.

Robsl
Tule koju l Ema kutsub!
Salme.

wõtjate arw oli 15 .oktoobriks 490 läinud
aasta 752 wastu.
Tööbörside poolt on oktoobrikuu esimesel
poolel paigutatud töödele 97 töötut ja 519

tööwõtjat. 1. augustist kuni 15. oktoobri
ni on paigutatud töödele 594 töötut ja 2131

1. oktoobrist kuni 15. oktoobrini oli töö
börsides registreeritud tööpakkumisi 3.197,
millest rahuldati 516 nõudmist. 15. oktoobril
oli tööbörsides wabakohtade arm 2631, nen
dest 2.598 nõudmist meestöölistele. Awali
kel töödel oli 15. oktoobril 889 töölist.

Kindlam raha hoiukoht on praegu

maalapikeses t Haapsalu eeslin
nas Rantsalus ümberkolimise tõttu
mllfla
5 MM maakiuDli
(väga hääd ehitamiseks või aia asu

tamiseks). Hind 60 snt. kuni 1 kr.
rmt. süllast.

Kirjutada: N. Tann, Raja alg

kool, Kasepää ag., Mustvee.

tööwõtjat,
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Kuulus Prantsuse lendur Tallinnas.

Majandusnõukogu pooldab linahinna kindlustamist.

D. Costes t teened lennnasianduse alal.

Tööstuse kontrollinspektor kukkus Mi.
' õhtul rttgi.majandusnöukogu koosolekul kaub-töõstuskoja saalis wõeti 1. lu
gemisel wastu llnakaSwatuse edendamise seaduse eelnõu, kuna töölisesindajate J. G u s-

selleks ette näeb kontrollinspektori instituu
di sisseseadmise majandusministeeriumi juu

re, leidis majandusnõukogu liigete poolt
terawat arwustust. Leiti, et meie tööstus
ja kaubandus on niigi küllalt riikliku kont
Wab. walitsuse poolt riigi majandusnõu
Linahindade kindlustamiseks luuakse li rolli all ja omajagu suurendab seda kont
logule esitatud lmakaswatuse seaduse sihiks nahindade kindlustamise fond. Määratakse rolli weel walitsuses teoksil olew tööstus
on stabiliseerida meie linakaswatust,
kindlaks lina keskmine hind, mille juures seadus. Töõlisesindajate seaduseelnõus on
mis wnmastel aastatel on olnud wäaa eba lina tootmine on weel tasuw. Kui linahind aga juba üle piiride mindud ja selle sea
stabiilne ja näidanud tagasikiskuwat ten tõuseb üle selle keskmise hinna, siis wöetakse duse maksmapanek halwaks meie tööstust ja
dentsi. Mõned aastad tagasi olid linahinnad linaeksportööridelt igalt eksporditawalt li kaubandust.
Peale seaduseelnõu esitaja kaitsekõnet
maailmaturul niiwõrd madalad, et ei tasu nakilolt sondi heaks maksu, kui aga linahind
nud enam tootmiskulusid. Põllumehed loid langeb alla keskmise taseme, siis maksetakse oma esitisele armastasid paar majandus

H«?» » \ Musta esitisele tööstuslikkude ja kaubanduslikkude ettewötete

t u loit rolli seaduse põhilausetele otsustati rõhuma enamusega mitte käiku anda.

Imakaswatusele käega ja see põllumajanduse

hakkas Eestis wälja surema.

fondist eksportööridele juure.

Seaduse arutamisel majandusnõukogus
Nuud, kus linahind maailmaturul juba tekkisid elawad läbirääkimised, üldiselt lei
paar-kolm aastat õige kõrge, on meil ka li dis seadus pooldamist, mõnelt poolt soowiti
nakaswatusele jälle rohkem rõhku hakatud näha aga wäiksemaid parandusi mõnes sea

panema. Kuid niisugune olukord on eba duse paragrahwis.
stabnlne.
Et meie linakaswatust stabiliseerida, selleks

Töölisesindajate A. Gustawsoni ja K.

(keskel) Prantsuse
saadikuga

Bruõre'iga Tallin
na jõudmisel.

Neljapaewal kell

16.15 Tallinna era

lennuwäljale saabu
nud „Derulusti" rei

silennukiga jõudis

nõukogu liiget terawalt esitatud seadust ja

tuntud prantsuse pi

siis tehti esitisega lühike lõpp:
majandusnõukogu otsustas sellele seadus
eelnõule käiku mitte anda.
Selle järele lõpetati ka koosolek, kuigi pae

lendur Dieudonne
Costes Tallinna.
Teda oli eralennu
jaamas wötmas

wakorras oli weel paar seaduseelnõu ja

Lõpuks wõeti seadus 1. lugemisel wastu. riikliku sulfaat-tselluloost wab.riku asutamise

näeb teoksilolew seadus ette linahinna
Musta poolt majandusnõukogule käigu and
kindlustamise,
miseks esitatud
lina wäljaweo korraldamise, linakaubanduse tööstuslikkude ja kaubanduslikkude

Pildil ookea
nilendur Costes

küsimus Kehra.

Järgmine majandusnõukogu koosolek pee

takse teisipäewal kell 4 p. l. '
•*

ja linaharimise korraldamise siseriigis ning ettewötete kontrolli seadus,
Lähemalt linahinna
lina wäljaweo, kokkuostu ja kwalitoedi kont mis logu meie tööstuse ja kaubanduse ta
rolli korraldamise.
hali seada tugema riikliku kontrolli alla ja eelnõust 9. küljel.

kindlustamise

Eesti ja Itaalia sõpruse kinnitamine.
Uus Staalta saadik esitas riigiwanemale wolttuseö.
Neljap. kell k 2 p. esitas uus Itaalia
saadik Vincenzo Cicconardi Kadrioru
lossis riigiwanemale oma wolikirja.
Wolikirja üle andes ütles ta:

kamaa- ja ookeani

wastu Prantsuse saa

dik Tallinnas, kes
sõidutas lenduri
oma autol linna.
D. Costes jääb Tal
linna kuuldawasti

laupäewani, peatu

des hotell „Bristo
lis."

Tuntud lenduri saabumine Tallinna, kes
sooritanud rohkeid kaelamurdwaid lennu
retki, nagu lennud üle Atlandi ookeani selle
lõuna- ja põhjaosades, siis lend Tokiost Pa
riisi, siis Pariisist otse New Dorki, siis 5.(500=

kilomeetriline lend Pariisist Tiaski, missu
guse maa kattis lendur 39 tunniga, püstita
des uue maailmarekordi jne.,

Ritas teeenides weel Prantsuse sõjamäes
koos Eestit külastanud Prantsuse lennuwäe
eskadrilliga, wõisid märkida, et lendurile
pole aastad jätnud awaldamata mõju: lcn
duri nägu kaunad juba küpsetes aastates
mehe tunnuseid.

Costesi wälimuses ja riietuses ilmneb
härrasmehelik hoolimatus,

tekitas siin teatud elewust juba mõnda

missugusega pearoad end ülal isikud, kes
saaroutanud elus kindla seisukoha. Ta kan
Wälismaalt saabunud teated kõnelesid nab harilikku kübarat, kurdiga laia, tume
tuntud lenduri läbisõidust, kuid see oli ka dat, sportlikus lõikes sügismantlit ja hele
kõik. Ametlikult ei teatud Costes'i sõidust daid seanahast kindaid.
midagi. Eile kl. 4 paiku ta saabus lennukil.
Lendur kapten Costes'il on reedel arroa
päewa.

„Jtaalia saadab oma kõige otsekohesemate

soowidega riigijuhi ja wabariigi walitsuse
tarka ja selgeltnägewat tcgewust Eesti rah
wa heaolu ja edu saawutamiseks.
Itaalial on ikka olnud elawa sümpaatia
tunded Eesti rahwa wastu ja ta on ikka pi
danud tema walitsusega südamlikku wahe
korda. Fashistlil walitsus soowib, et see wa

Lennuki peatudes astus esimesena lennu

tawasti kokkupuuteid meie lennuasjanduse

kist wälja oodatud lendur, monsieur Dieu jnhtiwamate tegelastega, kuna ta sooritab
donne Eostes. Teda terwitas saadik ja acro reisi oma firma, Prantsuse tuntud lennuki
mootorite ja lennukite tehase ülesandel.
droomi juhtiw personaal.
Need, kes Costes'i inäletawad tema wa Tallinnast sõidab ta edasi Helsingi, kus tal
remast külaskaigilst Tallinna, mille ta soo- samuti ajada oma ärilised asjad.

hekord muutuks weel tihedamaks, arwates,
et seega mõlemad riigid aitaksid kaasa rahu

alalhoidmiseks Euroopas ja ühisele püü
dele, jõuda Peale wiimaste aastate kriisi

Kuidas saab ohwitseriks.

uuele jõukuse ajajärgule."

Wäeliigi ohwitseride ettewalmistamise seadlus.
Wabariigi walitsuse koosolekul 23. okt.
Topo-hüdrograasia lutse
waadati läbi ja pannakse maksma riigi
liigi ohwitseride ette
wanema dekreedina wäeliigi ohwitseride et
walmistamise seadlus.

Wolikirja saadikult wastu wõttes
ütles riigiwanem:
„Olles elawalt liigutatud soowidest, mis
teie mulle Väljendasite Itaalia nimel, pa
lun teid uskuda, et Eesti walitsus ja rah
was on ikka kõrgelt hinnanud suure Jtaa
lia rahwa püüdeid ja saawutisi inimkonna
kultuuri ja heakäekäigu edasiarendamisel.

Teie ekstsellents on nüüdsama heaks ar
wanud alla kriipsutada meie maid ühenda
waid elawa sümpaatia ja südamlikkuse side

meid ning mulle kinnitada Itaalia walit

suse soowi neid edasi arendada. Teie wõite

olla kindel, et Eesti walitsus on täidetud
samadest soowidest, ning wõite uskuda, et

kõik minu ja wabariigi walitsuse püüded

tewalmistamise seadlus.

Wabariigi walitsuse koosolekul 23. okt.
Seni makswuscl olnud ohwitseride etteValmistamise seadlus määras kindlaks ai waadati läbi ja pannakse maksma riigiwa
direktor Mölder Välisministeeriumist. Tagapool linna komandant kolonel Junkur. nult jalawäe-ohwitseride ettewalmistamise nema dekreedina topo-hüdrograasia kutse

Pildil saadik V. Cicconardi sammub mööda aukompaniist. Tema körwal
weebruaril 1924. a. nimetatud saatkonna
sekretäriks. 25. jaanuaril 1928. a. ülenda
Uus Itaalia saadik comm. Vincenzo Cic tud saatkonna nõunikuks. 1928. a. pressi
conardi, on sündinud Napolis 5. aprillil büroo juhataja wälisministeeriumis. 1929.
1889. a. Diplomaatilisse teenistusse astu a. nimetatud ambassaadi nõunikuks Berlii
nud 12. märtsil 1914. a. 1920. a. minist ni. 24. nowembril 1933. a. nimetatud mi
rite nõukogu Presiidiumi teenistuses. 28. nistriks Teherani.
on juhitud nende sidemete tihendamiseks."

Aurik Kai oli hukkumise ohus

korra.

Nüüd maksmapandud ettewalmistamise
seadlus määrab kindlaks ohwitseridele wäe
liigilise põhiettewalmistuse andmise üldise
korra kõikide (väeliikide alal. Seadluse ko

klassides üldiselt sama korra järgi, kui

graafiaosakonnas.

tideklasse wõib komplekteerida ka uue

Kahe ja poole aastane kutsealaline ette
roalmistus tagab seda, et õpilasist kujune
wad nooremad tööjõud topo-hüdrograafia

(1934. a.) keskkooli lõpetanud noormeeste

Keskn. homm. jõudis Tallinna laewaühi dungi, mitukümmend standardi metsa. On
suse aurik „Kai", kes Hiiumaa ja Gotlandi neks ei olnud sel ajal dekil inimesi, kes sa
wahel oli kohutama tormi üle elanud. Lae muti merre kaasa olels läinud ja pääs
wa juhtkonnalt kuulsime selle kohta järg matult uppunud. Nüüd wajus laew ühele
küljele. Kuiwad plangud tõmbasid end pea
mist:

kuni jõudsime Gotlandi alla. Wahcpeal kui
sus ta „Kai" meeskonda enese pardale. Sel
lest öeldi ära. Gotlandi alla jõudes pööras
„Nelly" uuesti idapoole tagasi.

Gotlandi all olime maawarjus ning ha
„23. septembril wäljusime Kotkast metsa mett täis ja laewa kallak muutus suuremaks. kati siis otsima wigastufi. Mis leiti, need
laadungiga Londoni. Esimesel päewal läks Siis jooksid mehed masinaruumist üles ki kõrwaldati. Ka nähti, et wesi enam laewa
reis kaunis libedalt, luid teise reisipäewa säga, et wesi on tunginud masinasse. Keegi juurde ei walgu ning pumbad töötasid kor
õhtupoolikul hakkas juba tuul tõusma ja ei teadnud, kui suur oht laewa ähwardab. ralikult. Kohendati dekklaadungit ning jät

kella 10 ajal õhtul oli lahti päris maru.
Tuule kiirus mõis olla wähemalt 10 palli.
Olime sel ajal Hiiumaa ja Gotlandi wahel.
Õnneks oli meile tuul tagant ja seepärast
laine just eriti ei purustanud. Kuid sellele
waatamata hakkas laewa seisukord halwe
maks muutuma. Äkki kuuldi, et punkriruu

Kõik oli segi kapsad, kartulid, wõi, mu

Aktiwist Reha riigikohtus.
Rassatfioon jäeti tähele panemata.

baumi 6 aastaks, Adam Kreslingu, Jaan
Luku, Arnold Pilati 5 aastaks ja Endla
Kreslingu, August Paisi, Leonhard Lutso
ning Artur Brauni 1 aastaks wangimajja.
Sellepärast, et nemad tegutsedes Tallinnas,

Tartus, Tartumaal, Viljandimaal ja Mal
gas 1934. a. sutvest kuni 1935. aasta märtsi

kuuni, kaitseseisukorra makswnfe ajal ja
Reedel, 25. oktoobril 1925. a.

5

Tormiohvrid maeti.
Walismerimeeste matusepaik Mtzelkonna kal
mistul.
Kolmapäewal, kell 12 päewal maeti Ki« imisel Lümanda ranna lähedal. On kawav

helkonna kalmistule 5 tormis hukkunud isus samast kohast reserweerida eri-matuse

tormiohwrite hauad maeti lilledesse. Matu- - rus ei lepi seniste ohwritega.
„Bella" kütja Alfred Kurikjani
sed toimusid Rootsi walitsuse kulul.

taks SOS päästke meie hinged. Panime

kui suur on laewa wigastus. „Nelly" nõus ning kaotas 3 meest. Meilt meri inimohw
tus siis meid saattna. Ta pööras ümber reid ei nõudnud, ehkki 16 hinge waatasid
ta enesega kaasa ka ühelt küljelt dekklaa- ning sõitis meiega kaasas umbes 8 tundi, surmale silma."

jal Rudolf Reha, Martin Sepa, Joosep Mei

teadmised ning oskused.

sides.

tulesignaalidega wastutulijale aurikule an toiduruumi ning seal kõik läbi leotanud.

Äkki tõusis dekile hiigellaine

Sõjaringkonnakohus mõistis otsusega 27.
septembrist 1935. a. KrS. § 423 lõike 2 põh

alal. ltheaastaue roiibimine sõjakooli oh
witserideklassis annab õpilasile kaadrioh
mistamine sünnib sõjakooli ohwitserideklas roitseridele wajaliku sõjalise kaswatuse ja

kuwõimalusi. Kaadriohwitseride ettewal

„Bella" meeskonna liiget. Matusetalituse i paik tormis hukkunud wälismaalastele,

ja kui see laewadekilt tagasi wajus, wiis

24. skp. oli riigikohtus arutusel „aktiwisti"

ga. Niisugune muudatus oli tarwilik sel

leks, et suurendada wastuwõetawate wali

kati reisi.
Walitses pilkane pimedus.
Õnneks hakkasid ees paistma laewatuled
Nüüd tuli aga uus häda. Meeskonda
ja kapten Walwur tegi korralduse, et morse hakkas ähwardama nälg. Wesi oli tunginud

tähele, et aurik otsekohe suuna meie peale nad, liha jne. Kokal oli nutt waraks. Aeti
wõttis. Lähenedes nägime, et see oli Taani siiski kuidagi läbi, kuni jõuti Kiili kanali.
Seal parandati masinas meel üks wiga ja
mi woolab mesi sisse. Kui mindi waatama, aurik „Nelly", meist märksa suurem.
Ta küsis meie seisukorra üle ning
sõit läks nüüd üle Põhjamere. Õnnelikult
siis nähti, et laine oli lahti murdnud punk
pakkus abi.
jõudsime Londoni, kuid sealt tagasi tulles
rilungi ja wesi tungis sealt sisse. Mehed
Kapten tvastas, et esialgu weel põhjami saime Balti meres jälle uue sauna. Samal
töötasid rinnust saadik mees ja kinnitasid
nemise hädaoht ei oota, kuid meie ei tea, ajal oli ka „Mall" Põhjameres tormi käes
luugi uuesti kohale.

reserw-kapteni Rudolf Reha kassats.-kaebus
sõjaringkonnakohtu otsuse peale, millega R.
Reha oli karistatud 6-aastase Vangimajaga.

