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Teenis ise Tartu esimese laenn-hoin ühisuse sookswa-arwe osakonnas ja körwaldas
1928, a. wõltsttud orderitena 7000 kr. Panga raha.

Ji. JxUsit oti Hetfapäeioat kokkusaamine asunikkude

Hüüd acceteecis kuminaaipotitsei ssseile.
Neil Päevil arrteeeriti Tartus krimi
naalpolitsei poolt Theodor Kiisk, kes pä
rast ülekuulamist vanglasse Paigutati. Nagu
kuuldub, olevat arreteerimine sündinud
seoses 1928. aastal Tartu esimeses laenu
homuhisuseS toimepandud kuriteoga, kus
võltsitud kassaorderitega ligi 7999 krooni
välja wõeti.
T. Kiisk teenis 1928. aastal Eesti esi
meses laenu-hoiuühisuses jooksma arve osa
konnas. Ühel ilusal Päewal awas ti enese
nimele jooksma arme, maksis mõningad
summad sisse, wõttis neid wälja, maksis
jälle sisse jne. Ühesõnaga kasutas elaWalt oma jooksvat arwet. Kesksuvel läks
Kiisk vuhkrüele ning tema aset hakkas täit
ma praktikant-üliõpilane. Korraldades pan
ga puldis Puhkuselwiibiwa T. Kiiski poolt
mahajäetud dokumente, märkas praktikant
seal lahtisi T. Kiiski Poolt tema enda ni
mele wälja kirjutatud
kassa wüljamaksnordereid,
milledel leidus ka laekahoidja märkus raha
wäljamaksmise kohta. Et sarnased tähtsad
dokumendid lahtiselt wedelestd, kuna nad
Pidid asuma wastawateS kaustades, siis
Paistis asi kahtlane olewat. Praktikant
IvaataS ka kohe T. Kiiski jooksma arwe läbi,
millest selgus, et Kiist oli kaugelt rohkem
raha wälja tootnud, kui tal enesel hoiule
oli pandud. Opereeris seega katmata tsek
kidega, miS tal päris hõlpus oli teha, kuna
ise teotses howsummade osakonnas. Oma
leiust teatas praktikant kohe hoiusummade
osakonna juhatajale, kes käskis kõik kohad
toeel piinlikult läbi otsida, kaS eh? mõni
tvõWtud ifeff toeel ei leidu. IšeikuSfi ning
wõrdlemifi rWesti. Esialgse kokkuwõtte
järele ulatas wõltsitikd kassaorderite summa
umbes

Vekslitest kirjutanud siis Kiiski äi alla, kes
võrdlemist rikas mees on ning ka kinmswa
rasid omab, kuna teisele osale allkirju nõu
tud Adamsonilt, kui „kaaswastutajalt"
Kiiski affääris. Et aga Adamsoni enese
girosid Pank kuigi kaaluwateks Pole luge
nud, siis lepitud nii kokku, et girosid annab
Adamsoni isa, kellel mitu kinnisvara. Tea
takse kõnelda, et ka laekcchoidja Riomarilt
(ta on juba surnud) allkirju võetud, kuna
teda samuti kaasvastutajaks loetud.
Vekslid läksid muidugi protesti, sest
Kiisk neid välja ostma ei hakanud. Esime
{ena sai pihta Adamsoni isa, kellel kuulda
wasti olewat tulnud wälja maksta
umbes 200.000 senti.
Kas ka laekahoidja Riomar kannatada sai,
pole teada.
Mis aga puutub Kiiski äia poolt alla
kirjutatud wekslitesse, siis tekkisid nendega
suuremad sekeldused, mis praegu kohtus la
hendada on. Nimelt selgus, et Kiiski äialt
midagi saada pole, kuna warandus oli ju»
ba ümberkirjutatud. Selle ümbertirjuta
mise wastu ongi pank tõstnud kohtus waie
lust, kuna ta leiab, et ümberkirjutamine ole
wat sündinud pärast wekslite wäljaandmist.
Kiist kaob.
Kogu sarnane olukord polnud aga
Kiislile kuigi sobiw. Et sootoimatuid toa-

hejuhtumisi ära hoida, arvas ta paremaks
Tartust kaduda nina siirduda välismaale.
Siin oli ta mitmed lastav ning ilmus al
les hiljuti jälle Tartus silmapiirile.
Asi saab käigu.
Wahvpeal aga ilmus ühes Tallinna aja
lehes kirjeldus selleAKiiski affääri kohta,
kus kõik eelpooltoodu awalikuks tehti. Asi
huwitas nüüd ka pWkuratuuri, kes krimi
naalpolitseile ülesandeks tegi juurdluse
alustamise. See ka,sündis, mille tulemu
sena Kiisk arreteeriti. Temale pannakse
süüks kokkuseadmist ning
nendega raha wäljawõtmist. Kuuldawasti
olewat juurdlus kriminaalpolitseis juba lõ
petatud ja kohtu-uunjal? üle antud. Sa
mal ajal liiguwad ka' kuuldused, et Adam
son tahtwat (wõi olewatki) samme astuda
temalt sissenõutud raha tagasisaamiseks, ku
na ta leidwat, et niisuguseks nõudmiseks
alus Puudub. I
MWrl.
Teiselt poolt kuuldub, et Vastutusele w
hetawat Võtta ka tolleaegset juhatust, nõu
kogu ja rewisjom komisjoni, kuna need ole
wat kuritegu warjanH ning pole sellest Po
litseile. teatanud füüUase Vastutusele wõt
miseks.

Missuguseya siin Lõpulik seisukoht wäl
ja kujuneb, on weel toomata.

600.000 sendile.
Osakonna juhataja korraldusel informee
ris praktikant kohe Pärast leidu ka ühte di
rektorit. Direktor käskis seniks kui kogu
lugu on selgunud, ettetulnud asjaolust wai
kida: ka kaasteemjate ees. Samal Päewal
pärast tööd käSti Praktikandil ja ühel wa
nemal naisametnikul, keda samuti pühendati
saladusse, ilmuda õhtupoolikul Panka ja
lõpulikult kõrwaldatud rahasumma kindlaks
teha. See ka sündis. Kõrwaldatud summa
ulatas umbes 700.000 sendi Peale. Õhtul
pärast lõvukokkuwõtte selgitamist pidas pan
ga juhatus oma
erakorralist koosolekut,
kuS ettetulnud sündmus kõne alla wõeti.
Juhatus olewat kuuldawasti kartnud awa
likku skandaali, arwanud. et kogu asi tuleb
waikfclt likvideerida. Nõukogu aga, kes
seda küsimust samuti kaalunud, nõudnud, et
loost Politseile teatataks ning Kiisk wastu
tusele wõetaks. Wõimule Pääses juhatuse
seisukoht. Kiisk wallandati kohe, ühes te
maga ka jookswa arwe osakonna juhataja
hra Adamson, kitna panga juhtiwad organid
leidsid, et tema Pole küllaldaselt järelwalwet
teostanud.

Omapärane kombinatsioon.
Pangal oli aga tarwis tekkinud vuudu
jääki katta. M seda teha, nõutud KiiSkilt
araraisatud summa peale garantiiweksleid.
Kiisk, kes wahepeal süü omaks wõttis, olnud
nõus ka wäljaandjana alla kirjutama, kuid
raskused tekkinud girantidega. ühele osale
2200 «Olu fodloa
on senini maapanga Poolt ümderlaenuS
tatud.
ümberiaenustamise laenude andmine
maapangas käib- wõrdlemifi elawalt. Se
nim on ümberiaenustamise seaduse põhjal
korraldatud pikaajaliseks 2200 talu wõlad
2 miljoni krooni ulatuses. Sellest on otse.
kohe ümberlaenustamise pantkirjades antud
laenu 1.611.000 krooni. Mnu osa on antud
teistes pantkirjades.
Et ümberiaenustamise pantkirjad Lan
nawad 6 protsenti intressi ja on täiesti
kindlad raha paigutamise wäärtpaberid, siis
leiawad nad.järjest elawamat wastuwõttu
mhwa poolt. Eriti üldise protsentide alan
damise järele wõtawad talumeeste erawõla
usaldajad neid juba meelsasti wastu. See
ga saab wõlausaldaja wõlg paremini kind
lustatud ning wõlgniku kohustused nntutu.
Wad pikaajaliseks, mille tõttu neid kergem
täita.
ÜmberZaenustamise seadus hakvaS maks
ma 1931. aaSta detsembris.

Seisukord Austrias oit Pinetv.
Siahwamurd Tlrooll pealinnas ZansbrmttS Maria Thevefia tS««oah kus rahwuSfststattstid,

peamiselt üliõpilased, korraldasid meeleavalduse «alitsuse «aStn. Politsei sulges siis selle nuttisa.
Meeleawaldajate l«ttaittajamisel tutt ette raskeid koßupõrkeid üMpikaste ja politsei mahel.

tammi).

esitajaga.
Kesknädalane nõupidamine riigiwanema
K. Pätsi juures kestis kaunis kaua. Koosolejate enamus leidis, et praegu pole wälja
vaateid laia koalitsiooni loomisas. Mida
vast saaks luua on usalduswalitsus piiratud
Programmiga.
Põllumeeste kogude esitaja nagu teada
wäljendas arwamist, et praegune walitsus
peaks jääma kuni rahwahääletus läbi on
ehk jälle kui tahetakse tingimata kriisi lähen
dada, siis tuleks riigikogu esimehe kohal
muudatus läbi wiia.
Keskerakonna esitaja arwates peaks siiski
nüüd kohe uue Valitsuse ära tegema.
Ka wenelased ja sakslased leidsid, et peaks

uue walitsnse ära tegema.
Sotsialistide esitaja ütles, et nende ar
wates wõifs praegune walitsus jääda rah
wahääletuseni. Aga nemad, sotsialistid ei
tee seda põhimõtte küsimuseks. Kui on wäl
jawaateid kiiresti luua uus walitsus, siis ei
ole ka nemad selle wiisi wastu.
Kesknädala õhtul oli K. Pätsil pikem
mõttewahetus keskerakonna esitaja T. Kal
busega.

Neljapäewal pidi K. Päts kokku saama

asunikkude koonduse esitaja R. Pennoga. f
Nagu erawiisiliselt kuuleme, tekitab kriisi
lahendamise juureS kõige suuremaid takiS
tust see asjaolu, et
keskerakond ei tea isegi, mida ta llieti tahad.
Käesolewal silmapilgul ei suuda keskera
fonblafeb igatahes mitte seletada, miks nad
lõpuks kukutasid K. Pätsi walitsuse. Üksiku
test jutuajamistest saab siiski niisuguse mulje,
et majandusminister A. Jürman on
erakonnale wastuwStmatu. Kui küsida mtkS
pärast, fiis seletatakse peale esialgset puikie- *
mist, et
A. Jttrman polla lia«arah»a hmotfid tdhele
pannud.
tulnud maale liig palju wastu, kärpinud
liig kõwasti ametnikkude palkasid j. m.
Kui sellepeale tähendada, et selle kohta
lepiti ju omawahel kokku juba K> Pätsi Va
litsuse loomise ajal, siis ei ole keskerakond
lastel selle kohta midagi harilikult ette tuua.
Neljapäewal k. Väl2 oli K. Pätsil kok
kusaamine asunikkude, koonduse esindaja
O. Kösteriga.

põhimõtetega ei sahkerdata.
Kuuldused surweawalduse kuwatsustest põll. kodudele.
Mõnedes lehtedes on ilmunud sõnumid,
et asunikkude koonduse kohalikud organisat
sioonid olla otsuse teinud, mille järel as.
koonduse keskjuhatusele jääb õigus ära mää
rata, kuidas suhtuda põhiseaduse muutmise
küsimusele: kas Pooldada riigikogu ehk Va
badussõjalaste liidu oma, ehk olla mõle
mile wastu.
Sellele sõnumile lisawad lehed harilikult
omalt Poolt seletuse juure, et sarnase otsuse
tegemine polla muud midagi kui asunikkude
keskkomitee taktikaline käik. Omades tooli
tust poolehoidu kuulutada ühele. ehk teisele
põhiseaduse muutmise katvale, tahtwat as.
koonduse keskjuhatus seda ära kasutada, sur
wet aivaldada Põllumeeste kogude Peale.

