JARWA TEATAJA

MUnmeeste la atwdkknde häälekandja.
U«ub kalm korda nädalas:
taat teistvitew»». netjapSe
«at s« taupSewal.

Toimetes ja talitus: Paides, Turuplats ae. 13.
kõnetraat lvi Kõnetunnid kella lv—l l.

iifftftt nnmM Sind 5 senti.

fui neile tagasisaatmiseks markisid ei ole juure

Tellimise hind alandatud.

Tarwttamata jäänud käsikirjad hiwttatakse ära,
lisatud.

Vr. 56.

Wastutaw toimetaja Willem Wessart.
Wäljaandja „JSrwa Slrjastus ühisus".
Tellimise hind poStiaa:
1 aasta Ar 3 km» &. 1.70
X aastat Kr. 3.20 1 fat Kr. 0.60

üttiiltittt*tr tina:
üks milt«eeter lchel *ec**l: teWÜ 8 fRt,
tutt* t*m 8 fnt
». tUMMOH.

JSaide*, ieifipSewal 16. mail 1933. a.

Sakala pangale moratoorium.

JUutqa uksed suled taupäewal. Jiocaiootium 3 kuuks.

Vanga jubotusst tultwab uued meded.
Laupäpma hommikul teatas Sakala panga juhatus Wiljandist telegrammiga ma
jandusministrile, et pangal oy raskusi hoiusummade mäljamaksmifega ja palus määrata
pangale moratooriumi. Majandusminister A. Jürman otsustas anda pangale mo
ratooriumi laupäewaft, 13. maist kell 12 alates kolme kuu peale. Ühtlast
määras majandusminister Sakala pangale uue juhatuse. Juhatuse esimeheks määrati
Krediitpanga endise Tartu osakonna juhataja Fromhold Lauristin, juhatuse liik
«eteks Viljandi põllumeeste seltsi kanbandusosakonna juhataja M. Treuhold ja
adw. E. Konna. Vanasse Sakala panga stchawsse kuulusid Kaarel Baars ja
Johan Wihwelin.
Ka panga nõukogusse määras majandusminister uued liikmed. Nõukogu esimeheks
määrati Kaarel Baars ja nõukogu liikmeteks Viljandi linnapea August Mara
maa ning Eesti panga Viljandi osakonna juhataja August Wihwelin. Endisse
nõukogusse kuulusid koolidirektor M. W a r r i k ja ärimehed H .R i e t ning M. Sõima.
Sakala panga raskused on pärit juba umremaist aastaist. Viimasel ajal, kui
pank oli lad. Eduard Pohli äride kaudu saanud suuri kahjusid, hakkas rtchma usaldus
jumga waStu kahanema ja rahasid mõeti palju wälja. Eriti suureks läks rahade wälja
mõtmine wiimaStel päemadel. Laupäewa hommikulgi kogunes juba «arakult pikk
rida inimesi panga ukse taha raha kätte saama, kuid uksi ei awatud. Panga kassad olid
juba tühjad. Rahmale öeldi, et raha saab kell 12, kuid siis tuli moratoorium ja kelle
gile ei makstud enam hoiusumme wmja.
Armatawasti läheb nüüd Sakala pauk likvideerimisele.
Nagu mette seletatakse KrediitasutiSte inspektsioonist, ei tähenda Sakala panga
MsknSteSse sattumine mitte panganduse üldist nõrkust. Teised pangad töStamad kõi
giti rahuldunult.
Viljandist teatatakse meile selle kohta
täiendawalt:
Sakala pank oli koha peal tuntud
„Baarsi panga" nime all, sest enamus pan
ga aktsiatest (18 miljonit senti) oli keskeca.
kondlise riigikogu liikme K. Baarst kaes.
Panga juhatuses oli peale Baarst weel
Johan Wihwelin. Varemalt oli kolman
daks direktoriks Viljandi postontori ülem
Vink, kuid selle surma järele on direktori
Voht üle aasta wakantne. LauPäewasel Pea
koosolekul oIÄkS tulnud koht arwatawaSti
MimisÄle.
Nagu kuulda, on see pank Ma ammu
Pidanud kandma suuremaid kahjusid. Tal
oli terwe rida kliente, kes juba hulk aega
.Lagast raskustesse sattunud. See ei jätnud
muidugi oma mõju awaldamata panga sei
sukorrale.

Üks sarnastest klientidest oli Viljandi
sikuwabrikant Pohl. See ehitas Tallinnas

Valli uulitsale toreda maja, mis aga warsti
oksjoni alla läks. Sakala pank omandas
selle maja õige kõrge hinna eest oksjonilt.
Nagu Viljandis teatakse rääkida, on pank
ainult
selle majaostuga juba umbes 20 milj. senti
kahju saanud.
Et aga kogu Sakala Panga põhikapital
oli 26 milj. senti, siis neelas see kahjulik
majaost pea kõik põhikapitali ära.
Peale selle on pank kahju saanud ka
Viimasel ajal liikusid juiud ringi, et
Sakala pank liidetakse krediitpanga Wi!jandi osakonnaga. Neil päetvil wiibisidkt
Viljandis Krediitpanga ja Pikalaenu pan
ga esindajad, kes tutwunefid Sakala panga
seisukorraga.

Selle tutwunemise järeldusel
kuuldawaSti olla aga loobutud ühendamise

kaivatsustest.

Sakala paüga hoiusummade omanikud
on peaasjalikult Wiijandi ümbruskonna
põllupidajad. Nüüd, kui ühenduses K. Pätsi
walitsuse kukutamise järel puhkesid krooni
kukutamise jutud ja kuna Wiljandis oli
teada, et üks Sakala panga peategelastest on
äSe krsonikukntaja,
siis ruttasid ümbruskonna talunikud oma
vaha Pangast wälja wõtma. Kolmapäewal,
neljapäewal ja reedel wõis Sakala Pangas
näha rohkel arwul raha wäljawõtjaid, LauPäKval panga kassad ei suutnud enam tun
gile wastu Panna. Pank pöördus walitsuse
poole palwega - anda moratoorium. Pan
ga uksed suleti.
Sakala pank läheb muidugi edaspid
likvideerimisele.

kuna Pole lootust, et ta weel suudaks tege
nmft tulewikus jatkata. Kui sellest likwi
veerimisest PeakS hoiusummade omanikud
kahju saama, siiS langeb fee kahju muidugi
esijoones kohalikkude põllumeeste Peale.
.«.

Mõni aeg tagasi toodi ühes Tallinna
lcheS teade, et mitte wäga ammu tagasi
Peetud «Kuld LÄvi" võõrastemajas oma
waheline nõupidamine ära, kuidas K. Pätsi
walitfust kukutada, ühe osawõtjana sellest
nõupidamisest nimetati ka Baarsi.
maadega Sakala panga
Mvv«r Swpault kahjusid j m. s., M saab
selgeks,

«iks teatavatel ringidel nii tuline waln
oli K. Pätsi watttsnse kukutamisega.
«Uus majanduse poliitika" pidi weel wiima
sel silmapilgul pankrott-ettewõtted Päästma
kokkuvarisemisest. Naha seks oleks muidugi
pidanud andma riik.

Angktse laetoaöttt

maksma.

käiastai HaUUmat.
Meie wälisministeerium sai teate, et
Inglise 2. destroyerite flottllt 3. diwisjon
kawatseb 28. juunil külastada Tallinnat, kus
peatutakse kuni 3. juulini. Diwisjonis on
S laewa „Kenvpensent", „Viceroy" ja
„Benetia".
Jäeutalkaiidis algal Maasi
uuitmistamiHe.
Järvakandi klaasivabriku käimapanek on nüüd

lSpulikult otsustatud. Esialgse kama järgi pidi
läti algama juba eSmaspäemal, kuid üks saadetis
Hanottkime jõudis alles reedel kohale ja selle tõttu

Widis meidi klaasimanni remont. Manni kütmise
ga alustatakse tulema nädala keskel. Esialgu mõe
tukse tööle aiuult kütjad, selle järele, kui töö arene
uud, wöetakse juure gaasigeneraatort persauual,
hiljem SaasimuSp fulatajad ja umbes poolteise kuu

pärast, kui klauS juba sulatatud, wöetakse tööle
klaasi tõmbajad. Kogusummas saaks «aasimabri
kus tööd ISV meest.

SaÜitilisi kakku põekeid £oHdows.
.... •• "tertSL fS"!? ,palkl«q«d titfimuftö »tta MMMnft «Mc «iuda m
ÖSL amAwris HydepaegiS JoifWKstife «mefromalbttstl «wne» fafr*Sk fffiifn|rtl tamm.
nistche ja nende wasiaste «ahel.

Uaefs mmm - SfldüMi
Maikuu kohta saime kontingendi 10 bvaguni munade
peale.
Ttttmade (und, püsil.
Munade wäljawedu möödunud nädalal
ott 13 50 kasti. Käesoleval aastal on see
teine nädal, kus mune läks «Llistnrule.
Maikuu esimesel nädalal saadeti wälja 283
kästi Inglismaale. Seekord tuli aga juure
uusi turgusid. MärttmiSwSLrt on 2 ma
yrni wwwnwu \UUU IWN|
powakkiasse. Helweetfiasse läks «öödnund
nädala saadettstest 253 kasti ja Inglismaa
le 300 kasti.
Helweetfiasse saatmine on Juhuslik. Läks
korda ainult wanade heltweetfia kaubawõlga
de kattM faawutada ühekordset munade fis
seweo luba. Tshehhoslowakkiasse on meil
aga nüüdsest peale wõimattk korrapä
raselt mune saata,sestmaiknnpeale
on antud kontingent 10 wagnui ulatuses
(umbes 1,5 milj. muna). On lootusi, et ka
edaspidi Tshehhi Valitsus annab meile mu
nade fisseweoks kontingent?. Räägitud on
50 wagunist aasta kohta. Wastutasuks

Kuid esialgu ainult kaheks kuuks.
London. 12. mag. Maailma majandus» kokkuleppel. Nimetatud Valitsused on toeendu

konverentsi strrralduskomisjon Ma» täna koo»oleku, kuS teatawaie reservatsioonides» kiideti
heak» tolNwaherahu plaan.

Komisjon toõttis ühel häälel wastu järgmi
se «tsolutsiooni: Suur-Briiannia, Gaksam«m,
-Belgia. Äheudriitide, Prantsusmaa, Itaalia,
Jaapani ja Norra walitsusst', kes esindatnd kor.
rÄduSllomisjoniS, on weendunud selles,, et kon
toerenist õnnelikuks lõpulewiimrseks on oluliselt

tartviS, et igasuguseid abinõusid, mis praegu

ännawad tvmesuuna rahwuswahelisele kauban

dusele ja halwawad rahvusvahelist kaubavahe
tust, enam ei WveudatakS, kuni konivereutS
neod probleemid läbi arutab. Seepärast nime
tatud waSlitsnsed tunnistavad tungivalt tarvi
ilßUkS konverentsi alul maksma panna tolliwa

he-rahu. mille lnäärused töötatakse välja ühisel

mid otsekohese aWooni waj<ckufes. Seepärast
nemad ise teewad seda sa nõuntvad ka teistelt

walitfustelt, keS wStawad osa konwerenUst, et

nemad ei enne 12. juunit e«a konwerentsi kest
tvust ajal ei wSbalks tarwitusele minMugu.seid
uusi abinõusid, miS wüiksid suurendada vcrhwus
wahelise kaubaichuse takistusi. Asjaomased wa
litsuset» jälatvad endile seejuures aga õiguse ta
ganeda sellest kokkuleppest ükskõik missugusel
pärast 31. juulit 1938, teatades sellest kon

werendstle üks luu ette. Walrtsuste konwerent
sikS kokkutuleku üheks peapõhjuseks on soow kõr

muuade fisseweolubade eest tahamad tsheh
hid mõningaid soodustust OMA kaupade stS
pe»eoks Eestisse. Siudlakujulist nõudmist
nad selles aSjas pele efitauud. Und lood*
«ad, et Eestt paak esialg* ueude «ainut*irüitiMiig lajlawlf "! iiriiirttul fjairn
iMUiiiiHiynr awwiiiiai* xpniiip
«aSiasse <m «.4 (cie algatusel
ka korda lõks kontiajjMti saada.
Waremalt ei ole Eestist Tshehhoslomak
kiasse mune peaaegu sugugi «eetnd «AA
dunud aastal ainult IM kasti.
Mnaade hind noteeriti Tallinuas mõõ
daaudreedel sama kargelt tui eel
«isel nädalal ekSportmuuad 2V—
-24 senti kümme ja stseturumunad 15—18
senti kümme.
Saksa munatnrnl on olukord «eel
selguseta ja praegu ei ale näha häid «älja
weowõimalust Sayamaale.

AVSSHS«K SSvftS MVttStt.
Kilo N senti.
Lottfeottfe «» Tamai «U Mmck eedi>
Wõi hind näitas wälisturgudol järjekindlat tou
su. Eriti Satsa turul «Ii nõudmine Eesti wõi jä fcf? • 88 senti W» Min la )di «H eM*
rele suur. Selle tõttu noteeriti laupüewal Talli»-

uas wõi hmd K.—l 2. mai»» M sendile kilo.
Eelmisel nädalal oli noteering 73 senti. Seega
tõusnud hind 16 sendi wõrea.

Räbala wAjawedn oli 8866 liiani eelmise na
dala 3666 tüm»i wastu.

«cfU

Üdiselt gaistad »Si hind Par««e»at. Sui kann

aga sa on ensii» ette äelldth sch Khe» hlnnn
tfafap piiratakse »St lanMft. Sallllasih tu«
leb meie »8i «heS «rgete t»«iwl«de»» kittte m
Teati ktts.

ivaldada rahtvuAvahelise kaubanduse takistusi.

Seepärast ittailnimetatud wcrlitsused paluwad

tungiwalt ka kõiki teisi Valitsusi, kes on konwe.
ventsil esindatud, et nemad talitaksid samas tvai
muS sama eesmärgi saawutamtfeks.

Saksamaa Genfis isoleeritud.
Peab wülisel suewel ilmutama jareleandlust desarmee
rimise küsimuses.

