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Våra jordbrukare befinnea sig
för tillfället i ett nästan förtviv
lat läge. Prisen på alla jordbruksprodukter ha sjunkit ofantligt mycket mer och fortare, än vad som
varit fallet med priserna på industriprodukter, vilka jordbrukaren behöver och måste köpa. Inkomsterna vill således ingalunda
räcka till att täcka ens de nödigaste utgifter. Om det nu ens
kan talas om någon nämnvärd
inkomst utav våra hemman. Potatisodlingen utgjorde förr en betydlig inkomstkälla för svenskbygderna, nu kan potatisen knappast avsättas. Även omsättningen av densamma i fläsk är nästan lönlös, ty fläskpriserna ha
gått ner nästan värre än andra.
Säd ha svenskbygderna aldrig
salufört och därför utöva sädespriserna nog ingen inverkan på
jordbrukets
penningeinkomster
härstädes.
Enda näringsgrenen
som ännu någorlunda förser jordbrukaren med kontanter är mjölkboskapsaveln. Även detta endast
på orter, som äro belägna intill
städer eller äro lyckliga nog att
bo nära till eget andelsmejeri.
En jordbrukets binäring, som
estlandssvenskarna hittills brytt
sig föga om, är
fjäderfäaveln.
Med full rätt kan sägas att hönsskötseln under senaste åren varit
och är fortfarande en näringsgren,
som bär sig mycket väl. Försöken
vid Kehtna kontrollhönsgård visade året 1929/1930 en renvinst
av kr. 2.51 — 6.43 per höna.
Rättare, äggen efter en höna kostade så mycket mer, än det av
hönan förbrukade fodret var värt.
överskottet
räcker
emellertid
fullt till att täcka omkostnaderna
för skötsel samt % % på ned-

lagt kapital. Hönsen i Kehtna
höllos instängda året runt och
måste hela tiden utfodras med full
dagsranson. Där hönsen ha möjlighet att löpa fritt omkring under
sommarmånaderna, skaffa de sig
en stor del av födan själva, och
utfodringsomkostnaderna bli mycket mindre.
Finna vi i hönsskötseln en så
bra lönande näringsgren, vad vore
då naturligare än att var och en
som äger förutsättningar att kunna
hålla höns, lägger sig till med en
ordentlig hönsgård. Anläggningen
själv torde ej kosta mer, än att var
och en med god vilja skulle kunna
bestrida dessa omkostnader.
Att
beskriva hönssöktseln i
detalj, är ej min mening och detta
medger ej Kustbons utrymme.
Böcker, som utförligt behandla
detta ämne torde fås ifrån Sverige.
Dock svårare än att producera
äggen är att sälja dem. Vill hönsskötaren ha gott pris för äggen
bör han saluföra dem fullständigt
färska, och det kan vara nog svårt
för enskild hönsgårdsägare, som
bor avlägset från marknadsplats.
För att kunna saluföra färska,
prima kvalitetsägg, borde hönsavelsföreningar i olika trakter
bildas. Dessa föreningar skulle
bland annat uppsamla äggen utav
medlemmarna och efter verkställd
sortering och förpackning exportera äggen direkt eller genom
annan exportör. Hönsskötseln, bedriven på ett rätt sätt, skulle i alla
fall kunna inbringa en vacker slant.
En helt ny näringsgren är silverrävuppfödningen. Fodret till
ett par silverrävar kostar hos oss
cirka 60 —80 kronor per år. De
ger årligen 3—5 s t ungar, vilkas
pälsvärde vid 6—7 månaders ålder betingar 200—5000 kronor.

