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20 õpetatud aednikku Wahilt.

Diktaatorlikud wolitused Rooseveltile.

Üleriikliku aiandus-mestnduskooli kolmas leud.
Jahab nõuda cahakucsside cafuuusumhelist stabiliseerimist.
Kulla väljavedu Ameerikast keekall uuesti ära
Washington, 19. aprillil. Presi
dent Roosevett andis teada, etkeeldkul
la väljaveo kohta pannakse uuesti
maksma ühendriikides. Heeld astub kohe
jõusse. Selle üheks järelduseks on arwata
masti dollari nõrgenemine, wörreldes teiste
deviisidega. Selle sammuga Roosevett ta
hab kõwendada oma seisukohta eelseisvatel
majanduSlädirääkimistel, et nõuda ra
hakursside rahvusvahelist
stabiliseerimist, ühtlasi tahetakse
sellega parandada koduseid kaudahindu ja
krediidiolufid ning takistada deflatsiooni.
Liidureserwpnkade kubernerid tulevad
maraametis kottu, et nõu pidada selle üle,
kuidas kasutada pangaseadust, mis «Limal
dab pankadele miljardite eest pangatähti
välja anda nende käes olevate esimese jär
gu kindlustuste vastu.
Washington, 19. aprillil. Kom
menteerides kulla väljaveokeelu uuesti
maksmapanekut varasekretär Woodin iit
les, et lähemal ajal avaldatakse määrused,
mille Põhjal võidakse Välja vedada kulda,
mis selleks Ma valmis on pandud. Woo
din möönis ühtlasi, et kulla wäljaveokeeld
nihutab Ühendriigid ära kul
laaluselt.
Rew Kork, IS. aprillil. Naelsterling tõu-

otsustasime ja andsime täna teada, et kulda
et tohi enam ithendritkidest wälja wedada, wul
ja arwawd ainult kuld, miS kuulub tvälisrttki.
dde wSi miS läheb kaubabilansi tasakaalusta
misvks. Meie tahame kaubahlnnad uueSti üles
wiia ja otsustasime seepärast anda wabadnse
dollarile, mida wAjsmaa spekulandid juba
mitu aastat ründawad. Tee wttb meid Ähels
alusele wWSmaaga ja annab meile paremad
wSimalused wõtstluseks. Need meie wKljaweo
kaubad, millel on maailmaturuhinnad, nagu

Belgia aumärk

dollar langeb umbeS 15 protsenti.
Praegu ei saa ennustada, milline saab meie
järgmine samm. Meie eesmärgiks on tSSta kau

riigiwanemale.

Meie ei kawatsc tarwitada rahapresst meie

Saadik SelyS-Fausou andis üle
Leopoldi ordu aumärgi ja k«uiuga isikliku kaaskirja.
Neljapäewal kell 12 päewal andis Bel
gia saadik RnaS Florent de GelySFanfou riigiwanemale üle Belgia Leo
poldi ordu kõrgema aumärgi. Aumärgil o«
kaas tH Belgia kuninga isiklik kaaskiri. Saa
dil Selys-Fansou sõitis Riiast kohale nelja
päewa hommikul.
Kas õnneks wõi
õnnetuseks?
Milleks kujuneb piimaühisuste liidule
as. Einpauli ülewõtmine?
Kõneledes, as. Einpauli üleminekust pii
maühisuste liidu kätte, tähendab iihiStege
lise liidu leht paljutähendawalt järgmist!
,Mas see ülewõtmine kujuneb E. piima
ühisuste liidule õnneks wõi õnnetuseks, näi
tab tulowik."
Nii siis, sügaw ohke piimaühisuste liidu
pärast. Kas see põhjendatud on, seda meie
vi tea. Iseäralik on aga ühistegelise liidu
lehe teguwiis küll. Piimaühisuste liit on
ühistegelise liidu liige, ühistegelne liit
vewideerib teda, ühistegeline liit tunneb
tema seisukorda kindlasti põhjalikult, ja kui
nüüd ühistegelise ludu häälekandja oma
liidu liikme poolt astutud sammu kohta
märgib, et tulewik näitab, kas ei muutu
see samm temale õnnetuseks, siis ei ole ta
oma liiget mitte just kõige paremini soowi
tanud, ennem küll tema eest hoiatanud.
Niisugused sõnumid ühistegelise liidu
häälekandjas mõjuwad seda halwemini, et
piickaühisuste liiduga ei olda just wüga tut
taw, kuna ta oma aruannet hilisemal ajal
awaldanud ei ole. Et ennast ühistegelise
liidu häälekandja ohkete wastu kaitsta, ei
jää piimaühisuste liidule küll muud üle,
kui kõige kiiremas korras oma aruanne
awaldada. Sealt näeb iga ühisuse tegelane
ise ilma ühistegelise liidu häälekandja kaas
abita, kas as. Einpauli litsentsi eest makse
tud hind, mis ajalehe teadete järele oli
1.900.000 kuni 1.500.000 senti, wõib kuju
neba piimaühisuste liidule õnnetuseks wõi
mitte.
Kalaranda uhuti paat
surnuga.
Kolmapäewal kella 2 ajal uhuti laine
test Tallinna Kalaranda merelt Paat, milles
lebas surnuna Aegna saare komandantuuri
kokk skarl Tomberg, 36 a. wana.
K. Tomberg oli pühade ajal käinud
Kauna uulitsal oma ema ja 5e pool. Koi*
mandal pühal sõitis ta Wiimsi. kust üüris
kelleltki paadi, et sõita Aegna saarele. Me*
rel oli sel ajal üsna tugew lainetus, Puhus
wali tuul. Wististi wäsis Tomberg sõudes
ja lainetega wõideldes, surm tuli oletata
wasti südamenõrkusest suure wäsimuse taga
järjel. Aerud olid merel kadunud.
Alkoholi kadunu ei tarwitänud. Põue
taskust leiti tal weidi üle 190 krooni raha.
Laip saadeti lahkamisele, mis PeG selgi
tama surma tõeliku põhjuse.

fiS siin täna mnbes 30 senti, worreves eilse lõpp

kursiga. Pärast tugewat langust dollar võitis
poote kaotuse tagasi. Naelsterlingi tänane lõpp
kurss oli 3,67, mis on ligi 16 senti kõrgem eilsest
lõppknrfift.

Börsil Ae 5666 aktsia läks uutesse kätesse. Pal

jud Väärtpaberid tõusid I—ll puntti.
Washington, 20. aprillil. Kuulda
vasti täna esitatakse kongressile soaduseel
nõu, mis annad president Rooseveltile dik-

taota liitud volitused waluutaküsim ustes.
Arwatakft teadvat, et Roosevett kinnitas
ettepaneku, mis annad' temale võimu v ä l
ja anda uut raha, muuta dolla
ri kullaväärtust ja luua komitee
dollari stabiliseerimiseks.
ülalnimetatud seaduseelnõu andvat
president Rooseveltile Ühtlasi wba sõjawõla
makse kulla asemel vastu võtta hõbedas,
muidugi teatavatel tingimustel.

hoobame kogu maailma
kullaaiuseie iagaflwiia."
Hcesident Jloasemtti seletas aia&icšanduse(e.
Washington, 20. aprillil. President
Roosevelt seletas ajakirjanduse esindajale wa
lnutaküsimuse kohta järgmist: Aanpävmal meie

näiteks duuwtll, wõiwad sellest kasu saada, kui

btchinnad mõistlikumale tasemele. Oleks eksitus
nimetada meie sammu kontrollitud inflatsiooniks.

wäljaminekute katteks, maid meie püüame saa
wutada kontrollitav»» hindade taseme.

Meie ei katvaise ka. nagu ekslikult teatati.
5—6 miljardit meeletult wälja anda awalikekS
waid ainult niisugusteks prodttktiiw
feteks ettewõtetekS, millega tööpuudust tõsiselt
ja warstt wõidakse wäheudada.

Meie loodame, et meil korda läheb kogu
maailma mõnesugusel kujul kullaalusele
tagasi wila. Ei ole sugugi tartvks nõuda
tulcwikus kõrget kullakatrt, näiteks 4V-protsen
dUist, kuid walnuta peab stabiilne
olema kõigis tähtsamaks maades, kui sootvi
takse rahaliiklemtse arenemist. Ameerika wa«
luuta muutub pärast wõrdlemisi lühikesi tõiku,
mist jälle kindlaks, sest Meie rahanduspoliitika
o« terveloomuline ja rahanduslik seisu
kord, wörreldes wällSmaaga, täiesti soodus.
Kas hiljem dollar tuleb ümberhindamisele,
seda mina Praegu ei See oleneb rahwus
wahelistest läbirääkimistest. Igatahes näib
see olewat kaugema tnlewlku küsimus. Igata
hes on meil küllaldaselt kulda kõigiks seadus
ltkeks tarvidusteks.

Kommunistide
falaftitter taöati.
PetferL poliitiline politsei palinstas salakuulajate wõrgu
Hiljuti tabas poliitiline politsei Petseri luse wallas Robert Johansoniga, kes juba
maal, Liiwamäe jaama juures (Petseri warem arreteeritud kui põrandaalune koM
lähedal) kommunistide salakulleri. umbes MUUist.
Salaknllerll oli õnnestunud luua mitu
30-aastase mehe, kes rahutuselt eestlane,
N. Wene kodanik. Mehe nime ei peeta soo falaknulamisepunkti, mis nüüd on likwidee
riiud. Wahi alla on wõetud peale sala
witawaks esialgu awaldada.
Salakulleri juurest leiti mitmesuguseid kulleri weel B—9 isikut, kes tegutsenud kom
dokumente, mis ta süütegu tõeudatvad. muniStide salaülesannete kasuks.
Tabatu oli wedauud salateateid niihästi
Saadi kätte instruktsioone salakuulamise
teostamiseks ja põrandaaluseks tööks» Wenest Eestisse, kui ka Eestist Wenesse.
Juurdlus selgitas, et mees on juba õige Salakuulamise «lal oli ta ülesandeks koguda
palju kordi liikunud salaja üle piiri Eesti teateid meie kaitsejõudude kohta, teda huwi
ja Wene wahet, ületades piiri enamasti tastd kaitsevägede koosseisud, asukohad,
raud- ja maanteed, sildade seisukord ja
Petserimaal, wahel ka Narwa taga.
Ta oli pidanud siiu sidet õige mitmes muud sarnased asjad.
Salakulleri süüasi on läinud kohtu või
kohas põrandaaluste tegelastega, muu seaS
olid tal lähemad sidemed WSrumaal, Saa- mude katte juurdlusele.
Verised lihawõtted Martnas.
Alimentide nõudmine wiis mehe tapmiskatsele.
Lihawõtte kolmanda püha õhtul laskis Martnas elutsew August Marjapuu
Karl Welsmannile omatehtud pistoltst haawlilaeugu kubemesse. Mees toime
tatt samal õhtul Lääne maahaiAasse, kus haaw tnnnistatt elukardetawaks.
Umbes 'kella 9 ajal õhtul jalutasid Mart
na waholisel teel noormehi» Kavl M'ls
mann ja wennad August ja JohmmeS Awi
kub. Möödudes kvhatlikust alpdsegist, kuul
sid nad endi selja taga oma wHmnche Au
gust Marjapuu häÄA, kes neid ähwardas
lasta. Mehed Pöörasid sellepeale ümber,
kuid enne kui nad midagi suudsid wastata,
kõlas pauk. Wvlsmann, tundes wailn
kehas, awaldaS arwamist, et kuul teda ou
tabanud. Et aga walu polnud eriti suur,
mindi koos umbes ühe kilomeetri kaugusel
asuwasse wallaanasja, et sealt telesoneerida
kohalikule konstaabliie, kes elab Putkasite
mõisas. Kmm aga telefoni keskjaam oli
hilise aja tõttu suletud, ' 'li meestel weel
enn. kutsuda kobale abi, kes
elab umbes 2 kilomeetri kaugusel asuwas
Ehmja asunduses. Wahepeal suurenesid
aga walud WelÄmianntl kubeme piilkonnas.
Arsti poole pöörates selgus, et haiWlDveng
on tunginud Dhtu, läbistdes soolikaid.
Kuna walud suurenesid ja siire abi osu
tots wajaMuks, kütsuti Hcvapsalust kohate
aiuto, millel haawatu saadeti Lääne maa
haig-lasse, kus haaw tunnistati etubardow
maks.

Hiljem selgus, vt osa hawvleid on tun
ginud August Awikule käsiwarde. Tõsise
ma wigastuse vest kaides teda paks palitu,
mis hcvalwilite Muidu tunduwabt nõrgendas.
JärgmM hammiikuik avvsdoeritt koholiDu ikonAwaM lpoolt kastja MmchHM «heG

UhedalMewast saunast. Mees
wanKasse.
Nagu LohaiVeaiÄ kuuleme, obemat laskmist

põhjustanud wmm wiha. Mimvndide nõud
mise protsessis August Marjapuult Wels
manni õe poM esines kohtus tunni Ät-ajamv
sa Johannes AivÄ. Kuna Marj>apuu pro-t
-sessi bavtas, ähtvardnud ta niihästi nõudja
kui ka teised protsessiga seotud isikud tappa.
Nüüd katvaises iv näh-tawasti oma ähtvar
dust teostada.
Haawata saanud K. Wvlsmann on poiss
mees, kuna Marjaipuu on abielus.

