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Toimetus ja talitus: Paides, Turuplats ar. 13.
Kõnetraat lvi Kõnetunnid kella lv--l l.
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Tellimise hind alandatud.
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Vastuta» toimetaja Wiklem Wessart.
Väljaandja „Järwa Kirjastus ühisus".
Tellimise hind postiga:
1 aasta Kr. 6. 3. kuub Kr. 1.70
% aastat Kr. 3.30 1 kan Kr. 0.60
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tuste ttiljel S Lut.

S. onötafäif.

Vmbes, neljapäefoal l. juunil 1933. a.

Mlionile matmine algab.

Pankrottiiridele antud saiad miljonid tahetakse ilma riigikogu teadmata korftnasse
ktriutada.
Uus walitsus esitas riigikogule niisuguse eelnõu.
Uus walitsus esitas riigikogule Pikalae
uu panga põhikirja muutmise eelnõu, mis
«õeti eile walitsuse koalitsiooni poolt kii
res korras riigikogu rahanduse komisjonis
arutamisele. Majandusminister P. Ku r
«i t s esines komisjonis sel puhul pikemate
seletustega. Komisjoni koosolek kuulutati
kinniseks. Ragu kuulda on majandusemi
nistri esinemisele järgnenud õige elawad
sõnawõtmifed.
Kell 1 päemal määrati uus rahaasjan
duse komisjoni koosolek, kus eelnõu aruta
mist jatkati. Täna wõi homme tahetawat
ta riigikogust' läbi miia ja maksma panna.
poolt esittttud eelnõu tekst on
järgmine:
Pikalaenu paaga põhikiri IRT 116 1921)
«täiendamise g-M järgmdtes redaktsioonis:

8 B'. Wabariigi walitisuise igakordte loaga

wõmd ,pau! vahwcvmajanduslMt tähüsalel juhtu
iMisml oina peale uwstutute teiste maxandusMali
eluiõuliste k rebi idiosu-t uste kohustuste eest ja annab

kveditdiasutustsle -laene panga põhrkivza §§ 10.,

34. ja 36-das tähendatud erinewatel kindlustus
tel, kusjuures pSustawad kindlust-nised ja kõik

muud iaenutingiannsed määratakse kindlaks iga«l

GW?M sichul panga nõukogu poolt. Nende kr«-

di id mi nt uste poolt kahjude landmise karral on
pangal õigus ivabariiqi waWuise loal, likwida.tsioo
ui ärahowmite ning janseri.mi.te otstarböl, «krediidi
asutuSteSte uu,t kapitali sissemaksta, saades selle
wastu krediidiasutuste aktsiaid. Neid operatsisoue
toimetab Pank tema mall itjemi.se! plewote waba
riigi walit,susol« kuukuwaite summade arwel. Stt

lara lm puudumisel annab riigikassa wastajvaS

fmnmas.PauWle tagasi panga Põhikirja § 61. p. 1.
korras temalt saadud wölakirje.

Xäesdlewas tähendatud operatsioonide
teostamiseks Pikailaenu panga podl-t Põhitipja

u 61. p. 3. korras tvõlaki rja.de wäliaandmise iläln

tekkiwa.d kuilud ja wõimalikud kah
ju d intressi a>rtvel kaetakse Pikalaenu panga
matlitieinisel ole ma te wabariigi walitsuse
summadega.

Saneerimise otstarbel tehtamad kokkulepped
kapitaalwõlg wähendamites wölqniAndega ja toas
tutajgtega, samuti wõlgade sa nõudmiste maha
kustutamised, sünniwad panga uõukogu õlisusel,

millised otsused kmtlnwad wabariigi tv«litlnie
kinnltaltnisete.
2.

Sama põhikirja 8 47 muudeta kise ia twmiafte
maksma järgmises redaktsioonis:

$ 47. Käesole:»a põhikivja § 41 korras wa-

Wemisele wõetud laenude ja nõudmiste katteks
sistetuluud summasid wõib pank wabariigi malit
susse poolt lubaiwd määml sa ti-ngimitstel tasuda

wabariigi wolitMsÄe oma wõlalirjadega (§ 61

p. lj ja kaisuta-da põhikirja i-ähendatud ots
kärmeteks.