Seadluse järgi topo-hüdrograasia kutse
liigi ohwitserid walmistatakse ette täiendus

ohroitseridest. Ettewalmistamine sünnib
haselt nii täiendus- kui kaadriohwitseride kaitsewägede staabi topo-hüdrograafiaosa
ettewalmistamine sünnib endiselt sõjakoo konna juures korraldatama! kaheaastasel
lis, wälja arwatud lennuwäe täiendusoh topo-hüdrograasia kursusel, mille lõpetami
witserid, kelle ettewalmistamine sünnib sel õpilased on kohustatud weel läbi tege
lennukoolis. Täiendusohwitseride ettewal ma sõjakooli jalaroäe ohwitseride klassi ja
mistamine sünnib sõjakooli aspirantide wastawa kutsealalise praktika topo-hüdro
praegu, kuid selle erinewusega, et aspiran

wns teKKlaadungi üle parda. 16 inimest maatastd surmale silma.
Taani aurik „Nelly" saatis 8 tundi.

liigi ohwitseride ettewalmistamise seadlus.

makswuse piirkonnas, kokkuleppel Valmista- ! Rudolf Reha kaitsja wandeadw. Jaan Tee
sid ette Eesti wabariigi riigiwanema üles- imant, paludes sõjaringkonnakohtu otsust tü

andeid täitma peaministri ja teiste juhtima- 1 histada, põhjendades: 1) asi on sõjaringkon
te riigitegelaste surmamist, mille kordasaat- 1 nakohtule üle antud Kaitseseisukorra seaduse
mifeks oli seatud malmis lõhkeabinõuna kä- j§ 9 p. 6 korras ja oleks pidanud arutatama

pidas Kihelkonna koguduse õpetaja R. 1kuna wäga tõenäolik, et madalikerikas Lü
Janno. Rahwast oli matusel rohkesti ja 'manda-Kihelkonna rand ja Vilsandi ümb

põllumeheö wõtawaö
laenu.
Maapangast laenude wõtmine on
wiimasel ajal läinud wõrdlemisi ela
maks. Laenatakse maaparanduseks,
ehitusteks, pärandnsosade wäljamaks
miseks jne. Maapangal on laenude
andmiseks kasutada 4 milj. kr. uuelt
wäljalastud pantkirjade 8. ja 9. seeria
tõttu. Laenud on W 2 Protsendiga ja
wäga mitmesuguste tähtaegadega.

stgranaate ja muid relwu, kusjuures Rudolf !mitte SKpS. i. jaotuse, waid 2. jaotuse kor
Reha, Martin Sepp ja Joosep Meibaum 'ras, sest Kaitseseisukorra seaduse § 9 P. 6.

juhtisid ettewalmistustõid ja olid tegewad <ei maini asjaarutamist sõja ajal makswa
üksikasjalikkude kamade koostamisel eeltä- kkorra järele.
hendatud raske kuriteo kordasaatmiseks, ku
Riigikohus, koosseisus P. Kann, K. Saar
na teised osalised wõtsid osa nõupidamistest i man ja J. Koemets, asja arutanud ja sõja
ja olid tegewad tarwisminewate relwade ja jprokuröri arwamife kuulanud, otsustas kas
lõhkeainete soetamisel ning hoidmisel. jsatfioonikaebuse jätta tagajärjeta ja kinni
Selle sõjaringkonnakohtu otsuse peale esi- 1tada jõjaringkonnakohtu otsuse.

tas riigikogule laslatfloonilaebule ainult

laip wii

Koht, kus wälismaa merimehcd leidsid ! di 23. skp. isa poolt kodukohta Kaarmaoma wiimase puhkepaiga, asub Kihelkon- > Suurwalda, Kärdu külla. Ta maetakse
na kalmistul wabadussõjas langenute mä- ! Kaarma kalmistule. Praegn on weel leid
lestussamba ligidal. Aastaid tagasi maeti i mata 6 merimehe laibad. Eluga pääse
samasse kaks soome nierinteeft, kes nppu- : nud meremehed J. England ja E. Märter
sid soome aurik „Wiri" madalikule jooks- ! Kuressaare haiglas on paranemisel.

SlllanpSS Nobeli auhinna
kanötöaat.
Stokholm, 23. oktoobril.
ETA. „Astonbladet" arwab tead
wat, et Rootsi akadeemia nimetab
käesolewal nädalal Nobeli kirjandus
liku auhinna laureaadi. Lehe arwa
tes on suuremad wäljawaated sellele
auhinnale soome kirjanikul Sillan
pääl ja prantsuse kirjanikul Paul
Valeryl.

Masinatarvitajate Ühingute Liit
korraldab Märjamaal
motoristide - trokloriiuhlide kursuse.
Älgus 11. nov. s. a., kestvus kuni 3 nädalat Üles anda (sealt saab ka kursuse
kohta lähemaid teateid) suusõnaliselt Märjamaa maatulunduskonsulendile ja

kirjalikult Tallinna, S. Karja 18—20 Masinatarvitajate Ühingute Liitu,
ei. 463-16. Õppetasu Kr. 15.
t
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Taewere walla uus "raekoda".

Maarahwa elu

Laanemaalt.
Lihula Põllumeeste Seltsi Aiandusosa

Uudiseid maalt

16.WV-krooniline ümberehitus teostati omal jõul ilma wälielaenu
teaemata.

konna peakoosolek. Lihula Põllumeeste
Seltsi aiandusosakond pidas 20. okt. s. a.

Viljandimaalt.
Teede õgwcndamiseks wöõrandatakse
maad. Teedeminister otsustas wõõranda
da Põltsamaa-WSHma ja Kõo-Kolga-Jaanr
2. kl. teede õgwendamiseks 1650 meetrit
maad Kõo wallas asumast Heinrich Mar»

peakoosolekut Lihula kirikumõisas. Halwale
ilmale waatamata oli koosolekust osawõtt

elaw. Osakonna esimees õp. O. Luberg

kandis ette tegewusaasta aruande; osakond

kile kuulumast talukohast. Tasu maksetakse

algas läinud aasta sügisel tegewust 17

liikmega, nende arw praegu on tõusnud

Wiljandi maawalkksuse teedekapitalist ;a
otsuse täitmine pandi Wiljandi maawant

92-le. On loodud 12 taimekaitseringi, ning
muretsetud taimekaitse pritsid, noori wilja

susele.

S nurmes! usutas maantee.

puid on tellitud E. %. K. puukoolilt 756

Wiimaste sadudega on wesi Halliste jões
jällegi tõusnud üle kallaste, _ ujutades üle
laialdased maaalad Suure-Kõpus, Hallis»
tes, Tipus ja Piirikülas. Näidates pidewat
tõusu, on suurwesi hakanud teisipäewal
jooksma üle Köpu-Tori maantee.

tk., marjapõõsaid 456, peale selle mitme
suguseid ilupõõsaid. Puuwilju on turusta
tud „Aedwilja keskühisuse" kaudu 7084 kg.
kr. 726.29 wäärtuses. Loenguid on peetud
37, osa wõtnud 2000 inimese ümber.

Aruanne wõeti wastu ühelhäälel. Juha

Wõimatu mootorsõidukitel on liikuda

tuse tegewusele awaldati kiitust, ühelhäälel

otsustati astuda ka „Aedwilja Keskühisuse
liikmeks, weel otsustati korraldada aedade
korrastuswõiftlused, kus auhindadeks oleks

wiljapuud ning marjapõõsad. Ka kaaluti

põhjatute teeolude tõttu ka Wiljandi-Suu
Juba aastaid wõi õigemini aastakümneid

õunte alalhoiu keldri ehituse küsimust, on Taewere wald püsinud Wiljandimaa

kuid fee otsustati jätta esialgu lahtiseks waldade esirinnas ja seda nimelt oma eesku
wastawate summade puudusel. Uude juha julise ning täpse asjaajamise alal, kui ka
tusse waliti tagasi kõik wanad: õp. O. korrapäraliste eelarwetega, mis alati on

Luberg, A. Järw, J. Pudel, A. Feld
tnann, T. Roog.
Kuritahtlik süütamine. Kuritahtlikust

süütamisest teatas ametiwõimudele Kirbla

walla elanik Mihkel Ääremann. Koju min
nes leidnud ta elumaja sisemuse põlemas.

Kiire abi tõtru suudetud tulekahjule ko

duste abinõudega piir panna. Süütamises
kahtlustab Ääremann üht oma naabrit.
Põllutöökool Penijõe mõisas algab tege
«ust. 15. now. j. a., algab põllutöökool Pe
nijõe mõisas tegewust põllumajanduse ja

karjahoiu harudega. Õppeaeg 1 aasta.

Õpilastele wõimaldatud kooli juures inter
naadis B—9 kr. kuus äraekdmine. Sisseas
tujailt nõutakse 6-kl. algkooli haridust.

Tartumaalt.
Lõuna-Tartumaa elektrosit
seerimise eeltöödega on juba
alatud. Wastaw kama näeb ette Elwast

elektriliini ehitamise Otepääle. Et saada
ringliini Tartu linnaga, wiiakse teine liin El
ivast Röo kaudu Tartu. Esmajoones ehita
takse Elwa-Otepää liin. Äsja lõppesid Elwa
elcktri-alajaamas sellekohased suuremad üm

berkorraldustööd. Kuuldub, et juba käesole

wal talwel hakkab Elwa-Otepää liini sihi
ajamine.

lõppenud ülejääkidega ja on wõimaldanud
läbi wiia mitmesuguseid ehitusi ilma wälise
wõla wõi laenu tegemata.
Nii alustati juba 193*1. a. sügisel uue ja
ajakohase wallamaja ehitamist, mis on wak
uvnud juba niiwõrd, et wallawalitsus uude
majja jubg asus sisse.
Maja on ümber ehitatud endisest koolima
jast, millest pole jäänud järele muud, kui
wäline kest ja seegi waid osaliselt. Muidu
aga on kõik uus. Ruumid sisustatakse ots

tarbekohaselt. Kantseleis on laud igale
ametnikule, eriruum perekonnaseisuameti-

ku tarwis, eraldi registreerimise ruum jne.
Maja ehitus on läinud kuni senini maks-ma üle miljoni sendi. Kogu kulusumma aga
tõuseb arwatawasti poolteise miljoni sendi
peale. Kõigi nende kulude tarwis ei ole teh
tud ega tehta ka sentigi wõlga ja ehituseks
on kasutatud ainult eelarwelisi ülejääke ta

pääse sealt läbi ja on muutnud ning wõt
Kauaaegne teeneterikas wallasekretür

J. Kiwistik.

Sekretäriks sai ta 13. mail 1902. a. Ta on

Pati wallawcnem Hendrik Kiilas, abid
Joh. Päärmann ja Kristjan Pukk.
Viljandimaal, waid üldse terwes Eestis. Juba 1931. a. teatas Pati-Ristiküka
Taewere walla asjade korraldamises on aga algkooli hoolekogu Pärnumaa kooliwalit
Jaan Kiwistik on sündinud 25. juunil

susele, et kooliruumid on armetumas olu
korras, puuduwad wõimlaruumid, riiete
hoiruumid, köök jne. Selle peale maa kooli

mise alal on näinud palju waewa ja teinud
tööd praegune wallawanem Hans Waga,
Hiireaua talu omanik, kes wallawanema !o

pühitses alles hiljuti oma 55-dat sünni

wattawalitsusele koolimaja ümberehituse

hal püsib juba teist aega. Eriti hinnatud
ja tahma poolt üldist tunnustamist ja poo

maa-ala on suur 24.331,42 ha. Kuna ware
mal ajal walla arhiiw tules on häwinenud,
siis on kawatsusel walla kroonika walmista
mine, milleks materjalide kogumine on juba

gawarasummadest.

Jaan Kiwistikul määratud teened.'

Vallamaja ehituse kui ka muu asjaaja 1880. a. Omab Aleksandri kooli hariduse ja

lehvidu leidnud on aga walla kauaaegne sek

retär Jaan Kiwistik. Püsima tahte, täpsuse
ja hoolega on ta olnud ametis juba 13. juu
lift 1900. a., mil La waliti abisekretäriks.

päewa.

Elanike arm wallas on 3035 ja walla

selgitamiseks Tartu ringkonnakohtule üle.

gus, et koolimaja ehitamise wiiwitanuscl
puudus tahtlik käsu täitmata jätmine. Ko

IVSrumaalt.
päewa süttis põlema PõlgaSte wallas Jaan
Juhkason'» elumaja. Hoone ühes talu lina
tagawaraga häwines tules.

Merise kõhutöwe leminemi

Rägawere wallas asuwa Woldemar Pert
manni talukoha „Liiwaaugu A 49", mille
suurus 12,38 ha, ostis Rudolf Käba 3304

krooniga. Maidla wallas olema Maali

Weski talukoha „Laasi nr. 17," suurusega

Aleksander Lõhnmssar weneaegses

ma ja- leti taha tööle," lisab juubilar mi

ohwitserimundris.

aastal Woldi wallas. Abiellus 16-aastasena
Mihkel Lõhmussarega. Noores eas tegeles
koos abikaasaga äri alal. Hiljem oli abielu

Kostivere Hari
üle andis oma teadmised enne surma,
ütleb Teie saatuse täpselt, annab head

nõu ja abi paljuis asjus, elab nüüd
Aida tn. 9—l, Laia tn. pöörata.

Preilid Ja härrad I
Kirjutage poiss- ja tütarlapsele

tõsises mõttes. Eewi, Arne.

Saunametsa*pk. Kilingi-Nõmme.

surm murdnud, pole manalasse warisenud

dega Pidas kogu mõisa Raamatupidamist"

ja tahtis, et lastest saaks ha
ritud ja koolitatud kodanikud. Esimene Poeg
(praegu 70 a. toana) Aleksander oli esimesi

rentnikud. Mõisa tükeldamise järele ostsid toäes. Walitses üksteist keelt, oli lõpetanud
nad kolm talu, millest üks nüüd müüdud. Hommikumaa Keelte instituudi ja Kaasani

Saaremaa varustab mandril kiludega.

mandrile Vilja, õunu, kala, pähkleid ja

muud kaupa. Tegewust oleks ka suwel, kuid

siis on platsis Väikesed purjelaewad, mis
liinilaewade eest kauba ära näppawad. Nad
weawad kaupa sellise odawa hinnaga, et lii

A adress: Kõnnu vaks. pk. nr, 6. .Talu

laewade kasutajaiks on peamiselt saarte tar-

ja laut. Kaupa võib teha koha peal.

nilaew nendega Võistelda ci suuda. Purje

omanik".

Vilajate ühisused ning teised kauplused. Ei
küsita sellest, et purjelaewaga kauba saat
mine on suurema riisikoga seotud kui auri
kuga ning ka kauba kindlustuspreemia on
kõrgem, kui see asnb purjekal. G. Sergo ja

talu
korras hoonetega. Võib ka talu tükel
dada või praeguse oman. kokku lep
pida kohal edasielam. kaasomanikuna
või rentnikuna. Teat. slt „Taiuostja".

6

kadunud. Eina arwab, et enamlased on „tei

Arst omost haost.
Äkilise haiguse puhul ja
valu vaigistamiseks ise
rohtu valmistada aitavad
need raamatud.
Hind,

te-lapsi on mu! terweni kaheksa ja laste
laste lapsi juba kolm ..."

Kr.

J. Masing. Koduarst ja koda'
Liisa Lõhnmssar on pidanud hõbepul Dr. aptek.
Juhatus haiguste ära
mad, kuldpulmad, pärispulmad. Järgmine
tundmiseks ja ravitsemiseks.
suurpäew ta elus on 100 aasta hällipäew.
I osa 2.20
II osa . 2.80
Sinna ta praeguse terwise juures jõuab
I/II osa koos kalingurköit. . . 7.
küll.
Dr. J. Masing. Koduarst ja koda
End. Rapla Konstaabel

Dr. J. Masing. Naistehaigused.

