saadi uit > mwwt
ftffitaftmfrr! hind 5 kutt.
Mnt kard» «LdataA.

igai esmaspaewal, kesk
nädalat ja reedet.

Toimeni? in talituK: Uakwcces, Lat

Kõ>nenaa! 2-Ä1. Postkast 78.
T^llkus on awatud kl. hom. fwiufLöp.
Telltmts» hind:

t kuu ... Sr.—.SS
8 kuud ... „ 180
e * . . . . ».SK
s-

Ajakiri .„Uu8 Talu^ aaStatelltjaile 7õfent
wvrdomaksn eeft, poolaaSta-telliKnle 4f
f«tdt ^est. «PöllumeeS" 126 senti aastat

S u al»t«Ste

Uks mtüimeeeer ühel »eer«l: eftmefet ffil«
tel tekSti eed 8 Senti, teksti fecfr 19 Icntt

Kesloädalal. lk. jamuaril MS.«. «alwere».

«r. 7

16. Jaanuaril algas

MM

R HASANI valmisriiete äris
Rakveres, Tallinna tän. nr. 33

odav väljamüük.

Saksamaale anti 90.» protsenti ySSlteft. Ratside hiigelwõit rohwahSSletusel. Statns q«o
poolt 8,8 protsenti. Saarimaa ühendatakse Saksamaaga.
Saarimaa rahwahääletuse ametlikud
tulemused ön jämmised:
HääletaLaid -oli nimekirjas 539.542.
Hääletamas 'käis 528.704.

Antud onhääli:

«letus -on! uueMi tõendanud. et Rhein on

Saksa j mi. nntte a!ga Saksamaa piir.
Mõlemad naaberriigid wõiwad nüüd
jälle rahus e'lada.
Pärast Mir.ekeli tonet Hitler pidas

MeMM Mi olsade WiP. Selle juures
rahwahäälMel elanikkonna poolt wäl-

Prantsusmaana ühinemise poolt 2.124,
mittemÄkswaid hääli 2.2M.
Qsawõ ttrahwahääletusest 9 7.9. SaG-

SatksiamiM' olewianj uhke lelle üle. et pärast 15 !aaMd>t kestnud wägiwalda saari-

samaaM WinMise Mo.lt 90.8. ftaf.uš

qu o säiliMitt^fc Jao l MJ/Pra nssuismaa<V -ühiniemise Hoolt 0.4 prots.

Häälte 'lugemine Wartburgrs algas
14. iaanuaril täpselt kell 17 ,ia .kestis öö
läbi. Hääled loeBi üle kats korda.
Häältelugemise awas rahwahääletuse
komi sijoni esimees Rodhe, kes Pidas lü
hikese tõne, -milles ütles: Rahwahääle-

nAÄlased on/ 'Vuu-lvniud were häält sa
annud ntii wõimsia tunmMi.se omal ühtekuuluwusest Saksa rahwaga. HItler ma^
nijtseb saari-mVlalsi pidama ka edaspidi
dMipliinii. Nüüd kaduwat karde-

tus Saarimaad möödus programmi ko
haselt |a täielikus korras. HääletuskasM on loodud Wartburgi. Häälte lugemine erapooletute lugejate poolt algab.
Soowin härradele häältvlu-gejatele nende raske ja wastuituMffo töö Head korbatranefiit.

RjoDvaÄttiM tjeeb loiGDk Mnvi.

GensiK ollakse arwamisel. e»t rahwasMi idu nõukogu teeb wahest juba nelja-

Häewal lõpliku otsuse Saarimaa 'küsimules.
Separatistid,. JeS! pettunud Saarimra

Nagu tulemiuStD nDa. konÄeb rah-

ft. MASAN, Tallinna t. 33.

>w>gew. nagu s«eda> evÄpooletud pealt^

Eesti turwas Ameerikas.

waaitajad wvewa^lt wMidi oodata. 90
iprotsendi iuures wõib va.hwasteliidu
nõukogus wvewalt weel >wlla kõne alla
Saiar-rinaa! jj aitamise WÄMl-s lvõi mõiie

taw pineMs Euroopal Kõik sakslased
nägeivat 13. manuari otsiuses Mmest
o-tsuMawE sammju leppimisele rahwaste wahel, kes' 20 aia$M iagasi savtusliku'lt Musid wiljawsse! wõitlusse. Lõpuks Hitler tähendab, et! saarimaälaste
lötsus annab Mle wõimaluie aMalikult
sele!bada. ck «pärast Saarimaa uuest-iühi-

nem?.st SaksanilaaM 'Saksa riigil ei ole
enam mingisuguseid tervoviaalseid nõudanäsi P mnžtsus-mlaa wa s-tti.

SaMmaa p^aliujnas hapkristÄlipud
Mwwmsi.

^ TMpäewal Saarbrückeni linn oli
mõetud Edusse.. Loodeti, et udu wtiÄtab
kokkupõrked Iva^ajsjpooite wahel. Kõik
Fcmplused >j!a Gö?ojaÄ olöd seletud. Sa-

Praun ja kommunist Psordt awaldästö. se-'
paratistide seisukoha rahivaWäletuse tule- andmist panÄ. MWI wäl.ju haakri-stAiMuSte kvihta. Max Brauni liitfhn kama on
Piud. '" ^ .
KsmvÄtada 'pil-rmn-iskorr-a «ÄfjaknulntaHaaArisitMmd lWvW Ka TaMnnas.
mD. SM? eeSMiärgiga tahetawat korralScvaivi valhwcchääleMe tuilemusde tea>
data meeleawaldusi ja terortstlikke mälla- ^
tawakssaanusel'
.tõmbasid Ita TaMnna
-aStnmtsi. ' EKmasVäewal lewitati, jufc.r
tvvununistlikke lendlehri, milledes muu ialsia esinÄuisöd rõõmvtäheks wardasse

Nagu wäUsimaalast? rlligkonoadest

kuuldub, waatab polits-el separatistide ähmardustele õige tMelt. Ent ollakse kiud-

lad, et rahutused lämmatakse tohe rah«uswaheliste mägede poolt.
Pärast rahwahääletuse ametlike tule-

muste lwatamist Hitleri wolinik Saariinaal Bürckol pööridus raadiotel lühifde kõnega Hitleri poÄe. milles muu
seas tähendas, et Saarimaa rahwahää-

/ <W \

... Kr. 23 . Nalster. .. 13 ..

Ülikonnad .

sM poolt, cü Scmviinsa ühendataks

'Saksamaaga. Enaimus on üÄatawlt nii

muÄ seM töö kõigis mäeaewand^tes.
«itmasel istlmapttgul tekitada paanika Ka kooli-lastM anti waba päew. KM
meeleolu. Nende juhib sotsialist Max. päMt rjahwahääletuse tiulelmuste ^eada^-

igal, juhul takistada Saarimaa Äh?ndomist Saksamaaga. .

Meesterahva talvepalitud Hr. 30 .. Meester. kevadpalltud . K|>2* -

wa- tvhtea>walÄu«A .haruldiaie kindlusega

rahwahääletuse tulemusest, katsuwad weel

seas on <>elÄub, . et separatistid piiüawa.d

Naisterahva ta)v$nnantlld Kl1» Ätt alates. Joped ....... alatOS

svndatud 'tcchteawialldusi.

llamaa s^urt rvV'mu selle üle. et Saari.n&ü! ühmMiakse^ uuesti Saksa riigiga.

status quo säilitamise poolt- 46.513.

Müügile tulevad igasugused valmisriided suure hinnaalanduse^,, nagu:

Ma w!leib rahlvasteliidul pidada siilmas

Saksamaaga Minemise voolt 777.109. . mMvo-fonii e«K 'kõne. milles alvaldaA Sak-

» jr w

ihurlKtttät* 8 forti.

x i uistaliil

häakvistrlihmd.
*

Seega on 'nüüd otffus lang-enud. Saavimaa ühinch uueM Saksamaaga.
Küll ei tähenda! rahwahääletüs iseenesest weel miNe Mstmuse lõpliku otsusta-

Mst. Mft ialuse selleks, pealegi wäga
kindla aluse on ta igatahes andnud. 3kr-sailles^i raHlutepiNflit põhjal teeb nüüd
vahwasitekiit otsuse selle Üle. kelle siuweräänsuse' allcv twkib Saarimaa seada, kas

tema os^/iÄmt:M mhMSteludu walMemise alla.
-RahwaKteliiw! nõu'koM on paregu
Ge^rfiÄ pamiasti ^oos. iia wäga wöimalik. et 'tdi teefb fõplüu otsuse juba praegu

Telliti Me MMIOO palli sammalturwast.

Riigi tu riba tööstus on saanud tellimise Ameerikast 30.000 'palli sammalturba
peale (üks «pall kaalub 50 kilo). See telliintne täidetakse käesolewa aasta jook-

sel i'swMi'l..

Rahwahääletuje -Mlemuste esimeseks

ja Mge täfotianwB waajärjeks on. et

Saa-ck kWmus, see laMetaw tulekolle,
mis ähwardiasi sõjarWMK kokkupõrkeid

tuua., kaob nüüd rahMMvahelise palii,tifa päewakorvgist. UlW rahu Wwides
on see äärm^iseH >W»ÄA sMwutus^ Ter'öitoriaalseid 'VüsÄntused ^aowad SaksaVraMsuse suhet es ja. wiimÄed woiwad
selle Kttu tunw-wial

Prantsusmaial & ole UWust rahwahääletuse MemMe päraH meelehärina
.wnlda. 'Alalisel MiAmiiM rahwasteliidus >S!aarr Wimi^se Pärast w-leb Müd
-lõipp, awanewiad head wUDwaated UV

fnlepipeks ^ksamaMa n Haari söed ei.
saa enfarn wõisteldä' PmkVtWe WetÄHDituscga.

Rahwicchääiletuse 'tulemusi tuleb igata!hes pidalda vahwa, wabaks tcvhteawalimse^ks. Rahwuswahelised wäed walwa-

sid Mkjal rahu jja korva eest mnw rahwasteliidu korraldusel oli- hääletamise
saladus Mgi abinõudega kiMustatud.
et seail kusaM et saanud mõju-- ega s-urweawialdusel #a)t8a olla.

Mst SbaiK elanikud on nüüd andrmd
90 protsenti hääli Saksamaa poolt - ja

Hitleri poolt, sns tähmdab see. et rahwüsosMlism omiai ideoloogiaga wastab ttõeM sakslaste waadetele ja tarwet-ele.

sul.

gab uue' hoo-ga kewadel, aprilli-mai tintdel.

Sügisel lõigatud turwas töötatakse
talwekuudel .ümber wäliaweokNlbuliseiks.
s. o. kuiwatatakse. Peenendatakse «ja Pres--

Ameeviklased tahaksid osta weel roh
kemgi turwäst Eestist. Riigi tuvbatööstus ei suuda aga käesolewal aastal paliu rohkem anda. sest tööstus on selleko-

haselt weel arendamata. Iärk^järgult
aga tahetakse 'turva wälsakaewamist suu-

rendada sa ühes sellega tõuseks ka eksport.
Seekordse Mli mise jaotis on umbes 70

protsenti toorest turwast juba maisel
walmis lLigatud. Muu osa lõikamine al-

Win» «AOMOOrte pLewaft.
Pühaipäewa5. ^ jaanuaril s. a. kell
1S. Nakweves. KätsWöMve Seltsi ruumes Pvetawa Wiru ^maanoorte päewa

Söjalaewade löpvproisess.

Kotkaristid Tallinna oma»
walitfnstegelastele.

Ka noorwpso ka-lvas ettsnähyud s^ts'konÄÄw kohtu, et.te>wa-limtstused on käi!in!as.Latt!astu«s kujuneb loodetawasti hu-

witawaks. Ka-uglemaH ckvliiaile on wõi
malus^ hobuste ipaigiuta-miseks Wir»t
MamnduMhin^ul Ihoowi.

Raisterahwas mllrgeldas.

Kolmaipäewal, 16. ja-M. kell pool 4 honr-

mikul ilmus> Küti uul. 21 elunema Julie
Männiku akna tcvha Johanna Jääger, kes
ri.kkuA seal maja rahu. tagudes rusikatega
wastu aknaruute. WimaA Julie Männi!ut, paugutaS rewolwrit ja hiljem toguni
purustas- kaks aknaruutu. Jääger woetl
waSt-utusele awaliku rahu rikkumise v«*

Rahawargua Laekvere laadal
OaaAweve, raijo,om konÄtaabl?le awal-

Torma w. e^lani^ August Tr aks.^ et

keslkoonÄuse <?cosoile'k. Ofawõtjaid kogus

üle riigi ümmatrMselt 300 immest.

we eejst enld. riigikontrolli kaitsewäe osa-

heks kotkaristid.

kaupluse ruumes wiibides Mures rahWamurru^s umbes kella 4 aial p. l. wa-

Koosolek' läks üldises .tööndeeleolus õrge

hoogsalt. Tähtsamaks 'päewikorrapun!-.
.tiks M koonduse seaduseetnöü juhteS sei
sukoha wõtmme.
Nagu eelnõust selgub, wõiks kästtöökoja alla Ktluluda ümma rgu j e^k 30.000 käsitöõlist üle' riigji.
Koosolekul wailiti 5-liikmel^ne dele-

gaDoon. kes teiHpäewal esitasid riigiwanelma-le Tpompeal kMtpö^oja seadu- -

.eelnsöu nwtiMerW.^oj^ eilluwiimife wajsaduist. Delegatjsiooni kuulus
ka. EinlbaÄM Ra^werest i. t^

Rohuteadlaste tänu
riigiwanemale.

TÄstpäewak Nis> riiqiwanem P. Pätsi

konna iontrolör Martin Kelder.

Selles asijas oli wälija kutsutud 10
tunnistajat.

Üliõpilased haridusministri
jutul.
Tallinna tehnikumi üliõpilased esita.-

sid haridusministrile liti nläcaukiria.
kus nad pa-luwad. Ä neid wõetaks edasi

õppima Tartu ülikooli tehm^i teadus
konda nagu teisigi ülOp-lasi. kes warem
õppinud ülikoolis, ja teiseks, et neil aiwestataks itehtud eksamitega ning wõi^
malda taks sel poolaastal edasiõppimist
ka Tallinnas.
Älikooli sisseastumises arwatawasti

neile mmgisujguseid takistusi ^ tehla.

ijututl apteekM ia rohuteadlaste loja

Tehtud eksamite ia edasiõppoliise suhtes
pole hari'dusministeerium.'s weel kindlat

Mrisson m dr. Raihetsoo.
Rohu teadlaste lösiiÄajad awaldasid rii-

seisukohta wõetud.

eNdwiimise komitee juhaltus. magister
qiwanemale -tänu apte>ejkriit.e ja rolhutea^-

laste.koja jleadusle .maksmapaneku! eest
ni>M.tiutwustqsid riigipead ühtlasi 'koja
Mebiku asuitamiie.käigulga.

Riigi howkasfa tegewus
suureneb.

Wa-bariW walitsuK kinnitas riigi
hoiukassa 1935. a. eelarwed, mis on tasakaalus 357.900-kroonise summaga, see-

ga käesolewa . aasta eelarwest suurem
109.400 krooni wõrra. Puhaskasu on
näha ette 87.800 trooni, mis on 48.400
krooni wõrra suurem loodetawast puhasikasust käesolewa aasta eelarwe iärgi.
1. jaanuarist kuni 1. detsembrini 1934.
a. on riigihoiukassa hoiusummad kaswanud 6.-1 miffoni krooni Pealt 8,1 miljoni
txoom p«a'le.' %' p, L miljoni kr. wõrra.

Üleriiklik piimanduspSew
mSrtfi».

Möödunud aastate eesikujul korraldab
>Uleriikli'k Piimaühisuste Keskliit Tallinnas märtsikuu älul üleriikliku ipiimanduspäewa. Uus ipiimaseadus. piimaühing
gute laenude korraldamine ja teised!küsinmsed kawcktsetakse sellel päewal kõne

Selle au-märgi saawat kuuldawasti 5
tegelast. Aumärgi kätteandmine toimub
18. jaanuaril, päewal, mU Tallinn pühitseb «eMaste woidu iuubelit.

Murdwargad wiifid 38.000 f.
eest kaupa.

linakawpmees Mägi ia Nassari firmal
10 puuda linu ^ia 8 Puuda risdikhouia
seemet, taupmees KriiwÄ 5 seasinki ja

kaubitsejal Pihol U5 lanibanahka.

Kõik kraam wiidi ära. ^
Olgu tähendatud, et see on järjekorras

rematele piimawlitustele.

Ajalehed toimetati lennn»
kitega kohale.
Neil ipäewil tehti Lätis katset ajalehti

mis olid Murustatud ev.liste lanj^ewarMidega. Lennuk lendas.siis üle Kuramaa

linnade ,ja -wiskas postikotid alla. mis

kotid olid täidetud Läti põlluulceste
häälekandja ..Brihwa Seine" numbriga,

mis on wiimasel aial Lätis muutunud
loetawamaks ajaleheks.
RiigWoqu esimehele uus esinduÄwrler.

teine suurem muMvargus. mis Mlwas
wiimastel aastatel toimi-tud. Weidi üle
aasta tagasi murti piisse Põlwa majanduMhisuse kauplusse, kus wiidi ära üle

Riigikogu juhatus üüris hiljuti riigikogu esimehele Tallinnas krediitpanga
majas iI^aani uul. 6) uue esinduskorteri. Ruumides tehti remonti, mis nüüd

100.000 sendi eest. kaupasid. Selle warguse toimisad on sieni awastamata.

