Kasutage

üksiknumber 6 senti.
Ilmub kolm korda nädalas.
Maa Hääl

„MAA HÄÄLE"

Iga) esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Telefonid: toimetus 449-85 Ja 443-88, talitus

väikekuulutusi!

449-84. tellimised 449-86, kuulutused 443-87. Toi

metuse kõnetunnid kella 10—12, talitus avatud
kella B—l 7.

Postiga tihe kuu viisi tellides 70 senti, kolme kuu
kuu peale korraga 2 krooni, kuueks kuuks kr. 3.80.

Need on mitmeti kasulikud Ja
maksavad siiski vähe: iga sõ
na ainult 5 senti ja peal
kiri 20 senti. Kõige odavam

Kõik „Maa Hääle" kolme kuu ja pikema aja telli
jad saavad tellida „Perekonnalehte" ja „ Ajude

Wrahwa ajaleht

Gümnastikat" poole hinnaga, s. o. makstes igalt
nim. ajakirjalt 25 senti kuus, ning „Esmaspäeva"

on raha saata meie posti jooks

va arve nr. 148 kaudu. Kuulu
tuse teksti võib kirjutada ko

15 sendiga kuus. Tellimisi võtavad vastu kõik

Hr. 10 (1086). 24. jaanuaril 1940. a.

8. aastakäik.

postiasutused Aadressi muutmine 25 senti.

he sissemaksukaardi lõigendile.

Toimetus ja talitus Pikk tn. 54/58, Tallinn.

Aurik "Kodumaa" mõisteti vabaks

USA-Jaapani kauba
leping lõppemas.

Laeva kojusõit viibib 1-2 kuud. Eesti laevameeste kõ
humured võõrsil.
„Tallinna jõudis teade, et ..Tallinna La ewaühisusele" kuulun, aurik ..Kodumaa",

*"** Tallinnast wäljus metsalaadungiga Hollandi ja teel

mu wälsa tvõewd ning laeM seisab tühjalt
ja ootab wabanemist.

sakslaste poolt kaaperdati. on neil päewil Saksa priisikohtu poolt wavaks mõistetud.
Luna pnisikohtu otsuse jiirgi mõlemal poolel aga õigus on kuu jooksul, arwatcs °t
fufe kuulutamise päewast, edasi kaemata, siis laewa meel niipea wabaks ei anta.

Kni nüüd arwesse wõtta ..Minna" pro
sessikäiku, siis mõib arwata. et ka aurik
..Kodumaal" tuleb weel wiibida sõjawan

Aurik pidas enne wangi

sattumist regulaarselt ühendust Tallinn—
Hamburg—Antwerpen—Rotterdami liinil

Praegu wijbib ..Kodumaa" Lüübeki sada
mas.

Käsmu laewaomanikud on Saksast oma

aurik ..Minna" saatuse kohta niipalju

kuulnud, et laew wõib wabaks saada alles

saab.

tus. 14. detsembril I. a. mõisteti ta wa

baks. Otsus lõplikus wormis kuulutati
wälja 14. jaanuaril. Ja nüüd on pooltel
weel kuu aja jooksul õigus priisikohtu ot
suse peale edasi kaewata.

Seega wõiks ..Mmna" wabaneda alles
14. weebruaril s. a.

weebruari keskpaiku.

Aurik ..Minna" oli üks esimesi laewu.
mille saatus oli otsustada Saksa priisikoh-

gis umbes kaks kuud, kuni ta kord wabaks

Kuna Saksa priisikohus otsustas konfis
keerida ..Minna" tselluloosilaadungi soodsa
hinna eest. siis on kaup laewast juba am-

Meie laewaomanikele teeb Maid muret
asjaolu, et
laewade meeskonnad on wähesel toidul.
Saksamaalt on saadud kirju ning suulisi
andmeid, et mehed kurdawad toidupuuduse

üle. Saksa toidunorm tshekkide järele on
meie meremeestele wähene Puudub aga
igasugune wõimolus Mängis olewatele me
remeestele toitu järele saata ja seda ei lu
batagi Saksa wõimude poolt.

Jaapani mure kaubandussuhete jätkamise pä rasi.
Washington, 24. jaanuaril.
ETA. (DNB.) Jaapani suursaadik on
Pärinud riigidepartemangult, kas USAJaapani kaubalepingu lõppemine tulewal
reedel toob kaasa muutuse tollitariifides
wõi laewamaksudes. Temale wastati, et
lepingu lõppemine ei too mingit muuda
tust, kuid edasised kaubanduslikud suhted

mõlema maa wahvl olenewad „snndmus

test", mida USA walitsus on kordnwalt
toonitanud. Teisele küsimusele, kas on ole
mas mingit wõimalust nootide wahetusega
mõlema walitsuse wahel defineerida kau
bandussuhete seisu, . seletati riigideparte
mangu Poolt, et selle küsimuse kohta ei saa

praegu anda mingit otsust. Tõenäolikult
moodustab see küsimus osa läbirääkimistest,

mis Tokios on käimas Jaapani Välismi
nisteeriumi sa USA suursaadiku wat)el.

Jaapai hoiatab
Briti hävitaja hukkus kogu

gExmouthi" uputas torpeedo või miin. Kardetakse, et ei oie ühtki ellu
jäänut.

Saksa allveelaev
uputas kreeka

itaalia auriku „Mnopadre" poolt sa toi
metatud Gibraltari. Hispaania laew on
päästnud teised 10 meest. Kreeka laew oli
ründamise ajal teel lõuna poole.

ni uue valitsuse Abe kabineti lahkumise

merekontrolli asjus.
ETA. Tokio, 24. jaan.

meeskonnaga.

__ . __ Lon do n, 24. jaan.
ETA. (Reuter.) Briti admiraliteet teatab, et Briti hävitaja „Ex
. J 5 .huhkunud mlilli või torpeedo tagajärjel. Kardetakse, et
ei ole ühtki ellujäänut.
»Exmouth" oli 1475 tonni suur ja ehitati Portsmouthis* Ta läks
maksma üle 330.000 naelsterlingi. „Exmouth" astus teenistusse
1935. aastaig„Exmouth" oli relvastatud viie suurema ja kuue väik
'e,JJ kakeksa torpeedotoruga. „Exmouth" on viies
Briti hävitaja, mis on kaotatud sõja algusest saadik.

JAAPANI UUS PEAMINISTER. Jaapa

Inglismaad

tui laewa kogutonnaazhiga 35.245 tonni. 17.

(Reuter.) Jaapani Välisminister Ariata
kutsus täna õhtul Briti suursaadiku Crai
gie Välisministeeriumi ja esitas talle uusi

järele moodustas admiral Nonai, keda
näeme meie pildil. Jaapani uus peami
nister on 59 aastat vana, oli varem lae
vastiku juhataja ja kutsuti 1937. a. Ko
noye-valitsusse mereministriks, millisel

kohal ta hiljem oli ka Hiranuma-valit
suses.

esildusi „Asama Maru" Vahejuhtumi asjus. hemail päewil Nokohamasse. Domei agen

Väljendas soowi, et Briti walitsus tuuri teatel wälisminister Ärita palus
jaanuarini oli Briti laewade poolt kon Ärita
ei kordaks oma «sobimatut akti" mitmete
woeeritud 6872 liitlastele jo erapooletutele
riikidele kuuluwat laewa ja seejuures kao»
talud ainult 14 laewa. Kaowssuhe on see

Craigiet informeerida oma walitsust Jaa

jaapani laewade juures, mida oodatakse lä-

pani seisukohast. Craigie lubas seda teha.

ga umbes 1:500. 21. jaanuaril lõppenud
nädala jooksul kaotas Saksamaa kolm kau
balaewa.

Lääneriigid soovivat Saksamaa

Kanada ei müü nisu

tükeldamist.

Venele.
Ei taheta rahu „lnglise armust".

Ottawa, 24. jaan.
ETA. (Reuter.) Kanada on kee
lanud nisu wäljaweo N. Liitu.

Meie wõi, on eelduseks õiglasemale ra
hule kui see, mis meil seni walitses. Meie
(©ta) (DNB-) Saksa siseminister tahame Saksa rahu, mitte aga rahu Jng
Torpedeerimlsel sai 6 laeva
dr. Frick esines siin teisipäewa õhtul kõne lismaa armust. Meie tahame Euroopa ra«
18 laevakukku.
New Aork, 24. jaanuaril.
ga, milles ta ütles, et nii nagu seitsme hu, lus iga rahwas oma wõimete sa saa
meest surma.
(Eta.) (DNB.) „Associated Pressi" tea aasta eest meie seisime sisepoliitilise Võit wutuste kohaselt wõib ja peab looma oma
Viimase
nädala
meresõja
ETA. Lissabon, 24, saan.
tel Kanada walitsus on otsustanud teosta luse ees, nii seisame meie tänapäewal pea eluruumi. , Rahwussotsialistlik walitsus
bilanss Briti andmetel.
(Reuter.) Kreeka 5329-tonnist aurikut
da eksportkontrolli kaupade üle, mis lähe lesunnitud Välispoliitilise wõitluse ees, teab, et sõja pahimaks finantseerimiseks on
„EkMonarchos Dracoulis't" on torpedeeri
ETA. London, 24. jaan. wad Saksamaa naabruses olewatesse era kus on tegemist kõigi sakslaste olemas inflatsioon. Ent Saksa rahwale ei saabu
tud Saksa allweelaewa poolt 159 miili kau
(Reuter.) Waenlase tegewuse tagajärjel pooletutesse riikidesse. See abinõu on suu oluga. Londoni ja Pariis tahtsid sõda ja enam mingit inflatsiooni. Saksamaa on
gusel Peniche'st, Porwgalis. Plahwatusel on kaheksa päewa jooksul luni 21. jaanua
natud esiteks N. Liidu wastu, kes hiljuti nad peawad seda ka saama. Meie oleme wallutamatu, ütles dr. Frick.
on kuus meeskonnaliiget saanud surma. ri keskööni uputatud neli briti laewa ko
Berliin, 24. jaanuaril.
oli Winnipegist ostnud nisulaadungi ühe kindlad oma wõidus. Meie tunneme sõja
Laewa kapten ja 12 meest on päästetud gutonnaazhiga 23.843 tonni ja 11 erapoole- miljoni tonni suuruses.
(Eta) (DNB.) Saksa mägede ülemjuha
tõelist tagapõhja. Lääneriigid ei soowi
muud kui Üli-Versailles'd, uut West saa li taja kindral von Bvauchitsch on awaldanud
vahu,
Friedrich Suure 228. sünnipäewa puhul
„Völkischer Beobachteris" artikli, milles ta
Saksamaa tükeldamist ja seega Saksa
kirjutab muuseas, et Friedrich Suure aeg
Ägedad võitlused Soomes
rahwa häwitamist.
ne sõdur on meie silmis parim, mida wõib
luua sõjawäeline kaswatus ja wäljaõpe.
See sõdur on wastupidaw, julge, wapper
ja kartmatu. Meie tunneme tänapäewal
N. Liidu lennuväe aktiivsus rinnetel jn tagalas. Soomlased teatavad mõne

auriku.

8 päeva -

toetuspunkti vallutamisest N. Liidu vägedelt.

"Soome fond"

Kollaanjoe lahinguis olnud viimastel päevadel Ole 1000 langenu.
j»**» Helsingi, 24. jaan.
ETA. (Reuter. Havas.) Soome sõjawäeline teadaanne 23. jaanita*
ril: Maal: Karjala maakitsusel teatud punktides kahmwäetuli. Summa
ja Muolaanjärwi wahel tõrjusid Soome mäed tagasi N. Liidu luurefalga.
Eilse päewa jooksul häwitasid Soome mäed neli tanki. Laadoga järwest
kirde pool tõrjusid soomlased edukalt tagasi kõik maenlase rünnakud, tekita
des talle raskeid kaotusi. Soomlased wallutasid N. Liidu mägedelt mõned
toetuspunktid. N. Liidu mägedel olnud kaotuste näitena wõib märkida,
et Kollaanjoe wõitlustes N. Liidu mäed kaotasid wiimastel päewadel üle
1.000 mehe. Aittojoel ja Jlomantsi suunas mäga tugem kahurwäe tege
mus. Aittojoel ründasid waenlased mitmes punktis, wid rünnakud tõr
juti tagasi. Teistes sektorites ei ole midagi uut.
Ohus: Eilse päewa jooksul pommitasid N. Liidu lennukid Lapimaal
Jwalot ja Laadoga järwest põhja pool Sortawalat. Samuti rünnati mõn
da teist kohta. Siiani saabunud teadete järele on kaks isikut saanud ras
kesti haawata. Sõjaoperatsioonide tsoonis, Karjala maakitsusel maenlase
wõitluslennukite tegewus. Laadoga järwest põhja pool maenlase pommi
lennukite tegewus.

Moskva teatel lunreakfsioone ja kahurvSetegevusf.
ETA. Koitma, 24. jaan.
(TASS.) Leningradi sõjawäeringkonna staap teatab: Uhta ja Repola
suunas on teostatud 23. jaanuaril luureaktsioone. Petrozamodskj suunas on
olnud mõningaid jalawaeaktsioone. Karjala maakitsusel on olnud kahurwäe
tegewust ja luureaktsioone. N. Liidu lennukid on teostanud pommitus- ja
luurelende.

Weimar, 24. jaanuaril.

Valjuhääldajaist
juhiti rünnakut.
Helsingi, 23. jaan.
ETA. (DNB. Reuter.) Soome sõ
jateadaanne 22. jaanuaril:
Karjala maakitsusel oli 21. jaa
nuaril peamiselt kahurwäe segawwld.
Meie patareid sundisid mõned waen
lase patareid oma tulega waikima.
Hilisel pärastlõunal waenlane hakkas
koonduma uuele rünnakule Taipale
juures. Rünnak aeti nmja juba al
guses. Päewa jooksul meie mäed hä
witasid kaks tanki. Pärast wõitlusi
loeti meie kõige eelmiste positsioonide

ees umbes 120 waenlase laipa. Waen
lane püüdis oma rünnakut Taipale
juures toetada Valjuhääldajate abil,
mis nad olid üles seadnud oma põsit
(loonidele. Muuseas kutsuti soomlasi
alistuma.

USA-s miljon

enestes tema maimu. Wöidelgem kõik

igaüks oma kohal, olgu ta kas sõdur wõi
tööline, kirjutab kindral von Brauchitsch.

Pöllnmajandustehniline ajakiri

dollarit.
jm

Esimene dollarmiljon
juba käiku lastud.
ETA. New lork, 24, jaan.
(Reuter) Soome abistamiskomi
tee esimees Hoover teatas, et Soo

me fond tõuseb nüüd miljoni dol

larini. See summa lisandub 600.000

dollarile, mida juba kasutatakse

abiandmiseks, ja 400.000 dollarile,
mis on praegu teel Soome.

Uruguailt Soomele
100.000 peesot.
ETA. M o nteTl d e o, 24. jaan.
(Reuter) Uruguai valitsus otsus
tas paluda parlamendilt 100.000
peesot Soome abistamiseks.

Kanadast Soomele
100.000 dollari eest
toiduaineid.
ETA. Ottava, 24. jaan.
(Reuter) Kanada valitsus otsus
tas hääletamisel lubada 100.000
dollarit krediiti Soomele toiduaine
te ostmiseks Kanadast.

on talumajapidamise juhtimisel hä

davajalik käsiraamat igale pere

mehele.

/«Tehnika Põllumajanduses" tut
vustab lugejaid tehniliste uuendus

tega ja annab praktilisi näpunäi

teid põllumajanduse mehhanisee
rimises, ehitusküsimuses, masina
te-riistade kasutamises ja paranda
mises, maaparanduses, põlluhari

mises, turbatootmises ja kasuta

mises, vesklašjanduses jne.

«Tehnika Põllumajanduses" aas
takäik maksab 1 kroon.

Tellimisi" võtavad vastu kõik
postiasutused ja ajakirja talitus
Tallinnas, Müürivahe 7, krt. 11,
posti jooksev arve nr. 655.

töökool.
Põllumehe
Põllumajandusturg

SPORT
Vineeripress.

Piima hind tõuseb, või
Kehakultuuripäev

hind langeb.

Pärnus

Pakane takistab teravilja' ja kartulikaubandust.
Eksportvõihind mullusest
Päewane Valmistatud piirituskoguS
Vabriku kohta on kõikuw sõltuwalt kartuli
7 prots. kõrgem.
sisaldusest ja wabriku suurusest. TaWõihindade tase Välisturgudel püsis tärklise
Väliselt Võiks avwestada wabriku kohta

möödunud nädalal endisel kõrgusel. Wäl
jaweetud wõiloguste osatähtjuse muutuse
tõttu üksikute turgude järgi noteeriti teata

masti 22. skp. meie eksportwõi hinnaks
208 s. kg, s. o. 1 sent kilolt madalamalt kui
eelmisel nädalal.

Wõrreldes eksportwõi hindade kujune
mist käesolewal aastal nähtub, et oleme
wälisturgudel saawutanud kõrgemal hinda

kui möödunud aasta algul. Möödunud

aastas samal ajal noteeriti meie eksport
wõi hinnaks 178 s. kg, seega on praegune
hinnanoteering 30 senti kilo kohta ehk 17
protsenti kõrgem kui eelmisel aastal samal
ajal.

Piima vähem kui nõutakse.
Piimahindude noteerimise komisjon no
teeris 22. skp. Tallinna kohta lahiise piima

eest endised hinnad, s. o. 1. walilu

rõöskpiim müügil piimakauplustele 14 s. l.
ja müügi! piimatööstustele 13 senti liiter.
2. waliku rõöskpiim müügil piimakauplus

tele 12 f. I. ja müügil piimatööstustele
11 senti liiter. Piima-nõudmine on hea.

Kohati tuleb piimast nappus kätte.

Kaseiinihinnad püsivad paigal.
Kaseiinihindade noteerimise komisjoni

koosolekul noteeriti 22.' skp. kaseiinile endi

sed hinnad, s. o. toorkaseiini 1. sordi hin

naks 24 s. kg ja 2. soröit 22 senti kilo

gramm, kusjuures toorkaseiin peab sisal
dama kuiwainet 30 protsenti. Wastawalt
kuiwainesisaldawusele wõib hind kujuneda
kas kõrgemaks wõi madalamaks.
Kaseiinituru! waljtseb kindel tendents.

Külm pidurdad teravilja»
kaubandust.
Maailma terawiljaturgudel • jäi seisund
möödunud nädala jooksul ligikaudselt en
diseks.

Sisemaa linnades turukaubandus tera
wiljaga oli soigus, kuna kogu nädalal kest
sid köwad külmad. Maamehi ei ilmunud
üldse linnaturgudele, samuti puudusid ka
wiljaga kauplejad turukaupmehed. Mõne

des linnades jäi külma tõttu turg pida
mata.

Külm tegi kartulitele liiga.

Praegu kestwad ilmad on pidurdanud
täielikult kartulite wedusid. Tallinna linna
warustamiseks on seni jätkunud waremtoo
dud tagawaradest.

319.000 tonni
toiduvilja.
bdõõdunud aasta taahldo
lõplikud kokkuvõtted.
Riigi statistika keskbürool on nüüd wal
minud lõplikud kokkuwõtted 1939. a. wilja

ja heinasaakide kohta. Nagu selgub, on
saagid kujunenud suuremaks kui eelkokkuMõtteil.
Toitterawiljadest rukkisaak kujunes pare

maks kui aasta warem. Rukist saadi
287.700 tonni. Wiimase kümne aasta
keskmisest oli rukkisaak parem 21,2 prots.
Samuti möödunud aastast suuremaks kuju

nes talinisu kogusaak, sest kuigi kaswu

aasta oli halwem, oli möödunud aastal

kaswupind wõrreldes 1938. aastaga 14.2
protsenti suurem. Talinisu kogusaak oli
41.300 tonni. Suwinisu saadi möödunud
aastal 48.900 tonni, seega 6,2 protsenti

wähem kui eelmisel aastal, waatamata
suurenenud kaswupinnale.

Kõiki toitterawilju kokku, s. o. rukist, ni«

su, tatart ja kaunwilja, saadi möödunud

aastal 319.100 tonni eelmise aasta

282.500 tonni wastu.
Söötterawilja saak jäi möödunud aaZtal
peagu eelmise aasta tasemele. Kokku saadi
söötterawilju 389.500 tonni eelmise aasta
384.800 tonni wastu. Enamsaak oli sega
wilja arwel, kus kogusaak oli 150.100 ton

ui eelmise aasta 111.600 tonni asemel.
Odrasaak langes 1933. a. 93.700 tonnilt
90.000 tonnile ja kaerasaak 176.500 ton
niit 149.400 tonnile.

õppimiseks 10. ja 11. veebruaril Pär
nus. Pühapäeval, 11. veebruaril korral
datakse ühtlasi esmakordselt lalema
ulatuslik kehakultuuripäev Pär
nus Endla teatrisaalis. Päeva kavas on

ühe segadisega töötades päewas kurn 400

liitrit Piiritust. Seega kuluks riigi poolt

tellitud piiritusnormi Valmistamiseks wä
hemalt 4 kuud. Wabrikud, mis Valmista
wad ülenormipiiritust, töötawad 5 kuud

võimlemise ja rahvatantsu ettekanded.

Tarkliswabrikuis lõppesid jaanuari ell

tult kergejõustikus ja raskejõustikus on
Ühes linaga on tõusnud hinnas ka teised
Kohtla-Järwe põlewkiwitööstusse (2.)
lõppenud puudujäägiga.
tekstiiltoorained. Näit. hinnatakse P.-Amee
Paul
Wiiding.
21.25
Dohnanyi:
Ruralia
Raskejõustikuliidu läbikäik 1939. a.
rika ühendriiges dzhuudihinna tõusu 162 Hungarica. op. 32—Fritz Kreisler (wiiul).
prots. ja Jugoslaatvia kanep on enam kui

100 prots. tõusnud. Arwates siia juure

meel kallinenud weokuiud, peaksid löiewab

21.40 Päewa märkmik. 21.45 Päewauudi
sed ja sporditeated. 22.00 Oige aeg. Wana

rääkimised Berliinis.

viimase kümne kuu jooksul oli 24.840

sed ka eeloleval suvel Euroopasse võist
lema tulla, muidugi riikidesse, kus võist

luste korraldamine ja võistlejate vastu
võtt võimalik.

meister' Artur Kapi noorpõlwe helitöid.

RR orkester. 22.55 Päemauudised. 23.05
Türi: Päemauudised inglise ja saksa kee

Meelespea

les.

Laupäeval, 27. jaanuaril.

