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Hcantsuse iwiitsus tahkus.
Ptäßiafclrtralijnwii
Panl-Boneouri kabineti kukutas maksukoorma kõrgendamine. Sotsialistid hääle
tasid wastu.
Pariis, 28. jaanuaril. Paul»Bouco«ri walitsus Prantsusmaal kukutati täna
hommikul saadikutekogus, kui oli arutusel Valitsuse ettepanek, milles nõuti otsekoheste
maksude kõrgeudamift Viie protsendi mõrra. Valitsus jõi Vähemusse 193 häälega
390 «astu. See tuli sellest, et sotsialistid keeldusid ühes radikaalidega ja sotsiaalma
bariiklastega Valitsuse poolt hääletamast.
Valitsuse ettepanek oli jäetud otsustamata rahanduskomisjonis. RahanduSko
misjon nõudis «astawa artikli eraldamist ja edasilükkamist. Selle waStu peaminis
ter Paul-Boncom epneS saadikutekogus usaldusküsimusega.
Parii», 98. jaanuaril. Paul-Boncouri
toalilfu|je hdviamine fündiS täna hommikul

Sell S. WalitsuS lange» seepärast, et sotstal-iStll»
SeeldusA» hääletamast waittsuse ettepaneku poolt,

mis nõudis matsude kõrgendamist 0 protsendi
wSrra. WaKfuse toastu HRÄstaffid parema tti
wa erakonnad ja sotsialistid. Poolt häAetastd
ainuSt radikaalid.

Ostame piiramata arvul

Kohe Pärast hääletust walitsus kooStas lah
kumisteadaande ja läks seda kell 7 wabariigi

l»eelionslgaa>

presidendile esitama.

President Lebrun algab juba enne lõunat
nõupidamisi kriisi lahendamiseks Traditsiooni

piimaga joodetud
eksportvaslkaid
(tapakaal Qle 30 kg) ja

kohaselt kutsutakse presidendi juure kõigepealt

saodikutekoja ja senati esimehed, siis senati ja
saadikutekoja rahanduskomisjonide esimehed.
Praegu on WSimaka ette näha, kuidas walitsus
kriis lahendatakse. Poliitiline seisukord nõuab

cksportlomlHiid.

aga rutulist lahendust.
Saamkutekoda tuleb uuesti kokku teisipäewal,
st määvata walitsusele esialgne eelcrrtvesumma
kohta, sest 1933. aasta eelarwe on

Maksame soodsat pfievahlnda.

weel wastu wõtmata.

ühisus «Estonia Eksnorttanamaiatr
Tallinn.

Saksas ka malit=

,M KIUMt OR tamililt tiMI."

suse kuis.
Rahwasteliidu finantskomitees rõhutati meie walitsuse
energilist tegewnst.
Jatuaiamme testi panga presidendi J. Jaaksoniga.
Laupärwaks jõudis Tallinna tagasi
Kesti panga president J. Jaakson, keS
täis Genfis rahwasteliidu finantskomitees
aru andmas Eesti majandusliku olukorra
Äle j tagasiteel peatas ka paaris teises
linn. s. Meie toimetuse esindajale seletas
6- Jaakson oma reisi tulemusist järgmist:
Rahwasteliidu finantskomitees esiaesiu aruan

sega Sest! Ale 18. jaanuaril.
Uld»fs!t stii läbirääkimistest mulje, et finants

komitee liikmed on rahul «esti majandusliku sei
sukorraga. Mitmete kkfimnSte bchta nõuti täien
dmoaid teateid, mida ka andsin. Eriti tuli mu
retjeda «mdmeid meel meie riigi eelarme koh
ta, millised andmed saadeti Tallinnast kirjateel
Genfi. Eelarme kohta toonitati mitmelt poolt, et
hee p-"ib okema tasakaalus mitte Asi pavirA,
jmaid La tegettfol läbiviimisel. Senise meie riigi
jmajapidamise kinnitati, et ell«tmt »«

kerralitnlt tllidetnd ja makitsus
on avaldanud energilist tegemast
tuiude-lttlude tasakaad» faawutamisel, millega tn
leb jääda täiesti rahule.

Tagasiteel Pariisis peatades ok kok
kusaamisi sealsete poaguriugkoudadega clearingu

korraldamise asjas EeSti ja Prantsuse ttMhd. Sa
nutti mahetasime mõtteid kaupade mahetam isie Sie.

On loota, et meie puukaup leiab Prantfus
maal senisest suuremal määral minekut.

Lätis peatades saiu lahke maStumötu osMsett.

«ingl mNjindM seomi, et meie maad peaks
piilld--? üksteise kaupa maStaSttkku «Simattkutt
rohkem ttuwitada.

'Zoorep Poisid leiutasid ..kergema teenistuse".
Sügiseste pimedate ööde tulles hakkasid Raatid. Mõlemad olid warem teeninud
Wõrumaal Wona-Antsla wallas järjekind Wana-AnLskt wallas, mistõttu nad hästi
slalt korduma aidalõhkumised ja lõhkumiste olid tuttawad sealsete oludega. Ka oli neid
Katsed. Nii katsuti sisse murda Juhan Su Marguste ajal seal ümbruses nähtud lii
js i aita, kuid möödaminejate pealejuhtumisel kumas.
'jätsid wargad töö pooleli.
Pika puiklemise järele wnnistasid mõ
Juhan Reiljani aida katusesse ja
lemad wennad end kümnekonnas aidalõhku
lakke lõhkusid wargad augu ja wiisid äia mistes süüdi. Kraami kandnud nad seljas
aidast sel teel nisupüüli, kruupe ja muud. koju, wõi peitnud wõõvastesse küünidesse,
Jaan Rätsepa aida alusmüür lõhuti
kust hiljem selle ära tõid. Suurema osa
maha ja taheti sel teel aita tungida, mis kraamist olid wargad suutnud juba ara tar
oga ei õnnestunud. Samuti toimiti mit witada, kuna osa siiski kätte saadi ja oma
mel teisal samalaadseid aidalõhkumisi.
«itkudele tagasi anti.
Mõlemad wennad on alles noored poi
Ilmselt oli selge, et siin on tegemist
Ühede ja samade warastega, kes kogu ümb sikesed. Ed. Raat oy 19 a. wana ja wend
ruskonda oma tegudega hirmul hoidsid. As August kõigest 16 a. Oma ülespidamist tee
ja hakati juurdlema õige energiliselt ja nisid nad moepärast metsatöödel, kuna tege
selle tulemusena awastati wargad.
lik leib tuli wõõrast aidast. Nüüd paigu
Selgus, et warasteks olid Krabi walla tati mõlemad wargapoisid paar päewa ta
noormehed wennad Eduard ja August gasi Mõru wanglasse prii leiwale.

Koolijuhataja R. Nurga süütegu tõestati.
Petserts, 27. jaam Neljapäewal oli Tartu-Wõru rahukogu wäljasõidu istõugul harutusi endise Leewaku algkooli juhataja Rudolf Nurga süüteo afi, mis
teMuud Leewaku koolimaja mahapõletamise katsest, millega Nurk lootis kõrge kindlus
taSsamma njibfi eelt kütte laada.
Kohta» leid!» S. Karga siwteza tö-Stamist ja rahukogu mõistis ». Kiirga 8
aastaks smmltSöle.

tõrje kohalejõudmisel selgus, et koolimaja aknad

olid tekkidega kaetud, koolijuhataja ühes abi
kaasaga oli pool tundi enne tule algust majast
lahkunud. Edasi selguS weel suurem üllatus.
Koolijuhataja korteri põrandale oli hõõguwaid
iüst puistatud ja nende peale kuiwi puid laotud.
Tuli tungis juba läbi lae Põhkudesse, mis olid
pööningule asetatud süttimiseks. Tule alguses
nähti Ämseid kuritöö tunnuseid ja koolijuhataja
R. Nurk wõeti Vastutusele.

Kohtus R. Nurk salgas oma süüd kangekael
selt. Kuid tunnistajate waral tehti lindlaks, et

Nurk oli koolimaja tahtnud põlema pista kõrge

kmdluswsfumma kättesaamiseks.

R. Nurk ott oma korteri sisseseade kindlusta
nud .Eesti Lloydis" 4606 krooni eest, kuid kraa

mi tegelik wäärkus ei ületa üle 1600 krooni.

Waremalt kui Nurk oli juhatajaks Piirisaare
a'.gkoolis, põles sealne koolimaja maha ja Nurk
sa: mööbli kindlustussumma S4VV krooni ilusasti

piima ja piimafaadue kohta.
26. fifip. otib Tallinna prima-tööAurid
Aanbandus-tõõst-uskojas koos, arutades
pealinna piimaga waruÄtamise küsimust.
Primamüngi korraldusies, nagu söletaw-ad
piimaAM, on ilmsiks tullmed tevwe rida
wäÄrnÄhdoid, mis ei wõmmlda linna koda
nWeil Mu head ja korralikku piima.

puhastkasu.

Peale selle kinnitati walitsuse poolt
Tartu ülikooli, riigi kunsttööstuskooli, kanaMunade wäljaweo erimaksu, lina ja lina
seemne wäljaweo kontrolli erimaksu ning
seakaswatuse ja peekoni wäljaweo edenda
mise fondi eelarwed 1933.-34. a. kohta.

Sel ajal kui Nurk Leem akul tahtis koolimaja

„AStoriaö.

Piimasaaduste wäljaweo erimaksust saadakse
1W.922 krooni.

Nagu teada, tuli hiljuti tubakatehases
„Astorias" tulude warjamine ilmsiks, mille
järeldusel wabriku peadirektor wangimajja
paigutati.
Uurimise jätkamisel on kohtuvõimud
nüüd jälile saanud, et ka tubaka fisseweol
olewat suuremate summadega riiki püga
tud. Sa see asi au prokuratuuri poolt selAitamisele Võetud. Juurdlus selles asjaS
on tähtsamate asjade kohw-uurija Lassi
käes.

80 laeuupalwet järge ootamas.
10. weebr. j.a. astub kokku maaparan
duse laenu komitee laenude määramiseks
neile põllupidajaile, kellel osa maaparan
duse töid juba teostatud. Praegu on järge
ootamas umbeS 80 laenutahtjat, laenu on
wõimalik anda seekord 30.000 krooni, nii et
läbisegi igaühele tuleks 375 krooni. Laenu
tahtjate hulgaS on ka weeühisusi. Ühisused
wõiwad peale selle laenu saada ka maapan
ga kaudu maaparanduse laenu fondist.
Laenupalwed muutuwad tagasihoidliku
maks. Waremalt palju alla 1000 krooni ei
küsitud, nüüd lepitakse juba.mõnesaja kroo
niga.
Vuuwill monopoli alla.

litsus walla,tdaöki Nurga õpetaja kohalt.

R. Nurk wõttis kohtuotsuse rahuliku näoga

Ka Mm oma sundmäärustega pole pii
ma puhtuse heaks kumi Sva teinud.
PiimaAride arwates tuleks panna maks
ma MM seadus toiduainete, eriti piima ja
piimasaaduste VõWnnste kohta, mille WÄ
jatöötairijest peatsid wStma oja kaubandus
töõsduÄkoja esindajad Edast
tuleks, pmmvtöösturibe cvrwates, lahtise pii
ma müük üldse lõpetada. Samuti peaks
piim Kassifitslseriöama oma wäärtuseA paa
ri-cholme Kassi wai sorti, Mill. kohta oleks
vu-t>M wastaw peaMri ja hind.

Põllutööminister kinnitas piimasaaduste
wäljaweo erimaksu 1933./34. a. tulude ja
kulude oelavwe, mis tasakaalus 100.922
krooniga. Nagu eelarwest näha, loodetakse
tulude osas eelarwe-aastal wäljaweetawa
wõi pealt saada erimaksu 99.000 krooni,
ühtlasi on nimetatud erimaksu summadele
juurde wSetud weel mitmesugused muud
tulud, nagu eelmiste aastate ülejääk, kulude
tagasimaksud kogusummas 1992 kr.
Kokku seega tulusid 100.922 krooni. Wõr
reldes 1932./33. a. eelarwega on tulud pii
masaaduste wäljaweo erimaksu eelarwes
Vähenenud 63.052 krooni wõrra. Uue eel
arwe summad on wähenenud mitmel alal,
nagu palgad, majapidamise kulud j.n.e. 9087
kr. Võrreldes eelmise aastaga. Peale selle
on wähendatud eelavwet mitmesuguste kul
tuuriliste toetuste arwel 53.058 kr. Kogu
summas wähenes piimasaaduste wäljaweo
kontrolljaama eelarwe 63.052 krooni wõrra.
EelarweS on muuseas nähtud ette karja
kaswatuse ja piimamajanduse edendamiseks
toetuse andmine põllutõõkojale 6320 kr. ja
teistele asutustele Tartu ülikooli juures j.m.
2000 krooni.
kuresagre töötud
põlgatvad kcaawitööb.
MSni aeg tagasi määrati hädaabitööde kre
kiivist toetust mitmete Saaremaa werühingu
le tingimusega, vt kraawitöõlised wöetaks liu.
na tööbörsilt. Kaigi KuvesaareS registreeritud
töötuid rohkesti, leidub siiski waid üksikuid, kes

1. weebruarist peale hakkawad maksma
tallvekuudeks määratud madalamad tollid
lõunamaa puuwiljale. Et ära hoida selle
kauba liigset sissewedu, otsustas walitsus
sisseweetawa puuwilja wõtta monopolikau
pade nimekirja.
Puuwilja sissewedu tahetakse edaspidi
wõimaldada eeskätt Hispaaniale. Eestil on
selle maaga sõlmitud kaubaleping, mis näeb
ette wahetuskaubanduse korralda
mise. Hispaania ostab meil põllumajanduse
saadusi ja metsamaterjale, meie omapoolt
oleme kohustatud ka tema kaupasid ostma.
Praegu on Eesti wäljawedu Hispaanias
se kaunis ilusastt arenenud.

Kergendust heinakaswata
faile heiuaseemuete mSü
giks ja ostuks.

Wõl wäljaweo kontroll
jaama eelarwe wähenes.

põlema pista, ott ta walla vahwaga juba tülli Utt*

nud ja Vallandamiseks ette pandud. Hiljem wa

Itaalia kuninganna Sofias kiilas.
Bttlgasri» k»»ingas saadab oma ämma. Itaalia k»mi»ga«nat T-fias PaõeeSfe. Suasitsta».
aa Ele»ra sõitis rutuga BulHZaria pealim»» oma fiWtele, Bulgaaria kunmgamlate külla, tema
esimese lapse. wWese tütre warrudele. Huwitaw -li, et Itaalia terwitas B»l.
gaaria parlamendi esimees Maliuow wene keeles, ja samas keeles wastas temale ta kaain
ganaa. Wiimane »» Moateaegr» würsti tütar, lõpeta»ud -mal ajal Tm-lnti instituudi Pe»
terburiS. Malumw on Knewi ülikooli kaSwandik.

Llued wäämähtuseö

kätte.

wastu.
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Mmatöösturib nõua
wad kõwemat kontrolli.