Här stå ju ofantliga belopp på
spel, och om saken bedrives rätt,
och allting lyckas väl, så borde
silverrävuppfödningen ge sagolika
vinster, jämförd med annan djuruppfödning.
Avelsdjuren
äro
emellertid dyra samt även burar
och inhägnader kosta mycket penningar, så att en enskild person
knappast har råd att skaffa sig
dessa. Anläggning av rävgård och
inköp av några par aveisdjur
skulle däremot lättare gå för sig
om vederbörande sammanslöte sig
och bildade rävuppfödareföreningar. Senare när avelsdjuren förö
kats, skulle man sedan kunna fördela dem medlemmarna emellan,
så att var och en finge sköta sina
rävar själv.
Jag drar här singa konsekvenser av rävuppfödning, ty jag själv
är ännu alltför kort tid rävuppfödare. (Importerade silverrävar
från Sverige sistlidna november).
Så
mycket
kan
sägas
att
mina rävar hittills mått utmärkt
bra, de importerade silverrävarna,
såväl som de inhemska rödrävarna. Två par silverrävar parade
den 27 febr. och en rödrävshona
betäckte av silverrävhanne d. 2
mars. En silverrävshona och 4 st.
rödrävshonor äro tillsvidare ännu
obetäckta Hoppas dock att även
de kommer att paras under närmaste dagarna. Dräktigheten varar hos rävarna 51—52 dygn.
I juni-juli torde ungarna, om det
blir några, vara så pass långt, att
utomstående kunna få tillträde till
rävgården. Från och med den
tiden är varje intresserad person
välkommen och kan bese våra
rävar. Om det finns någon, som
Önskar att få veta mera angående rävuppfödning, så vill jag1
gärna stå till tjänst.
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Vinddrivna sälskyttar.
För några dag-ar sedan gick genom pressen ett meddelande från
Kynö i Rigaviken att c: a 50 män
för flera veckor sedan därifrån
begivit sig ut på säifångst. Däruti är ju ingenting märkvärdigt,
sälskytte är en god binäring såväl
för befolkningen på Kynö som på
Runö.
Denna gång ville dock ödet så,
att dessa modiga och härdade
män skulle ofrivilligt få dröja längre
på fångstresan än de själva förutsett., — Det är förenat med stor
fara att bege sig ut på isfält,
som drivas av nyckfulla vindar.
Rigaviken har måhända ändå en
god sida, i det att den är nästan
som en insjö och om isen börjar
visa tecken till „oro", så händer
det lätt, att man ändå snart får
landkänning. Emellertid är ett
isflak en bedräglig farkost, och
råkar man ut för en häftig storm,
så smulas »farkosten" sönder under ens fötter, utan att den alls
haft bottenkänning. För att underlätta situationen i dylika fall tar
man med sig båtar, vilka, försedda
med medar, dragas av skyttarna
över den fasta isen.
Alltnog sälfångarna från Kynö
råkade på drift och flera grupper
ar dem svävade i stor fara. Man
hade inga underrättelser från havet, innan en grupp av män med
svår nöd lyckades taga sig i land
vid Domesnäs. Dessa underrättade då myndigheterna, först de
lettiska förstås, ty de landade på
lettiskt territorium. Från Reval
utsändes flera flygmaskiner. Även
från Riga utsändes spanarplan, och
efter mången hård dust med snöstormen uppsöktes de olika grupperna och försågos med förnödenheter, varefter de själva kunde avgöra, om de ville stanna
och fortsätta fångsten eller bege
sig hem.
Blodig s a m m a n s t ö t n i n g vid
estnisk-ryska gränsen.
För någon tid sedan inträffade
ett mellanfall vid gränsen, i det
att en estnisk gränsbevakningssoldat blev påskjuten och svårt sårad
av en rysk soldat, varefter den
påskjutne avlossade tvenne skott,
som dödade den ryske gränsbevakningssoldaten och en annan
okänd mansperson, som hade för avsikt att smyga sig över gränsen till
Ryssland. Sedan saken anmälts
och vederbörande överhetsper-
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soner begåvo sig till platsen,
hade ryssarna redan bortskaffat
liken, och på förfrågan hårdnackat
förnekat all vetskap om dem, ehuru
rymlingens skidor lågo på platsen och snön var färgad av blod.
Saken föranledde naturligtvis
sträng undersökning, vars resultat
ännu ej offentliggjorts, vilket ger
anledning förmoda, att undersökningen ej ännu slutförts. Enligt
vad nyss emellertid ingått, vilja
de ryska myndigheterna åvälva
skulden till uppträdet på den estniske gränsbevakningssoldaten, vilken enligt deras uppgift skulle av
lossat sammanlagt 12 skott, medan ryssen endast avlossat 2. I
motsvarande proportion borde också, anse ryssarna, skulden till sammanstötningen vid gränsen fördelas.
Vargar angripa fiskare på
Peipus.
Natten till söndagen varseblevo några fiskare, som befunno
sig ute på Peipusjön 4—5 st. vargar. Vargarna närmade sig fiskarnas hydda, varifrån de bortdrevos medels eldbränder. Fiskarna sovo inne i hyddan, och hästarna stodo
tjudrade i krets
kring lägereiden. Plötsligt hörde
vakten vargtjut, varpå han väckte sina sovarde kamrater, och
då kunde man trots mörkret urskilja 4—5 vargar på några tiotal meters avstånd från hästarna.
Vargarna avlägsnade sig ytterst
motvilligt. Senare angrepo de
en ensam fiskare och hans häst
på isen.