-KALENDER

Tallinn, Tartu, Türi: 7.00 Aratusmäng.
Wõimlemine, edasijõudnutele. 7.20 Oige

aeg. Ilmateade. Päemauudised. 7.30 tzom
Peagu igas tulus leidub meil puu- ja Liisa Wuksi Tartumaa! Ranitsa mõisast
mikukontsert (hpl). 3.15 Perenaistele. 8-20 rauatööhuwilisi. Tuksel tahetakse meelsasti eraldatud maakoht Oidu, mille suurus 29.72
Turuleaked. 8.30 Hommikupalwus. 8.40 meisterdada mööblit, tarberiistu, kodukau hektaarj ja mis hinnatud 5.000 krooni. Hü
Türi: Jääteade. 16.30 Türi: Jääteade. nistamisesemeid jms. Selleks leidub eriti poteegiwõlga lasub kinniswaral 5.000 kr.
rääkimiste praegusest järgust osa saadik 16.45 Teated ja reklaain. 17.00 Tõsist ja lõ sobiwaid juhatusi „Maa Hääle" tehnilises
Tarwitajateühing „Oma-Abi" nõudmise
Twardowski, peakonsul Röldecke ja dr. Kö busat (hpl.). Tartu (—17.20): Wenekeel erilisus. Järgmine tehniline erilisa ilmub
rahuldamiseks läheb müügile Johan Kang
ler Saksa wälisametist. Berliini saabus ne teadete-saade. 17.50 Linnud lumes
31. jaan. talumööbli ehituskirjeldusega.
ro Tartumaal Karvastu mõisast eraldatud
Tallinnast ka Saksa usalduswalitsuse esimees Erich Kattemaa. 18.10 Langerudi lapsed.
wakutalu Tiitsoija, mille suurus 46 ha ja
dr. Bollert.
Peatükk Marie Hamsuni noorsooromaanist.
25. jaanuaril kell 12 müüakse awalikul mis hinnatud 3.000 kr. Hüpotecgjwõlga la
Läbirääkimisi pestakse iga päew. Ole (Noortele). 18.40 Päemauudised. 19.00 Oi enampakkumisel Haapsalus Waba tän. 8 sub kohal 14.370 kr.
tatakse, et nad tummad kesta paar nädalat. ge aeg. Teated. 19.10 Saatekawa-wcstlus maawalitsuse masinate garaazhis umbes
29. jaanuaril kell 10 müüakse awalikul
G. Meri Berliinis mudimisel käsitletakse ka 19.20 Karskusnädala awaaktus. 20.00 Näda 290 kg manu leehööwliten.
enampakkumisel Vilsandi ringkonnakohtu
Eesti ning Saksa wahelise kaubawahetuse lalõpu-kontsert. NN orkester. 20.50 Tants
25. jaanuaril algusega kell 6 õhtul toi istungite saalis Viljandis Posti tn. 22 all
päema karral olewaid küsimusi.
laupäewa-õhtuks. Wana tantsumuusika (he mub Sawala koolimajas lambakaswatus järgnewad kinniswarad:
lipl.). 21.40 Päewa märkmik. 21.45 Päewa kursus. Samasugune kursus peetakse 26. jaa
Hans Ruusi pärnumaal Abja wallas asum
Pärnu lahel ja Peipsil arenes uudised ja sporditeated. 22.00 Oige aeg. Re nuaril kell 6 õhtul Aa koolimajas. Kursus talukoht
Selja, mille suurus 19 ha ja mis
portaazh Eesti Talispordi Liidu ja kaitse tel kõnelewad lambakaswatajate seltsi sek hinnatud 4.000 krooni, Kinniswara, millel
kalastus.
liidu ühistest suusatamisc-meisterwõistlus retcir agr. Kr. Jaama ja agr. A. Maasing. hüpoteegiwõlga 8.890 kr., läheb müügile
Turg vaikne.
test Aegwiidus. 22.15—24.00 tantsu- ja aja
25. jaanuaril kell 12 annab Mõru maa
Möödunud nädalal walitsenud külma wiitemnusika. John Pori orkester ja heli walitsuse teede- ja tehnikaosakond Mõru maksujõuetuks tunnistatud a.-s. Sakala
Panga likwidatskooniwalitsuse 761-kr. nõude
tõttu oli kalaturg wäga waikne. Kala plaadid Wahepea! kell 23.00 T ü r i: Päewa maawalitsuse ruumes Mõrus, Juri tn. 12 rahuldamiseks.
turul puudusid- peagu müüjad kui ka ost uudised inglise ja saksa keeles.
kirjalikel wähempakkumiste! wälja raudki
Jakob Straume Pärnumaal Tihemetsa
jad.
wide muretsemise järgnewatele kohtadele: wallas asum Woltweti mõisast eraldatud
Nädala wiimasel päewal seisund para
1) Antsla-Kaika 2. kl. maantee ääre B—9 maakoht „Wäike-Neitsi", mille suurus 36 ha
nes kauba rohkuse kui ka nõudmise suhtes.
km wahele Laasi kruusaauku 300 kantmeet ja mis hinnatud 6.500 krooni, läheb müü
Kuid külmast hoolimata arenes kalastus
rit, 2) Antsla-RõZige 2. kl. maantee ääre
gile Mõisaküla Ühispanga ja Jaan Wiira
s—ll5—11 km wahele . 500 k.-m., 3) Lõuna- 2.190-lr. nõude rahuldamiseks. Hüpoteegi
siiski osaliselt Pärnu lahel ja ka Peipsil,
Eesti killustikteele Luhamaa kohale 800 wõlga on kohal 2950 kr.
millised weekogud on kaetud kindla jää
tööstuse jaoks.

k-m., 1) Tartu-Wõru 1. kl. maantee ääre

kattega.

15—40 km wahele 500 k.-m., 5) Tartu-

Toodangus esine paiguti rahuldawalt
wimba ja ahwenat ning wäikesel kogusel

Põlwa 2. tl. maantee ääre 43-11 km wa

ka koha. Siseturule paigutati wäiksem

hele 500 k.-m, 6) Põlwa-Kanepi 2 kl. maan

osa, knna suurem osa paigutati lattu wäl
jaweoks.

Kalureile maksti Pärnu lahe rannikul
2. waliku kohast 75 s. kg, wimmast 25
27 s. kg ja haugist 40—45 s. kg; Peipsi
rannikul 1. waliku kohast kuni 1 kr. kg,
haugist 55—60 s., ahwenast 1. tvalik 35 s.

Tallinna turul 35—45 f. kg, tursk 20—

kaswatusest ja toitmisest, ja linnukaswatus
konsulent M. Saidla kanakaswatusest
26. jaanuaril algusega kell 10 hommikul
korraldab kontrollühingute liit kontrollassis
tentidele ühepäewase täienduskursuse Tal

Kalakauba hindade noteerimise komisjoni

linnas Wabaduswäljakul Kunstihoone ruu

ja 2. tvalik 12—13 f. kg.
Räime- ja tursakaubanduses kauba wä
hesuse tõttu tegewus waikne. Räimehind

mes.

koosolekul 22. skp. noteeriti järgmised
wärskekala kokkuostuhinnad:

1. Koha, wärske, eksportkõlblik a) ala

Teiskordsel enampakkumisel müüakse
Mart Lappi Pärnumaal Abja wallas asnw

talukoht Jutluse, niille suurus 182 waka

maad 1 kapp ja mis hinnatud 18.500 kr.,
tee ääre 5—6 km wahele 700 k-m. Kirja a.-s. Krediü Panga ja a.-s. Vennad Toferi
likud pakkumised saata mäpgusõna all 3.500-kr. nõude rahuldamiseks. Laüpoteeai„Raudkiwid" Wõru maawalitsuse nimele
kinniswaral 23.000 krooni.
eeltähendatud ajaks.
29. jaanuaril kell 16 algawnd Kohila pa
25. jaanuaril toimub põllumajanduslik beriwabrik Koila korraldusel wildiwalmis
loeng Sutlepa algkoolis. Algus kell 19. Kõ tamiskursused. Kursused lõpewad 7. weeb
neleb Noarootsi konsulent J. Amjärw weise ruaril.

80 f. kg.

testi ja Saksa läbi

880 kr.

Kergejõustikuliidu aasta-läbikäik oli
Tervishoiust kõneleb dr. M. Kask Tar 45.608 kr., tulud 3.834 kr., kulud 2.029
tust.
Kehakultuuri
päevaktisiinusist
ist ese l poolel kartulitagawarao. ühes sellega
kr., ülejääk 1.742 kr. Toetusi on laeku
Kodustel puutöödel osutub suureks hõl Pärnumaa spordilidu esimees linna nud kogusummas 9.835 kr. ja sellest
lõpetati ka tärklise walmistamine. Tuwali
selt alustawad tärklisioabrikud lööd kewa bustajaks joonisel esitatud wineeri nõunik K. Meimre.
seltskonna kaudu 8.485 kr. Aasta jook
del, niipea kui awaneb Võimalus kartulite press. See on eriti wajalik mööblimai
Kehakultuuripäeval toimub ka spordi sul peetud kolm maavõistlust lõppesid
ost iniseks.
mistamisel, kui soowitakse mineeriga katta keskliidu noortejuht 6. Kalkuni poolt puudujäägiga. Eesti-Soome Kouvolas
üksikutest kohtadest saadud teateil on möö üksikuid mööbliosasid.
„R ahva 1 e h e 11" annetatud rändka nõudis kulusid 965, Eesti-Läti Riias 803
dunud nädalal erakordsed külmad teinud
Wineeripress ott kinnitatud tawalisele rika üleandmine, kuna 1939. a. võitsid kr. ja Eesti-Leedu Tallinnas andis puu
kartulikuhjadele liiga. Muidugi edaspidi, töölauale (i) ja see koosneb 4 korda 4 tolli spordimärkide paremustabeli alusel dujääki 324 kr. Kergejõustiku edenda
kui ilmad soojenewad, selguwod külmakah jiimedustest puuklotsidest (d), rauast pol Pärnumaa noored rändauhinna, mil mise fondist on antud toetusi seltsidele,
jud lähemalt.
tidest (c), millega press kinnitatakse laua line eelmisel aastal kuulus Järvamaale. võistlejaile välissõitudeks ja ergutusau
Kanep UUS sissetulekuallikas külge, ja kruwidcst (6), mis suruwad wi Samaaegselt austatakse ka Pärnumaa hindadeks 1.682 krooni.
neeri tihedasti soowitud kohale (a).
1938. a. ja 1939. a. kuldmedalite saa
põllumehele.
Paawo Nurmi Ameerikas
K.õncsolewa tööriistaga wõimaldub jaid, kelleks on Tervise jalgpalli
Belgia ja Hollandi linaturg on endiselt mcistcrmeestel
teostada kõige peenemaid meeskond ja vasaraheitja 0. Lin
kindel ja hinnad on tõusnud õige kõrgele.
jooksurajale.
naste.
Uue ostjana Belgia linaturule on ilmunud puutöid. Kattes lihtsaid puuofasid hea
mineeriga, saab mööblile anda kõige kal
Helsingi,
24. jaan. Esmaspäeva
P.-Am. ühendriigid, kes Võistlust teatud
lima mööbli wälimuse.
US—Sport 6:0.
õhtul asus ühendriikidesse teele soome
määral suurendab. Seni rahuldus Ameerika
liri ketrustöösluse saadustega, kuid nüüd
Eile sooritas v.-s. Spordi jäähokimees sportlane Taisto Mäki koos Paavo Nur
Raadio.
uühlawasti ei suudeta sel teel katta täie!
kond Riias esimese võistluse. Vastaseks in iga. Enne lahkumist 31ii kl andis aja
määral oma tarwidust.
oli Riia ülikoolimeeskond US. Mängu kirjandusele seletuse, milles ta avaldas
Erakordsetest aegadest tingituna on ka
Reedel, 26. jaanuaril.
võitis US 6:0. Täna on Spordi vastaseks lootust, et ta kevadeks jõuab paremasse
vormi ja suudab saavutada häid taga
mõned teised maad sunnitud korraldama
Tallinn, Tartu, Türi: 7.00 Aralusmäng. Riia koondis.
järgi. Jooksu distantsid ei ole veel kind
ümber linase riide ja lõngaga warustamist.
Wõimlemine, algajatele. 7.20 Oige aeg.
Eilne tagajärg on halbaennustavaks laks määratud. Mäki eelistaks joosta
Nii on näit. Taanis pandud käima üks li Ilmateade. Päemauudised. 7-30 Hommiku Eesti-Läti
maavõistluseks, mis toi 5- või lö-kilomeetrilisel distantsil, kuid
naketrus- ja kudumiswabrik, mis seni sei
sis. Selle ülesandeks on ühes teise wabriku kontsert (hpl.). 8.15 Tallinn jti X iiri: mub Tallinnas laupäeval 27. skp. kell on tarviduse korral valmis jooksma ka
Turuteated. Heliplaate. 8.30 Hommikupal 7.30 õhtul Tallinnas Harjuoru jäävälja 100 meetrit. Nur m ! omalt poolt sele
ga Varustada siseturgu linase riidega. Toor
kui. Neljapäeval kell 7 õhtul toimub sel tas, et ta Soome heaks vanul päevil
materjali saamise kindlustamiseks on ka wus. 8.40 Türi: Jääteade. 12.00—12.30
Kooliraadio. 16.30 Türi: Jääteade. 16.45 le jäävälja avamine, mispuhul soorita asub uuesti jooksurajale ning on val
matsus sõlmida lepinguid talupidajatega Teated ja reklaam. 17.00 Debroy Somers
takse seal katse- ja valikvõistlus jää mis jooksma nii 1-niiilisel distantsil kui
500 ha lina kaswatamiseks. Seks tarwiliku
Band mängib (helipl.). Tartu (—17.20): hokis.
ka maratoni.
seemne muretsemine on praegu käsil.
Wenekeelne teadete-saade. 18.00 Tammsaa
P.-Prantsuses ehitatakse praegu mitmeid
T. Mäki sai enne frondilt lahkumist
Seltskondlike
toetuste
re hollandi keeles Bernhard Linde. 18.10
toorlinamabriluid, et .1940. a. linasaagist „Koerte koosolek", kuuldemäng. Oskar Lut
granaadikillust haavata, kuid see haav
tähtsus
spordielus.
osutus tühiseks.
Võimalikult suuremat osa töötleda sise su järele seadnud S. Luide-Wettik (Las
maal.
Raskejõustiku- ja kergejõustikuliidud
Olgu märgitud, et Mäki ja Nurmi
tele). 18.40 Päemauudised. 19.00 Oige aeg.
Meie linaturgudele on Viimaseil näda Teated. 19.10 Merikanto laule (hpl.) 19.35 on -koostanud eelmise aasta kassaaru Ameerika-sõidu korraldajaks on end.
lai! toodud wähe lina, sest erakordne külm
Õpime suusatama! Suusakurjus kolmes anded, millest nähtub, et liitude peami president Hoov e r, kes on Ameerikas
takistas linaharimist kui ka turuletoomist. weerandtunnis (2.). 19.50 ülewaade sõja seks tuluallikateks on rahalised toetu Soome abistamise komitee esimees. Nagu
Seisund linaturgudel püsib endiselt kind rindeilt. 20.05 Corso-trio kontsert. 20.40 sed seltskonnalt, kuna kõik suuremad muuseas Ameerika spordijuht Hau Ferris
lana.
on avaldanud, kavatsevad ameerikla
Kiwist woolab õli. Ringkäik mikrofoniga üritused maavõistlused pea erandi
ja rohkem.

Wäljaweoäride ladudes on mõni tuhut rikud praeguste hjnnawahekordade juures
tonni eksportkartuleid, milledest osa on tnudma senisest suuremat huwi meie kodu
wõimalik realiseerida ka siseturul juhul, maise kanepi wastu. Seepärast on tar
kui ilmad takistawad kartulite juurewedu. wilik põllumeestel maruda kõik kanepiseeme
Raskusi on praegu kartulite saamisega ka kewadel külwils, et sobiwail mail suuren
piiritustööstustl. Osa piirituswabrikuid 15- dada kanepikaswatust ja rajada uut sissetu
Petas käesolewal hooajal töötamise. Ena lekuallikat, millega ühtlasi paneksime aluse
mus Vabrikuid alustas tööd nowembris, ka kudumise toormaterjali tootmisele oma
mõned üksikud ka oktoobris.

Pärnumaa spordiliit iibes võimlejate

liiduga korraldab võimlemise Ja rahva»
tantsu juhtidele maakondliku täiendus
kursuse 1940. a. meistrivõistluste kava

kr., tulud 5.1t7 kr., kulud 5.245 kr. Ja
puudujääk 98 kr. Alates käesolevast
aastast arvestatakse raskejõustikuliiau.
aruande koostamisel esmakordselt ka
lendriaastaga, kuna varemalt tegevus
aasta alguseks oli 1. märts. Raskejons
tikuliidule on laekunud toetusi 4.880 kr.
Suurimaid kulutusi on nõudnud Oslos
EM-võistlustel esinenud maadlnsmees
kond 2.776 kr„ Dublinis peetud Eel
võistlustele neljaliikmelise poksimees
konna saatmine 1990 kr., kuna ainsana
võistlustest on annud Ees tl-Soome
maadlusvõistlus Tallinnas ülejääki

See oleneb mehest...

Samal ajal korraldab ka Kohila maa

ua,stese!ks wildiwalmistamiskursused.

Põllumeestelt ostetakse
Wiljandi linna walitsus ostab segama hem-

28. jaanuaril tähistab Suure-Jaam nais Pakkumisel kee ehituseks kõlblikke klompi
selts Suure-Jaani tuletõrjeühingu rahwa
maja saalis pidulikult oma 25 a. juubelit nwta randkiwe 1300 k.-m. ühes kohale
wastawa aktuse ja sellele järgnewa juubeli wooga Wiljandi-Wõru 1. kl. maantee laopeaga.
Platsidele. Kirjalikud pakkumised esitada
28. jaanuaril toimub Waiwaras kogu kinnistes ümbrikes märgusõnaga „ Rand

tes kaal I—B kg 95 s. kg. b) pikkus
wKas teate, see teie kleit oli jube
Teemaks sakslaste varan
38 sm, 1 kg raSkuS 70 s. kg.
daim ese, mis ma elus näinud," ütles
2. Haug, tvärske. eksportkõlblik a) me Geoff. Sheila teadis seda isegi, kuid ta
duste Ülekanne Ja kaubavahe
rehaug 55 f., b) järwehaug 53 s. kg.
tuse kllslmused.
oli kannud seda, kuna ei tahtnud sol duse uue õpetaja walimine Saksamaale asu
3. Ahwen, wärske. eksportkõlblik a) kaal vata väikese Terry tundeid...
Berliinis algasid läbirääkimised Eesti de»
nud L. Treumanni asemele. Uue õpetaja kiurud raekotta kuni 25. jaanuarini kell
„Tumm tunnistaja" eradetektiivi kandidaatidena on olnud koguduses kõne all 12 p. Pakkumine toimub raekojas kell 12
legatsiooni ja Saksa esindajate wahel. Esi' 60—150 gr 18 senti, b) kaal alates
viimne teene. „Jäljed lumes" Do õp. R. Peiker, kuid on olnud jutiu ka Jisa 5. suurtükiwäegrupp Wi!jandis Jakobso
algu käiwad kõnelused wee! lahtiste jurii 150 gr 30 s. kilogramm.
4. Tursk, wärske, eksportkõlblik a) sula. rothyd kahtlustatakse mõrvas. „TÕnu ku koguduse õpetaja W. Kuljuse kandidatuu
diliste küsimuste üle seoses Eestis elutse»
ni tön. 8 oskab aasa- ja Põlluheinu.
sakslaste ümberasustamisega, hiljem tu- kaal alates 1 kg 11 f. kg, b) roogitud imetleb rammumehi II". „Leitnant Go rist.
2
Rohelist herneid oStab sõjamäe majan
lahendamisele wäärtuste ülekandmk» ilma peata kaal alates 600 gr 22 s. kg. lightly vahistamine" džentlmen 28. jaanuaril algusega kell 11 korralda
sega seotud probleemid. Eeõti delegatsiooni Hinnad on makswad franko rannik. Ten näitab oma sõimamisosfkust. Peale selle takse Virumaal tegutsewatele karjakontroll
dusühisuft
Wõru osakond Wõrus, Jüri
kodukoldel, naerukabinett, maailmas assistentidele Wiru maawalitsuse saalis
juhib dir. Georg Meri ning delegatsiooni dents kõigil kalasortidel kindel.
tän. 5. '
sünnib
kummalist
jne.
kuuluwad O. Õpik Eesti saatkonnast Ber»
täienduskursus.
Rukist ja nisu põllupidajailt ostab
liinis,. Välisministeeriumi Väliskaubanduse
29. jaanuaril kell 11 hommikul müüakse
Ilmus «Perekonnaleht" nr. 4.
ESMASPKEV
büroo juhataja H. PulleritS ning majan»
awalikul enampakkumisel Tartus, ringkon a.-s. Jaak Puhk ja pojad Pärnus, Ptfk
duSminiSteeriumi wanem kaubanousinspÄ»
Müügil kõikjal, "üksiknumber 12 senti, nakohtu hoones, Aia in» 86 alljärgnevad tän. 6.
on ainulaadne nädalalõpuleht tellides pooleks aastaka 3 kr.
tor A. Wendt. Saksa poolt wõtawad läbilinniswaradt

Läänerindel pakane
Säilitage oma hambad
noored, terved ja tugevad!

pidurdab sõjategevust.

See on vaga tähtis kuid ühtlasi ka võgo
lihtne. Hoolitsege oma hammaste eest
järjekindlalt Nivea-hambapastaga, see
puhastab hambad põhjalikult, hävitab
suuhapped ja värskendab väljahinguse.

Vogeesides iga päev jaiaväevõitlusi. Patrullid peavad
jahti sõjavangide saamiseks.
Berl! in, 24. jaan.
" (DNB.) Sõjamäe ülemjuhatus teatab: Pirmasensist kagupool
ses pnnrajoonis tõi üks luurajate rühm mõningaid mänge ilma omapool
sete kaotusteta. Waenlasel oli peale selle meel palju surmaohwreid.
Pariis, 24. jaan.
, Ametlik sõjateadaanne 23. jaanuari hommikul: Vo

geestdest laane pool löödi kaotustega tagasi waenlase äkkrünnak.

, Pariis. 24. jaan.
ETA. (Havas.) Sõjaline seisukord.

Waaiamata jatkuwale külmale, mis langes

kuni 20 kraadi alla nulli, ei ole Elsass-

Lotringi frondil wähenenud luurerctked ja
patrullüksuste tegewus. Seewastu ei ole
õhus registreeritud mingit tegewust. Lot

sandil on olnud tawalisi patrullide
tvõitlusi ilma silmapaistwate wahejuhtumi
teta, tvälja arwatud Bliesi jõe rajoonis, kus
oli ka kahurwäetuld.
Wäikeste Vogeeside mägisest massiiwist
lääne pool asumas metsarajoonis. kus
aasta algusest saadik on olnud veagu
iga päcw rohkeid jalawäewõitlusi,

üks suurem Saksa patrull üritas kallale
tungi ühele Prantsuse eelpostile. See wa
hejuhtum oli aga täiesti kohaliku ilmega.
Sakslaste ettewõte, mida ei toetanud ka--

hurwäetulst löödi kergesti tagasi. Tagasi
tõmbudes sakslased jätsid lahinguwäljale

tvõtta Mangi mitu Prantsuse kahurwäelast.
Waenlane. kellele tungiti ootamatult kalla

sai aga kolm prantslast surma ja paljud
haawata.

Waldhausenist edela pool ründaS üks
löögirühm tugewat waenlase üksust. Seal

külmalaine mõjude eest.
Muide

Saksa luure, ja lõõgirühmad hoolitse
wad, et front waatamata sügawale lu
mckattele ei uinuks talweunne.

Pirmasensist kagupoolses piirirajoonis
Saksa luureosad arendasid suurendatud te
gelvust. ühel wõimsal luureretkel õnnestus
ühelt ettetunginud waenuliselt wäeüksuselt

elawaS Võitluses MaS talwine metS

Waenlase nõrka kahurwäetuld kuuldi
Dillingen-Hornbachi rajoonist.
Saksa õhujõud jätkasid oma luurelende

Prantsusmaale. Waenlase õhujõud see
wastu ei teotsenud ebasoodsa ilmastiku ta

gajärjel. Inglise ja Shoti rannikuil on
uputatud jälle briti ja wälisriikide auri

kuid. ühe päetva jooksul uputatud laewa
ruumi maht ulatub mitme tuhande tonni
ni. Briti wöimude poolt teatatud pommi
rünnakud Saksa eelpostilaewadele on jää
nud tagajärjetuiks. Wähesed allawisatud
pommid langesid paatidest kaugele eemale

Mette. Saksa sõjalaewastiku eelpostiük
süste tegewust ei häiri niisugused plaanitud
kallaletungid.