Wab. valitsus kinnitas oma viimasel
koosolekul eripõhikirjade alusel tõotavate
jrnklÄude eitevöted» solarwed. Kõik need
asuwsed riigi põlevkivitööstus, riigi
turbatöõstus, riigi trükikoda. Maapank, Pi
kalaenu pank, riiklik metsatööstus, sadama
tehased ja arsenal töötavad ülejääk
giga, tSotabeS anda ka eeloleval aastal

paranduse laenu.

8 aastaks sunnitööle.

ae teise korra aknast ajad suitsu wälja. Tule

erilllarwed.

30.000 krooni maa

JCaatimafa pätetafa

1. sept. möödunud aastal kell 7 mürka

WalttsuS kinnitas

Äa Berliinis, k»S peatasin, sain kakku
panga-reestega. RSSKfime samuti rahaliMemise
sorraldmisest ja malislaudandusest.

Wömmaat tabati aidalöhkuiad

flb Leewaku koolimastt lähedased elanikud, et hoo

Berlii«, 28. jaan. Riigikautsler
Schleicher esitas valitsuse lahkumispalve
peale seda, kui president keeldus andmast
temale volitust riigipäeva laialisaatmiseks
fel korral, kui waStu võetakse umbusalduse
ettepanek valitsusele.
President Hiudeuburg võttis valitsuse
lahkumispalve vastu, kuid paluS asjaaja
mist jatkata kuui uue valitsuse loomiseni.
President tegi endisele kantslerile vou
Papeuile uleSaudeks kaaluda võimalusi uue
walitsuse loomiseks parlamentlikul alusel.

on nõus minema maale kraami taewama. Ei
aita ka linnamalitsuse seletused, et linnas saab
edaspidi korraldada hädaabitöid Mäga piiratud

Meil ott ristikhein» seemnekaSwatejad koondu

uud peamiselt Linna-EeStisse ja seemne ostjad
PSHja-EeStiSse, mis raskendab heinata Swatajate

wachelist seemne «ÜM ja oStn. Mõlemi poole

huinideS seisab aga see, et tarwitaja saaks seemne

otsekohe kaswatajalt. Sarnase müügi ja ostu
UibiwiimisekS aitab kaasa Eesti uiidu- ja
karjamaa arendamise ühing. Selleks
wajab ühing kõigepealt andmeid: milliseid seem

neid ja pahu kellelgi müügiks jätkub ja kõrge

hinnaga ollakse nS»S müüma. Wastamad teated

tuleks saata ühingule (Pikk 40, Tallinnas)
10. wvebruarikS. Saadud andmeil auuab ühing

teateid seemne soetamise wõimaluStest ostjaile ja
on ühtlasi abiks seemnete tellimisel.

Nikolai Leismau määrati
Petseri kloostri ülemaks.
Neljapäewa õhtul kell 3 pidas ap.-õige
usu kiriku sinood koosolekut, mille tähtsa
maks punttiks oli Petseri kloostrile uue üle
ma määramine. Uueks, kloostriülemaks
määrati, nagu see juba kauemat aega oli
kawatsetud, Kilingi preester Nikolai Leis
man.

Kes ähwardas kaikaga?
Hiljuti ütles „ kaikamees" Boris Parm
kohtus, et vabadussõjalaste koosolekul kesk
liidu abiesimees adw. A. Sirk öelnud:
„Ei jää muud üle, kui võta kaigas kätte ja
peksa riigikogu laiali." Poliitiline politsei
tundis huvi, mis mõttes olid need ähvar
dused öeldud ja võttis A. Sirki ülekuuv
misele. Selgus aga. et Sirk polevat neid
sõnu öelnudki. See lause hüütud vististi
wahelehüüdena. Kes oli hüüdja, jäi selgu
setaks.

Skandaalne salakuulamise
lugu Rumeenias.
W i i«. 27. itftttttOftf. Lehed tentunmh Bu
karestist. Rumeenias on tuluud awattknks

skandaalne sotakuulumisnfi. Sala»r»anisatfi»on

määral.

paljastati Temeswari». Seni »« arreteeritud

Praegu majawad mitmed weeühingnd
suuremal armul töölisi, kuid mitmekordsele

Rumeenia korsemaSse seltskonda. Selle daami
buduaari läbiotsimisel olemat leitud itrmtittt

nõudmistele ma-atamata pole neid saada. HaeS.

kas. kus on waja meel umbes 30 töölist, on töö
listele korraldatud prii korter, küte ja Mälgus
t«s. Töölistele antakse tööriistad tasuta kasu
lumiseks. Kohalikes ajalehis amaldatakse itleS
kutseid töötuile. et «eed töömöimalusest kjuu!
haaraksid, näidates, et ministeeriumi poolt mää

ratud normid wSimaldawad korralikele töölis
tele teenid» rahuldama pä ema palga. Weeühiu

gud aga ootawad töölisi, kuni labidad nurgas
rooste lähemad. Nähtawasti Pole tööpuudus

siiski utt suur, nagu seda mõnelt poolt püütakse
kujutada.

wiis isikut, nende hulgas AkS daam, bes kuulnb

kvmpramitteertmaid dokumente. Asjasse olewat
segatud ka üks kõrgem Rumeenia ohuütsee, kes
seisis selle daamiga armuwahekarras.

Taanis suur lokaut tulemas.
Kopenhaagen, 27. jaanuaril. Tõõ
andjate liida otsust mõõda suar lokant Taa
nis astub jõusse 1. veebruaril. Soe litalt
tabab umbes 100.000 töölist. See Mnt
Vahekohtuniku lepituskatsed on jäänud ta
gajärjetuks. Tõsise seisukorra põrast tUleb
parlament homme kokku.

2.
£umesafud tHuutuumd tugewcuHoAs*

Algkooli reformi ootel.
Jiool odavamaks. Mgkooti kohustus tagasi wdjate aastate. Osa paikasid
kandku omavalitsus.
keelega olevat lugu Nll halb, sest jagades Walt, sest need klaSfid oleksid maksulised.
klass kolmeks, ei jäävat aega harjutami Selle reformi tagajärjel jääks wnes ja
seks, aga võõrkeeles ei suutvat lapsed teha kuueö klass paljudes koolides päriS väike
Koolide reformi vajadus on tõusnud weel iseseisvat tööd. WSõrkovle õpetamine seks.
vskivalt päevakorrale. Majandusminis neis liitklassides ei andvat tulemusi.. Aga
Algkoolide korraldamisel oleme teinud
teerium nõuab kulude wähendamist koolide me ei saa käia nende nõuannete järele, kes selle vea, et oleme võtnud Spetajate kogu
alal ja nii suures ulatuses, et enam ei jät nõuawad liitklasside kaotamist, sest meil ei palga keskvalitsuse kanda. Sellega ei ole
ku väikestest kärpimistest, vaid peab tule ole wõimalik panna ametisse rohkem õpe. vallavalitsused enam huvitatud õpetajate
ma ümberkorraldamisele kogu süsteem. tajaid. Otse waStuoksa: me soovime nende arvu vähenemisest. Oli aeg, kuS keskroa
Muidu ei saa eelarvet otSotsaga kokku. Aga arwu wähendamist. Praegu läheb õpilas litsus maksis ainult poole õpetajate palgast.
see reform ei ole kerge. Kooli Põhjalik üm tel Saksa keele õpetamise peale vähemalt Maavalitsustel ei jätkunud vaha palga
berkorraldamine nõuab palju asjatundlikku kaksteist nädalat kaotsi see on kolm kuud. maksmiseks õpetajate palga suurendamisel.
tööd. Riigikogu Peab palju seadusi ümber Selle aja arwel wõiksime vähendada maal Selle asemel, et otsida omavalitsusele või
muutma ja neid kooskõlla viima. Ei ole koolmega, wõiksime seada fiSse õppeaineid, malusi sissetulekute suurendamiseks, peeti
siin ka kerge leida üksmeelt erakondade va mis viiks koole maale ligemale. Saksa kee lihtsamaks võtta kogu Palk keskvalitsuse
hel, sest hariduse asi on üks tähtsamaid rii le õpetamine jääks keskkoolide hooleks. kanda.
gi korralduse Põhiküsimusi. Iga erakonna Suur osa vanemaid ei tahagi, et nende
Osa õpetajate Palga veeretamisest vak
poliitilises kavas on hariduse küsimused lapsed õpiks võõrkeelt, sest lastel, kes jää lavalitsuste peale oleks see suur kasu, et
tähtsal kohal, ja kui tullakse välja kaugele vad elama maale, ei ole vaja seda keelt. omavalitsused ise ka oleksid huvitatud õpe
ulatuvate uuendustega, on mõnikord kom Algkoolis õpitakse seda pealegi nii vähe. et tvjate arvust ja et jääksid ära korduvad
promissi leidmine raSke. Missuguste ette see peagi ununeb. Wanemad ütlevad, et põhjendamatud ettepanekud Spetajate arvu
panekutega esineb haridusministeerium ja see on mõttetu aja raiskamine ja raha ku suurendamiseks. Ka pandaks siis piir laste
kgs ta üldse esineb, ei ole teada. Wõima lutamine raamatute ostmiseks. Lapsed tea arvu kunstlikule suurendamisele, mida
lusi on mõnesuguseid, mis nõuawad läbi vad vanemate arvamist ja toetavad seda nüüd tihti tuleb ette, et võetakse kooli noo
kaalumist. Puudutan praegu üht võima passiivselt, Nende käes edeneb Saksa keele remaid ja et meelitatakse naaberringkonda
lust, mis on_ selle poolest silmapaistev, et õppimine nagu tuli toores puus. See ongi d-est lapsi oma kooli. Vallavalitsused vaa
ta on lihtne ja ei too suuremaid vapus Üheks põhjuseks, miks Saksa keele õppimine tavad nüüd seda toimingut rahulikult
tusi. Ma mõtlen tagasiminekut nelja-aaS maa-algkooliS on lootusetus seisukorras. pealt, sest neile on tihti isegi soovitav õpe
tase sundusliku algkooli juure, mille juu Wiienda ja kuuenda klassi avamine kesk tajate arvu suurenemine. Aga kui vaja
res viies ja kuues klass jääksid alles kui kooli juures kergendaks Pealegi omavalit on pista käsi oma kassasse, siis on lugu tei
mittesunduslikud. Selle tagajärjel langeks sustel keskkoolide ülevalpidamist tundu- ne. Neid küsimusi võiks kaaluda. R. W.
Viiendast ja kuuendast klassist hulk õpilast
välja. Klasside hulk koonduks hulga võr
ra. Paljude koolide juures kaoksid üldse
V. ja 6. klass. Me pöörduksime tagasi selle
seisukorra juure, kuS olime aastat 5—6 ta
gasi. Kooliõpetajate arv jääks aga palju
vähemaks, kui see oli tol ajal, sest koole on
vahepeal tunduvalt koondatud. Kooli sea
dustes ei oleks sel korral vaja rohkem muu
tusi, kui muuta ainult seda üht paragrahvi,
mis käsitleb koolisundust. Ning vastu
vaidlejatele ei oleks raske näidata, et me
praegu oma kuueaastalise sundusliku alg
kooliga ei ole õnnelikumad, kui olime aas
tat kuus tagasi nelja-aastalise kooliga. Wa
het ei ole rohkem, kui vt kooli on tulnud
viiendasse ja kuuendasse klassi juure hulk
niisuguseid lapsi, keS ei taha õppida, ja et
kehvadel inimestel on läinud laste kaSwa
tamme raskemaks. Aga kooli sunduse laien
damine läks riigile kalliks ja langes just
majanduslikult raskele ajale.
Selle juures on veel uks võimalus, mis
nõuaks läbikaalumist. Wiiendate ja kuuen
date klasside arw langeks tunduvalt, kui
keskkoolide juures avataks ettevalmistuse
klassid ja kui õpilased peaksid astuma kesk
kooli juba viiendast õppeaastast. Siis alg
kooli viies ja kuues Kass pääseks ülesan
dest valmistada ette õpilasi keskkooli astu
miseks. Algkool ei oleks enam sootud kesk.
Ameeaka suucettdab oma taeuxastikku.
kooliga. Ta pääseks võõrkeele õpetamisest.
Uus AmemÄo rtstttja New-Uorgi reidil, jSuduud fiuua oma ofimoplt proowtMida soe tähendab meie algkooli elus, on
Mtttt nlgvmorol. TugaplaanU wabaduse ausammas.
raske ette kujutada. Wiimasel ajal on suur
hulk silmapaistvaid koolimehi seletanud
ala. Tawalikull on fee põlismets, mille
ühelmeelel, et Saksa keele õpetamine alg
Saar. k«s waesus
uus omanik peab kultiweerima. Kuna maa.
koolis on lootusetus seisukorras. Sellest et
karistataw.
pind seal on üpris wiljakas, ei nõua õitsolewat kasu. N. Kann arvab küll, et kui
Saksa keele tundide arwu suurendataks, siis
Waikses ookeanis, mitte kaugel Uuest- Ma plantaashi loomine kuigi suurt waewa.
võiks saavutada tagajärgi. Aga see on tl Meremaast, asub Tonga saar, kus vaesust
Peale omaniku surma langeb maa rii
lusioon, vähemalt maa-algkoolide fuhteS. peetakse «kriminaalseks kuritööks". Saarel gile tagasi. Harilikult on kombeks, et talu
Maal on suur hulk koole, kus on ühenda maksab sundus, et iga elanik peab olema antakse kasutada kadunu mõnele lähemale
tud üheks klassikomplektiks kolm klassi
jõukas. Kes satub viletsusesse, langeb sugulasele.
neljas, viies ja kuues klass. Nagu tõen kohtu alla.
Säärane sotsiaalne kord tagab, et iga
davad asjatundjad, ei ole edasijõudmine
saare elanik võib elada külluses, Ainult
Tonga saarel saab iga kuueteistaastane laisad vajavad teiste abi.
neis koolides halb, kui õpetaja mõistab ra.
kendada lapsi iseseisvale tööle. Aga Saksa noormees kaheksa ja poole aakrilise maaAvaldame waieluskorras.
Toim.

