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Tulemöll Mana Wöidu mõisaö.
Häwinesid kmnatallid ja heinatagawarad. Hooned olid põlema süÄdatud.
Uiditte kahiu 19.000 ktoom.
17. märtsi õhtul umbes kella ajal Korra hakkas tuli juba turbakuuri külge,
süttis põlema Wiljandimaal asuwa Waua- , kuid fee suudeti kustutada.
Wöidu mõisa karjalaut. Inimesed, kes mär
Mahapõlenud hooned olid kiuuttatud
kasid tuld, kinnitasid, et nad näinud leeke „Omas": karjalaut 4750 krooni eest, sea
korraga kahes kohas, seega näib, et laut on laut 5000 krooni ja hobusetall 7670
kurttahtlikult põlema süüdatud. Ämbrus krooni wäärtuses.
Kinnitamata olid aga 600 puuda ristik
konna inimesed ja möisarahwas suutsid põ
lewast hoonest päästa kariloomad, kuid tn heinu, 500 puuda metfahemu, 1000 puuda
lele ei suudetud panna piiri. Telefoni teel põhku, 500 kilogrammi segajahu ja 15 ku
teatati tulekahjust ka Wiljaudi. kust sõitis bikmeetrit tarivast, mis kõik häwines leeki
wabatahtlik tuletõrje wälja kahe pritsiga. des. Kinnitamata warandust hukkus 1500
Seni kui saabus abi, oli hoone juba täiesti kroovj wäärtuses.
Tule läbi tekkis kahju üldse 19.ÖÖ0 kroo
leekide wöimuses, sellepärast tuli waid piir
buda teiste lähedaste hoonete kaitsmisega. ni wõrra.
Tulelõõm oli otse kohutaw, kuna Põlesid
kõik hooned karjalaut, hobusetall, sigala,
mis asusid ühise katuse all nelinurgana üm
ber õue. Hooneterühma juures asus 5a kar
jatalitaja eluruum.
Pööningul
häwines togu põhu- ja ristikheina. <
tagawara,
mis mõisa majapidamisele suureks hoobiks.
Heinu ott alles hiljuti juurde ostetud.

Weel laupäewa hommikul suitsesid aher
warred, ajuti siit-sealt leeke wälja paisates.
PüSti on jäänud waid kvwimüürid. Maha
põlenud hooned olid alumises osas kiwist,
pealt puust, pilpakatusega.
Esialgne juurdlus selgitas, et siin tege
mist on
kuritahtlise süütamisega.
Hoone pandi põlema pealt tuule. Ilmselt
soowis kurjategija, et kogu mõisa kari, mis

üsna arwukas, lambaks tules ja sui-tsuS.
.Kuna tuld märgati aegsasti, sns õnnes»
tus karja laudast wvlja tuua.
Tules sai siiski
surma üks peekonsiga ja kolm põrsast.
Tuli, puhkes laudas wacsti peale selle, kui
mõisatöölised olid lahkunud laudast ja tallist.
Wiljandi tuletõrjel oli' wäljasõiduga se
keldusi, sest Stude eksped. firma Wiljandi
osakond keeldus andmast weoautot mootor
pritsi weoks. Tuletõrje sai hiljem kuskilt
mujalt auto.
Mõisa õuel on küll oöwccht walwamas,
kuid pole kedagi Wõõvast isikut märganud.
Arwatakse, et mõni toimis selle teo kätteMaksuks. Möisasüda on pmegu kasutamisel
Wiljandi rnaaltvaliksuie käes. Mõisasüdant
aga igatsesid oma kätte mitmed isikud. Iga
tahes praegu pole woel keegi otsekoheselt
kahtluse all süütamises.
Wana-Wöidu mõija tvalitsejars on Elmar
Printsmann.
Tuleõnnetule kohta käib juurdlus.

AtxmuL päewad Austcia pealinnas.
Selliseid pilte wõib nüüd tihti Wimis «aha: Heimwehr, kaitfeliitlik organisatsioon, sammub
uulitsal, tema kõrwal tugew politseisalk. Heimwehr asutati pärast retvolntsiooni 1918. aastal,
tniiseks kommunismi wastu. Ajajooksul hakkas ta järjest selgemini näitama fashisttikke kalda
wusi ja nõudis 1929. aastal ähwarduste all koguni Põhiseaduse muutmist, nõnda et kantsler Gcho
ber pidi otsima sotsialistide toetust, et ohjeldada seda kaitseliitlikku organisatsiooni. Heimwehri

eesotsas seisab praegu wiirst Starhemberg. Teade Miinist 16. märtsil sitleb: «irmisett ärew
seisukord ei hakka rahunema. Wimi koondatakse järjest rohkem Heimwehri salku. Sisemimstee
riumi hoone on nende käeL. DollfuSsi walitsuS hakkab juba kartma, et Heimwehr, kellel on side
meid rahwnssotflalistidega, wõib temale minna kardetumaks.

Vedur purustas worsllauto.
Autojuhi surmasöit rusude wahel. Juht Pääses PSrutuseua.

All Möllus ifonilo kloon.

MO .

Õnnetus Sattuma TUuttte ätesaidukahal.
Laupäewa warahommikul kella poole 5
ftjol jäi Tallinnas, Nunne uul. raudtee üle.
sõid «kohal mauöõwerdawa weduri ette ker
zeweoauto A—4B3, mis oli laaditud wors
tide ja sinkide koormaga, ja purunes täieli
kult. Autot juhtis omanik Afanafi Feodori
p. Buincwitsh, eluk. Bekkeri teh. nr. 7.
'Õnnetusest pääfiS Buiuewitsh ainult põrn
tusega. Talle auti raudtee ambulautsis esi.
Uiest arstiabi; arst -tunnistas wigastused
kerge:??. Auto häwines wehuri tõukest pöhA. Burnewitsch on ..Estonia" äris worsti

oäljawedajaks. Kaupa wedas laialt oma autoga.

Ta käis Koplis äridele kaupa wiimas ja oli ta
gasiteel linna.

Nagu ta ise seletab, näinud ta küll wedurit

raudteel, kuid pole aru saanud, kas wedur liigub

või seisab. Wedur liikus ka tõelikult tasase käi
guga. Kuna

jalikult, muutudes risuhunnikuks. Wedur
lohistas rususid umbes 25 mtr. edasi. Wors
tid ja singid paisati ülesõidukohale laiali.
Omanik hindab oma auto wäärtust 2W9
krooni peale. PealesõitjakS oli wedur O.T.

Tulekahju Salla Lastnurmes
stottnpörte ratsi Uu-

Auto sai ränga tõuke ja kaldus küljeli. Bur

newittch tahtis autost maha karata, kuid kokku

põrkest olid ukseraamtt kõwerdunud sa uks ei

awan<uud.

135.

Õnnetuses ou süüdlane ülesõidukoha wal
wnr Arwed Rist, 39 a. w., kes ei lasknud
kaitsepuid ette. Waht oli läiuud kuurist
puid tooma, et kütta walweputka ahju.
Autorusud korjati warsti teelt.
tõttepuud olnud alla kasimata,

siis arwanud autojuht, et hädaohtu ikka pole.
Wudes raudteele, märkas küll, et wedur liigub,
kuid lootis jõuda enne üle liini . Kui hädaoht

juba kerkis tõsiselt silma ette, katsus ähmiga wii
masel hetkel pidurdada. Tegi seda aga nii õnne
tutt, et auto jäi tagumise otsaga just wedurt ette.
Kajas

Webur lohistas autorususid ühes juhiga,

kes wiiois surmaohus, mõõda liini. Alles hiljem,

kui auto täiesti koost lagunes, awanes juhil wõi

«ualus rusude Vahelt wälja pääseda. Kohuta

ivast olukorrast oli ta õnneks üsna kerge weaga
pääsenud. Autorusud olid teel laiali, rattad segi

paisatud. Maas Vedelesid worstipuutrad ja sin
gid. Auto akumulaatori aga oM terweks jää

nud, auto lambid põlesid maas edasi, kuigi autost
enesest polnud midagi järel.

Vedurijuht näinud küll, et Kopli poolt lä
heneb auto raudteele, kuid armas, et maht on
kohal ja tõkestab läbisõidu. Kui aga auto Vee
res raudteele, karjunud Vedurijuht autojuhile, et:
„Ura sõida!", kuid autojuht wist seda ei kuulnud.

Salla wallas, Lasinurme asunduses süt
tisid põlema Wassili Tschernowi „Mäeotsa"
talu hooned elumaja köögist pliidi alt ma
halangenud sütest, millistest tuli kandus lä
hedalolewatesse hööwlilaastudesse. Tuli la
gunes kiiresti laiali ja elumaja ühes suu
rema osa kraamiga häwines täiesti. Maha
põlenud hoone oli suurusega 9X13 meetrit
ja kinnitatud „Talus" 2500 kr. eest. Sama
le summale hindab majaomanik ka oma
kahju hoone põlemisest, peale selle weel ära
põlenud wallaswara. 600 krooni peale.
Tule tekkimise silmapilgul kolmapäelva
hommikul wiibis T. ise karjatallis. kuna kü
dow pliit oli jäetud walweta. Tiheda udu
tõttu ei märgatud ümbruskonna elanikkude
poolt ka suitsu ja tuletõrje hakkas koguma
alles siis, kui T. ise oli jõudnud neile teata
- 'TK 1,1 IT I UUi 'MI .ÜI

da õnnewsest. X. maja asub teistest umbes
800 meetrit eemal ja enne km tuletõrje ko
gus ning kohale jõudis, oli poole tunni
jooksul tuli wõtnud tugewaÄL wÄmu,st.
Talus omal puudub ka kaew, mispärast
kustutustööd ei annub enam nmietamis
wäärseid tagajärgi.

Heekom hind päs<6.
Peekonfigade noteerimiskomisjonis Tallinna
borsikomitee juures otsustati lanpäewal hinnad
noteerida endisel kõrguse!. Seega on järgnewal
«ädalal esimese sordi peekonfigade hind 47 senti

ja teisel sordil 43 senti kilo. Juuremaks 7 kr.
peekonsea eest 60—72 kilogr. ühes
juuremaksuqa kujuneb 65-kilolise sea hinnaks 1.

sordis 58 senti kilo ja 2. sordis 54 senti kilo.
Turg on Kudel.
MsportwSj fi(o endiselt

Tullakse Tartu.

Sama päetva õhtul hakanud nad Tartu
poole jala tulema. Tartus istunud nad roa
gile, et Tallinna sõita, kuid tabati aga Tapal.
Teel olid mehed ka saaki jaotanud. Fomin
saamid rahas 16 kr., mitmesuguseid kuld ja
hõbe asju, muuhulgas ka kullast risti kaelas

ASarnja mõrtsukas surma.
Süirpinail istub ainult üks, kuna ta kaaslane sai tabamisel surma.

kandmiseks.

dsfa acutamme sõiaciugAowui kohtus Jõuetus.
Laupäewal tuti söjaringkonna kohtu istunM Tartus arutusele Wavnija kaupmehe Kadl
KübaLsepa ja sette abikaasa mõrtsuka Avseni
Komini süüdistusasi.
Möödunud aasta lk. oktoobri hommikul uim
des kella 8 paiku peatus postiwedaja Marujas
Karl Kübavsepa kaupluse ees. et Võtta sealt
posti, kuna kaupluses asus ka postiagentuux.

Vereplekkidega. Karl Kübarsepp lamaS maas
clluspesu Väel. kuna naine oli riides. Raise
laiba juures oli ka põitel ja tivtves, milledel
leidus rohkesti Vere jälgi. Mehel oli 3 kae
lahaawa ning kMas löögihaaw,, naisel 5
haawa peas, 3 haawa kõhus ning paar haawa
rindadel. Ta kõri näis läbilõigatud olewat.
A-rSti aowates suri Karl Kübarsepp raske

nud. mille tõttu postiwedaja akna luugi lahti
kiskus, kust näha- Äi. et terwe kauplus oh

olid löödud kas kiUve Või suure noaga. Ka
kuklasse löödud hoop knuilas elukardetawate
hulika. NaisÄe on arsti arwates löödud algul
mingi tömbi asjaga haaw Vasemale poole pea
lage. Võimalik. et ta pärast seda Veel lii,
ftth* sai. Siis aga on löödud suvmaw haaw
rindu, mis ulatab kuni südameni.

Woppimise peale aga keegi kaupluse ust ei awa.

segi paisatud.

Kohale kutsuti konstaabel Maxtinson. kes
tile kuuri katuse ronides lõpuks elumajja paa

fe», leides kauplusest kaupmehe Karl Kübarsepa
ja Ise-lle abikaasa tapetult

Kahtlus tapmtses langes Arsoni Fomini ;a
Lionti AuSnetsowi peale; mõlemad Pärit Maan
iast. Nende kohta oli muuhulgas kahtlus ka
Wenewere-Mustwee maanteel W. sept. toime
pandud teekäijate riisumises ning 1. okt. Muu
aa algkooli Spetajanna Paula Krieli tapmises.
Kentd tabamiseks käis RaÄvere kriminaalpoKfei
aSfiS-tent
Okkertoida.
13. oktoobril
Wavnjas,
» aga
mehi polnud
Trtvati, et
nad on
Tallinnas, kuid ka seal jäid otsimised tagajärje
tuks. Siis haikati mehi
otsima raudteel.

ning Tapa juures saadigi nad kätte. Roimarid
mamrsid parajasti naridel. Fomin üllewal ja
KuSnetfow all. Kui ametnik Fomini ära tun
dis ning temalt järele Päris, kus Kusnebsotv
on. istSnS alumisel pingil olew mees käe tas*
fuiie, tawaOides nähtawaSti sealt rewoltvrit
«Äia tuua, kuid amewri oli kiirem ja haaraS
kSest kinni. uut! ajal laStis KuSnetfow läbi
Palitu assistent Abergi peale, haatvates teda
wnsäkust kaest. NäheS, et seisukord wõib hä
daohtlikuks kujuneda, laskis assistent Toone
KuSnetsowile tuuli pähe, mille tagajärje-l haa
matu peagi suri. Laöiotsrmisel leiti tema tas
tust suur nuga, mille tera pikkus oli 10 sm.
Peale selle oli KnönetfoVA taSkus kullast käeVõtu, kullast meester. uur, laulatussõrmufeid,
muid sõrmuseid ning metallraha 11.46 krooni.
Vilt Kübarsepa korteris.
Kohapealsel üleavaativso! Kübarsepa. kõrte-

SSts.selgus,
et terme
ruum
Isegi koeral
olidkaupluse
mõrtsukad
kõrioli
läbiVerd
lõiAjanud. ullatuSte ärahoidmiseks oli ka telefoni
Wuldedoru traadi otsast ära lõigatud. TabureU oHuS 2 klg. suurune kaalu pomm, kaotud

Verekaotuse tagajärjel kaelahaawadest, milliised

Mõrtsukas seletab.

nud ühe uaadvi juüvest. NtÄeinaid jäänuid mail
treite. SA näinud nad, kuidas Küba-rfeipp sulge

nud poe Me. Silis oodwtnd tveöl tW aega ning

ttimftes kella. 10 pMu mindud Kiiba«s«pa maja
juure. Wccheipvail nähtud ka, kui Fomini ilsa ja
ema koju tulnud.
Küb-amsopa mcha junves nWnud nad, et Kii
barsepp on cvluspesu wäeil mag-amisloäs; wma
naine dwud teiUöl kiovrUl.

