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Xugew maatoäriti kortforniosi.

kinnitati.
14 maamäemat üksteise iäeete hõlmasid suema ia
hukatust. Mecekaueoct £OH# ükach eusudes, 500 suema'
ohmcit §a 1000 haamatut. Rannikul 5000 maia
haminenud. JCa £ossd*tq.eiesis hämitus suue
3000 haamatut.
Los Angeles (Kattsornias), IV.
märtsil. Täna kell 11M (kohalik aeg) tunti
siin tugewat maawärisemist. Pooleteise
tunni jooksul maawärisemine kordus 6 kor
ba. Tugomaid tõukeid oli tunda ka naaber
linnades. Maawärisemise keskkoht arwati
olewat Lõng Beachis. Selle linna
ärikwartaal on hämitatud. Los Ange
lesis ja naaberlinnades puhkesid tulekah
jud. Jnimohmrite arm arwatakse olewat
«äga sum. Politsei hinnangu järgi Los
Angelesis üksi on umbes 1500 hamvatut.
Juba poole tunni jooksul pärast maawäriseMise algust toodi Los Angelefi hospidalites
se 106 haawatut.
Los Angeles, 11. märtsil. Kuni
keskööni oli Lõuna-Kalifornias konstateeri
wd wähemalt 8 rasket maamärinat. ühen
duste katkemise pärast ei saa ohmrite armu
ja kahju suurust meel kindlaks teha. Kõnel
dakse umbes 500 surmasaanust ja 3000 haa
matust. Ainult raudkonstruWooniga »na-

jad on jäänud terwoks. Maawärisemise piir
konda saadetakse madruseid ja arste abi and
ma.

Los Angeles, 11. märtsil. Eilne
maamärisemine oli kõige tugewam, mis Ka
liforniat kunagi Vapustanud. See maa
märisemine on külmanud surma ja hämi
tust. üksikuid maamärinaid on olnud ter
melt 14, mis üksteisele järgnesid. Kõige
tugewam tõuge oli kell 21.19 (kohalik aeg).
Iga maawärin koosnes mitmest tõukest.
Iseäranis tugew oli maamärin Long
Beachis, kus on rohkem surmaohmreid
kui mujal. Seal on palju maju kokku ma
risenud. Kõik uulitsad on kaetud rusudega.
Ka Comptonis on HLwituS suur. Los An
gelesist saadetakse rutuliselt kõik haama
arstid ja ambulantsid Long Beachi ja Comp
toni. On oodata hädakorra Väljakuuluta
mist. Sõjalaemad, mis seisid San Pedro
ees, said hilja õhtul käsu sõita Long Beachi,
kuhu neid oodati täna hommikul. SiiS on

abiandmiseks umbes 25.000 madrust käsu
tada. Ka Sau Franciscost saadetakse sõja
mägesid.

San Diegos püüti kinni raadiogramm
Long Beachist. Selles sõnumis öeldakse, et
kogu rand olewat leekides. Umbes 50.000
maja olewat häwitamd wõi purustatud.
Long Beachi uulitsail on isegi automobiilid
maetud rusude alla. Politsei uuemate and
mete järgi Long Beachis olewat umbes 500
surmaohwrit. Telesoniühendused Long
Beachiga on katkenud.
Maawärisemise ala haarab umbes 0000
ruutmiili. See ala ou tuntud oma perioo
diliste maawärinate poolest. Peaaegu iga
7 5 aasta tagant sünnib stin suurem maaVärisemine. Wiimane suur maawärisemine
oli siin 1857. aastal.
Los Angeles, 11. märtsil. Long
Beachis kuulutati wälja piira mi skord.
Linnas on 10.009 meresõdurit korda pida
mas. Elanikud asuwad lahtise taewa all
waremete keskel. Los Angelesi haig
lad on täis haawatmd. Kõigi jaoks ei
jätku ruumi. Haawatmd on seni teada
Long Beachis 1000 ja Los Angelesis 3000.
Teistest linnadest on juba teada 41 surma
ohwrit.
Pusadena seismograafi näitamise järgi
maawärina keskkoht peab asuma ookeanil,

umbes Newporti ranna kohal.
Los Angeles, 11. märtsil Maaivärtse.
m ist st teatataGe järgmisi ütsikasju: Tõulked

läksid põhjast IvunaSse ja kestsid mitu minutit.

Kõik majad wappusid. Lo s Angelesi laiad
uulitsad olid korraga täis rususid. Dvanmri
liiAemine pandi kohe seisma. Inimesed tor
masid paanikas majadest. Paljudes kohtades
kustus elektriwalgustus. Aknad Pal
ju inimesi jäi kokkuwarisewate majade alla.
Ka Ho lliw oodis maawävisemine sünni
tas kahju. Filmiateljeedes kvohftv tvarises sein

telt. Filmitöölised jooksid uulitsale. Ringheä'
lingu kaudu saadeti wälja appikutsed.

Long Beachist paistawad suured tuleku
mad. Automobittstid, kes tulid Long Beachist,
jntustawad, et nad on näinud seal palju sur
nuid uulitsail lamamas
San Pedros olewat osa Pados Bevde
kinku koKu warisenud. Sealt tõusis suur tall
mnpilw. Professor Einstein oli just ivälju

Jius OH pcoua 3toooec?
New-Uork, 11. märtsil. Proua Hoo

ve r, endise presidendi abikaasa, wiibib praegu

Los Angelesis. Endine president on seni taga
järjetult püüdnud saada telefoniühendust abi
kaasaga. Hoover on wäga rahutu oma naise
saatuse pärast.

Washington, 11. märtsil. President

Roosevelt tegi korraldusi Kalifornia maatvärise

inise ohwritele rutuliseks abiandmiseks riigi
poolt. Maawägi ja merewägi saadetakse osa
wõtma päästetöist.

kaitseministeeriumi eelarwe wõeü masin.

Peale selle kinnitati ekspordi soodustamise
erifondi eelarwe 3.450.000 kr. suuruse» smn
mas. Kogu summa, miS tuled sisse waluuta
maksustamisest, läheb eksportpreemiatekS.

Makswa korra kaitset
köwendatakse.
Ajakirjanduse ja koosole
kute wabadus piiramisel.
Kuna mõned Poliitilised voolud oma
koosolekutel ja lehtedes o« asunud makswa
demokraatliku riigikorra vastu kihutustööd
tegema, siis ei või riigiwõim enam uks
kõikseks Pealtvaatajaks jääda. Kohtu, ja
siseminister teatas viimasel eelarvekomis
jonj koosolekul riigikogule, et temal ou
väljatöötamisel seaduse kavad, milledega
keelatakse ära maksva riigikorra vastaue
ässitustöä nii lehtedes kui ka koosolekutel.
Kuuldavasti kavatsetavat suuremate raha
trahvidega karistama hakata ka neid aja
lehti, kes levitavad sihilikke valeteateid
riigivõimude tegevuse kohta.
Wastavad eelnõud jõudvat juba lähe
mal ajal riigikogusse.
Tööraamatute seadus

pidurdada, kuid see ei kuulu minu kompe
lentsi. Kuid kaitsewäele saan ma selged di
rektiiwid andma, Valitsuses selle Üle kokku

walltsuses.

kõneledes.

M, Martin s o n (põll.-as.): Rahwa
hulkades on maad wõtnud arusaamine, et
kaitsewäe ja teistelt aladelt kõrgemad amet
nikud seisawad wabadussõjalaste liikumise
taga. Et seee nii ei ole, tuleb selge wahe
tõmmata komisjonil, et ära kaoks kahtlus,
nagu puuduks rahwaesindusel ja walitsuse!
enesel selge seisukoht wabadussõjalaste suh
tes. Rõõmustama! wiisil kuulsime, et ka
kaitseminister seda pooldab.
Jaanis (keskerak.): Kaitsewäe ju
hid kuuluwad inimeste hulka, kes majan
dusliselt wõrdlemisi heas seisukorras. Mõ
ned nendest aga kasutawad masside majan
diislist raskust poliitika tegemiseks ja on
ühenduses wabadussöjalastega.
Oinas (sots.): Komisjonis on awal
dunud üksmeelne seisukoht wabadussõjalas
te suhtes. Kuna ka ajakirjandus neid on
hellitanud, waatamata sellele, et kaaluwa
mad mehed wabadussõjaiaste hulgast on lah
kunud ja järeljäänute tegutsemist poliitili
seks huligaansuseks wõib nimetada, on soo
witaw wastawa soowiawalduse wastuwõt
mine, mille lubab esitada.
Ast (sots.): Riigikorra kindlustamise
küsimuses komisjonis lahkhelisid ei ole. Ra
huldustundega wõeti kaitseministri ja sise
kohtuministri seletused wastu ja wõime õel
da, et rahwaesindusel ja walitsuse! selles
lahkhelisid ei ole.
Edasi peatutakse sõdurite toitlustamise,
riietuse ja terwishoiu küsimuste juures.
Kaitseminister teatab, et nendes küsimustes
tehakse, mis wõimalik, ja kuiwörd rahaolud
seda lubawad. Selle järele wõetakse kaitse
ministeeriumi eelarwe wastu ja wõib loota,
et kõnelused wabadussõjalastest nüüd ko
misjonis on lõppenud.
Järgmine koosolek on komisjonil es
maspäewal, kus arutusele tuleb teedeminis
teeriumi eelarwe.

JtommnniMWe falntnHwi tabamine
paljastas salaluure wörgu.

Selgus, et ka Feodor Koltsow on juba
Mõnda aega seisnud kommunistide teenis
kuses ja isegi wahest Wenes käinud teateid
piimas.

sissenõudmiseks arwatakfe kuluwat 30.000 kr.

maatvärin. Kuulus õpetlane jäi terlweks.

maiadassõiataste tilkumisest.

Paari päewa õest teatasime kommunis
tide salakulleri S u l g-A damsoni taba
misest piirvl Lömmi kordoni juures. Tema
r ühtlasi tabati ka Narma elanik Feodor
oltsow, kes oli kulleril teejuhiks. Kul
lerilt saadi kätte ka mitmesugust materjali,
mis tõendab, et Eestis on töötanud juba
mõnda kuud GPU salaluure organisatsioon.
Tabatud kommunistide käsilased ei awal
da oma tegewusest pea midagi. On üsna
kinnised. Esialgu kaheldi, kas Adamsoni
Nimi on õige; nüüd aga arwa takse, ot ta
ikka tõega kannab Adamsoni nime, nagu
end nimetas.

Sellest summast kavatsetakse riigi tuludesse Ae

kanda 1.759.999 te* tvöpnnwse mustu «näit
lemise fondi 2.970.009 krooni, kuna makku

nud Kalifovnia instituudist, kui järgnes esimene

ffcCffltfllfl kaUsewäeiaste asamäU

Kaitseministeeriumi eelarwe arutamisel
puhkesid reedel eelarwe komisjonis jällegi
lahti kõnelused wabadussõjalaste liikumise
iile ja kaitsewäelaste suhtumisest sellesse.
Fuks (põll.-as.): Kaitseminister on
zähtawasti wähe huwi tunnud wabadus
sõjalaste liikumise wastu, mis ka't>sewäes
uuri ajamas.
. Kaitseminister Tõnisson: Kaitsema
zi on wabadussõjalastest kõrwale hoidunud,
„agu ta üldse end poliitikast kõrwale hoiab.
Schütz (sots.): Rahwaga kokku puutu
ei saa lahti tundest, et kõrgemad kaitseDäelased oma poolehoidu wabadussõjalas
)ele kingiwad. 2. diwiisi ülem kindral
lteek ütles wabadussõjalaste aastapäewal
Kuuldub, nagu oleks isegi kaitse
minister Walgas garnisoni ohwitseridele
socwitanud wabadussõjalaste lipuõnnista
lnsest osa wõtta. On ka andmeid, et Tallin
nas on komando all sõdureid wiidud waba
dussõjalaste põhiseaduse eelnõu rahwahää
letusele panemiseks allkirju andma.
Kaitseminister Tõnisson:
Wõin kategooriliselt tõendada, et kaitsewägi
ja kaitseliit seisawad wäljaspool wabadus
sõjalafi ja on walitsuse käsutuses, üksikud
isikud wõiwad ju mõne wäärsammu teinud
olla. Komando all wõis ju ka sõdureid all
kirju andma wiia, kes stda teha soowisid,
nagu sõdurid komando all wiiakse ka teat
tisse ja sauna. Sundust pole seal juures
aga olnud.
Piiskar (sots.): Vormiliselt wõib
kaitseministril õigus olla, aga sisult on sel
ge, et kaitsewäelastel wõrdlemisi tihe side
on wabadussöjalastega. Kui mõni kaitse
wäelane peaks kommuniste terwitama mi
nema, siis wõetaks kategoorilised abinõud
tarwitusele, sama tuleks teha wabadussöja
laste suhtes.
Kaitseminister Tõnisson:
Mina pole wabadussõjalaste liikumist wõt
nud mingi hädaohuna, pealegi teades, et
need inimesed on relwadeta. Nende rääki
miste järele, mis siin esile toodud, paistab
mulle, et wabadussõjalaste liikumist tuleb

Wabariigi walitsus kinnitas füüsiliste ,a
juriidiliste isikute erimaksu eelarwe 15 kuu
kohta 1. jaanuarist 1933 kuni 1. aprillini
1.931. a. 4.750.000 kr. suuruses summas. Tu
lude osas on ette nähtud erimaksu juriidilistelt
isikutelt 1.000.090 krooni, süüfilistelt isikutelt
3.700.000 krooni ja 50.000 kr. wiiwitnStrahwi.

Juurdlus selgitas, et kommunistide sa
ilaluure peaorganisaatoriks oli Komaromka
Ma elanik Aleksei Kolt s o w, tabatud
Feodor Koltsowi lellepoeg. Aleksei Koltso
wil läks aga korda mõimude eest kaduda.
Salaluure organisatsioon tegutses pea
asjalikult Narmas ja Wirumaal, niidid aga
ulatasid pealinna ja mujale. Organisatsioon
sai alles mõne kuu eest jalad alla.
Tabatud salakuulajad antakse armarn
wasti sõjaringkonna>k.ohw alla.
Nende ülekuulamine Narma poliitilises
politseis jätkub.
Avmatawasti tuleb agentide tabamise
ga kommunistide salaluure allal tveel mõn
dagi päsmawalgele.