Jaapani ettewalmistused
majandusliku blokaadi
wastu.
Toki», lv. aprillil. Lehtede teatel Jaapa.

nt waltksnS oa praegu tvalmistamrs svaduseel.

nSu, miS mõimaldab Jaapanile mobiliseerida
kõik oma abtalttkad sel korral, km teised riigid
Jaapani RahmaSteliibust lahkumise tagajärjel
peaksid algama majanduslikku blokaadi tema
waStn. Uue plaani eesmärgiks on jzchtida ja
kontrollida tööstust riigikaitse ja majandusliku
arengu mõttes. Mitmed amebkonnad olewat ju
ba alanud ettewalmiStnstöid ses sihis.

Tok t o, lv, aprillil. Jaapani puuwUla
ärid kama tsewad boikoteerida India Puuwitto.
lselleNchast otsust olewat oodata lähemas tule

tvliknS.

Neil päevil lõppesid katsed Wahi üleriiklikus
õigustega aiandus-mefinduskoolis. Katsed, mida
juhtis põllutööministeeviumi Meminspektor agr.
Smmik, andsid tSentmse kooli kõrgest õppetasemest.

Lõpetajaile antakse peale suwepmltikat vasta
wad tunnistused, sa nimelt eelharidusele vasta
umtt täienduskooli õpetaja, aiatöö instruktori või
õpetatud aedniku tutsewmrisws.

Kooli senised lõpetajad on eranditult teenis

tuse lei dmck.

Kooli lõpetanuks tunnistati järgmised õpilased:

Alasi, Emilie (Saaremaa, Muhuvald); Ess,
Jenny (Tartumaa, Raadi w.); Goebvl, Elbert
(Tartu); Henning, Johannes (Pärnumaa, Tahku
ranna w.); Jaakstm, Ida (Wlljaadi mk. UueWSidu w.); Jakobson, Gerhart (Tartu); Keel, El
mar (WSrumaa, Haanja w.); Kingsepp. Alma

(Tartumaa, Saare ».); LääuomM, Saime (Mr»>

maa, Wao as.); Lübeck, Helnu» (Tartumaa, Sae.

ma w.); Märmr, Heino (Wirmuaa, JõhM adem):
Mattis, «««ust (Virn maak., Vihula «.»: Meie.
kaar, Elmar (Wiljaudlmaa, Gaua-TSnnasilnm
«.); Ots, Ernst (Tartumaa, 9MI «.): PoSy,
Richard (Tartumaa. Hiirjaaueme m,); Soosaar,
Elsa (Tartumaa, Saare m*)i Undrlts. Alma (Har
jumaa, Kehtna ».); Wahter, «vmbst (Virumaa,
Sirawere w.) ja Weklnor, «ruut (VaGamaa,
Restu «.).
Õpilaste «astnlwötmme eetvraltillale on juba

alanud. Suure tunai tõttu rahaldatakst aidmtt
esimesed ülesandzad.

Pildil: WaU aia»dus-mesindu«oo« Saue

jõud ja lõpetajad.

Inglased laiendawad Kohtla õliwabrikut.
Ühitatakse (uute neti cetacti.
Kohilas asulva New Consolidated Gold
Fields Ltd õliwabriku jnures on otsustatud
ette wõtta laiendamine. Neljapäewal saa
bus wabriku direktor R. Dut h y tagasi
Londonist, kus tal olj firma peajuhatusega
selles asjas nõupidamine. Seal ongi firma
peadirektorid otsustanud siinsesse cttewöt
tesse paigutada uusi kapitale ja ehitada
juure weel neli põlewkiwi destilleerimise re
torti. Ehitusega tahetakse Kohtlas teha
algust ligemal ajal.
Praegu töötab inglaste õliwabrik Koht
las nelja retordiga, lastes päewaS läbi um
bes 1W tonni põlewkiwi. Destilleerimisel

saadakse peamiselt kütteõli, mähe mai määral
ka bensiini.
Pö!cwk«wtkaewandust i»»glastel omal ei
ole, Maid kiwi saadakse riigi pvlewkiwitöös
tuselt. Õlimabrikus on ametis praegu W
töölist.

Uute retortide juurdeehitusel saamas
tööd ka meie metalliwabrikud, sest osa sisse,
seadet walmistatakse kodumaal. Peenemad
retortide osad tuuakse Inglismaalt. Wab
riku toodanguMSime tõuseb laiendamise sä
rele enam kui kahekordseks.
Mis puutub wabriku weel edaspidisesse
laiendamisse, siis oleneb fee inglaste arwa»
tes suuresti turu seisukorrast.

Moskwa annab järele.
Oodata Thorntoni ia MaeDonaldi wabastamitt tvangist.
Mosk w a, 19. apr. Adlvokaat.Bcau erakorralisel istungil wabastas proua Nord
de, kes oli Thorntoni kaitsjaks Metropolitan walli nõukogude kodakondsusest. Proua
Vickersi inseneride Protsessis, esitas nõuks Nordwall on wenelanna. Nelja kme parast
gude liidu täitwale keskkomiteele Palwekirja, ta loodab emaks saada.
milles Palutakse wangistuskaristuse
London, 19. «pr. . Ragn Nenter hõS.
muutmist Thorntonile ja MacDo
tüaformeeritnd aSikaft kuuleb, ou loota, et
naldile. On lõota, et Palwe täibetaffc Wene kaupade fissewco keeld kaotatakse, nii
ja et wangistuskaristus muudetakse ümber pea kui Thornto» ja MaeDonaltz on wansist
wabastatnd.
eluaegseks maalt väljasaatmiseks.
London, IS. apr. Metropolitan Mcktrst
Reuteri korrespondendi kuulmist mööda firma
keskjuhatus Londonis teatab, et Msukhou
ükski Briti saatkonna liige ei võta osa proua se. Eufhntz ja Nordwa» lahkumad Moskvast hom
Litwinowa Poolt täna õhtul korraldatawast me. Enne oma juriSkonsnldt tagasitulekut Mokk
firma ei ütle enam midagi Moskva prot
ballist, kuhu on kutsuwd kõik ivälismaa dip wast
sessi kohta. Firma awaldab oma rahuldust keüe
lomaatlikud esindajad ja tvälismaa ajakirja kohta, et tehakse jõupingutusi Thortttottt ja Mae
nikud.
Donaldt wabastamisekS. Juhatus kinnitab, et
Nagu Briti saatkonnast kuulda, ei ole «Sukognde walttfuS on sent tasunud kõik sum
uut Briti suursaadik enne 2—B kuud mad, mis ta wõlgueS Vfikerst firmale.
Arvatakse teadvat, et Bickersi firma tahab
Moskvasse oodata.
jattata seniste lepingatr tüitmisi nõukogude ma
Nõukogude liidu täitev keskkomitee oma lttsusega.
Wiljandisse asutati
üleriiklise wabadussöialasle ühenduse osakond.
Neil päewil alustas wäljaspool polii
tikat seiSwa üleriiklise wabadussöjalaste
ühenduse Wiljandi osakond oma tegewust.
Auna kõigile wabadussõjalastele on kallis
raske wõrtluse järele wõidetud Eesti riik
lik iseseiswus ja demokraatlik riigikord, siiS
tuntakse koha peal uue organisatsiooni
wastu elawat huwi, sest seal elab edasi wa
baduswõitluse aegne ichismeel ja kangelas
waim.

Balti liidu

Ühenduse osakonna juhatusse waliti esi
meheks J. Soo t §4 abiesimeheks ja kassa
pidajaks J. Seitam, tiejatsimetajatt
M. R a u d ja ametita juhatuse liikmeks W.
Männik.
Juhatusele tehti ülesandeks asuda enev
giliselt organiseerimistööle ja osakonna üm
er koondada wabadussõjalasi erakondluse
peale waatamata.

wSlisministrite rokknsaamises Uiu tfta I
liHw loomise wistut alused ja üldjoantes puuduta

loomise wöimalused tulewad EeSth»
Läti wälis ministrite kokkusaami
sez kõne alla.

takse wist U Cesti-LäU tolliunioani küsimust.
Läti on Vatti liidu küstmusele wtimasel ajal
osutunud erilist hmvi ja ministrite kokkusaami
sel selles asjas leida Ühist tzlatwarmi.
«Pärast Sal n a i s-R e i kokkusaamist on oada

Eesti ja Läti wLlisministrite kokkusaamine
on nüüd määratud kjMakg 28. ja 29. aprillile.
Minister Re i sõidab Riiga 28. aprilliks? teda

dawad kindlamaid seisukohti. Peale selle

saadab wäJismin isteertumi poliitilise osakonna

direktor Lare t e i.
Walle waStaAtiknsh lnformakswonl tulewad

ta, et wälispoljilika juflfö selle? küsimuses awal.
lewat kõne alla maailma majaudnSkonwereulstH
osawötmise küsimus ja seisukoha watnvin» uelta

riigt-paktt asjus.
? i. -
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Lootusetuse meeleolu kaswatamine.
Ttlänede Jadu peofessaüte (ulamata esinemine.
Meile on wastutvStmatu nii Pnnane kui ka Pruun imperialism^
Praegune aeg on muidugi raSke ja kee
tahetakse kellegi wõitluSwvimet hal näib algust saanud olewvt, kutt» mille taga
vata, stiS katsutakse kõigepeailt häwttada järjed Eesti rahwa wõttluswõime halwami ruline, ku-id peame end temast läbi wõitle
tema eneseusaldust. Katsutakse temasse fi» sekS mitte sugugi wäiksed ei pruugi olla. ma, ja seda me ka teeme. Tõsi küll, meie
jendada meeleolu, et tehku ta milliseid tahes Mõtleme esijoones kahe Tartu professori hil näeme jõude tekkimas, kellele Eesti olemas
iptngrvtust oma päästmiseks, ta kaotus on jutist esinemist meie rahwa tulewiku kohta. olu ei ole soowitaw, kuid sau ml ajal näeb
Möödapääsematu. Sellepärast, eks ole inõist ' Üks neist, prof. Tammekann nimelt, on rahulik waatleja ka.neid jõude olemas ja
fifttm juba algusest peale jätta asjatut jõu awaldanud kirjutuse, kus ta'Püüab selgeks arenemas, keda wõime rahwuswahelises elus
teha. et meie oleme wäljasurew rahwas. nimetada omale kasulikkudeks jõududeks.
kulutust ning alistuda. "
Nn talitasid need, kes omalajall tahtsid Ms niisugusel juhul teha, seda Tartu tea Ainult pealiskaudsed hüsteerilised inimesed
Mesti rahwast täielikult ära saksastada. dusemees ei Ätte. Seda selgemini näitab wõiwad sattuda paanikasse praeguse rahwus
Nemad seletasid, et Eesti rahwaS on wäike seda aga tema kolleeg a iiükoofift prof. Tenn wahelise seisukorra tõttu ja omale jubawöõ.
minewikuta rahwakillukene, kel pole mingit mann. Prof. Tennmann on nimelt hiljuti raid peremeheks otsima hakata.
On tarwis, et sellele lüüasaamise kihutu
wäljawaadet omaette rahwuse-na püsima jää esinenud Pärnus mingil ..wabadussõjalaste
da. Ainuke kultuurNne ülesanne, miS sak ja isamaalaste" koosolekul ning seal selgel sele algusest peale Me kindlusega wastu
sastajate arwates eestlastel üle pidi jääma, sõnal näidanud, et Eesti ainuke lootus ja astutakse ja ta tagasi lüüakse, esinegu ta ka
oli end sulatada ühte suure Saksa rahwaga pääsmine on Hitter. Üks kohalik leht ju wäga osawalt maskeeritud kujul. Meie ei
lase end ära neelata ei wene enamluse, ei
ja sellega saada ka saksa kultuuri osaliseks. tustab sellest järgmiselt:
„Prof. Tennmann Ales, et hitlerluse ka saksa hitlerismi poolt. Meie jääme ise
Täpselt samuti arutasid hiljem weneskp
taga on suur jõud, millega meil tuleb seiswateks eestlasteks,' ja igaüks, kes selle
jad; nemad soowitasid eestlastele walida
arwestada niisama kni kommunismi wastu talitab, on waenlane.
wähem pahe ja nimelt liituda Wene rah
aa muidugi meie geograafilise asen
waga ning niiwirfi seljatuge omandada
Hans Oiderman.
di parast, sest me oleme kahe wahel.
Ja kut meil omas nõtkuses tuleks
sakslaste wastu.
walida, stiS kahtlemata Hitler.
Et aga EeSti rahwas wõiks püsima jää
Damal ajal ta piitidis iläibata, et
Puhkepäewa ajalugu.
da iseseiswa rahwusena, seda lootust püüd
Be
oleme
täiesti
nõrgad.
Kogu
köne
fid nii saksastajad kui ka wenestajad üks
Puusast pidi jääma mulje, et meil
Meile näib see üsna loomulikuna, et
oleks asjata organiseerida wastupanu
meelselt rahwa seas häwitada. Eesti rah
töötades
kuus päewa nädalas me Puhkame
hitlerlnfele, Mille hheks wiilispoltitli
was wõis nende arwates olla ainult sõnni
seks iileSandeks on Baltimaade wallu seitsmendal. Nähtawasti on see tarwe ol
kuks kõrgema rahwa jaoks.
tamine, kuhu ** ulub ka Eesti. Ta nud ka inimestel juba wanal ajal, sest nagi:
Need ajad on kaugel möödas, aga need
Sliüdis
sSwendada Pessimismi Balti nähtub ajaloost, tegid ka wanad kreeklased
idu suhtes."
mõtted ja katsed näiwad siiski edasi elawat
tööd ainult kuus Päewa järjest. Nende puh
Meie ei hakka arutama prof. Tennmanni
weel praegugi iseseiSwuse ajal. Tuletame
kepäewaks oli esmaspäew. Samuti pühitse
meele, kuidaS enamilaSte agendid usaldust kõne üksikasju, kuid see tõsiasi, et ta meid sid Perslased teisipäewa, egüptlased neljameie iseseiSwuse wastu püüdsid ja ka Praegu asetab seisukorda, kus meil enam muud Päewa, türklased reedet ja juudid laupäewa.
püüawad häwitada: Eestt rahwaS, ütlewad pole walida, kui Moskwa punane wõi Ber Alles kristlased wõtsid puhkepäewaks pühanad, olgugi Poliitiliselt iseseisev?, ei suuda liini pruun imperialism, see on lubamatu. Päewa.
iialgi iseseiswaks jääda oma majanduslise See on kokkuwarisemise meõlMu levitamine,
Keiser Konstantin, kes ristiusu tõstis
kehwuse tõttu, ja sellepärast pööraku ta juba see on jõuetuse ja lootusetuse meeleolu sisen riigiüsu ausse, määras, et sel Päewal tuleb
aegsasti tagasi Egüptirse lihapottide jume damine rahwa sisse. Ms meid kõige selle teha waid neid töid, milliseid on wõimatu
juures eriti rabab, on fee, et niisuguseid edasi lükata. Kuid nähtawasti Polnud Pü
ning Mugu suure ja rikka Venemaaga.
See iilnrsM Wene imperialistline propa allaandmise ideesid lewitawad ülikooli Pro hapäewa Pühitsemise komme tema ajal weel
ganda jäi tagajärjetuks ja peale palgaliste fessorid. Meie rahwas on ülikooli heaks muutunud üldiseks, sest ta järglane keiser
agentide ei ole seda keegi EeStiS lewttanud. suuri ohwreid kannud, kuid mitte selleks, et Leo keelas töötamise pühapäewal täielikult.
Kuid nüüd näib pead tõstwat mingi uuS meie noorsugu kaswatakfid hanakaewaja Sest ajast alates on pühapaew ametlikuks
puhkepäewaks.
Wõttewool, mis küll hoopis teisest kandist hingeeluga inimesed.