Waritsemas...

F-omiiM olnud Mwes hõlma all, KusnoGowit
lahtine nuga käes. Siis kopuwnud Msneüsow
köögi alwa '«PMe. Kübarsepp Väilja ja

tunnüd uei»d ära. Arvanud siis uZktje, hoidiis käes
pesrooleunn lampi. Küsinud meestel-t, mida nad
siwwiwad. mille peate need waÄdannd
„kompwette".

üifoßEltiiUiksmftlfiöl selodas Fomin, et ta elanud

mõnda aega koos KüsneGowiga Dallinnas. Mõle
mad kammiamud vaha-puuduse all. Siis tapnud
nad naiMzÄiõpechalja, kelleA saanud raha. 2 näda
lat httjem toinud Kusnetsow Fomimvle odtepamku
vöõtMa Wcvvnja kaupmehe KübmHeya vaha. Te

ma, Famin, olnud sellega nõus. üheskoos söide
tntb Davw, kus WWest aega peatatud.
Esimene kaktse nurjub.

11. oidboobwU lainnd nad jala Tartust Maruja
paole. Teel tiwbnud aga neile jalgvaiastal Warn
ja mehed S. Matusew sa teised waStu, mille tõttu
nad koos waÄtuMHatoga Dartu tagasi pöövanud,
tuna tawtmud, et Pärast Kübausspa ijnuves boime
paindud röõivimist Võitvad mehed rääkima haka

la, eit Famm ja Kusn-eisow Warnjrs käinud, mil
lle tüwu wõib dcchKus neile langeda. Tartus on
nad peatunud AtlÄkks. Luha ja hiljem Jaama uni.
nr. 58 Wla>d. DuR-owi suures.

Uus reis.
13. okdoobritl, s. o. samal peamai, mii Rakwe
ve HriminaallaimstilM neid Wcvvnjas laga otsis, ait

nad hakanud uuesti Tartust sulla Wavnja poole
minema. 2 Wm. «une Wa-vngat on nad .peaiömmd

ühes küünis, kus kba ööbinud. Ka 14. okdoobvi
torwe päewa' on nad samas Püünis mõõda saat

mid. Alles õhtul tolla 6 paiku haikcmud nad

Wavnja poõle minema, kuhu jõutud -pimedas. Fo
mln läinud salaja oma
isa aeda,

õust aIH Ma Kübausepa maja ümbMs, tuna Kus
notls-ow Läinud Rrwest Kooma, millega saaks Kübar
ftppa tappa. Fmttm piTudes toitnud kdntchiiks, et

ssoalpuhlku Kübarftpa fapfi põle kodus. Warstii
HMmd ka KusMtisow kiirlwegw, mille M wa-msba-

Siis läinud Kübarsepp poeruumi tcti taha
ning kummardanud, et wõtta kompwekikasti.
Samal silmapilgul löönud Fomin kaupmehele
kirwega pähe, kuna Kusnetsow omalt poolt tor

ganud noaga kaela. Kübarsepp oianud kor
raks ning kukkunud siis maha. Maas lõiganud
Kusnetsow Kübarsepal kõri läbi. Samal ajal
jooksnud poodi Kübarsepa koer ja haugatanud,
kuid Kusnetsow haaranud koeral turjast kinni ja
lõiganud ka sellel kõri läbi.
Kusnetsow tapab naise.

Fomin pannud kirwe letile ja hakanud saht
leid tühjendama. Kassas olnud ainult wahe
tusraha. Kusnetsow läinud wälja ja sulgenud

poe ning köögi akende luugid, et oleks rahulikum

töötada. Siis pööratud ta kaupluse uks seest
poolt lukku. Selle järele läinud Fomin maga
mistuppa, et seal „ puhastustööd" toime panna.

Magamistoa laualt leidnud ta muuseas Kübar
sepa rewolwri. Kusnetsow jäänud trepi juure
ootama, millal Kübarsepa naine alla tuleb. See
ilmunud peagi. Fomin kuulnud hüüatust ning
tumedaid lööke. Mõne aja pärast ilmunud
Kusnetsow magamistuppa ning öelnud:

„Tegin puhta töö".
Fomin pole naisterahwast läinud waaiama.
Siis alganud elumaja tuuseldamine. Wõetud
kõik wäärtuslik kaasa, muu hulgas ka hulk weks
leid.

Lahkudes kustutatud tuli ning uks keeratud

lukku. Wõtme ja kirwe heitnud nad järwe.
Wekslid lubanud Kusnetsow matta oma isa

aeda. Osa weneaegseid weksleid maetud Kübar
sepa maja lähedusse kiwi alla.

Hiljem leiti mahamaetud Vekslid üles. Nen
hulgas oli 152 tükki terveid, osa aga rikutud
ja puruks rebitud.
Süüalune Fomin on sündinud 1907. aastal
Kell pool 10 toodi Fomin kolme walwuri
saatel Vangimajast wälja. Vangimaja ette ott
seks puhuks kogunenud hulk rahwast. Siit Viidi

ta „Sõdnri kodu" ruumesse, kus asub kohus.
„Söduri kodu" ette uulitsale oli kogunud palju

72 senti.
Wõieksportöride koosolekul laupSuoai määrati

eksportwõi noteeringuks endine hind 78 senti
kilo. Selle hinna noteerimist nõudis peamiselt
suurem ühistegeline eksportör, kuna erafirmade

kalkulatsiooni särele oleks tulnud noteeringut

alandada. Wälismail olewat hinnad halmenenud.

Nädala wõiwäljawedu ulatub umbes 15lX>
tünnile. Sellest läheb suurem osa Inglisse sa
Saksa, wahem Belgiasse. Prantsusmaale ei saa

enne aprillikuud wõid saata, sest kontingendid on
täidetud. Pöhsa-Jnglise turule saadetakse 10 prot
senti sissetulevast wõist ja Inglismaale üldse wä
hemalt 25 protsenti.

rahwast.

JkekotUkotUmg&U täi

Fomin on pika kasvuga mees. Wangiriided
seljas, kollased saapad jalas. Wälimuse järele

osati täitmata.

otsustades ei tahaks kuidagi temale anda mort
suka uime.

Kohtusaali sissepääs on suletud. Ka ei ma
hutaks ta ära kuidagi kõLki foowijaid. Sisse
lastakse ainult Fomiui lähedased sugulased ja

teisi pääsetähtede ettenäitamisel.

Esimeses reas istuwad siin Fomini isa ja
ema. Isa on tüübiline wene jõukas talupoeg,
tüseda kaswuga ja suure halli lõuahabemega.
Emal on seljas must Palit, pisarad silmis.

Kell kolmweerand 11 tuuakse Fomiu kohtu
taali. Kohtu Poolt on tema kaitsjaks määratud
adw. Kirschfeldt. Isa omalt Poolt on palganud
teiseks kaitsjaks adw. Jaurami. Isa »» wana

usuline ja ütleb, et saagu kohtu otsus missugune

tahes, kuid minu kohus on temale kui oma lap
sele ka wiimast abi paKuda.

Kohtu küsimistele wastab Fomiu eesti kee
les. Selgub, et ta pole algkooli lõpetanud, ol

nud puutöõline ja warem karistamata.

Posti ja telegraafi walitsuS esineb tsiwiil
nõudmisega, missugune kahju iaadttd kirjade
utt)anu,"ci. kus olnud raha sees. Fomin laotab

selle õigeks.

Kohtu poolt on kutsutud « tunnistajat ja
kaitsja poolt S tunnistajat. Kaitsja on ekSper
diks kutsunud prof. Puusepa, keS on kohale il
munud sanitaarkindrali wormis. Kaitsja palub
ka Foulini isa üle kuulata. Kohus nõustub.
Peale süüdistusakti ettelugemist Fomin sele

tab, et tutwunud Kusnetfowiga Tallinnas. Siit

sõitnud nad maale, kus neil lõpnud raha otsa.
Muuga koolimaja juures öelnud Kusnetsow,

et läheb waatab, kas ei saa raha. TagasitulleS
öelnud, et tapnud ära koolipreiti. Sundinud te
da, Fominit, siis enesega kaasa tulema. Tema
pole seda küll tahtnud, kuid kartnud kättemaksu,
fist .Kusnetsow! wend olla ka warem kellegi ära

tapnud. Rii ei saanud Kusnetsowist lahti ja
wõttis osa ka Warnja mõrtsukatööst. Sealt
Pole ta wõtnnd omale muud kui 50 santiimi
läti raha.
Kohus mõistis Fomini surma maha
laskmise läbi.

Sigade kokkutoomiue hakkab suurenema.
Inglise peekoni kontingent Eesti jaoks
oli määratud 23. weebruari.st kuni 23. märt
sini 7000 tjentnerit. Reedel läks Tallinnast
teele winnane saadetis selle kuu kontingendi
arwel. Saadetis oli 1200 tsentnerit jae kui
ta jõuab koUnapäwaks 22. märtsiks Londo
ni, siis on ühes eelmiste nädalate wälja
weoga weebruari—mävtsi kontingendi arwel
wälja saadetud 6000 tsentnerit peekonit.
Seega on wäljatvedu 1000 tjentn. wõrra
wähem kui wdimaidas kontingendi norm.
Arwatakse, et seda kasutamata jäänud kon
tingenti saab kanda üle aprilli- ehk mai
kuule.

Märtsi keskpaigas algab meie peekoni
tööstuses hooajaline tõus. Juba möödunud
nädala tapmiste arw oli 20 prots. suurene
nud. ?kii wõib loota, et edaspidistel kuu
del me täidame peekoni kontingendi Ingli
tes. Kontingendid aprillis ja mais on sun
remad kui märtsis.
JCuidas koeeatdcA aigikoqu
oma tood ?
Nagu riigi foau ringkonbaixst timlemi,
kawatseb riigikogu töötada kuni palmipuu
de pühani, s. o. 9. aprillini, ja siis minna
pühade waheajate. Waheaeg kestaks kuni
maikuu keskpaigani ja siis töötaks riigikogu
kuni 3. juunini. Selle järele algaks suwe
waheaeg, mis kestab kuni sügiseni.
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Talude päästmise seadus.

WSörastemaja .Möllumeeste kodu" numbritoast letti me»
remehe laip.

Hahmapcutgu fa ühistegelise tiidu ivastuseis.

Reedel leidsid Tallinnas, <55. Ameerika uul. 1

K. Pätsi praeguse jaxiiitfufe suuremaks tee
neks on, et ta esitas riigikogule seaduse, miS
päästab oksjonihaamri alt need talud, kes oma
majapidamiste uuendamiseks ja korralda
iniseks warematel aegadel lühiajalist laenu
on teinud, nüüd põllusaaduste hindade lan
gemise. tõtw seda kallist laenu aga enam ta
suda ei suuda. Niisuguseid talusid on tm
handed, ja nende Pidajate seisukord on pci
ris meeleheitlik. Nende hukkumine oleks
Möödapääsemata, kui walitsuL poleks selle
seaduseelnõuga appi tulnud.
Wöis avlvata, et seesugusele seadusele
koegi ei hakka wastu waidlema ja ta riigi
kogu poolt kahel käel wastu wõotakse, sest
meie põllumajanduse päästmine peaks ometi
kõigi huwides olema.
Nii arwati, kmd tegelikult näeme sootu
wastupidist. Põllupidajate wõlga
de korraldamise seaduse waStu
on pandud äge kihutustöö käi
ma ja teatawad ringkonnad aS
tuwad päris awalikult tema
wastu wälja. Esijoones on üles kihu
tahid pangad, et nad tuleks ja protestee
riks selle seaduse wastu.
Mitmed pangad on läinudki liimile ja
on läkitanud oma protestid Toompeale.
witawal wnsil on need protestiawaldused
oma sisu ja wormi poolest kõik ühesugused,
mis näitab, et siin on tegemist aktsiooniga,
mida juhitakse ühest ühisest kess
kohast.
Kel on siis niisugune huwi selle iilita?wiliku seaduse WaStu sõdida? Wvstust pole
leida vaske. Riigikogu komisjoni koosoleku

kirjeldusest lugesime, et see on rahwa
panga esindaja» olnud, kes wõlgade kor
raldamise seaduse wastu wälja on astunud
ja seda seadust halwana ning hädaohtlikuna
kujutanud.
See ei ole selle ringkonna poolt uudi
seks. See ühistegeline „keskus" on ikka ja
alati wastu olnud, kui põllumehi oksjonist
päästa on püütud. Tuletame meelde raud
wara seadust, tuletame meelde moratooriu
mi seadust, umberlaenustamise seadust jne.
Ühistegelise liidu juhtide arwates pidid
need ju kõik kole hädaohtlikud asjad olema,
mis meie Pangad kohe pankrotti wiiwad.
Nüüd on need seadused aga juba hulk aega
makswel olnud, kuid midagi pole katki läi
nud. Tuhanded majapidamised on aga tä
nu neile seadustele päästetud.
Ei ole nüüd ka sellest uuest wõlgade kor
raldamise seadusest pankadel midagi karta.
Wastupidi. see seadus tuleb kasuks ka meie
Pankadele, eestkätt jgst ühispankadele maal.
Suurem osa nende laene on praegu külma
nud, nad ei saa neid taludelt kätte, sest ta
lud ei suuda praeguse halwa konjunttuuri
juures maksta kõrgeid pangarotsente, põhi.
wõla tasumisest kõnelemata. Kui pangad
hakkaks laene sunniwiisil sisse nõudma ja
ajaks talud haamri alla, siis saaks nad kõi
gest osa wõlga kätte, teataw osa tuleks neil
kindlasti korstnasse kirjutada. Nüüd selle
seadusega antakse aga pankadele kindlustus,
et nad saamad oma wõlad terwena kätte
ja peale selle woel 4% aastas intresse. Mi
da nad weel peaks soowima?
Sellepärast on päris imekspanuwäärm

luua tihe liit neist kolmest riigist.
Balti liit peab olema täiesti iseseisev». Ike