Haiguste kirjeldused, juhatused

ja arstirohud haiguste ravimi
5 aastaks roansiasse.
seks, valuta sünnitamine . . 1.80
ttm&e sügisene tegewus. taewad kau
Dr. med. G. Kornel Dr. med.
baweoga üle koormatud. Purjekad suruwad weo
M. Kask. Naha tervishoid. 2.60
Kolmapäewal olid Tallinna ringkonna
Louis Kuhne. Uus arstimisetea
kohtu süüpingis endised politseinikud
hinnad alla.
_ dus* 2.50
omaaegne Rapla jaoskonna komissar Mart
Kord oli rannasõiduliinidel kaubaweos aurikuile. Ja nüüd on saarte kaupmeeste Wat t e r ja sama jaoskonna konstaabel Louis Kuhne. - Uus arstimisõpe
nagu waikus ja tormiste ilmade tõttu ka seas kisa lahti: „Miks te' minu kauba maha
tus. Lühendatud väljaanne. . . 1.—
Eduard Kippus ühenduses suurema ra
dušid ka reisijad. Nüüd hakkab asi parane jätate. Pange minu kaup ka peale. Ah ei haomastamise looga, mis selgus weebrua Dr. Fr. Schönenberger ja V. Siegert.
ma jn saartelt tuleb laew laewa järele Tal mahu ära? Pange fiis suurem laew käi rikuus 1934. a.
Loomulik arstimise õpetus. 1.80
linna sadamasse, kõik kaupa täis. Sügise ma..
Dr. V. Sumberg. Esimene abi õn

20 R. vakam. ülesharitud sooheinam.
Koht asub suure tee ja rdtjaama lähe
dal. Koha peal on olemas elumaja, ait

Soovitakse osta

wõlad ühel kinniswaral ja ostjat ei leidu

aptek. Lühendatud väljaanne. . 1,20

tulekuga on rannasõiduliinidel olukord alati
paranenud. Siis hakkab saarerahwas saatma

Väike talu
rendile anda. 16 Riia vakam. põldu,

müügilemääratud kinniswara omanikku,
seisma pandud oli ajutiselt kolme kinnis
wara müümine, ümber olid laenustatud

15 lapsest on elus praegu 11. Neist 9 kõrgema sõjakooli. Wene-Jaapan? sõjas tee nud ühele kinniswarale.
Eestis, kaks Wenemaal. Need neli, keda nis juba polkownikuna. Praegu teadmata

paar Laiuse kirikumõisa ja Laiuse mõisa eestlasi kõrgemaid ohtoitsere wene tsaari
Kuulus ettekuulutaja okultist selgelt
nägija, kellele vana kuulus

müüdud kinniswarad olid teistkordsel oks

jonil. Oma kohustused wõlausaldajate
wastu olid õiendanud enne oksjonit 8

21. okt. pühitses Torma walla, niitte hädise terwise tõttu, waid neid on nud" pojale midagi.
Waiatu küla, „O t s a" talu perenaine tapnud taud wõi jälle enamluse terror Wäimehi on hällilapsel wiiest rahwusest.
Kõik tublid ja eeskujulikud inimesed.
Liisa Löhmussar oma 90. sünnipäewa. Wenemaal.
Haruldaseks tähtpäewaks olid kogune Kõigile lastele on antud eeskujulik kas . „Ainult juute pole osanud mu tütred ka
nud kõrgesse ikka jõudnud ema austa watus ja tubli haridus. Isa Mihkel, kes ise sida, muud wiga ei tea nende kohta ütelda
ma arwukas lastepere koos lastelaste oli tubli „peast-rehnuti" mees (kirjutada midagi," naljatab õnnelik äiamamma ja
ga ja lähemate sugulastega.
ei osanud) ja puu pulgal kõiksugu märki lisab: „Mnidu on nad üsna „wiksid"; las
Liisa Löhmussar sündis 21. okt. 1815.

Kirjad palgatingimusega Märjamaa,

24 tiinu, ostis Maidla wallas elutsew
Alfred Nurk 1455 krooniga. Mõlemad

nud, ega ühtki tuletikku nende pärast üles
tõmmanud," räägib lõbusalt hällilaps.
Oli laps kaks päewa mana, tõusin ise
ja läksin mehe-natukcsele appi äriasju aja
newikku meenutades.

Liisa Löhmussar.

hoolsust ning kohustusi teenistuse alal, pii
maühingu liikmed omal wiimasel peakoos
olekul otsustasid annetada meier A. Päär
sonile tema 20-aastase tecnistusjuubeli pu

niswarade oksjonit. Müügile oli määratud
seekord 15 kinniswara, kõik talukohad Wi
rumaalt. Ära müüdi ainult 2 kinniswara.

Pole ma nende juures öösiti walwa

Tulekahju Põlgastes. Õöl wastu kolma

Oiu meierile kulduur. Oiu piimaühingu

meier A. Päärson on omal kohal olnud
juba 20 aastat . Arwesse wõttes meieri

hul kulduuri. (Kü)
Virumaalt.
Kinmswaraoksjon Rakweres. Esmas
päewal, 21. okt. peeti Rakweres kohtu
pristaw G. Kütti poolt järjekindlat kin

dele.

Slpa as., Liiv.

mingeid samme, kanti asi ette maawalit
susele, kes wallale nüüd omakorda kirjutas

alanud. Maja õnnistamine toimub no ette wastawate sammude astumise. Ka
selle korralduse jättis wallawalitsus täit
mata. Selle järele anti wallaisad kohtu

praegu isiklikult. Waatamata kõrgele eale
on ta weel täiesti ter-we ja kõbus. Wõib nii
mõneski talutöös ja toimingus anda „silmi
ette" temast nooremaile. Kirikuteed aga
annab enne tublisti siblida, kui jõutakse L.
L. sammu pidada.
Emana on ta kaswatanud üles 15 last
üheksa tütart ja kuus Poega. Ise terwisliselt
õitscw, mees täiskarsklane, pärandasid nad
ka lastele raudse terwise. ükski lastest ei
tea, mis on haigus ja arst. Lapsi kaswata
des on L. L. 15 lapse kohta kogu elueal ku
lutanud ainult kümme kopikat arstirohtu

süüdlased koolihoone ehituse nõrgas ja hoo

vaja (poissmees) vähemasse tööstusse.

Et wallawalitsus aga kuni 1933. a. sugi
seni polnud astunud korralduste täitmiseks

wembrikuul.

Tma* kes kaswatas 15 terwet last ja 15 lapse kohta on tarwitanud ainult
lv kopika eest arsterohtu.
Kahe talu pidamist juhib L. Lõhmussar

lctus järelewalwes wõtta Vastutusele. Vo
likogu poolt anti juurdlus süüdlaste wälja

Möldrit

astuma samme koolimaja ümberehitami
seks.

hus mõistis kaebealused õigeks.

seadmisel süüdlastelt tagasi nõuda ning

welsker, kes teostab kontrolli. Samuti sõit
sid kohale jaoskonnaarstid ja maaarst Wõ
rust. Eile saabus Weriora ja Leemi apteeki
desse ka waktsiini, mis jagatakse soowija
tele tasuta wälja. Nagu maaarst kinnitab,
waibub tõbi Wõrumaal hästi, igatahes te
ma laiemat lewinemist pole enam karta.

walitsus tegi ülewaatuse ja korralduse

projekti esitamiseks. Sarnase otsuse tegi ka
wallaw oli kogu, kohustades wallawalitsust

Ülekuulamisel tunnistajate seletusest sel

miseks. WHmasel wallawolskogu koosolekul
otsustati tekkinud lisakulud raudtalade j. t.

metest, Wõrust saadeti haiguse rajooni

Pati wallaisad kohtu ees. Kolmapäewal
seifid Wiljandi ringkonnakohtus süüpingis

eestujulikumaid wallasekretäre mitte üksnes

Ühe eesti ema suurpäew.

Koolihoone ehitajad kohtu alla. Meeri

se l e piir. Teatamast» puhkes möödunud
nädalal Wõrumaal, Weriora wallas, Wind
so ja Wöiardi asundustes merine kõhutõbi.
Kohe, kui ilmnes raske haigus, hakati selle
wastu wõitlema. Kohe eraldati haiged ter

nud söidusihi üle Mudiste Suure-Jaani.

alla.

walla Poolt ehitati 1934. a. Nõo asemikku
uus kahekordne haridustempel, mis maks
ma läks üle 40.000 krooni. Mõne aja kooli
sees olemise järele wajus üks wälisseinu
wäljapoole. Wallawalitsuse poolt kutsuti
kohale Tartu aj .maaw. ehitusjärelewalwe.
See soowitas raudtalasid seinte kindlusta

ReedA

re-Jaani-Wändra teel. Liiniomnibus ei

Taewere uus wallamaja.

Kaubawedu on tõesti suureks paisunud.
Nii näiteks toob „Dagmar" Saaremaa ran
dadest iga reisiga Tallinna 40—50 tonni

soolatud kilu. Saaremaa rannikul on tä

nawu haruldane hea kilusaak, kuna teiste
randade kohta seda mitte kuulda pole. Saa
remaa on tänawu kogu Eesti kiludega wa
rustajaks. Nii ründab Saaremaalt Tallinna
toodud kilu isegi Pärnu, kus meri tänawu
kilu ei anna.

Wilja on hakanud ka saartelt tulema. Näib

aga, et seda on weidi wähem kui möödu
nud aastal. Siiski wiljasaak saartel on ol
Ko aurik „GustaVil", mis ühendust peab nud rahuldaw. Viljakoristamise ajal olid
ilmad head. Kõik liinilaewad toowad iga
Rohuküla-Heltermaa Vahel, on tänawu pea
igas kuus I—2 purjekat madalikult lahti reisiga saartelt Tallinna 20—30 tonni wil
tulnud tõmmata. Kaup muidugi rikutud.
Nüüd sügise tulekuga hakkawad purjekad

ja. Varsti hakkawad tulema taliõunad j
pähklid. Laewad wiiwad saartele petrooleu
mi, suhkrut, wiina, saiajahu ja muud sega

Mma. talikoaterz jg kazMwOll läheb üte lauga talMs tagawarak^

Rahaomastajaks oli konstaabel Eduard
Kippus, kelle wastu oli tõstetud süüdistus

wiies punktis, nimelt: 1) et ta omastas

ametalaliselt tema kätte usaldatud raha
1731 krooni 39 senti, 2) et ta kirjutas Rap
la jsk. konstaabli lauajuhendisse walesisse

kandeid, 3) kirjutas tsiwiiltäitetoimiknte
päewaraamatusse wale sissekande, 4) saatis

adwokaat August Pahlale kirja, mis sisal
das ebaõigeid andmeid tsiwultäitetoimikute

järgi nõutawate summade kohta ja 5) kir
jutas tsiwiilkohtu otsuste täitmise registrisse
wale sissekande.

% Ringkonnakohus leidis mõlemad
kohtualused süüdi olewat nende wastu tõs

tetud süüdistuses ja mõistis Eduard Kip
puse 5 aastaks wangimajja, wõttes arwesse

1 aasta 6 kuud eelwangistnst. Mart Wat
ter mõisteti 1 kuuks aresti»

netusjuhtudel

Uus maja tohter ja kodune ap
tek. —6O
Dr. B. Voogas. Esimene abi õnne
tujuhtumiste ja äkiliste haigus
te puhul 1
C. Thomalla. Uued teed tervisele!
Tervishoid, moodsad ravimis
viisid ja igapäevased kehahar
jutused j
O. Kesk. Uued teed toitluses.l
Dr. med V. Lindeberg. Toiduta
helid. ......... 95
Prof. A. Paldrock. Edu,
Un* 7.50
Raamatu hinna saatjaile lähetame raa

matu an kulul kätte.

K.-tv. RAHVAÜLIKOOL.
Tallinn, Harju 48, Jaani 6.
M»bril 1935, 9. Lhk. 3,

Kahel meiereil üks juhatus.

Jahilõbu puhta

Uusna ja Tvana-Võidu ühinenud meiereide peremehed.

välisraha eest
Käesoleval aastal jahiloomade lugemine. Hbruka hir
ved Pärnumaa metsadesse vabaks. Jäägrid asusid tööle.
Jahiloomade arvu suurenemise tõttu korraldatakse
põdrajahte välismaa turistidele.
"Maa Hääle- kaastöölisel oli neil päewil

L di wäljaspoolt: üks Riiast, teine Saksa
- maalt. Elades Abruka saarel on hirwed

mis kestab kuni 31. oktoobrini, on hea, sest
neid lindusid on rohkesti. Kaks wiimast aas
duse büroo juhataja F. Reidolfiga,, meie kliimaga hästi kodunenud ja neid on tat on nende siginemiseks olnud nmga sood
kes muuseas järgmist seletas:
nüüd juba 10 looma.
sad pehme ja lumewaese talwe tõttu.
Riigimaade ja -metsade walitsuse andme
Oktoobrikuu lõpul metsadewalitsus wiib
Rohkesti on samadel põhjustel ka jäne

kõnelus põllutööministeeriumi metsamajan

tel on jahiloomade arm Eestis kaswanud > 8 hirwe Abruka saarelt üle Pärnumaale, s e i d, kuid wihmase aja tõttu neid hakkab
jõudsasti, et warsti wõidakse ots - Audrusse. Seal hoitakse neid weel tükk aega häwitama maksahaigus. Jänes ei kannata
tarbekohasest jahimajandusest saada teataw > aias ja siis aegamööda lastakse lahti metsa, samuti nagu lammaski pikka wihmaaega.

tuluallikas, peamiselt wälismaade jahi- et nad wõiksid sigineda wabaduses.

Kui haigestuwad lambad, siis on teada, et
Hirwedest kujunewad meie metsade tore metsades häwinewad ka jänesed.
Soomes ja Poolas korraldatakse wälis < damad jahiloomad. Põllutööministeeriumis T e t r e si d on sel aastal õige wähe. Ju
maalastele kindlaksmääratud tasu eest jahte> asumas metsamuuseumis on üles seatud hir ba kaks kewadet on järjest olnud külmad.
suuremate jahiloomade, põtrade, hirwede ja r wede sarwed, mis nad iga aasta maha aja Alul tulewad soojad ilmad, tedred mune
karude peale. Ka Nõukogude Wenemaal on i wad. 7-aastase hirwe sarwed on meeter pi wad ja siis wõtawad uued öökülmad ära
meeste-turistide arwel

„Jnturist" hakanud wälismaa turistide! kad ja b—6 haruga. Paari-kolme kuu jook

tedrepesadesse munetud munad. Käesolewal

maale meelitamiseks korraldama neile põd - sul pärast manade savwede mahaajamist
ra-, karu- ja huntijahte.
loomadele kaswab uus, manusele wastawalt
weel suurem ja uhkem peaehe. Kui hirwed
Põdrad külalistena piiri tagant.
Meie metsade suurim jahiloom, põder, wiiakse Audrusse ja lastakse metsa lahti,
on wiimastel aastatel jõudsasti siginenud. tuleb sinna nende kaitseks ametisse panna
Metsadewalitsuse andmetel on Eestis prae . ka jääger.
Loomade ülelugemine kaesolewal aastal.
gu 200 põtra. Arwatakse, et meie põdra

aastal oli tetredel pesakonna peale ainult
I—2 poega.

kaks jäägrit ja kolmanda ametisse mää ja kitsed salkadena koos ja kerge neid lugeda.
ramist on oodata lähemal ajal.
Mõtuseid loetakse kewadel mänguajal ja

Jahipiirkondade moodustamine hoos.
Läinud aasta 1. juunist maksma hakanud

Jäägrite tööpõld on peamiselt Wirumaal, nende arm on enam-wähem täpselt teada.
kus suurte metsade ja soode tõttu on sala
Kuigi põllutööminister ei ole wastawat
küttidel kõige kergem tegutseda, ja kus asu otsust weel teinud, näib olewat kindel, et
wad ka kõige kangekaelsemad salakütid.
eelolewal talwel antakse enampakkumisel
wälja paari wanema karu küttimine. Need
Hirwed uus liik jahiloomi.

kord, et jahti wõib pidada ainult jahipiir

Pildil: esireas pahemalt paremale neljas (X) ühisuse esimees Karl Leppik.
Teises reas «osakult esimene meier Mihkel Sulg, wasakult paremale kolmas
kontrollassistent Joh. R e i s s a r.