Baldeney paisjärw Ruhrimaal.
Selle paisjärwe ehitamine Esseni Medal jõuad jnba lõpule. Wdll »«eme to&mU fattfeftmmi,

milliseid on seal meel paisutamiseks ehitatud üldse tolm, igaüks 33,5 meetrit p»kk ia 4,75 meetrit lai.

Piimakülmetuse masinad.
Eestist Indiasse?
Juba pikemat aega on käinud insener Cd.
Kuusikul läbirääkimtsed uue piima-külmutu
se Patendi kaisutamise aSjuS Indias. Praegu
on härra E. Kuusiku seletuse järele asi arene
nud mi kaugele, vt ligemal ajal on oodata Jn

ma tema urwele fWa Me kantud.
Esimene MmuWSlwabri? SudiaS pidawgt

«tema ins. Kuusiku seletuse järele proowstvabq
pikuks. Hiljem »» oodata samasuguste sisseseg.
tzote tellimist suuremat artvul, sest sarnasel wii,

A külmutatud piimaga saawat «rge pnremino
dchvudad» India suurlinnade piim«mar»stu«
Msrnutst. Kraegu olewat seal lugu nii, et ®o*%,

days näiteks saadakse wärsket piima linna seest,
suurtes tallides peetawastt pühwitkarjadelt.

dtast tellimist külmetusw>brikn sisseseadele. SU.

Va ümbruses puuduwad suuromad tarjad
kaugematt wärske Viima wedn rattStnb soo

lisets
tahetawat
Bombay
ligidalpäewas
walmis ehita
a tehas,
mis wõiks
külmutuda
3000
liitrit piima, et seda kaupa kasutada linnaela
nikkude waruStamiseks. Gttvwõtjateks olewat
uumed kohalikud ärimehed, kes enne piimaga
kaubelnud ja keda insener Kuusikul on Muub
korda meelida uue leiduse kasulikkuses. Telli
tuist wabriku sisseseade peale tahetakse anda
Krulli wabrikule Tallinnas, kellel on juba ko

Külmutatud Piima toobrit ehitatakse umüeS
öö-päewa tee raudteel Unnast eemale. Seat on
juba PtiUjntffttoju küllaldaselt ja piim seeast
odaw. Külmutatud piim, mis wormstaäse nelja»
kandilisteks suurteks tükkideks, wertakse linna
korgiga wooderdatud kastides. Selliseid weo
katseid on insener Kuusik teinus kui tn mönl
kuu tagasi wttbiS Indias, ning katsed on hästi

gomusi külmutusmasinate ehitamisel. Dissesea.

de läheb maksma Krulli wabriku kalkulatsiooni
järele 13.500 dollarit (umbes 42.000 krooni) ja
selle walmistamiseks kulub kolm k«ud. Telli

mine selle sisseseade kohta antakse kohe insener

Kuusik,, poolt, kui Indiast selleks wajaline sum-

Riiuta.

Snnestuuud.

Külmanud Piima ära sulatades, saadaks»
harilik wärSste piim, mida tvSib ta tooeÄa jck
wöi tvalmistamiseks kasutada. Hinnalt suutwaf
ta hästi wöistelda selle Piimaga, miS jaadatsü
linnas peetawailt ptthwUtarjadrlt, tuua seas
loomade toitmine läheb kalliks. '
Külmutatud pstmas, isegi kuut 86 kraadi asin

lendur Linbbergh ning prantsuse äri
teenija Pierre Tristan on sarnased
nagu kaksikud. Ka Tristan esines
warieteeS Lindberghi kopeerijana.
Lõuna-Slaawia kroonprints Peter
on wSlisolt täpselt samasugune kui
lihtne krahw Salm, kelle nimi juhus
liknlt ka on Peter.
Kirjanikkudel, kunstnikkudel, heli
loojatel, kõikidel neil on olnud oma
teisikud. Raamatukaupmees Witttch
näiteks oti niiwõrd sarnane Beetho.
venile, et ta pilt osteti kuulsa heli
looja pildi pühe ning inglise humoristi
Mark Twaini teisikuks oli ta kaksik,

Teisikute kirju revüü

INIMESED, KES SARNANEVAD ÜKSTEISELE KUI KAKS TILKA VETT. LÕBUSAD
JA TRAAGILISED TEISIKUTE SAATUSED.
„Ny wõta wõi jäta, justkui ta ise!"
Niisugust lauset oleme kuuluud tihti,

MISTER FORD Nr. 2
Autokuningas Henry Kord ei pääse

ymestawast käte kokkulöömisest saade,

nud samuti sellest kuulsuste saatusest.

tuua P«ab see stiS tähendama, et jälle

Tema teisik oti 1929. aastal surnud
päewapiltnik ja fotoreporter Walter
James Edwards, kes tagahoidlikust

on leidunud kellegile teisik. „Sarna
newad Üksteisele kui kaks tilka wett!"

öeldakse, kui asi on juba PäriS hull
ja mõlema Mu wahel on juba raske
wahet teha. Tihtipeale kaksikud on
DkSteisele nii sarnased, et üht wöib
pidada teise teisikuks ja ümberpöör
dult. Kust» tihti juhtub, et sarnanev»
isik leidub wShiwSSraSte seaS, isegi
teisel maal ja teisest rahwusest.
Tähtsa ja kuulsa inimese saatuS
näib olewat omada muuseas ka teisi
kut. Ning asjaolu, et keegi lihtne ko.
danik kuulsusele on nii sarnane, et

algusest töötas enese maailma kuulsa

See pole Walesi prints,

mate fotoreporterite esiritta. Kui ta
kord sotomehena witbis ühel diplo.
maallikul wastuwõtul Rew-AorgiS
nsng jutles tviste lehemeestega, tor
maS järsku walitsuse esindaja tema
juurde ning palus mesimagusalt, et
ta-ometi ei jääks saali kaugemasse
nurka, waid tuleks edasi teiste ma
jandussuuruste ja kõrgemate diplo
mantide seKa. Tagasihoidlikult tä
nades lükkas Edivards ettepaneku ta

isegi lähemad tuttawad eksiteele satu waid AS tema arwnrikastest teisikutest. ga, kuid sai waStuseks: „Aga te peate

toad, toob endaga fiiS ka kaasa eksi

ivaSti wäga sarnased. Suurt sarna
dust
aitas tõsta habe, mida mõlemad
uawad, wahel aga ka õige traagili.
tvalitsejad kandsid ühtemoodi lõiga
selt lõpewad.
tuna. Mõnel üleSwöttel tvõis neid
PRINTS-TASKUVARAS
ükStetsest eraldada ainult mundrite
Kuulsaim mees Inglismaal Va järele. Kuid keiser Nikolail oli weel
lest Print» omab isegi mitu teisi. teine teisik. See ilmus paari aasta
k«t. m ««ist oli te* Bill Hum. eest Nõukogude-Wenemaal, Poltnwas
tust, n»iS wahel lõbusat iseloomu kau

b» rt, Ahe Londoni kaupmehe ülekäte, päewawalgnsele, last kõik ümberkrud
sed talupojad kpkku ajada ning seletas
«ma suurest sarnadusest Walesi print neile, et enamlaste poolt lewitatud
siga, otfuStaS ta seda asjaolu ära ka. teade Nikolai 2. tapmise kohta olewat

Mnud Poeg. Kui Bill teadlikuks fai

sutsda. Koeb tlmuS ta Epsoni kuul, wõlts. Temal Nikolail olewat
satele ratsawöistlnSsele ning nagu õnnestunud põgeneda, ta olewat :ud
ehtnegi priutS liikus ringi publikus. aastate wsisi warjanud mitmes külas,
Märgates Ahe rikka hobuSteomantku nüüd aga olewat saabunud tund, mil
äõrwal waba kohw, wSttiS ta kohe i»« ta tahat Päästa Wenemaa ja uuesti
Kt. UikaS hobvSteomanik oli kõrge astuda troonile. Kiiew saatvat ta
noorhärra rahwaltkkusest äärmiselt pealinnaks. Mee» sarnanes tõepoolest
liigutatud ja oli uhkuse pärast otse uiiwõrd endisele tsaarile, et talupo
AhkemaS. Kogn ta rõõm aga oli ri, jad teda uskuma hakkasid. WarSti
kntud mõni tund hiljem, kui prints" aga oli ka kommunistidel hai» ninaS
juba ammugi oli jumalaga jätnud ja agendid saadeti wälja Keisrit"
uing hobuSteomanik ebameeldiwalt iil, wangistanm. Kuid ka see »SkaS õi
latatuna leidis, et niihästi ta paks gel ajal kaduda nagu tinatuhka, nähes
rahakott kni ka kulduue ühes „print asjaolude räbalaks kujunemist. Sest
siga" olid kadunud. Kord ilm»» VM ajast ootawad Poltawa talupojad keis
Humbert ühte Londoni nooblimasse ri uueSti ilmumist.
klubisse teenri saatel ning laena» kel,

legilt suurmaaomanikud SVV naela,
kuna t« juhuslikult" olewat unnSta
»«d oma rahatasku „koju, loSfi."
Isegi üht armuseiklust kawatses Vill
Walesi Printsina läbi teha, kuid see
tal ei õnnestunud. Bill oleks õiguse
pärast juba mitmel puhnl pidanud lä
hemat tutwust tegema wanglaga, kuid

tõeline Walesi Prink» on alati oma
teisiku eest astunud wäya ning lähen,
dannd Srawahetusest tekkinud sekeldn
sed. Seda printsi heasüdamlikkust ka,

saias Bill lõpuks uiiwõrd, et lasi oma
ülikonnad õmmelda sama rätsepa jun»
oeS ja kandis täpselt samasugust »Ne.

tust kui printS ise. Puuri aaStu eest
jvõltSpetutS" lahku» siit niaailmast.
VALE-NIKOLAi
ftifetfll S. ja prnegmve JnMe U*
MWch 9b*»s ÄS km*

ometigi tulema. On ju täiesti wöi
mata, et miSter Ford wiibib Päris
taevaliste lehemeeste seltsis." Kord
kõnetas Edwardsi ühes Rew-Norgi luk
sushotellis Pankur, kes w-iis fotomehe

»n»a suwilasse ja selvtaS seal paar
tundi üht kunstliku kummi walmista
mise wiist, kuni Edivards lõpuks tü
djjneS ujing jahmatawale pankurile
seletas, keS ta õieti on. Tihti andis
Edwards ajakirjanikele Fordi pähe
interwjuusid ja kord lubaS ta „For
dina" ühel heategewal ballil anneta
da 10.000 dollarit. Tuldagu aga järg.
misel päewal raha järele. Õide Fordi
imestus järgmisel Päewal oli mnt
dugi snur, kui paluti teda lunastada
oma lubadust. Ta waidleS alul ener
giliselt wastu, kuid lõpuks andis alla
ning maksis raha wälja. Kui Ford
kord Londonis wtibis, kõnetas teda
tänawal keegi kirjastaja, keS teda pi
daS Edwardsiks. Fordile tegi wahe
juhtumine palju nalja. Kui Edwards
1929. a. suri, saatiS ka Ford südam.
liku kaastnndeawalduse lesele.