Pankrotis milionär.
Genf, 12. matt. DeSarmeerimise kouwe õigustuse relvade asjus. Lahkuminekud
Maailmas juhtub nn mSndagi: ru- rents
»» nüüd jõudnud oma kriitilisemasse jär ka Saksa psolsõjawäeliste organisatsioonide
Zneenlasest insener Fischman päris oma ku. Praegune seisukord ou teMuud peamiselt wäärtufe hindamisel. Komisjon otsustas, et
onult 40 miljonit dollarit ja kuulutati sa Saksa delegatsiooni suhtumisest Briti desarmee Saksa rahvussotsialistlikud rünnakrühmad, te
rtmiSplaani teisele osale, mi» sisaldab kakS raSkitverlased ja teised sarnased organisatsioonid
mal ajal Pariisis pankrotti!
tähtsat Punkti: 1) Euroopa sojawägede arwtlliue
tuleb lugeda sõjajõududes. Sellega Saksa sõja
Tal oli seal wäi?e wabrik. Äriasjad tugewuS, 2) sõjawarustuS. Saksamaa alguses jõud oleksid palju suuremad kui seda lubab Briti
olid korras ja insener oli oma eluga vahul. et tahtnud oma elukutselist söjawäge, mida kut plaan. Lõplik otsuS ses aSjaS on veel tege
ViiS saabus minewa aasta nowembrikuus sutakse retchSwehrikS, muuta lühikese teenistus mata, kest arutused kestavad alles.
ajaga miilitsaks. Sakslased seletasid, et retchs
teade rikka onu surmast.
Genf, 12. mail. Wiie suurriigi esindaajd
wehr on neile waStu nende endi tahtmist peale
Enne ämsSitu Ameerikasse reisis mse sunnitud. Saksamaa olewat näinud Palju wae mõtsid va«t« Heudersoni kompromlsSvormeli,
15. mail esitatakse deSarmeerimise konve
ner Rooma. Seat tabas teda õnnetus: tal ma reichswehri korraldamiseks ja seepärast tema mi»
rentst peakomisjonile. Arutused peakomisjonis
enam
ei
tahtwat
oma
mitmeaastase
tõõ
wiljast
warastati rahakott kõigi pärandust tõenda
«sittavad siis maailmale, millised ou Saksamaa
Hiljem sakslased olid nõus ses pmUtts
jate dokumentidega. Nüüd Pidi ta läkita loobuda.
järele andma, kui Saksamaa saab täieliku ühe- nõudmised.
ma Ameerika wõimudele telegrammi jä pa
luma uut teadaannet päranduse kohta. Sa
mal ajal ta ottewõbe Pariisis sattus ms
Wiljapuude nägematu
kustesse, tellimisi ei tulnud enam ja WÄa
usaldajad nõudsid avwete wsmnist. Kui W
sener jõudis Pariisi tagasi, osutus, et ta oli
waenlane.
juba kuulutatud pankrotti.
Alles kui pool aastat hiljem ta sai kätte
Lehekirbu laasttsmistöö Wiliattbimaal.
oma waranduse, maksis ta kõik wõlad ja
Ditis Ameerikasse, kus asub juhtima onu
AlateS 1926. aaÄast esineb Wiljandimaa ainult nooremad puud asunikkude lagedama
Waõrikuid Brooklynis.
wiljapuu aedades eriline kahjur, n.n. õu tes kohtades asuwates aedades. Praegu,
Tulekahju Karstes.
napuu letzekirp (Psylla matt), kes armutult mil kahjur mõne päewa wcmune, on ta palja
Roll päowll süttis põlema Wõrumaail Kooraste
«allas, KarSte asunduses Kalda talus ait ja elu häwitab puude noored pungad. Nagu Wil silmaga waewalt nächtaw'. kui aga pungi
««sa. Seintsbt leiti jälgi, mis üõendawad, et jandimaa aianduse instruktor KiwisildM waadelda luubiga, ofutuwad need üleni
Hooned on üle pritsitud petrooleumiga. Hooned kuuldub, esmeb see rööwik ennenägematult Laotuks pruunikate ja rohekate täitaoliste
«lesid maani maha. Omaniku kahju umbes massiliselt tänawu kõigis wanemateS wilja putukatega. Kui nende ttjMu kohe et wõeta
DOV trooni- Hooned olid kinnitatud Kqs. „EEKSpuu aedades sile maakonna, puutumata on battvitusele wlaStawaid abinAuiid, häwitcüvab
Najas" SOO tr. eest.

VeelouWnd 57 seati fito.
Waljamaksuhind langes 1 sent kilolt.
Peekomhindade noteerimisel laupäewal; kauem kanda. .
määrati 1. sordi peekoni wäljamaksuhinnaks> Riiklikku juucematsu peekonile praegu ei
57 senti kilo, eelmise nädala 58 sendi wastu. ole, sest Londoni noteering on 74 shilli-ngit
Langus seega 1 sent kilolt, mis tingitud i tsentnec. JnuvemakS algab meil alles siis,
sellest, et möödunud nädala hind oli liigal kui Londoni hind langeb alla 72 shillingi
[ tsentneritt. Riiklik juuremaks lõppes meil
kõrgelt Kuna nüüd walisturul
hind ei tõusnud, Ivaid jäi endiseks, siis eic maikuu esimesel nädalal hinnatõusu tSttu
suutnud tapamajad seda kõrget noteeringut; Inglismaal.
kost ma InM wdtilc. gMtowifr kahast
nad noored pungad täiesti.
w Ute* («MsWe» ««**
Nagu aianduse instruktor seletab, ei tohi
bti Sril Kttib, Ui hiaMt MM kahja
praegu enam milgi tingimusel teha katset
SS.OW
(toasib. HcM aH tab wtfla
roöwikuid häwitada karbolineumiga, sest
MavMMWd
39.9*0 (Mani «st.
sellega kõrwetataks ühtlasi pungad. Lehe
kirpu tuleb kahjutuks teha petrooleumi emul Uahatrefl jiitfifc (tiwiMMtoMctaHuk kahUe
siooniga, milles walmistatagu järgmine »«M {hihMMM.
segu: 8 naela petrooleumi ja 2 naela rohe
lift seepi kloppida tublisti segi poole pangi
Valgab Ameerkias
osa keewa weega, siis sellele lisada juurde
töusewad.
IH pange külma wett ning sellega pritsida.
Segu walmistamifeks wõetagu ainult peh
Dallaei langemise tagajärjed haMaw»d 9mtt
met wett.
tita üheudrMide» iwM iuwäwm. O» nimelt
Pritsimine wõetagu ette kohe, kuna hil tõusma hakanud palkade tase. Suur aew Me
jem, kui pungad juba äva on söödud, sellest tvõtieid 2» osariigis va tõstnud mm m# elutee
ft tõöõliSte tasusid. Kordi autowabrtkus
waewalt tveel tulu on.
Detroitis suurendati tõeliste palku 5 Protsendi
wõrra, kuua rida PuuwiSaketruse ümbrikuid -n
tõstnud palku 10 protseudi ulatuseS. A-Msum
mas on palkade lörgeudamisest puudutatud se
LUgwallas hukkus wles
uini 50.000 töölist. See artv suureneb alatasa»
Palode kirgeudamiue rahakursi languse jii.
Ao weflweski.
reldusena rõbmib «tsekahe kursil»»guseft loodetama kasu. Elumaksunmo
Ööl wastu laupäema leia y2l ajal M rahas waljendatult tõuseb samal mttiirA kui
tis põlema Liigwaklas Rakke alewiku lähe langeb rahakurss. Seega et suurene kaupome
duses Ao mesiweski ja põles maani maha. wõistluswõime maailmaturul e«« pur«m
Tuli on alguse saanud süütamisest. Põle. turg. Kergendust saawad ainult walguilud.
ma on süüdatud weski mures aimu kuur,

2.
AWM MÄkIW
rahwayüületmnifele

Cesti mobotiigi pSWaduse muntmifefs
10., 11. jn 12. Junnil 1933.
suure wSimukiUlusega wa
bariigi Prefideut,
kelle seisukorda kindlustab ja kõlblist
mõjuvõimu tõstab tema «alimine otse
raPva poolt ö aastaks.
Wabariigi presidendi «Sim
konda käib eraldi Vabariigi valitsuse,
ametisse kutsumine ja ametist vabastamine,
niisama ka riigiametnikkude, kohtunikkude
ja kaitseväelaste nimetamine, niipalju kui
see ei ole korraldatud teisiti seadustes. See
annab presidendile otsustama mõju kogu
malitsuSwõimu teostamise kohta.
Weel kaugeulatuslikum on aga presiden
di õigus laiali saata riigikogu,
määrates uued «alimised hiljemalt kolme
Meie riigietu seuiue areng
kuu jooksul. Sellega antakse rahwale wõi
ei ole möödunud kergetes oludes, kuid ome mälus kindlal kujul awaldada Valimistel
ti ilmse edukusega. Ise meie armastame oma tahet riigielu tähtsate küsimuste lähen
kõike sagedasti ülearuK, alahinnates oma damise suuna suhtes, tthtwsi siiweudatakse
seega riigikogu rühmade ja po
rahwuSliku töö tulemust. Võõrad aga on
liitiliste parteide vastutust
kordumatt andnud awaliku tunnustuse, et
rahva
ees, keS uutel valimistel mõis
Eesti on höstt korraldatud demokraatlik
taks
kohut
nende tegemuse järele mastawa
riik.
Riigi loomise sa korraldamise ajaloolik teS küsimustes.
Riisuma on põhjapaneva tähtschega
ülesanne on teostatud nii Whikese ajakeS
presidendi
dekreedi-Sigus, millega tema
tel, et juba estmeStel aastatel mõidi asuda
võib muuta maismaid seadusi, peale
iseseiSma rahwamajanduse ja
põhiseaduse, wabariigi presidendi malimise,
rahmusliku kultuuri arendami
sele. Seejuures tuli tegutseda harukordsetes mastutusele-mõtmise, riigikogu malimise
oludes, kus isegi manad riigirahmad pidid korra jne. ja maksma panna uusi sea
kokku mõtma kõik jõu, et Üle saada ajaras dufi kuni nende äramuutmiseni riigikogu,
kustest. Seda enam wõib meie rahmas ra poolt. Presidendil on Võimalus kahanda
da rahvaesinduse tegewust riigielu nõuetele,
hul olla oma riikliku elu saamutistega.
kuulutades mälja seadusi wõi andes
Kui aga sümeneS üldine majandus
lik surutis, tekkis pinewus poliitiliS neid kaalumiseks ja muutmiseks riigikogule
tes meeleoludes ja teramus riigielu armas tagasi. Seejuures on suure tähtsusega, et
tamisel. Rahwa hulgas oodati riigimõi wabariigi ««kitsuselt väljatöötatavad sea
mult kiiret tegutsemist raskuste mõitmi duseelnõud esitatakse riigikogule wabariigi
seks. Meie riikliku mõhnu tegewus parla presidendi nõusolekul, kellele seega on an
mendi ja poliitiliste parteide mõju all ei tud õigus ja Võimalus awaldada vajadust
saanud aga olla küllalt kiire ega kindel põ mööda mõju seaduste sisu kohta. Samuti
wõib president tarvidust mööda katkestada
lewate nõuete rutulikuks rahuldamiseks.
Rii leidis laialistes rahwahulkadeS riigikogu istangjärke rahuliku töö huvides.
Wabariigi presidendi Võimkonda kuu
pinda nõudmine meie riiklike aluste uuen
damisele. Peeti «ajalikuks tugemamat jõu lub üldse kogu fise- ja välispoliitika juhti
mine, riigi Välise puutumatuse, sisemise
koondust raskustest ülesaami
seks. Nõuti riigijuhtimise pidewuse tõst julgeoleku ja seaduste täitmise ning wa
mist walitsuswõimu iseseiSwaks muutmise litsusasUtuste tegewuse seaduslikkuse üle
läbi rahwaefindusest. Ei peetud enam Si valvamine, riigi esindus, armuandmine.
geks. et rahmaefinduse rühmitustel olekfld Tema sõlmib Välislepinguid, kuulutab sõ
piiramatud mõimalused meie riigi juhti da ja teeb rahu riigikogu heakskiitmisel.
misel, maid taheti tasakaalustada Wabariigi president on. kaitsejõudude kõr
Uisust' **'* " la maEt maStu tulla üldisele meeleolule, on kohustavaid määrusi.
Et aga ära hoida sarnase suure wõimu
riigikogu kõikide ringkondade maStamaid
soome armesse mõttes wälja töötanud ja külluse ärakasutamist omavoli vaimus ja
isiklMu heaksarvamist mõõda, töötab presi
rahmahöiiletamisele pannud
dent koos Vabariigi valitsuse
, Eesti Kmbariiai Põhiseaduse
ga, kellel peab olema rahvaesindu
muutmise celuSu.
se usaldus. Wabariigi presidendi ak
Riigikogu eelnõu toob meie riigikorda tid, nagu dekreedid, määrused, otsused,
välja arvatud wabariigi valitsuse ametis
põhjalikud muudatused.
Tasakaalustatakse kõigepealt riigiwõi sekutsumine ja ametist vabastamine,
mudewahekord:tehakse walitsuswõim wajavad vastava ministri ehk peaministri
isesei S w a k S seadusandluse kõrmak. ka a s-a l l k i r j a, millega nemad võta
vad endale vastutuse nende aktiWalitsuSwõimu kõrgemaks kandjaks saab

Eesti ifeseiswa riikluse
«uted
määrati «Maks vabadusvõitluse «aimus.
Maha raputades oma õlgadelt «Sõra või
«« isevalitsusliku smwe ja kaitstes oma
riiklikku iseseisvust julges Võitluses mit
mekordse Aivõimu vastu üchtiS Eesti rah
«aS edaspidi oma saatust ise juhtida tõsise
rahwawabaduse alustel. Eesti vabariMk
kord rajati 'rahma«alitsuse põhi»
mõttele, liigitu pidi juhtima rah»a
esindus. Riigikogu ei pidanud mitte ai
uult teostama seadusandlikku võimu, maid
temale W ka õigus otsustavalt määrata
valitsusvõimu tegewust.