On arusuadaw, ri walitsus peab wajn
dnse korral toetama terweid ja elujõu
lift pankasid. Oleks walitsus küsinud rii
gikogult selleks koolitust, poleks talle keegi
seda keelanud.

Nmih on aga uns walitsus esitanud rii
gikvgule niisuguse eelnõu, mis wõimaldab
Pikalaenu pangal lihtsalt maha kirjutada
kõik need sajad miljonid, mis on warematel
aegadel walja laenatttd teatawatele ettewõ
tetele. Seda kõik tahetakse teha ilma
riigikogu teadmata, ilma et meie
rahwaesitus seda näeks wõi saaks kont
rollida.
Selle seadusega võidakse kirjutada korst
nässe ka Einpauli Poolt tekitatud 70 miljo
niline kahju ja ka kõigi teiste pankrott-äri
meeste suured wÄad.. Seda tahab kõik
teha keskerakond ja koonduSasuuikud, kes
nõnawad'niisuguse seaduse wastuwötmist.
Seda ei tohi lasta sündida! Riigikogu
peab niisugusele pankrott-meistrite wõlgade
kustutamise katsele wastn astuma.

Tallinnas tabati kommunistide raadiojaam.
Mitu pccandaatust acceteeciti.
Nagu kuuleme, on nende paewade sees
Tallinnas ja ka mujal olnud suuremaid
läbiotsimisi põrandaaluste seas. Tallinnas
jm anuud see õige ohtralt tulemusi. Nimelt
BMaStati kommunistide salajane raadiojaam,
mis asetsenud kuskil Pelgutama kandis.
Raadiojaam on õige wäike, seda wõib pea
aegu isegi hõlma all kaasas kanda. See on

kõige uuemat tüüpi seadeldis, «ahtamasti
Weuemaal walmistatud ja sealt salaja üle
piiri toodud.
iihendvst on selle abil peetud morse tü
heStiku abil. Teated anti edasi muidugi
shifrceritult.
Tallinnas ivangistati seitse meest, kes
porandaalustena wõi nende juhtnööride

MiS BndiS Gkholmi all?
Soomlaste ametlik seletus Wtinistu kalurite veksmise
kohta.

järgi tegutsenud. Nende seas olewat ka
Weneft tulnud mehaanik, kes salajaamaga
oskas umber käia.
KuuldawaSti olewat ka RarwaS läbi
otsimist ja arreteerimisi toimitud.
Ametlikult poolt pole sündmuse kohta
weel teateid antud.

