JÄRWA TEATAJA

PÕHumeeste la asunikkude Iraälekandla.
Toimetus ja talltns: Paides, Tsirnplat» ae. 13.
Kõnetraat lvi Kõnetunnid kella lv—l l.
Tarwitamata jäänud käsikirjad häwitatakse ära,
kui neile tagasisaatmiseks markisid ei ole juure

Ilmub kolm korda nädalas?
igal teistväewat, netj«päe
wal ja laupSewal.

ilfflfu numbri hind 5 senti.
Tellimise hind alandatud.

lisatud.

9tV. 14.

Wastutaw toimetaja Willem Wessart.
Wäljaandja „JSrwa Kirjastus ühisus".
Tellimise hind postiga:
1 aasta Kr. 6. 3 kuud Kr. 1.70
y3 aastat Kr. 3.20 1 kuu Kr. 0.60

&tiuiutttöte YMdt
Uks milimeeter ft|el aetul: lefMÜ 81uu kol«.
M* (fUfef 5 f«t
S. aaötafftif.

JSoifteö, «eyapSewak 2. weevruarik 1933. o.

mwmmm ti tiitli mii.
Mitmete kodumaa tiiöst«ssaadu»te kinnad on wiidud juba alla.
Jutuajamine hindadekomissac Ji. Juhkamiga.
Teifipäemal, 31. jaanuaril ajakirjanduse estn
aojaid jutule mõttes, lausus hindadekomissar
M. Juhkam järgmist:

Arufaadawalt ei tohi alaneda ka kaupade

kvaliteet. Osalt hoolitseb selle eest wolstiluS.
MS puutub kodumaa kaupade SmaMeediSse,
siis kannatab üks osa ostjaskonnast meel praegu
asjata muljete all, mis jätnud neile ischeiSwuse
esimeste aaStatr «töösturid". kelle saapa kreem

Olen ühes oma kaastöölistega püüdnud meie

tööd nii paljn kui mõimalik kiiruStlcha. Oleme

hoidunud paberlisest asjaajamisest ja selgitanud

küsimusi wõimalikult suusõnal wai teleonj teel.
Aga kui ma ettevõtjatega hindade alandamise
aSjus läbirääkimisi pean, siis loomulikult ei saa

oli rasvaga segatud tahm ja tint meega se
gatud süst. Reed ajad on õnneks ammu möö
da. Meie tööstus on teinud aast-aastalt otse
«Skumata suuri edusamme. Muidugi tuleb hoi.
da osteS silmad lahti. Aga seda peab tegema

ainult Piirduda nõudega „alandage hindu", waid
enne tuleb tntwuneda ettemõtete aruannetega,
eelarmetega. kalkulatsioonidega, toorainete hin

terweS maailmas.

dodega jne. Teiste sõnadega, ma pean oma

Kui selgus, et terve meie tööstus ei saa kor
raga võtta enda peale uut maksukoormat ja
ühtlasi alandada Kikide kaupade hindu, siis va

seisukohti põhjendama.

Sa ettewötjal, kellega ma läbirääkimistesse
astun, ei ole hinnaalandus taskus malmis,

lisin ma tee. kuS hindu tuleb alandada eestkätt

waid ta peab tegema kalkulatsioonid kas, k«s ja

kaupadelt, millest on
huvitatud põllupidajad
(Ca aiandus ning kalandus) ja kehvenvd kihid.
R. u. luksuS- ja moekanpadelt teenitakse roh-

palju ta alandada mõib, Suurtel ettemötetel
wötamad sarnased kalkulatsioonid rea päewi.
Selle tõttu puudub meel praegugi hindade alan
damises täpne ülewmche ja Praegusel silmaPilgul on see alles „raiutud suures laaStuS".
ASja Miimistlemine Mõtab Meel meldi aega.
Edasi järgneb kontroll selle üle, et uikl> hin
nad oleksid jõudnud tarwitajani. Seni olen

Cem. aga soel riskeeritakse ka rohkem.

Min» hinnangu järgi on praegune hinna

alanduS tekStiilkanpadelt. jalanõudelt ja nahalt

keskmiselt 5—10%, Alandatud hinnad jäävad

loomulikult mõjutanud hindu tskntrumiteS.
Arwamine, et meie kaubandus-töõStus kerge
waewaga aina kulda kosiku kühmeldab. on liial,

nähtavasti maksma käesoleva aasta esimeseks

pooleks. Hindade uuS revideerimine võib kSne
alla tulla aaStg teisel poolel.

dus. Ka need miljonid, mis seltskonnale on
viimasel ajal annud palju kõneainet, .
ei ole nende ettevõtete teenisin»,
vaid ..kombinatsioonid",
rüüstamised nende ettevõtete arvel. Mõnede
ettevõtete laeunkoorem on selle tagajärjel ko
hutavalt suur. Meie sanbanduse-töõStuse raö
'kused seisavad Ca suures läbikaikude vähene
mises. Ärilisest seisakust võib saada Ae ilma
suuremate muredeta ainult siis, C«j käesoleva
aasta jooksul tekib kaupade järgi suurem uöud
mine. Ainult lattu töötamine ei ole kuigi kaua
võimalik, üksikud harud muidugi teenivad ka

Suurematest ettevõtetest, keS oma kaupade
hindu alandanud, tuleks nimetada: „Kree»balt",

Narva kalevi manufaktuur, Hiiu KSrdla kale
viwabrik (keskmiselt 10 protsenti), a.-s. OSkar
Kilgas, a.-s. Wennad Toser, ..Eesttsiid". Tal
linna köievabrik John Carr (S protsenti), a.-s.
Pärnu linatööstuS (kõik nöörid 10 protsenti),
sanpatööStuS „GlobuS" (staudarttaup kefkm. 11

protsenti), a.-s. Wolta (alandas mootoritelt ja
tranSfvrmaatorttelt S protsenti), Järvakandi
tehased (aiandusklaaS ümmarguselt 20 prots.).

Lähemal ajal alandavad hind» loodetavasti:
a.-s. Port-Sunda, Nake ja Tamsalu lubjateha
scd, a.-s. Jlmarine põllumajandusketttdelt, a.-s.
Kranz Krull põllutööriistadelt, Graf ja Gürgens
lattidelt ja vSrvidett j. t.
Alanevad ka aia- ja juurvilja, eriti aga

praegu paremini kui teised.

Nõudmine kaupade järgi on
tugevasti tagasi läinud
mitte ainult põllumehe ostujõu languse ja pai
kade kärpimise, vaip ka selle tõttu, et praegu
enam ei püüa oSta iga mees veksliga, ei elata
„oraStele", vaid sissetuleku järgi. Ja see on

hewaseemne hinnad .

Kui ära märkida mõnda aSjaoln,
mi« takistab hindu de suuremat
alandamist,
siis kõige pealt mõne ettevõtte väike omakapital

kohtlemata positiivne nähe.

ja suured võlad, miS lasuvad üksikute
tööStuSte peal raSke koormana. Weel praegu
an meil kõrged kapitali protsendid. Wõrdlemisi

Kõikidel läbirääkimistel tööstuse esitajatega
olen ma rõhutanud, et hindade alandamine e i
tohi sündida ei tööjöu ega töötasu
arvel. Sellega au lubatud arvestada. Kui
ei oleks olnud vajadust seda nõudmist esitada,
aleksime kahtlemata võinud kätte saada suure

on ka mitme ettevõtte administratsiooni

»d. Tööstused, kes endid siSse seadnud en

dise suure produktsiooni kohaselt, peavad oma

kulud paratamatu alla viima vastavalt prae-

n»a hindade alanduse.

gustele läbikäikudele ja oludele. Liig palju on
meil ka kauplusi, ja see on sisult ka ka

pitalt raiskamine.
Edasi kannatame meie., nähtuse all, mis on

kõigi wäikemaade kurbloolus: ajal, kuS Enroo

pa ja Ameerika suurtööstus paiskab turule eest
kätt masS-artiSeid ,peab meie tööstus selle ase

mel valmistama sagedasti wäga piiratud arwul
sadasid erisorte.

Töötasu on meil odavam kui mitmel pool
Euroopas, kuid need andmed ei ole üksikute

maade kohta HSSii kohaldatavad, sest tarbeainete

ja korterite hinnad ning. tööolud on liig lahku
minevad. Tööviisides aga pleme maha jäänud.
Tekstiiltööstuses näiteks töötab meil vahel ÄkS

tööline ainult ühedel telgedel, Prantsusmaa
tööstustes aga kuni kaheksal telgedel.

Hindade alandamine m märksa raskem kui
hindade tõstmine. Ja kui visalt see läheb, seda
tõendab kaS wõi

Tallinna elekkor ja gaaS.
Sisult ei ole Tallinna linnaisad mitte sugugi
halvemad kaupmehed'kui teised, ühed vaidle
wad hindade alandamise vaStu ühel, teised tei
sel Põhjusel. Näib aga, et Tallinna eel
arve ei ole veel kaugeltki nii kok
k« surutud kui riigil ja mõnel tei
sel »mawal i t f «f e 1.. Ja kui avalik ar
wamine elektri ja gaasi alandamist tugevasti
toetab, siis ei saa öelda v„ci" ka Tallinna lin
navalitsus. Peale Tallinna on aga kalli elektri
küsimus üles kettinud ka Wiljandis ja Nõmmel.
Kui kuu aja eest kardeti valuutamaksu järele
hindade ja el«kalliduse tõusu,
siis nüüd võib öelda, et see on
täieSti ärahoitud.

sin tõsta hinda soolalt 3 Drooni tonni kohta ehk

Vs senti kilolt ja suhkrult 50 senti 100 kilo
Khta, kuid sedagi kasutab ainult osa ärisid,
kuna teised müüvad endise hinnaga. Ka pet
rooleumi hinda taheti tõSta, kitib selle kohta
andsin esmaspäeval eirava vastuse. Pct
rooleumi hinna tõusuks pdflfittrpShsust, sest vä

formatsiooni kaitsevägede staabi senise tegevuse

kohta ja omalt poolt sellele juurde lisas veel
järgmist:

Kaitseministeeriumi juhtimisele asudes leid
fin, et siin on waja ette wõtta hädatoajalisclt

Esimene minu kõnelus kaitseministri kohale

asudes härra riigilvanemaga oligi selles kümmi
ses. Kuid meie praeguse põhiseaduse juures
on raske asutada sarnast instituuti. Teistes
riiges allub ta otse presidendile, kes on ühtlasi
ka Mägede ülemjuhataja. Meil aga riigiwane
mad wahetuwad õige sagedasti ja nii jääks ka
ülemjuhataja seisukoht ilma kindla seljatoeta.

mõningaid muudatusi, seda just puht majandus

listel kaalutlustel. Minul tuli waga palju enne
rabeleda kui ministeeriumi eelarwe sain ots
otsaga kokku, et mitte „werd tvalada", mille all
mõistan tÄhtsamate kohtade kaotamist ja orga
nisatsiooni lõhkumist.

Nagu teistes ministeeriumides ja wabariigi
walitsuses lahetvad summad ainult «äraelami
seks", nii on see ka kaitseministeeriumis. Kuid
ka muutunud majanduslises olukorras peeck
kaitsewägi olema wörtluswalmis ja wõitluswõl

Sellepärast on ootama jäädud riigi põhiseaduse
muutmise labiwiimist.

Kaitseministeeriumi tänapäewa
suurim mure on.
et wäheste summadega ära elada ja ka taga
warasid koguda. Selleks on kindlad wäljawaa

meline, sellepärast on kawatsusel ette wõtta tema

organisatsioonis mõningad muudatused. Reed
wajawad aga põhjalikku ja autoriteetset kaalu
mist. Praegu on kaitseküsimuste otsustamine
jäetud kaitsewäe enda hoolde. Edaspidi tahe

ted olemas.

MrsalikuS informatsioonis öeldakse:
Meie kntsemnetkonna töö on olnud senini

takse selleks luua

rajatud järgmistele põhimõtetele:

riigikaitse nõukogu,
miS töötaks riigiwanema juures. See küsimus
on praegu ministrite komisjonis ja ma et eksi
wist kui ütlen, et juba selle nädala lõpul wõib
siin tulla selgus, et walitsus artvatawastt wõ
tab selle ettepaneku wastu. Riigikaitse nõuko

Kõige pealt kõik kõlbulikud meeskodanikud
sõjaliselt wäljaõpetada tänapäetva reltvade ja
wöitluswahendite asjalikuks kasutamiseks; ini
meste sõjaline wäljaõpe on kandtvama tähtsn
sega, sest sõja ootel wõt sõja korral wõib raha
eest saada igasugust reltvastust ja lvarustust,

puutuwad põhimõttelikud küsimused otsustami
sele. Sarnased nõukogud on kõigis teistes rii
geS olemas. Praegune sõjanõukogu, kes otsuS
tab küsimusi ainult kaitsetväe eelartve piirides,

lifitseerttud rahuaegne juhtkond, õppeabinõud,
õpperuumid, õppewäljad (laagrid), laSkera
jad jne.

tmmeft aga «titte.
Luua wäljaõpet tagatoad eeltingimused: ktva

gus tuleks siis edaspidi kõik kaitseküsimustesse

Luua rahuajaks säärane organisatsioon, mis

tagab kiire mobilisatsiooni ja mobiliseeritud

jääks endiselt tegutsema.

Korduwalt on üles tõstetud ka

kaitsejõudude küllaldase lahingtvaärtuse.

Esmaspäewa õhtul kella 8 ajal laskis
omale kuuli pähe Tartus, Uuel uulitsal nr.
SS Eduard Laurits, 30 a. «aua, ja sai
silmapilkselt surma. Enesetapmine teostus
ta tuttawa Marta Rätsepa korteris, kuhu
f. Laurits oli külla tulnud.
E. Laurits oli elukutselt laadakaupmses.
lla olutses Piivi uulitsail nr. 12. Waih-ete
wahol Ms ta MaSdamas M. Mtsapat, kes
kastega IeÄNM-uo

Esmaspäewa õhtul tuli Laurits Me
lesknaist waatama. Moes wnbis wiina mõ
sul kõrgendatud meeleolus. Uldje kaldmtud
E. Laurits wirmase! ajal hasartmängude
harrastamisele ja alkoholi tavtvitamisole.
Mees anuud naise Ntte vaha, et lapsÄd os
taks kompwekke. Name saati ski lap
s«d toast wälja kompwokkide järele. Peale
naise wiibis kodu woel naise oma.
Milgi põhjusel hakanud moes doaS mä-

tedimifi kodumaa tehastele.
Tallinna linna elektrijaamas pidasid
eksperdid kolm päewa nõu, kelle käest linna
uuele katlamajale katlaid tellida ja missu
gustele nõuetele nad peawad waswnia. Sa
mal ajal peeti läbirääkimisi ka nende te
haste esindajatega, kes suudaksid tellimisi
täita. Elektrijaama uute katelde walmis-

meilgi petrooleumi 115—120 krooni tonn, knna

enne 10. detsembrit müüdi 131 krooniga tonn.
Seega tegelik hind ongi veel alla läinud. See
Rii näib, et 15-protfendiline valuuta utaks
on tõstnud ainult õige vähe suhkru ja soola
hinda, knna mnnde kaupade hindade tõus on
jäänud täielikult tulemata.