kuuldu, et rahwapank ja ühistegeline liit on
sellele hädatcrrwilikule seadusele jvostu.
Weel wõõrastawam on see selle tõttu, et voodilina ümber kaela keeratud. Üks käsi hoidis
kramplikult lina otsa peos. Näh tawasti
ühistegelist liitu juhib ei keegi muu, kui veel
oli meeS enesetapmise teostanud sel kombel, et
asunikkude liider O. ftöSter!
keeras voodilina ribaks kokku, sõlmis selle üm
Kas on siis ka koonduslasedki talude ber kaela ja siis tõmbaS kätega lina kõvasti üm
päästmisele waÄu? Seda kartust tuleb cvwal ber kõri, end ära lagistades. See on surmami
viis, mis nõuab enesetapjalt suurt enese
dada, kui jälgida koonduslaste sõnawõtte neku
valitsemist ja tahtepingutust kuni lõpuni.
riigikogus. Jõulu eel, kui põllumehed nõud
Willem Moosberg oli pärit Waikna vallast,
fid, et ta wanade talude wõlad wiidaks asu sünd' 3. okt. 1897. a. Tegeles varem laeva
nikkudega ühise protsendi peale, oli riigiko mehena, viimasel ajal oli tööta. Elutsenud mõ
gu komisjonis ainsaks wastukõnele ne aja Waiknas venna pool. kust lahkus 10.
jaks koonduslane! Nähtawasti kordub nüüd
sania lugu.
IM. aasta rulkilagll"
Asunikkude laenud on juba ammu pika
ajaliseks ja odatoaprotsendiliseks muudetud.
warad otsas.
See wõlgade korraldamise seadus sellepärast
neid nüüd niiwõrd ei puuduta, waid ta
Wabariigi valitsuse otsusega lubati oma
awitaks peamiselt wanu talusid. Aga selle valitsustele piiratud kvantum rukist alandati
(7 senti ksio) Hoolealuste leivaga va
pärast ei tohitaks ometi sellele seadusele wae Hinnaga
rustamiseks ja puudustanuatajatele edasimüü
nulik olla, sest ka wanade talude pidajad on miseks.
Kuna selleks otstarbeks lubatud rukki taga,
inimesed ja ka neid tuleb aidata kui nad
vara on nüüd juba oma»oa>ttts«stel< välja a«.
on hädas.
tud, ja kogu 1930. a. rukkitagawrra alandatud
Kuigi wastuseis sellele wõlgade korral hinnaga turule saadetud, millega laialdastele
damise seadusele praegu suur on (rahwaera hulkadele võimaldati leiva saamist senisest
konna tegelased deklareerijad seda awali märksa ichavamalt. siis on lchOvahinnalise rukki
omavalitsustele lõpetatud.
kult), loodame ometi, et see seadus riigiko müük
Arusaamatuste ärahoidmiseks tuleb tähen
gus enamuse saab ja ellu wiiakse. Maa dada. et rusiki andmine laste ja töötute toitlus
tamiseks jätkub endiselt.
ootab seda pikisilmi.
Praegu saab ainult üks kahest tulla, kas
Weebruattkuu wõipree
wõe takse see seadus wastu, wõi ei tehta seda
mitte, ja antakse oksjonitele waba woli.
miab maksett wälja.
Kõik need, kes sellele seadusele ivastu kõne
Preemia 24,5 senti kilolt.
lewad, aitawad sellega oksjonite tulekule
kaasa. Kas saab see wool tõesti riigikogus
Wõieksportüöride aruannete põhjal, mi
enamuse? Põllumees.
da määruse kohaselt on kontrollinud ka pii
masaaduste wöljaweo kontrolljaam, maksis
Eesti pank laupäewal piimaühisustele wõi>
preemiad wälja. Preemia suurus weebru
arikuu wõi pealt on senti kilolt. Wõi
Väljawedu oli Veebruaris 330.301 kilo
grammi. Seega on kogu wõipreenna weeb
ruarikuu kohta ümmarguselt 80.000 krooni.
leb luua Võimalikult täielik tolliunioon. Kauba See raha jaguneb 240 piimatalituse wahel,
liiklemine piiridel oleks fiis waba, kuid kuuluks kelledele saadeti summad kätte Eesti panga
registreerimisele, et aasta lõpul riikidel Võimalik
transsertidega. Piimaühifused maksawad
oleks oma tolliarmed wastastMu tasakaalustada.
preemia piimatoojatele wälja.
Sisse- ja wäljmveotollide Ergus peab endastmõis
Jaanuari wõi preemiaga wõrreldes on
tvtawalt olema Ühesuurune. Hea tahte korral
wõidaks tollid, wähemalt Läti ja Eesti w«chel, Veebruarikuu preemia Vähenenud 4,5 senti
ühe nädala jooksul ühtlustaba. Teoreetiliselt oleks
kilolt. See on tingitud wõihinna langusest
soowidaw Eigis kolmes riigis ühtlustada ka kre Välisturul. Preemiat maksetakse 30 prot
diidiolub, maksud, raudteetarüsid ja muud ma senti wälismaalt saadawast hinnast.

nende Eostöõ aluseks tuleb matta ühine kaitse

teostatud, siis kaupade registreerimine piiridel
Võib ära jääda. Vastastikuse arwete õienduse

Kapten Vampf pensionile.

dusandluse Ühtlustamine tulemikus wõiks sün

Nueks Tallinna sadamakaptenit»
alates 1. aprillist A. Heinmann.

2tattt liibu loomisele.

Tuleb luua täielik unioon majanduse, wälisvoliitika ja
riigikaitse alal. Aega wiita enam ei tobi.
Läti lehe ettepanekud.
Riia, 17. märtsil. „launakas Sinasi"
toob eitbife Põllutöõmiuistri ja haridusministri
professor A. Kalniuschi salast artikli, mll
les käsitleb Balti riMde liida loomise küsimust.
Autor kirjutab:
Läti, Eesti ja Leedu asetsevad maailma
ühel käige elavamal ristteel. Seepärast teata

vad kirdepoolsed ja läänepoolsed riigid oa «ette

korduvalt „filma heitnud". Wiimasel ajal kõ
«eldakse jälle kokkulepetest Balti riikide kulul.
Ametlikult lAati niisugused jutud küll ämber.

Ei ole aga kahtlust, et niisuguseid kokkuleppeid

võidakse lähemas tulevikus sõlmida, kui neid
juba ei ole sõlmitud, ütleme avalikult: nii
sugused kottulepped oleksid kindlasti juba sSl
mitud, kui mitte kottjal ei oleks veel liiga

afnwa võõrastemaja ..Põllumeeste kodu" teeni
jad numbritoast meremehe Wittem MooSber
g i laiba, mis lebas sohva juures põrandal,

litseb arwamine, et juda ammugi on tulnud aeg

seeSamse kindlustamiseks tuled kõigi kolme ritai
kaitsewäed ümber korraldada ühise skeemi järgi,

plaan. Iseendast tekib fiis nõudmine ühise wälis

poliitika järgi. Kuj isegi waikeliit oma mitme
kesiste suhete ja hmoidega on nii kaugele jõud
nnd, fiis peaGme meie häbi tundma, et meie
juba ammu nii kaugele ei ole jõudnud. Samuti,
kui jutt on majandussuhetest, tuleb imestada seda

lühinägeumst, millega meie seni oma elu oleme

korraldanud. Juba kõige lähemas tulewikus tu-

värskelt meeles, millise sitkusega ja ohvrimeel

janduselu korraldawad seadused. Kui see töö on

süsteemi juures, mis alul on paratamatu, wäike
lahkuminek sotsiaalsetes, maksu- ja muudes sea
dustes ei tyhiks tekitada liiga suuri raskusi. Sea
dida ühise ülemkoja kaudu wõi mõnel teisel sar
nasel mUsil.

Sul meie ühte hoiame, fiis meist saab küllalt
tähelepandmv jõud.

£äti wabacüqi enesekaitse.

susega Balti rahvad oma iseseisvuse eest võtt
tugesid meie iseseisvusele.

Läti, Eesti ja Leedu saatused on üldiselt

üksteisega nii tihedalt seotud, et võimaltt ei ole
neid ükStettest lahutada. Kõik meie lahkumine
kud on kõrgemast seisukohast vaadeldes nii tähi

sed, et igaüks teise kasuks 100 protsenti võtt*
järele anda, et kõrvaldada need lahkuminekud.
Kokkulepe tuleb aga saavutada kõigis küsimusi

teS ja ilma aega viitmata. Nähtavasti saa
vad sellest aru ikka laiemad rahvahulgad. Ise
äraniS kõigi kolme riigi haritlaste keskel va-

KStk fashistlikud wälismaalased maalt wälja. Läti haak
«ist ja..Leegion" juletakse.
Riia, 18. märtsil. Pärast ägedaid i waenulikud demokraatlikule riigikorrale, na
waidlufi seim Võttis eile wastu sotfiaalde- l gu Läti rahwussotsialistlik erakond ning
mokraatide ettepaneku, mis teeb Valitsusele i ühingud „Ugunskrusts" (Haakrist) ja „Les
Aesandeks, esiteks, „maalt wälja saata kõik
gion", ja ära keelata nende häälekandjad.
fashistlikud Välismaalased, kes on waenuli See ettepanek wõeti wastu 41 häälega 14
knd Läti demokraatlikule Vabariigile," tei wastu.
seks, sulgeda Kiik organisatsioonid, mis on

Milene töötoosolef tiigifogns.
Paarikümne minutina arutati terwelt seitse seadust läbi.
Riigikogu reedese koosoleku awas abi
esimees J. Soo t s kell 5.16 min. p. 1
Rahvasaadikuid saalis keskmiselt. Peattkuu
lajaid rõdudel toähe. Tõotad tulla lühike te
sönakehw koosolek, kuna päewakorraS on &
null Väiksema tähtsusega seaduseelnõud, mis
rääkimisi ei tekita.
Riigi statistika keskbüroo põhimäörnse
muutmise seadus

Võetakse esimesel lugemisel waielusteta wad
w. Sellega suurendatakse statistika nõuko
gu liikmete arwu. Õiguse oma esindajaid
statistika nõukoKu saata saatvad ka Põllutõä
koda, kaub.-töõswskoda, haigekassade lltt ja
linnade M. Teisell poolt jäätoad jälle mõ
ned ministeeriumide, nagu wälisministee
riumi, esindaja ära. Ka kuuluwad kolm rii
gikogu esindajat statistika nõukokku.
Samuti waielusteta toõetakse esimesel
lugemisel wastu riigi eelarwe sea
duse Prgr. 34—1 muutmise seaduS,
millega toabariigi toalitsusele antakse õigus

teha Eesti Pangas 5.000.000 kr. laenu eel
misel eelarweaastal samal teel tehtud laenu
korraldamiseks, ja lennuwarustuse
muretsemise ja krediidi mää
ramise seaduse muutmise sea
dus. Omal ajal määrati lennuwarustuse
muretsemiseks 6 milj. krooni. Sellest oleks
tulnud tulewa aasta eelarwes tasuda üks
milj. krooni. Kehwal ajal on see aga toot
mata ja sellepärast esitaski toabariigi toalit
sus seaduse muutmiSeelnõu, millega määra
takse 1933.-34. a. lennuwarustuseks ainull
360.000 krooni.

WaraakÄa ..ärkab".
Wiimasel ajcsl on Oru wallas, Seljakülas
läinud usuline liikumine wäga hoogsaks. Är
kamine uuele elule on läinud otse massiliseks.
Kuna Seljaküla on tuntud Läänemaa suurema
wavgapesana, on nüüd eriti tähelepanMväävne

mainida otse wastupidist äärmust.

Usulisest liikumisest' haaratute seas. on tekki

nud üldine arwamine. et Haapsalu lahe sopis
Saunja all maandutvat walge laew, mis tvii
wat usklikud ära siit patusest maailmast. Kuna
on tegemist taewalikkude wägedega. ei tule kel
lelegi meele arwestada seda. et mainitud kohas

on ainult voole meetri sügnwune wesi.
Laewa ootus on läinud isegi nii pinewaks,
et üks 50 aastane talupereniees olewat roni.
nud mere lähedusse kuuse otsa, kus hakanud
laewa ootama. Kolm päewa istünud meeS
puu otsas, kus kaarnad teda pidid toitma kuni
laewa .kohalejõudmiseni

Teisel lugemisel

Et aga ühte ega teist ei juhtunud, tuli me
hei lõppeks siiski alla ronida, nüüd luba koiku
ma löönud usuga laewa saabumise suhtes.

võetakse waielusteta wastu rahaseaduse
muutmise seaduL, Peeter Põldi perekonna
pensioni seadus, riigi 1931.-32. a. aruande
kinnitamise seadus ja tollipõhitariifide sea
duse muutmise ja täiendamise seaduS.
Sellega ongi päewakord IM ja koos
olek, mis kestis vaevalt 20 minutit, lõpeb
kell 6.35 min. p. l.

Kuramaal algas iäiinnnek.
Meil peaks jääminek algama 3
nädala pärast.
Riia, 17. märtsil. Kuramaal algas jää
miMk, Mõned jõed ajatvad juba iile vallaste.
Wilno, 17. märtsil. Wilia jõel algas jää.
minek. Wesi tõusis 7» sm. wörra. ajadeS koHM üle kallaste. Mõned majad eeslinnas on
juda mee all. Kogu tuletõrje on mett pumpa
mas.

£uqeiaie kiciad „2eotafa£e".
Naa aiatoolidele Maie waheaea laaasl.
Kui vabariigi algupäevil üleriikline kooli
korraldus loodi, siis ei peetud tarwilikuks õppe
talve pikkuses vahet teha linna- ja maa-alg
koolide wahel. SelguS aga warstt, et vahe on
olemas. . _

Algkooliealised maalapsed on karjas. Sellest
«is tuligi, et maal ei saadud septembrikuu jooS
sul lapsi korralikult kooli.
Haridusministeerium sai lõpuks siiski aru. et

nii ei lähe. Nüüd algabki juba kauemat aega

õppetöö maa-algkoolideS umbes kuu aega hujev
kui linnas.
Sellega tvöib täitsa rahul olla. Rahule ei saa
aga jääda pühade vaheaegadega, sest need on
viimase võimaluseni maa-algkoolide? kärbitud.

„KliistriPühi" oktoobri lõpul maal ei peeta.

Slle "waStu ei tohiks kellelgi midagi olla.