Koi. A. Jaaksoo

ilwesejahiluba.

karu asnb Sonda metskonnas ja jaamast
kõigest paar kilomeetrit eemal.

Teisx karu oksjonipäew on nüüd minis
teeriumj poolt kindlaks määratud ja see on

kõmm ete,
rüetuskiisimnste, kutsete saatmise, selts
konnas ülalpidamise, riisa" use jne. kohta
saab häid r> punäiteid neist raamatuist*

Peen naine. 2. trükk. Naine ja köök,
lahutus, ämm, teenijad, suudlus, hästi

seekord põhihind, pole teada. Esimese faru

riietumine, seltskondlik tegevus, huule
võie, Õhtusöök, kingid, võõraste vastu

On ka juba olemas ringkond kütte, kes

järgi eesti keelde toimetatud. Kombeid

31. jaanuaril s. a. Kui kõrge määratakse

alghinnaks oksjonil oli 300 kr. Juure pa võtt jne 127 ik. pihidega. Hind 2 kr.
Käitumine tänapäeval. DowdaPJ j. t.
kuti 31 krooni.
on otsustanud karu oksjonil ära osta. Grupp
on umbes 8-Ziikmelure ning koosneb ainu
üksi Eesti kodanikest.

Edasi kuuleme, et PõllutZöministccriumist
on wõctud ka kaks ilwesejahiluba. ühels wõt

jaks oli Tartust pärit isik, teine on üks Tal
linna kütt. Jahiluba on makfcw weebruari
lõpuni ning jaht wiiakse lühi kusagil Wiru
maal.

Eksporivõi vineeris)
kastides.
Wöeti tarwitusele uus wõipakend.
„Wõiekspordi" poolt on nüüd tarwitusele

toõetud uus eksportwõi pabkimiswiis. Se
nisde tünnide asemele ta rwita,lakse winee

rist kaste. Wastawad wineerplaadid wal
mistataikse Tallinnas sa need saadetakse

igale Piimaühingule wälja, kus meierid
pakendi ise walmis teowad. Wineerkastid

on mahutawusega 25,4 lg. Nende tarwi
tuseleivõtmisega jääb ära tünnilaudade ja
-witsade import wälismaalt. „Wõiekspordi"

ja elujuhiseid igaks juhtumiks. Hind
broš. kr. 3.25, köit. kr. 4.45.

Kes saadab raamatu hinna rahas või
postmarkides, sellele läbeta takse raamat

äri kulul kätte.

X.-ü. „Hahuaiiükool"
Tallinn, Harju 48. Pärnu m. 10.

sutasid wahetewahel ka Riia-Stokholmi lae

waliini .......

Esmaspäcwal alustas „ Estonia" Stok
holmist reisi Tallinna ja siia wõib teda oo
data reedet. Tapjat saabumiseaega on
praeguste jääolude tõttu raske ette ütel
da. ..Estonia" hakkab kindlasti oma en

VastukiilaskSik Läti
armeestaabi ülemale.
Sõjawügede staabi ülem kolonel A.
Jaaksoo sõitis eile õhtul Riiga was
wkülaskäigule Läti armeestaabi üle
male kindr. H. Rozenshtelnstle, kes
teatamast! külastas meie sm. staabi
ülemat 21. now. läinud aastal.
Kol. A. Jaaksoniga sõitis kaasa tol.
W. Saarsen sm. staabist ja Läti sõja
wäeline esindaja Tallinnas kol.-ltn.
W. Weiss.
Kinnitati 6 kanade sugulava
ja 43 paljunduspunkti.
Selgusid uued kanade tõumaterjali hinnad
ja põllutöökojo abirahad.

Põllutõökoja direktori poolt on kinnita
dud uued kanade sugulawad ja tõumaterjali

paljunduspunktid. Peale selle määrati lind
loks ka hinnad, mille alusel Võidakse pal
junduspunltidest kanade tõumaterjali osta.
Kanade sugulawadaks kinnitati kuus pa
rimat kodulinnukaswo-ndust.:

Kuuleme ka. et ~G. Sergo ja Ko" lae
waühing jätab algul ka oma laewa „Ab,
ruka" sellele liinile. Aimatakse, et tööd

wald, Wirmnaal; Valge leghorni kanadega.

jätkub mõlemale.

„Vegg" tuli dokist maha.
Paldiski all jääs wiga saanud J Rang.

G. Otman. J. Kurgo ja Ko kaübalaew

!t. wäliswaluutat. Uue wõipakendi tarwi
tuselewõtmine oli tingitud asjaolust, et

sed ära parandati. Laelv asus seisma
Lääne muuli ääre. Esialgul on tal Meel

merelt.

sõitis Riiga.

disel liinil ühendust pidama.

andmetel hoitakse seega kokku kuni 700.000

wälismaalt ei saadud enam tünnilaüdu.

..Wcga" tuli dokist maha küs ta wigastu

laadung sees, kuid millal ta sellega teele
asub, on raske ütelda, kuna jääolnd on
tema jaoks praegu rasked nii meil kui ka
Taani wetes.

1. Jmostu inwaliidide kodu, Undla

2. Leida Männiku kanala, Tolli alg

kool, Aidu wald, Wi«l jandi maal; walge
leghorni kanadega.

3. Jüri Ottase Willemi talu kanala
Wana-Kuuste wald, Tartumaal; walge
leghorni kanadega.

4. Aurelile Poola lanola, Nõo ajun

dus Tartumaal; walge leghorni kanadega.

5. Alma Risti k i w i kanakaswandus,

Pääskülas, Harjumaal; kanad walge leg
horni tõugu.

6. Marie Wale n i u s'e kanala Must
las, Viljandimaal; walge leghorni kana
deaa.

Inglise Lloyd kinnitab „Nauticu" «Vilsandi" tehti külmaks, „Sõ
Nendest sugulawadest saamad põllupida
jad osta tõumaterjali järgmiste hindadega:
meeskonna päästmist.
meri" rakendatakse tööle.
„G. Sergo ja Ko" laewanhing tegi oma haudemunad kuni 36 senti tukk, sellest
Aurik „Nauticu" omanik „A.-s. Eesti auriku ..Wilsandi" külmaks, mis wiima abiraha 15 senti; päewased tibud
Laewandus" sai eile oma Inglise agendi scna pidas ühendust Kärdla sa Kihelkonna kuni 65 senti tükk, sellest abiraha 25 senti.
telegrammile lisaks Meel eriteate Inglise
wahel. „Wilsandi" on nõrk laew raske Noorkanad, alates 6-e nädala wann
Lloydilt, mis samuti kinnitab, et aurik tes jääoludes liikumiseks. Praegu on käi
sest, abiraha 95 senti.

„Nauticu" meeskond on päästetud ühe
seni teadmata auriku poolt. Arwatalvasti

pandi maksma määrus koduse rautamise töökodade ava
miseks. Vajalikud tööriistad hobuse rautamiseks.
Põllutööministeermmis on rool ja töötatud
ja pandi maksma hobuserautamise määruse

mas remont aurik ..Sõmeri" juures ja kui
jääolnd weidi paranewad, siis hakkab „Sõ

Peale sugttlawade tunnustati kanade tõu
materjali paljunduspunktideks weel 43 pa

babe Valmistamise töökojad registreerida u»a rõngaga.
enne tegewuse algust kohaliku loomaarsti
Töökojad, mis registreeritud weterinaar
juures. Registreerimine toimub loomaars wlituses enne käesolewa määr uje jõustu
tile esitatud awa-lduse alusel.
mist, ei kuulu uuesti registreerimisele. JaoS
Hobuse rautamise töökoja wõib registree konna loomaarstid on kohustatud pidewalt
rida ainult siis, kui selle awajaks Või juha jälgima oma ametipiirkonnas asuma de
tajaks on isik, kes Vastab seaduses ette hobuse rairtamise ja hobuseraudade wal
nähtud nõuetele. Töökojad peawad olema mistamise töökodade tegewust.
seks Vajalike riistadega:

grammi saanud. On siiski põhjust oletada,
et ..Nauticu" meeskonna päästis üks eesti
aurik, mis õnnetuse silmapilgul seal lähe

dal juhtus olema ning hukknwa laewa

appikutse raadiogrammi kinni püüdis.

Aurik „Vohi" jäi jääolude tõttu
Rootsi talvekorteri.
Aurik „Wohi" wäljus niba mõnda aega

Täna andis wceteedetalitns edasi järg
mised jääieated: Wilsandi ja Ristna nmb
ruses on raske ajnjää. Alates Tahknnast
kuni Snnrnpinj on waba wesi. Kohati on
ees ujnwad jüäpangad. Laewasõit waba.
Naissaarest kuni Narwa laheni on raske
aju- ja kinnine jää. Laewasõit wõimalik
ainult jäälõhkujate abil. Tallinna reid ja
sadam on tngewa jääkatte all. Jäälöhku
jad aitnwad laewu sadamasse ja wälja.

tagasi Taanist, et sõita Tallinna. Hiiu Kõik Eesti lahed on kindla jääkatte all.
maa otsas oli tal juba raske jääpiirkond Riia lahe N. poolne osa on jääst ummis
wastus. Ta ootas Hiiumaa rannikul jää tatud. Ruhnu ümber raske ajujää, Sõr

olude paranemist, kuid et seda ei järgne
nud, siis sõitis ta ühte Rootsi sadamasse,

we piirkonnas kinnine jää.

kus ka praegu wiibib. Näib tvälja kuju Jää sulges laevasõiduteed Saksas
nelvat nii, et „Wohi" jääb sinna kogu tal
]a Taanis.
weks. Meeskond jääb laewale peale ning
talwel seistes tvõetakse laewa juures ette

jooksew remont. Kui aga jääolud para

newad, siis sõidab „Wohi" Tallinna.

Kaks laeva Tallinn-Stokholmi
liinile.
Aial, mi! reisi- ja kaubalaew „Estonia"
wiibis Saksamaal söjawangis, saatis ~G.

Sergo ja Ko" laewaühing ajutiselt Tal
linn-Stokholmi liinile oma laewa „Abru
ka", ühendus Stokholmiga oli hädawaja

Tänawused erakordsed rasked jääolud on
sulgenud laewasõidutee Balti merest Põhia

merre. Saksa ja Taani tveed on tuge?va
jääkatte all ja sellepärast lahkusid ka saksa

lootsilaetvad miinitökete juurest. Ilma

lootsita aga miinitõketest läbi ei pääse.
Rida saksa laewu oli tulemas Stettinist—
Tallinna, kuid nad jõudsid nädalase reisi
järele alles Swinemündesse, kus samuti
raske jää ees oli ning laewad jäid jäässe
seisma.

Raskete jääolude tõttu on laewade läbi

lil. sest Rootsi on meil kogu aeg olnud sõit Kieli kanalist lõpetatud. Rootsi ja
palju reisijaid, eriti meremehi, keda laewad Taani tvahel katkestati laewaühendus.
nüüd sõjaolukorras tihti wahetawad. Ka Väiksematel laewadel on siiski mööda
on Rootsi saata kaupa ning sealt tuua. Ka Rootsi rannikut wöimalik Pöhjamerre
posti läbikäik on suur. Meie reisijad ka-

pääseda.

Loomade ja lihahinnad
langesid.
Kolmapäeval. 24. jaanuaril.

Põllutöökoja Tallinna alalisel tapaloo
made- ja loomalihaturul oli weiste pakku
mine keskmine, nõudmisel puudus eelmiste
päewade elamus, mille mõjul ka hind pisut
nõrgenes. Ilmade pehmemaks muutumisega

ilmus talumehi rohkesti tapetud sigadega
ja wasikatega turule, mille mõjul ka nõud
mine on nõrgenenud ja hind mitme punkti
Mõrra langenud. Tapetud lambaid Maga
Mähe; hind püsib ühtlasel tasemel.
Nii maksid:

Pullid suuremad 66—68 s. ja hästi vam
musad ka 76 s. piires ja Mäiksemad pullid
63—65 s. tapakaalukilo; eluskaalu järgi
maksid suuremad pullid 33—35 s. ja mäik
semad 36—33 s. kilo.
Mullikad, nuumatud 79—86 s. kg. ja kesk
mised samade pullidega ühes hinnas.
Nuumatud lehmad, 72—78 s., rammu samad 63—72 s., keskmised 56—60 s. ja
lahjad 48 sendist alates tvpakaaluikilo;
eluskaalu järele maksid keskmises rammusu

ses lehmad 30 s. piires kilo.
Tapetud wa sitad ühes nahaga 40—70 f.
kilo. eluskaalu alusel 28—56 s. kilo.
Tapetud lambad 76—83 s. kilo.
Tapetud sead ühes pea ja jalgadega 88—

97 s. kilo ja ilma pea ja jalgadeta paari
punkti mõrra rohkem.

Kiri töökoda ei wasta oma sisustuses ja
tegemises ülesseatud nõuetele, mõ idak.se

Rautuskast, kabjanuga (wähemolt üks see sulgeda põllulööministri otsirsega.
kahepoolse wõi kais ühepoolse teraga);

Rumeenia õli
Saksamaata.

MS

ETA. Bukarest, 25. jaan.

(Reuter.) Arwatalse, ei lähemal ajal al
gawad uued läbirääkimised Rumeenia pet
roobeumiekspordi üle Saksamaale. Miini

c)

nõukogu, mille ülesandeks on arendada
Saksa kanbawahetust Kagu-Euroopaga. esi
mees Neubacher saabus siia. Majandusmi

nister Angelescu kohtus nädala lõpul suu

Tallinna turg kolmapäeval,
24. jaanuaril.

remate petrooleumiühingute jnhtiwate

Kcsknädalane turg oli kaunis elaw. Ka

ametisikutega, et pidada nõu hiljutise mää
ruse tingimuste asjus, millega seatakse riik
lik kontroll petrooleumisaaduste läbimüü

maainimest oli rohkesti, eriti põletispuude»
ga. Kala oli keskmiselt, räimed puudusid.
Liha.

gile. Majandusminister kinnitas, et walit
sus ei tegutse närwlikult.

Sead terwelt 95—100 s. kg.
Sealiha kilowiisi 110—145 „ „
Loomaliha meer. 40—65 „ H
Loomal, kg.-wiist 45—100 „ „
Wasikad terwelt 45—75 „ „
Wasikal. kg.-wiist 45—100 „ „
Lambad terwelt 80—90 „ „
Lambal, kg.-wiist 90—100 „ „

Lumesadu tõi soojema
talveilma.
Järsk temperatuuritõus kolmapäewal
Kolmapäewa hommikuks oli ilmastik ko

gu Eestis muutunud järsult soojemaks,
tvõrreldes eelmise ööga. Temperatuuri

Piimasaadused.

kul tnnduivat tuuletõusu. Kella 6 ajal oli
tuult 1 pall, kella 9 ajal aga juba 4 palli.

Latikad 40—70 s. kg.
Kohad 110—150 „
Angerjad 250—280 „ „
Ahwenad 30—60 „ „
Hangid 90—100 „ „
Lutsud 45—50 „ „
Tursad 25—35 „ „
Wimmad 40—50 „ „
Siiad 100—120 „ „

Taluwõi lköögi-) 195—210 s. kg.
Lauawõi 215—221 „ .
tõusu märgiti 4—13 kraadi mõrra.
Hapukoor 110—120 „ „
Tallinnas märgiti kolmapäewa
Kohupiim 85—40 „ „
hommikul 8 kraadi ja öösel 13 kraadi kiil
järgi 110—170 * „
ma; Tartus hommikul 7 kraadi ja öö Juust sordi
Tapetud linnud.
sel 14 kraadi külma. Wilsandis oli ilm soo
jenenud kõige rohkem; kolmapäetua hommi Tapetud kanad 80—200 s. tk.
Haned 180—200 s kg.
ku! näitas seal kraadiklaas 4 kraadi, öösel
Kalkunid 190—220 „ „
aga 12 kraadi külma. N a r m a-J õ e s u u s
Kodiipardid 350—400 j. tk.
oli hommikul 6 kraadi, aga eelmisel öösel
Jänesed 130—200 „ „
19 kraadi külma; nii siis seal leidis aset
fn juurwili.
13-kraadiline järsk temperatuuri tõus. Wärsked Aed.
kapsad
28—30 s. kg.
P a kr i s märgiti hommikul 8 kraadi ja
Hapukapsad 25—30 „ „
öösel 15 kraadi külma.
Kaalikad 15—18 „ „
ööl Vastu kolmapäewa sadas kogu mand
Peedid 18—20 „ „
ril tugewasti lund. Ainult Wilsandis
Hapud kurgid 3 8 s. tk.
polnud lumesadu. Kõige rohkem tuli lund
Porgandid 20—25 s. kg.
Tallinnas ja Narwa-Jõesuus; Tartus ja
Kartulid 7—B „ „
Pakris sadas lund mähem.
Kartulid 204. m. 95—100
Tallinnas märgiti kolmapäewa hommi
Loodetav ilm neljapäeval,
25. jaanuarit.
Tartu ilmajaama andmete! on äkilise

ilmamuutuse põhjuseks uus madalrõhkkond,

mis tekkis ööl wastu kolmapäewa Põhja

reniat kanakaswandust. Nende nimed ja lahes. Selle tagajärjel muutusid alles
..Wilsandi" asemele ühendust pi tõumaterjal, hinnad awaldame järgmises teisipäewal
külma osutawad ilmad kiiresti
päästja laewa pardal ja neid pole weel meri"
daina.
pehmeteks.
„Maa Hääl e" numbris.
kusagil maale antud. Laewaomanikud
Eesti jääteated.
Neljapäewaks, 25. jaanuariks ennustab
pole seni kapten K. Kriiskilt weel tele

on ..Nauticu" 23-liikmeline meeskond Meel

terammokkadega tangid, kabjatangid (pigis
tamistangid), wafar, raspel, lraelaneetimiS»

muutmise määrus. Selle järele tulewad raud, neetide lahtilöömisrnud, jalapuik;
awatawad hobuseroutamis- ja ljofniserau tuge-wad nahkpäitsed wõi kaelarihm waSta

Varustatud Vähemalt järgmiste rautami

Karuoksjon 31. jaanuaril.
Põllutöüministeerimnist wõeti kaks
Lisaks Kohtla metskonnas mahalastud, ka
rulc otsustas põllntööministeerinm tänawu
weel ühe karnnaba oksjonile määrata. See

Uusi nõudeid hobuserautajaile.

arenenud

kuuitptldujatule terawatest Valangutest

mis wöimaldas läänefrondil selge taewa
juures hea nähtawuse. on nüüd nii palju
muutunud, et nähtawus on muutunud hal
wemaks ilma temperatuuri olulise langu»
seta. Wäeosad on kõige paremini kaitstud

NIVEA-^Wffa/utffci/

üksus pöördus tagasi kaotusteta. SeewaStu

mõningaid surnuid.

Berliin, 24. jaan.
ETA. DNB fronditeade: Külm ilm.

Werner Mehks, Tallinn

le, püüdis end wisalt kaitsta, kuid ta ei
olnud tabamuSkindel, nii et Saksa luure

ilmajaam:
keskmise kiirusega lõuna» ja läänekaarte

tuuli, wahelduwa rohkusega pilwitus, ko
hati kerget lund ja sompa. Öösel sisemaal

10—15
kraadi ja päewal s—lo kraadi
kkil ma.
Tartu eksporftapamajade
tegelased uuesti siiüpingil.

TeisipäeMal algas Kohtukojas Tallinnas
„Lõuna-Eesti eksporttapamajade" tegelaste

protsess apellatsioonikorras. Süüalusteua
esineMad kuus tegelast: Tartu eksporttapa
majade juhatiisliikmed Jüri O t t a s ja Ot

to Pärli n, tapamajade pearaamatupi
daja Paul Hal l a p ja ametnikud Hugo
Lett, Andres Otti ja Juhan Pärn.
Esimesel protsessipäeval suudeti ette lu
geda mahukas süüdistusakt. üle kuulata tun

nistajad ja ära kuulata prokuröri ning

kaitsjate kõned.

Kohtualuste Mastu oli tõstetud süüdis

Kalad.

Marjad ja õunad.

Õunad 25—65 s. kg.
Jõhwikad 45—50 s. kg.
Teist turusaadust.

Seened 200—300 s. kg.
Mesi 190—200 „ „
Kanamunad 13—18 s. paar.
Sidruni tükk 10- 15 s.
Põletispuud:
Kased 10—12 kr. koorem.
Lepad • B—9 „ „
Segaptlug 7—B „ „
Tartu turg 24. jaanuaril.
Maarahwast turul keskmiselt Rohkem
müügil kaeru. Hinnad üldiselt püsiwad.

Liha. Sealiha sterwewiisi) 80—100 s.
kg, (roäifcmiutgil) no—130, loomaliha

30—50, 45—SO, wasikaliha 35—45, 40—60,

lambaliha 60—70, 60—80, tapetud kanad
130—250 f. tk., jänesed 150—180 s. tk.

Kala: Silgud 45—50 s. kg, latikad 45

70, linaskid 60—65, kohab ' 120—130, ah.
wenad 25—50, hangid 60—70, lutsud 40—

45, kilud 60, kiisad 20, wimmad 15—18,
siiad 120 s. kg.

tus kuritartvituste tõttu Tartus asuwa

Wõi, munad. Taluwõi 200 s. kg, lauawõi
215—221, kanamunad 16—20 s. paar.

gistusega ühes õiguste ärawõtmisega;
Pärn mõisteti 4 kuuks Mangi tingi

senti tk., porgandid 30—35 s. kg. kõrwitsad

tes ..Lõuna-Eesti eksporttapamajades."
Köögiaia saadused. Wärsked kapsad 30—
kusjuures Tartu ringkonnakohus karistas 35 s. kg, hapud kapsad 30-35 s. Itr„ lattu»
J. O t t a s t ja O. P ä r l i n i t 2-aastase lid 10—15 s. Itr., kaalikad 20—30 s. kg,
wangistusega, P. Hallapit üheaastase tyan Peedid 25—35, s. kg, hapud kurgid 2—6
misi, H. Lett ja H. Otti mõisteti õigeks.
Süüdlased polnud selle Tartu riugkon
nakohtu otsusega nõus ja kaebasid edasi.
Kohtukojas jäi asja arutamine teisipäetval
pooleli. KolmapäeMal kohtuprotsess jätkus.

10—15 s. kg. sibulad 28-35 s. Itr.
Õunad 25—60 s. 2 Itr.
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SAAREMAALT.
Siseriigist
JARVAMAALT.

põllumeestele.

Kui kl. A. Tammissoo kunstsönniku

saamise wöimalusi käsitades on esinenud
soowiawaldusega. et uus superfosfaadite
has peaks tööle asuma hiljemalt 1941. a.
kewadeks, wõetakse täiskogu poolt wastu

Tabati 138 tagaotsttawat.
Möödunud aastal on tabatud kogu JärIva maal 138 tagaotsitawat kurjategijat.
Wahi alla wõeti politsei poolt 746 isikut.
Läbiotsimisi toimetati aasta, jooksul 72 ja järgmised soowiawaldused:
Petrooleumi hind traktorijaamade jaoks
tunnistajatena kuulati üle üldse 13.552
isikut. Politseikorras karistati 225 isikut, ei tohiks tõusta üle 15 sendi. Walgustus
petrooleumi norme tuleks tõsta wastawalt
kellele määrati trahwi kokku 428 kr.
talumajapidamise suurusele ja iseloomule.
Tapa-Jitrwa-Madisx omnibuse jõuproow
lumehangedes.