Sarnase teate, puhul wõib ainult üht
öelda, et põllumeeste kogud oma põhimõte
tega ei sahkerda. Selles mõtteS on täiesti
asjatu katse nende peale mõju awaldada,
tulgu see kust poolt taheS. Põhiseaduse
muutmine on niiwõrd tähtis riiklik küsi
mus. et selleS igal teadlikul kodanikul oma
kindel seisukoht peab olema. Kui aga mingi organisatsioon tahab selle küsimuse otsus
tamisel oma poolehoidu sinnapoole suunata,
kustpoolt rohkem kasu saab, siis oleks see
sarnane sahkerdamine oma Põhimõttega,
millist Eestis weel pole nähtud.
Põllumeeste pere mõistab üksmeelselt
hukka igasuguse ideede lageduse, tulgu see
kelle poolt tahes.

590 liitrit salapiiritust
rannas.

taline kukkus iuhusalwe.
Tarwastu O talu peremees, kuulnud
ühel hiljutisel õhtul aida poolt kahtlast koli
nat ja raginat, arwas murdwargaga tegu
olewat ja läks waatama. Uksed aga olid
kõik terwed, mitte märkigi murdwarguse kat
sest. Kuid aidas oli siiski keegi wõõraS
mees. See oli aga sattunud aita läbi lae.
Mees, lähedases talus teeniw petserlane Pa
wel S., oli tahtnud külastada oma suguõde,
pehastunud aidalagi aga ei kannud ja «eeS
lendas hooga tolmawasse jahusakwe. Sel
lest see kolin ja ragin.

L°st salawedajast tabati 2.
Õöl wastu neljapäewa, kella %1 paiku
sattus Loksa rajooni piiriwalwur Tapurla
rannas salawedajaile, kes parajasti randu
sid merelt purjepaadiga.
Nähes rannal pnriwalwurit põgenes sa
lawedajaist, keda oli 6 meest, 4 ööpimeduse
soodustusel, kuna 2 salawedajat, Pärispea
kula elanikud Joosep Seiman ja Albert
Wagström, suutis üksik piiriwalwur tabada.
Paadist leidis piiriwalwur 59 plekknõu
590 liitri wälismaa piiritusega.

Kuidas „R«slau" hukkus.
Oslo, ist. mail. Wene sutifo „N«slani

hukkumise kohta jutustas selle laema pääStewd

lüanake hüppas kaeuw.

salapiiritust?

tüürimees et 24. aprillil aurik fattuS äärmiselt
kange tormi kätte. Laew jäätu» ja fat augu
kerre. 11 tundi hiljem laew wajuS põhja
Meeskond asus kahte päästepaati. SnuremaS

Ärijuht laskis enesele kuuli vähe.

Eest, mootorpaat rootslast»
käes.

sem paat kaduS warSti. Suuremas paadis 8
meest suri üksteise järgi. Kapten wõttis en
dalt ise elu. Tüürimees ja kaks madrust PääS"

Kas,Mikaabo" wedas

JCa&s enesetapmist Jäcwamaat.
Wüinjõnve wallas (Mrnmmaal). Wahn külas ühisuse „Jn*M Puebi abikaupluse ärijuht Ado
hüppas neljapäewa hommiwl kasum ja uppus ära
Luik. 42 a. «aua.
70-aasta« taluperemees Kustas Struttdt.
«. Lutt käis samal püewal jalgrattal Paides.
Wanake põdes parandamata vähjahaiguft. Sealt tagasi tusies läks oma tappa, kusi kuuldi
Hommikul tummd ta end haiglasena ja Wiimd «arsti peal- sekle r-woluuipauku. Abikaasa, kes
õuele. Warsti selle järele uüai «äimehe wäikene
wttbis lel stlmapügul teistes ruumides, jooksis
laps, et mauake upitas enese üle kaewu rakmete ja

kadus Vaevu. Laps jooksis põllule, kus feltf pere.
rahvÄe teatamaks situdmuse. Kohe joosti kaewu
juurde ja tõmmati mauake wälja, kuid ta oti juba
uppunud.

mehe tuppa, kus leidis ta meelemärkusetult põran
dal Lamamas. Kuul oli paremalt meelelahult sisse

tunaiuud sa «älsimud pealaelt. Mees elas weel.
Telliti »älja auto sa haawatu saadeti Paide haia
lasse, kus ta seisukord tunnistati tüll raskeks, kuid

Wahu talu teaelikuks kohapidajaks oa kadunu
«Amees, kes oluud sel päewal ka hoiae ja lebanud
voodis.
Kolmapäema õhtut kella 7—B uuchel laskis ene

sele kuuli pähe Anna «alla» Paide tarvitajate.
Zngüsmaa kaalud wõl
fisseweo piiramist.
London, lv. mail. Täna.olid alamkoja»

arutusel kaubalepingud, mis walttsuS on wttma

fel ajal sõlminud. KaubanduSameti esimees
Runetmau kaitse» lepinguid, mis on sõlmitud
Taaniga ja Argentiinaga. Vanameelne MorrtS
Ütle», et Skandinaavia maad on mitte ainult

„mete kõige Paremad sõbrad, waid ka meie kõige

paremad kaubatarvitajad". PõllutLöminiöter

Elliot seleta», et seisukord piimasaaduste suhtes

on tõsine. WSi hind langeb MreSti. Juustu
tagavarad on õtge suured. Tuleb käskivalt kaa
luda, ka» et oleks võimalik hindu tööta või ja
junStu sisseveo piiramisega või tarbekorral ko
gunt toodangu vähendamisega. WalttsuS kavat

seb, kui alamkoda kokkulepped täna kinnitab,
kutsuda homme piimasaaduste st»se
vedajate maade esindajad uõupi
damisele selle üle, kuidas kttsendada neid
r»usi
meie turul. Meie tahame «Su pidada
dominioontde esindajatega.

on Võimalik eluWmiae, kui kompMatsiooue ei
teki.
ArmatamaSti põhjustas enesetapmise katse mehe

viirwiilMuS. AriS olnud asjaasamiue koreas, «agu
selgus hiljutisel remideerimisel.

St ok Ho lm, 10. mail. „Rya Dagttgt AlleHando" teatab Rorrtäljesist, et Rootsi torpeedo paat

„T. W. 8" pidas Understeni lähedal Vani Eesti
kiirmootorpaadi „Mikaad«", mileft arwati. et ta
on medannd salapiiritust Põhjalaht». Paat toodi

Oregrundi, kus meeskond iile kuulati. Mekuula
mine ei annab aga mingisuguseid tagajärgi. Lehe
arwates eestlased lastakse uuesti wabaks. Kuid
ülemat ka wõimalik, et nad antakse wälja Soome

rannawalwele. Ms paadi meeskonna liige anta
mu igatahes Soome politsei kätte sel PZHjnscl, et
tema! olemat Soomes kanda K-kuine «angiswö
karistus seabusewastase piiritusemeo eest.

Mjpremiate wölja
Uus arstiteaduse doktor.
K. Kooki promotsioon.
Kolmapäewal kaitses ülikooli aulas
Tartu arst Karl Kook oma Väitekirja. Opo
neerisib prof. K. Schlossmann, prof. A.
Waldes ja dots. U. Karell. K. Kook tun
nistati doktori astme wääriliseks.
K. Kook on sündinud 1869. a. Raadi
wallas taluomanik» pojana. Õppis alul
Tartu Aleksandri gümnaasiumis ja hiljem
H. Treffneri gümnaasiumis. 1919. a. as
tus ülikooli arstiteadust õppmm. Hiljem
jatkas õpinguid wälismaal. Ülikooli lõ
petamise järelie astus 1926. a. ülikooli nais
tekliiniku assistendiks. 1928. a. lohkuS illu
kooli teenistusest ja 'asus Tartus praktisee
rima naistehaiguste jtf sünnitusabi eri
glal.

maksmist Nhtsastaii.
Seni maksma korra järele pidid piima
talitused wõipreemia wälja maksma selle
kuu jagamise katva järele, mil riikliku toe
tuse alla kuuluw Või toodetud. See muu
tis arwestuled kaunis keeruliseks. Et tuua
asjasse lihtsustust, muutis Valitsus Võt
wäljaVeo edendamise määrust niiwiisi, et
kui Preemiate Väljasaatmine Viibid, siis on
piimatalitufed õigustatud toetussummat kuu
keemise hinna alusel omadest summadest
loalja maksma ja hiljem saadawat toetust
selle katteks arwama.
Preemiate wastuwõtmist ja Väljamaas
mist on piimataliwsed kohustatud eraldi
arwestama oma raamawtes kogusummas ja
samuti ka näitama kuu- ja aastaaruannetes
«aldi.

päästepaadis oli 13. wäkksemaS Ist meest. Wäik.

tett wiimakö.

Soome lotode väewale
sõidab ka EeSti esindus.

Helsingi, 11. mail 7 —S. juulini poe»
taikse SortavalaS suur Soome lottade snaiskait
seliitlasiej kongress, millest kutsutakse osa wõt

ma ka Ee?ti, ROOW ja Norra samalaadiliste

aaisolMnisatsioonide hindajad.

Soomlane alaas lendu
ümber maailma.
H ots tugi. 11. mail. Tuntud Soome len
dur kapten ilreutt startis täna hommikul
Helsingist wäikese Juukerst lennukiga ümber
mäailmaleunule. Tema lennutee läheb kõige»
Pealt ToktoSse ja sealt San Krancisoo kandu
New Horkt.

Kommunistide tnht Saksa
aaal taba
Berliin, 10. mail. Allenstetnis rahwus

sotfialistlik rünnakrühmlane laskis maha kõmmu»

nistide juhi Galinowski. Ametliku teate järele

rünnakrühmlane awas tule enesekaitseks, sest Ga

linowski okewat tahtnud teda tappa. Galinowski

oli eeluurimiswanglaS, tust ta toodi ülekuulami
sele. ülekuulamise ajal ta haaranud laualolowa
rewolwri ja hakanud tulistama toasolijaid. Te
ma kuulidest olewat saanud kaks rünnakrühmlast
raskesti haawata.