Si saa aga kuidagi rahule jääda»eth«iduõe

ministeerium traditsioonilised jõulu- ja lihawõt

tepühade vaheajad maa-algkoolides ära on muut
nud ja äärmuseni kokku tõmmanud.
Seda puhkeaega on just maa-algkooli õpilas
tele kui ka õpetajatele rohkem tarvis, kui üheski

linna alg-, kesk- wöi ka kutsekoolis. Siin on

kooliskäimine palju raskem.
Kui ka maakoolilapsed mõnel pool koolimajas
Internaadis elavad, süües kodust ligipandud leiIvickottst nädal otsa ühekülgset ja kuiwa toitu, siis

kukub neil juba tervise ja toitluse mõtte? nor

maal pühade vaheaeg kosutuseks ära.
Mis puutub õpetajaskonda, siis kulub neilegi

pühade vaheaja puhkus samuti ära, nagu igale
vaimutöö tegijale. Suurem oja maa-algkooli

õpetajaid ei saa aga kahjuks pühade aegu mingi
sugust Puhkust, sest neil on siis tuhat ülesannet

jeWtvnnas täita. LinnaS ajuvatel õpetajat**

.Hariliku arwestuse järele läheb Wäina ,oe
jää nädal aega peate Kuramaa jõgede jäämi
neiut ja Pärnu jõe jää 2 nädalat peale Wäina
jõe jääminekut. Nii et Pärnu söe jääminekut
wõiks oodata 3 nädal! pärast.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Alates 1. aprillist otsustati tecdeministeeriu
mis pensionile mineku puhul ametist wabastada

Tallinna sadamakapten Harald Damps. Tema

Sealiha tcrtoe seawiisi 50—50 s. kg., sealiha

wäikemüügil 50—70 s., soolatud sealiha 60 s,
sulatatud searastv 100 s., suitsusink 100—130 f.,

loomaliha wäikemüügil 30—40 s., looma filee
60—70 s.. wasikaliha 25—35 j., nuumwastkad
50—60 s., lambaliha 45—55 s. kg.
Kalkunid 150 s., haned 125 s. kg., kanad 90
—lB5 s. tükk. pardid 200 s. tükk, tedred 100—
145 s. tükk.

Kanamunad B—ll8—11 s. paar.

Pütiwõi 105—115 s.. meiereiwöi 120—135
s. kg., piim 9—12 s. 1., kohupiim 25—30 s. kg.,
hapukoor 80—83 s. ka., -juustud 50—145 s. ka.

4-klg. rukkileib 49 s.. 2-klg. rukkileib 25 s.
2-klg. peenleib 51 s., 2-klg. sepik 61 s.. 2-klg.
sai 61—77 f„ 1-klg. sai 39 s. Tangud 16—19
5.1.. kruubid 18—19 s. 1.. herned 25—35 s. 1.,
oad 25 s. l.
Kartulid 50 s. 20-l. mõõt, wärske peakapsas
6—B s. kg., hapukapsas 7—B 5.1., 10—12 s.
kg., kaalid 8 s. kg., peedid 10—12 s. kg., keede

tud peedid 18—20 s. kg., porgandid 10 s. kg.,

5 s. 1., sibulad 30 s. 1., kõrwits 25 s. kg., hapud
kurgid 3—B s. tükk.

Wärske salat 10—20 s. kimp, wärsled redi
sed 28 s. kimp, rabarber 70 s. kimp, sibulakas

wud 2 s. tk., salat 280 f. kg., rabarber 150 s. kg.

Wärsked räimed 80—35 s. kg., tursad 30—
40 s., tindid 50 s., ahwenad 25—40 s., haugid
85—40 s., latikad 80—50 s.. kohad 40—60 s.,
siiad 40—60 s., lõhed 200 s. kg.

õunad 30—50 s. 1., jõhwikad 16—18 s. L,

sidrunid 15—16 s. tükk.

Tartu turg.
RiMjahu 190—210 s.. ruiMiPüÄl 415—450 s.,

niisujahu 450—480 s., mMpirA 480—640 s., oder

160—176 s. 16 fq., od-vasjachu fowmitoidoiffiS 19—26

f., oitNWvhu looMÄoÄmks 10—11 j., odaalwinguti
19—25 i, kvwubvd 19—25 s. üfl., Üoeit 130—145 f.
16 ?q., hevnvd 30—50 s. fq., oad 25- 30 f. kq.
SeMha tevwe kooma wDfi oStes 50—59 s. kg,
sealiha loudadM oSdes 55—65 J. fq. seaPoMk 65
75 s. Hq., sutMamacha sea-vcchv 70—80 s, fq., silla*
txstitb soavatfw 100—120 s. kg.. lioamMha 25—-45

f kg., waflkaliha 18—70 s. kg., lambaWa 40—50
s. Sa.

kg., WSgiiwõi 100—117 s. kg., iuust 50—138 jv
kg., hapufoo-r 60—80 s. liir., koyuMm 10—20 s.
bÜr., kammmmab 10—11 j. paar.

RMlklMn 80—90 s. 16 kg,, aasahein 66—71
Hetseci laat.
15. märtsil oli Petseris kis etemomatest laata*

rohke oli loomaturg, kuid siiski jäid pooled sarm

loomad müümata. Märkimiste kohaselt oli turu

Kapten H. Dampf on Hiiumaa mehi, pärit

15—35 krooni wahel. Odawad olid aga wafikab

wanast meremeeste perekonnast. On kauemat ae

ga merd sõitnud ja peale selle olnud Tallinna
sadamakapteniks 14 aastat järjestikku, s. o. Eesti
iseseiswuse algusest peale.

Sadama häälitsemisel on läinud tal kõik libe
dasti ega pole ette tulnud selle aja jooksul min

le toodud üle 300 savwlooma, kuid neist wiidi wä
hemalt pooled müümatwlt tagasi. Hinnad kõikusid

2—2,50 kr., kuna nendega wvrreldes põrsad
maksid parajat hinda s—B kr., sellega mõis kesk
mise Põrsaga rnabalt kolm wafikat osta. Hobuste
hinnad olid wähe juba tõusnud 15— KK) kr., kuid
99 prots. nrüüdi-osteti waid 15—39-kroonrseid, sest
petserimaalastel pole paremate jaoks raha, peaafi

aga kui hobusekronu weel liikuda jõuab. Kuna
teisal walitseb loomatoidu puudus, siis oli see Pet

Kapten Heinmann, kes tema asemele astub,

seris teisiti. Turule oli toodud ligemale 199 hei
nakoormat enamikus Külje ja Senno walla

on noorem mees ja töötab juba üle 10 aasta
weeteede walitsuses, oli meie rannaliinide kor
raldaja, pärit Wõsult

senti. Ristikheinad aga 55—60 senti puud, kuid
neid oli turul wäüe. Kasepuu süllast makseti 9

gisuguseid arusaamatusi.

meeste poolt peipsiäärsed luhaheinad, missugu
se puudast (19 klg.) nõuti-makseti ainult 39—35
10 kr. ja mändidest 6—7 kr., ent toored antakse

Tapaloomade io liba turg
Tallinnas.
Hinnad 11.—18. märtsini 1933.

Pullid (elust, üle 400 gr.): Rammusad 17

mt., keskmised 15 [nt., lahjad 11 senti kilogramm.

Pullid (eluskaal alla 400 kg.): Rammusad 16
snt., keskmised 14 snt., lahjad 10 snt. Lehmad
,a h ä r j ao: Nuumatud 18 snt., keskmised 16 snt.,
lahjad 11 snt. Mullikad (elusk. 120—3Ä
kg.): Nuumatud 17 snt., keskmised 15 snt., lahjad
11 snt.

Pulliliha: Rammus 30—33 snt., keskmine
26—29 snt., lahja 18—21 senti kilo. Lehm a
ja härja liha: Nuumatud 32—34 snt., kefl
mine 27—30 snt., lahja 18—20 snt. Mullika
liha (täpak. 60—150 kg.): Nuumatud 30—38
snt., keskmine 27—29 snt., lahja 19—21 snt.
Was ik aliha: Nuumatud (lihak. üle 30 ka.)

28—33 snt., keskmine 20—24 snt., lahjad 18—20

snt. Lambaliha: Eksportlambad (tapak. 10

—25 kg.) 55 snt., nuumatud (tapak. 25—40 kg.)

55 snt., keskmised 48—50 snt. Sealiha: Noo
red (tapak. kuni 60 kg.) 52—55 snt., lihasead
(tapak. 60—110 kg.) 53—56 snt., raswasead (tapa?,
üle 110 kg.) 53—56 snt.

Pakkumine wähenes tunduwatt. Selle tõttu

paranesid hinnad jällegi. Teeolude halwenemise

ga wõib avwata, et ka käesolewal nädalal jun

rewedll ei.tõuse ja hinnad selle tõttu jättwad pü
sima.

Wiljandi turg.
Hinnas on tõusnud sealiha, langenud piim

ja tvöi.

Põrsad alla 6-nad. s—lo kr., elustvankad
4—B kr., eluslambad 4,50—10 kr., pardid, elu
salt. 2—2,60 kr., tapetult 1,50—1,75 kr . ka
nad elusalt 0,80—1,70 kr. .tapetult 0,75—1,25
kr., haned, elusalt 4—4,50 kr., tapetult 8—3,50

pupiim 4—5 s.. koor. rõõsk 60 s., hapu 70 s. 1.,

dala peale tund wõi kaks juure, on ikka praktin

Tallinna tnrg.

teniks eksplnatatsiooniameti juhataja Albrecht
Heinmann.

tusega asiu otsustada.
Andke maa-algkoolidele nende pühade rõõm
ja puhkeaeg tagasi, sellest wõib õppetööle ainult

sem kui pühade puhkepäewade ärawõtmine.
Sasteivaneni inaalt.

Laual oli paber, millele kritseldatud segaseid sõ

nu. milledel puudus siduv mõte. Leidus aga
sõna ..kokaiin". Enesetappe põhjus selgumata.
Maalt tuli kadunu vend laibale järele.

dest. Müüte-oste toimiti elawalt. Eriti Inlumis

kr. tükk.

kasu tulla! See on kõikide lastewanemate sü
damlik soolo ja palwe. Ja kui see matemaatili
selt muidu labitviidaw ei ole. siis lisage iga na

Neljapäeva õhtul tahtnud teenija minna ta
tuppa; koputanud uksele, kuid ei vastatud. Tee
nija arvas, et meeS on kodunt ära. Reedel
mindi uuesti vaatama ja avati uks. Toas leiti
aga kangestunud laip. Wist oli enesetapp toi
munud juba eelmisel õhtul. Toas leidus miilgi
pulbri pabereid. Wististi oli mees tarvitanud
kokaiini. Raha ta taskutes enam ei leidunud.

asemele määrati samast ajast alates sadamakap

on sarnaseid kohustusi palju wähem.
Waewalt usub sedä haridusministeerium ise
gi, et maa-algkoolide pühade puhkuse päewade
ärawõtmisega õppekawa täitmine kuigi palju te

gelikult tvõidaks. Aga seda on ju tehtud pnht
matemaatiliselt, ilma et asja sisuliselt knigi pai
ju oleks kaalutud. Rii ei tohiks aga suure ula

omale toa. makstes sisse 6 krooni.

Rõõlsik pnim 6—7 s. btr., lamowõi 125—135 f.

lesid. Uute kõuepilvede kerkimine teeb seepärast

kõigi kolme riigi juhtidele kohuseks luua ««st

märtsil. Mehel olnud fiis 30 krooni raha laa
sas. 16. märtsil võttis ta ..Põllumeeste kodus*

Sealiha, terwe seatviisi 50—55 s., wäike

müügil 50—75 s., pekk 70—75 s., suitsusink 0,85

—1 kr., lambaliha 30—45 s., wasikaliha 15—
30 s., loomaliha 20—50 s. klg.
Rõõskpiim 6—7 s., kohupiim 12—20 s., ha
meicreiwõi 1.12 kr., talnmõi 1.10—1,12 kr.,
juust 0,90—1 kr. klg., munad B—98—9 s. paar mesi
40—50 s. 400 gr.
Rukis 1,25 kr., rukkijahu 1,30—1,60 kr.,
nisu 2—2,20 kr., nisujahu 3 kr., oder 1,30 kr.,
odrmahn 2 kr., kaer 1,10 kr. 10 klg.. leib 11 f.,
peenleib 27—28 s., sepik 82 s., sai 30—44 s. kg.

>jasepüud 5—5,75 kr.,, männipuud 4,25

4.60 kt.; kuusepmtd 3,70—4,40 kr. kanüneeter.

sootu odawamalt. Paljud tarwitawad aga hagu
56—75 senti koorem. Wõi naelast nõuti 25

30 senti sellega 70—75 senti kilo, kuid wiimasel
ajal on isegi Petseris lewima hakanud meiereidest
roodaw eksportwõi Kr. 1,20 kilohinnaga.
Kuna wiljatagmvarad on kewade tulekul lõpu

korrale jõudmas, siis oli wiljaturul näha waid
möldreid, kes müütafid tangu, kruupe jne. Eriti
odamad olid ka kalad, sest wiimase aja heade püü

kide tõttu oli turg liigselt ülekoormatud, nii müü
di isegi haugide kilo 15 sendiga ja säried-ahlvenad
12 senti. Äridele on aga laaoapäewad muutunud
kehwaks, sest endiste aegadega rnörreldes saawad
ärid ivaewu weerand läbimüügini.

j\jaadic saatekawa.
Koimapüew. 22. miirts.

Tallinn, mtr. 17.45 ja rek
laami. 18.00 Walismaisi päötvauudijeid.

18.15 HeiiWa>a»te. 18.35 PõllumasaachusiWe jM

teid. 18.45 Kodumaist päeavauudiseiõ. 19.00

MHaium Tcovtust. 19.30 M. M-er Omas: MuiHeid

Le«?o.in«Bt EMuSse. 20.00 Otelbmie Tcvvtust.
20.05 HeiWlaotte. 20.90 Tallinna Meeste
laulu Solitst konitiseiw. Juh. ipvos. A. Tapinan.
Kamas: norra, .joome. MMi, umqoirii j. t rah

wlvsWlaaÄe. (lMcTarmne ..Estoma" Ninitsest faaüist.^
21.80 Wa.im taMsummustkait heAMaaNdest.

Tartu 579 mtr. 17.45 heliplaate ja rellaa
mi. 18.00 ülekanne Tallinnast. 19.00 Soonte
keele tnnd (R. Fanno). 19.30 ülek. Tallinnast.
20.00 ilmateade ja ajanäitaja-õiendus. 20.05
ülek. Tallinnast.
Neljapäev», 23. märts.