Rabakana näib meil olewat määra 27. sept. s. a. kirjutasime „Maa Hääles" tneeMc juhtimisel. Usk ühinenud ettewõttesse
tud häwinemisele. Nende lindude arw wä Uusna ja Wana-Wõidu meiereide ühinemi suurendab ka piimatoojate arwu. ülal
heneb iga aastaga katastroofiliselt. Põhju sest. Wiimased nädalad on tõendanud, et toome mõlema liitunud piimaühingu juha
sed selleks pole weel kindlaks tehtud, kuid ar see ühinemine tuli mõlemale lasuks, eriti txiis-c pildi. Juba nägude järele wõime ot
watakse, et neid jahilinde häwitab mingi aga piimatoojaile. Karjapidajad wiiwad sustada, et ühingu juhatus on täismeeste
perele on tunduwat lisa tulnud Nõukogude . Metsadewalitsus korraldab kaesolewal tõbi. Rabakanade häwinemist märgatakse nüüd piima ühismeiereisse kindla teadmi käes.
Wenemaalt. Seal on Leningradi ja Pihkwa i aastal üle riigi jahiloomade lugemise met ka Nõukogude Wenemaa meie piiriäärsetes sega, et meierei töötab edukalt tublimate
kubermangu metsad wõetud küttimise mõt , sateenijate kaudu. Läinud aastal loomade rajoonides. Ka Wenemaal arwatakse raba
tes erilise walwe alla ja salaküttidele on : lugemist meie metsades ei toimitud ja nüüd kanade! olewat mingi taudiline haigus.
ette nähtud õige karmid karistused. Nõulo , on tarwis saada ülewaadet jahiloomade ar Meil tehtawad maakuiwendustööd ei tohiks
Talwine sõiduplaan 1. now.
gude „Jnturist" tahab neid piirkondi hoida ; wu kohta.
nii äkki mõjuda rabakana elutingimuste
wälisturistidele jahimaaks .
jahiloomade lugemine korraldatakse jaa- peale, sest soid ja rabasid on meil weel kül
Mulgi ekspress kiiremaks, Balti ekspressi sõidu
Peamiselt põtrade kaitseks pandi ametisse nuari ja weebruari kuus, siis on põdrad lalt nende lindude jaoks.

Nii kaugele kui ulatumad meie metsa

„süüdlased", kelle kohta tehakse surmaotsus,

tegelaste andmed, polnud warematel aega on läinud juba liig jultunuks ja tunginud
del meie metsades hirwi (saksa keeles
kallale talumeeste lammastele. Wihmase

Rothirsch) ja nende jaoks pole meil õiget aja tõttu on metsad ja sood üle ujutatud
nimetustki. Lõpuks jäädi peatuma sellele, meega ja karud ei saa kätte oma tawalist
et wõeti tarwitusele rahwakeeles kodunenud toitu, marju. Kuna nendel metsloomade!
„metskits" wäikeste hirwede kohta, kuigi enne talmeunele minekut on loomusunnilik
neil pole kitsedega midagi ühist. Suurem tung süüa end raswaseks, on karud õige jul
tõug hirwssid, keda meie metsades wabadu ged ja tulewad metsadest wälja inimeste
ses weel ei olegi, maid kes kaswawad Ab asulate lähedusse.
ruka saarel, jääb maksma hirme nimetus.
Praegused jahi-olukorrad.
Suguloomad hirwede paljundamiseks too-

Praegu käimas olem põldpüüs aht,

ajad jaäwad seniseks.

konnas, on meie jahipidamisse toonud hoo

Raudteewalitsuse poolt on wälja töötatud
uus sõiduplaan, mis talwcks pannakse maks
ma 1. nowembrist. Uue sõiduplaani kohaselt

pis parema korra ja kergendanud jahiloo
made kaitset. Jahipiirkondade tõttu on ka

jaäwad ära käigust mitmed rongid, mille
järele tarwidus oli ainult suwel. Osa ronge

dunud küttide kontrollimatu hulkumine.
Praegu on jahipiirkondade moodustamine
maal weel täies hoos. Põllutööministeerium

muudetud sõiduplaani järele hakkab liikuma
k i i r e m a l t kui seni.

saab riigimetsade jahimaadeks wäljarenti
mise eest aastas 10.000 krooni ja ühekord
sete jahilubade Väljaandmise eest 5000 kr.
Jahimajandusest sissetulewad summad
suurenewad tunduwalt siis, kui hakatakse
korraldama jahtisid Välismaa turistidele.
Peamist tulu sellest loodetakse aga kaudsel

Uus sõiduplaan uudutab peamiselt Tal
linn-Narwa liini, kus jääb käigust ära üks
paar ronge, ja soodustab Tallinn-Paldiski
reldes senisega endiseks, kuna „Ba!ti-eks
pressi" sõiduajad in seotud rahwuswahelise
sõiduplaaniga.

Räigust jääwaõ ara:
Tallinna Tava wahcl rong nr. 5, wäljumi

jõukad inimesed ja nädal-kaks Eestis pea
tudes jätawad siia ilusa summa raha.

sega Tallinnast kell 0.30. Narwa otsewagn

nite grupp saadetakse Tallinnast Tapale
koos Walga rongiga nr. 3, kell 23.30.

Tapa-Tallinna wahel rong nr. 6, saabu
mine Tallinna kell 6.00. Narwa otsewagu
nid saadetakse Tapalt Tallinna koos Walga
rongiga nr. 4, Tallinna saabumine kell 7.30.
Tortn-Elwa wahel rong nr. 155, seni Tar
tust kell 10.20, rong 156 Tartu tulek 11.52,
rong 157 Tartust minek kell 12.20 ja rong

Viljandi raekojas.

nr. 158 Tartu tule! kell 14.14.
Petseri-Jrboska wahel rong nr. 185 Pet
serist kell 20.38 ja rong nr. 183 Petseri tu
lek 22.10.

Ägedad sSnalahingud kuritarwituste järelkajana. Aõuti» et linnapea isik
likult kahjud kataks, (innapea kaitsekõne raiskaja Reigi eest.
Nõrk järelevalve põhjustas rahanäppamist.
Teistpaewa õhtul peeti Wiljandi
linnawolitogu erakorralist koosolekut,
mis päewakorralt ei tõotanud õieti
midagi erakorralist, kuid mille wastu
tunti wiljandlaste hulgas erakorrali
selt suurt huwi. Seda näitas koos
oleku alul järjest kaswaw pealtkuulaja
te arw. Kuna tawaliselt „eksis" maid
mõni üksik asjasthuwitatud kodanik
wolikogu koosolekule, siis nüüd mõis
publiku hulgas leida rohkearwuliselt
igasse kildkonda kuuluwaid isikuid, äri
mehi, adwokaate, isegi poliitilise polit
sei komissar oli austanud oma ilmu
misega koosolekut.

Tallinn-Sadam Lelle wahel rong nr. 1.

mis seni wäljub Tallinnast kell 16.40 ja

rong nr. 2, mis Tallinna saabub kell 2015.
Pärnu otjewagunid saadetakse Tallinnast

Lelle koos Türi rongiga nr. 7 kell 15.30.
Lellest edasi kell 18.10, Pärnu tulek 20.34.

seb omast mitte ilma ei jääks," lõpetas kü omab, siis ta teeb sellest oma järeldused ja
simuse lllestõstja wolinik. „Et niisuguseid lahkub molikogust jaädawalt. Kui järgmi
kuritarwitusi on Viljandis ette tulnud, sel seks wolikogu koosolekuks ta seda teinud ei
les süüdi on inimesed meie hulgas, kes istu ole, siis lubab lahkuda Mihkelson ise, sest
ivad näpp kõrwa taga hirmus targa nägu tema ei taha sarnastega koos ühe laua taga
dega, kuid sealjuures ei näe ega tea mida istuda.
Edasi kujuneb koosolek palamaks ja
gi." Linnapea Maramaa wastab, et linna

ramaale, waid linnawolinik Seenele.
Linnawolinik Seen lükkab aga selle aus
tawa ettepaneku tagasi, põhjendades, et
kuigi ta ei saa kiita iga kord linnapea Ma
ramaa samme, ja kuigi

walitsus pole selle kohta seisukohta wõtnud,
sellepärast ei tea ta ka midagi praegu was
tata.

«vallandab oma kohale sobiwaid ja sündsaid

Linnanõunik Mihkelson omalt poolt wal
gustab küsimust ja leiab, et

ägedaks üksteise wastasti
kuseks süüdistamiseks.
Räägitakse haiglas ettewõetud põetaja
Pruuli «vallandamisest. Räägitakse linna»
nõuniku ministeeriumides käike, tungi

Nähtawasti Wiljandi linnawalitsu
Nõrga järelewalwe teene
ses ja waestelastekohtus rewideerimis
see,et asjaajaja Koik istub praegu trel
tel ilmsikstulnud wäärnähted olidki on
lide taga.
rohkearwulise publiku kokkutulemise Linnanõunik Mihkelsoni opositsiooniline
põhjustajaks. Seekord läks ka tõesti jutt ajab linnapea Maramaa maruwiha
kuiwale päewakorrale waatamata seks. Ta imestab ,et üks linnanõunik teda
on asunud. Tema olewat kogu
koosolek oma lõpp-poolel „palawaks" süüdistama
oma energiaga linna asju ajanud ja nagu
ning ägedaid sõnawõtmisi linna elus temal teada, pole rewidendid ka midagi kri
ilmnenud sündmuste Valgustamiseks minaalset linna asjaajamises leidnud. Et
Võeti rohkesti. „Süüdi" selles olid asjaajaja Koik on raisanud ka linna sum
masid 40,50 kr. eest suuruses summas, eks
läbirääkimiste all sisseantud erakorra kursioonidest
laekunud tuludest, siis linna

detakse Tallinna loos Wiljandi rongiga nr.
10, Tallinna tulek kell 19.15.

Määratakse käiku:
Tartu-Jõgewa wahel mootorrong nr. 170,
minekuga Tartust kell 17.05, Jõgewa tulek
18.15. ühenduses rongi nr. 170 käiku mää-

ramisega rong nr. 24 Tartu-Jõgewa wahe
lisis mootorronge peatuskohtades ei peatu.

Muudetakse rongide
sõiduplaanid:
rong nr. 23 Tapalt minek kell 10.50, Walka
tulek 14.15 senise 15 50 asemel ja tagasi Wal-

gast rong nr. 24 kell 15.30 senise 15.10 ase
mel. Tallinna tulek kell 22.30, s. o. senisel
ajal.

Rong nr. 30 Paldiskist kell 5.35 senise
5.15 asemel, Tallinna tulek 7.40 senise 7.10
asemel, peatudes kõigis wnhejaamades.
Rong nr. 132 Paldiskist warem 7 minutit,
s. o. kell 6.50.

Rong nr. 55/131 Tallinnast kell 7.52 kella
8.07 asemel.

Rong nr. 16 Haapsalust kell 6.00, s. o

Tallinnast warem 5 minutit.
Rong nr. 137 Tallinnast kell 21.00 kella
asemel.

Rong nr. 17 Raplast kell 17.40 senise
18.38 asemel. Wirtsu otsewagunid saadetak

se Tallinnast kell 15.30 koos Türi rong
nr. 7.
Rong nr. 58 Wana-Wändrast kell 14.45,

seni 16.10. Rg. nr. 57 Wiluwerest 15.40,
seni 17.05. Rong nr. 60 Wana-Wändrast kell
18.20, seni 19.10 ja rong nr. 59 Wiluwerest
kell 19.10, setti 20.00.

Rong nr. 21 Tallinn-Wäike-Wääna käiku
igal äripäewal Tallinnast lell 4.20. Rg. nr.
23 ainult pühapäewadel Tallinn-Wäikstst
kell 7.20 ja rg. nr. 24 Tallinna jõudmisega
pühapäewadel kell 10.26.

Rong nr. 101 „Mulgi-ekspress" TallinnSadamast kell 17.15, seni 16.30. Tagasi Mõi
sakalast rg. nr. 102 kell 4.35, seni 4.50 ase

linnapea oma jämedat keppi
kõigutades

mel Wiljandist Tallinnani praeguse plaani

isikuid, siiski majanduslistes küsimustes

Rong nr. 44/45 Pärnust kell 8.45, seni
16.30 asemel ja rg. nr. 40/13 Jklast kell

peab ta Maramaad seekordse wolituse wää

kiliseks. Kuna teisi etteMnekuid ei tehta,
takse ka kallale rewisjonikomisjoni esi me siis wolikogu annab linnapea Maramaale
kes enda kätte ahnitsenud liiga palju osa hele ning lõppeks linnawolinike perest lei Pikalaenu Panga majade ostmiseks sunni
kandade juhatamist ja ei suuda korraldada takse, et praegu, wäljudes autundest,
müügilt eelolewal esmaspaewal «vastava
olewat õige aeg tagasi as
wolituse. Ostetud krundile kawatscb linn
wajalikku järelwalwet asjaajajate üle, pea
tuda kogu linnavalitsusel
tulewikus ehitada mitmesuguse otstarbega
legi linnapea sageli sõidab, mille tagajärjel
koos
linnasekretäriga
ja
teha
ruumi
teis
hooneid.
hoolekandeosakonna juhataja kabinett on
tele.
tühi ja siis asjaajaja mängiski „asjameest"
Kogu koosolek näitas, et Wiljandi
Läbirääkimiste
lõpul
wõtab
sõna
linna»
ning panigi wõltsimisi toime.
wolinik Meos, sama, kelle kohta linnanöu linnawolikogu ja Wiljandi linnaisade

süüdi on linnapea Maramaa,

tulek kell 16.30, kus Pärnu otsewagunid saa

liini. Kiiriihenduste sõi? plaan jääb wõr

teel, sest siia jahile sõitjad Välismaalased on

Vaestelaste rollide matused

Pärnust rong nr. 2 wäljub kell 14.00, Lelle

järele.

16.30, seni 3.45 asemel.

Kõigi teiste rongide sõiduajad jääwad
maksma senisel kujul.

Veoamoö rauSteele lau
pa weSama.
Kaubaweo hõlbustamiseks ja raud
tee läbikäigu suurendamiseks kawatseb

hulgas walitseb weel wäga palju „wa raudteewalitsus juba eelseiswal ma
na waimu".
jandusaastal sisse seada kaubaweo ka
weoautodel. Raudteevalitsuse weoau
heited on otse alatud ning «valgustab omalt
Mljanüt raiskaja patu
poolt, kuidas too mees waremalt soowinud
tod oleksid igas suuremas keskuses ja
kõrgepalgalisi kohti, ja kuigi tagaseljaseisew
register suureneb.
nende
otstarwe oleks kaubad saat
rühm teda selleks ei leidnud kohase olewat,
Wiljandi linnawalitsuse hoolekande jailt otse kodust wõi ladudest jaama
siis lõpuks ta ikkagi pääsenud linnawalit
susse, mispärast tal nüüd ei sünniks nii osakonna asjaajaja Jüri Koigi patu wedada, kus kaup wagunitesse paigu
«valimatult end wolikogu ees «väljendada.
register suureneb. Peale waestelaste tatakse. Sihtjaamas weaksid raudtee
Lahinguid lüüakse aga linnapea Mara
maale wolituse andmisel Pikalaenu Panga kohtus ilmsiks tulnud 7257 kroonisele walitsuse weoautod kauba jälle saajale
päralt
olewate Tartu ja Lossi tn. nurgal puudujäägile lisanes läinud nädalal otse koju kätte.
lised teadaanded.
pea Maramaa
asetsewate majade oksjonil linnale ostmise weel 300-kroonine „Kuld südame"
Nimelt tunti wolinike hulgas huwi küsi
Nii jääks kaubasaatjal! ja -saajail
ei leia selles sugugi tahet rais küsimuses. Linnawolinike hulgast leitakse,
muses,
kamis e k s.
ära
tülikas toiming kaupu jaama we
summade
arwel
raiskamine
ning
nüüd
vt
kuidas jääb Wiljandi waeste Ta arwab ,et kui Kõiki mitte poleks wahis Maramaa ei wäari nii suurt selgus, et Koik on ka linnakassale tei dada.
lastekohtus raisatud summa tatud ja kui tema kuritarwitusi waestelas
usaldust,
Sellest uuendusest ei looda raudtee
nud külge 40 kr. 50 senti. Nimelt kas
tekohtus poleks mitte awastatud, siis ta
dega,

peawad waeslapsed sellest ilma jääma woi
kaetakse neid kuskilt poolt. Küsimuse esitaja
leidis, et on õieti mitu moodust selleks, et
waeslapsed omast ilma ei jääks, tiks moo
dus, et linna kassa tasuks tehtud puudujää
oid ja nõuaks siis kahju sisse pankadelt ehk

raiskajalt asjaajajalt Kõigilt, kellelt aga

midagi wõtta pole. Kõige õiglasem moodus

et linnapea Maramaa, kui waes
telestekohtu summade raiskaja
ametisse wõtja, maksaks kahjud

oleks kindlasti tasunud tolle linnakassale
pühendatud tulu. Pealegi pole wahistami
ne annud Kõigile aega selle summa kohta
wastawat aruannet koostada ning summat
kassasse maksta. Selline kurjategija kaits
mine wältab mõnda aega, tekitades kuula
jais otse imestust.

