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Vaibes, lanpäetoof 25. mörtfil 1933. a.

Läti uus walitsus ametis.

Tänawused maasaajad.

tndiselt cahmusliku koalitsiooni alasel. Jkamimsttiks 3btodnieks.

Põllutööminister määras maad 146 sõdurile ia 101 moi
satõõlifele. 33 krunti auti eriliselt suurte perekonda,
dean isikutele. Waldade määrata käi 80 krunti.

lOälismimstciks Saluais. JCciis kestis seitse nädalat.
Riia, 23. märtsil. Läti walitsuskriis, mis kestis ligi seitse nädalat, lahendati
eile Blodniekfi kabineti moodnStamisegi.
Uue walitsuse koosseis on järgmine: peaminister Blodnieks (asunik),
wälisminister Saluais (edumeelne), rahaminister Annus (majaomanike
esindaja), siseminister MilbergS (assunik), haridusminister Kehninsch
(demokraatlik tsentrum), kaitseminister kindral Ba kodis (põllumeeste liit), teedeMinister Jwd uls (kristlik letgallave), hoolekandemiuister RnVuls (Let
gallia edumeelne), kohtuminister A. OfolS (kristlik tõõblokk), põllutöömiuister
GuldiS (põllumeeste lnt).

kSwendaba suhteid naaberriikidega ja püiiab
saawutada Vatti liidu toimetulekut.
Walitsusele awaldati lihtsa iilemiuekutvor
meliga usaldust, nimelt 4S häälega 32 wastu
kusjuures 8 HMt jiieti andmata.
Uned ministrid.
Uue waiitsuse liikmetest oith senises walit
fufeS samadet kohtadel kindral Balodis. Keh
ninfh, RubulS ja Gulbis.
Uus peaminister Blodnieks on asunike
erakonna asutaja. Ta oli asutama togu liige.
1925. aastast peale on ta seimi liige.

Riia, 23. märtsil. Uus walitsus esines
eile õhtul seimile. PeamwiSter kan
dis ette walttfnfe deAaratfioeni. Selles dekla
ratfieeniS seletatakse, et keernlised ja ebaselged

välispoliitika probleemid, mitmesugused osalt
rahvnSdemokraatlMn riigikorda ähvardavad
voolud ja iseäranis rasked majandusküsimused

seavad nne valitsuse raSkeSti lahendatavate
ülesannete ette. RäeSolev eelarveaasta, hooli
mata senise valitsuse jõupingutustest, lõpeb tun

duwa puudujäägiga, mis vähendab paratama
tutt riigi jnba niigi väikseid reserve. U«S sei
vile esitatud eelarve 1933/34. rahanduSaaSta
kohta ei ole reaalne. WSliSkaubaudufe bilanss
ja maksubilansS on tugevasti passiivsed. WSl
jaweo väljavaated lähevad Ma halvemaks.
WalitsuS on täiesti teadlik selles, et Läti rahva
enamus on väga raKeS seisukorras. Polluma
jandnSsaapuSte hinnad suuremalt osalt on lan-

Senud allapoole omakulufid. Tarvitamise väHenemise ja väljaveo kidnnemife tagajärjel ei
' leita isegi ennekuulmatult madalate hindade
&ureS
kaupadeleLaevandus
enam ostjaid.
Paljud vabri
d on seiSmaS.
ja kaubanduse
lä
bikätt on tugevasti tasast läinud. Tööpuudus
on aga järjest kaSvannd. Rüüd tuleb viivita
mata energiliselt hoolt kanda selle eest, et frSs
ei läheks enam teravamaks.

ESmajooneS nn» valitsus püüab saavutada
maksubilaust tasakaalu. Sel otstarbel tuleb

kõigi abinõudega edendada väljavedu ja tasa
kaaluStada sissevedu väljaveoga. Läti peab
täiesti sulgema oma piirid põllumajandnSsaa

duste sisseveole. Edasi on valitsuse ülesandeks
kooskõlastada riigi kulud tegelike tuludega. Sel
otstarbel tuleb kustutada kõik ebaproduktiivsed
väljaminekud, tuleb loobuda igasugustest uutest
ettevõtetest ja ostudest, mis ei ole mitte hädaMajalised, tuleb seisma panna riiklikud toetused
mitmesugusteks eraotStarwetekS, ilma et seejuu
reS unustataks riiklike väljaminekute elustavat

. Viimati ta oli seimi sek
retarits. Teda peetakse tubliks majandustööd
laseks.

WSlisMiuistee Salnais oli Reievowitsi
ajal wäiisuünistri abiks. Ta on Skujenieksi la

hemaid kaaStöÄisi edumeelsete erakonnas. Wii
maStel aastatel ta on olnud statistikawalitsuse

abwirektorikS. Ta on korduwalt Liiti dslegat
fiooni liikmena osa wõtnnd rahwuswaHelistest
liibieääkimistest, ka Eestiga.

UnS kohtuminister A. Osols oli omal ajal
sõjaministriks. Ta kunlnb kristlikku tSSblokkj,
mõju kogu majanduselule. Põllumajanduse kuna tema mend, endine saadik MoskwaS, on
kaitseks tuleb riiklikke juurdemakse jatkata demokraatliku tsentrumi liige. Uus teedemmis
ka pärast 1. juulit, neid pe«b aga vähendama ter Jwbuls on seni olnud ministri abi koh
reaalse mõõduni.
tadel mitmesugustes ministeeriumides. Sise
Walitsus tahab teha kõik. mis võimalik, et minister Milbergs mängib juhttwat osa
asunike erakonnas. Ta on iseäranis populaar
tasandada ebaloomulist vahet tööstussaaduste
kaitseliidu ringkondades. RabaminiSter An
ja põllumajandussaaduste hindade vahel, ilma ne
juhatas ka kord warem seda ministeeriu
et seejuures puudutataks tervet eraalgatust. * n«S
mi. Wi imas et ajal ta oli hüpeteekpauga üheks
Riikliku majauduSplaani koostamisel vähemalt direktoriks.
kolmeks aastaks tuleb ette uäha üldkafulikke
Riia, 23. märtsil. Läbirääkimiste koh
avalikke töid. WalitsuS tahab hoott kanda
maksude õiglase jaotamise eest. ühenduses sel
ta, mis käisid walitsusloomise eel, lehed
lega tuleb käsitleda ka valusat ametnikepalkad?
toatawad, et Läti kodanlike rühmade ühisel
küsimust. Ametnikepalkade vähendamine võib
sündida ainult kõige suurema tarviduse korral, nõupidamisel olewat kokku lepitud, et amet
kui kõik teised abinõud eelarve tasakaalustami
nike palkade kärpimine ei tohi tõusta üle
seks on ära kasutatud.
Välispoliitika kohta peaminister Wodnieks 15 protsendi ja et samal määral tuleb Ma
seletas ainult niipalju, et uuS valitsus tahab hendada ka põllumajanduslikke juuremakse.

• Õnnetu Veate!õit TaMnnns/ Ameeetka uMitsal
Kesknädala õhtul kella 8.45 ajal suri Möödapääsemata, sest autot ei saanud jnht
Tallinna keskhaigemajas Johannes Mihkli nii äkki peatada.
p. Janig, 61 a. wana, kelle elukoht oli
J. Janigil oli pealuu murre ja ajude
Giiwersi uul. nr. 8, krt. 2. Paar tundi wa migaStus. Ka rinnakorv sisse murtud.
rem oli ta W.-Ameerika ja S.-Ameerika
Auto omanikuks on Rudolf Patts (eluk.
uul. nurgal jäänud sõiduauto A—39 alla S.-Juhkentali 49).
ja saanud peast ja rinnust raskesti wigas
Õnnetuse ajal olid mõlemad auto
taba.
juht
kui ka kärumees täiesti kaines olekus.
J. Janig oli elukutselt kärumeeS; ta
Samal päewal kella 5.40 ajal juhbus
liikus oma käruga mõõda uulitsat, kui auto
tagant järele sõitis. Autojuht Jüri W u us koWuipõrge S.-Pärrm mamvbve ja Weersnm
«a n tahtnud autoga kärumehest mööda uul. nu-vgal sõwuauw A—1097 ja Arnold
sõita, kuid kärumeeS keeranud äkki enese Tihase hobusesõitmki waheil. Waißer
ühes käruga otse auto ette. Katastroof oli sai kergelt wigaÄdada, muud häda polnud.
Tselluloos
talwekuudel tähtsamaks wäljaweokaubaks.

£spulik ko&kuuHxte weetmad kohta.

Kahe esimese kuu väliskaubandus on
tänawu lõppenud 229 tuhande kroonise sisse
weo ülekaaluga. Mullu samadel kuudel oli
sisseveo ülekaal 369 tuhat krooni.
Veebruari sisseweo statistikas on märki
mistväärt teravilja sisseweo täieline puudu
mine, kuna mullu samal kuu ltoodi sisse tvilja
jahu 62 tuhande krooni wäärtuses. Suhltru ja
puuvilla sissevedu näitab wäikest taaafimme
rut. Hoopis kahanenud on willase riwe sisseVedi» (600 krooni), mis mullu weerbuaris tegi
välja 31.000 krooni. Suurene nud on
kiwisöe ja koksi sissevedu 25 tuh. kuwnilt 67
tiihandele kroonile. Wäetisainete sissevedu on
tänawu weebruaris tõusnud 20 tuhandele
kroonile mulluse 4 tuhande krooni wastu.
Wäljaweokaupade nimestikus näi
tab vähenemist WSi ja kartuli eksport. WSist
saadi weebruaris 281 tuh. krooni mulluse 810
tuh. kroom wastu ja kartulitest 3 tuh. krooni
mulluse 69 tuh. krooni wastu Lihasaaduste
ekspordist saadi valuutat 168 tuhat krooni
mulluse 86 tuh. krooni vastu, seega tänavu
ligi kaks focba enam. ToornaHkade wälawedu
oli veebruaris 38 tuh. krooni, kuna mullu
puudus täiesti. Linaeksport andis weebruaris
178 tuh. krooni mulluse 240 tuh. krooni wastu.
Tööstussaaduste hulgas on tagasiminek kõi-

Sil
aladel,
kuijärgi
arwestada
wäärtusewäljawe
järele,
lauba
hulga
on aga tselluloosi
du suurenenud. Kohutalva wöihinna langemise tagajärjel on tselluloos jõudnud meie

wäljweokaupade hulgas tähtsuse poolest esime.

sele kohale, kus waremalt oli wõi. Tänawu
kahe kuu jooksul on olnud tselluloosi wäljawe
du 892 tuhat krooni ja wõi wäljawedu ainult
Kl5 tuhat krooni. Mullu oli samal ajal tsel
luloosi eksport 1.1 milj. krooni ja wSieksport
1.5 milj. krooni. Teine tähtsam tööstustoode
m, wineer, mida weeti tpälja weebruariS 123
K,bande krooni iväärtuses mulluse 279 tuh.
Iv.»otti wastu. Wineeri eksport on
Titaur kui kaks korda. Puuwillast riiet weeti
Wälja 17 tuh. krooni tvaärtuseS mulluse weeb»
«iari 267 tuh. krooni wastu.
Sa-ösamaaga kaubawahetus oli weebruaris
meie kahjuks suuresti paMwne. Wäljäwedu
sinna oli ainmt 276 tuh. krooni, kuna sissewe-

Neil päewil põllutööministeerium lõpe
tas tänawu kewadise maa määramise ees
õigustatud maasaajatele ja mõisade endistele
töölistele. Samuti ou lõplikult selgunud
ka uudismaadele määratud ja lähemal ajal
weel määramisele tulewate kruntide arw
maakorralduse komisjoni ja asundnskomis
joni kaudu.
Põllutõõministeeriumile oli esitatud «le
6000 maasaamise palwe, neist 598 eesõigus
katud sõdurite palwet ja 527 mõisatöõliste
maa soowi.
Wabu krunte miueraal-maadel on täna
wu põllutöõministeeriumi käsutuses MK.
Sellest arwust määras põllutõömiuister
kindlaks maasaajate kandidaate 289 isikut.
Rende seas said maad 146 eesõigustatud sõ
durit ja 191 end. mõisatöölist. 33 krunti
anti eriliselt suurte Perekondadega maawa
jajatele ajutiseks kasutamiseks. Peale selle
jättis põllutõömiuister waldadele määrami
seks 86 kruuti.
Samuti on põllutõömiuister maakorral
duse komisjonide kaudu esitanud maasoowi
jäid uudismaade ja kalurite kruntidele kiu
uitanud 397 ja lähemal ajal tuleb uudis
maadele kinnitamiseks weel 177 maasoowi
jat. AsuuduskomiSjoui kaudu on kohtadele

du sealt 499 tuh. krooni. Inglismaale veda
stme välja weebruaris 660 tuh. krooni wäär
iuseS ja ostsime sealt 313 tuh. krooni eest.
Prantsusmaale oti väljavedu 381 tuh. krooni
maa oli Veebruari waljaiveoS tähtsuselt teisel
ja siSisewedu sealt 66 tuh. krooni. Prantsus
«h«. mis sestVeS «reie kaubavahetuses harul
dane nähe. Ameerika ühendriikidesse wedasi
me wälja 57 tuhande krooni väärtuse? ja
sealt sissevedu oli 120 tuhat krooni. Seega
püsid ikka suur passiivsus meie kaubavahetu
ses Ameerikaga.

lüätistacqudet lina nõud:
mitte elate.
Wälisturgudol puudub lina nõudmises ela
tvus, kuid hoolimata sellest püsib hindades tu
gew etndents. Nahtawasti ei ole ka pakkuja
tel suuri linatagawarosid. W ilmastes tekstiil
turu ülewaadetes awaldatakse arwamist, et
maailmaturgudel riide- ja toorkiudude hinda,
des ka puuwilla- ja linahindades lähemad kuud
tvöitvad wua ainult tväikseid muutusi.
Siseturul maksid kokkuostjad talupidajaile
linadest: Petseri- ja Wõrumaal 95—100 kr.
Ristna kaalust. Tartu-, Walga-, Witjandi- ja
Järwamaal 80—85 kr. Ristna kaalust ja Päc
nn ning Läänemaal 70—75 krooni kaalust rist
na sordi alusel.
nurm- nrjaj ojuuJüLJUüüüümüUüü^

Wõi wäljaweo korral
damise kawa walitsuses.

Jõhwi alew saab raud

lutannd fiis ajalehes, et otsib endale rätsepatoökoja

teejaama.

ka! uul. nr. 43 pidanud rätsepatöökoda, kuid
maksujõuetuks jäämise tõttu oli sunnitud äri

tuleb.

Sarnane jaama asetus on wäga suureks
tülinaks ümbruskonnale. Eesti ajal on
nüüd awatud rongide peatuspunkt Jõhwi
alewi kohal, kuid kraami saatmise wõi saa
mise korral tuleb ikka päris jaama minna
ja igakord oma 8 kilomeetrit ilmaaegu ära
sõita.

Et asjasse parandust tuna. on nüüd
wab. walitsus ohustanud Jõhwi alewi koh
ta uue jaama ehitada, kus ka. kaubavahetust
saaks toimetada. Selleks ehitatakse juba
tänawu wajalik lisaroobastik rongide wahe
tamiseks ja kaubaplatworm. See töö läheb
maksma umbes 4,5 miljonit senti ja teos
tatakse hädaabitööde korras. Edaspidi ehi.
tatakse teised wrwilikud jaamahooned.
Uue roobastiku ehitamisel saab kewa«
del hulk Jõhwi elanikke tööd.
Tähtsama küsimusena arutati teedekapltali
jaatamise asja. Summade jaotamisel wõeti
seni aluseks rahwaarwu. teede pMust ja riigi-

Metsamaade alasid; käesolewal aastal otsustati
jaotuse alustena lisada weel kruusa aukude kau

aust ja sildade ja truupide Pikkust igas maa
konnas. Tulemas aastal wõetakfe arwesse ka

Wabariigi walitsuse erakordsel koosale
kul neljapäewal kel 1. päewal tuli kaalumi
sele põllutööministri kama Inglise turu sisse
töötamiseks meie wõile. Walitsus kiitis ka

weel liikumise tihedust ja teede koormatust.

ma heaks.