äsja lõppeb Riigikogu ametkond on

»Rila- meeskond wangistati
Rootsis.

Rootsi Wõimude poolt pandi aresli a.

likult määramata. Samal päewal jagatakse ka wÄja auhinnad ja autasud pa-

tv. 50 sendi rahaiga, kogukahju 209 kr.
Marguses Tvak's kedagi kahtlustada ega
süüdistada ei tea.

kõik ilusasti.maandusid.
2Y2 tunni ijooksul oli niiwiisi 'kogit Kiiramaal wärsked lõhed käes. Kõiik posti

la piirituse eimalaew .Mla", milline

küsimuste kohta resereerijad on weel lõp-

rajstatud ^püNtaskuIst rahatask iiihes 207

on lwargaid olnuid mitu >ia- -jälgede järele
otsustades kahe hoibusega.

awan-eb ühtlasi wõimalus o>tni seisulohti

N. Talts. TeiÄe päewakorras olewate

temalt an Laekwiere tarwitaiare ühisuse

lennukite abil kiirelt kätte toimetada.
SSjawäe lennukile laaditi postikotid,

alla wõtta. Luna neis asijus on wajalik
anda selgitusi -ja Piimanduse tegelastel
awäldada. Kimldawasti walitsuse tegewuse ia kawatsuste ^ kohta piimanduse
alal annab ülewaate Yõllutöönunisiter

das 15. ljtaan. La^kwere laadal w:iblw

Põlwa alowikus Pandi toime mureni
murdwargus. kus wargad tungisid kaupmche Ernst Kriiwa kelder-aita ja wiisid
ära imitmesugust kaupa uinbes 35.000
sendi wäärtuses. Tundemärkide järele
Keldris asus kolme omaniku kaupasid:

möödunud nädalal lsooffis Gotlandi saare suures madalikule. Mtlasi «wah^can

Im ttsteit.
W>l«aha Tapal.

hekroon-iüst waleraha. Rscht s«igu-s. <aÜ
wa>levaiha. andjatks Äso Kiriichmann. Kes
faartrnd rahbi turult liha jvsties 'ja t-oM-

wa?awh ork

na linna eeistlaste tätte wotmisel juht.wat osa, annetada austuse- ja tänuta^

kesk- ja wäiketiööstuse meistvite ühingute

wad mitusada immest igal aastak tööd
leida.

pääseb laululehWa kutse ettenäitamisel.

meestele, kes 30 a. eest etendasid Tallin-

Nagu kuuleme, kawatsetawat neile

Riiai turba tööstuse direktori G. Hakkeri siõnäde järele on tööSwsÄ kindlaid
wäliawaateid alusturbo ekApordi suulremaks wälsaarendamiseks. Sel alal tvöi-

Toipat obi mil ipÄewil Mesi XtoUtA*
ha liti^wel. föa Ebrov frtfeimiK&iNi»*

Nöljaipäewal. 28. jaanuaril tuli Tallinna-Haapsalu rahukogus arutusele
iwiimane protsess! seoses mahamüüdud
Malaewade..Lennuki" ,ja ..Wambolalga". Süüpingis on «puuduliku järelwal-

Eömaspäewal lpee-ti Tallinnas ^ahimeeste klubi" ruumes üle-E".stimaalije

we «paiku.

tu^sÄ» VN lyälja. j^aaidietud m Eeltööd päeisa iHMlilÄ- .koychMmnekuW teatud. Päe-

rast 1

KSfitõömeiftrid riigiwanema
jutul.

sttakse Pallides>se. Jaanuari lõpul -läheb
järjekordse saadetisMa 1000 palli Aimeerika Poole. Suurem wäljawedu algab su-

pramu 'tsgewusÄ 'korteri sisustamisega.
Nädal tagasi jooksis piirituslacw ..Mi-

la" Gotlandi saars lõunapoolses otsas
madalikule. Esialgu laew eriliselt Rootsi
wõime ei ihuwitanud. kllna polnud koi>.'

andmeid, et ..Mila" salapiiritust oleks
toimetatud RooO randa. Nüüd olid aga

laewa meeskond. 15 meeist. kellest enamus

Rootsi wõimud saanud andmeid, et ..Mi-

eestlased. Laewa laadung. 58.000 liitrit
piiritust, wõetatse laewalt maha. Karta
M. et rootsi wõimud konsiskeeriwad piirituslaewa .Mila" salakaubitsemise päryst Rootsi rannikul.

lalt" on toimetatud salapiiritust Rootsi

randa ja et ..Mila" olewat waremalt

paaril korral Rootsi ranna lähedal sooritanud salakaubitsemise retki. Seepärast

tMi korraldnS archtinüftks.

nuÄ seÄa teddliifultt, eidmsi anda. <*tt MiMe

öahju kcbniwatada. Raha tvõieti ära ja lrsati juurdluse: MUvÄe> asi tõenduseks. Wa-

!eraha> on ikufullt. iSigple farnane, kuid
läiiEe sa kõlaita.
Iv. «alschajpchew». MuAtaKte korraldamisekS»>peet.i esmaspaewa. Shtul Taipa lüMa-

waliliMse a^gatuiet kaitfewÄe. kaitseliidu
ja seltskondliku ors^de esitajate rvõu-pt-

idamitve-

LOustati, WabaimsMewa eelõhtul Lu°
laotada Jmasiu nuvaliM-d-e kodu, wtieS-

Wabadus- ia maailmaWa iu«mliideie

kingi tussi j.a päewakohaqt m-eel-elcohutust.

'WaStawa.le korralduMMde tegemine usal
dati Naich-elN ja Naiskodukaitse Hoolele.
WabaldUiSjpäemal, 24. meevruaril. on

homimitul pidulik jumÄateeniKtuS. siis
paraad turuplatsil ja Peale seda esmtatordselt kaks paewalohait aktuN tuletõrje
ja H- S. saalis. Ühel on aktusekõne ikol.
lttii. A. Maidelt ja teGel kõneleb keegi
niälistüiatilsi Lchtul on kaitiseliiou korral-

dusel H. ruumel.kooswiiblmine.

Eeltööde tegemi^etS waliti «wastawad

totmto-lmad.

Taqmi^lde ebaõ»» täheiMdul. Möödunud
<ptch>aPäewal korraldatud ^arwa Malcwa

fuusarichchõiöul tuli wõitjats Paide malewwwna lUufameestonÄ.

Kuna Tapa suusameeskond pidi wöhi-'
wõõras ümdruskonnaS suusatama, sus jäi
ta wiimaiele kohate.
Naüer^uki 3. ASasttaiball peetatse täua-

wu i>. m<iri!}il H. S. ruumel. '

MiewdtsÄ PogMdMe

türratõatnfjje tanawu 24.—tl. iaauuariui ■
TapaL. OsiawötjaitA M Git metodistide
õpeiajad todumaalt ja VälisLüiallstena.

-piisrop dr. J. ÄZaoe Stotholmift ja
A5oti huperindentendld.

TaqcMitajkHekWuS käesolewal nä°

diuai oma^e enmeie harukaupluse Tapal,

Pikal uul. ai'uwas Weyniku majas. Eitalgu paigutati uude ärri waid koloniaal-

raupu ja ukS mÄiija.
TöuWbelLu-de wittiÄuiw korraldas Tapa

lta'Ut-ru-lm napalt Tvltigutani ja tagasi.
iOsawõ^jaid oli waid neli» Võitis ilusa
ajaga Jü. Swanson, jättes E. Welttna-ni
araPllt teiseks.

Tapa «Michvkownat misesiavÄstlu-

^ed 'korraldatakse eelolewal Mhapiäetval,
-Lapa lühimas ümbruskonnas. Kamas: 18
klm. üldtlaSsile, 5 klm. noortele ja 3 klm.
naistele.
K'L. ^stpordiklubil on kawatsus enne ülcrntlift talivemän«e.korvaLdada ühed awalitud ,su u sa märg i wö ist! us e d,. siis Tapa suu-

latamiseisilvöistlused ja klubiwõistlus k.liidu j.a 1. sr. rügemendi wahel.
Oia besikovlist eramajja.
Raudteewalilsuseie kuuluw-n keskkooliUlam kawatses Tapa linn käesolewal talwel hädaabitööde korras laiendada, kuid
soowitud krediiti ci saadud. Ka koolimajade ehituse erifondi poolt laeti Tapa linna

soow rahuldamata. Et praegune koolimajta lsuuda ära mahutada kõiki õpilasi
ja raudteewalitsuse poolt pole ka loota

maja laiendamist, siis osa klasse tuleb va*
tatawatuU Paigutada eraruumidesse

Wieumas Teataja

2

W.-Maarja algkoolimaja teeb muret.
Wallawalltfus Koos seltskonnaga uue koollmafa ehitamisele?
Kui Wäike-Maavja keskkool ja güui-

itaafmm asuwad täiesti ajakohaseis sa
nõuetelewastawais ruumides, siis algja täiendu skool on tuntawalt räbalamas
olukorras.

Kuna Wäike-Maarja -algkool on õp:lasrohkemaid Wirumaal, on pisikesed
klassiruumidvinke wiimase wõimaluseni
täis tuubitud. Wõ.mla >puudüb koguni.
Soojemate ilmadega käiakse keskkooli

wõimlas. kuhu licii kilomeeter maad.
Külmade ilmadega konutatakse kitsas ja

'Pimedas koridoris. Poeglaste käsitööt^ba asub voole kilomeetri kaugusel internaadi ruumes. Wahetuunil enne käsitöötunini algust j>ooksewad poisid läbi
alewiku. hiljem ijälle tagasi.
Täienduskool leidis osaliselt peawarju
pinna ühisuse m-ckja teisel korral. Nii on
kool lõhestatud kaheks.

Et tööl mittesobiwais ruumes ei saa
olla küllalt .edukaid tagajärgi. sellest on

amnm arusaamisele jõutud. On juba
aastaid kaalutud uue algkoolimaja ehitamise küsimust, mis on aga jäänud ai-

ehitamise iüsimus wõetud tublimini fiisile.

On awaldatud mõtteid et waiiairalitsus ja seltskond ühisel sõnl püsina ks
uue hoone. Et seltskond wäga palju wõib
'kgasa 'aiidaäa. näitab gü-tnnaaisiuüni
toetamise seltsi wiljakas tegewus. Suur

inaal ühisipankaidest. k'.es! -on Põlluuie!este

usaldajale — >J. Walkil e- Saksi wallas

wastawaid ruuni? kui wanemad keskkoo

'keshpanM wõi Rahwapanga korrespon-

liõpilased.

denÄid.

Waielusi on olnud uue hoone asukoha
ümber. On soowitatud ehitada Praegu ie

algkoolimaja juures olewale platsile.
Otstarbekohasem ia wähem kulukam
oleks ehitada keskkoalihoonele juurdeehi-

tus. Nii jääks ära wõimla- sa mitmete
teiste töötubade ehitamine, mis keskwolihoonel olemas ja millede mõlemapool

suguseid takistusi. Kulu oleks igaiahes
Õvwe Vargajaht Pöejril. Neil päewil leidis Peeri külas <J!ärwe w.) aset omÄpä-

ka keldrites, Paljudel põllumeestel on

praegu lihunikud, kes ostawad üles

noor? wastkaid, .makstes kuni 5 krooni tü

kist. WWrastawana paistab aga asjaolu,
et lihunikud wõistluse, wõi tont teab. mis
tuHinas ostawad üles juba päewaseid za
weel nooremaidki wasikatd.

Samuti' wõõrastawana paistab wasikate
taludest ärawiimine. Seotud loom wiiakse

soobast laudast lMti.seTe rekke, tihtigi paa-

riWmlne-kraadmse Mlma ja tuisu kätte,
kus ta päew liäbi reiftb talust tallu, kuni
Shtul jõuab wintjsutatult ja poolMlmanult
sihtpunkti. Kus siin on loomakaitse?
Jänesed teismab õunapuudele liiga. Ku
na täinawu on palju jänesei'd. stis on nad
Alutagusel paljudes kohtades kaitseta jaetud noorte õunapuude otsad ära närinud.

Ka rukkioraste! leidub igalpool paljakskaabitud kohti. Karmimate jahiseaduste
tõttu on jänesed muutunud julgemaks.

Hobuse Mline surm teel. Möödunud
Mdalal suri Äkitselt teele Kukruse kiila
llJärwe w.) talupidaja A. N. hobune.

Heinakoormaga metsast tulles kukkus hobune maiste wahele maha la suri Mnapilk-

Lell. OmMiku kahju ulatub Paarisaja
kroonini.

Kuna sarnased äkilised hobuste suremi
sed on Alutagusel õige sagedased, siis ol-

lakse arwamisel, et 'tegemist on erilise

külgehakkawa Haigusega.
LÄkjtriH AlmtaMW. Külmade ilmade tõt-

tu on wiimastel päewadel Alutaguse küla
algkoolides (Purus. KaHulas, Sompas j.

m.) ette tulnud koolilaAte haigestumisi

leetriteGe ja tuul-erõugedesse.
Jöhwi wabaAtaSmispäewsa 17. 'ja 18. jaan.
MHWe takse tänanm pidulikult. Korralda!tak.se paraad, aktused ja pidu.

üksik tume inimkogu ipõgenes parajasti

laudast, ronides .läbi akna augu. Peremees

siööstis kanawargale kohe jÄrele, kuid
ometi Ms wiimasel tordcr end wäljas
majade 'wahel ära peita. Alles suurema

>o>i!sijMi!se tulemusena leiti waras wnmati

Ahe lauda Älemärvwate wahelt. Kanawarlgaks osutus keegi tundmatu w au ae ii, kes
oma nime kangekaelselt salgas nii tabaja'tele kui ka politseile hiljem.

Wiru-Iaaguvikt.
Wiru-JaaMpit külasias kino. li- skp.
näitas Ambla rändkino Küti wallamaja
saalis rahwabe helifilmi- Ettekande puhtus' ei jätnud midagi soowiÄa. Eestawa
lõpuna oli kuulutatud wälja ka tants, unö
aga osawõtj-ate puudusel jäi ära.

Wllvd lõppeMos. TAnawuse warase r^e-

wajalikud weod lõp-pemas sa otsitakse pal-gawedusid. Nii oli palju soowuaid kohaliku piimaühmlgu puudeweoks, kus makseti
Ailla eeist tr. 2.50.
Heinite wMgUsed on wiimasel ajal kaugematel heinamaadel' sagenenud-

Natuke haljalast.
KmUeWdiui PxsüruW^uDasta^miise korraldab

Haljala k.-l- kompani Piühapäewal. 27. jaanuaril. Suusatamine on Mh-madewaheline

jagude wõistluA, kuAjuures iga .r'ü'hm

-wõib esitada mitu jagu. Wõi st lu sed alga-

wad kl. 1 Wewal Halja last Pahui mäge>dele, kusi toimub laskmine ja sealt tagasi
Haljalasze, mis teeb tokku 10 klm- sõitu.
MÄnMaWe wSMyM. Häljalas on selt-

iside -ühisel algatusel üüritud tuletõrje
iseltsiwaja saal wõrk-jpallimä>nguks, mida

Möödunud sügisel algasid W.-Maaria
pSllum. sebffi ManÄuse osar. korraldusel

Skautide

kur?llsed, kestwusoga 1 aasta, igal nädal1
'(<a>l 1 päew.

K'u.Nia> llüjhiaimlised kursused wõimal-

'da.wab käjsitalda waid iüIik-küsiinusi ja
wõrdlemiisi üldsõnaliselt, siis nimetatud
kursustel saab KGmulfi kÄsit>ada Palju
iäriekinidlama>lt. ja suurema PõhjalikkitseM. Kllr süstest osa-wiÄtsgiid on 26 lsiw.'t.
kes suure 'püsiwusega õippetööst osa roõ-

t>awad. Üäies loengul kuni 9 firn, kau
guselt. Õppejõududeks on kohalikud tegelased sa kooliõipe-tasad.

Näib. et sarnasekt kõrvaldatud tursu^
sed wGimall^daiw-ab' asendada 'kirtsekioole

neile, kelbel pole wKnMuisi piibenvat aeqa> ke.duist eemal olla^ 'Peajle. teoreetilise
osa on korraldatud!pral!li'.lisi -töid 'wasta!vr,lt aastaaijk.le» Kuna Kursuste kestwus

on ü.ks aasta, siis on wõii!:nal'us wna
läbi l'õiki töid tegelikult aedades sel aral.
mil wastbawa tiölö ihooam.

KortulihinnaK KSwenewad.

skaudid ja raamtukogu-selts.

HalUtNa siUMW>vu5Mlt ArnMd Ejejm,au

lllMKus elukoha muutmite tõttu oma koihalt. Tema aiseMitjaks jääb eiialgiselt H.

Mosenfeld.
SUM«MüMt»r«õM>uW> torraidatakse Hal-

Sõnumeid Paaswerest.

L!lUlWorKs Ono- Pa hiltlwWHwid. Ambla

kino .korraldab 17 saan. s. a- Laekwere

tuletõrjeühiuigu Moora ^ jaostoud korraldab 26. 'jaanuaril !s. a. Laetwere voolimaj a s teeõlhbu.

L«^!wevest Itetüi muWme sõ>i«!lIrwes.