Linnapea ataagile wastab Mihkelson

nik Mihkelson waremalt ette heitis oma
naisewenna Koigi kohalesokutamist, ning
toonitab, et linnanõunik Mihkelsoni ette

et talle anda sarnase tähtsa sammu aStu
miseks umbmäärast «volitust. Ta wõiwat
nmjade linnale pakkumisega linna pankro
tini wiia. Mispärast temal usaldust Mara
maa wastu ei ole, seda selgitab sõnawõtja
ligemalt. Nimelt oleivat tema ministeeriu
mi saatnud 20-puuktilise kaebekirja linna-

Valitsuse kohta ja selles olewat ka

Maramaa kohta süüdistused

muu hulgas, et omal ajal Koigi kohalefoku waleandmetega opereerimises ja u»ale«van
tajad ja soowitajad ning kaitsjad on seda dumifes ja tuna revidendid rewideerimist
olnud
lõpetades ka selle kohta juurdlust toimeta
poliitiliste mahhinatsioonide sid ning temale teatanud, et osaliselt kae
i si k l i k u l t.
t õttu
buses ettetoodud wäited on leidnud pöhjen
«Härrad wolinikud, teie sokutatud on see
patsahkam kõik ja Teie kohus on nüüd asja ning leiab, et kui praegugi wolikogus istuw dust, siis peab ta otstarbekohaseks, et woli
ka põhjalikult kaaluda, nii et waesed lap- Koigi «kohalexanija" «tahegi autunnet tust majade ostmiseks « anta linnapea Ma-

„Maa Hääj" JV, 125*

seeris Koik ekskursioonidest laekuwaid walitsus otsest tulu töösserakendawaist

linnakassa heaks makse. Ta pole neid weoautodest, waid nende weoautode
summasid aga linnakassale edasi an käikupanekuga loodetakse kaubaweo
nud. Samuti pole ta ka koostanud suurenemist raudteel. Praegu eelista
nende summade kohta mingisugust aru takse kaupade wedu ühest kohast teise
annet, waid pistnud need oma taskusse weoautodel, kuna kaupade wedu raud

ja raiskanud oma tarwete rahuldami teejaama wõi sealt ära on tülikas toi
seks.
ming. Kui aga ka raudtee kauba otse
Nagu linnapea Maramaa arwab, kodust wastu wõtab ja selle jaamast ka
olewat linnal lootusi tolle pisikese sum kohale toimetab, siis loodetakse, et
ma kättesaamiseks raiskaja perekon wiimastel aastatel langenud kauba
wedu raudteel jälle tõusma hakkad.
nalt.
Reedel, 25. oktoobril 1935. a.
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Põllumajanduslikke rändlinde Eestis.
VALLAVANEM
Meie karjamajanduse koolmeistrid.

Konttollasfistenblö litguwaö rSnölinbuüena talust tallu.

Kaarelsmos kuuenöat aastat Errawallawanemaks.
1929. a. alates on Erm walla „rahwa
wanemaks" eeskujulik ja arukam põllumees

Kaarel Innas, kes sünd. 22. märtsil 1899.

a. Erm wallas, Erra-Matka külas, „Snu
re Mallcpõllu" talus põllumehe pojana.
Hariduse omandas Erra-Liiwa kõrg. alp
koolis. Kaitsewäes teenis 1921.—1923.
suurtükiwäelasena. K. Innos waliti walla
wolikokku 1927. a. ja ühtlasi ka walla re
wisjonikomisjoni. 1929. a. waliti ta walla
waneinaks, kus püsinud kuni senini. Erra
walla majandus on K. Jnnos'e walitsemise
ajal paranenud. 1932. a. ehitati uus mood

ne wallamaja ja samal ajal soetati uus
walla hoolealuste kodu, kns on igal hoole

Pildil pahemalt paremale kontrollassisdendid: Erim Kull Vändras; E. Rähni Viru - Jaagupis;
alusel omaette tuba ja hoolealuste järele
Austra Gruzis Kärknas; Endel Kartau Kambjas ja Elga Ots Anija kontrolliihingus.
waatajal oma ruumid. Tänawu algas
uue 6-kl. kahekordse kiwist algkoolimaja
Maal kuhu aga pilgu iganes sunnid
Siis on neil willand, siis juba neile meel tarwilikud piima raswasisaldawuse määra ehitamine,
mis juba tänawu sügisel katuse

kõikjal, ka metsalolkais leiad eest piimatöös

dib olla iseseisew perenaine, mehele armas

misel Gerberi meetodil.

tust, tihti elujõulisi ühinguid, juhte ja köi
ge selle körwal alatasa arenema põlluma

taw abikaas. Ja egas neid ei lastagi aas

Peale otsekoheste tööülesannete peab as
sistent harrastama ka nõuande ala pereme

taid hulkuda nad nagu loodud pere
jandusliku elu ning tüseda, jõulise naisteks. . . Reil on taluelust juba n. ö. hele kui perenaisele. Mida kõike ei pea
töödarmastawa põllumehe, kellel ka silma rassineeritud maitset ja omaette asendama
pilgul üheks stabiilsemaks sissetuleku and tut eetikat.
jaks on piim. Niisugune, raswaprotsendiga Assistendiks peab olema sündi

ja walge wedelik, mis walmib niihästi fe

gawerclise kui ka tõulehma piima näär

nud.

Assistent ei ela nagu enesele. Nad on na

teadma assistent küll rohumaadest, põllu
harimise wiijidest, külwikordadeft, juurwilja
kaswatamisest, kodukorrastamisest, kudumi
sest, keetmisest, terwishoiuft ja lastekaswa
tusest.

meis, missugustest see päewas mi korda gu liit põllumajanduslikke kodutuid ränd
kolm kas wemtus- wöi pigistuslüpsiga söö linde, kes rändawad põllumehe murede
rutatakse lüpsikusse. Piimandus ja karja ga. Nende töö on aatetöö aatetöö põllu
majandus need on põllumehele kaks kee majanduslikul alal. Seda tööd hindab ka
rukamat teadusharu, üksikul talunikul osu riik, makstes põllutöökoja kaudu 1 kr. iga
tub raskeks jälgida ja uurida sellest kõiki k.-ühingusse kuuluma majapidamise peolt
wöimalikke tööedu tõstwaid konkse. Wõtkcm

näiteks kas wöi talu piimakarja tulukuse
tõstmine.

On ju see taluelu kord sarnaselt wälja

arendatud, õigemini küll wälja kujune
nud, et peremehel ja perenaisel on nii ööd
kui päewad tuhat „tööö-toimetust" ootamas.

Et olla kursis igaalaliselt, peaks olema
teadmisi 10 korda rohkem koolis omanda
tust. Nüüd hiljem end täiendada? Selleks
puudub aeg ja ainelised wõimalused. Se
ni, kui ei parane põllumehe seisukord, kui
on raskusi looduse poolt wõi mujalt seni
assistendile palga toetusena, kuid see ei to pole loota assistentidel ka paremaid palga
hi tõusta mitte rohkem kui 75 prots. kuu tingimusi. See pidurdab tööd!
palgast.
Sarnasena andis äratundmise enesest ja
ütles keegi assistent neiu, usutlemisel. oma tööst üks agaramaid, Harjumaal teot
Noormees, on silmapilke assistendi scwaid kontroll-assistente.

elus, mil ta ei tunne ennast sugugi. Ei

alla wiiakse ja täiesti walmis ehitatakse
1936. a. sügiseks. Walla 3. kl. teede truubid
on wallawanem lasknud kõik asendada tse

menttorudega. Kündi kordi wallarahwas
pole enam kolmel aastal tunnud, sest need
tehakse kõik raha eest.

Wallal on kaks krunti, missugused kin
nistati walla nimele 1935. a. suwel. Kui
kõike seda walla majanduse tõstmist wõtta
arwesse, Peaksid wallamaksud olema kõr
ged, kuid Erra wallal selle wastu on mak
sud wäiksemaid Wirumaal.

mitmekesise rahmaga on mallawanem hästi
toime tulnud.

Wallawanem K. Jnnos on Erra Vab.
tuletõrje ühingu esimeheks kauemat aega,
juhtides ühingut eeskujuliselt. K. a. sügise!
tuli Erra tuletõrje meeskond esimesele ko
hale pritside Võistlusel Lüganuse kihelkon
uas. Siis tegutseb wallawanem weel Erra

Kartuliühisuse rewisjonikomisjonis, Erra

Noorsoo Seltsis „Agu" ja kaitseliidu te--

laste' wenclasi, sakslasi, soomlasi, poola

gewliikmcna. Siit on näha, et tüsedal tval
lawanemal ei käi ka ülejõu seltskonna töö.
Kui heita Pilku wallawanema tallu, siis
on see loodusliselt wäga ilusas kohas ja

kaid, rootslasi, lätlasi, juute j. t; selle

hästi korraldatud.

Wallas asub kaks suuremat tööstust: Ki

wiõli ja Küttejõud, kus elab peale eest

Wana laulja waikis...

Missugust osa etendab karja
kontroll taludes,

päris ligilähedaltki taipa, kes istub sinus
Otto Ruut
ja mängib sulle su pärisperemeest. Teate selleks olgu eeltoodule meel lisana pilt Wi
Esmaspäewal
suri
Tõrwas
maitselt
wähemategi märkmete tegemiseks paberile, ju, milline wari lasub muftlaswerel, ja wöi rumaa kõrgematoodanguliscmast karjast,
oma kodus hilisema rahwusliku tõusuaja
rääkimata siis meel talu piimakarjas üksi siis meiegi saame end körwutada paremal missugune kuulub W.-Jaagupi kontroll
wiimaseid tegelasi, end. Wana-Wändra
küte lehmade piimatoodangu ja söödakulude alusel. Oleme enamikult noored, täis ilu ühingusse. See on Küti wallas, Arukülas algkooli juhataja Otto Ruut, 67. a. wa
täpsest arwestamisest. Wiimane ongi u n. said ideid, milliseid ruttu teostama kipud. „Lillepuu" talu omaniku Jaan Kuuse naduses. Saatuslikuks manale töömehele
sai järsk kopsupõletik ja südamehaigus.
kontrollarwepidamine, mis an Kuid samas ja üsna tihti annab tööedu end puhtatõuline Eesti punakari „A. T.". (Ang Kadunut
jäi leinama 8 last, kellest 2 poe
nab andmed, milliste rakendamine uuesti kaua, kaua oodata!
ler täiswerelinc). „Lillcpuu" talus saadi ga on juba ise koolijuhatajad, kuna 3 noo
tegelusesse on talunikule küllalt kindlaks
rcmat last küiwad alles koolis.

Sarnases olukorras on ju aeg piiratud

Kaarel Innos

surnud.
järele õppis mõisawalitsejaks. Sellel ajal

Võttis Wiljandis 1891. a. osa Võidulaul

misest Koorküla 6-liikmeliscs kooris, milli

ne sai 1. auh. Kuni 190(5. a. oli ta We

nemaal krahw Mussin-Pushkini mõisade

Valitsejaks ja peawolinikuks, kuid rahu

tuste kartusel asus tagasi kodumaale Wa
na-Wäudrasse algkooli juhatajaks. Sellel
kohal püsis 19 a., juhatades kolme koori

_ Kadunu oli laiemalt tuntud lauljate korraga, mis ta ka ise asutas. Ta oli ha

aluseks piimakarja tulukuse tõstmisel.

ringkonnis, ta oli agaraks koorijuhiks, üld

ridusseltst ja tarVitajate-ühingu asutajaks
ja gumnaasiumihoone mõtte algatajaks ja
paremaks tenoriks. Laulupidudest on ta õhutajaks. Kooride tarwis komponeeris lau
osa wõtnlid kõigist esimesest aastase süle kudele wiise, milliseid praegugi Wändras
lapsena, hiljemaist lauljana ja koorijuhina. lauldakse. Laste koolitamise hõlbustamiseks

Mitte üksi põllumees pole huwitatud kar
jamajanduse edukusest, waid see on tähtis

laulupidudel laulupeo isa Kannu kõrwal

terwele rahwale riigile. On ju wöikau
bandus meil üheks tähtsamaks waluutako

O. Ruut sündis 29. aug. 1868. a. Koor asus W.-Wändrast üle Kabala algkooli
kulas kooliõpetaja pojana. 18-aastasena õpetajaks, kus töötas kuni 1931. a. pensio
lõpetas Zimse seminari kösler-kooliõpeta niie minekuni, mil tuli Tõrwa weetma
jana ja oli Koorkülas 2 a. õpetajaks, mille wanusepäewi.

guste importijaks riigipanka. Et saada
head wöid, selleks peab olema ümbertööta

misels eestkätt puhas ja laitmatu piim.
Kuid midagi ei sünni üleöö. Päewapealt ei
saa esimefe-waliku rõõskpiima ega suuretoo

dangulist tõukarja. Kõik, mis olemas, on
rea aastaid kestnud pidewa karjakontroll
töö tulemus.

Keerulised lood Oisu mõisaga.
Piimanduse arendamise keskkoha omaniku küst
mus. Põminil ja p.-k. lahkuminowad
kawatsused.

Meil esimene kontrollühing asutati 1.
mail, aastal 1909 Pärnumaal, Wändras

Pildil: Virumaa kõrgematoodangulisem ja tõupulitam kari.
Hiljuti müüs „Lillcpuu" talu peremees J. Kuuse karjast pullid.
Meie Piimandilse arendamise keskkoha, sust loobuma, fui ta saab tagasi majapida
Esimeseks kontral l-assisten
(Pildil pahemal). Ühe ostis Võhmata pulliiihing, makstes sellest Õisu mõisa saatus on juba pikemat aega misse mahutatud raha, umbes 200 tuhat
diks oli neil Soome Harju põl 400 krooni; teise omandas talunik Joh. Aaspere Laiuselt 250 kr.
lahtine. Mõis on rendil P. k. «Estonia" trooni. Weel seati tingimiseks, et ülewõtmi
käes, kuid riik tahaks nüüd majapidamist ne toimuks 1. maiks 1035 ja saadaolew sum
lutäökooli lõpetaja noor pere eest. Ülal „Lillcpuu" talu hoolas peremees Jaan Kuusk. Taga
ühes piimanduskooli ja katsemeiereiga „Es ma tasutagu kohe puhtas rahas.
mees E. Toomingas,
plaanil talu hoonestus.
tonialt" üle wõtta; uueks peremeheks on
Nähtawasti põllutöõmiuisteerinmil ei oU
kes sellega kontrollühingute liikumisele Ees
mõeldud eriline riiklik ettewõte wõi sihtasu uud krediite asi jäi pooleli.
piima
lehma
kohta
keskmiselt
4894
kg.
ja
Wöib-olla wastöeldu on õige. Näis, et
tis ka aluse pani. Ja silmapilgul on kont
tis «Õisu piimanduse instituut".
P. K. „Estonia" luges läbirääkimised lõpe
rollühinguid meil 244. Rida ühinguid or elu oli annud temalegi juba kuju, mis lii wõiraswa 291,7 kg.; raswa prots. oli läbi
takuks, põllutöömiuisteerium aga ajas asja
P.
K.
«Estonia"
omalt
poolt
on
soowt
aasta
keskmiselt
4,12,
millest
näiteks
pea
edasi.
ganiseerus mast hiljuti uue piimaseaduse gub tsipa siiski körwale nii mõnegi tubli ta
awaldanud oSta Õisu mõis riigilt päris Pisitasa
linlasest piimatarwitajal juba unistada an omanduseks. Seega kumbalgi Õisu suhtes
Wahepcal mihastati „Estoniat" kmilujut
maksmahakkamisel. Seda eriti Harjumaal. lutütre eluraamest.
Kontroll-aasta lõpeb 31. juulil. Ja au nab. Säödakulutus wõrdus J. Kuuse kar sootuks lahkuminewad kawatsused. Põllutöö tudega, nagu hoitaks Õisil majapidamist ja
Organiseerusid siin ju kõik Tallinna llmb

kohaliku põllumehe Hans Wirkuse eestwõt
tel.

ruskonna talupidajad, kes warustawad pea
linna piimaga. Näiteks Anija kontrollühing,

kus ühingusse kuuluwate talundite piima
karjas walju kontrolli teostab

assistent prl. Elga Ots.
Sellel neiul on suured wõimupiirid. Ta
nõuab eestkätt puhtust, sest pealinna tarwis

1. waliku rõöskpiima tootmine pole ometi
naljamäng. Selleks on mõjuw sõna öelda
käskida eelkõige kontrollassistendil kui eri
teadlasel.