Vabadussõjalase»
pauid Zmius
..Vasllmege" boifoti

JCatucid iitleivad: soomlased tacmtanud tootest
wägiw-atda.
paat ei olnud salakaubavedaja, hakkasid
Helsingi, 29. mail. Soome kahur
soomlased mehi usutlema, kus ja kuhu neil
paadi komandör oma aruan
des tvastavatele a-motiwõimudele kirjeldab salakaup peidetud, ähvardades neid laske
Gkholmi lähedal järgmiselt: riistaga ja lahtise soome pussiga. Kuna
Neljapäeva õhtul märgati kahurpaadilt meestel salakaupa ette näidata ei olnud,
vlatvat liiklemist Briti lipu all sõitma piiri siis ajas fee asjaolu soomlased millegi
suslaeva „Anna" ümber. Oli näha, kuidas pärast vihale ja üks ivahilaewa meeskonna
Mootorpaadid laamalt salapiiritust võtsid. liige (vormis) lõi browningu päraga tuge
Mi ole kahtlust, ot see piiritus taheti viia va hoobi paadi juhile näkku, kuna motorist
lkas Eestisse või Soome. Kuikahurpaat jõu teise mehe käest nii tugelva hoobi rusikaga
-jdis „Anna" juure, põgenesid piirrtuspaadid pähe sai, ot uimasena Paadi põhja lamama
Kahurpaat hakkas neid taga ajama. Oli jäi, lööjal wiis hoop naha sõrmenukkide
Mha, kuidas põgenewabelt paatidelt piiri pealt maha.
tusnõusid merre heideti. Kahuvpaat andis
Pärast seda sõitis soome laev minema.
'peatussigiraalli. Sellest hoolimata piiritus
Mootorpaadi
purjepoomi aga oli meri vahe
paadid jätkasid põgenemist. Warsti ka
peal
ära
uhtunud
ja see jäigi leidmata.
zhuvpaat jõudis ühele piirituspaadrle järele.
Loomulikult
ei
võinud
mehed sellises olu
Mitu Soome merevalwurit hüppas piiri
korras
edasi-sõitu
Soome
jatkata, ja pööra
tuspaadi pardale. Paadi meeskond võttis
sid
Eestisse
tagasi,
kus
nende
vigastused
ähwardaüva seisangu ja asus mootori ette,
'et mevewalwmid ei saaks mootorit seisma kohaliku arsti poolt üle vaadati ja protokoll
koostati.
lpanua. Walwurid tõukasid aga mehed
ikõrvaile ja panid mootori seisma. Paadis
Smnastlgune juhtumine jama soome loa
oli kaks piirituseüoeda-jat, kes juba varem hllaewaga oli fa 15. mail s.a., kus kaks kalu
Soomes salapiirituswoo eest on karistada rit oma mootorpaadiga nelja kil. kaugusel
saanud. Piiriltustoorem oli aga merre hei Jmnida maaninast, seega meie territoriaat
dstud, mme km tahurpaait põgenejad kätte wetes, kalu püüdsid. NeUe lahenes kiires
sai.
tempos soome wahilaew W.M.W.6- sealt
Nagu sellest soome piiriwalwuvite sete kargas nende Paati wahilaewa meeskonna
tusest nähtub, on nad oma käed Magi taba liige ja hakkas Paati läbi. otsima. Peale
-tutole külge pannud. Soomlased nimeta seda hakkas ta pärima ühe kaugelt paistma
wad seda tõukamiseks, Wiimstu mehed aga laeiva nime; kuna kalurid aga kahjuks seda
peks luiseks. Tõsiasjaks aga jääb, napu on ei teadnud, siis hakkas soomlane neid rnft
ikinttltamud juurdlus, et mitmed Wimistu kaga näkku peksma. Peale peksmist läks
kalurid x»i tevwisliselt kannatada saanud.
mees oma laewa ja wahilaew sõitis minema.
Wahejlthtnmise kohta Ekholmi tuletorni
Mehed palusid riigiwanemale antud pal
juures seletatakse meile Wimistu kalurite
wekirjas
kaitset, et Eesti kalastamissavslcZ
poolt järgmist:
niisugust
toorest wägiwalda lvätisriigi wõi
18. mail kell 12 päewal sõitis Soome
mude
poolt
ei korduks.
m.-p. „Mai", millel wiibis juht ja motorist.
Ametlik juurdlus sündmuse kohta jat
Ekholmi saarest 12 miili Põhja pool pidas
neid kinni Soome .wahilaew W.M.W.6, aja kub. Selgitatakse, kuiwõrd Soonde tvalwe
des sellejuures „Mai" purjepoomi merre. laew on eksinud rahwustvaheliste kommete
„Mai" oli korrapäraselt klaaritud Soome. laastu.
Soomlased ei lasknud isegi poomi merest
üles wõtta, waid nõudsid wiibimata paadi
luukide awamist. See soow täideti ka otse
Wootst» 6.190.000 elaniklm.
kohe. waatamata, et selleks õieti paadi mees
Stokholm, 29. mail. Rootsi elanike arw
fond kohustatud ei olnud, kuna Paat wiibis oli 1. jaanuaril 6.190.361. Möödunud aasta
peutraalwetes. Peale läbiotsi
jooksul on Rootsi elanik arw kaswannd 27.916
imist, mille juures midagi ei leitud, sest hinge wörra.