Kütteainete kokkuhoiu mõttes tuleks talupi
däjaile soodustada diiselmootorite saamist
Põllumajanduslikud krediidid peaks olemo

Kui juba pühade ajal ja uue aasta algul
Tapa-Järwa -Madise wcrhel ühendust pida
tvale omnibusele tugewad lumetuisud ta pikaajalised ja nendelt wõetaw protsent
kistuslikuks kujunesid, siis tõsist jõuproowi peaks olema wastuwöetaw põllumehele.
Lisaks wõeti wastu ka soowiawaldus, et
nõudsid omnibuselt pühapäewal ja esmas
päewal tuisanud lumehanged. Juba püha tahkunud sakslaste kapitale meie pankades
päewal olid teed niiwõrd hangedes, et pü tuleks kasutada põllumajanduslike laenude
hapäewa õhtul ja esmaspäewa hommikul andmiseks.
Konwendi juhatusele tehti ülesandeks
omnibus üldse ühendust ei pidanud. Es
maspäetva lõunal Tapalt wäljuw omnibus konwendi elektrifitseerimisekawa koosta
sai lumehangedes ainult tvaeivu edasi lii mine.
Wallawanema kohale palju tahtjaid.
kuda, nii et isegi wäiksemate wahemaade
Praegu, kus Harjumaal on weel waba
läbistamine toimus suure hilinemisega.
Seejuures on äratanud tähelepanu, et wallawanema koht Padise wallas ja walla
maantee lumest lahtihoidmiseks kcrsutataw wanem sinna määramisele tuleb, leidub ka
lumesahk alles Peale omnibuse läbisõitu tee isikuid, keda wallawanema koht weetleb ja
lahtiajamist toimetab wõi. nagu kohapeal kes sellele waatamata, kas nende wöimed
öeldakse, omnibus peab lumesahale tee lah wallawanema ametile wastawad, meeleldi

ti ajama. Kui aga omnibus õhtul uuesti

tagasi sõidab, siis on hommikul lahtiaetud
tee juba jälle uuesti hangedesse tuisanud.
Armvete saab uue moodsa algkoolimaja.
Haridusministeerimi kooliosakonna 1940.
41. a. ehituskaivasse on wõetud teiste
kawatsetawate uute koolimajade hulgas ka

Arawete algkoolimaja ehitamine Albu

wallas. Mullatööd teostati ehitusplatsil ju
ba sügisel, kusjuures satuti isegi wanaaeg
sete ehituste jäänustele.

Uue koolimaja ehitusplaani on malmis

tanud Järwa maainsener L. Wõsuberg.

Maksma läheb koolimaja ehitamine ümmar
guselt 70.000 kr. Seejuures saab aga uus
koolimaja eeskujulikumaid Jävtvamaal, ol

les warustatud kesikütte ja Mesiwarustu

sellele kohale asuksid.

Nii kirjutab keegi Padise wallas elutsew
August K. oma palwekirjas Harju maawa
kitsusele sõnasõnalt:

„Käesolewas soowiawaldusega palun
Harju maakonna walitsust Teie korraldust
eeltulewa wallawanema walimisel mulle
koha saamiseks Padise wallawanema ame
tisse. Minu elukutse praegusi on juhuslik

töö. Haridus on rahwaülikooli põllutöö

kool, mida olen lõppetanud esimese au
hinnaga."

Harjumaal kinnitati ametisse 24 wallale
walitsnsed.
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all kinnitati ametisse 24 wallale Harju

maakonnas wallawanemad ja nende abid
sega. Maja ise ehitatakse kahekordne ja ni alljärgnevalt:
melt telliskitvist.

Anija wallas tvallatvanemakS Jo

Näo noored kirjani? Tammsaare
hannes Kallang. abideks Johannes Lepp ja
siinnipäewa tähistamas.
Aleksander Metua. Hageri wallas
ÜENÜ Näo osakond korraldab pühapäe wallawanemaks Kustaw Jänes, abideks
wal, 28. jään. Tapal haridusseltsi ruumes Rudolf Wolmer ja Paul Wiiul. Harku
segaeeskawaga peo. Pidu algab kell 8 õh wallas wallawanemaks Peeter-Wolde
tul kirjanik A. H. Tammsaare 62-aastase mar Kaps, abideks Eduard Mereküla ja
siinnipäewa tähistamisega, milleks kantakse

Karla Betlem. J r u wallas wallawane

ette tema hiljuti ajakirjanduses ilmunud maks Konstantin Jussi, abideks Jaan Ma
noorsoo päewaküsimusi käsitaw artikkel mers, Gustaw-Martin Laidma ja Juhan
«Tavwidused ja nende rahuldamine." Järg Kilu. Juuru wallas wallawanemaks
newalt on peokawas rahwatantse Nõo noor

telt, deklamatsioone ja laule M. Kaldalt.
Osakonna näitetrupi poolt kantakse ette
weel P. Kadariku laulumäng «Kodukased."
Pidu lõpeb tantsuga bajaanide orkestri saa
tel.

Johannes Raspel, abideks Woldemar
Adamson ja Ago Endre. Järwakandi
wallas wallawanemaks Jaan Ojamaa,
abideks Elmar Tammoja ja Jüri Kallas
maa. Kehtna wallas wallawanemaks
Eduard Saar, abideks Johannes Salm ja

Koeru konwendis 1200 hg uudismaad
,Elp*u Taremga. K e r n u wallas walla
üles haritud.
wanemaks Gustaw-Aleksällder Reintam,
Koeru konwendis on wiimase nelja
abideks Johannes Ploompuu' ja Rudolf
ta jooksul haritud üles uudismaad umbes
Kohila wallas wallawane
1200 ha., mis on rohkem, kui haritud üles Hunt.
maks Aleksander Starkopf, abideks Rudolf
uut maad tooremalt kogu 100 aasta kohta Põder ja Aleksander Rikberg. K u i m e t s a
kokku.

wallawanemaks Jüri Wilsoo,
üksi möödunud aastal on ülesharitud wallas
abideks Albert Ruut ja Johannes Mätas.

uudismaa pindala laienenud ligi 300 hekt.
toörra.

Möödunud aasta suurima uudismaapree
mia sai Koeru konwendis Rakke walla ~Raj

Kuiw a j õ e wallas wallawanemaks
Jaan Tomson, abideks Artur-Nikolai Jõh

Teatawasti müüb Riigi Wiljasalw jõu

Pühapäewal, 21. jaan. toimus Tallin

nas põllu töökoja nõuande talituse ruimtes
Keila põllumeeste konwendi täiskogu koos
olek, millest peale täiskogu liikmete wõtsid
osa ka põllutöökoja direktor T. K i n t j. t.
põllutöökoja juhtiwaid tööjöude.
Koosolekul esines konwendi konsulent
agr. L. R e n t n e pikema ülewaatega kon
wendi tegewusest wiimaste kuude jooksul.

Nagu ülewaatest selgus, on uudismaäha
rijaid möödunud aastal konwendis juure

Tamm ja Aleksander Wahtra. Nissi wal

las wallawanemaks Johannes Neh Jüri

jwg, abideks Johannes Ney Hansu poeg ja

Jüri Simowart. N õ w a wallas walla

wanemaks Aleksander Söderman, abideks

Ernst Targamaa ja Oskar Lääniste.
Naissaare wallas wallawanemaks
Fridolf-Ludwig Ambrosen ja abiks Lean

der-Ludwig Rosen. Pakri wallas wal

lawanemaks Erik Rosenberg ja abiks Alek
sander Lindgreen. Peni n g i wallas

wallawanemaks Otto Puusepp, abideks

Ferdinand Lass ja Johannes Peelbaum,
tulnud 101 ja üles küntud on 625 ha Rae
wallas wallawanemaks Ants Ki
uudismaad. Ka traktorijaamade arw kon
wendi piirkonnas on tõusnud, kuid künnid
on jäänud wõrdseks möödunud aastaga.

Preemiaid on maksetud konwendi piir

buwits, abideks Cduard-Aleksander Weinla

ja Hans Kraaw. Raikküla wallaS

wallawanemaks Johannes Wõmma, abideks

Kuna Kuressaares puudub suurem piima
talitus, kes sääraseid operatsioone suudaks

tering oma korralise aastaüldkoosoleku, mi

meeste jõusöödaga warustamine tõsiseid
raskusi. Nüüd lahendati küsimus sel teel, et
Riigi Wiljasalw andis Kuressaare ümbruse

aruande ja 1940. a. eelarwe wastuwõtmis,.

põllumeestele jõusööda müümise Kuressaare
tarwitajateühingu korraldusse. :
Metsakasvatuse niiitokoppel Lümandasse.

Lümanda põllumeestering asus põllu
meeste kutseoskuse täiendamiseks ja maaini

mestele sobiwa meelelahutuse wõimalda
miseks korraldama pühapäewaõhtuseid loen

guid ja raadiosaadete ühiskuulamisi. Erilist
propagandat on hakatud tegema metsalasMatusele, turbakasutusele ja uudismaade
harimisele, mille kõrwal käsitatakse Meel
wäetusküsimusi, lamba-, linnu- ja seakasMatust.

Metsakaswatuse edukamaks arendamiseks

otsustati kohapeal rajada metsakaswatuse
näitekoppel, kus hakatakse teostama korra
likku metsakülwi, istutamist ja noore metsa
hooldamistöid. Sel teel osutub wõimalikuks
anda metsakaswatusest huwitatuile Majalikke
praktilisi oskusi.

Asutati 2 uut pullijaama.
Põllutöökoja toetusel asutati Saaremaale

kaks uut eesti punasekarja pullijaama.
Nende asukohad on Kuressaare wallas Ansi

külas F. Paasi juures ja Pihtla wallas

Sandla mõisas.
Kihelkonnal asutati meeslaulukoor.
. Paarikümneliikmelise meeslaulukoori or

Uudse üritusena tahetakse weel käesole-

Wal talwel Ohtu algkooli juures ellu kut
suda rahwakool, kus käsitataks põllumajan
duslikke õppeaineid. Õppetöö rahwakooliS

kestaks kuni maikuuni ja konwendil on

lootusi kooli ellukutsumiseks Harju maawa
kitsuselt toetust saada.

Peale mõttewahetuste wõet! tegewuse
ülewaade ja töökawa ühel häälel wastu.
Edasi käsitas põllutöökoja loomakaswa

ilmuda Tallinna ametitõotuse andmisele.

VIRUMAALT.
Wohnja wallawanem Karla Elhi
50>aaStane.

Neljapäewal, 26. jaanuaril saab 50

aastat wanaks Wohnja uus wallawanem
Karla Elhi. Päewa tähtsust suurendab ka

asjaolu, et samal päewal toimub ka uue ja
wallawalitsuse üleandmine ja wastu
tuse nõunik mag. agr. A. Kiwimäe wana
oma ettekandes loomakaswatuse seisukorda wötmine. Seega algawad sünnipäewalapsel
ja sööda tootmise küsimusi, jõudes tulemuse wallajuhi ülesanded keskea werStepoStil
le, et praegusel erakorralisel ajal tuleks põl wiibideS. K. Elhi nägi esimesena maailma
lulpidajail suurendada koduse jõusööda toot walgust 25. jaanuaril 1890. a. Wohnja
mist, et wältida ostujõusööda tarwitamist. wallas. Wabadussöjast osa wõtnud S. polgu
Walgustuse ja kütteõlide saamise küsi muusikakomandos. Praegu peab Sepawälja
must käsitades märkis põllutöökoja nõuande talu. mille on püsiwa tööga wiinud esi

talituse juhataja F. Sööt, et eelseiswal
4 l põllutööde hooajal ei tohiks xnam kütteõli
dest puudust tulla.

Referaatidele järgnenud läbirääkimistel
küsis konwendi esimees A. Alter, kas on

meSte hulka ümbruskonnas.

« Wohnja turbatööstuseühisnse
aastapeakooSolek.

Wohnja turbatööstuse aastapeakoos

olek peeti pühapäewal, 21. jaanuaril,
meil wõimalusi suhkrunaeri kaswatami ühingu juhatusse waliti: Juhan Wariste
esimees, Jüri Tupp sekretär ja Teo
seks, millele dir. A. Kint wastas, et põl
lumehed wõiks ju katset toha suhkrunaert dor Kiwimets laekur. WSeti wastn Ka
kaswatamisega.

uufi liikmeid, kelle arw on nüüd 27.

mid Hilda Jugala, Koidula Dreimamn,
O. Jakobson, J. Prints, J. Pärn ja A.

Poorits.

Uueks ringi esimeheks waliti Jaan Arm
go, kuna senine esimees R. Mango loobus
kandideerimast. Juhatusse pääsesid: Walli

Lemke abiesinaine, W. Rull sekretär,
Koidula Dreiman abisekretär, Hilda
Jugala laekur, O. Jakobson abilae

kur ja ametita liikmed Anita Rais, Agnia

Pilli ja W. Grant. Uueks kodumajandus

rühma wanemaks waliti Agnia Pilli, kuna
teiste rühmade juhtideks jäid endised: ko
dukäsiröörühma wanemaks ringiwanem
A. Kukk, üldharidusrühma lvaneutaks R.
Alango ja maatulundusrühma .wanemaks

J. Aringo.

Uus juhatus walis oma koosolekul ringi
wanema abiks R. Mango.
se. Leiti olewat tarwilik, et turbakomisjon
esijoones koostaks kawa, kuidas warustada

raskeks asjaolu, et konwendi piirkonnas on

pakkus oma kaasabi kohalik pastor A.

VÕRUMAALT.
Walimisep Meemastes.

Hiljuti pidas Meemaste Maanoorte

turbakomisjon alustab kawade walmista
mist siis, kui turbaühingud peawad seda
tarwilikuks. Turbaga warustamise teeb

mitmel pool wäga rinetv olukord. Nii on
Wõisiku ja Tännassilma waldades küllal
daselt turbarabasid, eriti alusturbarabasid,
seewastu aga Wiljandi ja Holstre waldades

turbarabade puudumine tekitab raskusi
turba muretsemisel. Seepärast jäetigi tur

Ring oma aastapeakoosolekut, kus muu bakomitee ülesandeks kawa wäljatöötamine,
hulgas olid ka päewakorras walimised. Esi kuidas saaks ühtlaselt warustada turbaga
meheks waliti E. Padonik, abiesimeheks kõiki konwendiosi.

W. Raudsepp, kirjatoimetajaks .A. Neu

Abiellumise asemel punase laua ette.

mann ja kassapidajaks E. Kriim. Rewisjo
Wõisiku kandi noormees Eduard Pruul,
nikomisjoni waliti: H. Käärd, S. Toom ja 23 aastat wana, pidi abielluma. Wäljawa
L. Toom. Ringiwanemaks jäi edasi W. lituks olj tal samas wallas elaw neiu Lii
Kriim. Kuuldawasti kawatseb uus juhatus, dia Wares. Nüüd on mõlemad Wiljandi
ligemal ajal korraldada Peril segaeeskawa jaoskonakohruniku juures, kus Wares süü
ga pidu.

Pidu Partsis.

Peri Tuletõrje 3. naisrühm korraldab

28 jaan. k. a. Partsi algkooli ruumes sega
eeskawaga peo, kus muuhulgas mängitakse

F. Tuli 1 w. näidend „Hulkuriwalss." Peo

distab endist peigmeest omastamises. Möle

mad noored olid sõitnud jalgratastel Wil
jandisse, et osta siin kihlasõrmuseid ja pü
hitseda kihlust. Linnas andis neiu noorme
hele 5 krooni raha mõningateks sisseostu
deks. Pruul kohtas linnas aga paari sõpra

algus on kell 19.VE. Tantsuks mängib ja nendega mindi restorani. Peagi oli
orkester.
Tudakasuits maksis Räpina meestele
4 miljonit senti.

: Kus palju raha wõib kulutada üks linn
suitsetamise peale, seda on raske arwutada,

küll aga wõib enam-wähem kindlasti ütel
da, millise summa annab tubaka ja pabe

pruudilt saadud wiiekroouine läbi ja siis

tehti nii Pruuli enda kui ka pruudi jalg

rattad wanakraamikaupluses xahaks. Pärast

jalgrataste realiseerimist andis Pruul oma
wäljawalitule omnibusesõidu raha ja saatis
ta koju tagasi, lubades ise peatselt järele

Kui siis Pruul jõudis tagasi koju,
rosside peale wälja Räpina alewik oma tulla.
polnud tal enm jalgrattaid ja Wares hu
ümbruskonnaga. Aletviku äride läbimüügis
1939. a. selgub, et õhku on puhutud tuba
kasuitsu üle 4 milj. sondi tväärtuses. Ainu

sendini, siis saame arwu 4 milj. senti. Ja
see 4 milj. senti läheb õhku ükshaawal pa
berosside ja plotskite suitfu-wines. See on
3 korralikku talu kogu kinnistvaraga.
Räpina a-lowikus 80 xaadiowastuwõtjat.
Räpina alewikus kaswab kiiresti raadio
wastuwõtjate arw. Senisest arwutusest sol
gub, et alewiku piirides on raa-diowastu
wötjatega end warustanud 80 kohta.
Wastuwõtjatest on ülekaalus 3-«lambi
lifod.

Räpinas purilennukursus.

Kaitseliidu Räpina malewkonna korral
dusel peetakse Räpina alewikus purilennu
kursus. Kursust juhatab Harjun malewa
instr. Siniallik. Seni on osawStjaid regist

ri |:tM> 10, peamiselt malowlased. Hil

ja Johannes Remmik. Saue WallaS

saata.

H. Tammet ja U. Pahk. Maatulunduslike
wõistluste wõitjaina said wastawad diplo

Janno, kelle korteris peetakse lauluharjutusi
kaks korda nädalas. Wajaduse korral saab
koor kasutada ka kohaliku algkooli ruume.

tada 10.
Nõrgaks osutub aga Keila ümbruses sea

ülejäänud 8 wallale Harjumaal on wal
lawalitsuste kinnitamist oodata lähemail
päewil, Enne ametikohuste täitmisele asu
mist tuleb uutel wallawalitsuste liikmeil

Rannu la, E. Tohw, O. Jakobson, W. ©roni,

tamise kawade küsimust. Asuti seisukohale, et

iga osawõtja kohta kr. 100. Sellest tuleb

wallawanemaks August Wooremaa, abideks
Johannes Toomsalu ja Aleksander Laanest.

kerge jõustikutoõistlustet esikohtadele tulnu

tele diplomid, millised said J. Aringo, W.

laulukoori juhiks. Koori koosseisu kuuluwad
enamuses Kihelkonna alewikus elutsewad
tegelased. Ruumide küsimuse lahendamisel

han Saar. R a w i l a wallas wallawa

kaswatus, kuna konwendi piirkonnas on
praegu waid 69 emist. Samuti tuleks ka
kana- ja hobusekaswatuse alal konwendi
piirkonnas weel mõndagi tõhusat korda

järate anti wälja läinud _ hilissuwel ringi

terwet kontoendi piirkonda ühtlaselt tur
baga. Lähemalt käsitleti turbarabade kasu

nas 17 ja neid tahetakse weel juure asu

nemaks Jaan Moor, abideks Rudolf Mägis

da juhatas Anita Rais. Möödunud aasto

ganiseeris Kihelkonna alewikus kohaliku
algkooli juhataja J. Laul. kes ise jäi ka uue

jem selgub, kui suurel määral ja millises

wallas wallawanemaks Oskar Leinsalu,
abideks Eduard Neemre, Jüri Leola ja Ju

Neil päewil pidas Metsapoole maanoor

korraldada, tekitas linnaümbruse põllu

Martin Pärdi ja Jüri Lehtmets. Rapla

konnas uudismaaharijaile 18.750 kr.
Edasi märkis konsulent oma ülewaateS,
et pullijaamu on praegu konwendi piirkon

Metsapoole maanoorte aastaiildkoosolekult.

sööta põllumeestele piimaühingute kaudu.

werd ja Aleksander Noorberg. Kuusalu
wallawanemaks Joosep Muru, üksi majandusühisuse Räpina osakond
a" talu omanik, nimelt 336 kr., kes oli wallas
abideks Gustaw Klaamas ja Ewald Wil müüs möödunud aastal ligi 2,5 milj. sendi
harinud üles 11, 2 ha.
baste. Kõnnu wallas wallawanemaks eest paberosse ja tubakat kokku 1:216.000
Kaarel Heinweer, abideks Kustaw Laansoo sendi eest ja kui siia juure liita alewikus
HARJUMAALT.
Kustaw Andre. Kõue wallas walla olewate teiste kaheksa äri paberosside ja
Keila põllumeeste konwent nõuat odawa ja
wanemaks Artur Kasera, abideks Erich tubaka läbimüüki, mis ulatub 1,5 milj.
mat petrooleumi. Otsuseid konwendi täis
kogu koosolekult.

Metsapoole kultuurivõidud.

Jõusööta Kuressaare ümbruse

uilatuseS kursus teostatakse. Kawakohasolt
on kursuse kestwus 3 kuud ja esialgne kulu
kursusest osawõtjal tasuda 25 kr., kuna puu
duw summa loodetakse saada malewält.

VILJANDIMAALT.
Lõi puuhaluga kaaslase pimedaks.
Wiljandi ringkonnakohus mõistis kaheks
aastaks wangimajja õiguste ärawõtmisega
Tuhalaane wallas elawa noormehe talutee
nija August Kala. keda süüdistati ägedas
meeleolus toimepandud raske kehawigastuse

tekitamises. Kala oli möödunud suwel wii
binud Tuhalaane wallas Sepa talu õuel,
kus oli ka teisi noormehi. Wõeti wiina ja
tehti muidu nalja. Tuhalaanes elaw Pee

witus, kuhu noormees tema jalgratta pan
nud. Pruul ei osanud midagi mõistlikku se
letäda ja nii jõuti altari asemel kohtulaua
ette. Jaoskonnakohtunik karistas Ed. Pruuli
omastamise eest kahekuise wangistusega.

rustanud parema silma närwid ja Aawik
kaotaS selle silmaga nägemise.

Tnrbaprobleemid Wiljandi-Kolga
konwendiS.

Wiljandi-Kolga konwendi piirkonna tur

mõneks päewaks piisab Meel kuuski ja lep

pi. Samuti erapuuaedades pole erilisi ta

3 öllekannmäit Miina ja pärast seda püsi

da Meel pool tundi jalul, saab reiselt 50 kr.

Pagar, kes osutus nõrgema MastupanuMõimega, et uni tuub pärast kolme kannu
täit konna Mõrmist enam üldse laua äärest

püsti tõusta. Kiytmeo tingimusi ei suut

nud täita ka K., kes seisis Maid mõned mi

nutid püsti ja selle järele laua ääre ma

gamä jäi. Kuna T. seisukord muutus
gi halMemaks, toodi kohale arst, kes kons

tatecris Miinamürgitust liigse alkoholi

tarivitamise läbi. õigeaegse abi kohalejõud
misega õnnestus meeste elusid päästa.