WATSON VÕI BROWN?
Mõlemad polnud küll kuigi kuulsad
mched, kuid nende teMuse-lugu on
küllalt huvitav. et seda fmVMjal ju.
tuStada. Ernst Watson õli London:
pangaametnÄ. Ta terstk John Brown
aga osalt) murdvaras ja tshekilvõltst
ja. Mõlemad ei teadnud üksteise ole
masolust midagi, kuni Watson ühel
hea paetval kriminaalpolitsei poolt
vangistati ja Scotland Aardi toime
tati, kus talle mitmesuguseid roima
lfid süüks -pandi. Watson püüdis oma
süütust tõestada asjata. Kaheksa
f wa
cadol
istu?
õnnestus
ta lukutaga,
teda vabastada,
enne kui
ttes õppust sellest seiklusest, seadis

Watson omate siSise erilise taÄnraa
mata, kuhu järjekindlalt märkis üleS
ta, kus ta wWis ja kellega kokku puu
-tuS, et alati aleks wõimaM oma Dü
tust tõendada. Ka oli tal alati Ühes
patakas dokumente. Aga ka see sj
päästnud teda tülitamisest, sest ühel
Kumb on
päeval pani politseini Me käe ta
tsaar Mkolat J., kumb Inglise kunin Rale. «Maa tahate?. Õlen Wat
gl»S «esrg 6? varnadns on üllataw. son!* hädaldas pcrngoametaik. ..Tasa,
üleSwote on tehtud ISIS. aaStal Be»« tasa! Teid me ta otsimegi!" Politseis
RW». Tsaar »» WoMtz
«W MJfea* MltgDtz Sa pMs

wend, missugusest sarnadusest ta uu

Duce ise?
Ei. Seekord ainult New-Uorgi habe
meajaja Frank Valentina.

rinal kirjutab: „Ema ei osanud kui
vagi wahvt teha Billi ja minu wahel.
Sellepärast wannitaski ta mind tihti
faks korda, kuna Bill hoopis wanni
tamata pääses."

„ KUULSUSTE" KLUBI
Pariisis, kuS on saadud hakkama ka
ftim silnra paõtu mehega, kes oli te
maga täpselt sarnane, kes kandis sa igasuguste muude kummaliste asja
masuaust ülikonda ja samuti toämS, dega, kutsuti ellu kuulsate inimeste
ta oletoat Watfon. Kumb oli siis teisikute klubi. Klubi korraldab aas
nüüd õige kumb wülts? GavnaduS
oli nii suur, et isegi Watsoni sõbrad ja tas korra „wõltSkuulsuste pidusöögi"
koguni ta majahoidja ei osanud õiget üheS awaraS weinilokaalis. Siin is
wak est eraldada. Lõpuks weeti kur tuwad siis kõrwuti ja ajawad mõnu.
jatsgija siiski paari konksuga -sisse". fat juttu surnud ja elawad kuul su
John Bvown pisteti peftzi ning Wat
fon wõib mõni aeg rahulikult hingata. sed: Briand westleb Mistingnettiga,
Josephinx Baker tantsib Tristan Ber
KAKS SAATUST
nardiga je. Teisikud lõbutsewad...
Kummaliselt seotud olid ameerika
VKS LUGU
mööbliwabrikandi EharleS Richard
soni ja itaaklasest-uksehoidja Henri See on ühe daami saatus, mis kuu
Nearelli saatused. Mõlemad savna. lub juba ..ajaloo toeergudele", kuid on
nes:d üksteisele nagu kakZ tilka tvett. näiteks, et teiftklus lõpeb wahel ka
traagiliselt.
Kui Richardson esmakordselt kohtaS äärmiselt
Negrellit, ta otse jahmatas: Regrelli Aadlidaam Eleonore de Condreaukll
oli lausa ta peegelpilt. Lähemalt oma oli õnn olla äärmiselt sarnane prant
teisikut usutlema hakates selgu», et suse kuninga Maria Antoinette'ga,
mõlemad olid sündinud samal kuu ning ta rõhutas seda sarnadust mee
päewal 11. mail —, ning mõlemad lega, kandes umbes samalaadilist rõi
olid täpselt ühesuurused! Richard lvastust ning aimates järele kunin
soni huwitas eksivalt see kummaline ganna sheSte ja kõnewisi. Kuid õn
kokkusattumine ja ta tuli mõttele las nest tuli õnnetus. Kui puhkes rewo.
ta walmiStada horoskoobid endale ja lutsioon ja Eleonore oma mehega põ
maale, ümbritses teda seal rah
Negrellile kuulsa ameerika astroloogi genes
Lee poolt. Lee wäitiõ, et mõlema wajõuk ning terwitas hüüetega: «Elagu
mehe elukäigus olewat palju ühist, ja kuninganna!" Kiiresti lewis kuuldus,
et samuti nagu langesid kokku nende et kuinganna Polegi langenud giljo
fünnitunnid, langemad kotiku ka nende tiinil, ta olewat Pääsenud ja põgene
suvmatunnid. Ja juhtuski kõige kum nud. Asjatult püüdis Eleonore mees
malisem tevtveS selles loos: 6. sep seda kuuldust lämmatada. Ta wan
tembril 1925. aastal said mõlemad gistati jakobiinlaste poolt ja Eleonore
mehed ühel ajal surma autoõnnetuse rändas wcrnglasse. Siin nägi teda
läbi, kumbki erinemas New-Aorgi lin jakobiinlaste juht Lamberty, kes imes
naosas. Kogu lugu wõiks pidada tusega hüüds: «See on ju kunin
lväljamSelduseks, kui mitte andmed gannal" Hiljem wõlus teda Eleonore
selle kohta ei leiduks New-Novgi po. ilu, ta kaotas peagi oma südame ja
litseiarhiivis. Ning seal ei koguta otsustas Eleonoret endale wõita.
Ühöl õhtul wiidi Eleonore ja ta toa
muinasjutte.
neitsi ootamatult wanglast laewale.
VEEL PORTSJON TEISIKUID Keset ööd kostsid laewalaelt heledad
appihüüded ja meeleheitlikud karjed.
Wana keiser Franz Josesi tei Eleonore tormas laewalaele ja nägi
sikuks oli ta hallpäine kammerteener siin paarkümmend naist, keda oli ta
samasugune saatus nagu te.
Keliere. MSlemcd raugad olid üks. banud
dagi. Sõdurid tarwitasid nende kal
taisele äärmiselt sarnased ning kam lal ivägiwalda ning wastuhakkajad
merteener aleks mundrit selga tõm heideti armutult üle parda. Samal
mates vabalt võinud asetada oma pe hetkel ilmus Lamberty ja nõudis, et
Eleonore waliifS: kas minna surma
remeest. WÄtmuse poolest muidugi, wõi
kuuluda temale. E leo noa/ walis
ühel päeval teatati Mussolinile, wiimase tee ning armus lõpuks nii
et Rew-Norgi habemeajaja Frank wõrd Lamberthsse, et mõlemad unuS
tasid kogu poliitika ja elasid ainult
Walentino oma suurt sarnadnst
See ei meeldinud teistele
eega" osavalt ära kasutades, estneb üksteisele.
jakobiinlaStele, mõlemad wangistati ja
revüiilawah karikeerides Itaalia va. mõisteti surma. Päewal e-nne surma
tttfejat. Afi MS niikaugele, et ytaa otsuse täidesaatmist lubati Lamber
lia saadik ühendriikides selle waStu thl külastada oma armsamal Ta
Abtita» pwteSti. Ameerika presi. kägistas kongis Eleonore surnuks.
Kakskümmend neli tundi hiljem lange»
dendil Calvin Coalidge'il et puudn ta oma pea timuka kirme all.
««d täpne koopia elusuuruses: see oli
MMM *&* Kotz. Cafranit

nulli, et hämine witamsiuid. jn seega on seg
parem toit kui kouserweeritud Piim eht Pnma«
pulber, mida ka weetakse Indiasse fiSse.

Ka Saksamaa korraldab
põllumeeste wõlgu.
Saksa walitsusel on wäljatüötamisel niit
med kawad Põllumajanduse awitamisekS.
Peale pühi tahetakse asuda nende kawade kii
rele elluwiimisele.
Mitmete põllumajanduse toodcmgualade
toetamise kõrwal on wõetud päewakorrale
Põllumeeste wõlgade korraldamine nagu
Eestiski. Wõlgade ümberkorraldamisel pea-"
wad appi tulema hüpoteegipangad, hoiukas
sad j. m. Ümberlaenustamise eesmärgiks
on wiia laenude koormat sMiseks, et selle
maksmine oleks praeguses konjunktuurist,
wõimalik.
Kui Põllumajanduslik käitis on ülekoor
matud wõlaga. siis wõib omaniku nõudel
tulla tarwitusele sunduslik kokkulepe Mõlgu
de mähendamise kohta. Selle sundusliku
akordi puhul wõib wõlasumma saada mahen
datud kuni 80 protsendi mõrra. Edasi on
nähtud ette, et mõlgniku soowil wõib mõla
kustutamine toimuda ka mõne maatüki üle
andmisega wõlausaldajale.
Need kawad näitawad, et ka Saksamaal,
pllakse sunnitud mõtlema Põllumajanduse
korraldamisele ja selle korraldamise juureS
ei Püüseta mööda tvõlgadeküfnnuse lahen
damisest.

Hitlerlaste plaanid
Balti riikide suhtes.
Enamlaste informatsioon selle kohta.
Nõukogude walitsuse ametliku häältz
kandja „Jsmestija" erikaastööline teata?
oma lehele Londonist:
Siinsetes poliitilistes ringides liiguz»
wad kuuldused salajasest ettepanekust, mis
Saksa walitsus olla teinud Leedule, Lätile
Ja Eestile tolliuniooni loomise kohta nen
de maade ja Saksamaa wahel. Teatatakse,
et Saksamaa olla malmis andma Balti rii
libele mõningaid majanduslikke soodustust
Ja et Leedu suhtuwat heatahtlikult sellele et
tepanekule, kuna Lätis ja EeStis olla mär
gata lahkuminekuid poliitiliste erakondade
wahel. See ettepanek tulewat, nagu siin
aimatakse, Rosenbergi ja teiste Balti Paru
nite poolt, kes seisawad Hitleri ümber ja
loobaMöb sel wiisil tagasi wõita oma mõi
sad Baltimail. Peale selle olewat see ette
paneks esimeseks sammuks hitlerlaste laiali
vasema katva teostamise teel, et annekteeris
da Balti riike ja ümbritseda Poola. Ei ole
wat kahtlust, et Saksamaa on saanud toeta
mise lubaduse mõningate mõjukate Inglise
ringkondade poolt, kes püüawad ajada tera
maks suhted Saksamaa ja Nõukogude Wene
wahel.
Rootsi tiku trusti wastuS Lätile. ..JaunakaO
GinaS" teatab StoSholmist, et Roo-tsi tikutrufi
Läti rahaministeeriumile wasiuse.
imik? öeldakse, et Rootsi fümbifaabil ei oS
dq.°m-ni-a I-pingu taga»'
£»
800.000
dollarit,
itoiju ftfo nduai SJM
rahammlstecrium.
. Ka«nase lehq» ei Uinu. Kaunasest teata
luuremateS trükikodades «
tmhkenud st«vk palgaMi pärast. Streigi taga.
Aidas" ja .LietuwoS Zinio?
«» saanud tana ilmuda.
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Wõlaseadus üldkomisjonis wastuwõetud.
Naelsterling tõuseb,
Jtahauduskomsim maotul eelnõu meel koed läki.
dottac (a Saksa matk
Mmm «piimal rttgikog«s?
Neljapäewal pealvlõunasel koosolekul
wõttis riigikogu üldkomisjon põlluma
janduse wõlgade ümberlaenuS
tam i s e ieob x ? 5 kolmanda
lõpulikult wasw. WSrreldec rahaudusko
misjoni eelnõuga, mis üldkomisjonile seisu»»
kohawõtnnseks saadeti, on see seadus nüüd
juriidiliselt peaaegu täielikult ümber tööta
tud sa redigeeritud; seadusel-: on püütud
anda selgemat kuju. c; 'ell'? tek
kida wõiwaid eksiarwamisi ava hoida. Sea
duse ulatust laiendati selles mõttes, et selle
seadusega ümberkorraldamisele ei kuulu ükfi
põllumajanduslikud WSlad. waid põlluMajän d u s e WSlad, kui talundit on kor
ralikult majandatud, mille üle otsustab
Eesti maapank. Kõikide WSlgade üles
andmist wõlakorraldamist soowijate sundus
likuks ei tehtud.
Ümberkorraldamisele kuuluwate wõlgade
hulka arwas üldkomisjon ka alimendid ja
wigastatud tööliste pensionid, mis wõlgu
jäänud enne 1. jaanuari 1933. a. Peale

selle määras komisjon täpselt kindlaks aja,
millal kustumad endised wõlad ja millal
hakkab maksma uus ümberkorraldatud
WSlg.