Enligt e n a v f o r s t s t y r e l s e n
verkställd »räkning" skulle i Estland finnas 200 älgar 10.000 rådjur 46 björnar och 23 vargar.
Undras, om dessa vargar, som
nyss syntes på Peipus också äro
inberäknade.
S ä l s k y t t a r n a från Kynö, vilka
drevo med isen till Domesnäs och
landade där, ha nu, enligt meddelande från Riga, begivit sig till
havs för att fortsätta den avbrutna o fångstfärden.
Ät ett av aeroplanen, som under spaningsfärden i snötjocka
landade nära Arensburg och därvid fick propellern skadad, har
från Reval utsänts ny sådan.
I d a g a r n a blev det första i
ostland byggda lokomotivet färdigt. Loket byggdes hos maskinfabriken Franz Krull i Reval
och är smalspårigt. Kommunikationsministeriet har beställt inalles
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10 lokomotiv från ovannämnda
fabrik. Detta första lokomotiv betecknar sålunda ett gott framsteg
inom landets metallindustri och
visar, att denna kan uthärda utländsk konkurrens.
Läder- och s k o f a b r i k a n t e r n a
här äro mycket upprörda, ty den
Checkoslovakiske „ läderkungen"
B a t a försöker med alla till budsstående medel att översvämma
landets sko och lädermarknad med
sina produkter. För att få skydd
mot »inkräktaren" ha iäderfabrikanterna vänt sig till handelsministern med anhållan om högre
skyddstull på lädervaror.
Tili E s t l a n d s minister i Finland
har utnämts H. Rebane. Som bekant utnämndes minister Hellat
till utrikesministeradjoint. Hellat
har tillträtt sin nya befattning.
Temperamentfull utlänning.
För några dagar sedan anlände
hit ungerska karrikatyrtecknaren
S. Strobl och tog in på hotell
„Kommerts" Genast annonserade
han utställning av karrikatyrteck
ningar. Det visade sig emellertid,
att han ej kunde få sitt bagage
så hastigt förtullat, och när proceduren drog ut på tiden, uppsökte
han tullchefen personligen och fordrade att få sina tillhörigheter
omedelbart. När detta dock ej i
en hast kunde ske, kastade han
av rocken, kavlade upp skjortärmarna och var färdig att boxas.
Tullchefen, som ej var något vidare upplagd för en dylik match,
tillkallade poiis, som avlägsnade
fridstöraren
Strobl åtalades och stäiles till
ansvar för sitt temperamentfulla
uppträdande.
Pensionsnormerna
sänkas.
I riksdagens finnanskomission förklarade bildnings- och socialministern på förfrågan, att pensionsnormerna komma att förminskas
och skola bli, maximum 200 kr.,
minimum 35 kr.
B e n s i n e t blir billigare. I den
närmaste tiden börjar statens oljeskifferfabrik torgföra eget bensin. Redan nu ha bensinsyndikaten sankt priset på bensin till
25 c. litern. Märkas bör, att priset förut var 29—30 c. 1.
H a n d g r a n a t e r funna på flera
s t ä l l e n i Reval.
Under d e senaste dagarna har
man på flere ställen i staden,
funnit paket, innehållande handgranater med därtill hörande tändare. Enligt polisens mening är
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det fråga om handgranater, som
kommunisterna velat avhända sig,
enär polisen på senaste tid företagit ett flertal husundersökningar
hos kända kommunister.
Hemligheten m e d »dödsdimman" i Belgien uppklarad.
Den kommission, som senaste
höst tillsattes för att undersöka
den s k. dödsdimman, som uppträdde i närheten av Liege har
uppklarad hemligheten till densamma. „Dimman" som krävde
många människoliv i Maas-dalen
har utströmmat från de kemiska fabrikerna därstädes.
När får R u n ö r a d i o s t a t i o n ?
Senaste dagarnas händelser i
Rigaviken ha kommit mången att
tänka på en sak, nämligen på de
Ii*ngt från kusten belägna små
öarna, främst då Runö. Under
vintermånaderna är denna ö alldeles isolerad. Postförbindelsen upphör, när havet betäckes av is.
Ibland ha runöborna ändå vågat
sig över till Arensburg, men en
sådan färd är förenad med stor
fara och kräver ofta flera dagar.
För att upphäva
»förtrollningen" finnes det blott ett enda
medel: att anlägga en radiostation på ön. Detta borde vederbörande myndigheter betänka, ty
det ligger dock främst i statens
intresse att erbjuda skydd och
säkerhet åt dess medborgare.
Nya s k e p p a r e . Den 29 ds.
försiggår examinering av skutskeppare, vilka genomgått kursen
i år. Kursen leddes av sjökapt.
Lindström. Till examensnämnden
höra sjökaptenerna Dampff o. Gustavson
Kap. V.
Dampff och
Lindström äro välkända av estlandssvenska sjömän, emedan de
ständigt intresserat sig av ett ge
möjlighet åt dessa att själva som
skeppare föra sina skutor. Examineringen försiggår i Hapsal,
varest även kursen hållits.
F r u k t a n för ö v e r s v ä m m i n g .
Styrelsen för vattenvägarna har
utsänt cirkulär till alla hamnkaptener och gränsbevakningspunkter,
som äro i närheten av floder.
1 rundskrivelsen läggas vederbörande på hjärtat att vidtaga förberedande åtgärder för vårflodens
bekämpande. Det är tydligt.att
i år, då så mycket sno fallit, snösmältningen och islossningen komma att förorsaka översvämningar.
Därför är det nödvändigt att i