alla.
Wabadussõjalaste liidu mehed on Tar
tuS terawaS wastolus «Postimehega" ja rah
waerakonnaga. Pinewust aitas eriti weel
suurendada möödunud pichapäewal Tarms
ärapeewd wabadussõjalaste päew, mida
«Postimees" kirjeldas õige halivakspanewas
lvalguses. Kõige selle järeldusel on nüüd
Tartu wabadussõjalaste liidu tegelased ot.
sustanud «PoStimehe" boikoti
alla panna. Boikott hakkab maksma
i. juunist algades ja kestab kaks kuud.
Selle aja sees ei tohi Tartu wabadussõja
lased, keda seal olewat 2800 meest, mitte
keegi «Postimeest" osta ega lugeda.
JCaul.=tö&stusikoda
pooldab uisu sisseioedu
Koja esindajad käisid riigiwanema juures.
Kaubandusele tuleb wabadus tagasi an
da, nii oli üldjoontes kaubandus-tööstuskoja
juhatuse esindajate J. Puhkija M. H u r
t i ettepanek riigiwanemale, kui nad tegid
temale wisiidi teisipäewal kell 12. Oma
wäitele illustratsiooniks näitasid kaubandus
tööstuskoja esindajad, et praeguses süstee
mis on mõningaid puudusi. Nii on nisu
sissewedu keelatud, kuid riisi sissetoomine on
waba. Nende arwates ei tohiks siin wahet
teha. Kui on riis waba, siis Peaks ka nisu
sissetoomine antama wabaks.Riigiwanem wastaS kaubandus-tööstus
koja esindajaile, et praegu kõiki kitsendusi
korraga kaotada on raske, kuid walitsus ta
hab teha eeltöid, et kitsendusi oleks wõima
lik edaspidi kaotada.
Tuleõnnetus Muhus.
Kaks elumaja Põles maha.
Pühapäewal, 28. mail, keskpäewal põles
Muhu-Hellamaa wallas, Wõlla külas maha
Andrei Sõrme „Sepa-Mihkli" talu eliunaja
loomalauda *ja kõrwalhoonega ning Marie
iSõrme elunmja, mis oli Andrei Sõrme elu
majaga ühise katuse all. Tule puhkemise
ajal ei olnud majaelanikke kodus.
Kuna enne õnnetust oli majas sööki kee.
detnd, arwatakse, et tuli on saanud alguse
korratust tuleasemest. Naabrite abil saadi
suurem osa majakraami Päästa.

Imeloom Altamira taljutoopas.
Kuulus Altamira kaljukoobas Hispaanias Santanderi läheduses ähwardab stsse langeda. Koopa A
wiseinad on ilustatud rohkete eelajalooliste joonistega, mis annawad selge pildi «nipse aja kail»
tuuri tõrgest tasemest.

Viiks hääletame
WWllst WMM M.
Kirjutanud end. riigivanem K. Pats.
Ei ole kellegi saladus, et wäga laialdaste
hulkade keskel praegu riigikogu enam mitte
endises kõrges lugupidamises ei iasa. Selle
meeleolu mõjul on mitmed ka eitawale sei
sukohale asunud riigikogu poolt wäljatöö.
iatud põhiseaduse muutmise eelnõu wastu.
Ei tule aga mitte waadata sellele, kust see
muutmise eelnõu alguse saanud, waid sel
lele, kas muutmiseeelnõu on sisuliselt
wastuwõetaw.
Riigikogu poolt wastuwõetud Põhijeä
duse eelnõu annab presidendile
õiguse riigikogu laiali saata. Rii
gikogu on ise oma õiguste kitsendamise
õigeks tunnistanud, sellega on ta roastu
tulnud 'nõudmisele, et rahwas oma teise
asemiku, presidendi näol wõiks tavwilikkudel
kordadel ka riigikogu korrale kutsuda. Seda
õigust rahwal seni ei olnud, muudetud põhiseadus annaks temale selle õiguse, ja see
on, mis põhjust annab riigikogu eelnõu
poolt hääletada.
Mitmed waliwad oma seisukoha rahwa
hääletusel selle järele, keda nad lahawad
näha presidendina wõi keda nad sellel
kohal näha ei taha. Ka sarnane seisukoht
ei ole õige. Presidendi amet ei looda mitte
mõne üksiku isiku hmmdes. Presidenti ott