Kuna see seadus 1 % rahanduskomisjoni
poolt üldkonnsjoni läl lwaatamiseks esitatud,
siis saatis üldkomisjon nüüd ta rahandus
komisjonile tagasi, kus ta Mesti arutusele
tuleb. Rahanduskomisjon wõib üldkomis
joni ettepanekuga ühineda, aga wõib selle
ka tagasi lükata. Wiimasel juhtumisel tule
wad Üldkomisjoni ettepanekud eraldi riigi
kogus hääletusele.
Rahanduskomisjonis tuli põllumajandus
se wõlgade seadus ree
del kell 1 päewal läbiwaatamisele. Riigi
kogu ringkondades arwati, et rahandusko
misjon waatab eelnõu kiirelt läbi, wähemalt
esmaSpäewaks. Kuna esmaspäowaks ka
üldkomisjoni seletuskiri seaduse juure wal
mib, siis pole wõimata, et seadus juba teisi
päewal riigikogu üldkoosolekul arutusele
tuleb.

nscqeaewaä.
Nagu meie lehes teisal mvaldawd börs
sisedelist näha, on naelsterlingi müügi kurss
tõusnud reedel 13,95 kroonile. Reede lõu
na paiku tõusis naela kurss wälisbõrsidel
wesl 15 punkti mõrra. Seega oleks naela
m tulnud Tallinnas 13 kr. 29 sen
ti, mis oleks terwelt 29 MMi eelmise päe
ma kursist kõrgem. Ametlikku noteeringut
lõupa paiku siiski ei muudetud.
Wiimaste «välisbörside teadete järele
lw. dollar ja ka Saksa mark nõrgene
mist. Dollari lõMkurfiks reedel oleks tul
nud Eesti rahas 3,34 krooni hommikuse
mastu ja 199 Saksa marga müügi
hmo oleks olnud 89 krooni, kuna ta reede
hommikul meel noteeriti 88,5 krooniga.
Saksa marga kate
10 protsenti
Saksa riigipank maksis neil päewil tagasi rahistelisele maHuSienduste pangale rediskont

Paawst õnnistab rahwast.
Esimest korda 1870. aastast saadik, mil Vatikani riigile tchti lõpp, pidas nüüd paamst manade
traditsioonide järele lchawõtte esimesel pühal jällegi pühalikku jumalateenistust Peetrust peakirikus
Roomas. JumalateemSwstle oli ilmunud wahemalt 50.009 isikut, nende hulgas kardinaittd, diplo

maatlik korMs, Taani troonipärija jne. Pärast pühalikku meSfi kanti pamott oma troonil õnnis

tamissaali, mille rõdult paamft õnnistas rahwast. Peetruse peakiriku awarme platsile oli kogune,
nud wähematt 200.000 inimest, kes termi tasid paavsti.

krediidi 52,5 miljoni dollari suuruses. Seega on
Saksa lühiajaline rahwuswahelme wAg tasutud

Kas wajame uusi wõieksportööre?

peale ühe Ameerikast tehtud laenu 45 miljon'' dok

Kinniswaramaks maal 20 protsenti
madalamaks.

lori suuruses, mille tähisem jnunikuul.
Pärast rediskontkredndi wiimase osa tasumist
on Saksa panga kullatagawara wähenenud 040

miljonilt riigimargalt 421 miljonile riigimargale.
Pangatähtede kate oleks selle juures 15,5 protsenti.

Riiaikoau VMmtdnskomisjon kmtlus küKmust.
Neljapäewa Shtussl rahanduse komis Sellega kujuneks ligemal kolmel aastal
joni koosolekul kinniSwaramaksu normide kinnisvaramaks põllupidajatele sama suu
arutusel tuli komisjoni enamus peale pikki reks kui see tegelikult 1932. a. oli.
waielusi seisukohale, et kinniswaramakS
A. W a n n (põll.-as.) teeb maksu jaota
praegusel ajal suuremaks ei tohi kujuneda,
mise kohta ettepaneku, kinnisvaramaksust
kui see oli 1932. >a., kuS 20 protsenti kinnis
määrata *j[to maavalitsusele, a/10 põllutöö
varamaksust maha arwati põllumajandus kojale ja wallaomawalitsusele.
sele raske aja tõttu.
Waa b e l (majandusministri abi)
Selle juures selgitati üksikasjaliselt, kum
tvaidleb
sellele wastu, mis süsteemi segi
mal on praegusel ajal kergem maksu maks
ta, kas mõisa moonamehel wõi wäikekoha löõwat ja kaubandustööstuskoda wõib siis
pidajal. Sotsialistide arwates Pidi moo samuti tulla nõudega ärimaksust osasaami
namehe seisukord märksa raskem olema, kuid seks. Tböliskoda, rui ta kord teoks saab,
andmete sõelumisel selgus siiski waStu tuleb siis tulumaksust osasaamise nõu
pidist.
dega jne.
Ettepanekute hääletamisel wõoti wastu
Selle küsimuse üle jäid läbirääkimised
seisukoht, et maksunormiks puhtakasu rubla Pooleli.
pealt peab jääma 21 senti, kus juures wal
Järgmise koosoleku päewakorda otsus
lal õigus on lisakinniswaramaksu wõtta ku- tati wõtta põllumajanduse wõlgade ümber
Ni 5 snt. Puhtakasu rublalt. Kuni 1036. aaS laenustamise seadus, mis üldkomisjonis ju
tani arwatakse aga põllupidajatele määra ba läbiwaadatud, et seda seadust tulewal
tud kinniSwara maksust maha 80 protsenti. nädalal riigikogusse wiir

Kui aga kattemara hulgast arwata maha eelnime

tatird 45 miljonit dollarit, mis tuleb Ameerikale
maksta junnis, siis oleks Saksa marga kate prae
gu ainult 1y protsenti.

Briti isenerid koduteel.
Miski»«, 20. aprillil. Rcli Briti i«.
seneri MonGovse, Cushny, Gregory ja
NordwaV, Viimane naisega, kes on wene
kanna lahkusid täna õhtul Moskvast, et
sõita Inglismaale. Rende teekond läheb
Warssawi ja Berliini kaudu.
K. Garinsy siiski
Londoni.
Clelens Läti saadikuks Pariisi.
Nagu Riia lehed nüüd kindlalt kuulewad,
saatvad suured ümberpaigutused Läti mäiistee
uistuse alal tõeks. Eriti rohkesti »» kõnet uue
saadiku määramisest Pärlist. Saadikuks sinna
nimetatakse seimi tväljskomisjoni esimees K.

Vada MU tulistas naaber naabrit.

Warudi küla talupidaja Klopi seletuse
Mrele wiibinud tema oma talu Peretoas,
kus tuttawaga mestelnud. Korraga kuul
nud pauku ja kuuli plaksu wastu elumaja
> ema. Nähes, et õues kaks meesterahwast,
ooksnud Klopp õue. Samal ajal kostnud
älle pauk, kusjuures kuul tema pea kohale
eina jooksnud. Klopp nähes, et teda las
takse, hüüdnud, et kulla naabrid, ärge tapke,
millele järgnenud weel üks pauk. Laskjas
tundnud ta nüüd oma naabri Arnold Lehe,
kes hõisdnud: „Ma tahan surmamarsfi

kuulda ja wanamehe maha lasta". Samal
irjal haaranud Lehega kaasas olew naaber
Lehel käest kinni ja kutsunud ta ära. Wii
maks L. alistunud kutsujale, kuid lubanud
surmamarsi tegemist teinekord jatkata, sest
iga pauk minna märki. Kohapeal Kopi
talu seinas leiti ülewaatusel kahe rewolwri
kuuli tabamiskohad, läheduses, kus K. õuel
seisis. Lcht tunnistas end laskmises süüdi,
teinud seda joobnud olekuS ja, kuigi wana
wiha olla K. wastu, kahetses oma tegu.

Lööming Wiitna laadal.
Weest wiina müüjal purustati pealuu.
«antil läkS „jandisti".
völ maSW 26. silp.
Unna haigemajja NakweeeS Giru vuL
elutsew Woksander Santi 56 ®> wana.
Arstttsel järelwaatusel selgus, et Santile ott

uungi nüri riistaga pähe Äõdud, mille ta
gajärjel oli teMnud pealuumurd. S. oli
meelemärkuseta olelluS. MgaStus kuulub
raskete liiki ja on elnkardetaw.

WÄsander Santi on tuntud kolm ja
korduwalt Marguste Sui Sa muude kalmuste
eest karistust kannud. Wiimasel ajal oli
tema „eriailaks" laatadel wee müü? salapiiMuse pähe. Selleks mureöseS ta enesele
salapiiribusealõud, täitiS need Meega ja sõi
tiS nendega mõõda kaabu ringi, müüeS
Mee piirituse pähe. Mimati tavati Santi
Mustwee laadal, kus politsei tomM mitu
Meega Mdvtud pIM ära wMis.
19. JBp. sõitnud Santi jälle Mitna laa
hale. Oma selletuse järele kohanud ta seal
tundmata meestega, kes teda tunnud ja tal-

le 7b s. vest wiina. mWnud. Mina jpomi»
sel tekkinud «naestega- tüki, kusjuures M
tundmatutest kaika hwlwMud ja teda pÄho
pdksma ha kanud. Tema joo suud läh eda!
seisma weo-auto juurde. Auto kiire ära
sõit olewat ainult tema alu päästnud.
Nähes, vt S. autos merine ja meele
märkuseta olekus, toimetas autojuht ta öö
sel Rakwere. Wõib aga ka arwada, G
Santi Wiitua laadal jälle oui-a ä>vi tvgs, kuD
seekord seda Peaaegu oma eluga
pidi. Asja selgitamine kestab.

Missugune wõiks olla tulewane
tööliskodu.
HariduS-sotsiaalministri ettepanek walitsnfele.
Juba eelmäe walitsuse ajast on riigi» manuse alammääraks tuleks wõtta 18 a.
kogus ja walitsuses kaalumisel tööliskoja asemel 20 a. ja koja liikmete Manuse alam
asutamise seadus, mille esitasid omalajaik määraks 20 a. asemel 24 a.
Edasi tuleks koja Aalpidmnine panna
sotsialistid. Nüüd on har.-sotsiaalminiStep
tööliste
endi peale, wõtteS töölistelt selleks
Knkke awaldanud ministeeriumi seisukoha
erUist
ma-ksu.
ühtlast tuleks Mastawale
selle seaduse eelnõu suhtes. Har.-sots. miniS.
nisteeriumile
anda
õigus toimetada kojaS
ler ütleb, et tööliskoja asutamist tuleb põhiMtelikult pooldada, kuid esitatud eelnõus rewideerimifi, kinnitada oslarweid ja arch
tuleks HM parandusi teha, nimelt peaks andeid ja tarbekorral koda laiali saata, nagu
tööliskoja alt wälja jääma Mk Maike see ette on nähtud põllutöökoja seaduses.
Kõige selle põhjal arwab
maapidajad, kalurid, majateeni»
minister, et tööliskoja seadus tuleb põhja?
sad, riigi- ja omawalitsuSteeniJ«4> ja töõtatöölised. Koja Asijat,
KM ümber töötada.

sikku otsustamist Pikemalt kaaluda.

tamata suurele kohapealsele ettewalmiStamise-l«

Palju on kõneldud ja kirjutatud meie tvõi
ekspordi raskustest ja nõutud järjekindlat t«x.
Aude sissetöötamise wajadust kuid seda kõik
ilma reaalsete tulemusteta.. On sageli tooni
tatud ka tsentraliseerimise Wdatarwilikkust, et
wältida suuri wahetalttnSknlusid, mis suurene
wad ühes eksportööride armuga. ühtlast, nagu
selgunud, ei wõimalda juba praegu
küllalt suur eksportööride arm
korrapärast turgude slSsetSvta
mi s t Iga eksporMx Püüab esijoones teha
Piimaühinguile suuremaid wõi wUjamakse, et

lstkitada sinna rohkem kui sada finni.
Kui neil turgudel tulewikuS toeSti awanek

Cn kujunemas olukord, kus meie põlluma
jandus seisab otsustama Pöörde eol. Mdine ta.
gast minek mõiwrgudel rahaliikumise kitsenduste,
turgude koutingeerimise ja kõrgete tollimüüride

sid soodsamad wöimotlused ühe toiikese wõikw-an

tumi turustamiseks, siis ei ole lelleks tarwiS
sugugi uut eksportööri, kelle nõol wahetakituS
kulud ja eksportööri kasud tfoelgt suureneks,
tootja sissetulekud aga tunduwaöt n»Sheneks.

üks teine soowija loodab wöid turustada
wahetuSkauba-rbuse teel. Kui soodsaid wöima.
lust wöikSturud selleks Pakuwad, on praegu
raske öelda, sest senini on wahetuSkaubandnso
Põhimõte meie mõikanbanduseS suuremal möö.

suurendada sel teel enesele kaubasaatjaid. Selle

kindral Kaleist kandA»atnnrist mõnele saadan

ral läbi wiimata. KwuldawaSti olewat selle»

tagajärjel kannab wõi wäljawedu malisturgn
õele aga juhuslikku ilmet. Eksportöörid saada,
wap wõi lihtsalt sinna, kust saamad sel momen
dil Mähe kõrgemat hinda. Wõidetakse mõned
sendid, kuid turud jääwab sama kangele kni t*ne. Tsen tralise erimis ega oleks see pahe kõr
waldatud ja praeguse juhnsliku möt wäljameo
asemele astuks kamakindel turgude fisse tööta

suhteS mõningaid katseid P.-k> ..Estonia" poolt

K. Garmfhi mäiiramlnp saadikuks Londoni
näib olemat kindel. K. Sarinsh saabnwat Rii
ga ldoS Eesti wälismMsiWi Rsigu ZB. aprilgl
ning ei sSitNnM enom TaDinna tagasi.