Möödunud suwel leiti Laekwerest kod- JMuru Põllult muistne sõja kirmes, mis' on

'hoidunud alal hästi ja millel alles' isegi

ilustused. Leiukoht on kiwiline. mis laseb
oletada muistjset ikalmu wjõi sõjapidamise
kohta.
Ä.4, PÄcteJWietle kloilnpadltist lahkus Wene

Piiritusie^vabrikutes kartuli hinnaks mää-rati 170 kuni 210 senti kwiutaal.

Reits, kelle asetäitjaks on end- Padu alg-

Laekwere algkoMs Haigestus õp. A.

toobi juhataja L- Kaasik'-

ün^erVaM

rem olgu 'mu tulewane naine usklik, kui

Aga sa m'u meie. kus nüüd läks alles
saginaks lahti. Her!jemiine oli tulist wiba
täis. et ^teda juletatse sarnas!te ibmalilku-

de asjadega üldse Witada. Luges mulle
ilmatuma epistli maha sa lisas siis lõ-

dus. mis ühes olukorraga muutub. Ja

.puks. et ma olowait ta ^meelest selge õhk.

ajab jälle kosjajuttu.

liii mees cm naise pea. küllap siis naise
usk nrnuütb ka lõpuks mche pea särele.

Mu l'osjajutt, nagu te mäletate, jäi jn
wiimasel 'korral täitsa lpooleli, sest nii
agaralt kui ma seda noorikut enesele ka

-Niimoodi oli su alles dnotte aia eest meie
rah>waliiku'misogagi. et ku^ znees oli selle poolt, siis tõstis naise oma käe >ka 'M)e

WaiÄda, 'teate, niisuguses olukorras
on täiesti asjata. Maha üle wõib waielda. «poliitika üle wõib. maitse üle ja kes
teab weel m'ille üle. tuid armastuse a£,j'us ei saa. Armastus, räägitakse, pida.wat süttima äkki iseenesest, nagu wälk
selgest taewast. Ja see oleks juba wiima-

maMt Mi j a .tla kse ovisin öüi.k abi el uea-

üles. aga 'kui' mees oli wastu. siis oli
naine samuti wastu. Ja kui siis hiljem
mõini moes muulis meelt, siis muutis
naine ka tohe meelt. Tuli ainult na.su-

lised tüdrukud >'.jgast küljest läbi. kuid

test informeerida ja asi oligi korras. Pe-

.ühel oli see wiga> .ja teisel teine, nii; et just

nagu ühe.pulgaga löödud, et peab ikka

vekond, waadake, koosneb nt ikkagi ainult
mõnest liikmsst >ja seepärast tulebki' hoida

olema mingisugune Äpardus küljes.

alati ühte punti tolicu.

ei otsinud. lknH lparasat ega passilikku ei
leidnud kohe mitte kusagilt. Eisimese ju-

tiga täisin linnas kolm tänawat maja

, Aga ega ma. Angerwaks, ei sätnud
seepärast weel asja pooleli. K udel siht.
abielu sadam. 'oli. teate, silmade ees ja

seega ma lsiis sau unusin aga wapralt
edasi. Kombineerisin enesele isegi niisilgnse riwilaulu. et
Nüüd t-ossa. keda seadus rõhub
ja wanalpvisi maksud hirmul hoia wad.
Poissimche polwest süda wälja kisub,
kuni abieluahelad meid köidawad!

Laulsin siis alati se!da sõjakat laulu,
kui' käisin tänawast tänawasse ja sorteerisin niiimoodi lõpuks suurema osa linuast läibi. nii et Paar tänawat weel üld-

se jäigi käimata. Ja küllap ma oleks
-käinud needki' läbi, kuid waheveal tuli
mulle ette üks 'juhus. !mis wihastas mu
.lõpulikult wälja.
Mes iperes. nimelt Krinksonite pool.
sain ma oma kosisa!kaubaga peaaegu juba

hakkama. Nendel oli suur 'pere. nimelt
kaks jookswahaiget onu. kolm wanadusest wäetit täd^ ja isa-oma weel peale 'sel-

le. Elasid niisama veost suhu ja olid siis
kaswatanud oma ainukese tütre ei millegiks >muuks. !kui — usklikuks.

No ja le«pipi!singi lsiis Kritsonite juures

.niimoodi kokku, et 'pidin kosima nende
tütre ära. Seda tütart. Herjemiinet. polnud aga «parasasti lodus ja ma pidin siis
minoutg kosja sävDnisel Nhtul. I!a ega
tedagi. Wõtsin Mm liitr t head wärZket
kodutchtud punasesõstra weini lmanerguga lkaasa sa olingi särgmisek õhtul jälle
Kriksonite ipool.

No aga kus tütar, nra polnud teda

waremalt weel näinud, istub testamendi
taga ja wahib m'ulle inifuguse näoga otsa. 'milles seda käsusõna ligimese armas
tusest polnud üldse märgatagi. See kihwtine Pilk wõttis mu alul tükiks aja>ks 'üll
araks, kuid veale mõnda aega. tui manergu sisuga sai kastetud suba wanadega
lentsis keelt. wLtsin siiski 1'üdame rindu.
— Herjemiine, lugupeetud Herjemii

ne! —alustasin ma oma käepalum.it.
— Mina, Angerwaks. waadake. ol.nt
riigiwaettlane ja ipoiss)nees. nii et nüüd
olen sunnitud abielluma sa seepärast si'«
müüd räägingi siin niisugust juttu, eit t-?.haksin teid. Herijemiine. wõi kedagi teist
enesele >reig'istreerida Wjelnnks! Ja et

Wäga suur usumees ma. Angerwaks.

mis teie selle 'kohlta üldse axwate, wõi e!t

-küll 4>ole. kuid siin ma äkki leiWn. et pa

/kas annate mulle oma käe wõi ei anna?

suurusega 26 iha. Ostis algihinnale 1 kroon

lisades Iulius Reemann, makstas 301
kr. Kalwi wallast mü'üdi eluasemekoht,
mille seniseks omanikuks oli Johannes
N a u- Ostis' Rei-ntHal, makstes 1 ha

suurusest krundist 251 kr. Wasknarwa wal
las asumast W assi li S a u t i n v SiZrentsi
talust.Mittidi üks kolmandik mõttelist osa
Narma wastast- krediiMHisusele 1980 kr.
eest. Teistkordsel oksjonil.Müüdi ära weel

ka N. Fogeli Suur-Soldinos asuw

Mõisamaakoht, suurusega 48 Uinu. Ostis
Rakwere majaomanikkude vauga juhataja
Aug. M'ä * t makstas» 2000 kr- Alghind
esmakordsel oksjonil oli 3000 kr.
Järgmine kinniswarade oksjon peetakse
rahukogus 28. -jaanuaril.

Meil on praegu olemas kõik eeldused
selleks», et täie eduga .wõtta osa ülemaa
ilmse ist laskewõistlusist.

1934. a. suwel >ja sügisel nithästi wõist-

luZtel Soome wastu kui ka oma ülertiklikel wõistlustel saawutatud tagajärjed on
meie lasikuritepere elitdi tõstnud ühele
astmele maailma parimateW- Meie relwa-

tÄö-stus täiskaliibriliste tui ka wäikekalitbriliste täpsusiMsside walmis tamise

riiklikule abile- Neid üritusi peawad kand-

ma esflnajooneA kõik litdu liikmed, st's
jaga ka togu seltskond, bõik need, kellele
<ühes wõr teises suhtes on ballis ja tähtis
kuulsuse loomine Eesti mehele ja EeAii
tööstuse wõi meile.

Liibu liikmed! Annetage igiaüks oma
jõu kohaselt! wäikenegi weering liidu
!eli,idi wõistlusreWondi. Pangad, ärid.
tööstusettewõtted, aksiäseltstd jne.!'Pidage
oma aastakokkuwõtete tegemisel ja kasude

'jägamisel meeles ka Eesti LaskurliituEesti n'me kuulius. olgu see saawutatud
mis. alal tahes, aitab luua nime ka teile.

Äia eesti laskurbd on wõtmelised tutwustama Eestit parimast küljestTarwilise summa kokkusaamiseks on
liidu juhatuse poolt saadetud wälja korjanduslehed. Kõik, >mis kogutakse nende
lehtedega, läheb meie eftndusmeeAkonna
reisisondi. Kuid ka need, ketleni wahest ei
ulatu torijanidusleht, wõiwad suunata oma
annetused sellesse fondi, läkitades need

Tallinna linnapanka, Eesti Laskurliidu

jookswale arwele nr- W63. saate kaardile
märkides, et raha on mAäratud liidu- eftn-

!dusmees«konna.reisisondi-

EeZti Laskurliidu 'juhatuse nimel
O. Sternbe<K, esimees.
Määrake toetust ja annetage, sits toetate
meie las'kes!porti ja aitate kaasa:

— Eesti nime tutwustamisele wälis-

maal ja rahwustunde tõstmisele Eesti ko»
dus;

alal on jõudnud tasemele, mis talle wõiks
kindlustada maailmakuulsuse. Need asjaolud kohus ta wad meid maailmale naitama oma inimeste j>a tehnika wõi me id.

^ajal ja toetate selle säilitamist sõja puhuks,

Mad maailmawlõistluised peetakse 1935. a-

tälpsnstpüNstd meie oma arsenalist:

kõigiü sobini-

ja sellega mete kaitsewõime tõstmisele, sest

Rahwuswahelise laskuruniooni lähe-

Meile on selle osawõtu mõimaldamiseks

saadud lubadused estndusmeeskonna reisi
otseseks rahaliseks toetamisekS jne.

— annate tööd meie arsenalile rahu-

sest meie suursnew laskurite pere' tellib
— täpsusküttide arwu suurendamisele

lootus pääseda wälismaale on kõikidele

sportlastele suurimaks ergutajaks:

Sellepärast appii laskuritele ja riigile

kõik ühiskoudlikud ja seltskondlikud asu

Kuid Eesti Laskurliit, olles' wabatahtlik ja seltskondlik organisatsiwon, ei saa
ega t>ahag?i.rabada oma üritusi ainuüksi

tused — ettewõtted ning teadlikud ja ohw--

Wargusi maal.

Kultuuritöö takistamise kohta
Kundas

ri P ä h kel awaldas politseile, et teima õuelt 'warastatud ära regi 25 kr.
wäärtuses. ©alla w. Maiste k. elunewa J. W i l b e r g i saunas käidi luku

on teegi „meister" saatnud tojmetusele

R a k w e r e' w. Karitsal elunew Iü-

obaduse wÄja kängu tamise teel ust awados sees ja iwii«di ära palitu, sokid ja pesu. kokku 34 kr. wäärtuses.

Smrr lUiMilt: JMpaniA.

Jaapani sadamalinnas Sakaimat!slhiA oli
suur tuleõnnetus. 2000 inimest jäi peawar-

juta. Kan>ge külm, ja lumi raskendasid

tuntawalt pääs te töö iid*. Inimestega õnne
tusi er ole owud. Tules Hukkus 400 maja.
Kahju hinnatakse 15 miljonile jeenile-

r im eelsed kodanikud

Koguja nr. 71, Rakweres.

.kirja, milles muu seas seletab: Ärgu otsitagu kultuuriböiö takistajaid mujalt, kui
mende kultuuriedendajate enda seast. Minu poolt pole kellelegi' tehtud takiKtuft hr.
>Lohk'i laulukoori astumiseks, samuti pole
olnud tööliste aimberpaigutamist mingiks
trahwiks. Kui on olnud ümberpaigutusi,

jstis on nõudiuud s>e'da tööala huivid- Olen

iMti kanti aidanud seltstondliseks tööks,
kutsudes awalikult kodanikke kultuuriMöle. Kui on lahkumisi olnud laulukoo^rist Kis tuleb selle nälhte põhjust otsida
eneste ihubgast ja wtgu parandada. Sealt
tuleb otsida ka kultuuritöö lõhkujaid, kui

tnetd on. Meister.

■■■■■ WWSASWW

mingisugune muu haritud eksemplar,
nagu need teised linnatüdrukud tõik olid.
PÄe *ju sugugi Halb. ku? noor inimene
usub. sest us!k on ikkagi niisugune asjan-

laskurliitude ajakirjades, spordipressis ia
suuremalt osalt ka üldised päewapreAsi?.
Uniooni maailmawõistluStel omandawad maailmakuulsuse mitte ainult lasku
rid, waid ka reuvad ja laskemoon. Riigid,
kel on oleinas oma relmatööstus. on alati
utgenud uniooni maailmawõ'.stlusi pariUraks paigaks selle tööstuse taseme ning
wõimete reklaamimiseks. Relwatööstu''e
kuulsus loob uga nime ka muudele töös
tusharudele.

rahwamajaA kino etenduse? Eesti karskus-

liit korraldab Laekwere koolimajas 18.
jaan. s- a. todu- ia buwiõhtu. Kõneleb
instruktor R. Hansson: Laekwere wabat.

wnwn

üdnlel<A

wõistlusil, refereeritakse kolmekümne maa

riik tulnud wastu mõeldawalt laialt. On

tawa normi tiaiti-a omandab õiguse kanda
wastawat suusataja märki.

eest 45W tr. PalMe wallast müüdi JoHannes T e i n f e l d t i uudismaakoht,

Eesti laskurliidu üleskutse.
Need, M ei Mwdu wSinmlAS aw^lMt
toetada Eesiti nime wää«rikat ia laialdast
tutwustamist wälismaadel l
Teie poole pöördub käesolewaga Eesti
lasturliit.
Eesti laskurliit kuulub lukmena ,.Rahwuswahelisesse Laskurite Uniooni", iniö
ühendab terwelt kolmekümne riigi laske«sportlikke liite- Kõik, mis sünnib selle
uniooni poolt ko-rraldatawail maailma-

tak'fe Eesti slpordi keiskbii-dus! ja tga nõue-

konna suusatajad. Wõistlused registreeri-

kes ma Uis 1600 kr. peale alghinnatud talu

Tietage lasfefporti.

sevteMbrisi Roomas. See aeg on meile

an ere rühm, mis> nüüd jlääb Weuewere üksikrühmaks-

mm

uueks omanikuks sai Joosep Kübarsepp,

i>ala skautide poolt Whapäewal, 10. weebrWõistlüW mõiwad wõtta osa kõik Ämbrus-

Tallinnas noteeriti Dögikartuli hinnaks
190 kuni 230 senti kwmtaal, mis on um-

beK 10 jsen-ti kõrgeim eelmisest noteeringust.

asuw Erwin L u u k i 25..9Q ha suuruse koha

waAtiu l'D aasta jooksul, nii et eriliseks

Hakkawad ühtselt Harrastama kaitseliit,

W.-Maavja P i keauaa ja lrsed a i andu sl i tu d

2500 kr., MÄüdr 5500 kr- eest iihele mõla-

ruttamiseks pole 'kellÄgi 'Põhjust.

Edukas teqewus

W.-Miakrjit aianbuM^

hinda isegi m'tu 'korda.

Raha 'maõetakse nonde kupongide

tee tõttu on> paljudel talupidajatel juba

j,a omapÄralst kahtlast Müdinat- Waatama
minnes selgus», et on tegemist kanawargusega: >tapetud kanad we de lesid maas ning

WaWad hinnad. Alutagusel käimad

warale oi leitud ossjaid. ära müüd; see
ga waid kuus. Talude hinnad olid kc(>k-

Wao wallas asuw Johannes To o m c
„Kerra" talu, suurus W tiinu, alghind

Kangur oma laudast kanade kaagutamist

on oiged. Elame — näeme.

omanikud olid kas saanud moratoorium!,
õiendanud' kohuswsed wõi siis ka nõudja
pannud oksjMi seisma. Nel.ja.'e kinnis-

limaja ehitamise toetamiseks waprasli
kaasa. Seda enam. et wäiksemad ja nõrgemad algkooliõpilased wajawad tungiwamalt terwishoidlikele nõudmistele

umbes 'keWõ Miku kuulas talupidaja

helpanekud looduslisist nähtusist, tihtigi

tel Põhjustel jäi 10 müüti ära. kllna

mised. mõnel kinniswaral tõsteti alg-

kartuleid >jääMe Pannud, nii kuhjades kui

ol-nud paksu^härmatisega kaetud. Salata ei
saa küll ka seda, et wanemate inimeste tä-

maspäewal. 14. saan. esnuene k!iuuswa^
rade oksjon 1935. aastal. Müügile <p'.'di
tulema 20 kinniswara. kuid mitn-esugus-

Tallinns saab nende kMongide wastu raha Maapaigast, maakonna linnades aga Eesti Pdnga osakondadest -ning

rane wargalaht. Lugu juhtus järgmiselt:

ja-aasta, sest pnudolewat jaanuari algul

Müüdi kuus kinniswara.
Ratwere^-Paide rahukogus 'peeti es-

üksnes pisikesed 15. saanuavi kupongid.