Riia kaupmehe eneletap
mine.
Riia, 11. mail. Riia kaupmees Friedrich
Eibo. 61 aastat Matta, Saksa riigi kobauik, wõt
tis eile endalt oma korteris elu, lastes endale
kuuli Pähe. Elbo oli mitu aastat Saksa, Root
st ja Eesti firmade Hindajaks Riias. Sisseweo.
kontingentide maksu-«Panekust saadik ta oli sai
tuuud raskustesse. SitstknseS ta ott sunnitud ka
oma korteri sisseseade ära müüma»
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Kriis - J. Tõnissoni luigelaul.
Et praeguse walNusekrW hingaks oK
ziigikogu esimees Tõnisson, see on nüüd
kõigile awaliwlt teada. Hm Tõnissoni
poolt ajalehtedele saadetud pjK SienduS et
suutnud seda tõsiasja ümber lükata, waid
jaina kinnitas seda, kuna isegi sellest puh.
takspesemise dokumendist wäga selgelt paiS
tis wAja, kuiwõrt aNiwset osa on etenda
nud hra Tõnisson kriisi esile-kutsumisel.
Pole wähematki kahtlusta et sellise teguWiisiga hra Tõnisson on kõige jämedamalt
rikkunud riigikogu esimehe erapooletust.
Riigikogu esimees on meil' seatud kõrge
le aukohale, mis on peaaegu. wõrdne riigi?
wanema ametiga. »Mispärast on see nõnda
korraldatud?M sel põhjusel^.
meie riigikogu esimehe peale on PandÄ ükS
tähistmund neist ülesannetest,' mis teistes
U«bariikides lasu Md. tvabariigi presidendi
peal,' ja nimelt .hoolitsemine selle eest, et
walitsuse kriisid leiaksid kiire "ja riittiselt
wastuwõetawa lahenduse.
Et seda ülesannet edukalt täita, selleks
peab riigikogu esimees wäga hästi tundma
poliitilisi wahekordi, tvl peab olema tarwiUkul määral osawust, kui ka autoriteeti po
liitiliste rühmadega käitumisel, ja kõige
pealt tema peab olema ausaks wahetalita
jaks rühmade wahel, kes aitab erakondade
wahel luua seda ühist pinda, ilma milleta
teowõimsa walitsuse moodustamine ei ole
Mõeldawgi neis rnges, kus walitseb mttme
erakonna süsteem ja ühelgi erakonnal pole
absoluutset enamusi . ,
Mis öelda aga Mest, kui just seesama
isik, kes peab walitsuse kriisid kiirelt ja li
bedalt lahendama ning seepärast rühmade
wahel sobitama leplikku ühistööd riigi waUtsemiseks, kui just seesama isik ise osu
tubki peamiseks walitsuse kriisi- õhutajaks ja
algatajaks^

Kui me aga weel wõtame arwesse, milUse andeksandmatu kergemeelsusega prae
gune kriis wälja kutsuti, ilma et uue walit
suse kujundamise waljawaated oleks enne
wäljaselgitatud, ja kuidas selle tagajärjel
majanduslikult kõige raskemal momendil
meie riigielus tekkis ummik, millest nüüd
kuidagi ei osata leida wäljapääsu, kui
me kõike seda wõtame arwesse, siis saab
arusaadawaks see teraw meelepaha hra Tõ
nissoni aadressil, mis päewast päewa ikka
enam lewineb meie rahwa keskel. Kõige
selgemalt wäljendas seda meelepaha üks
põline rahwaerakonna poolehoidja, kes neil
pöewil kaebas: .
! „Selle Xriisi esile kuts umine
oli nii meeletu temp, mida ei
oska teisiti nimetada,, kui
Jaan Tõnissoni poliitiliseks enesetapmiseks.
Oma tegutsemisega selle kriisi
esi l e kut s um isel ja lahenda mi
sel hra Tõnisson on Häwitanud

wiimased jäänused tollest lugu
pidamisest, miS temal kui wanal
tegelasel oli seniajani Meel säi
linut»/'
Kibe, aga õige otsus!
Et hra Tõnisson on heaks arwanud ise
endale teha poliitilist harakirit, see on siiski
Hppudelõpuks tema enda isiklik asi. Su
gügi isiklik asi ei ole aga see, kui hra Tõnis
son ikka Meel püsib riigikogu esimehe kohal
ja muud kui aga „lahenbäb" seda wäljapaä
semata ummikut, mille tema ise on teki
tanud. - /
Praegu peaks ometi küll juba isegi päris
pimedatele inimestele olema päewselge, et
hra Tõnisson on omba-kumba, kas täiesti
saamatu kriisi A landamiseks, wõi lastakse
meelega" kriis) pikale wenida et
lõppttdelöpuks) kui kõik on kriisist surmani
ära tüdinenud, - awfcmeb rahwaerakonna ju
hil wõimalus riigiwanema toolile hüpata
ja laulupeol suurt «rahwa juhti" män
gida.

Kõik tundemärgid näitawad selgesti, et
hra Tõnissonil tõepoolest ei olegi tõsist
tahtmist kriisist kiiresti üle saada. Aina te
hakse keerdkäike. Tehakse mõnele isikule et
tepanek walitsuse moodustamiseks, aga sa
mal ajal wõib..Postimehest" päris selgesti
näha, et ettepanek on tchtud waid malekäi
gunä, millest ei saa ega tohigi midagi wäl
ja tulla.
Kas niisugune mäng on salli
taw, eriti praegusel raskel ja
ärewal, ajal?.
Pole mitte liialdus, kui ütle.
me, et selline mängimine on
riiklikult seisukohalt täitsa lu
ba matu.
Aga sellest ei, küsita! Las olu
kord rahatürü! läheb aina pine
wamaks ja raskemaks, las min
na kas wõi maailm hukka, kuid
riigivanemaks peab saama maksku mis
maksab! Sest waat laulupidu on tule
mas, ja majanduslikud asjad on ka mõ
nel pool niiwõrt SOS, et enam ei tea, mis
peale hakata.

Kas tohib aga meie vahwas seda sallida,
et niiwnsi mängitakse riigi ja rahwa saatu
sega? Kas pole mitte kõige wiimane aeg
niisugusele mängule lõppu teha?
Hra Tõnisson on juba kord
warem näidanud, et temal ei ole
seda/erapooletust ja enesetalt
sutamist, mi d a kodan i ku d o n õ u
gustatud riigikogu esimehelt
nõudma. Kaheksa aasta eest ta
pidi suure jandiga lahkuma rii*
gikogu esimehe kohalt. Iga teine
oleks sellest mitte wäga armsast õppetunnist
wõtnud õppust ja edaspidi püüdnud riigi
kogu esimehe kohal üles näidata suuremat

erapooletust ja lojaalsust. Hra Tõnisson
ofift nähtMvasti kuulub niisuguste inimeste
liiki, kes elust üldse õppust ei wSta.
Kui see aga on. nn, siis peab riigikogu
sellest tegema oma järeldus ja WÄima oma
le uue esimehe, kes seisaks nõuete kõrgusel.
Hra Tõnisson on nüüd teistkordselt, ja see.
ga küll lõplikult, näidanud, et tema sellele
kohale ei kõlba.
Olukord on kujunenud selli
seks, et riigikogu esimehe üm
berwalimine näib olewat täies
ti möödapääsematu. Senikaua
kui riigikogu esimehe kohal pst.
sib J. Tõnisson, senikaua . pole
üldse võimalik kriisi õiglaselt
la henda d a. Rii gikög ü esimeheks
tuleb Panna isik, kes ise ei kipu
—; maksku mis malsad riigi
wa ne m i ko ha le% ja - sellepärast
wüib söoritada wälitsuse kriisi
laLendgmise ülesande erapoo
leiult, õiglaselt ja °ausalt.
Kodanik.

80v-aasta«e kirik.
Attenbergi klooster Rheini ääres, mida hakati ehitama 1113. aastÄ. «ooftrikirit on Gooti ehitus
kunsti tähtsamaid mälestuSwarasid Rheimmaal..

Vetlng j üllegi Waohus.

Tapsid (ais tõenda.
£u&asid tappa ka isa fa
koSmauda utema.
Svmm walla SweriEa Wa vomm üWasjad
on Mgumas. Ragu kumeme, tapnud Ljäuhvmd

läinud aastal lchawõtte pühade ajal Prochim wa
nema wewnn ja lubanud tappa ka teifi. Müd siiS
teostasid nad lubaduse. Mkarahwa avwates oleks

nad tapnud sol korral, ka Sergei Pvochiniisa ja

Jaapani mäed oigasid uuesti pealetungi^
Peking, 10. mail. Jätkates kiiret
edasitungi lõunapool suurt müüri, Jaapani
sõjamäed läksid Luantschou lähedal Luani
jõest iile ja Vallutasid uuesti mitu liuna,
kust nad warem olid lahkunud. Jaapani

lennukid pommitasid SRipO kiuna, mid
asub 45 miili Pekingist kirdepool. Hiiu
lased awaldawad ««Stupanu Anshanis, kus
on käimas wihased «Rtkused. Seisukord
m Väga tõsine.

Harbiin, 10. -mail. Nõukogude konsul

kes olid lasknud haakida Jda-Hiina raudtee luk

(viimase wvnna, kui kiAarÄhwaS poloks suutnud

neid päästa. Sergei Prochlni laiba jumes wal

wanud Ljauhinid umbes tund aega, vt mees enam
ei tõuseks; andes talle : wcchstewichol päihe hoope.

Kui laiba juurde söandas minna tapetu Venna
naine, siis andis Jwan Ljanhin talle Pussnoaga
hoobi pähe, niietsee waewu suutis taganeda
rahwa se>Aa, kuhu Maha kMus. Ta toinretati

Suifenhos nõudis ametlikult Nõukogude tollime
ma Wovobjewi Vabastamist Vanglast.

Mandshu-kuo piiripolitsti pwtesteeris IdaHiina raudtee Wene Võimude teguwtisi waStü,

suswaguni za Ussuri raudtee Vlckmanda klassi wa

guni rongi külge, millega Mulogu-be konsul sõi
tis Wenemaale.

loota peaministriks. Jedczejeutivi.

arsti juurde. Nvmetatud küla tuntakse Petserimaa

toorematest, kus tihtilugu selliseid jMunuid tap

misi olnud. Oviinarid oma tegu ei eita, waid kii
dolnud: „Istume paar aastat, ning Hille tuleme
Välja eks näe kes tunnistawadj" Pärast luba
nud tasuda. Äii on tevwe küla nende hirmuValitsuse all.

Esmaspäeva õhtul toodi Polstri haiglasse ka

Wassili Lvppik, kellel on Wõmorska Was kiwiga
löödud raske haaav pahe. Lööja on selgumata
Alati juurdlust. Leppi-kolnud teelpeole.
Kukkus lakast surnuks.
Õnnetus Laiuse peremehega.

Teisipäeva õhtus kella poole 7 ajal kukkus
Laiuse Ristimetsa kulas lakast läbi
lattide alla sama talu 08-aastane peremees
Mart Mille r. oli õnnetu.
Miller langes pea peale, mille tagajärjel mur
dus kael ja surm oli silmapilkne.

Ka Põllutööminister on uus. Kõik teised ministrid jäid
aga oma kohtadele.
Warss a w i, 10. Mail. Wabariiyi pre
sideni kinnitas uue Valitsuse nimestiku.
Peaminister ja põllutööminister Välja ar
watud, kõik senised ministrid jääVad oma
kohtadele.

Uue Valitsuse koosseis on järgmine:
pea- ja haridusminister Jedrzeje.
Viez, sõjaminister marssal P i l s u d SUus Peaminister Janusz Jedrzeje
wicz on sündinud 1883. aastal Kiiewi ku
bermangus. Ta õppis matemaatikat WarZ
silwi ülikoolis, kust heideti wälja Venelaste
wastu sihitud poliitilisest streigist osawõtu
pärast. Ta jatkas oma stuudiumi Krakowi

Tjnafähtede käxvAW

ki, wälisminister Beck, siseminister
Pieracki, rahaminister Zawadzki,
kaubandusminister Zarzycki, kohtuminis
ter Michalowski, teedeminister Bnd
kietvicz, tööminister Hnbicki, posti- ja
telegraafiminister Kalinski, põllutöö mi
nister BronislaS Nakonieeznikoff-Klu
kowski (eelmise walitsuse alamriigisekretär).
ülikoolis. Hiljem õppis majandusteadust
Pariisi poliitiliste teaduste koolis, mille lõ
petas 1909. aastal. Pärast stuudiumi 13*
petamist ta pühendas enda Pedagoogilisele
tegetvusele, wõttes ühtlasi aktiivselt osa
Poola põrandaalusest patriootlikust knkünu-sest. Ndaailmasõja alul ta astus Poola les
gionidesse ja wöitles Pilsudski alk. 1923.
aastal ta lahkus sõjawäest majori kraadiga
ja sai õpetajate nMituudi direktoriks. 1923.
aastal ta waliti seimi ja 1931. aastal ni
metati haridusministriks.
Warssawi, 11. mail. Tänased hominiku

lehed, aru.kvdes Valitsuse muutust, tosnrtawad

Gutenbergi jünger olla pole lihtne. Ärawisatud tähed ja sibulas kirjakast. Vähid su
latinas.
heb wagasemagi meistri kops üle miU

Wahel aga wõib seegi õilis riista uita. Ainult need moodsad tehnika

puu mängida oma kandjale ränga win saawutused wõimaldawad kõigis maa
gevpüssi. Jutustas lookese sellest kee ilma maades 'kodanikele pakkuda luge
tähtede ärawiskamisega tawaliselt aja gi loana ja kogend laduja. Sammu miseks teateid wiimasteft päewasünd
nud meeS just panniga, millel terwe mustest.
wadki meistri kirjakasti «sibulasse".
Ärawiskamisega? Siis ei ajalehekükg tuhandeist tähtedest koos Pole maailmas trükikoda, milline

sa ning kes siis saatvad on õpi
poisid. Nemad, krantsid, oma lohaka

oli kuldatväärt idee ning ühtlast ka

peaks ju lahtris olema ei õiget ega
waletähte, kui õpiposid nad ära wis
katvad, arwab muidugi jälle wõhik.
kule öelda, et see on nagu metallraha
Tähed, mis laotud kirjaks ja mil
laega», kuS igale erisuurusega rahale listega juba trükitud, paigutatakse ta
on oma lahter. Lahtritesse on-jaotatud gasi kirjakasti, et oleks järgmine kord
trükitöölise kirjakastki. Igale tähele, jälle tvõtta. See tinatähtede tagasi
suurele ja tväÄsele, waStab oma lah panemine kasti ongi trükitööliste kee.
ter. Palju neid lahtreid üks korralik les ärawiskamine.
kirjakast sisaldab, lvõib kujutella juba Nagu näete, on trükitöölistelgi

trükikunsti sünd.

igauks, kes tvähegi tunneb tähestikku.