Washington, 22. märtsil. President
Roosvwelt kirjutas alla seadusele, millega le
galjseeritakse 3,2-protseudilise õlle ja samas»,
guse alkoholisisaldusega marjawnnade müük.
13 osariigis see seadus astub jõusse 7. aprU
lil. 24 osariigis seaduseelnõu joowastwwate
jookkde müügi kohta au weel lõplikult wastu
wõtmata. 11 osariigis el ole ses asjas üldse
miugtt otsust tehtud. Alkoholi täielik kaotanu
ne o« weet lõPlWutt otsustamata kongressi

Wõi wäljaweo lubade andmine teostub
järgmisel walitsuse koosolekul.
Teedekapital kahanenud
Jaotamise aluseid laiendati.
Teedeministeeriumis oli kesknädalal maa

walitsuste teedeosakondade tegelaste nõupidami

ne, mida juhatas ms. Perna

Rahakaotus wiis kaine noormehe roopast wälja Karis
tuseks wiis aastat wanairoodu.
Neljapäeval «ratas rahukogu ead. Tallinna 5. jaaskaaaa potttstiforfcrifa
Endel Riisk; süüaÄu. Teda süüdistati ärritatud meeleolus Pikal uulttsal nr. 43 astua« A«b
ilustöõkoja pidaja 45-aastase Helene Heibergi tapmises. Riist ise oli tapeta äriosanikuks.

4. detsembril l. a. kella 3 ajal paewal ilmu?
Tallinna kriminaalpolitseisse Endel Riist. Ta

Omal ajal on JZhwi randteejaa-m ehita
tud praegusest Jõhwi alewi st neli kiwm eet
rit eemale, sohu ja rappa. See olewat
sündinud" kohaliku mõisniku soowil, kes pole
tahtnud, et jaam tema elukoha lähedusesse

Teedekapitali summa »» tngewalt tänawu
wäheneiuid ja »» umbes Poote wäiksem, kui
seadusei> ettenähtud.

Arutati weel teede klassifitseerimise küsi

must, k«id siin ei tehtud lõpulikku otsust.

määratud 91 maasaajat ja lähemal ajal käes.
olewal aastal määratakse meel kruntidele
125 maasooMijat. Seega nagu selgunud, on
tänawu maasaajaid rahuldatud 679. Lä
hemal ajal rahuldatakse Meel 392 maasoomi
asuuduskomisjoni ja maakorralduse komis
jonide kaudu.
MSisatöölistest said maad Tartumaal
22, Wlljandimaal 24 ja Läänemaal 22 pere
konda, teistes maakondades mähemal armul.
Eesõigustatud sõduritest oli palmeid esi
tatud tasuta maasaajatelt 5, Mab. risti ja
40 prots. tööjõu kaotajatelt 2, mab. risti
kawaleeridelt 109, inwaliididelt 40 prots.
tööjõu kaotusega 36, langenud fldurite pere
kondadelt 64, inwaliididelt alla 40 prots.
tööjõu kaotusega 2 ning wabatahtlitkudelt
end. sõduritelt 381, feega nagu eelpool tä
hendatud 598 eesõigustatud sõdurilt.
Tasuta maasaajaid rahuldati ministri
määramisel 5 seega täies ulatuses, sa
muti ka Mab. risti kawal. ja iuwaliidsusega
üle 40 prots. 2 isikut, Mah. risti kawal.
said maad 56, iuwaliidsusega 40 prots. 7,
langenud sõdurite perekondi 13, inwaliidsu
sega alla 40 prots. 1 ja wabatahtlikest sõ
duritest said maad 45 isikut.

Kordnik tappid äriosaniku.

~ i&I cwtikoqus.
Abiiuhataia Pandi raudu.
Kolmapäewane Elwa alewiwolikogu
koosolek kujunes ennenägematult mürgli
rikkaks. Koosolekule ilmus joobnud olekus
Volikogu abijuhataja O. Wahlberg, kes
hakkas korda koosolekul rikkuma. Lõpuks
sattus W. nii hoogu, et tuli kutsuda taltsu
tamiseks politsei kohale. Kui W-d taheti
arestikambri toimetada, hakkas ta täie
jõuga wastu, nii et mitu meest ei saanud te
mast jagu. Alles siis kui mehel käed raudu
pandi, suudeti ta arestikambri paigutada.
Samal koosolekul sattusid ägedasse sõ
nawahetusse wolinik Parweots ja alewi
wanema abi Raudsepp. Parweots palus
arsti kohale kutsuda, et selgitada, kas abi
alemimanem on joobnud. Jaoskonnaarst il
muski alewiwalitsusse. Hilisõhtul katkes
tati Z tundi kestnud koosolek, kus ainult
mõned tühised punktid fundett läbi arutada.

WSi on lanaenud wäärtuselt teisele kohale.

742.000 krooni.

maasoowifat.

Mürgel

Auto surmas kärumehe.

Wäliskaubanduse kohta veebruaris valmis
lõpulik kÄkuwöte kesknädalal. Andmestikust
selgub, et väljavedu weebruaris oli 2.039.600
krooni ja sissevedu 1.698.800 krooni. Seega
on wähaweo ülekaal 390.800 krooni. Möödu
nud aaSta veebruaris oli wAjawoo ülekaal

uidse toodetakse cahuldada 960

24-aastane kaebealune on kohtus täiest! murtud. Valab kogu aeg pisaraid ja suudab maeum mi
dagj wastota eesistuja küsimustele.

Zdchnkogu mõistis Endel RttM viieks aastaks vangiroobu. Tapetu ls-aasto

sele tütrele mõisteti mälja 30 krooni kuus knni täisealiseks saamiseni.

Süüdistusakti järele on asja käik järgmine:

awaldas, et lühikese aja eest surmanud Pikal uul.

ratsema, öeldes, et Riiskil tulevad köit mõlad
tasuda. Olles juba warem ärritatud, kaotanud
Riisk endavalitsuse ja tulistanud taskust wõetud

nr. 43, krt. 4 elawa Helene Heibergi rewolwrist
lastud kuuliga. SamaS andis Riisk nälja tapa

rewolwriga.
Tapmise eest kohtu alla antud Riist ei salanud
oma tegu. Laskmise eelse silmapilgu kohta ta se

antud politseiteenistuses.

endatapmise eesmärgiga, kuid kuidagi tulistanud

Kohapeal toimitud ülevaatusel leiti Pikal uul.
nr. 43, krt. 4 magamistoast Helene Heiberg sur

teoga läbi, langedes selle järele süüpingile jõuetult

riista, 7,65 kal. brauningu, mis temale oli wälja

nult. Laip lebas põrandal, käed ristis. Kuuli
haaw leidus paremal oimul. Arstlikul ülewaa

tusel selgus, et kuul oli lastud õige lähedalt, um«
bes poole meetri kauguselt.
Sündmuse kohta seletas Riisk, et Heibergiga
tutwunud ta 1932. a. augustikuul. Heiberg kuu

awamiseks osanikku. Heiberg oli waremaltki Pi
sulgema.

Heiberg oskas noorele maapoisile tulemast äri
kujutada wäga roosilistes wävwidcs. Riisk laenas

letab pisarsilmil, et rewolwri wõtnud ta wälja

Heibergi. Riisk ütleb, et tema elu on selle süü
kottu.

Tunnistajad Anette Lepasaar, Alma
To o m s ja Gretchen tz olm Vendasid, et Riisk
oli paigutanud ärisse 1000 krooni. Rahaliste

vahekordade tõttu olnnd Heibergi ja RiiSki viche!
tihti pahandusi. Äriraamatutesse olnud stsselan
tud ainult wäljaminekud, sissetulekute leheküljed

olnud täiesti tühjad. Tapmisel pealtnägijaid ei

olnud.

Prokurör Ol u p süüdistuskõnes ütleb, et

Riiski ei süüdistata ettekavatsetud kuritöös, kuid
ärritatud meeleolus tapmine on küllaldaselt tõe»-

tatud. Kaebealuse seletus, et ta relva haaras

Heibergile äri käimapanekuks 1000 krooni. Äri
awati uuesti Riiski nimel, kusjuures tegelikuks
tõõfuhatajaks jäi Heiberg. WHmane võttis ka

enesetapmise eesmärgil, ei ole kuidagi usutav.

Warsti märkas Riist, et Heiberg tema eest
töökoja sissetulekuid varjab. Selle tõttu olnud
tal Heibergiga kokkupõrkeid. Omavaheliste rii

Prokurör nõudis RiiSkike karistuseks 5 a, sunni

tööde eest raha wastu.

dude tihenedes öelnud Heiberg kord Riiskile, et
ta oma rahast sootuks ilma jääb. Heiberg jätnud
ka tööliste palgad maksmata. Detsembri kuuks
kaswanud töölistele wõlgnew summa 1560 kroo

uini. Töölised nõudnud Riiskilt oma palga ta
sumist.

4. 'detsembri lõuna paiku ilmus Riist Heiberai
korterisse, et rahaliste asjade üle põhjalikult läbi
rääkida. Heibergi pole olnud kodus. Wähe aega

On selge, et Riiskile rahalistes asjades tehti
ülekohut, luid meie ei ela lusagll Metsikus Lää
nes, kus tfiwiilvahekordi lahendatakse reuwlwriga.
tööd.

Tsiwiilnõudja volinik adv. K. Wellner palus

kaebealuselt ülalpidamise raha ja matusekulud
wälja mõista.

Kaitsja adw. Th. Rõuk tähendas, et tema

ülesanne on lõiaiti raske, luti» üksikud asjaolud
lubawad siiski Riiski süüd pehmendada. Riisk on
on pärit Wklsandimaalt, Kõo wallasi, kns elawad
omapäraste waadetega inimesed. Ta müüs talu,
et saadud rahaga midagi ette mötta, kuid sattus

ootanud, tuli Heiberg. Ta oli auwga käinud

ebaausa inilnese lüüsi. Siiski peab ustuma, et
mitte laotatud taha, luid äriosaniku halb suhtu

miks teda pühapaewal tülitatawat. Kui Riist

sutada. Umbes tunniajalise nõupidamise järgi

Piiritusewabrikuis lõpeb

enam kartuleid. Üle normi valmistamise
Puhul on kartM ostmine kokkuleppehinnaga.
Maksetakse 120 kmn 140 senti kwintaalist.
Täpsed andmed Ae normi valmistatava
piixituse hulga kohta puuduvad, kuid kartuli
ühisuste liidu ringkondades arvatakse, et
umbes 1 miljon liitrit koguneb tänavu üle
normipiiritust. See kaup läheb kõik taga
waraladudesse, kuna wäljaweowõimalused
praegu puuduvad.

ballikleidis pildistaja luures.
Riiski eest leides hakanud Heiberg kärkima,
rahade kohta aru pärinud, hakanud Heiberg ma-

hooaeg.
Pooled wabrikud seisawad juba.
Riigi normipiirituse walmistamine on
enamuses piiritnsewabrikuis juba lõppenud.
Pooleli on töö tveel mõnes põllutöökooli
wabrikns, kellele oli määratud suurem
norm. Üldse piiriwsewabrikud
riigi tellimisel Länawusel hooajal ümmar
guselt 3 miljonit liitrit piiritpst. Kartu
lite eest makseti normipnrituse walmista
misel 11 senti tärklise kilogrammilt. Km
arwestada, et möödunud aasta kartul oli
wõrdlemisi tärkliserikas, siis said Põllume
hed piiriwsewabrikuist umbes 2 krooni kar
tuli kwintoalist.
Normipiiritule walmistamise lõppedes
on umbes pooled piiritusevabrikud juba
Mnud seisma. Peale normipnrituse wal
mistawad kartulirikkamate raioonide piiri
tusewabrikud weel ülenormipiirituft. See
töö käib peamiselt Wiru- ja Wõrumaal, kus

mine oli selle kurbmängu põhjuseks.
Wiimast sõna nuttew kaebealune ei [uuda ka
kuulutas kohus eeltoodud otsuse.

Wabaõhu raamatukogud.
Rooma awalÄes aedades ja ka mõnel plat
fil awati hiljuti katseks »wabaõhu raa»natu!o
gud."

Reed on raamatutega warustatud kioskid,

kust antakse soowijatele maksuta luqemiswaro.

Kuid raamatut wõtteS peab istik maksma wäi
kese tagatise, mille hÄjem saab kätte.

See uuendus on kiiresti leidnut' publiku
poolehoidu. Paakidesse tulnud lugejad nõua
wad enamasti ikerget kirjandust, seMusromaa

ne, reisulirjeldusi ja tähtsate isAube elulugusid.
Esimesed wabaõhu raamatutoyud on affuta.
tud riigi rahaga ja neisse ostetakse ivacd itaa-lia autorite teoseid.
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Wõiturul walitseb surutis.