Haridus sotsiaalministeerium ott to&lja
töötanud seaduse eelnõu, millega seatakse
sisse erilised tööraamatud igale palgatöölt,
sele. Sinna on tööandjad kohustatud sisse
kandma kõik summad, mis uad töölistele
maksawad. Kui tööline tuleb tööbörsilt wöi
hoolekande asutusest abi otsima, siis on sel
lest raamatust kohe uäha, kas tööline ka ise
omale leiba on teeninud wöi on ta elu
kutseline" töötu.
Walitsus moodustas komisjoni, kes selle
seaduse kiires korras läbi lvaatab, mille jä
rele ta esitatakse riigikogule.
Ameerika filmiparadiis Hollywood.
Köit kinostuudiod Hollywoodis on nüüd pangakriisi tagajärjel suletud. Filmiühingute homsummad
seismvad New Morgi pankades ja sealt ej saa nad neid kätte. Isegi jookswate kulude katmiseks ei
leidu neil enam sularaha. Filmiühingud ütlesid üles kõik lepingud Zinouüitlejatega ja autoritega.
Sinostuudwte sulgemise tagajärjel on Hollywoodis 75.000 isikut kaotanud oma teenistuse. Paljudki
tuutud kinotähed on kaotanud oma kohad ja sularaha ei ole neil kusagilt saada.

Süfufo
seeumewi&ias fa msunäitus uxaltnis.

Kambja Puuwaraab tabati.
Tartu, 11. märtsil. Täna hommikul
kella 7 ajal tabas kriminaalpolitsei Tartu
turul Kambja mehed K. Poetsmani ja Ed.
Werewi Kambja riigimetsast warastatud
puudega. Metsaülem oli kell 7 hommikul
teatanud kriminaalpolitseile, et temal on
metsast ära wiidud 2 ruummeetrit kütte
puid. Kümne minuti pärast olidki mehed
tabatud.
3MXj.tisma.at tõusis peekoni
hind lätte.

Algab 15. märssi! Tallinnast ringkäiku kllsaroopa
llsel raudteel.
Seemnewilja- ja nisunäituse auhindamist nawu parimaks nisusordiks Diamant. Kit
toimetati Jõgewa sordikaswanduses nelja chener on küll kõige suurema saagiga,, kuid
päewal, 9. märtsil. Parematele seemneproo Ripsetuse omaduste poolest on Diamant
widele anti wälja üldse 21 esimest, 28 teist temast ees. Auhindu saigi peamiselt ainult
Diamant-nisu. Talinisudest ei saanud au
ja 20 kolmandat auhinda.
Eriti rohkesti on näitusel esitatud sui hindu ükski.
Näitus algab 15. märtsil Tallinna Sa
nisu, mis on tänawu wäga kõrge külmi
wäärtusega. Põua tõttu on aga nisu tera dama jaamas ja peatub üldse 20 kitsaroopa
tänawu jäänud peeneks. Õige suure! hulgal lise raudtee jaamas.
on wälja pandud ka kõrsheina seemneproo
SeenmewiHa näitus
we, mitte,st waldaw osa on timut ja aruhein.
Wiimast kaswatame juba ammugi üle sise
Jõg&utai.
turu tarwituse, kuid timuti seemet weame
ikka weel sisse kaunis suurel hulgal, hooli
Jõgetoa sordikaswa uduse laboratooriumis
mata sellest, et timuti seemne kaswatus
meil hästi korda läbeb ja onra kaswatuse peeti reedel, 10. märtsil, Eesti sordipcirandu.se
seltsi korraldusel seemneviljade ja nisunäitust,
kulud ka tasub.
mis kujunes osawotjate arwn ja näitusel läbi
Wõrdlemisi palju on näitusel ka kartuli müüdud seemne hulga poolest wäga elawaks.
Selle järele wõib otsustada, et põllupidajad
wäljapanekuid. Tänawu panewad seemne hindawad, kriisi aja peale waata,nata, wäga
kaswatajad erilist rõhku seemnekartuli eks Ärgelt puhta ja kohase sordi soetamise tähtsust,
Näitust külastajate hulgas yli ka kaugemalt
pordile. Seemnekartuli ekspordiks kõlbu
põllupidajaid,
nii Kärknast, Põltsamaalt, Tor
likud kartulisordid on ka wõrdlemisi pare mast j. m. Üldse
külastas näitust 170 PolluPi
mas hinnas kui teised sordid. Ristikheina dajat ja neile inüüdi seemet 1400 kr. wäärtu
seemet on näitusel wähe, sest möödunud ses. Kõige elawam oli nõudmine nisu, herne ja
smtri polnud soodne ristikheina seemne kas körsheinaseemne järele.
-Matuseks, mille tõttu paljud seemuekaswa
Sarnane nähtus on ka täiesti põhjendatud,
kuna nisu ja herne müügist loodetakse talule
tajaö ei saatnudki proowe näitusele.
saada, kõrsheina seemne tarwitus
Nisunäitus on tänawu wäiksem eelmis sissetulekut
suureneb aga järjest rohkem maad wõtma loo
test näitustest, sest puudusid wõimalused masõöda pindalade otstarbeohase korrastamise
näituse korraldamiseks suuremas ulatuses. tõttu.
Uudisena on tänawusel näitusel lämmastiku
Väljapanekute poolest oli näitus rikkalik ja
wäetiste mõju nisu küpsetamise omadustele, ühtlasi ka wäga õpetlik, nii, et näitust külas
taja sai täieliku pildi, mida ta kaswatama peaks
millest selgub, et lämmastik tõstab nisu pro ja
kuidas kaswuolusid korraldada mitmesuguste
teiini-fisaldawust ja saia kerkimist.
kultuuride juures. Ka müüdi seemneid näitu
Küpsetuse omaduste poolest osutus ka tä- sel 10—30% odawamatt kui mujal.

Laupäetvasel peekoni hinna noteeringul
tõsteti hinda 3 sendi wõrra kilogrammilt,
seega 47 sendini. Kuna suuremaks peekoni
hinna tõusu tõttu tvähenes 14 sendilt 11
sendile kilolt, jääb wäljamaksu hinnaks en
öiselt 38 senti tila.
On arwata, et ineie märtsikuu kontin
genti Inglismaale ei jõua täita, kuna sigu
tuleb mähe sisse. On siiski wäljawaateid
märtsikuu puudujäägi ülekandmiseks aprilli
kuusse.

Wõi noteeriti 72 sendiga
kilo.
Loupäewasel wõihinna noteerimise ko
misjoni koosolekul määrati wõi hinnaks 72
senti kilogramm. See on madalam wiima
sest noteeringust 3 sendi wõrva. Taanimaal
noteeriti wõi neljapäeval 10 punkti wörra
odawamalt. Tendents on praegu waikne
ja paremaid wäljawaateid pole ette näha.
Juntide tagakiniamine
Saksamaal.
Berliin, 10. märtsil. Juntide tagakiusu
miue Saksamaal jätkub, hoolimata Hitleri was
tupidistest kinnitustest. Juudi ärimeeste seisu
kord on ivaga raske. Ametiwöimud neil ärisid
sulgeda ci luba, ent km ärid hoitakse lahti, siis
tnngiwad neisse pruun,argid (Hitleri rännak
kähmlused) ja panewud toime rüüstamise. Pal
judel juhtumitel on rüüstatud ka juutide ela
muid ja sünagooge. Kohkunud juudi perekott
nad magatvad koos ühise kaitse otstarbel. Juudi
lapsed on iseäranis õnnetud. Reid pilgatakse ja

sõimatakse uulitsail ja koolides, kuid koolidest
puududa nad ei tohi.

s.

piimanduse wälsawaated.
Woitucud muuUmad iäcfest kitsamaks, tnam täheiepanu
jMgUsMaaCe,
, Oodatud paranemise asemel on kriis jäpLest süwenemas. Ummik maailmaturul
suureneb. Kaupade läbikäik wäheneb ala
tasa. Sarnases olukorras oleks lausa enese
pettus lootma jääda, et rasked ajad peatselt
mööduwad.

On kindlaid wnnusmärke, mis näita
wad, et kogu maailmamajanduses sootu
uued põhimõtted wõidule on pääsemas.
Senise wabamajanduse, õigemini loabakau
banduse, asemele on astumas plaani
majandus. Kaupade wcchetus üksikute
maade wahel hakkab toimuma kindla kawa
järele, üksikute suurriikide ümber on kuju
nemas majanduse raioonid, mille
piirides nähtawasti warade wahetus hakkab
teostuma.

Et kogu see majanduselu ümberkujune
mise Protsess Pikema aja wältel wõib sün
dida, on arusaadaw. See tähendab, et
tõusu ja paranemist wõime loota alles siiS,
kui Majandusime tegewus jälle on kooS
kõlastunud.
Meid huwitab esimeses joones küsimuS,
Mis saab meie piimasaaduste
turgudest muutunud olukorras. Sest
ainult see maa ja rahwas. kes oskab ette
näha, WSib, ennast aesgasti kindlustada
ja wastawalt oma tegewuse ümber kor
raldada.
Kuna Saksamaa wrg meile senini es
majärgulise tähtsusega on olnud, siis wõta
me selle maa kõigepealt waatluse alla.
Äärmiselt raske Majanduslise seisukor
raga on seletataw Hitleri wõimulepääs ja
selle wäljakujunemine diktatuuriks. Mis
suguse kursi wõtab Saksamaa, sellest oleneb
kogu Euroopas wäga palju. Kuigi Hitleri
kawatsuste asjus woel mitte täit selgust ei
ole, näib juba praegu tõenäolisena, et Sak
samaa wõimalikult täielisema autarkia
poole wälja tüürib. Teatawasti tähendab
autarkia omaette elamist majandusliselt.
Mida enam aga autarkiline kord makswusele
wleb, seda kitsamaks läheb Saksa wrg teiste
maade kaupadele, õigepealt tähendaks
see selle tähtsa turu sulgemist põllumajan
duse saadustele.

Missuguseks kujuneks aga wõiturg ilma
Saksamaata?

Kirjutanud Oisu piimanduskooli juhataja
«Kt. J. GrÜnbera.

et see kõigi Piimandusmaade toodangu täie
likult ära peaks mahutama. Kontigenteeri
mine on wõib olla sealgi möödapääsematu.
Kuna meie aga senini ainult wähema osa
oma toodangust Inglismaale oleme paiguTeame, et wiimase paari aasta jooksul tanud, siis on tähtis, et meile määrataw
wõi sissewedu Saksamaale poole wõrra on kontingent mitte eelmiste aastate sisseveo
wahenenud. Möödunud aastal oli see weel andmetel ei. saaks kindlaks tehtud, waid eri
ainult ümmarguselt 70 milj. kg. Tänawu kokkuleppe Põhjal. Vastutasuks peame oina
seks kindlaks määratud kontingendi järele ostud ka siis Inglismaalt tegema.
langeks see hulk 55 milj. kg. peale. Kogu
Nii oleneb kogu meie pihnamajanduse
maailmaturu wõi läbikäigu juures teeb see tulowik sellest ära, kuiwõrd Leowõimsad ja
11% ümber wälja. Selle protsendi wõrra ettenägelikud nüüd meie juhtiwad jõud on.
piimanduse kokkutõmbamine ei oleks aga; Krli meie nüüd, kus kogu maailmas ma
weel hädaohtlik. Kahjuks ei taba Saksa jandusline elu uutel põhimõtetel ümber
turu kadumine aga mitte kõiki piimanduse korraldatakse, paraja silmapilgu maha ma
maid. Inglise asumaad ei saada Saksa game, siis ootab meid kindlasti suur pettumus.
maale pea üldse oma kaupa ja neile on ka Seepärast o n wiim a n e ae g as u
edaspidi emamaa, s. o. Inglise, turg kinö
da Inglise turu sissetöötami->
lustatud. Jättes arwestusest Inglise asu sele ja kogu meie majanduslisa elu üm
maad wälja. näeme, et ülejäänud piiman berkorraldamisele. Praeguse walitsme ja
duse maad oma toodangu wähemalt 20%' põllutöõministri sawmud selles sihis on
ulatuses kokku peawad tõmbama. Meile täiesti. õigustatud. Jääks ainult soowida,
tähendaks see umbes 2,5 milj. kg. suurust et poolele teele Peatuma ei jäädaks.
wõi hulka. Taani peaks aga juba ligemale
Ajad on sedawõrd põhjalikult muutunud,
30 milj. wõrra oma toodangut wähendama. et lausa kuritegu oleks nüüd weel wanade st
Inglismaale on wõi sissewedu järjest põhimõtetest kinnipidamine. Kui kogu maa
suurenenud, waatamata raskustele, mis ka ilmamajandus plaanimajanduse alusele on
seda maad ei ole puutumata jätnud. Aga nihkumas, ei wõi Meie ka kodus enam waba.
kõige peale waatamata on wäga tõenäolik, majandusele kui mõnele pühadusele waadata.
et Inglismaa ka edaspidi suure wõiostjana
Juba aastate eest näitasin, kuiwõrd kah
saab esinema, sest selle maa poliitiline ja julik ja mõttetu on mitme eksportööri kau
majandusime olukord on tunduwalt kindlam du wõid wälismaale saata, sest ühistegewu
kui Saksamaal. Aga samuti tõenäolik on, ses on «võistluse Põhimõte ülearune ja luba
et Inglismaa sünnitud on niisamuti autar matu. Kuigi asjast palju on kõneldud, ei
kia teele asuma, ja seda juba osaliselt on ole siiski tegelikke samme järgnenud. Mit
teostamaski.
me eksportööri kaudu wõid wälja saates,
Wähemad turud Belgia, Prantsus oleme sente Laga ajanud ja neid ka
maa, Shweits saawad üsna tõenäoliselt saanud, aga nüüd peame nägema, et trah
ka edaspidi oma senise hulga juurde jää
wiks palju kroone saamata jääb.
ma. Ei ole loota, et sinna edaspidi saaks Kas ka nüüd weel mõõt täis ei ole?!
rohkem wõid mahutada.
Toodud märkustest selgub, mis sihis
Loomulikult tuleb meie wõitööstuses
meil tuleb tegutseda, kui meie oma piima täie hooga Inglise turu nõuete kohast kau
majandust ja seega kogu rahwamajandust pa hakata walmistama. Selleks tuleks kogu
tahame hukkumisest päästa. Saksa turu piimanduse personaal liikwele ajada. Sa
peale ei wõi lootma jääda. Jääb üle ai muti tulewad rewideerimisele wõtta kõik
nult Inglismaa ja wõinwluste piirides korraldused piimanduse edendamise ja kont
teised wähemad maad.
rolli alal, mis takistamast mõjmvad Jng
Loomulikult ei saa Inglismaalt nõuda. lise turu «võitmisel.

gid Tallinna mentoolis, Tartu seminaris,
Tallinna tehnikumis, riigi tööstuskoolis
jne.
Seadus wõetakse esimesel lugemisel
wastu.
tvastu.
WaieluÄeta wõetakse weel 1. lug. was
tn tolliMhitariifide seaduse muutmise ja
täiendamise seadus, mis sisaldab puhtre
daktsioonilifi parandusi, et seaduse tehnilist
käsitamist kergendada.

