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Taanis Matatse sea
Õfudaew „Aktan kukkus ntecce.

kaswatuil.
Tahetakse «atAaa paaaa k»hes«g»«e
hia«aasteer«U.
Taani Põllutöominisrrile on antud õiguS
astuda samme seakasivatufe reguleerimiseks
ja piiramiseks.
Seahindude noteerimisel tahetakse edas
pidi määrata kahesugune hind ü?S kõr
gem ja teine madalam. Kõrgem hind käiks
nende sigade kohw.. mis toodud iga põllu
pidaja Poolt tapamajadesse teatud normi
piirides. Üle selle normi toodud sigadelt
maksetaks madalamat hinda. Seega oleks
takistatud seakasvatuse Piiramatu laienda'

WSlk tabas Ameerika õhulaewa, kõige suuremat
maailmas. - Varbal oli 77 meest. - Nendest
esialgu pSSStetub ainult neli. - TanNaew „phö
bus otsimas teisi mehi. - Kaks ristlejat ruttawad
kohale. - Ohulaew ujub merepinnal.
Rew Kork, 4. aprillil. Maailma lõi
ae suurem õhulaew „Akron", mis kuulub
Ühendriikide meremäele, kukkus merre Rew
Jersey ranna kohal Barnegati ujuwa tule
torni lähedal. Ohulaewa pardal oli 77
meest.

Saksa tanklaew „Phöbus" teatab, et ta
nägi täna hommikul kell 1,50 (Ameerika
aeg) „Akrom" Rew Jersey ranna lähedal
meres ujumas. Õhulaew triiwis abitult
lainetes. „Phöbusel" on korda läinud
päästa neli meest, nende hulgas õhulaewa
juht. Lähemad teated katastroosist puudu
wad weel.
„Akron" on umbes kaks korda suurem
saksa õhulaewast „©taf Zeppelmist". Tema
kiirus on natuke suurem „Gras Zeppelmi"
mft. Õhulaew on warustatud heade
raadioaparaatidega. Seepärast äratab
imestust, et õhulaewalt ei ole saadud min
git otsekohest appikutset.
Washington, 4. aprillil. Saksa laew
teatas kell 2, et tema ei suuda „Akroni" ko
gn meeskonda oma pardale Võtta. Ilm on
tuuline. Sajlck tugewasti wihma.
Rew Aork, 4. aprillil. „Akroni"
merrekukkumine sündis täna hommikul kell

1,30 (kohalik aeg). Õhulaev»» pardal oli
ko admiral Moffett. Kell 2M „WSbvs"
Äi ikka weel ainuke laew „Akronit" aita
mas. Õhulaew ujub ikka weel merepimml.
Seni ei ole teateid sekle kohta, et keegi ohukaema meeskonnast oleks hukkunud. Arwa
tahe, et Shulaewal plahwatust ei ole olnud.
Oletatakse, et õhulaew oli mingil põhjusel
sunnitud merele laskuma. „Phöbus" on
ikka weel „Alrom" juures.
„Akron" oli esmaspäewal ette Võtnud
harjutuslennu Rew Englandi rannale. Um
bes pool tundi põrast Lakchurstist wälju
mist ta teatas, et pardal on kõik korras.
Paha ilm takistab raadioühendust rannaga.
Seepärast arwatakse, et radiogramm, mis
kõneleb „Akroni" juhi ja kolme mche pääst
misest, on moonutatud. Kõik ümbruskonna
rannalaewad ruttawad katastroosikohale.
„Phõbuse" wiimane raadiogramm teatab,
et „Akron" ujub wrakina Barnegati tule
laewa lähedal.
Rew-Y«rk, 4. apr. Ms ristleja ja üks mii
uiristleja sõitsid „Akromle" appi. Saksa tanl
laew „Phöbus" teatab, et „Mr»n" on tugewasti
«äga saauud. Eile õhtul kell SS „Ako»ilt" saadi
raadiogramm, mis teatas, et õhulaewa pardal ou
kõik korras. Ent sestsaadik takistas raadioichen-

mine.

Ohulaew „Akron".
dust iiite. See Wõiumldab loota, et paiisuuid on
rohkem, tui feda laseb oletada „PbSbuse" raadio

„Atro»i" ennetus mõrsteadab mälestust te

teade, mis kõneleb ainult neljast päästetust. Saksa

is äiksetormis
Ameerika
Zhukaem
& teisest
õhulaewa
katastroofist.
1925. aastal

miili kaugusel Baenezati tukelaewast.

gas Shulaema juht. Teine hirmus katastroof oK
193». aastal. Süs hukkus Põhja-Prantsusmaal
Inglise õhulaem „R W 1", miS oli tel Indiasse.
Torm paiskas Shulaema Säfi «astu kiutu. Tekki

laew teatab meel, et „Atren" triiwib umbes 2b
Lakehürsii meribaas teatas telefoniteel Wa
shiugtaut, et ou mähe lootust päästa „Atroni"

meeSkonuast ueid> te» ou meel päästmaks. Eba
soodsa ilmastiku ja halma nägemuse pärast on

«Simata saata lenuükeid „Akrom" juure. Tuule

kiirus on praegu 48 miili tunni kohta. Lendurite
armute „Akrvn" triiwib kiiresti lainetuses.

kusjuures sai surma IS meest, nende hul

kaema. SeS katastroofi» tai surma 47 inimest,
nende hulgas Inglise ShusõidumiuiStee.

Õhulaewa tabas wiilk.

teatame bitiem."

ta nägi madratseid ja muid esemeid meres uju

pardalt, et „Akro«l" merrekukkumine
sündis 28 miili Varaegati tulelaemost idapool.

koorejaama.
T«»sip.Hsa»al peetud piimotalituSte tvörgu ioc*

raldamise koosolekA otsustati: Lüsanose pii.
inaühi-suises anda luba aivada Purtse lKlaB
koorejaam ja Zawala NlaS piima waStu
tvötu punN.

Washington, 4. aprillil. Urmatakfe, et
„«krouit" tabas wälk. Weel ei ole teada, ka»
õhulaew on täielikult purustatud ja kas mee»koud on uppunud. Meeskonna saatuse pärast

Sell 3,14 rommauder-leitnant Wiley teatas

tabati awada 4 uat

nud plahmatusest plchkes tuli, mis häwi tas õhu*

Phbbus otsib Aikroni mehi.
Rem-Karh 4. apr. ,DhöbuS" teatas kel
2JB: »«kroni" mehi. Comumnder-leit
nant Wiley ja kolm „Akroni" meest su meie jun
rts pardal. Rad on saanud põrutada ja kanna
tamad Mast weesolemisest. Lähemad Ästkasjad

Eesti seakaswatajaile on nmidugi ka
fttks, tui Taani oma toodangut piirab, sest
Taani on kõige suurem Peekonitootja maa
ja tema Piiramiste järele wõitvad hinnad
wälisturul ainult Paraneda.

tuntakse tõsist luuret, sest „PHSb»s" teatab, et

ma», kui lähenes katastroofi kohale. , „Phöbuse"

meeskond, olles weest w-älja tõmmanud klete
meest, nägi teisi mehi taduwat lainetesse.

Aakre p.-ü. lubati Puka foorejatm wiia
uutesse ruumidesse. Awiourme pyü. lubati
awada koorejamn Kaewusaare ikülaS.
Jaan Kase palwe lubada LaiusTähkwere wallas Metsaküla? koore,
jaam, otsustati eitawalt.
Otcpa« p.-ü. lubati .Peku" koorsjaam
toiia uutesse ruumidesse, mvs 000 mtr. eemal
toana asukohast.

Wa»a.A«»ste p.-ü. lubati Suure-KemMa

asunduses awada koorsjaam.

Isi. Möllerfon söittS

Wöipreennad suurendamtsete.

Leningradi.
'PMlutõÕHÜnistei aus ettepanek. Maiaudusmimsteeeium staabis sette
teostamise bõimatusi.
: Jaanuarikuul, km meil wõipreemiah sis
§e seati, wõeti preemiate fmtritfe määramist
aluseks tolleaegue wõihind walisturgudel.
S?e oli märksa kõrgem praegusest. Rii oli
ortsembrikuu algul keskmine hind 1 kg.
wöj eest 116 senti ja detsembri teisel poolel
100 senti. Niisuguse olukorra edasikestmisel
oleks 30-protsendiliue preemia tõstnud wõi
hinna umbes 130—140 sendi peale kilo
kohta. Sellise hinnaga oleks põllumehed
saanud wõj produtseerimist jätkata ja onm
majapidamisi kuidagi tasakaalus hoida.
Jaanuarikuul hakkas aga wõihind uuesti
langema. Siiski said põllumehed tollel kuul
wõikilost tänu preemiatele keskmiselt um
beS 123 senti. WeeVruariKml langes wõi
hind weelgi. Paris halwaks muutus aga
lugu märtsis, kus wõihind alanes 70 sendile
K kg. eest. Sellel kuul saadi põllumeestele
Ühes 30-protseudilise preemiaga wälja maks
ta waid kõigest umbes 90 senti wõi kilost.

Seega on wiimase kolme kuu jooksul
wõihind langenud umbes 30 senti kilolt.
See on suur kaotus meie põllumajaudusele.
Ja kuna aprillikuust peale ka preemia suu
ruS hakkab wahenema, siis muutub olu
kord seda halwemaks.

mis see küsimus rutulisele selgitamisele wõe.
tust. Praegu otsitakse selleks rahalisi wõi
malusi. Rii pea kui need leitud, esitatakse
kohe wastaw ettepanek walitsnsele. Arwa
talvast, sünnib see tveel enne pühi.

Tekkinud seisukorras ei suuda meie prae
gused wõipreemiad enam seda
mida nad andma peaks ja oleks ka audnud,
kui wõihind oleks jaauud sellele tasemele,
kus ta olj preemiate sisseseadmise eel. Ou
sellepärast paratamatult tarwilik otsida uusi
abinõusid wõihiuua kõrgendamiseks. Põllu
tööminister A. Tupits tegj neil paewil
sellekohase ettepaneku majandusministeeriu
mile, paludes rutulises korras kaalumisele
wõtta wõipreemiate suurendamise wõimaluse
juba 1. aprillist algades. muutes preemiad
ühtlasi ka püsiwamaks.
Nagu kuuleme, on majandusmiuisteeriu-

Põllutöömimstri algatus on kõigiti ter
witataw, sest ta tuleb ajal, kas selle järel
wajadust tuntakse. Piimamajandus on
Eesti majanduselule põhjapaneva tähtsu
sega. See ala on aga praegu tõesti nii
raskesse olukorda sattunud, et tuleb - kõik
abinõud .tarvitusele - 'yMest lüt Mä'tdotmis
wõimelisena hoida. Piimamajatiduse tööt
ul isivõ unest on hutvitatud ' rnitte ainult
põllumehed-piimatootjad, tvaid kogu Eesti
majandus. Sellepärast jääb soswida, et wa
baritgi walitsus omaltpoolt kõik abi
nõud tarwi-tusele wõtaks, et põllutöömmistri
ettepanek teostamist leiaks.

pööre keskerakonna poliitikas?
Seda ennustas JCeeetn lüõcus.
Pühapäewal Wõrus peetud keskerakonna
konwerents ei möödunud rahulikult. Koha
pealsed tegelased wõtsid erakonna tegewuse
keskkohas wäga terawa arwustuse alla. Pas
tor Martinsen pidas pooletunnise kõne, mil
les kriipsutas alla, et keskerakonna tegewus
walitsuses. ei käi rahwa huwidega kokku.
Ka mõistis ta erakonna esindajate tegewuse
riigikogus hukka. Kõne wõeti wastu suurte
kiiduawaldustega.
, Keskerakonna Mõru häälekandja toime
taja, endine Löõerakondlane Randwere
Nõudis käredalt, et «Einbundi ja wabadus
sSjalaste kambale" tuleks panna «päitsed
pähe". Need ajawad sügawalt juuri kesk
erakonnas ja ähwardalvad seda lõhkuda.
Kõigi wahelehüüdjate nimed, keda arwati
kuuluwat wabadussõjalaste pooldajate kil-

da, märgiti üles, et edaspidi nende tegmmst
pidada silmas ja sellest teha tarwilised
järeldused.

A. Kereni toonitas, et keskerakonnal on
raske midagi teha walitsuses, kiis kaks suurt
tiiba töötawad kokkuleppel. Et aga erakon
nalt rohkem aktiiwsust tuleb nõnda, seda
peab ka tema õigeks. Siin olla oodata suu
remat pööret juba kõige lähemal ajal. Kesk
erakonna sihiks on woidelda wabakauban
duse eest. Praeguses walitsuses on aga
maksew litsentside süsteem. Riigi oelarwe
olla koostatud liig optimistlikult.
Resolutsioon, milles heaks kiidetakse kesk
erakondlaste tegewus walitsuses ja riigiko
gus, sai ainult mõned üksikud hääled poolt.
Seda pole awaldatud ka erakonna hääle
kanbjaski.

Taluleemjale pnllamin? Mrumaal.
Kariastest tuntakse puudust.

Mount Everesti mäest
lennati üle.
Bombay, 3. aprillil. Himalaya
ekspeditsiooni kaks lennukit lendasid Ae
Etveresti mäest, üht lennukit juhtis markii
Clydestale, teist lendur-leitnant
MacJntyre. Kummalgi oli üks reisi
ja kaasas. Lendurid olid õhku tõusnud
proowilennuks, kuid olles leidnud õhutingi
inused soodsad, nad otsustasid teha katset,
mis oli nende ekspeditsiooni eesmärgiks.
Rad tõusid W minutiga 35.WL jala kõrgu
sele, tegid hulga sotograafilisi üleswõtteid
ja tulid siis oma toetuspunkti tagasi. Nende
lend kestis 3 tundi 15 minutit. Ekspedit
siooni juhiks on Ruttledae. Gweresü
mäest on nüüd esimest korda üle lennatud.