de seaduslikkuse eest.- Tähtis
on ka, et Vabariigi president «aStutab põ
hiseaduse süülise rMumise eest.
Teisest Mjest ku«M rah«aefind«sele
õigus walwata Valitsusasutuste tegewuse
seadnslittuse üle.
Rii on põhiseaduse järele kindlustatud
walitsuswõimu tegutsemine seaduslikkuse
piirides.
Seda aitab kindlustada ka põhiseaduse
nõue, et riigi kulude ja tulude
eelarwe peab kinnitatama riigikogu
poolt: ilma rahwa tahtmiseta ei saa ma
litsuswõim koormata) rahwast maksudega
ega kulutada omapead rahwa raha»
Nende korraldustega loob riigikogu
poolt rahvahääletamisele esitatud põhisea
dus kindla ja tugema walitsus
wõimu, ei Võimalda aga selle ühekülgset
kasutamist ainsa isiku poolt.
Riiaikqau
Liikmete arwu suhtes oli lähkarwamisi: ühed

pooldasid IGO-Kifmellft koosseifti, teised
soovisid seda arvu Vähendada. Rijgikogu
enamus otsustas [HS?i jääda 100 liikme
{uneta
Et sealjuures tõsta rahwaefindajate
ifiMkku wastutustunnet ja sttwendada nea
de sidet Valijaskonnaga, näeb u«S põhises
dus ette isikute matim ise, sealjuu
res aga mitte loobudes proportsio
n a a l s e Valimise põhimõttest.
Uuendatud riigikogu Võimkonda kuulub
Uhes kontrolliga Valitsemise seaduslikkuse
üle täiel määral seadusandlik tõõ.
Nende põhimõtete uuendamisega tasa
kaaluStab
uus Põhiseadus
riigivõime: kindlustab nende rahulikku ja
kooskõlalist tegemast, sümendab aga ka tõ
ist rahmamalitsust. Eest uuendatud põhi
eadus annab rahva kätte üldise süüna näi
amise riigi Valitsemisel ja Võimaldab üht
lasi kõigi jõudude kokkumõtmist otsustavatel
ilmapittudel.
Seega rahuldab uus põhiseadus kõiki
õigustatud parandusnõudeid, aga ilma
kaldumata ühekülgsusse Või liialdusse,
mis ähmardaks rahvavalitsuslikku korda.
Siin ei ole tegemist mingi ühekülgse era
kondliku kawatsusega. Riigikogu algatas
põhiseaduse muutmiseks tähendab Eesti
rahvariikluse edasiarendust rahvuslikus
maimus.
Selles teadmises kutsuvad allakirjuta
jad üles kõiki kaaskodanikke hääletama

Uueks kandidaadiks
JC. tut&und?
Keskerakond ja asunikkude koondus teewad
walttfuft.
llriisitajad warjawad endiselt oma sihte.
Reedel peale lõunat kutsus riigikogu esimees keskerakonna rühma kokku, et selgu»
sele jõuda, kas keskerakond wõtab oma Peale kriisi lahendamise, mille ta ise wälja kut
sunud. Rühm jõudis otsusele, et tema siiski kriisi lahendamist oma peale ei wõtä.
Laupäeval kell *AI kutsus riigikogu esimees J. Tõnisson oma juure põll.-as. rii.
gikogu rühmast A. Tupitfa Põllumeeste kogudest ja O. Köster! asunikkude koondusest.
Riigikogu esimees kirjeldas neile olukorda ja lisas sellele juure, et tema arvates
pidawat valitsuse tegema ikkagi põllumehed. Sellepärast nimetatagu temale isik, kel on
põll.-as. rühma enamuse usaldus.
Selle peale teatas A. Tupits põllumeeste kogude nimel, vt kindral Soots on juba
mitu korda riigikogu esimehele põll. kogude seisukoha teatamaks teinud ja et temal,.
Tupitsil ei ole sellele midagi enam juure lisada. (Seisukoht, mis kindr. Soots J. Tõnis
sonile teatas on nimelt järgmine: keskerakond, kui kriisi tegija peab selle ka lahenda
ma. Kui aga keskerakond seda tcha ei soowi siis mingu riigikogu laiali seni kui rahwa
hääletus läbi, kuna praegune walitsus ametisse edasi jääks. Kui aga see ei ole wastu
wöetam siis tuleks riigikogu esimeheks walida teine isik, kes osamam oleks kriisi lähen
damisel kui seda on praegune esimees. („K." t.).
Edast seletO Tmuts. et põll. kogude esitaja K. Päts on mitu päewa katsunud
, ja koonduse seismvhti, kuid pole sealt poolt mingit vastust saaWuomilltne peaks uus Majanduspoliitika olema. Venepärast on pmrnmeesrr rogiwe
esitajal täiesti wõimatu walitsust moodustada.
Õn loomulik, et keskerakond ise lahendaks kriisi, mis ta wälja kutsunud.
Asunikkude koonduse esitaja 0. Köster leidis, et J. Tõnisson on kõigiti õieti tali
tanud, kui ta põllumeeste poole on pööranud. O. Köster ütles, et põll.-as. rühmal
olla tegelasi, kes Võitvad kujundada oma ümber enamuse. Niisugused tegelched olla K.
- Einbund, kes olla walitud põll. kogude juhatusse ja kel olewat ka asun. koonduse usal
dus. Kõne alla Võitvat tulla ka prof. Uluotsa kandidatuur.
Selle peale tähendas A. Tupits, et need seletused wõiwad olla ainult O. Kõsteri
isiklikud awaldused.
Põll.-kogud on omad seisukohad juba kindr. Sootsi kaudu mitu korda teatamaks
teinud ja jääwad ka nende seisukohtade juure.
O. Köster soowitas selle peale J. Tõnissonil pööratd K. Einbundi poole ettepane
kuga, mida ka J. Tõnisson samal õhtul teha lubas.
jantidega ülekülwatud uuri. mis töös
tnrilt mõni nädal tagasi oli tvarasta
tud. Tööstur lasi mehe kinni
SAATUS.
ning uurimüüja näpunäidete kohaselt
Oige wmumilNW juhus pMvi lõpu leiti kätte niihästi tvargad kiti ka te!-

fctfritef fuxi inölve aja pärast lnHse were
kaoöuse Kagajärjcil.

Juhuse ohvrid

HÄMMASTAMAPANEVAID LUGUSID, MILLES PEAOSA MÄNGIS JUHUS.

lpWM, pch>. - nchAGstie MduijÄööMe

ketöle maaÄmakuMsa WMGwnna Isa

sed warastatud wäärtasjad.

Peab tõepoolest tunnistama, ei on

Sonnbach Flj tegMyuses benstiniMmas.
Owne-tu.se põhjus?
dora Duncani elus. Ta iÄus alttos .otse haruldane juhus, kui suurlinnas
fftMwwtt O« ehttatech selle mõiste Sm Kui aga montöör weel teist korba mna
Teine mees Äi sa-mnti P-imreZ Kui te ning M hettuud ümber kaela pika, leh tvarastatud eset pakutakse müüa just
sellele, kellelt ta tvarastatud!
ber, et DWata maha t* kummalisuse tWk nime hüüdis sa keegi selle peale ei rea
ma käest kinni haarati, fiis oletus ta wiwa, siidsalli. Kui auto lnluma hak
ning PayoStata k> juhuse jaoks marja geevinud, Mus Sonnbach autost wälja. | täiesti põhjendatuA, et keegi a-biwalmis kas. MM salli üls ots Mõ tagumiise
SALAVIINA JAHIL»
tub eeegöpärasuft. Kas on Adse ole Ta piiris järele, kus telefon asub, kuigi möödamineja -whab teda talutada üle Wtta MxvMite wahebe ja mäSsis enese
mas iuhuktd? Matemaatik eitab seda, ta ei uskunud, et temaga rääkida soo tänawa. Kaks pimedat, kellest kumbki ratta ümber. Sall tõmbus ümber
Lõbus lugu juhtus ühendriikides mõ
Sest ta ei maatle ka vige iumVlSumaid wÄalse. Kuäd kuna -teine Sonnbach uskus, ej teine tahab teda juhtida, Zan taMsiljanna kõri HM» nagu silmus ja ni aeg tagasi, siis. kui tveel maksis kee
nHtawasti polnud kohal, teöttis ta lõ g-csid nii juhuse ohwrKs.
Hilinif MMh mmmtte. maid kui
takistas naise. KöiL see Mddis tänamkl luseadus ning USA oli wähemalt

MS m

bust» Mus kuuZdewru ka-hwMt. Wae

wwi M, iriit esilekeekimiie saaedust

lväft M ta oma nime nünet-attud, kui ta

SAATUSLIK VOESTIXETT.

päise päetva Tookord wttd buul .ametlikult „kuitv". Nelv-Verseh osarii
danMi hääled, mis ei uskunud „loõmu- gis sai politseikomissar nimeta kirja,

magemaae mere MNMI aimeeeuaa roe ImeWstft jahmatas. HäA teise?Wku juhust", waid. pivüdsid WlioomuW milles juhiti komissari tähelepanu asja
«Solttkuse teooriale mattawalt. Wdib ju pool traadi otsas hakkas täieWu endast- ° ähi? jutti juhtus Saksamaal' järgmine ?e jiõlvde teha tvaAutawaks Fsadora olule, et kellegi Jim Gollingi sarmis
ela. et matemaatika ei tuuue' suhuseib. MõiStetawusega ja igasuguse selgituseta ; lugu: Mu-rdwams Äit tunginud ühte Du-ttcMi eku wipe-wfis ning surma tegutsewat salajane wiinawabrik. Mui
Kuid «SuS ea neid siiski olemas uiua kõmloma asjadest, mis alles tunni aga . suurde lihunikuäriSse. Äriomänr? wii traagiÄs.
dugi otsiti farm politsei poolt hoolsasti
Skski matemaatiliue mormol ei suuda eest Md olnud kõne all nõupidamisell bis weel körwalr-numis ning kuulis kaht
läbi,
kuid tagajärjetult: ei leitud mi
Somibachi Mkadwetdis. Kui Sonubach l last.kobinat. Ta otsts ruumid läbi, kuid
~800VITL 081'A UURI?"
ueitt mõtta ueade kummalisust.
dagi,
mis oleks lubanud oletada wii
oli toibumld ilmestusest, paris ta oma ' oli parajasti öö ei leidimd mida
ühes Prantsuse linnas murti sisse nawabriku olemasolu. Ka hilisemad lä
Juhuse tujud ei pcnugi sugugi alati jutnpmÄmritt, kuidas kõigi pühade nime?
• gi. Näht-awast-i oli tear-as õigel ajal rikka töösturi korterisse. Ehteasjade, biotsimised, mida toimetati isegi sarmi
ilmueda eriti tiihelrpauumiiSrseteS, era soe oSbas teda leida li-nnaäärsest beusti
osanud „teha sääred". Kuid järgmisel hõbeda, waipade ja muude asjade hul ümbruskonnas, ei annud mingeid ia
kordsetes sSudmusteS ja tulemustes. Aa nijaamast, mille olemasolust tal endalgi
hommikul nägi lihunik worsMaimbrisse gas tondi ära ka töösturi kuldtaSkukeL. gajärgi.
dige Igapilemastesse aladesse miiö ead seni pÄ-e olnud wähe-ma-M armu. Nüüd
1 a-st-udes jubedat, kuid fiiM groteM mis rikkalikult oli tikitud briljantidega
Mõne aja pärast sai komissar uue
seletamatul kombel segada juhus. Teda oli tenestami.se kord telefonevviija käes.
ning mida tööstur tätvaliselt hoidis öö
pildi:
waras
rippus
Poonuna
loorstlinimeta
kirja, sisu järele otsustades
tõendab kas mõi aihSrgnew lugu, mis
Ta kuulis >ts Do«MH' ek.

-Wti kiUes. Ta nahtMoasti Äi püüdnud seti oma riietusioaS. Silmapilk tea üheV hästi informeeritud isikult. Sel
tati murdwargusest politseile. Sealt les öeldi jälle selgel sõnal: Jim Gol
poolt asuti muidugi kohe asja juurdle ling põletab salawiiMr:
KUMMALINE. VÄLE
ma
ja lubati teha kõik, et toarastatud
'
sülle.
rabeledes
massis
ta
ÜÖENDUŠ:
Järgnes uuS läbiotsimine, mille
ge sawnaduS ning et juhus Äi lihtsalt' pimedas ühe laes rippuma teorstike ti nii esemed saaksid tagasi ta õigele omani
jooksul oli ebameeldstv tpahejuhtumine..
WabriSaut Sonnbach alustas oma tvaid teate telefoniühendus!
õnetult omale ümber kaela, et ta enne kule. Kuid nagu see juhtub nii sageli:
Wäbalt ringijooksew pull leidis üheS
autol pikemat veist Berliinist Leipzigi
möödusid nädalad, ning politseil pol
lämbus kui suutis enese teabaÄtada.
politseinikus midagi ebameelditvat ja
SURM
TÄNAVAL'.
Ta andis oma audojstchile käsu weel enne
nud ikka tveel kõige toähematki jälge
juhtus hiljuti Berliinis.