See oli lö. sajandil, kui keegi Jo.
hann Gutenbergi nimeline main
zilane tuli mõttele woolida puust
tähti, neid soowitatvas järjekorras rit
ta laduda, tvärwiga üle wöõbata ja sus
pressida paberile sõnu ja lauseid. See

Siit peale läks juba nagu tänapäe„Ta ei tunne kirjakastigi!"
Walgi. Õnnis Gutenberg asutas
omale trükikoja, kus pani paberile sel ütleb õppinud tvökitöölme tvõhiku lvõi
lift huwitatvat kirjandust nagu ladina algawa õpipoisi kohta. Imelik, eks
?eele grammatika ja mõningaid ka-lend ole. Ei tunne kirjakasti? Tarwitseb
teid. Naaber nägi, et Johannil läheb wist ainult korra wcvadata ning järgmi
tema primitiiwse tvüMojaga hästi ja sel korral tvõib juba öelda, missugune
asutaS kiires korras oma isikliku trü on kirjakast ja milline mõni harilik
kikoja. Trükkis kalendri wõi gram patk-kast. Selle lause peale naerawad
matika paari hõbeda wõrra odawamalt tvist kõik tvnkitöölijsed. Kirjakasti
ning wõistles sellega naaber Gutenber tundmine nende keeles tähendab
gi tvukilkäitise surnulkS. Ühe sõnaga, teadmist, millisesse lahtrisse Ms

oma erikeel.
nagu crikutselisiel tawaliselt ikka.
Wõib näiteks kihla wedada, et 90 Prot

senti lvabariigi kodanikest ei oska
uneski aimata, kuidas nimetab trüki
tööline rida, mis on ülewal weeru
alguses ning sisaldab ainult sõna wõi
koguni pool sõna eelmise weern lõpp
lausest. Selline reajupp tvükitoote le
hekülje alul on trükikunsti seaduste
järgi surmapatt. Sellist wärdjat ei

tvõi taha ükski korralik trükikoda ega trüki
MainziS sündis 5 sajandi eest täp teine täht on paigutatud. Wöhik wõib tööline näha omas tööwiljas. Sellest
selt samuti nagu meil tänapäew.
hall».S minna ennem kui leiab trüki tvist, tingitudki, et trükikojas nimeta
Läheb naabril millegagi hästi, sns koja kirjakastist paarisilbilise sõnagi tatakse sellist poolikut rida weeru alul
teine mees lihtsalt haledast südamest karwis kohaseid tähti.
(lugejad ärgu pangu pahaks!)'
ei tvõi seda rahulikult näha ning risub
Iga trükikunsti õppija esimeseks mu. hoor alapseks!
salumaid wõistlema. Lõpuks tvSistleb reks on tungida kirjakasti saladustes On mõni koht tekstis laotud kahe
nii naabri kui iseenda pankrotti.
s« nmg õppida leidma kiirelt sooivitad kordselt, siis on pulmad lahti, Mu
Ühes trükikunstiga tekkis muidugi ka ..pootStaivi" mudelit Mudelit just,
dub sõna täiesti öeldakse, et la i p
sest trültitäht kujutab eudast tinast ou ladus
trükitööl!»te tsunft.
puõka, mille üheS otsas on tvoolitud
Kui kellelgi töö juures peab ole,na
Ja toredad härrad olid need trükitöö, tähekujutis. Õppind laduja, tähela «silm siMiks ja uina tviivklrks," siis
duja
(laob
tähti
sõnades,
ent
nutte
fifeb sada tvõi paarsada aastat tagasi.
just trükitöölisel. Tema peab silma
Kandsid mõõka ning tööd tegid ainult samuti tvirna nagu puid), teeb oina ga ainuüksi hindama, palju tähti ma
töö
nagu
tlaiverittüingija
pimesi.
valgetes kinnastes! Kindad olid sa
hub mõnele ruutsentimeetrile ning
masugnsed kui meie turunaistel tal WaiStuliselt haavatvad tvilunud sör millise kirjaga ta kõige soodsamini saab
med õigest lcchtvstt õige tähe. Ainult
wel sõrmeotsad maha lõigatud, et
täita antud kuulutuse ruumi ivõi mõn
saaAs paremini tähti. kirjakastist hau kiruma paneb wanagi meistri, kui
da muud ettekirjutatud aHja.
kida.

kirjakast on „sibulaft".
Ja kirju! neid on tänapäetva trüki
sndale seda eset sellisse linnupuurina
Kuidas sibulas? küsib muidugi kojas sadasid liike. Hiigeltähti lehe
'«agu ripub tema wõi naabri korteri wöhik. Kirjakast on »stbulaS", kui küljepikkuseid ja pisitillukest teemant
uksel.
õige» lahtris on ivale-täht. Wajab kirja, mida waewalt seletab paljas
Kipjakast trükikojas. on sootuks nii laduja näiteks „p", aga näppu hakkab film. Nii et trükiladuja veab usalda
' dagi muud. Wõrdlnstks wõiks tyShi- öigetz august Kyviliye »T, Siis • !ä- ma oma'.head nina". /?
LtivjaHast? Wõhik muidugi kujutab

new lvalmis laba. Äkki pugenud me saaks läbi sulatinata. Tarwitawad
hele midagi sõõomesse ning pistnud se-da sädelewat kuuma jooki ladumast
seal kõditama kui põrguline. Ja tul nad ning läheb seda muukski otstar
nud ! siis, mis tulema Pidi wägew beks. ..Tallinna PoZti" lugejailegi
aewästus! Järgmisel hetkel olid tu ajawiiteks ja meelelahutuseks serweeri.
handed tähepulgakesed trükikoja põran.

tud leheküljed on, enne rotatsiooni mi

dal Mrmitus hunnikus. Ainsa mõnusa

nekut,

valatud haljast tinast,
töö muutunud asjatuks. Parata pol mille walajameister. kallab suure kul
nud midagi. Korja tähed kokku ja biga wormi ja millel selgelt loetawab
Salmi Jaagu wested wõi näha pilte
hakka otsast peale.
Hõlpsamaks on siiski läinud täna mõnest huwitawast pnewasündmnsest
päewa trükiladuja töö. On temalegi wõi weotlewast filmitähest.
Räägitakse, et tuli ja wesi olewat
appi tulnud masin.
onmlvahel kaks suurimat waenlast.
Pole enam waja noppida alati kirja Üks ei taluwat teist. Trükikoja tina
tähti kastist, waid laduda tvõib mast walasad ainult muigawad sellele wäi
naga. Kahekümnenda sajandi trüki tele. Wett tulle walades saawat ai
laduja istub, pole käes kindaid ega nult peotäis auru ja pisut - susinat.
mõõka Wööl, rahulikult toolil ja tipib Ent katsugu keegi walada pisutki trett
sõrmedega kui kirjutusmasinal ning katlasse, milles wuliseb sulatina! Siis
keeruline ..Jntertype" wõi ..Linotyp" alles pääsetvat to ehtne põrgu lahti.
ladu masin teeb kõik ülejäänud töö. Seda paukumist ja raksumist ning kuu
Masin on kiire ning masinaladuja hm ma tinasadu, mis siis olewat.
uis ajab ritta rohkem tähti kui käsi Tinaga juhtub wiperusi isegi wilu
laduja wast terwel tööpäeival. Ent nud meestel. Trükitöölise Päew on
masin jääb ka masinaks keerulise, pikk ning sageligi teeb kibe töö mees
inad ja kombineeritumad trükitööd tel keskkoha õõnsaks. Sellel juhul on
peab laduma ikkagi inimkäsi.
parimaiks ..elektripliidikö" tinakatel.
Moodsa trükikoja tunnuseks ja ühtlasi Kauss rasivase „wennaihuga" ujuma
ka uhkltseks Sn hiigla
sulatinale ning warsti hooivab tertves
trükikojas '
rotatsioonmasin.
praelõhna kui esmajärgulises
kördiklubis.
Trükikojas öeldakse lihtsalt roto.
Selle hammasrataste ja Mollide «Elektripliidiga" oli kord lugu läi
«purust" koosnetva tehnikaime wäli nud kurjaks. Tulnud nimelt ühel
musest pole paljudelgi lehelugejail ai walaja! mehel pähe walmistada kord
mugi. Mõned õnnelikud on ainult ka peenemat rooga. Olnud just wäh.
läbi akna imetlenud mürisewat masi. kide hooaeg. Toodud turult mõni
namürakat trükikoja rotatsiooniruu kümmend sõrglooma nmg pandud kee
mis, mis ühest otffast õgib sisse rulli, ma otse tinakatlasse, Waetvalt saa
dewiisi walget paberit ning kuSki kes nud tvähisõrad suruda sula tinna, kui
kelt pillub, inimkätele saatvutamatu käinud päris «maailmamaa-jõmmkä
nobedusega-, wälja walmis ajalehti, rakaS". Olid wähikeetjcvd saanud stl.
tuhandeid eksemplare tunnis.s
mad klaariks tinawihmast, siis näi
Tämchäewa ajalehte, ei. saa üldse nud mehe ainult mõnd w ähi räbalat
aewastusega oli õppinud mehe päewa

kujutella kchumaftnateta ja. rotatsioo- tõlgendamas wglamrsruumi laes.

senise peatministri Prystori teeneid masandus
litul alail. Kcvhbösowffe, et Aeloormatus sundis
teda ajutisek tagasi tömbu-ma. üldiselt arwatakse.

et uus wÄlit-sus satkab omm eoUärsa poliitikat.

Seda tõend-awat kriisi kiire laHendus kui ka assa

olu, et ipeammistrrks nimetagi senise wÄlstisulse liige.

Hatiutäömimstec A. Jupits
autas kafaudusnäituse.
Kadriorus korraldatud kalandusnäiiuS
awati neljapöewal kell kolm päewal. Sisse»
juhawwaid sõnu lausus a.-s. «Näituse" ju
hatuse esimees R. Uritam. Kalandus.
näituse awas põllutööminiSter A. Tu
pits päevakohase kõnega. Selle järele kõ
neles üleriiklise kalameeste seltside keskliidu
esimees M. Mihke l s o n. Ilusa ilma
tõttu oli. juba esimesel päewal näitusel roh
kesti külastajaid.
lärwakondi klaafi
wabrlk esmaspäewaft
tSöle.
Läbirääkimised Järwakandi klaafiwabriku
käimapanekuks majandusministeeriumi ja wab
riku juhatuse tvahel on arenenud nii kaugele, et

esmaspäewal, 15. mail on loata too algamist
klaasivabrikus. Lõpuliku otsuse selles aSjaS teeb
majandusminister reedel.
Tööle wõetakse klaasiwabrikusse 13si tööliste
üheks aastaks.