Tööotsijatest Küll puudu et ole, neid <cKb
Põllutöö hooaja lähenemisega algas ka talu
teenijate palkamine. Olgugi et waba tööjõudu i salga kaupa talust tallu ja need on enamasti
ihk töötatöölisi on igal pool rohkesti ja sedai wenslasod (setud) Petserimaalt ja Peipsi äärest,
eriti linnades, kuid maale walgub neid tvähe. kuid teenima jääwad nendest ivähesed. Põllu >Ja pcalo.st tingimused on mis i mehed on aga nende wenelaste palkamisega
ei ole '•.v.gclt*: -SiulvSetawad põllupidazatele. eriti- etteivaabl iluks muutunud, sest nad katsu
Kui lga! alal palgid wähenewad, siis püsimad' wad tihti awanssi wälja petta, et siis kaduda.
aga ta-luteenijate palgad peaaegu endisel tase On tulnud tihti juhuseid ette, kus tvenekans
mel. Palka nõutakse ?a eranditult rahas ja ai (setu) kaupleb end tallu teenima ja palub mS
nutt mõned üksikud lepiwad osalise nawuras > ne nädala pärast iluda omi tvanemaid waatama
maksmisega. Talllpidaljatel on aga rahalised> minna ning selleks osa palka atoanfina ette toõ
,sissetulekud niiwõrd kehwad, et tihti loobutakse
tab. Aawanstsaaja koab aga jäädawalt ja lõpiM
teenijate pältkamisest ja lubatakse taS wSi osal selgub, et ta huA wäitsemaid asjakesi on kaotsi
põldu sööti jätta, sest puudub raha teenijate täinud.
Palkamiseks.
Kohapealsed tAUöud on DiW kallimas tuid

ningradi peakonsuli kohuseid.

Paari pänva pärast saabub Daklmna meie ffr

ititte peakonsul Leningradis Lohk, kes teata
wasti lähed pensionile.

siiski kindlamad. Palga kõrgus on siiski mitmeti
omapärasem tvörreldes endiste aegadega. Kui
warem oli palga, kõrguse poolest esikohal talu
sulane, siis talu naisieenija ja lõpuks karjane,
kelle palk oli märksa odawam. siis praegu on
aga karjane palga astmes sulasega ühel tasa
pinnal ja tihti iveel kõrgemalgi
Nii näiteks kõigub sulase palk 10—15 kr.
kuus ja peate selle prii ülalpidamine, karjaste
paK rahas on küll natuke tväiksem, kuid selle
rahapalgale.

Talu naisteemja palgad kõiguwad B—l 2 kr.
ümber kuus. Karjastest tundud üldse suur
puudus, sest nähtatvasti noori ei kaSlva enam
samal arwul juure kui tvananeiakse, ja tvane
mad inimesed ei taha karjase ametit pidada,
tvaid teenüoad ennemini sulastena wõr talu
naisieeniijana, kuigi amet mitmeti raskem.
Karjase palkamisega on ette tulnud ka Päris

huwvtawaid lugusid, kus keegi Koio-la mees.
pakkus tertve talu karja, cvrwult neli looma, ja
Sm ,tal
ei olnudki,
karjase
mtKega
karjane
aga ei suiwiselks
nõustunud.pai
Ta
ies lubas aga lõpuks lehmad põllul ketti
paima ja karjast ittGe mitte wStta.

Koski n o küla kohta

Tallinna fondibSrft kurst»
tedel
4. a,r«MI 1933.
London 12.65 12.97.

Rew-Uo«k 3.71,76 3.76,76
Bevliin 88.— 90.

J. Emblik läheb pensionile.
Eesti immeni ja tuntuim piimanduse tege
lane J. Emblik, kelle algatusel ja juhatusel
on asutatud suurem meie wanemaid ja
suuremaid piimaühinguid ja kelle asjalik instru

Helsingi 5.60 5.80.
Stocholm 66.75 69.25
Kopenhaaaen 56.25 58.75

mistamisele, on soowi awaldanud tegelikust

Pariis 14,60 14.90
Brüssel 61.85 53.25
Milano 19.06 19.70
Warssaw 41,50 43.
tcaaaa
11.06
anzlg
72. 11.40
74.
Moskva - 198.76

eerimine tugewa aluse loonud piimasaaduse ival

nõuandetööst loobumiseks, kuna ta juba 63 aas

tat wana ja piimanduse nõuandjana 32/ aastat

töötanud, üleriikline piimcmhisnste keskliit, kelle

teenistuses J. Emblik iuiimastl ajal seisis pii
manduse konsulendina, on eeltoodut arwesse
ivõttes, J. Embliku teenistusest wabastanud ja
temale tänu awaldanud suure ja wiljarikka töö
eest. Põllumajanduse osakonna poolt on astu
tud samme, et wanale töömehele saaks niäära
tud pension kultuurkapital!st.

Uus Eesti aurik Tallinnas.
Teisipaelva lõuua ajal jõudis Tallinna
sadamasse nus Saaremaa meremeeste Ing
lismaalt ostetud aurik „Naissaar". Laew
wiibib Tallinnas nrõötmisel ja registreeri
misel. Siin tehakse temale ka wäike
remont.

Oslo 64.75 07.25
Riia 71.70 72.15
Kamm? 37.05 37.65
Amsterdam 150. 153.

Tallinna t«r«.
--.'urul kaunis vohkesti rahvast, kalaturul
õige palju tindikalu ja latikaid. Kanamune on
palju, hinnad langenud.
Sealiha tevloe sea viisi' 56—61 s. kg., sea
liha wäikenrüüg-bl 60—75 f., fooiatud sealiha
60—66 s., suitsusink 100—135 f., loomaliha
wäikemüügil 35—60 s., vaKkaliha s.,
lambaliha 55—60 s. kg.
Tapetud kanad 120—165 s. t., haned 165
s. ta. Kanamunad s—B is. paar.
Püiivõi 100—105 s. meierciäodi 11.0—115 s.

kg Piim 7—lo s. l. kohupiim 25—30 s. kg.,

Nõupidamine riigikouu est
mehe juures.
põhiseaduse muutmise asjus.
Riigikogu esimees on 10. aprilliks kell 11
e. l. kutsunud kokku nõupidamise põhiseaduse
muutmise asjus, millest on palutud osa wötma
riigi- ja seltskonnategelased, ajakirjanduse esin

dajad j. t. Nõupidamise eesmärgiks on koon
dada riigi- ja atvalikus elus nähtawal kohal
seisjaid ühiseks aktsiooniks ja kaaluda tvõima
lust pöörata rahiva poole ühise selgitama üles
kutsega.

wastu on mosnakooveui ainete näol meel lisaks

Jtetsetimaa&asi enam ei usätdata.

Konsul Lahk tuleb ära.
>nmg?asi sõitis seawe wAismimsteerinmi
administratlrwosakonna direktor R. Möll e r
son, kes arwatawasti kmrj 15. maini täidab Le

Ilmar Johansonile anti luba Ae
tvõtta „Naivatorilt" Irboska piimatalituS ühe»
koor «jaamadega Petskis, Nur
nies ja Satfe-rinas
Kastkwa pnmoÄhingul ei lubata Mäe wai
las Aoskino Mas koorejaama awada Se
dasama luba ei antnd ka Mae piimaühingule

hapukoor 80—85 f. kg. juustud 60—160 s. kg.

Kartulid 50 s. 20.1. mSSt, värske peakapsas
6—B s. kg., hapukapsas 10 s. kg., 6—7 s. liiter,
kaalid 7—B f. kg., peedid B—lo f, kg., keedetud
peedid 15—18 f. kg., porgandid B—lo s. kg.,
5 f. 1., sibulad 25—30 s. 1., ZSvwits 15 s. Zg.,
hapud kurgid 3—B f. tükk.
Warsked kurgid 60—75 s. tükk, tvärske salat
Wv s. kg., redised 10—16 s. kimp, rabarber 125

s. kg., 50 s. kimp. sibula ja peterselli pealsed
I—2 f. tükk.
Wärsked räimed 95—30 s. kg., kilud 30 s.,

wrsad 20—25 f., latikad 25—40 s., tindid 30—86

f., ahwenad 40—60 «, haugid 40 s. kohad 60—

80 f siiad 90 s., lohed 250 f., angerjad 200 s. kg.

. Õunad 36-00 s. sidrunid 12-25 s. l,
lõhwikad 18—20 s. l.

siiti nmrn io ISM.
Jiahakucsi hoidmist nõuamad nii manad põllumehed
hui ha asunikud.
Neil päewil pidas Läti põllumeeste liii
kongressi, millest osa wõttis iile 1000 saa
diku. Sellel kongressil puudutas kuvsi
küsimust ainult üks saadik. Sellele saadi
kule wastas põllumeeste erakonna esimees
K. Ulmanis kohe järgmiste sõnadega:
„ühe rahwasaadiku kõnes," jatkas Ulmanis
wilksatas mõte, et talupoegade rasket seisu
korda pleks wõimalik kergendada lati kursi alan

damise teel. Kuid selle samuul eest pead tõ
fifelt hoiatama, kriipsutades alla, et lati kursi
kangemwe talupoegadele abi ei auna.

M Taattis, Rootsis ega Soomes, riikides,
kus Inglismaa eeskujul alandati rahakurssi, ei
tõusnud Põllundussaaduste hinnad ja talupoe
gade seisukord muutus weel krittMemaks.
Ei tkchi unustada, et wälismaalt ostes Põl-

lumaja-nduseie nmjaltkte tööriistu ja masinaid
maksetakse nende eest kullaS, kuna 'aha whLr
tufe langedes talupoeg saak» oma saaduste
eest maid odamat paberraha. Sui alaneb lati
kurss, peaks talupoeg asja eest, mille ostmiseks

nüüd rahwasaadikn sõnadel peab maksma 12
lehma hinna, tasuma koguni 24 lehmaga."
Sellele lisaks wõib öelda, et hiljuti moo
dustati Lätis uus walitjus, kelle eesotsas
asub asunik Blodnieks. Blodstieks oma waUtsemise programmis tähendas täiesti sel
gesti, et üheks tema ülesandeks saab olema
lati kursi püsiwuse alalhoidmine.
Sellest on näha, et nn Läti wanade kui
ka uute põllumeeste seas walttseh Kgha
kursi asjus täieline üksmeel.

a.

Wäljawaated.
JCeskecakonnas uuUqata waiUsemisutäsUmsL
K. Pätsi walitsus on wiis kuud riigi
eesotsas asunud. See aeg ei ole pikk, kuid
töö hulk, mis selle jooksul ära tehtud, on
wõrdlemisi suur. Jätame kõrwale pika
rea kuid wajalikke ja aja
idhaseid samme. Tuletame meele ainult
tähtsamad nende seast. Ka neid kogub kau
nike kogu, nagu näit. Maapanga laenu
protsendi allawiimine 6 pealt 2 peale, eks
portfondi asutamine ning wäljaweopreemia
te määramine wõile ja teistele ainetele,
palkade kärpimine ja kriisimaksu määra
mine> põllumeeste tulumaksu alandamine,
eelarwe kokkutõmbamine. Peale selle on
algust tehtud töötute maale juhtimisega,
hakatakse soodustama lööliskorterite soeta
mist taludes, on liikuma pandud põllumeeste
erawõlgade korraldamise seadus ning alan
datud wiinahinda. Sellele on järgnemas
weel üldine laenuprotsendi alandamine.
Walitsus on möödunud wiie kuu kestel
tegutsenud- täie hooga ja edukalt. Ta! on
jätkunud sellejuures küllalt kindlat tahet ja
otsustawust asuda okkaliste kriisiaja küsi
muste juure ja neid lahendada.
Kuid wiimasel ajal tundub, nagu oleks
ühes osas walitsuse seljatoga seiswatest
woolndest tekkimas mingi meelemuutus.
Näib, nagu hakkaks seal sigima wäike wa
litsemiswäsimus. Tundemärgid on wäga
tüübilised ja juba endisest ajast tuntud:

hakatakse omaenese samme salgama. See
on märgata just keskerakonna suhtes. Wa
litsuses ollakse nõus ja tehakse kõik kaasa,
arutatakse isegi omas erakonnas küsimus
enne läbi. Atvalikkuse ees tõmbutakse aga
järsku tagasi ja hakatakse omaenese sammu
arwustama, sealt igasugu ' halba wälja lu
gema ja seda demagoogiliselt teistele kaela
ajama.
Emba-knmba, kas keskerakonn.i ministrid
ei ole oma erakonna usaldusatused wõi ei
taheta sealpool üldse ühegi asja eest was
tntust kanda. Nii ühel kui teisel puhul
tekitab see walitsemisel raskusi.
Kõige sellega ühel ajal hakkab tulema
kuuldawale ka keskerakondlises ajakirjandu
ses tuttawaid hääli, et mis aru wõi kord
see on, kõik tehakse aga põllumajanduse
heaks, just nagu teisi poleks olemaski. See
pole muud, kui põllumeeste poputamine
teiste kodanikkude arwel jne. Eriti sel
gesti aga rääkisid keskerakondlased sellest
eelarwe arutamise puhul riigikogus.
Peab ütlema, et selles nurisemises on
suur osa keskerakondlaste eneste poolt en
dale sisse sisendatud meeleolu, mille järel
igasugune tähelepanu pöördumine põlluma
janduse probleemidele pole muud kui kihi
huwi rahuldamine. Põllumeeste esitajate
arwates on aga põllumajanduse korralda
mine kõige tähtsam riit rn c üles-

Ann e, ic sellest ei saa mööda ükski walit
sus, olgu ta koosseis, milline tahes. Wõ«
tame terwe rea walitsu-si, olgu see Ing
lise, Saksa, Itaalia, Prantsuse wõi isegi
rikka Ameerika oma kõik nad on põllll
majanduse kriisiraskustest üleaitamise oina
tähtsamaks sihiks wõtnud. Kellelgi aga et
tule mõttessegi sellepärast Macdonaldi,
Mussolini wõi president Rooseveltt ehk teisi
süüdistada lubamata kihihuwide soodus
tamises.