Kildkondlik wastuseis

Saksamaa wSistSlewedu wähenenud S 4 Prots. wSrra.
põllumeeste wõlgade korraldamise seadusele.
Teatuid rhigftmbate Mastutoõtamwe kergesti anti, Maid seda isegi nagu meelitati sul 56 talundit oksjoni teel müüdud, nende
põllumajanduse evamölgade korvaldantise laenama. Siin Pole kahtlust, ot nii mit hülgas aga kuul-dawasti mitmed sarnased,
kawale osutub toiimasel ajaJl õige ägedaks. molgi puhul jäeti juba sel ajal laenu likviid kus talupidajad ise pole olnudki huwitatud,
Näib kujunenud olewat kindel mastasrmd, suse nõue -täiesti tähelepanemata. Lackm et talu nende kätte edasi jääks ('päranduse
kes õige ohtrasti kaisutab mõne ajallehe vwu wõdja maksumõime wõi majmchMise kaude asjad jne.). Kui -palju aga selle aja jooksul
mi. Kuid neis mahategewates kallalekippu jõu hindamine jäi tihtilugu ainult laenu muude nõudmiste 'katteks talusid on oksitud,
mistes pole ette toodud senini kahjuks mida tootja enda määrata.
ning kui pakju neid oleks weöl siis müüdud,
gi asjalikku, toaid urgits-etaikse asjatundma
Dn tõenäoline, et põllupidajad, kes lae kui oleks nõutud ka allgtoõla tasumist, ja
tutt ja peüliskaudsekt pisiasjade kall-al, wõi nuga üle oma -koha hindeväärtuse koorma mitte ainult protsentide kümnise toastu
koguni esinetakse hüsteerilise sõimuga ja la wd ja kelle toõlad seaduseelnõu kohaselt ei toõtmisega mugawalt rahulejäädud, see on
basustega seaduseelnõu ailgatajate wastu.
kuuluks ümberkorraldamisele, ot need on küsimus, millest hiilitakse mööda.
Et ühispankade ringkondades seadus peamiselt linna-ühispankade kliendid. Non
eelnõu avtvustataikse, on päris loomulik, sest de toõlgade mahakirjutamine kahjudeks mõ
Samuti tuleb tähendada, et toõlgade
ühispankade nõudmised põllupidajate was juks mõne panga tuiludele" muidugi tundu ümberikovraldamise teostumiseks tarwismi
tu moodustawad kogu põllumajanduse mit toalt, pealegi kui tulu tväheneks ümberikor newad summad kahtlemata leiduwad; selge
teriiklikust mõlast kaailuwa osa, seega wõib rakdatud laonudeilt wähom saadama pvot on, et toõlgade ümberkorraldamisega m tte
w õlgade ümbotckorralldamitie nonde huwi sendi tag-ajärj-el. Aga kas ollaikse õigusta üksi põllumajandust ei sanoorita, toaid sama
sid teatud maaral puudutada. Aga kahjuks bud nõudma, et muidu korras ja terwe elu wõrva ka neid majandusalafid, kes esinevad
ei saa kuidagi muiljot, ot ka ühispankade nõu jõuga talud peamad lühiajalistelt' laenu põllumajanduse kreeditorina. Kui seks ots
pidamistel dlelks asja põhjalikult Wtatud, delt kõrge protsendi maksmisega ainM sel tarbeks tuleks kas riigihoiükassa toõi mõne
wäljaminnes s-oisukohalt, kui patju tu lopärast merest tühjaks jooksma, ot mõnel muu asutise toabasumme mobiliseerida, siis
leks kohapealsete ollude kohaselt igal konk Pangal ei Pruugiks kahju karta? Järgnev on s-ee rahtoamajanduslAnlt täiesti õigus
reetsel juhul laene ümber mis
toõvdlus näitab, ot linna ühispankades on tatud. Peab silmas pidama, et mitte mõnel
suguses wahekorvas berikovraldatud põllupidajate keskmine laenusumma silma üksikul asutusel ei tule olla toõlgade ümber
laonudeilt intressi mahe tl . vähenenud du- tovkatoamalt suurem kui maal. (Arwestu korraldamise finantseerijaks, toaid selleks
Lnd kätdes-aamata ja kahjudeks kaintawate sest on jäetud mälja Petserimaa andmed, saab kasutada mitme asutuse ressursse. Kui
laenudega jne. Et ühispanikade laene maha -kui liialt erilaadMsed).
palju selleks tnl-eks kasutada asunduskapitrti
tuleb kirjutada, on selge, sest möödunud
toõi mõne muu asutuse summe, selgub edis
Põllupidajate keskmine laenu
pidi.
aasta lõpul teatasid ühispangad, vt nende
summa:
14.2 milj. kr. laenude summast põllupida
Asjata püütakse toõlgade ümberkorral
Maa-ühispanKaides 233 kr.
jaile, jääb arwatawasti tasumata 1,5 milj.
damise
kawale anda mõnelt poolt mõtleLinna-ühispaNkades 444 kr.
kr. s. o. 10,5 T.
suguse ~-toetus aktsiooni" ilmet. Siin on
Ajakirjanduse kandat on teatawaks saa
Mõnes suuromas lmna-ühispangas on tegemist puhtakujulise ümborlaenustamisegr,
nud pealmiselt linnaMispanikade seisukohad, põllupidaja keskmine laenusumma aga weel mitte kellegi kahjuks, witd laenu tingimuste
ning siin tundub Nll, et järeldused) on teh- gi suurem j a ulatab 909—1000 kroonini. kohandamisega kandejõule wastawaks püri
Md kuidagi wäga rutuliselt sa nagu pealis
Soega wõiks järeldada, et maa-nhis takse parandada nii hästi laenuwõtja kui
kaudselt. Olemasolewatol andmetel selgub, pankadÄe wõiks wõrdlomisi wahe sarnaseid ka wõlusaldaja seisukorda. Praegune laenu
eit kogu ühispankadelt põllupidajaAe antud suuri laene Portfelli jääda, millede kätte protsent ei wasta olukorrale: see on värik
tlaenust 14,2 miilj. kr. langeb linnades asu- saamine rakendutud ja mida tuleks kahju ajast, kus oli nõudmine raha järele Nüüd
Motelle ühispankadele 7,5 milj. te. (52 %), desse kanda. Kui oletame, eit üks wiiendik on aga nõudmine hea kreeditori järgi, s. o.
maal asnwatele ühispankadele 6,7 milj. kr. maaühispankade kõigist laenudest kuuluks arwestatakse laenu tingimustega. Loomu
(48%). Linna ühispankade laenud põlw ümbeÄovraldamisele, wõiks panga tegewus lik, et nüüd laenuprotsent ei saa enam pü
pidajaile moodustawad 41 % kogu nende wlemuseks olla wähononud intressi tõttu sida endisel kõrgusel.
laenudest üldse, maail aga 73 %.
wahest osaliselt wüiksem puhaskasu, mitte
Ka wälisriigid pöörawad praegu tõsist
>Kui on arwestatud, et ümberkorralda aga raskusi wõõrkapitalidM intressimaks
tähelepanu Põllumajanduse w õlgade korral
misele tuleks ühispankade laenusid umbes 4 misel.
milj. te., fiis wõiks sellest linna ühispankade
Kahjuks ei ale Aa sMini ÜHM objektiiw damisele. Tutwunegem Saiksa Jda->abi»>
osaks langeda umbes 2,1 milj. kr., maal aga set kakkulatsioont kusagilt poolt awaldatud, aktsiooni, Ameerika hüpoitseklaenude ümber
1,9 mi»lj. te. wõi 12% kogu linna ühispan kniwõrt oleks wõimalik ühispankad, eriti korraldamise n. n. „Frazieri kawa", Rootsi
kade laenuportfellist, maal 21^.
maal asuwate, tulude wähmlvmisele äriku põllumajanduse toetuslaenu jne. põhimõteMemailwodud arwud peaksid erown wü lude kokkutõmbamist wastu seada, ja mis tega, siis selgub, st Eesti põllumajanduse
hem tvasbama tegelikule olukorrale, sest nad sugused wõimalused on siin weel kas-uta wõlakoorma lahendamise kawa ei ole mingi
on 168 ühistegelise panga , andmete najal mata. Aga et siingi midagi teha saab, on ' ainulaadne haruldus. Sunniseisukord
nõuab seda, sest ei seisa Pankade wõimuses
tuletatud, kes põllupidajaile laenu ainnud. wäga tõenäoline.
'
Tekibki küsimus kas linna ühispan
Mib, et seaduseelnõu mahategijad, kel laenusid tarbekorral tagasi tõmmata.
kade laenusummast 12% ümberkorraldami ledest mõni oma debüteerimisel juba õige
Selle küsimuse laia ulatuse tõttu tuleks
ne uue seaduseelnõu kohaselt on nendele HA peruks on läinud, asjasse üldiselt ega ka meilgi mõelda kogu rahwamajanduse seisu
daohtM? Erapooletu ohustamine peaks ei lähematesse kaWulatstooniidesse ei ole snwe kohalt, mitte aga mõne asutuse kitsapiirilis
lama kardetawa hädaohu wõimalust. Kuid nenud. Maapanga poolt senini oksjonitel tes huwides. Asi nõuab suweuenud arwus
arwaitawasti siin taga peitub midagi muud müüdud talude arwn järele üksi oi wõiks tust ning kõigepealt asjaliWust. Kahjuks
sa nimelt, et omaaegse süsteemita laenuand weet otsustada, magu ei parandaks Maa
wõib mõnda wiimast däialmää
mise wiisi eitawad tulemused on nüüd käeS. panga laenutingimused põllupidaja seisu rail löSpimisÄs pidada, kus wängede sõnade
Mitte üksi, et omailasal (1927/38. a., mil korda. TeatawaM on Maapanga poolt taha warjatakse oma asstttundmatust.
wälislaen teatud rahaNlluse tekitas) raha htm sonini 6000 ostutalundist 2 aaNa jook-

Wõitlus leiwa pärast Nõukogude Wenemaal.
JCommuuistlik valitsus OH caketidauud. kõik vahendid võitluseks maal. Seistakse
otsustava lahingu ees.
Mosktvaft saabunud wälisaiakirjanik jutustab.
11 aaSlat NöuVogpde-WoneS töõtnmvd austria
juba ette kindlaks määratud wilja hulk, mis ta d ele. Raske on siin öelda, mis on õige, mis
«staikirjam.! N. Basfeche s wttbib praegu Tal- sundhindadega riigile peab umdmä. Ning seal wale, .sest ka ajakirjandusel on waid ametlikud
Kinnas, ning esineb nölj-cvpäewa õhtuil
juures antud lubadus, et ülejäänud osa wõii teated ning wastuoksa senisele kombele pole kae
bematerjale atvaldatud.
10-nvforvsaollis lwvnguga Wnkogude-We-nest ja totrat
dakse jätta endale wõi müüa wabal turul.
tulewtlku wäHawacvdeitost. Me M meie wimotulse
Ning kolmanda relwana wõitluses põlluma
Ametlikkude teadete, kohaselt olewat seni pal
Wkntol juhtis kõnelda Wene owdest hästi wsvr janduse pärast on riik wõtnud tarwitusele ma
meeviwd amtotwennaga, SeS muu-soaS mevleildi M
jandusliku abi. Suur osa tööstusest töö jastatud kolm kahjurite organisatsiooni: üks
«Sus anckma wäikest Aavavidvt pvaeguifest seiisuSor
tab põllutöömasinate pargi uuendamiseks ja pa
loomaarstide seas, kes süstis j d looma
oast meie sdapooilsel rambvvmM.
rändamiseks, ning kõik hobused isegi puna
dele katku pisilasi; teine traktori
mäe omad on wõetud põllumajabduskampaa jaamades ja riigimõisades, kus karistuseks juba
Wiiarachvd aoistold SommmristWu Weuvmaa
nia teenistusesse. Lõpuks on riik otsustanud 36 inimest maha lastud; kolmas
«ilus, AleS R. Basse ohes, on Ätol määvcnl olnud
anda seemnewilja laenu näol seal, kus olukord rasketööstuse rahwakomissariaadis. Minu ära
wallatud suurest wõMufest, mida peab walWsus
on kõige raskem.
sõidu ajal lewisid Moskwas kuuldused, nagu
Põllumeestega, et nsidA haavata SmmnuniMiku
Kõiki neid wahendeid ning nende kasutami oleks atvastatud tveel kaks niisugust organisat
arengu käsutase sse. Põlluimeeskoiid omwlitipaM
sele wötmist wõitluses põllumajanduse ülesehi
siooni. .
aga teatawaSdi snnveS uilatches on haaranud paS
tuse eest wõiks nimetada suurejoonelisiks, kui
stiwse waswtpanu veilwa. Minu isiVU mwamwe
Wastuwaidlemata mi peale wiisaastaku pe
on, et sellesse wõi-tluseSse on kistud nad ei eeldaks suurt inimkulutust ning ei tun
rioodi
elutarwete puudus ja majan
duks
wõõrastena
euroopalikkudes
oludes.
Pea
terwe põllumajandus, ameckikud andmtod
duslikud raskused äärmiselt suu
legi põrkawad nad wastu pöllumeeökon
aga püüawad weenda, et abn-M otsa põllumehi -»»
jõukamad sevsawad wchalfolt waStu wattHuse na suurt tüdimust ja läinud aasta halwa re d. Haritlaskonna ühes osas, kes tegi kaasa
ilorvaVduStoke.
külwi ning wiletsa seemnega rikutud põlde, wiisaastaku, awalduwad wäsimuse tunnused,
mida on ühe aastaga wõimata heaks teha.
ning neil psühholoogilisil aluseil enamluswae
Nüüd ferifoü Wsnsmaul eeS ochiStaw stlwapKk,
liikumise tekkimine on täiesti wõimalik.
Sellepärast
on
wõitluse
tulemused
täiesti
tuileb pidada avfuStaw wMüIS. MmnajM Suid selgusetud ning raske on ennustada waljtsusele nulise
Objektiiwsete andmete puudumise tõttu aga on
wõib yöloomuStada kui lahingu.t leiwa pä kordaminekut.
raske öelda, kas ta on wõtnud nii suure ula
rast. AMmaAvl päewadeil on Sõi? MoiflwoS &»
tuse, nagu walitsus ametlikult kahjuriteprotses
tvrweS NSukognde LMiuS oa!Zsnid«w>d Põllmnajaa

duse jaSullesseadmÄfe ja WMAcmtzpalmda teenis
tUstsse. Mng selle MsiMawa lahtngu wöittmnjsoks
on owatnd Viik poWtiAo registrid.

Admin istratiiwsekt awalda takse
määratus uu rt surwet pöllnmeeslvoima
peak. Igaüht, kes maoll julgeb oStuda wastu waWfuse kovraldusüÄe, ootab awnmtaM NmwwAmri

ne ja MljchaMmvi,ne. Ning UTnrdnas ja eriti
Ku-übaniS, kus uxvstupanu oWiwssm, on lamwitu
sele wöetud meelgi tvramamad abinõud. Samatt
chail on Viidud isegi LoGoostdeSje enestesse n. n.
klaösiwõiMls, mida peeti seni wMjaSPool kolhoose.
Ka kolhoosides otisttakse nüüd woomvlifi swmenbe

ning selle körwail tundub, nagu õleks üWpSllu
mehi isegi weidi rahule jäetud, ühenduses sellega

on piiratud kolhoosi de majandusi
likku endamääramist ning loodud iga
sugused Valime- ning propaglmdaorgaanid. Sõna
ga: aldmbnistvuviitvsM awabdabasse mvale kõige te

oawaimwt simvst. Ning kui ei suudeta Mtia waNt
suse poolt sAvtirijutaitud saawutufi, ootowad mtttte-

Mljubd lõige terawamad kawistused.

Teisest küljest on wõetud tarwttusele ka ma

janduslii ergutuStvahend, on anwv
põllumeestele meelituseks waike suhkrusai. Ni
«elt on iga ükstkmajapidamise ja kolhoosi dchta

Kogu see raSke olukord annab ka selgiwse
uuele moele kahjurite protsessiMingit surwet
ei aivaldata Ameerikas eestlastele wõlamaksu
tasumata jätmise pärast.
Dükk aega tagasi, kui weel elawalt sõe
luti neid tagajärgi, mis 15. detsembri
Ameerika wõlamaksu tasumata jätmine en
daga kaasa WSiks tuua, tõi „Päewaleht"
teate, nagu oleks Ameerikas surweawaldu
sena Eesti wastu tõstetud Ameerikas ela
watele Eesti kodanikkudele tulumaksu!
Rüüd pühendab ameerika eestlaste aja
kiri „Meie Tee" sellele ja teistele sama
laadilistele teadetele pika kirjutuse ning au
nab kõwa peapesu „Päewalehele", lõpetades
sõnadega: ~WSime kahtlematult wäita, et
olude sunnil õiendamata jäetud kohustus
EeSti poolt ei ole wähemalgi mõõdul ritwa
nud siinsete eestlaste käekäiku ega blamee
rinud Eesti riiki ja vahwast ameeriklaste
silmis. Kuid peame ütlema, et sarnased
rumalad teated ja kirjutused on küll meid,

Wõiturui valitseb endiselt tugev surutiS.

Saksas langesid sisemaa wõiihinnad möödunud

nädalal 8 s«t. võrra kilolt, kuigi toewsostube
ga valitsuse poolt püüti hoida ära vörhindade
edaspidist langust. Nõudmine välismaa wöl
järgi on SaksaS kuivanud tunduvalt kokku.
Käesoleva aasta kahe esimese kuu jooksul
veeti sisse ainult 6.596 tn. võid 14.344 tn.
wastu eeWisel aastal. Wõiimport vähenes
vt prots. võrra, seega suuremas ulatuses, km
seda põhjustasid kontingendid.

Jngl i s e s näitab võitagawarade seis ju
ba väikest vähenemise tendentsi. Nagu välrS
maa ajakirjandusest kuuldub, olla kokkulepe või

sisseveo vähendamise kohta Inglisse juba saa
vutatud. Skandinaavia ja Balti riikidest ka

105 f. kg.