Relroad ja teised vöitlusvaheutnd, laskemoon,

tehniline ja muu varustus, mis jäi järele Wakm

dussyjast, kordaseada ja edaslpidi korras hoida,

samuti jõudu mööda soetada modern
set relvastust ja tehnikat.
Kõikidel varustusaladel hoida walmis häda
vajalisemad artiklid mobilisatsiooni tagaw«ra
dena.

Soetada kaitseväele tarvilikud kasarmud,

laod, töökojad, sepikojad, saunad ja teised wajnli
kud ruumid.

Kõigiti kaasaaidata, et vabatahtlikud selts
kondlised organisatsioonid suudaksid paremini
täita enda peale võetud riigikaitselisi ülesandeid.

Moodsa sõjatehnika alal
on meie võimaluste kohaselt püütud soetada seda,

mis tundub kõige hädavajalisemana. On üles

ehitatud soomusjõude, lennuväge, soetatud side

abinõusid, vaatlus- ja mõõduriistu jne. Mere
jõudude uuendamiseks oli juba aastaid tagasi
väljatöötatud seaduse kava krediitide nõutami
seks. Kuid kõiki alasid korraga üleschitada ei lu
ba riigi kandejõud.
Rea aastate jooksul oleme sunnitud olnud sa
jad miljonid sendid kulutama

kasarmute ehitamise peale.
Uued kaitseväe asulat» on tekkinud Tapal, Rak
veres, Jõhvis, Wõrus ja Petseris. Naabritel
pole vajadust olnud kaugeltki nii suurel määral
kasarmuid ehitada. Sinna mahutatud suurte
summadega oleks võidud ka meil midagi muud
tagavara muretseda.

Relwistuse ja tehniliste vajaduste rahuldami

seks on alates 1927/28. a. kuni viimase ajani ku
lutatud iga aasta kr. 2.100.000—2.500.000. Weel

1932/33. *a. määrati riigikogu poolt üle kr.
8.500.000. Nende summade varal ongi püütud
olemasolevaid relvi ja muud varustust korras
hoida, katta kulud tehniliseks väljaõppeks ja soe
tada uut tehnikat.

ratsema ja haavanud taskust relvolwri. Nai
sed jooksid hirmuga toast wälja. Mees jäi
tuppa. Naised kuulsid, kuidas mees sõnas:
„Ms-k>aks-Mm nn mõib aumees surva..."
Kohe selle jävsle kõlanud Pauk. Tuppa tor
mates nägid naised moest põrandal lebamas
wvrise peaga. Da ott juba surnud.
Laip toimechadi anatoomikumi. Mehe
surma Põhjus on jäänud tumedaks.

tamme annab tehastele ümmarguselt 6(;
miljoni sendi eest tööd juurde.
Ekspertide komisjon tunnistas tattvik
kuks, et tellimine antaks kodumaa te
hastele. Sel puhul tuleks ainult osa
tooresmaterjali wAjamaalt osta ja mõned
patentosad. nagu eriliselt waltsrtud torud,
katla põhjad j. m. s.
.jooned, samuti kõri. Tegemist on siin ene

MfllklfiMf!

sai võimalikuks vene petrooleumi sissetoomisega.

„'Üks4taks4udm - nii suceA aumees..."

Enesetapp Tartus.

60 miliom eest

listurgudel on petrooleum viimasel ajal veel
odavamaks läinud. Praegu tegelikult müüakse

Wäaebe juhatata ametisser«ts«miseaa ollakse äraootaval seisukohal. Kaitseministri
seletust ajakirjanikele.
vägede ülemjuhataja küsimus.
Selle all et tule mõista mitte sõjaaegist ülem
juhatajat, kellel on palju laiemad «võimupiirid,
tvaid isikut, kes oleks wastutam pikema aja
Mältel kogu riigikaitse küsimuste ulatuses, nii
nagu seda Soomes Mägede juhataja, Lätis
armee komander jne. Meil sarnast ei ole.

minema.

Tähtsamaist artiklitest taheti kaupmeeste poolt

hinda tõsta soolal, suhkruga petrooleumil. Ma
vaatasin kõik need kalkulatsioonid läbi ja luba

Asutatakse riigikaitse nõukogu.

Esmaspäeva hommikul olid ajakirjanikud
kutsutud kaitseminister kindr. Tõnissoni jutule,
kuõ kaitseminister üle andis pikema kirjaliku in

Taksiautod nmmistastd Miini füMimnt,
Protestiks bensiiuimaksu kõrgeudamise wastu korraldasid takstautod WiiuiS omatzärase mee»
leawalduse. Tuhanded taksiautod kogunesid kokka Stephani linuajakku, kus nad vauid igasUOuse
liikumise täiesti seisma, kuni wiimaks kohalekut sutud wäeofadel korda ltkS sealt autosid saata

toiinamüügi toitmist man-poodidesse.
Teisipäeval käis riigivanema juures
karskusliidu, kirikuvalitsuste ja õpetajate
liidu delegatsioon, kuhu kuulusid karskus
liidu esimees Prof. H. B. Rahamägi,
karskusliidu peasekretär Kubjas, mrt
ropoliit Aleksander, direktor RooS ja
teised. Delegatsioon esitas riigivanemale
märgukirja wiinamüüki korraldava seadus
eelnõu Vastu, mis praegu majandusminis
teeriumis Väljatöötamisel. Selle seadu
sega teatavasti kavatsetakse viinamiiügi
luba anda maal asuvaile mitmesugustele
kauplustele. Karskusliidu tegelaste arva
tes ei täida see seadus salaviinamüügi
Vastu Võitlemises oma ülesannet, annab
aga alkohost tarvitamisele uut hoogu.
Riigivanem lubas märgukirja Võtta
Vabariigi Valitsuses kaalumisele.
"Põgeniku fakt peas
linna uulitsal.
„Rewolwrikangelane" Ratshejew viidi
vanglasse randuskäsi.
Konstantin Ratshejew. kes waba
dussõjalaste koosolekul ..Puhkekodus" pau
gutas rewolwrit ja mõisteti selle eest rahu
kohtuniku käskotsusega kuuks ajaks aresti,
esines arestimajast keskvanglasse wiimisel
esmaspäewa õhtupoolikul weel kord „kan
gelasena". Teel wanglasse põgenes ta Pak
su Margareta kohal kordniku käest ära ja
jooksis kiirel maratonil Pika uulitsa poole.
Ratshejewil. kui sportlasel, olid wAedad ja
lad; kordnikul, kes raskes palitus, oli. ras
ke järele jõuda. „Sejsa wõi lasen?" kar
jus politseinik, kuid põgenik ei hoolinud
millestki. Kui Ratshejew keevas Ranna
mäe. all kitsasse uulitsilsse, laskis kordnik
paar pauku hoiatuseks järgi. Põgenikku ei
pidanud seegi. Laial uulitsal tahtis tal
teed tõkestada keegi wangiwalwur, kuid
..maratonimees" jooksis ta pikali ja keeras
Rannamäele. Seal tuli talle salkkond ini
mesi lvastu, kel korda läks põgenikku pea
tada. Nüüd toimetati ta kriminaal-polit
seisse, kus tal käed pandi selja peale randu.
Sel kombel läks teekond wanglaSse juba
rahulikult.
Peale rahurikkumise ja ulakuse tuleb
Ratshejewil weel wastust anda loata laske
riista kandmise pärast.
Mees täks metsa sucema.
Töötu olek wiis meeleheitele.
Tallinna keskhaiglasse toodi ramimiiele
August Juhani p. Suits, 30 a. loana,
kellel läbilõigatud mõlema käe randme-

setapmise katsega.

A. Suits elutses Nõmmel, Männiku tee
nr. 18. Ta on elukutselt km-awitööline, oli
wiinmsel ajal aga tööta. Tööta olek ja loo
tuseta tulemit wiisid 39-aastase mehe mee
leheitele. Ta otsustas enese surmata.
89. jaanuaril sõitis ta rongiga Aegwii
du jaama, kus läks metsa, umbes 3 kilo
meetrit jaamast eemale. Seal teostaski
enesetappe katse. Surm aga ei järgnenud.
Jaapan lahkub Mahwavte
liidust?
Toki», 31. jaanuaril. Jaapani wä
lisminister Ushida sõitis Okitsusse, et Jaa
pani wanima riigimehe priutS Saiondshiga
nõu pidada lõplike juhatuste asjus, miS saa
detakse Jaapani delegatsioonile Genfi. Sa
«atsetud juhatused Kideti eile walitsuse era
korralisel koosolekul heaks ja esitati fiiS keis
rile. WSlisministri sõit priutS Saiondshi
juure näitab, et on tulnud silmapilk, kus
Jaapan tahab teha «äga tähtsa otsuse.
Ohustamisel on nähtawaSti küsimus, kas
Jaapan jääb rahwaSteliidn liikmeks edasi
Või lahkub Genfisi.
Miis» Hollandi sõjalae
wadel.
va ta vi« iJaawa sa«rel>, 30. jaa«. Hol
landi Jda-Judia laemastitu toetuspunktis Sae
rabajas puhtes täna mass kol«e< söjalaewal.
Kni köit mehed olid defil riwistuund hammiku

kontrolliks, keeldusid euraaplused-aUohwiherch
ja euraoplased-madrused rimisse ilmumast. Neu
depa tahtsid fiis ühineda ka pärismaalased-mad.
rufed. kuid ahwitseride enerstiline wätjaaswmi»

ue suutis neid sellest iira hoida. Rühm maa
wiiee taadi pardale miisu maha suruma.
40 mässu ninameest wauptstati, pandi raudu ja

wlidi maale. Hiljem söjalaewad wäljufid sada
mast oma tawalistvle harjutustele. Mässu põh
juseks aewatstkso alewat palkade kärpimine.

Mwttatakse 100.000 pörf«st.
Lõuna-AmeeriKas Wrwitatakse nisu we
durrte kütteks, Brasiilias heidetakse kohwi
merde. Samasugused nähtused ilmnelvad
nüüd ka juba Euroopas, ainult selle wahe
ga, et siin häwttatakse asjade asemel elus
loomi. Taanimaal saadeti hiljuti tapamajja
25.090 lüpsilehma, sest neid ei saadud
müüa. Hollandis otsustati häwitada 100.000
Põrsast.

Kuna ja Inglismaa, hollan
di karjamajanduse ja seakaswatuse tähtsa
mad turud, tugewasti Piirasid sissewedu,
otsi,stas walitsus nüüd svakaswatust wähen
dada. Loodi eriline komisjon, mille üles
andeks walwata, et kõik sead oleks tembel
datud. Märkimata sigade müük on keela
tud. Sigade arwu piiramiseks otsustati
lähemal ajal häwitada sada tuhat Põrsast.
Alul tehti rahwuslikule töötatööliste
abistamise komiteede ettepanek põrsaid anda
hädalistele, ent komitee pidas põrsaste arst.
likku läbiwaatust, tapmist ja jagamist liig |
kalliks. Sellepärast walitsuse korraldusel
peab nüüd põrsad lihtsabt häwvtama. ,

2.
suSmaal, TfhehoflowattiaS, Shwettfis ja m.
Igal uuel turul sissetöötadeS Eesti wõld
mitme äri kaudu, nagu fee sünnib meil praegu,

Slteie piimanduse seisukord.

kerkib üles hädaoht, et meie vöid müüakse meie
eksportööride tegewuse kooskõlastamatuse tõttu

jõliutöiministec A. Jupitsi kõue uieuikiisel piimanduse päewal, 29, faanuacit 1933, a.
Tänavuaastane piimanduse päew aStub
üokku wäga tSfissl ajajärgul MajandusekriiS,
miS juba mitmendat aastat rõhub kogu maa
ilma rahvaid, on jõudnud oma haripunktile
Hindade languse tõttu on valmistajate olu
lord väga raskeks. kujunenud ja seda eriti põl

iumajandvse riikides, sest põllusaaduSte hinnav

on rahvusvahelistel turgudel ennenägemata
madalaile tasapinnale langenud.

Kõiki neid raskust saame ka meie CeStiS
tunda. Ka meil on põllumajanduslikud ekS
pvrtkaubad, millede hulgas või moodustab
tähtsama osa, hinnas nii madalale
et see tõstselt kaaluma sunaib. miS tuleckS
teha ja otte võtta, et sellest raskest ajast ülle
saada.

Meie põlluharijad on ühiÄpiimatalituSte
astumisel näidanud otse imekspanuwäärset ak
tiiwsust. Pärastsõja aastatel oli WSihind hea
ja see meelitas üksteise võidu ühispiimatali
wsi asutama, mida ka riik omalt poolt tootaS
ja soodustas. Kõige selle järeldusel on meil
tekkinud ülemaaline tihe ühiSpiimataliwSte
Võrk. Meil on tänapäeval 293 ühiSpiimata.
kitust (1929. a. ulatas see arv isegi 334-ni).
Koorejaamu on 436. Erapiimatalitust on 26
ja neil koorejaamu 58, nii et kokku on piima»talitust praegu 321 ja koorejaamu 644.
1. jaan. 1932. a. oli ühiSpiimatalituste üm
ber koondunud 58.873 talu ehk 90% piima
joojate ültvrwust, küna erapiimatalituste üm
ber oli koondunud 6.841 talu ehk 10% piima
toojate üldarvust. Seega on piimaitalitustega
otsekoheselt seotud 65.714 majapidamist, miS
moodustavad suure organiseeritud põllumeeste
pere.

Niisuguse suure ühiSpiimatolrtuS-te ja koo
rejaamade wõrgu organiseerimine on nõudnud
suurte kapitalide mahutamist ja rahva toor
mamist tööigadega. Meie piimataliluStesse
paigutatud kapitalide suurusest annavad ette
kujutuse järgmised arvud:
1. jaan. 1932. a. arvestati piimatalituSt»
kinnis-, vallas- ja muude varade rahalist
väärtust ümmarguselt 12 miljoni trooni peale.
Mitte tõik see raha pole liigete poolt kokku pan

dud. vaid umbes 26% ühisuste varandustest
on soetatud, tööigadega. Kogusummas oli pii.
maühisustel 1. jaanuariks 1932. a. võlga
8L06.984 krooni, kui rahalised saamised maha
artvata. ühe liikme peale tuleb pumaühisuS
teS keskmiselt võlga 192 krooni 57 senti, ühe
piimatooja peale jagatult on soe arv 66 krooni
17 senti.

Loomulikus olukorras ei oleks see wõlakoo
rem piimaühisuÄÄ kuigi raSke kanda olnud.
Mis aga praegu seisukorra halvaks teeb, fee
on ennenägematu wõi hinna languS, mis on
muutnud viimatalituSte töö ebatasuvaks. PÄ
judel piimaühisustel on selle tõttu raske ja
mõnedel otse võimatu õiendada oma võlako
hustusi'.