Müd tuleb arutusele
tempelmaksu seaduse muut
mise eelnõu.
Eelnõu on wabariigi walitsuse poolt
esitatud. Sellega taheti pisut tõsta weksli
paberitelt wõetawät tempelmaksu, mis oleks
annud riigile lisa sissetulekut 310.000 kroo
nl. Peale selle oli eelnõus ettenähtud mit
med soodustused maarahwale, nagu tem
pelmaksude ärajätmine wähema sum.aalis
telt raiepiletitelt, suguloomade ja suguwa
stkate tunnistustelt, riigimetsas karjata urise,
marja- ja seenekorjamise piletitelt. See
oleks toonud palju kergendust waesemale
rahwale maale.
Kuid' rahanduskomisjon ei pooldanud
eelnõu ja hääletamisel komisjonis läksid
hääled pooleks. Seega Paneb komisjon et
te eelnõu tagasi lükata.
Valitsus lubab alandava
üldist laenuprotsent!.
Mujanduseminister A. liirman: Esitatud

seaduseelnõu on ühenduses meie rügi eelarwegü,

mis on riigikogus wastuwõtmisel. Riigi eel

arwcs on arwestatud selle eelnõuga ja kui meie
tempelmaksu muutmise seaduseelnõu «vastu ei
«Sta,

siis teeks see riigi eelarwesse iim«
Marguselt 300.000 rroonilife puudu
jäägi.
Sellepärast palub wabariigi rvalitsus, et riigi

kogu siiski arwestaks selle seisukohaga ja wõtoks
wastu esitatud tempelmaksu seaduse muutmise
eelnõu.

Mis puutub selle seaduse sisusse, siis on seal
peasissetulek ette nähtud sellest, et tempelmaksu
weksli blankettidelt tõstetakse 0,2 pealt 0.3 peale,

IDalitsus tegeieat põllumaianduse heaks tüg. paliu. laiude uxalgade koccaldauiiae
ei meeldi keskerakonnale, {tempelmaksu seaduse tagasilükkamise telgitaguseid.

Riigikogu koosolek reedel, lv. märtsil kell 5 P. l.
Koosoleku awab esimees J. Tõnis
so it kell 5.20 min. p. l. Juhataja kõrwal
asuw tool, kus harilikult istub riigikogu
asjade walitseja Maddi s s o n, on täna
tühi. Juhataja alaline kaaslane on hai
aestunud grippi. Räägitakse ka Palju
vest riigikogu liikmetest, kelle on kuri gripp
tõwewoodisse tõmmanud.
Rahwasaadikuid on algul saalis wähe
wõitu. Hiljem tuleb aga juurde. Pealtkuu
lajaid rõdudel üsna hõredalt.

ja kontorite teenijate normaalpuhkeaja kindlusta
dio jeadu.se § 84 muutmise seadus.

Rahanduskomisjoni: Lennuwarustuse muretse
mise ja krediidi määramise seaduse muutmise sea

dus, põllumajanduslikkude erawõl
gade korraldamise seadus, ning riigi

eelarwe seaduse § 84 1 muutmise seadus

Riigikontrolli seadus,
mis rkl. K. Soonbergi poolt esitatud,
antakse läbivaatamiseks nldkomisjoni.
Tulewad uued wahetusrahad.
Rahaseaduse muutmise sea
d u s wõetakse esimesel lugemisel waieluste
ta wastu. Selle seaduse järele on walitsu
sel õigus wahetusräha walmistada hõbe
dast, wasest, niklist wõi muudest metallidest
ehk nende sulatistest. Wahetusrahad. on
2- ja 1-kroouised, 50-, 20-, 10-, 5-, 2- ja
1-sendilised. 2- ja 1-kroonised lüüakse hõ
bedast wõi muust metallist.

10 uut seaduseelnõu.
Sekretär teatab, et riigikogu juhatuse

poolt on antud üldkomisjoni: konsulaarseaduS,
riigistatistika keskbüroo põhimääruse muutmist
staous, konkursi ärahoiu kokkuleppe (aiordi) seaduS,
mubalaewa teki juht- ja meeskonna sõidu seaduse

täiendamist seadus, meremeeste staduse täienda
mlst seaduS ja posti, telegraafi, telefoni ning raa
rio seaduse Z 84 muutmist seduas.
Sotsiaalkomisjoni: kaubandusasutiste, ladude

MM tM M MM M.
Mida teati pättumaiaadusest testis cootsi aial.
„Kajal«" kirjutanud Wigala põllutöökooli juhataja K. Jllimar.
2.

Põllutööst.
Kündma mnmes ei tvõi põllumees atra
enne põldu panna, kui põld täiesti kuiw ja
lntnetvösi kadunud on. Märga põldu kiin
des jääb maa panka ja ei kaswata hästi.
Mndes waata, et wagusid wahele ei jää, na
au seda töölised teha tahawad. Peale NnSt lase wähe aega maa seista, et rohi kas
wama hakkaks, siis äesta teda hästi risti ja
põigiti. Kõige esmM külwa herned, selle
järele suirukis ja -nisu, siis kaer, liuad ja
kõige wiimaks oder ja tatar. Hernemaad
veab esiteks äestama, kaks korda onne külwi
ta kolmas kord Wwi ajal kündma. Teis
wl wiljadel künna üks kord enne külwi ja
teine kood Nlwi ajal. Linamaad peab pea
e se7ülendamist hästi äestama jne.

Künni- i« eülwiaiad.
Kui põllumees künnab, siis peab aega
tähele panema. Odramaa tuleb kahanewal
kuul ümber künda ja äestada. Wana kuu
paneb maa mädanema ja teeb kobedaks.
Nõtlda katsu kõike künde wanall kuul tcha,
on parem kui noorel kuul. Mlwiga on
ajud teised, nagu allpool näeme.
Herne külw. Herned tuleb külwa
kt kahanewal kuul, chk Ms päewa enne kuu

täissaamist, ida- chk läänetuulega. Lõuna
idatuul ml kõige kahjulikum. Lõunatuul
paneb herned ussitama ja põhjatuul annab
kõwad herned. Herned külwa täie käega
hästi ettewalmistabud rammusasse maasse,
Sulni ruf I i kii l tv. Suwirukis Nl
tva liiwasesse maasse. On uudismaad, siis
külwa poole käega, lahjas maas täie käega.
Suirukist peab kaswawa kuuga kuni 2 päe»
wa pärast täit Mälgust ja põhjatuuilega kül
wama. Wõib ka läätte- ehk idatuul olla,
aga mitte lõuna- chk lõuna-idatuul.
Suin i s u kü l tv. Suinisu külwa sa
wisesse maasse. Punane sawi ei ole hea.
Sada külwa kaswawa! chk täiel kuul, siis
kaswab hea. Külwi ajail on head põhja-,
ida- chk lääuetuuled, aga mitte lõuna- ehk
iõuna-idatuul.
Kaera kül w. Kaera külw järgneb
kohe peale suinisu külwi. Mida lahjem
maa, seda hiljem külida. Küntud kaera
maad lase 5—6 päewa seista, siis äesta ja
külwa ning saad ilusa kaera. Kõige parem
külwi aeg on kaswawa kuu teisel poolel,
mitte aga kuu täissaamisel, chk kui kuuwar
jutus juhtub olema. Põhjatuulega on hea
külwala, wõib ka ida- ehk läänetuul olla.
Wanal kuul külwatnd kaer kaswab kerge ja
on nõrk haiguste wastu.

Peeter Põllu perekonna pensioniseadus
wõetakse esimesel lugemisel wastu. P. Põl
lul jäi järele lesk 8 lapsega, wiimastest suur
osa on weel alaealised. Pensioni suurus
perekonnale on 17 5 krooni kuus.
Riigi 1531./32. a. aruande kinnitamise
seadus.

Komisjoni aruandja K. Tonk m a n
ütleb, et aruande aasta eelarwega lubati
kulusid ja tulusid 92.455.758 krooni. Aas
ta jooksul wähendati eelarwet 5.369.268
krooni wõrra, seega 5,8%. Kuid sellegi
peale waatamaka tekkis oelarwes puudujääk
2.926.771 krooni suuruses, mis kaeti riigi
kassa tagawaradest.

J. Fuks (koonduslane) ütleb, et kuigi
riigiametnikud isegi juba kõrget palka saa
wad, on nad siOki ka weel suured summad
riigi raha kõrwaldanud. Nii on puudujääLina kül w. Linamaad peab hästi
kündma ja äestama. Paremas maas külma
warem, nõnda 12. mai ümber, kuna lahje
mas maas hiljem, 23. mai ümber. Wara
ne lina kaswab lühem ja annab palju see
met, hiline annab parema lina ja wahem
seemet. Warast Wlwi tee wanal ja hilist
külwi pikema lina pärast noorel kuul. Siiski
kõige parem külwiaeg on wana kuu wiima
sel weevandil. Ava külwa liig tihedalt.
Odra kül w. Kui otra külida wärs
kelt wäetatud maa Peale, siis peab kuu 13,
14, 15 päewa wana olema, kui aga ennem
wäetatud (vm alten leist) maale, siis 15, 16,
17 päewa. Wärskesti wäetatud maa peale
ei t-ohi külida, kui kuu 9, 19, 11 päewa wa
na on ja Manale wäetusele ei tohi külida,
kui kuu 19, 20, 21 päewa wana on, siis on
kuu küürus. Otra on hea külmata ida- ehk
läänetuulega.
Sõnniku wäljawedu jn
teised tööd.
Kui kewadine seemendamine tehtud,
peab tohe sõnniku kallale asuma. Sõnnikut
wea wälja ja künna sisse wanal kuul, siis
mädaneb sõnnik hästi ja rukis kaswab hea.
Tahab keegi, et sõnnik kauem maa sees pü
siks, siis wedagu wälja ja kündku sisse noo
rel kuul. Rukis ei kaswa küll nõnda hea,
aga järgmisel aastal on parem wili. Mõ
ned põllumehed tahawad sõnnikut wälja we
dada taimel. Seda pean mina rumaluseks.
Kewadine wesi uhub Nimetanud maa
pealt kõik sõnniku rammu osad ära ja põllu
le Wwad ainult kõwad Wud. Kui sõnnik
on wäljas ja weel aega heina tegemiseni,
siis asu uudismaa kallale. Kui seal kaswa-

Ilmad soojenewad ka meil.
Möödunud nädalat wõib ilmastikus pidada

pöördeajaks talwclt kewadele. kuigi astronoomi
line wõi kalendri ketvade algab alles 21. märtsil.

Esijoones on fee Pööre küll maksetv ainult LäS
ne-, Lõuna- ja Kefl-Euroopa kohta, kuna PõhjaEuroopas ja Läänemere idarannikul ning eriti
Jda-Euroopas püsisid läinud nädalal weel kiil
mad tlmad. .
Lääne-, Kesk- \a Louna-Euroopat rundand

möödunud nädalal sagedased ning lähistroopMse
päritoluga soojalained. Seetõttu tvalitsesid seal

juba üldiselt soojad nädala algul toüumoÄ
ning hiljem kuiwawõitu kewadilmad. Päeivao.e
soojus tõusis soojalainete kui ka päikese tugcw
newa soojuse ühisel toimel pea kõikjal üle 10 kr.
Nii kõikus keskpäewane soojus kogu nädala

lismaal B—l 3 kraadini. Prantsusmaal 9-18
kr. Kesk-Curoopa lõuna ja lääne osas 6—13
kr., Kesk-Euroopa põhja ja ida osas I—71—7 kr.

Samuti tõusis ka Balkanil keskpäewane soojus
11—13 kr., rääkimata Wahemere saartest )<*
lähemast rannikualast, kus keskpäewased ten>p.

ulatusid järjekindlalt üle 13 kr.

Ulgawnl nadala estmesel Poolel on oodata seke

le laialdase ja praegu suuremat osa Euroopast
waidawa soojalaine laienemist ühes JÄandi
Jäämere madalrõhkkondade idapooke

ka- meile. LoomulikM ei saabu soojalained meile
mitte sarnase tugewnlsega nagu nad Kost- ja Laa»
ne-Euroopas on. sest Mkulnis-eil Me lumikatte on
juhtumine wäga suur, pealegi M fee sünnib aeg
ftjfeßt, imgu seda oodata mõis. Mdalla teisel poK
kel, nende madalrõhkkondade möödudes, on
näume uue Wmalaiue kewimine Jäämerelt Põhsä-

Euroopasse, ühes sellega ka temp. langemine.
Kuid see temp. langemine on Mmapaiskew peG

mijselt abnuA ööseti, kuna Päetval päilkeise soojus
kovd-tkorraitt ingewaMini temp. tõusule kaasa aitaS,

Neile wäljawaadeWle waAawaNt Keks mesti
eeikolewa nädala esimejseil poolel' oo?.'ta wäikes»
ööpäeivaste temperatuuri kõikumistega pehme.võü»
tn ilbmasid ühes lühemat aega kestva sulaga. Sa
muti on ilmad enamuses pNwised, sombalsed, ööse

di ja hommNntz kohati udused, kusjuures tuuled
on peamiselt lõuna- ja läänekaavtest ning tugcwu

seilit alla iWmise. Nädala teisel poolel mi tõe

uäone wähene temp. langemine, peamiselt öiste
Manade kõwenemine sa seega ööpäewaste temp.

kõikumiste ning ka ajutine pifovilulsa;
wähenemine. Mis puudub aga sademetesse, sM

kee on 0,1%. See on see suurendus. Rüüd on

fiin peaksid riigikogu liikmed «võtma arwesse seda,

une temp. langemise eel.