Põllumajanduse korraldamine teiste ma
jandusharude kõrwal on eriti esmajärgu
line .ülesanne Eestts, kus põllutöö osa
tähtsus kõigist, teistest aladest kaugelt üle
käib. See on riiklise poliitika tungiwäm
käsk ja seda ei tohi silmapilgukski unustada.
Igatahes põllumeeste esitajate! on ainult
niikaua mõtet walitsuses püsida, kui neil
wõimalik on töötada senise energiaga riigi
ning põllumajanduse huwides. Kui neile
aga hakatakse peale suruma nõudmisi, mis
nende parema arusaamise järel riikliste hu
widega ei sobi, ja nende tööd halwama
hakatakse, siis muidugi ei saa nad senist
koostööd jatkata.
Lähem iulewik peab näitama, kas need
rahutud meeleolud, milledest eelpool juttu
oli, waibuNwd wõi muutuwad tugelvamaks.
Sellest muidugi olenewad ka praeguse wa
litsnse wäljawaaied edasi töötada.
Veerandaasta peekoni
toodang

Jätkatud taeut;
MoWttHv ,AansOM Danzig". Ta saeti : -> t!«ti pooleks ia MS meetri
pttkaae Mk «ah!Ä. KÕDi ott fee laew märksa sellisel fitjitl haAab ta sõitma linnade
«Gvt rannWl.
Maailma kõrneim torn.
Hiiol-itorni ehitamistööd Cu'näituse waljal edenewad kiiresti, &uii iup*u
loodetakse hoone juba awada.
Chicago torn on 620 meetrit kõrge,
kaasa. arwatud ka kümnemeetriline lipu
warras. Eiffeli torni kõrgus on waid 300
meetrit, seega trumpawad ' "i ':b ka
siin eurooplased üle.
Eiffeli torni ehitamine maksis 6,6 mil
jonit franki, kuid Chicago hiiglatorni Püs
vtamifekS kulub 12 korda niipalju raha
SOO miljonit dollarit.

Listid, mis näituse ajal Pealvad tõstma
6000 inimest tunnis, sõidatvad waid 890
meetri kõrgusele. Sel arwul on sümboolne
tähendus: 590 meetrit on nimelt 1933 jal
ga. Ja 1933 on näituse aasta.
Torni tippu Paigutatakse kahe miljardi
küünla jõuline helgiheitja, mille walgus
knma Paistab sadade kilomeetrite kaugu
sele. See on kõige wõimsam walguse allik
maailmas, nagu ka hiiglatorn on kõrgeirn
ehitis, mille kunagi oi: püstitanud inimese
käed.

weidi wähem mullusest.
Austa teisel poolel oodata seatoodangu tõusu.
Psekonitoodang käesolMa aasta kolme
esimese kütt. jooksul on olnud weidi wühem
mullusest. on tapetud kuni 1. ap
villini Mporttapanmjade s sigu 17.690, mil
lest eksportsigu 15.495. Mullu samal ajal
tapeti 18.318 siga, millest ekspordiks kõlbu
likke oli 15.782. Seega on eksportsigw fd
nawu aasta esimesel weerandil tapetud wä
hem umbes 300. See ei ole muidugi kuigi
tunduw arw. Põhjustatud on see möödu
nud sügisel walitsenud madalaist peekoni
hindadest, mille tõttu sigade paaritamisega
oldi tagasihoidlik. Ka toidupuudus andis
tunda. Kui aga möödunud aasta wiimas
tel kuudel hinnad wälisturul hakkasid tõus
ma, siis on ka sigade paaritamiste arw suu
renenud ja selle tagajärjel oodatakse tänawu
kindlasti suuremat seatoodangut kui mullu.
TeadjcsteK. riZmdes arwcMkse, et toodangu
suurer«Miyl ilMks
aasta teisel poolel. '
Märtsi wiimasel nädalal tapeti eksport
tapamajades 1802 siga eelnewa nädala 1474
sea wastu. Seega on juba wäike tõus kokku
toodalvas sigade arwus märgata. See on
tingitud osalt paranenud teeoludest.
Püss haawas jahimeest.
Oru walla Kapa küla elanik Johannes
Luubertil läks luigejahil wiibides jahi
püss kogemata lahti. Laeng tungis mehele
wasakusse õlawarde, purustades siin liha
sed, kuna luu õnneks jäi terweks. Luubert
paigutati rawimisele Lääne niaahaiglasse,
kus grst wigastuse raskete liiki kuulumaks
tunnistas.

Sadamalinn Aafrika läänerannikul.
Lüderitzbucht, hüütud nõnda Saksa kaup»nehe Lüderrtzi järele, kes amandas selle Maakoht
50 aasta eest. Linnal on suur kaubanduslik tähtsus, sest sealt läheb raudtee Aafrika W*
maale ja edast Kaplinna.
Wenest tulija jutustab...
Näljatont Nõukogudemaal tõstab pead. Talupoegadel
peaaegu orjapõli.
Dr. Ritson, kes saabus Wenest Eestisse umbeS

4 kuud tagasi, pajatas oma muljetest hiljuti Tar

wastus haridusseltsi peol. Ta on elanud Wene
maal ligi 25 aastat. Wiimati teotses kolhoosi

arstina Leena jõe piirkonnas.
Enamluse wõimule Pääsedes, lausus kõneleja,
Jaotati kõik sunduslikud maksud riigi ja kogukon
na heaks, et wõita seega rahwa poolehoidu.

Häda sunnil wõeti aga Peagi tarwitusele
rekwisi t s i o o n. Järgmise astmena tulewad

juba maksud natuuras. Nõutakse näiteks 00 mu
na iga kana pealt, mille tasumine rahwale muu
tub koormamaks.

Hiljem tulid muidugi uuesti rahamaksud.

Põllumajandus Wenes laostub. Aianduse hä

witawad igasugused rekwisttsiookiid. Kiiewis, näi
teks, saadud ühest suurest aiast, mis kord oli üle

Wenemaa kuulus, ainult kaks puuda mureleid
saata turule.

1938. aastast algab Stalini diktatuur ja wiis

aastat, mis rahwale paneb'peale suuri nõudeid;'
samuti algab majapidamiste intensiiwsem kollekti
wiseerimiue.

Kollektiiwmajapidamised ehk kolhoosid olid esi
mese kolme aasta jooksul maksudest wabad need
kasusid üksikmajapidamistel. 5 aasta jooksul kol

lektiwiseeriti umbes 80 prots. majapidamistest.

Tõrkujad saadeti asumisele, mille läbi häwitati
umbes 3 miljonit majapidamist ja saadeti asumi

sele 10 miljonit inimest. Sealjuures polnud pe
rekond lahutamatu, waid tihti lahutati mees
naisest ja lapsed wanematest.

Põllusaadused häwinewad hoolimatusest. Loo
ntadest, mis olid 28. aastal, oli 32. aastal jäänud

järele waewalt üks kolmandik. Näljatont tõstab
jälle pead, nagu Ukrainas ja mujalgi.

Rahwas maal on rõiwasteta. ühes Leena jõe

äärses 5000 elanikuga linnas olnud kooperatiiw,

kus ametis 4 jagajat-ametuikku. Riiuleil leidu
nud aga ainult

2 naiste wihmakuube, ttitk riiet ja kommunistlikku
literatuuri.
Suhkrut polewat Weqes nähtud enam aastaid.
Kolhooside saadused müüakse juba ette ära rii

gile madalate hindadega. Wabaturu hind on
palju kõrgem. Kaitsewäele wõelamate hobuste
eest maksnud riik 200 rubla, wabaturu! nõutud
aga 5009 rubla. Müügitehingud hobustega olnud

eraisikute mahel aga üldse keelatud. Wõinaela
kindlaks hinnaks olnud Moskwas lo kop. Waba
turul aga 1b rubla.
Rahwas ei ole walitsusega rahul, kuid awali
kult nuriseda ei julgemat siiski keegi, siis wõÄud
ära mõneks ajaks töötamise luba ja söögi luba.
Nälg on aga kõige parem painutamise abinõu.

Üle maa walitseb suur puudus toitaineist.
Söögiks on enamasti kartulid sa leib ja sedagi

mähe. Kõneleja wõrdleb
Wene talupoja praegust elu meie orjaajaga,

kus inimene oli kinnitatud maa külge mingi la

hutamata osana. Wene talupoeg on praegu riigi-

pea lugu ta tööst, pea lugu ta kõrwalametist. Hoia ka abielus põhi
mõttelikult kirjawahetuse saladust.
ajast.
Koputa enne kui astud tema tuppa
Sada abielunaist
Kui su mees tuleb õhtul koju, peab
ja harjuta talle külge komme, et !a
ta* alati jääma tunne, et ootasid teda.
Teda rõõmustab, kui ettewalmistused teeks sama, kui tuleb luppa.
Kui su mees on hea suusataja (wõi
tema tulekuks juba on tehtud ning sa
midagi
muud) ja sina oled halb, siis
annaioad nõu pruudile ia noorikule.
alles tema tulles ei hakka sekeldama
lase
tal
üksi suusatada. Otsi omale
Wana tuntud sina, nagu oleks abielu loterii, on ammugi tõepoolest maksa midagi ja on siiski õnneliku ja õiendama.
siis
üks
teine
ivõi ajawiide
Kui te kell pool 8 tahate teatrisse Te pole Siiami lõbustus
mmd tunde.
vananenud, nagu palju muudki sellest, mks oleme pärinud oma csiwanemakaksikud.
minna, siis korralda asi nii. nagu
Mt Inimesed on kord juba niisngn sed, et lähevad targeulots aastast aas
Ole ta wastu kena.
Ole ikka 26 protsendi wõrra lõbu peaksid minema juba kella seitsmeks.
taise. Ning nitüd osatakse juba kaarte segada snnrema hoolikusega, enne sam kui sul on selleks põhjust, ning
Su mehel on minekust kahekordselt hea
Ettevaatust meelitustega.
knt isutakse mängima seda suurt mängu kahdest, mida nimetatakse abieluks
näita oma head tuju täpselt sama meel, kui sa siis kella poole kaheksaks
Ära
päri temalt alalõpmata, kas
ja millest wäidetakse, et selles kaotavad pea kõik, võidab ainult harv erand.
wõrra kui mõnes seltskonnas.
täpselt walmis oled.
ta
sind
weel ikka armastab. Igale
Selle suurepärase mäng» alustajaile neidudele ja noorikutele ' all
£pi ennast moondama! Su mees
Ära hakka enam sel minutil, kui su õigele mehele on töö esmajärguline,
-ärgnewates ridades anda kaasa 'tt ingaid õpetust, miS pole sugused on sulle tänulik, kui sa talle iga päew mees
palitut selga tõmbab, sadat asja
teoreetilised targutused, vaid mida on kognnnd sajad abielunaised tegelikus
pakud midagi uut ja uürimiswäärset. õiendama: taskurätte otsima, lastele armastus teisejärguline. Igale õigele
ol«S ja abielns.
Too talle wõimaluse korral midagi ke head ööd ütlema, teenijale juhatusi naisele otse wastupidi. Tuleta seda
meele rasketel silmapilkudel.
na kaasa.
andma jne.
Ära hoolitse ta eest üleliia „tädilk
Anna talle wähemalt kord nädalas
Ära torma oma mehele, kes tväsi kult", nii et ta seda märkab. Loobu
otse mingi püha tegewus. Aa kõige wõimalus
Ta näeb su kleiti, mitte su
tunda ennast poissmehena.
nuna tööst koju tuleb, kohe igapäe
elawamad inimesed pole hommikuti
hinge.
Lase tal toSlja minna ja ära päri. loaste pisimuredega kallale. Tal tu oma tuhandetest nõuannetest. Ta ei
könelemiShimulised.
tõmba nii-kni-nii selga oma palitut,
Riietu võimalikult iga Päelv ise
Korralda hommikune kohwilaud wöi kuhu ta läheb. Siis ta hiljem jutus leb kõigepealt puhata ja süüa. Hil kui see talle ei meeldi.
moodi. Kuigi walik su riietekapis on
tab
sulle
köit
ise.
Mine
ka
ise
tvähe
jem wõite rahus kõige üle kõnelda.
äärmiselt wäike, wõta wähemalt mõni malikult kenasti, sest. sellest oleneb
Ära kingi oma mehele iialgi kaelamatt kord nädalas üksi kuhugi ja ära
Ole ta wastu kena.
kogu
ta
päewane
tuju.
sidemeid.
uus kaelaside, mõni teine krae, kirju
nurise,
kui
ta
wahel
sinuga
kaasa
ei
Ära sega teda ajalehe lugemise tule.
Ole ta wasiu kena
pael, nägus ehe. Ära iialgi ka kodus
Ja ta riietus...
Wnq . asju, millega sa ei tahaks heal juures.
Kohtle teda osavalt.
Jäta talle ta ajawiide korjaku
Kui riputad kappi ta ülikonda, siis
Õpi kuulama, kui ta sulle midagi
meelel end näidata wõõraste inimeste
Ära
esita
talle armeid, kui ta on
jutustab. Ka siis, kui see pole Huwi ta siis marke, ehitagu raadiot wõi pea meeles, et su mehe meelest on otse
ees.
juba
minemas.
Ka mitte kohe ta ko
talv. Ära esita küsimusi. Mees kas waadaku pilte. Toeta teda selles te kuritegu, kui püksitviigi kohale halwast jutulekul.
. ninaga ning paksu öö
gelvuses. Pole halb, kui ka sul omal puu peale asetamisest weel teine kõr
kreemi-korraga näol istu parem oma kõneleb ise wõi ta ei taha kõnelda.
Kõnele woimalikult hariva rahast.
Kui
märkad
ta
armsamad
harju
on mingi niisugune ..haigus", see walwiik tekib.
peegli ees, kuid ära näita end oma
Juba
asjaolu, et ta raha peab teeni
Hoolitse selle eest. et ta armsam ma, täidab küllaldasel määral ta pead.
mehele. Wiltu „iSiuwate" sukaõmb mused wõi sootvid, siis täida nad, kuid juhib mõtteid teisale ning lahutab
mitte pikkade saatesõnadega. Ära kõnele meelt.
särk ikka oleks pühas.
luSte wastu on pea kõikidel abielu
Kui tahad midagi saawutada, siis
Ära heida oma mehele kunagi ette,
liiga palju wõi pikalt oma sõpradest,
meestel arusaadaw wastikusetunne.
Hoia kokku mõnes muus asjas, kuid õhuta ta uhkustunnet ja ta edemust.
kiüd ära waiki ka nende olemasolust. mis sa tema pärast oled ..pidanud
Ära kurista tema juuresolekul!
lase ta sokke ning pesu kas wõi wõõ Sul on siis pea alati edu.
Ole ta waSiu kena.
ohtverdama" wõi ..kaotama".
Ära jaluta lohakates hilpudes!
raStel
inimestel paigata ja nõeluda.
Ära sunni teda käima läbi kõikide
Ära taewa pärast tee talle peapesu,
Ole juba hommikul eine juures kor
SiiS pole sul tarwis temale ikka jälle su tuttawate wõi sugulastega.
Öpi keetma! Õpi keetma!
kui ta sulle mõne oma wäärsammu jutustada, kui kena see ometi oli sinu
ralik ning kammitud. Kammimata ja
Ära sõima ta sugulasi, sinu omad
Õpi keetma!
pihtib. Sa saawutad sellega waid
pesemata naised on igale mehele waS
pole kindlasti mitte paremad.
poolt,
et
sa
isegi
ta
sokid...
«knd.
Ära keeda mitte ükfi temale, waid seda. et ta järgmisel korral kõik enda
Ära iialgi „ kraami" oma mehe klr
Ole ta Masti: kena.
teada peab.
teile
mõlemile.
Ole ta wastu kena.
jutuslaual. '
Ja lõpuks:
Ära tömma mokka toittu. kui su
Ära riku ta armsamaid roogi.
Ole ta waStu kena.
Mitte kõnelda on parem koi
Taipa nii ruttu kni wõimalik, et
«eeS ka teistes naistes näeb midagi
Ole ta wastu kena.
hästi kõnelda.
elu ka ilma roosiroosade illusioonideta
Te pole Siiami kaksikud!!!
kttduwäärset: Pane see parem kõrwa
Sina
hea
tuju
on
ta
pohkus.
Te
pole
kokku
tinutatud.
Igale
wõib
olla lvägagi huiviiaw ia kirju.
taha. Enamikus on see just see. mida
Ära kunagi kõueta teda enne habe
liuprowiseet
i
koduseid
olenguid
eriti
teist
wöiwad
jääda
oma
huwid.
Ära
Abielu
pole mirte eluaegne au kaart
ta
sinus
ei
leia.
meajamist wõi pesemist. Ära sega
lyobu oma ametist wõi wähematt oma armastuse peale...
Ole ta wa»t« kett*
seda riietumise juures, see on mehele stis. kui olete kodus kahekest. «t