Wõihinna katastroofiline languS algas 1981.

a. sügisel ja sest saadi? on olukord aina pahe

nenud, sest fiSseweomaad on hindade kmgemi
sega käsi-käeS oma karjapidajate kaitseks kõik

sugu abinõud tarvitusele wötnud, alates oma.
maa karjasaaduste propagandast ja lõpetades
fissetveo kontingentide maksmapanemisega.
Praegu on kõigis neis maades, kuhu meie
oma ttSid müüme, sissevedu kitsendatud. Sak
samaal maksab kõrge toõitoll ja peale selle on
seal veel iga maa jaoks eriline kontingent
maksma pandud, mis ära määrab, kui palju
kusagilt maalt võid sisse vedada lubatakse.
See kitsendab meie wõi turustamist õige tun
duwalt. Inglismaal maksab wõi sisseveota 11.
Prantsusmaal ja BelgiaS. kuhu meie ka oma
VÄid müüme, peame samuti wõi fiSfeweol Nr
get tolli maksma.

Kõik need kitsendused ja madal wõi hind
on selleks kaasa mõjunud, et wõi wäljawedu
viimasel ajal tea kõigis Euroopa maedeS on

vähenema hakanud. ArwuStik kõneleb selle koh.
ta järgmist:

1932. a. esimese kümne kuu jooksul, mille
kohta andmed olemas, on wõi wäljawedu wä
henenud (1931. a. sama ajaga võrreldes) järg
miselt:

Taanis 7,7 Ai
Hollandis 59L%
Rootsis 88,195
Soomes 16%
Eestis 11%
Poolas koguni 89%
Ainult Läti ja Leedu on oma wäljawe»

ala! hoida suutnud.

Kuna Euroopas wõi valmistus niivirsiül

diselt väheneb, on ookeanitagused maad samal

ajal oma wõi valmistust suurendama asunud
ja nende wöi vallutab nüüd Euroopa turud.
Nende wõi ongi selles süüdi, et praegu valis
turgudel hinnad nii alla on läinud.
Kui meie nüüd pöörame pilgu olukorra
juure TeStiS ja katsume kokkuvõtet teha.

kui palju wõihinna langus meile kah
ju »n toonud,
stis saame järgmise pildi. TtsportwSi kilo mai
te meil franko ävasaatejaam keskmiselt:

1929. aastat 270 senti
1930. „ 210 .
1931 . 165 „
1932. . 113 .

1933. a. jaanuaris langes ivöi hind weelgi
madalamale, juba alla 99 sendi kilo eest. ftul
arvame väljaveetud wöi -raha peale ümber,

PiimatalituSte tdöstuSkulud.

Ikg või % või

kohta senti hinnast

1923 49 14.2
1929 89,8 14,7
1930 86,1 17,1
1981 84,0 20,6
Magu sellest naha, on piimatalituste töös
tuskulud vähesel määral aasta-aastalt lange
nud, kuid et wõihinna langus suurem on töös
tuskitlude langusest, siis on tööstuskulude %
VSihinnast järjekindlalt tõusnud.

1932. a. kohta puuduvad veel tõöstusku
lude andmed, kuid põllutöõminiSteeriumile esi
iatud eelartvodest selgub, et ühispiimawlitused

on püüdnud kuludes kokkuhoidu saavutada,
millÄks kahtlemata kaasa aitaS põllutööminiS
teeriumi poolt algatatud ja ühistegeliste kesk
asutuste poolt 1932. a. ette võetud ühine akt
fioon ühes kohapealsete tegelastega ühispiima

talituste jooksvate tööstuskulude korraldami.

seks.

Tööstuskulude vähendamise otstarbel on
laenuprotsent: alanda
tud 3% pealt 1% peale, mis andis piima

ühingutele 1932. a. kuludes kokkuhoidu 37.700

kr. See summa oleks võinud veel suurem olla,
kuid kõik piimaühisused, arvult umbeS 40, ei
ole laenuintresside alandamist palunud, Sa
mai ajal anti põllutööministeeriumi poolt toe
tust piimaühingutele nende erawõlgade mtreS
fide osaliseks tasumiseks 41.556 krooni.

Maatulundusekapitali Poolt wõsti 1932. a.
piimaühingute eralaenustd üle 332.865 krooni,
mille tõttu piimatalituSte tööstuskulud laenude
intresside osas vähenesid 23.300 krooni võrra.
1. veebr. 1932. a. maksmapandud seaduse alu
sel. mille järele laenuprotsent ei tohi ulatada
üle 3, said piimaühingud eralaenude intresside
osaS võrreldes 1931. aastaga koKu hoida um
deS 80.000 krooni. Kokku on piimaühingute

tööstuskulud koigi nonde laenude alal ette wõe
tud riiklikkude aktsioonide tagajärjel vähenenud
kokku ümmarguselt 132.500 krooni.
Kuna laenude %% moodustasid PiimatalituSte
keskmistest tööstustuludest 1931. a. aga kõigest

10,9%, siis arusaadavalt ci suuda laenude int

resside alandamine üksi keskmisi tööstuskulustd ni
metamisewäärt vähendada ja seda isegi siis mitte,

kui laenude intressid hoopis ära jäakS. Suure

ma oja tõöstuskuludest moodustavad teised ku
lud. Laenude ja laenuintresside probleem on see
ga vähema arvu ja peamiselt nimelt nende ühisPiimatalituSte probleem, kelle tööstuskulud lähe

wad üle üleriiklise keskmise tööstuskulu. Wii

maste sisukorda saab suures enamuses võlgade
küsimuse lahendamisega ka stabiliseerida. Osa

praegustest wölaraskustes olevatest piimatali

tustest tuleb aga paratamatult likvideerida ja ni
melt need, mis raiooni suhtes es asu õigel kohal.

Raskuseks on selle juures ühingu võlgade eest
vastutajate küsimus. Kuna ühingu likvideerimi
sel ühingu varandustest tavaliselt ei jätku wõl

aade katteks, siis loomulikult tuleks puuduv osa

kanda võla eest vastutajatel põllupidajate!.

Praegu ei suuda põllumees aga oma kohustusigi
õiendada, rääkimata vee! teiste kohustuste oma
peale võtmisest. Riik peab sellepärast siin mõne
sugusel teel appi tulema, et raskustesse sattunud
piimatalitused endaga talusid kaasa ei kisu.
Paljude ühisuste seisukorda saaks parandada

piimaläbikäigu suurendamisega teiste piima
ühingutega ühinemise teel. Aga ka ühinemise

küfimusedki on vaÄelt lahendatavad kui nad on
seotud kohapealsete vastoludega, rahaliste vahe
kordadega jne. Käsiotsusega keskkohast ei ole siin
palju midagi ära teha, vaid neid küsimusi peavad
lahendama ikkagi tegelaste kokkulepped kohtade
Peal.

Kuidas piima hulk tvöstuSkuludele mõjub, sel
lekS järgmine näide kahest läheStiKu asuvast pii
matalrtusest.

Piima hulk Tööstuskulu ilma
1931. laenude %% ja

aastal oma või eest kõigest 15.500.000 krooni,

seega 2 miljardi senti (ehk 56%) vähem kui
1929. aastal.

Need arwud näitavad, kui rängalt majan

dusekriis meie viimandust on tabanud.

Kerkib üles küsimus, mis tuleb seesugujseS

elukorras teha?

Mõned ütlevad, st riik kindlustagu põllu
mehele või eest 1929. aasta kõrge hind ja stiS
oicrne kohe raskustest üle. See on unistad,
mida ükski maapealne Võim täita ei suuda ja

sellepärast ei maksa meil seesuguseid peitepilte

endile silmi ette maalida. Mis meie teha saa
me on see, mida teevad kõik teisev Või ekspor
teerijad maad praegu.

Meie peame oma wöiasjauduse nii
ümber korraldama, et meie suudakS
produtseerida ka praeguste madalate
hindadega.

Ainult selles seisab praegu pääsetee ja kai
öänane piimanduse päev tahab selleS suunas
tegetv olla, siis tvõib ta palju kasulikku korda
saata.

Minu arwates tuleks meil nelja küsimuse
suures lähemalt peatuda ja need olekS:
1) kuidas veelgi Vähendada Või Valmis.
tamiso kulusid?

g) kmdaS suurendada karjade toodangut?
8) mida suudab riik omalt poolt piimaühi
suSte awitamtseks teha? ja
4) kas või turustamisega on IttJ locwil
WStame «ise

ka põllumehele tema praegustes raskustes tuti

duwamat abi pakkuda, selleks otsustas wabariigi

sellest maast kahtlemata võiks anda juba võrdle
mifi väikse töö mahutamisel mõnesugust toodan
aut. Rohumaade parandus ja kultuurrohumaade
soetamine peaks jaama meil päewaüleSandekS.
Selleks tuleksid ka riigil ära kasutada kõik võima

walitsus 8. jaanuarist alates maksma panna
wöi wäljaweo preemiad. Preemiad maksetakse
wäljaweetud wõi pealt, sordi peale waatamata.
Preemia suurus on jaanuari, weebruari ja
märtsi kuudel 80% wöi hinnast, ja nimelt sel

tõendamise, laastamise jne. tööde läbiviimiseks
(töötatöölijed), odava heinassemne ja kunstwäe

maal, sest preemia arwatakse Eesti pangale
müüdud waluuta alusel. Praeguse wõi hinna
juures oleks preemia umbes 33 sent! wõi kg.
kohta. Arwesse wõttes seda, et eksportfondiS

lused ja olemasolevad abinõud suuremate kui

tise muretsemise alal jne.
Peale kõlbmata maade rohumaadeks muutmise
saaks otstarbekohase karjasööda kogust muidugi
tublisti suurendada ka põllu arvel. Liikumine ses
suunas on aga möödunud 10 aasta jooksul olnud
samuti nõrk kui rohumaade kultiveerimise alalgi.
Meie peamine eesmärk peab olema toodangute

tõstmine. Wälismaadega võrreldes, oleme meie
oma karsatoodangntelt teistest kaugel taga. Meie
saame aastas, keskmiselt võttes.

lest hinnast mis saab ekSportöör wõi eest wäliS

praegu weel raha wähe on ja teisest küljest meil

tänawu on loomatoidu puudus, otsustas waba
riigi walitsuS põllutöõkoja soowi kohaselt riigi
rukkt tagawaradest anda 6000 tonni wilja, mil
lest walmistatakse looniasööt, mis nüüd talwe
kuudel antakse preemiaks eksportwõi eest. Selle

rukkijahu wäljaandmine algab juba weebruari
kuul.

ligi 2 korda vähem lehmadelt piima, kui
Taanis.

Meie lehma aastane piimatoodang on umbeS
1.617 kg, Taanis aga 3.240 kg. Isegi meie kont

rol!-kar,ade keskmine toodang jääb 1000 kg piima

võrra Taani, Saksa sa Rootsi kontroll-karjade

keskmisest piimatoodangust taha. Kui meie saak
sime oma lehmadest sama palju piima, kui Lääne
Euroopa põllumehed, võiksime ka praeguste ma
dalate või hindade juures meiereidest ligi poole

rohkem raha saada. Sinna poole tuleb püüda.
Toodangu tõstmise võimalused ei peitu meil ai
nuükst söötmisolude parandamises, vaid ka kar

jade sa nende pidamise ning hoolitsemise tingi
muste parandamine tõstaksid meie toodangut.
See ei nõua tihtipeale mingisugust kapitali in
westeerimist ega uue tööjõu rakendamist, vaid
ainult head tahtmist ja oskust.

Kui meil asutakse karjapidamise parandami
sele mitmelt poolt korraga, s. t. parandatakse

söötmise, pidamise, hoolitsemise olusid ja arenda
takse karjamaterjali ennast, siis ei jää toodangute

tõus tulemata. Toodangute tõus aga tõstaks ko
he pidamise tasuvust, sest kulud jaguneksid suure

male Piima kogusele. Piima kg omahind muu

tuks seeläbi odavamaks, põllumees saaks suure

mat tasu ja meie wõistlusnMme maailma turul
suureneks.

Piimatalituste tööstuskulude vähendamine ja
piima omahinna allawiimine, need on kaks prae
gu.se silmapilgu tähtsamat probleemi, millele tu
leb tõsist tähelepanu pöörata sa mis on pea ainu
kesed vüsiwad abinõud meie wõistluswõime olles
hoidmiseks välisturgudel sa meie põllumehe sisse
tulekute kindlustamisel.

Tootmise ratsionaliseerimine ei ole aga mui
dugi läbiviidav mõne päevaga ega kuuga. Hin
dade languse tõttu on aga põllumees sattunud
suurtesse raskustesse. Et kergendada põllume

hele kohanemist uutele oludele,

on riik püüdnud wõimÄuse piirides pSl
lumeestele abiks tulla

hindade langusest tingitud raskuste kandmisel.

Ma nimetasin juba maatulundusekapitali int

resside alandamist ning toetuse andmist eralaenude

intresside tasumiseks. Need võimalused avane
irad ka käesolevaks aastaks. MaatulundusekaPitalil on kavatsus 1933. a. jooksul üle võtta pii
maühingute eralaenustd 526.500 krooni ulaimes,

mis laenudega koormatud piimaühingute seisu
korda tunduval määval parandada aitab, kuna

nende eralaenud sellega muutuvad pikaajaliseks.
Edast on maatulundusekapitali nõukogu möödu

nud aastal mitmele olevale piimaühin

gule nende sellekohasel' palvel 3—5 aaSta jooksul

ära jätnud peawõla kustutamise nõude, mille

tõttu .vastavatel piimaühisuStÄ tuleb riikUse lae
nu kasutamise eest maksta vaid 1% aastas. See
soodustuse võimalus on olemaS ka teistel raskus
tes olevatel piimatalitustel.
Loetletud soodustused aitavad piimaühingute

seisukorda kergendada. Põllupidajate annavad
nad otsekohe siiski võrdlemisi vähe. St aga

Need preemiad, wõib olla, ei rahulda mõ
nede soowe, eriti praeguste madalate wõi hin
dade juures, kuid walitsuS on püüdnud lubada
seda mida ta ka tõesti loodab täita suutwat.
Lubada suuri preemiaid ja tegelikult mitte mi
dagi anda, nagu see praegu sünnib ühes meie

naaberriigis, see ei paranda põllumehe olukorda
ja sellepärast ei tahtnud walitsus seda teed käia.

Walitsus loodab, et põllumehed sellest aru saa
wad ja püüawad omalt poolt kaasa aidata sel
lekS, et praegusi raskeid aegu üle elada.
Lõpuks

mõni sõna ka meie wõi wälisturgudest.

Lähemas tulewikus on oodata weelgi tera

wamat wõistlust wõiturgudel, kui see sündis seni.

Euroopa suuremad wõitootjad maad ei soowi
nii kergesti loowutada sissetöötatud ja kätte

wõidetud turgusid ookeanitagustele wõistlejalle.