KWm wHtitis kartuleid. Möödunud kõwa

TMeb hm wiUa-aastake. Wanarahwa

Esimene limikmnulzja» >«el ««stiil.

ta wasti löowad kõik tegelased ka algkoo

kiilm on Alutagusel Paljudes kohtades

jutu ijäpgi tulewat tulenial aastal hea wil-

ära lõigata^ milliöde tähtipäein on 15.

raha järelt inmnes kaa^gl wõtta. waid

märksa wäiksem.

lahti wlõetud, nii et täielist ülewaadet kahjuide tob«ta ei saa.

puhul t,a!li.taÄa>? »— Ko^uis 'tuleb wõlaÄrja tai 'mtveUiWe Üüliöit need kupongid

hemad summad mi weel tasuda. Anoa

kord aga üha halweneb. on uue inaja

külm kümneid jä sadandeid kwintaale ära

Kuidas.tuleb wõlakiriade omanikel sel

toet. seltsiga weel seotud, sest mõned wä-

osa agaramaid tegelasi on aga qiunn.

se-ks 'kasulta-miseks ei jpeacks obema mingi-

rikkunud. Paljudel pole aga weel kuhje

15. jaan»uavil oni särsekordne tähtpäew.
kus Maapank kalude ümbierla-enustaimise
wAakirjade ?u!pongid wäl>ja lunastab.

jaanuaril ja 'me^de fiitipan gi.de iva st u
utalksab Maapauk nii suure summa, küi
kupongis, tihendatud. Tahtss on teada.,
et suuri tvõlakiriiapoojguaid pole tarw>is

nult rääkimisteks. sest tegelikkudeks sam
mudeks puudusid sammad. Kuna seisu^

Alutaaule kroonikat.

Maapangast saab raha

ÄmbeMieimsÄmise WWW.
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ne ohoh. kes ha>kkaks mõnÄe tütarlapse-

le Peale tormi saamist waidlema wastu.
ck ära ipeta. ikka et avmastad!

Ja ega mina ei' waielnudki. Wõtsin

hoopis manergu sa tulln ära. Wõib-

.olla. et oli isegi iparem niimoodi, sest

ühes Hersolniinega oleksin ma automaatselt kosinud ta ta kaks onu. kolm täd? ia
wanemad lp eale selle. Kes neid siis itka
.oleks 'toitnud, !küi mitte wäimeespoeg. ''ee
Angevwaks. kes pingutab ridadega oma-

le elumiinintuini' ja «muud wajalikku
miinimumi.
Kõigist sellest mu süda. teate, kargaski
täis. Tundsin äkki. et maailma kord 'pole
poissmeeste wastu sugugi õiglane. 'Ri-

laste maiadest ei leia sa omale sabiwät
Pülseluud. aga kui lähed waesele kosja,
siis ipead kosima kogu suguseltsi ühes
Ipundis. Milson veab olema taskus, wähemast ei tule wälja. Wiiskümmend senti veaks saama reast.

Arutasin siis niimoodi tänawal. 'kui
läksin kurwa meelega tojuipoole. Kõik oli
l oo tusetu.. lpetlÄ sa 'püht^a Hall. Tae was

oli hall., lumi oli hall sa isegi elektri Pirnid näisid kiivgawat hallilt. Üks inimene

tuli teepeal wastu. seegi oli wana ia
ihall. Mitond oli mul ihalt ia lüps oli
hall. Uks koer soodis üle tänawa. see oli
samüti hall.
ÄN aga torkas mulle midagi meelde.
Keele ots hakkas järÄu kipitama, nii et

toisiti ei saanud, kui jootsin kähku Kriuksonite suurde tagasi, lpistsin vea Me wahel't sisse sa lhüüdism:

— Ah sa. Herseimiine. igawene trõhwats. ütlesid mulle enne. et ma olewat
sulle paljas õhk! No aga tead, ilhna õhu
ta ei saa üldse eladagi! Kas said nüüd...?

Peale selle oli süda nagu rohkem ra
hul ja enesetunne hoopis parem. Läksm koju sa mõtlesrn. et eks me waata.
mis edasi saab. See lause on jn üldse üks
hea lohutus >igas sandis seisukorras, sest

Vimegi. kes jooksis peaga wastu posti,
ütles. e't no eks me näe!
No sa warsti ma nägingi, mis kogu
sellest vruudioOmise supist tuli. Istusin,
waadake. morni 'meeleoluga bodlts ja
tuletasin meelde, et kas siis ainustki naist

Vole enam 'kuidagi jäänud kahe silma
wahsle. A,g>a no jah. õigus. Äkki tuligi
.meelde, et mõne kuu eest sai käidud ^ühe

kena tütavlavsie juures külas ja see näis
olewat kaunis mõistlik inimene. Läffinjgi siis kohe samal 'õhtul sinna, et cht aga
Isaab sellest asii,a. ta ilma onudeta sa tämdeta.
Kobistasin tüN aega vimedas koridoris

'rinigi sa lõpuks siis arwasin. et seisan
oige ukse taga. Koputan tasahiliukesti ja
seest küsib õrn naisehäÄl. et kes seal on?
— Tehke aga >u'ks lahti, kosilane tuli!
— seletan, sest hääl oli sust selle tuttawa
tütarlavse. selle preili Siidiliimu moodi.
Sain Maiewält seda öslda. kui toas al-

igas igawene ikvõbin ja uks tõmmati
waartiga lahti. Poolpimedas eeskojas ei
saanud >ma .aga Mtavlast üldse lähemalt
waadata, waid wõitsin üliriided iwiisakalt
seljast ära ja seletasin siis ise sissesuha-

'tuseks kohe -edasi, et koMg tulin jah ja

tlaist on hädasti wasa. Et teie. «preili,
olete weel wiimane lootus, nii et valuks
as)ja wõtta tWselt.
Astume siis seejävele 'kambrisse ja .. . .

ah sa mu matt! küll! No ah sa igavene
aliment Ml! Mu ees. knjutage ette. ei

se i sa üldse inf i l te pveili Siidi l ind. waid

keegi Wõhiwõõras ja Äkiline wanatüdruk. Aastat nelikümmend wõis olla ikka
ära. hõredatest lokkideist va-istis väljas
lp ea lagi M'i sa 'kui waatasid üldiselt näkku. lsiis jäi meelde minigi segu soolatüü
gastest ha vuuduwatest hammastest. Aga

need siilmad. -oi. ma fütlen teile, et kus
olid ikka silmad! Kiirgasid sa süvasid
peas nagu auto laternad.
Kohendab siis mulle d^iiwanile istet sa
ise seiletaib. «et oh Ko.sjia tuliM wõi. «et no

heldene! aeg, homme-lpäew läheme kohe

registreierima ja asi tahe.
— Ei-ei. — tõstan mina protesti. —
see. wabandage wäga. oli eksitus! Ma,
teate. tuÄn kogetu ata wal elst uksejst.

— Qh mis te nüüd; — ei p>ane aga te-

ma minu seletust üldse tähelegi, waid
titub wägisi ligi. — Uks oli õige. ära sa.
kallis mees. rää^i ühtigi niisugust juttu!

Ma. teate, -olen sageligi olnud mge
suuves pigis, kuid niisuguses sitkes -pigis
weel pole. olnud. Tund aega seletasin ja

kaitsesin oma au. Wannutasin teda kõi
kide wäjgewate nimel, et see oli tõesti
tüks ku rb eksitus, küid tee mis lahad.
t^ma lüldse ei 'kuulegi, waid hoiab mind
nagu vaudffeite klamrite wahel ja ei lase
!üldse liigutadagi.
— Ma Min wiima st korda, kas lasete

mind wälja wõi ei lase? — wõtsin wii
ma ses hädas 'karmimad toonid veale.
— Gi. kallis «mees. ei sa>a kohe lasta!
— 51H ei lase wöi! — kiitsin weel ja
vaoasm siis enese lahti. Tormasin asuga
wälja.^haarasin lpalitu -ja kaabu, 'kalos>std jätlsiin sinna paika, ja kadusin nagu
dltt-atud wälk sellest majast.
— Wõt'ke kinni, wõtke kinni! — kuulnn tänawal weel. wanatüdrukn hädakisa.
Suur '.kari kodanikke -hakkaski jooksma
mu jjärele. Alga mina. Angerwaks. olin

wäle nagu iänes. Pugesin läbi wärawate. ronisin üle vlankude ja kadusin.
AdnDel AuM^oM.
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Jäneste õhkamise aeg lSppes.

20 miljonit falw («ritcgetmtieft.

Jänesed olid tönawu rammusad ja neid oli ennenägematult palju. Uue jahiseaduse tundmine
on weel puudulik. Sekeldust jahilubade saamisega.
Teisipäeval lõWes jäneste Shkamise-

baga turule tulla, sest fiin r^Mreeri-

aeq. 16. skp. peale «hakkas maksma jäneMähi keeluaeg. Wana jahiseaduse järele

takse, kelle käest on jänes ostetud. Iacu

wältas iänenesejaht kuni 13. weebruarini. Uus 'jcchlseMls lühendas seda ter-

kaustik. Kui ta jänese ostab, siis rndrqib
ka üles. kelle käest ta jänese on ostnud.
Salakütile ei ole seesuqune märkunine

turunaisel on sellekohane registreeri mi i e

welt kuu wovra.

Jäneseid oli tänawu rohkesti.
Jahimehed ütlewad: neid oli nii palju. naau seda tpole enam kümnete aas-tate wältel nähtud. Põhjusi selleks oli
õige mitu .Esiteks oli 1934. a. ilmastik
jänesele wäqa soodus. Oli soe talw ja
soe warane kewad. Esimene 'pesakond jä--

nese poegi. mis in-uidu harilikult otsa
saab kewadiste küknade taaajärjel. kaswas w arenes seekord hästi. Samuti oli
soe snwi ja jjüms. Kui oktoobrikuu kesk-

pa-iqu alaas jäneseijaht. oli inaa weei
mu-st sja ilmastik soe. Jahimeestele teq.

see tuska, kuid jänestele oli ta suureks
kasuks. Must maa püsis kuni jõuludeni
ja -siis alles sai .mõslda suuremale jättcsejahile. Siin tuli aga tvaxQtä juba ^eeld.
Teiseks oli jäneste kasuks koerte

marutaud.
Paljudes waldades olid koevad kuude

wivsi marutaudi pärast kinni. Jänestel
oli waba põl? hu-lkuda seal kus nad tahtsid. Ja uue koerteseaduseaa. kus ülearu
sed koevad ipandi maksu alla. said sänc
sed salle hulaast oma waenlastest lahti.
Osaliselt aitas kaasa ka uus
jahiseadus,

mis sänjesejahti lühendas juba süaisel
kuu aja wõrra. Jänese jaht alaas senise
13. septembri asemel 14. oktoobrist. Uus

jah^seadus takistas ka salaküttimist.
Kõige nende asjaolude tagajärg oli see.
et läinud sänesejahi hooaea oli jäneste
poolest ülirikas, jahimehed ütlewad. et
Paremat enam soowida wõ i ai.
Turgudel di säneseid miiiiqil siiski
wähe

ja jänesehinnad olid kalli inad latniTb
aasta hindadest. Tuli see sellest, et uu*
jahi seadus korraldab ka jahisaagi müüki.
Salakütil on tväga raske n?üüd oma lau-

T^adaarin^.

aqa fu-upi tulus. Parem ta siis juba ei
lähem oma saaki linnasakstele pakkuma,
sest seal wõib kergesti sisse kukkuda.

Kui talumees tahab ise turul lastud

iv erad küüned oli surullud jänese selqa.
ei saanud ta nefo ka sealt enam wabas
tada ia Pidi ennast tahtmatult sõidutada
laskma, kuni jänes ta kusaail puu oksa
all seljast maha hõõrus.

mõtlema, on see asiolit. et tapmiste ia
riisumiste arw näitab kaswu. Lanqust

mida nõuab uu§ jahiseadus. Ilma ?ahipiirkonda kuulumata wõib jahti pidada
ainult taluperemees üksi. kuid seda luba

nawalitsusest ja metskonna kantseleist.
Ei ole seda.
siis wõetakse turul jänesed talumehelt

sekeldusi uute jahitunnistuste wõtmisel.

nmüa turunaisele, kes nad siis märaib
oma kaustikusse. Tahab aga talunu-eZ
ise nolib otsekohe tarwitajale müüa, siiZ
Peab tal omal olema lellekolzane kaustik
kaasas. Osalt ka see puudulik uue ja lii
saadustega kauplemise korra tnndinine
wähendas ijänesteaa kanbitseliuist.
Tänawused jänesed olid eriliselt
rammusad.

S«da tõendawad kõik. Pohiusets oli
sült jälle ai see. et süais oli kaua soe ja
maa must. kus iäuosel oli toitu külluses.
Wanad jahimehed eunustawad täna-wu Pakast >ja sügawat talwe. Seda tee
wad nad jäneste järele otsustades, sest
tänawu su jänesed harukordselt vaswased. Jänesed sügawat talwet ette aimates instinktiiwselt püüawad raswa koauda nälja ajaks.
-Jäneste rohtuse tõttu i uhtus uäaema
tänawu isegi sellist haruldast juhust, kui
kulli ratsõitu jänesel.

uagu seda -jutustas üks Tsooru jahimees. Ta nägi jänest pöörase kiirnseaa
põaeneivat. kull küüntega turjas.
NÄitv.wastli m Duid^nud kull oma ohw

rit õhku tõsta. Jänes oli selleks liiaa

suur ja rammus. Kuna aaa küll oma kõ

wat ühekordusel. Mis aaa tõsiselt paneb

Piirkondade moodustamine.

ei <s.a>a> ta edajsi anda ka >oma poegadele
mitte.

lumses omalt maalt lastud jänese:!)

^Wiru-Iärwa krinnuaalkouussari fta
tistiline aruanne möödunud aasta koh
ta näitab, et aasta ^jooksul on pandud
toime }97Q kuritequ. milline arw pea
samane kui eelmiselai aastal. Kuriteaewus näib kolmel wiimasel aastal püsi

IÄn^Maihiaa holo^uMi-

jahilooma müüa. siis 4>eab ka temal olema seesugune märkmik wõi kaustik. Neid
kaustikuid saab riiaintaade- ja metskon-

ära.
Ilma kaustikusse märkimata wõib ka

Tapmistega riifumiste arw kaswas. wargused wShenefid.

on märqata waid waraustes. Aasta

'jooksul toimitud kuritegudes on materjaalne kahju kahjukannatajate hindainist
mööda 196.978,20 kr., ümmavauselt 20
miljonit senti.
Aasta jooksul on awastatud 1015 süütequ. milliste kahjusumma oli 162.875.39

sekeldused jahitunnistuse wõtmiseqa.

Uue aasta alul on olnud mõnel pool

Maawalitsuste asemel annalvad mid

kr. Wõib märkida siinjuures ka seda. et
awastatud kuriteaude protsent on tõusnud.

nüüd wälja maal — wallalvalit suled ja
linnades — l-innawalitsused. Talupere
mehed ja maaomanikud saawnd selle loa
tasuta .kolmeks aastaks. Teistel on ta ta

Äksi kult wõttes oli möödunud aastal
tapmisi 23. lapsetapmisi 5. raskeid haa-

suline.

PWudiseid Warangult.

Moratooriumi 8 põllupidajate.
Majandusministri otsnfeqa II. saan.
on lpanditd -makslua järqueroate pÕÜupi=
dajat-e wõlaade kohta sissenõu)miskeeld.-

Karepa algkool suleti. Haljala iaoökou
na arsti poolt suleti Karepa algkool ühek^
nädalaks, et tõkestada leetrite kiiret lewikut. Karepa ^ lg kooli vpilaM on haiaes-tu
nud leetreiMe pooled, arwult 13. Karepa

on Waranigu wallas juba teine
Iuhmr T a m m, 2õntcnt ;v.. Aua. .algkool
kool. mis seisab nakkusHaiWSte tõttu.

Tiide >m a l'. u. Naiwerc iv., mõleunle
1? kuud: Jakob K a d i k l a n d >i ipärandustomP Aaspere w.. Karl 28' t s u t.

WavlMM rahmaZ tanitfib. Waraugul al

gasiö nüöala alul moodsate tantsude lur

Pada w. ja Gustaw Kel lo. Küti w>.

suseb- C"sialMe osawõtt oli elaw, oli ilmu
nud tant-suHimulU moori kuni 7 klm. kau-

ti moratoorium Jaan Siisberail ra

Jõest MltrtaLse jääd.. Zelja. mõisa tixolt
sed murrawad Rutja jõest Mäõ, milledeaa

Kiaile 6 kuud. Omal palivol l ö p e t a

Aua. Pi.ratil Rakwere w. ja Gustaw
Pender^Peedaril. K. Mallast.

Uus politfeiwalitsufe direktor
ametisse.
Uus Politseiwailitsuse direktor R.
Wreemaun astus teisrpäe oal. 16. jaauuaril. lonia ametikolhuste täitmisele ia
wõttis asjaa,jami-se seniselt kohuste täitjalt abidirektor J. Soomanilt üle.
Ka lSMmjes sw.wWes inimm^ksporit.

Soome munade wäljawedu 1934. a.
ulatas W.034.958 kilole eelmise aasta
9.907.153 kilo wastu.

guselt.

täidetakse Kare-pa suwilate jääkeldrid.

Jää paksus -on juba 60—70 sentimeetrit.
Meri wdeil lahti. Rutja^Karepa-Toolse
rand on meel täteSti jääwaba. Wees ujub
^a-mult -pehmet luiue- ja tääsodi. Toolse
mereside mõNmiste j>ärele on merenee
soojus Toolse raunaS + 1° C.
Raja m-e-Hachyed WMnMkorr^ö. Raja
metsateedel oli takistatud liiklemiseks Hädaohtlike trummide läbi. Kunda metskonu.a arw cl, ehitati nüüd Raja mahtkouda
kolm uut trummi, mille tiõttu metsateedel
liiklemiue on jällegi.,>pü'ttniSteta". Koheitdatt ka wa.uu trumme.