meil tarwis, et riigi kõrgeid wS«nu käsu-tajaid nende tegetvuses tasakaalus hoida.
Üksikud riigitegelased on möödaminetva
tähtsusega, nemad kaswad kõigi surelikkude
teed, kuid presidendiamet peab kestma, sest
ta on riigi asutis.
Ei ole tähtis, kes esimeseks presidendiks
saab, kui rahtuas selle ameti tarwilikuks
tunnistab. Ei lvöi ka keegi ette iitelda,
kes selleks wõiks saada. Sellepärast oleks
eitawale seisukohale asumine ainult sel põh
jusel, et ehk walitakse presidendiks see, keda
ise sellena ei tahaks näha, mitte õigustatud.
Rõhku tuleb panna sellele, et rahtvahääletus
lõpeks presidendiameti asutamisega, küll
siis, kui presidendi Uwlimiu-e tuleb, tudima*
lusi leidub igalühel oula häält niisuguse
kandidaadi poolt anda. kes talle loastu
wõetaw.

Kogemused, mis meie riigi elust korja
tud, öpetatvad, vt meie peaksime tõsiselt
rahvahääletusse suhtuma, mitte aga meele
olude järele talitama.
Teistkordne rahvahääletus ei tohiks
mitte nurjuda. Oma riigi saatust ei tohi
meie kaalule panna, sest aiad on praegu
wäga tõsised.
K. Päts.

mm MMM iinDl i
Kirjutasud ülikooli rektor Johan Kõpp.
Isiklikult arwan, et meie wõiksime saada lik töö ise kannatab. Räägitakse, et mujal
läbi ka olemasolewa põhiseadusega ja selle tulcwat iga rahvasaadiku kohta hoopis suu.
muutmine ei ole mitte tvajaline ilm reni arw walijaid: aga kui nn, siis ei tu
tingimata.
leks meil ka mitte jääda peatuma 50. waid
Km aja hariliku kodaniku pilguga Maa umbes 20 wõi tveel wähema arwu juurde,
data ringi meie riiklrk-awalikus elus, eriti aga see oleks juba suure wõimu liig wäikese
wastmöödunud walitsuse kriisi päewil, siis kogu kätte andmine, ka oleks see teatud mõt
küll nagu tekiks tarwe mingi tasakaa tes tee tasandamine diktatuurile, mida aga
mina kunagi pooldanud ei ole.
lustama jõu järele.
Presidendiameti rajamisega ei suurene
Loota tahtes, et riigikogu poolt wälja
töötatud eelnõu tema wastuwõtul rahwa kulud walitsemise peale, kuna piiratakse
poolt sellase jõu annab presidendi koosistumise aega ja maksetakse tasu waid
wõi m il kujul, ma pooldan põhiseaduse istutud aja eest. Tõsi, riigikogu wõib ise
muutmist.
määrata lühikese aja eest kõrge tasu, aga
Praegu käib wõiblus kahe põhiseaduse ometi wähegi usaldust oma rahwaesindajate
muutmise eelnõu wahel. Mittejuristina ei taastu peaks meil olema, pealegi, kus meie
ole minul kohane hakata arwustama, kumb riigikogusse saadame paremaid meie seast,
neist on parem, küll aga äratab minus milleks uus walimisseadus loodedawasti lu
bab senisest awaramaid WSimalusi.
usaldust riigikogu poolt wälja
J. Kõpp.
töötatud eelnõu eesjoones järg»nisil
põhjusil:
1. Meie riik jääb endiselt demokraat
«su prrfldtndl
likuks, presidendi kõrwal jääb tegutsema
erakondadele tuginew parlament. Et era
UllaSUise
kondi oleks wõimalus hoopis ära kaotada,
sellesse ina ei usu wabariikliku korra juu ka«a koostamisele oa juba asutud sa mas
tamaid ettemalmiStamaid samme hakatakse
res mitte.
astuma,
president A. Swiesis Mb kuulda
Loodawa uue korra juures tahetakse mõ
lemad jõud (president ja parlament) raken masti Tallinna kõigeks laulupeo paemadekS.
dada üksteist tasakaalnstaivalt riigielu Kuna presidendi sõit kaunad eraviisilise
külaskäigu ilmet, siis kaalutakse küsimusi, et
juhtimisele.
president Tallinnas Viibimise ajal asuks
2. Kuna juurdetulÄva wõiinu. kaasa kohalikus Läti saatkonnas. Läti saatkonnal
tõmbamine riiklikku aparaati eeltoodud põhi õn teatamasti Tallinnas wäga a«ar ja
mõtte kohaselt ei ole kerge töö, siis loob mugaw kodu.
teatud määrani rahuldustunde, et riigikogu
Presidendi külastuseni Däd Tallinna ka
eelnõu on meie kõikide rühmade ühise koos praegune Läti saadik K. Sarinsh, kes aga
töö . kaalutud saawutis ja tohiks seega olla peale laulupidu asub oma uuele kohale
enam-wähem küps töö.
juhtima Läti saatkonda Londonis.
3. Riigikogu liigete arwus on jäädud
Kullastandardi ametlik
100 juurde. Kas 100 wõi 70, wõi 80,
kaotamine Ameerikas.
see on waieldaw küsimus, millel aga erili
Washington, 29. mail. WttdnSkoda
semal tähtsust ci ole. Igatahes aga nii
wäikene arw nagu 30, ei ole minu arwates Võttis wastu seaduseelnõu kullastandardi
küll mitte enam otstarbekohane. Jääb puu kaotamise kohta, nimelt > 283 häälega 5T
dulikumaks kontakt rahwaga ja seadusand- taasta»

