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Jiatm sõfaatäeiist mässu kahe päewaga.
VSllslavbavdusse kindlam jSsteem.
ttõneldakfe üie keskkoha moodustamisest wäliskaubanduse juhtimiseks.
iüällaweomaimalusi püütakse laiendada.
Wäliskaubauduse küsimused muutuwad
praeguse majaudusstija Perioodil iga riigi
põlewamaiks päewaprobleemideks. Tatis
tused kaubanduse alal hakkawad juba lõika
ma rahmaSte Olulistesse huwidesse
Meil on senini «Aiskaubauduse korral
damisel piiratud sissemedu ja edendatud
wäljawedu riiklike soetustega. Selle juures
ei ole aga jõutud meel tasakaalustada lau
bawahetust nende riikidega, kust weame
enam sisse kui sinna ekspordime. Selline
seisukord wõib kujuneda hädaohtlikuks, kui
«Sljaweomõimalused senistel turgudel stiil
ivad «õhemaks. Ei saa enam «aluutat,
millega siSsemeo eest maksta.
Wäljaweo alal on wiimaseil nädalail
wlnud mitmeid uusi takistusi. Saksamaa

lõikas üra meie kalade ja kanamunade «älja
«eo oma kõrgete tollidega.Prautsusmaal kao
tati madala waluuta maade lisatoll tsellu
loosile ja kuuldawaSti kaotatakse ka metsale.
Seega halweneb meie tööstus- ja metsasaa
duste eksport Prautsusse. Neile sammude
le lisaks on meel karta w õ i sisseweo piira
mist Saksas ja Jnglises.
Nii on näha, et wäljawedu senisel teet
waewalt saab suureneda. Laiendamist
mõiks ainult siis saawutada, kui korraldada
otsekohe kaupade Vahetust teiste riikidega,
s. t. ostame teistelt riikidelt sel tingimusel,
et nemad ka meilt ostawad. Selline põhi
mõte kuuldawasti ongi meie ametasutistes
tunnustatud tähtsaks teostada ja selle teos
tamiseks on asutud kaaluma abinõusid. On

liitumas kawatsus, et moodustada üks
ühine keskkoht wäliskaubandu
se juhtimiseks. See asutis kontrol
liks sissemedu nii riikide järele kui ka kau
pade wajaduse seisukohalt ja ühtlasi hoolit
seks, et taudawahetus ühegi riigiga ei ku
jnneks meile kahjulikuks.
Nende riikidega, kellega meil seniui
passiiwm kaubabilanss, tahetakse korralda
da elearingud, Selles asjas on Rootsiga
juba läbirääkimised käimas.
Asjatundjate ringides armutakse, et
wastaÄikuse Vahetuskaubanduse korralda
misel teiste riikidega saame leida küllalt uusi
turge oma wäljaweosaadustele. Ka neile
kaupadele, mis Saksa turult praegu tõrju
tud eemale.

Pilt Ateenast: Rahwahutt jookseb politsei ees lmM.

Kadrioru loss ehitatakse ümber.
tsitidudassiie tehakse pükiatik cemotU. ühitatakse imede paaketisaat ia man
sacdkocd. Saati tagi seisak „fuma£a acmust," 300 tüütut tähendatakse tõõte.
Wab« riigi valttsus etsustaS keskuädalgsel
k»»S»lek«l Kadrieru lesfiS wii« läbi PSHjulkku
remondi ja keha msnwgaid ümberehitusi. Mö
algaks juba talewal nädalal. Remondi ja üm
berehituse wiib riigikuutselei lüti majanduslikul
teel hädaabitööde korras.. ümberehitused eftu-

Kadrioru loss wõeti muuseumilt üle IVL9.
aaSta ketoadel. et seal wötta wasw Rootsi ku
ningat. 17. mail tehti sellekohane otsus ja 24.
juuniks vidi juba kõik olema korras. Nn jäi
hädapäraseks remondiks vaevalt üks kuu aega.

Põhjalikust remondist seetõttu ei saanud olla
juttugi. Loss tehti amult elamiÄMbulidÄ»:
ehitati Smber keskküte, mis muuseumi ajal oli
Wäga primitiivselt sisse seatud, wärwiti, tapet
seeriti, ja ehitati juurde köök ning wanniwad,
mida varem üldse polnud. Peale selle tvärS
kendati lossi välispidiselt ja akendele tehti luu
aid, mis aitas töSta üldilmet. Kapitaalremou
vist. mida loss hädapäraselt vajas, ei saanud
lühikese aja tõttu olla juttugi.

Wahepeai oli loss Zohtu-ftseminiSteeriumi
valdusÄ. Selle aja joossul püüti selgitada,
millise» utatuffe» tuleks paranduStõid taha.
Läinud aa»ta sügisel anti lõss uuesti üle riigi
gtkantseleile ja jai esrnduslosstks. ühtlasi sel
auS aga, et põhjalikku remonti ei jaa enam
«rusmak» ajaks edasi lükata. Lossi westibüÄli
tagi ja suure saati põrand oli sellises seisukor
ra?, st suurema rähtoahulga ' Zsetoomist ei saa

enam lubada. Läinud aasta detsembris ja
f. a. jaanuari» pandigi fii» tvestlbüAi laÄe
raudtalad alla ja weKtibüillile Ähitati uu» kodu
«aa «marmorist" põrand. Edast selgus, et saa-

duSloSstß leodetakse lõpulikult walmis saada
U. uuguStikS s a. SM lühidalt »» kavad
Neljapäeval andis riigisekretär Ter r a s
Sadrioru loSstS ajakirjanikele Pikema seletuse
kavatsetava töö kehta ja mik» sellega ea vaja
raiata.

monod wõörastetoad. Uude katusesse tuleks
seega monvsarddorra aknad, ja nagu plaanilt

vi aäuSiauad on osalt täiesti mädad, osalt peh

kinud. lage kandivad puvKonsbruWoonid samuti

tatakse 23 meetri pikkune bankettidesaal.
Lossi üurbevehituse plaanid walmistas arhi
bekt Wlado w s S y; need olid malmis juba

ISSI. a. augustikuus, nn et ümberehituse kawatsus

tugedele m ummam rsmout tehtud lü õuNal "

tõsisel: stpsc langeda. Ja tenoks ollakse arwamisel,

tagast.

et praegu on ooawat töösSuvu küllalt käepärast

Wahspeal on aga katus joolkSnub tibi ja niis
kus tastaubadeS teamd oma Ao. Lossi pöö

TBö Miiade läbi majanduslikul teel insener
Zereni juhtimisel. Märtsi, aprilli ja mai kuu

Aetval küll ainult «jumala «must" ja oma

töötut. Järgmistel kuudel, kui tehakse sisemisi

juba lkvohwitt ära kistud. Saaki lae paranda
mine pole sugugi lihtne töö, sest tuleb fääs
ta wõimalÄM lõif tväärtuslikud skulptuurid ja

loodetakse saada kõik malmis.

suur laemaal, mi» kamtud otse krohioite. Kogu

tööta ehitustööliste näol.

de jooksul kcvwatsetakse tööle rakendada kuni 300

töid, wähendatakse tööliste armu. 24. augustiks

„Wnduslossi on riigile waja igal juhul, tulgu

stiS president wõi jäägi: riigiwanem," lõpetas rii
gisekretär oma seletuse.

suure lae aWa tiÄeb selleiks ehitada kandivad
tettngid ja wajaduse korral kvahw toatada kip
siga Ae ning kindlustada tmatwövguga. Re
monti wajawad ta teiste ruumide laed.
LoSfi katus o« mustast plekist ja tvärwitud.

tust alustati 1713. aastal ja see wridi lõpule 1728.

läbi. Parandusest seepärast üSsi ei anta;
tuleb teha täiesti uu» t»tnS,
Ühtlast sellega kasutatakse ära katusealune
ruum mõlema» lossi tiitvas, ehitades ühele
poole otsa teenijatetoad, teise piljardisaali ja

mail.
Tallinnat külastanud wälismaa kunstnikud on
kõik olnud waimustatud meie esindusloSfi õhulisest

Nagu juba öeldud, on ta piÄi aastaid joolkSnu-d

Wäi lustis Me tmli stnln.

terawalt tunda andis: lossis Pole suuremat söö
gisaali. Lossi tagaküljel asuw poolümar rõdu

pole uus. Ehitusega kiirustamiseks oli kaks põh
just. Esittks saali lae pärast: jõe ähwardab juba

kumeruse tSttu; lauad on täiesti mädat? ja oisalr

päewal, ja nõnda ei jäänud ikkagi muud üle, kui et uue wakitsuse moabustmnlue u«m mastasriuua
juhi TfaUmrife kätte.

puudus, mis senistel suuremail wastuwõttudel end

kõdunenud. Paistab, et

ningule ronides selgus tõepoölest, et lagi seisab.

inspektor, une walitsufe. Ka selle knkntafid Moena garittsilmid sõjariistus jõuga juba järgmisel

selgub, sobibki see rohkem lossi barvVstiiliga.
Koos nende ümberehitustega kõ Avaldatakse

lõhutakse sa kahe wälsaulatawa tirwa wahele ohi

li lagi an otse katastvoofMses seisukorras. Kvoh

Kreeka pealiuu Ateena nägi möödunud nädalal «äga ärewsid päewt. Poriameudt wa-imskel kao
tas walitsufe tmättsioou ja pemuimSter BenizelO» lahkus. Et mõim et läheks «aStasrinna kätte,
kelle eesotsas seisis monarhist Tsaldaris, kuulutas kindral Plastiras, keS seisud Beuizelosel lahedal,
söjaiväelise diktatuuri «älja. Tee diktatuur pitsis aiuutt paal pä«ou, sest et suue hulk ohoMkee «
sallinud kindral Plastirast, ja kuna oli tõsiselt karta mässu, moodustus vudral Ophouioß, sõjamäe

Kadrioru loss on ehitatud Peeter I ajal. Ehi

aastal. Loss on soega 210 aastat wana. Ehita
jaks oli Itaalia arhitekt Mi ketti; tvma poolt
olid Itaaliast kaasa toodud ka skulptorid ja maa
likunstnikud. See endine Wone keisrite smveloss
on wist peaaegu ainuke barokkstiilis loss põhja

stiilist.

Austrias seisukord kriitiline.
lüaÜtsus täiustas pactameudi kokkuastumist. Osa
saadikuid pääses siiski saati. Suue äxemus lüütüs.

SõmectizJCofUta uteskiomanika poja etteseiapmise^aise.
Kolmapäewal, 16. märtsil, kella 12 ajal
laskis endale enesetapmise eesmärgil kuuli
rindu Sõmeru w. Kohata weSkimnaniku
poeg Ewald Rükkel, A a. wana. Kuna kuul
oi toonud kohe surma, toimetati hamvatu
eSmaabi saamiseks Kundasse arsti jr.urde
ja sealt edasi Rakwere linnahaigsmajja. kus
tunnistati seisukord vaSkeks, kuna kmrl on
läbistanud wasaku kopsutiiwo.
E. R. töadas oma isa weskis möldrina.
Kolmapäewal wnbis ema isa Rakveres
olekul weskis, kuna poeg E-wald läks töö
listetuppa, kus öise wahewse töölisi rao
gasid. Siin laskis ta endale woodil istu
des 7,65-kal. browning-rewolwrist kuuli wa
sakule poole rindu, milline hilem lösftläi
nud otsaga leiti woodist. Kuna kmrl ei ta-

banub südant, ei saabunud ka kohe surm ja
meelemärkusel oleto noormees pani restva
toolile ning kutsus siis pangu pvale ärga
nud töölisi enda juurde, kuna rinnust woo
lmvat Verb. Üks töölistest wöttis r«volwri
ara ning teatas sündmusest ka emale, kel
lega koos korraldati haawatu saatmist Knn
basse.

Millisel põhjusel noormees tohtis enda
elu wõtta» selle kohta ppudub selgus. Tõe
näoliselt arwa lakse see olewat liigse alkoholi
tarwiomnise tagajärjeks, sest Lo enesetapmi
se korral polnud noormees täiesti kaine.
Sõtueru elanikke sunnib aga käesolew
juhus tõsiselt küsima, kuidaS panna piiri
enesetapmiAaudile, kuna selmainitud juhus
on siin selle aasw jooksul juba neljas

heinamaxwau haawüs ISSwssrimeeft,
Me tabas Kadaka teel heiaawarankelt.
Teisipäewa õhtul kella 9 Paiku nägi Tal fonfeo; koib tabata ai olend folle»» ja
linnas, Mckaka tee ääres Bkihri heinamaa hakkas w«St«. et lahti rabeleda ja ära joosta.
waht Kangus, et keegi «nees hemalao jun Rabelemise juures läks heiuawahi rewolwer
reö ajab heinu kott,. Oli fel»e. et fiin tege. lahti ning kuut tuupi» tabatud pa»a«« käe li
mift on heinawargusega. Waht lähenes poti hakfesie.
mehele, et teda kiuni pidada, kuid «ees läks
Selgus, et tabata oli t»öwoo««oe» WladiS
jooksu. Kangus jooksis talle järele, karjudes law Posemski, 52 a. waua. Warem »« ta
„se«sa!" Kui heinawaras siiski seisma ei jää kohtu poolt kariSraWala.
und, haaras waht rewvstwri ja awas tule.
Wl. Posemski tarfatt kriiuiuoalpolttset» Ae
Rüüd jäi Põgenik peatuma. Waht tuli tn pr lasti siis koju. Tal tuleb aga kohtus heina
juurde ja tahtis mehe toimetada politseijaos- winguse erst wastust raba.

3000 keimatekdast takiupmatmis.
W! i i:, 15. mättfU. «-litsuse j- pv
tarneni ahel tekkinud kouslikti tagajärjel
taisukmo WiiuiS muutus tiinu äärmiselt
kriitiliseks. Rahvusnõukogu tagasiastunud
esimees dr. Straffner alt rachmusuõukogu tä
uaseks kokku kutsunud, hoolimatu mabariigi
presidendi ja malitsuse mastuseismisest.
Rahwusnõukogu koosolek oli määratud kella
15-ks. Varsti pärast kella 14 tugew po
litseiahel sulges kõtt parlameudihoaue sisse
käigud. Tagapool olid sõjamäed malmis
pandud. Parlamendihoone ette kogunes
palju rahmasaadttuid, ajakirjanikke ja rah
mast. Sedagi sisse ei lastud. UmdeS Sv
rahmafaadikul sotsiaaldemokraatide ja suur
sakslaste hulgast oli korda läinud koosale
kusaali pääseda, euue kui politsei sissekäigud
sulges. Täpselt kell 15 dr. Straffner amas
koosoleku ja luges ette seletuse, milles fttsee
ris oma põhisMidusliku seisukoha, ühtlasi
teatades, et tema pöördub kõrgema kohtu
poole malitsuse seadusvastase tegumiisi pä-

rast, kes koosoleku on ära keelanud põhjen
dusel, et see ei olemat mitte parlamendi
koosolek, maid olemat eraühingu koosolek
mille pidamisest politseile tuleb ette teatada.
Seepeale Straffner kuulutas koosoleku lõ
petatuks ja teatas, et järgmise koosoleku
päevakorras on rahwuskogu uue esimehe
malimine. Straffuerile amaldati elamalt
kiitust. Rahmasaadttud, kes olid koos, hüüd
fid: „Elagu mabariik! Maha l-gitimistid!"
Austria pealinnas malitseb suur äre
mus, kuid korda ei ole seni kuskil rikutud.
Uulitsail liiguwad tugemad politseipatrullid,
ühte tühja hoonesse kesklinnas on mahuta
tud 3000 heimmehrlast lahinguwarustuses.
Junsbruckist tuleb teade, et üldstretgi
ettemalmistuste ja poolsõjamäelise töölis
organisatsiooni mobiliseerimise pärast Ti
rooli prowintsiwalitsus alarmeeris täna
õhtupoolikul kõtt heimmehrid. Ka sõjavä
gedele Burgeulandis ja Alam-AustriaS on
käsk antud wäljaastumisekS malmis olla.