HatuHikkuäe utaen fieinamaa päca&t.
20. fip. toimetati areteeritutt Rakwere kriminaalpolitsei korraldusse Pada wallas,
. Warudi kiilas elutsew Arnold Leht, 32 a. mana. Lehte süüdistab sama walla talu
pidaja Kaarel Kl op p, 67 a. mana, tapmise katses. Tapmise põhjuseks olla mana
mihamaen naabrite wahel mingi heinamaa pärast, mille tõttu juba 8 aastat kohtuS
käidud.

tagajärjel on sundinud Va siin riigiwõimu as
tuma lõpulikku sammu ekspordi kawakindlaks
korraldamiseks. On meel wara öelda, missugu
seid nüsi tulemusi sol alal saamntatakse, k«id
Problee,» on küllalt tahtis, et teda enne lõpu

jutada. Tuleb ikkagi ootama jöõda
walitsuse uusi samme ja niikaua on Prantsuse
turg meile Mesti kisttaw.
MS Puutub MaroWosse, sitS on te>«l sa.ia
wnhe wöim alust wõi turustamiseks juba suuri»
wookulude tSttu. Sui seal need wSimalused
tõestj oleks, siis oleks senistele proswisaabe»
ttStele mees jiirgnenud teisi. Mnn avtvateS
käis ka hea Kalm möödunud aastal M-arokko
wõituruga tutivuuemas, kuid ei suutnud vmas

Mcile kirjutatakse:

CieleuS. Ka kõneldakse kattsemäe staabiülema
krchale.

"Tahan surmamarssi kuulda..."

Oleks aea jätta kõrwale üksikute ringkondade hnw d ja
teautseda koan põllumajanduse hnwides.

Kullasepp lõi wale

mine.

proowe hõbeasjadele.

Teda imelikumana näis hiljuti w aua de
litsentside pikendamise juures mõnede ringkon

Tallinna krim. politsei wõttiS wahj alla
knHasepp August L o h ki, keda süüdistatakse
waleproowide löömises hõbeasjadele. August
Lohk elutses Girgeusoni uul. nr. 13, kuna
ta töökoda asus Tuukri uulitsal. Läbiotsi
misel leiti ta töökojast tempel waleproowide
löömiseks. Kui suurel arwul ta sel kombel
oli ostjaid petnud, seda peab selgitama
juurdlus.
Raasikul põles
talu maha.
Oletatakse süütamist armu
kadedusest.
Õöl waStu 21. aprilli põles Raasiku wal
las Woldemar Abramsi talu elumaja
üheS rehealusega maha. Tules hukkus ka
rohkelt wallawara, loomad aga saadi tulest
päästa.
Arwatakse, ei tuli tekkis süütamisest,
teoga wõis hakkama saada mõni wihawaen
lane. Kahjusumma tõuseb 3000 krooni peale.
Hooued olid kiunitatud wähese sumina eest.
Kriminaal-ameuikud asusid asja juurdlema.
Oletatakse, et kuritegu toimus armu
kadedusest. Talunik pidi neil päewil abi
ellum»
Tallinna turg.
Turul wõrdlemisi rohkesti rahvast, kalawrul
õige rikkalikult wärskeid kalu. hinnad odawap.
Galaküttide tegewus näib õttsewat, turul im

dade katse eksportööride arutut weelgi suure»,
dada kahe wörra.
Toowijate poolt olewwt seletatud, et neil ple

wat häid lootusi wõi turustamiseks PrantfnS
maal ja MaroVkos. Kuidas aga tegelik olukord
neis mats on, näikse olewat waleStt tnform-ee
riiud. Wõi sisfswedu Prantsusmaale oli mõrd.
lemisi soodne knni 17. weebruarini s. a., mil
sisseweo toll oli 7 fr. kilolt. Peale seda tõsteti
tolli 8,5 frangile kilolt ja wähe hiljem pandi
maksma ka sissvweo kontingent (4000 touni
weevand-aastas). Kuna kontingent oli kaugelt
Aetatud esimese weerandi suhtes, jäi wSi sisse
wrdu täiesti soiku. Ei usu, et kellegil oleks
seal nii HÄH sidemeid, et suudaks Prantsusmaa

siSseweo kontingenti suurendada ja Prantsuse
walitsuse tegvwust meie suhtes positiivselt mn-

Tallinna fondibörsi kursi
sedel
21. aprillil 1933.
Ostukurfs. Müügikurss.

Naelsterling 12.75 13.05
Dollar . —.— 3.50
100 Saksa marka 86.50 88.50
100 Soome marka 5.60 5.75
100 Rootsi krooni '66.75 68.50
100 Taani kroolü 66.50 58.25
100 Norra kroom 65. 66.75
100 lotti 71.70 72.15
100 litti $8.70 65.50
100 Poola Slosti 41.50 42.50
100 Wene rubla —.— 198.75
Raadio saatekawa.

müügil palju mõtuseid.

Sealiha wäikemüügil V6—75 s., soolatud sea
liha 60—65 s.. suitsusink 110—135 s.. loomalt
hä wäikemüügil 80—50 s., wasikaliha 25—35
lambaliha 45—56 s. kg.

TapÄd kanad 100—180 s. tk., mõtused 3fo.
tedred 1,3 kr., metshani 2,5 kr., metspardid 80
100 s. tükk.

Kanamunad o—7 s. paar.
Pütiwöi 80—105 s., meiereiwõi 110—112 s..
kohupiim 80—86 s., hapukoor 80—86 s., jiMS
tud 50—145 f. kg., rõõskpiim 3—ll s. l.
Rukkileib 12—18 s., peenleib 26—28 s., s«pik 31—32 s.. sai 32—40 s. kg., tangud 18—19

s. 1.. kruubid 18—20 5.1., herned 25—35 s. l.

Kartulid 50 s. 20-l. mõõt. peakapsas 7—lo
snt. kg., hapukapsas 6—B s. 1., kaalid 7—B s.,
peedid 10—12 s.. porgandid B—lo s. kg.. 5 s. 1.,

sibulad 20—25 s. l.
Wärsked kurgid 50—70 s. tk., salat 10<W
125 s. kg., spinat 150—200 s. kg., rabarber 100

füt kg., redised 6—B f. kimp
Wärsked räimed 10—12 (~ kilud B—lo L
tindid B—lo s.. särjed 12 s>, tursad 23—25 %
wimmad 28 s., ahtvenad 25—30 s haugid 35—40 s.. kohad 80—50 s.. siiad 60 s., lõhed 120
senti kg.

Õunad 30—60 5.1., sidrumd 12—13 s. tk.,
apelsinid 80—40 s. jõhwikad 20—22 s. I.

Põlluhewab 70—75 s. puud. metsaheinad 89

>r-40 s. puud.
Vlusad seapörsad S—S kr. tükk.

Pühapäev» 23. aprill.
Tallinn 298,8 mtr. 8.25 jumalateenistus
Kaarli kirikust Jutlustab õp. Sommer. Lõpuks

heliplaate. 12.80 Eesti peekoni eksportkeskühisnse

sekretär H. Pahhel: Peekonituru seisukord ja wäl

jawaatcid. 13.00 põllumajanduslikke teateida
13.10 lõunane konts. Juh. md. Ark. Krull. Ork.:

Lincke, Awamäng komöödiale. Driao, ballett-sM
miljonid". Tshaikowski, Eleegia. Taeye,

Andaluuslanna. Suppe, awam. „Lõbusad bur
shid". Holmes, humoresk „Hanereas". Har
ras, Kölni-marsS. 17.80 kohtunik Rutherfordi
ZSned. 17.80 „Jumalast saadetud inimese Lu
nastaja" (eesti keeles). 17.45 sama kõne wene
keeles. 13 „Totuuden Jumala" (soonte keeles).
18.15 „Vem var Jesus, da han var pa jorden"
(rootsi keeles). 18.30 reklaami ja heliplaate.
18.45 päewauudiseid. 18 „Estonia" teatri di
rektori A. Kasemetsa esperantokeelne loeng kooS
muusikalise demonstratsiooniga: Estono Muziko

(Eesti muusika). 20 ülekanne Tartust. 20.05
kontsert. Juh. md. Ark. Krull. Orkestri ette

kandes möödunud nädala kaunimaid palasid. Wa

hepeal sooloettekandeid: Miliza Korjus (kol
sopr.) ja A. Saat (vioola). 21.30 wana tant
sumuusikat heliplaattdelt. 22 moodsat tantsu
muusikat dancing-restoranist ..Meriklubi". (John
Pory ja tema orkester.)
Tartu, 579 mtr. 10 jumalateenistus E.
«postli?u-usu Jüri kirikust. Teenistust peab

tehtud ja wahetatub wõid Tshehhsslowatkia
suhkru wastu. Lkni nüüd niisugune wahetu?.
kaubanduse mõte »n tõesti tasuw ja lübiwii»
daw, siiS ei M sae katse esimeseks ja saab tn.
lewikuSki korduma. Msttetasuwusel tuleks aga
jäcida endise süsteemi juure. Uned eksportöörid

oleks sunnitud niisugusel juhul samuti toimima
ja suundama oma wöitagawara wanadele tnrgudele. WõikaudanduS muutuks weelgi juhus
likumaks ja turgude sissetöötamisest ei tuleks
midagi wälja. Rii tekitaks «ute eksportööride
juuretsomiue ainust kahju mere pöllumajandu
sete.

Meie wlikaubanduS wajab kii
ret ümberkorraldust, k«id mitte
eksportööride arwu suurendami.
se, waid wähendamise teel. Tuleh
korraldada waljawedu piimaühingute eneste
poolt juhitawa keskkorralduse kaudu, ainust sel
teel saab wältida Viki neid Pahesid, miS su
omased Praegusele süsteemile kõik «eed wa
hekasud, miS jäiiwad ekSporlüöridc taSku, tu
leksid tootjale tagasi, kellel selleks esimene SiguS,

Oleks ülim aeg sõtta körwale üksikute ringtou.
dade huwid ja tegutseda nii, et sellest oleks ka
su meie Põllu- ja rahvamajandusele.
E. R.
ÄempreeSter Kolla. 12.80 Wlekmtne Tall«M
nast. 16.60 õp. E. Mägi Vstte ülekanne <ws
Went-kirikust. 17.80 ülekcmne Tallinnast. -*
18.80 heliplaate ja reklaami. 18.45 ülekanng
Tallinnast. 20 ilmateade ja qjanaitaijc-öieN
dus. 20.05 ülekanne Tallinnast.
ESmaSPÜew, dch.

Tallinn, 298,8 mitr. 17.45 heliplaate ja
reklaami. 18 wäliSmaist päetoauudiseid. 18.15
heliplaate. 18.45 kodumaist päewauudiseid. lp
ülekanne Tartust. 19,80 dipl. ins. F. Olbrtt
rc.adiowes l.!?. 20 Äekmme Tartus. WO5
lallt.im;
konsertvatooriumi orel Massist.) Katvas: inglise,

prantsuse, itaalia muusikaestndajate Henrh
Purcell, John Dowland, Krangois CoupertN,
Aless. Scarlatti j. t. teoseid. Ettekandjad: »Col»
legium muficum" tegelased. GelewSsõna prof.
A. Topman. 81.25 helipla^le.
Tartv. S7O mtr. 17.:5 hetiplaaü. ja reklag
mi 16 ülekanne Tallamast. 19 inGlÄe
keele tund algajaile (mag. HAwet). 19jo0i
ülekanne Tallinnast. 20 ilmateade ja aja
näitaja õiendus. 20.05 ülekanne Tallinnast.
Teistpiiew, 25. aprill.
Tallinn, 293.3 mrr. 1<.45 heliplaate ja
reklaami. 18 wäliSmaisi päewauudiseid. 18.Ih
lastetund. 13.45 kodumaist päevauudiseid. 19
Ernst Jdla: EeSti rahwaparastest jõumängudest.

19.30 wann. adw. K. Selter: Põhiseaduse muut
mise tarwidusest. 20 ülekanne Tartust. 20.0$
kontsert. Juh. md. Ark. Krull. Orkester: Tho
mas, fant. oop. „Mgnon". Tshaikowski. E,in
aonetta. Auber, awam. oop. „Fra Diavolo".
Verdi, fant. oop. „Rigoletto". Vahepeal csitcch
soololaule Karl Wiitol (bariton). 21 esperan-tokeelne nädalakroonika. 21.10 kontserdi järg:
Orkester: Bennet, awam. „Najaadid". Richter,
Unelm, süit. Strautz, walss „Helilained". Blon,
marss „ Elagu Euroopa". Vahepeal esitab soo
lolaule Karl Wiitol (bariton).
Tartu 570 mtr. 17.45 heliplaate ja retiaa
mi. lk üleikanne Tallinnast. 20 ilnmtea»
de ja ajanäitaja õiendus. 20.05 iüe.faiiiil'
Tallinnast.

Loodetaw ilm laupäewal, 22. aprillil:
Öösel keskmise kiirusega Põhjakaarte, päswat
läänepoole pöörduwaid tuuli, muutlik
temperatuur suurema muutisteta.

Teatas^

4
Heitlus Järwa-Jaani tarwitajate ühisuses.
Mis saab Seika majanduse ühisusest.
lärWa-Aamvi ühduie poaSoVSiM ! tchwMull ochuKbadw, tas tommOd Mchaache wialb
Mi homHetS toWo-rWlll! MbuSMMld. GelmNck> Aeti. NbmeN on Ule kohta ejttaduld vaevu»,
peoSooSoviSlÄ W eÄarwe mm wÄima-ta la fetai Tahet* ta «AAltmUt. tuiid seda oi feataft.

Jibrww-laaiM o® häewakoovail Va ««hambus.-

•ulleO nüüd homane wurttt vochsluda teha.