Musita veMüü.
Alew, kus asutati esimene Eesti keskerakond.
Ega Mustla alev Viljandimaal ei ole ku seda ainult vanad kombed soovitaload tarvi
nagi ajanud vAist hiilgust taga. Seal on sa tada võõraste inimes-te wasw.
KeS Ruusi asjaajamist näinud, see on või
vased puumajad kui igas teiseski Vabariigi aleVi» ning prügitatud on ainult peauulitS, nagu nud veenduda tolle mehe põhjalikkuses. Kui
Üldse kohane kainele ja kokkuhoÄltkule majapi

damisele. Kui nüüd ViimaseA aastail ongi
siginenud mõni kahekordne elamu, kui Ro t
berg oma majale tegi torm peale ja Mäe
ots oma ttwipalee Valgeks lupjas, siis see
üldist pitti ometi'palju ei muuda. Ikka väline
Vaade jääb karskelt tagasihoidlikuks, kuid astuge

kord ligi ja tehke rahvaga tutvust, siis selguv
mitutki huvitavat.
Et Märt Rotberg on Mustlal ja ümber,
ringi vallaski kõigile tuntud mees, selle vastu
ei taha vist Ml keegi vaielda. Aga ega sel
kega pole veel pooltki Märdi ..kuulsusest" oel
dud. Kõigepealt tema tutvusringi tuleb laien
dada kaugele üle oma kihelkonna piin. Märt
on nimelt Mustlal suure lörtsi pidaja ja see
tähendab siinkohal Palju. Kes juba TartuViljandi vahel Pikasilla kaudu mõne korra sõit
aud, küllap' see Mustla kõvtsiS Ma vahel ka
peatanud on ja selle isik ei ole kõrtsimehele tund

mata. Nii et vähemalt pealinnast saadik käib
tolle mehe tutvus

Kuid M. Rotberg on ka suur avaliku elu
tegelane, muidugi oina alevi piirides. Et ta
esimeseks alevivanemaks valiti, seda ei saa
enam ükski ajalookirjutaja teisiti käänata. Ja
seda teavad ka kõik. Et aga Mart Rotberg Äi
Eestis esimese keskerakonna asutaja, vai' seda

peab Ml põhiheli" meestele meele tuletama,
kui nad hakkavad oma ajalugu kirjutama. Seo
oli 1999. aastal, kui Märt läks volikogu vali
mistele kahe keskerakonna nimekirjaga, ühe»
kma ise eesotsas ja teise tipuS H. Link. Märt
muidugi et kaotanud, nii nagu see hiljem juh
kus tema .rahvusliku" järeltulijaga riigikogu
valimistel. Ms riiuli ots oli pudelitest fitÄi
Märdil tühjaks jäänud.
Mustla alevivanemaks on juba mõnda aa»tot Avaust RuuS. See on mees, kellel on
•fea läbisaamine kõigi valla perenaiStega. Ja
Üldse võik» tetv pidada kõige demokraatliku
«ak» aleVtwcmemvkS vabariigis, sest igaühele ta

Wsb föömwutt «Lina", mitte nagu

naitek» minna surmajuhtumit registreerima, siiS
harva ailewmvanem ei tee seda mitte uisapäisa,

vaid lausud Ma: vaata", kaS sul om
ü» tunnistus, et ta täitsa surnu om." Gga
ei wSi ju mnetlik istik tõsiseid asju kergelt tvõt
ta eks ol e.
Meeste hulgas mõistab A. Ruus parajast
napsist Ma lugu pidada.
Kui poliitikameestest juttu juba on, fiiS ei
saa mööda minna Karl Lamsonist, kes
alevivolikogus tüsedam majaomanike rühma
esindaja, üleriiklikul hääletamisel olevat ta
aga kindel sotsialist, nagu ustavad sõbrad tea.
wad kinnitada. Majanduslikul alal on metsa
operatsioonid tema lemmiksport.

Jaak Teiter on hoopis teist harja mees.
Polntika teda ei huvita, kull aga jänese- ja
linnujaht. Peab omale alati jahikoera ning
hoolitseb, et tarwitajateühisu se kaubad ka kor
ralikult tarvitajvile kätte jõuavad. Proua
Teiter on selle juures hoolega abiks, kuid
seda ei taha, et Jaak vahel ka meeste seltsis
napsi viina viskab.
Postkontori ülem August Tup i t S sobib
eeskujuks igale riigiametnikule, kes tahab olla
hoolas, asjalik ja õige.
Rahva tervise eest hoolitsema on seatud dr.

H. Orro, kes oma sõbraliku esinemisega on
võitnud rahva poolehoiu. OStis omale auto,
et oleks inimesel abi siis kõige lähem, kui häda
kõige suurem. Ka proua Orro juhib autot,
kuid praegu peab lappima lapsevankri juhtuni
sega.

Ühistegelisele pangaasjandusele toed kõ
waStt jalgu alla majandusteaduse tudeng Ju
han Palu. Peab raamatuid, läheb laseb
mõne tedre või jänese ning sõidab siis Tartu
ja annab eksami ka ära.

Apteeker J. Kaart on we»l värske olija
Mustlal, aga juba kõtt üutbruSkonna rahva»
tunnevad, et läbi-ja-lätt ladna moes.
J. Lapp on Mustla pAGemaid ärimehi
ning sama kindel usumees kui vilunud raama»

tukoupleja. Teine tvanem kaupmees J. Po
dar wõrb lugeda omale selle au. et tema tõi
esimese jalgratta Mustlale. Oli olnud uks ra
tas õige suur ja teine tibatilluke, nagu nägijad
jutustawad. Ning J. Podar suurema ratta oi

Nädala esimesel vootel pehmewõit» ilmad. Nädala
lõpal tuleb külm.
dane liikuum» WaitWlt
" Möödunud nädala algpäewadol haaras tugew
merele. Selle nitraei näib nädala Lipul wattä
Cte endiselt lveel Fda-Euroopa. Läänemere looderannikul a?uw madalrShkkonb MkiUoatuls
nniku ja laienes ka Kes?- ja Lääne-Nuroo
Läänemere Sella
passe ning BakkanÄe. Eestis, nimelt Wõru- ja Kesk-Gkandinaavia
Petserimaal AweneS Mm selle juures 90 kraa madalrShtkonna lähedalt möödumise tõttu suu-,
dini. olles seega käesoleval fctlwol seni kõige renewad nädala esimesel poolel meil tugema
mate lumesadude võimalused. Neude madal
mMrlamakS temperatuuriks Eestis.
Pakase tugevama seisu ajal muutus madal rõhkkondade soojalainete mõjul püfiwav nädala
rdhKondade liikumine Atlandilt Jäämerele, pea esimesel poolel weel Skandinaavia» ja Laane
le paarinädalast seisakut, uuesti elawakS. Nä mere piirkonnas pehmevõitu ilmad, «ädala
dala teslpäewadol murdsid need soojalained ka keskpäevadel on tõenäone, et Mm «vnemaat
Eestis ja teiSteS Läänemere idaranniku riikides uuesti köwenema ja sealt laane poole laienema
mille »tw ka Läänemere idarannikul xU
ning Äääne-WeneS pakase võimu. ühtlast muu Hakkab,
tuftd Eesti saartel ja ranniku alal ismad nädala m<id nädala teisel poolel uueSti MmemakS muu
koflpäewadel sulades. Uute tugevamate sooja kuvad.
lainetega laienes sulapiirkond nädala lõpul ka
Rotte wäljawaadettte waSta«M S« matt al
EeSti stsomaale. Nii oli reedel Testi saartel *** nädala esimesel Poolel o-bav ptlvtsew Jt
kuni 3 kr. ja sisemaal kuni 1 kr. sooja, ühes ajutiselt kSwade läänepoolsete tuultega peeneid,
Mma raugemisega sadaS Eestis ka lund, kuid alguses tsegi sulmoSttu. ilmasid. kuSjuureS lu
need sajud olid üldiselt nõrgawõiw ja ei toonud mesajud tugevnevad. Nädala teisel
kuigi suuvt paranemist taliteele. Ainult Rarwa tuulte pöördumisega põhja ja idakaarteSpe. muu
ümbruses sadas ööl vastu koilmapäewa tugevat
lund. lisandudes endisele 6—7 sm. paksuse lume.
korra juurde.

teise tuppa sööma minna.

J. Sein on Mustla! kehakaswutt pikemaid
mehi ja kuulus üle kihelkonna selle poolest, et
tema tviis risti Tarwastu kiriku torni otsa. kui
praegust kirikut ehitati. Muidu on ta kange

Maa algkooliõpetajate
palga alandamine.
Hks maa algkooliõpetaja kirjutab:
On mõjule pääsenud waade, nagu saaksid

maa algkoolide õppejõud linna õpetajaist rohkem

palka, sest maal olla elu odaw. Sellest sei

sukohast on tvist ka praegune harid, -sotsiaalmin.

välja läinud, kin ta 1933./84. a. eelarwe koos

tamisel on maaõpetajate tasu ühe astme tvõrra

alandanud. Kahjuks ei ole keegi pikemalt sele
tanud, mil viisil elu maal õpetajal odavam
on, kui meie tväikelinnadeS ja alewites.

Siin kohal tahan lühidalt näidata, et maal

vastuoksa. rohkemgi kulutada tuleb.

Kõrwalt waatajale paistab küll, et õpetajal
maal on walla poolt korter. Me ja tükk maad,

kuid tegelikult maksetakse seepärast 10% palka

vähem, kuna wäike aiamaa lapike on rendi alu
sel ja erilisi tulusid ei anna.
Nii tulewad tarbeained osta. Linnast maal»
Veetavate tarbeainete eest peab maaõpetaja
maksma rohkem kui linnas, sest linnas on hinnad

võistluse tõttu odavamad. Ka põvusaadusi oa
Võimalik turult odavamalt oSta.
Peale selle on maaõpetajal mõõdapääsema-

Elusloomade ja liha
hinnad
>opalo«mad« ja liha turul Talli»,
n a s.
GluSloomad

ih innad näidatud ühe kg. eluskaalu kohta).
Pullid (oluSk. üle 400 kg.): vammustch 16
»enti, keskmised 12 jni, lahjad 8 snt. Pullid
<eluskaa! alla 400 kg.j: rammusad 14 snt., kesk»

mised 11 snt., lahjat?' 7 snt. Lehmad ja härI*idb:7nuumatud
15 5snt.,
snt., lah
snt., praak
snt.kestvused
Mullikad12
(eluSfetal

nud ning leidnud hea tunnustuse orkestrijuhina.

. Alewisekretär J. Lupp on töömees, kes toi
metab asjad tasa ja targu.
Notar A. Liiwak teeb kohapeal kaitse
tillu ja sobitab muidu sõprust rwhwaga. Eriti
hea poolehoiu naib dlewat wõitnud daamide
Peres. Ise tõsine Testi meeS.
Waat selliseid tegelast leiame Mustlall, kui
waatame kohapeal tveidi ligemalt ringi. Küllap
neid seal teisigi on keni mehi ja naist, kuid kor
raga waewalt jõuad kõike kirja panna. Esialgu
olgu tollest TarwaStu pealinnast niipalju õel
dud. nagu üeldud sai, et wäõvaS ei peaks mitte

Mustlat harilikuks alewik». nagu ta ehk !val^
Wujtial, ». 1. tt.

lud, mida vahest korteri, kutte, valgustuse alal

võrdlemist linna korterioludega kokkuhoida saakS.

Kui aga maaöpetaja peab saatma oma lap
sed linna keskkooli, stiS muutub juba tema ma
zandusline seis märksa halvemaks, kui linna

omal.
Teisest Wjest on maaöpetaja töökoorem suurem

ja töötingimused viletsamad, sest tuleb töötada
mitme õppeaasta õpilastega korraga, internaadi

ja õpilaste ühisküögikorraldamine teeb tööhulga

otse kahekordseks erilist tasu selle eest et faa<
Linnas sarnast olukorda et ole.
Samuti on seltskonnatöö muu
tunud moraalseks kohustuseks.

Neid asjaolusid arvesse võtteS ei tohtts õie

gusi ' a maaõpetajal palgawähendamist suurema l
määral, kui linna algkooli õppejõududel ja teiS»>
tel palgateenijatt.
Sarnane vahetegemine on ebaõiglane ja ots»

alandav maaõpetajaile kui ka maarahvale, kella

haridustegelasi nagu tahetakse madalamale tasea

mele suruda. See võib tingida niikuinii maa
dala küla kultuuri languse, sest paremad jõulj
püüavad esimesel võimalused linna pääseda/;
kus olud märksa paremad. el. '
Wiljandi tura.
Ilmade pehmeks muutudes on jälle rahtvaft
turul õige tihedalt. Saadusi rohkesti, hindadeM
vaid vähemaid kõikumisi.

Terved sead 40—45 f., sealiha wäikemüÜHÄ

46—55 s.. värske iseapekk 55—65 s., sulatamad?

searasw LO—6s s., sulatatult 80 s., loomal ih oi
20—45 f., waßaliha 20—35 s., lambaliha 85—40
s.. su laiamata loomarasw 25—-40 s., sulatatult õQ
s>, suitsusink 0.75—1 kr. Kg.

Alla O.nädalised põrsad 3.50—5 üle 6-n<b(
dalised o—ll tr., eluSwasibad 4—lo Jrv elsiSlame
bad 4.50—11 kr., elushaned 8150—4.50 kr., tapet
tult 2.80—8.50 tr.. eluSpardid 1.50—6.25 kr., tai

Pinn 4—o s.. röõsTkoor 00-70 s., hapukoor 70—
80 s. ltr., meierestvöi 130 kr., taluvõi I—lÜO kr.,

lhinnad näidatud ühe kg. lihakaalu kohta).
Pulliliha: rammus 24—28 fmt., kefkmina
80—25 fnt., lahja 11—18 fnt. Lehma- ja
härjaliha: nuumatud 26—30 fnt., keskmi
ne 21—26 fnt., lahja 10—18 fnt., praak 9 fnt.
Mullikal!ha (tapak. 60—IVO kg.): nuuma
tud 26—28 fnt., keskmine 20—24 fnt., lahja 10—

18 fnt. Wa si kali ha: nuumatud <lrhak. Ae
80 tfl.) 82—36 fnt., keskmine 28—80 fnt., lahja
18—23 fnt., praak 14 fnt. Lambaliha:
ekSportlambad (tapak. 10—Lv kg.) 40—44 fnt.,
nuumatud (tapak 2K—4O kg.) 40—44 fnt,, kesk
mised 86—40 «fnt. Sealiha: noored (tapak.
kuni 60 kg.) 46—48 fnt., lihksead (tapak. 60—110

tapetult 0.40—1.15 kr. tfitf.
RSEKp-iim 7—B s., kohupiim 10—30 f., hapu»

juust 0.00—1.50 kr., mest I—lJ2O kr. klg., mutiab

10-13 f. paar.

Odratangud 22—34 f., kruubid 36 s., kuivata»

tub herned 25-46 fv leib 12—18 f, peenleib 32-

84 is.. sepik 84—86 s.. naela sai 32—46 s. klg.
Kasepuud 3.60—6 kr., männipuud 8—4.60 kr.,
kuusepuud 8—4.50 kr., lepapuud 8—4J50 tr., haa
wapuud S—4 kr koorem.
Ristikhein 6—6 kr., aasahein 4—6 kr., soohsin

8-4 kr., pShk S kr., rukkiSled S kr.. 100 »g.
J\jaadic saatekava.

kg.) 45—47 fnt., lahjad 40—44 fnt., rahvasead
(tapcrkacvl Ae 110 kg.) 44—47 fnt.

ElnsweiSte hindades awalduS langemise
tendents, rammusate loomade juures stiSks
wähemal määral kui lahjemate juures. Ka ta

pctud wasikate hinnad nõrgenesid. kuna märgata

»« jnuremeo > egajalist suurenemist. Sealiha
hindades walitses nädala lSpupoole teatud eba
kindlus.