Simlis seisukord lerow.
l,9leimati»efic" ja politsei tõSgimatmis.
Annsdruckift teatatakse: TirooiKs Nt feifttforb

WabariWik kaitseühing sm»rendas madvurite

mnuwmrd möga teramaks. VA wastu kolmapäe- .armu sotsialiMkes rtchwamajades.
wa sai Tirooli walitsus andmeid wabarilAaKe
Solmapöema hommikuks Aj Innsbrucki kogu»
ftfttttflu IHTütete koanmiseft ja tSßiste ettemalmisaenud mttutuhat relwustatnd
kusest MdstreW alaaucheks. I
Sk-«t. Ka sandarmid ja politseinikud olid lSSgi
Kohalik 'valitsus kuulutas hommikul Ma 4 malmis.
ajal TirooV mobSijatsioam. paa»
Sandarmite patrullid sSidawad jalaeatastel
aes lellele organisatsioonile politsei abimäe «ohus»
ringi. TiroM malitstsse hoone on tugenuöts Hind'
tuste täitmise. j
kastatttd. Km»lipildujad o« AiÄ seawd.
QS jooksul saabusid Vik liik»
Kohalikud rahmusfotsialistid awaldasid üles.
«utke. milles ftttfumah rabmait cabu iäiiüttiM.
med linnadesse. i

HüSgekÄttd
tabuuub.
Pärnu, 16. märtsil. Ligi nuts näda
lat ott sellest tagasi, kui Kihnust sõitis paat
nelja hülgeWtiga merele. Senini pole neid
aga tagasi wlnud ega nende koht» saadud
ka mingisuguseid teateid. *
Samuti on kadunud jpba 6 päewa 4 sär
welast, kes läksid ka hülgeid küttima.

Krahw Areo.
Arreteeriti Ntümhenis, sest tema olla kawat

senttd atentaati kantsler Hitleri wastn, nagu
ametlikult teatati. Krahw Arco (pilt siin sõja
ajast) laSkiS ISIS. aastal maha Baieri pea
ministri,, sotsiaaldemokraadi Karl Eisneri. Pä
rast seda kuulntastd kommunistid Baieris wälja

nõukogude diktatuuri, millele warsii tegi löpn
kindral Epp, keS nüüd on määratud rügikomis
fariks Baierisse. Eisneri tapmise Pärast mõis
teti krahw Arco surma, armuandmise teel muu

deti fee kariSWS eluaegseks snnnitöõks ja Hin
denvnrgi 80. sünnipäewa puhul wabaStati krahw

Areo wangist. Sest ajast saadik olla ta hakanud

tugewaSti jooma ja muutnnnd Päris alkohooli
kuks. PahempooliSte erakondadega ei olla te
mat wähemaidkt sidemeid.

Pussitamine Luunja mõisas.
Luunja mõisas lõi oma wa helise! arwebe
õiendamisel mõisa puusepp Hans Kim
mel noaga haawa mõisa tallmeistrile M.
Lullile kätte. "
Haawatn toimetati Tartlr hamoatliini
kusse, kus wigastus tunnistati raskeks.
Tüli kahe mõisa amet mehe wahel tekkis
omavahelisest nääkletnisest. Tallmeister M
öelnud, et puusepa tehtud rattad ei ole
küllalt head ja puusepp wastuseks öelnud
sellele samuti midagi haamawat, mispeale
Lulli löönud Kimmelit, kes parajasti nuga
teritanud, punga. Kimmel selle peale säh
winud wastu noaga.
Saia takistab metsa*
uxedusid.
-Sulla tuti tniiaMu tzvavaikuÄ. Juha inõn
da päewa kestnud soe jmupepatuur on
teinud lumest peaaegu paljaks. Oli ju lunid
isagi wähe.
Eriti tunda annab lmnet-vede taguneMme metlaweoil. kus tööd algasid HAya ja

ei ole praegu meel täielikult lõppenud. Sula
isulef tõmbas siin tööde katvast kriipsu läbi.
Riigi matsatööstuS on suurema osa üles
töötatud materjalist saanud wäilja wedada
ja praegu laseb wedada materjale teede äär
de, et suwel sea.lt tmuÄritsl ja autodel oidks
wõimalil saada kätte. Mõnel
on aga suureuwd weod jäänud pooleli.
Kuiwõvd prasgmre sula märgib kewade
tulekut, ei oie wöell kindel. Wanarahwa
jutu järele wõib aprill we-el aprilli teha, nn
et wõnnalust lumetee tagasitulekuks on weel
olemas. ?RetsatSSswsele oleks see kahtle
mata kasulik
Looluaterwtshgin osa
kond jM esialgu
iseselsnmks.
Pöllutöüksda ja riigikontroll on seisu
kohale asunud, et põllutööministeerimni
loomatervishoiu osakond tuleks ühendada
sama ministeeriumi põllumajanduse osa
konnaga.
Ministeeriumis eneses on seda küsimust
kaaludes seisukohale jõutud, et see ühenda
mine rahalist kokkuhoidu ei auna. Selle
pärast on otsustatud selle küsimuse lähen
damine edasi lükata tulema kewadeni, kus
kogu pöllutöõminiSteeriumi aparaat tuleb
ümberkorraldamisele ja Vähendamisele.
PollutööminiSter esineS selles asjas kesk
nädalasel koosolekul Valitsusele ettekandega.
WalitsuS ühines pöllutäömtuistci
haga.

2
praktiline Balti poliitika.
HeatäAeiepanu tnaiandusküsimusteie.
Hitleri wõimuletulek, meel enam aga
tema wõimutsemine on loonud Baltimail
erilise elewuse: tähelepanu Saksa
te wastu oN järsult tõusnud. Seks on muu
seas ka palju kaasa aidanud ühe osa Balti
mail asuwate sakslaste liig silmatorkaw Hit
leri-waimustus. Selles nähakse endise Sak
sa „ eelposti hingeelu" uuestisündi ja fee
•uisud omakord ellu wanad kahtlused ja
tmbusu.

Nn ott Baltimaade poliitilised meele
olud mõne nädala jooksul märgata Walt
muutunud.
Kõige silmapaistwamalt kajastab uufi
meeleolusid Baltis ajakirjandus. Lehed on
asunud otsima kaitseabinõusid wõimalikkude
üllatuste wastu tulewikus. Selle juures on
aga kahjuks tööle rakendatud mitte niiwõrd
kaine mõistus kui waba kujutuswõime; sel
lastakse teha igasugu wõimalikke ja wvima
tuid kombinatsioone. Üks Läti leht näiteks
paneb ette paugu pealt Gesti-Läti-Leedu
liit luua, Poola kaasa tõmmata ja ühineda
wäikeliiduga. Saaks üks wägow kombinat
fioon. Mõned haarawad kaasa isegi Skan
dinaawia. Teised on wähem fantastilised
ja piirduwad esijoones Balti kolmikliidu
teostamisega.

Kõik need jutud liitudest on, nagu õel
dud, rohkem meeleolu ja ülesköetud sam
taosia kui tõelise kaalutluse saadus. Meie
ei rääai planetaarsetest kamadest «Baltime
rest MuStamereni" ehk isegi „Aadria nt*

reni", waid wötame proowiks waatlusele
ainult wäikse progmmmi Gesti-MiLeedu liidu. See probleem pole enam uus
ja teda armastab iiks osa ajakirjandust
äeg-ojalt esiplaanile tõsta. Kahjuks waigi
takse aga selle juures harilikult surnuks, üks
wäike üksikasi, mis kogu selle kombinaLsioo
ui sunnib järjekindlalt kõvwale heitma. Asi
on nimelt selles, et Leedu wälispoMika
keerleb kogu aeg Wilno küsimuse ümber ja
sellele suunale alistab ta ka teiste Balti rii
kidega lähenemise küsi ui uje. Balti kolmik
liidust ei näe aga Leedu mingit reaalset
tulu Wilno küsimuse lahendamiseks ja selle
parvjst on Leedu huwi Balti liidu wastu
olnud akadeemilist laadi, ilma tõelise huwi
ta. Woldemaras nimetas awameelselt Balti
liitu romantiliseks ettelvõtteks ja ei milleks
ki muuks. Muidugi kirjutawad ka Leedu
lehed wahete-ivahel Balti riikide ühinemise
wajadusest, kuid seda teeivad harilikult was
tasrinna lehed ja mehed, sellel aga pole wa
litsuse poliitikale tähtsust.
Kui aga kõige selle peale lvaatamata
wiimasel ajal siiski ilmuwad kirjutused leh
tedes Eesti-Läti-Leedu liidu tegemisest, siis
emba-kumba, kas kirjutuste autorid ei soo
wi üldse arwestada tõeoludega, wõi nad tee
wad seda kõmu erisihiga, et mõnel pool selle
kuulduse lewitomisega teatud mõju saa
wutada.

Meie arwates on niisugused põhjenda
mata kuuldused isegi kahjulikud Balti rii.

kide praktilisele poliitikale ja sellepärast mi
da wärem fee meeleawaldusline spekuleeri
mine igasuguste ivõimalikkud-e liitudega
kaob, seda parem ja rahulikuni.
Praktilise poliitika ülesanne käesolewal
silmapilgul on hoopis lähbm, kitsapiirdeli
sem, kuid selle juures hoopis reaalsem: see
on Balti riikide omawahelise kaubaivahetuse
järjekindel laiendamine, ja siia peaks koon
dnma peatähelepanu. Iga samm, mis siin
on wõidetud tegelikus elus, mit
te ettekujutuses. Muidugi on pingutused
selles suunas juba ammu käimas olnud ja
ka teatud tagajärgi annud. Praegune sil
mapilk, kus Hitleri keelutollid Balti riikide
wäljawedu hoopis ära kägistada ähwarda
wad, on ivast selles mõttes eriti õpetlik. Ta
näitab, kui kahjulikud on üksikud wäikesed
erihuwid siis, kui ajalugu suured olemasolu
küsimused üles tõstab ning ühes sammu
mist nõuab. Niisugustel silmapilkudel on
wäikestest egoismidest ivast kergem üle saa
da kui rahulikkudel aegadel.
Selles on praeguse silmapilgu Praktiline
ülesanne ja õpetus. Kui selles suunas La
hetakse ja suudetakse küllalt energiliselt
edasi minna, siis on sellega kasu toodud kõi
kidele asjaosalistele, eriti on aga aidatud
arendada iviljaka koostöö ideed Balti riiki
de wahel, mis nüüd ja ka tulewikus suuri
tagajärgi anda wõib.
Hans Oiderman.

Jiapitol Washingtonis.
üleswöte lennukilt 4. märtsil, millisel päewal nns president Roosevelt aStnS ametisse. Tgakt
poolt ühendriikide osadest on sõitnud selleks pealinna kümneid tuhandeid, et seda pidulikku
tseremooniat Pealt waadata. Presidendi ametisse astumine amrtiwande andmisega toimud
wäljas lageda taewa all.

AMM MMMM W.
Wastuseis on põhjendamata.
Oodatakse rühmade seisukohti.
Põllumeeste erawõlgade kõrvaldamine seaduse

kohta andsid koln.apäeSvasel rahanduse komis
joni koosolekul weel .seletusi:

Taluraamakupidamise

.MMM Dii SIMM."

kursused põllumeestele.
- JCuidas mak. sõjal, liidu tegelased JC. JtiUsu käe
tagasi lükkasid.
Hitleri Pilgud ott Pööratud Piiririikidele.
Eilne „W. Maa" wõtab uuesti üles wõimoilnse. MS ste oli rumawS wõi ärmmdMbne?
wabadussõjalaste liidu tegelaste ja Saksa
Mmm arwami-ne on: wabalduDõiailaÄe j!Uiht-ide
hitlerlaste wahekorra küsimuse. Knna wa poollt M see 'tõpwMk vnmcÄus. Neimad ei
badussõjalaste liidu häälekandja «Wõitlus" teadnud üldse, nagu nad 'praegugi ei toa, mis nad
ühendust hitlerlastega tagasi ajab, siis toob Siatii.tahanzad: kaS demokraaltia-t wõi dikwAmiri.
.teadsid ainM. eit nad e t saa ühisrinne t
„W. M." täielikult ära selle koha hitlerlikust Nad
wastu wõitta K. Pätsuga, sest et neil
..Baltischer Beobachterist", kuS neist juhe
ühisrinne juba oikemaS kusagil
test warjamatult räägitakse. „Balt. Beob." hoopis mu j all."
Nüüd, kus liidu tege
kirjutuse wvstaw koht kõlab järgmiselt:
laste
suhted
hitlerlastega nii omapärases
«Eestimaa rahwuslÄu sakslust ning wabadvs
walguses awalikuks on tulnud, püücck nen
sisialaste wahvl pole WA ametlikku kartellmahe
korda, kuld teatawad sümpaatiad au salgamatud.
de häälekandja „WMlus" hiilerlasi kan
Leiawad aset wastaStAustd mitteameMtud sa wit
gesti ilmsüütutena kujutaba. Hitlerlastel
tesiduwad löbirääkiuüstd sa llmawaateliue AS ei olla wähematki kurja nõu Balti riikide
meel mõlemas rühmas au miimid Testis ~Piirat
wastu. Kui aga mõni üksik hitlerlane Bal
ud wastutustga" prestbeudk «miimist ühisele taga
silükkamistle, sest vt sarnane reform ti riike ähwarda-wat, siis ei tulla sellele min
kumbagit rühma ei rahuldanud."
git tähelepanu pöörata, sest see Polla auto
«Mis jääb," lüüsid „W. M.", «Balt. Boobachte
ri" paHaStnst puhuil wvell öelda? Jääb ainUVt riteetne.
Gelle peale kirjutab „W. Maa":
küsida, nagu omal aM MWulow küflS peamtiüsZtüvmeM: «Mis ste on dvS rumalus wõi
„Mis wõib aga hitlerismi üle meel autoriteet
Koaandmmie?"
likum olla, fui Hitstrj enda „Mein Kamps"? Ja
Isikud, kes iseennast õutsmvad Test! wabadus
sõjailaste juhiideiks, peawad EeStt wabaMgi wkha
stmate waeaÄastega «sümpaatselt" nõu. kuidaS
«AMawaiaM.iise ülksmeÄe ailuiÄl" EeStz riMist ter
wbndcvmisMifiooni Mge mõnulsamini
Mis see on: kas ruimaVus wõi ämandmine?