Tallinn, 298,8 mtr. 17.45 HÄiP>laa,e ja v.tf
laami. 18.00 Wälismaisi päevauudiseid.
18.15 He>i!i!p'wo»:«. 18.45 Koduimaisi päewa>uudii«

soid. 19.00 Toetust. 20.05 KoMft'ot.
Jlch. .ind. Avk. Krull. OBesbvr: DslhaWowÄi, Nn
dantino (4. fümfoon.). Dworai, 2 slaawi tanilsu.
Thomas. fiipoiii. G. TamasHergi inees
kivuirtelii etöcfiMiktb. MeGasariwe — Ar-

Md Tveuimuch. Or?est«r: Mo>t,»w, svnvt. c-oft).
„Stimd«ll>a". DwondisHN, R>ooH wms («kiMMide

le). Heiumalnu, Svuveuiir de Pamma. Kolajbcy.
FaMaasia jaaylvni nMiiwideS.. Kr?i>u, Meelis»dia. DjhaMwM, polanees wxp. Guqvn Dnegttr.
G. Tomasbcrqi mseskwarlM Meikas,deid. OMs»'
te!r: Mozart, Tiirul ma-ss. DomzeM awam. Ww
TOIM?.. marss, RvtssMlr-äõnr.
. 17.45 heliplaate ja reklaa
mr. 18.00 ulek. Tallinnast. 19.00 Inglise keele
tund edasijõudnuile (mag. Silvet). 19.30 dr.
phil. J. Wasar: Karl 11-da suured talupojare
•* P ilmateade ja ajanäitaja-õiendus.
20.05 ülekanne Tallinnast.
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©oome tttäöfttntee* CeStts.

Heli suurriik toos tööle.
Mussolini eiietatttef rahu kindlustamiseks.

JCüüditaja Ccoiainen macjas end „kaikameesle" [uutes.
6%rimittaalftititeo eest anti Joonte tadimuM* foUlio.
Esmaspäewal anti meie politseiwõimu
de poolt Soome politseiesindajmle Tallin
nas Ae tagaotsitam soome kodanik Pawo
Erolainen, kes oli salaja tnlnud Eestisse
ning siin end marjas.
Juba mõni aeg tagasi tuli Soome polit
seimõimudelt kirjalik nõudmine, et meie po
litsei- ning kohtuwõimud oleks abiks Soo
mes üleriikliselt tagaotsitmva Pawo Era
käise tabamisel. Soome aaretmSmmde
andmeil pidi Erolainen olema põgenenud
salaja üle lahe Eestisse ning warjamat end,
ilma peatusloata ning male ifikutunnistu
sega mõningate siinsete mõtteosaliste jmt
res
Erolaise wäljanõudokirjas oli ühtlast
loetletud need põhjused, mille pärast ta on
tagaotfitaw. Nimelt kuuluwat Erolainen
lapuamceste kilda ning on Soome kohtu
poolt, kurikuulsate küüditamiste eest, mõis
leiud 2 aastaks ja 8 kuuks türmi. Samuti
süüdistatakse põgenikku Mentsälä mässust
osawõtus.
Meie ametivõimud asusid Erolaist jäl-

gima. Selgus, et põgenenud lapuamees on
Eestis liikunud õieti laialdaselt, pidades
sellejumes suhteid, vi kellegi muuga, kui
meie „k a i k a m e e s t e" juhtiwamate tcge
lastega, ühes paigas pole Erolainen kaua
püsinud maid rännanud, peamiselt maal,
paigast paika, kasutades walenimelist isiku
tunnistust ja muid wõltsitud dokumente.
Kas soomlast warustati Valetunnistustega
juba kodumaal wõi soetati need temale al
les Eestis, siinsete „mõtteosaliste" poolt,
peab selgitama meelgi kestew juurdlus.
Tabati Erolainen meie politsei poolt
„tegelase" juurest, kes kuulub samuti kaika
meeste leeri. Juurdluse huntides esialgu
meel soome põgeniku warjaja nime ei amal
data.
Tabamise järgi Erolaist Soome wõimu
dele kohe Ae ei antud, pidades kinni rah
«uswahelisest kombest, mis keelab poliiti
liste süütegijate Väljaandmist Välisriigi
poolt. Soome saadeti ühtlast kirjalik noot,
milles juhiti meie poolt tähelepanu eelpool
mainitud rahwuswahelise kombe nõudele.

Soomest tuli mastunoot, et Erotaist ei süü
distata mitte ainult poliitilises süüteos
maid ka kriminaalses. Nimelt on ta türmi
mõistetud teiste isikute wabadnseriisnmise
(küüditamise) eest. See on kriminaalsüü
distus, mis kohustab Gestit, Eesti ja Soo
me wahel sõlmitud kurjategijate wAjaand
mise konwentsiooni põhjal, tagaotsitawat
wälja andma.
Meie poolt läks jällegi Soome wõimu
dele wastus, et Erolmnen antakse wälja ai
nutt tingimisel, et teda Soomes wastutusele
ei wõeta Mäntsälä mässukatsest osawõtmife
pärast, kuna see süüdisws on puhtpokiitiline.
Soome wõimud nõustusid selle tingimisega,
andes ühtlasi wastawa garantii ning nüüd
antigi Molainen Tallinna saabunud soome
politseiametnikele wälja.

Õlitööstuste koostöö asjus on tänaseks, teist
päevaks, nähtud ette majandusministeerinmis lõi

gi AitööStuSte esindajate ühine nõupidamine.
Koostöö mõte tõsteti Aes rootsi õlivabriku juhti
de pooli, kelle AimabrA Türsamäel praegu seisab.
Nõupidamisest võtavad osa rootslaste ettewõtte di

niga, inglise firma New Consolidated Gotd Fields
Ltd. direktor R. A n n a n, kes saabus Tallinna es
maspäevail Londonist ja riigi põlowkiwitööstuse

ning a.-f. „Kiwiöli" esindajad. Nõupidamise ees
märgiks on kõigi ettevõtete ligema koostöö loo
mine. Rootslased loodamad, et nad selle tagajär

rektor Naehmanfon, kes saadus kaupäewal

jol loomad wSimalnsi ka oma tööstuse köimapane

Stvkholmift Tallinna koos eksperdi insener Cartjo-

knks.

Inglaste õliwabriku direktoriga R. Annani
ga koos saadusid Londonist Tallinna ka sama
firma insenerid T. M. Dawidson ja W.
Degenhnrdt. Kõik nad viibisid eSmaSpäe
wal KohtlaS oma vabrikuga tutwuncmas. Ka
inglastel on kavatsus praegust Proovivabriknt
laiendada, milleks neil kalkulatsioonid jnba wa
eem valmistatud. Arvatavasti selgub wabrikn
Peajnhatnse liikmete siinviibimisel ka laienda

Rootslaste Türsamae õlivabrik seisab jnba
kolmandat aastat. Käesoleva aaStaga lõpeb
neil prooviaeg. Lepingu kohaselt peavad roots
lased tnlewal aastal jnba vabriku käima pane
ma ja teatud hulga õli valmistama ning selle
pealt ka riigile maksma. Kui nad seda ei tee,
siis on riigil õigus kontsessioon üles öelda. See
tähtpäeva liginemine ja ühes sellega muidugi
ka kapitalide kasutamata seismine sunnibki
rootslasi asja võtma arutusele laiemal Pinnal.

10-margofeõ faotoaõ
Walgest metallist Malmistatud 10-mar
gased (suured) Mahetusrahad kaoMad liik
wclt sellekohase määruse Põhjal 1. aprillist
käesolewal aastal. Pärast seda tähtpäewa ei
ole 10° margased enam seaduslikuks maksuMahendiks ja keegi pole kohustatud neid
wõtma Mastu. Kellel aga on jäänud weel
hiljem neid rahasid kätte, saab neid mahe
tada umber Eesti panga peapangas Tal
linnas ühe aasta jooksul kuni 1. aprillini
1934. Praegu, kuni 1. aprillini toimetumad
iimberwahetamist kõik Eesti Panga osa
konnad.

mise küsimus ligemalt.

Ängtttze avweelaew TaMnnas.
Täidab fiin oma taaawarafid. Ara sõidab teisrpäewal.
Pühapäewa õhtupoolikul enne kella wiit ajaks ja ka kõik muud tarwilikuö ruumid
olemas. '
sõitis Tallinna sadamasse oma toidu- sa
Kohe laewa sadamasse jõudes lasti
küttetagawarasid täiendama Inglise allwee
laew „Thames". Laew wnbis Baltimerel meeskond linna, kus wõis neid näha heaS
harjutussõitudel sa pidi oma tagawarasid tujus jalutamas ja tutwusi tegemas Tallin
täiendama minema Stokholmi. Teel sattus ua preilidega. Esmaspäewal tegi laewa
aga kokku jääga ja oli sunnitud nii tulema komandör wisiidid meie kaitseministrile jä
merejõudude juhatajale. Ära Pidi «Tha
Tallinna.
„Thames" on üks uuemaid ja- suure mes" Tallinnast sõitma teisipäewal Peale
maid allweelaewu, pikk üle 300 jala ja lõunat.
Inglise Eesti kultuurühingu Poolt kor
mahult 2000 tonni, meeskonnaks on 6 oh.
raldati esmaspäelva õhtul kell 8.30 Estoo
witseri ja 60 madrust.
Harilikult käib allweelaewadega kaasab nia Punases saalis koosolek, kus Inglise all
ka nende ema- tvõi warustuslaew, kus peal weelaewa „Thames'i" ohwitserid esinesid
on kütte- ja toiduainete tagawarad, kus ka loengutega, nimelt: commander Barry
walwekorrast waba meeskond käib puhka D. S. O. „Allweelaewadest" ja leitnant
commander Simpson „ Sõidust läbi Pana
mas.
See allweelaew on aga sedawõrd suur, ma kanali". Loengud olid Inglise keeles.
et tal ruumi ka tagawarade jaoks pikemaks Sissepääs kõigile waba.
Viljandi haridnsseW maja uus saal.
lOOOspäme eahaumaed SmistamisabUts/d.
Whapäowal, 19. skp., õnnistati piduli
kult Wiljaubi haridusseltsi uuS saal. Tea-tawaStt häwines tules maja! tiib, milles
«sus ajalooline C. R. Jakobsoni poolt eht
totud saal, 23. nowembri hommikul 1902.a,
kusjuures said kannatada ka mõned teised
xmmnd, füüsikaklass, raamatukogu jne.
Tänu mõnesugustele õnnelikkudele asjo
oludele edenesid ehitustööd nn jõudsasti, St
juba 3 kuu möödUdeS wõidi õnnistada uufk
aknad.

ehi tn d rnn m idesse

oli ilmurrud haruldaselt rohkesti rahwast,
arwatawasti üle 1900 inimese,
ka wäga pyljrr maalt. Aktus algas ühise
lartlrrga. inille järele haridusseltsi esimees
J- La t tik aiva kõnes andis ületavate uraja

(Mäikesed).

Liikmele olid lastud 10-margased rahad
1925. aastal. Neid walmistati 4 miljonit
tükki 400.000 krooni Määrtuses.
Uues eelarwes on ette nähtud krediit
2-sendiste ja 1-krooniste metallrahade Mal
mistamiseks. Rahad lüüakse malgest me
tallist. Kui see teostatakse, siis tulewad
edaspidi ärakorjamisele 3-margased metall
rahad ja l°kroonised paberrahad. Esimesed
1-kroonised metallrahad tuleMad liikmele
laulupeo-juubelirahadena. Need Malmistg
takse hõbedast. Ligemail päeMil mabariigi
ivalitsus annab määruse juubelirahade löö
uriseks.

Veebruaris wäljaweo
ülekaal.
Weebruarikuu VäliÄaubanduse kohta
on walminud riigi statistika keskbüroos esi
algne kokkuwSte. See näitab, et weebruaris
on Veetud Eestist Välja kaupu 2,1 miljoni
krooni Väärtuses ja sissewedu on olnud sa»
mal ajal 1,7 miljonit krooni. Seega on wäl
jaweo ülekaal ümmarguselt 400.000 krooni.
Möödunud aasta weebruaris oli wälja
wedu 3,1 miljonit krooni ja sissewedu 2,4
Miljonit krooni. Aktiivsus oli seekord
700.000 krooni ja Väliskaubanduse läbi
käik ümmarguselt 30 protsenti suurem kui
tänawu.
Jaanuarikuu lõppes meil nii tä
nmvu kui ka möödunud aastal s i s s e w e o
ülekaaluga.
Seratoilfafoitfe
Põllutöökoja juhatuse koosolekut peeki
esmaspäeval. Koos olid kõik 9 juhatuse
liiget. Tähtsamaks päevakorrapunktiks ott
seisukoha võtmine terawiljakaitse seaduse
muutmise Äe. Selles asjas otsustati, et
terawiljakaitse peab jääma niihästi rukki
kui ka nisu kohta.
Edasi kinnitati lambatõugude tõuraamat
tu pidamise ja tõuarenduse abirahastamise
määrustik.
Maamõõdu tasu norme otsustati
vähendada lv—15 protsendi võrra.
Põllumajandusliku kutsehariduse nõu
kokku määrati koja esindajaks direktor J.
Mnerson.

Uues saalis on jäänud muutmata waih
MUU liit OH saanud palju wärskemaks,
moodsam«ck» ja Nägusamaks.
Lawa, mtttme endisest weidr wähem
sttgaw, omab ringhorisondi, rõdu on Piken
datud ja küünib osaliselt saali külgedele.
Tules häwinenud C. R. Jakobsoni marmo
rist rinnakuju asemele on püstitud uus
kipsist ja samasugune W. Reimani rinna
kuju. Imeliku juhusliku ühtesattumise
tõttu omab elektrilampide arw mõnesuguse
tähenduse. Lampide koguvrw saali laes on
51 sama palju aastate eest ehitati Wil
jandi põllumeeste seltsi, Pärastise haridus
seltsi maja. Lae keskkohas on 23 lampi
23 nowembril oli saawÄik tulekahju,
kuna 23 ümberpöördult annab jälle aasta
arwu 1932. Lõpuks esineb 23 Meel korb
seltsi ajaloos 1923. a. ehitati majale
juurde Kõrgemäe uul. poolne tiib.
snnistarnisaktusele pidulikult rohelisega

Ärakorjatawate 10-margaste asemele
jääwad liikmele Ib-sendised inetallrahad

peav lööma.

ruume.

Rooma, 19. märtsil. Siin on mulje, et
Macdonaldi-Mussolim kohtamisega Roomas on
asutud uuele teele seisukorra selgitamiseks ja

„Daily Express" ja „Daily Herald". Töölis
erakonna leht ütleb, et rahwasteliidu nõukogu

pinetvuse tvähendamiseks Euroopas. Kuigi Roo

riikide Juntaga".

maS ilma Prantsusmaa ja Saksamaa ametliku
osawõtuta ei wõidud teha mingisuguseid otsu
leid, on siiski toaga tähtis, et N!ussolini esitas
Inglise peaministrile plaani nelja riigi koos

Wabameelne ,j Netos Chronicle" ütleb, et U
diselt Itaalia ettepanek tvõib pakkuda kõige pa

London, 20. märtsil. Londoni lehed ter
witatvad teadet Roomast, mis jutustab, et Mus
solini on esitanud Maedonaldile plaani nelja

dul tagasitlklekut ennesõjaaegsele „Euroopa kont

töötamise kohta.

suurriigi koostöötamise kohta rahu kindlustan»-

seks Euroopas. Peetakse wöimalikuks, et nüüd
järgneb RoomaS nelja riigi konwerentS. Kaht
kusi selle uue tee kohta atvaldatvad ainult

remat wäljapääsu praegusest raskest seisuksr
rasi. ..Daily Telegraph" on artvamisel. et

Itaalia ettepanekud tähendatvad teatawal ntõõ

serdile". mis tähtsates küsimustes kindlusta?
otsustama mõju kõige rohkem huwitatud riiki
dele. „Times" teeb Mussolim „huwitawa ja
kasuliku" ettepaneku kohta teatawaid reserwat
sioone. Kawatsetud koostöötamine lehe arwateS
ei pea käima rahwasteliidu waimu tvaStu.