moonakas, Vaba teo, mõtte jä liikumise õtguieia.

Kool on sunduslik, kuid ühtlus puudub õpi
laste seas. ülikooliastujad ei oska tihti õieti kir
jutadagi. Oppekawad on korraldatud nii, et lw
hema ajaga Valmistada spetsialiste.

Arstiks õppida Võib näiteks 4 aastaga, kus

juures kursuse ulatus on midagi arsti ja welskert
kursuse Vahepealist. Wiimasel ajal on õppekiiwu
siiski hakatud täiendama, eriti tehnilistes koolides.
Kuni 1929. aastani kutsuti aegajalt kokku wa
litsemise alal suured nõukogud tähtsamate küsi

muste otsustamiseks. Praegu Valitseb aga Sta
lin ülalt alla käsu korras. Rahwal ei ole walrte
susele mingit mõju.

GPU agentide Võrk on korraldatud nii rl ig

100—150 inimese kohta tuleb üks agent.
Kõneleja jõuab otsusele, et halavemini wist ei

elata kuskil praegu, kui Wenemaal. MasS nälgih
ja on muutunud armetuiks räbalapuntraiks. Pek
ki ega Võid pole rahwas näinud enam aastaid;
need on kättesaadaVad ainult komissaridele j'' sõ
duritele, kuna rahwas peab leppima palsa Isuva

ga, kartulitega ja paastuõliga, ja sedagi ei jätku
kõigile küllaldaselt.

Roosevelt nõuab põllu
meeste aitamist.
Washington, 3. apr. Presideni
Roosevelt pöördus kongressi poole uue lä
kitusega, milles soowitatakse seaduse wastu
wõtmist, mis wõimaldaks walitsusele alga
tada praktiliste tollilepingute sõlmimist tol
limüüride alandamiseks ning Ameerika
põllumajandus- ja tööstussaadustele tur
gude leidmiseks. Edasi Roosevelt nõuab
seaduse wastuwötmist põllumeeste aita
miseks.

Sen«os \a FrõoõkOs Põles.
Senno walla Senno külaS süttis katkisest
korstnast Andrei Sepa elumaja, laut ja
ait ning põlesid maani maha.
Samal päewal süttis teadmatult ka
Irboska ivalla Irboska küla talupidaja Jg
nati Biseneki elumaja, milline kinnitatud
„Talus". Asja ligemalt järel waadates on
selgunud, et tegemist on süütamisega, kuid
esialgu on asjaosalised weel selgumata.
Jälewere Jmntaiifiifuö
kärpis Palkasid.
Jälewere piimaühisus pidas hiljuti peakooS
olekut, juhatas J. Wiilip. Aruanne wõeti tvaik

selt wastu, kuna aga eelartve juures palju waiel

.di. Palkasid kärbiti tublisti. Juhatusel ja re
wisjoni-komisjonil kärbiti palka 60%, kuna pctl*
galistel lepiti siiski 20% alandusega. Nii sacw
praegu meier 39,69 kr. kuus ilma mingi
suguse lisatasuta ja raamatupidaja ning katla
kütja 19,80 kr. kuus. .Kontrollassistendi palk
wähendati 50 kr. pealt 36 kr. peale.

saatekawa.
Reedet, 7. aprillil.
Tallinn, 298,8 mtr. 17.40 heliplaate ja
reklaami. 18.99 Wälismaisi päevauudiseid.
18.15 Lastetund (Esineb Tln. L. 6. algkooli
õpi lasi). 18.45 Kodumaisi päewauudise id.
19.09 Hugo Reimau: Poliitika filosoofia
sarjast ..Elufilosoofia") 19.39 dr. E. Kir
schenberg: Sugutungi arengu astmed ja Mu
meelsus. Loeng korraldatud' E. Terwishoig
Muuseumi poolt). 20.09 ülekanne Tartust.
29.05 Kontsert. Juh. md. Auk. Krull.
kester: Mouwn. awam. ..Punannitsike". Boro.
din, Wene rapsoodia. Czernik, Erootiline se
renaad. Ketell>ey, Kono-siiit. Bullerian Süü-'
riline unistus. Marena, porp. ..Walause :u
-iu*- Strauss, ivalss ..Kiirustused".
Maskeraad. Lehar, potp. op. ..Paganiui", LeoElMapilm-machs. Wachepeal sooloel
low iwiütl)®ö4wi ttenor) ja J. McrfnTprtw, 579 mtr. 17.45 Heliplaate rek
laami. -- 18.00 Ülebuuie Tallinnast. 29.09
Jimateaoe ja ajanäitaja-Siendus. ->9 95'
Ülekanne Tallinnast.

Laupäewal, 8. nvritiil.
Tallinn. 298,8 mtr. 17.00 Ncklaami jrt h<>
õTr- VA? päetvauudiseid.

1<.30 Helip laate. 17.4-5 Kodu mci iisi päewa»

uubi]cid. 18.00 JumalaleenicOuL E. avost.
lmu-usu JAsanda-Muutmise ttrÄust. iq gy
toimetaja lr. Aalak: Nädala am
lispÄiitilme nngivaade. 20.00 lUckauu'
SL" 20.W Kontsert. Juh. md. Ark/>,ru'l.
Orkevter. Webee, awau?. ..Peter
-JV* JtttlllHT. Olifc&'tCl'! I^R
Ai.- Dri«o. Orientaalne j"'
®cteiwniS «on-nn, potp, .Kül»«jjx JWiVäS
gf ' mTli U
r,
.üt ">»
UM," ' 17,,7"°. W«»|' io K(.
"A-hr-fiS- • ' : U!.l!-aitnc -'Olimutit. -- 2000
-«.»«« w

». VilalorrMamise feaöns teisel

Kwiefis preftdendSkS tagasi.

tegemisel lSbi.
Annab pühaliku mände 11. apäiiii.

Arutusel tveel lahtised küsimused.

Rti o, 5. aprillil. Läti riigipeakswaliti eile järgmiseks 3 aastaks tagasi
semne rngtpresldent Albert Kwiesis, nagu juba ette oli näha. Valimine sündis
zuba esimesel walimiskäigul. Seimi koosolek möödus pidulikus õhkkonnas. Diplo
maatwe looshis oli näha paljude wälisriikide esindajaid. Publiku rõdud olid tulwil.
Koosoleku juhataja andis teada, et on üles seatud kolm kandidaati: põllumeeste
mdu poolt Albert Kwiesis, sotsiaaldemokraatide poolt seimi esimees dr. Paul
Kalni n s e h, kommunistide poolt uus rahwasaadik Mte. Viimane ise ei olnud
koosolekule ilmunud. Pärast kandidaatide ülesseadmist koosolekule tehti kodukorra
kohaselt pooleks tunniks waheaeg. Järguewast hääletusest wõttis osa üldse 96 rahwa
saadikut. Hääli said: Kwiesis 52, Kalninsch 25, Bite 9. Andmata jäeti 19 häAt.
Kohe pärast koosolekut seimi juhatus põllumehe rühm ja mitmed Valitsusliik
med lafsid lossi uuelt walitud presidendile õnne soowima. Järgmisel seimi koosale
kul, mis peetakse lil. aprillil, Kuüests annab pühaliku ametiwande.

Teistpäewa psalelõunasel rahanduskomisjoni
koosolekul kestsid läbirääkimised wõlakorraldamise
seaduse üle teisel lugemisel edasi.

Masing (lesker.) kaitseb wõla alammäära
suurendamist. PeaS tarwilikuks alammääraks

UStta' kas 40 wõi 60 protsenti. Mõlemad ettepa
nekud lükatakse aga hiljem hääletusel tagasi.

Mann (põll.-as.) waidleb alammäära tost
mise wastu ja rõhutab, et üldine rahaprotscndi

Albert Kwiesis ost sündinud 23. detsembrU
1881 Tervete wallaS Miitawi kreisis wallakir
jutaja pojana. Pärast Miitawi gümnaasiumi
lõpetamist ta õppis Tartus õigusteadust, üli
kooli lõpetanud, ta algaS 1307. aastal oma
karjääri adwokaadina MiitawiS, wõtteS ühtlasi
elawalt osa awalikust elust. Maailmasõja ajal.
km Miitawi linn ewakueeriti, Kwiesis koos
teiSte Läti tegelastega asutas TartuS Läti
sõjapõgenike komitee. Hiljem ta juhataS Läti
pogemke kolooniat Elw a S. Pärast 1917. aas
ta rewolutsiooni ta oli Älewenemaalise linnade
liidu Tartu osakonna juhataja abiks, millises
ametis ta hoolitses toiduwaruStnse eest. Kom
«««istlik rewolutsioon katkestas selle

Saksa okupatsiooni ajal Kwiesis tuki tagasi Mii.
tawisse, kus hakkas jälle adwokaadikS, kuigi
okupatsiooniwalitsus ei suhtunud temale hea»

wõtta. Nende pantkirjadega oleks ka Võimalik

riigi arwel seisma id laene Pikalaenu pangale ta

need likwiidses olekus seisaks. Nii ei wõi siis ka
alammääras liiga kõrgele minna.

suda. Et põllumeestel sarnaseid laene ra maa
tulunduse kapitalist on, fiis teeb M. Martin

tuke riiklikke laene on, igas suuruses oma wolad
korraldada saab. Teine aga, kellel riiklikke laene
ei ole, oma erawõlgade korraldamist alles siis nou

ra Võimalus oleks maatulmiduskapltali laene ta

fo n (põll.-as.) ettepaneku, et nende pantkirjadega

suda.

da saab, kui see wõlgade summa 30 protsenti tema
talu hindewäärtusest wälja teeb.

Komisjoni järgmine koosolek peeti samal Päe
wal kell 5 p. l. Põllumeeste erawõlgade korralda
mise seadus uweti teisel lugemist! Iwi. Kesknäda
lasel rahanduskomisjoni koosolekul, mis algas kel

kud laenud teemad igal juhul üle 30 protsendi ta

1 vüewal, tulid seaduses lahtiseks jäetud paragrah
wio wastuwõtmifele.

lundi hindewäärtusest wälja. Nii et arwamme.

asutava kogu ja esimese kolme seimi liikmeks.

Hõcsakootem c*mqi ait.

Parlamenti valiti ta põllumeeste liidu poolt,
kelle juhiks ta oli. 1929.—30. aastani oli

At&eet JCtoiesis.

Kwiesis seimi esimeseks abiesimeheks.

Vabariigi presidendiks valiti Kwiesis esi
mest korda 9. aprillil 1930. Presidendi ametiS
on Kwiesis omandanud laialdase lugupidamise
ja populaarsuse, mis ulatub kaugele' üle tema
kodumaa piiride.