wiibigi oma umbrilw>büvoös. Nägu ft?- ° nMja pääseda õhuakna kaudu, sest mvi
gus, M bkn.sii-NiiFaa.ma ja Somckachi bst ' Äu ta Mks jooksnud ä riomanikule otse
voo telefoni mmOrite teahel miugj kau

wõktis hoogu, et puurida sartved polik
Worstid tapsid.tearga!
Londonis seisis üks pime mees kõnni
toarastest, toeel tvähem saagist.
seiniku kõhtu. See muidugi ei jäänud
jaamas wavusluda bensiini ja Riga. tee «ovveit. Ta tahtis minna Me täuaKord ilusal õhtul toäljus tööstur
LAMMAS
MÕRTSUKAKS.
Autojuht peawski masina ühe bensiini Ml. Ta! polnud kaaqas koera, kes teda
oma majast, et teha toäilest jalutus ootama, waid litsus täiest jõust kõige
lähema farmiaia poole. Kuid peagi ta
jaama eeS, mis asus ' niisngustck täna oloks juhtkäed, sa käe ümber oli waid > AmeevÄas juhtus haruldane lugu käiku. Oli juba kaunis hilja, kui oo
märkas, et ei jõua õigel ajal aiani,
side,
miS
>ka
Pimeduse
peasse
tähelepanu
tamatult
teda
kõnetas
keegi
mees
ning
wal, mille nimegi Sonnbaeh kunagi
> «lammas tappis farmeri. Farmer oli
surmahirmus tegi meeleheitliku hüppe
juhtiä.
Pi'Me
ei
julgenud
Ust
astuda
weei elus polnud kuulnud. Autojuht
i parajasti ametis lamba niiitMlHega. M küsis, kas ta ei soowi mitte osta uuri, ning sööstis ülepeakaela teel seistvasse
linna piiridest lahkumist mõnes bensiini

oli pavajaÄti ametis bensiini tanki täil Ae Sänawa. irKnmine ta eeS oli liiga» kckoha lähedal lendas sääst Villa M tal öletoat üks suurepärane riistapuu
elaw. Sellepärast haaras ta ilma pike- Vabanenud õrnale nahale ja torkas oma parajasti müüa. Hämmastanud töös heinakuhja. Tubli politseinik sai selle
VältjuS montöör sa hüüdis: „Härm ma jututa kinni kche mehe läewarrest,, nöola wvrejanullifvlit sisse. Lammas Pi tur toaatas mehele otsa ja küsis: «öel eest 1000 dollarit autasu. Sest ta
awaStas heinakuhja all salajase luugi,
Sonnbach palutakse telefoni juurde." kes, nagu äi tundis, seisis fidchvmas tai das kääre waA teMtahakS ning Vihaga ge, kuidas te õieti teate, et. mul just
mille
taga leiti - trepp maa-alusesse
Wabriünch. kes - paochaSti». soris» oma kõmul TÄnawamüvaS ei «ahvtatud
- kääridele,.'. hoopi ff uuri/ tvajaon?" —, : «Noh. seda
! wabrikusse/ kus ei aetudkr prostat wn-äri'Pabereis,' - oma' nime. ühM sAna, ning mõlemad aätustd sõidu* Hoop' tadaS:' tervwad; käärib aga. tintgk kui te uuri oSta katoatsete", toastas
wulves,. Kuid- siis yMes ta, vt nähta-' teede. « Sekund Wem" Dti» Ulõlvmisti> sid nteljvle* kätte •ja WDHd läbUtSmi-, toõõras.. .«mulon teile suurepärane * na/ tvälnnstati peeniikst kMöri.
»Mi-stchuSil'ikuA "keegi' mees «imega- Ae- «Oebuh«OmSM
feentU ää«pä»ast. nmg^ juckkmnna-"' Nin». tõi» nöhtätvale brilmistga, kui kõrVallotswast garaalshist

10., 11. ja 1». juunil IWS rahwahüületu
sele pandud
Wastu tulles rahwahulkade nõudel<r»r
gi walitsemiskulufid «ühendada, maarad
uus põhiseadus riigikogu liikmetele taju
ainult iStangjürkude kestel.
Seega «ühendatakse riigikogu kulutust ligi
poole wõrra, hoitakse aga tüiel määral al
les rahwaefinduse tõõwõime.
põhiseaduse muutmise sea
duse poolt.
,t [ieM parandada meie riigiwdi». l»r<
rolbnft ja kindlnstada Eesti «adauigil,
paremat tulewiNu rahnlitn arenemise te«.
dett

Aprilliwul 19ZZ.
K. P Sts, riigiwanem.
J. TSnissan. riigikogn epmees.
«letsander. Eesti ki
riku metropoliit.
K. Einbund, end. riigiwanem.
Linda E ind und, Eesti naisliidu
abijuhataja ja maanaiste keskseltst juhatuse
J a a k s o «, Eesti Panga prefident.
A. Jürman, majandusminister.
T. Kaldus, rahwuslikn keskerakonna
riigikogu rühma esimees.
A. K e r e m, end. minister.
K. Konik, prosessor.
H. Koppel, prosessor.
J. Kõpp, rektor.
O. Köster, end. minister.
E. Laam a n, „Wava peatsi
metaja.
G. E. Luiga, „Püewakehe" peatoi
metaja.
K. Luik, Tartu linnapea.
J. Lut s, Rarwa linnapea.
O. Mänd, toimetaja.
H. Oiderman, „Kaja" peatoime
taja.
K. Parts, riigikohtu efimeeS.
A. Peet, põhiseaduse muutmise ette
valmistamise erapooletu komitee juhatuse
esimees.

R. P e n n o, põllumeeste kogude ja põl
lumeeste, asunikkude ning wüikemaapida
jäte koonduse riigikogu rühma estmees.
J. Pitka, reserw-kontradmiral.
J. Puhk, kaubandus-töõstuskoja ju
hatuse esimees.

Johanna Püts, Eesti naisliidu
abijuhataja.
Marie Reisik, Eesti naisliidu ju
hataja.
K. Saral, professor, Tartu Eesti
põllumeeste seltsi esimees.
J. Soots, kindral, põllumeeste ko
gude ja põllumeeste, asunikkude ning «üi
kemaapidajate koonduse riigikogu rühma
esimees.

J. Teema n t, end. riigwkmem.
A. Tõnisson, kindrokomfor, kott
femintSter.
A. Uesfon, Tallinna linnapea*
J. Uluo t s, professor.

Kui riigikogu esimees palus K. Pätsi
katset teha walitsuse moodustamiseks, siis
asus K. Päts esijoones selgitama keskera
konna ja asunikkude koonduse saladuslikku
«uut majanduspoliitikat". Oli ju sellest
mõlemate poolt kuude kaupa koosolekutel'
kõneldud ja eks kukutatud walitsus selle'
poliitika nimel.
Oli tarwis teada, mida tahetakse, sest
muidu ei saa ju walitsuse töökawa kokku
seada. Tundide wiisi pidas K. Päts läbi
rääkimisi kes kera konn na esindaja T. Kalbu
sega. ning asunikkude koonduse esindaja O.
Kösteriga. Ta palus neid onrale seletada,
mida tuleks nende avwates mäjanduspõlid
tikas teisiti teha ja kuidas seda teha. Kõikide
pingutuste kiuste ei saanud K. Päts neilt
mingit lvastust. Need esindajad wabandasid
oma märkimist majanduspoMika kohta sel
lega, et nad polla asjatundjad.
Selle peale pani K. Päts ette, et kui
teie ise pole asjatundjad, stiS tooge oska
rühmadest niisugused mehed» kes sn asja
tundjad majanduspoliitikad Bvitgu ftis
need asjatundjad ja öelgu kord mäa oleks
nende arwates Maja teha.
See ettepanek, selgust muretseda, näis
keskerakonna ja koonduse esitajatele eriti
MaswMõtnratu olewat ja nad lükkasid &
kategooriliselt tagasi.
Sellest haiglasest keeldumisest selgust
tuua oma nõudnnstesse, peab järeldama, es'
keskerakonnal ja koondusel pole üldse
mingit uut majanduspoliitikat
ehk jälle on see «uus majandusline polii
tika" niisugune, mida ei juletagi rah
wale teatamaks teha.
Sfaigw tänasest ametlikust teadaandest näe-

mc' lZn praeguse vaske kriisi peasüüdlane
. keskerakond jälle ava öelnud walitsuse moo»
dustamiseft, ilnra tdsist katset tegemata. Nii
jugust kergemeelset mängu peab küll kõige
järswnalt hukka möistnm. See on niisugune
wastutustunde puudus keskerakonna poolt,
millist mitte kuidagi poleks jukenud oletada.
. Käib edasi senine lugu. Keskerakond
ütleb: meie tegime küll kriisi, kuid meie ei
. tea isegi, mis me tahame. Sellepärast la
hendagu põllünrehed see kriis.
Tulewad aga nüüd Põllumehed ja ütte
wad, et hea küll, eks l>Muue
Kuid enne öelge, millised on teie soowid, et
teaksime nendega artoestaito.

Selle peale jääb kejkemkoud ja koondu»
''uuesti wait sa wana uchng ot satz
''peata

3
A. Te Coa leekides.

% M« mmm WiwW.

Saeta SMewatak sättis püäapäeaiai potema.

Jt. tiu&utuL üttes pühapäeva õhtut ata. tsmaspäemd
tegi riigikogu esimees ettepaneku heskeeakoudtasete. ,

9UWMH» said fannotoda. Huik toil ja rikutud.
P»h«p»ewal ««b« kell 3 j>. l. ISiti» T»rr»s, Tähtwae mil. »suw ». Le C°,'i
KlOvnlrik polem». T»le liti s«i rikutut wutriku keskmise ehituse 3. ju 4. kord trepi
pnrkonnas. Samntj said kannatada salwedes olewad linnased.
Tuld märkas esimesena ükS wabriku
ametnikkudest, kes asus parajasti kontoris,
mis asub wabriku teises hoones üle Lue, ol
leS seal walwetemiStuseS. Juhuslikult ak
nast wälja waadates nägi ta, et wabriku
keskmisest hoonest, kuS asub masinaruum,
weeresertvuaarid, linnase salwed ning õlle

tefs Paisuda, alarmeeriti ka kogu wabataht
lik tuletõrje. Teatawal määral eksitawana
mõjuS siin Pauluse kiriku kell, kes teatas/
et tulekahju on 2. linnajaos, kuna ta tege
likult oli esimeses.
Kustutustöö polnud aga

keetmine.

tuleb suitsu wälja.
Ametnik jooksis koos wabriku kutsariga
kohe mafinanreistri juure ning wõttis sellelt
wõtme, et awäda wabriku uksi, kuna puha
päewal töö seisis. Kahekesi tungiti siis trep
pi mööda üles kuni teise korrani (see hoone
on neljakordne telliSkiWiehitus), kust aga
enam polnud, wõimalik suitsu ja tule tõttu
edasi minna. Ametnik jooksis kohe wälja
tagasi telefoni teel lendsalgale õnnetusest
teatama, kuna kutsar jäi põlewasse hoonesse
kustutama. Esialgu tegi ta. katkeid „Ninikuid et tuli juba küllalt suur
oli, ei suutnud need midagi ära teha. Selle
järele Päästis ta tahti kraanid, mis Ähen
dawad wabriku enese tuletõrje woölikuid.
ning. hakkas kustutama. Wahepeal oli ko
hale jõudnud ka - - r ;
tuletõrje lendsalk,
keS tuli esialgselt iHe autoga. Mõne aja
parast järgnesid neile ka teised wletõrjeau
tod ning kustiüus tyõis algada.
- Wahepeal oli ka osa vabatahtlikke õn
netusest teada saanud» kes pritsimajja rutta
fid ja abi tõid. Kuna tuli ähvardas su»

kaugeltki liht«e
Kuna tuli oli' kolmandalt korralt tunginud
ka neljandale korrale ja sealt katuse alla, siis
Polnud siin tawalise redeliga midagi teha.
Tuli tarwitusele wõtta Ulmer-redel, nnlle
Pikkus on 24 mtr. ning mille särele enam
mitu aastat pole Tartus tarwidust olnud.
Sellega ulatati kuni katuseni. Wett anti
wõrdlemisi nii et trepi osa, . kus
asus tulepesa, otse ujus wee all. Pikapeale
saadi tulest jagu, kuid üksikute tulepesade
nõudis pikemat aega, sest tilli
oli tun-ginud - kaunis , sügawale laudade , wa
hele. Ka katust, niis oli Plekist, tuli osa
liselt maha lõhkuda, et tulele juure saada.
Ms hawines tules?
; Ära on. Põlenud puuosad 3. ja 4. korral
trepiruumis ja selle lähemas ümbrusest Kä
mõlenia korra põrandad on siin läbi Põle
nud. Kogu selle korraldamine wõib nõuda
umbes 2 nädalat aega, mis aga wabriku
tegevust ei takista, sest masinad ja katlad on
kerwed.

kui ka 4. korral linnase salwed. Neid on
armult 14, mis kõik wiljaga täidetud.
Kuuldawasti olewat kogu wili kinnitawd
k.-s. «Eestis" 41/2 miljoni sendi eest. Lm
nafeid olnud efialgfete teadete järele 46V
tuhat kg. Linnastest on suits üle käinud,
samuti on nad Mee läbi kannatada saanud.
Kuiwõrd palju Milja on häwinenud, nii et
teda õlletegemiseks pole wõimalik kasutada.
Pole Meel teada, kuna see selgitatakse lähe
mail päewil. Wabriku' administratsiooni
tähenduse järele wõiwat aga enamus wiljast
rikutuks lugeda.
Hoo«ete kahju»

Kuiwõrd Palju kahju, on tuli teinud
hoonele ja sisseseadele, see- Polnud Meel Pü
hapäewal selgitatud. JgataheS pole seegi
kahju Mäike. Hooned- -on kõik kinnitatud
«Polarises".
Millest tuli tekkis?
- on kõigile lyoiStatuseks. Töö
wabrikus lõppes lmchäewal kell 2 P. l. Pü
hapäewal wabrikus keegi ei MnÄ. Kaldu
taksearwamisele, et tule alguse on põhjus
tanud elektriwool. Pühapäesvpl kell 1 p,
on Ml wöol katkestatud, kuid wõib arwata,
et- siis ka tule algus wõis teKiöä, mis alleS
kelür kolmeks nii Word suureks paisus, et
akendest hakkas wälja tungima. Järgmisel
paewal, s. o. esmaspäewal, Pidi töö algama
kell 3 hommikul.

Wili hädaohus.
Otse teepinnani kõrval asuwad nii 3.

£õ&icääkim sed cahivasteiiidu usaldusmehega.
võlakohustuste juures. Ja kuna ka meie
Võlapaberid on Ameerikas rahva käes laiali,
ning väljakujunenud kombe järele Amee
rika pangad maksavad nende paberite oma
nikkudele paberdollarites, siis on küsitav, kas
nad nõuavad meie käest maksmist kulla

Riigid, mis kulla.aluselt lahkunud, on osalt

jal wSljendanud, et '

v»llaklauslG laenude k,hta kastavad maksvuse.