Rukkijahu 12—14 s.. rukkipünl 25—30 s..
nisujahu: lihtjahu 20—22 s., sõelajahu 22—
25 f., püül 82—34 s. kg., odraterad 7—B s. 1..
odrajahu: inimtoiduks 15—18 f., loomatoiduks
B—lo f., kaer 7—B s. kg., odratangud 16—18
s. 1., kruubid 25—80 s. fe.
Piim 6—7 s., rõöskkoor 55—80 s. 1.. hapu
koor 30 s. kg., meierei või 120—180 s., kõögi

wõi 85—112 s.. kohupiim 25 s. kg., kanamunad

8-9 s. paar.
Kewlulid 75—85 s. vakk, porgandid B—lo
s. kg., hapukapsad 10—15 s., herned 30—35
s. l . sibulad 40-7-50 f. kg.
Soolatud räimed 7—lo J., kilud 18—20 s.,
haugid 28—85 f., tursad 20—28 j kg.

39 peots. kõrgemad.

Käesoleva aasta kahe esimese luu jook,«l
Meeti MÄja 4552 km. peekonit 3.927 Sm wastu
eelmise aasta kahe kuu jooksul. Koguselt »*L
mtk peekonieksport feega suurenenud 925 SM.

Wõiturul valitsevat seisukorda selgitavad
ilmekalt wöiekspordi andmed käesoleva aaSta
kahe esimese kuu kohta. Käesoleva aasta esi

Kuid märksa suuremas ulatuses on tõusnud
peekonieksport mäartuselt. kuna peekonihinn»
olid palju soodsamad. k«i eelmise aasta samm
ajawahemiknl. Kahe kun jooksul mäljaweet«

9.666 kw. wastu -läinud aasta samal ajavahe
mökul. Koguselt on võiekSport seega vähene
nud 2.714 Ao. ehk 28 prots. võrra. Kuid märk.

kr. wastu eelmisel aastal.
Seega andis peekonieksport kjtesolewa aas
ta esimese kahe kuu jooksul 76.964 kr. ehk 43
prots. rohkem wäliSwaluutat k«i läinud aastal.

raneda.

mese kahe kuu jooksul veeti välja 6952 kv. võib

sa suuremaks osutus wõi ekspordi tagasiminek

ehk 26 peots. mõrra.

peekvni väärtus töusiS 255.679 kroonile 178.726

"Skautismi isa" mälestused.
s&ade§i"sawet£ „suci kui mahuta mees . mis
vihastasid kuuiuqanna lüiktoaaL
Lord Baden-Powell, skautismi isa,
awaldas neil päewil raamatu „Elu üli
kooli õppetunnid", milles kirjeldab oma
mälestusi.
Muuseas tuletab ta meelde 1916. a.
juhtunud lõbusat lugu. Loetawaim Penn
sylwania ajaleht teatas nimelt ootamatult,
et kindral Baden-Powell lasti saksa spioo
nina maha. Samas awaldas leht ka kirjel
duse skautismi liikumise looja ja inglise
buuri sõja kangelase Baden-Powelli wii
mastest tundidest, lisades, et „ta suri nagu
wahwa mees kunagi."
Baden-Powell jutustab oma raamatus
teise tõelise saksa salakuulaja surmast. Il
masõja päewil koonutas Apresi raiooni ka
sarmute läheduses alati halwatud kerjus.
Tema ratastega tooli külge oli kinnitatud
järgmine kuulutus: „Päästsin lapse, kes oli
uppumas jääkülmas wees. Külmetasin ja
jäin eluks ajaks sandiks. Aidake mind."
Mööduwad sõdurid polnud kitsid. Iga
üks andis õnnetule almust. Kord märkas
keegi sõdur, kes halwatu mütsi oli heitnud
mündi, et tuul kerjusele antud paberraha
oli paisanud murule. Sõdur tõstis pan
gatähe üles. Ent seda lähemalt silmitsedes
nägi ta suureks imestuseks, et rahale oli
kirjutatud midagi saksa keeles.
Kerjus wangistati ja nüüd osutus, et ta
oli saksa spioon, kes armuandide nime all
wõttis wastu oma kaaslastelt teateid
prantsuse wägede kohta.
Pärast tema mahalaskmist Baden Po
well omandas salakuulaja ratastoolil ilut
sewa plakati ja see praegu weel ripub ta
toa seinal mälestusena sakslaste julgusest
ja leidlikkusest.

Raamatus kõneleb Baden-Powell ka
buuri sõja ajal juhtunud sündmusest, mis
põhjustas konflikti kuninganna Viktoriaga.
Mefkingi piiramise ajal lõppesid kind
luses postmargid. Baden-Powell käskis
sellepärast trükkida partii marke koduseks
tarwituseks. Suur oli aga tema üllatus,

Juhan Angerson 70aastane.

caO lJöi>cn=i>üivv

kui ilmusid margid, milledele kuninganna
Viktoria profiili asemel oli kujutatud ta
oma pea!
Säärast „ majesteedi solwamist" ei
suutnud kuninganna unustada ja kaua oli
ta tige kindralile.
Ilusti kirjeldab Baden-Powell kohta
mist oma tulemase naisega. Osutub, et
skautismi isa pöörab iga naise juures eel
kõige tähelepanu tema kõnnakule. Ta
wäidab, et suurem osa daame käib wäga
lohakalt ja inetult. Sellepärast meeldis
talle kohe esimesel pilgul iseteadwa, kindla
kõnnakuga noor tütarlaps, keda ta nägi
juhuslikult jalutamas Londoni pargis.
Kaks aastat hiljeu teel Lääne-Jndiasse
nägi ta laewal sama neidu.
„Kas teil on pruuni-walge laiguline
koer? küsis Baden-Powell kohe esitlemisel
„Jah," wastas hämmastunult tüta'
laps.
Ja nüüd osutus, et too neiu oli kahe
aasta eest tõepoolest tihti kõndinud Londoni
parkides.
„Pärast seda meie abiellusime ja elame
siiani õnnelikult," lõpetab jutu BadenPowell. Esimene mulje ei petnud teda,
lady Baden-Powell on olnud talle aasta
kümneid truuks ja kindlaks kaaslaseks.
Summasid erifondist
jagati.
Tartu pontoansiib ja Tähtwere Pawlljon.
Tartu linnawalitsusele määrati teedeminiff

ri pooiit töökorralduse erifondist 10.000 kr. järg.

miste tööde korraldamiseks: Emajõe pahem
!?SsJe l^0, täitmiseks Pärmi wabriku juureS
4500 kr. pontoonsilla pontoonide
kordaseadmine ja puust pealisehituse

J. Ungerson.

Haapsalu turg.
Sealiha sea wiisi 49—L3 s., uaelawiisi: kee
du liha 66—60 s.. praeliha 60—66 s., seapekk
66—70 s., searasw, sulatamata 70—75 s>, su
latatud searasw 80—86 s.. loomaliha: supiliha
26—30 s., praeliha 35—40 s.. lambaliha 35
45 f., vasikaliha 20—35 s.. suitsusink 80—

Veekoniturg on kindel.
Waluutat saame Peekonist enam
k«j m«l lu.
Peekonaturul püsib kindel tendents: kSigisor
tide hinnad jäid Pästma eelmise nädala tase
mel. Vaatamata peekonihindade tõusule Ind
kiseS. »n nõudmine paranenud. Võrreldes M
ttud aasta märtsi hindadega. »« praegused ligi

ra ja Inglise asumaadest 6 prots. võrra.
Ametlikult ei ole lähemalt veel midagi teada.
Kui see teostub, võivad võihinnad vähe pa

vatsetakse sissevedu vähendada 12 prots. wör

side kaudu püüab näidata, et õigustada oma te
rawat walwetööd ning waheleastumist.

Ameerika eestlasi, mitmel korral punasta
ma sundinud. Tahame loota, et onu Smtt
neid lapsiku naljana wõtvb."

väärtuselt. Käesoletva kahe kuu
andis ainult 614.918 kr. välisvaluutat II
Milj. fr. wastu 1982. a. samal ajavahemikul.
Geega saime kahe kuu wSiekspordist 9,9 milj.
kr. ehk ligi 89 prods. vähem välisvaluutas
kui läinud aasta samal ajavahemikul.

24. märW Pühitses Ulila valla tüsedam pKl
lume es Juhan Ungerson oma 70 aastast sün

nipäeva.

Nooruses on J. Ungerson energiliselt selts

konnategvwusest osa võtnud, teda näeme oma

aegses Ulila põllumeeste seltsi kassapidajana,
kirikukoMoendi saadikuna, kus ta südilt walla
huvisid kaitseb. Ka vallakohtu liikmena on ta
kauemat aega tegew olnud.

Erilise armastusega haris ta aga oma Toot

fi talu. tõstes selle ümbrusonna esimeste hulka

Muuseas on ta rajanud uhke kalatiigi, kus ta
veale kalade ka tvähki kasvatab. Maaparan
dustööde alal sammub ta esirinnas.
Poliitiliselt kulub ta juba vabariigi alg
päevilt põllumeeste kogude ridadesse. Praegu
oma kõrge vanaduse tõttu ei suuda ta enam
seltskonna elust osa võtta, vaid on selle jät
nud nooremate hooleks, andes neile tihti oma
kogemustest rikkalikke näpunäiteid.

Tähelepandaw on, et J. Ungevson juba
amnm on selgusele jõudnud, et taludel hädaVajalikuks osutub tööliste juuretõmbamine
talu Mge. Sellest seisukohast välja minneS
<mgi ta juba aastate eest ehitanud talu maa
peale kolm töölismaja, varustades neid aia
maaga. Kuuldavasti leiavad kõnesolevad
majad alalist käsutamist.

W isale töömehele soovime veel patju aas-

L5OO kr., kanalisatsiooni töödeks 2000 kr \ä
Tähttvere pawiljoni ehitamiseks 1000 kr
Pärn» sai 8800 krooni.
Pärnu linnawalitsusele määrati teedemk
nistri poolt töökorralduse erifondist 8800 kr.
järgmiste tööde tegemiseks: lennuwälja ehita
mise jätkamiseks 3000 kr., kalanduse erMassi
aida ümberehitamiseks 800 kr.. Kilksamaa tee
rraawide kaeivamiseks 750 kr., tänawate (Rää
ma) kruusatamiseks 500 kr., killustiku walmis.
tamiseks Jänesselja teel 500 kr., puurkaewude
tegemiseks 500 kr., metsa kuiwatuskraawide
kaewamiseks Kilksamaal ja Tammistes 1000
-kr.. Mttepuude we-oks 250 tr., haritud tööjõu

dude palkamiseks 500 kr. ja õmblustöödeks 1000
krooni.

Loksa sillaehitus lõpetatakse.
Harju maawalittsusele määras teedeministe»

töökorralduse erifondist Loksa puusilla ehitus
tööde löpulewnmiseks 2500 kr

Maksud Plüssa ja Narwa
parwedel.
Teedeminister kinnitas Ä3iru

ise poolt esitatud maksumäärad partvede tarlvs»

tamqe eest Plüssa ja Nartva Ägedel (tmimofci
Skariatmas ,a Kriwasool). Maksumäärad on
lärgmised üleweo eest: inimene 5 senti ha
bune ehk lehm 5 s.. jalgratas 5 s., koorem M
s-. mooto-rjalgratas 10 s.. sõiduauto 20 s. W
weoauto 30 s. '

3
Põllumeeste erawõlgade

Politsei poliitikast eemale.
Politseiametnikel keelati poliitiliste organisatsioonide
ta «Ähmitnste liikmeks olemine.
Jiaekused kodanikelt fa riigikogult.
Neil päewil kirjutas politseiwalitsuse
direktor N. Reim a n n alla järgmisele
ringkirjale, mis keelab politseiametnikele
osawõtu aktiiwsest poliitikast:
Politseiwalitsusele saadetud kaebustest
politseiametnike tegewuse peale kohtadel, on
kaebajad mitmel puhul tõlgitsenud nende
arwates ebaseaduslikult toiminud politsei
ametnike teguwiisi muuseas ka sellega, et
politseiametnikud kuuluwad kaebaja suhtes
wastaspoolsesse poliitilisse organisatsiooni.
Kuigi nende kaebuste puhul ei ole selgu
nud, et keegi kaebealustest oma ametikohus
te täitmisel oleks lasknud end juhtida sea
duste asemel oma partei poliitilistest tõeks
pidamistest, näüawad need kaebused ometi
seda, kuiwõrd hellad on kodanikud selles küsi
muses. Samasuguseid kaebusi on Politsei
walitsus Viimasel ajal saanud ka riigikogu
ringkondadest.

Kaaludes seda küsimust, politseiwalitsus
leidis, et ei ole mingit Põhjust ega wõima
lust kitsendada politseiametnike üldist waba
dust, pooldada oma parema äratundmise
järele selles wõi teises legaalses poliitilise
Partei programmi. Ometi ei saa kuidagi
salata, et politseiametnike awalik kuulumine
teatawasse poliitilisse organisatsiooni, tõe
poolest Väga kergesti Võib leida kodanike

seas wäärtõlgitsemist alul tähendatud mõt
tes. ühtlasi seega kõigutades usku politsei
erapooletusse seadustega tema peale pan
dud ülesannete täitmisesse.
- Kuna politsei edukaks tegewuseks, mis
mitmel alal toetub kodanike heatahtlikule
suhtumisele ja kaasabile, on Väga tähtis, et
kodanikud politseis segamatult näeksid seda,
kelleks ta on seatud erapooletut seaduste
täitjat ja kaitsjat kõikidele ühte wiisi, waa
tamata kellegi poliitilistele tõekspidamis

Komisjon wõttis seaduse esi
mesel lugemisel waStu.
Reedel oli põllupidajate wõlgade umber
korraldamise seadus riigikogu rahandus
komisjonis arutusel. Keskerakondlased awal
dafid arwamist, et kui see seaduS seaduseks
saab, fiiS tuleks ta laiendada ka maja
omanikkude ja tööstuse peale.
Seadus wõeti peale waielusi esimesel
lugemisel «astu. Tulemal esmaspiiewal asu
takse eelnõu teisele lugemisele. Wõib ar
wata, et see maal nii oodatud seadus nüüd
warsti riigikogu ette jõuab ja kiires kor
ras wastu wõetakse.
Võrumaa põllumehed

tele.

Taktilistel kaalutlustel politseiwalitsus
leiab olewat küllalt põhjendatuks kin d
l a s t i n õ u d a, et politseiteenistuses seis
wad isikud hoiduksid igasugusest aktiiwsest
osawõtust poliitilistest prganHatsioonidest.
Selleks on kuulumine poliitilise partei liik
mete nimekirja, esinemine partei poliitiliste
awalike kõnedega, kihutustöö tegemine tea
tawa poliitilise organisatsiooni wõi polii
tilise rühmituse kasuks, kui ka üldse oma
sümpaatia wõi antipaatia awaldamine tea
tawa poliitilise organisatsiooni wõi selle
üksikute liikmete suhtes jne.

Ringkirja lõpus on tähendatud', et po
litsei kohapealsetel ülemustel tuleb ringkiri
oma alluwatele teatawaks teha ja selle täit
mist nõuda.

olid koos.
Rohte osawõtuga põllumeeste päew.
Neljapäewal peeti Wõrus „Kandle"
saalis põllumeeste päewa. Ruumikas saal
oli ümbruskonna Põlluharijaid täis kogu
nenud. Kõnelesid rkl. K. E i n b u n d, maa
walitsuse esimees A. Kohwer ja maa
konsulent Kraaw. Esimene rääkis ma
janduspoliitilistest küsimustest, teine põllu
meeste wõlgade korraldamisest ja wiimane
põllu- ja tööstussaaduste hindadest.
Läbirääkimistest wõeti elawalt osa.
Lõpuks wõeti wastu terwe rida resolutsioo
ne, milledes käsitatakse tähtsamaid maa elu
awaldusi.
Koosolek, mis algas kell 1 p., lõppes
kell 7 paiku õhtul.