Järwakandi wabrik walmiStab tahwelklaafli
mitmesuguses paksuses. Senini olid wabrikul
suured tagawarad klaasi eelmiste aastate too.
d augu st, kuid nüüd on need jõutud suurelt osalt

realiseerida. Kõige enam jätkuks
wcel wiie kuu tarwituse katteks. Kõiki sorte ci
ole üga üldse enam tagawaraS. Seetõttu on!
tvabriku käimapanek Paratamatu, kui tahame si*
seturgu warustada kodumaa klaasiga.

Järwakandi klaasi on tveetud wähemal hul
gal ka So^ne.
Wabriku käimapanekuks riigilt rahalist abi
kunldawasti ei wajatatvat, sest tagawarade rea
liseerimisest on saadud rahu.
Wärsket klaasi hakkab tvabrÄust saama alleg

kahe kuu pärast. Rii kaua kulub aega klaasib
wanni kütmiseks ja segu sulatamiseks.

!
* •
LaPua kohus. Helsingis oli arutusi Lapua
liikumise Mtvideerimise asi. Protsess jäeti agat
pooleli seepärast, et Mänisälä protstlsS ei ofc
toed lõpule tviidud. Sapita liikumise
nek oleneb kchtuotsusest ZMnMä protsessid
W tuleb. uuesti arutusele DMI.

3
£aHiug£imUaei» JKes&m" Hadiiutas.

Toompealt WieM ummik.
3i. säts (ootus. Asunikud ja ke&kzcakotidkeeMuwad oma sooioe
esitamast. Mäcäšajäte asjatundjate ees.
fieffetafonna tüsjm fulHoffu.
Ametlikult teatatakse:
Neljapäewa õhtul oli riigikogu esimehel kokkusaamine riigitvanem K. Päts'iga,
keS ligemalt teatas oma läbitSMmiSte tulemustest riigikogu rtthmaöe esindajatega.
SottuVötteS on hr. Pätsi seisukoht, et temal on praegustes oludes Võimata wõtta
oma peale ja viia Mi Valitsuse kujundamine. Peatakistuseks on seejuures tema nä
gemise järele see, et rühmade majanduspoliitilised seisukohad käivad risti üksteise
maStu, iseäranis põllumeeste rühma põllumeestekogude ja asunikkude tiiva vahel.
Et üle saada neist Vastoludest ja takistustest, soovitaks tema koondada majanduste
gelased rühmade nõusolekul ühiseks oma««chelistts nõupidamistts, kus välja tööta
taks majanduspoliitilise kava põhijooned, mille alusel siis saadaks kokku leppida loo
dawa Valitsuse majanduspoliitika suuna suhtes.
Riigikogu estmeeS avaldas küll kartust,Has sel teel suudetaks jõuda edasi ja kas
sarnaste kamatfUSte tagajärjel ei tekiks a«alittuses soovimatuid arusaamatust, lubas
aga Viibimata astuda ühendusse rühmade juhtidega, et selgitada, kuidas suhtutakse
sarnasesse algatusse.

Reede hommikust saadik oli riigikogu efimehel riigiwanem K. Päts'i algatuse
aSjus kokkusaamist rühmade esindajatega ja majandustegelaStega. Selgus, et kõigi
rühmade esindajad on ühemeelselt majandusekspertide kokkukutsumise vastu praegus
teS oludes. Rõhutatakse, et majandusekspertide kaastöö oleks Vististi soowitaw ma
jandus- ja rahanduSpoliitiliste küsimuste Rge lahendamise ettenmlmistamiseks tule
«ase Valitsuse juures, asjata oleks aga majandusekspertide nõupidamist kottu kutsuda
kriisi ajal senise Valitsuse juureS, kes ise ei saaks võtta «ajalikke seisukohti, mida te
ma võiks teostada.
Majanduspoliitika suunda ei saa määrata mitte majanduseksperdid, kes woiwad
lahendada küsimuse tehnilist külge ja ÜM töötada faktilised andmed. Teisest küljest
nömttS sarnane töö ja miimitaks «akissuskriist lahendamist, mis aleks täiesti
soomimata. ühtlasi möiks ekspertide kokwastumine tekitada amalikknseS asjata kuut
dnfi, mis «Sikstd segada awalikku meeleolu.
Rühmade esindajate eitamast suhtumisest majandusekspertide nõupidamise alga
tusse teatas riigikogu esimees riigiwanem< K. Päts'ile, kes antud olukorras ei ar
ma mõimalikuks omalt poolt edasi tegutseda walttsufe loomiseks.
Nelzapäewa õhtul kella 19 ümber käis
riigiwanem K. Päts J. Tõnissoni juures ja
teatas, et majandussiisimusteS on raske sel
gust saada. Rühmad, kes kriisi tegid ja kes
togu aeg on arwustcmud senist majandus
poliitikat, ei soowi teatada, mida õieti taha
wad. Kui aga tahetakse usalduswc litsust,
siis peawad sihid rahwahulkadele teada ole
ma, et walitfusel oleks ka laiem rahwa
usaldus.
J. Tõnisson ärwas ka, et siin on raske
selgust muretseda.

K. Päts soowitas, et kui muidu ei saa
teada, MiS rühmad tahawad, siis kutsutagu
rühmade majanduseksperdid kokku, keS
üheskoos teiste majandusasjatundjatega
wõikfid sõeluda majandusprogrammi.
J. Tõnisson hakkaski selles suunas te
gutsema ja reede hommikul kell 10 olid
tema juure PalujuÜ kindr. J. Soots Põllu,
meeste kogudest ning O. Köster asunikkude
koondusest.

sumine pole soowitaw. Asunikkude nõud
mistest majanduspoliitika suhtes ei teata
nud Köster midagi.
Kindr. J. SootS jäi selle juure, mis ta
ennegi öelnud, et ei ole näha kiiret kriisi
lahendust, sellepärast peaks riigikogu rahwa
hääletamisoni laiali minema.
Hiljem käisid ka teiste erakondade esi
tajad riigikogu esimehe juures. Nagu kuu
leme, on nende seas eriti kategooriliselt eks
pertide nõupidamise wastu olnud kriisi alga
taja ise keskerakond.
' Reede lõunal kell käis riigikogu esi
mees K. Pätsi juures ning tutwustas Üm
inast rühmade esitajate seisukohtadega ma
jandusasjatundjate nõupidamise kohta.
Peale selle teatas K. Päts riigikogu esi
mehele, et ta loobub edaspidistest katsetest
walitsuse wõimalikkude aluste selgitamisel.
Nagu kuulda, on J. Tõnisson reedel
kella Lks keskerakonna rühma kokku kutsu
nud.

O. Köster leidis, et ekspertide kokkukut-

Mis Müd edM?
Kriisttegija keskerakond.ja tonua juht ott
mõistnud seisukorra niiwõcd ummikusse
ajada, et nüüd isegi enam ei saa edasi ega
tagasi. On kujunenud täiesti wõimatst
olukord. . . ,;
Seisukorra lchendamHel tuli kukutatuÄ'
toa-liGuse juht K. Päts oma kukutajale wAs
iu, töötas ligi kaks PäMa hoolega, selgitas
ja uuris meeleolusid. Selle jumes on soh
gunud kõige kuriooslisemad asjaolud. Ri
ei tea walitsust kUkutaja k-efkevakotvh
isegi öelda, miks ta õieli K. Patsi walitjuse
kukutas. Sama tume on ta ka selle üte,
mida ta soowtks majanduspoliitika
naha. Ka teine erakond, asunikkude koon
dus, kes kuude wiisi tegi maha -praegust po
liitikad, on äkki laskunud sttgatvasse waikus
se: temal nagu buddha Mungal ei näi min
git sootvi okewat. Kõige wähomakt ei soo
wi ta seda awalhada.
Seal see walvtsuse koorem nüüd seisab.
Kõrwalkvmbitwtsiootnd.
; Peale kriisitajate er-Bondade saladuslikus
wmkimise takistawad kriisi lahendamist meel
kained walitsust teha ämblikkude kandidaa
tide seljataga. Käiwad wisad kuuldused rin-,
gi, et riigMogu esimees kogu aeg pinda son
deerib asunikkude koonduse sa
wähem-usrahwuste kooÄnineku wõimaluÄe
kohta. .
Salapärane majandus
pottttiea.
Nagu kuuleme, on keskerakonna juht
neil päewil seletanud, milline on ma
jandnspoliitika". Uus majanduspoli itikä
olla nimelt kui mingi wariatud ese lukus
tatud kastis. ' Alles siis, kui walitsus Mal
mis, atvawat eksperdid selle saladusliku
kasti.
Kui niisugused Waated peaksid walitsema
keskerakonna juhtide keskel, siis Peame küll
ütlema, et põllumeeste-, kogud on täielikult
wastu sarnasele salapäratsemisele.
Majanduses ei tohi Valitseda mmgisu
gune saladiplomaatia ehk tumedate urgaste
poliitika, mille saladustesse on . pühenda-tud ainult wäike kildkond ninamehi.
Rahwas wajabausat ja awa
likku poliitika t. Mingisuguse „sa
lakgsti" poliitikale. Põllümeeste kogud oma
nõusolekut ei. anna.

pürg
toifoti «onboniS jõkke.

Reede hommikul kell '/zll jõudis Tallinna
sadamasse Saksa sõjaliinilaew „H:ssen". Rei
dile sõitis wastn meie fideohwitstr wan. leita.
Linneberg. Laewa tõi sadamasse jäälõhkuja
«Jüri Wilms".
Seks Puhuks oli sadamasse kogunenud palju

rahwast. peamiselt kohapealseid sakslasi. Ott
isegi näha mõned klassid saksa koolipoisse wor
mimütsides ja lasteaednike oma wäikeste mudilastega, kes hoidsid hoolega üksteise käest kinni,

et ära ei kaoks rahva hulla.
Suure laeva randumine lahed oige aega
mööda ja selle vältel võiv terved pikad jutnd
ära ajada. Rii ka ootajaSkonnas arutati pea
mtselt Saksa riigi ja Hitleri küsimust.
Juba aegsasti tulid sadamasse ..Hesseni"
mootorlaevad ja paar sõndepaati, kd» hiljem

aitasid köite otsad tuua „Hesse«ilt" kaldale.

„HeSsen" ise saabuS muusikahelide saatel*
õige aeglaselt liikudeS. Waevatt ott laev kaist!
veel mõned meetrid eemal, kui keegi kübaratL

ja väikeses riietuses keskealine «ees, keSel kaa«i

sas hundikoer, ei saanud e«a« vastu pannu'
ja hüüdiS: „H«il Hitler!" j
See ei leidnud aga vastukaja ei kaldalt ega
laevalt.
Kohe peale saabumist tegi laewa komandör
wisiidid saksa saadgnle, kaitseministrile. mere»'

jõudude juhatajale ja kirjutas Mee riigiwanr

ma külaliste-raamatusse.

Kell S -li külalistele eine -hwttseride fc"f
kasiinos, õhtul kell 8 lõuna saksa saatke ja
laupäewal kell 6 jalgpalliwöistt«B
waljal.

Asunikkude koondus
ei poolda rahulikku koostööd
Tungitakse põllumeeste kogude oraanisatsiooni.
Neljapäewal peeti Tallinnas Harjumaa
põllumeeste esituse laiendatud juhatuse ja
asunikkude koonduse Harjumaa komitee ühist
koosolekut, kus harutusele tulid põhiseaduse
muutmise j>a ühise edasitöötamise küsimus.
Põhiseaduse muutmist riigikogu eelnõu
alusel pooldati üldiselt ja wõeti wastu ka
sellekohane otsus.