Meie esimene viiiqimees K. Päts pMus wadw
dusjõjailaSböle Mt ühWkS MsioonM pWsoabnlse
parauda-miseks. Kuna vefovmi pooilidrijsMe kisswne

anM rvihwochäUews Aiiuud aaStoil Mi >kusluS. M
emeststmöiStvtaiw, et uus kache Mi wSib Mmm
ainuilt, buk poaldachad nüüd paremini kolkku vääai->

wad. Ms tegid aga .meie woibaduMiakaÄe pd
hid? PoWumise ffötttfe saades jodüstd naid kohe vud

tu-ruAiu mmnichÄu Wes Doompoaibe omaenda
dvottvorest eelnõu fisst «minna, et Me juba tvSWa
ava iMugulse lai-eina koUurääWmise sa ühiSvwde

seal seisab lhk. 736 täie rõhuga:

~1914. aasta piiride uuesti jaluleseadmist

nõudmine on poliitiline mõttetus sarnasts Ulatuses

ja tulemustes, mis teda kuriteona paista lastHitleri sihiks on „Taksa rahvale fi«

laldast pinda maailmas kindlustada" (lhk. 739).
Selle juures ei tohtrwat «pühade inimõiguste vik

kumistst" tagasi kohkuda ,Mti rahwas ei mat

da siin ilmas ainust rnutkilomeotritki maad mõne
kõrgema õigust tõttu" (lhk. 749). Eriti ei tohtiwat
Saksamaa olla «warste wäikerahmaste" kaitstpolit
somidrks (lhk. 741). »,Meie peatame sakslaste iga
west liikumise Lõuna- ja Õhtu-Euroapasst ja meie
pöörame pilgud maa voole idas". «Kui me prae
gu Euroopas uuest vinnast kõneleme. stiS wõi me
eeskätt mõelda Weuamaale ja tema juure kuulu
matele piiririikidele (lhk. 742)."

Eelmiste aastate eeskujul korraldab Põllutöö»

koja põllunmjaudusli? raamatupidamistalitus

taluraamatupidamise kursust põllumeestele. Kur
sused Poetakse kSesolewal kowadel: Harjumaa

põllumeestele Tallinnas (Maawalitsuse ruu
mes) 18. märtsist 20. märtsini, Wirumaa
PöllumeStele Narmas (,Llmaris«" ruumes)
23. märtsist 25. märtsini, Wiljanidmaa põl
lumeestele WiljaudiS (Põllumeeste seltsi ruu.
meS) 25. märtsist 27. märtsini. Tartumaa
põllumeestele Tartus (Põllumeeste kogu ruu
mes) 27. märtsist 29. märtsini, Walgamaa
põllumeestele Walgas (Maavalitsuse ruumes)
30. märtsist 1. aprillini, Wõru-Potserimaa
põllumeestele WöruS (Wõru ühispanga ruuMeS) 3. aprillist 5. aprillini. Pärnumaa
põllumeestele PärnuS (Kaubandusekoolj ruu
mes) 10. aprillist 12, aprillini, Järwamaa
põllumeestele Paides (Ähisgümnaastumi ruu
mes) 19. aprillist 21. aprillini.
Osawõtt kõigile wõimaldatud. Õpetus kur

sustel tasuta ja arttu raamatud tasuta neile, keS
kohustuwad wähemalt 1 aasta arwevaamatuid
pidama põllutöökoja põllumajandusliku raamatu

pidamistalituse kontrolli ja juhtuöSDa järele.
ülesandmist kursustele Mõtah wastu Põllu
töökoja põllumajanduslik raamatupidamistali
tus, Pikk uul. 40 Tallinnas, ja koi? maa- ning
jaoskonna maatulundufe koufulendid ning kur.
fuSte algul kursuste juhataja.
Põllumajanduse väew
Keilas.
Keila põllmneeste seltsi ja kontroll-ühingu

ühisel korraldusel peetakse pühapäewal. 19. -nävt

sil, algusega kell 15.80, Keila rahwa majas põllu
maijanduise päew.

Päewale Kõnelema on lubanud tulla Põllu
töökoja põllumajanduse talituse juhataja A. KÄ
din Kt karjakontvoMonsuklent N. Masso; peale
nende esinewad kõnedega kohalik maatulunduS

komlsulsnt J. Petter ja kontvoll-asstStent J.
Mihkelson.

Ühtlasi on Korraldajatel Zprda läinud mu

retseda selleks päeüvaks mõnede põllumajandus
liste Küsiinmste selgitamiseks agr. A. Onno kaaS

abil, põ llumajanduÄisi filme, milledest eriti hu.

wi tvõiks pakkuda film karjamaade harimise ja
kasutamise üle

Õpik, Pikalaenu panga direktor: PKalacnu

van? saab oma raha mahutada ainult sinna, kus
>e« wähematt sama protsendi teenib, mida pant
ise mr kohustatud maksma. Ühispankadele lae

nu anda 4-pvotsendtliste pantkirjade wasku
oleks tal wõimatu, sest pikalaenu pank peab
oma kapitale pealt ise maksma 5.6—8 protsenti.

Kui walitsuS leiab teesid, siis pan? on walmiS
kaasa aitama ühispankade lae austamisele tar
widuse kovral.

Põdra. (ETK direktor): Tarvitajate kesk

ühisusel on nõudmisi põllupidajatelt 500000 m.
millest otsenvudmisi oleks ümmarguselt 300000

krooni, ühes maa tarvitajate ja majandus

ühisust ega kokku wöiks neid nõudmisi kogusum

mas olla 1600000 kr., mMisest summast uhu
süste eneste povtselliS ümmarguselt on 1 mil
jon krooni: muus osas on need pankadele edast

antud. Ühisuste poolt pantlehtede wastuwõt

mine ripub sellest, kuhu nad neid edasi saatvad

paigutada. Kui pantlehed maksutvahendi aset
Wõitvad täita, siis ühisustel raskusi ei teki.
Eslits, (Tallinna majand, ühisus): Majan

Wiinauim wiis süMamisele.

Wölpakkumine koondub Inglise turule.
Wõi hinnad Pole olnud 50 aasta jooksul nii madalad
kui praeau.
Wõitmul on hinnad langenud feMfrla NMMU turgude kitsenemise arwel.

se»snle, mida pole olnud wiimase 50 aasta jookfnf.
Eelmisel aastal poleks keegi suutnud u»n!uda, et

hrnnad langenud nii madalale ia sellejuures taat
mift suudetakse meel jatkata. Kuna aga kõikjal
püisti wAjaweotoodangu wähonomist hoida ära
«rtmesnguSte toewsaAnõudega ia samal ajal tn»
end muutusid kitsamaks, oli praegune kaootiline

seisukord wöiturul paratamatu. Kuigi Euroopa

mäljaweoriikide poolt pakkumine wShe lõdw-KeS,
kompenseeriti see pakkumise tõusuga Auglift asm
maade poolt. Ühtlasi koondub pakkumise raskuse»
punkt järjest suuremas Matuses Inglise tmuile. Sea
tendents kestab meel tänapäewani. Kuigi näiteks
Taani wõiwäljawedu käeSolewa aasta esimese kahe
fctt iookftsl näitab 10% «lift tagasiminekut, suure»

M*. Taau «Siekspott Inglisse 7% mõrra **

Asumaades näitad wõitoodang juba hooajalist

langusi, kuid suured tagawarcch rõhnwad meel endi

sett turgu. Samuti on märgata juba wäikeft hoo
ajalist Snsn Taani wõiwälsameos.
Saksas piiütakse järjest suuremas ulatuses Mr
duda sisemaa wõi tarwstusega. Rõudmiue wälis.

maa wõ; järgi on äärmiselt nõrk. Kuna toetus
oste «valitsuse poott jatkatakse. jäid sisetmu wõi
hinnad Saksas püsima.
Saksa walitsuseringkondades kaalutakse keskasu

tise loomist, kelle kanda sünniks kogu mõiimport.
Saksa wöiimpoxtõride rwgkoanis kaheldakse wöl
'fisseweokeelu nmäSmapanemiseS Saksa, «Äjematt

mitte «ude maade suhtes, kelega Saksa kauba
disiMss aktiiwne.

GeeWastu suueaneWad järjest et wõd>

saadetud kirjandus.
„Pöllumees" nr. 6
ilmus järgmise sisuga:

Seemnest olenewad saagid. Miks wahe
tame sorti ja uuendame seemet. M. Pill.
Wiljaseemne puhtimise tulukus. Dr. E. Lep
pik. Eesõigus kodumaalise arendusega kül
wiseemnele. Dr. agr. Aug. Miljan. Kui
das korraldada reaskatseid. M. Prii. Tõuwiljasortide seemet reaskatsete jaoks. Uudi

* feb seemnekaswatamise ja sordiarendmnise alal.
Kunstiväetiste tasuwusest eelseiswal hooajal.

Prof. A. Nõmmik. Missugust hernesorti
kaswatada. Jul. Aamisepp. Seemne
turu kasutamise wõimalusi. J. Tohw e r.
Tänawuse seemneturu hindu. R. Tam m.
Konjunktuur ja tunti). Küsimused ja wastu
sed.

„Maanoored" nr. B
ilmus järgmise sisuga: Noorte usk ja lootused.
A. Kurwits. Mida wõiwad noored teha
põllumajanduse alal. Osk. Kermas. Ko
duarmastusest kaswatame loomisrõõmu tundes.

O. Kolk. Puuwooriga metsa teel. A. Sil
la. —Maarjapäetv oraseid lumelt päästab. F.
Ulm. Paljundame marjapõõsaid pistt
kutega. A. Liidemann. Taimelatva wal
mistamine. A. Kenn. Taimelawa täitmine.
A. Liidemann. Teeme kuldnokkadele pe
sad. E. Färw. Hoolitseme tihaste eest. G.
Järw. Nööriketraja. E. Palm.»— Kodu
ehteks Eesti lipp. M. Matiso. Riide kau
nistamine ristpistega. F. Ulm. Noored ja
wanad kirjanduses ja eluS. M. Sirk. Selts
kondlikud mängud. Lambakarjus. Meie
maanoorte töö. Uusi ülesandeid.
stssewedu Inglisse piiratakse ko-atingentidega. pee
koni kontwgeimbe eeSkusuk, miS oa awattmrud ter
wendawat mõst, tma seisukoreaile.
Kontingentide maksmapanek AnglisoS wõib ku
stmedg wäga ebasoodsaks meie «SietSpordile. kuna

meil seni Inglise tm« stssetSStamsiele pööratud

«Ajetähelepana. VeSe tagajärjed wöiwad allei
nüüd tulla tüiet «latoje» KmfikS.

arwete protsent on aga pandlehtede protsendist

madalam. fiiS kahju kuigi suur olla ei saa.
Kui need laenud aga järjest rohkem külmanuks
muutuwad, siis on kahju palju suurem.
Keller, rahiindusosakonna direktor: Talud
lähemad järjest odawamaks. nii et laenud osa
liifeH >bätte saadakse. Majandus- ja wrwira
iateühisusMe see aga üldse mingit raskust te

kitada ei wöikS, sest nende laenud on kõik tekki

nud enne 1981. aastat ja sellega külmanud,
mida näitab ka asjaolu, et nad suuremaid
summe igal aastal maha kiriutatvad.
Kuna keskerakond ja sotsialistid soowrwad
rühma seisukohtade saamiseks aega, snv otsus

tatcÄse järgmine koosolek pidada tulewai es

mc.Apäewal.

fl\jciadia saatekawa.

vanikirjade tvastuwõimisel oleks kaotus 4000 kr.
umber.

Dr. W. Johanson: ühispangad saawav
vraegu avweStada oma laenudelt ainult prot
fondi, kustutust aga mitte. Uue seadulse järele
hcßkaks ühispangad kõige rohkem 4 miljoni
krooni ulatuses laenude pecktt saama 8 pvotsendt

asemel 4 protsenti. mis teeks neil'- protsendi
ivahet 160000 kr., peale selle saawad nad aga
igal aastal kindlasti kätte 10 protsenti kustu
tust, mis teeks 400000 kr., see oleks Köitku
860000 kr. Praegu, kus nad aga ainM Bpvot
senti kätte saatvad, tedks fee ainult 320000 kr.

walja. Nii siis ühispankade lMviidsns suu
reneb.

Eesti pangal praegu raha on, kuid ühispan

kadal puuduwad head kindlustused, mille peale

Eesti patt? neile raha saaks anda. Waata-me

ka, kui suured on «ühispankade kulud hoiuprotsendi
suhtes.

Tähtajalist hoiusumme on neil 39 protsenti
ja jooksüval avwel 61 protsenti. Nii maksa
toad ühispangad tähtajalistelt hoiüsummadelt
96000 kr.' ja jookswatelt 64000 Vr. hoiupvotsente.

Jooksivad arwed on kuni 4 protsenti ja teised
kuni 6 protsenti kannud, sellega wahe ainult
82000 kr. Muus asaS on protsent pantkima
protsendiga wõvdne. Kui seda summat jagada

halivendada ei suuda. Oksjoni laine edasikest
misel oleks fee kindlasti palju suurem ja kaS
toaks alaliselt.