Elaw, nõudmine piiyapuuÄele. Nutja
metsandikus on nõudmine p:lpapuildele
kujunenud Iharukvrdselt >elawaks. Ei suu-

wamisi 16, rööwimisi 6. süütamist 2l8.
tuleaa ettewaatamata ümberkäimist 3.
riisumist 9. murdwarausi 140. hobuseja sarwlooulawarausi 12. raudteewarausi
21. lihnvarausi 1320. wäaistamisi 6. su
quwiljahäwitamisi 9. waleraha teaemisi
5. lewitamisi 6. dokumentide wõltsimisi
20. smawoli 12. petmisi ja wõõra wara
omandamist 120. ametnike kuritegusid
43. muid 159. enesetapmist 3. õnnetusi
1. administratiiwmääruste rikkumisi 3.

Aasta jooksul wahistaii 205 isikut,
kuulati tunnistajaid üle 6111. leiti otsi
tawaid 212 ja aeti wäljastpoolt saadetud
jlturdlusi 541.
Naan näitawad eeltoodud arwud. pote
kriminaalpolitsei töökooreur ^väikene,
waid stlur. Naskeinate kuritööde arwu
kasw suurendab töõhnlka weel tunta^
walt.
öeta kõiki pMupidajate soiwe rahuldada,

sest pilpapuid on wõimalik wal.uiSu-.da au

nult piiratud arwul- Paljud talupidajad

ostsid kuiwade latwadeaa poottarbepuid.
millede tüwedest saab pilpanotte. Walmis

lõiMtud pilpanottide Mtii.c,ibiunaks on

840 senti ruumimeeterMetiatõWttA lõppomaB. Telja menudes

on metsa lõi kus lõpukorral. M".ts>as on
weel waid mõni saag tööl. Kuna lähikonnas metsalõikusi pole. kawatseb os? töölist rännata Tudu metsadesse tööd otüma.

Tulekahi W.-Rakdes.
Liistwalla wallas W.-Rakke külas
tekkis tulekahi Anidres Lutwei kartuli
keWris. millisesse oli soojendamiseks iwii

dud hõiõquwaid süsi. Tuld kusmta.ma
ruttasid kohalikud elaniktd, kes hoidsid
ära tule lewimise teistele hoonetele, milline ^hädaoht oili olemas, kuna kelder oli
õlaedeqa ümbritsetud. Ka^iustunma. on
esialgu selaumata.

Wõi hinnaks 138 senti kilo.
Wõihinna noteerimisel määrati 5. ku

n. 11. iaannarini sisse tulnud eksport
wõi hinnaks 138 senti kilo franko wa-

aun ärasaatejaam. Kuna riiqi poolt

kiMuÄtatud hind on 145 senti, siis^uleb
juurdemaksu 7 senti kilolt.

Käesolevaga teatame, et Valitsuse loal korraldab E. Õhu- ja Gaasikaitse Liidu loteriitoimkond oma 100.000 kr. loterii

lõpp-lisaloosimise 20. jaan. 1935. a.

Lisaloosimisest võtavad osa ainult need loteriipiletite omanikudi kes 1.—20. jaan. s. a. ajavahemikul E. Õ. G. Liidule loteriipiletite kupongid ära saadavad.

Saatke kupongid Ura.
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Noorte töövöllult.

nakse mõnda sulu nurka — weidi seinast
eemale .ja wahe kasti sja seina wahel täi

Nõuannet.

Oo-nurnre no/oM iseiegewusest.
Üks edukamaid M^aanurke, kus nvorte
iseteffewus ou mitmekülgselt arenenud j-a

detakse tuvbapuru wõi õlgedega. Peale

Põllumeeste töid

wõib wanu kotte panna sooja hoidmiseks
Kast kinnitatakse seina kü'.ge wõi aieta-'
takse kasti ette.mõni laud seina külge kiu

omapärast ning tuumakat wilja kand-nud,
on endme metsaküla Oouurme.

nitatult. et omis kasti Paigast ei saaks
nihutada. KaM ipõhja walmistatakse

peamiselt k--s. ...Tungla" ümber, milline
keskorgauisatsiooniua ise funktswneerib
wähe, kuid seda aktiiWsemalt teotsewad

isite aasta alul.

Hoolitsege, et pakane loomadele liiqa ei

Möödunud nädalal püsisid lüluiad il
mad. mis teatud mämal takistasid wälistöid. küll Ma wmmaldasid talus ko-

Oonurme noorte sel ts konna töö koondub

kuiw ja soe ase rohkest prõhust.

Peale sündimist mõned päowad tuleb
!põvsaid kastist wälja wotta imetamise
ajaks, hiljem Harjuwad aga põrsad juba
ise kastist imemas käima.

duAte assade kallal nokitseda !a töötada
Alaame — kas wõi 'karialaudam. Kas
on seal küllaldaselt soojust?

Maatuluuöusklubi töW kodukaunist

alal amlab tunnistuse igal kihelkondlikul
uoortopaewal saäwutatud arwnkad esiko
bad nii kästiöös, aiasaadustes, põlluiöös
ja eriti waimsetel aladel, kõne- nina kir.

Ka suuvi sigu aitab külmahädast kuiw
ja Põhurikas sulg wälja. Siga saab kiil-

wäqa külm. siis k.>pub ka wodam lanqe-

ma. Loomad kulutawad palju rohkem

janditemõistlusil lmillest 1934. a. wiiest a.l
hikvnatud tööst kuulus 4, oonurntlasil?).
.Emwt ich a rr a sta jäte rma mi korralt'

ma eest ..'PÄHku pugeda".

sööta oma keha s-oenda.miseks sa tpiima-

uud pea amulaadilisi kunstwaitufi Sa
omakultuuri-õlhtuid küla jaoks, si!nk>ud
rcferaat-k-vosolekuid j-a annab wälja
mõtle albumi, kus leba mad ruumi t\i

Sama, mis sigalate kohta — käib ra
kanalate!kohta. Külmas kanalas mune

toodanguks jääb seda wähem järele.
Kui on wanem laut. tuleb püüda im
ni toppida kõik awaused, kust külni pää
seb lauta. Olgu -need siis katkised aknad,
seinapraod, mille ümber itcfcfo niiskest

oi! faa, soojas sölle wastu aga muuewad
noored head kanad vr'ao.gu korr-ailiku söö-

ianduslikud eneseawalduseb, arwustused
ja htnnangud eluliste iirituste ia katsete
iile jne- Poale muu Ualdawad need albu^
mid wMr-tuAlikke -algupäraindeid, luule
tist, jutustusi itw.q tõlkeid kohalikelt noorureilt-

da saamisel peaaeM iga 'päew.
Karjalaudas, peale sooija hoidmise, vn
waja praegu muudki hoolt, sest alganias

aurust külmaga walge lumekord. nwi
lauda uksealused. kust külm sisse puhub

on lchmade lüpAmatulenrise hooaeg.

Õieti ongi Mae kergmr leida külma

Gporbilhuwiliste saawutuftst määriv

Warsti Wpsmawlewate — praeau kinni
olewate lehmade söötmisel oi tohi kitsi
Ma. sost kui soowime piimalehmalt kõraet toodangut, siis peab ta omale kinni
oleiku ajal kehasse warusid kogluna. et
■mid siis kõrge toodangu aial ära kasu

sissepääsu kohta walge jää- wõi lume
'härmatise järele. Siis .tuleb hoolitseda,
et -lauda l-aw ei oleks paljas, waid sea!
oleks küllalt paks kord õl-gi wõi põhin.
mis aitab soojust 'hoida.

Sama. -mis karjalaudas — tuleb ka

paljugi nimetamist: wõidud naaberkülade
üle, treeningrupid -ia 'MtmõimlcmiKbarjutused, utilledele talwel lisandub pinaipowg w suusatamine.

See kõiik lubab eeldada, et Oonurme

noorus on ja jääb suuteliseks külnkultnur

Wöd edasi winna, kui noorte tööwäliul

tada. Ainult lüpsmatulcku eel oi' wõi

sigalas sooja hchdnÄsel ette wõtta. Ost

edasi töiötawad praogused tööintmesed: E.
G la sm au- Elf. AHse, P. Lepasaar (maat -

liiga sööta, sest siis on karta rasket siht-

tehtud "katseid, kus selgunud, et ühest Pe
vekonnast pärit põrsastest korralikku sugulawa sigalasse jäänud põrsas tarwitas
1 kg. juurdekaswuks 3.7 sü. Samast vc
sakonnast Pärit «põrsas. kes kaswas iü!
mas sigalas, nõudes 1 kg. juurdekaswuks
5.4 sü. ja kolinas põrsas WlMasmuskcs

klubi'), A. .Preimvals, K. Lepasaar. Rltberbach lkunstih. ring) ja õ. Trommei

nitust.

Tänawu tuleb rohkein l>ehm)Mikaid
ka-swama jätta fui harilikult, sest mii
znaste aastate ikaldus te tõttu on loo
made arwu tublisti viiratud.Sanuul
tväVjalvaatM -lähema 3 aasta jooksul

ja A. Lepasaar Gp-ordiring).

Poleks üleliigne, kui avoorte töö ka

edaspidi palmiks täit wastutulelikkust ja

h>e a t a ht l i k kust m a n eana te l t organia i fi o o n i -

öelt ja ümbruskonitalt.
S- H. S. KiMaila VW. tegemus mnntnb

lchmade.mimgiks N.-Wenesse.

sbgalas 7.6 sü. Sealjuures tulid bolw.'
ma pidamise juures weel haigused.
Nii Peaks ülaltoodust küllalt selgel:

Tapamajades nurisetakse praequ. et

Pakse, ülesöödctud sigu. Peekonsigadele

ja külm sigala on otse seasööda raiska mine.

Erilist tähelepanu tuleb juhtida pruc
gu noovpõrsaste üleskaswatamffele. Pas
jud seakaswatajad arwawad. et see on

toodangu hulga läbi aasta ühtlustama
seks tingimata wajalik. Wastawa 1>üo - o

juures w olegi wäga raske praegusegi
külima juures põrsaid kasvatada iile?.

Selleks on wiajalik n. n. -põrsaste

kast. mis kujutab endast wõrdlemisi
madalat kummuli keeratud puukasti,

millel ühes -küljes põrsaste sisse- ja wäljapääsemiseks auk sees on. See kast pan

Idhing ostils sel aastal võllutööministee
riumilt endale kodu, end. Kihlewere bär-

rasLemajia, mida iihing senwi kasutas

Maja on nägus kahekordne

mõrdlcmitsi heas korras ia

makiiS kr. 12W. Remonte tuleb nüüd mui-

dugi tublisti teha, on kawatsns muu seas
rajaaü awavamaks teha jne. Sellest kõigNt loodawad aga optimistlikud noored
ute ,aaöa ja lubawad osak. 10-aastaseks
luubelipäewaks endi seltskondlikule lodu
le uue pale anda.
sisemisse ellu tõi möödunud

rtaSJa elewust. 13. skp. pidas osak. a-aslapeakoos-olekut. Kasiia sissetulekuid l<m. a.

- kulusid kr. m, ülejääk kr 56.
Uuöe whatusse waliti: U. Rätsep. J.

Kuutwelö, J. Kilmees ienöised). prl -fi.

ümed^^õ' Rätsep ja E. Ruutmeld

UENU Sompa osakond
pidas pühapäewal,. 18. :jaan- -oma aasta
peakoosolekut, mille tähtsamaks päewa
korrapuuktiks oli referaat „Taani mulje
test", Utille wäga huwitawalt lmldis ette
agr. Hans Ilme s, kes mö-ödunnd aastal

oli olmid Taanis võtlumaiandusatal

pMktiffeerimas. Wiimane tähenda?, et ku
lub Weel.aastaid, fui Eestis põllumaian
dilse intensiiwsuse ja ta uooriootö-ö alal
Taanini jõutakse..

Möödunud aastal oli osakond edukalt

tegutsenud kõigil aladel- Muuseas on Peetuö terme rida waielus-, huwi>-, karskus-,

J. H. S. Koha la osak., kuhu koondunud
peamiselt Kohala algkoolist ellu siirduiurd
seltskonÄist togewust laiendama. Nii aül

nine asjade loterii, mille wõidud walmts-

Lang, abiks osak. esimeeZ K. Liströin. Ka-

Uude juhatusse waliti: Ioh. Toru.
hard Larsperk, Karl Mandel, Päria
Plisttin j^a Ed. Woosel.

noored, on Hakanud uuel aastal oma

nähtud ette osak. käimasolew 1lA>t)-kroo^

tuleks wähem wilja anda, hoides wi!ia
kewadeks äa suweks. Witja asemel an
tagu praegu röhköm kartuleid, iuurwilja ja teisi sarnaseid sööte.

tati 8. jaanuaril koos Kohata algkooliga
osak. juurde kõneoskust arendaw õppermg. Ringi juhiks waliti koolijuhat. p.

tatakse kõik osakonna liikmete poolt.

Mida^teha külmanud
kartulitega.

watsetakse käia koos üks kord nädalas-

Wmesena kõneleb keskn-, 15. jaanuaril -Vi.
Liström teemal: ,Kõnest ja kõneoskn'es>".

Kauakestnud pakane ühes minge tuu
lega on kartulite hoiuruuiules^klchjades
ja keldrites temud tunta iva id kahjusid.
Nüüd. mil- ilmad weidi soojömaks nulu'ümud,'peaks ipSllumelhed dii:a kartulita

wälja andma oma seinani Kilel) te- mUCcõ

täitsa wõimata ja seepärast ei paarito
emist^ sellel ajal. et talwel kulinaga põr
said saaks. See aga .oleks meie sealihe

peab mainima, et möödunud a-asta oli
osa konn ale tegewmelt nks tähtsamaid.

kirjandus-, tee--, jõulu- .ja hõimuõhtuid.
Kassa läbikäik nlatns ligi WÖ kroonile.
Käesolema a.asta eelarwe koostati 1259
krooni peale. Tähtsama tuluallikana on

iwtensiiwssmÄkA

sinna tuuakse Palju liiga raswaseid.

järelduma, et sigalcvte kütmine >on tcintu^

tulunbusklubi, kunstcharrastawte- j.i

UENU Kihle»vere oiakonna
«-aastasele tegewusele pilku tagasi heitev

mife, põllumajanduslikul ija seltskond Ulu:

lpudeli Põrsaste soendamiseks.

H. .Langi energilisel juhatusel higistab
näitlejaskond Wold- Wenti humoristliku
näidendi „Rööwitud suudluse" kallal.
Sportlaspere on siirdunud lume tuleku^
ga tnbaSte mängude juurest suuskadele.
MlUiöte arwu aast-aastalise rõõmustawa

noorte sektsioonid, missugused on koondu
spordiriin-g.

ajal, siis wõib ka kasti >panna soojawee

kawatieb sõita eeliolewal fuwel.

kaAwamiise eest hoolitiewad kohalikud fiiu-lameistriö.

uud k.-s. „Tungla" Ämber: noorte maa^

Kui sünniwad põrsad eriti külmal

Teatawasti loetaM 12—16 kr. C. sel
leks tsnrperatuuriks. ■mil piimalehma
'heaolu.on kõige parem. Kui wäljas on

Laulukoor käib koos kaks korda nädalas

lauluõp. I. Treilman'i taktikepi all Pärnu laulupeo laule harjutamas, kuhu koor

Ka >on kawatsuiel Hakata lähemal aial

osak. liigetel oleks wõunalus omi lir- >a
dnslikke mõimeid arendada.

saawarad korralikult mle w aa ta ura.
Praegu töötawad ju igalpool piirituse
wabrikud ja seal on wSimalik küliuast
rikutud kartuleid realiseerida, kui nad
wahepeal >pole weel ära sulanud.

Pehmete sa. sulailntade saabu>ui''ei
muutuwad külmanud kartulid aga t-arioitamisklõlbmatuiks. Piiritusewabritud
malsawad kartulite eost suurenlalt osalt
tärklise «protsendi jävelo. Keskmiseks hin

naks on kr. 1.75 kwintal.

Wold. Woosel, Hugo Kelmentfow, Meiu-

Larsperk ja Loo Lnst- Rewideertwasse
loimkonda waliti: Aug. Wihman. Tiido
Crilist rõhku otsustati panna keh^ckultünn ja näitekunsti wiljelemise^e. Otinstati kutsuda ellu osakonna järgmised tege-

muMarnd: karskus- ja kirzanduöharu,
juhataiaks H. Ke.'.nentsow? laulu- ia
muusikaharu, juhataiaks Leo Lult- spordiharu — iuhatajaiks ?^old. Woosel sa Ioh

Laas^ näiteharu - juhatajaks Päria

Lnsperk,' raama-tukoguharu — juhata.'-'.ks Leida Woosel ja Meinhard Larsperk,-

raliwatantsuharu - juhatajaks Pärja

Larsperk: põllum.niandusharu — juhaL.^-

hõunuhl.ru — juhuajaiks Pärza Larsperk

ja Meinhard Jüruas: esp.raitoharu —
juhatajaks Ioh. ToruKuna osakomlas on pagudel liigetet

võõrapärased nimed siis koosoleku poolt
tebti nendele kohus.-.^eks oitiu nimed lä
hemal ajal muuta eestipäraseks.