KMW lllm flintfllHift !WW.

Jialaudusmiuistd *4. sücmam seletused eelatwe
komisimile.
Maja>ndusmmisboeri>mni eelarwe alam
komisjon on q-sunud seisukohale, et erifondid
tuleks eMvwest käbi kcmda. Selle kohta
seletas laupäewall velwvwe üldikomisjonile
majandusminister A. Jürman järgmist:
Eelavloest läbUmcdnmta on kolm erifondi,
need on põlluitööministee-viumi, wälisminis
teeriumi ja Eesti panga alal. Need on tek
kinud wabarrvgi ailg>aastaU ninig nende fon
dide wastu on weel nõudmisi, mille pärast
ka ükski majandnsmmister senini neid eel
a-rweist läbi kanda pole suutnud. Kui aga
nende sondide lõpulik seiisuiLord on selgunud,
tulewad nad eelavivest NbMcvndmisele järk,
järgult.
Riigiteenijate palgatabeli kindlaks mää
ramine on praegu warajane. Walitsusel
on ka õigus palganorme weel ühe aasta
jooksul muuta.
Hindade komissari töö on peaasjalikult
seisnud sisseweetawate kaupade hinna regu
leerimises, et liigset wahekasu ei wõetaks.
ligemal ajal titlewat hindade komissar uute
hinnaalandustega nahasaaduste alal. Wa
litsus on hindade komissari töötulemustega
rahul.
Oma!valitsustele määratud toetust tšeki
rahade arwel kawatsetakse kuni 78 protsenti
Muldadele wälja makshz.
•• Piirituse nlüügi seaduse muutmise kohta
seletas minister, et Malitsus selle lähedal
ajal kawatfeb riigikogule esitada. Kauplus
tele antakse wiinamüügi õigus wastawate
lubade järele. On ekslik, kui arwatakse, et

7llaasaa§ate maika*
mine põtiutoömims*
Waade uuele faulile ja nöitelMvale.

teeäumis.
Laupäewal määras põllutööminister
tännwused maasaajad kindlaks. Kuna wäl
jaantawaid krunte kõigest mõni sada on,
saadi üksnes osa maasoowijaid rahuldada.
Andmed maasaajate kohta awaldatakse lähe.
mail päewil.
Kõigile maasaajaiks määratuile antakse
krundid juba täuawu kewadel kätte.
Edasi ütlesid terwitusi paarkümmend
isikut; terwitustÄegramme oli saabunud
umbes sama palju. Kirjateel termitasid
paar isikut, kes omal ajal olid osa matnud
esimesest maja õnnistamisest, niinelt J. Lep.
pik ja A. Käärrk.
AktuS lõppes seltsi esimehe lõppsõna ja
ühise lauluga^

iga kauplus wabalt wiinaga kauplema ha
kata wõib. Alkoholi müüki waldades wõib
uue eelnõu järele ainult rahwahääletuse
teel keelata.

Kärne ll (Põll. as.): Maal ei olda
rahul wõipreemiatega sellepärast, et Prot
sent aasta läbi mitte ühesugune ei ole.
A. Jürman (majandusminist.): Eri
fondi seisukohalt on ükskõik, kas ühesugune
protsent, wõi nii nagu määratud. Kui wa
litsus aga protsendi erisuguse määras, siis
sellepärast, et wastasel korral kardeti, et siis
paljud karjad talwel nõrgemalt toidetakse
ja selle tagajärjel ka suwine toodang kan
natab, kus loomad wäljast küllaldaselt toitt
saaivad.

Koch (sakslane) arwab, et wnna hindo
weelgi tuleks alandada, sest wastasel fov
ral ei suuda riigiwiin salapiiritusega wõis
telda.

Oinas (sots.): Põhimõtteliselt tuleb
pooldada, et kõik fondid eelarwest läbitan
tud saaks, kuid küsimus seisab selles, :nil
lise aja jooksul seda teha. Arwab, et rii«
gikogu liiga kergel käel tempelmaksu sea
duse muutmise tagasi olla lükanud. Peab
soowitawaks, et majandusminister selle kü-'
simufe uuesti üles tvõtaks.
Järgmised komisjoni koosolekud on tei
sipäewal. Eelarwe komisjon loodab oma
tööga kolmapüewal lõpule jõuda. Siis
wõiks eelarwe juba käesolewa nädala ree
del riigikogus arutusele tulla.

Tulesüütaja terror Pärnus.
tihel ooi süüdati neljas kohas Puukuurid Põlema.
Pärnu linn on sattunud kellegi kuri piir panna koduste abinõudega, kuna S.
tahtlise tulesüütaja terrori alla. ÕA wastu Kuke uuk. nr. 13 ja Kiwi uul. nr. 1 tuli
esmaspäewa süüdati Mereküla ja Riia ale kohale kutsuda tuletõrje. Reed kuurid põ
wite wahelises linnaosas, Wene surnuaia lesid täiesti maha. üürnikkudel jäi puid ja
läheduses üksteise järele neljas lähestikku muid asju tulde. On kindel, et süütamist
asumas kohas puukuurid põlema. Kella toimis kõigis neljas kohas üks ja sama istfc
B—4 wahel öösel puhkesid tulekahjud Kiwi Majade hoowiwärawad olnud öösel lahti,
uulitsal nr. 1 Pulli majas, S. Kuke uul. samuti puukuuride uksed.
nr. 7 Petersoni majas, S. Kuke
Ametiwõimud asusid kurjategijat jäl
uul. nr. 13 ka Petersoni nime
gima. Täiesti mõistatuseks on jäänud
lise isiku .Majas ja Liiwa uulitsal
süütamise põhjused. Waemalt saaks stin
nr. 14 Molso maja puukuurides. Kuna juttu olla kättemaksuaktist. Ennem mõiks
kuurid asusid kõigi! majadel elumajade oletada, et tegemist on mõne hullumeelsega,
akende all, siis õnneks elanikud märkasid, keS tunneb mõnu tulekahju tekitamisest.
aegsasti tuld ja saadi suurem õnnetus ära
Alles hilja aja eest süüdati põlema Pär.
hoida. Puumajade raioonis, üksteise ligi nu staadion, samal ööl oli ka teine tulekahi
duses asuwate majadega linnaosas oleks suure filla läheduses.
tuli Võinud wastasel korral suurt hävitus
Loodetawasti saamad juurdlewad «R
tööd teha. Kahes kohas Liiwa uul.
-mud kurjategija isiku paljastada ja pärnu
nr. 14 ja G. Kuke uul. nr. 7 suudeti tulele lastele öörahu tagasi anda.
Kewad algav.
Täna, teisipäewal, kell 4 hommiku algab De

jääsula. Tõitoja silla juures purustati jiiäsisig
lõhkeamettga, Wana-KaristeS on jää ära wn
nud Kulli silla. Pärnu linnas on Mk etteval

mad, astronoomiline, millega tänmvu meil peab

mistused tehtud, et hädakorral sillad kalda Särht
tõmmata..

ber lmumifts ekwaatorilt üle, keskpikemal seniidist

Reedese saju järele wõiS arwata. et jää
minek tuleb warSti, kuid Me tuul. mis pichuS
ööl wastu esmaSpaewa. lükkas need lootuses

sammu ka meteoroloogiline kewad. Rimetatub
kellaajal läheb päike oma näimas maakera üm

läbi põhja poole. Kõigis kohtades maakeral ott
täna pöew ja öö ühepMnsed, wälja «moatub
mõlemad poolused. Põhjanabal tõuseb päike ja
algab pikk polaarpäev», mis kestab 186 öSd-päewa,

ehitamisest 51 a. eest C. R. Jakobsoni poolt,
kes ise õnnistamist enam üle ei ekmud.
Põllumeeste seltsi maja läks haridusseltsi
waldrrsele 1905. a., mil hoonele ka teine
kord peale ehitati. Wana saali wälisel rõ
dul on peetud mitrr laulupidu.
Uut saali õnnistasid õp. J. Latti! ja
A. Westven-Doll. Pärast ühislaulu
ja õpilaskoori ettekandeid ning aruannet
uue saali ehitamise käigust terwitas esime
seira riigi kooliwalitsuse direktor Nrrth ha
ridus-sotsiaalmini.stri nimel ja teatas, et
eilsel walitsuse koosolekul on otsustatud kus
twtada kooli tvölg Pikalaenu pangas; peale
selle olewat haridrrs-fotstaalministeerium
rnäärannd koolile tules kannatada saanud
õppeabinõude kogu täiendamiseks W 0 tr.

ja täiskogu nähtawasti tahetakse asendada suur

Majandusministeeriumi eelarwe sõelumine. Wnlitsus
hindade komissari tegewuseaa rahul.
1. aprillist.

Hõupidamiue täna mafandusmnisteeeiams.

pat ärevil. See koostöötamine on mõeldut
rahu kindlustamiseks.
Macdonald ja sir John Simon, kes saa
dušid Rooma laupäeval, lahkuvad sealt,
esmasp. hommikul. Nad peatuvad Parii
sis, et arutada Prantsuse ministritega Mus
solini ettepanekuid.

Esmaspäewal Tallinna sadamast lahku
nud amik „Rordlandi" pardal wiidi Crolak
nen kodumaale karistust kandma. Lanpua
tegelaste hulgas kuuluwat Erolmnen „wäit
semate wendade" kilda.

Õlivabrikud koostööle?
Inglaste ja rootslaste õliwabrikute juhid saabusid Tal
linna.

Rooma, 19. märtsil. Kohtamisel Roo.
mas Mussoliui esitas Inglise peami
niftrile Maedonaldile kawa Inglismaa,
Prantsusmaa, Itaalia ja Saksa,
maa koostöötamise kohta kõigis tähtsama
teS küsimustes, mis Praegu hoiawad Euroo-

kuna lõunanabal loojeneb päike ja algab sama

pitt SS. Kui kalender näitab meile tänase paona
pikkuseks 12 tundi 14 minutit, siis sellepärast, et
päikese tõusu ja loojangu momendiks on peetud
ketta ülemise fenva ilmumist j« kadumist.

Oodatakse jääminekut.
Pärnu jõgedel on mitu ujulvat silda, mis
ketvadise jäämineku ajal on alati hädaohus.
Läinud talwel wiis näiteks suurwesi jaanuari
kuul suure sula ajal Tori ujutva silla alla.
Et seda mitte ei juhtuks, on nüüd juba
aegsasti hakatud ujuwaid sildu pealt ära wöt
ma. Nii on Tori suur sild juba pealt ära
tvõetud ja ülesõit sealt 18. märtsist lõpetatud.
Esimesed pääsukesed jäämineku kohta tule

joad meil Kuramaalt, siis läheb jää Riia all
Wäma (Düüna) jõel ja 2 nädalat pärast seda
läheb jää Pärnu jõel.
Kuramaa jõgedes algas jääminek juba lai
nud neljapäetval ja reedel. Äarsti peaks sel
lele järgnetva Wäina jõe jääminek.
See on harilik artvestus. Kuid sel aastal
paistab, et meie jõed ei taha sellest igiwanast
kombest kinni pidada.

Reiu jõel tuli jää nihkumisi ette juba lau
päewal, Siinse raudteesilla taha kogune* suur

edasi.

Loodetum teisipäemak, 21* märtsil.

Movel 6—6 paWoid, mwail LtOmHe WnHqga
WunaivaaMe tuM sMtvmnM joM pZavvs, h|P
ftvde-msid, Mnpemt-u-wr fwiwnwt mmMHBa.

A. <ftef a
asub riigikohtus tööle.
Riigikohtunikuks walitud senine wäliöministri

abi A. Hellat pidi eSmaspäewal wöi teisipäewal
sõitma Tartu, et asuda ametisse uuel töökohal.

Esmaspäetval jättis A. Hellat jumalaga oma se
niste kaastöölistega wälisministeeriumis. A.
Hellati - perekond jääb esialgul Tallinna, et mit
te katkestada laste õpinguid koolis.

Pusta Masaryki juures.
Andis »le wolitufed.
LaupSewal wöttiS Dshclchoslowatkja poesident

T. Masaryk pidulikul audientsil wastu Eesti saa,
diku Pusta, kes esitas temale oma wolitused.

Kirjawastu».
Gd, ft. Saaluses. Sõnumeid taravitame.
Saadetised peawad aga tvärÄked olema ja
nende tvääriuse üle saame, alles siis «pustata
fui sõmuueid näinud oleme.

iirwa Seatafa".
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Arawettl futi «ees liimima (eiajitjel.
A. Rikk heitis hinge Ambla haiglas.
Reedel kaisid Paidest Arawetel .kohtu
uurija ja maa-arst, toimimas August Rikki
laiba lahkamist. Rikk suri Ambla haiglas,
kuhu ta oli toodud lõhkilöödud peaga.
A. Rikk, kes wana 56 aastat, elutses
Arawetel. Ta leidis peawarju saunas, mis
kuulus waeslapseks jäänud lõ-aastasele
poisikesele Blumfeldtile.
A. Rikk sai lüüa joomingul, mis oli
tema juures. Lööjaks oli Rudolf Pai
mets, kes Rikkile kaikaga pähe.
Rikk ja Paimets Muud soojade peadega

tülli, kusjuures Rikk olnud wördlemisi sõja.
kas. Paimets löön ud talle siis "kaikaga pähe.
Lüüasaanu kaotas meelemärkuse ja tormo
tati Ambla haigla, kirs mõne päeMa järele
hinge heitis.
Pealuu oli mehel tugeumsti inõrastu
nud, ja surma tõi wäikese-peaaju põletik.
Lööja R. Pastuets on 24 a. wana. Teda
seni pole wahistatud.
A. Rikki matuste eest tuli hoolitseda
tvallal.