TARTUMAALT.
Poolsada majapidamist säilitab 45 tuh.
kilo õunu.
Tartumaal registreeriti õunte säilitaja
te na 47 aiapidajat, kes hakkaMad õunte
turustamisel saama preemiaid. Nimetatud
ligi poolsada majapidamist säilitawad üle
44 ttlh. kilo õunu. PremeeritaMaid õunu

Mõtab Tartus wastu ETK ja Aedwilja

ühisus, ElMas koh. majandusühing. Õunad
tuleMad realiseerida hilj. 45. apr.
Suurem tuleõnnetus nõos.
Nõo mullas Wiinamärdi talus põles suu»

rvmai arwul söödapShku, metsaheina ja
alusturwast, mis asusid lauda ja küüni be.
toonlael. Koos sellega langes tule ohwriks
ka suure kiwist hoone kiwikatus, kuid tuli
laudas häwitustööd teha ei saanud, sest tule

lewikut takistati. Tule saagiks langes 17
tuh. kilo söödapõhku ja 7 tuh. kg. metsa»
heina. Tuli pääsis lauda laele weereser

wuaari toru lahtisulatamise tagajärjel,

kuna säde sattus toru ümbritsewasse tur

basse. Omaniku J. Nihtigi kahju tõuseb
10 tuh. kroonile.

Noorukese sulase kriminaalsed seiklused.

Hellenurmes kadus Kirmi talu nooruke
sulane pere rahma äraolekul ühes hobuse,

saani ja peremehe kasukaga. Peremees

futamalt selge. Nad wiidi uuesti tagaist

wanglatesse.

Jõgewal waliti uus mallawanem.
Jõgewa wallawolikogu pidas esmaspäe
on karta terawat küttekriisi Wiljandis. wal teist korda koosolekut, kus tuli walla
Praegu pole Mõimalik täiendada puuladu
sid, kuna ei leidu hobusemõhi, kes puid met tvanem uuesti walida, sest siseminister
jättis esimesel koosolekul walitud wallawa
sast wälja weaks. Riigi puulaopidaja Wil
nema ametisse kinnitamata. Wallalvolikogu
jandis tahab kasutada tagatvarade täien
gawarasid olemas, mispärast pakase kestes

damiseks raudteed, kuidas see kawa õnnes

ja puidutööosakondadega. Koostatud eelar

we järgi nõuab uus kool linnalt esimesel
aastal juuremaksu 1135 krooni, kusjuures
on arwestatud, et haridusministeerium ta
sub õpetajate palgad ja annab wavustuse
ning õppewahendite muretsemiseks 2500
kr. wetust. Uus kool leiab ulualuse lahku
nud sakslaste koolimajas, kuhu juba nüüd
on toi idud üle Wiljandi töõstusõpilaste

bakomisjoni koosolekul, millest wõtsid osa
kõik piirkonnas tugutsewate turbaühingute
esindajad, waliti komisjoni esimeheks Lät

kool.

kalo turbaühingu esindaja Karl Moks. Ot

hakkasid napsatama kohalik pagar T. ja töö
line K. WiinaMõtnnsel hargnes meeste Ma

suStati nõuda, et konwendi piirkonnast kõik
turbaühingud registreeritaks turbakomitees-

Lõpuks löödi käed kokku, kusjuures seati

üles tingimus, et kumb jõuab juua ära

Pakane lõhkus weetorud ja tegi muudki Juh. Sukk pöördus politsei poole, süüdis
kahju weewärgis.
tades poissi Marguses. Hiljem tuli hobune
Pakane on teinud suurt kahju 28 il jandi tallu tagasi ja poiss tal>ati juhuslikult ron
Meetvärgis. Eriti kannatada on saanud to gil. Selgus kõigepealt, et poiss olj esinenud
rustik elumajades ja 50—60 elamus on talus Malenime all; ta õige nimi oli Heino
külm lõhkunud Meetorud, mille järeldusena Ronk, 45 a. Mana. Ta oli Marguse eest
majad on jäänud kas terwelt Möi osaliselt Otepää jaoskonnakohtuniku poolt lagaotst
weeta. Majaomanikud on käinud abi otsi taM. Hobusega oli ta teinud sõite ümbruse
mas linna weewärgi juhtidelt, kuid nagu waldaöes ja Minnaks Palupi ras hobuse
selgus, ei saa praegu midagi ette wõtta lasknud lahti, ise rongil Tanu sõites.
Meekriisi lahendamiseks. Kraaniweeta tuleb
Suusamärgikatsed Walgutas.
jääda kuni komadeni, millal maas kinni
Walgma „Areng" korraldas suusawõist
külmunud torustikku wõimaldub lahti su lused ja suusamärgikatsed, millest osawõt
latcvda. Samuti ei saa enne kewadet pa jäid oli 20. Suusamärgi normi täitsid 42
randada lõhkenud torustikku. Weeta jää poissi. SuusaMõistlustel - olid paremad:
nud majade elanikud on mures weesaami 40 km E. Wilu, 5 km J. Kiin lmäljaspool
sega, sest ivett tuleb sageli tuua kaugemalt Mõiftlust eriti hea tulemus A. Sõkal), 3 km
kaewudest. Pakase tõttu on aga ka kacwud J. Plaks ja 4.5 km W. Unt.
tühjad. PaljudcK majadcD on omanikud
Kolm warast kohtus.
pannud maksma korra, et mett ei whi tar
Esmaspäewal oli Elwa jaoskonnakohtus
witada pesu pesemiseks. Maid ainult söögi
se toodud Tartu wanglast wenuad Õuna
ja joogitarwete rahuldamiseks.
puud Rõngust ja Walga Manglast Al. Joos
Wiljattdis küttepuud puuaedades otsas.
ku. Meeste saatjaikg oli neli wangimalmu
Wiljandis asumas riigi punlaos on Mii
rit. .Kohtusse toodi nad raudus kätega. Õu
mastel päetvadel olnud selline suur nõud
napuude ja Joosku hingel on rida Margust,
mine küttepuude järele, et tagawarad on
lõpukorral. Nädalapäewad juba on tulnud mis nad toime pannud Rõngu ja Aakre
puulaost anda wälja päewas keskmiselt ümbruses. Seekord süüdistati neid uöngu
200—250 jookswat meetrit küttepuid. lase A. Kirsi jalgratta Marguses. Mehed ei
Kase-küttepuude tagawara on juba otsas, tunnistanud end süüdi, kuigi ast käegakat

ter Aawik oli sõitnud Sepale jalgrattaga tub, selgub lähemail päewil.
ja selle asetanud elamu seina najale. Oo
Wiljandisse ametikool poisslastele.
tamatult tahtis Kala Aawiku jalgrattaga
Wiljandi linnaMolikogu koosolekul otsus
minema sõita, millest hargnes Aawiku ja
ühel häälel awada 1. augustist s. a.
Kala tvahel tüli. Wiinastanud olekus ei tati
Wiljandis ametikool poisslastele metalli
annud Kala enam oma tegude üle aru ja
haaras õuel asuwast puuriidast suure halu,
millega wirutas hoobi Aawikule pähe. Arst
likul järelewaatusel selgus, et hoop oli pu

Pildil ringiwancm A. Kukk.

Kihlweo pärast elud mängu.

Suure-Jaani linnas pakasest tingitama
hei tvaidlus, kumb kannab rohkem Muna.

teisel koosolekul waliti wallawanemaks Jaan

Kurik, kuna teine kandidaat Karl Tii
man sai poolt 7 Häält. Wallawanemaks

tvalitud J. Kurik on elukutselt põllumees,
seni oli Jõgewa wallawanema abiks, kait
seliidu Jõgewa kompanii pealikuks. Jõge
gewa piimaühisuse, Jõgewa põllumeeste
ühispanga ja teiste kohalike organisatsioo
uide juhtiwates organites tegew.
Samal wolikogu koosolekul tnaliti t valla
tnluhindamiskomisjoni liikmeteks 1940. a.

Karl Ttim a n, Aug. Koll ja Hans

Nuudi

Maleshnultnan Jõgowal.

Pühapäewal, 21. jaanuaril andis male
liidu instruktor H. Jõgi Jõgewa kaitseliidu
kodus simultaani, kus wõitiZ 16 ja kaotas

6 partiid. Kaitseliidu Jõgewa kompanii
maleringist tulid simultaanil ivõitjatcks
Karl Kabel, Edgar Mägi. Martin Mägi.
Eino Jõemets, Oskar Lall ja W. Muusi
kus.

Võistlustel auhinnati
Riigivolikogu asus

744 lehmalüpsjat.
Uusi Eesti liipslmeistreM. Võistlusi korraldatakse lüpsi aial
ka eeloleval suvel.

eelarve arutamisele.
Eelarvekomisjon moodustati 72-llikmeiine. Lõpphääletamisel võeti vastu
rahvatervlshoiu korraldamise seadus.
Riigiwolikogu koosolek kestis eile ainult

10 minutit. Päewakorras oli kõigepealt

Wastuwöetud ettepaneku kohaselt on ha
rilik 20-liikmeline majanduskomisjon muu

tunud seega suurekS 72- liikmeliseks
malt majanduskomisjoni täiendatud eelarwekomisjonikS, kes on suu

majanduskomisjoni suurendamine, täpse

Koosoleku lõpetamist põhjendatakse maja

dusega asuda kiires korras riigieelarve
arutamisele.

Koosoleku lõpetamisele järgnebki samas

koosseisu täiendamine, et muuta seda suu

teline nüüd walitsuse alade ja eelarwe ük

saalis, kuid võõrastele juba suletud uste

rekS eelarwekomisjonikS.

sikosade hindamiseks moodustama ka tuge
waid alamkomisjone.

taga _ eelarwe --komisjoni esimene

O. Suursöödi ettepanekul suurenda
takse majanduskomisjoni täiendatud koos

Lisaks senistele liikmeile walitakse ma

seisu liikmete arwu riigieelarwe läbiwaa

janduskomisjoni täiendatud koosseisu weel

tamisekS seniselt 50 liikmelt 72 liikmeni.
EelarwekomiSjoni suurendamist põhjen
datakse wajadusega tõmmata eelarwe lä>

biwaatamisele seekord kaasa kõiki riigi
wolikogu liikmeid, kuna esitatud eelarwe on

koostatud erilises olukorras ja wajab juba
oma sõelumise esimeses astmeS komis

koosolek.

Tähtajad eelarve
A. Anderkopp, K. Eenpalu, M. Hansen, läfvaatamiseks.
K. Jalakas, K. Jalak, L. Johanson, J.
Riigiwolikogu juhatus määras eelarwe
Kokk. H. Kukke, K. Kurg, J. Loowäli, komisjonile
ja selle alamkomisjonidele ning
O. Lõwi, J. Nyman, G. Orlow, A. Ossi riigiwolikogu koosolekule tähtajad, millis
pow, J. Perens, K. Puusemp, W. PätS, teks peab eelarwe olema nende poolt läbi
J. Roosiorg, N. RuuS, H. Treial. J. Tõ waadatud.

jonis kõigi rahwasaadikute otsest osa
wõttu.

niSson, L. Wahter ja W. Welner.

PSewakorra järgmiseks punktiks on
rahwaterwiShoiu korraldamise seadus, mis

72-liikmelise koosseisu juure on jäädud

seepärast, et sinna ei kuulu need riigiwoli
kogn liikmed, kes on ühtlasi ka wabariigi
walitsuse liikmed, ja riigiwolikogu esimees,
kokku 8 isikut 80-st riigiwolinikust.

wõetakse esitatud redaktsioonis lõplikult
wastu.

Sellega lõpebki koosolek, ilma, et oleks
edasi mindud päewakorraS olewa kahe sea
duse arutamisele.

Alamkomisjonid, kus algab töö arwata
wasti täna, peawad sellega toime tulema
hiljemalt 30. jaanuariks. Eelarwekomisjon
ise algab eelarwe läbiwaatamist 31. jaan.
kl. 10 homm. ja peab selle lõpetama hilje
malt 13. weebruariks.
Riigiwolikogu koosoleku päewalorda peab
eelarwe tulema 15. weebruaril kl. 10 homm.

sa riigiwolikogu peab ta jõudma wastu
wõtta hiljemalt 28. weebruariks.

Sisemaised kirjad — 15 senti,

postkaardid - 10 senti.
1,3 miljonit krooni lisatulu posti- ia telefonimaksudei tõstmisest. Telefoni ;
kasutamlsmaks iibelt osalt kaugekõnedelt 50 protsenti kallimaks. ,

Waino Jõgi. Karja kodumai

õpilane. Eesti lüpsimeistcr 1939. aastast.

rind). Maret Lutsu. Waino Jõgi ja

põllutööüne Liisa T a m b e r g. Peale uen
de said 1. ja 2. klassi lüpsimärgi ja auhm
Liidia Warind (Kreisberg). Purika na kokku 744 toõistlcjat.
karjatalitajate kooli õpilane. 1939. a- Eesti
Põllutöökoja loomkaswatusnõuniku mag.
liipsimeister.

Põllu-töökoja toetusel korraldatakse eel dada heade lebmalüpSjate artvu.
miste aastate eeskujul ka tulewal suwel jooksul wõtab wõistlustest osa 11W—
maal laiaulatuslikult lüpsiwoistlusi. Need noort, kes demonstreeriwad oma lüpnoskust.
toimu toad põllumajanduslikel näitustel,
Waldaw enamus noortest õpiwad wmst
põllumeeste ja maanoorte päewadel mng lustel õieti lüpsma, kuna ivanemate lup»põll uma jand u soolid e tvaheli st ei wõistlus *
jäte ümberkoolitamine osutub raskemaks.
iei
Wiimastel aastatel on ka maanoored aiu
Lüpsitvöistlusteks antakse auhindu põllu
nud suurel hulgal lüpsiwmstlust korraldatöökoja. „Wõiekspordi" ja kohalike konwen
tide poolt. Möödunud suwel toimunud lup
siwõistlusteks jagati auhindu põllutookoza
poolt 1000 krooni ja «Wõiekspovdtst ka
umbes 1000 krooni. Peale selle anti tüpst
wõistlustel auhindu ka piimaühingute, kon
wentide ja kontrollühingute poolt. Nagu eel

Riigi tulu postist ja telefonist tõuseb.
Sisemaiste postisaadetiste tariif oli meil
Wabariigi walitsuse poolt riigikogule esi ühendustelt wahekaugusega üle 100 kilo
seni wälisriikidega wõrreldes madalamaid,
meetri.
katud 1940.-41. a. riigieelarwe ettepane
ka kavatsetava tariifikõrgenduse
Sisemaistest postlsaadetistest käiksid ta
tusse on wõetud täiendawalt tulu 1,3 milj.
juures
jääksime teiste riikidega võr
krooni postisaadetiste tariifide ja telesoni riisikörgenduse alla wäheste eranditega kõik
reldes
veel üheks odavama posti
saadetisteliigid,
nagu
kirjad,
postkaardid,
kasutamismatsude tõstmisest.
maksuga maaks.
trükitooted, äripaberid, kaubaproowid jne.

Posti tariifide tõstmisest loodetavat

enamtnlu arvestatakse amb. 800.000

Harilikult kirjalt kuni 20 grammi

Kamade kohaselt postimaksude tõstmine

oleks postimaks senise 10 sendi ase puudutaks ainult sisemaad. Tariif wälis
maale lähetatud postisaadetistelt, mida
mel 15 senti
sude tõstmisest saadavat enamtnln
ja iga järgmise 20 grammi wõi selle osa ässa tõsteti normaalsele tasemele, jääb

kroonile ja telefoni kasutamismak
600.000 kroonile,

pealt 10 senti senise 5 sendi asemel. Kui kiri
kusjuures mõlemal alal on arwesse «Setud saadetakse tähitatult, siis lisaneks postimak

kasutamiise langust, vns järgneb tariifide

sule tähistusmaksu arwel meel 15

endiseks.

Kasutamismaksu tõstmine t ell e s o n i alal

puudutaks ainult ühendust wahekauguse

senti. Tähistusmaks on praegu igalt saa juures üle 100 kilomeetri. „Lühemad kauge
Postisaadetiste arw on wiimaseil aastail detiselt 10 senti. Tähitatud kiri, kui selle kõned", s. o. telefoniühendusel» kuni 100
järjekindlalt tõusnud ja omab püsima ise kaal ei ole üle 20 grammi, tuleks körgenda kilomeetri sõõris, jääkfid tariifikõrgenduse
tud tariifi juures srankeerida (postmarki alt wälja, samuti ka kohalikud kõned.
loomu.
körgvndamisele.

Tariifide kõrgendamlse läbi suure

dega warustada) 30 sendi wäärtuses prae
mat tagasiminekut postivahetuses ei guse 20 sondi asemel.
arvata tulevat,
Postimaks postkaartidelt kujuneks
kõrgendatud tariifi juures (60 prots.
nagu seda näitawad ka möödunud kriisiaja
kogemused.

Telesoni kasutamine on eriti majandusMu tõusu ajal suuresti kaswanud. Praegu

ulatub telesoniabonentide arw
iile riigi umbes 30.000-le, olles näi
tekS 1932.-33. a. ainult 15.400. Keskmine
tulu abonendi kohta ulatub aastas 115 kr.
Sasutamismaksu tõstmine ühendustelt wä

kirja tariifist ülespoole ümmargu
seks tehtult) 10 sendile senise 5

agr. A. Kiwimä e selciusel aitawad maal
toimuMab wõistlused igal aastal suuren

Põllutöökoja poolt korraldatakse lahemai
ajal kontrollassistentidele 6 kursust karza
kontrolli, piimakarja pidamise ja loomade

söötmise alal. Kursused toimuwad: Tal
linnas 26. jaanuaril, Rakweres
jaanuaril ja Tartus 31. jaanuaril.
mises „M a a Hääle" numbris pva 23.
teatatud, said läinud aastal Eesti lüpsid Wiljandis toimub samasugune kursus
Pärnus 3. ja Kuressaares 9.
meistri tiitli wiis noort neidu: Selma 2.,
weebruaril.
Rannula, Liidi Kreisberg (Wa
Dünamiit purustas käe.
Raske õnnetus jääummisluse purustamisel Harva
iõel. Laeng plahvatas minoori kaes.
loit teljes läteSHluS jöõummlSluSte (luruStaraijel juhtus ruile -unetus

I-le-tiw-i-ilu minööri Jejim Sh-W°l°«lg«. lehel euueuegjel. pt-hm-t-uud dun-mu.
dilaeng rebis Sr- ?arem- ISe. Pl-hwatuje tugew jõud »»h,ustus I- raskeid ua-w,.
-astub, nii et on t-rt- -hwrt tSteUNu wöi -j-lijt -s»em,»»>->me I-al-mtft.
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mus nr. 21-26. Suwel sõidab Shuwalow Rarwa jõe ülemjooksul kalurtte wedurlae
- wa kaptenina, talwel teotseb minõörina.

Telefonikõnede maks üle 100 kilo

Wiimased külmad on soodustanud ülal- 1tuld, mille tõttu ta wiiwitas laengu wiska
pool koske jaäummistuste tekkimist. Kuna i misega.
Tuli oli aga hakanud laengu külje pealt
jääsulgude tagajärjel weeseis jões langeb
läbi paberi tungima. Minõõr märkas seda
ning käitistel ei jätku selle tagajärjel maja- !
likul määral energiat, siis on kärestikkudes ; ja tõstis juba hoowõtmiseks käe, et heita

meetri sõõris tõuseks praeguselt 40

alaliselt walwel minoorid, et lõhkeaine

sendilt 60 sendile esimese kolme
minuti või selle osa pealt, kusjuu
res iga järgmise minuti pealt oleks

abil purustada põhjakogunenud jääd.

laeng jääummistusele, kuid enne käis tuge»

plahwatus, mis paiskas mehed paadis pi
kali. Plahwatus oli purustanud täielikult

Seekord oli jääummistus tekkinud Kõrge
Shuwalowi parema käe altpoolt küünar
saare kohal, kus jõesäng on madal sa kiwi nukki, kuna
kasutamismaks 20 senti.
ne. Shuwalow sõitis sinna koos kümnik A.
sendi asemel
paadimees Jershoiv oli nagu imekombel
6-minutilisc kestwusega kaugekõne maks Fersheli sa paadimehe G. Jershowiga. Paat
ja wastusega postkaartidelt 20 sendile prae
täiesti wigastamata jäänud.
guse 10 sendi asemel.
oleks kõrgendatud tariifi juures seega peatati paar meetrit jääummistusest kauge Shuwalow kaotas palju werd, enne kui
Postimaks trükitooteilt iga 50 1 kr. 20 senti praeguse 80 sendi asemel, s. o. mal ja Fershel ronis kaldajääle, et jälgida saadi teda juhuslikult mööduma talumehe
grammi eest tõuseks praeguselt 2 sendilt 50 protsenti kallim. Mõnel juhul aga ei sealt töötulemusi. Shuwalow ühes sõudjaga reel toimetada Narma kalewiwabriku haig
kujuneks ka uue tariifi juures telefonikõne jäi paati.
3 sendile.
lasse.
Trükitoodete tariif leidis muuseas rohket kallimaks. 4-minutilise kestwusega kaugekõne
Jää purustamise! kasutatakse wisata'
Haiglas tuli tal käsi küünarnukist saadik
kasutamist pühade puhul önnesoowikaartide üle 100 kilomeetri sõõris maksaks näiteks
amputeerida. Kas ta näkku saadud haawade
waid laenguid,

hendab kasutamist telesoni alal, mistõttu ka
telefonimaksust suhteliselt postile wõib ar
saatmisel. Iga säärane õnnesoowikaart tu praeguse tariifi juures 80 senti ja ka kalli
weAtada wäikfemat enamtnlu.
1$ miljoni krooni suuruse enamlae leks edaspidi, kui kõrgendatud tariif kamade ma tariifi juures niisama palju, kuna 60knmise saavutamiseks posti- ja te kohaselt peaks maksma hakkama, warustada sendilisele algmaksule uue tariifi juures tu
lefonimaksu alal tuleks seniseid ta 2-sendilise postmargi asemel 3-sendilisega. leks juure iga minuti pealt 20 senti, prae
riife tõsta keskmiselt 50 prots. Tariisikõrgenduse alt kawatsetakse jätta guse tariifi juures aga iga 3 minutit mõi

wälja mõned üksikud saadetisteliigid, nagu selle osa maksab 40 senti.
võrra
stsemaistelt postisaadetistelt ja telefoni- wäärtkirjad ja postpalid.

mis warustatud sütikuga. Shuwalow tegi tagajärjel kaotab ka nägemiswöime. seda ei
katset süüdata sütikut, kuid see ei wõtnud saadud mee! kindlaks teha.

Suri eesti vanim inimene.
E. Simeonova sai 110-aas!aseks.
Petserimaa Linnuse tvallas Awdashowo

Saksa jalgrattad ilma kummideta.

külas suri 110-aastane talunaine E. St
meonowa. rahtvuselt wenelanna, kes olemas
olewatel andmetel

aastaga saawutas harwajuhtuwa pika elu
ea.