„Mron" oli maailma kõige suurem õhu
ristleja. Ta oli 240 meetrit pikk. Tema
relwastuseks oli 16 kahurit. Ta oli täide
tud mittosüttiwa heelkumigaafiga. Õhu,
hiiglase hukkumise põhjus on teadmata,
kuid arwatakfe, et mAk andis temale surma
hoobi kohutamas äiksetormis.
„Akroni" wraki otsimisel juhtus uus
katastroof. Merimäe wäike õhulaem,,J. 3"
kukkus merre. Kaks meest uppus, nenbe
hulgas õhulaewa juht, teised päcsteti. Md
se oli selle õhulaewa pardal 7 meest.
Kuidas õnnetus tuli.
New Ao rk, 4. aprillil. Leitnant Wi
l e yA, „ADvoni" juhataja abilt, kes pääs
tvti Saksa tauAaewa „Phöbuise" poolt, saa
di raadiogramm, mis sisaldab esimsse mnet
liku aruande hiDlaõhulaewa saatMikust

{Riifli tzöletvkiwi- i« turbatAõstuse pöhimiiäruste muut
m«ed lSkatt taaafi.
Walitsuse poolt esitati riigikogule riigi duse komisjonis arutusel olid, lükati need
põlevkivi- ja turbatööStuSte põhimääruste keskerakonna ja asunikkude häältega tagasi.
muutmise seadused, selleks et puhtakasu jao. Poolt hääletasid põllumehed, peale K. Tõuk
tamisel valitsusel oleks wabamad käed. mani, ja sotsialistid.
Praegu maksva korra juures läheb tööstuse
Woiman (sots.): Asunikud olid eel
juhtijatele, ametnikele ja töölistele preemia,
teks 5 protsenti puhtastkasust. WalitsuS soo. arve arutamisel kõige suuremad preemiate
viS Põhimäärustesse võtta, et preemiateks maksmise vastased. Rüüd, kus preemiaid
läheks kuni 5 protsenti, et võimalus oleks tegelikult tahetakse Mahendada, kaitseMad
preemiateks määrata ka vähem kui 5 prot nad suuri preemiaid.
senti.
Seadused esitatakse riigikogule tagasi
Kolmapäewal, kus seadused rahaasja»- lükkamiseks.
Veata taip raudtee».
latlinaa jaamast läti toogi all samad naistecahutas.-

Riigivanem saatis Snne
soowitelegrammi
uuesti walitud Läti president A. Kwiesisele.

leidus redikülis naisterahva enese päeva
pilt. Kõigi tundemärkide järele on surma
saanu Hilda Arro, 23 a. vana, elutses
Narvas, Tuleviku uulitsal nr. 8. Sealt
oli ta välja kirjutatud, Pidi sõitma Kuk
russe.

Praegu pole täiesti selge, kas on siin
tegemist õnnetu juhtumiga või jälle enese
tapmisega. Arvatakse, et naine võis enese
ise milgi põhjusel rongi alla heita. Laip
lebas põigiti raudtee roobastel.

retkest. Selles raftdiogvaonuus öeldakse:
Eile õhtul kella 22 paiku õhulaew oli
ümbristsetud Välkudest. Kuid ilm ei olnud
meel mitte wäga tormine. Varsti pärast
keskööd õhulaew hakkas kiiresti 16.060 jala
kõrguselt alla tulema. Heitsime wälju bal
lasti. Meie ümber sähwisid Välgud. Kell
y2l „Akron" algas uuesti kiiret allumine
kutt Heitsime uuesti ballasti wälja ja tõu
sime uuesti Aes. Kolm minutit hiljem näi
fime olewat tormi keerises. Õhulaew rap
pus tugvwasti. Kutsusime kõik meeskonna
kokku. Torm hakkas ajama õhulaewa mere
poole. Laksime alla uuesti ballasti. Tüür
sai wigastada ja läks rikki. Allaminek muu
tus wiimaks kukkumiseks. Õhulaew kukkus
puruks wastu weepinda. Mälkude walgu
sel nägin paljusid mchi rusude keskel uju
mas. Lained triiwisid wrakki kiiresti.
Tellimise peale,.-hästi tehtud
kanga-teijed
müüa odavasti, tööraha eest. Hind 15 kr.
Naha saab igat ajal Rudolf Kütt, Sõõrul.

MootocmUuc saisutma.

ta&ocatootiumis.
Tuli kustutati poole tunniga
KohTas ..Kiviõli" laboratooriumi katseruu.
mis tekkis mõni päev tagasi plahvatus klaas
retordi lõhkemise tõttu. Kuumendataw beusii
ni-destilleerimise toru läks tulel kätki jn ben
siin voolas põrandale, süttides ühtlasi pöleina.
Juuresolevad kaks inimest läkisid abi järele ja
poole tunni pärast suudeti tuli kustutada. Kan
natada oli saanud toamööbel, klaasriistad, sei
nad ja lagi. Tuli oli laest jõudnud juba osalt
läbi tungida. Kogu kahju on 4000 krooni. Wa
randus oli tule vastu kindlustatud. Jnimes
tega õnnetusi ei juhtunud.
Wnmseadust arutatakse.
Pnmaseaduse arutamiseks oli koos 4. ap
rillil kaubandus-tööstuskojas komisjon, mida
juhatas koja sündik M. Pung. Pölluiöökoja
poolt arvamise avaldamiseks saadetud eelnõu
võeti komisjonis, millest võtsid osa koja 3. sekt
siooni esimees A. Eri t, piimaäripidajad A.
Cinpaul, J. Zimmermann (Farmer)',
A. Pc 11 ja Tallinna linna tervishoiuosakonna
esindaja Dr. Arras, põhjalikule kaalumisele.
Dr. Arras arvab, et seadus on vaid siis
elujõuline ja otstarbekohane, kui fee sisaldab ka

sel.

Ragu keskhaiglast kuulda, on A. Pihla
kal jalaluu kahest kohast murtud, mõlemal
käel on haawad.
Autojuht ise seletas, et rongi tulekut ta
ei näinud selle tõttu, et teisel teel seifis tei
iie rong ees. Ta tuli oma autoga ttlemiste
kaubajaamast, kust Võttis koorma peale ftt*
na wiimiseks; tahtnud üle raudtee sõita, et
teisest kohast jaamast weel kaupa lisaks peale
Võtta. Ta süüdistab wedurijuhtt ettemaa
tamata sõidus, sest wedur polewat ülesaidu
kohale lähenedes hoiatusfignaali anmch.
Kokkupõrke raksatuse järele l
lemärkuse ja ärkas alles haiglas.
Arnold Pihlak on üks nimekamaid
eestj palgapallimängijaid.

Holftres
Süllkiaweres \a\b ttttte ta loomod.
niie. Oletab süütamist ehkki h 1...
S ürgawe r e, 5. aprillil. Täna öösel
sMis Põlema Sürgawere asunduses Aug. waenlast ei tea enesel olewat.
Holstre, 5. aprillil. Eile lõunal kella
Wiigandi karjalaut, mis oli ühe katuse
all kuuriga. Tulle jäi hobune, 2 lehma, 3 ajal süttis põlema Holstre wallas Tömbi
Klammast, 1 siga,. 11 kana, S]/2 koormat Mas Toome talus Hans Ratta
heinu,. jalgratas, wanker, ader, äke,' hobuse mis oli wahwäckehitus Ülluselaastubest
seintega. Tuli oli alguse saanud sel aA
riistad ja sülda Puid.
Hoone oli tule wastu kindlustatud kui sepp ise oli lõunatamas, arwatawaM
sädemest Puust korstnas. Hoone oli tube
„Eesti Lloidis" 500 kr. eest, ioällaswara
kindlustamata. Oinanik hindab oma kahju wastu kindlustamata. Omaniku kahju 100
hoonelt 1250 kr. ja wallaswaralt 430 kroo- krooni ümber. Sisse jäid ka tööriistad.
Wöltuml vtislb furutiö.
Tagawarad Inglismaal Poole suuremad kui mullu.
Asumaadest tuleb palju ufõid.
Wõitnrgudel püsib endiselt surutis. Ingli ses langesid võihinnad nõrga nõudmise tõttu
5 fnt. kg-lt. Wõiladud Jnglises ei ole märtsis
nimetamisväärselt vähenenud, mille tõttn või
tagavarad on endiselt üle kahe korra suu
remad kui eelmisel aastal samal aja
vahemikul. Samuti on teelolew wõikogus Jng
lise asumaadest 25 prots. suurem kui eelmisel
aastal. Seega kujuneb wõipakknmine Jnglises
Za järgnevatel nädalatel väga pinevaks. See
tõttu püütakse kõigis eksportmaädes roiikem
tähelepanu pöörda siseturule. Taanis ami pöl
lntöõministrile volitus tarbekorral täiesti kee
lata margariini sissevedu.

Waielusi tekitab müügilesaadetawa piima
rasvaprotsent, milline täispiimäl on eelnõus
ette nähtud 3%, ja kontrollpiimal 3,4%.
3. sektsiooni esindaja A. Er i t arvab, et meil
Eestis ei või just kiidelda kultuurkarjamaadega
j.v sageli ei saa lehmade toitmine, eriti prae
gusel kitsikuse ajal, olla nii kõrgel järjel kui'
mujal maailmas, seepärast ei tuleks nõuda liiga

kõrget rasvaprotsenti. Leiab, et 2,8% oleks

küllaldane.

Dr. Arras arvab, et meie piima keskmine

sul on näidanud, on tunduvalt kõrgem (8,6%)'
ja seepärast pole 3% täispiima juures kuigi
kõrge norm. Ka piimatalitused lepivad sellega
ning komisjon jätab selle normi eelnõus muut
Eelnõu arutamine jäi pooleli ja tööd jat

Kewadpühine watieaen
koolides.
Kewoppühme waheaeg koolades alg<K
linna algkoolides ja kõigis kesk- ja kutse
koolides lanpäewal, 8» aprillil kell 12 püe
wal ja wältab 2 nädalat, kuni esmaAväewa
ni, 24. aprMni.
Maa algkoolides algab see waheaeg suu«
nädala kolmapüewal, 12. aprillil kell «
ja wältab nädal aega, kuni järgimse kobma
päewemi^

Sisemaa võihinnad jäid SatjaS mõõdunnb
nädalal siiski püsima, ja välismaa wSieest saa

di isegi wähe kõrgemat hinda.

Kuna Taani wõiekspordist lähet Saksa ta
rule ainult &% ümber, oleneb Taani võinoteo
ring peaaegu täiesti Inglise hindadest. Hindade
järjekordse lõdvenemisega JngliseS ell Taani
sunnitud oma wöinoteeringut Kopenhaagen»
alandama 8 ööri ehk 6 snt. võrra kg-lt 14A
öörile ehk 81 snt. kg. Meie «SSdnnnd nädala
wõiekspordist saadeti Saksa 67 prots.» kus või

hinnad wähe paranesid. Seetõttn alandati meie

wöinoteeringut ainult 2 snt. võrra kg. 70
senti kg.

Saksas on Värske Piima tarvitamine kõr
gete hindade tõttn tunduvalt langenud, mille

Keskmine wöinoteering märtsis oli 72 snt.
80 snt vaStu veebruaris. Seega langes meie

aastal märksa suurem ja võihinnad Saksas,

Läinud aaSta märtsi keskmine noteering ost

tagajärjel on sisemaa wõipakknmine käesoleval

wõihind märtsis võrreldes veebrnariga 10 prots.

vaatamata kõrgele tollikaitsele ning kontingenti

146 snt. kg.» seega kaks korda kõrgem prar.nzsest
hinnast.

dele, näitavad üldiselt langnse tendentsi '
jsifi*fo«M> <3oann
Tallinnas on wiimastel päewadel an
nud Palju kõneainet endise Petseri kloostri
st l ema piiskop Joanni uus wemp ässi
tnskõne adw. Sorokini matustel. _ Teata
wasti wöttis sinod Joannilt ära õiguse il
ma mitropoliidi loata pidada jumalatee
nistusi ja waimulikke talitusi.
Hiljuti suri Tallinnas ära wene rah
wuslise nõukogu esimees adw. Sorokin.
Liidu tegelased käisid palumas luba mitro
polndilt, et Joann wõiks Sorokinit matta.
Mitropoliit ei keelanud temal seda.
Seda luba kasutas aga Joann uueks äs
siinseks. Oma matusekõne aluseks wõttis
ta piiblisalmi, kus öeldakse, etõndsadon
need, keda ta g a kiusa t a k s e õi
guse p ä r a st j a k u i need t a g a k i u
sajad seda kõik teewad walega.
Üks niisugune kannataja olnud ka kadu
nud Sorokin. Tema peale olla waletatud,
et ta on hirmus Eesti riigi wastane. Kuid
pda olla tchtud kõik kurjast südamest ja pa
hatahtlikult. Isa andku neile seda andeks.
Kõigile on aga teada, et kadunud adw.
Sorokinile pole kunagi etteheiteid tehtud, et
ta oleks olnud Eesti riigi wastane. Teda
peeti üheks wabameelsemaks meheks Tallin
na wene intelligentsi hulgas.
Matusekõnes püüdis piiskop Joann ka
dunnt aga wääristada enesega. See takti
tn matusekõne tekitas matuseliste hulgas

katakse järgmisel koosolekul.

Haag, 5. aprillil. Rahvusvaheline
kohtukoda, kes arutas Taani ja Norra wa
helist konflikti Ida-Gröönimaa asjus, tegi
oma otsuse Taani kasuks. Kohus 12 hää
lega 2 wastu otsustas, et Norral ei olnud
õigust Jda-Gröönimaa okupeerimiseks. Nm>
w peab evakueerima okupeeritud *«s£•
tooriumi.

Põrsakoorem kuulus kellelegi põrsawup
mehele.

Tttttfghlttb Gurgaweres $a

Põhimõtteliselt piimaäripidajad tervitavad
seda seadust, kuna selleta pole võimalik, hooli
mata linna sundmäärustest, piimamüügi korral

mata.