Kllutatsfi Liizwallg walla boliMitgas.
Piibes atoatakse 3-kl. algkool. Liigwalla kool Kklas
siliseks. Rakkes kaotatakse kaks klasstkomvlekti.
Liigwalla wvllawolikogu wiimasel koos juurdehitus Lohu kvolimaMe, mis mets
olekul olid tähtsamana päewakorras kooli olnud muidu möödapääsematu.
Edasi kaaluti LiiHwalla kooli küsimust.
wõrgu küsimused.
Lahu-Nõmkiila-Piibe kooliringkonna õpi Liigwalla asunduses awati käesolewal aas
tal kool 1.-1 kl. Algkooli 5. ja «. kl.
lased käiwad praegu Lahu koolis, mis töö
_ õpilastel tuleb aga nrmna Rakke kooli, kuhu
tab ja kahe õppejõuga.
Kahu kool asub aga kooliringkonna ühes aga tuleb 9 klm. ümber.
serwas, eriti kauge'! aga Piibe asundusest,
Rakkes töötab kool praegu kuue õppe
kust rohkesti õpilasi, kellel raske Lahus jõuga, kusjuures õpilasi on 150 ümber.
.käia. Ka puudub seal internaat. Selle Klassiruumid on siin awavad ja walgus
tõttu kerkis üles mõte tähendatud kooli kullased, nii et neisse saab mahutada wabalt
ringkonnas kool asetada kahte kohta. Walla kaks klassi. Sellepärast tundub otstarbe
wolikogus wöetigi A. Traksi ettepanek was kohasena siin mahendada klassikomplektide
tu awada Piibe asunduses kool 1.—3. klas arwu ja selle arwel awada Liigwalla koolis
sidega.
6. ja 6. klass.
Kooli awamme Piibes suuremaid lisa
L. Steini ettepanekul otsustatigi ühel
kulusid juurde ei too. Kooli tarwis on
siin juba Marsin end. mõisa härrastemaja häälel Rakke koolis vähendada kaks klassi
komplekti ühes Lahe õppejõuga ja J. Heina
jäätud ja koolitalu wälja planeeritud.
Maja kordaseadmine kooli tarwis erili ettepanekul avada Liigvalla koolis 5. ja
-s?lt kulukaks ei lähe, kindlasti wähem kui 6. klass ning juure võtba üks õppejõud.
Ue mehe (nmnMlint tatimtae.
Jwensen tuli @wmw# rikka me he nn Paide, kadus
fiit jäljetult, ilmus hiljem salapävasett Rarwa-JSeiuhu
ja jäi Ms lõplikult kadunuks.
Paiide KvtmmcvaiKpoWsieil Mi ltegeiteba pi-

Kemcvt aega ühe mehe iailapäraises kabumHe
Vooga. Soe mees oA Gegor Iwsnisen. Ta
jfünidis IW9. a. Paide ilÄhedal Münldis wa
badiku Hcms Jwonjmm -pojana. Gegor
Jwemen õppis llilhuntku ametit ja siirdus siis
Soome. Sellest on 32 a. tagaist. Ka SooDnes «sus J. -teguLjema õpidud amotW. Sõo
m>es abiebbrs moes, Luid nelija -aasda. pärast

.lahutas nai'M. Selle järele ostis ÄuMaMv LjiheWoinda UuNjäawÄe tväiiksema maaMha, mida pidas Msmda ihmi IWI. a. ke
wadeni. Siis «Mis talu ära ja sõitis Ees
tisse. Peatudes Tapal «ädal aega sugulaste
juures, ja tuilles seailt Paide, mõttega osta
siin maja ja asutada siuuvemat imorstttöösMst. Moes Käis La Mäo walla-majas, hcmSiwajaliM pabereid Eesti kodassonidsuses.se
Wswmiseks.

Siis jäi aga Jwettsen 'badunuZks. SuguKased arwalsid Mge paihelmat, sest mehel oli
Aaäsas suurem smnma raha. Loost teadcM
jpoMseile.
KrimMaaiLpoWsei alustas itäie agarusega
KuurÄtust. Siis saadi teada, et keegi samaui
jmelme isiss as-imud Tama Narwa-Jõesuhu.
DonwoKimilsel selgus, et Narwa-Jõeisuus
elutsenud ja Paide ümbruses ikaÄuma Mmud
Mees üvs sechama.
Jwenseni ümbritses aga ka Navwa-Jõe
suus salapärasuse loor. Ta oti siia asrmud
Wvel, esinenud mehena, sses elab LapibaW.
Ostnud omake paadi ja Mnud igapä>ew Va
bastamas.

Möödunud smveil badaisid NaMm-Jöesuu
tÄhedaL aifu-wa Ranna Nordoni pWriwMviuchriiwimas pcvaidi, mWel offt ke-ogi
mees, kes osutus G. Jwocheiniks.
Piiriwalwuril tekkis algul kahtlus, kas
mees pole püüdnud Wenemaale paadiga
sõuda, kuid asja selgitamisel polnud sellel
oletusel alust, ja :Jwenst« w-abastati psaile
ülvkuulamist
Ta lubanud minna Narwa-Jõesuhu ta
gasi, sinna aga meest ei jõudnud ja sellest
ajast ongi Jwensen lõplikult kadunud.
Enne oma korterist lahkamist rääkinud
Jwensen, et ta tahab tagasi minna Soome,
sinna, kus warem elanud. Soome aga meest
pole jõudnud.
Ametiwöimudel andis mehe kadumise
100 ümber tegeleda pikemat aega, ja täit
selgust sellesse pole saadudki. Oletatakse, et
mees wast hakkas paadiga Soome sõudma
ja seejuures hukkus.
Teisest küljest oli aga Jwensen erak ini
mene, kes tahtnud end kõrwate hoida ini
mestest, kes tundnud end tema wõrdlemisi
suure waranduse pärijatena.
G. Jwenseni kadumise ümber jääb sa
ladus püsima, kuigi ametiwõimud sellesse
püüdnud selgust tuua.
Hukkus ta merel, wõi elutseb kusagil,
warjates end tema wastu huwi tundjate
eest, see on asjaolu, mida annab kahtepidi
arwata.

Väide ühispangale weel..armuaega".
Panna peakoosolek otsustas paluda lvabariiat walitsu
selt moratooriumi pikendamist. Turbaühtiuke wõla
olla..sulamas".
Pühapäewal poeti Paide ühispanga pea
koosolekut. Koos oli liikmeid 29, üldar
wust 78.
Kinnitati 1932. a. eelarwe, mis näitad
ülejääki 512 kr. Ülejääk otsustati jätta
tagawaraks.
Koosoleku päewakorra punktiks, mAe
ümber kõige rohkem arenes wmelusi, oli
eebarwe. Sõnawõeti just palkade asjus.
Palkadeks on ettenähtud 3.384 kr., sellest
asjaajajale 120 kr., ametnikele 80—60 kr.
kuus. Juhatuse ettepanek wöeti siiski was
tu. Eolarwe on tasakaalus üldse 24.050 kr.
Wastu wõott ka uus' põhikiri, wastawatt
krediit-asutuste seadusele.

Wabarrigi walttsusele otsustati esineda
palwega. et moratooriumi weel 3 kuu wör
xa pikendaks.

Pangal on lootus wabaneda ühest suure-

mast kiÄmcmd laenust, nimelt turbaühisuse
omast. Wiimasel on käimas läbirääkimised
Pikalaenu pangaga ja loodetakse, et need
ühisusele õnnelikult lõpewad.
Saks» teatri õhtu.
Äaupäewal esines kodanike klubis Saksa
teatri näitetrupp Tallinnast komöödiaga
„Der Mann mit den grauen Schläfen". Näi
dend libises hoogsalt üle lawa, näitlejad
olid kõik oina sõiduwees, eriti lõikas aga
loorbereid külalisena estnew Signe Pinna.
Saal rõkkas laust» aplausidest. Publikut oli
keskmiselt, wäljas ka Eesti seltskonda. Sel
lepärast peaks acwama, et ka rahwamaja
öhwd kohalikult Saksa ringkonnalt osawõt
tu leiawad. Paides, kui wäikses linnas,
peaks olema eM rõhutataw käsi peseb
kätt.

Jffaide teateid.
Käsipalli õhtu wöimlas.
17. Gp. pidas s.--s. «Jävwapojad" omatvaheli

§e käsipalli Ähtu tvöimlas. Õhtu korraldati lm.
«a meistriwõiflluse eel ja omawahelise Hõprus
wõistlusena.

Kohtasid «Jävwalpoegade" 1. ja 2. meeskonnad,

Mvvade ja poiste mseSkonuad ning nende wõit.

Jad amawahel. Estntese mängu wõitis napilt 1.
msesikond 2:0. 1. ja 2. meeskond on hooaja jook--

ful rohkesti edenenud. Siiski jätab liikumine ja
Uvrumiste puhtus weel rohkesti joowida. Teise
Mängu, mis oli ühtlasi tasutvvjstlusena poiste ja
«iharrade" wahel, wõitsid suureks üllatuseks härBad 2:0, tvaatmnata sellele, et esineti nõrgemas

Doosseiisus spuudusid Treuberg, Weem ja GutDvldt). Wõitjate kohtamisel wõitis 1 msk. «härBaisid" 2:1, mis wäga suurt au 1. meeskonnale

Just et tee. Nähtatoasti akcchinnäti «härrade"
WSimeid.

Naismängus kohtasid 1. ja 2. naiskonnad.

Esimene oli omas harilikus koosseisus, Luna tei

se moodustasid prouad 2. wõimlejate grupist.
Wõitis 1. usk. 2:0. W-mene naiskond on küll
hooaja jooksul toaga wähe edenenud. Mängus
puudus kombineerimine ja litkuwus täieSti. Ka
palli käsitamine jättis palju soowida. Selle
waStu, wõrreldes 1. naiskonnaga, on 2. nsk. pal
ju enam edenenud. Kahjuks ainult läffid pvouab
esimesel awalAul esinemisel «werest toälja" ja ei
saanud oana harilikku mängu näidata.
MetstrÄvGifilusÄd käsipallis 90 tvõisilejaga.

Neljapäetval alqaivad s.-s. «Järwapoegade"
korraldusel Paide ineistriwöistlused käsipallid.
Wõistlnsi peetakse ainult Võrkpallis, kuna kottu-

Gsna Pitmaühina töötas
t»Bs. a. ülejSaawa.
Odawatel-e piimasaaduste hindadele
vaatamata töötas Esna piimMhing
3 130,78 kr. ülejäägiga. Piima toodi
keskmeiereisse ja kolme koorejaama 2.154.647

kg. ühe kg. või valmistamiseks tarvitati
reswaMaldulega 3,53 % piima 24,35 kg. eh?
86,27 raswaühikut Piimasaaduste müü
gist saadi aastas 122.215,93 kr. Tegelikud
kulud ühe kg. piima ümbertöötamisel olid
0,95 senti. Piimatoojatele maksti keskmiselt
3,53% piimast 4,11 senti piima kg. ehk
raswaühikust 1,24. Tagasiwiidud kooritud
piima hind oli piimatoojatele 0,75 senti
ja kooritud piima ümbertöötamisel kase
miks saadi 0,95 senti kg. Ühingu omakapi
talid on.aasta jooksul kaswanud ligi 20%,
mood usta toad Majandusest 90,6% ja ärisei
sust 70,1%. 1933. a. eelarve järele ar
tvatakse tööstuse kuludeks 0,9 senti piima
kg. Ühingu peakoosolek peetakse 26. märtsil.
Tulistas õemeest.
Titti metsajaflamisel Warangul.
Warangul tekkis tüli Jnno talu kasutajate
August Krausi ja Wassili Warjulille vahel,
kusjuures Warjulill tulistanud Krausi. tvintpüs
sist. Nii kõlab Warjulille süüdistus Krausi
vastu, mille avaldas politseile.
Kraus ja Warjulill peatvad kahe peale oste
tud talu. Neil päevil läksid mehed metsa, et
seda oma tvahel pooleks jagada, kuid selle juu
res mindi kõvasti tülli. Metsas tüli lahendada
ei saadud, .ja mindi siis Warjulille tallu, kus
hakati asju selgitama.
Siin wühese sõnavahetuse järele käratanud

Warjulill Kruusile: „ Minul pole mingit metsa
sinuga jagada, kõik on minu, kui sa ei lahku,
lasen su maha. Kraus minema.
Saades vaevalt 5V sammu W. talust eemale,
kõlanud pauk. Õnneks kuul Krausi ei tabanud.
Tagasi vimdates näinud K., kuidas Warjulill
veel uuesti temale sihtinud. Kraus karjunud
appi, ja selle peale jooksnud W. metsa.
Politsei alustas juurdlust.
Amblo jõe sÄwendamine
jälle püewakorral.
EMööd «imas.

Jtotgi iimiet Jäcwamaa
Wmgtwnle turg. Wägelva ja

elanikud esinesid patweaa. et Wägeva <ÄewwuS

lnbatäks pidada imagu. Liigvalla wallalval:kogu otsustaski palve jaatawall. Turgu ham
takse pidama igal kalmaipäewal. Kuni
tilruvlaD saamiseni on lubanud targu pidada
onlal maal J. Liias. Põllutöömmisteeriuntt
ees otsustas vallavolikogu svowicüvaldusega cm
neda, et tur:q>latsiks määratud krundile nr. 26

saaks juure planeeritud' kõrvalolev ehituskrunt
nr. 25.
Rate kaat 11. aprillil. LiWoalla wallawoli.
kogu otsustas aprillikuu loata Rakes pidada 11.
aprillil:

Inureehitus Selli boMwwjaSe. Liigivalla

wallaivolikogu otsustas ÜENÜ Wägewa osa>kon

«ale lubada Selli koolimaja 'klasside poole otsa
tefyt omal fwfoil juureehttus peolsaali näol. Ehi
tustöödega wõidaffe siis alustada, kui -juure
ehituse katuse alla toitmiseni tarwismmetp ehi
tusmaterjal ja rahaline kapital olemas. Osa
konnale jääb õigus ruume tasuta kasutada.
Ehituse jaoks antaHe kooli krundilt 30 palki ja
100 latti, samuti lubatakse toalla poolt kasuta
da koolimaja juures olewaid wanu ehituspalke
ja notte.
Wallad humlbawad «lMude sissenõudmises
Praegust korba. Sise- ja ko!htu>ministeeriumi
poolt algatati maksude sissenõudmist wallawa
litsuste kätte anda. lärwamaa wallad on sel
les asjas seisukohale asunud, et tuleb saada
praeguse korra juure. Mõnes kohas pole tveel
wallawolikogud seda küsimust kaaluda saanud,

luid on teada, et ministeeriumi algatus poo
lehoidu ei leia.
Orased hädaohus. Sulailmade tagajärjel

on palijudele amadälamatÄle orasepõldudele ko

gunud rohkesti tvett, mis keftwama püsimise
korral oras tele hädaöhKAuks wõib saada. Hä
daoht suureneb weelgi. kui ilmad muututvad
Nilmaks. mille läbi Kilmetatv Mesi />rase juuri
tvigaskab. Mitmel pool on põllumehed häda.
öhu wältimiseks asunud lumewee ärajuhtimisele
orafepõldudelt.