S. O. V:s årsmöte
hålles i Hapsa! å hotell
10 f. m .
Dagordning:

1.
2.
3.
4.

Petersburg

onsdagen

den 1 april kl.

Års- och kassaberätteise,
Budget för 1931,
Va! av revisorer,
L ö p a n d e frågor.

Föreningens m e d l e m m a r torde infinna sig.
Styrelsen.

god tid försöka avviirja den hotande faran.
S:t Mikaelsförsamlingens kyrkoråd sammankallas till den 20
d:s kl. 6.30 e. m.
A. Stahiy ordf.
Förlist valfångstfartyg.
Från New-Founland meddelas
att på söndagskvällen ett valfångstfartyg exploderat och gått
till botten nära Horse-ön, varvid
20 pers. dödades och c:a ett 50tal svårt skadades. Fartyget var
hyrt av ett filmbojag och hade
ombord 140 pers.
V ä l d i g a m a s s o r s n ö h a fallit
i Schwarzwald.
Det snöfall,
som började i Schvarzvald i fredags, fortsätter allt ännu. 1 mannaminne ha icke sådana snömassor vräkts ned över Schwarzwald.
Telefon- och telegrafstolparna stå
så djupt i snön, att man kan beröra ledningarna med händerna.
Talrika bondgårdar äro fullständigt insnönade, och landsvägstrafiken i Schwarzwald är lamslagen.