Asukülas tahtis mees oma naise warandust maha Põle
tada.
Omapärane tulesüiitamine leidis aset wälja, öeldes: „Te peate kõik peawarjuta
Asuküla wallas Esperi külas Maria
olema." Mees oli nimelt süüdanud maja
Saarele kuuluwas Lepiku talus. Süü seina wastu püsti pandud õlekood põlema.
tajaks oli sama talu koduwäiAugust Saar. Tuld aga märgati ja põlewad kood eemal
Õnneks suudeti tulele aga õigel ajal piir dati laste poolt kiires korras majast ning
panna. Sündmuse üksikasjade kohta sele kustutati. Kustutustööd waatas mees ra
tawad asjaosalised järgmist:
hulikult pealt. Selgus, et maja oli pääs
Juba ammu olewat A. Saar ähwarda tetud tõesti wiimasel silmapilugl, sest lee
nud naist tappa, mistõttu wiimane oli ala gid olid käinud juba õlgkatusesse ja ka
lises hirmus. Mhapäewa hommikul äh maja seinapalgid olid juba märgatawalt
wardanud mees jällegi weretööd teha suitsunud.
ning ütelnud, et majast peab ainult tuha
Kui naine tagasi jõudis, oli sündmus
hunni? järele jääma. Kuna mehel olnud
woodis nuga kaasas, äratanud naine ini . juba aset leidnud. Jäi waid üle mees wahi
mesed üles ja, kartes, et mees oma ähwar alla wõtta. Ülekuulamisel seletas ta, et ta
dused teostab, rutanud Haapsalu politsei terwest sellest loost midagi ei mäletawat.
Seletus on ka usutaw, kuna mees enne seda
wõimude poolt abi otsima.
.
Hiljem oli mees wäljas käinud. Ta oli terwelt kolm päewa ' wahetpidamata
gasi tulles kihutanud ta kõik inimesed toast pummeldanud.

arutamvsel öeldi samuti, et see on surnud sea
ous. ja ühispangad vroteSteerWd. Nüüd ei ole
aga ühtegi etteheide enam. Wheteise wvidu
koguni tcchecakse 8% pantkirju saada ja 20SS
tclutle on saadud waStu tuita. Sama hädakisa
oli moratooriumi ia raudwara seaduste juur^S.
Wann Põhja-Eesti ühispanka
des üleminew laenu oisa üh 10 protsendi pan
ga portfellist paljudell wälja ei tee. Jookswate

duse ühisusel on wSlgu saada 11000 ikr., sellest

summast on enne 1. detsembrit 1031. aastal
tMmud WÄgu wast 60 protsenti. 8-protsen
dilisle pantkirjadega oleme saanud oma wSIgU
tatsuda, protsente aga mitte 4-protsendiliSta

pankadele, siis näeme, et nende seisukorda see

Toimetusele

feili&te pantlehtedega ümberlaenustamG» seaduDe

Küsitakse, mis tuleb mõista põllumajandus
liku laenu all. Need on laenud, mis on talu
ülesehitamiseks läinud. On aga shiro antud
tööstusele, siis fee põllumajanduslik ei ole.
A. Jürman. majandusminister: Küsimuse
raskus ei seisa protsendi, waid peamiselt wöla
enda tasumises. Laenud, mis 30—100 prot
senti talu hinde wäävtusest, peawad juba pika
ajalised olema. Nii seisabki seaduse peatäht
sus. et pöllupidaja oma laenu «saab senisest lü

yiajalisest pikaajaliseks. 26 aasta peale. ü«le
wõtmist teostatakse 3 aastat. Maapank saab
selle juures iga ühispanga seisukorda jälgida
ia raskuste Korral neile abi otsida. Davwiou.se
Korral ühispankadele leidub !summe riigihoiu
kassast ja Maapangast.

Masing (kefkerak.) arwab, et Maapank

peaks oraüoSlad lihtsalt üle wõtma. Seadusega

aga sundida eraisikuid ootama, kuni Maapank
pantlehed WÄija ostab, ei ole loomulik.
A. Jürman, majandnseminister: 8-protsenP.-Jakobi ühispanga aasta
koosolek.
12. märtsil pidas P.--Jakobi ühispank oina

ikorralist aaStaikoosolskut Uduweves, Enge põllu
meeste sMsmnaijas, kuihu 339 liikmest köitku oli

tulnud 50 liiget. WAisrewisjoni protokollist
siessgus. et panga raamatud ja avlveptSamme ou korras. 1932. aasta aruanded

wõeti ilma pikema waioluseta tvastu Kr. 815,95
Mojäügiga, milline summa juhatuse ettepanekul
otsustati jagada: 20% tagawara kapi taliks, osa

maksude dividendideks 50% ja ülajää? kr. 36.
jaotada toetrsena Enge Põllumeeste seltsi. HaZ

kinga ning Enge tuletõrje ühingute wahel.
Pikemaid sõnawõtmisi luksus esile 1933. a.
eelarwe, kuS juures toonitati kokkuhoiu soowe.

GooSvitati mõnelt poolt juhatuse ja nõukogu
liikmete tasusid Mahendada. Lõpuks wõeti eol
crrwe juhatuse poolt esitatud kujul, wähemate
muudatustega wastu, kusjuures Enge psllu

meeste seltsile sorteer-masina ostmiseks toetust

määvati Kr. 50 WaStu wöeti weel uuS
ühispankade normaal põhikiri. Mitteõigetele
otsustati laenu andmine lõpetada 1. dets. s. a.
Liisu läbi juhatusest lahkunud liige loh.
Laaman waliti tagasi. Uuteks nõrMgu liikme
toks tvailiti Kikson ja Rehe. Ncwisjoni kom.
«valiti ühes häälel tagasi. Kandidaatideks walisi

P Madison ja Jllermann. E. M.

MhaWewal. 19. märtsil.
Tallitut, 298 L utte. 9.50. Jumalateenistus
Jaani kirikust. Jutlustab Sp. HacheMatt. LS
vuks heliplaate. 1ö.30. Wllutöökqja nõuan
oetalituse juhataja ogr. K. Liideman: Maanoo
ved C. R. Jakobsoni jälgedes. 13.00. PSI.
lumajanduSlÄke teateid. 18.10. Lõunane
Zontfert. Juh. md. AÄ. Krull. Orkester: Lau
kien, ..WabadusmaosS". Donizotti, fant. oop.
..Rügemendi tütar". Squive, «HällKaul". Dri
ao, Orientaallne wakliss. Meher-Helmund, „Ri
tornell". Kewlbe.y CvÄney süit. BlankenVuvg. MarsS. 16.80. 10. üldlaulupeo pasu
nakooride instrueerimiÄkursus. Kantakse ette
uusi EeSti marSse. Esineb Kaitseliidu Kalewi
walenÄonna orkester. Golrtpfi annab JuliuS
Waks. 17.80. Kohtun il Ruthersovdi föned.
17.80. ..Isa ja poja üksuS" (eeSti keeles). 17.45.

sama kõne wene keeles. 18.00. .WoimmeSo pu
hua kuolleittsmme kanSfa?" Goome keeles).
18.15. „War dx GudS rike?" (novtsi keeles).

18,80. Heliipilaa-te ja reklaami. 18.45. Päeva
uudiseid. 19.00, Ülekanne Tartust. 19.801
Luge-miStund esineb Hugo Laur). 90.00. üle
kanne Tartust. 20.05. Kontsert. Juh. ind.
Ark. Krull. Orkestri ettekandes möödunud nä

dala kaunimaid palasid. Wahepeal eftnewad soo.

lolauludega Heino Uuli (tenor) ja wiiulisoolo
dcga Rudoilf Palm. 21.30. Wana tantsumuu
sikat helipllaatidolt. 22.00. Moodsat tantsu
muusikat dancing-palaoe'ist „Gloria". iJuk
Holst ja tema orkester).
Tartu. 679 mtr. 10.00. Jumalateenis. uS
Peetri kirikust. Jutlustab õp. Treuman.
12.80. ülekanne Tallinnast. 16.30. Ülekanne
Tallinnast. 18.80. Reklaami ja heliplaate.
18.45. ülekanne Tallimrast. 19.00. Tartu üli
kooli eeSti ia põhjamaade erakorraline proses
svri dr. H Kruusi esperantokeelne loeng: „Es
tona historio" (EeSti ajalugu). 19.30. üle
kanne Tallinnast. 20.00. Ilmateade ja aja
näitaja-Siendus. 20.05. Ülekanne Tallinnast
ESmasipäetval. 20. märtsil.

Tallinn. 298,8 mtr. 17.46. Heliplaate ia
reklaami. 18.00. Wälismarfi lpäewauudiseio.
~ 18.10$eliipla<tie. 18.45. Ätvbamaift päe.
toomtbtfeib 10.00 Ae kan ne Tavtust.
LOO 5. Kinllowi m«ndckjs>tide Avi.ntett. Offen
op. »MuS Hellena". DfhaWwsN.
Sõnadeta laul.
mnMs«om<Mest. - SOLS. Lugomistund. Gsi
" 21 m' Komtsevt heliplaaTartu. 579 mtc. 17.45. Heliplaate m rek
laami. 18.00. Aekanne Tallinnast. 19.00.
ioqa V t öilQajaSle (inag. SÄwet).
. " .' illtfoolt metevoloogia op!seriiva töör
ütmi süinMlE A>l-er Ohu: Mõningaid soletuch
ilmaennustuste ja Wewaadete ibchta. 20.00.
Jlmadeade ja ajamntaja-õiendus. 20.05. Ae
kanne Tallinnast.
Deisipäe-tval. 21. märtsil.

Tallinn. 298.8 mtr. 17.45. .Heliplaate ia
vetlan,„l. - 18.00. Wälismaisi päewauudiieid.
Las te tund (Esineb Tallinna Linna
õpilasi). 18.46. Kodumaist päewa»
un, ilseid. 10.00. Whistegewuse Lpiringi koos
ale?. Arnwsaine: ..Kas wajab ühistegewuS
ja kaS on neid talle antud?" (Kor.
1L /«"".man). Aefanm Tartust.
20.05. .Kontsert. Juh. md. Ark. Krull. OMsj-r:
Zt**' Õbevon. Leusckner. Friedemann
Bach sn,t. Meyerbeer-uribach. sant. ~Nii
kõneles Meherbeer". Wahepeal Lololaule
Kavl WiitM (bariton). 21.00
- 2110. Kontserdi järgi
Lustmäng awamäng. Bec
wõlks Ä?, sl' Meher-Helmund. Mustla-.
Shrn o saabumine.
SL''w • Staadion-mars».
» twf fe£'olauJ* - Karl Wirtol.
laojf' KooHeliplaate ja »»
H > - ülekanne Tallinnast. SOM
Ilmateade ja aianaitaija-õiendu». 90.05.
«Witte Tallinnast.

3
Ntacbonalbi besarmeerimiskatva.

WWMtlllW DUtll WMk.

Määeak ata sõjamäe suucuse iga aigi kotita tueoopas. Hiieaõ tankide ja kaka*

®a(ub saavmd töölistemajade ehitamiseks laenu ia met
samaterjale. Juurelõigete andmine suureneb. Töö
tatöölised maale asumisele.

eite suucuse. Tläeß ette õhutaewastiku kaotamise. Meeejõudusid ei puuduta.
Gen f, 16. märtsil. Macdonaldi plaan
näeb ette järgmised määrad Euroopa mänd
miilide sõjawägedele: Prantsusmaale,
Itaaliale, Saksamaale ja Poolale igaühele
266.666 yeest, Wenemaale 566.666, Ru
meeniale 156.666, Hispaaniale
126.666, Tfhehoslowakkiale ja Jugoslaawia
le kummalegi 166.666, Belgiale, Bulgaaria,
le, Kreekamaale ja Ungarile igMhole 66.666
meest. Peale selle wöiwad endil pidada

koloniaalmägefid Prantsusmaa 266.666
meest ja Itaalia 56.666 meest.

ole küllaldased. Kontsessioonid, mida Praut
fusmaalt nõutakse, tähendavat tõeliselt Prant

Macdonaldi kama näeb meel ette rel
wasiuskontrolli sisseseadmise. Suur-Britan
nia on nõus sõjamäe ja meremäe lennukite
täieliku ärakeelamisega, kui temale antakse
küllaldane kindlustus selle tahta, et tsiwiil.
lennukeid ei kasutata fõjawäelisteks otstar»

«Journal" kirjutab: «Inglise plaan sisaldab
palju punkte, miS vajavad parandama jn re
videerimist." «Echo de PariS" kirjutab: Pii

Macdottatdi kama ei

ette sõjawäelise õhulaewastikü kaotamise,
kui muretsetakse kindlustus, et tsiwiillennu
keid ei kasutata sõjawäelisteks otstarweteks.
See leping jääb jõusse wiieks aastaks.
Mis puutub mererekwastusi, siis prae
gused lepingud peawad jõusse jääma kuni
järgmise merckonwerentsini, mis Peetakse
1935. aastal. Waheajal tuleb leida alus
merejõudude uueks üldiseks Vähendamiseks.
Lõpuks tuleb kaotada ja ära keelata keemi
line sõjapidamine.
Macdonaldi kõne kestis tund aega.
Huwi selle kõne wastu oli suur. Publiku
rõdud olid täis peaaegu lämbumiseni.
Pariis, 17. märtsil. Prantsuse lehed wõ

eahutda Jtcautsusmaad.
Genf, 16. märtsil, Desarmeerimise
konwerentsi üldkomisjoni koosolekul Britt
peaminister Macdonald andis täna teada
oma uue desarmeerimiskawa põhijooned.
Ta tsiteeris ühe oma sõbra arwamist, keS
oli öelnud, et „kas rahuldatakse Saksamaa
õiglasi nõudmisi ja antakse Saksamaale wa
badus, wõi Euroopat ähwardab häwitus."
Macdonald ütles, et need on wäga tõsised
sõnad. Ta andis Saksa ja Prantsuse dele
gaatidele tungiwalt nõu kuulda wõtta le
pituse häält. Desarmeeritud rahwad nõua
wad õiglust ja rahu. Briti plaan määrab
ära Euroopa sõjawägede suuruse, piirab
tankide ja liikuwate raskekahurite suurust,
keelab ära pommipildumise lennukeilt, näeb

weteks.

tawad reserwiga Maedonaldt deSarmeerimiskä

wa wastu. Kiidetakse Britt peaministri head

tahet, kaid toonitatakse, et see plaan, mis tahab

rahuldada kõiki, ei rahulda kedagi täielikult.

Prantsuse lehed on ühel arwamisel selles, et jnt
geolekutagatised, mis Britt kawaS ettenähtud, ei

Abort wiis Võru Smmaemonda mangi.
Ohwer ootab surma haiglas.
SiÄ-iapäewal mõtttS politsei wahialla ja paigutas parast Aekuuiamist WSru nmnglaSse WõeuS,
. ,rtu nnl. 4 eiawa ämmaemanda Amm SehaqjawSkaja. Teda füMstatnkse abordi tegemises Pindi
«allas ola-waie 35-aaStasele Mmiine SepmannAe, kes abordi tagajärjel niiwõrd haigestus, et tutt
Wõrn linna haiglasse paigutada. A. SepmanuU on elulootust mähe.
Aborditegija ämmaemand A. Schanjawskast» on rahwuselt wenelane. 42 a. mana.