KolmapSewal. 1. veebruaril.
Ta«i»n. 268 L mtr. 17.46 heliplaate ja rek
laami. 18.00 väüSmaifi päevauudiseid. —.
18.16 hÄiplaate. 18.36 Põllumajanduslikke
teateid. —18.46 kodumaist päevauudiseid. —<
19.00 ülekanne Tartust. 19.80 ix. E. Kir
schenberg: «Millest ja kuidaS tekivad .nähvid" ?i

peekoni konkiugeul
laotati.
Inglismaa pikendas senist peekoni SoMngentl
Eestile «eel üheks kuukS. Nüüd on ekSpoetwpa»
majad selle kontingendi omawahel wördselt ära

)opttl(>r Jahul, kni mõni fl

snuda temale laugemat kontingendi osa täita, la»»
geb puudujääw osa kahe teise tapamaja kasnlh.
WalllstiS kinnitas selle dottnleppe oma veedestl
toosoiekul.

Heehani hind hõweneh.

WSi hind tõusis lv senti
kilolt.
Laupäewal määrati eksportwõi hinnaks
Tallinnas 1 kroon 1 sent kilogr. Eelmise
nädala hinnast on fee lv sendi wõrra kõr

hulga naiste südameid kiiremini liikuma pan

eelmiste lisakuludega, kaugelt ületavad need tu

60—80 kg.) 23 snt., keskmised W snt.
Liha.

E. Pedanik. Tarwastu meier, oli ware.
Malt kõtva poissmees ja oodatud kosilane nii
Pikrul kui mujalgi, kuid nüüd toed waid naisele
tuld pliidi alla za waataV, et poisid-tudrukud
waid masinaid ära ei riku.
Koolmeistrite pere koosneb Mustla! hakka
jäist tegelasist. Koolijuhataja Jüri Hans
man on sama hoolas Poisse za tüdrukuid kas
pedagoogika wallas esimesi wagusid, kuid on juba

loete ostmiseks, kursustele ja üldse kultuuriliste

tarvete rahuldamiseks. Need sõidukulud üheS

Võtult 125—1.80 fe., eluSkanad 0.60—1.25 kr.

sordi sigade hinnaks 29 senti kilo. Eelmise na.
dala noteering oli 2 senti Silolt madalam.

Preili Õie Sojew teeb tublit särtsu, kui
mängib näitemängu. Herman Pani ajab

tud sagedased sõidud linna kooki- ja oma tar»

120—300 kg.): nuumatud 16 snt.. keskmised 18

snt.. lahjad 7 snt. Wasikad: nuumatud
(elusk. üle 40 kg.) 18 snt., nuumatud (eluskaal

Sepp Karl Puju on tüse mees rauda
käänama. Paneb kas wõi mitme wälla hobuS
tele rauad alla, kui on aga hea hobufeiala hoid
ja. SSnatsepp on ta samuti. Kohe naksab ära,

watama kui suwel oma taluS kraawe kaewama.

«.«.

£uaeiate kkfad „Jeataja£e".

meistrimees puutöö alal.

kui kusagilt saab sõnaga külge hakata.

tunduvalt Mmematetl

Algava nädala esimesel poolel jätkud sage-

fas.

Huwitawamaid mehi on «Mine Peterburi
juukselõikaja ja habemeajaja Ä. Laur s o n,
rrhwa hulgas tuntud ..meistri" nime all. Te
ma katsub igal sissetulijal Võimalikult kiiresti
lõuaotfa wahüga määrida, et inimene enam
ära minna ei saa. Mli niitmist klient juba
istuma pandud, stis ..meistril" aega Ml, isegi

tuwad ilmad, «ädala esimese poolega võrreldes

Laupäcwal noteeriti Tallinna» esimese fordi

peekonsigade hinnaks 33 senti kilogramm ja teise

gem.

Tartu tura.
Rukkijahu 190—210 f. 16 kg., rof%ü<M 416
460 s. 16 kg., nisupW 480—640 is. 16 kg., oNet
160—176 f. 16 kg., odva tangud 40—60 s. kg.,
kruubid 18—26 s. kg., kaer 110—146 s. 16 kg.,

herned 20—60 s. kg. ja oad 18—28 s. kg.
Sealiha terwe looma w-iisi ostes 36—43 I. kg.,
svailHa laudadelt ostes 36—65 f. kg., jevpekk 66

Imtl 70 f. kg., Matvmata feanchv 60—80 s. tg.,

ftrlatawd staüchv 96—120 s. kg., loomaliha 18—40
f. kg., wastüMha 20—66 if. Lg. ja lambaliha 33

ui 43 f. kg.
RõSfk Mm 6—7 s. ltr., ka-uawöi 126—138 s.

Ig., kSSgiwSi 100-126 s. kg., juust 60—160 f. kg.,
hapukoor 00—80 f. ibdr. kamammlad 9—13 s. paar.
Haugid 26—40 s. Lg., ahwenad 12—25 >. kg.

Ristikhein 80—90 s. 16 kg., aasadem 66—76
4 10 kg.. Kcha hein 50-66 s. 16 kg.

4. loeng: ..Närviliste meelsulse muutmisest*.
20.00 Ülekanne Tartust. 20.06 kaitsemtnis
teeviumi puhkpilli orkestri kontsert. Juh. käite
sewäe orkestrite inspektor G. Reder. 21.30
Wana tantsumuusikat heliplaatidelt.

Tartu, 679 mtr. 17.46 heliplaate ja veklaa
mi. 18.00 ülekanne Tallinnast. 19.0 Q
Soome keele tund (W. Janno). 19.80 ülekanne
Tallinnast. 20.00 ilmateade ja ajanäitaja»
õiendus. 2006 ülekanne Tallinnast.
Neljapäeval, 2. veebruaril.
Talli»», 298,8 mtr. 17.46 heliplaate ja rek
laami. 18.00 välismaist päevauudiseid.
18.16 heliplaate. 18.46 kodumaist päevauudi
seid. 19.00 ülekanne Tartust. 20.06 Wene
ja mustlaSmuustka õhtu. Juh. md. Art. Krull.
I. Orkester: Glinka. avamäng oop. „Mu tsaari
eest". RimSki-Korsakow. Legend ja Inter
metso ning Glasunow: Bakhanaal. MuSsovgscki,

fant. Oö lagedal mäel. 2. Kcmunermuustkat.
DshackowSk:. Trio op. 60 (R. Palm viiul,
5 s*. Nikolai klaver).
8. Wene rahvalaule SokolSki-Sorin'i must
laskoori ettekandes. 4. Hubert -Anton viiuli,
soolosid. 6. Orkester: Rebitav, Sõnadeta
laul. Rachmaninov, Meloodia. Borodin, Rap
soodia oop. „Würst Igori" motiividel. 6. Must
laSlaule SokolSki-Sorin'i mustlaskoori ette
kandes. Äeuschner: Potp. vene mustlaSviisidel
.Jäälilled".
Tartu. 579 mtr. 17.46 heliplaate. 18.00
ülekanne Tallinnast. 19.00 Inglise keele tund
edasijõudnuile (mag. Silwet). 19.30 Dv.
Mil. J. Wasar: Sunnismaisme tekkimine.
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õienduS. 20.06
ülekanne Tallinnast.

Hotell-resturuni kohututv
tulekahju.
Berliin, 27. jaanuaril. Detmol»
diS üheS hotellreStoranis, milles asuS la
kabaree, puhkes täna hommllul tali, mis
lewis kohutama kiirusega. Aiagamad ela.
uikud Võisid pSLSta ainult a«a elu. üldse
oli hotellis 15 isikut. Neist said tS enam
wõi wähem raskeid tulehamvn ja toimetati
hospldaU. Ms naine, kabareenSitlejanna,
sun teel hospidali. Teine ou suremas. Ho«
tell põles tiiielikult maha.

8.
Jattituta tautumehed

Aer Mine vllmanbuse väetu.

Ti as.
R i,a, 80. jaanuaril. Tallinna meesteianlO

keltsi koor profeÄor Topmani juhatusel saabus pü

£igi 300 saadikut kaas, - TMtutööministci kõue, - JUtcentatele pümaükisusteU fa

hapäeva hommikul Riiga See külaskäik on vas

kuseks Läti meestekoori .Dztedonise" mibdunud

aasta külaskäigule TaZimias. Waksalts olid kü
lalisi vastu wstmaS Eesti saatkonna ja Läti aja

meieulete jagati auhindu. - Jkeemiad uidise kurni keskpunktiks. - Wõi (und kuuUusta*

kirjanduse esindajad, samuti palju Läti laulumehi

tagu 150 sendUe kitu, - tkspactöücide aua püeanüsete.
170 piimaühingut üle terwe riigi olid
pühapäeval 29. jaan. saatnud üleriiklisele
piimanduse päevale 287 esindajat. Peale
selle viibisid koosoleku! veel umbeS pool
sada pealtkuulajat, nii et see arvukas WSi
walmistajate kogu kujunes suureks piima
ühingute parlamendiks.
Piimanduse päew muutus algul üsna
tormiliseks, sest mõnelt poolt püüti koosoli
jäte meeleolu kallutada poliitilisele võitlu
sele ja ebakohastele väljendustele, kuid
päeva juhatuse ja kainemalt mõtlewa ena
muse mõjutusel juhiti mõtteawaldused ning
nõudmised varsti asjaliku töö ja otstarbe
kohasuse piiridesse. Äärmised käredad ning
teostamatud nõudmised tõrjuti tagasi.
Piimaühisuste seisukorra hindamiseks ja
parandusabinSude walikuks aitasid mõju
lalt kaasa põllutöömLnistri A. T u pitsa
lähemad seletused ja nõuanded. Mnister
viibis koosolekul terwe päewa, jälgides tä
helepanelikult ühisuste esindajate arvamisi
ja sooviavaldusi. Mtmel Mhul wõttiS
minister sõna, tutvustades koosolejaid wa
kitsuse korraldustega piimasaaduste too
dangu elustamiseks ja juhtides tähelepanu
reaalsetele võimalustele. Pvllutööministri
Oletusi kuulati tähelepandava huviga.

ette kanda poliMHe maiguga resoluchstooni, milles

Rohkesti efindasaid igast
maakonnast.
PiimaÄhHuSte keMidu nimel owas
lell H\2 p&mtil hra Pajos. Awmnbse eel oti
«wmikas börsi saal juba pttmaiühisuSte esinda
jaid tungil töis kogumid. WirunraaU ott 18 W

hed waluuta ostmisest ja meie ei saaks mingit
preemiat maksta. Juba praegu ei osteta Eesti
pangast nii palju wälisraha kui enne. Kuigi wöi

ühtsuse Poolt 66 esindajat, Läänemaalt 12 üht

küll algul ilus «älja soe mõte, oi müüme rukki

fufe poott saabunud 41 esindajat, Tavnrmaalt A
sitse pooit 19 efind., ZWjandchmaailt 28 ühisuse

poolt 49 esindajat, Harjumaalt 23 Wsustst 34.

Pärnumaalt 22 ühiisusest 34, Walgamaapt 9 ühis.

Il esindajat, Wõrmnaalt 9 ühis. 19 esindaM,
MevwamaM 14 uHtzujest 31 esindajas Saare
maalt 1 ühisusest (Pöidest) 2 esindajat. KM»
179 Ühisuse poolt 28? esindajat.

Piimanduse päewa snhatns.
Juhatuse kandidaatide esitamine muutus tor
äriliseks ja kippus algul segi ning sassi minema.
Es oldud rahul ückSteise kandidaatidega. Tekkis
opositsioon. Warsti aga wiidi asi õigesse suunda

ning walidi ava bMkmeline juhoims: K. Tonk
man Läänemaalit (179 häält), Päriin Tartu
maalt (126 häält), R e i n h olm Hwrjumaatt (198

riit),
Laanberg
Jõguoalt
(poolt 149 häält)
Kiwisäkk
Karksist
(127 häälega).
Sekretariaat! walidi Maandi, Anton ja
Kaiuts.

Juhataja kohale asus K. Tonk.man. Põe
wakorras tehti paar muudatust, otsustati wötta
uUlutõõministvi kõne särele kohe WbirääKanttod.

Põllutööminister selaitas
piimaühisuSte seisukorda.
Kestma käteplagina saatel asus iönetloori põl

ttrtööminisler A. T upitL, teS kõneles umbeS
tund aega meie MmaüWuSte raskustest ja läht
samatest küsimustest, mis praegu pi.wramd.che o4<tl

Päewalorral.

Ministri kõnele. mida kogu aeg täihelepaneli

wbt kuuiadi, järgnes elav Meplagin.

Auhinnad parematele wSt
walmtstaiatele.
Järgnes huwirohksm za pidulikum fiimapU.
Põlwtööminister wi-metas auhindade väüjaaind

awaüdatt vahulalomatust waliksujsle. Selle waS

tu puhkeb prmesteevimine, mis lämmatab vwe
kailde ära. Juhataja Tondman keeldub Gwssi
«ljÄMstomri hääletamast. HM kainemaid mehi
räägib poWtta tegemise waStu. Grossi «titepa

teise lähedale, S kilom. peal O—T meiereid.
Vrgmeiereid ja Ühepäeva ärimehed Mutvad üle
ja jätavad siis raha maksmata: Juhuslised
omakasupüüdjad rikuvad WSmeiereioe tööd.
182: sendise utõihinna

nek kvõöldadakse. Koosolek rahuneb.

nõudmine kuhiõ (äõi.

Laiuse piimaÄhisuse esindaja arvab, vt alla

182 sendi wõid watmiUada ei saa.

Sõnawõtmised järgmfid weel Hachu-Kabala
tKutjar). Kullamaa (Rttbevg), Tarvastu (Kmg),

Sipa, Leebitu j. t. ühisuste esindajoite poolt. Mõ
ned nõudsid või hwna KindliuÄamist 132 sendile,
enamus arwaS. et 160 sendist jätkuks, paljud jvr

wvtasid walitjnse sammu, mille tagajärjel põllu
mehed nüüd wöist rohSem samoad. Rannu
piimwühisnse esindaja toonbtaS wõi väljaveo
tsvlMalijeertmise vxqadust.

Mtmetunniliste kõneluste järele jõuti reso
lutsioonide vastuvõtmiseni. Reed kandis ette
rkl. La u r (koonduslane). Esimesena soowitaS
tema vastu wõtta Tartu kongres nõudmise,
et kindlustatagu wõi hind 132 sendile kilo.
Kohe kui see ettepanek teatamaks tehti, kostsid

igalt poolt protestihüüded, et niisugusesse liial
dusesse ei tohi minna. Ettepanek pandi hääle
tusele. Ta sai poolt kõigest mõnikümmend häält.