Wõitarwitus sisemaal tõuseb.
Wälisturaudel nõrgenes kaesolewal nädalal wõi hind.
üaimewõi toodang, kumab kokka.
Kuigi möödunud nädalal wöihindade notee
rimisel märgiti tnrntendentS „kindel", ei ole
käesoleval nädalal paranemist märgata. Hin
dade tase GaksaS ja Jnglises on isegi veidi
langenud. Taani noteeringut neljapäeval alan
dati lv punkti võrra.
Eesti või kohta peakS tavalise korra järele

tünni vastu. Seega suurenemine mitukümmend

arvati, et noteering jääb ära ja toimetatakse
järgneval nädalal. Oraegu on noteering püfi
aud kakS nädalat Sige madalal 72 senti kilo.
Võhja-Jnglismaale saadetud vSi kohta on tul

toad või Rmma turule. Seal müüdavat nüüd

Kolm wenda riisujaks.
Kefkpäewane kallaletung Tartu
uulitsal.
Tartus, Laa uul. m. 1 elu-tsew Elmar Blum

teatas politseile, eit temale tungisid Aleksandri

uuMsÄl maja nr. 43 kohal pöewal k. I—2 wahel

kolm tundmata isikut kallale ja riisusid tal käeuuri

Protsenti.

Lra. Rüselemise juures löödi Blmulle ka mõned

metel on ka paljud meiereid hakanud otsekohe
saatma võid kohalikule turule.

peale.

meiereid, kes väljaveoks saadavad «Rd ainvlt Ä

meuda Adam (30 a. w.)» Jaan (34 a. w.) ja Karl

Piimasaaduste väljaveo kontrolljaama and

Mmmaal on tekkinud juba mitmed suured

haawad.

Kriminaalpolitsei tabas rWujad. Reed on kolm

ge mähe ehk mitte sugugi, kuid selle asemel läkita

Pure'd (30 a. m.), kes eiutsewad Aia nul. nr. 10.

Tuli kompweki wabrikus.

nud sealseilt ostjailt kirju, milleS väljendatakse

võid rohkem läbi Äri kunagi varemail aegadel.
Siseturul «Si müük on praeguste hindadega
meiereidele soodne. Saadakse 100 kuni 110 senti
kilogrammist samal ajal. kui ekspartwß noteering

väljavedu, sest sisemaal müügiletulewast võist

on umbes 80 protsenti ekspordiks tunnistatud

kõlbulikuks.

: Wõitarvitamise suurenemise kohta kogu maal

puudub DeMnd pildi Tallinna kohta
fäame sellest" Fui võrtteme p. k. «Estonia"
poolt siseturule laStud või hulkasid. Juba mSS
dunud aaSta kokkuvõte sel alal näitaS suures
«ist. P. k. „Estonia" laost oli mullu laStud
sisemaal müügile SSIS tünni võid 5648 tünni
vaStn eelmisel ISSI. aastal. Eriti sunreSti
on aga need arvud tõusnud tänavu esimestel
kuudel. Nii MÜÜS „EStonia" siseturule jaa
ttuariS tänavu 83? tünni mulluse 427 tünni
vastu ja veebruaris 679 tünni mulluse 489

on 72 senti. Eksporwvile tuleb küll juure pree
mia. kuid stiM on fisetmu hind meid» parem.

Waikemüügil on wõi hind Tallinnas P. K.
„Estonia" kauplustes 115—120 senti. Turul ran

dadelt müüpM nõuavad jfc-7 senti kallimat. Tar

tus ou või hind kohati kui Tallinnas.
Selle tagajärjel on jnba mõned Järvamaa meie

reid hawnud saatma võid Tartusse.
Sisemaal või paKnmise suurenemisega võib
hind varsti hakata langema. Arwatakse.et kewa

depoole, kui piimatoodang tõuseb, tekih ka siseturul
MRst Alepukkstmlue.

i&ieS ttätMw&nõi ItaMt m ws
he««md taime»Si «m«lStamwe. Praegune tai
hkükH toodang on 5O protsenti wä

hem lul möödunud aastail fänuü «chal. Shti aga

arwestada Md aastat tagast. stis on taimewõi

WKfItHK toodang ainult 10 protsenti selleaegsest.
Suurem taimewõi Wrwttaja on Tallinn, kus seda

Rööwimine ja wargus
Elwas.

kaupa läheb peamiselt wttnde walmistmuisekS

Sealiha hind tõufis Inglismaal Meelgi. Fondilt mak
setakse nüüd Maid 3 krooni igale seale inurde.
Kõigil teistel eksportkaupadel näitawad
hinnad langemist, ainult peekon on
praegu õnnelikuks erandiks. Tema hind
on «limasel ajal aina tõusu näidanud. Lon
donist saabunud teadete järele on peekoni
hind nüüd jälle uueSti paranenud 4 shillingi
nõrra tsentnerilt. Wäljamaksu hind Eestis
Ühes juuremaksuga on 58 senti esimese sordi
peekonsea kilolt. Praegu maksetase sondist
igale eksporteeritawale seale üksnes kolm
krooni ligi. Seitse krooni jääb iga sea
pealt fondi alles, mida nüüd saab kasutada

Kreutzwaldi uulitsal põles
„Riola" töötuba.
Reedel kell y22 ajal teatati Tallinna
pritsimajja, et wli on lahti puhkenud Kreutz
waldi uulitsal nr. 2 „Riola" kompwekiwab
rikus. Tuletõrje lendsalk tõttas mootor
pritsiga kohale.
Tuli oli pliidi alt töötoas sattunud põ
randale,kus süttisid põlema paberihunnikud.
Leegid täitsid ruumi ja warsti olid. ka lae
lauad tules. Kiire abi tõttu saadi tulest
peagi jagu. Tule läbi kannatas tööstus
Võrdlemisi wühe. Töötoa sisemus aga sai
kannatada wee läbi.
Kahjusumma suurus pole meel selgunud.
Tööstus kuulub osaühisusele.

sSvgisaalides sa pagaritööstuses.

Peekonie ei tunne kriisi.

teiste põllusaaduste mäljaweo toetamiseks.
Rii kõrget hinda kui praegu, pole pee
konil olnud 1931. aastast saadik. Nüüdne
hea hind näitab kui asjatundmdta oli „W.
Maa" jutt, kes jõulu ümber lollitas
mässuga" ja soowitas peekonite kaswatamist
pidurdada. Reed, kes fiis „Wada Maa"
nõu kuulda wõtsid, saamad kõik nüüd ränka
kahju.

Inglise turu tundjad armawad, et kõr
ged peekonihinnad jäämad püsima kuni
juulikuuni.

Ööl wastu reedet tungisid wargad El
was, Pargi uulitsal nr. 22 .Tartu linna
kodanikule Salme Kaplanile kuulu
wasse majja akna kaudu ja wiisid ära gram
mofoni, selle plaate, wateeritud teki ja
muud kraami 266 kr. wäärtuses.
HädaMtööde riistade juures ööseti wal
wet pidaw 76-a. Karl Wän n a k kaebas
Eltva politseile, et ööl wastu reedet walwel
olles tunginud 2 meest pimeduses temale
kallale ja rööwinud temalt taskukella.
Tartus pekseti üliõpilast.
Tartu politseile teatati, et Tähtwere uulitsail

ön nelsapäewa õhtul üliõpilasele Jaan Poni s'el«
kallaletunaitud ja teda peksewd. lüües mita ras
ket hamva. Esialgu puuduwad lähemad andmed
sündmuse kohta.

Politsei juurdlev.

Lihunikusell riisus hobuse.
Joobnu wäniwalb Luunja teel.
Tartumaal, Rafinal elutfew kaupmees
Jaan Adamson teatas politseile, et
Luunja mõisa lähedal teel riisuti tal ära
hobune ühes Vankriga, millel kaubakoorem

peal. Hiljem selgitati, et riisumise pani
toime Tartu lihunikusell Richard Kriisa,
22 a. w. Teo toimis joobnud olekus. Ta
wõeti Vahi alla.

23. märtsil sli I. Adamson hobusega teol stsid riisujalt, et mis siin lahti. Mees seletas
Tartust Rastnale. I. Adamson on ühtlasi dkw küsija ile, et see olewat tema hobune ja tahab
sina walla käskjalg. Tal Äi ka kaasas summa ' edasi sõita, muud ei midagi. Jstunudki siis
wallaraha. Räpina teol, üheksa kilomeetrit wankrile ja hakanud Tartu paole sõitma. Teel
Tartust eemal, Luunja mõisa läheduses tuli aga kallutas hiljem wankri umber ja vuistas
talle waStu keegi mees, kes haaraS hobusel suu
kauba tee äärde kraatvi, et oleks kergem sõita.
kõrtvast kinni ja käratas kaupmehele'. «Anna
Wahspeal oli I. Adamson 'käinud konstaabHobune stia!" Meeste tvahol tekkis rüselemine,
Ii juures ja teatanud oma hädast politseile.
kusjuures kallaletungija ahtvardas pussiga lüüa.
Tartust sõitsid kriminalistid wälja ja pioaD
Kaupmees ha'kkas Wpi karjuma. Samal ajal riisuja kinni, kes osutus Richard Kriisaks. Ta
lähenesid Luunja poolt kaks WanamZisa asun seletas, et wiinutanuv kuskil kmvasti ja jätnud
duffe elan Mu. Kaupmees Adamson arwaS, et kuhugi oma hobuse maha. Teel tahtis siis mu
need wast kuuluwad ka riisujate salka; kuna retseda uue hobuse, et sõita Tartu. 'Riisujaks
tal oli walla raha kaasas, laks ta metsa poole end ei tunnista. Olnud joobnud pea temp.

jooksu, jätteS hobuse ja wankri kaubakoormaaa

riisuja rätte. Luunja poolt tulnud mehed M-

Adamson sai hobuse-wankri 'kätte, samuti tee
äärest kauba.

Leedu leht Balti liidu wastu.
Eesti ja Läti Pidatvat aitama Wilnot „taaaii tvõita".
Kaunas, 23. märtsil. „Lietuvos Ainios" «S
-tab täiesti uue seisukoha Balti riiWe liidu Asi.
««ses. Leht kirjutab: Leedu on alati olnud Balti

kiidu poolt, kuid ilma Voolata, Meie naabrid aga
orienteerunud just Poola poole. Nemad ustuoad,
«t Poola wöiks anda noile kaitset NSukogude Vene

t «eht küsib edasi, «t mis sünniks fiis, kui Eesti.

Lim-Seedn liidu korral Venemaa Lätile Killale

tuugid, ja wastab: Siis Leedu peaks oma liitlasele
appi minema. Kuidas wõiks aga Leedu oma naafi.

rite maad kaitsta, kui need naabrid üksköiksett

«aa wastu. Vi ole aga selge. kuidas Poola »õi«

pealt «aatawad, kuidas wõõras riik okupeerib Ahe
kolmandiku Leedu territoordtmist ühes tema pea»

Hilbäohtu, «mid maltupldisllt snueeudaks meel

mased liitlased awaliknlt ütleksid» et liidu efime»
seks sammuks on toetus Wilno tagafiwõitmiM. On
DM selge, ei Wiaied ja eeWased seda oi tee.

neidaidata. kui Venemaa Eestile ja Altile kallale
knngikS. Lm Poolaga oi «ähendaks sugugi Vene

Ptznhädnohtn.

ttuuaga. Liit oleks reaalne ainult siis. km wle

endine teenija.
Reid süüdistatakse waletunnistuse and«tses sa sellele
awatlemises.
Haapsalus arreteeriti neljapüewa õhtul Tallinua-Haapsalu rahukogu prokuröri
korraldusel Haapsalus tuutud kaupmees ja veSkiomauik Martin Peterson, 56 a.
wana, ja Asuküla walla elanik Hilda KuriSman, 24 a. waua. Reid süüdistatakse
waletunnistuse andmises ja sellele awatlemises kuuS aastat tagasi (1927. a.) peetub
M. Petersoni lahutamisprotfeSsiS.
Hilinenud asja tõid päewawalgele kSr
wallood. MimM tekkis M. Petersonil uus
protsess oma endise naisega Elisabet Peter
soniga sellepärast, et E.P. oli käinud oma
endise mehe äris ja sattunud seal sõnelusse
teenija Juuli Wäntsiga, kes on nüüd Peter,
sonil uueks naiseks. Peterson andis asja
kohtu lahendada, kes mõistis ta endise naise
süüdi ja maksma 10 kr. trahwi. Tunnista,
jaks selles asjas oli M. Petersoni teenija
H. Kurisman, kes teadis tõendada, et Pe-

tersoni endine name olla jämedate sõnadega
sõimanud Petersoni uut naist.
Läinud aastal leiti Petersoni korteri
juurest kiri kompromiteerima sisuga P. koh
ta, et Peterson otsiwat wailetunnistajat,
kellele maksab hästi.
Ka selle asja andis P. kohtu lahendada,
kus selgus, et kirja on kirjutanud Hilda
Kurisman. Ülekuulamisel selgusid uued aL
jaolud, mis wiisid Petersoni ja Kurismaui
arreteerimiseni.

Wändras tabati tekikratt.
Popfi-eit warastas 15 aastaga kokku terwe lao.
Juba wabariigi algupäewist saadik on
Wändras kirikulised Pidanud kannatama
Pahandawa nähte all: nii kui lähed kiri
kusse ja jätad hobuse järelewalweta, on tekk
hobuselt wõi istmelt läinud. Ja kunagi ei
saadud Marga jälile ega nähtud kusagil
mõnda warastatud telkidest ja rottidest.
Nüüd ometi, kord läks konstaablil korda
kindlaks teha tekkide warast ja teda tabada
otse eteolt. Selleks tarwitas ta kawalust,
läks waritsema kiriku juures asuwa luu
kambri Pööningule, Pidades eriti selleks lõi.
gutud aukude ja pragude kaudu silmas
kirikuliste hobuseid. Nägigi wiimaks üht
Manaeite siirdumat kellegi sõiduki juure,
wõtwat sellelt ära istmealuse teki ja peitwat
seda oma suurräti alla. Politseinik nabis

eide kinni, kui see oli minemas kalmistu
suunas.

Tekiwargaks osutus 63-aastane popsid
naine Kai Tauram, kes elab WanaWändra vallas „Undisaare" talu saunas,
omab wäikese maatüki ja majapidamise.
Läbiotsimisel ta koduS leidis Politseinik tex.
we lao varastatud asju ja nimelt: 50 ist.
mealuse tekki, 8 villast suurrätti, 1
kuue, 12 tekki. 1 kleidi, 10 jakki ja 9 tüM
woodririiet. Kõik need ütles vanaeit va?
rastanud olevat viimase 15 aaSta jooksus
Peamiselt kirikuliste sõidukitelt ja hobustelt.
Osa tekke oli lahti harutanud ja ümber
teinud, muist juba jõudnud ära Pidadagi.
Tabajale, konstaabel Karl Amorile,
avaldati ülemuse Poolt kiitust.