öeldud, et see teeb raskusi laenusaajatele. Kuid

dudeks lähemail päemK, neid wõib oodata alles

et laenuwõtjatole on samal ajal tehtud mitmesu
guseid kergendusi. Esiteks on endise kõrge prot

A. Nurklik.

sendi pealt laen wridud alla 8% peale. Eniw
wõeti Sellega wõitfid laenuwõtjad umbes
4%. Siin tahetakse nüüd «vastutasu saada aga
kõigest 0,1%. Teiseks on wabariigi walitsuseS

Nii lükatigi seadus tagasi. Koosolek
lõpetati selle järele kell 6 õhtul.

kus uuesti wõime wõtta päewakor
rale üldise laenuprotsentide alan
damise ja seda teostada.

Miks lükati seadus tagasi?

kaalumisel ja walitsus loodab, et aeg ou käes,

Senine seisukord on näidanud, et eelmine lae
nuprotsentide alandamine ei ole toonud raskusi.
Pankade seisukord on Viimase kolme kuu jooksul

käes aeg, kus wõime laenuprotsent» meelgi ala»dada, see tähendab palju suuremat kergendust au
da laenajatele, kui seda on see wöikene maksukõr
gendus 0,1%.
Peale selle teame, et tempelmaks on wekslipa
berilt igal pool kõrgem kni meil. R»i on see prot

sent Lätis 0,3, Poolas 0,4 ja Soomes on a»»ult
0-kunlistelt wekslitett 0,2, teistelt aga 0,3. Sel
les eelnõus on aga ka mitmed tempelmaksu alan
dused ette nähtud, mida on tarwis wastu wõtta.
Sellepärast teen ettepaneku, seadus 1. lugemi
sel wastu wõtta ja ta siis rahaasjanduse komisjo
ui läbiwaatmmseks anda.

Kao krttftMuleb Toompeal?

WWjMM

Praegu puuduwad weel eettmsed tugewamatcks sa

iga kuu paranenud ja seega wõib loota, et ou

Kesleralonua „hoialus' malmdusmWrile.

£ään&=tucoopas

J. Fuks (koonduslane) räägib seadu
sele wastu ja ütleb, et on «väga kahtlane
Lätist ühtegi eeskuju wõtta.
Juhataja: Ma palun meie liidu
rahwa kohta mitte niisuguseid «väljendusi
tarwitadn.
Keskerakond walitsnse ette
paneku wastu.
Hääletusele tuleb majandusministri A.
J n r m a n i ettepanek, tempelmaksu seadu
se muutmise seadus esimesel lugemisel was
tn wõtta ja siis eelnõu 1. ja 2. lugemise wa
hel anda rahanduse komisjoni läbiwaata
miseks. Ettepaneku poolt on 39 ja wastu
36 häält, seega ettepanek tagasi lükatud.
Poolt hääletasid põllumehed, sotsialistid ja
keskerakonnast ainult ministrid Anderkopp
ja Kukke. Wastu hääletasid keskerakondla
sed ühes asunikkude, wähemusrahwuste ja
kehwikutega.

wad kuused ja männid, siis raiu nad maha
noores kuul, on aga kased, haawad ja lepad,
siis raku maha wanal kuul, sest neid noorel
kuul raiudes wõsab maa uuesti ja on raske
harida.
Talirukki külwa m i n e. On
rukki külwiaeg käes, siis külwaku põllumees
kõige ennem lahjale maale. Külwa üks
nädal enne Lauritsa päewa (w. k. 19. aug.)
ja poole käega, sest aeg on weel warane ja
taim juurdub hästi. Uuesti wäetatud maale
külwa 3 päewa enne kuni 3 Päewa pärast Ma
ria taewamin. päewa (w. k. 15. aug.) noorel
ehk täiel kuul. üldse ei pea rukist paksult
külwama, siis lamandub. Põhja tuul on
kõige parem, siis kaswab rukis jäme, on
täie peaga ja talwekindel. Wõib olla ka
ida ehk lääne tuul. Lõuna tuul annab pee
ne rukki ja tühja pea. Sellepärast hoia
alati rukki maa malmis ja kui aeg ning tuul
kohased, külwa. Ära külwa ilmaski mär
ga maasse, siis lõikad ainult lusteid. Pee
nem seeme annab parema rukki. Et rukki
uss kurja ei teeks, selleks wõta üks peo
täis ja rohkeni küüslauku, tõuka peeneks
pane tünni wee sisse ja lase 24 tundi seista!
Selle weega piserda rukis kasti sees iile ja
lase kaks päewa seista. Niisugust seemet
külwates ei tule rukki ussi.
Talinisu külwa min e. Talini
su külwa ravkele ja uuestiwäetatud maale.
Kaswab kõige parem lamba sõnnikuga Ta
linisu on hea külmata Barcholomei'päewa
(w. k. 24. aug.) nädalal wanal kuul. Kui
jumal wilja on lasknud kaswada, siis ole
põllumees hoolas ja korja korralikult oma
wili ära, tee head hakid ja hea pea otsa, et
nisu peale lõikust nuirjaks ei saaks

Keskerakond ei teinud sellest saladust.
Juba hääletamise ajal, kui keskerakonna
käed seaduse wastu üles tõusid, hüüdis kesk
erakonna juhtun tegelane, Pärnu linnapea
Kask üle saali, et majandusministrile ofa
wat tarwis anda AS „hoiatuS". Mda tG
selle all mõtles, see selgus koosoleku lõpuV
Kui seadus oli keskerakonna, koonduse m
lehmikute ühisel jõul tagafi töfetnd, tull
keskerakondlane Kask riigimauema K. PätG
juurde ja ütles «ihast wälkmvail filmilt
„See oli majandusministrile efimene hoia
tus. Niisugust poliitikat ei tohi jatkata, kus
linnarahwale pannakse aina uusi maksusid
!»eale
ja maale
muudkui
antakse järjest
uust
oodustufi.
Ragu
see põllumeeste
«õlgade
orraldamise seadus... 6lw miljonit tahe
takse sellega jälle põllumeestele anda... Nii
edasi minna ei «õi... See olgu hoia
tnseks..."
Ragu sellest nähtub, kamatseb keskera
kond hakata põllumajanduse amitamisele
wastu töötama. Awaldatakfe lausa wae
nulittust põllumeeste «õlgade korraldami
sele jne. Esimeseks „hoiatuseks" ja keflera
konna uute meeleolude wäljenduseks lükati
see tempelmaksu seaduseelnõu tagasi, sest
ärgu tulgu mingit uut maksu linnarah
«ale...
Keskerakonna maenuawaldused põllu
meeste tegelastele walitsuseS pollumajan
dnse liig rohke aitamise pärast, lõid Toom.
peal silmapilkselt elewa meeleolu. Huwiga
oodatakse, mida nitiid lühemad püewad'
toomad.

j\jaadUy saatekawa.
Kolmapäewal, 15. märtsil.

Tallinn, 298,8 mbr. 17.45 hellipl<va.be ja
tawttit. 18.00 wDistmaiilsi päöttitamiibifctiö.
18.15 hletlihplmaite. 18.35 PõllMNchamiimMAe tea.

Wid. 18.45 ksdumaisi PÄewa-uuÄilstid 19 OO
Tavbust. - 19.30 AKGamdm Oima*:'
MuGeid MKimftt Egiptusse. 20.00 Manne
T«fit,ust. 20.05 VaWmmisweviuimi pu.hikp.iWde

Mfestm fajjfect. Juh. Mtisewäe mfcfMfe ins*
ÄIT"- -3190 *«#w
rorJ?'"??
18.00 utofoimw 19.00 fwnrc teo
SL(?' 3<«mio). 19.30 üleltemMe AaNnu.ist.

Wmaiteaidle ja chanDtvM-MsnidAs. 20.05
uWtmne Dallin-nost.

ReGtpäewal, 16. mörchl.

Tallmn, 298,8 mitir. 17.45 hetGilMlile ja rdf*
wiiiti. 18.00 wÄismaist Püewaalu.dWd.
18.15 höbiipillMite. 18.45 iffoibaiimafifft -pÄmvauuÄi

seilb. 19.00 iÜCeJajime Tav!'uist. 20.05
mb. A-rik. Kvull. Ovveswr: Dveyer.

wm TMbkowsK, Ewema ja Andume .ml-'
taKM. Puccm-i, fumt. ootp. „Ma<dvime BuÄerfly".

— J-ch. MSWus (bwrWan). WwolaPaßoftd Art>u>r Saait. OöteStsr:
Liblikate jaht. DjhaKoiwM, wailst Valletust „OtesWoftke". Ksbslbey, Kell ja Me-iisSnvr-i

Paadile. Soowwusse J»h. MSdtlu» {ÖoxVm)
DirteSiw; StiMuiss, wuüiss „1001 M\ ÄtaÜimvi
potp. op. «TisivkuÄprmrschs".

nttlV i?'40 p wÄnuatt.

18.00 jileffiaiiwue TaMmmst. 19.00 «mM« W»
Üc ifuwb eÄwufifiõubmtilie (maa. flgfaietl JL icTZ

k'Ä A ?Tr:- 11-0.00 .tiDmniÄabc p — XLOft

ülekanne DaMinmst.

s.
Dir. KacenS saabus.
Saksamaa Meb Sles kaubalepingud Vaiki riikidega?

JCadu wa&atiigi ÜpuCe.
Haakristi lipud ia wanad keiserlikud lipud pandi amet
tikult lehwima kõiksal.
Riia, 13. märtsil. „Segodnja" teatab Kaunasest, et seal saadud teadete järgi
Saksamaa kamatseb lähemal ajal Üles öelda kaubalepingud Balti riikidega. Sel ptchul
Saksamaa andwat teada, et ta on walmiS sõlmima uusi lepinguid teistsugusel alusel.
Berliin, 12."märtsil Saiksamarl pü
yiitseti täna vcrhwuslMu leinapäswa maaÄmasõjas langenud 2 miGom Saksa sõbuct
mäleswseiks. Kõigil Ävalitel asutustel ja
valjudel eramajadel olid lastud poolwar
dasse wanad keiserlikud lipud, mille all lan
gennd sõdurid teenisid. Peeti palju mäles
tus-Musi. President Hindenburg, kants
ler Hitler, walitsnse liikmed, ma-a- ja mere
mäe ülemjuhatajad ja teised kõrged isikud
wõdsid osa suurest mälestusMusest Berliini
ooperis. Pärast aktust president Hinden
burg, kandes feldmarssali mundrit kepiga ja
Preisi Musta Kotka ordu suurlinti, wottis
wastu rahiwussotsialMike rünnakrühmade,
teraskiiwerlaste ja teiste patriootlike rg;
nisaGoonide paraadi. Kõik need orgiziiat
sioonid olid riw istunud oma lippude ]x oi»
testritega platsil ooperi wastas.
Wanad keiserlikud lipud olid täna wälja

konnawalimistel on walitfuserakonnad tul
nud wõitjaiks. Wolfsi büroo arwestuse järgi
kommunistide häälte arw on tagasi läinud
kuni 60 protsenti, sotsiaaldemokraatide oma
kuni 30 protsenti. Paljudes linnades wa
litsuserakonnad rahwussotsialistid ja
must-walge-punane wõitlusfront on saa
nud absoluutse enamuse.
Sensatsiooniks on, et Berliini linuapar
lamendis, mis seni oli punane, walitsus
- erakonnad saatvad absoluutse enamuse, ni
melt 113 kohta 225 kohast. Rahwussotsia
listid saatvad 86 kohta ja must-walge-pnna
ne wõitlusfront 27 kohta, nii siis kokku 113
kohta, mis on üks rohkem kui pool linna
wolikogu kohtade üldarwust. Sotsiaaldemo
kraadid saatvad Berliini linnaparlamendis
49 kohta senise 64 asemel, kommunistid 44
kohta senise 56 asemel. Katoliiklik tsentrum
saab 11 kohta senise 8 koha asemel.

pandud president Hindenburgi käsul, üht
last riigipresident awaldas dekreedi, mis
määrab, et alates es^aspLLmasi
malge-plmane lipp ja rahmussotsiälistide
haakristilipp pannakse kõrwuti lehwima kõi
gil awalikel asutustel, kuni lõplikult otsusta
takse lipuküsimus. Nende kahe lipu lehmi
mine üksteise kõrwal peab olema Saksa kuul
sa minewiku ja Saksa rahwa uuestisündi
mise sümbooliks. Wabariiklik must-punane
kuld lipp, mis pärast 1918. aasta rewolut
fiooni Mõeti keiserliku must-walge-puuase li
Walitfuserakondade wöidu tähtsus kogukon
pu asemete, kaob nüüd mist jäävamalt.
nawalimistcl seisab selles, et need walimistnle
München. 12. märtsis. Riigikantsler Hit« mused mõjutawad ka Saksa riiginõukogu ja
ler, kes saabus siia lennukiga, sõitis aerodroo. Preisi riiginõukogu koosseisu. Mõlemas nöuko
milt kohale, kns S. n-awembrU 1923. rahtvus . gus walitsus saab nüüd enamuse. Saksa riigi
sotsialistid langesid, ja pant seal maha suure nõukogus on üldse 66 kohta. Preisi on Saksa
piirja punase lindiga, mis kannab pealkirja: riiginõukogus 26 esindajat. Reisi annawad wa
„Teie wõitsite ometi".

R-ahwussotsialistid korraldasid kantsleri a«ks
suuri meeleawaldust.

litsuserakonnad nüüd nmbeS 23 esindajat. Kuna

ka teistes osariikides põõre on sündinud walit

suserakondade kasuks, siis muutuwad wastawalt
ka nende osariikide esindused Saksa riiginõuks
gus.

H&eetün ei ole enam punane.
limistest oli umbes 83 protsenti. Nagu rii
Berliin, 13. märtsil. Preisimaal
peeti eile kogukonnawalimisi. Osawõtt wct- gipäewawaltmistelgi, mi ka eilsetel kogu-

Preisi riiginõukogus on 81 kohta. Sellest

armust langeb nüüd walitsnserakondabele umbes
60 kohta senise 29 koha asemel.

benis Magdeburgi lähedal eile õhtul haawati
surmawalt üht sotsiaaldemokraatliku linnanõu
nikku. Laskjad kadusid pimedusse. Enne seda

sotsialistlik linnanõunik olewat walimiKlokaaliS
tulistanud rahwussotstaliste, haawateS neist üht
raskesti.