Kontrolltöö on iseenesest ala, mille wilje
lemisel noored assistendid peamad wastu

aastat 5—6. Seda eriti naisassistendid.

gust, see on assistentidele kujunenud tra jas möödunud kontrollaastal 9971 s. ü.,
ditsiooniliscks puhkusekuuks. Olles jõudnud millest 1124 s. ü. wõi 99,6 prots. jõusööte,
esitada k.-ühingu aasta-aruande jsk. konsu Puhastulu andis «Lillepuu" neljapealine
lendile, wõib assistent ülejäänud waba aja piimakari ümmarguselt 559 krooni. Piima
weab peremees W.-Jaagnpi p.-iihingu meie
meeta oma parema äratundmise järele.
Septembris tuleb taas asuda reisse, Kulinale. Jaan Kuusk on üks neid
rännakule talu st tallu oma la põllumehi, kellele talu karja-kontrollraamat
pole sugugi n.ö, «tundmata maaks". Os
hutamatu töökaaslasega

laudakastiga.

kusliku karja toitmise ja pidewa tõupa

Wiimane peidab endas piimakaalu, bu randustöö tulemusena on J. Kuuse kari tä
türomeetreid, ning wääwelhappe ja amüül nawu wahetult juba neljandat aastat WK
alkoholi pudeleid, piimapipetid, weesoenduse,

termomeetri, mõõdurihma, maakarja irri
gaatori! Enamik loetletud asjakestest on

ministeerium loodab, et ta saab Õisu mõisa liii wõi kailbaudusest saadawate summade
«Estonialt" siiski kätte; «Estonia" riugkon ga ( wõi ka ümberprd.). „Estonia" nõuko

otsustas nüüd Õisut ministeeriumile
nad rõhutawad, et Oisu rendileping on gii
mitte üle anda, waid üniberpöördult, osta
maksew weel 15 aastat, sellega aega küll. Et
praegune kasutaja ei mõtle Õisust loobuda,
näitab seegi, et tänawu tehti hoonete juures
põhjalik remont ja ketradel tehakse algust

Toome allpool iseloomustusi mõningatest
meie kontrollassistentidest.

katsejaama arendamise asjus.

Õisu ületnõtmist riigi kätte põhjendati
sellega, et ministeerium tahab areitdada

Kuidas Õisu omaniku küsimust edasi la
heudatakse, selle kohta puuduwad praegu

katsejaama jn püstitada uusi ehitusi, mida
tal oleks kergem teha, kui mõisa majapida

Olgu tähendatud, et Õisu mõisa asutus
tel on meie piimanduse arendamises suur

teotsemas Karkna kontrollühingus, Tartu

ettewalmistamiseks, õppe- ja katsemeierei,
antakse wälja kutsetunnistusi piimanduse

maal.

Kontrollassistent E. Rähni.
Noormees, kes elab oma ideaalidega põllu
mehe paremale tulewikule. Töötanud Päi

kontrollühingus Harjumaal. Teeb ka täna
wngi hr. peaminister K. Eenpaln talus pii
makarjale sõödaeelarwe. .Korraldab proo
wilüpsid, wõtab piimaproowid, arwestab

maale Laekwere k.-nhingu, töötas seal kaks

toodangu ja iga kuu tavwis kirjutab karjale
toidumenüü. Kui aga aega jätkub, siis koos
Kose jsk. konsulendi hr. Jürissega karjakoh
kus «karistab" hooletuid ja ükskõikseid pe

Aug. Mälgu draama «Moodne Kain" la

tuaasta heaks.

Pildil pahemal: Kontrollassistent prl. Edda Karro Koikülas,
Valgamaal. Keskel prl. Herta Vahi teenib Pikavere kontroll
ühingus Harjumaal. Teostab kontrolli ka peaminister K. Een
palu talus ja teeb samas söödaeelarveid. Paremal prl. Selma
Metsamart Nõmmküla kontrollassistent.

aastat ja möödutlud kewadel waliti assis
tendiks W.-Jaagupi k.-ü. ritigile. Silmapil
gul tegeleb W.-Jaagupis tööst wabal ajal
wastusega.

Kont r.-a ssistent Elga Ots.
Tahet ja teotsemisindu peitub palju selles

Wirumaa neius, kes suure andumusega
oma alale, töötab Anija k.-ühingus Harju

Kõikjale teadmist, õilsust ja headust on maal.
lipukirjaks Nõmmküla kontrollassistendil . Palju optimistlikku meelt, mis tutvustab
Wändra 2. k.-ühingu assistenti, prl. Erna
prl. Selma Metsamärdil.
Sukeldunud töösse, mis karjamajandu Kulli tema rännakul.

sele kasuks nii leiame prl. Aust r a
G r uz i \ e juba mitmendat aastat agaralt

andmed.

mine on riigi käes. «Estonia" oli nõus Oi-

Prl. H e r t a W a h i teenib Piknwere nurme k.-ü. Jänvamaal. Asutanud Wiru

remehi 19-kroonise rahatrahwiga raama

Sealjuures oleks „Estonia" alati malmis
miuisteeriumiga koos töötama koolide ja

mitme ime hoone ehitusega.

rumaal esikohal.

Meie kontrollassistendid ja
nende teened.

maa ja hooned pärisomauduseks.

Endel Kartau on tõsine ja hoola
töömees Kambja 1.-ühingns Tartumaal.

tähtsus: siin on piimanduskool meierite

alal teotsewatele isikutele, korraldatakse
mitmesuguseid kursusi jne.

Ou ette näha muidki ülesandeid, mil

puhul kardeti, et need käiwad eraettewõt

tele üle jõu.. .

West mootori kütte
ainena.
(C) Põhja-Ameerikas oit tehtud edukaid
katseid mootorite käimapanemiseks mee

abil Selle uue leiutise idee, millele Am.

ajakirjandus ennustab juurt tulewikku, sei
sab selles, et wesi lahutatakse algaineteks,
hapnikuks ja wesinikuis elektri abil. Mõle
mad gaasid ühendatakse seejärele elektri
laengu abil ja nende ühendamisel tekkinud
plahwatus paneb mootori töösse.
>see printsiip ise polegi uus, tema elluwii

mtjel pärga ti aga jem wõitmatule takistu

sele; tehnikas ei tuntud seni, kuidas on

wõimalik kuumendada aparaadile hädaohu
tult kergesti tuldwõtwat wesinikku. Amee
nka leidurid on nüüd aga sellest takistusest
ule laanud.

Valitsus linahinda kindlustamas.

Rootsi kuke ja meie lamba hind võrdne.
Rootsist ostetud tSuloomade ja lindude
kõrge hind.

Linaka«vatus stabiliseeritakse seadusega. Loeta, et linahinnad eelseiswal
hooajal püsiwad kõrged.
luuakse linahinna kindlustamise fond.
Põllutõöministeeriumi poolt wäl-ieksporditud linale juurde maksma,
zatöötatud linakaswatuse edendainise kui eksportima hind langeb alla ta
seaduse eelnõu, mis esitatud riigi seme, mis kindlaks määratud wab.
majandusnõukogule, tuli seal 24. lp. walitsuse poolt. Hinnatase, millest
esimesel lugemisel arutusele.
allapoole linahinna langemisel algab
Selle seaduse wajaduse kohta öel juurdemaks, wastaks enam-wähcm
dakse seaduse seletuskirjas muuseas, tasemele, mille juures linakaswatus
et riikliku iseseisivuse aastatel ei ole on weel tasuw. Praegustes oludes
lmakaswatns meie põllumajanduses peetakse linakaswatust weel tasuwaks,
omandanud stabiilset seisukohta. Aas- kui linahiud on keskmiselt 70 senti
1905—1914 oli lina kaswupiud kilo.
E'.sti riigi praegustes piirides "14.000
Eksportijatelt hakatakse wõtma
ha, 1921—1930 oli see keskmiselt maksu sondi heaks, kui liuahiud üle
32.000 ha ja 1932. a. langes kogimi tab wab. walitsuse poolt kindlaks
14.700 hektaarile. Wiimastel aasta määratud taseme. Täpsemad alused
tel on lina kaswupiud jälle tõusnud, nii juurdemaksu kui ka sondi heaks
ulatudes käesolewal aastal 25x000
wõetnwate maksumäärade kohta mää
ha-le.
ratakse kindlaks määrustega. Selleks
Kaswupinna kõikumised on olnud moodustatakse põllutõöministeeriumi
kingitud linahinna kõikumisest maa juures komisjon.
ilmaturul, kusjuures on ilmnenud
Tänawn on wäljawaateid, et lina
nähe, et aastateks, mil hind on ol
nud rahuldaw ja linakaswatus kõigi hinnad püsiwad weel tasemel, mis üle
tasuw, meil lina kaswupiud ei ole tab tootmiskulud. Linahindade tõus
jõudnud seewõrd laieneda, kniwõrd algas 1932. a. ja on kestnud senini.
see oleks olnud tarwilik meie rahwa Wiimaste aastate hindade liikumisest
ja põllumajanduse huwide seisukohalt. nähtub, et hinna tõusud wahelduwad
Linakaswatuse edendarnisel on langustega iga 2—4 aasta järele. Ei
ülesandeks stabiliseerida meie lina ole wõimatn, et neljandale hinnatõu
kaswatnft üldse, kusjuures lina kas su-aastale järgneb tänawn talwel
wupind peaks kujunema 30—35 tu hinnalangus, sest kõik Lääne-Euroo
hande ha. piirides. See annaks kiudn pa maad on liua kaswupinda suuren
40.000 tonni aastas, millest peale danud. Kuid mõttes arwesse, et N.vmatarwete rahuldamise läheks eks Wene tõenäoliselt jätkab oma linade
turustamisel juba eelmistel aastatel
pordiks 8—8,5 tuhat tonni.
Teoksilolew liimkaswatuse edenda alustatud hinnapoliitikat ja mahutab
vnse seadus näeb ette linakin hinda oma linu turule regulaarselt, et selle
de kindlustamise, linakiu wäljaweo ga hoida hindu kõrgemal, ja et ar
korraldamise, liuakanbanduse ja lina meede warustamine L.-Euroopa rii
harimise korraldamise siseriigis ning kidcs suurendab nõudmist ka lina jä
lina wäljaweo, kokkuostu ja kwalitee rele, siis on Põhjust eeldada, et meie
lina hind eelseiswal linakaubanduse
di kontrolli korraldamise.
Linahindade kindlustamiseks luuak hooajal weel ei lange, waid et põllu
se Pikalaenu Panga juurde linahinna mehed wõiwad saada kõrgema lina
kindlustamise fond, mille tuludeks on sordi kilost ühe krooni ümber. Nii on
maatulunduskapitali eelarwega fondi wäljawaateid, et eelseiswal hooajal
määratud summad ja eksportijatelt on wõimalik wõtta maksu hinnakind
wõetawad maksud eksporditud lina lustamise fondi heaks.
Lina wäljawedu eelfeiswal hooajal
kilogrammilt. Sellest fondist hakatakse
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ne, õigemini küll noor tüdruk. Tema nä
gu olin ma praegu akna taga näinud.
„Mida sa siit otsid?" kargas ta mulle
näkku, seistes wihmast nõretawana nlinn
ees, silmadega, mis särasid nagu wälgnd.
„Olen siin wõõras, kes pimeduse ja
wihma eest kaitset otsis, nagu sinagi,"
wastasin. „Ja pealegi olen nii haige, et
waewalt jalul seisan.
„Haige oled sa?" küsis La weidi pehme
malt.
Ta nägi minu ranitsat, mütsi, kaardi
taskut, pikksilma, kaamerat, kõik esmajär
gulise wäärtusega. Ta pöördus uuesti
minu poole ja tema pilgud olid teramad
nagu naasklid.
..Oled sa üksi?" küsis ta järsult.
Ei."
sa tõtt?"
„lah."
„Ma waatan sinu pakid läbi. Ara lii
gnta, seda soowitan sulle heaga." Ja ta
tegi liigutuse oma möö poole, kus rippus
pikk nuga tupes.
Mul oli süda nii paha, et ma üles tõu
sin ja järgmise woodini tuigerdasin. Tüd
ruk otsis minu asjad wäga põhjalikult lä
bi, eriti köitis tema tähelepanu kaardi
pakk nahktupes. Siis tuli kord minu tas
kute kätte: kirjatasku ja rahatasku uuriti
põhjalikult läbi, kuid kuskilt ei paistnud
ta leidwat seda, mida ta otsis.
„Sa ei waleta," ütles ta wiimaks, kui
ta kõik läbi oli tuhninud. „Sa oled wõõ
ras ja kaugelt. Kas sa mäga haige oled?"
„Jah, ptüi kurat, kui halb mul on.
Aga kes siis sina oled?"
„Mina elan siin," seletas ta.
„Kas sa wõid mulle midagi pealelao
taimseks laenata? Mul on nii külm, et
ma wärisen."
Ta tõstis ühe luugi üles ja wõttis sealt
Wälja neli waipa, millest ta kaks mulle
peale laotas. Siis tõmbas ta oma täieli
kult märjad riided seljast, riputas nad
kuiwama, katsus minu omi, pööras nad
ümber, pani weel puid peale ja talitas
särgiwäel onnis, nagu ei oleks mind ole
maski. Siis astus ta woodi juure, kus
mina lamasin, kuna kogu tuba näis minu
ümber keerlemat. Ta puudutas minu lau
pa.

TõukuNede eest, mis Eesti linnukaswa

bcti kõik sugulawadesse were märskendn

tajate selts neil päewil Rootsist ostis,

miseks, kuna 37 tõulammast läksid enamaS
ti eraisikute majapidamistesse. Peale Puh»

makseti kuni 40 Rootsi krooni tükist, kesk

mine hind oli 26 kr. sa odawaim 15 kr.
tõuseb tõenäoliselt 7 miljonile kilole. Meil on kuke hind 3—5 kr. Seega kukk
Mõttes fondi heaks maksu, näiteks 5 maksab Rootsis sama palju, kui meil lam
senti kilolt, laekuks fondi esimesel mas, kelle hinnaks meil on 30—40 kr.
aastal 350.000 kr. Peaksid aga hin
Rootsis meie mehed maksid lammaste
nad püsima weel eelmise aasta tase eest 125 kr. tükist.
mel, siis oleks wõimalik sondi heaks Sama suur on ka sigade hinnawahe.
maksu wõtta kuni 40 senti kilolt ja Kolme inglise tõugu sea eest, 10—12 kuud
fondi laekuks 700.000 kr. Seega on manad, nõuti 350 Rootsi kr. (100 Rootsi
tõenäoline wõimalus esimesel aastal krooni 95 Eesti kr.). Eestist müüdi
panna fondile wõrdlemisi tugew alus. Wenemaale tõusiga 100 kr. tükk sa kaup
põrmugi halwem kui Rootsis.
Wäljaweo korraldamise alal sea Polnud
Kalkunitest tuli rootslastele • maksta 40
diis näeb ette, et Eestist wõiwad li kr., hanedest 25 kr. ja partidest 15 kr. tn
nn eksporteerida ainult need isikud kist; meil on tõulindude hinnad mastawalt
ja asutused, kellel on salleks wasta 10—20 ja 5 kr., kuna pardid pole meie
wad load. Saluuti näeb seadus ette juures rohkem hinnas kui kuked.
wõimaltlse korraldada eksporditama Rootsist ostetud tõnlinnud ja sead saalina mahutamist üksikutele turgudele.
Et püsida wõistlnswõimelistena
Heas nõu lugejale.
maailma - lmaturgudel, tuleb ekspor
ditama lina kwaliteedi tõstmiseks lä
Wastus lugejale nr. 23.971.
bi Miia kindlakujulised korraldused.
Praegu wõite weel rahulikult sildi all töö
Nii näeb seadus ette, et lina sorti
mist ekspordiks tohiwad teostada li tada, ilma et õppinud töölise kutset omak
napraakeri kutsetunnistust omamad site. Seadust seni weel laiendatud ci ole ja
pole ka ette näha, et seda niipea tehakse.

praakerid.

Linaharimise ettewõtete tegewuse
korraldamise alal seadus näeb ette

Enno talu omanik Haljasmaa Elwast, E.
Tummeltau Keilast, E. Tooming Pärnu
lähedalt, A. Särgawa Wändrast, J. Proo«

del lisakust, H. Wirkus Purilast, J. Lind»
saar Antslast, J. Kirjas Jõgewalt, K.
Sõerde Raasikult, T. Palm Wiljandi
maalt, Wöisikust, H. Reinhold ja J. Kaar
na Wäike-Maarjast ja K. Reindorf Lääne

maalt, Waiknalt. Tõulambaid said weel
Kehtna majapidamisekoal, Eesti seemne
wiljaühisuse Sambla mõis Saaremaal ja
Kõljala põllutöökool.

Mitmekesine loomade ja lindude pere
kannatas merereisi Stakholmist Tallinna

hästi wälja. Ainult mõnel lambal läks
kõht lahti. Kuked aga rõõmustasid hõlju
iidsest merel ja lasid kogu aeg laulu.
sigurist tee walmistamise all, fee jää meile
tumedaks. Maitseainete tööstus on loomu
kikult maksustatud.

Wastus lugeja nr. 23.341.