E. Simeonowa oli wäga kõbus, tundis
end hästi ja
weel paar kuud enne surma tegi kerge

Majandusministeerium eitaval seisukohal. Läbirääkimised jalgrattakum
o>ll wanim inimene Eestis.
maid koduseid töid.
mlde saamiseks Saksaga käimas.
Ainult
itmmastel nädalatel ta jäi nõrgaks.
Juba tviimasei rahtvawendusol 1934. a.
aga on, et sõjaoludes kodumaist wal
E.
Simeonowa!
jäi järele suur hulk
Selles
asjas
käiwad
saksa
firma
tol ajal 104-aastane E. Simeonowa
Saksa eksportfirmade poolt on tea
mistust jalgrattäkummide alal tuleb oli
lapselapsi ja lapse-lapse-lapsi.
dega
praegu
läbirääkimised,
milleks
tvcmimaks
inimeseks
Eestis
ja
nüüd
110tawd jalgrataste sisseweo alal tegut
mõnede äride esindajad Eestist on suurendada, kui tooraine saamisega
sewatele äridele Eestis, et
raskusi et teki. Praegu olukord ei ole
eelseiswaks kewadiseks hooajaks sõitnud Saksamaale. Kuuldawasti selles suhtes küll kõige soodsam, kuna
puudutatawat
neid
küsimusi
ka
praegu
Niguliste kogudus siiski
nad saamad küll anda jalgrat
sõja algusest peale pole saabunud
Berliinis
peetawail
ametlikel
kauba
taid, kuid ilma kummideta.
ühtki uut kautshukisaadetift,
likvideerimisele.
Sõjaaegsete olude tõttu on Saksas wahetuse läbirääkimistel.
ja
enne
sõda soetatud tagawarad on
Jookswaid
tellimisi
on
seniajani
kummi tarbimist mittesõjaliseks ots
otsakorral, üht laewa kautshukiga oo
Kirikukohus jättis kiriku hooldaja otsuse jõusse.
tarbeks piiratud, mistõttu jalgratta Saksast jalgratta- ja mootorsõidukite datakse Ameerikast Tallinna weeb
kummidele
täidetud
takistusteta.
Siia
ja ka mootorsõidukite kummide wal
elumaju, kus korterid on eraisikutele wälja
ruari algul. Kui see blokaadist läbi ei
Eile, te'.Lpäe«al, kuulutati «älja maimu
üüritud. Nagu meie lehele teatatakse, on
mistamiseks ekspordiks tootwail ette- maani pole turul meil kummidest ka pääse, wõib toorainepuudus kummi liku
ülemkohtu
otsus
Niguliste
koguduse
mitmed üürimaksnnsel täpsusega harjunud
Mõtteil puuduwad wõimalused, nagu weel puudust olnud.
tööstuses juba kuu wõi poolteise pärast liikmete kaebus kirikuhooldaja otsusele, mil üürnikud praegu teadmatuses, kellele tuleb
Jalgrattakummisid on läinud
lega
Niguliste
kogudus
määrati
likwidee
nad seda enne sõda olid.
uüüd maksta korteriüüri, sest tähtaeg on
aastast alates wähemal määral tundumaks muutuda.
Jalgrataste sissetoomist ilma kum
rimisele. ~ ...
ammu mööda, kuid üürnikud ei tea ise, ku
Siseturg tarwitab meil aastas
walmistanud
ka
kodumaine
Kaebus oli Vaimulikus kohtus arutusel
mideta majandusministeerium kuul
jalgrattakumme umbes 50*000
juba mõiti nädal tagasi, kuid otsuse wälja. hu wna üüriraha, samuti tule keegi ka
wmmitöõstus.
damasti ei pea Võimalikuks, arwesta
kuulutamine lükati edasi. Nüüd tehti tea raha nõudma.
tükki.
Omatoodanguga on kaetud umbes
tarnaks, et kohus on Niguliste koguduse khk
des raswsi, mis jalgrattakummide im
Jalgrataste sissewedu on meil erttt mete
kaebuse jätnud tagajärjeta ja seega
pordi alal, kui ka nende walmistami 10 protsenti siseturu üldisest tarwidu wiimaseil aastail kaswanud.
jääb jõusse kiriku hooldaja otsus Niguliste
sest
jalgrattakummide
alal,
kuna
tu
sel kodumaal estnewad.
1938. a. üksi toodi jalgrattaid
koguduse likvideerimiseks.
gew wäliswõiftlus ei ole lasknud kodu
5
Mõned Tallinna importärid
Endisel Niguliste kogudusel oli mitmesu I„3IAA
ÜÄAL"24.
nr.jaan.
10.1940.
sisse 28.000 tükki,
Kolmapäeval,
maisel tööstusel oma tegewust sel alal
loodawad siiski, et neil läheb
guseid
kinnis,
sarasid
nende
hulgas
ka
sellest Saksast 21.000 jalgratast.
korda Saksast saada ka kuumusid. laiemas ulatuses arendada. Wõimalik

Paljastati suurem
Sõda muudab soomlaste elujärge

Malekool

majast maha põlenud või hävitatud 400.
Soome lendurid ja Rootsi vabatahtlikud
on eriti Põhja-Soomes astunud võitlusse.
Nende poolt rootsi lehtedele antud jutu

kuid sama maja kaitsevarjendiks tugev
datud keldris jäid ellu kõik sinna läinud
inimesed. Varjendite ehitamisel ei tohi

kute ohvrite arvu piiramisel. Nii oli üks
raske pomm läbistanud kukkudes maja

arvestuste järgi on Hango linna 700 neli korda ja plahvatanud söekeldris,

ajamistes toonitatakse külma ilma ajal
teostatavate lendude raskusi. Kolme
tunnilise õhus viibimise järele on liikmed
muutunud kangeks. Soome lendurite ju

tustuste järgi ei ole võitlus punaväe

lenduritega «kaugeltki mitte naljaasi".
Välismaa lehed on asunud arvutama,
kui palju läheb Nõukogude Venel kütte
ainet suurte lennuretkede sooritamiseks.
Kui arvestada, et 300 lennukit viibib õhus
kolm tundi, kujuneb nende bensiinikulu
tus 225.000 liitrile.

Iga masin kulutaks sel juhul

250 liitrit bensiini tunnis.

kokku hoida enam kaitsevarjendeid!

See oli rootslaste lõppotsus pärast Soo

me külastamist.

Käesoleval silmapilgul on 250.000
Soome kodanikku lahkunud oma
kodust.

Uue evakueerimisaktslooni tõttu peeti

tarvilikuks erilise keskuse loomine sise
ministeeriumi juure ning igasse maakoh
ta on nimetatud evakueeritute paiguta
mise juht. Valdades määratakse evaku
eeritute paigutamise ja hooldamise juht
ning üks usaldusmees evakueeritute en
da poolt.

Samal ajal kui tagalat korraldatakse,

I osa

Teisipiiewal õnnestus Tallinna krimi
naalpolitseil «Avastada suurem Varastatud

Metsadesse eksinud sõdurid.
miseks külastas Soomet, veendus kaitse
varjendite suurest tähtsusest õhurünna

ladu.
Kraami mitme tuhande krooni
eest.

Õhusõit pakase ajal. - Evakueeritute arv kasvab. -

Pakasest hoolimata on. päev päeva jä
rele sajad lennukid sooritanud lennu retki
Soome kohale. Tagajärjed on tagalale ol
nud küllaltki rasked. Välismaa ajalehtede

varastatud asjade

Paul Keres

Sisus malemängu ajaloost, alg

male. Toibudes näis mees ehmatavat,

kuid soomlaste väsinud välimust märga
tes rahunes ning uinus koos vaenlastega
magama. Hommikul asusid kolm meest
jagama oma piskut tagavara. Venelane
pakkus tubakat, soomlased seda, mis neil
pärast kahepäevast rändamist veel pau

na jäänud. Selgus, et ka venelane oli

metsa eksinud ja niisamuti kaks päeva
ja ööd tundmatus ümbruses rännanud.

asjade wastuwõtmise ladu. Läbiotsimisel
õpetus, lihtsamaid lõpumänge ja leiti 20 taskukella, 15 meesterahwa Slikon.

avanguteooria. Hind kr. 3.50.

Hinna maksjale posti j. a. nr. 760

või saatjale lähet, raamat kulu
deta kätte

Malendeid ja malelaudu.

suure briljandiga käewöru. Leitud asjade

K. ii. «Rahvaülikool"
Tallinn, Harju 48, Pärnu 10.

Mehed asusid uuesti kolmekesi teele
ja viitsid veel ühe päeva ja öö metsas.

Lõppeks osutus soomlaste kompass õi
geks ja saabuti soomlaste leeri. Seal

juures pidid soomlased kuulutama oma
senise õnnetusekaaslase sõjavangiks!

Teisest omapärasest juhtumist jutus
tatakse Laadoga põhjapoolselt rindelt.
Pärast lahingu lõppu jagati sõduritele
sooja suppi. Sabas seistes läks kompanii

da, terme wirn meestepükse, meestepesu,
moodi- ja laudlinu, hõbenuge ja -kahwleid,
3 sotoaparaati, mikroskoop, 20 kuldsõrmust,
igasuguseid wäärisehteid, nende hulgas wiie
wäärtus tõuseb mitmele tuhandele kroonile.
Asjaosaline tabati, kuid politseiwöimud ei

pea soowitawaks tema nime esialgu awal»
dada.

Palgatüli Kiviõlis.
Töölisnõukogu poolt algata
misele kollektiivlepingu küsi
mus.

Kiwiõli tööliskonna poolt algatatud pal
pealik mööda ja seisatas hetkeks veidi
vestlema meestega. Kapten tundis iga kade tõstmise küsimuses ei nöi olewat wäl

Kõik teed kinni
tuisanud.
Nagu maanteede talitusest kuuleme,

on wiimase lumetuisu tagajärjel teed
enamikus kõik kinni tuisanud. Kuna
tuisk kestab, on ka lähematel päewa
del liiklemine raskendatud.

Sageli ulatub lennukite arv Soome tea jätkuvad siin-seal võitlused 1500 km
detel nelja sajani, isegi 450-ni.
pikkusel rindel. Siin on ilmnenud näh

jawaateid omawahelise kokkuleppe saawuta

Sagedased õhurünnakud on asetanud
Soome võimud sundevakueerimise teosta
mise ette, kuna teisiti ei suudeta tagada

teid, mis avavad silmad nägema muudki

sõdurit ja imestas seepärast ühe tundma
tu näo tekkimisest suppisappa.
—Kes sina oled? küsis kapten võõralt.

sioon, mis praktiliste näpunäidete hanki-

kuuma kohvi ning asetasid ta tulele lähe-

nelaste alahindamine oleks suur viga.

wötawad tööstuste kandejõudu, õlitoodete juba kahe kuu eest ja wiidi Holtenausse» kuft
hindu ja kaewandustes walitsewat elukulli» ta toimetati edasi Stettini.
dust. Lisaks palgaolude parandamise, nõu
dele on juure kerkimas uus nõudmine
kaubaliiklus Saksa ja Balti
kollektiiwleping, milline kaewandustes juba
riikide
vahel kir Ilustatud.
pikemat aega päewakorral olnud.

miseks, kuna töölisnõukogu teatawasti ot
süstas jääda oma esialgse nõudmise juure.

Aurik „Marta"
Mees seisis tummalt. Kui ta ka teisele Nagu nüüd käitise juhatuse poolt teatatakse,
kui üksnes sõda. Tuleb ette olukordi, küsimusele ei vastanud, asuti asja uuri ei kawatseta teha mingisuguseid järeleand
kus vaenlased muutuvad sõpradeks.
ma ning kõikide üllatuseks selgus, et su misi ja toetudes juba warem teatamaks
ei vabane veel.
elanike julgeolekut. Suures osas Lõuna
Nii jutustavad Soome lehed kahestpisabas seisja oli venelane! Ta olitehtud motiiwidele, lükatakse palgatõstmise
soome linnades on elanikud muutunud Soome sõdurist, kes sügavais Karjala riietunud langenud soomlaselt võetud nõudmine täies ulatuses tagasi.
Pärnu laewadeomanik A. Laane sai
uuesti „koopaelanikeks": sagedasti kor metsades olid eksinud oma väeosast ja valgesse kitlisse ja koos soomlastega
Tööstuse juhatuse poolt teatatakse ühe kaaperdatud auriku „Marta" kaptenilt
duvate õhurünnakute tõttu on nad sunni kaks päeva metsas ringi rännanud. Kui sammunud laagrisse ja rutanud supikat
tud ööd ja päevad viibima varjendeis. nad teisel Õhtul väsinult viskusid lõkke la sappa. Mees kuulutati kohe vangiks, põhjendu «na meel, et palkade tõstmine põ Stettinist kirja, milles wiimane teatab, et
Linnadest on sundtühjendamisele määra ääre end soojendama ja napist toidutaga kuid suppi lasti tal süüa veel vaba me lewkiwitoöstustes wöiks suuri raskusi teha auriku wabastamist pole meel seni niipea
teistele tööstustele, kes juba praegugi ei
tud Hango, Turu, Tammisaarl (meie varast nälga kustutasid, lähenes metsast hena.
wõistelda põlemkiwitööstuses makse» loota, kuigi asi pidi juba möödunud lau
teadetes esineb rootsikeelne nimetus: vaevalt jalul seisev kogu, kes tule valgu
Soomlaste esialgne suhtumine puna suuda
päewal priisikohtus ees olema.
sesse astudes osutus vene sõduriks. Mees väel astesse on muutunud. Rootsi vaba tawate palkadega.
Ekenäs) ja Riihimäki.
ühtlasi ehitatakse üha uusi kaitsevar tuikus väsimusest ja sõna lausumatult tahtlikega kaasa sõitnud oberst M. Ek Neile wäidetele käiwad aga risti wastu Aurik „Marta", mis oli puulaadungiga
jendeid. Rootsi majaomanike delegat istus tule ääre. Soomlased andsid mehele ström on oma jutuajamises öelnud, et ve tööliste esindajate seisukohad, kes aluseks teel Belgiasse, kaaperdati sakslaste poolt

Tuleohvri 226 kannatuspäeva.

Wiimaste kokkuwõtete järgi on Kiwiõli
kaewanduses kaewurite keskmised päewapal

gad 6 kr. 70 senti, mida tööstuse juhatus

Viimane Petseri tulikahju ohver lahkus haiglast.
Suurte maailmasündmuste tõttu
hakkab meie awalikkusele juba une
nema see ulatuslik õnnetus, mis Pet
seri elas üle möödunud aasta 24. mail
häwitawa tulikahju näol.
Ka Petseri elanikud ise hakkawad

mata jäänud. Haawad olid seewõrra
rasked, et arstid ei lootnud Hilda
Suija paranemist, kuid tugew orga
nism pidas siiski wastu. Terwelt 226
päewa pidi õnnetu haiglas wiibima,
enne kui ta lasti wälja kodusele ra
üle- saama raskustest, mis tuleõnnetus wile. Sellest ajast 4 kuud pidi haige
endaga kaasa tõi. Riigiwõimu ja selts lebama üleni mähistes, saamata teha
konna poolt suurejooneliselt läbiwii ühtki liigutust. Wäga piinarikkad olid
dud abistamine aitas uuesti jalule ümbersidumised, mida tuli ette wõtta
neid, kes ilma selleta oleksid sattunud 78 korda.
ülesaamatutesse raskustesse.
Et haige kannatusi pehmendada,
Kuid on üksikuid, kes wcel praegugi tarwitati sidemete lahtisulatamiseks
terawalt kannatawad tuleõnnetuse ta haawadelt sellekohaseid arstimeid,
gajärgede all, mitte niipalju aineliselt, mis aga alati ei õnnestunud ja tih
waid füüsiliselt. Nendest kõneldes mee tigi tulid kleepunud sidemed lihtsalt
nub kõigepealt Hilda Suija, kes alles lahti rebida.
Teadagi, mõjutasid need kannatused
neil päewil wõis lahkuda haiglast.
Hilda Suija, restoran „Kalewi" õnnetut wäga suuresti ka hingeliselt,
omaniku abikaasa,
eriti, kui arwesse wõtta wee! .seda, et
püüdes «uimasel silmapilgul päästa
kõrwalwoodites suri üksteise järele
11 tuleõnnetut.
oma asju, sai sealjuures raskeid
tulehaawu üle kogu keha.
Kõik see mõjus Hilda Suijale ru
Wäiksemate wigastustega pääses ai suwalt, kuid tugew elutahe sai kõigist
nult ta nägu, mida naine, sattudes kannatusist wõitu, kuigi oli silmapilke,
leekidesse, oli katnud kätega ja mär kus ta kaotas teadmuse ja ärgates ei
gade rätikutega. Riided aga wõtsid lootnud enam millelegi.
Petseri maahaigla arstid ja teeni
tuld ja seepärast polnud kogu kehal
ühtki kohta, mis oleks tulest puutu- jaskond tegid omalt poolt kõik mis

peab küllalt kõrgeks. Umbes samal tasemel

wõimalik kannatuste kergendamiseks.
Haige juures wiibisid raskematel päe
wadel wahetpidamata ka ta omaksed.
Hilda Suija rawimiskulud tõuse
wad kogusummas 1246 kroonile, mis
on lubatud wõtta abistamiskomitee

Ka edaspidiseks koduseks rawiks on

Kuna palgatülis omawahelise kokkuleppe

saawutamiseks pole wäljawaateid, läheb
asi wastawate asutuste lahendada.

Talu müüa

„Noor mets"

Hummuli wallas. Suurus: põldu 12 heki.,

Jan Adolf Hertzi näidend 4. waatuses. La heinamaad 7,5 hekt., hooned uued. Leheste
wastus Aug. Sunne. Lawapildid P. talu, Mtsre pk., Hummuli. L. Bachmann.
Raudwee.

Viljandis kolmap..
Harju
24. jaanuaril. Wõhmas neljapäewal, 25. talu

jaanuaril. Paides reedel, 26. jaan. Türil

laup., 27. jaair. Raplas pühap., 28. jaan.
Kundas teisip., 30. jaan. Kiwiõlis kolmap.,

31. jaan. Jõhwis neljap, 1. weebruaril.
Narmas reedel, 2. weebr. Kohtla-Järwel

m. Raiküla wallas Lubja-Sepa

rendile anda
Suurus 34 hkt. ühes tükis, põllumaad

transporte, mida tõendawad arwukad lae
wasaadetised Rootsi, Norra, Hollandi jne.
arwcl.

Peale selle konstateeritakse, et Saksa lae
was.õit on waatamata üldisele laewasõidu
kulude tõusule jäänud odawamaks kui evaHooletute riikide laewasõit.

mm

kasutada.

Praegu tunneb H. Suisa end weel
jõuetuna ning kodune rawi peab kest
ma weel nädalaid. Mitmed põletis
haawad pole weel lõplikult kinni kas
wanud ja wajawad hoolsat rawi.
Praegu ta suudab siiski juba oma
jalgel liikuda. Lõplikku paranemist on
loota aga alles järgmiseks sügiseks.

Teistest raskemalt kannatadasaanu
test, kes praegu weel wajawad kodust
rawi, oleks nimetada A. Zirkel ja
Jaan Pilt. Nende seisukord on aga
märksa kergem ja haiglast lahkusid nad
juba kuude eest.

Harju- ja Läänemaa elust.
Harju waldade ametnikele wajatakse 17.460
kr. teenistuswanusetasuks. Wanusetasu saa

jäid 32 wallasekretäri, 19 abi, 50 kantselci
ametnikku ta 131 muud nimetatawat walla
teenijat.

Harju maamai itsu ses on Malminud kok
kuivõte selle kohta, kui palju nõuaks kulu

MattaMalitsuste ametnikele ja nimetataMaile teenijaile teenistuswauusetasu maks

mine, nagu see on kawatsusel kehtima
panna.

Nagu kokkuivõttest nähtub, on Harjumaa
Maldades praegu ametis 82 wallasekreläri,

kes saamad kogusummas aastas palka

Proua Suija näol on haiglast lah 46.980 kr. Neile teenistuswauusetasu
maksmine riigireenijatega ühistel alustel
kunud wiimane Petseri tuleohwer.
nõuaks aastas kulu 8.687,04 kr. Walla
sekretäri abisid on ametis 19, keS saawad

Müüjanna
leiab teenistust...

nistuswauusekasu makSinine nõuaks aastas

kulu 8.009,60 kr. Edasi on Maldades kant
seleiametnikke 50, kelle aastapalgaks on

86.204 kr. Neile teenistusmanusetasu

wõite saada. Saatke andmed enda isiku ja

maksmine nõuaks aastas kulu 2.910 kr. ning

postkast 130.

lõpuks on Maldades ametis ka 181 muud
nimetatumat teenijat, keS saawad aastas
palka 40.980,80 kr. ning kelledele teenis

tegewuse üle ühes aadressiga Tallinn,
Ahoi poisu, kus viibid?

tuswnnusetasu maksmine nõuaks kulu

Too õnne, armastust, mul jätkub üksi sust!

2.850,64 kr.
Seega nõuaks Harjumaa Muldade amet

Warbla P.-ag. Uue-Warbla pk. 16.

nikele ja teenijaile riigiteenijatega ühistel

„Siiwi 16", „Heili 18", „Wirwe 20".
lütarlaps maalt»

14 hkt.

alustel teenisniswanusetasu maksmine aa?tas kulu kogusummas 17.460 kr., millisest
summast langeb wallasekretäridele umbes
pool ning sekretäriabidele, kantselciametni

Lähemaid teateid saab kohapealt Rai ole waene wõi rikas, kuid kui oled aus, siis
tutwu 42-a. üksiku ärimehega abielu mõt
laupäewal, 3. weebr. Kadrinas pühapäewal, küla mõisa juures asumast kauplusest ja
tes. Waslaku ainult see, kellel tõsine soow. kele ja muudele nimetatawaile teenijaile
4. weebr. Tartus esmaspäewal, 5. weebr. Endla 41—8, Tallinnas.
kokku umbes teine pool.
Kirj. slt. „Tõsine soow".
Petseris kolmap., 7. weebr. Wõrus neljas.,

8. weebr. Walgas reedel, 9. weebruaril.
Etenduste algus kell 8 õhtul.

Müüa

Hambaarst

6?. R. Scheer.
Müüa

rehepeksugarnituur
26 tolli truml. Naftamootor „Russ" 15

6

hob.-jõudu, jahuweski sisseseade 2 paari
kiwidega ja muid põllutööriistu ja loomi.
.Järelmaks wõimalik. Kuiwajõe wald, Aru
iküla, Tõnuansu talu. M. Kerberg.

Majanduslikult kindlustatud intelligent
ne noormees soowib

Elan nüüd Tapal apteegi majas.

jalg-dekateerimise

abielluda

masin

waStawa preiliga maalt. Enesekirjelduse ja
fotoga kirjad Tartu „Postimehe" raamatu
kauplusse „Fair play".

ja suur tolmuimeja 110 w. mootoriga
AHP. Tel. 307-03, Narma mnt. 10—1.
Tallinn.

Vajame kaastöölisi
mõlemast soost, mitmesuguste alade peale.

Töötamine oma kodus ja kodukohas waba

del tundidel. Tööd on huwitawad ja ker
ged, millistega igaüks toime saab. Soodus

Nus arstiiaoskond Harjumaale kinnitati.
Siseministri otsusega 18. skp. on kinnita
tud Harju maawalitsuse hiljutine otsus uue
terwishoiuarsti jaoskonna asutamise asjus
Paldiskisse. Arsti asukoht tuleb aga maa
walitsusel esitada Meel Harjumaa Matta
ia linnawanemate täiskogule heakskiitmiseks.

Aadress:

Woldemar Sander lahkub lähemal ajal

Haapsalust, kuna ta on määratud sotsiaal
ministeeriumi poolt Tahewa lastesanatoo

riumi juhatajaks. Sellega on Haapsalu

maahaiglasse jäänud ainult üks arst, keS
oma ülesandeid täidab maa-arsti ülesan
nete kõrwal. üldse ei wea Haapsalul wii
masel ajal arstidega, kuna koos sakslastega
lahkus arstide enamik, kelle asemele pole
aga uusi juuretulejaid.

Lihulas awati rahwamaja.
Lihulas toimus kohaliku kvabatahtliku
tuletõrjeühingu rahMamaja awamine suu
rema pidulikkusega. Onnistamistalituse pida

sid õpetaja Luuberg ja preester Pärli. Ak
iuseköne pidas haridusministeeriumi waba
haridustöö nõunik A. Leinjärm.
Kriminaalpolitsei tabas wargapoist.