Esmaspäewul tood» Woru iwwia haigilasje Pin
di mailast Döftt asundtuisest Wwirne Selpiin-aam raS

lesti haigena. Ssl-gus, «t temale on hilja aja eest

tehtud abort, kuid niiwSvd muslM ja oÄmnaiM.
Nt selle chagchächol on ftjeelundite Põletik.
Asjast informeeriti ka polUeid, nimq wiiimame
hcßkas sSlWiama abatdileMat. MekuulamW
jsttledas A. Sapmann, et olles umbes Mm kurtd

rase, lWnUd ta teha aborti. Selleks tulnud ta

Wõrr-u Anna Schanjawskaja Poole übuff wiimrame
tetivu-dks talle oma Sovtvris abordi. Abordi tege
mise eest wõtnud A. SohanjawSkiaja 4O kvoo-nb.
Pärast, koju mi-nmes tundmud A. Gspmwwm tvcMb>
std, ja kuna meed ei wähenomid, waid aima suure-

nesid, fiiS kostnud ta end nrehsl tuua haiglasse.
Kuma abordite gemilsest naiise rawiinMÄe toomi

seni on HM aega wahet. siis on siseelundite põle
ti.7 wõdnud wäqa laiaulaMÄstu kMu. Huige elluMmiise?s on waga mähe lootust, uimg ta wrwis on
hwlwememud järjskimdkM. Mwitlme Schmramm on
3d aastalt wama «sa abielus. Ta on juba & Napist
ema. kelledest wamem on 14-aaSiame ja noorem
d-aastame.

A. Schanjowskwja on Wörus tuntuid ämma

emand. Abord!ir:stemis!te pärast on ta ka toorem
mitmeil korral eeiluurimilse all olnuid, kuid Pääst
nud kariStujota. Seeikard aga on tema süü kind
laks tehtud MM ta iPaliguMii Wbvu wasMrMe.

M Mk MMWiI"
TaMnna rnadioärid langesid kelmi ohwriks.
Tallinna suuremad raadlotarwete ärid
Tormolen, „Esto-Mu«sika" ja Kapsi teata
fid kriminaalpolitseile, et keegi kelm, kes ni
metas end Ewald Metslangiks, on
neilt wälja petnud kalleid radioaparaate ja
siis nendega kadunud.
15. märtsil ilmus tähendatud äridesse
raudteelase wormi riietatud mees ja paluS
emale näidata paremaid radioaparaate.
Tormoleni äris walis ta wälja 42M6-sen
dilise aparaadi, „EstoMuustkas" 27.996sendilise ja Kapsi ärist 34.999-sendilise „lau
lumastna". Aparaadid lasi w omale saata
koju Kotzebue unl. nr. S proowi peale.
16. märtsil mindi äridest ostja juurde
kontrollima, tudas aparaat töötab. Selgus

aga üllatuseks, et ostja on kadunud ühes
kallite aparaatidega.
Majaomanik seletas, et 15. märtsi hom
mikul tulnud isik, kes iimetas end Ewald
Metslangiks, majja ja üürinud omale ühe
tühja toa. Maksnud käsirahana wiis kroo
ni sisse. Mehe „operatsioone" raadioapa
taatidega pole keegi pealt näinud, ka pole
keegi majas näinud, millal „u«s üürnik"
aparaatidega majast lahkus.
Raadioaparaate antakse teatawasti äri
dest üsna kergesti koju proowi peale, ka
müüakse neid järelmaksuga. Aparaatide
wäljapetmrsi on waremgi Tallinnas ette
tulnud.
Kriunnaal-politsei asus petist jälgima.
Arwatawasti ütles mees äridele wale nime.

Vastolud Saksa walstsastoaWootils.
Hitlerlased hakkawad tõZiuma rahwuslasi Jõrwale.

Mnisker Tupltsa seletused riigikogule.

suse armee kaotamist.

rasi Maedonaldi ettepanekuid tundnb, et desar

meerimisprobleem ei ole lahendatav. Maedo
naldi ettepanekute vastuvõtmine tähendaks
Prantsusmaa ühekülgset desarmeerimist. „Oe«v

rest" arvates Macdonald püüab kõigepealt ra
hustada Saksa rahvuSsotfialiste. „Ere Rouvel
le" leiab, et Maedonaldi plaaniga Saksa sõja
vägi seatakse ühele astmele Prantsuse sõja
väega.

London, 17. märtsil. Londoni lehed ter
vitavad Maedonaldi eilset sammu Genfis. See
samm olevat mehelik ja hästi läbimõeldud. Le
hed kahtlevad aga, kaS ettepandud kava leiab
küllaldast toetust mõõduandvate riikide poolt.
Mõned lehed avaldavad arvamist, et Briti rii
gimeeste kohtamine nädalalõpul Roomas M«S
soliniga Pakub veel rohkem väljavaateid, kui
uus desarmeerimisplaan, sest ükSmeel SuurBrttannia ja Itaalia vahel võivat vähendada
Pinevust ka Saksamaa ja Prantsusmaa vahel.
„Morning Post" lükkab põhimõtteliselt tagasi iga
suguse desarmeerimiskonwentsiooni. Leht tooni

tab, et teatavate relvade tarvitamise kohta ei
saa üles seada mingisuguseid reegleid.

Genf, lk. märtsil. Prantsuse peaminister
Dalabier saabnS täna Genfi. Ta sõitis kohe
Britt peaministri Maedonaldi juure. Saabu
deS Daladier avaldas lootust, et mustad pjlWeb. mis on kogunenud Genfi kohale, lahtunmd

varsti.

Value jäi weduri alla.
Õnnetus kitsaroopalisel
Tallinnas.
Reede hommikul kella 6.20 ajal jäi Tal
linnas titsaroopalise Sadama- ja Wäike
jaama mahel weduri alla Tiina Ol up, 50
a. mana, eluk. Aafrika uulitsal nr. 41, krt.
11, ja sai elukardetamalt wigastada. Ta
toimetati keskhaigemajja, kus leiti, et peas on
haam ja ajud on saanud raske põrutuse. Ka
kogu keha on raskelt põrutatud.
Õnnetus juhtus S. Juhkentali ja Aasri
ka uulitsate wahelisel teel. Mine kõndis
mõõda raudteed, rätt ümber pea mähitud.
Wisttsti ei kuulnud ta signaali medurilt,
mis tuli Sadama jaama poolt, tender ees.
Udu takistas wedurijuhil naist kaugelt näqe
mast. Kui märkas, oli mahemaa nii wähe
ne, et ei saanud enam wedmit peatada.

Neljapäewal asus eelvrwekonnsjon põl
lutööministeeriumi eelarwe arutamisele.
Kornell (põll.-as.) heidab ette, nagu oleks
põllu töö ministeeriumis tagasikiskumine maad
wotnud juuvelõigeite andmisel. Maakorral-duse läbiwiimisel olla otsustajateks maa
mõõtjad, kes wõtwat „heawahekorra maksu",

Üldiselt on selgitusele wöetud, kui palju
üldse weel metsamaad juuvelöigeteks ja
osundamiseks anda wõimalik. Juulikuuks
Peab see selguma, siis saatvad ka riigimetsa
piirid kindlaks määratud, et neid enam ju
huslikult likvideerimisele ei WSetaks. Rii
gimetsa areaal peab kord kindlaks saama

see on meelehead.

määratud.

Maaker (Põll.-as.) kurdab, et metsad rii
gile kuigi suurt tulu enam ei andwat, kui
seda weel saadakse, siis etteraiumiste arivel.
Mõttus (põll.-as.) seletab, et metsaaulet
nikub suruwat oma preemiate huwides met
satööde tasud alla.
A. TnpitS (põllutööminister): Asunda
mise küsimust olen mina kõige tähtsamaks
pidanud ja selles küsimuses töötatakse täie
hooga edasi, ilma mingi tagasikiskumiseta.
Juurelõikeid on kogu aeg antud. 1931. a.
määrati juurelõigeteks 13.990 ha metsa
maad ja 1932. a. 37.000 ha, tingimustel, et
juurelõigeteks minvwal metsamaal oleks
kännustik ehk raieküps mets. Sageli kos
tab kaebusi, et juurelõigeteks on läinud ka
noort metsa ja kultuure, mis lubataw ei
ole. Mina olen ametkonnale korralduse tei
nud, et noort kaswujõulist metsa ei tohi hä
witada.
Kui rkl. Kornell tähendas, et juurelõi
arlvas ta wõib olla neid metsa tükke, kus te
ma palujatele abiks oli juurelõigete saami
sel. Need paar palwet on minu poolt
tõesti eitawalt otsustatud, nagu seda samas
küsimuses ka minu eelkäija juba oli otsus
tanud, sest neid palweid oli wõiinata rahul
dada. Juurdelõigete andmisel tuleb kinni
pidada kolmest nõudmisest: 1) kas antaw
metsamaa on põllumajandusele kõlbulik,
2) kas soowija wajab tõsiselt juurelõiget ja
3) et juurelõi keks antawal maa-ala>l noort
metsa ei oleks. Fuurdelõikeid anti 1929. a.
1079 üksusele 4320 ha, 1930. a. 2552 üksu
sele 9222 ha. 1931. a. 4680 üksusele 18.167
ha ja 1962. a. 5898 üksusele 20,308 H
1933. a. on kawatsus juurdelõikeid anda
umbes 10.000 üksusele.

nenud.

gete küsimusi otsustaitakse pealiskaudselt, siiS

JCid saaks ainult mehele!

Paldiski, 17. märtsil. Elle õhtul
erate kella kaheksat sõitis Paldiski reidilInglise allweelaew ja jäi siia ankrule. Laem
keeras Paldiskisse sisse paksu udu tõttu.
Paldiskist' päriti teateid edasisõidu tudima*
luste kohta Tallinna. Et need aaa soodsad
ei olnud, siis jäi edafisõit katki. Laew pidi
Paldiskist uuesti keerama merele kui ilmas
tik muutub selgemaks.
Inglise allweelaew wiibib Soome lahes
harjutussõidul.
Suurem wene linade
transiit tulemas.
Ragu meile teatatakse kompetentsest ai
liiast, on oodata lähemal ajal Wenest suure
mat linade transiitsaadetist Tallinna.
Senini on käesolewa taime jooksul Wene
transiit Eesti kaudu seisnud pea täielikult.
Wenelased on kõik oma suuremad kaubasaa
detised juhtinud Me Riia.
Plahwatus auriku pardal.
„HMnoy" paroai juhtus piahwatus, kui
laem oli umbes 300 miili Colombost kaugel.
Plahwatusel sai surma 15 isikut. Ms möö
dasõitew Jaapani aurik päästis 13 isikut.
Neist on mis raskesti haawatud.
Riigikogu liige Silwerstow
8 kuuks wangi.
Rakwere-Paide rahukogu mõistis riigi
kogu liikme kehwiku Silwerstowi 8 kuuks
mangi ja 250 kr. maksma rahatrahwi ehk
maksujõuetusele meel 2 kuuks wangi.
Siilwersww oli julckiu-d ivetußeelse aja
lõhe PviÄvba" ioastutMv toi
metaja ja fitrtpkis omas lehes, et Waiffuat
toa konstaaibell OM Aunaipuu pressiwat ival
ja tööinimesbelt ctlMe mackse, mis osutuS
aga ebaõigekks. Kohus määvas selle eest te
male oma toäHajõiidu istungil M-rwas ree
d«l ülaKm!akiMud kMstuise.

Petis mustlasmoor Kloostri wallas. Lubas sa
tvõttis tuhandeid.
Neil päewtl tuli ilmfiks suurem pettuse lugu.
mille ohwrikS olid langenud Harjumaal Kloostri
Vallas N. Mas elutsew elatanud taluperenaine

Parata polnud midagi. Müüdi metsa, wiijo,
loomi ja tehti laenugi ning saadeti fiis mustlaS

Talutütred olid juba ligi poolsada aastat

Jällegi weeresid päewad ja toananesid piigad.
Mustlasmoori töötulemusi polnud aga märgata,

onia kahe, wanapüga Ma jõudnud tütrega.

oodailud kosilast, ent aSjata. Waatamata, st talu
suur ja wõrdlemisi jõukas, ei pööranud ühegi ko
duwäi kosjatraawel sisse talu õuewärawast.

ühel päewal tuli siiski keegi. Tuli wana ja
elutark mustlasmoor. Ääri-weeri pinnis mana»
eit talutütardelt wäl-ja mure, mis juba aastaid
puremas nende neitsilikes Mustlasmoor
näis osawõtlikuna ning lubas piigakefi aidata.
Kõneles moor mesisel häälel, et oSkawat tema
tubliste nõidumiskuntfi ning olewat waremgi
saatnud mahajäetuile tallu rikkaid ja meelepära

seid kosilasi. Ainult raha läheks selleks pisut
maja. Piigakesed peaks hankima temale, must
lasmoorile tuhandeid ning tema manab juba
siis neile selliseid kosilasi, et uneski ei wõi foowida
paremaid.

Mustlasmoori juttu räägiti emalegi. Oli ju

temagi palawaim soow, et tütred peatselt saaks
tanu alla. Otsiti siis kummutist ja palweraamatu
wahelt wälja käepärased tuhanded ning anti heaS

lootuses mustlasmoorile. Moor tänas ja läkS

inise Ziirutsega läänekaarte tunti, piltves, kobati
sademeid, sula ilm Püsib.

wale president Hindenburgi. nõnda et siis Hik

ler saaks asuda presidendi kohale.
Rahwuslaste riugLondades on juba inärgmta

Pariisi ja Londoni lehed teawad jutustada,

selgemitti awaldnma. Ostes joobunud o«m
sn ii rest woidust riigipäewa. Preisi maapäewa
ja kogukonna waki-miste-l. püüawad rahtvussot

sialistliku erakonna juhid tõrjuda kaugemale
oma koalitsioonikaaslased, rahtvuslased. Tege
likult tuli fee juba wähtawale uute walitfuSte

moodustamises Lõuna-Gaksa osariikides, samu

si Saksimaal ja Hessenis. Seal seisawad usiüd
matitsufed kas täiesti hitlerlaste käre, wõi
rahvuslastele »» jäetud ainult mõni wähema

tähtsusega nnnistnkoht. Ka uued linnapead
Preisimaal on Peaaegu kõik rahwussotsialistid.
„Prager Presse" kuulmist mööda on rah
wnssotsialistidel kindel nõu ka Preisimaal tvist
ta waiitsust endi kätte. Kandidaadiks Prem
peaministri kohale olla nendel kantsler Hitle-r
ise, ehk kni tviimane ei nõustu settega, siis ms.

nister Goering. Rahwuslane von Papen tõr
jntakfe peaministri kohalt minema.
Nagu Tekcgraph" teatab, liigurvad
Berliinis fnnldnsed, et rahumssotsialistidel olla
nõu ühel eht teisel ettekäändel tõugata Ust»

teatawat ärewust Rvnde lehed kntsuwad hiit
lerlast Nes tegelikule tööle ja juhiwad tähele,
pann, et aeg on käes lõpetada paraadid ning
rünnakrühmade omawvlilised ülesastumised.
Teraskiiwri juhatus awaldas deklaratsiooni,
nähtwwasti küll hitlerlaste aadressil. Dekkara,».

sioouis öeldakse: «Walitsus ei tohi unustada,

vt tema autoriteet toetub mitte rahwahnlkadrke

ega enamusele, umid president Hindenburgi
autoriteedile."