Taani wõit Haani kohtu
kojas.

Ülemiste jaama juures walweta ülesõi
dukohal jäi kolmapäewa hommikul kella 8
ajal weduri 0W165 ette kergeweoauto A—
-1689, mis oli laaditud eluspõrsaste koor
maga. Kokkupõrkest paisatt auto wiis meet
rit eemale, põrsakastid kukkusid laiali, auto
esimene osa purunes täielikutt. Autojuht
Arnold Pihl a k, kes ka auto omanik, sai
raskelt wigastada. Tal on wasakul jalal
luud mitmest kohast murdunud. A. Pihlak,
kelle elukoht Tarabella uul. 12, toimetatt
punase risti autol linna keskhaigemajja.
Õnnetuse juures said kaks põrsast surma ja
üks wigastada.
Raske õnnetuse põhjustas nähtawasti
autojuhi ettewaatamatus. Ta ei pannud
õigel ajal lähenewat wedurit tähele ja sat
tus otse wedurile ette.
Auto on põhjalikult kannatada saanud.

SSsttav edasi.

rasvaprotsent, nagu statistika mitme aasta jook

L. Stamm oli warem mootorrattal sõit
mid ainult paar korda ja õnnetus -tekkis
nähtawasti ta oskamatusest ratta käsitami

Hänk kakkupõcqe lUemistel.

vastavaid sanktsioone wõltsimiste ärahoidmi
seks. Ettepandud seaduse kavas aga need puu

dustesse tuua parandust.

Õnnetu harjutussõit Kose teel.
Mootorrattaga harjutussõidul söittS pnrunenud. Sündmus leidis aset teifipäe
«astu paad ja sai silmapilkset surma Leon- ma õhtul kella pool kuue ajal. Leonhard
Stamm elutses Tallinnas, Luise uul. 28,
Srb Gtamm, 32 a. «ana. Õnnetus
stus Tallinna lähedal Kose teel, Weifi tort. 11, oli poissmees, elukutselt meremees.
mäel, Gcheeli sumila kohal. Mootorratas
Õnnetuse kohal käisid kohtu-uurija ja
„Harley Danndfon" A-r-311 sai kokkupõrkel kriminaalpolitsei ametnikud. L. Stammi
Vähemaid rikkeid, tal on esimene kahwel laip nnidi lahkamiskambri

Auto purunes, juht wigastatud, kaks põrsast sai surma.

Jllahwatus „JCiwiSti"

ouvad ja eelnõu tuleb sellest küljest täiendada.

Mootorratas kuulub Ewald Olbr e i
l e, kes tegi sõi-tusid esiti ühes L. Stammega.
Hiljem jättis ratta Leonhard Stamme hoo
leks ja jäi ise Kose metsa vahele maha.
Stamm pidi tegema ringsõidu ja siis Olbrei
juurde tagasi sõitma. Stamm oligi tagasi
sõidul linna poolt Kose metsa poole. Ent
Scheeli suvila juures, kus tee teeb käänaku,
kaotas Leonhard Stamm, kes oli alles wi
lumata ratta juhtimises, juhtimiswõime ja
tormas wastu puud. L. Stamm kukkus
rattalt ja paiskus silmnäoga wastu maad'.
Õnnetuse awastas Ajakirjanike kodu maja
hoidja Bor k, kes sõitis jalgrattal Kose
poole. Mootorrattur lamas wereloigus.
Ta oli juba surnud.
.Sündmusest teatati lähemast suvilast
telefoniteel linna ametivõimudele.

nikele ülesaamatuid raskust sünnitada Võib, fiiS

Oma poliitilist karjääri Kwiesis algas juba
Läti vabadussõja rahvanõukogus. Ta oli ka

MWtkMBMMWW.

Teisipäewal kella Hi2 ajal õhtul leiti
Tallinna jaamast esimeselt teelt noore
naisterahva laip, millel pea kehast eralda
tud, samuti Parem käsi. Õudse leiu tegi
jaama vanem roopaseadja Krupp peale kiir
rongi nr. 1 jaamast väljumist. Laiba juurest isikut tõendavat dokumenti ei leitud.
Redikülis leidus aga ühest Narva aja
lehest välja lõigatud leheke kihlatute nime
dega. Aleksander Everti ja Hilda Arro
nimedele oli kriips alla tõmmatud. Ka

otsustati kõige Väiksemad pantkirjad 2b-kroonised

W. Johanson (maapanga direkt.): Ruth

„3ifroti" foojitö pSyja.
New York, 4. aprillil. „Akron" tu
leb pidada lõplikult hukkunuks. Laewad,
mis saabusid katastroofi kohale, ei leidnud
õhulaewa wrakki. Sellest järeldatakse, et
wrakk on põhja wajunud. Ka lennukite
poolt ettowõetud otsimised on seni jäänud
tagajärjetuiks. Merest on leitud ainult ru
susid ja üksikuid esemeid, mis on pärit õhu?
kaewatt, 71 meeste kes on meel leidmata, tn
leb lugeda hukkunuks, nende hulgas admk
ral Moss ett, merimäe õhusõidurürso
juhataja, üldse oli „Akroni" pardal 1S
ohvitseri. Reist on päästetud ainult Uks,
nimelt õhulaevu» juhi abi leitnant W i l c y.
Saksa tanklaew „Phöbus" teatab, et te
ma pardal suri „Akroni" raadiotelegrasist,
kes oli üks neljast päästetust. Edast teata
takse, et katastroofi koha lähedalt on leitud
ühe ohwitseri laip.

igale Võlausaldajale laenu lõpposad, mis alla bll

lalt laene külmanud, mida põllumajanduse laenu
dega senitti tveel sündinud ei ole. Selle seaduse

Oinas (sots.): Ei ole õige, et see. kellel na

Meierowiezi kabinetis.

Edasi kõneldakse pantkirjade suuruse üle. Sea
duses on ettenähtud, et kõige wähemad vantkirjad
oleks 50-kroonised. Arwatakse, et wõlgnikul, kellel
mitme isikuga wõlawahekord, ümberlaenustamistl

kr. on, rahas wälja peab maksma. Et see wöla

ga tahame põllumeeste laene mi, et

tahtlikult. Pärast Läti wabarügi asutamist
Kwiesis sai kohtunikuks ringkonnakohtus ja hil
jem kohtupalatis. 1920. aastal ta sai kohtu
palati esimeheks. 1921. aasta aprillist 1923.
aasta jaanuarini Kwiesis oli kohtuministriks

saaks arwatud.

alandamine Pankade seisukorda pehmendada aitab.

E inb n n d (põll.-as.): Suurtööstuses on kül

Resident JCmie&is.

nagu wõiks mõned eesõigustatud laada, Sige t\ ole.

Siiski ei Vaidle maapanga juhataja selle wastu,
et laenu alammäära hulka ka riiklikud laenud

suurt meelepaha. Pealegi wötsid Mest osa
riigitvanema esindajana minister Rei adjtt
taudiga, endine riigiwanem J. Teemant,
rahukogu esimees Wahtramäe, abiesimees
Rost, adw. nõukogu esimees Maurer ja pnb>
ju teisi meie tuntud tegelasi.
Paistab, et Joannil ei ole Ükski abinõu
püha, et aga ässitust jatkata.
Laiuse meeste seadus
ei pMse rahwai>äätetuiele.
Teatawasti efttas Laiusel walitud nii'
nimetatud Põhja-Tartumaa põllumajandus,
toimkond riigikogu juhatusele eramajan.
duse korraldamise seaduse ei*
nõu, mida paluti rahwaalgaiamise korraS
rahwahääletusele wiia.
Riigikogu juhatuse kolmapäewasel koos
olekul oli sellele seadusele käigu andmise
küsimus arutusel. Juhatus jõudis otsusele,
et esitatud eelnõu kuulub oma iseloomult
Põhiseaduse § 34. ettenähtud maksuseaduste
hulka ja ei wõi seega rahwahääletusele Pää
seda. Sellepärast otsustas riigikogu juha
tus Laiuse meeste eramajanduse korralda*
mise seadusele rahwahääletamise korraD
mitte käiku anda.
Mäletawasti oli samasugune juhtum
1926. a., kui sotsialistid tahtsid mõisnikku-,
dele tasumaksmise seadust rahwahääletusele
wiia. Ka siis jõudis riigikogu juhatus ot
fufele, et niisugune finantsseadus kuulid
maksuseaduste hulka ja teda ei wõi PW
seaduse kohaselt tohUwtoiMulelf. tm*»

«»«r«a Teatafa"

%
ZSrwa-Mn> Wspaal Balle.
Rake ühispank tahab ühendada kõiki Koeru ia Simuna
kihelkondade ühiSvankasid. See katva pole teoStataw.
Nagu kuuldub, on Rake ühispanga poolt õiendamas käima. Kauge maa teeb juba selle
lausa tülikaks ja koguni kättesaamatuks. Maa
üleswõetud mõte Simuna ja Koeru kihelkondade
ühispangad on asutatud peamiselt selleks, et
ühispankade ühendamiseks. Muidugi selles loo
rahaliste asjade ajamist maainimestele lihtsus
tuses, et tuletvase suurema ühispanga, mis nime
Võiks kanda Jürwa-Wiru ühispank, asukohaks tada ja kättesaadavamaks teha; kuid eelpoolni

metatud kawa on just vastupidine maainimeste

sätib Rake.

ühendamisele kuuluks Rake meeste kawa jä

eele tervelt wiis panka Laekwere, Simuna,
Koeru, Udewa ja Rake. Seega jääks lawat
setawa uue ühispanga piirkonna raadius um
bes 40 klm . p , „

Pankade ühinemisest waewalt asm saab. lest

ei saa arwata, et Koeru wõi Simuna imnmed
tahaksid äkki hakata Rakkes oma rahalisi asju

huwidele. Arusaamatuna tundub, et sarnast

ühinemiskawa soowitawat koguni ka Eesti-pank.

Põhimõtteliselt ei saa ühendamise, koonda
mise wastu olla, kuid olgu siis wäiksemaS ula

tuses.

Nii näiteks tvõiks kõne alla tulla ltdewa

ühispanga ühinemine Koeru pangaga.

Ml tuletõrjel ZS-aastane juubel.
Pühapäewal pidas Türi wabatahtl. tuletõrje

ühing oma aastakoosolekut 80 liikme osawõtul.

Liikmeid on üldse 152. Koosoleku awas ühingu

esimees K. Tenso tuletades meelde, et eelolewal

suwel täitub 25 aastat ühingu asutamisest. Ot
sustatakse juubelit pühitseda, kuna tahtpäewa
kindlaksmääramine jääb juhatuse hooleks, ühin
gu asutajatest liikmetest on surnud J. Wierman,

R. Waarman ja J. Amtos, keda koosolekul mä
lestati. Samuti mälestati ka läinud aastal
surnud ühingu liiget K. Wesmani.
1932. a. aruanne wõeti waStu wähema
muudatusega. 1933. a. eelarwe wõeti wastu
juhatuse poolt esitatud kujul 3000 kr. suuruses
summaS tasakaalus. Juhatusest wanaduse tõttu

wälja langenud liikmed J. Rõuk ja A. Sülla
waliti tagasi seega on juhatuses praegu
J. Rõuk. A. Sülla. K. Tenso, H. Lang. R.
Tarkman, A. Weske ja Soosson.
Hoolsusmärkide jagamine 5—6 mehele kii
deti heaks. Liikmemaks 50 senti liigetel ja
25 senti toetajatel liigetel naistel, jäi endiseks.
Saadikuteks üleriiklisele tuletõrje liidu 1938.

a kongressile, mis peetakse 11. juunil Pärnus,
Wäaewa piimaühingu pea
koosolekult.

Pühapäewal peeti Wägewa piimaühingu
peakoosolekut. Vaatamata wiletsatele tee
pele, oli liikmeid rohkesti koos. Koosolekut
juhatas Sein, protokolli kirjutas Spiegel.
Peale 1932. a. aruande kinnitamist wõeti
wastu 1933. a. eelavwe 9974 kr. suuruses.
Eelmise aasta eelavwe oli 13.306 fr. Nagu
aruandest selgub, on aasta jooksul meiereis
ja koorejaamades wõetud piima wastu
1.372.714,5 kg., kusjuures wõid walmistati
87.176,9 kg. Keskmiseks raswa % oli 3,60
ja ühe kilogr. wõi walmistannseks kulus
keskmiselt 86,5 raswaühikut. Üksusest mak
seti piimatoojatele aasta jooksul keskmiselt
1,16 kr. Käesolewa aasta tööstuskuluks au
westatakse keskmiselt 0,7 f. kilolt. Möödu
nud aasta ülejäägist arwati 20 prots. taga
warakapitaliks 217 kr. suuruses, ehitus
kapitaliks 558 kr., kuna osatasu äriosakapi
taliks arwestati 8 prots. 217 kr. suuruses.
Kontrollühingule määrati 30 kr. lüpsiwõist
luste korraldamiseks. Koorejaamade ja teis
te teenijate palgad jäeti endiseks, kuid pea
meierei meieri palk kärbiti senise 100 kr.
pealt 70 kr. peale. Juhatusest manuse järele

waliti K. Tenfo, H. Lang, R. Tarkman ja Mägi.

Läbirääkimistel otsustati mootorpritsi meeS
konnale korraldada autojuhi kursused. Selle läbi

wiimine jäi juhatuse hooleks. Koosolek kestis
ligi 3 tundi.
Kõrvaldas arestitud varanduse.

Läinud aasta sügisel kirjutati politsei poolt
Türil üles M. Kelderi warandus wõlgade kat
teks. Muu hulgas üle kümne jookswa sülla ka
tuselaaste, siga, ader ning Särewere w. Ala
ealise heinamaal 2400 kg. metsaheinu. Hiljem
tunnistas aga selle waranduse omaks Aleks.
Oherde ning warandus anti tema kätte hoiule.
Nüüd aga leidis Oherde, et katuselaastudest on
8% sülda, ader, regi, siga ning

Wimaühmg» tegewvsest.