Käeuuri wÄärtust hindab Blum 30 krooni

olema noteerimine täna, laupäeval, kuid reedel

suuremat rahulolu meie võiga. Selle eest saa
wat Paremat hinda kui läti võist.
Eksportwöi hinna suur langus viimasel ajal
»« põhjustanud stseturnl või tarvitamise suu
renemise. See muidugi omakorda vähendab

Haapsalus wangistati ärimees ja ta

ümberkorraldamine liigub.

Ingeris tegutseb wande
selts.
. Hiljuti Eesti Jngeris Kalliwere külas
ettotuilnud kallaletungi kohta posteljonile
Aleksander Woipäle selgub, et siin on
tegemist ettekawatsötud poliitilise kuri
tööga.

On selgunud, et kommunistide õhutusel
on Jngerisse asutatud kolmeliikmeline wan
deselts, kelle ülesandeks oli Jngeris reast
wälja lüüa 8 kaitseliitlast-isamaalast, kellede
hulka kuulus ka Posteljon Woipä. Nüüd
tuli asi aga awalikuks kohe selle teostamise
algul.
Selgunud ei ole weel, kas lööja J. Wai
mel kuulus ka wandesettslaste hulka wõi
tegutses ta nende ülesandel. Worem on
J. Waimel ähwardanud maha lüüa ka jäl-jetult kaduma läinud Jngeri tulist vahwa
juhti L. Reijot.
Juudid hakkawad boikotee
rima Saksa kaupasid.
London, 24. märtsil. „Dailh Heraldi"
ja „Dailh Expressi" teadetel kogu maailmas
juudid on wälja töötamas plaani Saksa kau
pade boikoteerimiseks. Paljud juudi ärid
Londonis keelduwadki juba Saksa kaupu

Seemnemüügi kontrolli kõwendatakse.
Seemet müüakse võllupidasatele kindlate bindadeaa.
Kuna praegusel rahakehwal ajal tahe nud, mille alusel põllutöömimsteerium nt
takse hoida ära üleliigset seemnete sisse metatud ristikheina seemne väljamüügi
wedu, nagu see sagedasti on sündinud wa hinnad käesolevaks aastaks määras kind
vematel aastatel, kus selle läbi wahel on laks järgmiselt: suurmüügi hind (edasi
jäänud müümata suuremal hulgal kodu müüjatele) kr. 1.40 kg. ja wäikemüügi hind'
maa seemneid, selleks anti kaesolewal aas (tarvitajatele) kr. 1,56 kg. Nimetatud hin
tal heina ja junrwiljade seemnete sisseweo nad on maksvad üle riigi. Teiste impor
õigus Eesti seemnewilja ühisusele. Et ei teeritub seemnete hinnad määratakse kind
tekiks monopolistlikku seisukorda, selleks anti laks sellekohaste dokumentide esitamisel.
seemnewilja ühisusele seemnete sisseweo luba
Kodumaal kasvatatud seemnete kohta et
tingimusel, et ta esitab psllutööministeeriu ole PõllntõöminiÄeeriumi poM määratut
mile originaal-arwed seemnete ostuhindade hinnad maksvad. Arvatavasti ei saa aga
kohta ning kalkulatsioonid oma kulude koh ka need kõrgemad olema, kuna muidu nen
ta, mille alusel Põllutööministeerium mää dele vaevalt ostjaid leidub.
rab kindlaks wäljamaalt sisseweetud seem
Gt kindlaks määratud hindadest ka tõesti
nete wäljamüügihinnad. ühtlasi tehti seem
newilja ühisusele kohustuseks kõigile tavwi kinni pestakse, selleks kawatseb pöllutöömi
tajate- ja majandu-seühisustele wiimaste msteerium teostada kõwa kontrolli seemne-,
soowil nende ostjaskonna warustamisekS müüjate üle, valudes tarwiduse korral abiks,
müüa wälismctalt sisseweetud seemneid põl põllutõökoja maatulunöuse konsulenie. Nõue
lutöömirnstoenumi poolt kindlaks määratud test kõrwalekaldumised wõetakse põllutöö
ministeeriumi poolt arwesse tvastawatel»
suurmüügi hinnaga.
Läti hilise punase ristikheina seemne äridele tulewikus seemnete fisseweoiubade
kohta on nüüd seemnewilja ühisus nõueta andmisel ja seemnetega kauplemise möf
wad andmed põllutöömmisteeriumile esita- maldamisel.
Võimalusi maatöölistele elukorterite
soetamiseks.
Selleks antakse Pikaajalist soodustatud laenu.
Põllutööminister esitas walitsusele ette
paneku, mille alusel muudetakse maal elu
korterite ehitamiseks antawa ehituslaenu
wäljaandmise, kindlustuse ja tasumise korra
kohta antud määrust selles mõttes, et wõi
malik oleks põllupidajaile anda selle mää
ruse alusel laene ka maatööliste elukorte
rite ehitamiseks.
Maale elukorterite ehitamiseks ehituslae
nude andmine sünnib asunduse kapitali sea
duse, elukorterite ehituslaenu seaduse ja wit
mase seaduse põhjal autud määruse (RT 24
1927) alusel. Nimetatud määrus ei
wõimaldanud seni laenude andmist talu-

omanikkudele, kelle maakoht ületab 8 ha.
Maakohtade omanikkudel, eriti nendel, keS
on sunnitud kasutama, wõõrast tööjõudu, on
sagedasti raskusi wõõra tööjõu palkamises
selletõttu, et nendel maakohwdel puuduwalt
hooned tööliste elukorteriteks. Kohase elu
korteri puudumisel püütakse teenistusse Pal
gata eeskätt wallalisi töölisi, kuna perekon
naga töölistel töösaamine sageli raskendas
tud. Seepärast pöllutööministeeriumi ett»
panekrrl soodustatakse nüüd nende ehitust»
püstitamist, mida kasutatakse maatöölistO

Tuli raudtee

Schubert, Mere ääres. Grieg, Lüüriline süit.
Eilenberg, Marss. 17.30 Kohtunik Ruther
fordi kõned. 17.30 „Kolm patriarchi, usume

depoos.
Tööliste riietekapp põles.
Kaugemale riidekapist tuli ei pääsenud.
Kahju häwinenud kapi näol üsna wähene.
Tuli sai alguse arwatawasti hooletult
wisatud paberossiotsast.
Neljapäetva õhtul k. 9 paiku tekkis Tol
linnas, Telliskiwi uulitsa ääres asuwas
raudtee depoos tuli, mida ööwaht aegsasti
märkas. Depoos oli põlema läinud üks
tööliste riietekappidest. Õöwaht asus kohe
agaralt tuld kustutama. Kuna hädaoht
ähwardas paisuda, kutsuti ka linna tuletõrje
lendsalk kohale. Tulele pandi warsti piir.
Raadio saatekawa.

müümast.

Raske autoõnnetus.
Berliin. 22. märtsil. HailterulS oli täna
ränk autoõnnetus. Kaks suurt jSmvaukrit põrka
fid kokku, kusjuures plahwatas tekst söuwankri beu

siiuitank, mis sisaldas 166 liitrit beufliui. 17 iui

mesi sai raskesti hmuvata. Neist sutt kats haiglas.
Kals haawatut on meel imemas.

Piihapaewal. 26. märtsil.
Tallinn 298,3 mtr. 9.65 Jumalateenistus
Pühawaimu kirikust. Jutlustab õp. Tallmeis
ter. Lõpuks heliplaate. 12.30 ülekanne Tar
tust. 13.00 Põllumajanduslikke teateid.
13.10 Lõunane kontsert. Juh. md. Ark. Krull.
Orkester: Tremisot. Galopp. Fetras, Lamburite
tants. Flotoiv, nio.:in. ..Madrused". Mannfred.
gawott «Mana hea aeg". Beethoven, Menueti

elukorteriteks.

hed" (eesti keeles). 17.46 sama kõne wene kee

les. 18.00 „Luomisen sarastus" (soome keelesl.
18.15 uttagen och danad" (rootst
keeles). 18.80 Heliplaate ja reklaami.
18.45 Päewauudiseid. 19.00 Heliplaate.
19.30 illekanne Tarwst. 19.85 Pidulik kont#,
sert Tallinna linna ajaloolise mälestuspäewa
puhul, (tllekanne N. M. K. ö. saalist Laial tri*
nr. 1). Korraldawad linnaametnikkude ühing

klubi ühes walguStuse-weemuretsemise osechZ
teemjaskonna orkestriga ja meeskooriga. 1. Atva

sõna linnapea A. Uesson. 2. Kõne ajaloolises
päewa Ae linna arhiwaari M dr. P.
hanson. 8. Sümfoonia orkester: a) R. Kulm
brawuurmarss „Kodumaa". V) R. Kull, KwM
sertwalss. 4. Soololaule Ida Aaw-AM
(sopran). 5. Meeskoor: a) T. Wettik. Tet#
toitus, b) A. Säebelmann. Sind surmas
c) T. Wettik, Me rannikmaale.
6. Meeskoor: a) A. Läte. Kostke wrlud. b) M
Saar, Ainult pääle marju, e) M.
Meeste laul. 7. Sümfoonia orkester: a) Tr
Lemba, Menuett, b) R. Kull, Potp.-fant. eeW
rahwamiifiidest. Orkestrit juhatab A. HabeM
mann, meeskoori —G. Trnefaks. Lõpuks kunff
22.00 Mana tantsumuusikat heliplaatidelt.

22.00 Moodsat tantsumuusikat dancing-restorA
nist „Meriklubi". (John Pory Kr tema sm
keSter).

a".
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Ringi ümber Järwamaa.

J.-Jaani piimaühingu edukas tegewus.
1932. o. l»Pl»es 3539 kr. älejääaian. Piimahulk näitab
kaswu.
Jäl-wa-Jac.ni piimaühingu tegewust makseti wälja 149.424. kr. Tööstuskuiu
1932. a. Võib kõigiti pidada edukaks, Vaa 1000 kg. piima kohta oli 1163 senti. Ühe
tamata lvõihmdade äärmisele langusele, kg. piima eest maksoti 4,56 snt.. mis üldse
mille tõttu kõikjal hakkas ilmnema Piima kõrgemaid hindu.
hulga Vähenemine. See ilmnes ka JärkvaKuludes kasutati kõiki wõimalusi kokku
Jaanis aasta aluil, kuid juba Viimastel hoiuks. Warem oli juba palku 47% mõrra
kuudel tekkis sootu Vastupidine olukord. kärbitud. Kõik see Võimaldas 1932. a. lõ
Alates oktoobrikuust hakkas piimahulk tun- petada 2529 kr. ülejäägiga. 1963. a. eel
Vulvalt kaswama, Võrreldes eelmise aastaga, arwe koostamise! alvanes smnuti tvõimalus
ja tõus jätkub ka tänawu.
kulusid Mahendada. Tööstuskitlud on õige
Keskmeieveisje ja 5 koorejaama toodi kokku surutud, nii arwatakse kg. pealt 0,86
274 liikme ja 255 mitteliikme poolt kokku senti.
piima 3.320.161 kg. Keskneiereisse toodi
ühingu omakapitalid ulatawad Varan
900.242 kg., Kannule 373.915 kg.. Paistedusest ligi 94% ja äriseisust ligi 80%.
Väljale 320.028 kg., Wöhmuttale 202.055 kg.,
Omakapitalid ulatusid 1. jaan. 1932. a.
Walasti 254.920 kg.. Ammuta 149.133 kg.
77.220 kr. ja amortisatsiooni kapital 46.867
Keskmine rasVaprotsent oli 3,37 (Walasti) krooni.
3,53 (kestineierei). Üldine keskmine
Lõpuks peab tähendama, et Järwa-Jaani
raswa % oli 3,48.
Wõid Valmistati 132.885 kg., kusjuures piimaühing on kõigiti kindlal jalal. Sa
1 kg. wöi Valmistamiseks kasutati 24,66 kg. muti on tema üldine tegewiuse juiWmine
piima, ehk raswaühikkiid 85,63. Piima eest kui ka piimatööstuse alal, osawates kätes.
Paide linnawalitsus nõuab
eelkäijalt 100 kr.
Tõsteti kohtulik nvndmnre end. linnawalitsuie liigete
wastu omal aial wAlja maksetud Perekonna abiraha ia
wanusetafu asjus.
Paide lmiMvcMHus otsustas gsilneda
nõudmisega eebnMe ilm-naiwMitMo w>astil. Kdhut pMvtßse essimüs-e ttmva

Tänanm on nooivtvpiäewa s«vraübv>mise nkõme
üles lvõtnud Pai>d'S Speitajjaite ühing Ka Paide ühis»
cKmnaaisiuM noochoo MK Need orAattiisatisiooadib
on pa-ewa toLmeiPcvnGa.ks waMmrd seMohaKe so

tvaiitsuje llnkmetekt >solida.ar'el-t wWjamõista

miGcmi. KomiOon» Mlle jiulhWs on Paide Ws

wbimaste -poM om<A ava<f vohlksm wälja
maHle-tnd -abiraha ja tvcmusetajsu.
PvaMime liumawaWus asus Muetisse
2. juimil IW<). a. LcÄzKtw TimnMviailiilsUs
oli aga juure Wvuisega !'crar päewa enne
«moti üleandmist wäbja maitsnud 'linmawa
li isu se iliilLmötÄe ja ipaarUe am-otnWulie pere

konna abilvaha ja wimuisötasu. Hiljcim wõtM asja üles linna r«wlsjl»:i>kiimisjon ja soe
M lmnawMVogu Ko«osol>Ml sõeluimiisÄ.
LmnawoikKoiM Zeidis wöljamctksmiise aLu
tseta ja otsustas wä>kjaimaks.ötuld jumma ICX>

Sc. sisse nõuda. Soni ochuselle Miku ipolbnud
järgnenud.
Kewadel mmrtepüha.
Paibes on saanuid sulbn tmdichsioonÄs ikoroMw»

tv femabort noonwpäewi. Kesvadel, voo Möö töp
pedos Koalmvwod õpiSqsed ümbMÄamm iioMdeft

Jävivamaa peMnnw Paides-se, HuS Wailiimäol

wee.diL>ta!õi'e he'l>ge päew Ms siooruS- lia Kewadvõõ

imu. RM Paewbtt on noored cnnmruiba-nnd;jwlp
jnlqnst. sõudu, walvmustust Ka iLrwot ÄaioMmrSMt,
mis wiäga Mhiiis maie HsaÄti!ks?s GalmaallaslteLs
haAivawälteA noortsle svvti praegu.

ha WsAmmmftumK 2. MaW hpKcme Amwn

SWW, 19 a. wama, Volle Mammad eisotvad Jlwww-

Priis ja Waltser, kes konstaabli „Kaastkule ilmu

Juustuwabrit RäsmvereS on tegewust alusta

eluts. O. Kundel! juures warrul. Peale pidutse
luist heideti õlgedele pikali. Siin aga wirutas

tus oma teo eest wastust anda.

nud. Töõ käib praegu osaliselt, kuid 1. aprillist

algab juustuwabrkk täiel jõul tööle. Selleks ajaks
walitakse ametisse juustnik, kes saab ühtlasi ka
koorejaama juhatajaks.

Alliku piimaühing «otsis pmomiat. Alliku

piimaühing maksis riikliku wõi preemiat keskmi
selt 0,6 senti iga täispiima kilogrammi kohta,

v Siga kaemus. Puhmus M. talus juhws neil

päewil omapärane õnnetus. Siga, kes kuidagi lau

dast wälja pääsenud, hakati koera abil lauta ta
gasi ajama, harjaslind hüppas aga lauda asemel
kaewu. Hiljem tõmmati küll notsu kaemust wälja,
kuid elulooma tast siiski ei saanud.