Kahju tuha külimine kunagi ei tee. Soo
mitawam on teda külida rohumaadele

alalistele heina- ja karjamaadele seal

annab ta rohkem rahalist tulu, kui põllule
kiilides, kuna ta sisaldab proportsioonis
trakti. ZNarjad pigistatnkse puruks, pauuakse rohkem neid toitaineid, niida hein wajab»
Wastus lugejale nr. 44.528.
Igast marjasordist wõib walmiStada eks

Mõimaülse mõjutada nende ettewõtete ilma weeta purki, köidetakse pealt paberiga

arengut sel teel, et põllutööministrile
antakse õigus üles seada tingimusi
nende ettewõtete sisseseadete kohta.
See osutub tarwilikuks, sest praktika
näitab, et meil ou soetatud juba lina
harimise masinaid ja sisseseadeid, mis
linakiudu rikuwad.

kide ostsid tõulambaid H. Klaus Kloogalt,

Kui tahate aga tingimata tuhka põllule

kinni, pistetakse Väikesed augud paberile külmata, siis soowitame seda teha kewadel
sisse ja pannakse sooja kohta seisma, kuni lumele. On mõnes põllunurgas meel tekki
wedelik langeb alla. Siis lastakse marja nud hanged ja on karta orase lämbumist,

mahl ilma pigistamata läbi terawa otsaga siis tuha külimisel hangedele päästame
koti joosta, saadud selge wedelik pannakse orase talwe mõjude alt. Tuhk tõmbab päi
sama suure hulga suhkruga katlasse. Keede kesekiiri intensiiwsemalt ligi ja paneb lume
takse 5 minutit ja täidetakse peale juhtumist

sulama.

Üldiselt tuhk ju kuigi palju toitaineid ei
pudelitesse, korgitakse kinni. Tarwitatakse
mõne aja pärast wõi kohe kuremariini wal sisalda. Tahame effekti näha, tuleb tuhka
Kauplus äia anda
mistamiseks. lihe klaasi wee peale wõetakse juba oma 10 kotti, s. o. 60 puuda tiinule
külmata.
2—3 teelusikatäit ekstrakti ja tarwitatakse
wõi tahate ise poe osta, siis tea ilma keetmata.
Wastus lugejale nr. 5701 ja 8180»
dustage „Maa Hääle" kaudu. Iga Äädikas kui ka kilurohi on niiwõrd oda Püssi luba wanemate wastutusel antakse
sõna maksab 4 ja pealkiri 15 senti. wa hinnaga juba kauplustes müügil, et selle alles alates 18-a. kodanikele. Kahekümne
„Maa Hääle" kuulutus annab kohe walmiStamine koduste abinõudega end ära aastaselt saab püssiloa juba iseseiswalt,
soowitud tagajärgi.
ei tasu. Shokolaadi Valmistamine kodus wanemate wastutuseta. 15—16-aastastele
Kuulutuse hind saata postmarkides wõi tuleb samuti kallim kui poest ostes, pealegi noormeestele püssiluba milgi tingimisel
rahas ühes käsikirjaga meie talitusse, ei ole koduste abinõudega Valmistatud sho ei anta.
folaab kuigi maitsew. Mida mõtlete aga
Tallinn, Pikk b4»bb.
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„Sa pead enne homme hommikut siit
läinud olema," ütles ta. „Kas usud, et
kannad napsi?"

..Napsi?"
„lah, napsi." Ta läks kolde juure ja
wõttis ühest osawalt peidetud seinakapist
pudeli, kallas sellest midagi plekkanumas
st, tuli minu juure ja käskis mul juua.
Peaaegu oleksin peekri sisu lõhnast juba
oksendama hakanud.

Järsku oli mulle selge: olin sattunud
pilskariprnnlija koopasse. Imelik lõhn,
mida ma olin tunnud ja mitte osanud sel
gitada, pahmakas mulle peekrist kümme
korda tugewamini wastn.
Kas sa napsi ei saa juua?" küsis ta ja
waatas mulle murelikult otsa.
„Ei. Mul läheb süda juba lõhnast pa
haks. Anna mulle parem üks waip meel."
„Sa pead napsi jooma, et sa terweks
saaksid ja enne hommikut siit lahkuksid.
Muidu on sinuga lõpp," ütles ta, kuid
pani mulle siiski meel ühe maiba peale.
Siis tühjendas ta ise Peetri, istus tule et
te järile ja jäi tükiks ajaks mõtetesse, selg
minu poole. Siis tõusis ta ja astus unun
juure:
„Kas sa Meel ikka nii haige oled?" kü
sis ta.

„Jah, aga nüüd läheb aegamööda pa
remaks. Anna mulle mu termospudeU
Tahan kohwi juua."
„Napsi pead sa jooma, et sa terweks
saaksid, sest sa pead meel öösel siit lahku

ma," ütles ta jonnakalt.
Hakkasin asjast aru saama: jõugus oli
jn mehi, wõib olla koguni terwe hulk, kes
nüüd öösel wäljas olid ja õrna jooki müü
sid. Kui nad tagasi tulles leiaksid, et nen
de pesa on leitud, siis nad küll palju ei,
hooliks ja talitaksid ühe mõõra kõrwale.
Tüdruku wäljanägemise järele otsustades
artvasin, et siin elawad kõige halwemat
sorti mustlased.

„Sinn kohm on külmaks läinud," sele
tas tüdruk, olles seda katsunud. „Teen ta
sulle soojaks. Wõib olla wõid kohwiga
napsi juua?" tegi ta mulle ettepaneku ja
tühjendas pudeli sisu katlasse, mille ta
asetas tulele. Ta läks jälle seina juure ja
wõttis salakapist napsi. Siis. istus ta
mulle päris lähedale ja kordas: „Sa
pead terweks jaama ja siit kaduma!"
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Ta oli nii kaunis nagu patt, kui ta
särgiwäel seal istus. Kuid tema suust hoo
was puskari lõhna, nii et pidin näo ära
keerama.

Kohw hakkas warsti auruma ja tüdruk
segas selle napsiga pooleks, suure plekk
kruusi sisse, nulle ta mulle ulatas. Sundi
sm end kogu jõust seda solki alla kugista
ma, ilma et oksendama hakata. Ja sain
sellega toime, kuigi uta mitu korda pidin
kruusi huultelt eemaldama. Tüdruk tegi
weel ühe kruusitäie segu ja sellegi neela
siu alla. Siis lubas ta enesele ise paar
kruusi napsi.

Heitsin jälle pikali. Ei kestnud kuigi
kaua, kui hakkastn tundma napsi mõju
oma kehas. Silmalaud läksid raskeks ja
pidin peaaegu magama jääma. Kuid
tundsin end nüüd tõepoolest paremini.

See ei lähe, mõtlesin, kui ma siia ma
gama jään ja mehed tagasi tnlewad, saan
kindlasti noa rindu. Toas tantsis enese
ette ümisedes mustlastüdruk. Piiritus
hakkas oma mõju awaldama.
Ronisin woodist wälja. Mu pea käis
napsist ringi, kuid mul oli parem olla.
Aku riided ei olnud ammugi mitte kni
wad, kuid suurema osa panin siiski selga,
istusin tnle ette järile ja süütasin piibu.
Tüdruk tantsis edasi, ilma et ta minu
poole oleks pilkugi heitnud, tantsis peh
met, rütmilist tantsu, mille juure ta tasa
kesi ümises. Siis jäi ta äkki minu ette
seisma, wajns mulle sülle, wõttis mul
piibu suust ja tõmbas paar sügawat mahWi.

„Peame rohkem napsi jooma. Ta ei
mõju nüüd enam," ütles ta, kui ta natuke
oli suitsetanud.

„Ära joo enam napsi, laps," ütlesin
talle. „Sa oled liiga noor ja liiga ilus,
et end napsiga raisku ajada.
Ta hüppas naerdes püsti, läks kapi
juure ja kallas omale weel kruusi wiina.
„Kas tead, kes ma olen?" küsis ta, kui
ta jälle minu ees seisis. «Kas tead, kes
ma olen?" kordas ta ja naeris lõikawalt.
«Mustlastüdruk olen mina, sina, mustlas
tüdruk olen mina, ha-ha-haa! Wõta mind
nüüd, kui sa tahad, aga enne hommikut
pead sa läinud olema!" Ta wajus mulle
sülle ja pani oma käsiwarred mulle kaela
ümber.

Sl

„Wõta mind!" sosistas ta. „WõLa
mind!"
Tema silmadel oli imelik pinew läige.
„Kas tead, kes ma olen? Mustlastüd
ruk olen mina, ha-ha-haa! Olen. purjus,
aga meie wajaure meel enam napsi! Kas
kuuled, sa pead mind täna öösel wõtma,
kuid enne hommikut pead olema siit läi
nud. Anna mulle rohkem wiina!"
Ta katsus püsti tõusta, aga tema keha
oli tahtetult minu süles, tema liikmed ei
kuulanud sõna, ta oli joobnud.
Tema pea langes tasa minu käsiwarre
le, tema rind tõusis ja wajus ühetaoliselt,
ta magas rahulikult ja raskelt.
Jäin tule juure istuma, magaw tüdruk
minu süles ja waatasin tema noort kau
nist ihu, tenm ronkmusti juukseid, tema
tuinedat kehawärwi ja terawat kaunist
profiili. Ta oli tõeline kaunidus. Mõtle
si tema enese sõnadele: „Kas tead kes ma

olen? Mustlastüdruk olen, ha-ha-hall Nii
ta oli ja teiseks ei saaks tema kunagi, ei
suudaks iial elada teist elu kui praegune.
Ta kuulus rahwale, kes elas wäljaspool
seadusi. Kui oleksin olnud miljonär ja
wiinnd tema oma kaunisse lodusse, ja
teinud temast oma naise, siis ei oleks ta
kuuks ajakski suutnud minu juure jääda.
Ta oleks jälle läinud siuna tagasi, kus ta
kodus oli, maanteele, metsadesse. Ta
oleks üles tõusnud ühel peol, riietatu
na kallistesse riietesse, kallihinnalisema
te ehetega õlgadel, jumaldatud oma ilu
poolest meeste ja naiste poolt, oleks pur
jus tõstnud oma wahuwiina klaasi, oleks
selle tühjaks joonud põhjani, klaasi wiru
tanud wastu põrandat puruks ja hüüd
nud: „Kas teate, kes ma olen? Mustlas
tüdruk olen ma, ha-ha-haa!" Oleks lah
kunud peolt ja oleks wälja läinud oma
lindpriide sugulaste juure maanteile ja
tänawaile, kus nende kodu.
Aga nüüd, kus ta magas, kui tema suu
ei hüüdnud enam wiina, ei kõnelenud la
baseid ja inetuid sõnu, nüüd oli ta kaunis
nagu kuningatütar muinasjutus.
Istusin nii kaua tule juures, kui ma
seda wõimalikuks pidasin, oma kaunis
koorem süles, waatasin waheft kella ja
kui hakkas hommik lähenema,asetasin tüd

ruku ettewaatlikult woodi. Siis tõmba
siu riided täielikult selga, wõtsin seljakoti

lSVimõõduga fo 80 sm. T tn. Mgawad
ja täita need kompostiga. Kui wiljapuid

Head nõu

tahate istutaba kewadel, tulewad istuta
misaugud kaemata juba sügisel malmis.
Sügisese istutamise puhul loomata augud

lugejale.

2—3 nädalat enne puude istutamist.

Wastns lugeja nr. 11.M4.
Wastus lugeja Johan Saaritsale.
Kergetel maadel on fvowitaw wiljapuid
Kuna Teie kirjal puudub lugejanumber,
istutada sügisel, rasketel maadel kewadel.
Üldiselt eelistada kowadist istutamist. Ker ei saanud meie teie aadressi kindlaks teha,
getel liimakruusamaadel kaswawad paremi mille tõttu awaldame wastu-se lehe weer
ni ftrwifvrdid (walge klaar, suislepp j. m.), gndel. Asundnskohti annab wälja asundus
isoowitame aga istutada ka sügissorte, ku komisjon Tallinnas, Lai tän. 39/41. Soo
na suwesordid ei hoidu kuigi kaua alal. witame Teid esijoones pöörata kohaliku
Pirnipuud kaswawad küll sellisel pinnal. maakorralduse komisjoni alalise liikme
tuleb aga kaemata augud I—V/j m. poole.

Juriidiline nõuanne.
Advokaat U, Lenderi vastused
«Maa Hääle" lugejate küsimustele.

Lugeja ur. 29.347. Kui lepingu Vastas
poolel on käes mingi wõla dokument, mis

on juba tasutud, wõi mõni muu allkiri,

mille Põhjal tvõiks nõuda uuesti raha teisel
põhjusel, kui seda nägi ette esialgne kokku
lepe, siis wõib wõlgnik esitada kohtu korras
nõudmise wõlgnikule selle dokumendi wälja

andmiseks, kui wölausaldaja seda waba
tahtlikult ei tee. Kuid nõudja peab tõenda
ma, et dokument on kostja käes ja et on
langenud ära alus, mille Põhjal see wõla
usaldajale anti.

Lugeja nr. 51.314. Iga isik wõib paluda

tema käes wahetpidamata on olnud üle

Suletud lüpsinöu puhtuse tippsaawutis.

kümne aasta ja tema on seda wara kasuta
uud heas usus, et tema omab seda wara
õiguslikul alusel. Omandusõigust ja selle
omandamist wõib saawutada aga ainult
kohtu kaudu. Selleks tuleb teile esitada
wasta-w nõue ringkonnakohtusse. Ka riku
tud walduse ennistamise palwega tuleb
pöörata kohtu poole, kui walduse rikkuja
Vabatahtlikult waldusõigust tagasi ei anna.

Kui keegi kasutab mingi kokkuleppe põh
jal teise isiku wara, siis on tema kohusta
tud seda tagasi andma wastawalt kokku

lugejate küsimustele.

Tõmbsoonte laienemine.
Teie ütlete, et raseduse ajal on ilmnenud
teil sinised muhud reitele ja säärtele ning

me, et pole tegemist «muhkudega", sest
harilikult kujukamad enesest mingit
põletiku pesa, — waid tõmbsoonte laiene
misega. Mõnikord paiStawad tõmbsoonte
laienemise kohad sõlmedena wõi muhkude
na. Wöiksite nüüd kanda kerget kummisidet
(küsige apteegist) säärte ümber.. Nende si
demete mõjul ei saa meri Peatuma jääda
sõlmedesse (tõmbsoontes). Harilikult tuleb
tõmbsoonte laienemine raseduse wiimaste

tuube ajal. Tihtipeale wõib see peale sün
uitamist kaduda, nende põhjus (kasinam

tulewane ilmakodanik) jääb ära, mis ta
kistab wereringwoolu alumises kehaosas.
Raseduse kestwust arwestatakse järgmiselt:

leppe tingimustele. Kui kokkuleppes polnud
tagasiandmise kohta mingeid kokkuleppeid,
siis on kasutaja kohustatud tagasi andma

Wõetakse wiimane menstruatsivon, sellest
aasta aega edasi, arwatakse kolm kuud ma
ha ja lisatakse 7 päewa (menstruatsiooni
lõpust) wõi 10 päewa (menstruatsiooni al

asjad selles seisukorras, milles nemad ta
gasiandmise silmapilgul olid. Asjade loo
mnliku kõdunemise ega loomuliku häwine

gusest) juure. Näiteks oli wiimase men

struatsiooni lõpp 10. oktoobril 1934. a., siis
aasta edasi oleks 10 okt. 1935.. a., sellest

mise eest isik-kasutaja ei wastuta, kui temal

tuleb kolm kuud tagasi arwata, see oleks

tab tema aga asjade kadumise korral nende

Muidugi on see arwestus umbkaudne, sest

asjade wäärtuses, kui asjade kadu oli tin

loodus ei Pea alati kinni täpsusest, sünni
tus wõib aset leida wühe warem wõi pisut

rustatud lüpsik.

Hariliku, lahtise Kipsinõu tarwitamisel Lüpsik on warustatud weel käepidemega,
on praktiliselt wõimnta ära hoida tolmu, et hoida ära piima ümberwalamisel piima

põhu- ja sõnniknosnde, kärbeste ja kar
wade pääs piima jetka. Sellepärast on

kokkupuutumist kätega.

ma kurnamine. See annab küll piimale

mis warustatud lnpsiwoolikntega (pildil
wasnkul). Lüpsja peab siin käed pistma

möödapääsematult tarwilik pärastine pii

wälise ilu ja puhtuse, piima headust wä
hendawaid mõjusid see aga ei kõrwalda.

Wirtsased sõnnikutükid lahustnwad pii

mas ja kurnamisel meie seda juba kätte ei
saa.