Noorte tegemus Porkunis.

ltGNÜ Porkuni osak. pere oli koos 13.
jaanuaril, kus waadati tagasi läinud aas
la tegewusele, milline oli kaun s wünka*

Tcrawalt andis end ühingu tegeivmes

:unda ruumide puudus, millest nüüd on ka
saadud üle rligi soolt kasutada antud ma
jagc., millele sisemise remondi tegid liit
mcd tasuta. Ruumis on ka olemas !vä!^'
uäiteiawa, saal umbes saia inimese jaoks,
peale selle einelaud richete.hoiuruu.niga
Aasta eelarwe täideti kahekordselt, tulu-lid
oli 917 kr- 48 snt., kulusid 884 kr. 83 se-ntl

Aruanne kinnitati. 1935. a. eelarwe wõeli
wastu 760 krooniga tasakaalus- Iuh-atus'e
waliti wrgmised isikud, kes hiljem oma
wahel jaotasid ametid järgmiselt: esimeheks 5. aastat Rudolf M ä n n i k s a a r.

abiks Herman Pnpart, kirjatoimetajaks
prl. Elisa Taits, abikS Felix Winkel ja
laekuriks Joonas Haugas. Rewisjonito"

misjoni,waliti P- Tall, Leonid Wiilup >a
prl. E. Waht. Majawainemaks Aug. .Kun

tur ja abiks Alex Riks. Otsustati muu
seas kasutada olew maia riigilt ära osta
ühes wastawa maa-alaga.. 'Samuti wõeti

tegewuskawasse ka mitmed kursused,milliseid ühing senini ei ole manud korraldada
ruuuiids kitsikuse pärast.
.Kui senimi walitsenud üksmeel Porkuni

noorteperes püsib, siis ei ole ükski ette

.wõte raske-

Raadio.
Reodes 18.

Mimt. 17.15 Heliplaate ija reklaami.

17.30 WäliMwaiseid ja kodumaiseid päe
wauudiseid- 18.00 Tallinna linnawolikogu

pidulik koosolek-iaktus Tallinna linna-

wnlitsuse ülemineku puhul eestlaste kätte
1905. ». 20.00 Ajaimitata-pielrdus ja jää
teateid. 20.03 Ilmateade. M.05 Pool tundi

perenaistele. Erna Samarikütel: TööSh-

tute ja tööwõistlus-te korraldamisest maa
naiste seltsides. 20.35 Prantsuse muusikat
heliplaatidelt.
LaaOäemail, 19. Manwirril.

Tallinn. 17.30 Heliplaate ia reklaami-

17.45 Wälismaiseid päewaundiseid. 18.00
Heliplaate. 18.1.5 Kodumaiseid päewauudiseid- 1.8.30 Kolonel-leitnant Kattai: Eestl

wabadnssõda .Meie wägede pealetungi
jatkami/ue ja Narwa wallntamme. Wõit
lused Narwa jõe parema kalda malluta-

miseks. 19.00 Prantsuse keele tund edasijõudnuile- 19.30 K. Kwrnel: Noorsoo isetegewuse riiklik wajadus. 20.M Ajcvnäi-

taja-õiendus ja jää tea teid. 20.03 Ilmateade. 20.05 Wcma tantsumuusikat (R. Sa
longi trio). 20.30 Liwija Ozols-Grinstein
(sopran Riiast). 21.05 Woldomar Went

esitab oma groteski . Samuel Zvmmelwein
kummalised juhtumised". 21.30 Tallinna *
tsitri-kwarteti ettekandeid. 22.00 Heliplaa
te. 22.15 Moodsat tantisumuusibat.

jaiks aar- Hans Jlnu>s ja Karl Mandel;
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Sport

PiinmmSiigiks fanpfosttsfe erinmmid.
Ettewalmistufi uue piim seaduse teostamiseks.
R-akweveis on ipramü Wi'l. ettewalmistuste tlegeinline nm Piimiaseaduse .tleostamiseks, mis lieataiwajsti! hakkab maksma

1. weebruarist. Seadtns Näeb,efc& eripliimgkaupluste asutamise lahtise piima
mjüügiks. nagu lWO j,u!ba warömalt
meie leihe -wseyMÄel oTmifo juttu. Pü-

iaiffie üh,t.lu!stada ÄleviÄikns ulatuses
kõikide omawaliDnste 'lnäärwsi ia kor

on Knnawkilitsus 'plüüdnüd leiba wastu-

tes endliine kovd mõneÄe, eranditega. mis
selgnwad lä!he,maA ipäewik enne 1. weeb-

1. weiebruaMt 'jääb maksma üldjoon

mide ülewaatus. siuurZusle mõõtmliine ja

Wõi.malik ilma iwäiga- suurtte kuludsta.

Seille ülewaa'tuse Mdmetie najal. otsus-

ku.i laub* wõi 'kllaaswalhtesleinteaa eralda

tatafftc lälheMail Pälewil. millistes t!au«P-

takse nurgake kauiPluW. kust müüalkse
VÄikma. Po'le siis tarwiÄust ka kcvulpÜulsist

luistes lubo.takse piima.müüki 1. welebruarkst. SeniKwl. andmetel saawa-d sun-

nBlwde artikli-te. na>gu^ petrool. Mulad.

vem osa kauplusi 'load. osa faimplujfi, mil-

listie ruumid toäifefab, 'pimedad ia mus
tad. jääwad piimaynjüügi loast iln^a.

TLrklisetSöstufed feifawad.
Külmade Umadega ei tooda wajalifel määral kartuleid.
Kartuliost algab märtfi lõpul.

'Külmad talweilmad tegid takistusi ka
-tööstustele. Nii pidi 'tegewnse katkestama

o/ü. ..Wiru" tärklisewabrik Ranoeres,
kuna ei saadud wajalisel määral kartuleid. Samuti ikatkos töö ka Iõhwi tärklisewabrikus. Töö wõib alata uuesti wast
«aprilli kuu alul. Tööstuste seisma säämi sega koos lõpetati ka kartuliost. kuna
pole mõtet üksikute koormate wiisi wõtta
'kartulid waistu. ^Ädrisse. bus neid külm
wõib rikkuda. Kartuliost avwataks.e iat-

kutvat märtsi kuu Vpul. O/ü. .Wiru"
Kadrina tööstus iatkab weel lemwust.
walmistades -siirupit, tärklise walmista-

mine on ka lõpetatud. Kuid ka siirupiwalmiStamine ei kesta enam ikana. foiqe
rohkem lelle kuu lõpuni.

Üheks kartulipuuduse põhjustaiaks
Wmade ilmade kõrwal >on ka üldine kar-

tulite wähesus. Tänawune kartulisaak
ei Nüninud eobmiste aastate tasemeni,
kuna 5a kartuli külwipind wahenes.

unifrjl, kusjuureB esimiesana' läihwwale
me es konnale antMe kaitseliidu lülema
poolt kontoolkkanst. Mida iga meeskond
annab tÄisele üle. Meeskond poab olema
w'ähen'lalt f-olmclliikmeline ja ettenäh'tiud waihem-aa vile!b katta kas ontü jõul

ruari. Linna Wall i.tsnse terwisboiu osskonina poolt- on,'tie.ostatud kaupluste ruu

puhtuse niny walignswse hindamine.

Nagu linnawalWuse rindest iküuleme.

prc>pa!gmrÄa suu sa sporti üldse jawirgutaba To kÄitseliiduis suusa ük siust e moobmiamD. |P,ro'pogand!asu>usatornlne al-glalb Tallinnast 20. j a a ii. koll 10 hom-

midie niÄndimme.

sliskii ei ifcna mlööda.. Njende soewimkne on

kairtuM .me.. müügilt Võrwallda-mäseiks.

Kaitseliidu peaskaa!bi poolt korraldatakse ka tanawn ropagandasuusatAnine
ümber Eesti. k-Muures läbistatakse iikiide ,m-allewate Pi''.re„ wälsa airwatud
Saare. MngsiUusat^mise eeslnärgrks on

lew>ad letfitaibia ministieermmile läbiwaatamksÄkjs ia heaks Wtimiljleks. luna 'ta't)e-

raldusi. HiWem aga> 'teostatakse erimil-

WÄstjawcvm-at moodust. mvllie^a nõustuks

20. jaan. TallinnQst. Marschuut Wirumaa! 26. — 81. jaan.

,ma'5'k läbi wlim wüel 1. weebvuaviks.
Wastawvd ontgwalitsuse! määrused.t.u-

Äelrplii!m>a tvõib mm\® !aaai igas ilauipluses. Klu.na! erii<pi.imak!au>pkdstie asutamine
wäi.keil>mnÄ0^udes .on vaÄktendatiud. siic

5a MludööminiAtleeriuml. Kaaliutiluste
jämi on Kutsid otmsele. e'b erivivumide
joetawiseist lähtele piima miüügi korral

Kaitleliidv propaganõaluvsatamine algab

>pole aflö Ml|e nõudmise 'teos'tami!st wõi-

Wäärtusolt kartül on aaa parem, kuna
tävkli1'ejsisakdu>s suurem mullusest.

Piiritusewabrikutele lubati ka tänawu

walmistada piiritust suuremal määral,
mille tõttu wajatakse kartuleid rohkem.
Loomulikult ollakse sunnitud ka maksma

paremat chinda. Põllumehele on aaa
lihtsam kartuleid wiia «piiritusewabrikusse. mis tawalisekt lähemal, pealegi wõib

siraka 'wiiia Wamause ilmaga, ja tülika
kü lmakindl a pa knm>ise ta.

Terror ohwrite mälestusmärk
iNÜs awati Rakwere linna enamlaste
wõi mu alt wabastamise 16. aasta'päe-wal. 12. jaanuaril l a. Palermo metsas
kohail. kus asusid enamlaste 'poolt hula-

tud 82 süütu ohwri ühishauad. Mäles-

tusmärgi walmistas kujur W o m ni
linnawalitsiuse ülesandel. Samlba jalal
on näha awamlse ipulhül asetatud lpär-

käis weel'pühapäewal. 13. skp. ja särMe-

watelgi lpäewaöel hulga inimesi Paler-

mo metsas uut mälestusmärki waaltamas.

Zladevöewa halatakse
pidama.
Seni on meil ülemaaliselt pühitsetud
emadepäewa, et austada ema. kes nicic

Esto-Muufikaft näpatud loteriipiletid leiti postkastist.
Läinud aasta detsenibriknul loositi Postkasti.
üliõpilaskonna raihalme loterii lõplikult.
Seni oli peawõit wälia >wõtmata. Wõidivprlet oli saadetud n^üiüaile Tallinna.
Loosimisie iärele selqus. d piletiraamat
on müüjalt warastatud. seepärast oodati
Wöidu wäljawõtjat. kus prdi sel au ma pi-

letinäppaja. Kahjuks aqa wõitiat! ei il.munud. Nüüd aaa saabus Tartu piletiraamat, mis oli 'leitud Tallinnas Poistkastist ninia milles oli ülMilaskonna loteri-i peawõit.
Rahwa Ihulaas lii.aub usk. et warasta-

tud piletid wõidawad. na au seekordki
iMus. Waras am ei!iulaenud pcawõitu
wälja Wõtta. waid laskis wõidupileti

Selja rahwa
rõõmudest ia muredest.
Sebja Moodustab Waranau walla
põhjapoolse, rannikuäärse. osa. Waranquga ei seo teda ei kultuurilised eaa ma-

janduslikud sidemed. Wäike wimm ia
trotski hõZaub walla lõuna- sa põhja-

poolse elaniku wahel. Pool naljaks.
..Maarotid" ja rannarahwas pole kunam päris ihästi solbmud.
Praegu on Selja taludes kuvwad ajad.

RGam. naer sa Klkamine on kadunud
nina palijude tubade aknad, on factnb
ipalflwde teWideM. e't! walaus Ä Pääseks
sisse. Nakkushaiaused on murdnud suure
osa eluvõimsast noorusest pimedate tubade sängidesse.

Tevwetel lastel- on lõbus olla. Mõlemad koolid on ..reast wäljas". uksedki

lukus ja kurjad koolipapad karistaau
asalviiteks wallatuid tihaseid aiateiwas.

Wanemad Ml hästi ei luba õue. ku'd
seal on su nüüd nii soe sa wärske. pehme

lumi!
Wiimane lumi oli rannarahwale kal!lis 'fui räimesool. Teed olid weel kõik
paljad, reerauad wedasid kui kreissaeaa

läbi lihast ja luust. Metsas naksas iaa
pilsiike kännujüpip reeipainardist vaqinal
ki^nni. Õigest.metsaweast polnud juttuai.

iIa metsaweod on rannarahwabe alati
olnud teiseks ^.räimepüüaiks". n. ö. talwiseks ..rüsaweoks". Kehw Põllu sapp ei
suuida anda alati sAauLõrwast kogu aastaks. ipeab näpistama juurde kust saab.
iRutjal. Karöpal ia Toolsel. mis on koit
Selja-Wlad. on enamikus wäikesed kaluvikoihad. nii .Mhelehmaköhad". kus waisika pidamine kipub olema juba kurjast.
Ära elatakse siiski «päris kenasti. Soolases werewees Pa rai tud hing sa ihu —

neil on sitkust sa wastupidawust. Küi
jsilkusarwed. Wääna nii wõi murra naa.

ikkagi wõitu ei saa. Meri on neile teisekis Ipõlluks. Ia teiseks emaks. Toidab.
Hellitab mõnikord. Kuid karistab ka. HalastamQüu'lt. See karastab.

Noorrahwal on hime ja lusti. Pea-

Wõiiöupiletr -raamatu „elubäik" on õige
lhuwitaw ja tõvnöab weel korö, et mm armastab tcha kummalisi keerdkäike.
Raamat ol>nu«d wwrem müügil kuulda-

Dasti Düril, kus aga Piletiostjaid ei leiMuud. Nüüd anti ,>Esto-Muusika" ärisse müügile kolm Piletiraamat, nende seas
ka Vinmepiletiga raamat- Milgi kombel
.olid Pildiraamatud bämud ärikasisast ka
duma.

^Piolitseiwalitsüse Poolt anti Postkastist
leitud raamatud edasi ÄliõpUaskomra loterii toimkmmale. Kuna mõidupileti eest
Polnud keegi raha maksnud, langeb Peawõit seega üliõPilaskowna kasuks-

wad ajawiiteks simmanne. Tant!siw>ad
liikmed soojaks sa südamed tuliseks. Ees
lpikk, pakane tali ja meretuul, on külm

ja wali! Kui rinnus süda soe sa kuum
sa karusnahkadest suud otisiib tuline huul,

la? undab siis ringi taline tuul!
Ega Sebja kandi noormees ei põlga
wiina. kuid ta ei kakle. Wõtab omad nap-

lsid. Mehenapisid. Ja tüdrukule annab
naisenapsid. Kuid kätt ei ipista wihawaenus teise külge.

Piiritust Selja rannarahwas merest
..leida" ei armasta. Toolse kandist wast

siiski. Puskaritööstusi ei tunta. Kuid
weini! En detail? Wiõi en aros? Kuis

tõesti eht- ja wäärt. et juua. Talwel kää-

riwad suured sckwertnoid. waadid ja
witsikud, e't suwel suwitasail oleks, mil-

lest tunda, et elu on siiski üks paaana
mosna olemine.

Hea 'pole üD neil. kellel rahapung
puuaa seljaskandmiseiks. Elu on roosa-

manna ka neile. kÄel rinnus puhas ja
truu süda. Selja rannarahwas armas-tab armastada. Wiis aastat. Weel wiis
aastat. Ja weell üks wiis aastat. Ia siis
Mltta. Nutta ,ja kurwastada «Pisaraid.
Hea. kui peigmees oli etteuäaelik ia kin-

kis waruD paar.tosinat pitstaskurätte.
Kolbliselt annab Selja rahwas mõnelegi nurgale silmad ette. Abielus larwekanidjaid ei tunita sa tüdrukud jääwad
ipigem wanatüdrukuiks kui lähewad mehele enneaealseilt ja kaalumatult. Wana-

poiste-iseadus rutsalasi ei Puuduta —
wanapoisse siin Pole!
Meres «õõtsub weel jääsupp. Kalurid

käiwad õngedega lõhe nokkimas. Kui
.külmi ilmi püsib, siis warsti on emakese
mere rahutu pind jääk oo riku all ja Sel-sa mail algab sälle uus elu. Eks siis kirjutame.talwskirja.

PvopMandajKlüsia^ami se'k s tchakse Wi-

ru malewa.s praegu ettewalmisdusi. Ta-

meeskond toob kjontvollkiausta >K a d r l-

.n a- & s e kollÄ 13.30. -Kadrina.-#* a T w e-

re wahjejline etvv^P kaetakse kella 14 ja
16 waHel, R>äkweve^H a l s a. !l a 16.30
ja 19 wahlel. Halsawst lliigub meeskond

she.takse panna wälja! snurenvaid l'ui Lolnliemöhelised luksused. e'J nwju oKuiU suu
rem^ Naiskodukaitse hoolitseb 'kohtadel

meeisöondade toidustaimiise sa korteri
ning sauna eest.

Päenial, 22. jaanuaril. Rakweret esitaksid

Liuwäli awatakse
pühapaewat.