Rootsis näiteks llmuS 1932. aasta su
wol seadus, mille järgi laenud, mis enne 28.
septembrit ISSI. RooO kulla aluselt lahku
mise päeva tehtud, kuStutataTe Rootsi rit
atpanga tähtedega, olgugi et laenud sõlmitud
Mdkrooui alusel.'
Inglismaal on kõrgem kohus tänavu
17. märtsil teinud otsuse ühe Belgia firma

Seda asjaolu mx arwes-tawd' ka
tasumisel Ameerikas ja paberdyllarit käsitatakse
üldiselt tvõrdselt kulddollcvriga.
'Kõige wärskemalt on kulloKäuski küsimus ker
kinüd üles Sak sa nMapvotsentide maksmisega

Ameerikale 13. mail. Saksa rahaminister on
seletanud, et .

alusel.

seekord makstakse üwlaprotsendjd- Wberdollarites.

Selle küsimuse kohta tahetakse ligemal
ajal muretseda selgust meie välislaenu usal

wus-tvaheline maösupan?. kui./.Saksa wõlgade

Naela.

seaidusega ja osalt kõrgeMa kohw praktika PÄH

kahtlemata kasulikuks õpetuseks.

rääkimistesse prof. Jansftniga.
Knigr peaks selguma» et Ameerikale ei
tule maksta kulla alusel, siis seekordsel lae
nütäsümisel Eesti riigikassa midagi ei või-'
da dollari kursilangusest, kuna dollarid , on
juba märtsikuul kantud üle rahvasteliidu
välislaenu usaldusmehe arvele. Küll aga
võiduksime edaspidi, kui dollareid tuleb osta
langenud kursiga.

kaebuse Puhul, et laen, uus oli tehtud nael
sterlingites kulla klausliga, peab saama ta
sutud naela praeguse kursiga. Kohus põhjen
dab oma otsust järgmiselt: võlakohustus käib
laenu maksmise, mitte mõne kauba üleandmise

kohta. Selleparast võib kohustus saada täi
detud seaduslikkude rahade maksmisega, järeli
kult ka alanenud väärtuses pabernae-ltega.

Ameerika rahamiuiSteeriu rn ei
ole maksnud 1. mail waliitsuse. laenupabereilt
intresse mitte kullas,

vlguki et valitsuse võlg on tehtud kulla alusel.

Praegu, kus walitsuse moodustamine
on keskerakonna käes, tekib tahtmatult küsi.
mus: kas on see nüüd keskerakonna tõsine
tahtmine, wõi tehakse lihtsalt wigurit? Seni
on küll nii olnud, et keskerakond pole wa
litsuse kokkuseadmiseks wähematki waewa
näinud. On waid deklareerinud, et tema ei
tee, ja asi tahe. Tehku juba põllumehed.
Kui need aga tegema hakkawad, siis takis
tatakse walitsuse tegemist sellega, et ei õel
da jälle, mida tahab keskerakond. Selts
konnas on see keskerakonna taktika kokku
woetud järgmise wormeliga:
„Meie ei taha, et põllumehed
walitsewad, aga siiski tehku
nemad walitsus".
See armeenia nalja meele tuletaw jant
walitsuse moodustamise ümber sunnib juba

mitmeid kohustusi tasutud kullas alusel. See

' Rahwuswaheltse maksupanga Protest er tä
henda' erilist tväljaastumist Saksamaa wastu,

Õnnetus waVvets ülesõidukohal Malgas. Haapsalus leiti
' nmMeelt laip.
. S. JesimowSki hindab oma kahju titt krooni
WalaaS jäi-Pika nnlitsa valveta iilesoidn
kahal manSöwerdawa veduri ette Walga teßS peale.
kiwitehase omaniku Stefan Jefimowski ho
&Mtpftf« jaama lähedalt raudteeliinilt letti
bune iiheS koormaga. Vanker pnonneS tättk
viadukti alt vanaldase naiSterahtta surnukeha,
kult, hobusel murbnS tagumise vasaku jala f«|*
millel puudusid välised vägivaSa tundemärgid.
relttu. Loom tatt Kohapeal hakata^
Õnnetus tutt hobnsejnhi Ivan Mankovt Laibas tuntt ära Haapsalus, Koidu uul. nr. 6
elutsenud Elise Aavik, 58 a. w. Arsti arva
ettewaatamatusest. .
Weduri tendril koverdNS trepp. Raudtee teS tutt surm mingist SMisest Haigusest.
liin jäi terweks.
VA hind Shes pree
miaga 122 fetill kilo.

Piimahalttnsed väi eest praeau kätte 122 senti
Ma.
Loodetav ilm teisipäeval, 16. mail:
. Sund. keskmise, kiiruseegq- muutliku, sihiga, tuu

Pähapäevaseslehe» vatafitnevSthinm» tSn- li,' öösel kdyati ndtk ja päewal nmuklik'
STCH VIMITTMOTDRLL MI^II II ' KIFIITTT '* pttivitttS* ja temperaluur- tänastest wähe' kStgenv
mmm• 88 pwtsindMni Miiinia RipstmmaASWk

Vanematekogu peaks sotsialistide ett-paneku kohaselt arutusele tooteta riigi!
tööde korraldamise ja istungjärgu lõpeta
mise küsimuse.

Mk jõud põhiseaduse muutmise Köie.

jem wõlapaberite omanikud ei saaks pöörata

nõudmisega panga tvastu, kui see nende huwide

kaitseks pole midagi wõtnud ette. Arwatawasti
läheb too protest vahwasteliidu arutada, kuid
lspulikult peaks kullaklausli küsimus selguma
Londoni rahandus- ja majanduSkonwerentstl,
kus see kindlasti tuleb arutusele.
Õiguslikust seisukohast peaks olema selge,
et kullaklauslist tuleb pidada > kinni, kui see
on lepingusse. wõetud sisse, kuid teisest küljest
käib Praktika teistsugust teed.

Tegelikult oleks raske arwata, et Inglismaa
ja Ameerika wõtaks oma seisukohad
relvÄeerimtsele ja hakkaks tagant järele nõud
ma kullaklausli täitmist. Seepärast näib tõesti
kujunewat olukord nii, et kohus t u s e d ka e
takse nende nimiwäävtuse järgi,
olgugi et waluutade kullawäär
tus on wähenenud.

Kolmapäewal. 17. mall.

Hobune koormaga weburi all.

miseks.

ei tohi tuõada,

waid on tvõetud ette arwatawasti selleks, et hil

Waegad on äumiUutd 5600 kg., miija.

nete läheduses, ent lae kaudu sissetungimist
ei märgatud wavem. Politsei asus wilja
wargaid selgitama, ja on lootusi neile jälile
saada, kuna arvatakse, et wiljawargaiks olw
nud salawiina-meistrid, keda möödunud tal
wel oli lisaku ümbruskonnas eriti rohkest.
Walla kahju wõib hinnata ligi 600 kr.

Sotsialistide rühma nõud
mine riigikonnle.
Esmaspäema keskpaiku andis sotsialist
lise riigikogu rühma esitaja K. Asi oma rüb
ma nimel riigikogu juhatusele kirja mille
ta palub juhatust samme astuda riigikogu
manemate kogu ajawiitmatnks kokkukutfu

Wffifaweapceemiaid tutei tõsta. JecamiUa sissevedu

pärast tu-lecks seda ka nüüd tehg,

f]\jaadic saatekawa.

Margad on magasiaita tunginud sisse
lae kaudu. Nähtowasti pikema aja jooksul
on toimetatud kogu wiljatagawara lae kaudu
wälja. WUja pole Pävchst sügist keegi käi
nud magastaidas kontrollimas, mille tõttu
oli warvstel võimalik selline talitamine.
Magasiait asub suuve tee ääres ja eluhoo-

(01(11!

u/Äldusmees kes —tuUu.Hiuu»iist -žt^mijaž.
frfluift Nratestis öeldakse, et pMe naelsterlingi

lisaku magasiait Uigi.

käigukohaks.

BMMtkW

Selle toastu m aga tõfinztd..pxoteÄi Rah

Laupäewal, 13. skp. peeti Paides, Jär
wamaa põllumeeste esituse täiskogu koos
olekut. Maakonnas tegutsewatest rohkear
wulistest põllumeeste kogudest wõtsid oma.
wolitatud saadikute kaudu osa koosolekust
pea kõik põllumeeste kogud. Ei puudunud
esitajad koguni maakonna kaugematest nur
kadestki, kuigi kibe põllutöö hooaeg ei olnud
kokkutulekuks eriti soodne.
Koosoleku awas kell 2 p. juhatuse est
mees W. W e s s a r t, kes ühel häälel waliti
koosoleku juhatajaks. Samuti waliti kiv»
jatoimetajaks O. W i i r s o o. Esituse kassa
aruanne ja eelolowa aasta eelarwe wõeti
üksmeelselt wastu. Asuti juhatuse wali
misele.

JiKkns avastus möödunud nädalal omapärane wiljavargus. Km neljapäeval
Mindi Põotfiku magafiaidast vilja vAja andma, selgus vallaisadele üllatuseks, et
Magast»sj »n tehtud viljast viimase t««Mt tühjaõ. Ara oli Viidud umKts 5600 kg.
Mitmet litti vilja, mis sügisel atta paigntaknd. Salvesid oli tarvitatud veel välja

keskerakonna oma tehtigi küsima, mida kõige'
sellega kätte saada lõpuks tahetakse? Kesk-s
erakonnale lähedal seisew hommikuleht
«Sõnumed" kirjutab otsekohe, et keskerakond'
mängib «kahtlast mängu". ?
Nüüd, kus A. Kerem katsetab, selgub,
muidugi warsti, kas ta wõtab oma ülesan
net tõsiselt, wõi on see jälle suitsukatteks
mingile salapärasele kombinatsioonile, mida
tahetakse rahwa silme eest ära warjata. >
Aeg on kiire. Hoiatame keskerakonna
niiditõmbajaid kõige tõsisemalt: ärgu
tagu kriisi lahendamist oma salabiplomaa
ttaga. Rahwas ja riik wajab walitsust. Ärgu
sellepärast keskerakond pangu inimeste toi*1
natust liig raske proowi Peale.

ikka toriftttf&amttie?

Kogu kahju hinnatakse umbes miljonile
sendile.

- Kas maksta kullas wöi paberdollarite alusel? Eesti wiilislaenu protsentide maksmise
liaem tShtPiiew 1. tuuli.

Inglismaale maksetakse naela päevakursi
Keele. Nuud on keemad küsimus, kuidas
talitada dollarite osaga. Kas maksta kulla
alusel või paberdollaxites päevakursiga.
Laenulepingu järele oleks tarvis mäkStu
kqlla alusel, sest lepingus on sisse woetud
kulla klausel, nagu peaaegu kõigis Ameerika
lepingutes. Selle klausli tarvitamist on
aga viimasel ajal mitmel pool ignoreeritud,
kõigepealt Ameerikas endas oma sisemiste

Järg on siis uuesti kriisitegija keskera
konna enese ukse taga. Nüüd peab ta näi.
tama, kas ta wõimed walitsuse loomiseks ka
sama suured on kui walitsuse lõhkumiseks.
Silma torkab terwe selle kriisi kestel see,
kuidas J. Tõnissoni ebalojaalne talituswiis
just nagu kiuste kipub wahekordi terawaks
ajama ja kriisi wenitama. Ei ole wist näi
teks ükski riigikogu esimees niisugusel
kujul n. n. ametlikke bülletääne ära kasuta
nud poleemikaks teiste erakondadega, nagu
seda teeb J. Tõnisson, kes on omal kohal
hoopis rohkem keskerakonna liider kui riigi
kogu esimees. Nüüd näeme, kuiwõrd luba
matu see on, et riigikogu esimees on üht.
aegu ka partei liider. Tulewikuks on see

•y,

KulSaKmiMi MstmuS.

Rahvasteliidu vahetalitusel tehtud Eesti
välislaenu osalise kuStutusc ja protsentide
maksmise ligem tähtpäev on 1. juulil. Osa
laenu tuleb kustutada ja protsente maksta
dollarites, osa naelsterlingites. Ameerika
osa on seekordsel maksmisel 150.000 dollarit,
millest 127.000 bottarft läheb intressideks ja
ülejäänud osa laenupaberite tagasiostmiseks.
Naelsterlingites makstav ofa on 26L50

Teatamast! tegi riigikogu estmees ettepaneku ä. Einbunbile walitsuse mootuSto»
mine oma peale wõtta. «. Gnbund oli laapiiewal «orumaal ia sinna anti talle ka
riigikogu esimehe ettepanek edasi. «. Einbuud sõitis piihapäemal witlja Talinna.
Saades teepeale wastujõudnud lehtedest ettekujutuse, missugustes oludes temale ett*
paneku tegeunne siindinnd on, mõttis «. Einbuud kõhe liini pealt «headuse J. Tõnis-!
son«a,a WÄaB, et ta ei wõta omapeale «alistuse moodustamist. Muuseas iitles ta riigi
k»«u rswAele. et tema arwateS pole keskiihm Kiki «ajalist pingutust teinud seks, tš
Valitsust foiui jaava.
K. Einbund jõudes Tallinna pühapäe«a õhtul läks kohe riigikogu «fttntie iuurg
jn kordas oma arwamist suusõnaliselt, mis ta juba telefoniteel oli enne teatmuaks tet«
nud.
Kohe peale Ks Einbunbi äraütlemist võõrdus riigikogu eiimrrs uiillaoäeWa õõtul'
ettepanekuga keskerakonna rühma juhi T. Kalbuse poole. Sawns
Ummikul ära. tegi J. Tõnisson ettepaneku ksskerakouna rahmaerakonbliSse.
ti,ba kuuluwale A. Keremile.
A. Kerem algas tutwunemist meeleoludega ja «aadetega. Kella 2-ks esmasväe»
wal oli A. Keremi poole paluwd põll.-as. riigikogu rühmast: A. Tuvits ia % Zimmer
man. Kella 3-ks soowis A. Kerem kokku saada K. Sinbundiga.