Balti liidu loomiseks
ülim acfl.
Läti demokraatliku tsentrumi nõudmine.

Esmaspäewa hommikul saabus Tallinna
Läti rahaministeeriumi direktor Kacens,
et pidada Poolametlikku iseloomu kandwaid
läbirääkimisi Eesti-Läti kaubanduSsuhetesse
puutuwais küsimusis. Hommikul tegi dir.
Kacens wisiidi wälisministri abi Tos»rile, Väliskaubanduse osakonna direktor
Wirgole ja majandusministeeriumi kau
bandus-tõöstusosakonna dir. Ka lj otile.
Pell 2 päewal oli klubi „Centumis" eine
majandus- ja Välisministeeriumi wasta
wate juhtide osawõtul ning Pärast lõunat
majandusministeeriumis konwerents. Õh
tul kell 8 korraldati wastuwõtt Läti saat

Riia, 13. märtsil. Riias peeti demo
kraatliku tsentrumi kongrss, kus wõeti was
tu rida tähtsaid resolutsioone, ühes reso
lutsioonis seletatakse, et kui nädala jooksul
ei looda uus walitsus rahwuslikul alusel,
siis demokraatlik tsentrum Pöördub riigi
presidendi poole nõudmisega, et seim laiali
saadetaks. Nõutakse kommunistliku rühma
likwideerimist, sest see rühm olewat wälis
poolt juhitud riigiwastaste urgitsuste teos
tajaks. Edast seletatakse, et wiimased sünd
mused Saksamaal tõendäwad, et on ülim
aeg alata Balti riikide wahel tihedat koos
töötamist sisepoliitilisel, rahanduslikul ja
tollipoliitilisel alal. Niisugune kokkulepe
pidatvat sõlmitama wähemalt samadel alus
tel, nagu on sõlmitud wäike liidu kokkulepe.
Majanduspoliitilisel alal demokraatlik
tsentrum neõuab esmajoones lati stabiil
suse säilitamist ja wäljaweo edendanrist sis
seweo maksustamise teel.

Walimised möödusid üldiselt rahulikult. Oli

ainult üksikuid väiksemaid kokkupõrkeid. Felgele-

Haawatub

Wnn wavamiiiigtle ei tule.

Vlirituswedaja
Omavalitsuste keetuõiqus kaotamisele. (Mu ja vein kõigisse kauplustesse.
Maksude valitsus esitas uue aCkoko&imiüigi seaduseeCnõu.
Neil päevil esitas maksndewalitsuse direk
t»r majandusministrile une alkoholimüügi sea
dnse eelnõu.

Praegune piirituse ja alkoholiliste jookide
seadus maksab meil alateS 20. maist 1927. aas
tal. Selle seadusega võrreldes on unes eelnõuS
hulk olulist muudatust.
Tähtsamaks muudatuseks tuleb pidada oma

valitsuswolikogude keeluõignse ja seni volt

kaotamisele, kuna see pole annnd soowitnd
tagajärgi: kuigi tarwitaja nõudmisel viina
müük riigi hinnaga on sunduslik, on trahteri
omanikel sellest kerge mööda hiilida; pealegi
võivad nad wiina asemel wahekasu lisada
juurde söökidele, sest toiduhindade normeerimine

restoranides pole läbiwiidaw. Wiina hind
jääks trahteriärides wavaks. Ollakse arvamisel,
et kõige mõjuvamaks hindade alandamise abi
nõuks on waba wõistlns.

kogude poolt maksmapandud keelupiirkondade

Warjatud salakaubitsemise ja trahterimak

kaotamine. Kohalikule rahvale jääks endiselt
õigus rahwaalgatuse ja -hääletuse teel keeldu
maksma pauna. Sest ainult see oleks rahva
tõelise tahte väljendus. Peale selle tuleks kao
lumisele loasiisteem veini- ja õllemüügilt väl
javiimiseks. Une seaduseelnõu järele võib neid

sust mööda hiilimise ärahoidmiseks keelataks al

nõrku jooke kauplustest müüa eriliste lubadeta.

Esialgu kaaluti ka viina ja piirituse täielt
tule wabamüügilv laskmist. Kuid arvestades
omavalitsuste, karskusliidu ja seltskondlikkude
organisatsioonide seisukohtadega, otsustati sel
test loovnda. Kaotamisele tuleks ka omava
litsuste eesõigus piirituse- ja wiinamüüsi teos
tamisel. Praktika on näidanud, et paljud oma
valitsused selle õigusega spekuleerivad, andeS
ZeSöignse maksu eest kasutada erakaupmeestele.

koholiliste jookide tarwitamine seltsides, ühin
guteS ja klubides, kui puudub sellekohane luba.

Pidude ja koosviibimiste jaoks on nähtud eite
lühiajalised load mõõduka pakendimaksuga,

Monopolipürituse ja -wiina hinna alam- ja
ülemmäär määrataks kindlaks seadusandlikul
teel, mille PnrideS täpne hinna määramine
kuuluks vab. valitsuse kompetentsi. Äriumksn»
seadust muudetaks nii, et ättoholiliSte jookidega

kauplemine oleks võimaldatud ka kolmanda
järgu äritunnistufega.

Peale selle on eelnõu tehtud igati painduma
maks ja ajakohasemaks, seni maksmast seadusest,

linnades on uue seaduseelnõu järgi võimalus
awada ka öölokaale.

MaksudewaMsuse poolt lisatakse seletuKirjas
seaduseelnõule lühidalt järgmist:

Majanduskriis on sügawalt mõjule pääsuud,
ostujõud on langenud monopolipiirituse ning wii
na tarwitamine on läinud tagasi kolmandiku wör

ra. Seewastu eksimuste arw alkoholimüügi sea
duse wastu näitab suurt tõusu: 1686 protokolli ase

Esmaspäewal ilmus Pärnu ja andis
end piiriwalwurite kätte kolmas salawedaja,
kel ööl mastu 9. märtsi õnnestus põgeneda
Tõstamaa kordoni lähedal. Põgenenud sa
lawedaja osutus Roman Hitteriks,
Tõstamaa, Kiraste küla, Oodi talu omani
tuks. Hitter oli saanud põgenemisel reide
kuulihaawa. Ka hobune oli saanud kaelast
haawata.
Pühapäewal käidi Hitterit kodus otsi
mas, kuid sealt teda ei leitud.

mel 1929. a. oli neid 1932. aastal juba 1962.
Oletades, et awalikuks tehtud süütegude arw

witamise tagajärjel hinnata 1.090.000 kroonile.

Arwestades nende asjaoludega, tuleb tunnistada,
et makswad kitsenudsed alkoholimüügi alal pole
praegu enam millegiga põhjendatud ning soodusta
wad ainult illegaalset kaubitsemtst. Alkoholituru
le tuleb anda- suurem wabadüsz ainult see wõid

wäheudada salawedu. Eriti puudub mõte prae
gustel kitsenduste!, mis matsawad õlle- ja weini

müügi kohta. Peale salakauba wäljatörjumise
on alkoholimüügi wabaisandmijel kahtlemata
saneeriw mõju ka mesi kartuli, odra ja marsakas
matusel»

TrahteriäridS järkudesse jaotamine tulekS

Maakondlik lõikuspidu Tartus.

Wcksliwõltsija Kitti wallas.
Hiljuti selgus, et Küti Vallas elutjeiy
talupidaja Joh. Wiinberg oli Võltsinud
IW-kroonisel wekslil shirantide allkirju.
Niiüd selgus täiendajalt, et Veel on wõlt
situd Porkuni walla elaniku Jüri Sõnu
mi allkirjad kahel 100-kroonisel wekslil,
milledest üks Wiru ja teine Majaomanikku
de pangas ja nüüd protestitud. Kuulda
wasti oli W. toiminud wõltsimisi arwamk»
sel, et Vekslid läheb tal korda õigel ajal
Välja osta ja Võltsimine awalikuks ei tule.
Raha pidi ta saama oma asunikukoha mü&
gist, kuid et müük nurjus, siis järgnesid ka
protestid ja kuritöö selgus.
Riisumine päisi-päeuiat
3.actu uuiit&at.
LaupSewal k. y23 ajal paudi Tartus, O«
uulitsat toime jultunud riisumine. Tõõwoori,
mehe Peeter Weidenbaumi juure tuli keegi
mees ja palus paberossi peale tuid. Kuna tule»
süütamine tuule kaes ei õnnestunud, kutsus
wõöras mees Weidenbaumi tihe maja koridori,
et seal tuld wõtta. Weidenbaum nõustuS sel,
lega. Koridoris kargas aga tutvwõtja Mi töis.

woorimehe kallale, surus ta wastu seina, kiskuS

siis Weidenbaumilt taskust rahakoti wÄlja, tüh.
jendas selle, saades saagiks 36 krooni, wlskas
tühja koti maha ja põgenes ise ira.
Hobusemees asus ühes teiSte abiga riisujat
taga ajama.

Kurjategija tabati Laial uulitsal. Taba tuks
osutus Karl Taawo. 29 a. Maita, waiem neli
korda kohtu parist karistatud.

Loodetaw ilm teisipäemal. 14. märtsil:
öösel! SoamelaHe idaosas kõwu. püewal Ndissebt
kelslmilse ksiivuisiqa loodeipooiliseid tmÄi, asMseA I*l*
ae, hominrilkull kSohoiK uilt, öösel ke-rae fflWtot, väe»
wa>! kuni 2 kra>M socha.

„Hsa£dus OH kidtast tähtsam".

moodustab ainult ühe kümnendiku tegelikust ar

wust. Seepärast kui oletada, et rahwas sala
piirituse puudumisel oleks tarwitanud legaalset
piiritust tuleb riigi kahju wälispiirituse tar

konnas.

Ameerikas kõik rahwuspangad ia riiaipanaad uuesti
awatud.
kindlustuse wasiu. Niisuguseid kindluÄusi ost
Washington, 12. märtsil. Presi
igal soliidsel pangal.
dent Roosewelt teatas, et rahwuspangad ja küllalt
President toonitas, et kogu programmi frrtffe
riigipangad kawatsetakse unestt awada es minek oleneb otoaltJu arwamise toetusest, ja tl»
maspäemal, elearingsüsteemi pangad teisi petas sõnadega: „ Usaldus on kullast tähtjam. Kpi
meie ühte hoiame, siis on ebaõnnestumine wöd
päenral ja wäiksed pangad kolmapäewal.
matn."
„Olen õnnelik ütles Roosewelt
teatada wõimast, et on lõplikult ja oluliselt
N e w-U or k, 13. märtsil. New--Ä)orgi
Ülo saadud tehnilistest raskustest, mis wii- liiduveserwpank teatab, et bS pangale on
Vilasid pankade uuestiawamist."
luba antud täna uuesti aiata peaaegu nor
maalset
tegewust. Peale selle wõtwad täna
Waf h i ngto n, 13. märtsil. President
New-Norgis tegewust uuesti alata 24 pau
Rooseivelt pidas eile õhtul raadiokõne, milles üt
les: Pangad, mis sel nädalal uuesti awatakse, ka, mis ei ole Federal Reserwe süsteemi
suudawad rahuldada kõiki tarwidusi. Mina ei liikmed.
Me mitte, et kõik pangad awatakse uuesti sa et
London, 13. märtsil Londoni panku
mingit isiklikku kahju ei teki. Mina ütlen, et te rite komitee otsustas alata dollaritehinguid
hakse kõik mis wõimalit kahjude ärahoidmiseks,
uus paberraha antakse wälja ainult wastawa täna kell 14.30 (Greenwichi aeg).
Tthskwas hukati 35 isikut.

Uliqiuyauetita kõue eahumeohkel kantsect=(kõuekoasoCe&uL
Möiib-.uud pühapäev kujunes Tartumaa põllumeestele suureks pidupäevaks, kuna sel

küsimmst, pühendudes et ta on koNu seaitud sel ujuk»

ia noorte päeva. Tvl Puhul oli „W>auomuiseS" korraldatud hommikupoolikul kontsert-kyne,
koosolek. 7uS kõneles ka riigivanem K. Pii t 9 ning õhtul pidu mitmekesise eeskavaga. Osa
wõtt koosolekust kui w peost oli Arelaw.

Mib nii olewait. et meie riikst aparaadis llls ra
tas Messe häM ei poSst. Et seda pacaardada ja

PNewa-l Peeti DartuS Tldrtumaa põllumeeste esituse poelt korraldatuna maakondlikku lõikuspidu

Riigitoanema saabumine.

. Tartumaa põllumeeste pidupäevale saabuS
ära riigivanem K. PätS hmnmAuse rongiga
Tallinnast. WaÄsaliS oli teda wastu wStmas
kdrp. „Fratevniws Tstica" liikmed, keS palusid
riigiwane-mat oma juure loihlvile. Konvendis
tevwi-taS riigivanemat wAistlane Treumann.
Wahe enne Ma Li lahkus siit riigivanem, et
minna ..Warunuisesse" aktusele. Samal ajal
oli ..Wcmlemuine", kuhu lasti sisse ainult küt
ketega varustatud Muid, puupüsti rahvast täis.