Koeru piimaühing, mis asutati 1912. a., on
wöitn. omale suuremat pooleh., wälja tõrjudes
ühingul on olemas peale peameierei, mis
Koerus asub, aurujöulinc koorejaam Kalitsas
ja mootorijöuline koorejaam Kuusnas, ning pii
mawasiuwõtte punktid Norras ja Waol.
Piima toodi ühingule 1932. a. jooksul:
Koeru peameierelsse 199 piimatooja poolt
638.233.5 kg. Kalitsa koorejaama 79 piimatoo
ja poolt 481.203,5 kg., Kuusna koorejaama 39
piimatooja poolt 249.236,5 kg.. Norra piima

Mõnda Allikult.

.jäi >kasr 'kergeks sa jsellepärast siis HdanemHe Pvot

sent ta wäile. Paljud AWku chlsliUmqhsd müülftd
OgW mhaipunhujsel tösru 6—B. jj;! W,. miüd
lch neil .MÄÄa see-mnest 12—13

Mimastel päewadel on AllÄul ««ärgata iga

sugu räindlkauiMehi, eriti Mdimesuguste seemnete

.qa. Kuid nende äri ei nrinetvat, ststtniMHsed on
ettsmaaÄikuts muutunud.

KontroWhing teeb ii üba ammu tvWaNilu.

juhatus «on hädas oma tvölgnikega. on Gegi obsuisi

tehtud, et 'wõldd saatks kohtu >boÄ Me nõutud.

Kuid asi on ijäänud Ma nUama. Waua stchcMS

jättis kohused aoAa-aastalt uue juhatusse hoolM.
Numse-tMe assistendi pallta Ae, mida lssbikned rcr

hawaesvl asäl lauda ei suuda. PmHnd on juba
lMnrest tahkunud ja ülchäänud wäihsse GiNmes
konna tötdu ei suuda Ähing cmvMmvMi hinge sess
hoida.

Politsei kroonikat. Wodjal Varastati Heinrich
Tuis u 1 küünist Vankri kaks esimest ratast 15 kr.

«väärtuses. WSHinüta as. cuilf. Ado Martz
pu u stchzckott, mMist warasMtnks toodi
Wetsamõisas eluts. Ernst Mänte use l\t stäftje
Aleksander Kriwanoi poolt J.-Jaani, Pertsoni
«veskisse tagasi, kui eksikombel kaasawõetud.

91. BLUMBERG'I

eduga alles käeSoletvat hooajal.

piima wöi tvalmistamiseks tarwitati 1.599.163
kg., millest tvoid walmistatt 63.648,1 kg. ühe
kg. wöi tvalmistamiseks tarwitati 24,94 kg. pii
ma ehk 67,3 raswaühikut. Kaseiini walmistatt
juunikuust kuni aasta lõpuni 13.987 kg., mille

Kaastvgewad Wold. Msw, «d. Himdeck, A.
Kaljota, Rud. ÄvK, Äisl Lindau, Leida Mõtus,
Karl Otto, Moff. Ruloff, S. Dut j. t. Eten
duse algus 8 õhtul.

Soovitame oma rikkalikust laost

wöi müügil saadi kg. keskmiselt 1.17 s. Toodud

walmistamiseks tarwitati kooritud piima 189.169

kg. Ühingu äriseis 31. dets. 1932. a. 88.998.92

Tulusid on olnud aasta jooksul 23.693.29 kr.,

Võib jääda ka pikema aja
peale. Lähemaid teateid H.
Tominga kpl., Koerus.
Müüa häid sõnnikumaa
O *•!

eriteadlane Tori hobusekaswandusest. Kursus oli
liikmetele tasuta.

Petferi wenelased „ja»t»Ad" Paidet.

Paide tulid kolm wenelast Petserimaalt, et
siin armuandeid koguda. Neil oli ettenäidata
tunnistus, et nad Mefahju läbi kannatada saa
nud. Tunnistus oli küll pärit 1981. aastast.
Irboska wallawalitsuselt. Turuplatsil pidasid
Wenelased jaotades linna omawa
hel ..tegetvuSpürkondadeks" ja siis asuti tööle.
> Belageja Solotvjowskaja ..raiooni" sattus
muuseas ka kodanike klubi. Naine kasutas siin
juhust ja näppas ühe lina. WarguS tuli awali-kuks ja waras tabati. Teisi „põlenuid" politleidnud, need olid aegsasti jalga lasknud.
MeiSterwõistlused haripuMis.
Esmaspäewa õhtul jätkusid käsipalli meister

wõistlused. „Järivap." 1. naiskond wõitis

ühisgümn. 2. naiskonda 8:1, kusjuures pinewad

olid 1. ja 2. game. Pinetv oli ka „Järtvap."
3. meesk. ja härrade wõistlus. Waatamata esi

meste ridade täiendamiselt toõitsib siiski härrad

2:0. õhtu palawam wõistlus oli ühisgümn. 1.
ja saksa kooli naisk. tvahel. ühisgümn. wõitis
teenitult 2:1 <12:15, lõ:S, lö.lOs. „Järwap."
1. oli päris kardetaw 2. meeskond, üle noatera
suudeti siiski 2. wõlta, kuid näha oli, et mees
wnd päris. ..liimist- lahti. Nii pole lootusi
meistriks tulla ja peab wast alluma ühisgümn.
1. meeskonnale.

Eila õhtul peeti poolfinaali, kuna täna õh
tul meistrid selguwad. WötstluSte algus k. 6,
st wõimaldada sportlastele ka teatri minekut.

Järtvo wetjoühinau peo
ro-Aolek.
PüHqpäe-wal Peeti PaGes Jibrwa .metljaühbugu
Peakv-oAollÄKvt. Koosolekute M Mitmld MmavilD
meOaühmMte mm ?e?vvkö-r Keeuberg, kes GneS
referaaßga mslKaaS>ja>ndulsest. Selle Ureke AnniKM woSollew pooNt möödumud tzegewusivMa aru
anne ja möeH waKtu väesolewa aasta selammv.

Ühingu senine juhatu» wrvM tagasi, Kuhu kunVuwaid E. Evntts, J. GKawt, Roots, F. .WiedeSauM

M-oostone naine lamba
waraaks.
Ellawere Schdmetfal trobikond
Paide wangla paigutati Anna Lehtmets, k.
elutses Ellaweve saunakülas. Naine, kes 80 a.
wana, on toiminud trobikonna lambamargust ja
küllap ka nmtd wargust lähemas ja kaugemas
Lehtmets on lesk, ja elas oma saunas üh«S
pojaga. Ka ivavem on ta karistatud. Naine on

tegutsenud otsekui elukutseline waras, ei kohuta

Küsida, Paides, Uus aul 26
majaperemehelt.
Paaritamiseks seisab Esna
vallas, Esna kftlas «Kärneri0
talas noor ja hea Tori-Roa s
teri tõugu

raudteejaama juures

Paaritamisel: tembeldamata
märad ä kr. 3.60 ja tembelda
tud märad ä kr 2.50. Omanik.
Müüa

pianiino.
(klaver). Soovi korral ka
järelmaksu peale. (Tasuda
võib iga kuu 20 krooni).
Lähem id teateid saab Pai
dest, Pikk tän. 3 einelauast.

draama 4 vaat.

Näitejuht: Karl Otto.
Dekoraator: Joosep KarelL

Paides, neljap. 6. aprillil
J, Jaanis, reedel 7. aprillil
hinnatud summast 10°/ o.
J. Peetris, laup. 8. aprillil
likvideerimise toimkond, Einmannis, pflbap. 9. aprillil.
Rama, Jfirva-Jaani.
Etenduste algus kell 8 õhtul

10W tr. «Murahllks.
Liigwalla wallaS Ao külas elutsew talupe
remees KaÄ Mikfeldt ü>heS oma kahe pqaga
seisis kohtupingil oma naabri Jaan Tveeteri

kunagi 'toomi Herbs-ti karjamaal Pole karjata,
itub. Teiste tunnistajatega tehti siiski oma.
Voliline karjatamme kindlaks.
Peale asja arutamist rahulkohtllniku juuveS
tõstis Heöbst süüdisiulse lob. ja Leena Lattide
wastu Ella Pranki waletunmstäfsle ahwakle.

See „heanaaberli?" wahejuhtum leidnud
aset möödunud sügisel. Naabrite tvahe! olla ol

Ella Praaki lorStu lõpetati hüüd istuS ära,
kuna ta Valetunnistuse andmisel toimis aru»
saamiseta. Mida toöibki siis asivata 14-aaSta.

sekretär Penn art.

peksmiise parast.

nud wcchökord teraw. Kohtu ees tähendas Tree
te-r„„ et Mikseldtid teda tvavastanud, loomi 'te

ma maal kapjatanud ja Hiljem teda tappa

ähtvardanud.

Treeteril oli küll murdunud potisu tagajär
sel tvasaku käe küünarluu alumisel koünandi
kul, silmcchammas puruks löödud ja pealael k<M
muhku, kuid need loetakse lkõik wühem-raskemate

„Jäiva Teataja" müügil
pr. Olga Pojarkova kaapi.

miseS.

lsest lapsest.

JoH. ja Leena Lätt anti aga kohlu alla
KohtM esine? määratud kaitsjana tvaan. adü'
Bock. Tunnistajate seletustel aga -kaebealuse
süüd ei saadud kindlaks teha ja mSlendrd m>>s
teti õigeks.

Reine «hweedns end «ehe eest.

Põllutvöriistade äri A. Wittdergi Paide osa»
Ämna juhataja abikaasa Meeta WiWevg diS
konteeriS vangas Arnold Matist poolt :valja an
tud 100-kr. toeksli. Weksii osti? ta Ae täht.

dugi sarnase summa tvÄjapanemrsest ei taht.
nud kuuldagi ja nii tuli asi arutusele. Kuulati
me mitu tunnistajat.
Kohtuotsus Võlas: Karl sa Osw-ald Mik
fdfctib 2 kuuks wangi Mõista, kuna üks poe

selgus, et we-ksel wÄMud.
Kohtu ees tunnistas kaebealune end wekÄi.
WAtsimiises süüdi. Ta oli tveksli tvõltsinud va
ihaliste raskuste tõttu, mis nende perekonnas

-hctks 1000 krooni' maksetaikse. Mrkfeldtid mui

päe-tva lähenedes pangast wälja. Wabepeal aga

«osakonna likvideerimise puhul tuge ival: tunda

gadest õigeks mõisteti. Kui naabrid omawcchet

andsid. WokSlit dis-konteerideS ei tahtnud ta

Poex rmaga rapjalapfe walvtunniStuisele

oStis. Kvig, selle ja puhtsüdamlise süü üles»
tunnistamise Mtn määras kohus küll karistuse
ä aastat Vangiroodu, kuid esineb Vabariigi Va
kitsuse eeS paßvega, et karistus wäbendataks

nüüd weel wiimasel minutil koKuleppe sobita
wad, ei tule MiKeldtidel minna.
«chwa>tbejute«a Wütz^«G»l.

Palu as. elutsew Johanni LÄti ja tema
ama Leena Lätti DüdiÄtati oma karjalapse, 14aastase Ella Praaki tvaletunnistulsele ahivatle-

kettegile kahju teha, kuna (sette ise hiljem Välja

1-kuulffeks arestiks tingimusi.

Süüaluse kaitsjana esines adtv. Beevmann.

MDW mm ZillM-AN
M. Linnas kohtus toost ust andmas A. Selli tapmises.
Ta mõisteti 3a. wanai. Kohus esineb ana toabariiai
tvatitsnse ees vatwena. et koristust ühe oosto peole tofr
hendotots.
Rovsna-AMu weskis lõppes Dpjekvrdne suur
jooming t a. jaanuarikuus weMe Mnidamchega,

Ms nõudis ühe mehe elu. Martin Linnas fihit*
liws PuM Whtu AlMamider Sellile. TeMpäewal
Liisis MM M. Lvmvas wangiwatmulrite saartel
Paides richüvogu ees Mpdngdl.

Kogu IVugu arenenuid jävstmffM.

WeskitMvija A. KuuMevg loos August Selli,
(tapetud A. Selli tsa), A. KorÄnanM ta A. Qu«a
puuga tulnud J.-Jaani .laadalt. WK ~wWrses"
ZMaWjuS. WMiPidajja jflmres otsustati ebalst
pMnmövdada ju 'kampa sattus Va M«P. Sell, kes

weskbl M. Natuke hvHemr >tuM> juur
de ka M. Aasawe-i ühes M. Linnafega. Koos

tühjendati paar «liitri?', oga lastud paigal seisva

la õllekannul. Qw oli SdovsmpAllAu weM trmtust pritside käsitamises, ning et pritsid oleks õn
netuse korraks alati malmis, ning meeskonnal oma

Kukfema w. eluts. F. Meinbergile tehti protokolli,
et ta kirjutab tasu eest palwekirju.

Ringi umber Zärwamaa
Wahasw weeühingu põhikiri ühes sinna juur

de kuuluma tõükawaga on kinnitatud kefkweekomis

joni poolt ja saadetud Järwa maaweekomisjonile

tagasi edaspidisteks korraldusteks. Järwa maa

kohused teada. Mitmel korral on awaldatud mõt
teid Kalitsasse ka mõnd tuletõrje osakonda asutada,

kelle käsutusesse siis ka «Awitaja" pritsid jääksid,
mis aga tänini teoks ei ole saanud.