' Tälliuu 298,8 mtr. 17.43 Heliplaoke

rtfCaomi; H- 18.00 Wälismaisi pä«wa iudiiseid. 1—

18.15 Heliplaate. . •*-' 18.8 Põllumajanduslikke

tõäteid. 18.46 Kiodumätst päewamidijseid. —.
19.00 Ülekanne Tartust. 19,30 GtMandeid
Pan-Guroopa päe-wa puhul. 2000 ülekanne
Tartust. 20.05 Kontsert. Juh. IM. Ark.
Krull. 1. Orkester: Liht, Ungari rapsoodia
nr. 14. Rossini, atvam. oop. ~Sevilla habeme
ajaja". RimÄki-Korsakot», Pulmalaul ja inter
metso. Glazunow, Bakhanaal. Drigo, Ballet
süit 1. 2, Wnulisoolosid Rudolf Palm. 3.
Wokaalsoolosid heliplaatidelt. 4. .Operetimuusikat

orkestrilt: Suppe, awam. ..Bandiitide tembud".
Granichstaedten, potp. op. ..Orlow". 21,30
Wana tantsumuusikat heliplaatidelt.

Tartu, 579 mtr, 17.45 heliplaate ja reklaa
mi. , 18 ülekanne Tallinnast. 19 soome,
keele tund (R. Janno). 19.30 ülekanne Tal
linnast. —> 20 ilmateade, jä ajanäitaja õiendus..
20.05 ülekanne Tallinnast.

Reljapäewal, 18. mall.

Tallinn. 298,8 17.45 Heliplaate ja reklaami.
18.00 WAis maisi püewaundisew. 18.15
Heliplaate. 18.45 Kodumaist. päetvauudifeid. ,
119.00 Mekanne Tartust. ,rr MOV Kontsert,
lluh. md. Ark. Krull. OvkeSter:. KetetSey, M.
fheeria laul. Delibes. Fant. 00-p, ..Lakme".
Paderewski. Menuett. Gyldmark, Serenaad.
Zimmer, Rooma süit. Soololaule Jenny
Siimon (alt)). Orkester:, Koshtal, Albaania
-süit. Bysord, Ronmn-ss. Ketelbeh. Hawaii si
nistel wetel. Wiiu-lisoolosid Artur Wärk.
Soololaule Jennlj' Siimon (alt)). Orkester:
O'Neill, Madruste tants. Stolz, potp. op.
„Üks ainus öõ". Sousa, Ameerika marss.
Tartu 579 mtr. 17.45 Hetiplaate ja reklaa
mi. 18.00 ülekanne Tallinnast. 19.00
JngMe üleele tund edasijõudnuile,(mag. Silwet).

19L0 August OinaS: TeoovjüS Eestis.
MeSanne" Tallmnast. - . '

Wahepeal jõudis koosolekule põllu
meeste Jävwamaa rahwasaadik, majandus
minister A. J ü r m a n, keda koosolek aus
tas terwitades PÜstitõusuga. Minister A.
Jürman algas kõnet majanduspoliitilistest
Põlewamatest päewaküsimustest, mis kuju
nesid koosoleku kõneaine tulipunktiks. Kõ
neleja walgustas elawalt ja üksikasjalikult
meie rahwümajanduse olukorda, K Pätsi
walitsüse majanduspoliitikat ja põlluma
janduse päewamurvsid ning tõi ette rea
mõjuwaid samme, mis walitsüse poolt as
tutud Põllumajanduse hädade pehmenda
misel nii wanapõllumeeste kui asunike
pere kasuks. Keset seda pidewat tööd teki
tati järsku walitsüse kriis ringkondade
poolt, kes nõudsid mingisugust uut majan
duspoliitikat, kuid ei ole tänaseni suutnud
näidata, milline Peab olema see uus suund
ega ole olnud wõimelised andma uut wa
litsust, waid on häbelikult poetanud endid
Nüüd eemale. Nii tõmmati ootamatult
kriips läbi ka nendest kamadest, mida walit
sus asus põllumeeste olukorra aitamiseks
teostama just enne kriisi: põllumajanduse
erawõlgade ümberkorraldamise seadus
maeti maha. Kõneleja näitas edasi kuju
kalt, et ka rahaüksuse langetamise läbi ei ole
tänaseni ükski rahwas faawutanud õnne,
waid sarnane hädaohtlik katsetamine wvib
saada saatuslikuks kogu meie riigile. Seda
küsimust on ehk wõimeline lahendama üksi
maailma majanduskonwerents, mis astub
kokku juunikuul Londonis ja kus ka Eesti
on esitatud. Kõne sai kauakestwate kiidu
awalduste osaliseks.
Järgnewatel läbirääkimistel wõeti Pi
kemalt sõna mitmelt poolt ja wahetati ela
walt mõtteid eriti meie rahwamajanduse
smmm üle. Ükski küsimus'ei jäänud lahti-l
ftks, waid kõik sõeluti üksikasjalikult läbi. .
Ettekannet ära kuulates ja kokknlvõttes läbi-

rääkimisi, otsustas täiskogu wastu wotta
järgmised resolutsioonid:
1. Järwamaa põllumeeste esituse täiskogu
kiidab heaks üleriiklise põllumeeste esi
tuse täiskogu poolt S. mail s. a. kõik
wastmvõetud otsused.
2. Täiskogu mõistab eriti hukka «alitsus
kriisi Väljakutsumise riigile ja rahmale
rasket ajal ja leiab, et sellega taheti
seisma panna K. Pätsi «alitsufe poolt
esitatud põllumajanduse eramõlgade kor
raldamise seadust. Seega on walitsus
kriisi «Ujakutsumine põllumajandusele
waenulik samm.
S. WLljaweo preemiad tuleb tõsta nii
sugusele kõrgusele, et meie kaubad olek
sid mõistluswõimelised Välisturgudel ja
meie põllumajandus Välisraha kursi
langusest ei tarwitseks kannatada kahju.
4. Nisu jg muu terawilja ning jahu sisse
medu ei tule lubada»
5. Adtaenu protsenti tuleb alandada.
& TäiSllegu teeb kohuseks kõigile põllumeeste kogudele, tegelastele ja liikmete
' le astcka täie energiaga, selgitustööle põ
hiseaduse muutmise kichSS riigikogu
poolt mastuVõetud eelnõu alusel. Maa
rahwas teab, et eelseismak rah«ahääle
tusel on otsusta» mõju meie demo
kraatlise riigikorra edaspidisele käe
käigule.
Järwamaa põllumeeste esituse juhatus
se waliti:
A. Jürman, W. Wessart, A.
Kiin, W. Uu kareda, O. Wiirsov,
J. Eilart, A. Raudsik, A Krull,
J. M a d i s s o n ja R. Steinberg. Se
niue rewisjonikomisjon waliti tagasi, kuhu
kuuluwad F. Sipsaka, J. Tirman, G
Schults ja A. Silm.
Minister A. Jürmani soojade lõppsõ
nade juures tõusewad kõik saadikud püÄi.
Hüütakse „Elagu majandusminister" ja
koosoleku saal rõkkab tormilistest lauakest
watest kiidu- ja austusawaldustest.
Täiskogu lõpetas oma istangu ilusas
üksmeeles ühise lauluga ~Mu isamaa, mu
õnn ja rõõm".
Majandusminister A. Jür
mani kõned JSewnmaal.
Majandusminister A. Mrman, kes lau
päewal osa wõttis Paides peetud Järwa
niaa põllumeeste esituse täiskogust, kõneles
pühapäowal Kuksemal ja Järwa-Jaanis
põhiseaduse muutmise wajadusest.
Mõlemast koosolekust wõeti elawalt osa.'
Tõuawõtud olid asjalikud ja üksnreeKeK
pooldati riigikogu põhiseaduse eelnõu.

„S«r«« Teatas»".

4.

12. mail s. a. ftldlise surma läbi lahkunud endist kauaaegset õpetajat
Jaan Jaam a

Elnmanni wallatallfcK

mälestab leinas

Jaan Jaam f

jtatfte teateid.

JUnqi ümiec Jxuuwmaa

|| MICIHM iill

Paide vaimulikule laulupSewale
oa fetu ülesantud 14 laulukoori 580 lauljaga,
ülesandmist laulupäetvast osawõtta soowtjaid

koore registreerib weel mõned päetvad Paide fo*
guduse kantselei. Laulupäewa peetakse teata»

wasti 11. juunil.

Huwitawa kinoeteuduse metsaudusest

korraldas 10. ftp. õhtul rahwamaja saali»
Järwa metsaühing. Demonstreeriti filmi puude

seemnete külimisest, taimede kastvatmmsest za

puude palvetamisest, kusjuures seletust anms
metsaühingute liidu teaduslik sekretär

ilane Karl Kerberg. Osavõtt loengust ost elav:
saal oli rahvaga täidetud.
Paide uulitsad kerda.

Praegu täib Paides täie hooga uuwsate pa
randus. KiwikiKustikuga kaetakse Weski ja
heina uulitsaid. Eriti põhjatu oli Heina uulits.

HaekUluSttkku pannakse ka Kiivi uulitsale. Pärnu
uül. ÄmberfillutuS jätkub endiselt.
NsortetzAha risttpäewal.

' . Rosrte-püha peetakse ristipäetval, 26. mail.
Osa wõtawad sellest ka ümbruskonna ja Türi
'linna koolid. Spsrdiwõistlufi tänatvu ei peeta.
Eile Shwl linnvolikogu koosolek.
GÄe vhtul algusega teT 6 pidi olema
linnawslikogu koosolek. WKWakorras Äi
'kaks punkti linna omanduseks antud ehi
tusknmtide müümine ja linna algkooli
klassi komplektide arwu suurendamine.
Tuletõrje mauöötver.
Pühapäewal awas Paide tuletõrje oma
suwise tegewuse, millena peeti manööwrit
churuplatstl. Tuletõrjujaid tenvitas esimees
Thomson, ja siis Ägas manööwev. Pea
töufiö weejoad Shku, redeli tippu ronisid
Mehed, wärske jaoskond sidemehed
proowisid -telefoniühenduse sisseseadmist.
Oma agarust ilmutas jälle noormeeste

jaoskond, saates esimesena wÄW tveejoa.
Mmõöwee õnnestus kõigiti, näidates, et
Maide omab tubli tuletõrje. Manööwri
aegu palistas turuplatsi tihe vahwahullk.
Jaamaülema abi Levt» lahkub.
Paide rauteejaama ülema abi Lents
asub 1. juunist imele kohale Rapla-Mrt.
su raudteele Rumba jaamaülemaiks. Koha
wahetus tähendab ametikõrgendust. Lentsi
lahkumist kahetsevad kõik, kellel temaga kok«
kupuutumist olnud on ju lahkuja ivastu
tglleliku ametnikuna tuntud.
Pühitseti emadepaewa.
Emadepaewa puhul kogunes algkooli
Vcchkesti Wstewanema-id ja õpilasi. Kasvas
oli deklamatsioone. Kõneles preili Wvõrmann. Emadele annetasid lilli mudilased.
Wpp tegeWusele Wöimlas.
16. Mail°Mp«wchi ibsgewus wSWÄaH. M
dÄl wervcan älgÄsid juba Paide staadioni ko
hanidamilse tööd. Seati Davda kÄwadjää poM
äraw lidud puvded, itasaindaiti jalgpalli pladsi
ja Eohandaitt jooM- ja teisi radasid. JärjeKarras »m «puude istDtanvme heikki ja ujula
ärawmnine riickusvuumiks ZevgsjõuNMas
tele. Mõlemasse vrugtee vitlsa tuileb <si?s wS>vk

pMi plats.
Wallimäeil vn Eovdaseatud tonnistplats,
ikuihu mängijate tung suur. KLeSoiKwail nä
dalat algab Sa touni skursus wõinÄennse õp.
Kallase jnihattusal. Regvstweeivimist wpsusele
toimetataikse H. Kulli Zauplnses. Kursus
kestab Ms nädalat.

Keset ilusaid kewadilmu ja tõö-külwi lewis
Mi turb sõnum. Jaan Jaam on surnud. Alles
paar päewa tagasi nii elurõõmus ja pealtnäha

terme, huvitatud igast elunähtest, küsitteb põhjali
kutt su tervise ja käekäigu järgi ning enda kohta
naeratteb, et pole weel viga midagi.

Ja mõni päow hiljem polegi enam meie hul

gas seda suurt töömeest, kes vagu enamiku oma
eluajast ja tööst on annud kohapealsele noorusele.
On tnnnud rõõmu ja kurwaStust iga siinse pere
konnaga, aidanud neid trööstida raskeil filmap il

kubel ja lõbustanud neid rõõmsate sündmuste
puhul. Mees, kes oli igale lahke, armastusväär
ne ja waStutulelik, kes ott seltskonnas vaimukas
tvestteja kui ka tõsine nõuandja rasketel aegadel
on lahkunud meie hulgast alatdssks. Läinud

JooKsti murdmaad. Ptchapüewal, 14. M.

peeti Amblas murdmaa jooksu Võistlusi. Osawot

said oli neli, maopMuS tte 5 Ifat. Esimeseks
tuli R. Sallo, ajaga 18 min. IH s«K., terM
Kask, kolmandaks Wändel.

Ambla s»i «rtauta. Kuna Varemail aastail

DlmblaS mitu liüriautst oli, siis tänawu kewadöl

polnud neid enam ühtegi. Sõitjad pidid kasuta
ima autobussi wõt kiikuma jalgsi. Neil päewil

toodi aga paari kohaliku elaniku poolt Tallinnast
sõiduauto, mis haMab kohapeal tegutsema „tof«
lona".

• Omnitns polnud fMtt, Meie lehes ilmunud
uureS, kus Šctiu pidid Põrkama Tapa-Ämbla-J.Nadise Siimqnnibus ja weoauto, milles sõitsid

lmbla tilletõrjujad Ikägawere tulekahjult, polnud

üüdi omnibuse juht. Tema andis õigel ajal
ignaali, wõttes samuti õieti Knrwe. Weoauto
uht talitanud aga Vastupidi.
UuS tööstus AmAlaSse. Ambla majaomanik
&. Normannil on ZatoatsuS käima panna oma
MewikuS asuwat Sliwabriknt. mis juba rida
aastaid seisnud. Kuna Vabriku hoone ja sts
aejeade remonttöod aega wõiH tööstus
stegudsoma hatata alles Ggösel. Wabrik poodut,
lleeriks tvärniksat ja linaseemne-kopke kodumaa

nuru jaokS. Kuna turuoluh ja tooresainete saaMine paranenud, loodetaye tööstust täie koorSaatusega
käima
panna.«monttööp.
Praegu onKui
Vabriku
uureS käimas
Vähemad
töösuse kaimäpane-k teoStub, tõuseb Ambla alewikus

ÄsuVate tähtsamate tööstuste arw juba kuue
peäle.