Suur enamus oli selle ettepaneku vastu ja ta
lükati tagasi. Niisama jäi vastuvõtmata
piimaühisuste võlgade kustutamise nõue. Seda

PõllutöõmittWri seletus.
PSllntööminlster A. Tupits: «St

ei lastud hääletamiselegi panna.

gepealt peame silmas pllwma, et lõpliku otsuse
tegijad poile meie siin, maid rsigttogu ja seal o«
põllumeeste esindajaid 42 meest 58 waÄu.. Mina
oleks esimene, kes hääletaks ISO sendi poolt wöi
hinna kindlustamiseks, kui selleks oleks kusagilt

raha wötta. Selles aga raskus seisabki et pole
raha. Isegi suuremates ja rikkamates riikides
ei oie M suavt soodustust suudetud läbi wiia.
Lätis näiteks ou wõi preemiad mitu kuud wölja
maksmata ei Mu vaha. Parem pool muna
kui tühi lm. Preemia maksmine oleneb sellest,

kuj palju meie wöi eest mäljamaatt raha saame.
Wattlsus ei saanud suuremat malnntamastu prot
senti määrata, näit. 30%, sest siis loobuks ärime

preemiat nimetatakse mißosekS, wüb ta aastas

maake ISO miljonit senti uut raha, lisaks wöi

WaStu võeti järgmised otsused: ekSportvõi

hind kindlustada vähemalt 150 sendi peale kilo.

Preemiate väljaandmise määrust muuta nii, et
loomatoiduks antavat vilja võiksid ühisused rea

liseerida ja piimatoojaile loomasööda asemel
raha anda kui piimatoojad seda soovivad.
Eksportööride arvu vähendamiseks tegelikke
samme astuda. Kontrolljaama maks 40 senti
wõi tünnilt ära jätta.
Wallaswara amortiseerimise protsenti wä
hendada raskustes asuvaile piimaühisuStele ja
selleks vastutulekut nõutada maatulunduskapita

lilt. Peats võimaldatama mõisnikkude panÄr
jadega riigilt omandatud hoonete hinna tasu
mist.

Linnade ja alevite piimaga wmnSiamine
seaduslikult korraldada ja tervishoiu nõuded
üles seada. Linnadele minev piim peaks meie

hinnale.

reidest läbi käima.

Põllmneeste suurem hulk on kindlas weendu
muses. ee terawttja kaitse peich jääma. Paistab

Eralaenude ülewiimist maatulunduSkapitali alla

tagawara odawalt Sea, näiteta IV sendiga kilo ja
anname «Si preemiad puhtas rahas, kuid sügisel

terawilja kaitse teostamisel tekid hädaoht: see
wili paisatakse turule ja põllumees saab siis ka
IV senti rukki kilost. Lõuna-HeStiS kannatmvad
umbes 180L00 karilooma toidupuudust, parem ou

neile omamaa ruWsichu segu toiduks anda, kui

jäutoitu wAjamaalt sisse tuua. See wõi pree
mia loomatoidu näol pole sugugi kooruke rikka
mehe laualt, maid see on põllumehe oma poolt

kasmataUtt» wili.

Põllumeeste esindajad on püüdnud seisukorra

kergendamiseta kõik teha, kuid asja lõpulikuta
otsustajata jääb Mägi' rahwaefindus. (Kätepla
gin.)
Pikemalt peatas koosolek

piimaühisuSte wõlgade korraldamise juures.

Põll «tööminister seletas, et piima
ühisuste wõlgade kergendamiseta on palju ära
tehtud. Tuleb hoolitseda, et piimaühisuSte wõl
gade tõttu talud haamri alla ei lähe. Talude
erawölgade korraldamiseks on wäkitsusel katvat

susi. (Käteplagin.)
Pöide piimauh. esindaja Saaremaalt ei
poolda pnmaühisuste wõlgade kustutamist.
Pöide p.-üh. alanud 1924. a. 26 krooniga ja
nüüd on Mk wõlad tasutud.
Piimaühisuste wõrk ümber korraldada

. Hulga sõnavõtmist tõi esile piimaühisuste
wprgu tervendamise nõue. Toonitati üSnq äge
dalt, et meiereid on kohati osutatud liig üks-

tuleb wõimaldada eriseaduse alusel seisukorra
paranemiseni, kuid esialgul vähemalt kolmeks

aastaks tuleb piimaühinguid tvabastada maatu
lunduse kapitalist saadud laenu tasumisest, kui
selleks hädaline vajadus. Wabastamine sünniks

erilistel juhustel ja Põllutõöminipri äranäge
mise järele.

Aarjapidmnine pSllt»mehe
suurimtultmllikas^
Nüüd jätkusid referaadid. PõlluÄökoja di
rektor T. Kind pikemas kõneS WhtuS seisu
kohast, et kärjapidamine annab meie põllupida

jale umbes 60% talu tuludest ja selle tõttu väärib
tähelepanu. Kõneleja toob pildikaid

teid. et sel ajal kui tyoi hind langes, wöi too
dang suuremates valmistamise maades näitas
kasvamist. Suurenetv wöi hulk paisati neile
turgudele, kuhu läheb meie wöi ja see tekitab
kiillastuse. ' ••••
Kõneleja selgitas või väljaveo olukorda ük
fikates rtttides ja nwOsS MnõM, mis k«sM
riigis wöi hinna kinÄustannseks iehttch. näit.
LeÄuS. .Soomes ja m. Wöi hinna kitchlusta
mine on' osutunud paratamatuks.

Eriliselt peatus kõneleja vajaduse juurO. et
meie peame wöi hinda kindlustama, kuna was
tasel korral väheneks või toodang ja ptimaloo
made arw. Loomasöötasid tuleks odawmnaks
teha ja teisi võimalikke abinõusid tarwltccka
piimakarja alalhoidmiseks. Walitsuse poolt wöi
maldatud wöihinna kindlustus annad meie põl
lumehele läbisegi 15,6 senti wöi kilo kohta
juurde ja see ei ole väiksem kui teistes maa-

ja muusikasõpru.

Õhtul Tallinna koor andis Rita käsitööliste settsi

des wöünaldatud juurdemaks. Walitsus on
meie piimakarja alalhoiuks head tahet awalda
nÄ».

Sarinsch ja mitmed teised silmapaistvad isikud.

Meie ufõimüügi võimatus*
test wätismaat.
kõneles P. k. „Estonta" direktor R. Uritam.
Saksamaal olevat Poliitilistes ringkondades va
litsemas kaks. voolu, üks tahad saksa põllu
meestele meeldida sellega, et nõuad või sisse
veo täielist ärakeelamist. Teine vool selle vast»
pooldad või sisseveo vabakslaskmist. Noc va
kitsuse kokkuseadmisel selgud, kumd vool võidad.

selgem. Kuid Inglise turule hakkab ikka roh
kem võid valguma. Wõi sissevedu JngliS
maale kasvad järjest.
Suur hinnalangus Inglise turul sisaldad ka
meie jaoks hädaohtu. 192 Ü. a. Inglise talu
pidajad valmistasid ise Poole wõi tarvitusest.
Inglise põllumehed nõuavad, et wõi sissevedu
Inglismaale piirataks, sest teifiti satuks nende
talude tasuwuS hädaohtu. Kui meie edaspidi
võid tahame Inglismaale saata, siiS Peame
Inglismaalt rohkem kanpn ostma. Praegu ing
lased juhivad meie tähelepanu sellele, et meie
müüme mitu korda rohkem vöid ja m. kaupa
Inglismaale kui ise sealt oStame.
Eksportööride arvu vähendamise nõue pii
manduse päeval annad tunnistust suuremast
meelemuutusest meie karjapidajate ringkonnas:
seni kahjuks arvati, et mida rohkem ekSportSSre,

seda rohkem pakuvad üksteist üle parema hin
naga. Wõi pakkumine välisturul muutud jär
jest raskemaks. Aastat 5—6 tagasi tulid
väljamaa esindajad ise. meie juurde ja maksid
raha ette, nüüd enam ei tule. Nüüd peab kaup
mees kaupa pakkuma ja mitu «ädalat raha
optama. See uuS olukord sunnid ka ekspor
tööride arvu revideerima.
Kõneleja väidab, et või hind eeloleva
aasta jooksul natuke võid tõnSta, kuid mitte
suurel määral. Rahvaste ostujõud on lange
nud: niipea kni hind tõuseb, hakatakse vähem
ostma. Suurem hädaoht kitsenduste tegemiseks

meie või väljaveole olevat kõneleja arvates

möödumas. Kõige hullem aeg väliskaubanduses

paistab olema seljataga. Hakatakse juba läbi
rääkimisi pidama. On arvata, eet Inglismaal
meie wõiturg ei halvene.

Kõneleja tunnustab rõõmustavaks nähtuseks

eksportööride arvu vähendamise probleemi kä

silewõtunse, kuid leiad, et sellel teel tuleb võtta

mttmeid raskusi.

Kõnelejat tänati elava käteplaginaga.
PiimaühisuSte wörk paremwt korraldada.

Järgnevatel läbirääkimistel tunnistati tar
vilimks. et valitsus piimaühisuste võrgu üm
berkorraldamiseks kõva kätt tarvitaks, et kõr
valdada ebatervet võistlust.

Tunnistati tarvilikuks, et pöllutööministee
rium võimaldaks penfionile minna meie wane
mäl piitnanduStegeläsel hra Emblikul.
Koosoleku lõpp.

Kella Z4S ajal õhtul peale 8-tunnilise pt
newa töö jõudis piimanduse päew lõpule. Päe
lcöfcrb oli läbi töötatud. Koosoleku juhataja
K. Tonkman südamlikus lõpufõnas awaldas
lootust, et wastuwõetud resolutsioonid peaksid
tähelepanu leidma ja olukorda parandama.
Märkis rahuldusega, et kuigi töö algas ägeda

ilmelise meeleoluga, wõib piimanduse päew oma

tööga rahule jääda.
Lõpul koosolijad laulsid ..Eestimaa, mu isa
maa" .

<Kitlet~

mist 1932: a. parimate tagajärgedega tõb-tanud

100 krooni.

Rahalist archwdu . said: Mäetaguse pii

mwührsuse meier Johanmes Pobevson (100 kr.),

Abja-Paluoja meier AUgust Sivtson, WaS
temõisa meier Jaan Hwusmau, SuureKõpu meier Jaan Willemson, Rannu meier
Eduard Pirn, Woiltweti 'meier Jaan De)»,
Paadermaa meier August Tawlberg. Jõ
ge wa, Pajuisi-Paala ja KaiSma ühis

piimatalituSte meierid olid Wll auhinna wääcilist
võid walmista>mvd. kuid need meierid on alla ühe

aasta ametis oilimd ja jäid sellepärast seekord
iõma rahoüse auhinnata. Minister andis WlikuA
kätte igaühett tema auhdma.

ülchnstt esindajad ühisustt raskustest.

Läbirääkimistel chchid esindajad kimjeldama
MmaühingMe rasket seisukorda.

PiklMckt wötstd MsuSte vaSKusde selgibamt

pks sõna LHula, Jõgeiwa (La<md«rg), Laatre,

. Gikeldi- Polli, Lamse piiimaiWng-utie esindajad.

Karisberg Mrnumaalit seletas WKemai»,

mispärast põllwtvökoda Pawemaks pidas rukist too
matoiduks nõuda preemiate näol.

Delegatsioon riigilvanema
juurde.
Koosolsl Jcwßta rttgiwanema juurde

Fürst ja Laomberg. Jevtkatj IZbbväMvmisi.

Tormilised sõnawõtmised.
Kuna üks wäike WÄkond koosolijaid püüdis
kooSolekm wägist poliMiseks müvMS muuta,
fefifas see saadikutes Pahameett. Mwued koos

olijad wõdfid sõna ja protesteerisid niisuguse ta-

Mamise wastu. DabawaA tähendas üks saadi
kutest: „Meie tuleme fiia tööd tegema ja nõu pi
dama, teie muudate meie koosoleku aga ntufi*
?a»te laadaks."
Laanborg JögewM: Alla 100 fendj wdib
oaLMStõda ei jaa. Juurdemaks wõetagu penss?-

ttdest ja fuavtSSStuse toetamisest.

Gross, Laatre Pttmaühis. esindaja, püüop

Koor lahkub Riiast täna õhtul.

Jiau&ad jaamad seisma.
Rahvas ootad hinnaalanduse tulemusi.
Mitmete kodumaa tööstussaadustega on
viimasel ajal ilmnenud nähe, et nende ta,
gatvarad kauplustes lõpevad otsa, kuid
kaupmehed juure ei telli. Kaubad jääwad
seisma tööstuste ladudesse. Selle põhju
seks on asiolu, et rahvas üldiselt ootab hin
naalanduse tulemusi hindade komissari
poolt. Ostudega ollakse seepärast tagasi
hoidlik.
Teisipäewaks ongi hindade komissar M.
Juhkam kutsunud ajalehtede esindajad oma
juure, et anda awalikku seletust oma seni
'seist saawutusist hinnataseme alandamisel.
Linnapead riiaiwanema
juures.
Esmaspäelval käiS linnapeade saatkond
riigiwanema K. Pätsi juures- Linnade esin
dajad selgitasid riigiwanemale linnade pine
wamaid majandusliste raskuste küsimusi ja
palusid riigiwanemat nende kergendamiseks
kaasa aidata. Esitasid wastawa märgukirja.
Linnade liidu delegatsioon selgitas pea
miselt raSkusi linnade celarwete kokkuseadMise ja hädaabitööde korraldamise alal.
Puuoks surmas mehe.
Tartumaal, Päidla wallas sai õnnetul
wiisil surma sama walla Kondi talu elata
nud peremees Karl Käär. Wiimane olt
ametis metsas puulõikamisega ning lasti
maha järjekordset puud. Äangew puu rii
was teist puud, kust murdus tüse oks. Õn
netuseks asus just selle Puu all Käär ja okS
langes talle pähe. Mees wajuS kokku, kuna
kohalerutanud kaaslased leidsid ta surnuna.
Nagu selgunud, oli Kääril purunenud pea
luu. Arst, kes kohale ilmus, konstateeris
silmapilkset sunna. Käär oli 75° aastane ja
abielus.
Petseris jäi tööline mulla
alla.
Haige seisukord raske.

Möödunud laupäeval jäi mullapaagi alla
Petseri tööta tööline Peeter Sewerken. kes oli
hädaabitöödel Kamenetfi orule ehitatawa siva
luures. Mullapaak kuRuS umbes V meetri kõr
guselt, mattes mehe täiesti enda ava. Ligi
olevad töölised päästsid mehe küll kohe katte
alt, kuid ta tülgastused osutusid rasketeks. Ta
viidi kohe haiglasse. sSnnetul on murdunud ja
laluu ülevaltpoolt põlve, ning rinna- ja ribi
luud on tublisti muljutud. Arst loodab siiski

dnhul muutub käredawoolulsekS jõeks, läbista
oes ka kloostrimüürid ja õue. suundub Patsko
waSfe.

JlahuuissatsiaUstide ja cafuvuslaste wa£Usus>
Rewolwripauau eelt knu
aresti.