Wiisu-Koordi maanaiste selts Pidas pühapäe
val Wiisu külas, meierei ruumes liikmete koos

olekut, kus Vahetati mõtteid peamiselt eeloleva

töökama üle. Käesoleval kevadel tahetakse kor
raldada seltsis kodukorralduse ja tegelikku aiatöö

kursust ja võimaluse korral õppida ka Varrastel

kudumist. Sügishooajal tahetakse asuda kangaku
dmnise, käsitöö ja ühe keedukursufe läbiviimisele.
Liikmete koosolek otsustas pühitseda seltsi eelole

wat aastapäeva maikuul tee-õhtuga. Täpse aja

weekomisjoni ettekirjutusel on weeühingu esimene
peakoosolek kutsuwd kokku 23. skp. kell 11 homm.

kindlaksmääramine jäeti juhatuse hooleks. 22. skp.

Wahastu algkooli ruumesse. Tähtsamaks päewa

lumisele ka noorte osakonna ellukutsumise küsimus

asunduses, O. Wiilbergi ruumes.

Liigwakla koorejaam kolib. Teatawasti tuleb

Liigwalla wiinawabrkk, kus asub Pikewere piima
ühingu koorejaam, eelolewal suwel lammutamise
le, siis on tarwis tõsiselt mõelda koorejaama üm

korraldatakse Wiifus noorte õhtu, kus tuleb kaa

seltsi juurde. Wiisu-Koordi maanaiste selts oli
korraldanud liikmetele aiavilja seemne ühistel
limist. Nüüd on selgunud, et sarnane ühistelli
mine on toonud Vajalikud seemnesordid perenais
tele kätte Poole odawamalt, kai ostes igaüks ük
sikult.

Koosolekule oli sõitnud maatulund .konsulent
A. Soowik, kes jagas perenaistele oma ettekandes

berkolimisele. Hiljuti ostis küll piimaühisus seal

wajalikke näpunäiteid.

ümber kanda. A. A gb e r g.
„Mvitaja" koosolek SaWas. hiljuti peeti Ka
litsa kindlustusseltsi „Awitaja" koosolekut. Wa

Seemnewilja näitust külastas, nagu tagant
järele kokkuwõtted näitawad, Türil 100 ja Pai
des 125 inimest. Türil müüdi maha suinisu
..Diamanti" 450 klgr. ja Paides osteti sama sor
di suinisu seemet põllumeeste poolt 1250 klgr.

samas lähedal asuwa end. mõisa iiwiaida 350 kr.
eest, mille tasumine riigile jäi Pika aja peale, kuid
ümberehituse kulu tuleb ühmgul oma 1000 krooni

nuse järele waljalangenud juhatuse liige A. Krull

inventaari.
Pakkujal tuleb sissemaksta

rahlilkohtuniku juureS seletas karjjalaps, et tema

wigastuSte hulka. Seepärast siis ka asi tuli
arutusele erasüüdistuse korras ja pooltel oli
wöimalik asja leppimisel lõpetada.
Tree te r oli nõus leppima, kui talle walura

Politseikroonikat.
Liutsalus waraStati Joh. Uustadtitt metsast
puid 1b kr. Väärtuses ja Kirna w. Wirikal J.
Baumannitt wedruäke. August Kullil karga?
KuuSna as. kiwilõhkumisel knvikild silma.

kakku eelolewal pühapäe-wal S. skp. kell 12 p. Leedu

»Hiuräirada"
Aleksander Afinogenovi

med Waska sa Müristaja, prokurör Gvünreich,

koosseis: eesistuja rahukogu esimees Sass, liik

nud teda warguse retkedel pime öö ega muud

Lsebu-Envere weeühingu peakoosolek astub

«iMMa

mises. Nimelt «süüdistas Lätti W. Herbst
wdlilise kachatamise pärast, ja asja aretamisel

phud.

korrapunkttks on juhatuse waltmine.

müüakse

Teisipäetoal algasid Paides rahukogu 1. ast
me istangud> mis kestawad kolm päewa. KMu

da maalkonmas öorviÄdachui» rida mechanimsipäswii

ümbruses.

sngntäkk

Ramma Piimaühingu
likvideerimise toimkonna
korraldusel

Jlahukoqu istanqud 3aides.

põllumeeste selts Arukülas tegeliku hobuserauta

mise kursuse. Juhatasid loomaarst Pallo ja

29 senti kg1. Metstaguse
talas, Järva-Jaani teler. 36
V. Uukareda.

Laat Rake alevikus

11. aprillil s. a.

Ema pajaga jälle karjalapse waletunaislusele «taatleja.
tena süvpingtt.

Hobuserautamise kursused.

kiiduwäävt- köStuilemuSteaa, PaideHe aFuitatud ja
joeiäwd noorde puude iamwaep. kust inimesed wõt
wad saada juba däesalewal ««vadeil MlMMsuguste
Kupuube ja. «made msdsamduÄsaaduSte tabmi jne.
KSesolewal suwel Paides TawaHvdamaT MMÄondWel PõllumchanÄuise näitusel otsuSKM esineda oana

kõiksugust pudukaupa

j Hinnad vUsllenata odavad.

Zsa kahe pajaga naabril peksmas.

kulusid 23.592.13 kr., seega ülejääk 106.16 kr.

Mt. RiwechamkMMrt ftMvukustest Mu mäM

kevadhooajaks

nagu koetud meeste- ja naistekamp
sunid, triiksärgid, kaelasidem. jne.
Teemmiae viisakas,

Eirww W. Alew, Orlow —A. Rutoff,
PunaiwÄKlasev -- R. Kask, U. PKdmm.

krooni. Läbikäigud aasta jooksul 428.975,19 kr.

seemet

Lahu külas

igas värvis ja uues moelõikes
meeste-ja naiste kevad-ja suvi
paütuld, ülikondi, pükse Jne.
Mitmekülgses valikus meeldivaid
kevad, ja suvikäabusid, soni
sid ning

Tüki on Kuvale seadnud toaga huuntawalt
Karl, Otto, dekoraator J. Kavovl.

Naau aruandest selgub, on ühing töötanud odu-

vaflmlsrftletfe iiri
Paides» Turuplats nr. 13.

ka Lääne.EuvoopaS. „H»mdivada' on kirjuta"
tud juba S aastat tagasi, ent erilise hooga man.
gtti toda alles möödunud ning weel suurema

kg. ja Wao wastuwöttepunkti 14 piimatooja
poolt 56.992,5 kg., seega kokku aasta jooksul
ühingule piima toodud 1.597.222,5 kg. 1 kg.
Piima eest makseti keskmiselt 3,76 senti, kuna

Paide teateid.

Warane kewade on .doanud Allikube rohket elu
ja askeldust. Põllupbdokald rubbaiwa>d Vedude V
petaimiissga. DürÄt weewkse kwnstwäeM iija wVja
seemet. HM on kaera iseamnega, sest ipäua tödtu

turge, kelle teoseid mängitakse Peale Wenemaa

wastuwöttepunkti 34 piimatooja poolt 171.646,5

Käesolewa nädala algul korraldas Koeru

wälja langenud Põderi asemele tvaliti Sep
ver. Tooma soo katsejaamast.

Seekordse ringreisn repertuaaris 4-maatus
line dvmmm „Hund:rada", mitte autor VioDoa
kunstiteatri dr«naturg «. Afinogenotu su
praegusaegse Wene wlÄjapaißvamair drama

Koeru ümbruskonnast eraettewõtjad, kellede läbi
paljud karjapidajad piimarahade mitte kättesaa
mise parast on kahjusid saanud.

Türil 3182 elanikku.
Aadresslaua andmeil elas selle kuu alul Türil
3182 elanikku. Mehi 1429 ja naist 1762.

Märtsikuu jooksul on elanikkude arw wähenenud
ühe isiku wõrra.

Draamastuudio teater esineb täna Paides.
Draamastuudio teater jõudis oina ringrer-sul Aärwamaale esmaSpäewal, «il esineti Ka
ruS. Teisipäetval oldi Dürvl. Täna Paidel
teatriõhtu. Homme esinetakse Järiva-Haauis,
laupäewal Peetris ja pühapäetval Emma-nnis.

oli osawõtjaid nigelalt. Wõitjateks tulid kaa
lude järele Eilunanu, P. Kalberg, A. Obermanu,
E. Jnhwelt, <l5ll Paide „Järwap."j, ning P.
Grauberg ja L. Hellermann.

Kokku 118 kr. waärtuses. Waranduse körwal
damises tunnistas enese süüdi Marie Kelder.
Asja kohta lasi Oherde koostada politseil pro
tokolli.

JJUmdieada" Jämamud.

wõistlused õieti pidamata jäänud,' sest kohapealt

ühingul oli möödunud aasta lõpul 109 osakapi
tali summaga 6.112.84 kr. 9. aprillil peetakse
ühingu korraline aasta-peakoosolek. R. W.

Müüa suinisu ..Rubiini"

pühapäeval, 9. aprillil 1933!
a* kell 12 p. kohapeal all-1
jlrgnev ühingu vallasvara:
maja, alghind kr. 3SV,petroo
lena»! mootor „Jambo", ö H.
P., alghind kr. 150, koore
lahutaja „Alfa"( võime 600
liitrit tunnis, kaal-võime 350
klgrm. ja muud meierei

Koeru kroonikat.
Peeti potsiwdiAusi.
Meru spordiseltsi korraldusel peeti pühap.
Koeru? Järwa esiwõistlusi poksis. Poleks Pai
dest rusikamehi weoautol kohale tulnud, oleks

ning „Kitfheneri" 150 klgr.

waliti tagasi. Kuna „Awitajal" on ka kolm käsi
pritsi, milledest üks Mllitsas, teine Tudres ja koi
maS Waol asuwad, oli kä warem juba pritsidele

Tori mehe heinawavas selgunud. Hiljuti oli
meie lehe weergudel teade, et Tori mehe! J. L-l

paljud ei tea isegi pritside asukohti, ning mees
kond pritside käsitamisel on wöhtk. Koosolijate
Poolt awaldati soowi, et antaks õpe-

nüüd on heinawavas juba selgunud uurimiste ja

meeskonnad määratud, kuid meeskonna liikmed

N-eZ. zchtt, Kallinnas.

warastati kaks koormat luhaheinu ja esimeste kaht
lustawate juurest warastatud heinu ei leitud. Kuid

läbiotsimiste tagajärjel. Margaks osutus üks Na

suwere kesk küla elutsewatest taluomanikludest.

tud kanguses. Kchköõl dii paming haripuuckM sa
meesM kõigil pead päris isdqjad. ?lch«vei tahtis
hatkata Eõnet ipidaina, Luid Linnas ei 11-übanus rar

le sõna, asudes Se Wnelvma tvaibadusisõjait ia
fcßtfeUUwft. Mõlemad Sellid ei pidomud fõ.ieft

C«flü, kusjuures Atebs. E. lhaSwalkSpanAwa mär
kuse tegi. Limvasele Saks ise Aidmne ligi. Mees.:e
wcchsl arsnes Voõkupõrge, kuid sette lidwidesriS
Achawei. WaenusLde hõõgus oga edasi ja leegi!-

ses warsti uuesti. Si>is Ms wahale Ou-napuu,

wld Selle suuves Sai paar müKsu Linnas. Anmas

ja Ou-napuu MM Waoat tuppa» et o»ma
asjju Linna» udles vunapuuie:
ja milnd Selliga aGa õiendamisel segad. lvaata
panvn sulle". Õunapuu kartis, et Linnas teda
tõesti laseb, WKas Saualt Tambi maha, mis kus
tus. Pimedas too* Maski paar pauiku. AuaiM»
ijooHfid wingudes Glrra Õunapuu toast
waHa jooksis. Linnas küll tvist teda lasta et .abt
mid, umG ainult hünnnwda.

Weskipoffs Meinbewg, ses aimus wine mees

uupas, tuua >ta söömingust osa ei wSMud, habkaS

lamjpl palama simluma, «kuna Aotsawei tõttas
Li-mmst rahustama, soowitadss tal kolm minna.

Linnas fiivduski õue, lastes iseal wsel ühe
paugu. Aaisawei Ws talle kojuminekuks valitut
tooma, Meinbevq mütsi.

WachepM aga, nagu saatuse Sxchttt tuli Õue
Aleks. Sell, kuigi teda sinna minemast hoiatasid

Aasiuvei sa Sell Wstdes, des siin Süjeb. Ta MS
Linnaise suurde j« hakkas teda rinnust raputama

Linnas laSkis ühe paugu wsel hoiavchekS Shkü)

tui aga Sell teda tagurpidi haltkas suruma.. laKiS
Linnas uuesti, sihtides iseedovd juba Sellile. MeeS

waljus oiates maha.. Kuut M inngdnud talle
wchakMl poolt Mtu. Lwnas lÄks «aju, tven
lvost teatati Paide põWeile. Sell saadeti Paide,
maahaigilapse, kus ta Vaatamata «««võetud upe

ralsioonM pävivaS. hinge heitis. LahkamM svl
gus, et kuul läbistanud kolm soolt sa mao. Kuuli
kätichaamiijega ristluudest M paöju «tegemist.

Kohtus ÄlMlistas Müalune end südüdt. See-

Pärast ta tmmiSraljaid Me ei fuutotub.
Puhtßüdamlilse ülestmvmstomrilse ja mitme ee
pehmem dawade asjaolude tõttu tüli karistus kerge.

Kõhus otsustas mõista M. Linnaise, 28 a. toana
ja wallalHe, 3 a. tvangi, kusjuures aya toabarkW
walitsüseile esinetakse pMvega. et karistust wõhen

daiaks 1 aasta pea-le. Karistusie kandmM toöe

tMe arwesfe ka eelumrimijsel istutud aeg. Kaede
alune õrnmmls tvanM poole tagasi rõõmus selle

üle ' —nii kerge tüli.
tMfrMi rahuldati aqa ®a surnuid A. SeM tfkr

Hwn-rõu> (H) -Tr. sumuses, mMhses summa» ÄÄ

oHmid matlvse Musid. A. Sell oft yMsmees. uxw
im 31 aastad.

9Ä. LmmM eisrueK UXMWX. adtw. Kud
il RaLmerest, ike» wõehud mõne PÄeiwa surnut
w-kmu. adw. SowkiM Äsemese.