.sellel matschil järgmised mehed: kukk^kaa-

Noorkotkaste Poolt Abitiigile tehtawa
liuwälja ehitustöö arenob Liivesti. kuna

man, kergekeskkaalus Walgelmd. keskkaa

poisid innukalt asja juures. Korraldustöödega loodetakse juba nii kaugele sõuda. et liuwäli awatakse pühapäewal. 20.
'jaanuaril kell 4 ip. l. Awamisel mängib
1. diwiisi orkestier. lCdasPidi on Guwäli
õpilastele awatud kella 1—7, teistele kel'la 1>—9 õhtul. Maksu wõetakse korra!dusikulude kätteks õpilastelt 5 ja teistelt
10 senti õhtu sa isiku pealt.

tus Gutmau, kärbeskaalus E. Kleesman.
sullgtaalus^Leemets, kergekaalus Trank-

lus Muld ija Tetlow niug poolrastekaalus Neeluks.
Leemets ja Walgelind on warsked mehed, wõrsunud wälja Matsowi kursustest-

Ralkmore WauitMalcjma 1935. ai. ping-pongi
!meistrklvõMused

-algamad skautmalewa kodus pühiPäewcil,

20, jaanuaril. Paarismängus iga sugu-

!siist osawõtt wõimakdatud kõigile. Wõistle-

enamikus wõtsid osa wabadussõjast. Neu-

!iate eelregistreerimine toimub H. Lille
elektri- ja sPorditarwete-äris Tallinna tn.

j A. Muld on 23 a. wana. Sport nn ist
lalustas Narmas 1 a. eest maadlemisega.
!olles Meks Narma tuntumaks maadlejaks. <P'eale selle tegeles weet suusatamisega. Miöö,dunud aastal hak-

de sõiasangarite austamist, kes meile

Wõistlused >algawad PühaPäewa Hommikul

on ta just oma isikliknl energilisel eest-

saawutasid riikliku iseolemise, tahetaksegi

õpe'tada noori austama wabadussõja kangelasi.

ü50 lapsele sooje lõunaid.
Teisipäewa Äht-lÄ Pidas Rakwere lasseMkomWe oima ^iärj^kiordie koosoleku,
kus 0'tsuAtati MWl wõtcha 'toitmisvle um°
Äes 26 algkcwWpilast j>cu eelkooliealisi
20 ülniber. Se'ni \o'ü lwiÄusiaasaid >293.
MMe lõunaid jagati kahle st toitluspunkt>ist. To.i!detawate arw tõuseb mai'ni.Ad
MurdewiõtmHe läbi 250->ni. Toiömine
- .sünnib min.i'st!eeriumilt sa-Ädud summaide arwel. KomWe korraldab 'ha lastele

riidewarustusie s,ootamast. Kui pal.su

la^psi saab riiÄei^d, tsee siäedi wee-l lahti-

seks. Puid otsustati eslnasärjes wavustada riiuga kootlieaulisi lMsi. ^Riüdeid wa'^
mis-tataks>e Praegu IhaldaabAvode k>orras.

Laste päervakodu kaswandikud kokku.
Wirumaa lastekaitse ühingu juhatus
oma koosolekul otsustas kutsuda kokku
wabariigi aastapäewal kõik need lapsed^
kes 1930. a. Peale on wiibinud ühingu
lastelpäewakodus. Korraldatakse kooswiibimine toidulauas. Eeltööde tegemisega ollakse praegu ametis. Samal koos-olekul tehti ka mõningaid wäiksemaid otsusi ühingu maja korraNamiseks. ^ Mu-

retseitakse weewargile uus paak. ehitata?se kolknandale lkorrale trepip -jne.

HaAcriZusiejod teoisewe:^.
Rakweres elunew Anette Steinberg
awakdas Politseile, et teina poja hauda,

maitse. Õelae waid ia teie soowid saa-

wäljaZPlpinuid ametmehed ja nerzde kaup

N nr m.es Tawtü mal^wale.

ja poksiaspanduse organiseeriia A. Muld
.abiellus neil päewil. Toma wäljawaütuks

nud Ihaua korras, ehtinud jlõuluteks. kuid
nüüd olewat iõulupuu -töhtud ehetest la-

wahel on sõgi. Mutja weinimeistrid on

«annab kella 10.30 aijal kbitsticu Me A lo:-

Rakwere wordiklubi -korraldusel Rakweres esimesed suusawõistlused käesolewal
lhooajal. Kawas on 18 klm. murdmaa suu-

soowite. Punast? Walaet? Sõstra?

wad tõe^s rra Gesti km Mu't'xa ja Kavepa

Susile. Issa'kust kella 18.30^ks Tudu-

l'in na. 31. Tudulinna! meeskond

Esimesed sumiDmõistlused.

kõigi kaswa'tamisel on näinud suurt waewa ennastohwerdawailt ^hoolitsedes. Ilad

miflline asub linnasuvNuaiäl. on rüüsta-

Maarika? Õuna? Rukki? Nii kuis te

kella 13—18 IAHwi st Waiwarasse.
piires sa uuesti <$Ä!'uroüd Wiru /malewlased tegewusse. 30. Man., wiies kausta
'kella 12 sa 1õ wahel Kuremäelt I -iis a-

haru wõib salata mälja .ainult ühe paariParimale üksikwõistlejale eriauhind, varimale wiiele ja Parimale suguharule dip.lomid. Wõistlused toimuwad turniiri 'iiS>te.emis ta kestawad M. jaan. — 3- weebr.

isadepäewa itorraldamisega taotleda ia

WarMMd pilet wöitis miljoni.

kella. 10.30^—12.30 KohÄast J õ h w

kella 13.18 ^õbwist W a i !va> r s s e.

jaajnuarill, kni Iärwa malewa Tapa

Kuigi mÄestusmäWi awa mis tali tust

jälgis mitmetuhandeline rahwahulk..

sell.e. 28. kella 8—10 wliakse

konchrollkajüst Lüganuselt K o h t l a> s s e.

Wiru niailewa plii.resse jõutakse 26.

.sad.

Tärklise turustanliswõimalused pole
praegusajal ka eriti kiiduwäärsed. mis on jäänud nagu tahaplaanile, kuigi ka
ei luba maksta Vraet hinda kartulist, et neil on oma osa täita. Noorte' kotkaste
sel teel meelitada põllumehi kartuleid Rakwere 1. malewkond kawatseb wabatooma. Siseturg suudab wast ainult 15 riigi aastapäewal .korraldada lastekodu
prots. toodangust mahutada. Wä li st ur ruumes isadepäewa ühenduses noorte
gu de leidmine on aga raske. Seni on piduliku koondisega. Isadepäewa korralsaadetud täMist peamiselt Lõuna-Euvoo- damisel wõeti arwesse asioilu. et noorte
pa riikidesse. Ka Soome on saadetud, kotkaste isad on sellistes aastates, kes
kuid sealne tuvumalhutus on samuti piiratud.

smlsatades wõti, siis!hobu!se^ järele suuska>del sõites.

27. jiavn. kell 9.30 wälja K a t> e l a s is e.
Ka!te!last teine meeskond 10 ja 11 wahel
K u n Ä a s s e. kella, 11—13.30 n?a,hel
wiiakse ite-ate kaust W.-N i g u l a s s e ja
'sealt kella. 17 ia 19 wahel' L ü \:\ a- n u-

tud. Paarkümmend aastat! on ta hoid-

gedaks. Hauaplats on piiratud raudaiaga, waras on kangutanud 'wära.va
luku tfonga posti seest wälsa. Margus on

toimitud 6. ja 13. jaan. wahel.

Mõne reaga Rakwereft.

Uus abikomissar Karl R e t s ni k !>'aaIbus teiMäewal Rakwerre ja asus ametkoihuste täitmiisele-

LwnaiWriMvdd HMed. Rakwere linna^
malitsuse ametnikest! haigestusid sekretär
lJoh. KadMa ja abisekretär A- KarofeldtTetstpäewal potnud kumlbki ametis.
Oml>U^WiG«i^«g!eWötie nõulpvNatmii?Äie sõi-

Äawab neljaWewal Rakwerest liunapea
H. AwiTon ia bn>u. A- Raba iches linna-

sekretär J. Kada j aaa, kui wiimase termis-li.k seisukord lubwb.

Poldpüiifid palju.
Juba ammugi enam pole nähtud nii
suuri põlid^üükaritasid kui tänawu. Kest'wa pakase a,jal kikküsid püüd isegi ini-

mieste elamute suurde. oGdes toitu ja
watju tuule eeist. Ka orasepõldudel. mis
lumest lagedad, leidus -tiihti mitu karia
neid ilusaid linde.
Wõib avwata, et kui wäga suuri tuisküsid ei tule. mis püükarjad lu'.ne alla
matawad, siis j ämmi st el aastatel sigine-b neid liin dušid üsna arwukalt. Ka
metsparte on näha tihti suurtes parwe>des lendamas sa oAmas allikaid ning
weekogusid. mis weel pole jääga kaetud

PWaPäewal, W. jaanuaril peerakse

ssatamine algatate ja A. klassile- 5 klm.
suusatamine lnoõrtele alla 15 aastat ja
3 klm- suusatamine naistele. Wõistlu-

7 ja O. Treimani juures suuMjaamas.
ckell 12.

PolkstwõrstWed KundaMi.
Kunda poksijate soowil Peetakse Rakwe'-

re-Kunda poksiwõistlused Rakweres teisi-

Kaitseliidu elu.
MaLöwÄ -aiuLvhtu mainimiseks

tuleb igal Ähwi>tlse'ril malewas saata
hiljemalt 20. jaanuariks malewa staapi
oma walimissedel ümbrikus, kuhu kirjutatud 7 -nime „Wiru Malewlases" awalda-

tud kandidaatidest. Walimise tulemused
selguwad 20. jaan. õhtul.
Uuisi Mftkirühmi, Malewa pealiku käsu-

kirjaga >on eraldatud Pada komvaniist

!P a d a ja S o n >d a Äksikrühmad. Tonda uLstkrÄhmaPealikukK on määratud re>.

'lpin. Aug. Wõhma. Sõuda uksikrühma
suurde on lubatuö organiseerida ka nais
kodukaitse jaoskonda. Paaswere kompanii
toosseisust eraldati W e n e w e r e üksikrühm. mille Pealikuks määrati senine «rühma pealik Woldemar Krubera.

Õppusi 1, miijwk» 16. jaan kl- 19—21 Ka-

lewi k. 2. r algajate õppus. 17. ijaan. õp-

PArkompaniile, 20. jaan 1. kompaniile-

HaljMlia !slvuWwõlstlu.sed peetakse
'pühapäewal, 3. weebruaril Kawastu rajoonis- Wõistlusmaa pikkus 10 klm.. riietus osawLtjaile waba.

Svpled jäätükdide wahel.

RajLwere parim poksiW

lvsutns Prl. >E- Lepik.

kas ta tegelema Poksiga ia lühikese ajaga

medamisel tõstnud ewmat huwi poksiipordi wastu kohapeal j>a tõusnud momendi
Rakwere parimaks poksiiaks^ Abielludes
Muld ei kawatse Pvksiist loobuda-

Ztaalia ostis Eestist nisu.
Tallinna sadamasse saabus saksa aurik ..Luwsee". m.lline hakkas nisu Peale
laadima. Nisu on müüdud malandusministeeriumi poolt Itaaliasse.
Laew wõtab peale wilja ümmargu'.-It
3400 tonni. Wili tuuakse laewale osait
Kopli ladudest, osalt wõet»akse elewaatc-

rist. kuhu wili paigutati riikliku kokkuostu puhul.
Kuuldawasti Eesti nisulepi.ra ^itaaliaga on sõlmitud wahetuskaubandu.ie

alusel. Itaaliale antakse luba Eestisse
kur^stsiidi tuua. Seekordne suure-n nisu

wäljawedn on esmakordne feesti a'aloos. Teatawasti riiklikul kokkuostul

wõeti wastu talupidajailt miu 9412
tonni.

Wee^aan upttios hoonet.
Tartus, Uueturu uulitsal nr. 9 asuwa 4-kordse elamu pööningukorral lõh-

kes 1000-liitrine weöpaak ja hakkas
woolama tühjaks. Kord-korralt tungis

raudsilla läheduses .kus Dgi jääst waba.
keegi hüppas jõkke. Selgus, et talwine

wesi läbi maja kordade ning jõudis wiimaks wälja kuni alumisel korral asuwa
koloniaalkaupluseni, kus rikkus hulga

supleja on Navwa Parim ujuja Alfons

kaupa.

Neil päewil pandi tähele, et Narwa

Matso, kes.tegi uiudes umbes 200-meet-

rilise tiiru sa 'siis tuli uuesti jääbükile
tagasi ja riietus rahulikult. Nõnda käib
Alfons Matso wähomalt kord nädalas
Narwa jões snplemaš.Ka siis. kui külma
üle 20 kraadi.

liiifi ümberlaenustamise
palweid üle 2600.
Uue ü.mÄerlaenustamiw teaduse Äusel

lõppes Maapangas ümberlaenustamise
palwdte tvastuwõtiniiNe 1. jaanuaril.
Nagu koKu-wõbtied ni'iüd näi talvad, tuli
pangale sissle ümbevlaonustiamise soolviawälduisi ül.e 2600. Selles arwus on üle
10W soowiawalduse neilt põllupidajailt.
kellede palwicid «dsiijtscfje ifeaduse akvsel ia--

ga>si (lükati, Päris uusi ümberlaelmstann.ise soowisald on üle 1500.
Nende talude ümber laen usta mine. kellel a'lla> 100 pvots. wolcta, käib Maapan
gas- fieirtiini wah>sHidama!la. Üle 100%

ulatu wa wõlaga ta lude kohta ilmus 8.
japnuaril esimene kunlutius. Pära!st kahe
'kuu möödumist ihakatakse nende talude

ü.nlbe!rlaenns'tamist tiegelükult 'läbi
wlÄna.

Nus raekoda Tullinnale.
^Tallinna uue raekoia ohitamiseks. milleks teatawasti reede Ähtnl wolikogu pi-

dulikul ikcosolckul määratakse summa,
pole seni weel kindlaid projekte ega kal-

kulatsioone olemas. Hoone arwatakse
maksma minewat umbes 120—150 mil
jonit senti. Ta kujuneks suuremaks hooneks Tallinnas, wõib ölla 7—8-kordseks.

Uue vaekoja asukoihaks jääb Weue
turg. Raekoda ipüstitaks rohelisele muruplatsile. eisiküliega wastu seda,jalgteed,

mis wiib S. Tartu maaMeele.

Ootamatu weeupütuse wastu .võit
lema kutsuti kohale Tartu tuletõrjolendsalk. Tuletõrjujad sulgesid esmalt lõhke-

nud weetoru ning asusid siis liigwett
kõrwaldama maja alumiselt korralt ja
keldrist. Arwatakse- et weetoru lõhkemise

põhjustas suur pakane. Weest tekitatud
kahju on kaunis suur.

MöisaWalilsejad soswiwad
pension'.
Endised miõisawalitsejad on pöördunud palwega riigiwanema poole, et sellised mõisawalitseiad, kes 20 ja rohkem
aastaid koidumaal enne maareformi teostamist mõisawalitsesa,tena tegewad olid
ning kes kinniswara ega muud nimetamiswäärset warandust ei oma. lvastawa
seadusega saaksid penisioniõiguslisleks
tunnistaänd wõi kui see wõ!matu on. siis
mõnel muul kujul toetatud.
Nalgu pallwes letla tuuakse, on selliseid
mõisawalvtseiaid waid 50—60 ümber.

Korporatiiwne kord

Portugalis.

Pärast kaheksa aastat kestnud diktatuu-

ri awati neil päewil esimene korporatiiwne Parlament, mis on walitild wäga
piiratud walimisõiguse alusel. Uuel parlamendil on küll seaduste algatanuse õi
gus. kuid walitsuse kukutamise õigust temal ei ole.
President kindral Carmona peaminis-

ter Sala^ari saatel sõitis parlamendi
awamisele neljahobusetõllas. Tema saa
bumist terwitati 2.1 kahuripauguga. Pre
sident luges saadikutekojas ette oma läki

tuse. milles andis ülewaate oma walit
suse tegewusest ja analüseeris uue korporatiiwse riigi organisatsiooni.
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«
5le«ingto«i protsessilt.

Suurmiiügiindeks töufis.

KiriMkle teateid.

Dünamiidiplahwatus Narwa
wabrikus.

Waos eestistatakfe nimepd.

lm!Wgi>hiln>d>ad.v mdekS näitas möödunud

Rakvere KoÄnain» kogudus.
Kolmapäemal, 16. mmi. kell 7 õhtul piib
li tulnd — Sp. E. PallonKolmapäewal, 16. japn. kell 7 õhtul piib-

Deisipäewa. liommikuil ofii Narwa liirawabriiku töökohas raske õnnetus ehi-

wmise toiimkonna andmeil otsustanud

tiuistöUise Jüri Iohanmse p. Piiaiqa.

eMtiHtada Wa>o lvallas iämnTsed kodaniknd: Wao wallawan'em Wa<kman. te
ma abid Wi^iLmail, Diiner. Rosjenbe^a:
Wao w<illa ab^ezkvebär Iunjciman: W.^

StatiSti'kabüroo poolt koostatud suur-

Käekirja ekspertiis küib kaebealuse Haupt-

mmmi wastu.

aaSta wiimaselkuul wäikest tõusu. Uld-

indeks M kauba ,kohta) VõusiA detsembrid
83-le uowembri <82 waÄtu. Doitamete tndekS kerkis 76-lt 77-le, kuna tWstuKfaaduste indeks langes 83-.lt W-le.