Berliin, 30. jaanuaril. Riigipresident Hindenburg wöttis täna enne Vnnat
wastu endise kantsleri van Papeni ja rahwussotfialistide juhi Adolf Hitleri.
President nimetas Hitleri uueks riigikantsleriks.
Hitleri ettepanekul nimetas president uue Valitsuse järgmises koosseisus:
Riigiiantsler Adolf Hitler, asekantsler ja Preisi riigikomissar von Papen,
Välisminister von Renr a t h, siseminister r«chVussotfialist dr. Fri e k, kaitseminis
ter kindral von Blomberg, rahaminister Schwerin von B r osi g k, majanlmse-,
toitluse- ja põllutõöminiSter Hugenberg, rahwuslaste erakonna juht, tömnimster
Seld i e, ja portfellita minister Goering, rahmussotpalist, kes nimotatt ühtlasi
Preisi fiseministriks-komissariks.
Berliin, 39. jaanuaril. Papeni läbirääki

Pühapäeval ..Puhkekodus" wabadussS
jalaste koosolekul ulaklikult rewolwri-t pau
gutanud K. Ratshejewile määras esmas
päeval rahukohtunik karistuseks üks kuu
aresti ilma rahatrahvita. Mees asetati
arestimajast keskvanglasse.
Eksiteated puuwiljatollide
alandamise kohta.

neis arukustes seisab Hitkri kabmett ikkagi esiko»

hal. Tsentrumi ja wahet et
mvti läbirääkimised mõlema eelnimetatud ruh ole enam peetud mmaisuauseid MirÄmmifi.
ma endi «ahel, ei ott «eel jõudnud lõpntt. Sel > Papvn kõneleb nüüd aimüt Harzbu«B sronbi rüh.
mised rahnmslasttga ja rahvussotsialistidega, la

gnft loodetakse saada tänase päewa jooksul.

Papen käis pühapäeval president Hindenburg»

juures «« andmas oma läbirääkimiste käigust.

Ta ei «õinud aga «eol presidendile öelda, kuidas
suhtub Hitler tema ettepanekutesse. Asjaomastes
ringkondades seletatakse, et asjade pxaegches seisu

korras ei ott mingit vöhiust ««aita, et rrchnms
sotsialistid annavad tingimata ottava vastuse.

Kõigil ttewat soow wõimaMult pea selgusele jõu

da, ja seepärast «õldawat loota, et lahendus lei
takse Ma täna, kõige hiljem teisipäev»!. Kõigis

kks Dwotaz leht Rrjutab wailWwse obsnse pu-

HM, millega lSunamaa plvnwAja stSsewedu mo

madega.

nopoli alla wõeck. nagu oleks waMsus Va nende

puuwrljade tolle alandanud. See on Äkfi

Sotsialistide meeleawaldus
Berliinis.
Berliin, 29. jaanuaril. Platsil endise

keisripalee waStas sotsialistid panid räna toime
suure meeleawalduse, mis oli wastusekS rahwus
sotsialistide möödunud pühapäewa meeleawaldu

sele. Sotsialistide meeleawaldusest wõtsid osa
sajadtuhanded. «Riigilipu" rühmad oma lippu-

teate lewitwmme. WMvsus ei teinud pUMviljade

tollimäärodes mingit muiudatust. Juba wairem
Adolf Hitler.

maksmapandud seadnisega alanewad lõunamaa

puuVvljade õunte |o apelsimde toMd 1. weeb
tuarift automaatselt. Oaimte toll alaned 1. Veeb

dega ja orkestritega andsid meeleavaldusele tea

tatva sõjatväelise ilme. Meeleatvaldus möödus
rahulikult.

ruarist kuni 81. maini 1,5 kroonilt 40 sendile ja
apelsinide toll samal ajal 75 sendÄt 40 lendiüe

kilo kohta. Vt selle tvlkialanduise puhul takistada

VälispuuwÄja fisistwoolu, kuna meil kodumaa
õunu weeil küllalt olemas, siis setteks otsustaski

Mtll lliliWMii iulps.

Maja oli ühekordne puuehitus, ta wirär-tust
Mrnati 3000 Kroom peasse. Maja oli wähema

summa eest kinnitatud Anija wastast. abiandmise

Valitsus eelnimstatud õunad ja apsliftnid ning
meel teised lõunamaa pumMHad wöttta monovoli
kawpade nimestikku.

kassas.

e*iH|e delegatsiooni, kes sellgitars viigiwanemake

meile piiinaühisuste praegust raskust. Saat
konda waM 5 liiget: Reinhoõm, KiwWkk, Anton,

seltsi auliikmeks.

riseb orupõhjas väike oja, kuna aga kewadwete

Gakfa kantsler.

na avwain, «t meil tuleb lugupidamist awakdada
nonde hottikate ja kohchetvumde meeste vastu,

Künmett eriliselt paremaile meierile
miiäraiti rahalised autchüd, milledest suurem oli

nister Sarincsh on valitud Tallinna meestelaulu

Kamenetsi sild ühendab linna kloostritaguse

tui head võid meie oskame wail>mis'ada. Mi

anda waStaw tunnistus wSi kiidukiri.

«ma koori graniitse sõpruse sümbooliks. ühtlasi
et peakoosoleku o-tsusÄ välismi

tasandikuga ja ehitatakse muldkehaline, mille
sügavikus vaid suur betoontoru. Suveti ni

seisukord ja tulewik oleneb suurel määvail sellest,

wöiwa>!«miStamis« töö tunnustamiseks otsustatud

loorberrpärgi, lilli ja albumeid. Kontserdile järg
ues bankett, kus eeistujaks oli välisminister Sa
rinsch. Banketil Tallinna meestelaulu seltsi esi
mees Ruubel andis „Dziedomse" koorile Eesti
koori lipu graniidist alusel, mis peab olema mõ

haige paranemist.

Minister PõõÄms auhinna sachMe poole lühi
ttise kõnega, tÄhendades. et meie piimanduse

ter. sä-tt chwmühischvle on fikmapaistwalt hea

Esimesel vaheajal külalisi tervitasid kaheksa koori
ja organisatsiooni esindajad, kcs annetasid neile

Inglismaal on seisukord meie suhteS natuke

chimaühtngndett ja nende meieritele.

telle tõö aasta looksul või wakmiÄaimiise alal
kõigiti eettujuiliseks osutus, tähendas minis

saalis kontserdi, millel oli suur menu. Saal oli
viimse kohani välja müüdud. Publiku hulgaS
«li ka peaminister Skusenieks, välisminister

Komissmei ähwardos tulesurm. Tal hukkus tules 1500
krooni raha.
lüaita maia põies maani maha.
Piihapäema hommikul kella 9 paikuJausani Varandusest. Komissaril hä
pääsis tuli leegitsema Raasikul politseijaos-Vines tules ka 1509 krooni raha. Waran
konna majas. Tuli sai alguse maja pöö-duse pääStetõöl ähmardas komissari tule
ningutt. Kuiwas puumajas wötstd leeaidsurm: kui komissar wngis Mewasse majja,
kiirelt wõimust ja maja pSIeS maani maha.langes läbipõlenud laK praginaga alla;
TuleS hukkus politseijaoskonna Varandust,komissar jäi ainult õnnekombel Mewatest
häwineS hulk dokumente ja raamatuid, sa-paMdcft puutumata; ta kiSti läbi akna tu
mutt hukkNS tules osa komissar Ernstlelevkide wahelt mälja.

Tulld nmrkas esimesena komissari teenija ja
teatas sündmusest komissarile, kes oli weel
Ivoodis. Komissar ruttas kiirelt wallamajja
abi järele. Kutsuti tuletõrje Anija mõisast ko
hale. Tuletõrje oma kässtiritsiga ei suutnud
aga enam maja häwi-ngust päästa. Kuna laed
langesid sisse, ei saadud ka mööblist ja muust

warandusest palju päästa.
Mahapõlenud maja ossi warem trallama ja kS,
pärast renditi politseijaoskonna ruumideks.

Õnnetuskohale ilmusid siseminister An
derk o p p, prokurör Mägi, abiprefekt Si hI e ja kriminaalkomissar Se rnoto ametnik
kudega.

Riigi raha põles ära 130 krooni; sellest oli
100 krooni määratud puude ostmiseks ja 80 kr.

kantseleitarwete muretsemiseks. Osa dokumente
sa protokolle küll hätoines, kutd töö arenuut ste
et takistawat.

Suurema kahju kannatajaks on komissar
Janson. Ta hoidis oma rcchcotagatvara ühes
kõrwalilses pimedas ruumis kasti sees. Suures
äretvuseS ei tulnud kellelgi meelde kõige pealt
katsuda raha päästa, waid asuti mööbli ja rii
dekraami tväljakandmisole.

Peäle komissari elas majas ka käskjalg oina
perekmmaga.

Arwatawasti sai tuli alguse korstnast. Hom
mikul oli ahju köetud. Korstnasse wõis tek
kida pragu, kust säde sattus heintesse. MajaS
lewiS tuli imekiirevt. Enne kui tuletõrje jõu
dis pärale, oli tuli togu hoones ilõõmamas.
Komissar oma perekonnaga, samuti politsei
jaoskond, keid'B esialgset ulualust Anija Valla
iitajafc kuni leitakse jaoskonnale uued ruumid.

KSrwa «eatut»".

4.

Mõnd» MHil».
gnrilnftmt jj» nfntfaft.
*£> i ra««atukogn stM peakoosoieknl (htni
tati 1932. «. «rumme tasakaalus 180.60 tr., Ae
jäägiga 36.14 ?r. Oli Me nähtA» ta raamatuta
au tmeudamüet» 60 kr, taid kulutati ai«M 28
ffnt, mis m ..Rahwaülikooli" poolt saadetud

Vabariigi 15. aastaptiew
läheneb.

84. weebrvari wÄärseks pühitsemiseks köikial wltäW
raamatute weoluludeks.
H»«S.
KchatuKe «akti: H. LiSoorz, Linda Sommer,
J. Kipper, A. Jürgenson ja W. Jürgenson. Re
Wabariigi 15-nes aastapäev on wõrd- ka muusikalisi ettekandeid. Õhwl seltsima wiSjani
komisjoni: %, Jürgenson, A. Tail sa El
Icmifi lähedal. Kõikjal on asutud 24. veeb jas pidu.
«ime Oks. Raamatukogu toimkonda? Jah.
Malmberg, Linda Sommer ja Elwiine Oks.
Tapal
ruari pühitsemise eeltöödele. Tänavust
Otsustati Läpi rahwmmaja „Edu" põhikupita
vabaduspäeva pühitsetakse suurejoonelise algavad pidustused juba eelpäeval. M-dal
litt pauna raamatukogu seltsi poolt 20 kr. Raa
veebr,
kell
7
Sht
on
akwS
soomusrongide
mait, kohustab seda ju „15".
mertutogu jäetakse senise hoidja K. Sommeri juur
rügemendis. Aktusel esineb Tapa noorsoo de.
Paides
Wabaharidustõö alal ei ole Lapi raamatukogu
on üldjoontes kawa koostatud. Hommikul kaswat. seltsi laulukoor. Laulukoori on va
peo midagi ära teinud. Nädal enne pea
kirikus pidulik jumalateenistus, kus esine vatsus raudteel dresnnaga sõidutada Imas selts
koosolekut korraldati Lävi algkooli ruumes rest
ivad laulukoor ja orkester. Peale seda tu tu, kus invaliidide kodus traditsiooniline raat-waiÄus õhtu prl. Sommeri poolt, teemil
..ümbruskonna mõju isikule". Waielused kujune
ruplatsil paraad, millele järgneb rahvama koosviibimine aktus ja teelaud.
fid nii ägedaiks, et hakati üksteisele täiesti luba
24. veebr, hommikul kirikus pidulik ju matuid terawusi ütleina.
jas aktus, kus kõnega esineb arvatavasti
prof. Piip. Õhtupoolikul odawahinnalised malateemsws ja naiskodukaitse wannuta
Wiimasel ajal on Ambla kogudust õpetaja ha
kinoetendused rahvamajas ja kinos. Õhtul mine. Hiljem paraad turuplatsil, millele kasud 'mnalatseuistust pidama ka kirikust kauge
järgneb aktus, kuhu kõnelema kutsutud kir mäl asuivateS kohtades. Mi pea iga pühapäew on
rahvamajas pidu.
jumalateenisws Läpil, kas ?og. õpet. Wilbergi
Avalikke hooneid ja ametiasutusi tahe janik E. Peterson Tallinnast.
wöi kandidaatide poolt, ka käib reisist'lustajaid.
Peale linnade on ka mujal üle maakon Mõni aeg tagasi pidi ühel pÄhapäewal Läpi algtakse dekoreerida, samuti ka õhwl illumi
na käimas nõupidamised ja Lavade kind Soolis pühakirja lugema Amblast rand. Koch.
neerida.
oli rohkesti. Saabus jutluse aeg, õpe
laksmääramine 24. veebruari pühitsemiseks. Skahwast
Türil
tajat kusagil. Selgus, et sõitnud jaamast mõõda
on kirikus pidulik jumalateenistus, millele Wabariigi 15-wes aastapäev tõotab kuju põhjendades mitte waStutulemist peale. Kokknko
järgneb turuplatsil paraad. Hiljem tule neda Järvamaal kõigiti ülevaks isamaalt gunud lahkusid nurisedes.
Usulisest küljest on Läpi mitmekesine. L. m
tõrje saalis aktus, kuS peale kõnede kavas seks pidupäevaks,
««lja-wiie üsu liikmeid. Wibmasel ajal on
,r-ei»pühi" üsk hoogu tootnud. Ka on Läpil pü
bapäewäkool ellu kutsuwd pr. J. Malmbergi ju
hat?^sel»
1932. a. wöheues wiifootaag
P«demeid Einmannist.

11 pretfenbi toina.

Jtingi im&ec Jäcwunuia
ttaüe» lattiS enese matz, raudteelane Ru
dalf Mter A. M 26 a. wana, abielus «LV

dunud kewadest saadik. Enesetapp toimus kmt
sekiidu wmtpuGiaa.

Isa DAüstav poega. Ao Mõisaomanik J.
Leenow töStis süüdistuse oma poja A. waSäu,
«t see tema warandust 418 krooni wäärtnsts
ära raisanud.

Nmbla» wäheneb sündpouS. Ambla kogu
duses on kogusummas wiimase 42 aasta jook
sul sündinud 10.317 last, isuvnud aga samal
ajal 8.084 inimest. Kuna Ivavemabt süwdiwus
alati suretouse ületanud, sageli otse mitme
kordselt, siis ongi sellega stletataw suur Sündi
wuse ülekaal. Selle waStu on aga wiimastel
aastatel surewus sündimust ületama hakanud.
Wiimase 42 aasta jooksul on surewus sündi
wufe Aetanud, üheksal aastal, nimelt 1918. a.
kuni 1980. a., 1922. a.. 1988. ja 1929. a. ning
1932. a. Selle põhjuseks osutub suur sundi,
wust langemine. Kui 1892 .a. sündis Ambla
koguduses 380 last. .1908. a. 337 last, 1912.
a. 278 last ja 1921. a. 186 last. fiiS
1930. et. sündis ainult 134, 1981. a. 84 ja
1932. a. 188 last. Kuigi möödunud aasta! sün
dinute arw jälle suurenenud, jääb see ikkagi
kaugele maha aastakümneid tagasi sündinute
arwust.

Koeravasw ..parandab" targotnstkust. Wäin

järwe as. haigestus kurgutiisikusse keegi mees.