SHWse ta tmwAaWeMWae Ähwemwr. tuGm
Vovd taqafi Ahe hiMega. tuid ftvma ijiuhatw» ka > <m tmwttajwte LhisuS oleks wSwud Ae mch«v
eeiwrwe ftchtes tehtud ettspanekuqa. imÄthipHe. TiwwidchcutoichWute lpvawoSode leidis
«#*, et poile soviiw ichiffusvbe Mtfi VohlMust pvaklie
«LS itügi vtte eetwrwe WriPiinNft lvvv lkr. wõrva.
WSib «wwata, et honmeai kosSoillek öiye palv ' wSUa. HMovga aodatuGe nüb, VuGaS mchmb
tmSAHGuS oma llrgewust «vvmrdab. RHBvad nii
wats tiÄu neb. .
Eelsimi-ss «pm»k?»sMku täreiMoMMi riayu, wõga ei MMviatti.
Juhavusevt eWaidud «Äarwe MVM «chmme

Hispaania Türile "anesid" püüdma.
40-aastane hiSHaanitar werand miljoni eest pandiks.

iifs laineid ldöw jalatee.
Meid palutakse mvaldada järgmist, wastu

seks hiljuti ilmunud kivjuti-sols:

pedfö olloma teadlik, et
sellal, kui omaaegne Seidla" möiS krunteeris
tolle maa-ala taludeks, pölluSse jääw teeosa
ffuunatt „Lepiku" talu elamust tolle talu tä
naivasse —maanteeni. Kui kohad ostüteeil
muutusid päriSvmandusekS. siis künti põlluSse

jääw teeosa ükes.

Et jalgtee üldsusele tarwilik ja kasulik

on mõistetaw iseenesestki, kuid et osa teed peaks
just põllrlprdasaie wiljast läbi minema, seda peaks

taipama igaüks, et see on ju ülekohtune. Et

ieeolsa ta naivasse wiimisel pikeneks umbes lüli

kuni 169 siilla wõrra, ei koorma weel elanikke,
ega munw ülepääsmatult tüütawakS.
Mda lugeda — kas „Kör
waltwaataja" enese artiKi ebatöeliÄust? Sest
Ambla Wolikogu otsustas jaatawalt waid tee
selle äsa, mis AmMa walla piires, kuid selle äsa
klohba, mis tallatud tillusse, awaldas avwmnist,

et see ebasünnis ja et iga põllumees tunneiks
kindlustust, et ta kaitstud oleks põllusaagi ter

Neil ipäswil >sai Düri wäiikobaupmees
J. K. Hispaaniast, Barce-wnast klvj«a, mille
ta awas suure umbutfailb ufoga, kuna ei tead
nud oudal olMvat ühtki tuttawiait ega fu«guKast, kes ümbrikus oili
saHaikeolne, masinal pasundatud iiri, kus
wäga witsakas «toonis s«ilota«ta!kse, et kirja

l-e".a:nmi kattchaa nM in'- '-'s asjast
lähemalt.
Igatahes on siili «tegemist „ha,mde" Miib
mtseaa. KumldaimasH on ka mujake Eestis
sarnaseid kirju saabunud. G ' kivsa
saaitja sai sarnase K. aadressi on
Kisitaw ja imelik.

saa«tjn oti is>angml.ld pankrotti oga saia enam

Warastati keedutatlmd.
jade korjamisel, sest mõni allakirjutaja awaldas
Mõni päew tagasi warastati Türi! isegi teleson?teel ivallawailitsusele kahetsust pä
Muna Tederschmidtil lukustamata ruu rast selgunud olukorra ees.
Kuid kildkond naabreid ja rõhutan just
mist kaks malmist katelt üks Ä4 ltr. ja' kiusliku d naabrid tunne ivad ihõõguwat
teind 96 ltr. mahutawusega. Katlad olid headmeelt wõõras iviljas sl!manusest, sest see
pliidisfe sissemüüritud, kust nad waraste allkirjade korjamise krempel on alguse saanud
just mõne kiusliku naabri kättemaksuihast, kuna
poolt wälxakangutati. Tederschmidtt kah Albu Elanikkonnas kiigub arusaamine, et tõuju 14 krooni.
Eeks olnud ühe naabri wanawõla lahendamine.
M.
Lõhkus purjuspäi aeda.
Hädtmbitöõb alctätuab
Türil, Weski uul. 5 elaw Aug. Baeh
mann kaebas politseile, et Werner Siibert
uuesti.
on ilmunud ichel õhtul purjuspäi ta elu
Maawalitsus sai mrt krediiti.
korteri juurde, rikkudes rahu. Hiljem pu
Maanurlitsnsele määrati awalike tööde fredii
rustas weel aia.
dist uusi summasid, nii et hädaabitöödega jälle
uuesti alustatakse. Tööd lähemad käima mit

Latte oma SchweiG haugas okewat rah>a
(343.333 schweitsi franki, eesti rahas umbes
6 utifsianii Muti). Selle MWejaaimine aga
nõuab kulusid umbes 16.033 hispaania pe
sotat, («eesti vahas umbes weerand miGoniit
senti) mida siis ipalutwikse ligi wõtta sa
Hispaaniasse sõita. Kui «vaha pawü käes,
lubab kirja saatsa kolmandiku sellest waewa
tasiuks aita salle. Som aga, kui la sekeldab,
raha pangast Mtesamnisega,, aiitaia" Mest
«laena tud raha abil, annab handiks oma
ainukee 16-,aasLa>fe M«tve.

Gt a«nda «lähemaid andineid selles asjas,
~ :ul> GvjiafMchja wasdatba kekegvammiga,

.'lle «tekst ka kirjale M funrde kisatud. Te-

welt kättesaamises.

Mida -oli warjata allkirjade korjamisel?
Just asja tSelrkkust! Sest igck allakirjutajale

öeldi, et oma alllkivjaga töendctt» waid tee kaua
aegifi olemasolu, kuna kirja otsene" sisu sootuks

wastupidine, see nõudis teeosa awalikuks
teeks awamist eh? teiste sõnadega nõudis
õiguslist wägiwawa õigustatud tallamist
tvöõras wiljas, ja just seda warjati aWir

Meierei töötab igapüew. Tallvekuudel töötas
Ambla meierei wähese piimahulga tõttu ülepäe

witi. Piimahulga suurenemisega alustati alates

ooteruumis.

Wäätsal jätkub eud. mõisahoonete lammuta

miue, Päiuurmes wiiaksc lõpule killustiku wal
mistamins, kuna Huuksts algab kiwide laiali
wedu. J.qlaani ümbruses alustatakse kiwikillus

Davtu Möllumeeste joW AaSsiwterst «ise laol

39. skp. tööd jällegi igapäew .

Pahameel kinqmWkns. AmblaS korraldati
3. pühal tuletõrje ühingu poolt kino-õhtu. Kuna
kawas oli suurfilm «Läänerindel muutuseta", ko
gunes etendusele waatamata kõrgendatud pileti

hindadele ligi paarsada inimest. Suur oli aga
kinokülastajate pahameel, kui film järjekindlalt
katkes. Nõuti isegi piletiraha tagasi ja lubati tu

lewikus mitte enam kinoõhtuid -külastada.
peremees" Ambla laeval. 17. skp. kanti

Tmbl-as haridusseltsi näitetrupi poolt ette J.
Äkurateri 4-waat. kom. „Lõbus peremees". Mi
tetrupp esines sel puhul täiesti uues koosseisus,
millele waatamata mäng ladusalt ja hoogsalt ette
kanu. Silmapaistwamatest kujudest wõiks nime

tada Grotoni ja Anettet (hr. Lensmann ja prl.
Lunts), samuti Mariannot (prl. Tulwer). Ka

wähemate osaliste debütee õnnestus kõigiti, kuigi
ojalt. tunda andis mõne tegelase juures liikuwuse

ja ilmekuse puudus. Üldiselt wöis mänguga
täiesti rahule jääda. Samuti tuleb heaks kiita

näitetrupi juhatuse algatust koosseisu täiendami
seks, mille tõttu trupp on suurenenud mõnegi an
deka noorega. Publikut oli peol keskmiselt, peo
kassa näitas paarikümnekroonilist ülejääki.

Taluramnatupidomiie fut
sused Paides.
Eile lõppesid Paides kolm päewa kestnud ta

luraamatupidamise kursused. Osawõtjaid oli 13.
Kursuseid juhatas pöllutöõkoja taluraamatupida
mife talitusest hra Orman.

fim>W pvawõivja ibmuS nelhapiKwaL wövdn säreiX

WõtGM oftvws b4-aaSwm-e MummmlE Jaa-n Aoe
rwg K>o«ck» wallast. PeawSiit VSO tr. maCätl peal»
seMiÄMlvde prMentih? mahaarwaamlie öw«i«likulO
lvSichÄe wüljja.

Jängmine woiimvlle on 1. s«»iM.

Politseikroonikst.
Esna tulet. ühingu Äahala osafond lorvat»
das Kvreda! registreerimata tantsuõhtu. JalaApel eluts. A. Tohu leidis J.-Zaani—ZalalSpa
teelt 40-?tlose koti niju. Leid anti smanikute,
Albu «. eluts. M. Reiserile tvälja. WisuSti tü
las eluts. Z. Tollmann pummeldas Koerus. &e*
ju tulles leidsid kodused, et mees koju sõiduki

wõõrast hobust kasutanud ja oma hobuse Koeru

jätnud. Selgus, et mees Kalitsas eluts. Joh.
Kabrrtsa hobusega sõitu teinud. Norra q.
eluts. J. Oldermann tabati Udewa as. B. May
delil koorma heinte warguselt. Pvoedi of. 3.
Pärtelpoeg müüs ära arestitud lehma. Sarg
weves eluts. Ed. Lemberg leidis Paides oma
Vankrist rahatasku, mis kuulus Jaan Maksingule.

Rhiftiffe teateid.
Paide kirik. Homme. 83. skp. kell 11 homm.
jumalateenistus. Op. G. Perlt.
Anna kirik. Homme, R. skp. Sell li hoorab

küstrijumalateenistnS.

Surma läbi lahkunud kaasvõitlejat
öoldemur Germani
leinab Palu VadsiM. Tuletõrje Ühing.

mes kohas.

Kaks naist surid jaama

Põllumeeste loterii teise
loosimise peawõit UKS
Ko tolasse.

Ambla kroonikat.

Ärasaatmine Palust 23. skp. kell 10 h. Peetri kalmistule.

tiku walmistamist maanteede ääres olewatest ki

tiks Esuas. teine Türil. Nimekaimude elulõpp südame
nõrkusest.
NMapäswa hammituss ls,uri Esma. vaMeeljaa-«ms ImM Da-lvdien. 30 a. wcvna, pSvdt Ammuta

Mast.

Ta M jaama tnlinnd, eit roilgliäe .inmna. Rom-

M ooldoites haivsteS!>uS «aga MMlss M vasikeSbi, «tfi

Kohale Vntlsntl ijs!. arst dr. lüriUon. Warsbi heiM ncrli-ne siiÄi hssnste.
Arst sonÄWeorvs Kdiaine nõrkust.
SamalllladW-ne lftchtam M dõlmmipÄaw» peale
tõnnass Türil.

Siin s-u-rr tCetta 3 pcmw i«cmm ooöevmilmis W«

dmnMZMlOe Kavu waÄast, Ust ipävrb
ovew I«M MicheiM, 31 a . morn. McheiM ot t
stlubuMd abAaastr isnaitÄ löimche ralMga Kävust

nmg TÄvW lsvÄmu anvoga vdost Pabde WMnccha. Ent s-uwm ta>bas MichMt «ckM

peosse SWc Dussmrist. Ohtm wss-idi MsscheWe Lach

tiaqäist WruÄse. MtrwM lpMes mMPutmW ftfst
vÄst hmMt. irtte Musis ssb WdvlmemSrWe.

wiaedadest. Purdis weetakse teele end. mõisa
hoonete lammutamisest saadud kiwid. Ambla
ümbruses algab kiwide klompimine killustiku wal

mistamiseks. Saupal jätkub aga waremete lam

Vajatakse kohe
maamulda varisenud kaasvõitlejat |
teenijat,

mutamine tee paranduse materjali saamiseks.

Ringi Ämber Jiirwamaa.
Koeru laat. t 9. skp. peeti Koerus laota, mis

Hugo Laulii

halbadele teedele waatamata otti raHwa võhiku

selt kaDnine. Kaupmehi Äi eelmiste laatade

mälestab I

ga tvövreldeS wähe ja needki lkurffid halwa läbi

müügi üle. Hobuseid oli laadale toodud voh

registreeriti 60 ümber. Parematest hobustest
nõuti 200—280 Lx., keskmistest 100—200 kr.,

Teiega tutvuks meeleldi S noor

meest. Kirjad soovitav ühes
eluloo kirjeldusega ja võima
lust mööda ühes fotoga, mis
mittemeeldivuse korral ausas
ti tagasi saadetakse. Tapa,

Mgudest 90—180 kr., ssarloomadest nõuti 40—65

Teedekapitali arwel tehtawate tööde kawa eelolewaks
hooajaks. Kokkusurutud krediitidele waatamata laia
ulatuslikud tööd teede paremale järjele tõstmiseks.
Jtahwuswahetwe. maqistcaal lä&i Jfäcmamaa.
Ätaawalitsuse tcedeosakonnal on walminüd
kawa eelolewaks hooajaks. Kuigi wasta

waid summe kärbitud, tvõib kawa järele loota, et

rrwa
teed kasaatvad
tänawu ja
jälle
korraliku
osaliseks
nende
üldinehoolitsemi
seisukord
atäii-fa tõusma peab.

Paide—Türi teele on ette nähtud kunstliku

jfcmisa peale panemine kogu pikkuses, kilomeetri
kohta 100 kantmeetrit.