Saksa riigvpäewa liikmete osatvötmine rii
gipäewa koosolekuist, eriti Hääletamistcst. teMffe sunduslikuiks. Seda nõnawad rahwns
mGalistid, vt wastasrind ei saaks eemäle
zäamffega parlamendi tööd takistada, eriti Põ
hiseaduse muutmise juures.
Riigipartei, endine demokraatlik erakond, 'on

otsustanud lõpetada oma tegewus. Samasugu
fe otsuse on teinud «Inimese õiguste
osakond SaNsamaail.

gatagu, et ei haihtuks kogu nõiawägj ning kosilased
kosilased tasu selle mitmewõrra.

ühel päewal tuli uuS kiri mustlaSmooritt ?lar
wast. Nõidumine on pea lõpul, kirjutas moor,
ainult rahakest läheks weel tvaja, et kosilasis

tulek oleks kindlam. Toogu üks piigadest 100.OOv
senti isiklikult Narwa.

Jällegi läksid lihunikule sead, mullikad ja
wärsid. Weel tehti laenu talule ning üks pii
gadest toimetas nõutud rahasumma mustlasmoo

rile. Narwas lohutati mehewalus piigakesi, et
nüüd on asi warsti küps. Ainult saladuses tu
leb kogu lugu hoida. Ja piigad ühes emaga

hoidsid oma südamesaladust ning ootasid kannat
likult mustlasmoori ennustuste täitumist.

Päew järgnes päeivale, nädal nädalale.
Moorile oli antud tuhandeid 400. Talu, miS
oli warem pärisomandus, oli nüüd ainult ren
dil. ühel piigadest tekkis wäljawaateid aunilt
waesele sulaspoisile. See oli aga siis ka. lõi li
Naabrid waatasid ja wangutasid pead, et

nõiduma.
Päewad läksid. Kosilastest ei kihku ega kahku. Sult

hu ja milleks see raha küll on pandud. Selgus

wat lõppenud, ent nõidumine alles pooleli. Saat
ku piigakesed kiirelt lisaks weel tuhandet sada.
Siis Mast hakkawad liikuma nõiawäed, millised ju
hiwad kosilased sinna, kuhu soowitakse. Raha ole
wat koguni waja selleks, et mungad Petseri kloost
ris palliks kosjakauba paremaks õnnestumiseks.
Saatku ainult raha, kuid ärgu loost kellelegi hin

naabri perest nõu küsima. Naabrirahtvale oli
muidugi kohe selge, et piigad ühes emaga on
langenud petise mustlasmoori ohwriks. SelguS

wi imaks kiri musil asmoorilt. Saadud raha ole

neilegi too kummaline lugu, kui wanem tütardest
ei jõudnud pidada muret ainult omale ning läks

see siis piigakeselegi ning hellitatud lootused rik
kaist ja mehistest kosilastest warisesid põrmuks

Murestmurtud ja nukra südamega läks pii
ga tagasi tallu, kust wõib olla warsti juba nuS.

gatagu, et ei aihtuks kogu nõiawägi ning kosilased

peremees, kellele talu panditud, tõstab ta wälja

ühes sellega.

ühes 70-aastase emaga.

Kümnendil ameerillnsiesi on neegrid.
Mustade etu Hfiettdtiifkides.
Berliini ajakirja „Die Woche" kirjasaatja
jutustab huwitawaid tähelepanekuid neeg
rite elust Ameerika Ühendriikides. Neegrid,
kes lvalgete poolt hüljatud, ei hooli ena
masti koostööst walgete inimestega, waid
püüalvad oma elu korraldada täiesti iseseisWalt.

et wastolnd Saksa malitsnscs hakkatvad järjest

maksuga.

„Hea>wahekorra maksu" aSjus on, wõib
olla, üksikud juhused ette tulnud, kuid mind
ei saa selles süüdistada, sest mina olen ol>
nud talwekuudel põllutööministriks, kus
maamõõtjad maal et tööta.
H. Martinson (sots.) räägib, kuidas Raa
siku ümbruses ühele Tallinna adwokaadila
antud Kösteri põllutööministriks oleku ajal
juurelõige, kuna naaber, kelle maa-atal
märksa wäiksem ja kes ise kohapeal töötab,
on sellest ilma jäetud. Eelmine põllutöömi
nister Hünerson olla sama adwokaadi juu
relõike küsimuse eitawalt otsustanud. Ar
wab, kui eelmised ministrid üksteise otsuseid
nii wõisid muuta, siis wõiks ka praegune
minister Kösteri otsust muuta ja adwokaa
dile antud juurelöike anda sellele, kes seda
rohkem wajab.
Metsade walitsuse direktor Luik selgitab
pikemalt põhjusi, miks metsatulud on wähe

Inglise allweelaew
Paldiskis.

Loodetaw ilm laupäowal, 18. märtsil.
Merel paiguti 5—6 palliliseid, maal kes?»

Krõlli ooperi saal seatakse korda.
Selles saalis astub uus Saksa riigipäcw esimeseks töökoosoleknks kokkn tnletval teisipäewal
Pärast lSunat. Praegu seatakse ooperi ruumisid selleks korda, ehitatakse ttibAinib walitsus
'"lmcte jaoks jne. Rägu juba teatatud, kestab riigipäewa istung Krõlli ooperis ainult
kolm nrli päe-wa. ja ?«i walttsnsele ou antud kätte tvolitnsed. nagu ta neid nõuab. läheb
riigipäew koju kuni sügiseni.

Minu korraldusel koostatakse praegu ka
wa tööpuuduse lahendamiseks maa and mi
sega. Siis saaks fa tulewal sügisel sihikind
lamalt hädaabitöid korraldada paikades, kus
eluasemeid wõimalik rajada. Vi ole teist
mõjutvamat abinõu tööpuuduse wastu wöits
lemiseks, kui inimeste maale asetamine. On
kawatsus wanataludele, kes seda soowiwad,
wõimaldada afunduskapitali abil oma maa
tükke ära müüa uuteks eluasemeteks.
Lähemal ajal tuleb ka korraldus, kuidas
hõlbustada wanataludes elukorterite ehita
mist põllutööliste jaoks. Selleks on kawat
sus anda põllupidajatele pikaajalist laenu
asunduskapitälist ja metsamaterjale järele

Mis puutub «musta probleemi", siis
leidub küllaldaselt neid neegreid, kes sellise
probleemi olemasolu ei tunnista tähtsaks,
kaswatades oma lapsi sajaprotsendilisteks
aineeriklasteks. Kuid teised nõuawad tun
nil stust oma saawutustele kunsti, teaduse,
teatri ja muusia alal, nõudes endale sama
sugust inimwäärset seisukohta riigis kui on
walgel rassil.
llhendriikides on 120 miljonit elanikku,
neist 12 miljonit neegrit. Seega iga kiim
nes laps, kes sünnib seal, on neeger. Enne
ilmasõda elas suurem osa neegreid lõuna
riikides. Sõja ajal walgns põhjapoolseisse
liunnsse, New-Uorki, Chicagosse sa teistes
se, palju neegreid, kes leidsid tööd relwa- ja
muil sõjawarustuse tehastes. Sõja lõppe
des ei pööranud nad kodukohta tagasi, waid
jäid uutesse elupaikadesse edasi.
Põlstanikides on neegrid kodunenud wä
ga initiuesugilstes ametites, kuid lõunas

on nad enamuses waid teenijad ja töölised.
Tuntud ameerika kirjanik Sinclair Lewiitz
wahetalitusel õnnestus saksa ajakirjanikul
kontakti luua neegritega. Kuid osariikides
lõunas tehti eurooplasele kohalike walgeta
elanike poolt takistusi sõbrustamises neegri
tega, talle isegi keelati neegrite seltsis liiku
da uulitsail ja teistes awalikes"kohtade?.
Põhjas leidub neegrite perekondi, keS
peawad endil tvalgeid treenijaid antojului
dena ja toaneitsidena. Seal on olemas
m nsti börsitegelasi, arste, arhitekte. Ps ufo
looge ja leidureid, kunstnikke, kirjanikke,
õpetajaid, professoreid, adwokaate jne. Amee.
rifa ülikoolides teguksewad
suure eduga, inõned neist koguni on oman
danud ülemaalise kuulsuse.
Ent suurem osa neegritest siiski teenib
oina igapäemast leiba teenijatena, kcõ.is
kena. saapapubastajaina, konduktoritena jne.
New-Uorgis mustade linnaosas elav üle
Mee rand miljonit neegri. Seal on üimmn*»
litsus täiesti mustade käes, politseinikust
kuni kooliinspektorini on kõik ametnikud
neegrid, samuti kui arstid, pastorid, kõris
mikud ja juuksurid. Walge inimene üoiufe
sinna linnajakkn harwa, ia ta pole seal
oodatud külaline.

„9ärtt>a Teatata*.
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Tamsalu keaanikat.

ftmitoakel Ittatefumõtjap iche «W nll.
Tiiri endine «onstaabel J RSeska ja ..käsi Pankur" «.
Aenien S-ks «««es wanai.
Neljapäewal oli Paide rahukohtus arutusel
Türi end. konstaabli J. Närska ja
A. Jenseni kaks süüdistust liiccklpuwõtvnses.
Esimeses asjas, kus kahjusaajaks oli • Jenseni

sugulane, tunniStaS A. Zenjen end süüdi. J.
Rarska aga, kes tegelikult wekslite järele raha
nõudis, end süüdi ei tunnistanud. Ta talitanud
eraisikuna. RSrSka wöis ju end eraisikuna tunda,
tuid weksli sissenõudmisel mõjus ta politseinikuna,

olles mundris. Sa ei juhatanud ta tahjnsaajtcke
Jenseni aadressi, mis sel korral Paide wangla
oli, kui wiimane tahtis tvekslit Jenseniga otse
«ahetorras selgitada.

Kohus möisti» Närska ja Jeuseni 5 kuuks

«angi.

TeiseS asjas silgus, et A. Jensen K. Mihkel

sonilt 120 kr. wÄa eest 140 kr. stSse kasseerinud
ia peale selle weel oma kätte jäetud 220-kr. weks

liga Närska kaudu 160 kr. sisse nõudnud, nii et
M. 120 kr. wõlga 300 kr. eest pidi tasuma. Mv

lemad kaebealused salgasid oma süüd. Tunnista
ja kaudu tehti kindlaks, et Jenseu Rärskale kahe
weksli sissenõudmise eest lubanud tasuks 50 kr.

Wiimane 160 kr. oli lõpuks aga sisse nõutud
pristawi kaudu. Kohus otsustas assa arutamist
edasi lükata tärtetoimetuse akti juure wõtmisekS.

ZSrwa-Zaani ühispank töötab edukalt.
22. tenewusaasta lõUpes 1774 f*. «lejääaiqa.
Et raskel ajal suudetud küllaldast pu
Järwa-Jaani ühispangale oli möödu
ud aasta, mis pangale 22. tegewusaas haskasu saada, näitab Panga tasakiaalukat
taks kõigiti edurikas. Waawmata üldise ja ofawat juhtimist. Tänu- ettevaatlikule
kriisi füwenemisele, arenes panga tegewus laenude andmisele, pole pangal konda tul
kõigiti normaalselt. Kõik see näitab, et nud suuremaid kahjusid.
Panga kulude osas püüti kõiki abinõu
pank kindlal jalal ja omab täielikult iunb*
fid kokkuhoiu saavutamiseks kasutada. Sa
ruskonna usalduse.
Äriseis 31. dets. 1932. a. oli tasakaalus ma texd tahetakse jätkata ka tänavu, nagu
337.099 kr. üldläbikäik aasta jooksul nähwb eelarwest. Wähendatud on õige
4.328.023.61 kr. Hoiusumme oli k. a. aluks tunduwalt palku ja iga teist väljamineku!,
ümmarguselt 15/2 miljonit senti. Liikmeid mis vähegi võimalik.
oli 600, neist põllumehi 476.
Pmb tähendama, et Jiwva-Jaani ühis
1932. a. lõppes 1774 kr. puhtakasuga, pank on võitnud Järwamaa rahaasutuste
millest liigetele osakasu maksetakse 1176 kr., hulgas väljapaistva koha, olles tugevamaks
s. o. 6%, kuna ülejäänud läheb kasntalide pangaks.
täiendamiseks.
Homme peetakse panga peakoosolekut.

Jäneda PõUuköökeikkooli juhataja dr. Miljani nÄHunäi
teid tutita kasvatamise korrastamises Järtvamaal.
Awaildame allpool kMuwõSte dr. Mliiani Lö

Vastama Mtdalle. Kuna Lõuim-JärwGnawl on

wõimälused wGaMeil mulldadsl Vaga mÄmchugu--

jvd, siis tethwsmaltes mutlidades

oil need paisu KinotWinad. Nisu i>uteb st'.>n näiteis
sõne all wxnM oma iaadeks.
Kesa PvotaSse lövwamaail .pöllupiindostaist 16%,
Settest 011 12% uMbvoihu.kesal, Älle-jläümild DaattM wSr

eistitbu kesta. Keisa lprdtssnlt on Wölaave üte .maa

Qdea all <m Jättvamaal tklüihovpiinnast 10,9
Motstendi. Mõnes koihas >w-sol uolhkom. NA nM«

telks Kõigis 13—14%, Mäos 14,6%. -Seafetet
headel muidadol lldswab odma waga häsli, ftri«b

neis 'bohtades staaiks odra chomele wõGa nistu.
Odra Saswa!a,miste ailakl peaks ikijMMMa Jäawa

maall rawomd. Lõuna- sa Ksstk-JSrwamMl, kus

rannmffaim muld. M«b kaswatdada vcchetehuilist

odra. ku-na eeMM nMMchn
krst. Soe on halgwnma mullaga teMkmn sa Wu
tcch tparsmimi wcdvem VülwutiM tekvvMMse ära.
KlcchetahMst Gunvotwa.) öukoks kaswataida aWt
anta nWayidamVe iwittvis. Kccheikchulliste odra

konna. Isegi Esnas, kus wäga mVjaSas muld., on

ravoonis tulleb «MWopanu -pöõraita t-ööstusvdocate.
Odra inrundaimiiste wSimaiusted Waieinewad dmupi
de o'Lwek («G stcheweo MvaimjistÄl).

Jaanis, Koeru pistrkonnas e>i ote umbrohu kesta

Odra- forlMsst Soihastemald on Jõrwamanl
„Knld" ira „Iõgetea 455". SmguHpeaMd. mis

Na iPrM-eint suur. PõHa-lärwaanaal - Lehistes.
Dmblas, on see õigustatud. AM Esnas, Järkvo-

kuidagi ilubataw. Soe on piiris, ütekohus. Tnteb

samme astuda, et umbrohu Lesta 'kaoks. RuWiisaaAid ei kauinaitaks umibvohu keisa ävaMmGel. Ris-

Wu kesa WahaStus, ISmva-Jmmis j. m>. nAteb,
Ot rnWlsaalk ei Sänge. wastd koguni tõuseb.