».
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JiumaC cäuskatuiite

- Sellest saadik, kui J. Tõnisson riigi
wauomaks sai ja whwüerakond ning koon
dns kõrgepalgaliste kohtade lubamisega paar
nõrgema iseloomuga inimest põll.-kogudest
ära meelitasid, on „Postimees" fui arust
ära. Igas numbris praalib ja räuskab
ta, et nüüd olewat põllmnoeste erakond
lagunemas, nüüd keerawat talumehed oina
senistele juhtidele selja ja jookswat robi
nal raHwacrakouna kaissu.
See on petlik lootus. Einbundi ja mõne
endise rahwaerakondlase järjekordne
ülejooks ei nõrgesta põllumeeste kogude
erakonda põrmugi, ega tekita maal mingit
ärewust. Haa on täiesti rahulik ja Põllu
mehed selles teadlikud, et põllumeeste
kogud on need olnud, kes on maarahwa
huwisid senini kaitsnud ja saatvad seda
tegema ka tulewikuski. Sellepärast hoia
wad põllumehed endise truudusega Põllu
meeste kogude poole ega lase end rahtvaera
konna ässitusjuttudest Põrmugi wörgutada.
Terwel oma kestwuse ajal on põllumeeste
kogudel tulnud wõideköa peamiselt rah
waerakonnaga. See erakond on alati
igale sammule tvastu olnud, mis põllu
ineeste kogud põllumeeste ja maarahtva ka
suks on algatanud. Seda nägnue ka weel
nüüd wiimastel päetvadelgi. Kui keskera
kond K. Pätsi wallitsuse kukutas, siis tehti
seda keskerakonna juhtide seletuse järele sell
lepärgst, et K. Pätsi walitsus olepxrt liig
palju aidanud põllumehi.
Sellest saab ainult seda järeldada, et
'•' j J. Tõnissoni ivalitslis tahab inärksa
\v ii l> e 111 imia kasuks t-eha fui eelmine
K. Pätsi walitsus. See oli ka põhjuseks,
miks põllumeeste kogud ei saanud uuest wa«
litsnsest osa Ivõtta. Põll.-kogud nõudsid
J. Tõnissonilt kindlat ja selget töökawa/et
oleks näha, kuidas ta mõtleb põllumajanduse
hädadele suhtuda. Seda aga J. Tõnisson
ei aivaldanud. Ta ei julgenud awalikkusele
teatada, et ta ei mõtle midagi põllumajana
dufc kasuks teha. Sellepärast ta ka
ki, kui talt walitsuse moodustamisel program
mi küsiti. Ilma Programmita ja ifjua kind
lama töökalvata olid temaga nõus kaasa mi
nema üksnes koonduslased. Neil tuleb selle
eest muidugi maa ees wastiüust kanda, kui
nad maa kosuks midagi ära teha ei suuda
ja fui nüüd algab tagasitõmbamine ning
linna hnwide eelistamine maa arwel.