Lindbercchi lapseroöwimise 'protsessi!
Pärast Condoni ülekuulamist kohus asus
käekirja ekspertide ülekuulamisele. Eks

pertide arwamised kuulati ära nimelt

lituud Kloodi algkoolis — õp. B. Ederberg.

MWdunud aasta keskmisena oli suur-

mMgiHmdade' üldwdeks 85, mis on eelne-

nende märkide kohta, mis olid tchtud lu

narahaks maksetud 'panaatähtedele.
18Ml) dollarit sellest rabast on kätie
saadud Peamiselt New-Aorqis ja ümb

ruskonnas. 14.600 dollarit inärqitud
PankatÄhti on leitud nimelt Hawptmanni kuurist. 31.200 dollari wäärtuses PanMtÄhti -on weel leidmata. Wilson seletas,
et 2980 dollarit märgitud Pangatähti oli
toodud New-Hovqi panka kellegi F^aituneri Poolt, kes warsti pärast seda olewat
wötnud endalt elu.
Käekirjaekspert Osborn seletas, et kõik
sedelid lunaraha nõudmise asjus on kiriutatud sama käega, mille aa on kirjutatud dokumendid, mis kannawad Haupt-

manni allkirja. Osborn toonitas ka lunaraha sedelite õigekirjutuse sarnadust

mijlel seni selgi>takN?»a!taplah-

Laupäewal, 19. jaa.nuarvl kell 7 õhtul
piiblitunÄ Ubjas — õp. E. Pallioin.

ivatus, mis purustas Oolkfe Piiai keha
ja velbrs ära wasaku!kae. Raskesti >sai

teouiAtus armulauaiga, jutlustab stuo.

l^.iqcüstaida '8a MMalruiumis wiibilb P.

wa aasta wõrdne. Toitainete wdeks on

! iPüjha-päewal, 20. -jaan. ke'll 10 jumala-

kuna samal a^al tölöstussaaduste hinna

Geol- W' lSakseu. Kell 5 p. l. saksakeelne
lUimalat. — õp. E. Pallon
) <M«a e tud: An Amberg, 69^4 a., Koha-

aga aastakeikmiseua langenud 85-lt 78-le,

Ni meilt tekkis 'dünaimidipaidrunÄe la.adi-

iideks on tõusinud 31-.lt 83-le. Wahe tööstns- sa Mlluma 1 andussaaduste waHel pole aasba kesbnilsena seega mitte wähenenudl, maid isegi tõusinud- Õnneks näitasid

last? Rudolf Kreitsweis, 36 a., Tõnuwerest? Gus/taw Dimer, 76 a. 10 k., Waran^ult? Wri Weidenba-um. 80 a. 11 k.. Ka'ritsalt; Ainina Grapvm 69 a. 8 k., Rakwerest,' ToomaS Steiniberg, 7T a- 2 k., Rakwerest? Toomas! Humo, 66 a. 6 k., Rak-

aasta lõpukuud selles waihekorraS para
nemist.

väliseestlaste annetust
allweelaewastibu heaks.

merest? Almwe Karoline Leon tine Rosen-

Uue aasta algul on meie rcmnakaitse

kindlustamisele Mõelnud k kaasa aidanud
rida Lõuna-iMneerikas elunewaid wäliseestlassi. Kuigi nad ise asuwad mitutuhat
kilomeetrit eemal kodumaast, on nad siiski lhuwitatud oma sünnimaa Heast käe käi«ust ja Müawad iõukochaselt kaasa aidata
meie suure eesmärgi saawutamisele.
Annetuste kogumisele kauges lõunas on
ka palju kaasa aidanud meie aukonüul Rio

ifeld, 74^2 a., Kundast; Ida Wilhelmme
Adler, 72 a. 10 k., Rakwerest.

abiline Robert Süda. Pla^hmatuse tõud
«oli niiwõrd!tnc?ew. let seille taaasärfel pu^

Lnnesid MsliMlt -töökoia sissesead sa
abead.
Pii>'k toimebati kanÄeraaanil waböiku
MialMse. kus lkohe lvo-eti ette operatisioon. Wmastatu sleisuwrÄ on aqa liiis.ki

MiihapäewaL, 29. jaan- jumalateen.

>hr. StemHauK'i Wlj-as -kell V26 ip.. l.

R i S ii t u d: 'Helmi Eli ise Putko —

Rägawerest-

üfyes lperiekonnatliikinetie^a! oma nimesid

Maarja algkooli fuihata.ja ja õpetajad:
Ginibbau, Mopaslson^. Neuintann. Blauberq; W.-Maarja postkontori 'ülem
aienson; Ähispanaa kas'sa!pi'daia Blum^
seldt. PMulmerste seltsi esimees Mathtie'
f,cn; DtliletõM ipeanrees Tõnisson.

Eesnime e^estisitamis^ks !on soowi
awaldanud maal.-konsu>lenlt E.. Tael.
Osal neist on juba sobiw nimi leitud sa

wäista ÄZske >j>a arstide arwam.se'! on meihe lellujjäämisieks ilootusi wäihe.

s!0'0wiaw>a'ldus .gsttatnd. o^al on 'nvme
muutmise küsimus >ot!susitat!ud waid põ-

LaeKwere laat

badusepäewaA -nimede ee^stiÄtamise lot-

WUm?J^agupi Eog»d«S.

rilikul asal ilma armulauata.
Neljapäew.il, 17. jaan. tund Leo külas

Senini vn Wa«o. malla niiinede «eestis-

teisipaowail, 15. jaan. oli 'üsna rähwaroh-

ke kena talwellma i>a -heade teeolude tõttu.

Peamiselt õitses laadal 'hobusekaubandus.
Rvgistreeriti lümmarlguselt 1W ostu-müüOi tehiiWut. Hobuste hinnad keskmistel ja

Parematel ihobustel ikõiku!si.d 150 sa 30t) kr-

mandik korjatawast summast m juba käes.

lieleivad ewangelist W. Nurk ia teised.

sustawaio wähemalt 1090 kodanikku,
mis M Wao walla^elaniKst V«.
Tasnta nõu fifa' jnlha tuist nvmede lses-

tistamisjes antakse Wao wallamajas. Giais M^ao malta >MkoolVs.^ W.-Maarja
.koquÄusie kantseleis, W.-M'aaria maat.-

Mlditööit»;
JBint" 1
Karja tln. Nr. 9,
Kontoraamatutd
t Vastuvõtu koht Laadaplats Nr 3, Rakveres.

Jüri Rooplik

Võtab ,tellimisi vastu meeste, naiste ja laste

sünd. 2. mail 1861. a., surn, 14. jaan. 1935. a»

mine ka tellija omast materjalist. Vahetab ka
kõiki eelnimetatud toid villade vastu. Ostame

viltsaabaste ja toakingade peale.

Valmistab vlltsaapaid võistlemata odavate hin

dadega,-nahkadega ja ilma. Nahkade ümberpane-

Mälestavad leinas

lambavilla ja maksame ajakohast hinda.

abikaasa, lapsed ja lapselaps.

Rakvere linna rohu- ja värvikauplus
K-lnna apteegi kõrval

Pikk t. 12.

1

Kontoritarbeid
soovitab suures vali
kus aasta vahetusel

ÜHISTRÜKIKODA RAKVERES,
Lai uul. 12, tel. 135.

õilupidajad!

Ostame otri ja kaeru
dega.

VIRU MAJANDUSÜHING Rakveres,

väga suure hinnaalandusega.
Palun;, lugupeetud ostjaskonda seda võimalust I
kasutada oma ostude tegemisel. Saada ka suu- Z

remal hulgal riidereste. |
Austavalt Aug. Kask. |

M. P5iklik'u jalandudehauplus Lai tän. 26,
abikaupluse lõpetamise puhul

VÄLJAMÜÜK.

Lal tln. 19, tefef. 86. Osakonnad: V.-Kabalas
telef. 14 ja V.-Jaagupls teleff. 15.
Soovin osta

Leitud liOmlrit.

300 paari mitmesuguseid naiste kingi UNION ja OVALD

ODAV HÜÜK
||IIMKoop
ft#Kodumaa
nug.
1 rud..,vabrikute
pudu j.

õmblusmasinate Hrlst Rakveres, Pikk uul. 22.

Kõige austusega M. Põiklik.

Teatada slt.

kiilast, Mäe talust.

Jaama lähedal üürile ande

Firma

ÜBnjatatft üBiwmiml

«iiile maia

„Xerost«(b"

ühes aiamaaga. Teateid saab
slt — 3 tuba 4- köök.

iöökojasy Lal tSn. nr. 1,

11 keskkooli klassi õpilane

pannakse botikutele uued lukud
ja viltidele nahad ümber. Firma

töökojas pannakse teie jala

nõudele alla ..Terastalad", mis
varustatud firma märgiga ja mil
le peale firma garantii 6 kuud.

kraega ~ endine hind Kr. 6,50, nüüd Kr. 5.

Kasutage juhust kuni 1. veebruarini heade ja odavate jalanõudega varustamiseks.

saanitekk. Kätte võib saada

kuulutuse kulude eest Levala

15. jaanuarist 3» a. ajgas kõikide riide*, pudukaupade ja õmblusmasinate

vabrikutest. Endine Hind Kr. 9—12f50y niiild Kr.
5,50—7,50; 50 paari botikuid mustad, riidest samet-

vajab eesti keeles

Õpetajat.
Teatada slt. .Eesti õpetaja".

Korter,

Tähelpanu!

Välja üürida

ODAW MADAL.
Pudukauplus A. ZLAFF, Tallinna uul. 7.

2 korterit.

1)5 tuba ja köök. 2) 3 tuba ja
köök Rägavere tee 1 ja 3.

Eesti kindlustuse aktsiaseltsi.
Palk -f °/o °/o.

Ka DMC kaubale hinnaalandus.

PikkTel.uul.
24.
101.
Vastuvõtmine kella 9—11 Ja 3—5,

Müüa allveetava

kõik osad.
H'nd 300 krooni. Teateid saab
H. Tõnissonilt, Kabata j.pstk.9

Ostame

I
pikkusega 1%,2,2%,3 jne. mlr

1. iitktri ImkiiT
Rakveres, Narva mnt. 25, tel, 95.

2 TUBA
ja köök ühes veevärgi ja van

Valmistan igasuguseid

Pakkumised s. 1. t. ..isikutunnistuse nr.
641.177 ettenäitajale".

toll
nagu villasekanga, käterätikute,
laudlinade Jne, kudumine. Soo

vi korral tulen oma telgedega
ka tellija koju kuduma.

Nisu uul. 14, M. Ups.
Müüa pooleliehitatud palkidest

maia

ühes noore viljapuuaiaga. Teat
saab slt.

A.-J

Oman

ia

ta kvikkutul
tonia" konti
ulatuslik fo.
qeldtrb juba
ttia" toõtitii>i

nitoa kasutamisega välja üürida
Narva mnt. 1, küsida kaupi.

K.-s. „Eesti" maj^s Tallinna t.
nr. 20 välja üürida 3-toaline

Korter

Matuselehti Leinalinte
Laulatuslehti

ühes veevärgi ja vannitoaga.

alati saadaval
HQHISTRQKIKOOA RAKVERES^
Telefon 135.

Maja

LNHla- ja KutfeKaarte

Lal uul. 12.

Teateid saab K.-s. *Eesti" Rak
vere osak. Tallinna tön. 20 keha
9-3. telef. 3-15,

müüa Side tänav nr. 12, Rak
veres.

tftHlSTRCKIBODA RAKVERE»"

süste liikm«

meid. Mal

rie-ciistreerim
wÄiitujsdvku

laudadel, su

'juba weidi ^

dotud. Wõii
hi-wallawai
aelasi «maa'?
jõude.

Lisaks
tulekust vsa

meid. walit
ja tuiltuuro
Kella 10-

wiimise koihc

enam wabu
walvtsuA tei

asetäitjalt L
i-ate 'poolt t

Ajakcvfar

tud kontser.

koqunes 3<Z

wmtM. 2

hääli imu tc
Kell 10.^

juhataja k:
mus sacvli
litsu.se pr-v'

mittafib ted

Mõninq
lid tea>tasi!

rÄqiwa

üürile anda Laada 9.

ühes korteriga. Kokkuleppel ka
korter ilma sepapajata. Küsida
kohapeal Rich. Tingas'elt.

Pa 1 u r

Oidevmaa
laste-marsi

2 tuba ja köök teisel korral

Sise* ja nakkushaigused.

tõell€

^kvetäve. 1

Karitsaalgkooli lähedalt 11 .jaan.

sepapada

ri

pifa xeaifti

suuremal arvul, kõrgemate päevahinda-

alandusega.

• iii nunni

aastate

1'utud teqelo

Pikk t. 12.

Müügile tulevad mitmesugused valis- ja kodumaa kos
meetika-, värvi- ja kummikaubad kuni 80°/o»lise hinna*

Vihula vallas ja kü'as antak

puud
Teeme

V&4X >peale

I Riidekauplus A. Kask
8 cAlgas
Väike-Maarjas.

suur inventuur-väljamüük.

se üürile

Müüc

oma tööstusest ja
igasuguseid

r

15 jaanuarist — 1. veebruarini 3. a.

•_ %

»

1
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Pika ja piinarikka haiguse järele suikus igavesele unele

Matmine Rakvere kirikus, 20. jaanuaril kell 2 p. 1.

Xr. 8

hsmStteliseilt. Komitve loodab, et wa-

Maetud: A.M Eiwberg, 84 a. 11.— nialhel, manu miletsaid hobusekronusid
de Janeiros Hra Rudolf Ise, keS temale WaeMlast? Anin Uedre.. 68 .a. 6 k. Pa- mõis >oAta mõNekümjne krooniga- KarilooÄheks protsessi iseäralduseks on. et saadetud korianduselehtede liirgi on kokonsülendi büroo, W.-Maarja kiesikkÄotis
mi oli.laada! ntäihe.
justist. • ,
tähtsamatele tunnistajatele, nagu Con- gunud kokku 313 milreift. Annetused on
Tawaliffi laada kaupmehi oli wWem s!u- ja 'kohtad/ell olewate u saW i siuice s te -seltsRiigitulud
detsembris
donile ja Betty Gow'le. on pakutud suu- alljärg,nestelt eestlastelt:
Älsosest laadast, mis osalt seletataw ka .konnateMlaste Poolt.
suurenesid.
Ise 100 mlrs., 2) keegi tund
laadapäewa tga-aastase muutmisega.
ri summalsid esinemisteks awalikes lokaa mataRudolf
100 mlrs.. 3) Pauline Weltson 10
VkajaNduÄministeeriuMi esialqse kokku- iMiiüd mr aga laat määratud -alaliselt Kunda alewiwol. koosolekul,
lides. Ka mõnedele wandekohtunikete on mlrs, 4) Jaan Mölder 10 mlrö., õ) Jaan
15. jaanuarile.
Bauer 3 mlrs-, 6) Woldemar Kurik W wotte järele on riim Mysid laekunud kindlaks
tchtud niisuguseid ettepanekuid.
Kord laadal oli hea, rahurikkujaid ar- mis,peeti 14. jaan. 'k- a,, otsustati rida kiimlrs., 7) J oh. Seftwerk dO mlrs., 8) M. detsembris 6.388.000 kreisini. See sum reteeriti
limust.
maid 3.
Kalju 10 mlrs., 9) Wladimir Lustus 20 ma m 521.000 kroylni wõrra eW 9 prot22 auku kaupluse ukse
Wolikogu is tangu st mööstd osa lahkunud
mlrs.,
10)
August
Weiderpass
Z
mlrs.,
11)
wkl. B. Wolban'i ja 'R- Tamm'e asemel
Välisrahade
burfid.
puurisid wamad AeT Vaetvil LÄKes.
senti
Iblmreim
1933?.
aasta
sarata!
kuu
arKarl Luik 5 mlrs,, 12) Ernst Welstmann õ
uued — Raudsepp majaomanike
16. jAofrttidtit
Pääseda raudtee la.st!e tarw. übiisuse kaup- mlrs-, 13) Josep Kulpas 5 mlrs., 14) Au wust.
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MüüjadliUsse. Wasgjaiid nÄhtatvÄstii segati nende gust Lepikson 10 mlrs., 15) August Teller
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jõul on kerge suuri asju korda saata.
sipi ning!sekretärits LootuseLeidke oma igapäemaste murede keskel protsendi list tuil ude snure uem ist eelnewa 100 Mvotjsi krooni W.40 94.60
WaiMttlrk koosolek
Wolikogu koosolekute päewadeks 1935.
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peetakse reede Shwl kell V28 Rakwere las aega, et mõelda riigikaitsele, riigi tulemi- aastaqa wövreldes. Riiaitmlude laekumia. määrati iga kuu w'iimaue !päew100
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tekaitse ÄhiMu ruumeS Narwa ewa^e?- kule. Wõtke selleks eeskuju wäliseestlasilt. ses üldiselt näib teftwai edasi senine elaw 100 Pratntsuse franki 2440 24.70
Tulu maksu komisjoni 1935. a. peale
Toetage meie suurt -ideed, sest üks kol
ttunti kristlaste koguduse korraldusel. Köwalit
AruiMlt, Raudisöpp ja Ekpass.
100
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80.85
82.05
tendenits.
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