Haapsalu kriminaalpolitseil õnnestus
selgitada, et möödunud aastal Läänemaal
jalgratta-, ja muid wargusi toime pannud
wargapoisiks on Tallinna kesktvanglas kin
niistuw Aleksander Kiwisaar. Waras pani
oma Margused toime Haapsalus, Kirblas ja
Märjamaal.
Hiiumaa ühendus mandriga juhuslikku
laadi.

Talwised liiklemisraskused Hiiumaa ja

Haapsalu Mahel on olnud juba aastaid
päewakorras. Mõni aasta tagasi püüdis

G. Sergo ja Ko laewakontor asja lähen

dada mootorsaani töölerakendamisega. Saan

ehitati Malmiski, kui siis selgus, et muut
likud jääolud teemad sedalaadi sõidu häda
ohtlikuks ja raskeks. Möödunud aastal ta
heti üle wäina buss käima panna, milleks
aga Mastawat liiniluba ei saadud. Tänawu
toimub reisijatewedu juhuslike hobustega ja
sõit kestab neli tundi. Reisijal peawad endal
olema külma reisi jaoks rasked reisikasukad

ja Maibad. Sõiduhind inimeselt kõigub
4—5 krooni Mahel, kuna suwel sama ots
maksab ainult 1 krooni. Hiidlased näeksid

diskis ka wäljawaateid jaoskonna termis

heameelega, et talweks sisse seataks mand
riga kindel posthobuste ühendus posthobus

maawalitsusele teatamaks teeb, olewat Pal
hoiuarstile korteri saamiseks.
Laeste-Koknta weeühing teeb laenu.

Lacste-Kvkuta weeühiugu erakorralisel
peakoosolekul Järwakandi wattas Krahwi

Müüa jõeäärne

paa6imootor

Maahaigla juhataja lahkud.
Lääne maahaigla kauaaegne juhataja dr.

Nagu Paldiski linnawalitsus Harju

kõrwaltöõks ja mitmeks aastaks. Teenib talus ettekantud üleMaatest selgus, et pool
1,5—4 kr. päewas wõi ka kindel kuutasu. ühingu kawas olnud mullatöödest on juba
Haridus ega wanus pole tähtis. Nõudke teostatud. Mulla- ja loodimistõöde vest
väiketalu,
Müüa kiiresti, juhuslikult, korras wähe
maksuta lähemaid teateid aadr.: E. Õun, on weeühing seni wälja maksnud 3785 kr.
Tööde jätkamiseks otsustas peakoosolek
pruugitud 3-hob.-jõuline
suurus 10 ha. Teat. saab Wello Pohlakilt, Uniküla pk. Tõlliste.
paluda Eesti Maapangast laenu 4500 kr.
Mõisamaa k. Rakke.
Nimi:
Muhu wallas, Nõmmkülas. A. Tammik.

täieulatuslik tegewus ka pärast sõja algust
tagatiseks selle kohta, et suudetakse säili
tada kaubaliiklust Põhja- ja Balti riikidega.

nii enne kui pärast ka rahwuswahelisi

KAWE

lubatud abistamiskomitee summasid

lasuta raamatu

ringreis

Berliin, 24. jaan.
ETA. (DRB.) Saksa yrajandusnädala

Samal ajal aga teostad Saksa laewasõit

kogusummas palka 19.422 kr. Neile tee

Eesti Draamateatri

võimas.

on ta Kohtla-Järwe Käwa kaewanduse ja leht „Vierjahresplan" toob ülewaate Saksa
meresõidust möödunud aastal. Põhja- ja
Küttejõu kaewurite palgad.
Läänemerel on Saksa kaubalaewastiku

kanda.

Ainuüksi sidumismaterjali on rawiaja
kestel tarwitatud 702 krooni eest.

Saksa kaubalaevastik endiselt teg»

suuruses. Laen kawatsetakse kohe tasuda,
kui loodetaw riiklik toetus on kätte saadud.

tejaamaga. mis Möimaldaks ühendust kor
rapärastada. Teiseks Malusaks küsimuseks
hiidlastele on reisijatekodu puudumine Hei
termaal. Reisijatel, kes hommikuti koguneMad kniidimehi ootama, pole kuskil 'leida
külma Marju.

juttude ja kodude nädalaleht

Suurendati toetust töölis

"Soome silk" oma vetest.

korterite ehitamiseks maale.

I miljon kg räimi kevadisest püügist soola. —Asutatakse kalurite kooperatiiv-ühmgute kesk
ühing „Kalakeskus".

MftUkud toetused pSllumajandusele vähenevad Üldiselt 390.000 krooni võrra. Väejuht
. . ?aovamisoks 256.000 kr., masinate ostmiseks 50.000 kr. ja iööliskorieriie ehi
vanuseks 110.000 kr. Vähendati krediite piimasaaduste ekspordi soodustamiseks.
Uue riigi eelarwe-ettepaneku awaldami
Põllumajanduse mehhaniseerimise soo ses ühes talus. Preemiate waral tahetakse
on nüüd selgunud ka lähemalt need dustamiseks antakse eelmise aasta eeskujul
kindlustada tööliste püsimist maal. Põllu
rahasummad, mis järgnewal eelarweaastal
50.000 krooni. Kuna on karta põllutööliste tööliste elukorterite ehitamiseks määratud
kulutatakse põllumajanduse korraldamiseks

. puuduse suurenemist, siis tahetakse senisest

toetusi on tänawuseks aastaks suurendatud

ja talupidajate olukorra Parandamiseks. rohkemal määral arendada põllumajanduse 60.000 krooni wõrra. üldse kulutab riik

Pöllutööministeeriumi kulutused on nähtud mehhaniseerimist. Põllutööministeerium ka uute tööliskorterite püstitamiseks uue eel
ette Väiksematena 390.000 krooni mõrra. watseb talupidajatele
arme järgi 110.000 krooni. Selle summaga
Kärpimist wõeti ette peamiselt wõi ja ka
masinate ja riistade ostude puhul toe
püstitatakse asundusameti poolt maale eel
namunade hindade kindlustamise krediiti
tusona anda 35 prots. ostuhinnast.
olewal suwel 65—75 tööliskorterit ja jaga
des. Piimasaaduste ekspordi kindlustamiseks Enamus toetustest tahetakse anda traktorite takse lasterikastele töölisperedele. Uudse al
on ette nähtud ainult 100.000 krooni täna ja nende juure kuuluwate atrade, kultiwaa
gatusena on ette nähtud preemiad põl
wuse 1,3 miljoni krooni asemel. Majandus torite ja randaalide soetamiseks.
lupidajatele, kes omal algatusel ehi
ministeeriumi andmetel on eeldusi, et wõi
Põllutööliste premeerimine tawad põllutöölistele elukorteri wõi töölis

Sõda raskendab soolakala sissevedu.
1940.-41. a. riigieelanve ettepanekusse on

des täime soolamist suuremas ulatuses, frrt

põllutööministeeriumi osas wõetud 15.000
krooni räimeturu kõrvaldamiseks.

tööd juba käimas, kuna müügihooajanr, mrs

Eelmise aasta eeskujul kasutatakse see kre

biit räimepüügi kewadrsol hooajal
preemiate maksmiseks räime foolami
selt, wärsle räime laialiweott sa räime
töötlemiselt kalajahuks,

mis juba läinud aastal räime realiseerimi
sel andis soodsaid tulemusi.

Siseturu Varustamisel langeb wdumai
sale soolakalale käesolewal aastal palju suu
vem ülesanne kui tawaliselt, kuna wõib ar
mata, et

sõjategewuse puhul jääb ära soolasilgu

sissewedu,
müügiks läheb korda sõlmida uusi lepin jätkub ka edaspidi riiklike toetuste waral. elamu. Selleks kulutatakse eelmainitud toe
guid ja saawutada meile wastuwõetawaid Uues eelarwes on selleks ette nähtud 25.000 tussummast 10.000 krooni.
nagu ka heeringaimport ei saa tulla enam
alla eelmiste aastate ulatuses.
hindu, mis kindlustawad tootjatele sobima krooni. Seega wõimaldub põllutöölisi pre
Metsamajanduse arendami kõne
Soolasilku on meil aastas Väljast sisse
tasu. Sellega jääks ära riiklik juuremaks meerida umbes samas ulatuses kui mullu.
seks on määratud 650.000 krooni, mil
ümmarguselt 1 miljon kilo ja hse
wõile. Wöi kindlustatud hind mää Preemiad antakse töölistele, kes pikemat lest kulutatakse metsateenijate uudispalga toodud
ringaid 6 milj. kg. See soolakala kogus tu
ratakse ka edaspidi kindlaks, kusjuures juh aega tegelnud põllutööga ja sellest enamu- maade ülesharimiseks 7500 krooni.
leb püüda Võimaluste piires katta kodu
tümate puudujääkide katteks tegeliku ja
maise kalaga soolasilgu ja tursakalaga.

kindlustatud wõihinna wahel kulutataksegi
määratud summa.

1939. a. väljaveo ülekaal

Kanamunade hinna kindlusta
miseks on määratud uude eelarwesse samu

ti 100.000 krooni. Kuna wälismaa! praegu
on kõrged munahinnad, siis loodetakse mai
nitud summaga katta juuremaksu tarwidusi
kindlustatud munahindadele. Nõukogude
Liidu baaside alla Võõrandatud maade ja

Riigi statistika keskbürool malmis üle

uue eelarwe-ettepaneku kohaselt 300.000

Väliskaubanduse läbikäik läinud aastal
kujunes 219,6 milj. kroonile eelmise aasta
211,2 milj. krooni wastu. Wäljawedu suu
renes 103,9 milj. kroonilt 118,2 milj. kroo

seks ja korrashoidmiseks on ette nähtud
06.000 krooni. Lisaks sellele antakse maa

tulunduskapitalist weejuhtmete

kui neid seni on tegelikult ära kasu
tatud.

Suurim väliskaubandusbilansi aktiivsus iseseisvusaja kestel.
maade läinud aasta Väliskaubanduse tule

üldiste weejuhtmete kaewami

jaoks soolatud kujul igal juhul palju suure
maid Võimalusi,

17 milj. krooni.

päraldiste eest tasumaksmiseks kulutatakse
krooni.

Kewadine räimepüük, 'mis toodab umbes
poole kogu meie aastasest räimetoodangust,
pakub räime alalhoidmiseks püügimacse aja

mustest.

nile, kuna sissewedu langes samal ajal

107,2 milj. kroonilt 101,4 milj kroonile.
Väliskaubandusbilanss kujunes 16,9

kaewamiseks tulewal aastal esmakordselt
milj. krooni mõrra aktiiwjeks
190.000 kri. Käesolewas eelarwes oli riik eelmise aasta 3,3 miljoni krooniga passiiw
likke toetusi weejuhtmetele ette näh se bilansi wastu. Läinud aasta wäljaweo

üldse antakse põllutöökojale riiklik
ku toetust 600.000 krooni. Kalandus
kojale on tulemaks aastaks määratud toe
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sinust."

Kuid Jwan ei ewinud nii kalki südant
kui En-lan. Ta ütles leebelt: „Wana
ema, ma ei unusta sind."
Wana naine uuris J-wani ja sirutas
siis kondise käe tema poole:

„Las, ma puudutan su käsi, J-wan."
J-wan täitis wanaema soowi.
„Nii soojad pehmed noored
käed," pomises ta.

Talle ei meeldinud wanaema käepigisWS, kuid ta mõtles: ta on wana ja üksi,
las' ta tunda weidikegi rõõmu, ta elupäi
ke woereb warsti..."
„Sa ei taha ometi, et suren?" sosistas
wanaema.

„Ei," wastas J-wan. Kuigi talle oli

sellest soolata, et siseturu Vajadust soolast!»
gule sõjaeelse tarwituse ulatuses katta.

Siseministeeriumile esitati eile registree
rimiseks kalurite kooperatiiwühingute kesk
ühingu „Kalakeskus" põhikiri. „Kalakeskuse"

ülesandeiks Põhikirja kohaselt on kala ja
kalasaaduste turustamine, ekspordi korral
damine ja kala töötlemine, peale selle ka
lapüügiks, kala töötlemiseks ja turustaani
foks majolii. tarbeainete ja kaupade ostu
müüga korraldamine ja nende walmistami
ne. „ Kalake sk uje " põhikirjale on asutajate

na alla kirjutanud Pärnu kalurite selts

„Jahta", Neeme, Kaberneeme, Turboneeme
ja Wiinistu kalurite kooperatiiwid.
Uue eksporttsentraalma
„Kalakeskus" kawatsetakse rakendada te

gewusse juba lähemal ajal.

Eksporttegcwuse kõrwal kau

du kawatsetakse hakata arendama ka siseturu

Varustamist soolakalaga ja kalakonserwide

landuskoda kawatsebki organiseerida randa-

wakmrstamist.

6 lehma ja 3 hobust

laudaga.

loomade ja toit- ning maitseainete sissewe

Kuigi ümbruskonna elanikud ja tuletõrje
ruttasid kustutamistöödele, ei suudetud
päästa loomi põlemast hoonest.

L. a. detsembris lõppes kaubawahetus
Välismaaga 3,1 milj krooni suuruse wälja

tasandas häält: „Kuidas on lugu selle
tütarlapsega? Uks sõna praegusel kriiti
lisel ajal ja oleme kadunud."
„Mul pole olnud juhust —" algas
J-wan.
„Sa pead temaga kõnelema —" ütles
En-!an rõhuga. „Mis õigus on sul meie
eluga riskeerida?"
Ta jättis J-wani üksinda.
J-wanil ei jäänud muud üle kui ooda
ta päewa, mil õhk muutus kewadiselt
wärskeks ja kosutamaks. Looduse ärka
mise aja! oli raske sundida end ootami
sele. J-wan astus majja. Wanaema kut
sus teda enda juure.
„Mis on, wanaema?" küsis ta.
„Kus sa olid?" päris wanaema, nagu
oleks ta praegu ärganud oopiumiuimast.
„Koolis," wastas J-wan.
„Wanaema köhatas ja ütles kaeblikult:
„Ah, kui walusad on mu kondid!
Päew-päewaga muutuwad mu liikmed
kangemaks. Keegi ei hooli minust. Mis
kasu on mul poegadest pojapoegadest?
Sul on ükskõik, kas olen elus wõi sur
nud."
Samas wilksatas noormehe peas mõ
te: „En-lan wõiks naerda ja ütelda sii
ralt: „Sul on õigus —me ei hoolt

Kewadise püügi toodang kõigub 4 milj. kg
ümber ümmarguselt mee rand tuleks sits

kõigi kolme tähtsama rühma järgi. Elus

milj. kroonile.

iveo ülekaaluga. Sissewedu langes 7,5 milj.
kroonilt 7,1 milj. kroonile, wäljuwedu tõusis

9,4 milj kroonilt 10,3 milj. kr., peamiselt
elusloomade ja karjasaaduste arwel.
Sisseweetud kaupadest langes kõige enam

loor- ja poolwalmisainete import, millega
praeguses sõjaolukorras on raskusi.

Nr. 10

Maa Hääle" jutulisa.

lusi umbes 1 miljoni kilo soomtala

ulatuses.

süttis ja põles maha Marie Kiutrandi Keldi tema omaste kahju on 1500 krooni.
talu elamu, mis oli ühise katuse all looma

elusloomade ja toit- ning maitseainete ojas.

tust 37.000 krooni ja maatööliste ning milj. kroonilt 54,3 milj. kroonile (11,3
wäikemaapidajate kojale 17.000 tr. protj.) ja toor- ning poolwalmisainete wäl

Kui wõtta arrnesse, et soola silgu sissetve
du wäljast jääb ära, wõiks meil leiduda
oma soolatud räimele mahutuswmma

wälisturgudele 18,9 milj. krooni Väärtuses
eelmise aasta 20,1 milj. krooni wastu, see
ga 5,6 prots. wähem.
Sisseweos wõis märgata pidurdumis
tunnuseid juba 1939. a. algul,
kuigi wõrdlemist tagasihoidlikus ulatuses,
kuid aasta wiima sel weerandil sisseweo wä
henemine oli ulatuslikum. Võrreldes 1938.
a. osutas kaupade sissewedu tagasiminekut

eeskätt toor- ja poolwalmisainete kui ka

Vastupidi eelmistele aastatele osutas wäl
jawedu walmissaaduste osas mõõdukat ta
gasiminekut, jäädes umbes 1 miljoni kroo
ni wõrra wäiksemaks km eelmisel aastal.
Võrreldes 1938. a. kaswas elusloomade
ja toit- ning maitseainete wäljamedu 18.6

algab mais, on meÄ waid mõni kim aega-

Eelseiswa kewadise suurpüugi hooajal ka

jawedu 35,3 tn il j. kroonilt 45 milj. kroo
nile (27,3 prots.). Valmissaadusi müüdi

ligi 17 mil; krooni suuruses on du langes 12,2 milj. kroonilt 10,1 milj.
tud 250.000 krooni. Kuna aga lisatoe ülekaal
suurim, mis meil kogu iseselswusaja kestel kroonile (17,3 Prots.), toor- ja poolwalmis
tus tuli juure maatulunduskapitalist, olnud.
ainete sissewedu 27,4 milj. kroonilt 25,3
siis wõiwad maakuiwendustöõd tule
Wöljawedu on wõrreldes 1938. aas milj. kroonile (7,4 Prots.) ja walmissaa
taga mitmel alal suurenenud,
duste sissewedu 67,3 milj. kroonilt 64,9
wal aastal jatkuda umbes samas ula
tuses. Põllutöökojale toetust on uues eel
arwes suurendatud 50.000 krooni mõrra,
mis tingitud koja tegemuse laienemisest,

sge siiamaani on sündinud. Selleks on sel

täiesti ükskõik, kas wanaema elab wõi
sureb. Oleks loomulik, mõtles ta, kui wa
nad kaowad, andes ruumi noorematele.
Mõteldes surmale tõmbas ta käe wa
naema pihust.

„Pean minelya õppima, wanaema,"
ütles ta, kuna oopiumilõhn mattis ta
hinge.

Uksel kohtas ta Peonyt, kes tõi wa
naemale kandikuga toitu.
„Peony, tulge täna õhtul minu tup
pa, pean teiega kõnelema."
Tütarlaps noogutas ja astus edasi.
*

J-wan ütles: „Muidugi teadsin, et
te ei lähe temaga kohtama."
Peony kohendas J-wani woodit. Ta
rullis kokku päewase woodikatte ja sopu
tas Patju, siis wõttis ta laekast sulge
dest tolmuharja ja pühkis laualt tolmu.
„Kas ütlesite talle, et ma ei tule?" kü
sis ta tööd jätkates.
„Jah," wastas J-wan. Ta laskus mu
gawasse wõõramaa tugitooli. Majas
olid'kõik esemed peale woodite wälismaa

päritoluga. Wanaisa magas wanamoeli
ses hiina woodis. Talle ei meeldinud
sulgmadrats ja wetruw woodipõhi.
„Ei, ma ei ütle kellelegi, mis kuul
sin," lausus Peony. „Kuid wõiksin teda
siiski kohata."

J-wan waatas teda suuril silmil. Ta
suunurgad tõmbusid wirilale naerule ja
silmis helkis pettumus.
„Miks?" küsis ta.
# „OH, ses'," ütles ta kiirelt tolmulapiga
liikudes, „ ... wr'b-olla on ta huwitaw.
Tahan oma silmaga näha rewolutsiooni
tulekut wõib-olla wõtan ka sellest osa,
et juhtuks midagi uut. Sest siin majas
on mu elu wäga üheta, üline."
J-wan tundis südames imelikku sega
dust. Peony on tütarlaps, Ls kuulub
nende perekonda— ta ei tohi wõõra me
hega kohtama minna. Sellega rikuks ta
maja traditsiooni. Ja siiski see oli

tuleohvriks.
Saaremaal põles maha taluelamu.
Saaremaal Pöide wallas Wälta külas kahe tütre ja wäimehega. Marie Õuna ja
Sigaretiots maksis
5000 krooni.

Esmaspäewa õhtul kella 19 aial sütti?
Lauta põles sisse 6 lehma, 3 hobust,
2 siga ja 6 kana. Taluomanik» Marie Kiut Tartus Wõidu tän. nr. 11 Hüpoteegipanga
majas asum dr. K. G r i i n i korter. Dr. K.
randi kahju on 5680 krooni, millest hoone
Griini kabineti sisseseade häwis tules täie
wäärtus teeb 3500 krooni. Elumaja ja laut likult, samuti häwisid kõik dokumendid, mi
olid walla ühistegelises tule wastu kind da korteriomanik hoidis kirjutuslaua sahtlis.
lustamise seltsis kindlustatud 2500 trooni Kogukahju on 5000 krooni.
Arwatakse, et tuli pääses lahti hõõguwast
eest, tuna üks hobune ja lehm olid tule

sigaretiotsast. mis oli wisatud paberikorwi.

wastu kindlustatud 187 krooni eest.

Talu muu wallaswara kuulus rentnikule

Marie Õunale, kes talu pidas koos oma
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Dr. K. Griin oli ise läinud pooleks tunniks
..Ateena" kohwikusse ja selle aja jooksul oli
sigaretiots Pannud korteri põlema.

„M oa HäSke" jutulisa.

ometi traditsioon, mille wastu nad wõit
lesid? Tulewiku hetked libisesid ta silme
eest mööda Km siin majas puhkeb rewo
lutsioon, kas on ta nii tugew, et suudab
oma kätt tagasi hoida? Ta kõhkles.
. „Utlen homme En-lanile, et eksisin,"
kinnitas ta endamisi. „En-lan nimetab
kellaaja ja määrab koha."
„Miks mitte siin?" küsis Peony.
„Miks ei wõiks teie kaaswõitnja siia tul
la. Miks ei wõiks ma teile teed serwee
rida? Kas pole see minu amet?"
J-wan waikis. En-lan siia! Ta pol
nud kunagi sellele mõtelnud, et ta wõiks
kedagi siia kutsuda. Kord saatis teda
Peng Liu, kuid ainult wärawani. Tuppa
ta teda ei kutsunud. Sellest päewast Pen
Liu wihkas teda. Neel polnud midagi
ühist. Peng Oiule tähendas see palju.
Ta kujutas, kuidas tema sõbrad En-la
niga eesotsas hoiduwad temast eemale!
Kas waese mehe poeg pole wõrdne rikka
le? Talle meenus wend J-ko.
J-kolt oli saabunud kiri teatega, et ta
ei olewat kannatanud merd ja olewat
maandunud Bombays. Ta palus isalt
luba jääda Bombaysse. Kuid isa saatis
telegrammi: „Sõida Saksamaale. Raha
saatsin ette." Nii J-ko läks sinna, kus
teda raha ees ootas. J-wanile meenus
taas Peng Liu —ja ta wõrdles teda
oma wennaga. Neil oli midagi ühist.
Ta mõtteid katkestas Peony.
„Te ei ütelnud mulle, kas En-lan on
tore poiss?"
„Ma ei tea," kõlas J-wani wastus.
Samas kahetses ta, et oli kõnelnud oma
sõbrast Peonyle.

„Hüwa, kuid ma weendun ju ise,"
lausus tütarlaps.
Peony wäljus kambrist lõbusalt oma
ette laulu ümisedes. J-wanil oli raske
taluda tütarlapse kummalist käitumist.
„Jah, ta ei mõtle üldse rewolutstoonile,
waid hoopis muule!"
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Järgmisel päewal teatas ta En-lanile
Peony nõusolekust.

En-lani süda oli täis põnewat uudis
hituu, kuid ta ülalpidamine ei reetnud
seda.