Roosna-Allttuie wletidje ühing. Hiljuti peeti
Roosua-Allikul tuletõrje ühingu asutamise koos

olekut. Otsustati asutada ifeseisew ühing, mitte
osakonda, nagu oli naaberseltfidelt ettepanek. Põ
hikiri saadeti registreerimisele. Sellega on Kukse

ma wallas 4 ifeseiswat tuletõrje ühingut. Ka re

kord.

Walastj iauluboor lagunes. Kewadine lume
lagunemine laotas ka WalaSti laulukoori. Laul

jäte arw sulas nii wäikefeks, et arwati paremaks
kooritööle määramata ajaks waheaeg teha.

J.-Jaani nittwtegelased Karinnl. 26. skp. kü

laStawad Karinut J.-Jaani näi tetegelased komöö
öiaga «President Ruiatust". See ettekanne oleks

waStukülaskäiguetendujena Karinu noorsoolastele,

kes esinesid möödunud pjihil J.-Jaanis, mängides

«Meie küla poisid". Et nimetatud näidendiga
edukalt esinetud Rakes, Arawetel ja J.-Jaanis,

* loodetakse seda ka Karinul, sest ka hiljutine önneS

tunud operett näitas jaanl-aste wilumust näite

alal.

Laps kurjal teel. Hiljuti warastas RoosnaAllikul keegi 12-a. tütarlaps N. oma kaaslasilt

kingad ja bottkud. Asjad saadi küll kätte, aga et
see lapsel juba mitmes sarnane lugu, siis otsustati
samme astuda, et ta Harku kolomisse saadetakse.

Löölalaste külaskäik Piiometsa. 19. skp. kor

«OmmaÄsimmi dir. A. Henmcvn, ailuStas evWödeqa.
Nooritelpäew .peeitaAse maÄrm Mpn«poo!le>l. Paswa

raldas Lõöla raamatukogu selts Piiometsas külas

kKawas olieiks ttauife VeijiKKoõMe feWiboovidVöd Ka 01-g

sed ettekanded hästi õnnestusid. H. Raudsepa „We

-ikoMrde. SaStÄoovW nkmg «ÄialÄaSie Ka Poeglaste

wõmllvMi ja münge. Noovteipaewa mueOLMlfeiks
Kuchiiiks on MuiMcßpetcha J. Zoiyer Ka wÄi»M«mis°
Kulhtideks Äpööchad pvl. H. La-iMam Ka hra. H. Kail-

As. NoovÄPäewaM ÜIHÄ ajal
de swadöoM Jääva WMwoMe> lkeirgeWrWWu
wSihÄO. MovbeMswast PidütviHe chawStmv. ituua
wöimMkitt ipaGt Govle. Mli MMi» st Haewachaait
sÄ aijwl Ässa ivllnta VliWib, MMad Maüdeipäew Pai
dcke jmwpSÄvaiks kuüunvda, imqu see paaM wii

masL aaSwil on Mmd.
WaimuMu lmllnpöktva ümber.
Paide võõrdus NovraAdab N. Kuunjil waiMuWu
lbauÄlipäöwa. Seni on Wba nvöt-u PaM>ulõoori «ma
oijckvSwst lbslvimmd. MeSaMnriise Mhlljpõew lõpeb
Al. M>, jfelleiMast PaDubcMe l«MuTo»oe ruitvlda.

Tana MStuÄioM Mm, homme WWmbt

„Ugata".
Täna õhtuil on vahlwamaMs iööschustoM pidu,
homme «fineb aga. WWamU -wawr „UM'la".
Homme päewail cm VodmMe WMS ivoguduise
näi-demlMk.

Homme õavvolldawod iMsiMMd iVneikooSobsLu

lKmamkvalNuse fcMft. NnÄeb K. Ast.

Tapal kesk-kooliõpilane kadunud.
MöädMWd «n-ädallM ScvduS Tlvpal teaÄmuitw ku

Lõi koroona kepiga pea lõhk':. Kõltsil elutj.
E. Valentin lõi koroona kepiga W. Weltmannil
pea !õhki. Valentin ja Weltmann mängisid ko
roonat, järstu arenes meeste wahel tüli, mille
tagajärjel Walentin lõigi Weltmcmni Pea ko
roona kepiga lõhki. Nüüd tuleb Valentinil koh

maM>Wsd ipShjlujod. MSnvK ipoM awM«ttaUe
IKll «j, Oüllap Vist haobi Varb e-i mortlhi

m»d õa ipages „qmw>dWst" mavlle, sus DähÄ «WvM
üks rAas <om. S« mwamwe «pobe Wid>mU> weeit
AavÄKK. Kakks wNmast <n>K»M»tk Mmd PoW

käigupeo. Kawas oli laule ning muusikat, milli

delworst" õnnestus kõigiti. Saali täis rahwast

jälgis kogu aeg huwiga mängu.

Piiometsa laulukoori liikmed on ametis A.
Tammani näidendi „Widriku paruni" õppimise
ga, mis kawatsetakse lawastada lihawõtte 1. pühal.

. Tapa tarwstajateWngn tegewusest. ühing,

1933.a. oma 16-l tegewusaastal suutis siiski edu
kalt tegutseda, waatamäta üldisele ostujõu langu
sele ning rahawähesusele. Läbimüük langes um
bes 20 prots., wõrreldes eelmise aastaga. ÄriseiS
31. dets. 1982.a. oli 66.576,68 kr. Kulud-tulud
17.824,27 kr., Puhaskasu 1200,10 kr., läbimüük

122.987,10 kr. Tõusid osa- ja teised kapitalid
15.418. kr. 16.410,— kr. peale. Liikmeid oli
290. 1983. a. eelavwe on tasakaalus 12.560. kr.,

kusjuures on ka kärbitud weidi palku. Peakoos
olek peetakse 2. apr.

Weel Peetri koauduie täis
f PAU koosolekust.
Meie lehes ilmunud sõnumi «Peetri Kogu

oss««»i» õhtul jpAatamm, mõs okast ?a SoibnemiSS

«Koosoleikut juhatas rShuwa täiskogu ena
muse sookvil Koguduse liige R. Stemberg ja
protokollis Koguduse liige A. Wilms, sõlwmata

MMmud MftAe awuIZomnMAD, IM ba oma ÄooA?
«öös Mta >l«>'rt>ma!tu. Ka vi oivewat anLmyus «?

ttt soimaft Mwsstst awome nvtiSWmvr

Warakewadine Einmanni.
Kewadyouitud ja salapunkrid. „Ko«blvsp»litsei" ärewuses. üks isesugune waimuwalguse
jagamine ehk malewa staabi tehnika wiinmne
sõna. SalavnSlik lngn 6 aami Piiritusega.
Ka einmanlane tunneb õhus juba kewade
hõngufid ning jootvastub sellest, suureks meele

narmaks kohalikele salapunkreile ja koduwabri
jantidele, kelle «kaup Kt kraam" enam sugugi
Nii hästi ei taha minna kui mõni aeg tvarem.
Ja jumal nuhtles neid muidugi juba sellega, et
Alandati Veidike riigiwiina hinda, milline ei
Mnud oma «kurbi" tagajärgi awaldamast koha
like wabrikantide ja nende müügikohtade peale.
Ka kohalik «kombluspolitsei", koosnedes köi
ai Made wanematest naistest, teab rääkida õige

kurje ja hukatuslikke moraali langemise jutte

kehalikust eliidist, arwamata Väiksemaid suurust,

kellele ei Viitsita alati tähelepanu pöörata.
Noh, kewad ajab juuri juba igale poolel

Laupäewal elas Eimnanni kogu oma olemise
ajaloos surematu tähtsusega ajaloolise momendi.

Siin debüteeris Järwa malewa korraldusel rin

girändatv kino, milline reklaami järgi otsustades

pidi olema nägematu ime ja tehnika Viimane
sõna sel alal. Kuid igal heal asjal on ka
oma negatiiVne kulg. Juba kohapeale sõites härra

demonstraator tahtis minna Tamsalust Wajan
gu j«nna otfima, ning suuri waewu suudeti
siiski mehele selgeks teha, et Wajangu jaam,
olgugi räbal ja Väeti, on ikkagi Veel endisel

Oohail.. Ja siis Lõppeks 400 Nnoötemdus iisc
noh lihtsalt pole waetva Väärtki sellest pikemalt
kõneleda, sest isegi need. kes oma elus esimest kor

da nägid sihukest imelikku etendust, polnud wä

ga Vaimustatud. ' Peab ütlema, et kui ka edas

pidi sarnasel kombel hakatakse maavahwal toda

Koeru põllumeeste seltsi
tegewusest.
ArrmldalaUe taluraamatupidamife ja hobuse
rautamise ikursused. Talaieenijate wahetalitas
tuimkdnnal rohkesti tegewust. Saaremaalt tee

nijaid kohapeal ei leidu.
Koeru põllumeeste seltsi korraldusel algawad
29. skp. Koeru koolimajas . 3-päelvased tala ma-

Matuipidamise kursused. Kurlsus on õhtupooli
kui k. 2 alates. OsawStt tasuta. Ülesandmi.
«e Koeru maatnlundusikonsulendile.
Hobuserautamise kursusted alga-wad loodeta

toosti 3. aprillil. Lektoriks oa kutsutud õpeta-

Aid sepp Tori hobusekaswatuscst ja kohalik 100-maarst.

-maarst. Kursuse kesttvuS 3 päcwa ning pee
tcvltse Aruküla asunduses. Kursus on mõeldud
tegelikele seppadele ja põllumeestele, kes asja
Wastn huwi tunnewad. Suurema osaivõtu pu-

nende ameti- ja teenistuskohtadest.
Koguduse liikmeid lasti koosoleku saali 1932

a. liikmekaartidega, mida uste peal kontrollisid
nõukogu liikmed. Et koosolekust oleksid osa
wõtnud ka mitte-liikmed, on arusaamata ja et

selle kohta oleks koosoleku juhataja tähelepanu
zuhitud, on toafe.

Koosolekul leidus inimene, kes p-üüdiS mit

mete ettepanekutega killustada koosolijate üks
vavmuwatWst loomaste ipavkchoiMeqa Mse <md

ma, siis ta warstt hakkab tagant üles raiuma
ja ei lihtsalt lenda enam suurejoonelise reklaa
mi peale sisse.

Kuigi riik wiinahinda mõne sendi Võrra
madalamale lasi, püüab rahwaS kewademeele
olus ise omale suuremal hulgal Viina täteStt
ilma maksuta muretseda niiöelda Väikese
waewaga. Salapärane juhtum tulnud ette
Einmamti piirituse Vabrikus. Siin tungttud
piiritusekeldrisse akna kaudu. saagiks
langes umbes 6 aami, s. o. umbes BMO ltttrtt
piiritust, millest küll suurem osa on maha las
tud. nii et täpsalt pole teada tarwitatud piiri
tüse hulk. Keldri külastajad olnud hobusega,
jäljed pöörawad Vabriku juurest asunduse poole

maanteele ning kaowad sinna. ühisuse kahju
oleneb attsiisiwalitsuse otsusest, kuipalju nad
piirituse eest nõuawad. Praegu on juurdlus

moelt sa tähtis mVjutada walnnifele pandud ni

mekivjasid, sellskS ette tuues, et koguduse öpe

30—40 klm, maa tagant. Mõned peawad isegi
nõu hakata rongiga kohccheale Vedama, kuna
Veega ega ka Vankriga ei pääse praegu liikuma.

fui kursus kahes rühmas. Pa

lunMse põllupidaiard, felletl on haigete kapjadeza

hobusech (täiskabjad), neid kursuse ajal rmrtaPvchul rautamise maksuta kur

sustele üles andmine ikohaliku maat. fonlfn
lendi suures.

huwi tuntakse taluteenisate wahe
tmrtuse tvastu. Siiski tööliste nõudmine üle
tab pMumise. Praegu on registreeritud üle 19
noudmrse teenijate tüdrukute saamiseks, mis
seisawad rahuldamata. S ülaste nõudmisi on
saanud wahetalitus täita. Samuti on nõudmisi
eestöötegijate ja kavjarawitsejate peale, mida
ei saada rahuldada. Läinud pühapäeivÄ aru
ttls põllumeeste seltsi juhatus talutteenvjate kii

srmust, ning otsustas juhusel, fui kohalt nais
teenijaid ei leidu, Saaremaalt kutsuda umbes

29 tüdrukut kohale. Talute enitjate ZvahetcckiwS
asub Koerus maatulunduAkonsutendi büroos.

koosolek on 28. skp. Seni on 106 põllupidajat oma
wölgade korraldamise assus komisjoni poole Pöõ
ranüd.
21. ja 22. skp. peeti «Lo algkoolis kohaliku ha

ridusseltsi korraldusel põllumajanduslikke loen

mittoliigete Poolt. WalmiStali 44.696.6 kg.
ivöid. Kooritud piim anti piimatoojatele taga

fi, ainult kaks wiimast kuud tvailmiStati kaseiinis

Aadta joalsul tuli juure üks liige i«
i<x 6 liiget, nii et aasta lõpuks oli ühisusek 14»
liiget, 18.108.31 kr. oisamakfuga ja 766 lehmaga.

Suuremaid kulustd- 1932. a.: palgoch
083667 kr wavanduse rtwwttmemttte 3018.5»
ft pavimise kulud IML.V7 tr., laenude
1403J8 tr. fowtete ja
«mont 893.03 kr. jne. KSeSokwa aasta eel
arwe on .seatud -kokku tasakaalus 11.000 kr., kus

juures kärpimist on leidnud mõned palgad za
teised wäMemad kulud. on praegu
wõlga: riMÄust laenrrsondist 3000 kr.,, Tallm
na Eesti m.rsandusührsusrle 1700 kr..

hoSe SW.B9 kr., ühisuse liigetele 875.57 kr.,
kokku wSlga 6.000.46 tr.

Homme, if. o. 26. skp. peab ühitsuS onra aaS

taAaosoldknt, milline tüötaib «tmiSte ikooSole

tute sarnollsett Sige paiawikas muutuda

auid. Referentidena esinesid Järwa maatulundus

konsulent A. Soowik ja instr. A. Aiofenthal. Ette

kannetel käsitati huwitawaid põllumajanduslikke
küsimust, nagu maawiljaknse alalhoidmise wõima
lustest koduste abinõudega, terawilja kaswatuse
ulatusest ja soowitawatest terawilja sortidest ning
karja tasuwuse tõstmise wõimalustest. Loengute
wiimasel õhtul demonstreeriti weel kuulajaskon

nale põllumajandusliku fisustikuga walguspilte.
R«chwa osawõtt nii loengutest kui ka neile järgne
matest läbirääkimistest mõlematel õhtutel oli elaw.

Esna põllumehed ttüaoad kolk» täna põllu

meeste kogu peakoosolekule Esna «sundusse. Koos

olekule järgneb samas omawaheline kooswkrvi
mine. Koosolekule on külalistena oodata maa
konna põllumeeste esituse tegelasi.

ttangakudumise ja käsitöö kursused algasid
Walgma maanaiste seltsis 23. skp. ja kestawad ku

ni 12. apr. Peale kevadpühi peetakse samu kur

suseid 24. aprillist kuni 20. maini Einmanni pe

renaiste seltsis. Kursusi juhatab maanaiste kesk
seltsi instr. prl. H. Reuter.
Põllumajanduse pLema Kollaste koolimajas ka
watses korraldada Udewa põllumeeste kogu 2. apr.

Lektoriteks pidid olema agr. A. Soowik, O. Wiir

soo ja instr. A. Rosenchal, kes andsid selleks oma
nõusoleku. Arwestades aga praeguste muutlike
ilmade ja halbade teedega, on päewa korraldamine
lükatud edasi.

Alliku piimaÄhingv segeamsesi. Alliku piima

Pikewere pttmaMiua
1932. a.
H»m«e PeadooSotet.