MGugust haGast Na pSdcvda, olismib Mldest,
f. 0.-Mvillüstes stoodusMes M -mast«MSmÄiSes tingi-,

musis dalumd aDb. MdistM tuiveb Mki lsiomoDvIvaks -pidada ÄSMu Na stmdvomates Ja kesskmis

jtes MnndSSes. tong wWfemates ja NWdhtedoS

tarlubi lkesta. Ristiku Na si nõu» M Pasttst» tööd
M «kavwillij Na. Itana velftmiSte faaffitöe järefle
snnaits MMu Sesta HMwmM hvmm 3000 Sg., ehk

'«ha stmele ariwestoltuß 150 kr. Kavtuli ketsM
ÄieW kavtM saak 100 chf vaipa? 100—

stöO ikvooni.

Umdvochu Seisa ei aima aga .mingit Guldu, on hei
M ?a»hxulW unnbvohu paGumömDoga.

RuSki Saswa»«mistegcr ei saa proegusÄ. kuKu-l nõus olla. Wdttsalkamatel maadest, Uu» tvSw»-

W kaswawda kallima» wWaMki uGu, rt6

sellele rohitem ruiurmi «mida -ruM arwell.

Talinisu saa» Jävwamaail mr Sõrgsm kui
kuird see et twvmWe M olla, Sui ikaswa

'lnda saagiwWcmnaid suumchu sorte. Dastmistudest
oti stoowitow esimestes i-awselkovvas SaSwa'tvda San
«aste. teistes Ktmfikn 75.

Suwintsu pimidaka tnieb aga Memidada

Lõuna» sta KeM-Järwamuatl odra alttoal. Wvoveil
des nisu sta odra fttoSi heStaonM. on saaO wahe

Avo krooni.
Mei>l on Lulnnustweud Me Eesti stutoermfu sor-

vohtem õttoodra-d, Wle sim Zõhajsied.

Ka eira ?.-.Aw.M»s on Järwamiaal wähem te-

Vinomtld kui v.yš maakondadeA. Kasva all on
VOmistÄt 1?,. .protZembi. Wrna. MchaSW, Käru
ia> Särswewe iva.ldades snM rohkem kuni 17%.
Puhast Saona tulleb wöhendadv. sa selle asemel

ummvasia WtiwAMMt.
Sordid siobilMad waistaiwM obudsle. Lõana- ja

on staawitdatV „Ash>«

Varane", „Kehra staaMrAas".
Sseume waWul tlutkv tShÄepcmu
jpöörad» Ähoma Saswu oKaga stavMÄe. Wpukaer
te Saswataimist AÄeb laitvata fa seda. teha «imiult
Wjoks stgadiMs. ApuSaeM stmtt ell saa mõiste,-'
db ipöõriÄasvaga. Ka põhi, ?tchst seda whösm. on

vohkeima «Me Ättu wSHvm wWrlwsM.
Segadiste «Ml tulteb -peSuM kaSwaivust

ftwtoafe tõmmotq, cvimM seda haitza ZlegadGe teaB>iS teha. PeduM staoS on aasl»-«M>abt! wäheme
mch, mAe põhstus olles Mftltaw. Arwattmvosdi evi

ivb peiu# mMasste müvgWd atneid. Smse Dre

fk aniiu aaStet Amdmtdes et SaSwa pellnsk mmm
üldse. Koma isa wM siegodiste saagid on Duwemab
Sust Saerall-tpetbuÄill. WM mackmb mM iga aaäte

dea ervmMa. Soowiltaiw wõSks olla nGn-odraSaena ftM. SegawiGa saaM» on Wt 100 Ag. HM
«riG smireimad lkni pnhteil 'kaevast.

üildistsLt peab itõhe-ndama, st keilvadime maaha-.

«Mine (ovaStd õeSdamime) wöAs tõsta paDu wN
jchaMe. üßies Jönwanvaa songib «Wchalle Vagu

M.si ..Dwmlmt". TulleSs stedw ipoMada, oilguyii

vt Võidi kõrgema saa Ma. kuiZd Lüplsoiia
m",' voolest ijöaft Dilowandist maha.

Seeme! tnikb MUWchöda sügistel, siis oti hind 80
irftiäD 38 steMi.

KÄlk «Spoolsiwodud ÄmboMnmStvvasted ei nõua
mdngechd «chailisi VMuiilufi, kutd tõstaks teSmidKe
.WeÄlteSuit. CellePämst mlleb .põllumteeMst nestd

«WM MWumMSe fa teosi-MNGove wlMa.

Väide teateid.
Armukadedusest «Avastas imMmMwa. Uuel
«ul. elutf Juuli Raagelll maraStati Muti õmb
lusmasin ja katt patja. Kriminaalpolitsei selgitas

»üüd margana Pvääma leol nr. lv eluts. Anete

Wiliberti. „Swger" saadi kätte kliikotist, kuna ma
sina laud oli peidetud kööki kasti alla.

Õmblusmasina ja patjade äraviimine sündt

aud W.-i poolt kättemaksuks Raagelile. Mõlema
tol naistel, kes „ teises nooruses", olnud ühine ka

waler. Wilibert ostnud Ühel õhtupoolikul suhkru
jsaia ja worsti, nmg tahtnud -minna

poole. Pole aga teda fiSse lastud, ja naine ar
was, küllap Juuli ees. Minnes Raageli kõrte
risse, leidiÄi ta, et Juulkt koduS pole. Suures
wihas wiinud kaasa õmblusmasina ja kaks patja.
Õmblusmasinaga kaotas RaagÄ teenistuse, mida
hädaabitöödelt õmblustööde näol sai.

Täna Saksa teatri õhtu. Täna õhtul esineb
Kaya teater Tallinnast kodanike klubis komvö
diaga „Der Mann mit den grauen Schläfen".
Naisnimiosa mängib Signe Pinna. Teatri-õhtu

pidi olema teatamast! eelmisel laupäewal, jäi aga

oaa S. Pinna grippi haigestumise tõttu. Teatri

ohtu määrib tähelepanu ka Eesti seltskonnalt.

Kogudus korraldab nättemiiügi. Paide Püha

«lst, kogudus korraldab kodanike klubis 26. skp.

biteril-allegrii, mille sissetulek läheb uue oreli

heaks. Esinewad puhkpillide kwartett, kiriku koor
ja tuletõrje orkester.

Kaaskodanik kurjal Ird. Jõe uul. eluds. Miina
«karuauk teatas Politseile, et Jaan Paulmeister
sti (oJTo kaaslased teda kägistanud ja -maha lüüa

ahwardanud. Jüri L. PaigutM rahurikkumise
parast arestimajja. Ta tasus karistuse rahas.

,Jwa" ci äritse surnud
loomadega.
@it}utt rnotas ametitvöi-mude kõrwu fuuT
tuft, et uhte Paide lihakarni ostetud -surnud
loonu.

Äliüd an seda juttu hakatud nii pöörama,
nagu kaiks see ..Jtva" -lihajkar-ni klchta. Sellel
ei ole aga mmgü tSepõhja all za -tahetakse
Uhtlsalt «Jtva iihaikaVniile halba tva-rju heita.

Ramma pudemeid.
Celolewal sutoel tahawad rammalased ehi
tuSmeistritele hulga tööd anda. Paljud teewad

ettewalmistusi uute hoonete püstitamiseks, keS

wanade parandamiseks. Et wältida asjata ma
terjali edasi-tagasi tvedu, stis on ühe saekaatri
ommlikuga kokkulepe sõlmitud, kes kohapeal ke

wadel ehitajaile laudu lõikama ja palke pruS

sima hakkab.

Seltsielus suurt elawust märgata pole. Tä

uini on piirdutud ainult referaatide pidamisega,

kuid nüüd lähemal ajal olla ka awalikku piim
oodata. Naised, kes organiseerisid kohaliku tu
letõrje juurde naisosakonna, ähwardasid elawalt
tegutsema hakata, kuid sõnad jäid sõnadeks, üks

Zarwa toiliafaosiõ esikohale Eestis.

nest, millega ta sfineS ipõllnmastcmdche päawast
Paides.
Mullaot-iw on Järw<WWÄl tuäga ivaheWuiwad,
Kelles mõttes ia teraroillra ikoskvabmnHe wõiimaliu
fe4> mittlimHugused. Korrastused Meil awl peaevad

Teisipäetval sängituti Wäi?«-iMaarja sur
nuavcrle Tcrmsaw tu-tedõrje ühingu esimees
K. iSäägi. Kadunu oli kohapealseid ogara
maid selts konnategelasi, eriti tuletõrj es.
Wiimsel teekonnal koguS kadunut saatma
rohke rahwcchulk. Leinarong peatus ka koo
limaja ees, kus koolijuhataja tuletas meel
de lahkunu tegewuft kooli hoolekogu esime
hena: siin asetati kooli Poolt pärg kirstule
ja 1 ktm. pikkune leinarong jatkas liikumist
õpilaskoori laulu saatel. Wäike-Maarjas
kogunes kivik rahwast täis.
K. Säagi pidas lihuniku ametit, oli talu
ja kahe maja omanik. Teda jäid leinama
kolm alaealist last.
• Argipäowil on TMrsialus liiklenüne wä
ga elaw. Rohkesti weÄakse siia metsama
terjale. Eriti nobedad ollakse nüüd teede
lagunemise ajal, kus igaüks püüab weel
wiimast metsast tvälja tuua.
Tamsalu ümbruskond elab praegu pidu
tähe all. Gi leidu nii palju laupäewa õh
tuid, km pidude korraldajaid. Pidude kor
valdamises on siiski Lokkztleplikud Naiste
wälja ja Tamsalu, tehes seda kordamööda.

teeõhtu korraldati ja see oli kõik. Ka astus,
ei tea millest tingituna, üks juhatuse liikmeist
osakonnast wälja. Nüüd kavatsetakse worsti
walmistamife kursus lähemail pte:ml toime
panna.

Warsti wöitoad ka Ramma kirjanduse sõb
rad endile raamatukogu näol rahuldust saada.
Laokile olnud raamatukogu wõtab kohalik tule

tõrje enda hoole alla.

Hingusele läinud piimaühing korraldab omi
asju, et kewadel inwentari realiseerida, kuna

ühingu „realiseerimine" wõtab tveel palju aega,
sest on weel mitmed kohtuprotsessid pooleli, mil

liseid ühing alustanud ja paari kuu piimaraha
ka endiselt ärimehelt saamata. Praegu on pii
mawiijad, kes * Karmule piima wiiwad. õnne
likumad, kuna saawad alcäi rohkem piima eest,

kui need, kes Pikeweresse wiiwad. Igal kuul
on Karinu üle 1 sendi raswa % maksnud,
kuna Pikewere alla 1 sendi maksab. Wiimasel
hgul oli wahe koguni suur, terwelk v,6 senti
protsendilt, mk? 2—3 senti liitrilt teeb.

UstiUMmalduD»

jert-wmüateenistche heaks kordaminekuks kaasa
aitasid, eriti aga pr. S. Berendsemle, headele A.
Hermanile, cand. theol. P. Kookile. H. Albinusele,

O. NiimanÄe, F. Mätlikule, A. Wimbergile, kiri
ku koori juhile hra R. Gthwartile ja koori liik
«etele.

Kontserdist tuli sisse Kr. 39.40.

Koguduse juhatus.

Politsei kroonikat.
Wisnstts maraStati Wilhelmine Wiitmannil
metsast kuus haawapuud. Puud leiti Rukest
Kadaka juurest, kellele need müünud Ermita
mehed. Päinurme as. sai hädaabitöölise K.
Brankmanni wafaku kae kaks sõrme kiwipuruS
taja traktori taha haakimisel köwasti muljuda.
Wäätsa-Wäljatagusel warastat? J. KaiguM
kuurist 360 klg. heinu. Päinurme as. Helene
Hermet registreeris oma lapse sündi kolmeaas

strse hilinemisega.

Kiriklikke teateid.
Paide kirik. Pühap. 19 skp. kell 11 h.
- kõstri-jumalateenisws.
Kesknädalal 22. skp. kell 6 p.l. kannata
mise-aja jumalateenistus, õp. G. Peelt.
Anna kirik. Pühap. 19. skp. I. 11 h.
jumalateenistus. Laululehed. Op. G. Perli.
Kell 1/21 p- koguduse täiskogu koosolek.
Türi kirik. Pühap. 19 skp. k. il h. ha
rilik jumalateenistus ilma armulauata. Op.
P. Nõmmik.
Samal päewal k. 1 p. kirikus koguduse
täiskogu koosolek.
Kiriawastuseid.
Eha Rakes ja X. Aos. Täname. Palu
me jatkata.
Baby, Rõhul. Täname. Gcmne aga
mujalt warem. Palume jatSaw.

Ambla tinstlustuÄettsi tegowusest. Seltsi

1082. a. aruanne, tasakaalu 4.248.82 fr. juure®

näitab «ejäSki 1.08831 kr., mis maaratud
taglUvauÄalpitaliks ja toötuisetks tülotõvzele jne.

Ü-ldGelt <*n Ms linWal alussl. hmusum
mad rahaasutustes ulatawad 12.320 kr. 1032.

a. pühitses selts oma 3b aastatpäetva.

Aawores kaowast lahkusulised. Aawere ki
ilas, nlis kaugemaid nurki Koeru kihelkonnas,
Ickvines omal ajal jõudsalt «nelipühi" uisik. Asr
UGttis aga teise pöörde, kui Kooru kog. Spe
styaks afuS A. Wihn. Energiline ja täis te
gwtsemise iha hakkas uus hiugekavjane jutlus
tmnas kaunas kaugemates kültü?eS, nii jka
Aaweres ja siin eriti jSmekindlalt. Nüüd Md
„distide" pMvetunukd Aha rahwatohwemaks.
Ka asutati kohapeale weel noorte kristliku ühm
gu osükond, kuhu öogimes üle 50 liikme, xii
on praegu sim nelipühÄaSte wõim täiesti mur
tud.

Allikul wedudepa hiista. Alliku põllumees
tol on weel palju wedusid, nii et tee lagune
mine suurt murel Kinnitab. Eriti raSke op
tiiAemine Düri-Wibjandi maanteel. Saaen
wõib siw näha suures hädas hobusemehi, sest
tee on paris paljas.
KattGa seltSkonstljkuft olust. Kalitsat. wür.
«eldes teiste ümbruskonna asulatega, wõib ni
metada seltskondliku elu suhte? üheks enam
arenenumaks. Siin on olemas mitmeid sebiise
za ÜHMMid. mille ümber koondunud rohkesti
Wstneid. WanemakS felijfiüS lohapeal o-n kmd
rustilZisettS ..Awitaja", mis märtsi kuu Apstl
saab Ä-aastasoks. SolO! aa olemas ka tolm
tuletõrje pritsi. Noorte ühingu ümber on
Loondunud ligi 100-liAmelme pere. nende hui
aas ka wansmaid tsgslafi. ühingu juures töö
tab la laulükovr, mille edu .takistab koorijuhi
puudus, nii et seda oldi sunnitud paluma wäl
jaspoolt. Äantrollühingus, kus liikmeid ka
teistest küladest, on wiimasel ajal hakanud
liikmete arw wähenema. Mõned aastad taga
!fi asutati Kalitsasse ka pnmaühmg, mis aga
Koeru piimaühinguga liitus. Kalitsas töötab
praegu Koeru koovejaam.
WahukiÄa perenaiste selts tegutseb agaralt.