„Siiski, ta pole loll," ütles ta naer
des..„Ma pole iialgi näinud sõuka maja
sisemust. Ja pärast rewolutsiooni pole
neid enam olemas." Ta kordas uuesti:
„Nii kohtan sind kell neli wärawa suu
res. Nagn tütarlaps ütles, kooliwenna
külaskäik ei ärata mingit tähelepanu.
Wäga waimukas mõte orjatüdru
kult." Ta sulges raamatu. „Nii lõpe
tasin!" Ta läks trepist alla halli.
*

Kogu päewa tundis J-wan end eba
mugawasti. Nüüd, mil aeg nihkus kella
neljale lähemale, muutus ta süda weelgi
rahutumaks. En-lani tumedad silmad
maalasid uudishimulikult mr. Wu maja.
En-lan oli selga tõmmanud puhta kooli
wormi, oli kamminud juuksed harjaga
siledaks ja pistnud puhta taskurätiku
taskusse. Ta kuuehõlmade wahelt wilksa
tas sinine särk, mis näis äsja triikraua
alt tulnuna. En-lani wälimus ei jätnud
midagi soowida.

Wälisuksest sisse astudes jäi ta peatu
ma ja waatas punasele plüüshwaibale.
„Kas pean sellele astuma..küsis
ta.

J-wan naeris. „See osutub paratama
tuks." J-wan närwitses. Ta kartis En
lani, sest kes teab millise arwamise ta te
ma kodust saab.

„Kui minul oleks säärane waip, kasuLaksin seda magamiseks," ütles En-lan
waibale astudes.

J-wan oli hommikul Peonyt palunud
selle eest hoolitseda, et wanaema teda en

da juure ei kutsuks. . .
Peony korraldas täpselt kuidas kästi.
Wanaema kambris oli kõik waikne. Ta
magas oopiumiuimas. Wastik lõhn tun
gis igale poole. En-lan aewastas.

Juriidiline
nõuanne.

Head nõu

Vandeadvokaat H. Maandk Si
guSteaduSlitte nõuandeid „Maa
Hääle" lugejaile.

lugejale.
WastuS lugejale S. J.

kokku ka kinnistvara kasutamise jagamises,
s. 0., et iga omanik kasutab üht osa.
Säärasel korral peab olema kokkulepe ka
tulude kohta.

soolaga, et sool jääks kuiwalt peale ja

Kui olite kokku leppinud, et iga omanik

On wõimalik saada ka heledama wärwuse
ga nähku. Naha ümbertöötamise wabrikuid
on tväga palju üle maa, allpool nimetame
mõned: Rakweres nahatööstus Somelar ja

Johanson Nartva tän. 29; Tartus na
hawabrik A. Pääsuke, Aleksandri tän. 7;

Tallinnas J. Oinase karusnahkade par
kimise ja wärwimise tööstuse kontor asub
Wene tän. 3, nahaparkimiswabrik „Linda"

Pärnu mnt. 132. ~Arko" Jaama tän. 3,
„Partve" Liiwalaia tän. 84 ja p. t.
Täislvereliste kui ka segawereliste kodu

jäneste nähku ostab Eesti Karusnahaeks
portühing Tallinnas.
Wasttts lugejale nr. 76.864,

Tallinnas annab bajaani- ja akordioni
tunde Robert Salong. Küsitud raamatuid
meil ilmunud ei ole.

M»stus lugejale nr. 50.579.
Oleme kord utvalt juba käsitanud küsimust,

teil õigus õdede käest nõuda nende kulude

kasvatajal hoolega pidada silmas ülalmai
uitud tunnuseid, millised niisuguse! korral
on maemalt märgatawad. Mida rvswase
mad sead, seda waiksemalt amaldumad ha

rilikult innu tunnused. Sigade innu inten
siiwsus oleneb nende tõust ja pidamisetingi

mustest, s. o. söötmisest ja liikumismõiina
Käsitöö edeneb hoopis hõlpsamini ja cm
palju huwitawam, kui käsil on omapärase

lustest wabas õhus. Ind tuleb sigadel es
maikordselt umbes 4—5 kuu manad uses. Ta

tasumist, mida teie olete teinud hoonete mustri kudumine. Nagu ülaltoodud jo o kestab harilikult üks-kaks päewa. Kui siga
wäärtuse säilitamiseks. Kuid jookswate n i se st näib, esinewad jaki kaunistusmust
remontide eest, mida olete oma tarwiduseks
teinud, meie avwates teie nõuda ei saa.

Lugeja nr. 43.703. Kui lepingus ei ole
keeldu rentniku wõtmiseks, siis praegune
koha omanik ei kaota kuidagi oma õigust
sellele kohale. Teil ei ole mingit alust se
da kohta endale nõuda, sest teie kasutate

seda kohta rendilepingu alusel ja rendi
leping ei anna mingit omandusöigust.
Kui tahate maad saada, siis soowitame

märkige eriliselt ära, et teil on põlluma

miselt lasterohketele perekondadele.

Lugeja nr. 51.739. Piirimärkide pai

galt nihutamine on seadusega keelatud ja
selle sooritajat wõib wõtta kohtulikule was

mingisuguse karistusega, mis ei wöimalda
riigiteenistusse astumist, 4) wallawalitsu
selt wõi politseijaoskonnast saadaw ~Teatel

tamine on toimunud tahtlikult.

tutusele. Kuid kriminaalsüütegu on see
ne, ja et ta ei ole kohtu poolt karistatud ainult säärasel korral, kui koha pealt nihu

rina südamekujutused need kindlasti

jääb paaritamata, siis ta kordub umbes iga

tähendab üht parempoolset silmkudet, kuna
punktidega märgitud südamed kootakse pa

duši ja sugumõimet, tuleb suguemiseid sööta

Sa ning kõrge kaeluse juure seotakse heegel
atud nöörseos.

suudaksite painama id mõtteid kõrmale zatla

ning peas ruumi anda harilikule, lgapae
wasele, mitte ärritamale mõtteatnele. Pa

rem meel, kui jätate niisugused motlemtsed

test, kanarbikust, piparmündist jne. Oa
kohmi ei tohi teie juua, samuti ka anrte

üldiselt on ta sarnane Wõiksite

sea kaswatajal.

Emisel innu puudumisel wõib suguelu
amaldusi ergutada kantariidi pulbri mõi

määrida liigendeid „ba ume "psalmiaa. Joo
ge pajtikooreteed. Kui liigendid Pole tursu

tinktuurj andmisega. Täiskaswanuile wõib

Wõimlemine katkestage ajutiselt.

aega üks päew pärast innu esimeste tunde

Lugeja nr. 33244. Kriminaalasjus al

märkide ilmsikstulemist.

gab aegumine sellest silmapilgust peale, mil

Paaritamine sündigu ruumikas aias wõi

asi on kohtu wõi prokuröri poolt lõplikult

nud selle peale enam esitada edasikaebust.

korras. Hea ta pole, tui teid wahel taba

wad segased mõtted. Peate katsuma mo
belda selgete asjade üle. Nhpaliu ene>e«
walilsemist tuleb teil eneses kaswatada, et

nud, fiis ei ole waja suuremat rawi.
99Maa Hääl"
limad kolm korda nädalas.

tarbekorral paar päewa.
Parajaks paaritamise momendiks peetakse

nud, mitte koha kasutaja, kes kasutab kohta
pärast kiwide nihutamist.

riumist saite stl eitawa tvastuse?

Jätke aluseta mõte, nagu olek- teie lurr
„teistpidi" kui teistel inimestel. Kiri utate,
et tunnete enda maimul midagi nnga ote«
wat. Näib, et päris waimuhaigusega pme
siiski tegemist. Harilikult waimuhatged on
ikka avwamisel, et nende juures on korr

anda 0,1—0,2 grammi pulbrina mõi üks
gramm tinktuurina paar korda päemas,

tähtis on isik, kes selle on ümber paiguta

otsustatud ja edasikaebuse tähtaeg on möö

walutamat kohta katsuma, sus kaega. p

mõõdukalt ja mõimaldada neil palju wärs alkoholi sisaldawaid jooke. Et öösel saatsite
paremini magada, jooge õhtul teed palder
ke õhu käes liikumist.
janisuurtest ja humalatest (esialgu huma
Liig rammusalt peetud suguemis ei too laid mitte palju juure lisada).
wardal üle lugeda, sest fee hõlbustab meel kunagi nii tugemata põrsaid kui mõõdukalt
Liigendid naksuvad.
gi tööd ja annab hiljem ühenduskohtadel
söödetud siga. Ka taob raswane siga pal
korrapärase mustri kooskõla.
Vastuseks lugejale nr. 71.548.
ju mähem Põrsaid kui lahjawõitu. Seda tu
See natsumine liigendes pole mingi oht
Jakk kinnitatakse eest tumedate nööpideleb pidada eriti silmas puhta inglise tõugu lik wiga. Harilikult tuleb ta külmetamisest,

konstaablit koostada protokoll.
Rentnikul ei ole selles asjas tegemist, sest

Vastus lugejale nr. 28.253
Wenemaa on suur ja lai. Küsitatv küll,
kas leiate sealt oma poja. Wälisministee

katted teie ümber on amult ettekuiutus,
tõelikult midagi säärast m Poile
on aina ettekujutus see, kiu lähete mõnda

hempidiste silmustega. Iga mustri (süda
me) kudumisel on wajalik 16 silma. Enne
mustri rakendamist on soowitaw silmad

teil esitada naabri wastu kaebus. Kaebuse
wõite esitada otseselt kohtusse wõi paluda

hariduse.

tingitud rahutu olek, südameÄ-oPprmmel

hawasti magamine. Hmgelme taakaal
kipub teil ka Pisut kõikuma Olete- « ig
kindel, et kõik need imelt ub mijub Kt

üldse ära. Sellepärast peaksite hoiduma
wallutawad ka meie südameid, nii et wõ 3 nädala järele, seni kuni saab sugutatud, üksildusest, teiste seltsis wiibides ei jaa
tame willase (jämedama) lõnga ja raken millega ühes kaob ka innu kadumine. Pu teie süweneda liigsetesse mõtlemistes>e.
dame sõrmed tööle. Pikema jaki puhul ku
Öine higistamine wõib tingitud olla
lub umbes 450—500 grammi willast lõnga hast inglise tõugu suguemiswl on hädaoht „tusadesi", olete ju 49 aastat mana, selles
lik lasta mõõda innu aeg ilma paaritamata, eas on harilikult murdeaeg.
ja paar jämedamaid kudumiswardaid.
Esitatud südamete-muster ei tekita kudu sest nad wõiwad kaotada seejuures suguwõi
Wiibige palju wärskes õhus. _ Weve .ja
misel raskusi, kuna töös esinewad ainult
närwide tugewamaks tegemiseks jooge tee
me ja ei jäägi enam tiineks.
parem- ja pahempoolsed silmused. Mustri
sid vaud rohust, maa sikatest, palderjantjuur
Et hoida alles loomulikke sugueluamal
skeem aitab seletustele kaasa. Iga ruuduke

Kui suudate seda tõendada, fiis tuleb

aastane ja omama k-klassilise algkooli

Rahutus ja südamekloppimine
Wastussks lugejale J. T.
Teie närmid ei ole korvas Sellest sus

ohtlikuks. Waikse innu korral tuleb sea dutamisel walu saab nagu hoogu luure.

sellele juhtima.

tõendaw dokument, 3) tunnistus politseilt,
et tvabataihtlik ei ole tvahi- ega waltvealu

WabaiÄhtlik peab olema wahemalt 17-

dM ja stis on «mis tige ja wõib muutuda
teistele loomadele ja ka inimestele häda

Igal juhul ei saa nemad nõuda üüri,

tvanust tõendaw dokument, 2) haridust

olemas.

awaldub rahutuses, emis jookseb edasi-ta
gaist, tehes urisemisetaolist häält, söögiisu
on wõihem wõi puudub hoopis, suu mahu
tab jne. Mõnikord ind amaldub wäga äge

mis on üle kümne aasta wana, sest see
nõudmine on aegunud. Kuid kohtulikul
arutlusel peate teie ise kohtu tähelepanu

janduslik inwentar juba olemas, samuti et
teil on rohkearwuline lastepere. Wiimane
on eriti tähtis, sest kohti antakse nüüd pea

eht". Paltves tuleb märkida, millal soo

Ind amaldub sigadel kahol kujul: ilmne
ehk tugew md ja wailkne ind. Ilmne ind.

nõudmine põhjendatud.

Iga kaasomanik on kohustatud kandma
tema osale wastawad kulud. Seetõttu on

Dr. med. A. Liini waswsed.

Vastuseks „Maa Hääle" lugejale nr. 52562.

kasutab oma osa, siis on see seaduspärane.

aga nõuandenurka.

tvite astuda teenistusse ja missugusesse
wäeossa. Küsitud tväeosad on Tallinnas

Loomaarst dr. oel A. Arraje
wastuseid „Maa HäSle" lugejailkmlsel puudub Ind ehk
otdmisaeg.

Nüüd kaasomanikud wõiwad ju teie käest
nõuda üüri tasumist, kuid nemad peawad
tõendama, et olete kohustatud hoonete ka
sutamise eest neile tasuma. Sellele wõib
esitada wastukaaluks, et praegune olukord,
kus teie ei ole tasunud üüri, on kestnud
tviisteist aastat, mille wastu kaasomanikud
ei ole waielnud, mille tõttu ei ole nende

pöörduda asundusameti poole. Palwes

Paltve esitage tvastatvale sõjawäering

Koduarst

Kootud jakk naisele.

Selle järele wõiwad omanikud leppida

mil wiisil toimida wabatahtlikuna sõjatväk
ke astumise puhul. Nähtawasti ei jälgi teie

konna staabi ülemale, lisades juure: 1)

Loomaarst
nSüdamed" vallutavad...

Lugeja nr. 25.298. Uhu kinniswara on
ühisomandus, siis selle kasutamine peab
toimuma kõigi omanike soowi kohaselt.

Et parkwedelikud nahale rohkem mõju
awaldaksid. tuleb nahk puhastada üleliig
sest raswast ja lihast, mida tehakse wasta
wal koogutamispingil sellekohase kooguta
misrauaga. On nahk juba üle koogutatud,
riputatakse see kohe nii palju üle hariliku
wiiakse siis nahawabrikusse parkimiseks.
Wõib ka ainult soolata ja wiia wabrikusse.
Naha parkimine maksab umbes 2 krooni.

Perenaise nurk

Kuulutuste hinnad: väikekuu

lutuses iga sõna 5 senti (pikkusele vaa
tamata), pealkiri 20 senti; teised kuulu

tused kuulutuste küljel 8 senti, esimese)
külje) 10 senti, tekstis 12 senti ja tekstis

lahtris, kus põrand ei ole libe. On emis teksti kirjaga 15 senti mm ühel veerul.
kord paaritatud, siis tuleb ta wiia ära kuldi
Kuulutusi võetakse vastu Pikk tän 54

dunud. Seetõttu tuleb teil waadata, mil
lal prokuröri määrus astus seadusjõusse,
see on, millal teie ja teie wastane ei saa

juurest, sest kordumast paaritusest ei ole
enam mingit kasu, küll ainult wäsitab omist.

(Oleviste kiriku vastas), telefon 449-87.

Tegev ja vastutav toimet. J Prümmel.

0.-ü .Vaba Maa" kirjastus ja trükk.

"Naine ja kodumaa" - "Maa Hääle" romaan.
4N

„Maa Hääle" jutulisa.
„See siin!" tähendas ta, „.. tundsin

sama oma kodukülas"

„Kas ka seal seda tarwitati?" küsis
J-wan üllatunult Ta arwas, et ka seal
talupojad hankisid oopiumist sissetukut.
„Kas ma ei ütelnud, et rikkad ja wae
feb on sarnased?" ütles En-lan rahuli
kult.

Nad astusid trepist üles. Hommikul oli
ta Peonyle teatanud: „Kui En-lan tuleb
täna, siis walwake selle järele, et mind ei
kutsuta wanemate ega wanawanemate
juure —"
Keegi ei seganud teda. Kaaswõitlejad
rewolutsionäärid astusid J-wani tuppa.
Müüd!" lausus J-wan ust sulgedes,
„oleme wabad.Siin wõid sa kõnelda, mis
iganes soowid. ükski teenija ei tule mui
du kui ainult kella helistamisele. Peony
tuleb warsti teekandikuga." J-wan kõne
les kiiresti. Tal oli piinlik oma luksus
like esemete pärast, mida En-lan tema
toas nägi.
En-lan waikis. Ta seisis põrandal,
nagu kardaks ta waibale astuda.
„Ah siit sa tuled iga päew!" tähendas
ta ruumis ringi waadates.
J-wan ei kannatanud sõbra imetlewat
näoilmet. Tal hakkas piinlik.
„Olen sellega harjunud —ma ei pea
seda oluliseks," kogeles ta wastuseks.

„Mu isa onnike mahuks sellesse ruu
mikasse tuppa," ütles En-lan. Siis as
tus ta waibale. „Mulle tundub, et see on
lausa pillamine, kui põrandaid kaetakse
selliste waipadega." Ta heitis hindawa
pilgu põrandale ja küsis: „Palju see
maksab?"

„Ma ei tea," pomises J-wan. „Ma
pole seda ostnud see oli siin juba enne
mind."
Ta wõttis mantli ült ja asetas selle
warna. En-lan jälgis teda põnewusega.
„Kas see on sinu woodi?" küsis ta.
„Jah," wastas J-wan.

Nr. 10

„Ma pole iialgi näinud sellist woo
dit," sosistas En-lan. «Pole kunagi näi
nud nii raskeid siidkatteid mis need
on?"
~Kardinad!" wastas J-wan lühidalt.
Siis ta pahwatas: „Ma ei saa midagi
parata! Sündisin selles majas."
En-lan istus wäikesele toolile ja ase
tas käed põlwedele.

„Ma ei süüdista sind," ütles ta pikka
misi. „Küsin iseeneselt kui oleksin sün
dinud sellises majas kas oleksin ühine
nud rawolutsioinääridega? Ma ei tea!
Ma ei oska kujutella elu teisiti, nagu
olen elanud töö, töö nii et käed
rakus —ja siiski weel kannatada ala
toitluse all! Kui oleksin sinu asemel,
ma ei tea, kuis ma siis toimrksin." Ta
waatas J-wanile. „J-wan, mõtlen sinule
nüüd rohkem kui enne."
„OH, ei," tõrjus J-wan piinlikult.
«Olen sellega harjunud sinu elu näib
mulle huwitawamana, kuid see siin —"
«Sa oled kuulunud juba sündides sin
na klassi, mille häwitamist me nüüd taot
leme," ütles En-lan. «Miks miks sa
wõitled?"
J-wan polnud kunagi sellele mõtelnud.
Kas tal polnud kõike küllalt? Milleks ta
tõepoolest wõitles?

„Sa ewid kõik —" kordas En-lan.
«Kõik!"
«Tunnen end ebamugawana," wastas
J-wan. „Ma ei suuda seda seletada. Kui
wiibin oma meeste hulgas, siis mõtlen,
kuidas wõiksin neid siia kutsuda. Ma ei
usu, et neile siin meeldiks. Kuidas sulle
tundub, En-lan?"
Nad waatasid ruumis ringi. J-wan
märkas, et see oli luksuslik tuba, mitte
sobiw töötamiseks ega magamiseks.

„Ma ei tea," wenitas En-lan. „Rik
kus 00, kuid ma ei tea, kas oleksin õn
nelik! Too pehme waip mu jalgade all—
ma pole sellega harjunud, pole siin sün
dinud."

Nr. 10

„M a a Hääle" jutulisa.

Peony hoidis supitirinat kandikul. Ta
käsi wääratas ja suppi tilkus põran
dale.

„Sa hooletu!" tõreles wanaema.
„Jga päewaga muutud lohakamaks!"
J-wani silmad kohtasid Peony omi.
Ta pidi talle edasi andma En-lani soo
wi. J-wan ootas juhust tütarlapsega
neljasilma all kõnelemiseks. Isa tõusis
einet lõpetamata lauast.
„Pean minema panka," tähendas ta.
„Tahan teada, mis on juhtunud. Wõib
olla on terme asutis pahupidi pööratud.
Igal juhul peame end segama walitsuse
tegewusse. Walitsus ei tohiks anda ha
ridusministeeriumile laenu, kui ta ei
suuda üliõpilasi kontrollida."
„Kas te ei soowiks meel tass palawat
teed?" küsis Peony, astudes teekannuga
mr. Wu kõrwale. Mr. Wu jatkas ega
pannud teda tähele:
„Oodake, te wõrukaelad, mil Tshiang
kai shek siia jõuab!" hüüdis ta.
J-wan waatas üles. Peony käis üm
ber laua ja täitis teetasse.
„Mida see tähendab?" küsis J-wan.
Isa naeris jämedalt, tühjendas tee
tassi, lükkas tooli laua juure ja wäljus
söögitoast.

„Kas nad ei kawatse Tshiangiga hal
ba!" mõtles J-wan. Kuid Tshiang ei
karda kedagi! Ta oli murdnud endale
wõiduka tee Lõunasse. Tshiang oli
mees täis jõudu ja energiat. „Ta ei
hoolitse pankurite eest!" J-wani haaras
uhkusetunne. Taas meenus talle Peo
ny. Ta oli unustanud hetke kestel, et
oli soowinud temaga kõnelda. Tütar
lapse hääl kostis köögist. Ta hiilis ukse
juure. Jah, Peony oli seal ja askeldas
kalakorwiga.

„Peony!" hõikas J-wan.
Tütarlaps waatas ukse poole.
„Kus on mu koolimüts?" Ta ei ol
nud seda hommikul leidnud —'nüüd osu
tus see heaks ettekäändeks.
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Peony tegeles kaladega. «Teie toas
kolmandas nagis," waslas ta.
J-wanil ei jäänud muud üle kui min
na kooli. Inglise keele klassis andis t-a
pearaputusega En-lanile märku.
Streik pidi kestma kakskümmend üks
päewa, seda teadis J-wan. Kahekümnes •
esimene päew pidi otsustama riigi saa
tuse. Elu weeres näilikult harilikku ra
da, kuid see polnud siiski endine.

Inimesed kõndisid tänawail rahulike
nägudega. Trükitöölised, kaupluste tee
nijad ja teised ühinesid streikijatega.
Töölised juubeldasid ja hõiskasid. Nad
külastasid lõbustuskohti, kinosid ja teat
reid kõik oli neile waba. J-wan jõu
dis suuriwaewu oma meesterühma kokku
koguda. Mehed laisklesid päewal ja ui
tasid.öösiti linnas ringi.
«Nägime asju, mida me kunagi pole
näinud," ütles keegi.
~Ja mina," seletas teine, „ma otse
kätkesin naerust. Nägin kolme eeslit, kel
lel olid'moodsad ülikonnad seljas.
J-wan ei suutnud mehi kutsuda kor
rale. Tal ei jäänud muud üle kui minna
koju. Teda haaras kartus, et ta ei suuda
määratud ajaks moodustada oma mees
terühma. Uhel päewa! kõneles ta sellest
En-lanile. J-wan ja En-lan eemaldusid
teistest.

„Ma ei tea, mis on minu meestega
Nad on jäänud streigi ajal laisaks ega
kuula enam sõna."

Ta jutusta, kuidas mehed olid unus
tanud rewolutsiooni tuleku. En-lan ai
nult naeris.
ma ei ütelnud, et oled idealist?"
tähendas ta. „Sul pole kõigest aimugi
Sa mõtled, et inimesed, kes töö
tawad, ei tohi wabal ajal elu nautida?
nad omapead. Selleks päewa ks
pole korraldusi see tuleb iseenesest
see haarab nagu maru - keegi ei tea em
nustada, millise ulatuse ta wõtab."