Ühise koostöö jätkamiseks wõeti wastu
soowiaiwaldus.
Erilist Pahameelt sünnitasid koosolijate
seas asunikkude tegelaste sündmatud wäljaastumised Põllumeeste kogude tegelaste ja
organite tegevuse ja otsuste wastu. Nende
tegelaste poolt püüti lahkhelisid külvata
põllumeeste kogude hulka ja tackistati kaine
maid kõnÄejaid sõnaiwõtmistel.
Samuti taheti koonduslaste poolt kogu
de tegelasi oma keskkoha üleriiklise täis
kogu otsuste wastu tegowusse rakendada
ja sellega teise organiswHooni sisemistesse

Jläcg, utacastati

asjadesse sogada. Sarnast tegmoiisi ei saa
teisiti sslstada, st koonkmslased ei hooli lep
tikust koostööst ja pnüawad wahskordi tvAi»
malikult terawaks ajada.
Aarnaste Mõtete toasbu astuti
meeste kogude esitajate poolt wälja ja wäi
deti, et niisugust ja kohkumise
wktrkat ei saa kogude tegolased heaks kiita ja,
nemad keelduwad sarnaste otsuste > juures
kaasa hääletamast, kus püütakse lahGolisW
külmata üksikute kogude organite mcchel.
Mitmesugused käredad rosslutstootM
mis koonduslaste enamusega wastu tvõeti
ja kus püüti kogude organisatsiooni kaotas
da, ei Be kogude tegelastele sugugi sidumad,'
sest sarnasel koosoWul ei ole õigust h-arutaZ
da kogude sisemist organisasstoonUist büst»
must, poakegi kus koosolekuil kogude tegela
sed keeldusid sarnaste otsuste juures kaasa
hääletamast.

Jfämust ieäi uudastiaCa

Jteiti, tundmatu sõduri Monumendilt * Jiecg,e karistus süüdlasele. »
Hautakse 91 osenleegi utäUasaatmist.
London, 11. mail. Alfred Rosenberg pani eile Hitleri nimel loorberipärja
Briti tundmatu sõduri monumendile. Pärg kandis linti Saksa keiserriigi märwides ja
haakristi embleemi.
Täna hommikul lähenes m mumendile auto. Sõidukist astus mälja mees, haaras
siis pärja, hüppas tagasi autosse ja kihutas minema.
Tehti kindlaks, et pärja Varastaja on kapten Sears, tööliserakonna tulenmne
parlamendikandidaat St. Panerafis. Tema seletas ülekuulamisel, et ta wiis pärja
ära protestiks selle «astu, et Httleri esindajale anti luba Briti tundmatu sõduri ma
numendile pärga panna, sest sellega olewat reostatud Briti tundmatu sõduri mälestust.
London. 11. maK. Kapten Sears oli Sh
ilupoolAwl kohtu ees oma teo eest waStust and
mas. Kaebealune seletas, et tema kui endine
i eondisõdur pidas Hitleri saadiku pärja Briti
õjamonamendi teotuseks. Tema avtvab, et nit
' ugused tunded olid ka kSigil teistel endistel
rondistZdurrtol. Seepärast tema pidas oma ko
! infells pärja kõrtvaldada. Konstaabel tunnis
: aS. et pära on jõest kätte saadud. Kohtunik
«MOtiS kaebealuse 40 Hivingit tvahlvi maksma
pärja rikkumise eest. Pärja Marguse süüdistu-

ses kaebealune mõisteti õigeks. Kohtunik ütles

kaebealusele: „Teie tegu ei ole kooskõlas heade
kommetega."

Nõutakse Rosenbergi wälsa
saatmist.
London. 11. mail. Alfred Rosenbergi pär
jalugu oli täna ka alamkojas köne all. Mitmed

tööerakondlased nõudsid siseministrilt, et ta an>
naks notsite estndtõole käsu lahkuda Inglismaalt.

seCscaa=Cüti.
Küsiti, miks Rosenbergile kui HiÄer» propagandis

ja teistele kommunistidele keelduti niisugust luba
andmast. Miks tehtumat wahet rahwnssotsialiftti

ke ja wmmumstlike kihutajate «ahel. Siseminis

ter Gilmour seletas, et ma jissesmduloa asi otsus

tatakse eraldi. Km Rosenberg teeb midagi, mis
on BM- huwide «astu, siis muidugi antakse talle

käsk lahkuda, ütles siseminister.

Saksa rahwussotsiaNstid on
wihased.
Berliin, 12. muil. Terme rida Saksa lehti

mõistab terawalt hukka Rosenbergi poolt pandud
pärja kõrmaldamise Briti tundmatu sõdmi mõnu-»

mendAt Londonis. Awaldatakse wõõrastust Lon

doni kohtuotsust Ae, millega pärja tõrwaldasale

olewat määratud naeruväärselt kerge karistus.
NahwussttsialiMkud ja rah«Mik«d ringkonnad
on «äga ihastd Londonis toimepandud „ü»r«se"
üle.

IZ-IIM tötlllM MsktG.
Tloek edasiiõudmute koolis- omatakse põhfuse&s.
Enesetapmise toimis Tallinna lähedal,
illv<ca-al-Mare Pargis 12-aastane kooliõpi
lane Aleksandra Sildermanv, kes oli
enesele rewolwrist pahe lasknud knuli, mis

tõi silmapilkse surma. A. Silbermann oli
Tallinna 3. algkooli 5. klassi õpilane. Ta
elntscS Uue-Kalamaja nul. 7—B kasnwane
mate juures.

Noore tütarlapse snrmo-miueku põhju
sed on esialgu teadmata. Kasuwanemad
aga arwawad, et selleks wõis olla tsitar
lapse kartus halbade hi-nnangnumbrite eest,
sest mõnes aines olnud ta edasijõudmine
nõrk.
Laiba leidis juhuslikult keegi teekäija
Habe/sti mõisast kaks kilomeetrit eemal,
Pargi õhtupoolses lõpus, merekaldast 50
mtr. eemal, mäe peal kiwil lamamas. Kõr
wal leidus 6,35-kaliibriline bwwning. Sel-

le laSkeriista kasuisa leidnud paari päewa
eest. Tütarlaps wõttis kodunt lahkudes
rekvk salaja kaasa.
Laiba jumest leiti tveel portfell kooli
raamatute ja wihkudega, millede pealkirja
dest saM ka isik selgitada. Kasuwanemad
olid sündmu.st kuuldes wäga kohkunud
Tegemist on kindlasti enesetapmisega,
sest laiba küljest ei leitud mingisuguseid
muid wäliseid wägitvalla tunnusnnirke.

Waliawanema enesetapp Nabalaö.
Laip leiti läbilastud peaga metsatihnikust.
En«l-tapmis« l«l lõpetas oma elu «a sisse. Samas leidus ka tühi wiinapudcl.
-bal° «allawanema lahuste tüitja «ml WiStisti oli mees end enne wiinaga jul
Promet, 36 a. mana. Ta laip läbilas egustanud.
tub peaga leiti neljapäewa hommikul kella
S ajal Madala riigimetsast, Kullr wahtkon
K. Prometit jäi leinama abikaasa kolme
na sügamast tihnikust. Laiba kärmal lebas alaealise lapsega. Maha jättis ta kolm kir>
wäikekaliibriline rewolwer, millest ta oli ja, milledest selgub, et meeleheitele olid
lasknud omale kuuli paremast meelekihast mehe ajanud «Nad.

Kui walaskala voea oli Pärnu jões kuiwal.

tilc luba anti Inglismaale tulla, kuna Trotskile

lü&itucy paeauek.
'' Kaesolewal nädalal on wõiturg Saksas
muutunud kindlamaks. Selle tõttu wõib
arwata, et ka meil wõihinna noteering tou
seb weidi. Noteerimist toimetatakse lau
päewal.

Pärnu linna lähedalt Sauga karjamõi
sa „Wäiksemõisa" karjamaalt leiti neljapäc
mal maa seest tiiwakihift walaskala selgroo
sabapoolne lüli, mis kaalus 21/2 kilo, mille
pikkus 11 sentimeetrit, läbimõõt 14 sm. ja

harude pikkus 36 sm. Samast liiwa seest
leiti ka palju teokarpe. Arwatakse, et leid'
on pärit ajast, kus Pärnus elasid malas
kalad.

Pärnus on käisil hädaabitööde korvas
lennuwälja ehitamine. Nende tööde juures
tuligi kaewamisel päewMv algele haruldane
leid liiwakihis, mis on wanal ajal arwata
wasti olnud merepõhjaks. Samast kihist
leiti Meel HM teokarpe, mis seda oletust
omakord kinnitnwad. Leiu koht asub paar
kilomeetrit Praegusest Pärnu lahe kaldast

kunagi oma nuhkija ninaga ning ka muidu
elukogenemata sattunud siit Pärnu lahte ja
sealt kaudu Pärnu jõe suhu. Ujunud seni
kaua kui kõht jõepõhja kiuni jäänud ega po
le saanud enam liikuda ei edasi ega tagasi.
Wana waal märganud merel poja kadu
mist ja artvauud kohe, et mis tal muu 6
wiga wõib olla, kui läks odteüvaatamatuH
kusagile kniwale. Hakanud siis merelt wett
uhama jõkke. Uhanud senikaua kui poeg
kuiwait lahti pääsenud ja tagasi ujunud.
Nüüd arwatakse, et selle jutu lõpp pole,
õige. Et kui ta kord juba kuiwal oli, küll
siis kalamehed ka temale otsa tegid. SelG
roo sabapoolne Mi, mis nÄid lonnuwäljM
leiti, aina kinnitab seda.
Haruldane leid on praegu Pärmi liuna
loomaarsti Paju juures. llßarem olla Ees
tist leitud weel üks säärane Mi, kuid mitt»
Pärnu lähedalt, waid Põhja-Eestist.

eemal.

Walaskala-jntud Pärnus.
Et kunagi Pärnu lahes oleks elanud
walaskalad, selle kohta ei teata Pärnu kala
meeste peres ka kõige tvanemast ajast mida
gi räMda. Küll liigub siin aga jutt, mis
levinud isegi kaugemale maa sisse, äraeksi
nud walaskala pojast.
Nimelt oli selle jutu järele > walaskala
koos oma pojaga sattunud Liiwi (Riia)
lahte'. * Ja walaskala poeg nagu noor loom

EsnmsPKewal, 15. mail.

Loodetaw ilm lantzäewal, 13. mail.

Keskmise kiirusega idakaarte tuli, piftmne,
öösel kohati udu ja kerget wihma, temperatuur
4 kraadist öösel kuni 15 kraadini päelvcck.

K. Promet oli juba pikemat aega wallawa
nema kohuste täitjaks Ants Laati aseinel, kes
langes mõni aeg tagasi Whtu alla. Wanas kooli
majas õli Pvametil kauplus, mis warom läks ra
huloldaavalt, kuid wiimasel ajal näitas tagasimi
nekut. Nagu rahivas teab rääkida, kogunenud'
Prometile üsna rohkelt Võlgasid, millede
seks puudusid wäljawaated.

Esmaspäewa õhtul liikunud Pvornet midniel
pool Nabalas ringi. Lundo talus lasknud tuua
piiritust ja pummeldanud. Peebo kirjatallu jät

uud kolm kirja: naisele, naiseöele ja kirjakandjale.
Kuna kirjadest näis, et mehel on enesega halwad
mõtted, korraldati ümbruskonnas otsimist. 30—40
inimest läbistasid metsi, kuid meest ei leitud.
Neiljapäewa hommikul leidis keegi Rudolf Jaa
nus laiba juhuslikult metsast.
Praegu on alles selgumata, kas wallakassas on

raha kõik alles. Wõtnned olid Promett käes ja
on nüüd kadunud. Wallatassa tuleb lahti muu
kida. KassaS peaks sekretäri avweStusel olema
raha Ae 50.000 fcnä>t.