Taidetud olid isegi Nnnisaalid.
Ka ..Wancmuise" saalile oli Pidulik ilme an
tud. > Kahelpvoll näitelava oli paigutatud roWl
rvwnil Põllumeestekogude

rohelist lippe.

au heitma tulcvißu, pilgu nteie noorsoole ja #.
sinm, kas meie noorsugu vastab ka neile loo
tustÄe, mis tema peale pamtäkse. Ma arvan,

et meU ei tule siin kuvvastuda, vaid võime pä>

ris rGSmsad olla, sest kindel näib olevat, et
meie järeltulev PÄW seisab oma ülesannete ESr,

guseil. Tarvis ainult rohkem üksmeelt ja üks
teisest arusaamist. Nüüd, kus raskused Ae pea

de haMavad. täima, peame erilist tähelepanu pöö
rama üks meelele, peetute püüdma neist raskustest

ühisel jõull üle saada, nagu see sünnib palju
des kcchtadeS välismail, kus terve rahvas snd
ühte litdab, et üheskoos raskusi kõrvaldada. Se

dasama nägime ka meie ära, kui oli viimase
valitsuse kujundamine. Tol korral, kui polnud
võimailik kuidagi valitsust koKu saada, polnud
teist pääseteed, kui tuli luua

mis secks päewaks Tartu wodud. Tartumaa PÄ

rahwuslik walitsus,

alla. Wnetool aga oli kaunistatud meie rah

mis poloks rippuw erakondade seisukohtadest.
Aga ka sellel wciliGusel on oma tegewuses ras

tumeeste esituse enese lipp oli riputatud rõdum

wuAvürwidega.
Riigstvanema saabumisest andeid teada Saad

järwe Põllumeestekogu orkestri marsihelid. Nit-

Yea kui riigiwanem jõudis saali, tõusis tema
'uks kogu rahwahM Püsti.
Siis algas Maimutis talitus.
mida pidas. Tartu-Maarja koguduse õpetaja A.
Wöhrm a n n. Ta manas esile ilusate wõrd
luste abil ning sütiwail sõnul kauneid pilte maa
elust, haarates oma kõnega kogu kuusaskonda
sarnaselt, et paljudel pisarad laugele tulid. Ko
raäli järele asus kõnetooli
Tartumaa PSllum. esituse esimees E. Saar,
kes kuulutas koosoleiku Uwatuks, ühtlasi tänu

awaldadeS, et hra riigitvanem on wa?ewa'ks wSt
nud ka seekordset Tartumaa põllumeeste lõikus

pidu austada. Sol puhul päässwad lahti ela
vad kiiduavaldused.

Edasi märgib hra Saar ära, et põllumeeste
esitus esnrakordselt korraldab Tartus ühise lõi

kuspco ja noovtepäewa lootuses, et sarnane kor
mlduslviis sildist poolehoidu leiab.
Selle järele asub

kõnetooli riigiwanem K. Päts
Aeda tovioitatakse tugewa aplausiga. Peatudes

tühidait lõikuspeo tÄhituffe juures, pöördub ta siis

noorte poole. „Kui täna wan-emad põlluhari

jad, täihemtdab hm riigiwanem edasi, on kokku

tulnud oma lõikuspeole, siis peaMad nad ta pil-

kusi, sest majanduslik wiletsus on haaranud kõik.
Näib, et eelolew aasta on ü!ks kõige raskemaid.

Raskuses on põllumehed, aga ka need, kelle at

nvkeffelks warakö on töö.

Äkete suuremaiks õnnetussks on, et rohivas
maalt linna tvälgub. See iväljarännanud raih
wahulk tuleb umale tagasi asustada. Maad sel
leiks *on küllalt, tarwis ivaid teda üles harida.
Seejuures aga peame silmas ka pidama, et kui
nreie seda ise ei asusin, siis asus talvad teised.
Saksamaal juba räägitaikse, et nende tuletvik on

ida. Ka meie kuulume ida hulika! Kui meele
tuletame, et okupatsiooni päewil kaivatseti siia
tuua umbes 3 milj. sakslast, siis on arusaadaw,
fvihit sarnaste juttudega rüüritakse.

Käsitiledes meie rnhwusluse küstmirst. stihe.idnb

hra MgÄvwnom. et ta suure rghuWustUlndegci on
was'» wõlnud

Aiõpilaste protesti
ühe õppejõu kohtg MkoMs. kes on uroid, eestlast

k'U!sucha.mvd sa jõuoku-dema Miidnüiwasdu

sed>) „UWooil on koht, Dlkab viigiwimem, kust wäl
mÄvad meie parema d r iigile Maised ning kui noor

tvs juba wurakiilt istuoatifilsi kahtluse idu, siis on

sellest Äll kahju. M« awwan, vt ülikool ja M

õpilased leiawad ise abinõusid, kuidas sarnaseid
wäännählusi kaslvaitustöös kõrwalldada.

Meie ei poolda ainuwalitsust
Lõpr»ss pliudntas tõnvlVm k« moie põhiseadlrje

>M meU puudusid 'kogemused Mgi juhtimise alal.

luna.puremM wõi>mailn>si töötumiseiks, orust viW
'kogu poõl wäHaitöõlaitud .põhiseaduse rmiu«t>iWss
ftwwr, ntis Mõne aha pümst Web ruhwahaäleiuiele.
Miis hMUlwb wabadusjõsalläHte põhiseadusse, ftiS
poile see >wasltuiwõst«w. Meie ei wõi, nagu n-emad
tkhawad, Vulua korda, 'kus kõik wõim läheb äh- isiku
VäÄe. President ei wõi aiinuwailitiseja olla. Oleme
ülhe ainuwaiWisuise allt end wälja Uskunud, iseg«i
weweohwveid kannud ning nüüd poeme sinna jälle

-tagasi (Wdnawasidnsed.). Rende uuendused on
DMu kba-pitnd te-istest riikidest, kuid meie teaane,

kui toonpe ka Mussoliui siis langeks tema
täht siin paari uädnla jooksul. Meie rahiv rt on
sootu teine Wtoonr kui itaalia rahwcrl. Meie ei

torma nagu ilüuncvmaoiWd, mere ei armasta juuri
sõnn ega tulforoihifi. Meie enne kaalume la selles
on meie suur positiiwne külg. Rohkeimpakkumisega
aga NWie Põhiseadust ei wõi parand-ada.
Lõpuks siirdub hra riigimanem weel praeguse

Wangistati 4 inglast, Briti firma ametnikku.
Mõskma, 12. märtsil. GPU kollee tud SA kodanluse esindajat. 22 kaebealust
gtum teatab, et kontrrewolutsioonilise saba on mõistetud 10 aastaks, 18 kaebealust 8
taashi pärast on surma mõistetud ja huka- aastaks mangi.
Surmamõistmine ja HMamiite on sün
J. JUULIL .
dinud
laupäewal.
Imelikul konrbel oli aga Tartu meestelaulu
London, 13. märtsil. Aia jõudis tttche, ot
seksi kolmekordne kwartett, kes oli lubanud esineda,
11-dal tunnil „haigoks jäänud". Aga see ei rik Wene salapolitsei on SA wastu pShapiieum pan
kunud pidu meeleolu, kuna sellele kui meestelau-

Ju seltsi kildkondsusele waadati.

Peol ei puudunud ka näidendid. Mäksa maa

naiste seltsi näitlejaskonna ettekandel lawastati

A. Taari „KZrgemäe noored" 3. waatus.

Ettekanne oli ladus; head näitleja osawuft näitas
hta Laarmann kui ka mitmed teised.

„Wanemuislaste" poolt oli esietendusel A.
Taari „Nais wallawanem" 2. waatus, härra

Pilleri juhatusel.
Ettekannetele järgnes tants.

walitsuse töö juure tagasi ning märgib ära, et
kõikide Pingutuste tagajärjel jõutakse nüüd nii

nud toime läbiotsimine MetropaMau Bickers Elee
trigal Export Company Mõskma biiroo ruumides

kusjuures on wangistat«d4 firma ametnikku

samuti 4 ametnikku wenclast. Nimetatud firma on
kõige suurem Briti äriettewõte Nõukogude Wene

maal. Läbiotsimine on toim» pandud ka firma
Leningradi osakonnas, kus on konfiskeeritud mii»
mesugnseid dokumente. Londouis ei Ae «eel te«p
da, missuguse süiidistusmaterjaK põhjal need VT
biotsimifed on ette «Setud

Hanila Ühispank.

kaugele, et suudetakse

riigi eelarwe lõpetada ilma puudujäägita.
See teade wõetakse tormiliste kiiduawaldustega
wastu.

Riigivanema kõne lõpul lauldi hümni. Siis
kõneles prof. J. Ul u o ts.
Paleusest Eesti riigi elus.

Kõne lai elama Poolehoiu osaliseks. Tihti kat

lestasid kiidnawaldused kõnelejat.
Järgmisena pidi kõnelema „Kaja" peatoimetaja

H. Oldermann, kes aga oli haigestnnnd ja
ei saanud Tartu sõita.

Noorte nimel kõneles üliõp. M e i l, kes annil
das headineelt, et meie riigi juhtimine oit kind
lates kätes, mida eriti tagab K. Pätsi isik. Soo

Aktiva

Ariseis 81, dets, 1882. a.

Kassa ja jooksv. arved Kr.
Osatähed ja väärtpab. „
Diskonteeritud vekslid .
Laenud võlakohustusega »
Riiklised laenud „
Liikuv varandus „
Liikmete kohustused „
Muud akt vad „

u>is riigiwaueniale õnne senises suunas töötami

8.805.95
1.050.
85.553.50
1.100.
5 773.
" .305 40

98.750.
940.02

Osakapital
Kr.
Tagavarakapital
Vallasvara kustut, kapit.
Liikmete lisavastutused
Hoiusummad
Riikline laen
Vekslite rediskont
1932. a. puhaskasu
Muud passivad

Kr. 203 677.87

seks.

Passiva
7.995.82
4.159.95
40266
98.75076.729 46
6.033 78
3.4801.079.19
5.047 01

Kr. 203.67 87

Seega oli allus läln.
Piduõhtu.

Debet

Kr

1931. a. kulude ja tulude arve.

Bhtu lell 7 algas ~Wanemuises" noorte pidu,

kus aga ei puudunud ka wanad. „Wanemuise"
saal oli wiimase wõiinaluseni wälja müüdud.
Sarnast piduõhtut pole „Wanemniies" enam aas
taid nähtud.

Kuid ka sisult oli pidu wänrtustik. < Esinesid
mitmed head solistid, nagu M. Taras ja teised.
Ohtralt kiitusi jagati ka Mäksa maanaiste seltsi
kolmekordsele kmartetiie. Smnuti olid ülilMm
talvad pr. E. Partsi stiliseeritud rahwatautjud,
millised Tartule undisets.

Valitsemise ja erikulud Kr.
Tegevuse kulud „
Mitmesuged kulud „
1932. a puhaskasu

3.417.97
4.112.56
1.163.82
1.079.19

Kr. 9773.54

Saadud % % ja komis
jonid Kr.
Kah j sse kantud ja ta
' . saadud laenud ,

9.491.92
281 62

Kr. 9773.54
dutaatus.

,»»rwa
päswalSovM juba Mmzilutswalu aegadsl. 1S aas

põllumajanduse päew paides.
Kirik ia rahwamaia vuupnsti rahwast täis. Majandus
minister A. Jitrman esines kõnena.
Walitsuse sammud võllumajanduse awitamiseks kiideti
heaks.
Pühapäewail peetzi Paides läaW-amaa põllu
meeste jeiW korraildusel lämvama>a põullmajian
dulse ja 'kodumaja-ndu-se pä.',wa. Wetva

kujunes maAudusmmistvi A. lüvmamii sõne.

ctiifla ija Kelle illõppödes kõla>std stmrod WdduMvatdu»

isled. Mne haairas Wli ja awbis uut fõuibit prae
guste raskuste kanibimilsöls.

Telisona PM lõueioiua pr. L. (Siiituurd. luua ta

O. 11 h. oKoot kirlLus .ptibit'l t!f iumutateraiiiStus,

aga psTeffonniia grippi haMÄbumise tõttu sõita potWUd lsaa>nud, kõneilss ArgmA-e-na Kehtna sõrgema

sen-n pmost TiVN>neba>uml, Bes >pld>as sü
gasmnSUeM M sünõmGekohÄse teenMuse. luma

MlbjapidanMEoolli õpet. prt. Gvevubmt, wöttes

kuhu lkogu-nes iitimwfi vohteA. M«K-sen-n
bwlee-nistust ka-umis-tas fv ja puWpill-lde
wdkšiter.

Peailc jmnMvteielStswst woctas rahwajõgi mh
wamvaiZja, kus awar KM pea Mt-us, nii et hillnss

mad Miilab enam isaati ci Päüsnud. Põllumehi

ta -nniist oti GooS peate Paide lähema iimbrMe ka
lnupeanalllt.

MHMer A. lürmnni sa-ari ilmumise.! tööas
terwikusmaws. KoosollPad tõnsid püsti ja inat
rSkitas opl-cruGst.

-pe-rANgKse buiMariduke !äh'.isn!'e.

Rohkeim tÄhslspainiu kui semi -tnileb ipõömta tgliu
lhes koduÄmbiruise AunistatnÜs-ele, iammki kabu en
<mst 'koxrai!!d>a!d!a. Santuli -tallu toitlußamdje -Arcte

stuvme hiun-ata tmstaliMst iMafpä irbct.
Kõrged SohuStiHed foljittwb ka uoorpalw? Ärevata

mjjse rmo'l. et (feie Künniks maos suunas. Wige st-ll.?
-tõttu peaksid .pvremcvised hin-dama oma lutseata
kõrM-t, jamwÄ ka >dvi?ed. TeavmW tuleb Mendada

e-slmres J. Wa-vt -Pürwa awama. Ta Ghondas. et
t-mviÄn. on Põige rohkem tuvwiis iWWt PMu tulla

peotuÄes iga ülWu wiWHigi juures, WailguStades
Koeinu-res PõhMslmust,. Mis ei nõua nritie rwhniiist
kullutnsi. tvaäd kavttMMllist. Musta kesa pihalmiKeist -dukeb «loobu-da, Vaora WstvGiM, wõhvn-dada.

ia mõit-:«id ivcchechaÄa, -kuldas selllsell raJtet

aiM-s eesõigust rohkem segawiljate. saimuit nlsu

oma iM.ti>rp'.idwmist lk.o-rr«!lda>da. Järgnes hümn.

pindala su-urenderida. Kswaidis-e maaharimiise üm-

Päewa sicha!«Oe wcvl-N ühsl HSäilÄl ASaoamaa
põllu.meeste KMst juhatas, ijÄrodarba«vl'i A. SoomÄ,

Kbrborrailhamisiil Äeks lärummaal wõ:ina!lil urate

prl. H. R.üiwr, K. GMf ja H. Riisberg.

Peale dr. Millani kõne järgnes waheaeg, mille
järele alustati läbirääkimisi. Nende lõppedes asuti
resolutsioonide hääleta nn sele. Wa stu wõe ti järg

Maljandu-smmister A. lii-mmvn aisub Võnetooili.