Sp»MH»»aja ÄvawSiMust. Ambla sporbt-

Äng korraldab osawõtjate leidumistl homme, 14.

skp. murdmaajooksu utöiMustd. JooKsumaa pik
kus on 6—6 Km. OsawötjatekS tvöüvad olla ka
mittoliikmed.

Ristipäetvvl, 25. mail poetakse. Ambla Gor
diwäljal rahtouSlised kergejõustikuVõrstluõed,
millised tõotatoad kujuneda zLupvooViks Järwo
paremate wcchel, kuna osawZtjaid on loota roh

kesti Sa wÄjastpoott Amblat.
OLepood awati. NeÄ päewil awati AmblaS
Normanni majas övepoob. OLepoe pidamisSi

guS Kuulub tseetord majaomanÄ N.-le, kuna ööd

«oom on Kadrinast. Amblalased on nähtawasti
nõudmist humoXaMeöeltfu järele.

Hsm«e bnwiichtn. Paale pikemat Vaheaega
on Ambla haridusseltsi korraldusel homme jär
jekorraline huwiöhtu. Õhtu sisuks on hr. R.
Sebent kõrte ~11)1 ja kirik".

Kuna kewadel huwid siirduwad enam wabas
ffe loodusesse, on homne huwvShtu artvatatvasti
Viimane sel hooa-jal. Haridusse!tjst juhatusel on

ikawatsusel lähemal cqal korral kor.
ratdada weeil suuremat maklsuta vMoapidu rik
kaliku eeSkawaqa.

Ambla taulnch laulupeole. Ambla haridus

seltsi üle 70-liikmelime laulukoor on H. Ruüsoni
juhatusel Viimasel qjal märgataLvaid eduisamme

teinud. Järjekindlate harjutuste tagajärjel on
Koor kujunenud üheks paremaks Järwamaat.
Praegu ollakse ametis lv. iWlaulupco laulude
õppimisega, et laulupeost Väärikalt asa wStta.
Haridusseltsi üldkoosolek lv. märtsil määras

lauljatele laulupeole sõiduks 80 kroon!.

SKsieb loomi uäilMtada. Teede Ummkut.
SMrftt. MaAMttttUk

Kewob sches tuli tänowu «vara

la põllumchÄ. kellel sügiisei loomi palju Aewllve

Pii, HSiÄas strba stdda fees: otvn omaga

Mättas!" Aga wõta näpust, iummninek ei tähen
danud weel kewadist vohukaswu algust. Mgasid
hooti ilumelovtsi sajud ja Pärastpoole õöNlmad,

Mis tärkawa vahuoffa kohe wõtlis m hcrHsndmvad
'orajewAsad mustaks rmmtis. SvkS kuuld on Ms,
tai (uta «oboed Msetas, aga hatzast «chuvgfa on
iwliche «icha ja enamus talusid, kelledel ruMovas

pidas Laupa koolijuhalcha Äolhnr. Paraad Vr

gole tobtwa jüriöS .tule Valgel õnnestus hästi ja

oli näha, et ka riwikovras on mehed lMistj täie
nenud. Tavtisaimmu hoidis esiteks .paraadil ja

pärast Muus tantsul PõiAva «raamaltuSogu sedtsi
,munstbakoor Eievi -juhatusel. Ilm oli ka pSdulisve
.nõus za sellel õhtu.! mahe soojem, .nii et «-ttekanm

te jälgimHel ja pärast ta-nsiu keerutades kellelgi
M-raa üle nurisemist povmtd. WSärib «näMmist
iweol Pitmetja tu-lstõrje ühingu mees- sa segadoovi

ettekanded. kes energilise pr. M. Anieri xuhtimi
sel Mhikche ozaga juba kaunist hästi wüsiaare-ne-

Madabmaal, imMmdawad avchewÄjad. Paar

Md. Gt «vanemad inimesed peale pavaM ligsu

Kellel Savi jõulu ajal wäijas oli, sellel fee enne

suurt «tulu flföll ei näinud. Aga nagu jtchtiwatedt
sSududett kunLm, ei kornüdatawaiK iga-aastast

Mai algupSeava tzooj» Äma meelitas looduses haiaga päraStisid SSSSlmad näpistasid

l-Kstd sa omaküla noored ?Kik «tegelased, siis pil-M
-ostjaid oli wahe näha, nii et kovraldchad sest peost

MamõtteiM «MM aeti emale kohutaiidet Üopja-

MviõS Milifemist lootuses, avoid sol

Mel pallstSs ta?utud ja halast tuSlilt leida pole.

deid «väÄxmud wabaduÄvõiÄuses.

Ma, aga mbda ifeaS tarjata, tui maapind juba sü-

leiks, et Mälestada üht tähüsamat episoodi sajan

iMimcht need, kellel rabalcrvjamaa, suuruStmvad, et
ükskovdt <m amad teistest ees, sest rabast letdmvaft
mustpeast korjab kori päew« sovhsui ?orvaliku kõ
hutäie.

Kauakardetud .mastnatarwitajate ichisuse pea
koosolek, kus kibedaid Sõnalahinguid ennustati,

PõhupuuduS on tänawu üldine nShe ja ta
nendel tuleb toom; näljutada, tes senmi sellest
knvja undki pole nAnud. Iga aasta, kui mSnct
jMKuI põhust nappus tuli, aitas naaber hädast
tvsivsa. aga tdnawu <m haruldane mecS. SeS teisese
anda saab.

Tänowu kaebawad paljud peremehed, et neil

sitsaeSie kaupa hemv taob. Igapool ei Lepita

Jjelnteflo, «vaid fui midagi kallimat näppu puutuv,

Miiätze ka loe. Kii «oaSta» neil päeM «Selga-

Povemoes Karl Konijon, et temal öuÄ aswvast

WHBüümst <m äm Viidud puud puhastatud ris

-tWMnn Seemet.
Möödunud «ädalal ott kibe teede tostmdaanme.
Wsitttgi mees tegi «ma auk!ise teeosa stledvks kui
Mud. olgugi et ta iseatjuures kaks Saama järgiwäei

jhigiZ.aS. aga nüri,ses, et temale olla halb

ipcetttk? antud, noki-ms ka kasukas söSgwmhe sa ka-

peetä ka wiimaks 7. mail ara. Ja lõige «mustus
te kiuste nii üksmeeles kui et MÄi «xvvoma-ilst.

Kvl-mest li rk-mest. kes lahku mise palwe esitanud,

wõMS üks oma tagast. Teistele otsustati lõpu

aaoe kuue Suu jooUuil ära SZondada. Ms suuriMaist ojamikast, kes 42.000 marka stssemoDs ia
nüüd weel kõrgest 17.000 senti tagasi frab oli 7a va
hul -Liheuldades, et ega ttft&d selle wäüvlus sugugi

wäham pale k«i sissemakstud summalgi. Reide
wäHamadseiaw summa loodotahje VõVgnetvoteit
isikutelt katte saada.

Arupnue sa oela-vwe «vöetj juhatuse PoM esi
ärtud kujul, ühot HSälol waStu. Masinate töötasu
määaati wõMemijt odaw: vohepeUu masinat: iii
getete 1 kr. ia wõõvastele 1 Jt. 50 f. veUu tund;
laastmnasina? 250 snt.. laastu patu Sülla P«ckt sa
Kreissael l fem lati saoksew süld.

luha.tuÄe wa-iiti ü-het häälel Marti«n Abt, Jüri
Bachmann ja Jüri MWelstm, rewisstmikomäsjoni:

Hermann Lõhmus, Hans Tein ja Juhan Pütt.

Mu-jditgi inõisla, et sarnajest parandamisest

tZ«ksu kalu polnud ja läbipSUemine endiselt wi

Türi end. konstaabel
Närska mõisteti õiaeks.

>lOä. Katuks küll trnde nimed ajaiehe weergudeil

f üdwustadg
tuiewastele
põlwedele
ja
tostuada, aga
Mgu seekord
meel,haugutada
ehk paranda
ad edaspidi meelt.

Zxcy.i;k>!>ndfi;no juviõõ tubeÄirze

lchingu algatuijel oli tõnawu 6. mai õhtul „So»me-

pildus". PriOmeeste vongikÄku oli waataima
ikvalt,«wukas
waid ka pere
kaugemalt
noaEtonud
«Me ümbruskommst,
MSneS Ptkmslsast
Mwdest ja Hcfli Türilt. &&£#*, süMawa kõne

Düril sünnitas palju totmu konstaabel N«rs«

$a lugu. Tema wastu tõsteti süüdistus Loos.
töös A. Zeuseniga, kes mitu korda ti«ckaMvSt
mvse sest Ääristatud. Rahukohtunik mAstiM
NärÄka Midi. EdcEAaebujel ei lei
tud aga Närskale süüd ja ta mõistet! õigeK.
Narska kaitsjaks oli wann. aixtv. RõiÄ Tallin

nast.

mustlaselt 45 kr. eest. Müüja WleS, et hobu

sele passi anda pole, kuid sellega nõustus meeS.

sinna kuhu viib meie kõmde tee, kel warem
kel hiljem ning loodetavasti on seal wäga hea!
newad omastega valusas leinas, selle mi oota

raha asemel sai weksli. Mindi muidugi liikusid
tegema. Hiljem leidis aga W., et weksel temalt
wmastatud. Marguse ttnmis Polschakow, keS
hobuse osttS. Kelm on küll tcckatud, kuid ka
rjstada saab ka Widewik. kuna ta ostis hobuse
ja edasi müüs ilma passita.
EsnaS antakse ehituskrunte. 20. juunil an
takse Esna asunduses metsniku ruumes loost
teel 99 aasta peale rendile Esna aleviku eh:tuskrundid nr. nr. 77, 98, 102, 112 ja 136.
Kruntide suuruS 5900—10.141 ruutmtr. Aasta
rsnt 2—6,10 kr. Sooviavaldused esitada
Purdi metsaülemale. Samal päeval an
takse wälja ka Aegviidu metskonna kantseleis

KStt sõbrad, tuttavad ja endised õpilased ühi

imatu kaotuse puhul. Kestku mälestus suurest töö
mehest ja tnimesesöbrast igaweStt. Olgu see SMS
ja kustumatu!

H. Sd.
Surm peab wiimaje mõne Päewa jooksul Ein
mannis wanama generatsiooni seas halastamatut

lõikust. Alles suri Joh. Meiu, sits tuli teade, et
J. Murd on lahtunud ning nüüd, et kohapealne
kauaaegne kooliõpetaja Jaan Jaam on surnud.
Kõik kohe üksteise kannul robinal.

Jaan Jaam sündis PÄistweres, taluperemehe
pojana, aastal 1359. Käis kohalikus valla ta
hiljem kihelkonnakoolis, ning pärastpoole veel

Rakveres. wqllakõolt õpetajate täienduskursustel.

1835. a. tuleb J. Jaam Gmmanni ja saab Kuie

Kooliõpetechalks, pidades esialgu ajutiselt ka tolle
aegse Kuie- wglla sekretäri ametit. Kohapeal töö

tas J. kooliõpetajana si) aastat, kuna ta 1925. a.
läheb ammugi väljateenitud pensionile.

Juba Waos tooltõpetajaks olles töötas Jaam
elavalt seltskonnas kaasa. Ta töötas peamiselt

koos Jakob Liimiga, kellega kadunu oli hea sõber.

Hiljem Kohapeale siirdudes asub J. ka elavalt
Juhatab laulukoori, aitab näitemängu teha jn.e
Hiljem vanemaks jäädes ja noorema tegelas

põlve pealekaswamisega tõmbub ta seltskondlikust
tööst rohkem tagasi, kuid jääv siiski heade nõuan

«etega selle tõstjaks. Glas viimasel ajal vaik
sett ning töötas koha peal, mille pensionile minnes
ostis.

Kuna J. on oma Pika tööaja jooksul suuri tee
neid sooritanud Ächalitule rahvale, siiS arvata

wasti kujuneb tema muldasängitamine, milline on
ueljapiwwal, 18. matt, pidulikumaks, fu>pa just
ametliku ärasaatmise osa eest hoolitsemine kuulub

vallawalittufe ülesannete seWa. Ka kogu rohke

arvuline sõprus- ja tutvuskond tahavad kadunu
te viimast lugupko ennist näidata.

—MmiÜ.
fte«titt s»»«ich«»«saSte linnudfa. iMva Ta

pa soomuSrsngiha rügemendi SleajateeNMM vn

omale Tapa iinna tü:st ehitusplatsid soetanud,
Hichu nüüd hoogne elumajade püstiLamine käi
umS. Kuna Mailased" omale ehstusplatfid soe
-tmvud sust ühte ehrtuSrmoon-i, mis qsub rüge

mendi läheduses, ttWaspool linna metsapiire,
Liis obrmute tvaMissanmise järele tekib Taval
otse soomuSvongilaSte linnaosa. Mõnede poolt

on Lellele linnaosale juba isegi nimi loodud —1
«Jrwe agul", nagu on olemas Tcchal juba „Fr
ive part" ja „Jrwe uulits".
Tapa saab ka?B kvrralikku parki. Auna Ta.
pal on juba kaueinat aega nurisetud' linnapar

õ kr. teenimise wastu, ja ta nmüS hobuse edast;

Lchtmetsa eluasemekoht nr. 18, suurus 0.95 ha.