Kuna tänatvune talw oli õige lumetvaene.

pole kõrgematel orasepõldudel uputust karta.
Nketsawedajate „stchker-mahker". Warangu

metskonna Oriku tvcch-tkonna metsatvaht J.
Dvoost leidis tihnikust üle 50 paberipuu «oti,
mis sinna heidetud metsamaterjali wedajate
poolt, tahtega neid hiljem ära wiia.
Ambla ühispank tegu-tseb edukalt. Waata
mata walitsewatele majanduslistÄe raskustele

AmÄa gõ-saschsd hsinwmaap on anaimilbus
feld, lkuna Wärulssme Madal KA aneib TewiaidM ülle
chuwÄ. Hemmnaade LWveest waba«Ata«mMs pam-

ka üldisele rahawähesuffeke, nmtaS Ambla ühiZ

Vt roa tfartMa fa RSmMla wcMabe mvolpvdaMtk

eelmise aastaga wvvreldes umbeS lv protf. wSr

<w»Ä allus Wbo> mõne aasta eest Amblia weeühm
gvle. Jõe BwelnduS- za SgweaÄuKbSölde Lawa toob

MlÄtamMs Atis Acholll mmmwÄcha, Kes mwlM lu
böwbse jõe pohjiii ststi. EelMNWst Taugsm-alle KM
« lMbwtd. pomvliM OalplbtmMe Mubüsell. Rüüd

on «M oma itaawÄMche titnt «st uuesti päowaVavrM ittwefotbu Praegu ollaHe wMhiIUU asma

j«M «poM MN-eiM Whsmache oe.stWde ja kalwade
wMn-iÄtmiGega 5a SvÄMSbe haMdmPega. Desde--.
ZVMM Mwell GoobMaGe KvodäM stvada JõgGoo,
Ambla ja „MÄrj«iM" stvdalde Ktmres eOstu-lewade
stiWemdus-- W paroMmsMde tarwis. Kuma Ambla
wssühing wsel amMKM MlMiltMNÄita, on VapDa-

Me haMMim efiailM vaAenidaiduid. SAUi on

wõimMk, st juba NeSbvesvall awZM WvemSmAvö
dega algust idehaHe. Kaisu ol«Ss sÄmaga nõhimo,
buma feÄe Wbi uMvs chuhat Wbaavi soist heimw
navad wabwWks 'MMse wMmuDest.

'JtotUsei kcoattikat.
Kuksema ivallas, Pahu as. elutsew Johan
nes Lass pidas passita hobust, mille ta Esna
wallast, Attaste as. elutfewalt Pärnalt ostis.
Esna wallas, Wiisst Ma teel rahurikkumise
pärast wöeti wastutusele Kuiwajõel eluts. Alfred

Keskel, Koordi Mas elutsew Martin Hein ia
Miisu asunduses elutsewad Jüri, Oskar ja
Aleksander Raudsikud. Wõhmuta wallas,
Liutsalu külas elutsew J. Uustadt wõeti was
tutusele salapiirituse warjamise pärast. Kuus
na asunduses, Kiwima lammutamisel sai JoHannes Martin pahemast jalast pigistada.
Mäo wallas, Nurmfi külas elutsewa Robert
Niinemägi hobune lasti hoowist lahti. N., kes
alul hobust warastatuks pidas, sai wiimase kü

Z»evossikuvbilt 5 ifrtt.

13 s««actiA»ft Allikul. Zteil püemü lõp
pesid Mikul samariiÄaste kursused. mille lõ.
petasid 13 Wut. Äldse õli chawõHaid 17.
Sbuja mehel «araslnti 5 Jormat ihMnn»
Aõasa Kaali 'talu omanikul Saatvanil wacas»
tati lheiuamuul: miis koormat heinu.
nädalal lkäis moes heinamaall ja siis oli Smrn
puutumata, kuid täesolewa nädala alul ms'sa minnes leidis ta» et küün paistab läbi
heiimd olid äru mi idud. Kohe satuti sälgede-te
ning k«S konstaabliga minnes, leidis Saa
wa« oma heinu Rõhu taluniku S. sa Vapita
asuniku SB. iuurest. W. suurest saadi katte ?a
asitöe udusena kuuisewits» . millega LKm suu
sulgemiseks latt oli kvnnttatud. Kahtlusalused
salgawad aga oma süüd. W. on ka tvavem
wargusbe eest karistatud.

f?7wmrmmfffWfVTfTTTT^l

Baide sportlaste fiiiasfätf
TLeile.
1. aprillil külaStawad Paide wöimlejad tü
rklasi. korraldades wõimlemispeo, mille PuhaS
sissetulek läheb Türi sportlise liikumise heakS
kohalikule spordiringile.

Paralleelselt peo ettewalmistuse tööde Vr
nxrl töötab spordiinstr. O. Topmann jälle Tllri
spordiringi wõimlemise gruppidega. Ääsitami
sel on praegu meesgrupis käigu- ja murdmaa
jooksu harjutused, jalgpalli- ja kergejõustiku
meestele wastawad stiiliharjutused ning „kmwa

maa ujumine". Naisgrupis on käsitamisel sa

muti „kuüvamaa ujumine", mitmesuguste alade

stiiliharjutused ja üldtvõimlemine. ühtlasi on
pisi-tasa käimas „om« jõudude" wõimleukispeo
eeltöö, et siis hiljem, oma korda, paidelafi kü
lastada ja ka Türil esineda. WõimlemiSgrupKideS on praegu iwiswõimlejaid 23 ümber ja
meeswõimlejaid 13 ümber, kes korralikult tööst
osa tvõtarvad. Wõimlemise kõrtval saatvad ka
turilased warsti pallimänge harrastada kesk
kooli saalis, kuna saali aknast» ja lampe tvaS
tawate wöredega kaetakse mmckouna instruktori

algatusel. Nii wöst» ka warStt Türi ja Paide
Rimade käsipalli RmmwSistluS küsimuse alla
tulla.

pank läinud, oma 8.. tegewusaaStal edukat te
getvust. Üldine läbKäik aasta jooksul wähones
va. ulatudes läinud aastal 2.415J284,28 kroo
nile. Ärifeis 31. dets. oli 357.178. Tulude
kulude arwe on tasakaalustatud 22.781,81 kr.
peale (1981. a. 20.602,82) ja näitab ülejää
ki 1.500,42 kr. KäeSoletva aasta eetarwe on
koostatud 18.000 kr. suuruses, selle juures o«
ette nähtud ka waikene kärpimine palkade ösaS.

Laenude üldsumma on wähenenud 154.990 kr

(1031. a. 197.293,7 kr.), hoiuisummad 165.87 L

kr. (IK3I. a. 184.522,5), selle wastu on aga
tõusnud osa- ja muude kapitalide summa 28.015

br. 31.631,6 kr. Liigete anw M aasta lõpul

902.

Tartu ÄiõpilaÄtouna Segakoor esineb hom.
me Tapal, «ühisgümnasimni saalis kontser
diga.

Kilde lZilmsist. Waikne <ja wagune on
Silmtsi seltskonnaelu, unine nagu «kärbes fei*
nalpraos. Tegutseb tasapisi aimult muusiika
kkoor, haojutades keelpillidega. Kuüoatise
ühing pidas hiljuti peakoosolekut, walis uue
juhatuse. Tuletõrje o« peameheta, on waid
kohusetäitja kandidaat. J. talu karjalauda
KatusÄt atjatvad waresed alla pea Kõik jsiüftffdst

paranduse: ovtawad nagu Mõne «punase" hm
ge. sest hiljuti surid seal lehm, siga ja tvafikas.

Türi
te«ew«seft.
Wöeti piima wastu kesk meiereis ja nel
jas koorejaamas 1932. a. jooksul 2.796.22 b
kg. Keskmiselt piima raswaprots. 3,53^.
Äkkest walmistati wõid 119.952 kg. ühe
kg. wõi walmistamiseks tarwitati 36,08
raswaühikut. Piimasaaduste müügist saa
di aastaS 151.775,24 kr Ühe kg. wSi müü
gist saadi 1.13 kr. PLimawojatele makStt
piima kg. 4.34 senti, ehk raswaühikust 1.23.
Tegelikud kulud piima kg. ümbertöötamisel
olid 9,96 senti. WõlakustutuS kapitaliks ja
ülejääk 3.367,86 kr. Ühingu omakapitalid
on kaswanud aasta jooksul moo
dustawad warandusest 31,8 £ ja äriseisust
0»,7%.
1933. a. eelarwe järele arwestati töSs
-I:tTe kuludeks piima kg. 9,35 senti, ühingu
juhatuses olid: J. Tirmaun, F. Bach, U,
J. RiiS ja A. Hansen.

ii
Ariseis 31. detsembril 1932. a.
AKTIVA PASSIVA

las kätte.

Kiri toimetusele.
„Järtoa Teatajas" nr. 28 1932. a. peal
kirja all tegutsewad Ambla
ja Tapa ümbruses" ei wasta.tõele. Selle
pärast teen Ambla Ernsti wennaste kogu
duse nimel teatawaks, kuidas asi on. Siin
ei olnud tegemist mitte mingisuguste lahk
usulistega, waid otse Ernsti wennaste to
guduse tegelastega, kellel oma Palwemaja
üle 199 aasta ja registreeritud põhikiri. Et
iga aasta wastlapäewal Peetakse Ambla pal
wemajas suuremat aasta koosolekut, millest
osa wõttis ka ülemaaline wanem hra Lei
torf, siis oli «lmisel õhtul Jootma külas
ja wastlapäewa õhtul Kuru külas weel sa
ma koguduse wanema Poolt kaks palwetundi.
Kõik need koosolekud saadeti mõõda laulu
ja Palwega, peale selle oli weel Ambla
Paltvemajas kümne kihelkonna wennaste
koguduse jutlustajaid. Ei olnud seal mai
seid ega taewalikke lõbustusi, millised kokku
ei kõlba, ega ka Pühaõhtusöõmaaega, waid
harilik õhtueine.
Ambla wennaste koguduse nimel J. K.

..ÄvHui" ju „&iwu
< * "2^?*,
puhkusele". RahuWhtunÄ määras ..SdoSsnle
7o?s tuub sa 4õõ kr.» L?Äi>le sa ta Nõiale kmu
walegi 1 kuu. Nad on mõlemad lforigi tmiHa
waesed. Tegcd miin a müügiga äri. CdbwttMM
oli vahuldaw. Liidrilt teengi õ«» sut. j« Pa-

Kassa ja hoiusum.
18.826.24
teistes pank.
2.000
Osatähed teist, asut
Laenud
119.296.78
Vallasvara
1.291.53
Muud aktivad
1.540.34

Osamaksud
Kapitalid
Hoiusummad
Korrespondendid
Muud passivad
1932. &. puhaskasu

142 954.89

DEBET

7LIO
8.514.
83.027.41
40.977.
2.668126

558L2
142.954L9

Liikmete kohustused 72100.
1932. a. kulude Ja tulude arve.
KBHMT

Juhatus.

Paide nööri lehas

Kaks keskmise käärulist noort,
saledat tagasihoidliku iseloo--

maga peretütart, hingelise süb

palli abinõud praegu puuduvad ja mängijatel see

vahetab ja valmistab kõie- ja ohjanõõri linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kiuga

ra leidmiseks õnnekombel
tutvuksid
keskealiste, viisakate |a edasi

heli kell 18.30. Pealtvaatamine on võimaldatud
kõigile ihuwilistele väikese tasu eest. Wöistlused

saiii HM (mMoa

•lal# taiselt sahturad. Kirjad

Mäng veel liiga võõras. Wõistluste algus täp

püüdlike naanoormeestega, kes

ei ole ainult Paides, waid tervel Järvamaal esi

mesed, milledest nii suurel hulgal mees- ja nais

fondi osa võtavad. Üldse on 14 mees- ja nais
lfonda S 9 võistlcjagu. Woisttusi peetase 2 mii
nuse süsteemis. Tähendab mees- või naiskond,

kellel 'kaiks kaotust, langeb võistlusest välja.

WõiMuS kestub pühadeni ja ette on nähtud 6—-7
võistluspäeva. Wõistlusi peetakse kolmes klassis.
klassi kuuluüxü» s.-s. «Järtvapoegade" 1. ja 2.
«rlNg üh isgümnaastumi 1. ja 2. meeskonnad. B
istaSfi kuuluvad s.-s. ..Järwapvegade" 3. msk., s.-is.
härrade msk., tööstuskool, ühis
gümnaasiumi 3. msk. ja Saksa keskkooli 1. mees
fond.
Naiste Plassis võtavad osa s.-s. „Mvvaipoega

de" 1. ja 2. naislfonnad. ühisgümnaasiumi 1. ja
2. naiskonnad sa Salksa keskkooli 1. naiskond. Iga

Kassi võitja omandab Paide linna meistri nime.
23. märtsil kohtavad: 1. Järwaip. 3. töös
tusooli msk. 2. Ühisgmnn. 2. msk. saksa keskk.

msk. 3. ühisgümn. 3. saksa keskk. msk. 4.
Färvapoegade 1. ühisgümn. 1, msk.

ühisgümnaasiumi õpilased võistlesid.
19. skp. pidasid ühisgülwnaasiumi 1. ja 2. kä

sipalli meeskonnad omavahelise võistluse eel
võistlusena linna meistrivõistlustele. Wõitis
4. meeskond, napilt teise meeskonna 2:9.
ühisgümnaasiumi mees- ja naiskondadel on

häid väljavaateid Daide linna võrkpalli meist

«r tuleiküks

A.-S. .ühiselu" AMx Tallinnas,

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

isiku* Ja etalookürjeldasega saa

ta: Vahast* ag. Mai Meis ja
Alma Haiiiirflg
Seinapalu „A.rusa hiid, süü

d&vaid haljasjüe

aasaheinu
Paides, Türil, Järva-Jaanis ja mujal "—nn
müügile kodumaa

müüa 40 senti pand.

Räägu tee.
Nõudke kauplustest tasuta Räägu Kerveli tee
proovipakikesi.
Räägu teetööstus -Räägu.

Dl. 1. Tiklig

j TttrU
j Viljandi uul. 8-a krt, 3
G. Potmanni kaupluses
Vastuvõtmine kella 9-11 h
4 lüpsilehma ja 2 tööho müüakse „Jörva Tea
taja*' üksiknumbreid,
bust. Küsida Koigi vallas. võetakse vastu tellimisi ja 4-5 p. I
Koigi asunduses, Kuulberg* ja kuulutusi.
Müüa

Koerus