Väldigt snörsked vid Mont
B l a n c . I Uoftadalen inträffade
ett väldigt snörskred, varvid Mont
Blancdalens mynning spärrades
på en bredd av 400 meter. Lavinen uppdämde en flod, varigenom en hel sjö bildades. Av
lufttrycket vid lavinkatastrofen upprycktes otaliga träd m e d rötterna. Fönsterrutorna i de i närheten belägna byggnaderna krossades.

Nära 5 miljoner arbetslösa
i T y s k l a n d . Antalet arbetslösa
i Tyskland uppgick enligt en nyss
offentliggjord officiell statistik den
28 februari till 4,972,000 eller
omkring 19,000 mindre än den
15 februari. Hela antalet arbetslösa i Berlin uppgick den i mars
till 175,359.

F i n l a n d fick 6 st. n y a flygmaskiner.
Svenska aeroplanfabriken i Limhamn fick för någon tid sedan av
finländska, statenen beställning på
6 flygmaskiner, vilka nu äro färdiga att levereras. Maskinerna äro
förstklassiga och motsvara i alla
avseenden de fordringar, som kontraket uppställer. Aeroplanen äro
av jagartyp.
80 b y a r i J u g o s l a v i e n u n d e r
vatten.
1 trakten av Bröd vid Sava
och i Posavinadistriktet ha översvämningar inträffat, vilka satt icke
mindre än 80 byar delvis under
under vatten. Flera samhällen ha
måst utrymmas. Kosinj med 10.000
invånare är fullständigt
avskuret
från yttervärlden, då broarna ryckts
bort av de framforsande vattenmassorna och landsvägarna satts
under vatten.
1,500 f å n g a r i Illinois g j o r d e
uppror.
Oroligheter utbröto i Illinois
statsfängelse, där 1,500 fångar
hållas i förvar. Efter frukosten
vägrade fångarna att återvända
till sina celler och störtade mot
utgångarna. Alarm slogs genast,
och reservmanskapet bildade kedja
utanför fängelset och riktade sina
kulsprutor mot de obeväpnade
fångarna. Tre av dessa överföllo
fängelsedirektören och misshandlade honom. Ett sextiotal fångar
sönderslogo all inredning i köket
och matsalen, men efter en kort
skottlossning återställdes ordningen. Fyrtiotre fångar slogos i järn
och inspärrades i cellerna. En fånge d ö d a d e s och tre sårades under
oroligheterna.

Mystisk bombaffär i Buenos
A i r e s . Reuters specielle korrespondent i Buenos-Aires telegrafe-
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rar, att bombexplosionen där på
lördagsafton alltjämt är höljd i
dunkel. Händelsen
framkallade
våldsam panik, men polisen förklarar, att den på Intet sätt står i
samband med prinsens av Wales
besök eller den bnttiska industriutställningens invigning. Bomben
innehades av en italienare vid
nanm Pieretti. Polisen tror att Pieretti, som var i besittning av ett paket med propagandalitteratur, bar
en burk med sprängämnen för
bomtillverkning på sig, och att han
fallit omkull, då han steg av spår-
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vagnen, varigenom
explosionen
föranleddes.
K o m m u n i s t e r n a s t ö r a valm ö t e n i Riga. Med anledning
av de förestående kommunalvalen
försiggingo i Riga femton socialdemokratiska valmöten, vilka kommunisterna försökte störa. En del
sammanstötningar inträffade och
fem kommunister anhöllos.
Ny s v e n s k u p p f i n n i n g . Inför
Svenska flottledsförbundet har fil.
dr. C J. Ostman demonstrerat
en ny uppfinning, en vindmätare;
som ger vindstyrkan direkte i

meter per sekund utan särskild
ommätning. Uppfinningen tillmätes stor praktisk betydelse.