K. Promet oli wavsm täiesti korralik inimene,
ainult Viimasel ajal andunud MshoMe.-

Haadia saatekawa.
Pühapäewal, 14. mail.

Tallinn 298,8 mtr. 9.25 Jumalateenistus
Karli kirikust. Jutluskab Sp. Sommer. Lõpuks
heliplaate. 12.3*1 Agr. T. Kind: Palgad põl
lumajanduses. 13.00 Põllumajanduslikke tea»
teid. 13.10 Lõunane kontsert. Juh. md. Ark.
Krull. Orkester: Dorf, marss ..Rahu ja Va
badus". Lincke, Awamäug komöödiale. Ketel
bei), meloodia Tüdamepühadus". Rhode, in
termetso ..Kesköine kummitus". Lincke, potp.
.Ärge lange tagc pääd". Blankenburg, marss
..Ohuadmiral". 14.00 J. Kiiluet: Kalurite
kutseoskuse arendamisest 17.30 Kohtunik Rut
he rfordi kõned. 17.30 «Mõistes Jumala sõna
ja eesmärke" (eesti keeles). 17.45 sama kõne
wene keeles. 18.00 ..Lnsiferiu kapina" (soome
keeles). 18.13 ..De tidigaSte källorna till bi
beln" (rootsi keeles). 17.15 Heliplaate ja
reNaami. 18.30 ülekanne Tartust. 19.30
Esperanto Liidu sekretäri Helmi Dresen'i es
perantokeelne loeng EeSti 10. üldlaulupeost.

20.00 ülekanne Tartust. 20.05 Kontsert. Juh.
md. Ark. Krull. Orkestri ettekannetes möödu

nud nädala kaunimaid palasid. Wcthspeal esineb

soololauludega sopran Helmi Einer ja hawaii
trio (Uus-Batashkow-Pävling). 21.30 Wana
tantsumuusikat heliplaatidelt. 22.15 Moodsat
tantsumuusikat restoran-daneingnst ..Meriklubi

Wohn Poro ia teiua orkester).

Tallinn 298,8 tn hr. 17.45 Heliplaate ja
xetlaami. 18.00 Wälismavsi päewauudvseid. —'
18,15 Heliplaate. 18.45 Kodumaist Päewauu
diseid. 19 00 ülekanne Tartust. 19.30 t.'
Luht: Saatesõna algawale jallgpallihooajale. —"
20.00 Ülekanne Tartust. 20.05 Kirillolvi man
idolinistide kivintett. Ada u, a!va?n. oop. „Kui
ma oleksin kuningas". Glinka, roumnss .Kaht.
lus". Straujss, wabss ..Miini weri". Potp.
Eestis lauldewaist laulest. 20.35 Lugemis
tund. Mineb Albert Üksi'.?). 21.05 Jaapani
muusikat heliplaatidelt. Naaa-uta ..Nraishima.".'
Ha-uta ..Umenimo Haru". Shmnai . Sskitoci
Senryouobori". Matsu mae-Oiwake. 21.30
Kergesisulist nurnsikat heliplaatidelt .
Deisipäetvak, 10. mail.

Tallinn 298,8 mtr. 17.45 Helipltwte ja rek
lae mi. 18.00 Wälismaisi päelvanudiseid.
18.15 Lastet::nd. — 18.45 Kodumaist päewa
uudiseid. 19.00 Rkl. Al-der Oinas: Reisi
nruljeid täuapäeiva Türgist. 10.30 ülekanne
Tartust. '20.05 Kontsert. Juh. md. Ark. Kirull/
Orkester: Nicolai, aivam. oop. ..Atndsori lõbu
sad naised". Wagner, Albumileht. Kd ei na?,'
awam. ..Chal Romano". Toselli, Serenaad
nr. 2. Offenbach, „Tulipataui saar"/
Soololaule Felix Johanson (tenor). Orkester:!!
Ketelbey, helipilt ..Muinasmaal Egiptuses". —'
21.00 Esperantokeelne nädalakrvomka. 21.1 Ü'
Kontserdi Orkester: Foulds. süit Mai
kamiSpilte". Soololaule Felix Johanson
stenor). Orkester: Gillet. GaZvott. Watpteufetz
Maiss „ M esiira dakad ".

KLr » «

4.
ilts lastis fouli Me. lefoe hüppas kaema.

Abiõpetaja Koeru*. Caud'. H. J. Karin, kes
käesolewal aastal usuteaduskonna lõpetas \a

Hingi imAet Jämamaa.

hiljuti -konsistooriumis õpetaja kutseeksamidsoo

„Jwa" Purdi abikauvluse ärijuhil Luigel elulootust.
Wahukülas aias haigus wanakese surma.
obttrf saÄss cnrfclr tt*
NWtmcift kimli p«h« P-idr tarwitajate W.
fMfe n3M* Pardi oMhaNt ärijuht Ada
BuH, 42 «. MMM. Jhiul lSbi«t»sp«a.tu>>.
gsdes sish Ilalt ramma filma kahalt J*
»«lja rikashetis pralaelt. WSHeste elamar
kidraa taimeta» mees Paide maahaigla.
Saialas «Seti ette operatsioon, mis
dilsti Snnestus. «ehe eSujiiämijets laa
wfi aa. kai iasettstaoni ei teki e,» ?eas
«eremalaagaid. Ta »» meel-mSrkajel,
kaid rääkida ei saa. _
«alma»ii»mal Ms Luik Paides. Tagasi

tvleS ott õige ärritatud. Viimasel ajal oli
ta üldse nLrwitine.
Enesetapmise katset ühendusse mingi
ametaleckise asjaga seada ei saa. Kauplu
ses olnud kõik korras.
Neljapäewa hommikul uputas enese
oma talu kaeum Kustas Strunt, mana ligi
7v aastat. Ta põdes kauemat aega näos
olewat wähjatöbe, sa seda tuleb wauakese
enesetapmise põhjuseks pidada.
Kaemust leidsid mauaisa uppunult
lapsed.

ltohul mpd politsei ja arst.

Silmsi ringwaade. Silmsi seltsid, mis sei

ffw kogu talwe wagusalt, hakkatvad kewadel ta

sapifi tegutsema. Nii pidasid hiljuti peäkoosole
kuid tuletõrje Ahing ja spordiring. Tuletõrje
koosolekul kinnitati aruanne ja eelavwe esita
tud Tujul. Aruandes oli tekkinud tublisti
„muid" kulusid, mis liikmeskonnas nurinat te
kitas. Imelik on ka, et prits, mis kuuris seis,
teS ja terwena MeS on tartvitanud !velo ja pa
randuskuln«d?ks paariÄimne kroonise surnum.
Läbirääkimistel tuli õõne alla wormi küsimus.
Hääletamisel otsustati tuua mütsid jaoskondade

juhatajatele. Jõuluks kingitud weinipudeli sa
ladusliku kadumis- kohta esitati arupär miine.
SelguS, et selle olid tarwitanud seltsi juhatuse
liikmed kaunis hea olnud.
Sprodiringi juhawsfe tvaliti A. Reiuart, M.
Lillienthal, A. Sasisai ja E. Teetilof.
Nurinat sünnitab postitalu. Tähtsama sisu
ga kirju ega kaarte ei juleta postkasti lasta, sest

kasti eraisikute poolt wõõra

Kiriklikke teateid.
Türi klrtk. Pühap., 14. mail kell 11 homm.

emadepäeva jumalateenistus, kogitduse noorte

Politsei kroonikat.
Koerust» A. Ghvenbldschi sasweÄist waraStati
WvsuSti mehe W. Wettermanm ehiwsmatechali

' Kaeru kirik. Pühap,, 14. stp. kell 11 homm.
emadepäewa jumalateenistus laululehtedega.
Jutl. õp. A. PSHn. Kell 3 p.l. Erwital pe

11 kr. ja LaanootstlS eluts. A. Kurrol 5 tr.
wäartuses. Esna wallaS elutsetvcvle H. LusS
mannile lõi OötlaS Äuksew R. Wolter mitu
lööki tossavaga. Wigastüsed olid kerged. Walg
ma Wl-as warastati Joh. Jürgensoni pavsÄ kui
wamas olewaid A. Ambachi ristikheina seem
neid 54 kr. wäartuffes. Wäinjärwe wallaS, Wao
as. elutsew J. Kink tabas saunaKLaS elutfewa
O. Nnbergi, kes põgenemisel ühe keti maha

Itk koosolek muu-ftkaliste ettekannetega. Kõne
teb lh>. A. Pähn. Kell 4p. l. E'.nmanni

Türi uudiseid.

koondise korraldusel. Kaastegevad: jutlus
Sv. Nõmmik. algkooli lastekoor, noovte koon.
Bse puhkpillü>e kvartett, wiiul G. Otsa,
tromboon K. Einamann. Tarvitusel laulu
lehed. Kell 2 p. l. kog. leerimajas emadepäeva
<tktus.

renaiSte seltsi pooli emadspäewa puhul vaimuseltsimajas jumalateenistus Icmlulehtedega. Jut

lustab cand. H. J. Karm. Kell 6p. l. Aawe
re külas Aadu taluS vaimulik kõnekoosolek
noorte ühingu lnikmetele.

. Paide firik. Mhap.. 14. mail kell 11 homm.
jumalateenistus. Kell pool 1 p. laStejumala
teenistus; õp. G. Perli. Mhapäewail, SZ. Wp.

leerilaste õnnistamine.

Anna ktrik. Mhap., 14. skp. kell 11 homm.

WstrrjumalatoeniStuS.

jattiS.

. Aleksander Wäli. kes elab Koidula uu-1., kae
bas politseÄe, et ffaapakaupmees A. Olde on
twlnud tema korteri ja toimub omatvottliselt
Ära saapapealseid ja muud kraami iligi 4 kr.
wäävtuiseS. Kui Wäli tahtis takistada, sai ta
koguni tveel 01-delt Wüa.

Jaama-sfisel sõitis jalgrattaga Karl Luup.
Seda juhtus nägema agar jaamaksrrapidaja S.,

ike? lasi mehele kosStada protokolli.

Wõtmega. Kuuldmvasti kawatsetasse samme as

tnda sille pahe kõrwaldamiseks. Wiboane.
maanaiste selts algab tege
toust. Pühapäeval peeti Koigi asunduses, täicn
duskooli ruumes hiljuti asutatud Koigi—Prandi
maanaiste seltsi esimest peakoosolekut. Osa
tvõtt sellest oli ümbruskonna naiste poolt õige
rohkearvuline. Seltsi juhatusse tvaliti pr. A.
Tammik, pr. J. Kuulberg ja pr. M. Rudi, ase
mikekS pr. Reisman ja pr. Pass ning revisjoni
komisjoni pr. A. Porlkwell, pr. H. Laane ja
pr. L. JüriSson. Otsustati astuda maanaiste

keskseltsi liikmeks. . Weel täesoletval kewadel ta

hab selts kõrvaldada liikmetele aiatöö kursusi.
Õhtul järgnes samades ruumes isiltsi liikme
tele ja kutsutud wSSrastele suurem kooswiibi
mine, millest wõttis osa 150 inimesi. Meeleolu
oli Äew, kord ilus. Naaberselside Käsu
konna ja Koigi perenaiste silksid, Koigi tule
töpsi ühing ning Mäe põttum. kogu poolt öeldi
noorele organisatsioonide paremaid tervitusi ja
haid soowe tuleviku tööks siitnurga naiste koon
damise alal.
Kvizgi—Prandi maanaiste solts on Pärnurme

ja Koigi perenaiste seltside Vrtval kolmandaks
maanaiste koonduskohacks miüd Koigi tvallas.