Korraldatakse loenguid wahete-wahel. samuti
kawn isusel kursused. 2.5 W. korraldatakse pi
du. kus «lawastatakse näidend ..Elu teeb uper
palle". Kewadel tahetcckse korraldada näite
müüki.

PÄeweve fp.-seltS »Läriv«la" peakoosoleku
fe Lagunes liikmeid rohkesti. Juhatusse ivali
ii: J. Mägi. L. Stegmann. E. Wisnapuu. .E.
KeStaw. H. Kentel ja R. Ehas-te.
Samal vaowal pidid olema ka suuscttvõist
lufed, milliseid aga ei poetud sula ilma ja wä
vese ilmne tõttu. Homme korraldab „lärwa
la" RvoSna-TanvMÄu seltsimajas segaeeSka
waga peo ja 26. ifQp. Warangu algkooli ruu
mes näidendiga -iMu me olen kuldne kodu koi
tus".

Talu-raamatupidamise kursusest ESNas. Es
na maanaiste selts ~Püüde" Eralduse! alga
wad 21. skp. kell 3 p. 1. Esna wallamajas 3päewased taluraamatupidamise kuüsused, raa
matupidamiStälituse instr. Ovmani juhatusel.

Tal««aamat»rpidamiie kur
sused Paides

Äiuta korralik raa matupiö amine tomWtiftW*
edendab eriti praegusel ajal suurtohG
Uvaiteb knrfrsega hea juhu» RShqpeal W«p
»c»da omi teadmK wajalike oSkuStega. HWA»
ivõtt on taffuta. Kursustele AeSanda setist 4U
ttdüfefe pr. Aurile. Esna asu-nd.. kirjaloimetu»
sa pr. Äenk'ile. Oödla algkooli ehk 21. fflp. fttt
mJCc t*M E?na wallamajaS.
Kewoh tithoueb. WiimaSte soojade ttaMfc*
mSjul on lumi õige kiiresti ihMouud,
mille tSttu tesd juba kohati pailjats iäimm.
5a muid kewadekmmvfeid on olemas.
m nähtub juba folfcnrfft. «ffttMv on, A»
soojad ilmad pWma jaawad. tuid wamuachwa
ennustuste järele tulewat tänavu wavimo Dp,
wad. Sestegr tdäihensks tuvkiti looma toidu
puudu». knna wõimali? s»e?S kariloomi tMOMR
wÄja lasta. Praegu slwksemaolameü» va
rakewadisde töödega wedude iDetamkssga ja
tkavtullkMjade lcchtiwöimvsega.
Ao maswaühisuse 20-a. wubet. «o Sula
masinatarwitaqate ühtsus puhiGeS ijtqutt oma
20. aastapaewa. SelDl on praegu 10 lngtt
ja kalpitecki kogutud 780 kr. ümber, uus Uw
maldab kergemM uue masina muvstsemM.
PeakooSvleckul waliti juhawsbe: J. Nevo, U.
Meerbach ja loh. Mangus; reupsjon. kvm. J»
NuSberg, E. Matiiseu ja M. Saar. Kwftfle*
ku lõppedes alga» ühine koosviibimine Peoe
tütarde ja perenaiste poolt CoctoSdafab.

laua» kiideti perenaiste osawrO. Tuju olt
Mow. Ühilsutses on waiitlsenud seni ASmem,
peale paari liikme. Ms neist on wStnud cha
pidustusest, kuid aitas kaasa, et pidu tuju ««»
luba. xii tuli la pe»l järjeSordseid hõõru
misi Me. mis kord päris lõömmgüks kujuneS.
BSbullue.

OTaie ftmftru fe* tegutsewah lahkusulised.
Zkakes ja ümbrrsteS sn igasMuStek üsülaWu
del suurt edu märgata. Nii näeme siin bap
tiste, aiwontiste. metodiSte jne. Suurejoone
lisemalt tegutseb siin peamiselt baptistide bo.
gudus. -On nad isegi nii kaugele mudnud. et
ehitawad endile paKvemasa RcÄe külasse Too
ma tailn maa veale. Maja sai möödunud Pü
gifei katuse alla. Tal-we jooksul on Äaogsatt
ametis oldud kogudusele liikmeid Sarjamas. st
kiriku ehitus mitte naha puudusel seisma et
jääl-?. Peetakse n. n. «äratuse koosolekuid
pea iga ohtu Rakes. Nõmnies. Lasinuvme» L
m. Muu hulgas Ta armastasid baptistid, rah
wa kesteZ «palwetvennad" Ao» käia endi lass»
olekuid pidamas. Mõne aja eest peeU jällegr
M. talus järjekorralist koosolelkut Ese aga
nähtawasti ei meeldinud küla noormeestele sa
nad üksikute nimesid üles, tcchteS neid kohtu
litte ..õhkamise" pvrenarse. kes ta usklik on.
keelust hoolimata. Siis mmÄisid palvnSven
nad lttsÄute nimesid ÄeSse, taheS neid Mstu
kätte anda. Sellest kuulda saade» tirlt tuntud
ualjähamnlas T.„ kelle Poja nimi ka oli "rr
ja pandud, suure poolesteervmisega tuppa. Aa
et ta «täie auru" all pursetaS, kartis mmede
Tnjutaja endal vAbalaSti mmetvat, haaras pa
litu ning mütsi ja kadus. Sellest ajast saafrir
pole enam ..Nwndi" ega «õdesid" Aos nähtud.
ArwatawaSti kardavad nad wist «patuste" su
ma-lawallatuid tegusid.

Järva Jaani ühispank

I».—St.
19.—21. aprillini peetaGe Paides tailivvaama
tulpiamihe kmLnk. Shwffufefc on pöllutme-esbÄe
tasuda. Kurlsnsie iwlrrv»saj<Ms an põll-mnahan

jarvaJaanb, tarvitajate Miisase aulas, laM. 9.
»

duÄvk racm«rtuPltdamiKti<dlittuS, kuna Aescmdmisi

kvirisuffeft offcdwõtuit» vegistveorib Järwa mawtu
lutnduÄonifuilont Paides, maatvaSÄsu-seS.

Võtab raba hoiule
makstes ajakohast protsenti»

Perekon»m teateid.
Türi koguduS.

Ristitud: Etoi Wiidemann, Willu Rein
mann, Paul Silberg, Ewald Brause, Leida Elio
Rüütmann. Malle Luuk, Leo Laretei, Senta
Koobas, Juta Loreida Troost. Lembit Sangel,
Johanna Hecht, Aksel Eilart, Ellen Reinmann,
Ilme Leo. Salme Ansjaki, Ilme Lung. Erich
Sidron. Eino Elias, Lembit Tombak. Rein Usar,
Waiki Kirkmann, Waike JÄrgens. Astrid Lintrop.
Linda Roosmann, Miltoh Teder. Selma Kaplur,
Karl Adelbert, Armilda Tuurseldt, Heino Lin
deberg, Mtt Künstler, Leida Neudorf.
Kihlatud: Martin Prussak ja Anette
Wällmann; Gustatv Wiidaun ja Anette ElisaVet Pinder; Johannes Kustmann ja Erika Ar
milda Klooren; Aleksander Ehmann ja Juuli
Oja; August Tepp ja Liisa Wiidikas; Jaan
Kontus ja Elwiine WesSmann; Richard Alek
sander Kase ja Marie Päherson (Päärson);
Oskar EslaS ja Aliide Rosalie Simson; Eduard
Wessmann ja Salme Neidlich; Oskar Schmidt
ja Helmi Kull; Robert Lauren ja Rosalie Laüb;
August Johannes Laks ja Lydia Pakk; Richard
Heinrich Waldmann -ja Miralda Hildegard
Raudsepp.

Paide Püha-MSti koguduse juhatus awatdab
tänu kõigile, kes palwepättvm korraldatud kont

Jimqi ümiee Jüuwmaa

Laulatatud: Johannes Wassbinder ja
Amanda Hommuk; Oskar Eduard Topafia ja
Lisette Pleksner; Woldemar Liba ja Pauline
Liitoer; Marttn Somberg ja Magda Kuurmann;
Mart WMok ja Leena Reinart; HanS Simfon
ja Alma Ewart; Meksander Kruup ja Marie
Kalm; August Gaita ja Helene Karlson; Johan
nes Latsius ja Rosalie Willewelt; Jaan Mõttus
ja Ella Mänd; Edu Lossmann ja Selma Oherde.
Maetud: Mihkel Tutt, 83 a. 10 k. toana;
Walter Rosenstrmvch, õ k. 8 p. to>; Karl Peend

ra, 30 a. to.; Aino Sassjan, 5 k. to.; Krõõt
Jberg, 77 a. 11 k. to.; Madis Tawast. 78 a.
S k. to.; Marie Adelbertt surnult sündinud tü
ltar; Hcms Nugiseks, 79 a. S k. to.; Johannes
ja Marie Jäddaltte surnult sündinud tütar;
Liisa Asa, 64 a. 3 k. to.; August Päärson,
28 a. 7 k. to.; Jaan Kamps, S 9 a. 10 k. to.;
Ann Pihtje, 90 a. 1 k. to.; Juhan Kuurmann.
75 a. 11 l to.; Hans Nahkrukriitmann, 79 a.
7 k. to.; Juula Suurkask, 58 a. 8 k. to.; Anna
Paumtoerk, 69 a. 10 k. to.; Waiktz, Jdolt, 4 näd.

to.; Paul Laur. 10 a. 1 k. to.; Juhan Kaplur,
66 a. 6 k. to.; Johan Pallo, 57 a. 4 k. to.;
Johannes ja Maria Tekko'de surn. sündinud
ttttar; Taatoet Loomann. 48 a. 6 k. to.; Kadri
Hommuk, 35 a. 2 k. to.; Tõnis Särg, 56 a.
10 k. tv.; Kaarel Lõhmus. 53 a. 11 k. to.; Ma
dis Titus. 67 a. 3 k. to.; Jaan Assagrei, 73
a. 4 k. to.; Hans Krispin, 72 a. 5 k. tv.;
Juuli Mikk, 35 a. 9 k. tv.; Gunnar Kukkeus,
8 k. tv.; Joosep Särg. 80 a. tv.; Kustas Pree
ma, 75 cc: 1 k. to.; Altvine Worst, 20 a. tv.;
Anna Lääts, 4S a. 6 k. tv.; Etvald Muro,
13 a. 2 k. tv.; Jüri Luberg, 74 a. 11 k. tv.
Järwa-Madife kogudus.
Ristitud: Theodor KMu Hein, Kustawi
p. Alawerest; Kornelle Venita Puskai, Leida t.
Albust; Leili Miralda.Uus, Oskari t. Agerist;
Wali Meärfeldt, Aleksandri p. Albust; Lembit
Roose, Elmari p. Albust; Karin Anton, Kaarli
% Kurisoolt.

Laulatatud: Martin Grüner, Kärawe
tctt ja Amanda Elfriede Trummer Albust.
Maetud: Relt-JriS Woormansik, Nikolai
t. Albust 10 k. S p.; Walt Meärfeldt. Aleksandri
». Albust 7 k. 13 p.; Herbert Mölderson Ahu
last 1 a. S k. 3 p.
".-S.

Jtnnah laenusid
mitmesugusel kujul Ja kindlustusel.
Toimetab HHd oanfaoperatstaoae.

Paide nööritehas
vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri linadest
ja linade vasta. Ostab kõva kiuga
pM ii M (uMifl in.

Sooritakse rentida ehk
pooieterale
tilnt&Mii
Kirjad: Paide, Pikk uuL
32 J. B.
Suureotal arvul müüa

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

Rildevfirvimlse W B
tööstus U G E/mllU
Türil, Vabriku aol. nr. 1, telefon nr. 37.
Jahin kõigi töötarvitajate tähelepanu sellele, et olen

alates 1. jaanuarist 1933. a. järjekordselt tööhindu alandanud
vastavalt elunõuetele.

Vaatamata alandatud hindadele olen aate keemiliste
puhastusvahendite tarvitusele võtmisega suutnud koduriiet
tema puhtuse mõttes nõudlikumailegi vastuvõetavaks teha,
vabastades koduriide tema iseloomulikust lõhnast ja ketruses

tarvitatavatest rasketest mineraalõlidest, mille tõttu riie
omab meeldiva pehme tunde ja ei võta õlide uuttesisalda
vuse tõttu endasse tolmu kinni.

Vanutuse juures ei tarvitata lehelisi aineid, mis

villa peale kahjulikult mõjuvad.

Kõik kangad dekateeritak&e, et rätsepail põhjust

ei oleks Teie kangaste üle nuriseda riiete tegemisel.

litft viiränM ibtts il mii anta.
Kiit ntak pmsina ckktmimn ji Hbtlwžn li „
nrviwM H» paabip . . 1 h. £l|.
Kantud riided värvitakse ja puhastatakse keemiliselt
lahtiharutatult ehk tervelt.

Tarvitusel chromkali värvid, mis parimad pleeki

mise ja määrimise vastu.

Perenaised proovige ja Teie jääte alaliseks minu

tööstuse külastajaks. Toode eest täielik vastutus.
Vastuvõtu kohad:

Paidest H-ra A. Adelheidt, Turu pl. 12.
Jfirva-Jaanis: H-ra Veltmaun.
Aravetel s H-ra E. Puurmann.
Annas: H-ra A. Sagari kaupl.
Peetrist Pr. Calpuse kaupl.
Cstan

Seinapalu häid, söö

davaid haljas jõe

kuiva rakist kuni 11 s
kilo, otri, kuni 9 s. kiio
aasaheinu
ja Aisu. O. Simsoni
veski Paides.
müüa 40 senti puud.

põllu ia
aasaheinu.
Teateid saab Koigi val
la sekretär Ed* Vainomet
salt.
Jüm-Jmb
JVra IMA"
müügil
1. Raudtee jaama raamate
kapis.

2. J. Laupa kauntesse.
S. .Oaas".
4. Tarvitajate fihiauaea.
Mülka hiid ristSislaste se

guga arumaa

heinu.
Küsida Järva-Jaani Tarvit. ühi
susest ärijuhilt telefon nr 14.
Haa sõnniku maa kopi*
aasaheinu
müüa Paides, Vainu tan. 3
„Saku" õllelaos
Koerus
G. Potmanni kaupluses
müüakse Tea*
taju" üksiknumbreid,
võetakse vastu tellimisi
ja kuulutusi.