Esirinnas sammub siin Taani. Oma saaduste

ühtlast toodangut ja kõrget kwaliteeti käsitades

ja seda isegi weelgi arendades, püütakse seal
hoida endisi turgusid ja tungida uutele (Prant
susmaa. Belgia). Inglismaal maksma pandud

tolli mõju asumaade kasuks püütakse pehmendada

kõrgema saaduse kwaliteediga, parema ja oda
wama müügikorralduse loomisega. Uudisena
wiimasena nimetatud sihis on tarwitusele wõe
tud pakiwõi (1- ja 2-naelalistes tükkides)
müük, otsekohe wäikekaupmeestele. Pakiwõi
müüki on Taani eeskujul hakanud kasutama ka
mõned teised maad (Rootsi. Uus Merimaa).
Samuti on üksikuis mais püütud mitmele
sistada müüdawate piimasaaduste liike. Suure
mat tähelepanu on pööratud koore, kondensee
ritud piima, juustu jne. turundamisele. Ka meil
tuleks neid wõimalusi silmas pidada.
Ei ole ette näha, et seisukord wõiturul nii
pea paraneks. Ennem wõib arwata, et erakor
raliselt madalale surutud hinnad annawad põh

juse sisseweomaades wõtta tarwitusele weel uusi

kitsendusi, mis wõiwad weelgi alandada wälja

weomaades wõihindasid.

Otstarbekohasem wõi turundamine on olnud

meil päewaküsimuseks juba mitu aastat. Eriti

terawaks on muutunud nõudmised, er meie oma

wõimüüki paremini korraldaks Inglismaal.
Seni müüsime oma wõid peamiselt Saksa
maale. Selle tõttu ei tunta meie wõid Jyg
lismaal, eriti Põhja-Jnglismaal, kus on hin
nad paremad. Inglise turu sissetöötamisel tu
leb esialgu kannatada kahjusid. Meie wõi wäl
jaweoäridelt nõuab sarnane turu wallutamine
kooskõlastatud tegewust. Seda on püütud saa
wutada wõiwäljaweo äride omawahelise lepin
guga. mille järele nad kohuStuwad 10% tvõist
saatma Inglismaale. Kas aga sel teel suude
takse wöita Eesti wõile Põhja-Jnglise turul kiu
del seisukoht on küsitaw.

Teistest nõuetest, mis wiimasel ajal on tera
wamalt LleS kerkinud kui enne, oleks minetada

tarwidust meie wõid müüa peale nimetatud kahe

turu weel teistel turgudel Belgias. Prant-

hmd.

See kõik seab paratamatult üleS küsimuse:
kas praegune killunenud või müügi
korraldus suudad ise kõrvaldada SU
puudused, heida võimalikult alles ja
kiudluStada meie wöi endised tarwt
tajad ning võita juure veel uusi?

Kõikide tundemärkide järgi hmdub praeyuns

müügikorraldus olewat nõrk ja killunenud mme

tatud ülesannete lcchendamiseks.

Kuna aga wöi väljavedu on meil väga suure

osatähtsusega meie rahvamajanduse», sest tema

kaudu saab riik ligi 40% välisvaluutat, temast
ripub ära meie kandvama majandusharu
karjakasvatuse tulevik, siis peab meil SiguS
olema nõuda, et wõimüügi korraldus peaks ole
ma sarnane, mis suudaks täita tema peale ras
kel ajal pandud ülesanded.

Või müük välismaile peakS sündima plaa
nikindlalt. Seda oleks aga vöimakik teostada
ainult siis. kui wöi müük sünniks ühest kesk
kohast, see tähendab, oleks tsentraliseeritud.

Sel teel töötades saaks meie kaotada seni
tarvitusel olnud ühepäeva müügipolntika. me»
oleks võimalik kindlustada meie võile ostjas
konda, äride omavaheline võistlus välisturgu
del hinna allasurumise suunas kaoks ja Peaasi,
meie saavutaks hulk kokkuhoidu, kui ekSportööre
vähem oleks.

Tsentraliseeritud müügikorralduse wöib ette
kujutada väga mitmesugusena ja suurel kooS
olekul on raske kaaluda ühe ehk teise worun
paremusi, kuid põhimõttelises küsimuses ei saa
toist olla kahte arwamist

tsentraliseeritud wõi müügik«rrald«S
on meie piimakarjapidamise tnlewikn
huwideS hädavajalik.

Iseküsimus on aga muidugi, kas seda sunni
korras saab läbi wiia.
WäliSturu kõrwal ei saa waikideS . mööda
minna ka siseturust, seda enam. et WäliSturu
madalate hindade tõttu on mitmed piimaühi
sused juba kas täiestt wõi osaliselt loobunud

wäljaweo wõi walmistamisest. realiseerides oma

saadusi siseturul. Siseturg on aga meil veel
üsna korraldamata seisukorras, eritt piima
müügi alal. Kahtlemata tuleb selle arwele kir
jutada see ebaloomulik asjaolu, et meil Eestis
nii wähe piima tarvitatakse. Nüüd, kus meil
välisturgudel iga päewaga olukord kitsamaks lä

heb, tuleb tõsiselt otsida abinõusid, kuidaS saaks

piimasaadusi ka siseturul senisest rohkem reali
seerida.

Ma olen püüdnud peatada kõigi tähtsamat»
küsimuste juures, mis meie piimanduse ala;
praegu päevakorral on. Teil jääd nende küsi
muste kohta öelda oma sõna.
Meie elame üliraskel ja majanduSlisett ras
kelt kurnaval aegjärgul. Igal minutil sünnid
raske heitlus olemise eest. Heitluse momenti
del tulewad ära kasutada kõik võimalused wõi
dule pääsemiseks. Selleks on aga waja alles
hoida kindlat tahet ja külma werd. Mina loo
dan, et tänane piimanduse päew kõiki üleSkerki
vaid küsimusi rahulikult käsitab ja teie siit kaas»
wiite teadmise, et kui meie ühisel .nõul ja W
sel jõul tegutseme, et meie siis praegustest raS
kustest üle saame ja alles hoiame oma produt
seerimise wõime ja produtseerimise «ckinSud. nnS

on vajalikud iseseisva olemise jätkamiseks.
Põllutööminister A. TupitS'L pShjalik
ja kaine ettekanne meie piimanduse oiu
korrast wSeti piimaühingute esindajate poolt
elava kiiduavaldusega waStu.

amortisatsioonita

1 kg või kohta
Jõhvi 5.244.236 kg 18 senti
Rakvere 1.906.684 „ 38 . „

Viimalihisuste päewa tulemused.

Tööstuskulude vähendamine üldiselt ei peaks

olema sugugi võimatu asi. Nimelt selgub, et
ühed ja samad kulud on üksikute piimatalituSte

juureS väga lahkuminevad, isegi sel juhul, kui
piima läbikäik on enam-vöhem ühtlane. Põllu
tööministeeriumis on näiteks võrreldud 6 ühis

Jadu ftmqjcessi liialdatud nõudmised lükati tagasi.
Kaine mdtötud fodittö.

piimatalituse kulusid, kus piima läbikäik on enam

vähem võrdne. Selle suures selgus, et nendes
ühifuSteS ulatasid tööstuskulud ilma laenu
%%-ta ja amortisatsioonita 19 sendist kuni 31
sendini 1 kg või kohta. Sama suuri lahkumine
kuid näeme tähtsamates kulu liikides. Nii

Kiguwad palgad ühe kg vöi kohta 7,4 sendist ku
nt 11,2 sendini, kütte kulud 3 sendist kuni 5,9 sen

dini ja isegi pakkimiskuludes, mis materjalide
enam-wäyem ühtlaste hindade tõttu peaks ka
enam-wähem võrdsed olema, näeme kõikumist
4,5 sendist kuni 5,4 sendini üye kg või kohta. On

selge, et suuremaid või vähemaid kokkuhoide

peaks saama teostada veel paljudes kululiikides,

mis kokku kahtlemata annavad silmapaistvaid
tagjärgi ja võimaldavad piima eest kõrgemat
väljamaksu. Peab oga tähendama, vt igasugus
tel kulude kokkutõmbamistel on oma piir, millest

allapoole minna enam ei saa ja nii on lugu ka
piimatalituSte tõöstuSkuludega. Sellepärast kar
japidamise seisukorra parandamiseks ja põllumehe
peatuluallika kindlustamiseks ei tule piirduda üksi
PiimatalituSte tööstuskulude vähendamisega, vaid

tuleb ette wõtta ka radikaalseid abinõusid

stis näeme järgmist:

1929. aaÄal veeti Eestist välja 244.216
tünni võid ja saadi selle eest raha 35.507.000
krooni, möödunud 1932. aastal vedasime välja
240.782 tünni, seega isegi 2% tuhat tünni roh
kem kui 1929. a., kuid raha saime möödunud

Seega on üle 40% Põllumajanduslikust maast

seisukorras, miS ei anna peaaegu midagi. Osa

Need olid keskmiselt:

mitmesuguse hinnaga. See kõik surub meie wöi
hinna <öla, sest kõrgemat hinda kui meie ise
ei soovi, ei hakka ometi keegi maksma. Sel
teel meie võid müües ei ole mingisugust kind
kustust, et meie wöi püsiks turul pidevalt ja
selle järgi seal tekiks nõMnine ning tõuseks

piima tootmiskulude wähendamissks ja
karjapidamise ratsionaliseerimiseks.

Sel alal on Võimalik tasuwuse suhtes palju ära
teha.

Meil oli 1923. a. 819.685 lehma, 1930. a. aga

juba 415.897. Suurenemine seega 7 aasta jook
sul 90,1%. Põlluheina niitepind karja jaoks suu
renes samal ajal aga kõigest 22.15 Z. Karja kas

toomine jõudis meil seega jööda-pindaladest ette,

kuid oleks pidanud sündima Vastupidi. Praegu
ei saa rajada karjapldamist enam Väljast muret
setud söötadele, nagu Viimastel aastatel, sest sel

leks er jätku meil enam raha. Sellepärast on
meil praegustes muutunud oludes, tähtsaks
ülesandeks karja avtou kooskõlastamine kodu
maise loomasöödaga. Loomasööda Vähesust arVesse Võttes, meu tuleks, st söötmise intenstiw
sust tõsta, asuda kavja arwu wäbendamisele. See

abinõu pole aga rahwa- ja rngimajanduslikutt

soowitaw. Karjadest wõib körwatdada waid neid

ülearuseid loomi, keda m"tl on õige Palju, nagu
segaverd pullikesed, ahtrad, wanao ja Viletsad
lehmad, kes toodangut et anna, waid ilmaaegu

tonn nöuawad. Nende loomade likvideerimisega
Vabaneks loomatoitu paremate lehmade tugewa
maks söötmiseks, mis kohe aitaks kogutoodangut
tõsta.

Karjasööda pindalade suurendamise poole on
meil kogu aeg püütud, kuid saavutused on wörd

lemisi Väiksed. Kulluurkarjamaid on meil ai
nult 1000 ha ümber ja kuttuurheinamaid leidub

waid üksikute ha-dena. Köide selle suures leidub
aga mell (1929. a. üleskirjutuste järele):

kuiwendamata heinamaid 486L1S ha
laastamata „ 218.340 ,
kuiwendamata karjamaid 271.658 m
laastamata , 184.898184.898
.
Kokkm 1.140.701 ha

Tallinnas peeti pühapäewal üleriiklist
piimanduse päewa, mille üksikasjaliku kir
jelduse lugejad leiawad meie tänasest lehest.
See oli suur koosolek. Mitusada piima
ühisuste saadikut oli kogu maalt kokku tul
nud, et arutada meie piimatalituste seisu
korda, mis wõi hinna ennenägematu lange,
mise järeldusel on wäga raskeks kujunenud.
Piimaühisuste saadikud sõitsid Tallinna
soowiga kainelt ja asjalikult olukorda aru
toda. Siin said nad aga üsna suure pettu
muse osaliseks, sest üks kildkond inimesi püü
dis piimanduse päewal kõik selleks teha, et
saadikuid asjaliku töö juurest eemale kis
kuda.

Need mehed olid tuntud hiljutise Tartu
kongressi päewilt. Nemad olid juba päew
warem Tallinna käsutatud, kus neile igale
ühele osa ära jaotati, mis keegi neist pidi
rääkima ja tegema.
Kõik oli korraldatud ja sihitud selle
poole, et muuta piimanduse päewa poliiti
liseks miitinguks, selle sõna kõige haltvemaS

ga lükati 182-s endilise wõi lj in
na kindlustamise nõue tagasi.
Piimaühisuste tegelaste pere näitas selle
hääletamisega, et meie põllumehed ei poolda
seda, kui wllakse wälja teostamatute ja
liialdatud nõudmistega, mida keegi ei suu
da täita.
Analoogiline lugu kordus piimaühisuste
laenude küsimuse juures. Siin oli aktsioo
nimeeste nõudmine, et kustutatagu piima
ühisuste Mõlad. Ka sellele ettepanekule as
tusid piimaühisuste tegelased ise wastu.
Sõnawõtjad näitasid, et see oleks lausa üle.
kohus nende ühisuste suhtes, kes on suurte
jõupingutustega oma wõlad tasunud wõi
pole üldse wõlga teinudki. Ka seegi ette
panek' lükati tagasi.
Tartu kongressi mehed kaotasid seega
täiel frondil. Kõik nende tähtsamad nõud-

jhiadia saaiekawa.

mõttes.