Attentat mot rådsryska handelsattachén i Tokio. En okänd
person har avlossat skott
sovjetryske handelsattachen
Anikejev, då denne stod i
grepp att lama sin bostad.
kejev blev svårt sårad.

mot
Paul
beAni-

Kyrkliga meddelanden.
Gudstjänst Palmsöndagen den
29 d: s. på vanlig tid.

LADERFABRIKEN

REKOMMENDERAR sina tillverkningar av: Prima Ränder
a lehnakerier och Sportartiklar,
Plattläder',
Smorläder. Toffélltider och
Kromspalt.
RONNEBY (SVERIGE) Sadelmakeri - Garveri - Randfabrik. Tel. 300.

Arbeten av C. O. Rosenius:
Förklaring över Romarbrevet. Två delar. Pris
kompl.: Välska band 20 kr., halvfranska band 30 kr.
Samlade Skrifter. Fyra delar. Pris pr del: Välska
band 10 kr. (kompl. 40 kr.), halvfrankska band
15 kr. (kompl. 60 kr).
De sex b a n d e n tillsammans utgöra en ståtlig present
och bli en prydnad på bokhyllan, en gruva, rik på gammalt och nytt ur N å d e n s rike.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens
Bokförlag
Box 3048,

T u n a g a t a n 4, Clpsala
Telefoner: Kontoret 3892. 3893; Förrådet 2890;
Byggnadspl. Paleontologiska Inst. 3894; Bostadsf.
Väderkvarnen 1899.

fZestauraat &uaaa
Sundsvalls popu
läraste restaurang,
HEMTREVLIGFESTVÅNING
Förträfflig
mat.
Billigaste

EESTAURANT

DAMBERG

«<
»»
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HANSA
Aktiekapital och reservfond

Kr. 6 . 0 0 0 . 0 0 0

HOLMBLOMS
KAPPOR,

DRÄKTER

NORRMALMSTORG

Te». H. 561 STOCKHOLM «*8t.9255

Reserverad annonsplats

EGONLINEN uppehåller regelbunden trafik
G ö t e b o r g med alla mellanliggande svenska
hamnar till KRRLSKRONft—DANZIG—LIBAU
—RIGfl— REVAL—HÄLSINGFORS.

Vid besök i Norrtälje rekommenderas
. ... . Innehavare Direktör B. O. Lagermark
Musik under s o m m a r m å n a d e r n a .

P E H R

Byggnadsentreprenör, Stockholm
Husbyggnader — Repartioner
Tel. 6803 Eriksbergsgatan 16 Tel. Norr 6803.
Nybyggnaden, Svevägen 77 Tel. V a s a l l ? ? .

STOCKHOLM

MATSALEN I TR. S T O C K H O L M . REKOMMENDERAS
Beställningar av bord N. 12911. N. 62 85.

Stadshotellet

„n>esök JborcLt?'

Stiftad 1831.
Huvudkontor i JÖNKÖPING. Avdelningskontor
J ö n k ö p i n g , Huskvarna, Norrahammar, Smålands Taberg,

Reserverad annonsplats

priser

Räv, U t t e r , Mård, H e r m e l i n .
E k o r r e , H a r e o c h Kanin u p p *
k ö p a s till allra h ö g s t a p r i s
Vi betala högsta priser, då skinnen huvudsakligen ärö för egen fabrikation. Prislista sändes
mot porto.
FOUGSTEDTS PÄLSVARUFHBRIK M a l m ö 4

Jönköpings stads och läns sparbank

STOCKHOLM 3.

Byggnadsfirman ANDERS DI0S

STADSHOTELLET HEDEMORfl
Rekomenderas. Modernt
Hotell & Restaurang.
Fullständiga rätligheterTel. Namncinrop

Betald annonsplats
J. & A. Paalmanni trQkk. Tallinn V. Karja 12. 1931 a.

FÖRSÄKRING
Avdelningskontor i Reval:
S. Kar ja 7.