Mehe terwislise seisukorra on arstid laowst
tuks tunnistanud, kuid mees ise ei ole rastide
autoriteetse seletusega rahuldunud ega seda
ulutawaks wStnud. Palju suuremat
ilmutab ta ühe lähitnses elawa ..imearsti"

wastu, keS mehele täielikku terwekssaamist en.

nustanud, ainult kui wiimane koeraraswa tar
witama hakkab. Esi Agu püüdis mees arSti

mife jaoks koeri muretseda ostmise teel, kuid et
ikeegi oma koera elu inimelu päästmiseks ohtver-

dada ei taha. fii» on mees loeti hankima ha
lanud hoovis teistsugusel teel. ... .
PSHstt-Järwamaah varitseb oksjon, tzada
oht valdades võib «arga
ta viimastel aastatel järjekindlat
ohu iuurenemist. Kui 1931. a. neljas vallas
oksjoniieel müügile määrati IL kinnisvara, fttf
1932. a. 19 kinnisvara.
1908. a. oksjonite arv on suurenenud Leht
se ja Ambla valdades, vähenenud selle vastu
aaa Abu vallas. Taluksid määrati okSjouue
i. &Wie « - «. -Ibu ». - 3
ia Nõmküla vallas t
Käesoleval aastal on karta veelgi t>kst<"n
hädaohu suurenemist, sest 13 ;a 14.

üksi Maapanga poolt okszonile määratud Albu
vallas 3 talu. Ambla w. 2 talu ia .tom
küla vallas 2 talu.
Jootma tool lööb laineid, «nmaie Ambla
vallavolikogu otsusega. Jootma a, f<»lt
avada, ei taha kurulased ja lepp.da.
On lubaiiud protestiga maavalitsuse ees esine,
da. Samuti ähvardatakse Lehtse valla alla
üleminemisega, missuguse valla alla
varemgi kuulunud. Ambla vallast lahkulöö
misel tahetakse isegi Kurut kaasa tõmmata,
missugune tüla varemalt Romkula alla
lus. Lehtse valla kaudu loodetakse kool,sus,musi paremini lahendada, sest et Jootmale ja
Kurule asub võrdlemisi lähedal Tapa wa
alglool.

Teisalt seletatakse kooli asutamise kohta, et
otsuse tegemine ei olevat kaugeltki huupi sun
dinud. Juba varemalt enne vallavolikogu
«koosolekut. Jootma sa Kuru kooliealiste laste
vanematelt arvamisi pärides, on salgunud, et
fõif lastevanemad ei peagi uue kooli asutamist
hädatarvilikuks, vaid ainult vallale uusi suu
remaid tulusid peale weeretatoaks.

UWused —maha. LauJärtvan»«alt 27.599 tünni wõid IwäliatneolS.
TSrwamaa ühispnmatalituSte poolt esi 1932. aastal keskmine wöi hind 1931. a.
kvti möödunud aastal piimasaaduste wälja WSrreldeS 28—30 prots.
weo kontwlljaamale 27.399 tünni WSid ! Kõige rohkem esimese sordi wõid roal*
wäljaweoks. Hindamisel langes sellestt mistastd järgmised piimaühijused: Pikew»re 98,8 prots., Koigi 98,1 prots., Koeru
1. sorti 24.353 tünni ehk 88,2 prots.
1931.a. esitati wäljaweoks 31.002 tünni, 97.1 prvts. ja PSinurme 96 prots.
KSige odawamad tööstuse kulud olid
seega wähenes wõitoodang 1932. a. Jarwa
Koigi, Päinurme ja Kahala uhispiimatali
maal 3402 tünni ehk 11 prots. wõrra.
Toodangu wähenemine oli MK waik. tustel, kus tööstuse kaludeks arwati piima
sem kui hinna langus. Nimelt langeb > klg. 0^—0,8 snt.
lagal ISõwad tapamajad laineid.
On linito tmvamnja ehitamine tarwilik?
Tapale uue linnutapamaja ehitamine tekitab mine ise sündivat pikaajalise ja odawaprotsendi
Kohapeal lahkarvamisi. On tekkinud isegi kind lise laenuga. Ka loomaarsti seisukord olewat
'lad ja ägedad vastaspooled. On isegi pikk pw raske. Tapckawaid loomi tulevat otsida mööda
test esitatuid siseministrile, milles näidatud, et üksikuid lihaäride tapamajasid ja sageli tapeta
uue tapamaja asutamine Tapale üldse tarvilik tvad loomad isegi müüdavat ära enne looma
pole, kuna linnal võimalik kasutada praegust arsti, kohalejõudmist.
WaStaspoolelt tõendatakse aga, et samu üles
kohapeal seiSwar ..LihaekSpordi" tapamaja.
Uue tapamaja ehitamine mmavat maksma andeid wõib aga tvägagi hästi teostada ja kõiki
20.000. kr.
senini esinenud pahesid kõrvaldada ka .Liha
Ärvestaides rahva meeleoluga, näib tõe ekspordi" tapamaja kaudu
näolisena, et valdavam enamus praegusel va
Põllupidajad!! vaatavad umbusklikult uue
hakehwal ajal sarnase kuluka ehitamise püsti tapamaja
ehitamisele. Wiimaste ringkonnas on
tamist ei poolda. Linnavalitsuse ringkondadest eriti viimastel
aastatel nurinat awelldatud lin
on küll tõendatud, et .LchaekSPordi" tapamaja na tõrgete tapamaja
Ae. Oleks näh
kasutamine liiga kulukaks minevat. Linnal tud heameelega nende maffude
maffude alandamist. Uue
tulevat maksta iga-aaSta suuremaid summ asid kuluka tapamaja ehitamise jnchul pole seda loo
tapamaja arwsi, milliste summadega linu kagi, vaid võS kaaia isegi neilt võetavate ta
Nmne aasta või isegi vähema aja jooksuil pamaja maksude suurenemist.
omale täiesti iseseisva tapamaja saaks ehitada.
Tapamaja ehitamisett olevat pealegi tun
Praeguste meeleolude ja väljavaadete juu
eiv tarwiduS, kuna praegu Tapa linn liha jä res tvõib arvata, et uue tapamaja ehitamine
relwaawse ja terwishow suhtes Me riigi kõige Tapal edaspidigi veel suuri laineid tvöib teki
halvemas seisukorras olevat. Tapamaja Ähita- taba.

ta ühisust, millest ainult mõned püsima suutsid

Mäda. Kuid nüüd nähiawastt hakHrwad ta wane

mad irhisused likvideeruma. Rii lWwideerub

Wajangu-Kerguta masinata-rwttajate ühisus.

Kui kord on juttu juba haigetest ühisustest ja
seltsidest, siis siia kuulub esmajoones kohalik tur

baühffus. Juba mõndagi aastat tekitab ta lii
gete hulgas nurinat, tuna ei suuda rahuldada
nende turbanõudmifi.

Mõne aasta eest, kui metsahmnad olid võrdle
misi tallid, müüsid suuremas enamuses kohalikud
metsade omanikud endi metsad täielikult lagedaks.
«Püsima jäid weel riigile kuubivad medsatükid, -mil
kised aga iseenesest kuigi suured polnud. Nüüd

on jõutud juba niikangÄe, et võetakse maha ka
need allesjäänud riigimetsa tükikesed. Igapäev
käib kibe töS metsas, kuigi tugev pakane mehi
suurema osa ajast sunnib tule ääres olema. Ja

kevadel wõime konstateerida täieliku „südam«wa
iluga", et wavem nii metsarohkuselt Awinurmega

wõrdne Einmmmi on kaotanud kõik oma ilu
-uhkuse oma suured metsad. Nagu kuulda, ka
watsetakse riigimetsa iämtuStiHu mitte enam
-noort metsa külmata, maid maa välja jagada
-uudismaana ülesharimiseks -maasoowijaile.

Kuid metsade mahavõtmine annab end tunda

weel teisest veidi valusamast küljest uimelt
küttematerjali puudase näol. Ostetakse riigimet

sast maharaiumiseks noori keppi peaaegu täiesti
muidu, sest 5 sendi jookSwa meetri eest pole mille

gi hind.
Kohalik laulukoor on Äianud läbi -terwe vea tõusu

Sa mõõna aegu. Oli isegi aegu, kus lauljaid mui
idu kokw ei saanud km kanllu abil. Käesoleval
-aastal täienes koor õige tunduvalt mere"
guuretuleku tõttu, peamiselt just meeÄauljat-e
poolt, ning on täinud eeloleva Üldlaulupeo mõ
jutu-sel toos üsna korralikult. Kuigi pole senini
weel kohapeal avalikkusele esinetud, on tmoatsus
üles kevkiuud esineda kohalikus rahvamajas ise

seisva konherdiaa kuWtlju siin pak

kuda, ehk kuipalju see einmanlast suudad kuulama
minekuks liigutada, see on iseasi.

Koosolekute vüew Türil.
gtaiide teateid.
Müsteerium rahwamajas.
Möödunud pühapäewail ilawaStati Pcm
de MMvmqas hoopis midagi erilist ja
esmakordset. Koguduse juhachuse eeswõttol
kanti «ttic müstoerium „Kvistoffsrus".
EtManne õnnestus kõigiti, olles «vool
diwaks wvheilduseks hwvitike tea-wiõhtute
Näibbejad tutid oma osadega toi
me, seda eriti sandwamad jõud Kvisbof
forus sa Pavwemees. M»ne teise mees
osalise juures jättis kuju ja mäng pisut
isoowida, kuna oma osa küllatt wasbaanailt
.ei saadud kehastada. Wdmulje oti aga
stisA päris hea, wäiHsd puudused on ju
paratamatud. Ulldiseit ilmnes, et näitle
jad tõsiM asja kallat Md.
MuusikMne külg tuti wälja kõigiti ön
nestunM. J. Aviger oli tabanud hästi
wastawat muusikat. DeEoratsioonid olid
kaunid, andes kaailutatt oma osa müstee
vimm heaks kordaminekuks.
Pudlikut M aga kahjuks hõvodapooWt.
paupäewal oli ettekanne õpilasbele täie
saaili juures.
ÜMHõtjc jmbairifet.
Möödunud pHaPäswal pidas Paide tuletõrje

Wng mm aaSwiPeaSooso««»utt. ftobamWe flufet

saal kogunes tuletõrjujad Ms.
Koosoleku stchadajak» waM Prisch, prririvltt
stvtSs Miia ja Wcrm.
®foä nom 1932. «. tvgewust ja kasstvaru
anded. Uhmgu -tegewus arenes Ha mõbttomä
oaStol edukuse Me all; mõndagi ä-va. teha
susttSvst tornßdust weel «pavemaSe M «st.
«vistkS. SiSsttuÄekuid ott 1932. a. 5465.01 fr.,
wAjamiaÄwid 4958.85 ifr., nii ülejääk 1. jaan.
I. a. 446.10 fr. ©uwremiols fuMs M Pritsimaja
MmdeeWus ühes planguga, mis maksma täks

SSS3LO kr. Driusid saad: pidudest jne. 1108 kr.,
0a tehN laenu pMsimaja znnrdeHrtuseks 1216.50
kr. ÄmmA saadi toodust rahas 2öo kr. ja märter
strli näol (end. kcchwmu hoone) 950 kr.

Pühapaematl kareaildaD ühe koosoleku

*6#Wb ning ieife rühm.

teks juhamje WgeveSs waMi juhowje llandidaadtd

ÄBk. Vr. Nööris J. Laube, R. Wütw. DUe
tõche Md» jaadAMkS ««Mi GrÄckmg, GSM,
DeSt, PeHch, Adtzweid ja TuSmau. PKuesWw-

Do-ada R. FÄdt, A. VüMchvU, Tmmcm, Adelheid,

TiM, Xxtu. Arbet |a T. TõuiSjsu.

SeeZmbse tooSctek Äi imeeüvoäaM wõMesM
rahulik. WarewaÄ aastaÄ ott woheft was-tuipiidi.

ffiwrmiüwp Sodi Pidee iatMlciNt.

Koosdbetk jäi Mdivsolit vähnle kongressi tegewusega
ning Füibett heaiks seal wastmvõelwd otsrHed.
Kell 12 ok jamades irunmbdes „keh»vikuite uüh

mm" iiAme rkl. P. Kwofi kõne. Umbes pooltsise

ses osas pealkirjaga „Po sapadu Rossi". Kuna
kirjanik Baltimaadel viibis esmakordset ja siin
sed olud tuntawalt lätsid lähtu stseriigi oludest,
pole huvituseta tuua allpool kokkuvõtte tema kir
jÄdusest.

12. juuni hommikul Mudis suurvürst Tallinna,

ilõ. juunil õli Pärnus ja 17. juunil Kuresaares,
kust sõitis edasi Liibawi ja Mntavi. 22. juunil
olid külalised Riias ja sealt sõideti lõuna poole,
kuni jõuti wimmks ringiga Pihkva. Sealt sõi
deti Peipsi ja Emajõe kaudu Tartu, iichu Mutt 28.

juunil. 30. juunil kell 4 p. l. tousid külalised
-rongile ja kell 7 õhtul sõideti
Rake jaamast hobustel Aruküla mõisa.
kuhu jõuti tunni pärast. Aruküla mõisa omanikuks

oli krahvinna Toll, sünd. Ignatjeva. Kirjeldades
mõisa ümbrust, leiab kirjanik, et see on tasane,

metsmvae-n-e. Härrastemaja on massiivne kiwiehi

tis, ümbritsetud majapidamise hoonetega; teda
varjavad wana pargi amoäävsed puud. Toreda
Majapidamises valitseb eeskujulik kord. Järgneb

kohaliku administratiivse korra kirjeldus, puudu

kades mõtzapolitseid ja selle suhteid riigi ja oma
valivuse asutiÄega.

Sõit Paide algas AraWlast järgmisel hommi
kul 1. juulil. Maastik olevat peaaegu sama-!
ilmeline -kui Rake-Kveru vahel. Tee ääreS Ma
kid vähe. Maantee, mis hoolikalt mõõdetud sil

18.074, R. KeM 13.015, dr. Vuchldt -i
ISõIS, Bock 15.454, Otamat 10.068 jne.
AaSW toKmoSÄe DvÄe oÄd pmÄaatetS maa
gvjoteA taSawuje jäncke: Är. dr. P«Z«>
Sprwg, AMng, Aur, «chfeM, Videvmon, &Ot,
B«u ime.
KÄeSokma aasta juihaAtsje watiS dr. GutfeWt,

DiWng. Bock, FeM, OÄermwn.
UvK iM|M nAetDrds.

Tuletõrjes luuökse jumÄe uus haoSSond
wÄquStche, flde ja stguatlisoiHoani jaaOo-nd, sKba

formeerib F. Medetiurm.

sed. nii et kord läkS juba PidiS ügedalkS trampi

mine ja tkuultdu» istegi wAestd. LõpakS need stiM
waMstd ning ?oosollek lõppes wmHelit. KiuÄqjaid

oli ruumtltes saal tuiwil Ms, ses Wgiistd hmoiga

kahe töölispartei ejfesbastaite ommoachMst umsta
jpehu pejemist ning mak^daMist.