See neil aga ei õnnestunud. Päewa
juhataja rkl. Tonkman astus niisugustele
plaanidele kõige kindlamalt wastu ja see
mõjus. Poliitilised noodawedajad lõid ta
gamma.
Aga see oli alles algus. Päris lüüa
saamine tuli aktsioonimeestel resolutsiooni
de hääletamisel. Tartu kongressi otsused
kandis ette rkl. Laur. Neist oli tähtsam
nõudmine, riik kindlustagu wõi hind 182
sendi peale kilo.
Wõib olla mõnigi artvas. et küllap pii
maühisuste tegelased on kahel käel sarnase
ettepaneku poolt, sest miks raha wastu olla,
kui pakutakse. Kuid talumehed osutusid tar
gemateks ja järelekaaluwamateks, kui neist
arwati. PiimaührsuSte tegelased küsisid,
kust mõeldakse raha wõtta seesuguse hinna
maksmiseks? Selle peale ei teadnud keegi
midagi wastata. Kõikjalt kostsid hüüded, et
piimanduse päew ei tohi niisugusele dema
googilisele pinnale laskuda. Ja siis saabus
huwWüv Wnapilk. Suure enamuse-

Reedel, 3. veebruaril
Tallinn. 298,8 mtr. 17.45 heliplaate ja rek
laami. 18.00 tvälismaisi päewauudiseit'.
18.15 lastetund. 18.45 kodumaist päetvauudi
seid. 19.00 „Waba Maa" peatoimetaja Ed.
Laaman: Äandeswehri sõda Eestiga. 19.80
ülekanne Tartust. 20.05 kontsert. ' Juh. md.
Ark. Krull. Orkester: Dcherepnin, süit. Tibe
tis. RaynerS, Meloodia. Reissiger, awam. Kat
juweski, Hermann, Wene unelm. Flõödisoolo.
sid, Arnold Sepp. OvkeSter: Gounod, sant.
oc>P. Romeo ja Julia. Soololaule Martin
Taras'e (tenor) ettekandes. Orkester: Suppe,
awam. Kerge ratsavägi. Werdi, sant. oop Tra
wiata Soololaule Martin Tavas. Orkes
ter: D»m,triescu. Rumeenia fantaasia. Dovk,
Marss.

heliplaate ja reklaami.

mised kukkusid läbi. Neil ei jäänud selli
järele muud üle, kui tagasi tõmbuda. KooS>
olek, mida warem mitmed sõnawStjad wörd
lesid „mustlaste laadoga", muuwS selle jä»
rele kohe rahulikuks. Asjalikult wõeti
nüüd sõna ja selgitati lühikese ajaga hulk
küsimusi ära.
Piimanduse päevalt sai selge pildi sel
lest, kui raskesse seisukorda on meie põllu,
harijad majanduskriisi ja kohutama hindade
languse tõttu sattunud. Aga meie maaini
mesed ei ole meelt heitnud. Nad on külma
vere alal hoidnud. Nad kaaluvad ja reh.
kendawad ja ei torma uisapäisa igaühe jä
rele, k«S aga oskab sõnu teha ja lubadusi
jagada.
See kaine meel ja see asjalik mStlemis
wiis on pandiks, et meie põllumehed saa
wad wõitu ka praegustestki raskustest, nii
rusuwad kui need ka ei ole.
18.16 heliplaate. 18.45 kodumaist püewauu.
li - " ~~ 10 00 ülekanne Tarwst 19L0
«PaewaZehe'' toimetaja E. Jalal: Nädala wSringwaade. M.ay ülekanne
Tartust. 20.05 kontsert. Juh. md. Ark.
Krull. OrkeSter: Ezibulka: Sõjamarss. KelerBela. koomiline awamäng. Oboesoolofid M.
Prokofjesf. Orkester: Rubinstem. Lezginka.
Rhode, Okasroosikese pulmasõit. Padouk, Nn
gari parafraas. Zeller, potp. op. .Linnukaup
leja". Mannsved, Beebide paraad. Strauss,
toolss «Ilusal fimsel Donaul". Mannfred,
Marss. 21.15 toana tantsumuusikat (R. Sa
longi trio). 22.00 moodsat tantsumuusikat ja
reportaajhi preSsi-ballM. (Ülekanne ohwitseride
keskkogu kasiinost.)

Tartu. 579 mtr. 17.45 heliplaate ja rek
laami. 18.00 ülekanne Tallinnast. 19.00
T. karskusliidu kodukaSwatuStoimkmma kodu.
kaswatuslik kursus. Õpetaja S. Kadal: Raskelt
lapsed. 19.30 üle». Tallinnast.
20.00 ilmateade ja — SV.AI
ülekanne Tallinnast

-- 18.00 ülekanne Tallinnast. 19.80 dr. med.

K. Lelle-p: WastaStikune wahekord kehatüüpide,

temperamendi ja haiguste vahel. (ülekanne U.
tervishoiu muuseumist). 20.00 ilmateade ja
ajamiitaja-õiendus. 20.05 ülekanne Tallinnast.
Laupäeval, 4. veebruaril.
Tallinn, 298,8 mtr. 17.45 heliplaate ja r«J
laami. 18.00 välismaist Päevauudiseid.

WWI algab lasketiiru ryinmlm
Rest PäewA hakadaye AAstmdis HVdaadilvõM
Sammsoni öppvpbuWe «ünaimüest

mu toskhittt, mille piskus on SM meetril k wOk
rou kowa lefeofrft kujuned ««dstchmM Me tiigi

&
Zoooo ei oia ooietiloolie mölin
maruwenelaste kantfi kuulutatakse: munkprees
ter Andrei Paiautati wanglasse, mitropoliit karistas
Nikonit.
Endine piiskop Joann Petseri kloostrist
lahkudes wõttis kaasa piiskopi ametriided,
seletades, et need on Pühtitsa naiskloostri
poolt kingitud temale isiklikult. Sellekoha
sel juurdlusel on Pühtitsa kloostri igumonja
Korownikowa nüüd seletanud, et
ametriided on kingitud kloostrile- Jommil
tuleb ametkuub anda tagasi, siiaajani ta
pole seda aga teinud.
Kloostriülema senine kohustetäitja munk
preester Andrei on teatawasti alates
1. weebruarist kõrwaldatud ametist. Ülem
preester Leismanni kohalejõudmiseni
on mitropoliidi Poolt kloostriülema kohuse
täitjaks määratud munk Agafon. Leis
man asub kloostriülema kohale 14. weeb
ruaril.
Munk-Preester Andreid karistas kohtu
siseminister teatawasti 1-kuise arestiga wõi

300-kroonise rahatrahwiga- Kuna maru
wenelased oma käsilasele määratud trahwi
tasumiseks raha kokku ei saanud, wiidi
Andrei läinud laupäewal ametwõimude
Poolt Wõrru ja Paigutati wanglasse karis
tust kandma.
Teisele ägedamale maruwenelaote käsi
lasele munkpreester Nikonile määras
mitropoliit neil päewil karmi waimuliku
karistuse. Ta ei tohi kanda preestri amet
kuube ja risti ega Pidada jumalateenistusi.
Selle asemel tuleb Nikonil asuda kloostri
alamatele töödele. Nikon olnud 17. dets.
peetud salakoosolekul ägedaim Joanni Pool
daja ning tarwitanud kirikuwalitsuse kohta
haawawaid ütelust.
Arwatakse, et Pärast seda tuulutamist
wenelaste keerutused Petseri kloostri ümber
waibuwad.

Segased lood lubalalollidega.

Haanis piicata&se peekon:
sigade tapmist.
Jnglise turul terveneb
seisukord.
Peekoniturul püsib tõusu tendents.
Eesti peekoni hiynab tõusid Londonis 2—3
snt. kilolt. Taani ja Poola peekoni hinnad
tõusid 2 snt kg-lt. Tõus on tingitud peami
selt nõudmise paranemisest, ühtlasi on va
nad peekoni tagavarad, mis teMsid era
kordselt suurest sisseveost oktoobris ja no
vembris enne sisseveo kitsendamise jõusse
astumist, jõudmas lõpukorrale. Nende as
jaolude tõttu on seisukord peekoniturul ter
venemas.
Hiljuti peetud Taani eksporttapamajade
esindajate koosolekul otsustati tapmist
piirata 20% võrra iga üksiku
põllumehe kohta. See on esialgne
abinõu, kuna uus reguleerimiskava tahe
takse maksma panna alates 1. maist, vi*
eht sünnib seadusandlisel teel.
Taani kroon langeb.
Naelsterling näitab tõusu.
Wttmastel päemadel on Taani krooni kurss
wähehaawal alanenud. Kesknädalal oli aga juba

langus suurem. Taani kroon Tallinnas noteeriti
58,50 sendiga, mis on 10 protsenti madalam eel»

Uuritakse Kopenhaageni firma ..Dansk-Estnisk" ehtsust.
Kohtuwõimud, kes jnurdlewad praegu duswse kaubaleping ka Taanile. Järelikult
tubakatehas „Astoria" bilanfiwõttsimise ja wõisid ka Taani firmad teiste maade pärit
direktor Kaljo rahaomastamise lugu, on oluga kaupu saata Eestisse minimaatolliga.
Nagu selgunud, et „Astoria" tubakate
kõrwuti sellega asunud selgitama „Astoria"
tubaka sissewedu. Kaheldakse nimelt selles, has saanud tubaka Kopeuhaagenis asuma
kas „Astoriale" saabunud tubakas käis sea aktsiaseltsi „Dansk-Estnisk" kaudu. Ametidusepäraselt minimaalse tollitariifi alla mõ Võimudel on tekkinud kahttus, et attsiaselts
nele riigile kaubalepinguga antud soodus ei ole iseseisew Taani firma, maid „Astoria"
haruettewõte. Selles suunas käib edaspidi
tuste põhjal.
Omal ajal sõlmiti Eesti-Prantsuse kau ne asja selgitamine.
Enamsoodustuse põhimõttel on tollimaks
baleping enamsoodustuse põhimõttel. Kau
balepingus oli muu seas punkt, et minimaal tubaka kilolt üle 40 sendi odawam. „Dansktariifiga wõib sisse wedada ka teiste maade Estnisk" asutati 1927. a. lõpul. Selle firma
saadusi, kui kauba saatjaks on ainult prant kaudu Ae 4 aasta jooksul „Astoriale" saade
tud tubaka Vähendatud tollimaksu mahe teeb
fufe firma.
Mõni aeg hiljem laiendati see enamsoo- Välja 15 miljoni fenbi ümber.
Malusainete maksu alandatakse.
Aahanduskomision wõttis seaduse esimesel lugemisel
wastu.
Hõastatid nõuawad maksu, alandamist.
Malusainete maksuseaduse muutmise seaduse
arutamisel rahanduskomisjoni teisipäewasel koos
olekul seletasid tööstuse ja kaubandus-tööstuskoja
esttasild, «t maiusainete mats tööstused likwidee.
nmfiele sundiwat. Ka ei andwat see maks riigile
pooltki seda sissetulekut, kui loodet». Maksu prot
sendi wähettdamine 15 pealt 5 protsendi peale, na
gu seaduse muutmine ette näeb, Üksinda ei aita
mat. Rõuamad seadlise kaotamist.
Gchlõkolaadi wabriku Kame efitasa teatad, et
lädtkäignd olla niiwõrd mäheneuud ja maatama

ta kahjudele K«ve on sunnitud 1. weebr. oma
kõigi saaduste hindu lv prots. mahendama.

H. Martinson (sots.): Millega on seleta

et nüüd ustt sulgumise ähwardusega mõju awal
dada kriisimaksu pealtpanemisele.

Maasi ng ja Sihmer (keskeral.) poolda

mad seaduse täielist kaotamist.

Maksudewalitsuse esitaja näitab, et maiusai

nete tööstustes tööliste arm suuremnud on, mõ
nes isegi kahekordseks kaSwauud. Sisemaa müü

aih on maiusainete alal küll tagasi läinud, wä
listellimised aga sellewastu tõusnud. Rtt wõib
oletada, et maiusainete tööstuste seisukord sugugi

utt HM ei ole. kui töösturid seda kujutawad.
Wana seaduse järele peaks riik mawsainete
maksu saama 25 miljonit senti. Kui nüüd sea

ta» asjaolu, et enne jõnln töötati suure kiirusega

dust muuta ja maks 5 protsendi peale alandada,

tööstuste seisukord ei olla sugugi nii halb, nagu
esitajad seletowad. Rad tegid suured wgawarÄ»,

maksuprotsent normaalne ega koormaks töästuü
Seadus «Seti esimesel wgemisel «astn.

sa lasti töölisi teha ületunni töid? Mainsainete

fiiS saaks riik weel 8 miljonit senti. Rii oleks

kiiremalt ja wWemate kuludega.
Põllutöökoja märgukiri pöllutöömiuistrile.
Kolimaipäewal põllutöökoja juhatus saa teha riippumaduks eksportööridest ja kindlaks
tis Põllutöõmmistrrle pikema märgukirja, määvata munade kogumis- ja sorteeri mis
milles juhib tähelepanu asjaolule, et eks punktide piirkonnad. Selleks soowvtab põl
povdmunade kokkuwõtmise korraldus telbdab lutöökoda muuta kanamunade sisse- ja wäl
palju wäänähteid, tatkistusi ja liigseid kulu jaweo kontrolli seaduse muutmise seaduse
std, mis meie kanamunad kaubandust ja § 6-ndat. Põllutöökoja ottevainekus soe pa
munade Kvaliteeti kahjulikult mõjutawad.
vagrahw omaks järgmise kuju:
«Kanamnnade wäljawedajaU knj ka munatogu
Tähtsamaks puuduseks osutub praegu
maksew munakogumis- ja sorteerimispunW mis- ja forteerdmispmvkttde pidajM peawad ole
ma kanamunade ekspordi nõuetele wastawod ruu
de asutamise kord. Need on jäetud muna mid
nnig sisseseaded sa asjatundMud sorteerijad.
eksportööride korraldada ja nende omawa Isikud ja edtewaiited, kes teotsewad
helise wöistluse tõttu soetatakse kogumis kogumise, sorteerimise ja wÄI-saaveo «lal, on kohus
punkte ülearu tihedalt, üksteise eest kana tatud Pvllnmojanduse osakonnas registreerima ko
mune haavades lõdwendabakse MMvade had, kus teastaitakse etsportmuna-de hoidmist ja
wäärtuSnõudeid, waÄuwötu kulud suurene sorteerimist. Arwatawad pu-nkdid tulewad reglst
reerida hlljemailt 1. märtsiks iga aasl-a Põlluma
ivad jne.
jandusosakond kustutab nimekirjast need kogumis
Põllutöökoja arwates tuleks munade ko ja jovteerimispunktid, mis ei täida määruste nõu
siumis- ja sovteerrmispunktide asutamine beid."
Llnahlnnad plislwab.
Wälisturgudel nõudmine hea.
lüene (inamäägid wäAeuewad.
. hinnad kõ venesid, tendents on tugev.
Viimased tehingud jaanuari lõpul s. a. sõlmiti
Vene BKKO linale 1. sordi alusel ja Läti lii
vi linale R sordi alusel hinnaga 40 kuldnael
sterlingit tonn fob Riia. See hind on võrrel
des läinud aasta detsembriga 1/4—2 naelster,
Uugi võrra kõrgem.
Kuigi Vene lina väljaveo hooaja kwantu
mi kohta puudub weel täielik selgus, siiski rah
vusvahelise ljnaturu teadetes märgitakse kor
vulvalt julgemalt, et tvenelased käesoleval hoo
ajal suudavad anda vaevalt kolmveerand
eelmise (1931/1932) hooaja kogusest.
!931. a. saagist eksportisid venelased (Riia and

vete järele) 193.999 tonni linu. 1932. a. saa
gist on nad knni 25. jaanuarini s. a. müünud
juba 55.999—69.999 tonni, millest osa wiimaS.
te tehingute järele kitli alles kevadel üleand
mifele kuulub. Loodetakse, et Venemaa suu
dab anda weel vaevalt 15.999—29.990 tonni.
St Vette linade viimase aasta saak kõrge
maih kvaliteete ja sorte erakorraliselt lvähe an
diS, fliS on praegu kõva nõudmine Prantsuse,
Arlgia ja Hollandi linade järele. Eriti tugev
on nõudmine sealsete madalate sortide järele.
Arvestades praeguse •Jtrfmaga linaturul, 100.

dotakse, vt neis kolmes Lääne-Euroopa riigis
käesoleval kevadel lina jälle rohkem küsitakse
kui eelmisel aaStal.

Wene 1933. a. majanduskava ksilwipindade
osas on ette nähtud 2,3 milj. ha lina (kiu- ja
õlilina kokku). 1932. n. oli kiilitud 2,3 milj. ha.
Nii kavatsetakse Venes lina külvipindala vähendada. Selle asemel tahetakse senisest roh
kem rõhku panna hcktaarifaakide tõstmisele ja
kvaliteedi parandamisele.