Piihapöewal, 26. j>Kp. peab Pikemeve piim»'
ühing om« aastapeockooSolekut. Peaitoosolelul

erilist suuremaid waidlusi ei wõits tulla, sest
Mmg on edukalt oma tegewuseaasta lõpeta
nud. magate piimasaaduste hindadele maa
tamata 578.W kr. ülejäägiga. Piima wSeti
waStil keskmeiereis ja tolme# Koorejaama#
LLW.76I kg., sellest walmistati Wöid N.456 kg.
Ühe kg. tvSi toalmistamisekS tavtvitati 24,3 kg
piima ehk 36,2 vaSwaühikud. Piimasaaduste
milügist saadi aastas 113.794;0õ ]fr._ TodStu.se
kuludeks tõdeti piima kg. 6,91 sooti, selle juure#

on tvallastvara amortHeeritud 16 protsenti ja
kinnistvava K vvotsenti. Piimatoojatele maks.
ti piima kg. 3/87 penti (rasiva tfl. lkr. 1.10) ja
tasuta auti tagasi Looritud ja wöipiim. Ühingu
on.akapitalid on aasta jooksul kaswanud 14.3
pvots., mooduStawad toarandufest 97,4 prots. ja

üriseisust 34,1 prots. Ühingu 19W. a. tööstuse

kulude eelarwe on toäheuvnud eelmisest aastast
.18,8 prots. ja tööstuse kuludeks avwatnikse piima
ikg 0,86 senti.

Ühingu juhatuses ott: K. Reibaum. wtt
tendovf ia A. Räppi.

ühingu kaskmeiereisse toodi piima kokku 181 pii
matoojalt 1.500.648 kg. ühe kilogr. wõi walmista
miseks läks keskmiselt 24,6 Kg. piima, mille kesk

mine wõiraswa stsaldawus oli 3,47 protf. Wöid

walmistati 61.204,6 kg. ühe kg. wõi müügist saa
di keskmiselt 118 senti, ühe kg. täispiima eest mak
seti piimatoojatele keskmiselt 3,8 senti, ka kooritud

Piima eest 1 sent kg. Raswaühiku eest liikmetele
1,12 senti ja mitteliikmetele 1,04 senti. Kogusum
mas maksetk piimatoojatele Piima eest 56.958 kr.

Piimaraha maksmine sündis piima Kvaliteedi jä

ZM uudiseid.
ztogubuse tSisSog» koosolek. Büri itogudust
täiskogu tooSolokule walakuululatud ajaks tac
w-ilißu arwu liikmeid kokku ei tulnud, sellepä
vast algas toosolet tund aega hiljem. Osa wöt
tiS umbes IK6 liikme Ämber, avw suure
koguduse tohta. Koosolekut juhatas endine
kauaaegne Duri koguduse köster R. Weimer.
1632. a. kaSsaavuanne ja 1938. a. kassa eel

avive wSeti tvaStu, juhatuselt esitatud kusta.
Igal aastal wäljalangetvate ühe tobmandiku
nõukogu liKmete asemee waliti kumme uut lii
aet. Revisjonikomisjon waliti endises tooslfet.
sus tagasi. Liikmemaksu määramisel tehti et
tapan ek liikmemaksu wähendasta, kuid siiski ot

süstas täiÄkoMl maksu endiseks jätta, sest Bü
vi koguduse liMnematS on Laks ja isegi tolm
kovda odawam, kui mujal togyduStos ja pealegi

on igal koguduse liikmel kõS ametitalwjsed
nmibsuwabad, mis mujal kogudustes maksusta
tud.

,Mcah«" sai pvlsta. SvA paar nadalv«t tegM

ses,Maana taga chmoas teoma-sas Dawima slaiM

Rahwuswaheline mess
Budapestis.

Edan. Kmft, SeS oma nime ses tamn-taS tiVlit
«pms". Kui enam «<Sicha-rwAaiMid" oi ilMumid,
tahtis ära-siöita. Enne lahkumist oga jfri ta- luiki
teomaj» Pidojja Woldoimvr öubsrgi käest, nagu Ge
a-vw<vb, Oma põhWvda. MhvawaSti imees seda

Sõitjatele yn n lyTimfmus

Ma-dkuv 6. «päewail abgab U«M«t

Cütikufotcörrrlft oma ,F)oroskc»oÄis" elbe ei näinud,
sest egas 'Muidu pMks ta laGmid siamnaist ru>mäl<Ä

wÄllisinKvltt Ungarisse KõbHaitle sooduNa

acha Andiiid-a. NÄüd peab muldmfi polWei Äitco

sed. Unssavj «mdchorÄol jsaab hwmaatwWust kunt

ma ~-krahwi" aa -jälle KaiKÄe fea-da.

sV!pv»'öj>eGdi pii % ikist ouroopn rriki an Luba

Gripp raudteelaste peres Türil. Wilmastsl

nu>d 'läbilsõidiL hmnaaisMtdust 25 7u>ni 50

päewadel on Mvi 'vaudtdeMMe leNeil lÄmneamd
gripp. Praegu on teeniswsest wabasdÄtud kümmsKand gripvhaiiget. Kuna umvbes mast sammpallM wÄ
weol -vohksmM kMumad Wkagi leomSdHes wWida.
Tulles Wd-uft j-oowad Punshi. hvgistawad aSptvAm
obitl mng sõZdawad stis poolhaigeitoim sälke lvWa.

Haiguse lõbw.on mi.tmÄt -poM komandeeritud
osuHM töHW DiKÄe. Kuna iswmall aljail aga Va

aibilks. Ning nmgid peawaid siiM liibuma ja M

ti. WGutMli lsaamtne an wõtzmalldaAd
hmtUlM.

Silnbi««s lmqhemch. Km Mmch aasia

(ell wosvälnM -req-istveeMi MM tKxdtafltafffclf»*

ameEs 22 K»M, M §et aaSlvt avnrtt 7. Guam»»!

Wchwnwiid an oilawö mülvinail «MM samal

wÄhomöbtl ShÄpaHu —ü. Mo« Pwickon» Virn
fiemtb

Odavasti

koosoleku enamus. Et täiskogu koosolekul oleks

mõni nimelkiri rinnaga läbi pressitud, on toale,

Paide nööritehas

müüa

vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kinga

voodri-, lae-, põranda-ja musti

sest tegelikult WSttlS sõna kiriku nSuKogu poolt

esitatud nimekirja soowitamilseks lgp. härra
praost Beevnann, kuna teiste nimelkirjade esi
tajod oma nimekirjade kohta üldse sõna ei wSt
nud.

Tuleb mainida, et käige rohkem hääli _ sai
walimists! R. kolmandast nimeKtzjast ja teiseks G. Blitfe elsnnesest nime.

pM (9 IBM lil

Lõpuks peab lähendama, et protokollitud said

endada, ei leidunud ühtegi koosolijat, KeS oleks
protoikolli kohta fSna tootnud.
Suurima lugupidamisega

Soovitab kõiksugu põllumajanduse nõõre ja koe
tud masinarikmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Samas mfifla häid aasaheinu,
lokomoblil ja veski kahe paari kividega.
Põllumehed f

tasa.

A. Wilms, protokollija.
Kiriklikke teateid.
Paide kirik. Homme, W. skp. kell 11 homm.
jumalateenistus. Lp. G. Perli. Kell ö p. I.
kodanike klubi failis loterii-allegri uue orel,
ihealks. Kolmapäetval, 29. skp. kell 6 p. I. kan
natamisaja jumalateenistus, Lp. G. Pevli.
Anna kirik. Homme, 26. W., lell 11 homm.
köstrvjumalateeniAus.

TÄri kirik. Homme, 26. W. kell 11 homm.
nocrtejun,alateeniStus. Lauluraamat. Laulu
koor. Samal päetval, kohe peale jumalateenis
tust lkguduse leerisaalis noorte koonbise palwe
tunb.

Politseikroonikat.
Koerus, Hanseni maja ees wavastati H.
Ltweril hob usakarwabeik, Roos-na-Allrkul talu
nr. IJI4 juurelõike maa-ailalt 80 latti ja 100
testoast. Silmsi as. A. Toimetajal Kareda mei
sest metsamaterjali. WÄhmnta wallawanem
tõstis süüdistuse Liuitsalu koolttalu end. ront
ntku J. Lutwei wastu talli utse raudlati tvac
guses. Karinu as. eluts. A. Jüvgenthal süüdis
tab Järfil «luts. A. Laupat koera tvigastamises.
Wagetva pinnaiühffuse kassaprdaja tvSeti was
tutipsele N. Laeue nõudel arestitud W. Kuus.
manni piim,raha mittekinnipidamise pärast.
A.-S .Utiiselii" triUL

lauda igasugustes tolli mõõtu
des. Teateid Paides, Tallinna

uni. nr. 13, kauplusest.

Kr?«^t.

milline lumeteega sündis õige kaugelt, Paidest,

Rakest jne. Paljud talupidajad, keS warem ei

da A. Töfsmanni palwele. Järgmine komisjoni

gmoadiK.

Kewade tulekuga ja talweteede lõppemisega

hoolitsenud loomatoidu juurdemuretsemise eest,
on praegu tõsiselt mures selle kättesaamisega,
kuna heinu pakutakse müüa ainult kaugemal, nii

maawalitsuseS oma koosolekut. Otsustati käik an

WaStawal täiskogu hääletamisel selgus, et
esitatud nimekirjadega rahulolematuid oli kõi
gest 9 liiget, kuna aga walimiste poolt vüäletas

kas selle wäite tagasi.

R. Stemberg,
-Peetri koguduse täiskogu IL. märtsi k. a. juha

on jäänud seisma ka loomatoidu muretsemine,

Moratooriumi komisjou pidas neljapäewal

taja olla öÄnud, et nimellivjad olla ebaseadus
likud, kuid 'kohas miibitv koguduse õpetaja M

gitakfe. Kohalikus elanikkonnas liigutvad piiri

tusewabrikusse sissetungimisega ringi mitmesu
gused kuuldused, milledel aga ei ole ühelgi usu
tawat alust.

loomatoit ostes wõrdlemisi kallis, ristikheina 16
Kg. nõutakse 75—90 s., heintest 50—75 fnt. ning
jMkudest 45—55 snt.

Dävi läheduses «vähemates saamades on hmqestu
«Ost, ftis faoAetdCfe 5& fHt itSöstõude wMa finna

Kik päewalwrraaa seoses olewad otsused ning
protokoll sai täiskogule ette loetud ja Kui pa
luti awaldada, Kas tellegil jioowi protokolli täi

käimas 100 selgitamiseks. Olemas on teatawad
Väikesed tõendused, milliseid suunde praegu jäl

Ambla Smbraskaaaas loomata»» pandus.
Ambla ümbruskonna põllupidajate! on suuraks
mureks loomatoidu puudus, ümbruskonnas on

Jemift rahlöldawakt joodsui meie

reisse 1.117.1! 14 kg. piima. sellest 94.31 ">,4 kg.

g«si>

öine mche-nÄawatt on see Mhtum mGuamb dõr.
Luurnille, sest õipÄche jaMuMk Daixumme hckdab

AovrM?u. õMchvna, on tema ssaKaõuÄN Oadumttim

keegi K.K. Engelbrechtile sarnase tugema hoovi
tooliga selga, et tool purunes. Ja egas siis selgki
tenveks jäänud. Nüüd teatas E. asjast politseile.

fclirtele hõõrrmüstele i« Äilidelc töötanud toõto-

Juhatusest wäljalangenud J. Allmann waliti ta

Kirt toimetusele.

duise täiskogu ®oo&oüe.f" aSjuS palutakse järgmist
Mvaldada:

NaihMmaw habba wamju PoMle ka toob eWe eba
moöldiwaw arwainmst. Et õld õu wvÄ mmnmmd
imõödamuid aaSba Mhsne Daspa dmamq. mli» nhu

eluts. Aug. Engelbrecht oli hiljuti oma läheduses

rele. Piima kwaliteedimäära maksmahakkamisest
saadik on üldine piima puhtuse protsent kõwasti
suurenenud ja piima puhtus on omakorda suuren
samagonniwabriku. Ka saadi katte kaks pudelit danud wõi puhtust ja headust. Wiimasel ajal on
kodunetud wiina. Wabrik töötanud just samu ka Alliku meierei wõi headuse ja puhtuse poolest
päewa hommikul. Praak oli weel tuline ja sinna esikohtadel sammunud. 1982. a. puhaskasu saadi
oli nähtawasti aSja warjamifekS linu likku pandud.
464 kr., mida otsustati tagawarakapitali aunele
WiinaajamiseS tunnistas end süüdi Johannes
kirjutada. 1933.a. eelavwe on tasakaalus 13.745
Vaasa. Sellest teadlikud olid ka G. Uhwer, J. #fc., 3193 kr. mõrra wähem kui 1982. a. 1933. a.
il i I u u o ii n ijiAJJ3orrA.ii-iuiXHX]amo arwatakse klg. maha 0M senti tööstuÄuludeks.

M lkurwcmnesÜM sa mMes.

Mm»d. Kuna õpA. Tähte tMtvi koolis VõWck

Asi läinud politseile kõrwu asjaosaliste rulie
luude kaudu, kellel mõnel olnud mängus armu
kadedus. „ .... _
Sai warrul tooliga DLa. Särewere-Armu las

Gamogonnimabeik Ellameres. Koeru konstaa
õel leidis läbiotsimisel Ellawere «Kaasiku" taluS

MvMes.
Ewne WaömÄWu LMimlist «M Däihit anSned
päesvad wm>dss grWwM tSKu ja SeDpävwÄ!.

tundes ond tveÄxi ieutvommda, ?ivpttu>mÄ> lbtt Va?
nvmaivÄe Oõju bicha, vt «ba OO» HSildäb. Sette poalve

des kõik paraja auru all olid.

Einmam»is ho«M- Vatitv
paew?
Peetrkfe piimaühingu peOKmsoletut.
Cimnanni piimaühmg, milline T. «. >aab 20aociitfcrf#, on 1932. a. tuaatamata liümots üw*

Kõige soodsamalt ostate põllurammu ja kõik tar
visminevad kaubad omale

öõtla Turba ühingu juhatus
teatab, et ühingu

turbaoõtmise
tööde v&lJakaupieHaiae on
2. aprillil s. a. kell 4p. 1.
öõtla algkoolimajas, mis asub
2 klm. Esna jaamast
Öötlas, 19. UI 33. Juhatus.

Kiiremas korras riiklaue,

Paide „IVAST".

hea*

Samuti ostab „Iva" teie käest kõrgema päe vahin naga otri, kaeru, rukkeid, ristikheina seemet jne.
K-Ü. „IVA" juhatus*
Esna v. Järvamaal müüa

Teatan tsstar?ita|at
müüa Mäo vallas, Mündi asun
et olen oma junkselõikusäri duses, Paidest 2 klm. talu nr.
talu.
täiendanud väljaõppinud nais* 129. Kaupa tehakse kohapeal.
juuksuriga, kes daamisid kor
ralikult lokib, kulme ja rips
Suuras 17*/* hekt. Hind meid värvib ning maniküüri
3000 kr. Teateid Paide, teeb. Palume kolki daame
Talukoht
Tallinna 121 T. Kleinod. meid lahkelt külastada je tOO
headuses veenduda,

Häid pOllaheinu
«« »«

muua.
Küsida Kõerus, d{. Grõssberger.

Aina Llekefl

pooleterale anda Võhmu
| ta vallas, Jalgsema kõlas*
juukselõikusäri.
Joh. Olesaar.
Koeras, Hanseni majas, teisel
korral.