Nagu kuulda, alandawad Rake ja Tam
salu lubjawabrikud lubja hinda IV prots.
WSrra. Hindade alandamiseks pidaS hin
dade komissar läbirääkimisi.

Edast järgneb millegipärast pM kirjeldus talu?
poegade astumisest SigeuÄu, puudutades „Gakalat*

ja C. R. JakoKsoui.
Paide leitud puhta ha ««ja limntteseua

umbes 300 S elaniikuga. KõvgepeM «uÄdugl kilde
takse WallivmäM paistwatt 5 kupGga Wene lirikut.
Ordultrnnuse mcmomeid mamisaHe wvtd paari rea
kesega. Paide uMiistad oAwach sillutatud. Kui ha
,valdust SriippÄatakse alla. et ewang.--lndemuisu kir-A

wat wKmastch wanem ha oana iaMihobdWWusega
wrhiteltoonMsdes joontes tnndmvwt stiSki auwaäv-.

booWed anldmed ja siiS maiiÄUckse jällegi ew.-iM.
Kivikut. Krtipsnvadalse alla. et Iwik oilleavat ehitatud

1645.a. põlenud brriku afeme&e peamisM SWo

lat 1-fe annetatud rahaga» kuid wögu imetlatk ja
Mse uskumwlta oi-ewat leida Paide kimbus Wene

kumstni? Ge „Püha õhtusöömaaja" koopiat. Äei

lakse, Ä maal, mis fistuA enam kui vaSMuck-vea»kstli?, õOidate aastaile Wene radiNMMni bllülbM
ssm näide, otlewat täiesti ebakohane ehteks riftfctufn

sus: Paides, kus wõidawat
Wnhialuste puus
Koha 'teotamise kaotustel olesvat manglaÄkvm
wahialuÄte ndmestMu märNnnd oma poja. Töiste
näitena .paidsliaste woornstest ja

sest tuuakse juhtum, kuv SOäätel aastatel ühe

arsti algatusel on korrabdatud omapärane kotsM

L-MlDvu oäAust. Wiiwati peeti Paides näAust
1930. a. Waheperi BorvaGaS JfeSMfttma põllu
meeste frits marilmMUud riMched Iraanis ja
Tapal, ring tSnawu mt Me MjeÄsrd Patde
Itwtimntfiy IlMlflffrffli

Paide kogudust stchawstl on kawatsus suwet
wainvuklMu ÄvlÄüpäesva ikarvaildadg, Mlle stSst
tuikS Wheb uue ovÄi heaks.

MälestaSmÄt trietSrje sari,«iiri».

DuiletSrst koosolekul wahetM Mõliteid nvNeS
tusmärgi püMtamistks trivtSrst si«on> taiale. Eeh»

Uuendage DWI täna nJfiroa Tecrtaia*'
tellimine 1. veebruarist. Hoolitsege, et
ka naabril käiks „3äroa Teataja".

leks tarwW suimma loodetusse kMu saada kor

stn, Hernmnni iefi, Kukewerest, 60 a. 1 f. 28

Mai Heinamägi, Hansu ad., Albust, 8S a. 7 k.;
Arno Müvker, Hansu p., 2 a. 8 t
13 p.

Maawalitsus wähendas Hal
kasid.
Maawalitsus otsustas oma ametkosna
palkasid wähendada wasstttvaK rngiamed
nike palLade wähendamistle.

Ami Pastori jumnam. Wügqgi mõisrolaw oa Hee

imetlus, jest tollel choS mõlema ichu wavmoWvade
wahsl eestöaste weueusiu meeüÄamst parast wa»
Mfewa waenu tõttu M juhtum tõesti eräkocboe.
Kella 3 Po-rtu p. t -lahbuifii» BfiCadifeb Panbest ja
isõWb tuMud tvet» itaq«fi MnMlla, et s«M jßngpvk*
(et pavwat Rake kauba» sõita RaiVwovre.

Tagasisõiduil on wawdsLdud Mäo mõisa Mures
kõvguÄvkku, kus rahwajutdu jäwcke obeavat Maotud

Jnmn Hirmrsa !õ72—3. a. Paide all bangemÄ sõja
mehed!. Mõisa amarvik admiivail Gtacbölbng otewat

Iröaaub ffttrtaile püstitada tangomMe Mälestas
jamba. Sellega töpeM rM sicholdus
fritoa ficjittis on fõN
kuwõbtÄ ja poaKÄautme, Paides aga elab we«l

kadanMe, Ves stmrwürsti Mas?äigu peattnägijasks
Md, posekS hmvtngela bÄaÄSitu sa teisest RHest
walq-usdaida. Pv-ljpi huwÄawm teab KraeteÄa sellest
Paide tullstörje ühmgu auiliige ja üks asu-krjasb hra

A. ©taarat. Tema ja teiste jutustuste järele -oa
peade

Peetuid pLÄbd-ibaiaU nõu. Ltitud, « um&uibõU»

unine Wheb Wll wqga LuiliMkS. Luid parata pota
imdtagi. P-meWjse Wma «CgAooflH (siis Wcaoöe ta*

savm ta «vene nentei) mrogofe püsMasi vt/k au-

Wälvam. R-lchwast oU Jätmast j» «aost mmmm
tullmud waaitamm Lurnitngapoega.

Paide stvadmnSstl on WMst wõmud toaätm

nMuidega. EmmvürMga on Paide Laasa sviluud
ta tolleaegne idtievuer «arst S. W. Schahavstai
tooentostiw). <,
KAMsed peatusid parmäpvaua Taude (Lau

paivt) majas Tu-rupl. üöives (rnüütme ttimmwatat
sust hoone), sus oti

MusitilMMfcfcfc

M Paide nõmötamateSe bürgttÄeta. tattu A istta»
ta. Pwide oludes ott fee enmonügvnata ost.

Sotina* M loobiti S taita.
taod foein ei pimdunrud istgi tao

wwr. Mtidugt Ms hee mattdma stmvi stvmmastd.

Peata pidusöögi ott Ämm, erM vaüimta waatta
mine. Walttmäele itivbas simvrvürst oma Aega
tamme platsitast Lestata, mis asub pöhja-poota wv

mst. Tamm otawat aga warM ta» Eudvamti,
wispSvast ttmmsiad whwamta D«ta stibumchtt
«me pu» otawat taflnad astmeta istutata. Puul,

mida praegugi sturvvürstt tammeta etasititist, ott
rarndaed ibmber ja aial «uSatiti ptaat fmmtoücM
mitmega ja istutamist DuupäswaM. Rewolutstooni

paewadel on aga aed Maikata poott mtspta

t«ft .da hoopis ArwalldaÄ.

Jääb veel, ühenduses suurvürsti külaskäiAuga, kõnetada m-ÄeStuSsambast Maamõisa mäel.

Magu SlutschewM kirjutab, on mõisaomanik ad
mirat Stmkelberg lubanud vanata

lotiuOWplatstta Pütist*» mtiestusmürg,.
MlwatavaSti avaldasid kõrged külalises vahul
olematust, «t hauaküngas on märgita. Kui mitte
suurvürst, ftis kuberner vürst EchahomKoi Wi
maruline venestaja kindlasti seda tegi. Mätas»
tusmärk püstitati, nagu lubatud. Nähtavasti
tundis mtafrontcmif puudulikult «ette ajalugu,
kuigi ta oli Baltimeve admiral, sest peale santi»
püstitamise on ta alles Soetanud Kwvmvfini aja
tööraamatu ja sellest on tema wõõvaStütar Al*sandra (sünd. NimSkh-Korsakov, pärastine mõisa

Homme olzob veebruar.

stmdustga.

iia«a»H«Bß»»iaiii

hüsdt jobinud, maid otse suaiveS söprlHes Äa»«d

(tunldud stouwe womeAtajmia ja tali mõisniAude

letsad.

fuwS idahetrist pidada Paides «aa-

im.

papp ja pastar onmwahel mitche sinuÄ

ehitistega. Wastusõitwad hobused ja tvankrid wi

nähtub nmid JjurtfiMi» wÄtmvsjunud juurde

kirikule. Küsttache: Kus ripub fee maalf Aas
Lubia hind alnneb.

oma toöa.
KM tDnwimeft ti-qMaAckje w«t, «t iohMk toetw

Linnapea SKÄH za haagiLtchttmik pwcu-n Wittea
dorf (Kota anSiha «mMch ühes LohaMtade amet

Ao Aa jooksu? p«ti 43 Nubiöhtut weersmü»Kõige rohkem ftlM üoõÜjtt müngDd A. Spriog

wöttja an waÄmoasdöem<Äa wötimd pacdmma

ilamärktdega, postidega ja kividega, olevat wõrd
-lemisi tasane, waervalt Märgatavate kallakutega.
Talud leitakse olevat mitte kaugelM toredad: on

dis, St ns? on kõige suurem chö-MMasfi iwaenlanek
Wastu waWbestd koihapeNlstid sottswlisWknd tegela

guga.

wõiimks on olmud wcve-ne pvvöVand ja

pargi ühes sopis asuv kabel perekonna puhkepaik.

fem Edalt jävgnswad Gnna luhta mõningad aja

kr., üZieWt 74.06 Kr.

J. Margust surma täAis esimehe kohuseid $.
Thomson. Tema starti jichakust povlrt esimehe
Abwsimehe waÄmine ei läinud sugugi nii
Medaß. Juhatuse pooK dli ftottdifroaWs Petsch.
Koosolek seadis aga meel üles F. Wiedebauum,
R. Lepa ja dr. Gutsridti. Mimane ütiles ü;a.
Waiida tM toVm korda. Estmests ringis kanges
R. Lepp wäHa, saades 27 haad. Deistl tori
tofi paMega «Wus, step&rnst hääletati sol-man
dvil torrail stdMega. WcMuks dsriuO M-'dr
baum 60 hüästga Pertschi 55 hääle «astu. Teid-

aewustest Wnud pühcvpüewcÄ Ta-vtuS omlbstd aru
Türi ltbötulde esindajaid A. Kirkman ha E. Brafeldi.

1886. a. reisis suurvürst Baltimaadel, sõites läbi
umbes 3000 kilomeetrit. -Sellel teekonnal saatis
teda tuntud Wene kirjanik K. K. Slutschewski, kelle
ülsandeks oli reisi kirjeldada. Kirjeldused ilmusid
esmalt Moskva ajakirjanduses, pärast Heraamatu
na. Reisikirjeldused Baltimaadelt ilmusid teose tei

M Wlmch Adje 260.96 Sr., wWja Äbmud 136.90

KumUMj aaSta tegowiche ja ?aHa aruanne. SiHe

Järwa-Madist kirik. Ristitud: Gidvia Ted
der, Johmrnest t, Ahulast. Maetud: Kai Wähter,
Madist ab., Mbust. 74 a, S t. 10 p.; Maria Lis

üheil häälel.

oli lvgi paarsada inimest. Töötute kongwessi te

der 3. wend) Põhja- ja Ohtü-ÄSeuemaal. Suvel

str nende Hegewust. WMamist iveidis MuSogude
Wdu kord ja ifette saawuitiseld. PitbemM peatus
{õwefeja weei piibli «steleitamPe" juures ning lei

ruumes «il päewU oma SovvaW

Kiriklikke teateid.

idud ja K. Thomson tvailM efirnehelks peaaegu

tõütulte koosolbökult, miida stuhaias Kreede-main. Koos

Suvekuudel 1684.—1088. a. reisis Wene suur
würst Wladimir Aleksandrvvitsch (keiser Aleksan

wMmuMit jüäwat Ma õigeusu krikutlie, kuid oie

m uus põhMri.
Siis järgnes koosoleku tnriipuM walimi

hwndidaadtks üles. Teist kandidvate üles ei pan

Kella 10 paiku 'peedi tuletõrje seWmasta staaMS

Paide 47 a. «st. kmtstwos Paide «rikus. Papi ja paSwei W f*
rekond loterii peavõiduks. Vaagide paadaachel märkis vangla itlem oma paja «MamjetS. «Trt
Paide bürgerid soid esmakaedjett kalamarja, .suurvürsti kamm" Wadimaet. «Äesde^aaaaas

wmriiWS EõneS materdas ta peamrvsÄli isotstal iAe

Paide weeremängu kwbi 'pidas todrntke &Lubi

Eda si kiinnidack 1933. a. eellarwe ja wõoti was

(feb. Esimesena asttft esimehe Äattriistie. Perie

Kui kuningapoeg käis Väides.

vmalasiA asutati kohapeale igasuguseid seltse

Paide nööritehas

Ostan kuiv.

Uuesti avatud
rukkeid, otri
ostab kõva kiuga murtud (ma
sindatud)
peale põhjalikku remonti
ja nisu.
Paides, Pikal uul, „Iva"
O. Simsoni veski. Paides.
linu.
ruumides
Müüa täiesti kortas ja hea
de hoonetega väiksem
Koerus
vana talukoht.
Saadaval alati maitsevad
Järvamaal Esna vai., Am
hommiku-, lõuna, ja Õh G. Potmanni kaupluses
müüakse „J&rai Tea muta külas. Kaupa tehakse
tusöögid. Kohv ja tee. taja" üksiknumbreid, kohapeal. R. Valting. Kirj.
Lootes lahket külastamist
austusega Vold. Laube. võetakse vasta tellimisi aadres: Järva- jaani, Ammu
ja kuulutusi.
ta postkast R Valting.
A.-T, tvütt, TaÜuinaS.

omanik), lugenud, taridas 1572. a. jõulupühade
etjal venelased Paide all tapsid, röövisid, maju
ja vilja põletasid ning naisi wäaiStafid, kuidas
jaan. 1873. Paide vallutati ja Ivan Hirmus,
kelle sõber Maljuta SkuratoSv lwua vallutamisel
langes, viha ja kättemaksu hoos laskis vangi
võetud linnaelanikud tuleriidal ja varvaste otsas

surnuks küpsetada. Mõisaomanik, ära kuulanud
selle 100, raputanud pead ja lausunud: .Ru wot
tschort, tak snatschit vasboinikam ja pamjatnik
postavil" (No vaata kus kurat, tähen-sad, et ma
röövlitele mälestusmärgi püstitasin).
Samba ehitamisel pole kaevamise puhul mao
seest taibud midagi, mis annaks põhjust oletada

et künkasse kunagi otak» maetud surnuid. On
Mfitaw. et tol azal surnuid üldse maeti, sest
Russawi kroonikas tähendatakse, et Jattvamaal
surnukehasid igal Pool nii palju maas oli, et
koertel, metsloomadel ja lindudel ueid kaua sai
kiskuda. Ka on 1573. a. väga vali talv ol
nud. nii et suurema hulga surnuta matmine oli

fwnrfe raskustega ühenduses.

Mälestusena suurvürst Wladimir Aleksandra
w>tlchl käimisest on Paide muuseumis

«ol\^e?0{,,,11t*.mx® totmab venekeelset pealkirja

l. zuulil 1886". Kelleta päevapilt
Pmdes annetatws, wöi kuidas ta muuseumi tat
• ?' ?*< fc?tub muuseumis nende ridade kirjuta.
,ale seletada. qg