Ta Ahendab, st WdGe majanduSkrW Wmnmi
jjisl nrwatli. eit .Ms kuigi 'pvkatt ei keMa }a j-oda Pea
lahendada ftmd-eiAk-se. QlUkorld arenes aga teisiti,
kriis suwrues scrvjest, kujunedes piükvde iva-heiilseks
masaiirdussõiats, millest põle ipnntunUnta säänud
iükõl! rM. idMdne mllvamld-ustrlis tõmbas ka meid
ta a sa. kM -mNe stiM Wige rängeimallt. sest oleme
palsjtldest rM-dest snsiki paveimas seisukorras, stlgugi

idösta esikõhaile kõpu Eesjis.

miied otsused:

1. Järwamlu» põllmnajaudnse ja kodumajan
duse päew tunnistab täiesti Sigeks meie riigi ma
janduspoliitika, kusjuures on riigi kandejõu koha

siku kodaniku ülesannetest kriisist pääsennseks tõS
ja kokkuhoiuga.

fdd. Oleme okukorvas, kuid põllumehe eku-

2. Päeval viibijad tunnistavad tarvilikuks
majapidamise riistade turu kontrollimise, nagu

Arg on siis>.ki tmdilasli pcvwm kui mast kalks-kokm
kidmmend aaSlait taguisi.

Meie põllumiaiZaudMe raske olubovm kergsnda
mitselks on tehtud tõi!?, mis wõi>maM Ka M palju
kui seida llUbaib rviqi Wsulkovd. Kui nüüd aga tuilÄaibse ia öeilldaitjse, st seni pole midagi tehtud ja

iseda mõnes teises riigis tehtud. Seega oleks pere
naistele garanteeritud neile tarvilike esemete mu
retse.uisel ainult otstarbekohased esemed, mis hõl
bustawad perenaiste tööd.

3. Järvamaa kõrrewUja kasvatuse alal tuleb

Sluwrto nõudmistega asvnÄMe, siis on see kuviikcht-

revideerimisele võtta üksikute wiljaliikide senised
kasvupindade wahokorrad, andes rohkem ruumi

põlluni hsd <m aga uiliwõvd aruisaajad, öt jwvnaAte
wsijadCg r itaaisa ei Whe. Põllumees oma töös >peab
atema iißuw. peab ?orrail!duma oma. .nmWpiidamlist

kes oludes majanduslikult tulusam.
Päew lõppes ühise lauluga „Eestimaa, mu isa
maa".

Wsa read nõudjad pole riiMM mAschad. Meie
nõuda, at saab üheilt a!!M teisale Äe niinna, sest
jpracguksess aljail m t-urlld sa nõiiidnMad waga muu
huwa-d.

Pöllumajaudujse raske olulorria lahsndniniise
atlüsrlls on mtöitf aimM >töö sa kMulhoid. Siis suu
da.me vastu pidada, kuni smrrriigid kMuilap pele
sõuawad LMi ilahsndamilse sa ksraendainÄse asjus.

MaMlduAminiistri fõaret jällgiti suure täihÄepv-

neile vilja liikidele, milliste kasvatamine kohali

Õhtul järgnes pidu, kus Paide näitetegelased
õnnestanult ette kandsid E. Wilde „Ptsuhänna".
Seekordset põllumajanduse päeva tuleb pidada

kõigiti õnnestunuks. Teda iseloomustas asjalik
kus ja kaiue asjade kaalumine, millesse ainult

Paar sõnavõtjat püüdsid teisi noote tuua, kuid selle
suures täiesti üksi jäid.

sed uõusogud kaebasid Jävlva maanõrllkogu di>

Wwitatud ebaõigeid kuulugu vt e, nagu

Äi eile krvjntatnilisc:

Ahotkivjandust lläbisias teade, nagu sunniks

lad, päästis see walla d^maAolu.

kuil. kuid iegellikuA on põllumeeste ühispank

alla, olla kunldaxvasti ma sm K,?ksemaa malta-

mõnelgi põllumeeste ühispcvngabe waenulitkul tst.

Neis teadetes muuseas on nimotatud ka põllu
meeste ühispanka Taipail ja Tapa Ahispcmga
nimed. Meil pofe teada, milliseid Mep antuid
Eesti panlk teistöle Panivadele on teinud, kuid
piillurneeÄs ühispangale Tapal saadetud iiri ei

praegu täiesti lindlal cilusel, pole mingisuguseid
kahjuisid olnud kogu tegcwulse Zesäeil, ning W li
maste!! kuud et on omakapitalid ja hoiusunimad
tunduwM kaswanud.

järelikult puuduwad Kilk põchjulsed, mis ha

siisülda kaugeltki mingisugust funtettepaueikut,
waid amulkt isaow-awckbdust, kaalumissle lvStta
Wispamikade ühinemtse wõimcvlust. Eesti panga
soowrl, selles sihis alatud kipjalvahetns ühispan

r ilm utt mõõdnanÄwad pandade ühmemiseil. Kuuil
dawastl lißuideeiritabse kull üks pank Tapal, selle

tulemust. Kühjrtiks peame siiski teatama, et on

lliTmeskomm hawidcs, edukaiks tegutsemiseks.

kade wMel Tapal põle andnud mingisuguseid

järele avmatawasti peaks mõlemA ühispangal

küllalt alo avad wõimaluifed jääma, oma erinswa

Türi füütamine selgumas.
H. Partsi majas elutsenud
Reedel paigutati Paide wangla Maria
Truu, 28 a. wana. Teda süüdistatakse
süütamises, mis olnud 16. Hel
mi Partsi majas. Tuli puhkes teatawasti
päewapildi suurenduse agendi Aleks. BernHardi korteris. Õnneks saadi aga kiirelt
jaole ja tuli kustutati. Ilmselt oli aga
selge, et tegemist süütamisega.

Maria Truu Paide wanglas.
Kriminaalpolitsei alustas juurdlust. Tü
ril nähti korduwalt liikumas kriminaal
ametnikku Jaaskat. Mõni päew tagasi asus
ta rongile koos A. Bernhardi fodanlise nai
se Truuga. Raine Paidest enam tagasi ei
sõitnud, maid jäi „peatuma" wangla.
loo ümber kestab aga juurdlus.

Seti ja Kihnu Albu Me.
Sellekohane Palwe 146 allkirjana esitati maawalitsuse
le. Kuksema walla saatus ISI 7 aastast saadik kaalul
Nagu hiljuti teatasime, cm wiimalfel ajal ning I ütlemine neil seotud raskustega. ühtlasi
OetiS ja Kihmel «Mted lliÄmnas KuGeima walla olla Kihme, Qeiti ja Kiigo-mõisa üldliMemine
M Albu walla Äge. minekuks. Rüüd on aju suunatud wallast hoopis Wüiljaspoole, nimelt
tud tegelike sammude astmniisele.
Jälvwa-Madilse peale, mis asub Albu Wlje all.
Nii esitati neil päewill KihMe, Oeti ja Kiigo Kuna samas asub Madise kirik, mis keskuseks

mõisa eilanAZkude pov>lt maawatitisuseile ühine
pMve kaasabi ja algabawa borraldulse saamiselks

nimetatud külade eraldamiseks Kuksema walla

alt ja liitumiseks Albu wMa Äge. PallwekirM o!li 146 aMiuja. millede hulgas 2 allkirja
KuPssma wallatMißogu liikmete poolt.

Palujad tootvad oma pcÄve PoUendusöls ette

mitmMlgseid asjaolusid. Nii atsub Kuksema

vallamaja üllewaimwiotatud Madest liig kaugel,

mis rasken-lM asjaajamist. Pealegi olla Mbu

poole wiiwad teed Bovealliikud ja wõimaldawat

lahedama liM-omDe, kuna teed, mis wiiwad
praeguse wallamajani, olla korratud, wileitsad

kiheGounale, kuhu kuuluiwad ka eellpoolloetud kü.

lad, ühispank ja kauplused, kui ka Mbu walla
sMstondlised awaldused, olla see KA lähedane
lü kättelsaadatvam praeguse oilulkovraga wõröel
des.

Koos Oeti, Kchme ja Kiigolmõisa ülemineku
küsimuisega teise walla alla, kerkib tahkmatM
üles kogu Küösema walla edaspidine olemasollu

küsimus. Wäike wald ilma eelpootmärgitud M
ladeta jääks ju weel mannetumaks.
Huwitaw on märkida sellejuures» et Kuksema

ja teiste JÄcwamaa wäichsomcvte valdade ole
ma soiu Msi .nus ei õlle uudne, waid on o lnud

paide saab moodsa tuletõrje seadeldise.
Järwa telefoniwõrau ülema K. Wiedebaami leiutis.
Tarwis ainult nupule wajutada, uina kirikutorni luu
oid awauewad automaatselt ia kell hakkab lööma.
Jürtva telefoniioõrgu ülem F. Wiedebaum

on leiutanud ja konstrueerinud alarmseadeldise,

mis tõotab osutuda tulekahju kordadel tuletõr
jele asendamata abiliseks ja kiireimaks häiri
jaks tuleõnnetusse korral. Uus leiutis on mõel
dud seadeldisena tornis asuwa tuletõrje alarm
kella juurde, inis wõimaldab panna kella tööta
ma kaugema maa tagant elektrivoolu abil ja

. «vab automaatselt torni luugid.

Oma leiutist demonstreeris leidur hiljuti kit
fmnas ringis Paides, tuletõrje kodus. Selleks
oli meisterdatud miniatüüris Paide kiriku torn,

millesse konstrueeritud alarmseadeldis. Wiimane

oli ühendatud kõrvaltoas oleiva telefoniga.
Oletatawa häire demonstratsiooniks tarwitses
waid pöörata korraks telefoni wändast ja mo
mentaalselt awanesid teises toas olewa torm
luugid automaatselt ning alarmkell algas tegeWust. Demonstratsioon õnnestus suurepäraselt.
F. Wiedebaum on wõtnnd oma leiutisele pa-

Pendi. Paide tuletõrje on otsustanud wõtta esi
meseiin kasutannsele leiutise. Alarmseadeldis
ehitatakse kiriku kellatorni ja oleks telefoni kau

dn ühendatud kohaga, kust häire korral pääs
utetakse lahti alarmsüstik. OletaiaMaks pari
z.inkö paigaks oleks kas telefoni keskjaam ehk
Eesti Pank, kus õõ-päev alaline walwe. Leidur
annaks leiutise kasutada Paide, kui kodulinna
tuletõrjele tasuta, kuna selle sissesead läheks
maksma umbkaudu paarsada krooni. Uut, au
tomaat alarmseadeldist tahetakse üleanda Paide

lihavõtte teisel pühal.

üldlaulupeo eelproovi peetakse Paide ring
konna laulukooridele pühapäeval, 26. märtsil
kell 10 hvmm. rahvamajas. KeS juhatab eel

Neil päewil ilmus Türil müügile wärsket aia

dised —2O snt. N-mp. Kuna Türil wärske aia

wilja tcrvwitajaskond on liialt wäike, siis hakatakse

lähentail päewil saatma aiawilja ka Tallinna
müügile. Tallinnas maksab aga aiawili kallimat
hinda, nii näit. redise kimp 30 snt. j.n.e.
Lähematel päewadel on oodata ka kurkide Val
mimist, kuna need on juba õitsemisasajäraust üle
jõudnud.

Kuna majandusgümn. kaswuhoone, mis wal
mis sai alles möödunud sügisel, on alles arenemis
järgus, siis lilli weel et saa, kuid mõne kuu pärast
juba kindlasti, kuna praegu juba aj aiva d kül-wa
tud lillede seemned kasnmsid wälsa.

Ambla kroonikat.
Haridusseltsi esimees A. Ctrahn jäeti juhatusest
wSlja.
10. skp. peeti Ambla haridusseltsi peakoos

olekut 69 liikme osawõtul. 1932. a. aruanne
1936.84 kr. ja eelartve 460 kr. suuruses wõeti

pikemate waidlusteta wastu. Aruandest selgus,

et seltsil on warandust 6651.87 kr. wäärwses.
Näitetrupil on liikmeid 26, esinetud aasta
jooksul 6 peol 6 näidendiga. Näitejuhtidena on
tegutsenud J. Pralits, E. Adler ja H. Rüüson.

Näitetrupp on küllalt edukalt tegutsenud, ainult

jäeti korraldamata näitekursused (ja wiimasel
ajal olewat keeldutud mõnel peol tasuta esine
mast?).

Raamatukogus on praegu 1817 köidet. Lu

gejaid 149. aasta jooksul loetud 2130 raamatut.

Juhatusse walitakse R. Lebeu, A. Berend
sen, G. J. Pralits ja A. Kask. Se
vine esimees A. Strahn jääb juhatusest wälja,
kuna tema kandidatuur ei saa tarwilist poole
hoidu, mis S-i kohati õige ägedate wäljendus

jfeni wiib. Juhatuse kandidaatideks walitakse E.

Normann, H. Nüüson ja H. Paggi. Newisjoni
komisjoni walitakse A. Uut. O. Kerles ja M.
Kask. Toimkonnad jäetakse juhatuse moodus
kada.