Jaanuari lõpul makseti linadest Petseris 97
kuni 192 kr. rist na kaalust, Võrus 95
100 kr., Tart»-, Valga-, Viljandi- ja Järva
maal 89—85 kr. ja Pärnu- ning Läänemaal
79—75 krooni. Petseri- ja Wõrumaal on püsi
tvate hindade puhul huvi linakasvatuse vastu
tõusnud. Hoitakse seemet kevadeks.

»»»«»SÄ»S»ÄIFDSZSZW«»»«»»V

Jnattsmaa panaa knllaost.
Rev-Uork, 31. jaanuaril. Inglismaa pauk
ostis Ameerikalt tagasi 32.163.200 dollarit kulda

mate kõikumiste eest.

Naelsterling näitas kesknädalal tõusu õ punkti
ulatuses. Müügikursiks noteeriti 12 kr. 95 senti.

Kopenhaagen, 31. jaan. Rihau büroo
atvabbas järgmise ametliku teadaanne: Taani
krooni langus wiimastel päewadel näitas, et ei
ole wõimalik Taani ja Inglise watuuta tv ahel
alal hoida suhet, mida soowiti säilitada. Par->
lamendi nõusolekul walitsus seletab, et katvat»

sctakse kinni pidada tänasest naelsterlingi kur
sist. mis on. 22,5 krooni. Taani riigipank on
lubanud selleks oma toetust.

Diskontoprotsent Soomes
alane
Helsingi, 31. jaan. Soome pank
alandas diskontaprotsenti 6K pealt 6 peale.
Baltimeri ühendati Walae
merega.
Uus laewatee nõukogude Wenes.
Eestulewaks laevasõidu hooajaks wal
mib nõukogude Wenes uus laewasõidu tee
Walgest merest Oneega järwe ja sealt edasi
Baltimerde Leningradi sadama kaudu.
Walge mere ja Oneega järwe ühendus
tee loomiseks töötasid wenelased juba Pike
mat aega. Ehitati uus kanalite süsteem.
Laewatee algab Sstoki sadamast Walgemere
ääres, mis ehitatakse suurimaks Põhjamere
sadamaks Wenes.
Uuel laewateel pandakse liikuma 10.500tonniline purjekate ja praamide laewastik,
10 mootorlaewa, «Karl Marxi" nimeline
reisijateaurik j.m.
Ameeüka soomlasi sõitis
Kaks esindajat läks seniste ülesõit
nute elujärge uurima.
Järjekorraline salk Ameerika punaseid
soomlasi sõitis teisipäewal üle Tallinna
Nõukogude Wenemaale. Soomlasi saabus
Tallinna kell 5 p. l. aurik „Kastelholmil" 14
inimest. Õhtuse rongiga sõideti Narwa
poole edasi.
Ameerika kommunistlike kalduwustega
soomlaste seas on loodud organisatsioon,
mille eesmärgiks mõtteosaliste asustamine
Nõukogude Wenemaale. Nüüd läbisõitnud
soomlastega oli kaasas kaks selle organisat
siooni esindajat, kes Wenemaal järele waa
tawad, kuidas on seni Ameerikast Wene
maale asunud soomlaste elujärg. Nähta
wasti wõtawad Ameerika soomlased Wene
maale asumist õige ettewaatlikult.
Soomes kartulid
mSdanewab.
Wäljawaateid Eesti kar
tulite ekspordiks.
Soomest saadud teadetel on seal taua
estwate soojade ilmade tagajärjel mitmel
pool kartulid hoiukohtades mädanema läi
nud. Edaspidi on karta «eel rohkem kartu
lite rikkiminekut. Helsingi suurmiiiijad wäi
dawad, et praegu olewat raske saada korra
liike kartuleid ükskõik missugusest maakon
naft. Peetakse wõimaliknks, et kewadel tar
midus wäliskartul! järgi tõuseb. Hinnad
ei ole senini eriliselt tõusnud, kuid kewade
poole wõib arwata ka hindade tõusu.
Põhsarand on iäiiwaba.
Wormsilased kasntaivad pnnweoks purje
kellusid.

Kchtnübalal oli Eesli pöhjaramdik alles läieSü

jvÄlvaba. AvnM Rarwa-Jõeinust »M teade, sl
reidile on Mlnud ajujääd.

Wüina-des oh täiesti tindil jää j-a saulckega

Pestakse ühendust hobustega. Lunremaba süü tõitu
mestaMe Wormsi saa-rsbt HaaipsaluHe puid purse
kßlwdega.

Riia lahes on säästud rasked. Läti suurem

jäälõlMje, „Christian Waildemm" saadab laemad
Riiast Irbeni wämani, kust allgab ivaba west.

Loodetaw ilm neljapäewal. 2. weebruarU:

dele 15. detsembri võlamaksu tasumiseks. Enne

Oössl kergeid munkliku sihiga, päc-val kõUx'maid edelapoolseid- kuuli, pibwes, kohati udu sa

amet oli Ameerikast tagasi ostnud kulda umbeS
5 miljoni naelsterling! väärtuses.

Asunduskoüti müügile määratud 48.000.
RM päewil selgusid pöllutööministeeriumi

riigimaade ametis andmed selle kohta, kui suur

arw käeSolewa aasta alguks asundustalusid Pä
riöomattduseks on kinnistatud. Nimelt oli sel.
loks ajakS 35.779 asundustalu pidajaile koha
oStu Paberid kütte antud ja kohad lõpulikult
omanikkude nimele kreposteeritud. Samal ajal

seisis kinnistnSosakondadeS paartuhat kohaoStu

toimetust ja metsaÄlemate juures Z 451 . akti.

1. jaanuariks s. a. ott kinnistus osakondadele esi-

lund, öösol Ida-EeStis koni IC kr. külma, pa<tval temperatuur tänasest kõrgem.

tatud 37354 ostulepingut. Reid armusid silmus
pidades. wõib öelda, et 1. MetfrrMcifö f. «, tft
ümmarguselt 41.600 asundustalu pärisomand».

seks müüdud. C-e »« umbes pool meie asun
duskohtade arwust. Esialgul -» müügile las.
tud umbeS 48.000 talu. Teif?d jittttuad Meel
rendile ja müüakse edaspidi.

Asundustalude müügi arenemise tahta mul.

mistatakse waba riigi walitsusele 10. tveebru äriks
pikem aruanne.

Armvpalmeld nmugiftdf massiliselt.
Ka Poliitilised tvangid on agaramad.
WaÜtsuset tuteb tä&i uxaadata 2500 (xaluxehitia.
Lähenema Vabariigi juubeli-aastapäewa puhul
on wanglatest Kakanud tulema mabariiai walitsu
sele armuandmtse-palweid otse massiliselt, rohkem,
kui kunagi warem, sest loodetakse, et 15. aastapäe

ma puhul walitsus on armuandmises wastutuleli
. lum. Seni on kohtu-siseministeeriumis registreeri

tud 2151 armupalmet, mis üle riigi wanglatest

Tähelepanu äratab & ka poliitilised mängid a«
hakanud elawamailt palwett» esitama, märgatawalt
rohkem, kui waremail aastail.

Wabariigi walitsus asub suuremal armul läbi»

waatama ja otsustama palmeid 15. meebrmmi

paiku.

Osa armupalweid aga ongi juba Otsustatud.

kokku tulnud. Umbes 200 palwet on moel regist
reerimata. Palwete sisseandmine aga jätkub. Nii
tvõib arwata, et armupalwete üldarw kaswab um

Armu auti umbes p«mrikümnele «ängile. Deist»
seas sai armu ka tuntud kommunistliue tegelane

bes 2500 peale.

mõistetud. Ta juba wabanes waaglajt.

Teppieh, kes oli kauemaks ajaks sunnitööle

Dalabier - prantsuse peaminister

oma kulla aluselt lahkunud rahaüksust hoida suure

sellest 95.559.999 dollarist, mis umkseti Ühendriiki

29. jaanuari Inglismaa pauk või Inglise vara

päcisomanduseks kinnitatud.

mise päewa kursist. See järsk langus näitab, et
Taani walitsusel on juba kujunenud wõima-tuks

* Wenemaale.

Jianammad mwiqxtz

41.0 W asundustalu

WälisministrLks imjfc Paul Boneour. Uus radikaalide
walitsus. Kas sotsialistid toetawad teda?
Pariis, 31. jaanuaril. Radikaalne rahwasaadik Edouard Daladier
moodustas täna õhtul uue walitsuse radikaalidest ja mõnede Väiksemate mõõdukate
rühmade esindajaist. See walitsus aga ilma sotsialistide toetuseta püsida ei wöi.
Peaminister Daladier jätab oma kätte ka sõjaministeeriumi juhtimise. Wälismi
nistriks jääb edasi Paul Boncour. Radikaalne senator Penancier on nime»
tatud kohtuministriks ja ministrite nõukogu abiesimeheks. Endine awalike tööde mi»
nister Georges Bonnet wõtab enda peale rahaministri rasked kohused. Tema lä
hemaks kaastööliseks saab eelarweminister Lamoureux. Kaubalaewandufe minist
riks saab Fro t* t üministriks Franeois Albert, õhuministriks Cot, kauban
dusministriks Serro, awalike tööde ministriks Paganon. Oma senistele
kohtadele jääwad mereminister Leyg u e s, haridusminister deMonzie ja asumaa
deminister Sarr a u t.
Uus walitsus esineb saadikutekojale reedel.

Eestimeelse linnawalitsnse
10 aastat teSittust ema cahutuse ees.
Kui wabadussõda lõppes, algas Petseris
äge wõitlus wenelaste-eestlaste wahel. Tol
ajal oli Petseri linnas üle 70 prots. wene
lasi. Nüüd, käesolewal aastal mälestatakse
kümnendamat aastapäewa eestlastest linna
walitsusele. missugune saawutus nõudis
palju energiat. Esimene eestlastest linna
pea oli hra Meomnttel, kes waliti nimeta
tud kohale 1923. aastal.
Märgitud rahwapropovtsioonis oli wõi
mulepääsemine linnaw oli kogus enamuse
saawutamine eestlastele täiesti wõimatu,
kuid wenelased tarwitasid oma «suurwõimu"
wägagi kurjasti, mis kutsus wälja ägeda
wõitluse. Eestlastele ei antud ehituskrunte,
neid ei wõetud linnawalitsnse teenistusse
j.n.e.. ning lõpuks tulid nad toime sellise
teoga, et kaitseministeeriumile
ei antud ehituskrunti kasarmute
ehitamiseks, waid korduwalt jäeti palwed
rahuldamata. Üks wolinikkudest deklaree
ris: «Meil Pole warem kasarmuid olnud ja
ei waja ka nüüd": nii luhtusid kaitseminis
teeriumi palwed. Mõeldi juba sundwõõ
randamisele j.n.e., kuid jäädi weel siiski ära
ootavale seisukohale mis tuleb?
Käputäis eestlasi ühinesid ühise frondi
na alla ja nii mindi ka
lima walimistele, ilma igasugu lootusteta.
Juhuslikult peatusid samal ajal Petseri
jaanias Walga soomusrongid. See tõi ele
wust asjasse, agaramad tegelased, eesotsas
hra Samuel Sommeriga astusid samme
soonmsrongi nieeskonna Petseri walimis
ringkonna nimestikku wõtmiseks. Wenela
sed aga sellest kuuldes pöörasid kaebusega
rahukogu poole. paludes soomusronglasi ni
mekirjast kustutada, mida aga ei sündinud,
kuna.rongide staap asus linna maa-alal, siis
kooti ka meeskond sinnakuulnwaks.

Nädal enne Valimisi lahkusid agu u.
musrongid Petserist, asudes manööwritor
ras Walga ligidusse, millega oli kõigest
kriips läbi tõmmakud. Lisaks tegid weel
wenelased nüüd kõwemini kihutustööd. Ha»
dast tuli wälja upitada, aga kuidas? 2B el
iiti saatkond, kes käis riigiwanema
juures korraldusi palumas soomusrongide
Petseri paigutamiseks, kuid see wastas, et
ei kuulu tema, waid kaitseministri ja diwii
siülema wõimupiirkonda. Saatkond pöör
dus nimetatute poole, ning tolleaegne di.
wiisiülem kindral Põder lubas olukorra sel
gitades kõigiti kaasa aidata, kuna wastasel
korral oleks riiwatud soomusronglaste wa
limisõigusi, sest seistes Petseri walimis
ringkonna nimestikus, ei saanud nad wali
da ka Walgas. Kindral Põder täitiski lu
badused, ning pärast kaitseministriga nõu
pidamist saabusidki rongid Valimiseelsel
päewal uuesti Petserisse. Esimestena olid
oma lendlehtedega kohal Wene sotsialistid,
kuid need toodi samasuguse pakina neile ta
gasi, saatekirjaks: „S arn a st sõnnikut
meie ei waja." See oli esimene hoop.
ja kui järgmisel päewal üle 500-hingeline
soomusronglaste pere oma hääled andis, oli
eestlaste ülekaal linnavolikogus saavutatud,
see oli 1923. aastal. Sellest saadik on ni
metatud ülekaal püsinud käesolewa aastani.
Nüüd on wenelased sellest ka ise aru saa
nud, et umbkeelsetel Venelastel pole Või
malusi linna juhtimiseks, sest ametlik keel
on ometigi riigi, mitte „wjene kjeel". kuigi
see praegugi weel ühes Potseris asuwas
omawalitsusasutuses ümberpöörduna on.
Wiimase kümne aasta jooksul on ehitatud
Petseri uuslinn, kus asuvad peamiselt eest
lased. Wenelased on kogunenud loana
linna.

Waraus raudteel.

leiti salajane kommunistlik kirjavahetus ja mit
mesuguseid dokumente. Muu feaS leiti Leedu
kommunistliku erakonna keskkomitee aruanne
Kominternile. Samuti saadi kätte Moskva ju

Sonda ja Kohtla jaamade mähet wa
rastati Piimarongi nr. 199 konduktoril JoHannes L o n gi l, kelle elukoht Tapal, wa
gunist ära kohwer toiduainete ja Pesuga.
Wargns toimus ajal, kui konduktor wiibis
ameti asjus rongi wiimases otsas. Kon
dnktori kahju 20 krooni. Waras selgklmataPirita jõe süwendamneks ei
leidu töölisi.
Esmaspäewal algasid Harju maawalit
snse korraldusel awalikkude tööde korras
Rae waltas Waida külla all Pirita jõe
süwendamise ja õgtvendamise tööd, kus
paari kuu jooksul tööd wõiNzad leida 200
töötur. Kohe tööde alguseks oli maawa
kitsuse poolt Tallinna tööbörsilt tellitud 100
tööliit, kes esmaspäewal töökohale pidid
sõitma-

ESmaspäeina hoinmikul ilmusid Harju
maawalitsnsse ai ruut 20 töötut, kes soowi
awaldasid iõoiümondamise töödele minna ja
kobale saadeti. Teisipäewal tl,li nendele
wiil lisaks 1S töölist.
Mosikwa kiisud Leedu kom
munistidele.
Kaun n s, 9l). joennaril. Leedu Politsei
arreteeris kiybnrtais inche, nimega Pricskcu, ja
Saksa riigi naiskodanik» Jungi. Nende jnnrest

hatused Leedu kommunistlikule erakonnale. NeiS
juhatustes antakse käsk alata energilist kihutus
tööd Leedu sõjaväes, tööliskonnas ja üliõpilaste

keskel. Peale muu leiti veel dokument, milleS
öeldakse, et rahvusvahelisel sõjavastasel kong
ressil Pariisis on otsustatud kokku kutsuda ka
Balti kommunistide sõjavastane konverents.