On ebaõige Piima mustata ja pärast

puudulikkude wahenditega püüda „puhas

tada", nagu see lüpsmisel lahtiste lüpsi

nõudega ette tuleb. Palju enam veame
hoolt kandma selle et piima alul üldse
ei mustataks. Seda tihti taotlewad suletud

lüpsinõud. Kõige wastuwõetawam pais

Wõrdluseks toome ära suletud lüpsinõn,

knmmikindaisse ja wiimase sees lüpsma.
Lüpstud piim woolab läbi woolikute lüpsi
nõusse. Seda lüpsinõud aga palju kiita ei
saa. Esiteks higistawad käed kummikindas
ja teiseks ei ole lüpsjad sellise lüpsiwiisiga
harjunud, lüpsja ei saa lehma kehaseisan
di muutmise puhul kohe järgneda, waid

gitud nendega hoolimatu ümberkäimise ta
gajürjel wõi olid asjad häwitatud kasutaja
otsese teo tagajärjel.

Lugeja nr. 50.859. Ametasutustel ega
muudel isikutel pole teie asjaga midagi
peale hakata, waid peate ise algatuse enda
kätte wõtma. Teie peate esitama kohtusse

palwe, et teised isikud tuleks ühes teiega
kinnistusjaoskonda ja laseks end seal sisse
landa surnud isa õignsjärglastena. Ei tule
nemad ega ei too ette mõjuwaid põhjusi,
siis paluge kohtult luba, et teie wöiksite se
da teha ilma nende juuresolekuta kohtu
otsuse põhjal. Palwe koostamiseks ja otse
seks asjaajamiseks pöörake mõne kohaliku
adwokaadi poole.

baisse pistma. Ka järellüpsi teostamine on
raskendatud. Waatamata sellele, et maini
tnd lüpsinõn abil on wõimalik lüpsta kolm

Maa HSSIe" sutulisa.

õlale, riisusin tnkid koldel kokku ja lahku
siu aowalgnsel onnist. Ja kui ma siis
olin komberdanud wälja teele ja esimesel
aowalgusel külasse sõitsin, mõtlesin ma
siiski: Ta oli siiski noor naine ja naine, kes
wahest minu elu on päästnud, kuigi ta
oli mnstlasewerd.

Trynje külas wõeti mind sama lahkelt
wastu nagu seda olid teinud Berge küla
elanikud, selle prowintsi teises otsas.
Jäin paariks päewaks sinna, sõitsin rat
taga ringi ja otsisin endiseid karjatüdru
kuid, keda uta wiieteistkümne aasta eest
sügisjahtidel tundma olin õppinud. Nad
olid nüüd kõik mehel, neil olid oma lap
sed ja kodud. Jgalpool oldi minu wastu
külalislahke, kõik perenaised arwasid, et
olewat tore mind jälle näha. Oleksin
wõinud mõneks nädalaks nende inimeste
juure külla jääda, kuid tööd, mida ma ot
sisin, ei leidnud ma ka sealt mitte.
Milliseid sisseseadeid omawad aga
Trynje talupojad ülewal metsas oma
karjaseonnides, sellest ei kõnelenud ma
sõnagi. Mis seal ülewal tehti, see oli
päris loomulik, oli aja nähe nagu iga tei
negi. Tööpuudusele järgneb seadusetus
ja kui ei saada tööd ega leiba, siis w?e
takse selle asemel wiina ja naisi, kui sel
leks on juhust.

Kui ma terme kuu paewast päewa ja
nädal nädala järele jalgrattal mööda
maad ringi olin sõitnud, kõikjal tööd ot
sides ja mitte leides, läks mu meel aega
mööda nõnda kibedaks, et ma ühtki im
mest enam näha ei tahtnud.

Wastuseks lugejale A. K. Wihulas..

Ei saa kõiki asju wõtta ühekülgselt ja

matemaatilise täpsusega; inimese keha

awaldused pole kuni peensusteni üksteisele
sarnased. Leiame, et teie juures on tegemist
Peaaegu normaalsete nähetega, wäike kõr
walekalduwus näikse siiski olewat, kuid sel

Pole olulist tähtsust. Wõimalik, et olete

omas kirjas mõndagi ütlemata jätnud.

Muidu arwame, et peate loomulikku elu

elama. Tehke tööd Põllul wõi muud wül

tab, etMeie kujutate ette, nagu pesitseks teie

PAKENDIS ->»

bi Gästriklandi, ja kui ma Dhlewist üle
olin ja metsadest läbi ning Upsala ümber
põllud laienema hakkasid, siis kergendasin

oma rinda ohkega, sest et Norrland ja te
ma hädad olid jäänud selja taha. Olin
kätte saanud, mida tahtsin, olin saanud
ülewaate Norrlandi oludest ja nägin
nüüd selgemini kui warem, kui määratult
põlluharijad põllumehed Norrlandi met
salatuni kkudest ees on.

Ma ei mäletanud, et Rootsis kunagi
wiljasaak oleks olnud nii hea ja wilja
kokkupanemise ajal nii ilusad ilmad. Kõik
jal, kust ma möödusin, kumisesid rehepek
sumasinad. Kus rehepeksuga ei oldud
meel alatud, seal seisid wiljarõngud üks
teise kõrwal, tihedalt põldusid täites. Kui
nii palju on wilja, et see ei mahu enam
rehealla, waid teda ollakse sunnitud pida
ma wäljas põllul, siis peab ometi saak
rikkalik olema ja talupoeg ei tohiks hädal
dada raskete aegade üle.

Wiljarikka piirkonna talupoegade juures.
Palawal hilissuwe päewal, mil astusin
Luugi tööbörsile, oli mul kindel tunne,
et mul seekord õnne on ja ma koha leian.
Astusin julgelt puldi ette, esitasin oma
paberid ja palusin kohta, meelsamini nii
sugust, kus mul kokkupuutumist looma
dega.

„All right!" ütles ametnik, kui ta minu
paberid oli läbi waadanud. „Hiljuti wa
banes just üks koht wanamoelise, rikka ja
korraliku peremehe juures, kuhu teie suu
repäraselt sobite."

Minu kassa oli nõnda kokku sulanud,
Mõne minutiga oli asi korras- Mind
et mu külades ja taludes toitu enam ei kirjutati sisse, anti tembeldatud töökaart
jõudnud osta ja ühegi korraliku inimese ja peremehe aadress: Mans Nilsson,
juures ööbida ei saanud. Pidin elama Wisselbjer, lugesin sedelilt.
nagu hulkur, kolme päewa jaoks leiba ja
„Taln asub umbes poolteist miili ida
worsti ostina, kui jõudsin asustatud koh
poole,"
seletas wastutulelik ametnik ja
tadesse. Muidu aga sõitsin tawaliselt
näitas
mulle
kaardil talu asukoha. Tä
mööda metsateid, ööbisin heinaküünides,
karjaseonnides, söepõletajate hurtsikutes nasin teda lahke abi eest ja läksin lähemas
ja sageli lahtise taewa all, mänmokstest se restorani, et kinnitada end tassi koh
wiga.
laagril toitma, tule ees.
Kiirelt, kumme kuni wiisteist penikoor
Mom ünib hiljem kihutasin rattal,
mat päewas, ruttasin lõunapoole, läbis pakk seotud ratta külge, teadustelinnast
tosin Datarne ja Hälsingimaa, sõitsin lä wälja ida poole,

sellele haigusele.

Sigade punataud on ägeda iseloomuga
nakkushaigus, mille tekitajaks on wäike ke

pitaoliue Pisik Baciklus erysi pelates suis. See haigus tuleb ette
peamiselt noortel sigadel sügise poole suwe
juulis, augustis ja septembris.
Suremus

sigade Punataudi korral wõib olla õige
suur. Ta wõib tõusta 50—80%. Surm tu
leb harilikult 3. wõi 4. haiguse Püewal. Ta
wõib juba tulla ka 2 tunni jooksul.
Punataudi rawimine
harilikkude arstirohtudega ei anna kindlaid
tagajärgi. Ainuke kindel wahend on selle
haiguse rawimisel punataudi wastane see
rum, mida süstitakse haigetele loomadele
naha alla.

Punataudi wastane seerum walmista
takse Tartus riiklikus seerumiinstituudis
ja on olemas kõigil jaoskonna loomaarsti
del. Punataudi wastu wõitlemiscl on äär
miselt tähtis, et sea kaswatajad haiguse
ilmsikstnlemisest wiibimata teataksid jaos
konna loomaarstile, kes sõidab põlluiöömi
nisteeriumi arwel kohale ja teeb sigadele
kaitse- ja rawisüstimisi. Loomaarstile tuleb
tasuda kõigest 50 senti sea pealt, muud ku
lud kannab põllutõömiuisteerium. Looma
omanikkudel tuleb pidada silmas, et sigade
punataudi surnud sigade eest maksab põl

lutööministeerinin kahjutasu lihahinna
pooles wäärtuseS, kui ta sea surmast tea
tab jaoskonna loomaarstile ja kutsub selle
wälja seakarjuse lahkamisele.

„ZNaa Hääl"

hästi wälja, siis wõib loota, et teie iga

kehas ei tea kui palju halba ja loomulikku
sest körwalekalduwust. Jätke sellised mõt
ted. Loobuge alkoholist täiesti. Toitke cn
nast hästi ja hoolitsege, et teie kehaliselt

Rr. 125

aasta wnnaduseni on õige wastuwõtlikud

jas õhu käes, arendage ennast kehaliselt
Ergutawaid rohte pole mõtet tarwitada,
kõik peab loomulikku rada minema. Pais

KAWE

tab olewat lahtine lupsmou, mis warusta korda puhtamat Piima kui lahtise lüpsi
tud filterkaanega, (pildil paremal), kuna nõuga, ei ole see lüpsinõn eelmainitud
ta kujult ja käsitamiselt seniseid lüpsikuid puuduste tõttu palju Poolehoidu wõitnnd.
meenutab ja ka hinnalt wastuwõetaw on.

SS

hiljem wäljaarwestatud tähtpäewast.

Teie põrsad olib haiged wististi sigade
punataudis, sest sead kolmest kuust kuni ühe

kehaosa töötab loomulikult.

peab käed kindaist enne wabastama,
lüpsinõn ümber tõstma ja käed jälle km

Wastuseks „Maa Hääle" lugejale nr. 23W5

Wastuseks lugejale nr. 83.170.

oli õigus neid asju kasutada wastawalt siis 10. juuli, 7 päewa juure arwatud an
nende loomulikule otstarbele. Küll wastu naks tulemuse 17. juuli 1935. aastal.
Wasatul kinnine liipsinõu woolikute ja
kummikinnastega; paremal filtriga wa

Loomaarst dr. wet. A. Arrase
«vastuseid „Maa HöLle" lugejaile.
Sigade ounataud.

Dr. med. Sl. Liini vastuseid

Pärite, millega tuleb neid arstida. Arwa

enda omanduseks tunnistamist warale, mis

Filtriga lüpsik.

Loomaarst
Koduarst

Nr. 125

muutuksite tugemaks. Abielluda wõite

aasta-paari pärast.

ilmub kolm korda nädalad

Kuulutuste hinnad: wäikekuulu

tuses iga sõna 4 senti (pikkusele waatama
ta), pealkiri 15 senti; teised kuulutused wii
masel küljel 7 senti, esimesel küljel lv senti
ja tekstis 12 senti mm. ühel weerul.
Kuulutust wöetakse wastu Pikk tän. 54
(Olewiste kiriku juures), teleson 449-87.
Wastutaw toimetaja. Tõnis Tomp.
Osaühifus „Waba Maa" kirjastus ja trükk.

Maa Haale" Zutulisa.

Ja kui wiimaks saabub koiduwalgus,
on ta nii palju läbi elanud, et igas puus
ja põõsas arwab nägewat mõnd kumma
lift metsawaimu, hiiglast wõi härjapõlw
last.

Alles kui esimesed päikesekiired sära
wad weepinnal, kaob nõidus. Siis tõuseb
tüdruk, heledalt kõlab tema sarm läbi met
sawaikuse. Nüüd teab ta suunda, kust min

na ja rahulikult woolab meri tema soon
tes.

Nii juhtus see ka kord kewadel,kui ma neis

metsades jahti pidasin. Ühel õhtul jäi
Bricken metsa. Olime neli noormeest, kes
elasime karjaseonnides, kus elutses kokku

kaheksa noort elurõõmsat karjuseplikat.
Tulelontidega käes ronisime mägede ja
küngaste otsa ja lasime kõlada neljal jahi
ja seitsmel metsapasunal. Ja tundidepik
kuse otsimise järele õnnestus meie ette
wöte. Umbes kolmweerand tunni tee ee
mal karjamaast leidsime Brickeni istumas
oma loomade keskel suure soo äärel.

Sel ööl puhusime, jahimehed, kõik wii
sid, mida tundsime oma jahisarwedel, kui
ühises jõugus lehmadega metsast saabusi
me. Ja tüdrukud nõidasid oma metsasar
wedest helisid, mis laulsid metsa sosinast,
haldjate tantsust ja küstiweri ja hälsinglas
te weri woolas metsikult ja tundelikult sel
ööl, rõõmust, et olime Brickeni leidnud
terweua, Brickeni, kes oli meie kõige kan
nim tüdruk.
Nüüd läks mul Lund kibedat otsimist,
enne kui leidsin tee sinna. Ja kui ma ta
wiimaks leidsin, jäin tükiks ajaks küsima
kahtlusega seisma. Tee oli mehelikkusi
põõsaid täis kasmanud ja ainult ahtake
ne rada oli säilinud. Jalgratast oma ees
tõugates pöörasin jalgteele, mis wiis kar
jamaale. Ja kui wiimaks jõudsin sinna,
siis oligi nii, nagu ma olin arwanud: ta
oli juba ammugi maha jäetud.
Wäikeste lautade ja onnide wahel ja
üle kogu karjamaa oli nüüd kaswanud
noor mets. Onnid olid lagunenud, hurtsi
kukest kaswasid puhmad ja puud sisselan
genud katuste wahelt. Ja nii kõndisin
ma nõretabalt märjana ja raske külme
tusega onnist onnini ja uurisin taskulam
bi walgusel, kus mõiksin ulualust leida,
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wihma eest warju saada za inld teha. Km
olin wiimaks kõik onnid läbi uurinud ja
jõudsin wiimase juure, mis seisis päris
metsa weerel, leidsin, et selles wõiks ela
da. Paistis isegi, et siin oli hiljuti ini
mesi olnud, kuna wäljas seisid mõned ka
lakorwid.

Panin ratta ühe tiheda männi alla ja
tuigerdasin rohkem onni kui kõndisin.
Imelik lõhn, mille põhjust ma kohe ei
suutnud taibata, lõi mulle sealt wastu.
Siin selles onnis oli alles hiljuti inimesi
elanud. Nad olid arwatawasti weel sa
mal päewal sealt lahkunud, sest seinte kül
ge kinnitatud neljas woodis oli wärskeid
heinu ja kolde ette olid kantud terwed sü
letäied wärskelt lõhutud põletispuid.
Mitmesugused lihtsad kodutarbed olid ka
toas. Wahest on kalurid wõi jahimehed
siin ööbinud, mõtlesin omaette, kuna ma
kangete kätega puid suureks hunnikuks
lahtisele koldele ritta lndusin, pirdusid
lõikasin ja tuld tegin.
Kui puud juba hästi põlesid ja halud
oma soojusega tuba täitsid, tõmbasin ma
kõik märjad riided seljast maha. Aluspesu
wahetamiseks oli mul seljakotis ja see pe
su oli jumal tänatud kuiw. Wiltwaip aga,
mille olin köitnud ümber seljakoti, oli
täielikult märg. Märjad riided ja waiba
riputasin kuiwamiseks ringi ümber kolde
ja istusin siis ise aluspesu mäel järile, tu
lele nii lahedale kui wõimalik, sest et mul
nii külm oli, et rappusin. Ja imelik lõhn
toas tegi mul südame halwaks. Ja kuna
ma nii tule ees istusin ja end äärmiselt
halwasti tundsin, langes mu pilk koge
mata wäikesele aknale. Seal ilmus nägu,
raamitud mustadest juustest, wajutas end
wastu ruutu ja must silmapaar waatles
mind waenulikult.
Ptüi, kurat? Wõpatasin ja wahtifin jäl
le tulle. See ebatõeline meeleolu siin, kül
metus, mis mul kontides oli, ja see imelik
lohu siin mõjutabad minu meeli, mõtle
sin. Ega ma ometi tõeliselt ei näinud se
da nägu.

Waatasm weel kord akna poole, kuid
ndgu ci olitub cncun näpu. ker
gendatult l)iuc\c, Voõpatajin apa jälle, je[t
ltlš atnancs? hääletult ja jiipe libijesš nai

Karl Gunnarion - "Maa kutsub". Jutustus Rootsi talupoegadest.