Põllumeeste koosolek Lõölas. Möödunud pü.
hapäewal oli Lõõla-Wissutvere põ.umeeste kogu

peakoosolek. Uude juhatusse waliti Ed. Mikser,
Joh. Õunapuu, Hugo Õunapuu, Aleks. Mihkel
ten ja Jaan Pinder. Lahkunud K. Pätsi wa

litsuse poliitika leidis heakskiitu koosolejate poolt.

Turg ESnasse. Esna alewiiku ja ümbrus
konna elanike palwe, turu pidamiseks Esna ale
wikus, otsustas wallawolikogn jaatavalt. Lõp
kikule otsustamisele tuleb see maavolikogus.

Kapu ja Wisinjärwe vallad kohtu. Teata
toosti on Kapu ja Wäinjärtve valdadel mõnda
aega kestnud vaielus Koeru kooli majanduslike
kulude asjus. Wäinjärtve valla nõudmisele
vaidleb Kapu vastu. Asi jõuab warsti. koh
tussi, ja Kapu vallavolikogu otsustas omäkor
da esineda vastunõudmisega Wäinjärtve walla
vastu, Puhmu Toolis käinud Wäinjärtve walla
laste arvel.
Jalgrattaosade ladu sõnnikus. Konstaabel
leidis läbiotsimisel Warangu asunduses asunik
A.-i talus sõnnAu seest päris jalgratta osade la
du. Politseilik juurdlus peab näitama, millise
päritoluga need osad. A. ise kinnitab, et need
kuuluvad temale, kuid keegi Einmanni mees,
kellel möödunud suvel varastati jalgratas, ar
wab ära tundvat oma jalgratta lenkstangi.
Koeru õllepoe aknad pekseti sisse. Saatkond
venelasi, umbes 3 meest, kes ümbruskonnas ehi

tustöödel, panid toime suurema mürgeldamisi.

Nad peksid puruks õllepoe aknad, peale selle kui
neile tvölgu ei tahetud õlut anda.

Uusi meiersi. Oisu piimanduslkcoli lõpetasid
Järvamaalt: Eduard Leipak, Adolf Kontus, El
mar Stein (Paidest), Arnold Grossmann jr
Heinrich Langenbraun (cum lande)).
Wale Iv-kxooniue. Albu wallas elutse-w Os
kar Blumfeldt sui Ambla lihunik Reudorfilt
teiste rahade hulgas ka Ahe Iv-kr. valeraha.
Raha oli käsitsi joonistatud paksule paberile.
Õigest rahast on ta kaunis hõlpsasti eraldatav
juba oma wävwi poolest, pectegi on ilmselt
märgata käsitööd. Lihunik ci tea, kellelt ta m

ritas, on piiskopi poolt määratud Koeru kogu
duse õpetaja juure õpetaja ametile ettewalimS
tamitseks prostoiaastole.

Piiometsa raaauatutsgu seltsi koosolekul ovetl
maotu aruanne, nnllest nähtu?, et s-lts on mmidu
nud tegewusaastal edukalt töötanud, ühel haat«

wastu. Jnwentari on seltsrle inuvce muretse,
tud 3W kr. eest: latva tarbeid ja dekoratsioone.
Pidusid korraldati aasta jooksul 8, mis andsid
puhast tulu 121.26 kr. sauruses.
Eelarive toaslu 16)33 kr. suuruses,
mille juuves nähatkse ette pidudest tulu 85 kr.
Hnwitotoamatks päewakorra punktiks kujunoW
walimised. Kõik endised juhatuÄnkmed ei latt
nud end tagasi tvalida. Juhatusse.:valiti. K.
Kerae J. Pärn, A. Reima,n, A. Baumtoerk ia
W Kaar. Rewisjonikomisjoni: M. Reimann,
L. Baumwerk ja K. Kollnvann.
Üldiselt oli see seltsi peakoosolek toaga mit
mekesiste mõtteawaldiste poolest rikas.

Änari Peab kruusa ostma. Käesolewal aastal
nõutakse tee-köhuÄäsilt esmakordselt Wwa wal
jawedamist normide jäve.le. NÄüd kaob seega
tvõi mälus teed kruusatada n. ö. peoga rtputooes,

Maid uus määrus kindlustab kcrraliku teesmn.
tise. Peamiselt weetakse teekruuS iväha tal
tvel. Kahjuks aga osutus möödunud lmnewae
sel tolwel reetee aeg sedawõrd lühikeseks, et
wäga rasike oli tormiliste majapidamiste tvsVu
de kõrwal weel sooritada liuvawedusid, milline
töö teha tuleb nüüd suwel. HadvemaS seisu,
korras teistest on Änari Kila. Awailvk kruusa
auk asub, kuigi Sülast mitte kaugel, aga pehmete
sooheinamaade taga, seega suwel läbtpääsematu

raskeile liiwakoormaile ja nii pole tvöimalufi
teekruusa kätte saada. Paljut» oStotoad wajali
fe kruusahulga kohaipealseit toluptdajailt. Jääb
tzcMnda, et wasta toalt poolt astutakse samunr
liitvaaugu tee kordaseadmiseks sel maaral, mis
tvõimäldalks kätte saada kruusa ta suwel.

ha saanud, annnd selle edasi arwamisil olles, et
on õige.

Surma l&bi lahkunud vallavolikogu ja valiakohtu liiget

3akob Murd'i

">«•>* Einmannl vallavalitsus la vallakohus.

. 11. mall «. a. surma läbi lahku
nud ühingu liiget

Ä serenoifeõ!
Teie soov on, et odava hinna eest saaksite võimalikult hea tOO* Peami
seks nõudeks koduriide juures on, et riie ei haiseks ega tolmu «odasse kinni ei
võtaks. Selleks on aga vajalik kangaste korralik pahastamine saastast ja ket
rusõlidest Värv et tohi pleekida ega määrida. Seda kõike võimaldab

JBroa Minilituse tetftonkoil MI»
välja viie-inimese artellidele

Jakob Mnrd'i

Teile oma kanaaegsete kogemuste ja katsetega

rlldtevtftnrflmftM* iIMMw

mälestab leinas

fI Mr Uh <asutatud 1901. a,).

MmMM

n.

Tftril, Vabriku uul. nr. R, tel. 87. Proovige, sest oma silm on kuningas
Vastuvõtu kohadt Paides, Hra A. Adelbeidt, Turuplats nr. 12.
Järva-Jaanis, Hra Edgar VeHmann. Peetris, Pr. A. Calpnse kauplus.
Aravetes, Hra Ed. Puurmanni kaupl. Annas, Hra A. Sagari kauplus.

•Daamid!
Paide nööritehas
vahetab ja valmistab köie- ja ohjainööri linadest
ia linade vastu. Ostab kõva kiuga
Utti il IM WM lill

Kohale on jõudnud suu
res valikus kevad - suve
hooaja

i xi tiiML

Kirjalikud pakkumised esitada teede osakonnale hiljemV* 17.
maiks sell aastal. Lähemaid töötingimusi saab teada Järva
Maavalitsuse teedeosakonnali
Tsingitud okostraoti
s o o vit ab
K. Johanson Paides

kübaraid

Vajatakse
ristajat.
Küsida Visustist, Mardi
toa talust.

Tähelepanu l Tähelepanu I
Hinnad S5O s. alat. Seal
Põllumehed
samas ka võetakse tellim.
- Türil, käidavas kohas
vastu vormimise ja vär Paide Kaubatarvitajate Ühisuses „Jvasrt on müügi
müüa
vimise töödele. Mary kõrgeväärtuslik
Alber, Turuplats nr. 13
ehituskrunt.
Rootsi suferfosfaat
(Simsoni majas) Paides.
Küsida: Türi, Viljandi t. 2.
Leerilastele hinnaalandus ja peale selle müügil ka
Lorenz.
Uued mustrid Soome ja Jnglise
Oene suferfosfaat
Eriti selleks ehitatud avarad
iapeete,
mis oma hinna poolest palju odavam.
ruumid
Juhatus.
kaltsu- ja sein&pappi» 1. sorti värnitsat, häid värs
MMi liial!
keid maalrivärve.
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadaval jalg-, käsipalli ning
tennlsplatsi nöörvõrke. Samas müüa
häid aasaheinu.

Suveriideid ja kevade-* moekaupu.
Müügil Jalgrattad ning kõiksugu parandusosad.
L. Rästas, Paides.

Sahku ~Heiligenbeil",
vedruäkkeid,

'

sahahõimu ja terasid
SOOVITAB

Köietamise kette,
looma kaelakette,

Kalkuni haudumis»

pfiitsekette, trenge

mune müüb

SOOVITAB

Tagametsa kalkunikas
vandus, Einmanni vald,
Aa vere - Mäetaguse küla.

R. Johanson, Piides.

Vajatakse tallu teenijat»

K. Johanson Poides.

Ristikheina, timuti
SEEMNEID

luii

Ja tipp-sibuiaid
SOOVITAB
K. Johanson Paides.

wEKSTRf\" Järvamaal,
Paides, Parkali uuJL 16
(Nahavabriku H. Kõva kõrval).
Tööstuses värvitakse, vanutatakse, kääritakse,
pressitakse ja dekateeritakse igasugust riiet Kaa
tud riiete uuesti värvimine. Palun sitmaa pidada
kõigil, kes oma riided lasevad värvida ja vanata
da, et ainult see tööstus, kes aurujõut töötab suu
dab kõigile neile nõuetele vastutulla, mida nõuab
kodumaa riie. Värvimiseks tarvitatakse paremaid
välismaa värve, mis ei pleegi ega värvi ei muuda.
Haa sisseseade tõttu ja et aurujõud hõlbustab töö
kiiret labikäiku, on tööstus alandanud töö hindu
odavuseni millega teised tööstused võistelda ei saa.
Märkus: Auruga värvides ei kaota riie oma vas
tupidavust ega lähe hapraks.
Vastuvõttekohad: suuremates alevites ja linnades.
Austusega omanik.

alevis Järvamaal.
Samas alevis ei ole teist päe
' 9d((nmeAcdf
vapiltnikku. Kirjad adresse e
rlda: Koeru, V. Tuisk* kaupl. Kõige soodsamalt ostate põllurammu ja kõik tar
visminevad kaubad omale
Pruugitud heas korras
meesterahva
Paide , llf
Mas
odavasti müüa. Türil, Viljan
di uuL 19 kr. 4. Küsida kella
2-5 peale lõunat
Soovin väikest

M i nlast.
Kaubelda kella 10—12 p.
laadapäeval Paides Sim
soni köievabriku hoovis.

kohe välja üfirida rahvari kkas

Ainuke auru- rildevärvknise tööstus

maja
renjid& või osta maal,
loomapidamise võimalu
sega. Renti võib ka töö
ga tasuda. Teatada slt.
«Väike maja".

Samuti ostab «Iva" teie käest kõrgema päevahin
naga otri, kaera, rakkeid, ristikheina seemet jne.
K-Ü. „IVA" juhatus

Uuendage
aegsasti
Jtait Tatilt'
tellimine,
et lehe saatmisel
15, mailt

liiri kilu
H Järva Teataja"
müügil J. Lõ nipsi
kaupluses.

likNW

Kalitsasse küla
>»JÄ*ya Teataja** müügil

SOOVITAB
K. Johanson Paides.

Oägeoal
»,3äroa Teataja4*
üksiknumbrid müügi*
Rud. Puhki kaupluses, i

seppa.
Kauplemine pühap. 14.
mail kell 2 p. 1. Kalitsas,
on kõtae kasulikum kuulutada. sepamajas.

„3õroa Teatajad

«.-G Müt ZaL^nas,

ei tuleks vahet „Järva Tea
taja(t oa põllumehe sõber.

Tellimisi võtavad vastu
kõik postiasutised.

pr. Olga Pojarkova kaupL
3fuufufage
»Järva Teatajas