Niisuguse konverentsi kokkukutsumiseks kästakse
alata eeltöid.

Rakwere »Ju«atiewi lossi"
süütaja
mõisteti 4 aastaks sunnitööle.
Teisipäewal, 31. jaanuaril hargnes %'
armuromaani ivnmane waatus RakiverePaide rahukogu ees- Elwine Asberg süü
tas möödunud aastal 6. okt. Rakweres LiiNia uulitsal n- n. „Jgnatjewi lossi", milles
elasid Seppenid, et maksta kätte Woldemar
Seppenile, kes oli temaga intiimwahekor
ras, kuid neiu rasedaks jäämisel ütles kosi
misest ära. Kohtus oli A. juba üheS lap
sega. Süütamist ta ei salanud ja kohus
mõistis E. Asbergi neljaks aastaks sunni
tööle ja otsustas kaebealuse enda Palwel tst
paigutada kohe wanglasfe, sest tal poletval
iibes lapsega kuhugile minna-

«Kiiruta Teatafa"«

4.
Altrimtrme mees seikles
Koeru õllepoes.
Naised istusid sules, taskust kadus raha.
Mvinurmest pärit Madis Kleeband
sai J.-Jacmi laadal kokku oma tädipoja M.
Andersonig a, kes elab Piibe as. Ühes
kodu poole sõites aStusid mehed sisse Koeru
õllepoodi soojendama. Sisse minnes luge
nud Kleeband Andersoni abiga oma raha
üle ja pannud 265 krooni ajalehepaberisse
mässitult westi põuetasku, kuna osa lahtist
raha pannud rahakotiga pintsakutaskusse.
Lastud siis wiinakauplusest wiina tuua ja
joodud wiina ja õlut, kuni „sarwed soojad".
Osa wõtnud pummeldamisest ka õllepoe
naisteenija, kes istunud Kleebandi põlwel
ja suudelnud wiimast. Olles wäsinud, mindi
üles tuppa, kuhu tulid ka naised. Klee
band jäi peagi magama. Hiljem ajas üks
naistest mehed üles ja need sõitsid Ander
soni tallu. Seal kätt taskusse Pistes, leidis
.üll eband, et peenraha kott on pandud talle
westi põuetaskusse, kuna Paberraha pakk
kadunud. 8 kümnekroonilist oli pandud
peenraha kotti ja 185 kr. ära warastatud.
K. teatas loost politseile. Algul süüdistas
oma tädipoega Marguses. Juurdlusel aga
selgus, et rahawarast tuleb otsida Kooru
õllopoest. Osa raha saadi läbiotsimisel
kätte.

Ambla kroonikat.
Spordiringi peakoosolekult. Ambla spordi
cingi aastakoosolekut peeti 29. jaan. 1932. a.
aruanne 271,02 kr. ja 1983. a. eelarve 416,05
kr. suuruses wõeti vastu. Suurema väljami
neku eemrwe kiilude osas uwodustab raskejõus

tikuks määratud 100 tr., mis kõigi liigete poolt
heakskiitmist ei leidnud. Uuteks juhatusliigeteks

valiti J. Kuulmata (end.) ja E. Norman,
rew.-kom. liigeteks R. Adof, H. Paggi ja W.
Klask. Juhatuse ettepanekul waliti ka 6-liikme
line spordiringi kohus, kes wõimalikke omawa
helisi arusaamatusi ja tüliküsimusi lahendaks.

Ekraveliidu koosolekule otsustati esitajaid mitte

saata. Leiti, et tuleks enam tähelepanu pöö
rata mitmekülgsele tegevusele; lähemal ajal tu
leksid pidamisele raskejõustiku kursused, ka soo

witi liigete poolt malewõistluste korraldamist.
Lõpuks otsustati astuda talispordi liidu liik

Vara lahkus meie keskelt unustamata abikaasa, kallis isa ja armas poeg

Jakob Johannes Jaagu p. Tischler

Sündinud 9. mail 1894. a. Surnud 1. veebruaril 1933. a.
jm-».». V.l U™™, LI., abikaasa, väetima tütrekese lo ema.
Mülestus Sinust ja armastus ei kuytu lial. Matmine Järva Jaanfs 11. veebruaril s. a kell S P

Põllumeeste seltsi tegewus elustub.
Järwa-Jaani põllumeeste seltsi tegewus,
mis mõnda aastat õige kitsapiiriline olnud, tõotab nüüd jälle elawnedaSeltsil on rida suuremaid kawatsust teok
sil. Suwel taheiakse i irraldada JärwaJaanis näitust. Näitus on mõeldud kohali
kuna ,kuid arwatawast: kujuneb ta suurema
ulatusliseks, mida oletada lubab J.-Jaanis
1931. a. peetud maakondlik näitus. Seltsil
on kawatsusel lähemal ajal ka mitmete kur
süste korraldamine, samuti ka muude alga
tuste teostamineHiljuti Peetud Peakoosolekul waliti seltsi
juhawsse Ewald Steinberg, Männik, Lepp,
Grau ja Koeru—J Jaani maatul. konsul
H. Kleemeier.
J--Jaani põllumeeste selts on wanemaid
põllumeeste organisatsioone Järwamaal, asu
tatud 1902. a. Seltsi tegewuses esimestel

meks ja peeti soovitavaks jalgpalli esiwõistluste

tsüklis üle minna Kesk-Eesti ringkonnast ida
ringkonda. üldse mõöduS koosolek täiesti asja
likus waimus, kestes üle 2 tunni.
Hing-pongi võistlused lõppesid. Neil päe
wil lõppesid Ambla spordiringi omavahelised
ping-pongi võistlused. Esikoha omandas 14
võistlejast E. Bötker, saavutades 13 võitu;
teiseks tuli E. Karuauk 11 võidu, 2 kaotusega:
kolmandaks W. Neudorf lv võidu, 8 kaotusega.
Pühapäeval peeti suusavõistlnsi 5 võistleja
osavõtul. 5 klin. sõidus noortele tuli esimeseks
H. Kirstein, tagajärjega 24.39; 2) E. Berend
fen, aeg 26.39. 10 klm. üldklasfile võitis A.
Kask võrdlemisi hea ajaga 46 min. 40 sek.;
L) A. Jakobson. 49.31; 8) Kirskov, 69.53.
Elav osavõtt kafitõökursustest. Praegu kes

tavad naiskodukaitse korraldusel käsitöö- ja juu
relõikuskucsused maanaiste keskseltsi instr. Wei

debaumi juhatusel. Osavõtjaid on võrdlemisi
rohkesti, arvult ligi 30.
Weekomisjoui koosolekult.
Maa-weekomisjoni koosolekut peeti 30.
jaan. maavalitsuses.
Seinapalu-Mündi weeühingu protokoll
nr. 6 kinnitati, peale otsuse juhatusele palga
määramise asjus. Nõmmeküla-Wäätsa tvee.
Lyingu protokollid ei leidnud kinnitamist
maapanga laenu jagamise ja O. Ehrenwerti
liikme kohustusest wabastamise osas. AbajaMerja weeühingu protokoll nr. 1 kinnitati.
Wahastu weeühingu asutajate T. Laubi j. t.
palwel anti ühingu asutamiseks luba. Al
liku walla mehele H. Kuusklepile anti uus
tähtaeg kaebuse esitamiseks. K. protsessid
teana poolt kraawile tehtud paisu pärast,
mida teda kohustati maha Võtma. Asi on
ulatanud riigikohtuni.

aastatel oli esiplaanil põllumajandusliku sel
gitustöö tegemine. Kuna tol ajal meie Põl
lumajanduses wiljahmdade langemise pärast
kriis tekkinud, sai seltsi esimeseks tegewus.
ülesandeks kihutustöö tegemine karjakaswa
tuse arendamsteks. Suursündmuseks kuju
nefid 1993 o- Peetud esnrakordsed põlluma
janduse kursused. Settsist läks wälja ta al
gatus kohalike ühistegeliste asutuste raja
mi seks. Nii asutati 1919 -a. tarwitajate
ühing, 1911. a- piimaühing. Üldiselt suutis
põllumeeste selts aastate wältel Paljugi kor
da saata.
Wõck loota, et seltsi tegewus ka Praegu
sel ajal hoogsaks kujuneb. See on muidugi
ainult siis wõimalik, kui seltsi ümber koon
dub arwukas liigete Pere, et ühiselt saawu
tada kangeleulatawamaid ja paremaid sihte.

JMÜ tahab uut caudteed.
Põltsamaalt ehitatagu raudtee Wõhma asemel Türile.
Türil on jälle suured asjad käimas. mõtet Wõhma uu.t -sõlme luua. Raudtee
Seekord on mängus uus raudtee. Tea wäljaehitami-sel Türile oleks selle eksplua
iawasti pani Abja-Walga raudtee ehitamise tatsioon tasuwam. Ka strateegiliselt on õi
päevakorda kerkimine liikuma Põltsamaa, gem raudtee Türile ehitada. Nõupidamisel
kus hakati samme astuma ka omale raudtee waliti komisjon, kes peab hakkama täie
saamist Jõgewa-Põltsamaa-Wõ hma booga raudtee küsimust liigutama. Komis
raudtee näol. Nüüd nähti Türil, et paras joni waliti J. Lagge, J. Pertmann, P. Jü
sekka lüüa, ja asuti ka plaane sepitsema. risson, A. Narnsberg, R. W% Mkkelsaar,
Leiti, et raudtee peaks ehitatama Põltsa dr. Wöhrrnann, J. Rõigas, M. Rõuk, El
maalt hoopis Türile.
bing. Komisjonile anti aega 11) päewa.
Asja igakülgseks kaalumiseks kutsuti kok. Selle aja jooksul tuleb esineda wastawate
ku nõupidamine, kus uue raudtee küsimust sammudega wabariigi walitsuse ees.
päris tõsiselt kaaluti. Mõttevahetus keer
Waewalt aga kogu sellel raudtee ~ertew
les selle ümber, et millised need trumbid õttel" mingit tagajärgi! on. Põltsamaa
oleks, mis Wõhma uuest raudteest ilma jä raudtee ehitamiseks pole üldse wäljawaateid
taks ja selle Türile välja tooks. Lõpuks sugugi. Omal ajal, kui sellest juttu oli,
leiti Türil Wõhma ees järgmisi paremusi: otsustati raudtee ehitada siiski PSttsamaatt
Türil on juba vaudteesõlm, sellepärast pole Wõhma, ja mitte Türile.
Vatde teateid.

Weeühing alqab teaewust. waatamata suurele wastu
seisule. Jõe süwendamist sa Peakraawide kaewamitt
zz ilm. ulatuses.
Wahastus on mõnda aega päenmkorral
vii md wooU)illgu asutami>ne. Algul nõud
siid wastiawlÄ» eeltööd pikemat aegu. Kui
nendega malmis saadi, töbkis uus la kiskus

weeühingu asutamine leidis ootamatu suurt
wastuseisu. Asi ulatas mitu korda Järwa
mau-weekomissoni. Wiimasel weekomisjoni
koosolMvl otsustati weeühingu asutamiseks
siiski luba anda, sellele waatamata, et suur
osa weeühingu piirkonda kunlmoaid Põllu
mehi weeühingust kuuldagi ei taha. Ena
mus, on -aiga weeühingu asutamise poolt ja
seepärast ka komisjon mastawa otsuse tegi.
jKomissoniil on õigus seaduse järele wee
ühingu tegutsemiseks tuba anda juba siis,
kui seda nõuab üks kolmandik weeühingu lii
gckest.

Wõib.aga avwata, et Wahastus weeüh-in
gug>a tood sugugi libedalt oi lähe, sest was
tuolisad ilubawad tugewat opositsiooni 'teha.
Projekti järele on Wahastus ettenähtud
laiantatuslised maaparanduse tööd, mis haa-

184. Peale seife oli iqapäewaseid külastajaid

leffmiiieü väewas 50.

Oleng rahwamajas.
Eelofewal pühapaewal korraldatakse rahwa

nmjas rahtvamaja komitee liikmetele ja tegelas
perele ühine koostviibimine.

Koerus

Saadaval alati maitsevad
hommiku-, lõuna, ia Õh G Potmanni kaupluses
mttfiakse Tea
tusöögid. Kohv ja tee.
taja4'
üksiknumbreid,
Lootes lahket külastamist
võetakse
vastu tellimisi
austusega Vold. Laube.
ja kuulutusi.
6. veebruaril 1933. a, algab Türil

Müüa täiesti koreas ja hea"
de hoonetega väiksem
vana talukoht.
Järvamaa! Esna va!., Am
muta kulas. Kaupa tehakse
kohapeal R. Valting. KirJ.
aadres: Järva- kaan!» Ammu
ta postkast R. Valting.
Soovin oata

Veebruari rahukogu istangud.
KäesolÄwa kuu keskpaigas on Paide

antojnhtide korsns.
metsaga ehk kuusemetsa tük
õpetus teoreetiline ja praktiline vastab 1 ja ki 7—B tiinulist. Teated saate
Türi, pk. 36.
3 liigi jõuvankrite juhtimise loa saamiseks. Lühe
Vana
maid teateid saab kursuste kohta Türilt, Jaama
uul. nr. 9. Telefon 49 hra. Joh. Pahk'ilt.
Metsaeksport kontor

MM

Abielu mõttes soovivad
kiirelt
Ostame piiramata arvul
tutiDuneda
suurus 16 tiinu . Esna vallas.
1. ja 2. sordi
neiu, ning noormees, kel ema Teateid saab selle lehe talit
elatanud ja tarvis perenaist
Soovitav päevapilt ja lühike
Kautsjoni võimelist vastu
eluloo kirjeldus. Varandus po tavat
le tähtis. Nõutav vanadus 20müüjannat
30 «. Kirjutada kuni 18 veeb
ruarini. Koeru, Veberi kaup
lus, Elvi 26 a. ja Arvi 29 a. vajab kobe toiduainete kaup
lus „Majandus*' Esnas, oma
abi kauplusele Peetri kiriku
Teatan
lugupeetavaile
raa
feohemaksetava raha eest. diotarvitajaile, et
juures.
Paides saab teateid esit.
Kolm noort perepoega, kind
täidan
Lepikult, Uus tän. 30
la varandusega
tutvuksid
MMM
kenade, tõsiste neidudega, va

Teen ka igasuguseid raadio
trrutwidelc ja flksikutele an vastuvõtjate parandustöid.
takse Paides, Tallinna ttn. 27
A. Lamster
Sa üürile anda üka taba.
Paides, Tallinna uni. nr. 13
mas E. Leihberg.

nadus 17 —25 a. Päevapilt
. nõuetav. Flirtijaid palume
mitte tülitada. Kirjad: Anna
ag., pk. 2. H Hallik, O. Raud
ja V. Larsen.

puhasbamissle endised psa>kva>aiwvd, mis uut

mist unud ju kinnikasmanud. KaewaMkse
La uus koaaw, mis ulatab Triigi malda. Jõe
süwsndamine ning pea- ja harukvaawid
nõuaw-ad Lööd kdkku .Ä Äm. pikkuselt.
Eelarive järele lähemad tööd maksuta
4 miljonit senti. Kuna nüüd aga töö hin
nad od-akvamad, saadakse mähe m a summaga

hakkama. Ka wõib attnestada riMM Loe
tusega.