Türi—Särewere—Retla teele pannakse sa
muti kunstlikku kruusa, kuna Taikse piirkonnas
k !-.sse teed 4 klm. pikkuselt kiwikillustikuga.
..'atnd teel parandatakse ka warem kiwiM
lustikuga tehtud ost, milleks ktwikillustikku ette

nähtud 800 kantmeetrit.
Särewere—Rae teel tehakse teeosa Särewere

mõisa juures killustikteeks paekiwi pakalaash
alusel, 1 klm. ulatuselt. Laupa—Särewere wa

hel kruusatatakse halwemaid kohti, samuti paran
batatse tvarem killustikuga tehtud kohti, kus seda

iharwis. Sama laadi on ka tööd Rae—Laupa

wahel. Naepoolses otsas kaetakse aga äärmiselt
liiwanc teeosa lawise kruusaga.

Luisu—Raima teel jätkub halwemate kohDade sashiinidega (hagudega jne.) täitmine. Ka
pannakse siia kiwikillustikku, milleks ette nähtud
M)0-k.-mtr. hulk.
Türi—Käru—Lelle tee saab tugewalt kruusa.

Käru—Wändra teele pannakse aga Käru

poolsesse otsa killustikku, wõib olla aga ka kruusa.

Paide—(Amm)—Tallinna tee korrashoiule
pannakse erilist rõhku, kuna see teisest küljest
Mäo—Koigi kaudu ka ühendusteeks Tallinna—
Uartu ja Tallinna—Wiljandi wahel, ning peale
selle rahwuswahelisekS magistraalteeks.

Annast kuni Harju piiüni pannakse tugewalt
kruusa, samuti ka kunstlikku kruusa. Anna ja
Mäo risttee wahele pannakse kiwikillustikku ja
kunstkruusa.

(Paide) —Mäo-^Koigt—Wttjaudi tee saab
kunstlikku kruusa, kuna Põhjaka jumes olew ki

witee osalt ümber sillutatakse.

Koigi—Püiumme—Rutmvere teele pannakse

tugewalt kiwikillustikku. Hädaabitöödel walmis

tati Päinurme end. mõisahoonetest kiwikillustikku
.umbes 2000 k.-mtr. Huuksi juures tehakse teele

faekiwi
pakalaash alus, Päinurme juures aga
ae- ja raudkiwidest.
Paide teateid.
150 ha wltunrbeinamaad.
Paide lintMoaMsuse algatuset on eriti
Hdnawu Paide mnbruskonma tuiwatamHekS
mõndagi ära tehtud. On Saewwbud mÄmeld
tvaawe. JärMordise tõ öw dl-j cmu Valmib
lähemail päewil braaw. Soe,
allades SillaoHa silla juurest, suubub Mäo
ijõKe allpool AniMla weSkit. Kvaaw on
õige suur ja fotitoenM umbes 160 ha maa
ala, muuteS selle parimaiks heinmnaaiks.
Kvaawi kaewamine alaas >alpriM abuil ja
tööl ülle 400 hädaabitööilije. Kvaaw läheb
znaksma 900 tr.
Restoranipidajad pnlmvnd maf "
abmdamist.
Restoranide pidajad esinesid ühise pal
woga, et restoranide maksu alandataks.
Linnaüoalitsujse vinqchondadest kuuldub, et
jpatwe waew-M laiemas ulatuses, s. o. matk-

Päinurme—Maali—Wao teele pannakse ki
wikillustikku Abaja kula piirkonnas. Selleks' on
ette nähtud 660 kantmeetrit.

(Paide)—Mäeküla—Koeru—Rake teele pan
nakse 600 k.-mtr. killustikku Palu ja Sargtvere
ladudest, samuti Kahala ja Müüslen wahel kuni
Wäinjärwe walla piirini. Killustikku ja kruusa

saab ka tee Koeru teemeistri piirkonnas, s. o. ku
ni Rakeni killustikku 1450 k.-mtr.

Paide—Wäätsa—Piiometsa teele pannakse

Wäätsa end. kiwiwaremete lammutamisest saadud

kiwikillustikku kuni Reopalust kuni Wäätsa tee
ristini, 1000 k.-mtr.
Paide—Kiwila teele pannakse paekiwi killus
tikku 200 k.-mtr.

Paide—Aegwiidu teele pannakse Arawete
juures kruusa, Kaalepist—Miisuni, 900 k.-mtr.
killustikku. Miisust—Mäoni 500 k.-mtr. killustik
ku, Aegwiidu—Arawete wahele 1000 k.-mtr.
kruusa.

Kahala—Lötla teele pannakse 400 k.-mtr.
killustikku. Samuti Esna õõtla teele.
J.-Jaani—Arawete wahel saab tee samuti
killustikku 400 k,-mtr.

J.-Jaa»i—Wägewa teele pannakse Kuusnani
killustikku 460 k.-mtr., ja kruusa SOO k.-mtr.,
Kuusna ja Wägewa wahele killustikku 900 k.mtr. ja kruusa 1160 k.-mtr.

kr. Põrsad maksid 7—lo kr. Natuke laada äri
tegetoust elustas end. Koeru restorani pidaja
A. Lmdmanni oksjon, lws mõni asi alghinnast
üle poole kallimaks aeti. Ka wiina joodi pü
hade tagatipuna rohkesti, nii ei tvimapood oli
luba lSunapatku tuiw.
* Amtta ja Paide wöiMema. Amb
la ja Jävtva-Jaa?ni tvörkpalli meeskonnad on
nõuSolekn cvwaÄMud M. W. Paide sõiduks, ei
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keStl, hinnad märksa tõus-nud. HobuSte müWe

Mida tehakse tänawu Järwa teedel.

kes talutööd tunneb. Kü
sida Järva - Jaanis, A.
Spirkelt, telefon nr. 23.

» » •• •• • 1 »

Paide nooritehas

Kuru k. pk., kevad, suvi, sügis.

vahetab ja valmistab köie- ja ohjanöori linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kiuga

Müüa

nn kohata Paide parimate Kortvlpalli meeskon

ÜB.

mdega.

RiÄW?«la<pii-ü-k WachujöeS. Wiimasiel päe

on WahugõeS hoos rõöwkalaipüülk. Iga
päew on jõekallastel ltAmnas inimesi ahingite
ja isegi püssidega, Wvitades jõest lkala pea
tviinyemi.

Mõnda Järwa-Jaanist. ale

toitu tvaihelised teed cm porised. Teid puhasta
takse iväga haava ja mõnedest kõhtudest mitte

Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadaval jalg-, käsipalli ning
tennisplatsi nöörvõrke. Samas milfta
häid aasaheinu.

poegib aprilli kuulõpul.
Ammutas, Kesneri juures
-

Kiires korras

sugugi. Hobustega fviGad, et põrutusest ära
hoida, sõidawad jalgteedel. Politsei Wiseb küll
sõitjate nimed üteS anda, wastutusele wvtmi
seks, mis tesde-seaduse alusel wõimalik.

Tuletõrje juhatus otsustas maawoliikogu
sundmääruse täitmise järeKvalitvet teostada,

milleks tch»s politseiga elamute wlekohad järele

waadatakse, niisama ka nõutalvate abinõude

mm
Soovitame põllumeestele kõrgo väärtusega
ristikheina ji tlmotl

vlemasolekut, nagu redelid. pootÄhaagid, aamid

jne. Jäeeltoaatamme algab maikuus. Mõel

daPje Ka tulekahju häire kellad traaditeel 10—IL

Vajan kohe

seemneid

tuletõrjujatele sisse seada. Paides algatatrid

väikse krundiga. Paidest
Vt klm., Kriileväija kulas,
V. Kreim.

teeniiat,

mõtte järele.

Pussiga sõbral pea lõhki. Tamsalus sattusid
pühade ajas pummeldades tülli Heinrich Wilja H. Wenkstl. kusjuures Wildersen lõi

ning kõiki aiavilja seemneid

Wentseinle pussiga pähe elukardetawa haawa:

A. Linkhorsti Taani seemnevilja ärist*

Ea tungis
wasaku wälja,
silma purustades
ja ZöNiva wahelt
t ja kuNatagant
Zõvwa
. cks. HaNvatu toimetati haigla, kuna lööja

1. Leifhammel hhs.

kes büsti keeta oskab. Tea
teid saab selle lehe talitusest

toohistati.

Puhmu—Pikewere teele pannakse 600 k.-mtr.

Paides, linnawalitsuse saalis kell 4 p. l.
loengu, millest osawõtt on kõigile kobani
J.-Jaani—Ramma -jPikewere teele pannakse kele waba. Wabadussõja «ajaloo komitee
killustikku 200 k.-mtr. Ramma wahele.
Kärawete—Ambla tee saab killustikku ja poolt sõidab Tallinnast selleks Paide kõne
kunstkylusa.
lema kapten A. Kuusental, kes esineb
Ambla—Tapa teed parandatakse jällegi kil referaadiga ainel: „Paju lahing 31. jaa
lustikuga, milleks ette nähtud 300 k.-mtr. suuru
nuaril 1919. a." Shma ettekande ainestik
ne hulk, peale selle 160 k.-mtr. kruusa.
käsitab möödunud õitlusest heroi
Ambla—Uudeküla teed kruusatatakse.
lisemat
silmapilku, tohik. jelle erapooletu
Peale ülalnimetatud tööde kestab kogu suwe
käsitamine sõjamehe poolt, kes ise wõtnud
teede hööveldamine, samuti kaetöatakse tee äärde
kraawe ja asendatakse puntruupe kiwi-, torutruu
nimetatud lahingust tegelikult osa, pakkuda
ptdega.
laiemale ringkonnale suuremat huwi.
Uue silla ehitus on ette nähtud Karjaküla—
Samariitlaste kursused.
Wändra teele. „Suuresilla" asemele ehttatakse
uus puusild. Körbja teel uuendatakse silla kate.
Eelolewal teisipäewal k. 6 õht. algawad
Poudi—Rõhu teel uuendatakse silla kate.
algkoolis samariitlaste kursused. Loenguid
peawad dr. Naaris ja dr. Gutfelt. Kõiki
äsjast huwitatuid palutakse ilmuda loen
gute alguseks kohale. Osawõtjate soowiko
haselt
määratakse kindlaks järgmised loen
fn paole mõrva tvähendamiseks waStu iutgute päewad. Kursustel käsitatakse ter
WEse.
PaÄve tuleb arutusele timWwoMogu wishoidlikke kusimusi, samuti ka esimest abi.
koosolekut, miS peetakse selolewat eSmaS Ka on wõimaldatud kursuste lõpul sama
riitlase eksami andmine.
päewcvl.
Honune miüfitasähtu kesttootts.
„JSrwapoegade" loterii
jchisgüumaastumi kaÄvandit biaind loosimist peetakse homme k. 2 p. wõimlas.
mise selH poobt korvaldataklse homme Voo
Pärnu uulitsa ümberstKuhtse tööd
timajas kooli uMifilasöhtu. Dawalt tõotab
peale
pikemat waheaega algasid neljapäe
õhtu huwitawalks Vusunoda. Mmlsiöatisi et
wal.
ümberlaotakse
rogu uulitsa ulatuses
tokandeid segakoorM, wA. E. LipmrdM, A.
halwemad
kohad.
KleitsrmvmM, J. KallaslpVolikM, delta
matsioone algupärandeid wil. Ovauber
Paide—Tapa linuadewahelise
gM ja E. lü-vgeniM; vahwataMe natswi käsipalli wõistluse asjus ei oldud neljapäe
liftlasillt, kõne Viil. P. Wihaibelnalit.
waks kindlat wastust tapalaste poolt saa
Loeng wabadussõjaft.
dud. Sellepärast kaheldi eila, kas wõist
Homme, pühap. 23. skp. korraldab üle» kusest asja saab. Kui sellega siiski toime
riiklise Vabadussõjalaste ühingu (mitte tullakse, algab wõistluS pühap. k. 3 p. l.
Vabadussõjalaste liidu) Paide osakond' wõimlas.
killustikku.

>.° K. trüllx ŽaaitimjuJt.

Müüa häid liblikõislas
te seguga
aasaheinu»
hinnaga 50 senti puud. j
Einmanni vald, Aavere- j
Mäetaguse küla. Tagamet-1
sa. Samas võetakse suveks'
mullikaid karjamaale. I
P. Haabermann. I
Juhuslikult odavalt müüa

Jfirvn

Teataja"
on Järvamaal

Soovin osta kohemakse
tava raha eest

talukoht
keskmine suurus. JärvaJaani raudteejaamast 10
kilumeetrit. Teateid saab
Järva Jaanist pr. M. Roo
silehe kauplusest.

piristali.

kõu Mam
ajaleht*

Soovitav suurema metsa
jga. Teateid palutakse
l saata 1 .maini Paide, post*
Ikast nr. 26.

» Perenaised!
Teie soov on, et odava hinna eest saaksite võimalikult haa töö. Peami
seks nõudeks koduriide juures on, et riie ei haiseks ega tolma endesse kinni ei
võtaks. Selleks on aga vajalik kangaste korralik puhastamine saastast Ja kat.rnsõlidest. Värv et tohi pleektda ega m&firlda. Seda kõike võimaldab
Teile oma kauaaegsete kogemuste ja katketega

rti«tev£fta*vlsnte« iiMNrtus
Tl £EW WW (asutatud 1901. a,).
Türil, Vabriku uul. nr. 1, tel. 87. Proovige, sest oma silm on kuningas
Va stuvütu kehad! Paides, Hra A. Adelheidt, Turuplats nr. 12.
JArva-Jaanls, Hra Edgar Veltmann. Peetris, Pr. A. Calpuse kauplus.
Aravetes, Hra Ed. Puurmanni kaupl. Annas, Hra A. Sagari