Joh. Mein maeti. 13. mail sängttatt maa
mulda Nõmküla Koigi pnrituswabrikus õnnetut
surma saanud Joh. Mein. Kadunut oli tul
nud, waatamata tööpäevale, saatma õige rohke

arwuline leinajate pere. Orkestri saatel liiguti
leinamajast kohaliku ühismeierei juure, kus waik

ses leinas peatuti üks minut. Kuna kadunu oli

piimaühisuse kauaaegsemaid juhatuse liikmeid,
oli meierei seks puhuks küünaldega dekoreeritud.
Haua ääreS saatsid sooje järelhüüdeid kadu
imle Nõmküla-Koigi kartuliühisuse esitaja, edasi

ttchaliku piimaühisuse esitaja j. t,, kusjuures

hauale asetatud pärjad uit asutiste kui ka sugu
laste poolt moodustasid endaette juba suurema

lünka. Omaste nimel tegi pikema järelhüüde
kadunu õemees Wiittnan.

Nagu nüüd selgunud, on Joh. Mein leidnud
õnnetut surma. Ta on kukkunud wabrikus ole

toasse mingisugusesse pesuauku, kas komistanuse

või mõnel muul põhjusel, kusjuures kukkudes
wastu nurka on löönud pea ära, kaotades see
juures meelemärkuse. Arsti arvamise järgi
WSiS M. elada peale saatuslikku kukkumisi weel

24 tundi, kuna surm järgne alles were pähe
walgumise ja lämbumise tagajärjel.

Joh. Meiu sündis kohapeal 29. sept. 1382. a.

Töötanud kauemat aega, üle 15 aaSta. Wene
maal wiinameiftrina, kust peale Gesti-Wene
rahulepingut tagasi kodumaale opteerus. Pidas

siin tÄU ning selle Mwal ka weel wiinameistrt
ametit. Oli kohalikus piimaühisuses juba kaue
mat aega kassapidaja kobal, kelle ajal ei sistne

nud kassasse warem tihti ettetulnud puudujääke,
ühes leinawate omastega leinab kadunut ka kogu

kohalik ümbruskond, kuna teda tunti üldse km
väga wastutulelittu ja rahulikku inimest.
„Rabawürst" PS jälle protokolli. .Rabawürsti"

Anton Toppi Peale koostati jällegi protokoll

omawolilise metzaraiumise pärast. Nimelt oli ta

raiunud riigimetsast, Hobusilsaarol, maha ühe
männi palgi ning toonud Türile oma wenna

lkide ja ilupba-tsiide korraldamatuse üle, siis käes

Andres Toppi juurde, et sellest teha kaowupumpa.

selt kasutamiseks saadud pargi->maa-a!a, n. n.

kaevu. Palk pandi aga aresti alla ning nähta
wasti tuleb „würstil" jällegi kohtuteed tallata.
Aegwiidu kadett remont. Ambla koguduse
nõukogu oma wiimasel koosolekul otsustas lu

oletval aastal linnaSvalttsuS on asunud tõsise
matt parkide barraldamtsele. Metsadstvaliisu
~J.rtve paagi" b>rvaldamisele juba kewadek
hädaabrtöode boreas. Samuti asuti ka linna sü

dames asüwW ..Wabaduspargi" ümbovplaneeri

missle, missugune maa-ala käeSolewal aastail
Äupnid WS "kcchetabsie istutada.

«ewadwe pHwctfa.

hobuse ostmise jumes. Ta ostis hobuse kellegilt

Siis tuli Widewiku juure keegi mees, keS pak
kus hobusest 50 kr. Widewikul polnud midagi

kohapealsest sittskondttkust tegevusest osa võtma.

kroonikat.

Wargus Wah astuS. J. Seepal, kellel hil
juti raske tuleõnnetus oli, varastati põlenud
hoonest katkise akna kaudu sealiha, jahu j. m.
16 kr. väärtuses.
Põdrangu mees kelmide küüsis. Wao wal
las, Pödmngul elutf. Airi Widewik awaldas
politseile, et ta Järwa-Jaani laadal kelmide
küüsi sattunud. Neil päewil tabatt Rakveres
Põdrangu mehe tüssajana kohalik elanik J. Pol
schakow. Ta on juba toana kelm, warem wangi
rooduga karistatud. Widewik püütt .haneks"

ftitm uudiseid.
Mape« 1. suwistcpichal borvaldab haridus
selts. Sarnase otsuse tegi juhatus koos Pidu
toimkonnaga püHqpäewal, kus kaaluti peo lä.
biwiimiLe.. .AWoGu. Aiapeol esmetvad ottvkan
netega Kirna ja Wäätsa ühendatud koorid, !kor
raldakMej, loterii-ellogri jne.
Paoid»tasfe põhiseaduse muutmist. Pühapäe
toal kõneles algkooli saalis riigikogu põhiseaduse

muutmise eelnõust O. Wiirsoo. Kõneleja wõod
les viigAogu eelnõu firksõdurite
eelnõuga. KooÄle? oli üksmeelne: poÄ-dati rii
gikogu eelnõu, mis tugeneb laiemadele hulka
dele waStuwõetaw«Ä demokraatlisel alusel. KoosÄessust wvttis osg IVV inimese ümber.

Maal sünnitab pahameelt ühe .Paide adwo
kaadi jutt, TeS kaikameeste agitaatorina liigub
ringi ja petab rahwast wäitoga, et kui -vahtvajunnis peaks minema läbi riigi
kogu põhiseaduse muutmise eelnõu, siiS kaota

wat vahtvas hääletusõiguse st). Walel on aga
lühikesed jalad ja inimesed ei ole nii rumalad,
et usutoad köitke puru, mis nendele tahetakse
puistata filma. .

Alliku noormehe salapärane
kadumine.
Allika walla Wäljaotsa Wlas elutsew
£.<& Ilus lahkus kodust öA wastu 11. skp.
jalapämsel kombel. Mees jättis -maha kaks
kirja: iche õele ja teise wSlvusaldvjatele.
Esimeses kirjas pärandab ta kogu oma wa
ra uduse õele, kuna wõlausaldajatsle ei luba
ta tasuda midagi, sest wõlad olewat igane
nud ja wanemate tehtud.
O. Uus pidas kauemat aega isalt päran
datud talu koos oma ainsa õega. s—9 a.
tagasi surid wa-nemad ja mi jäi ta noorelt
waeslapfsks. Koht oli kcmsmat aega hool
dajate käes, kuid wiimastel aastatel pidas
ta talu mnal käel.
Q. Uust tunti kohapeal kui tvaikse ja
sõbraliku iseloomuga munest. Ta tegeles ka
sportlrsel alal. Wiimasel ajal oli märgata
tema juu-ves kärsitust. Kõneldakse, et ta
rännanud PMntsusmaale, tahtes minna
wõõrasteleegiom.
O. Uus oli kodtmt lahkudes end loa
rustanud köwasti toidumoonaga ja uute
riietega.
.Uhisew" rvitth Tallinnas.

nii et arwatawastt mees oti -kidogiit kaupemati
Säri? fflSSri»
ei Mnud forte -mche tp&Mu kmdtoks tcha. kuna

toite juures iMuquls. dotomendck puuwsid.NSÜd
mõne päewa «ft vaaeir toip Ambla tog. «sipelga

totaftsiaie RõmAla wasia tulul «aHa» tuma. es
Levk! tema isikut oleks saanud ftnMaf* ffj*- ®®*
dast tchbi üleSwõte, miS PaHundatoti toadett V*

lWeiajMusteje totott. , .. .., _
tSrnmm t# j-Dd wK MMft tnm. W
SA sõitis RanAüto ksnstaabÄ Eichwaldt Mi SM*
oi Ma lähedal ajuma meisatuto. Svvvaga Mmas
to tee Medal iStumaS Mtlofc wsll-mnjega
meest, kes kmlstoaAit nähes MJa Pistsid.

nwngijuqttje kompjn maha. Zöihsmal jävriew«t
lmel ielanS. et kompsus oti Mit-mstoaujojd Wto
riideid fc muud kraami. KanAaabel ott* to*£t lä
hedat ojuweSje tolku ta kdvraÄas Ähes totWW
llaStega wlttltoma haavanan, mis «&a imtoflstm»»

ifrib iimiAlixli ei onnud.
BWtoeTcaanni ottd tnndmoto wavgapoisid tomat

ööl warastonud Suuqa asimdusest nais<tonWu
Juuli Aandi põott. , „ r
st Piiäse iohtedtle li»i. Judn
-ISSI. a. tooijel planeerib Jootma to Kuru
rentnike taludest vida käsitõõkobti. arwnti S, «ts

möödunud aasta l. maiks wÄtoandm''- ' >vtd-id
tulema.

Kuna ma» endiste omanike Corttefed vahulda
mmta jätd, « leppinud achaqa aqa siiski kovaeM

omawahel. Selle tnlvmujels oli» st

möödunud aastal wwvem planeeritud kohtade jun
res Ämbeuplaneeriiiotoe ette wveck. Kuid seegi ei
ole Mti imoatoowitoid. keda vohtom kui ptoaeeri

tud kohti, vähtüdanub Ja prstjessimine Md Me
hooqa ritesi. Ja «me tui Mutnfe
itauGdent pole et tule «idast wäija tia
iptoneeviitud käsitöõkolht<toe wälMmdmisest. ?to
meeritud kohti kastttatvad juba teist anAdat maa ei:-

diseb kes ainult headmeelt tumremu?
pvstzsesDe pitoliewonimffe üle.

RiioS ja AartafcC toodntnd Imjatuludest. Ätrtfc
to Ähispiimatatuulse juuoeavwuLse

hulgas avuwwad eritist tähelepanu sitta ja Km>
kuse koorei«llmad, mille iMvk.sn.nas põllupidajad
otse -massMseK loobunud piimaweost.

Wdje oa Kartusel wibmche kahe aasta tooGöl>
kokkuwAdaw piima HM tvähenenub 48.95 pvats. ja
Käos kolme aasta iooffut 41,31 pvost. tvörra.

tont Kut 1931.—38. a. nimetatud maSas patit
toil im-ayrOd sisje nõuda tutt 1808 siavvai, siis

19SS —S3. a. «ÄstmSudmisie avw suurenes ZVSd
peale, peate stlle weel'7S LsiwttZnSutonist. jstchsi
tougslt stmvsm oja oma wsiloHnmmad policheste Ae

tajunud, on eja kodanikel poAtiei juanitud owud

stnmua ttttejoamiseks warnudust SeskirMtama ja

oksjonile määvama. ISSI.—K. «. wavemduSte
ÜleMrintust toime teri M karmil» 1938.—55. «.
NM juba 189 karval. TepsUkuit toa oem oja sitskt
oma tvavandrisi okSjoMeS müüa pole toistnup, ta
todes sumana enne oksjonit im.

ti* BUowdte wfö tall m iila MaWaiSasUHe ja
«VM IN 1991.—«. «. pelWati

matiunSataatate «Mu tuti akcka W 7 tavval. Ota
möSdmach aastal fe-c <*m fuuvmet 1937 paita,

millele litata lubeb weel 47 MotttnöadoM koht»pviAawi maaM.
Wavaadutae llleÄtqjawmM M ISSI—SS. a.
awM ZS ja «ttjanetd 5, ?aGm«» okstaatie «MlKdeft LaM SS9 tr. A ftit. jßWtawtd «taat «•,
kimt CfeMtaM «Aa 1. apr., toimetati taara»
duße rtSfatMt mAiva-mifi 79 ta' peeti feffeUMf

Tal on nimelt kavatsus Hobnsosaarole kaemata

bada Aegviidu kabeli korrastamiseks 300 kr. kre

diiti. Esialgse tava järele parandatakse sellega
kabeli väikesed nurgatornid, mis ümber kukku
mas ja IWaikse seinad seestpoolt papiga üle.
Samal koosolekul otsustati pidada näitomuÄt

9. juulil kirikla õuel.
Enesetapja W jäi selgumata. Hiljuti lestt

Ambla alewikust umbes b kbm. eemal Rr??na asu

TRrtfatnotrrjalf toõlja
wedu alanud.
Tatita? watmi» ttlgatup mettamatmjM *«.
•* jada tichtich alsaft. «SStamad
«iidata? litt esimese saadsttseaa 19$ staabaeti
taita Japlitaaaale. Saatjata «il ». Tamberta
ettewSte TallinmaS.

.. taeG Aaglismmq m >taji
MCaat pai mSötamab aa»t»k. Htaaati »a kSU

niku Turmanni metsast tundmata mehe in-iS

Mmta aataes eelmisele tasemele. tata «tiwimtae

geimist enesetapmisega, mida hiljem ka arstlik stt
-veSlvwaatus kmnitaS. Kuigi ümbruskonna tntme
kod surnut waatamas Wstd, «ii tundnud keegi teda»

kat««eb tatttStt suuremata maAaseft.

nippus kaeilasMäga puu oksas. Ilmselt oli siin te

*n tuttiStt paraaeaita.
' wÄtzawea haaae» aa »M
filKl^^iüSS «—ta-ae mtosaetapata
Vajatakse Kalitsasse küla

Paide nööritehas
vahetab ja valmistab köie- ja ohj&nööri
ja linade vastu. Ostab kõva kinga
ptohil ümiM (uäßiituDla
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadaval jalg-, käsipalli ning
tennlsplatsl nõõrvõrke. Samas mfifia
häid aasaheinu.
Uued mustrid Soome ja Jnglise

seppa.
Kauplemine ptthap. 14.
mati kell 2 p. 1. Kalitsas,
sepa majas.
Kiires korras aos
Hiili
Paides, Telliskivi uuL 5.
Teateid saab samast
omanikult.

lupe
kaltsu- ja seinapappi, 1. sorti väraitsat häid värs
keid maalrivärve.
Suverlideid ja kevade- moekaupu.
Müügil jjalgra ttad ning kõiksugu paraudusosad.
L. Rästas, Paides.
Tfihelepanu! Tähelepanu!
Põllumehed

21. nudi im m. kell Va 2

päeval müüakse

enampakkumisel
tõßdauto
Pakkumine algab 460 kroonist
Tflril, turuplatsil.

imiiiimniiTjnn
Paide Kaubatarvitajate Ühisuses „Jvas" on müügil J&rva-Jaatus-kadonod 12. mail
a. a. noor IVs aastane emane
kõrgeväärtuslik
väikese kasvuga

Rootsi superfosfaat
ja peale selle müügil ka

hundikoer.

Oene superfosfaat
mis oma hinna poolest palju odavam.
Juhatus.

Wdjat palan tantade Aare**
bergile, Vöhmuta p-ag.