Tööd on niiwõrd laialdased, et nende
ilabiwiimilseks mõrb kuluda mi>w -aastat. Kui
aga ühe korva nad teostatud, omab soode ja
vabade kanmntsias olen? Wahastu sootuks
teise ilme.
Woeühi-ngu liikmeid kogub ülle saja, n«t
dest 'Kolmekümne ümber Haujumwailit

Rahw<»raamatukosu selts pühitses 20-ndat aastapäewa.
28. jaan. pühitses Lõõla rahwaraainatukogu
pealsed sündmused häwitasid kogutud kajutal:
selts oma 20. aastapäewa. Aastapäewa pidus waärtuse.
Uut hoogu sai seltsi tegetvuS iseseislvuje Päe
tufed ei olnud eriti suurejoonelised, kuid hästi
walitud eeskawa jättis osawõtjaile parimad wil. Tegetvusse astu? noorem gelleratsiosn.
muljed. Rohkearwulisi terwitusi öeldi suusõna Korraldati igasuguseid kursusi, nagu pölluumjun
liselt, eesotsas rkl. Tobroga, ja saadeti kirja- duslikke, näite j.n.e. Seltsi tegewus waba
Mult.
haridustöös kaswas iga aastaga. 1931. a. asu
1912. a. tekkis kohapeal agaramatel tege tati sümfoonia orkester. Kogu aeg on raskusi
lastel mõte asutada laulukoori ja raamatukogu.
sünnitanud ruumide küsimus, olgugi et kool.
Wana-aasta õhtul anti esimest korda raamatuid
eesotsas juhatajaga on haruldaselt wastutulelik
lugemiseks wälja, millised olid annewste näol olnud. Praegu selts töötab järgmiste osakon
kokku kogutud. 26. jaan. 1913. a. peeti efimene

lauluproow. Et tolleaegsed walitsusewõimud

seltsi registreerimiseks raskust tegid, siis regist

reeritt Eestt noorsoo kaswawse seltsi Kirna osa
konnana, millise nime all tegutseti kuni okupat
siooni ajani. Nüüd wõidi ka raamatukogu re
gistreerida, mis seni oli registreerimata. Seltsi
tegewus arenes peamiselt kahes suunas: õpiti
näidendeid ja laulu. Korraldati rohkearwuliselt
pidusid kohalike talude ruumes. Tekkis isegi
ja isegi wastatv maa-ala oli olemas, kuid wahe-

dadega: raamatukogu, laulukoor, orkester, naite

osakond, spordiosakond ja õpiring. Eriti tvõiks
mainida raamatukogu, laulukoori ja orkestrit.
Kaks wiimast näitasid aastapäewälgi, et on teh
tud tööd ja töö on annud tulemusi.
Selts on tväga lähedases kontaktis naaber
organisatsioonidega. Jääb tvaid soowida. et
Lööla rahtvaraamatukogu selts, dii aateline

koondis, oma seniseid ülesandeid ja traditsioone

wabaharidustöö alal täidaks ja et tema tvalit
seks üksmeel, siis wõidakse kindlasti 39. aasta
päewa oma ruumes pühitseda. —x—

kogu 1. astme iStanqud.
UisMonli wa-lmib.

Juba ligi paar nädalat Võib Tallinna uul.
äärsel heinamaal, seal, -kus ühisgümnaasiumi
noorsooliidu spordiosal. uHuwäli iga aasta on
olnud, näha askeldamas keskwoli õpilasi. Noo

gitakse jäält lund, ehitataikse mingisugust putkat,
aetakse e-lektriwalgustuse jaoks poste püsti jne.

Vinna askelduspaigale kawatsetakse tänatvugi
uisuwäli lahti lüüa. Olekski, wõib olla, olnud
juba uisuwäljal kuulda orkestri mürtsumisi, kui
mitte .poleks esinenud takistusena ilmataadi tn
jukus. kes kord teeb lõtva külma, et pole «Võima

lik -inimesel Sieti uksest õuegi minna, liiati siis
weel ..iritsutama". Teinekord, nüüd küll juba
pistina-ajälffM, langetab, õieti -tõstab, tempera
tuuri parajasti null punktmi ja isegi üle selle
weel. Sula tõttu pole olnudki weel Võimalik

seada sisse elektriwalgustust, sest estktriwoolu

juhede postid pole küllalt Mvasti kinni külma
nud, et laseksid seda elukardotawat tööd, nagu

0n seda posti otsa ronimine, ette wõtta ja wal
gustust sisse Ja mis sa ikka pimedas
jääl teed kui isegi kuud ei ole! Ka ei ole tvõi
-MÄÄ liig mäheist külma tõttu jääd parandada.
Kuid Viimaks Gpeb ka noorsooliitlaste palju
kannatanud kannatus ja otsustatakse, et kui tae

wataat ei luba kasutada kõiki tsiwi li satsiooni
anugawusi, siis aetakse Mi ka lihtsamate abi
nõudega, kas ttröt petrooleumi laterna ja küün
la Valgusega, ja lüüakse siiski uisuwäljal or

kkester mürtsuma, mis omakorda rahwa uisuta

talukohta

vawad Logu walda ja ulatMvad ka Havju
maale. Süwsndam isele kuulub WÄhaNu
jõe ülemjoofs, Erjamaa tallust kuni Harju
maale Kuimiotsa malda. Pvalle Me tuilomad

£dõla ptõupüew.

seltsimaja asutamine päewakorrale, koguti raha
RahwamojiaS iAis 39.212 inimest.
Kokkutvõtte järele käis rahwamajas 1982. a.
39.212 inimest. Sellest koosofeikufel ja aktustel
8998, pidudel 3796, kontsertides 6328. kursustel

Ostan kuivi
Paide ndõritehas
Uuesti avatud
rukkeid, otri
ostab kõva kiuga murtud (ma
peale põhjalikku remonti
siudatud)
ia nisu.
Paides, Pikal uu!. „Iva"
0.
Simsoni
veski. Paides.
linu.
ruumides
ÄMM

WahaStu kuiwakS.

Zättva Liaanis tuleb näitus.

ma ja taniisima meelitab.
Võimlemist pidu tulemas.
Sp. ..Jävwapoegade" korraldusel on 12. skp.

rahwa-majas tvõimlemise pidu, mille katva suu
dab palju pakkuda. Gttewalmistused Peo wastu
on kestnud mõnda aega.

Kogudus korraldab loterii.
-Paide Püha-Risti koguduse poolt korralda

tofffc uue oreli heaks loterii.

TööStuSkool hakkab wõimlema.

Möödunud sügisel kaotati -üle riigi tööstus
koolides ivõim-lennse tunnid. Kuna aga wõim

lemine kaswawale noorsoole tarwilik. astus too.

lijuhataja wastawaid samnw, mis nüüd kooli
kuratooriumi wastutnlekul tulemusi annud.
Igal klassil on esialgu nädalas üls tund wõim
lemist. wõilnlemise õpetaja Kallase juhatusel.
Salapiira-fed trikid kodanike klubis.

Tuletõrje ühing korraldab tnlewal pühapäe
wail kodanike klubis peo, kuS tuulutuste järele
esinewad fakiir mister De Adolfi ja mister
Miting, tehes igasuguseid salapäraseid trikke.

Noh. Publikul lõbu palju...

Ping-pongi wõistlused keskkoolis.

29. saan. korraldas ühiSgümnansinmi noor
sooliidu sipordiosakond ping-pongi wõistlused'
ühisgümnaasiumi ja saksa eragümnaasiumi
meeskondade wahel. Meeskondade wahsline
wõistlus lõppes wiigiga: mõlemad ineeskonnad
saawutasid ühewõrra 3 punkti, llhisgümnaa
ftimti meeskonda kuulusid: Mrwits, Rõ
mashewshkh, Treu, Warblane, Wels ja Wärt
man ja saksa giimn. meeskonda: Johannson,
Pape, Palial. Ptschelin. Tarkman ja WietzRiemer.

A,»H. .llhiselu" ttüllx TaMmms,

Jiinqi iim&et Jätmamaa
Salapiiritus Tapat wallutamas. Wii
masel ajal on Dapal ja ümbruses tuntawa-lt
tõusnud salapiirituse müük. Salapiirituse
müügikohtade leidmiseks wõtab politsei sa
geli läbiotsimisi ette, kuid see ei näi kohuta
wat. Salapiiritusele tugewaks konkurendiks
on ka kodune Puskar, mille hind tuntawalt
odawam kui wälispiiritusel.
Paide maatulunduse nõukogu koosolek
kutsutakse kokku 21. weebruariks.
Nõudis ühisust käest teist korda. Wrchastu Val

las eiutstw Pauliine Allmann tõstis Paide jsk.
rahukohtuniku ees nõudmise 16b kr. pärast Wa-has

lu masinatarwitajate ühisust wastu. Nõude töeS
tustks esitas Allmann kohtust 100 kr. ühtsuse allkir

ja 1926. aastast. Selle allkirja järgi «Ui Allmann
raha laenanud ja pidi 12% aastas saama. Asja

rutus-seadega. Habet ja juukseid kannab ta patsis

ja hoiab neid nagu elugi. Ta on Püha mees. Pii
vel olewat kolmel korral läbi loetud. Külakorda
taies kuulutab wälkuwail terashall silmadega püha
kirja ja igawest põrgutuld oma naerjatle.
Kord tevwe sepiku söömise järele koju minnes

kukkunud traawi. Pidades pärmi süüdlaseks, loo

bus sellest päewast sepiku söömisest. Endale on ta
kuhjanud terwe hulga mitmesuguseid aunimesid,

mis igal surelikul wõimata saada. End nimetab
ta prohvetiks, piiskopiks, Eestimaa presidendiks jne.
ning lõpetab, Kõrgomäe keiser ja Waali walla jant.

Simmanid moodi. Ka rammalased ei taba re«
feraatõhtute korraldustes ümbvüsest maba zääda,
kuicfi on omapärased erinewüsed. Kord et lase „sõ
jakad naised" meessugu kuulama, teinekord püü
takse wäljaspoott Rammat kuulajaskonda eriliste
«komplimentidega" üllatada. Näib, et rammalane
mõistab kõneõhtu- kui sellase all ainult oma küla

arutamisel kohtus selgus aga, et nõutud summa on
Allmanni sooroll osatähtede kuluks arwwtud ja et

inimeste arwel kriitikat teha, mida wäljaschoott
küla piire ärgu kuulama tuldagu. Ka alayinna

esitatud allkiri kuulus tagasiandmisele. Neil põh
justel tunnistas kohus nõudmist teistkordseks ja
asjale anti uus kaik.

dustes, kus asjahmvilifi loodetakse kokku meeli

Prohwet Silmsis, Silmsis elab üksiklasena
metsas Viletsas saunahütis keegi mees. Ainult
suurivee ajul, sügisel ja kewadel loobub prohwet"

onta elukohast. Wett ta kardab. Oma poolel elu

ajal post ta ihu weega kokkupuuteid teinud. „Ta
saküijatest" puhastab ta enda riideid Vastawa au-
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Loomarawila Järwa-Jaani.
Järwa-Jaanis mõeldakse loomarcrwUa
ehitamisele. Põllumeeste selts määvas sel»
leks omalt poolt -wäikese toetuse.
Türi tüütud metsatööle.
Teisipäeval läks Türilt 53 töötut Kaba
la metsk. metsatöödele. Kraamiweoks pal
kas linnawalitsus 4 hobusemeest, kes toime
tasid- meeste kraami kohale.
Kodumajanduse väew Tam«
miku-Kaareweres.
Möödunud pühapäelval peeti TammikuKaarvwere perenaiste seltsi korraldusel kö
dumajanduse päewa. Päew algas jumala
teenistusega, mida pidas Ambla kog. õp.
J. Willberg. Peale jumalateenistust mahe
tati mõtteid pühapäevakooli asutamise üle.
Otsustati pühapäewakool käima panna. Ju
ohatajaks jääb prl. Aasberg.
Kooswiibimiiel maitsekalt kaetud lauda
des kõnelesid rkl. A. Tobro ja Ambla jsk.
maotul, konsulent Leben.
Paewast osawõtt oli rohke ja see jättis
kõigile paremaid muljeid.

takse enda tvõimeid edaspidiste referaatide kõrval

tada n. n. ,/hmviõhtule" samas järgnema simmani

korraldusega tõstes seega wnmast esiplaanile,.
milleks wastaw resolutsioon hiljutisel ..omapärasel"

waielusõhtul koosolijate poolt wastu wõeti.
Ka omapärasus, millega püütakse arendada
Rammal «vabaharidustööd.

—Ms kuulajaist.—
Kari»» noored koos. 29. saan. pidas ÜENÜ osa
kond peakoosolekut. Surma läbi lahkunud osak. lii

get Hans Marmeit mälestati püstitõusmisega.

Eelavwe wõeti juhatuse poolt koostatud kujul «vas
tu, samuti sa aruanne möödunud aasta tegewusest.
Tomrkondade tegewuSte üiewaadete andmisel selgus,

et kõtk on wõimaluste piirides püüdnud tegutseda,

kuigi mõne wäljenduSwiis süü teiste peale wee
retamine soowida sättis.
Juhatusse waliti A. Albvr, «. WähkjaS, E.
Marmel, G. Bolkja R. Kelgo. Rewisjoni komis
tvttl A. Lohman, P. Tamberg ja prl. Fvmmnan.
Esttmva logu saadikuks A. Alber ja kand. E. Mar
mct. Raantatukogu hoidjaks jäi R. Lank.
. Tulvtvikus toodetakse liikmeskonna suurenemist,

mis kõigiti wõimaldab edukamat tegutsemist. Ka
otsustati maksustada raamatulugejad, kes liikmed

ei ole. Samuti pöörati enam tähelepanu liikmete
enesearendamise koosolekuile.

««titt lartttlootifc d« fisse. Alliku haridus"
seltft laulukoori tegowus jäi soiku möödunud su
west ja oli seda siiamaale. Wahel katsuti laulu

proowe pidada, kuid siis puudusid kas lauljad ebk

Me koorijuht. Gt laul Allikul igawesti et wat.

ttls, kutsus seltsi juhatus koorijuhiks Retla kooUju

hataza A. Wäh,. Möödunud pühapäewal peetigi
uue koortluht juhatusel iauluharjutust. Wõib arjalad alla wõtab.
Wmgusitz LvhtseS. Miina Troskalt «varastati

lukustamata kuumst heinamaalt 81 kr. «väärtuses

yeluu. G. Aoamsonilt lukustamata laudast 13