Praegusele Äe.mm«tu ckMvatsnsvl-e teose loalla

Mtiawalitsnse ringkonnad. Osti ja Kihme Me.
minekuga lõuatmvat ära walla ainukese 8. A.
kõrgema algkooli Roosna-Alliku kooli ring
kond, kuna ta oleks lõliröio-iuiz «koline mulla ioa=

hei.

iJiiütfi ümber JürSvovim».
Ambla maatulunduse konsulent ka Ta
pale. Tapa põllumeest? seltsi kutsel annab
Ambla jsk. konsulent R. Leban Tapul igat
laadapäetoal põllumajanduslist nõuanne:
kohalikele põllumeestele. Wastumõtmins
sünnib põllumeeste ühispanga ruumides.
Taluraaumtupidamisc krusnsed peetakse
Lehtse Põllumeeste seltsi korraldusel Leht
ses 8.-—V). aprillil.
Kaewndest lõpeb wesi. Mitmed Ambla
ja Tapa ümbruskonni", talupidajad kuröa
wad, et wiimase külma tagajärjel kaelou
dest ivesi lõppema tipllb. Mõnel pool oi-taksegi selle tõttu sunnitud ivett jõest ja
wõöraist laenu, de st n>edama. mis aga äär
miselt tülikas.
Wäätfn mallamolikogu koosolekul kinni
tail lõpulikult Piiomrlsa koolimaja-rahtva
maja kodukord. Wall-a atvalike raamatuko
gude toimkondadesse waliti: Wäätsale
Karl Karu, Lõõlasse H. Õunapuu la
Piiometsa K. Riismann.
Wallasualitsuse kantselei õpilase W. Lil
lemali töötasu määramise küsimus kukkus
2 ettepaneku hääletamisel, häälte la taluva l
guuiise tõttu, läbi.
Õnnetu surm Lokntal. Lokuta as. eluts.
asuniku L. naine olles oma igapäewase töö
juures, kukkus nii õnnelult maha, et pähe
woolaw suur tuiksoon lõhkes, mille tagasär
jel oli surm silmapilkne.
Tööstuskooli pidu. Tööstuskool korral
dab 25. skp. peo. Katvad wõimlemisi, laulu
ettekandeid, näidend jne. Tööstuskoolilt
on see esimene alvalik esinemine ja tõmbab
loodetawasti rohkelt publikut kokku.
Mees jäi praaga-aamide alla. Kolus elut
few P. Oruga juhtus Lokuta Miinawabrikust
praaga koormaga tulles õnnetus. Lokuta Ma
tvahel libises regi kraami, minnes umber, km
buue kukkus aga seljali kraami, kuna mees ise
sai ree alla. õnneks juhtus parajasti mööda
minema Wahastu melu, kes päästsid mehe kui ka

hobuse surma suust. Mees oli aga nii uimane,
et tuli toimetada arsti juure, kes konstateeris

Arnold kiloni

peaaju põrmust.

Kapu ivallawolikoqu
koosolekult.
mälestavad sügavas leinas
Paide Linnavalitsus, alt- la täien
duskooli õpetajad aias õpilased.

Walla rewisjomkomisjonist lahkunud Jobanuks
Saavik'u asemele maliti August Mäeots.
Wallawalitsuse matsude sissenõudmise .valla
qmetnike peale panemise küsimuses asus mallawo
tikogu eitawale seisukohale.

proowi, on praegu weel selgumata.

Kustutati lootuseta maksmvõlgasid neljal isi
kul kokku 16 kr. sa kinnitati Warangu ja Puhm»

takse pidada aprillikuu lõpupäevadel Paides.
„Woog" korraldab suurema kontserdi aprilli

V.

üldlaulupeo erisegakooride eelprooive tahe

kuni. Sel puhul esineb ka ~Estonia" näitleja
A. Wisman.

Koguduse täiskogu koosolekut peeti pühapäe

wal. Koosolekut juhatas M. Ulk, protokollis
H. Gerber. Wõeti wastu 1032. a. aruanne,
kinnitati 1933. a. eelarve. Nõukogusse valiti

algkoolides majandusliste kulude jaotus Z631.M.

Järva Maavalitsuse teedeosakond ostab vähempakku
misel

sai Lillemägi. Revisjoni komisjon jäi samuti
endiseks, kusjuures komisjoni liige H. Gerber
varsti 10 a. komisjoni liikme juubelit võib pi
dada. Koosolek oli üldiselt üksmeelne.
Koosolekute päew Paides. Pühapäev kuju
nes Paidele koosolekute päevaks. Rahvamajas
oli põllumajanduse päev, kuna kinosaalis kesk
erakond pärastlõunal kõnekoosoleku korraldaas.

Kõnelesid riigikogu esimees J. Tõnisson ja mi
nister A. Anderkopp. Hiljem järgnes linnawa
kitsuses keskerakonna konverents. Ka SaksaBalti erakonnal oli oma koosolek.

Anna vallamftjas, 16. märtsil kell 11 komm.: Anna kiriku. Pikaküla teeristi,
Tänjaia, Kükita ja Tarbja teeristi lattu.
Mäo vallamajas, 17. märtsil kell 11 homm.: Nurmsi ja Kolgi lattu.
Särevere vallamajas, 17. märtsil kell 3 p. 1. Piibu ja Alliku lattu
Jfirva-Jaant Tarvit. Ühisus juures 16. märtsil kell 11 homm. Jalalõpe lattu
Järva-Kabala Pttmatthisuse juures, 17. märtsil kell 11 hommikul
Kabala küla lattu.
Ambla vallamajas, 16. märtsil kell 11 hommikul Jootma ja Näo teeristi lattu.
Koeru prk. teemeistri juures Koerus, 18. märtsil kell 12 Kapuristi Luubergi
saeveski, Vao ja Abaja lattu.

maksma üldse ligi miljon senti sa on ms suuve
maid koolide juures olewatest kaswuhoonetest Ees-

tis. Pindalalt o-n kaswuhoone 120 ruuimtr.
Mürtsutajad palwetundi segamas.

Auna vallamajas, 16. märtsil kell 11 hommikul Icri
Mustla. Naudja ja Puiatu lattu.

sumehed. Asjast teatati politseile.

Seltsi asukoha end. miilitsamaja ostulepingu

sõlmimiseks antakse wolitused üle A. Strahnilt
R. Lebenile.

Läbirääkimiste all pikemalt söua ei wöeta.
Peetakse tarwilikuks haridusseltsi käes rendil
olewa spordiplatsi korrashoidmist ühes teiste
kasutajatega, spordiringi ja kaitseliiduga.

üldiselt möödus üle 4 tunni kestnud koos
olek rahulikumalt kui läinud aastased, milleks
kaasa aitas asjalik koosoleku juhataja. Uue ju

hatuse koosseisuga arwestades on loota, et kao
wad endised wäiklased intriigitsemised haridus

ja teiste seltside wahel ja et asutakse senisest
hoogsamale tegewusele.

Raskejõustiku kursused korraldamisel. Ambla
spordiring korraldab 15—16. skp. spordiinstruk

tor Artur Kukfe juhatusel raskejõustiku kursu

sed. Kursused peetakse, kui leidub iväbemalt 25
osawõtjat.

Gripp Amblas. Gripp on wiimasel ajal le
winud ka Amblasse, kus rida haigestumisi ette
tulnud. Reedel ja laup. oli personaali grippi
haigestumise tõttu suletud tarw. ühis. kauplus
ja wiinapood. Ka kohalikus algkoolis on haigus
juhtumisi ette tulnud.

Jaanuarikuu piimale riitlift juure
maksu miti Ambla piimaühingus 0,13 senti ms
wanksuse eest.

avwati wolikogust lahkunuks «vabandamata põli
süstel ivattamolrkogu kolmest koosolekust zärgimöö

ba mitte osawõtmije pärast. Aolikogu tööst osa
wõtma oDtstati kutsuda kandidaadid
wastawate kandidaatide nimekirjade järgi. Uutel»

Wolikogu liikmeteks saamad F. Steinberg ja A.

Dällo.
Walla 1633.-34. a. maksumäärad wõeti wastu

wallawalitsuselt ettepandud kujul. Jfikmnaksu

Määrati meestele 6 kr., noorematele naistele 4 kr.

ja w uuematele naistele 2 kr. Jalgratta maksu
wähendatt 2 kr. pealt IH kroonile. Märksa wä

heildati maksusid ka meskitelt ja muudelt tööstus
kelt. Maksu akt on wälja jäetud käsitöölised, nagu
rätsepad, kingsepad, ehitusetteiwõtzad j.n.e., keS

Tad meelgi koomale tõmmatakse.

Arnold Eglon f
Kauaaegne Paide koolijuhataja sängitati erle

meeste kamip palwetundi ning .hakkasid segama jut

wastu akent j.n.e. Lõpuks tahtsid ka need sisse
tungida. Kui neid hakati aga keelama, lasi üks
rewolwrist paugu. Selle järele lahkusid ka mürt

kooli likvideerimise järele ivabaks jäi. Wolikogu
oli nõus ruume lubama ja andis küsimuse malla

maksu alla arwati. Wõrreldes wastmvõetud mak
sumäärasid wiimase wiie aasta määradega on nä
ha, et wallawalitsus on Püüdnud iga aasta maksu
koormat kergendada ja sette juures on nii mõnda
gi teostatud. On eeldusi, et tulewikus maksumää-

nforitw vtthempohkumlsel vttlfa

Kui neljapäewa õhwl Türi usklikud Pidasid pa
rajasti palwetundi, tungis kolmemcheline mürtsu
lustaiMkst wahelerääkimise ning naermisega. Sa
mai ajal teine osa mürtsutagatest atakeeris pal
wetamise ruumi jälle wäljaspoolt, pildudes lund

Kohalik maatulundusklubi oli palunud tarmi

kada wallamaja end. kohtu saali, mis Puhmu alg

Mõnes suuremas wallas juba möödunud aastal

Peale selle

Majandusgümn. kaswuhoone läks ehitamisel

Paaril isikul, kelle majanduslik seisukord
pilcudM matsuwöla tasumise tähtaega kuus kuud.

walrKusele edasi otsustamiseks igal sufilumiiel oma
äranägemise järele.
Wallaomawalits. matsude sissenõudmise matta

rändkive

tagasi endised liikmed, peale ühe, kelle asemele

Hiiri uudiseid.
wilja, mis kaswatatud majandusgümnaasiumi kas
wuhoones. Esimestena lasti müügile wärsked re

Endist Paide linnavolinikku nina ala- la tfiiendus
kooll juhatajat

tuletõrjele ühingu aastapäewaks augustikuul.

„Kui mehed petavad"
on Watter Goetze 3-waatuslise opereti nimi,
mille õppimist, alustasid agarad Mao" tegela
sed. Operetti tahetakse rahvamaja lawale tuua

fufe peale edasi Eesti maaväewalo ja wiimaiss
poolt Mhi?tati maanõukogu poolt tehtud otfvs
Kapn ja Kuklse-ma watdade sobta. kuid Kivna
w<kd tali kaotamiliske. Et aga Kirna sai W:
jem Villita wallalt juurde Dar- ja Ääiuwere kü

ühispangad Tapal. See sootv wõib ju olla Mt

Ee-zN pa>nlk Ü 3 par»i!n ühinema teiste pawraldega.

samale majandusosale põllumajandusele. Tei

sest Mjest mi päewast osawõtsad teMikud iga Kk

1917. a. waldade «piiride lmndavkovraioattniei äru

Gellskoljased kuuldused alusetud. Põllumeeste Mis
puul täiesti Findlal jalal.

selt tehtud Viik nSimal»kud soodustused meie täh<-

«t neeb läbi e,i teiinnd WmäsZdg, ega M neiüt

riit!, ilimua, maid kes itmchõsa atiatl kogum pilkastu

Wuemlseio.

kaotaya 3 iväUomat toa«lda maaLonnao: Äapu,
Kirna ja Kukscma. Riiwaiud Mudade selleaeg

Jäneda -Põll-utöMlskkooli .juhataja dr. Mlllsirtk

Wnekes teemM: ..TemawiOa bcivraSdust lä-vwomaM",

Selle Kävcilr tömbuwud pinswiÄe koosol-ijab:

tat «tagasi. Nii ottsnStaS Zäötva nmanöuAaM

ükÄSik te-sl.

Selle järÄe faanmuH tmiLtooti põllumeeste joiit-ji
pra-egnKeil raskcil <chal, kus lpõttumsW voWsm Kui
kunagi wnrem Upub kaidwma lootus paremasse tu

Sopal pole põhjust Wspaukde

• _t « •• • 1 I

Vajatakse

Paide nooritehas

TartuS maamuwa.
16. -pip. õchru-l suri oma Vovteris Tarnis Ar
nold Ecylou. Kadunut asetas haigslvoodi augii
na. Ta oli alles täies meheeas ja perekonna
iniraeue.

vahetab ja valmistab koie- ja ohjanööri linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kiuga

HMI

uimani PKM mmui

perenaist»
kes kõik talu tööd tunneb.
Teateid saab. Koerust G.

Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Samas müüa Mid aasaheinu,
lokomobül ja veski kahe paari kividega.

Potmann'i kauplusest
Müüa häid ristõislaste se
guga arumaa

õiendus.
heinu.
Järva Maavalitsuse teedeosakond ostab vähem
pakkumisel raudkive 17, märtsil s. a. kell 3 p. 1.
Küsida Järva-Jaani Tarvit. ühi
Piibu ja Alliku lattu.
susest ärijuhilt telefon nr 14.
Särevere vallamajas
mitte aga Alliku vallamajas, nagu oli eksikombel
märgitud eelmise lehe kuulutuses.
Järva Maavalitsuse teedeosakond.

.Zärva Teataja*
on kõtae loetaiuam leht lärtoamaal.
Miselu" VM

Cstan
1 kuiva rukist kuni 11 s.
kilo, otri, kuni 9 s. kilo
ja uisu. O. Simsoni
veski Paides.

vi. Tglan oli omaaegseis Paide agaramaid
ja elu-kses siin Ae 20 aasta.

L)lles Paide alg- ja täie»rduÄö»oli ning lsnma ha
ridllsasabo ma julhatajccks. iinaakvvÄmikuiks, ma
takva pealiku abiks, skautide Jär-wa malewa pea
liku-ks jne. jaNus tematl raugemata kalbet ja ü>ü
fyvust IkaasatÄnrmata igast kuAuuvÄu

Pobapeal. Tuntud parima kõnemehena, lahke ja
tv a e-t ult ulbc/l vku ise loomuga, oli ta armastatud

hu Itadest sõpradest ja tema omaaegne Paidest

lahkumine tuli kõigile wailulsa kaotusena. Kadu
uu töötas wilmased aastad Tartus, I't. algDoo-li
jvlbatajaam ja täiendas tövwölt cnna haridust
ÄÄooitlS.

A. Tgton mcali eila, 13. skp. Tavtu Maarja

lstirnuaialle.

Kiriklikke teateid.
Koeru kirik: Terstpäewal, 14. skp. kell
6 öht. Eittttianni seltsimajas palivctund ja
kell 8 õht. Aawere külas Aadu tallis kog.
noorteühingu liikmetele koosolek.
Igal kesknädalal kell H 8 õht. kog. kant
seleis piiblit lmd.
Igal neljapäewal kell Y8 öht. kog.
noorteühingu liikmetele koosolek kog. kant
feleis-