J. Tõnissoni walitsus on linnade-meelne
walitsus,; kes seati ametisse endiSte Parunite
armust. !Seda walitsnst maarahwale kiitma
tulla, see on „Postimchel" asjatu waew.
Seda maal keegi ei usu ja sellele liimile
juba keegi ei lähe.
Samalaadsed on ka kõik teisedki ..Posti
uiehe" räuskamised, kus keeratakse tõsiasjad
pahupidi ja püütakse inimesi w a I e g a kesk
erakonna mõrda mütaka. *
M hõiskab „Postiinecs", et nns tva
lttsns ei pooldawat tvõimonopoli andmist
p. ?. «Estoniale". Küsiksime, kes siis sar
nast monopoli anda kaivatses? Eelmine iva
litsiks igatahes mitte. Wöi-monopoli sisse
seadmise jutud on igasuguse aluseta. Mitte
monopoli küsimus ei olnud eelmise lvalit
suse ajal päewakorral, lvaid waielnsed keer
lesid selle ümber, kas anda peale praeguste

eksportööride ka weel uutele äridele wälja
weolubasid, nagu seda nõudsid keskerakond
lased. Põllumeeste tegelased olid sellele
kindlasti wastu, ja seda wäga põhjendatud
kaalutlustel. Meil on praegu neli wöieksportööri, ja neist jätkub. Kui weel . uusi
eksportööre juure soetada, langeks nende
ülalpidamise kulud jällegi põllumeeste kan
da ja meie talud saaks oma Piima eest weel
wähem kui seni. Seda ometi ei wõi lu
bada, ja sellepärast ei saadud uute ekspor
tööride juurdetulekut pooldada.
„Postimees" närib p. k. „Estouia" kallal
juba aastaid, sest temale ei meeldi' see, et
piimaühisused saadatmd wõi oma keskühisuse
kaudu ja ei lase rahtvaerakondlik
kudel ärimeestel kõike seda korraldada ja
selle pealt wahekasu wõtta. Nn on ~Eston
ia" materdamistel puhtäriline tagamõte.
Rahwaerakonnal oli ju seni oma wõieks
port-äri, mis tegutses a.-s. „Einpauli" unne
all. Seal aeti aga asju nii hallvasti. et
see äri lõpetas hiljuti oma tegewuse üle
6v-.miljonilise kahjuga,, mis on weeretatud
riigi kaela ja tuleb nüüd talumeestel ja

teistel maksimaksjatel weel tagantjärgi
tasuda.

ja sihilikkude andmetega opereerides püütakse

Aga kas keegi on kuulnud, et „Posti hoiusummade omanikke üleskihutada pangast
mees" kõigest sellest sõnakesegi oleks tiha raha mäljamõtmisele. Pank on suutnud rün
nud teatada oma lugejatele. Mitte ei kõs nokule hästi mastu panna ja kõiki nõudeid
satagi. Ta waid materdab ühistegelist ette rahuldada.
wõtet ja nõuab oma ärimeestele uusi lit
Nagu eile Wiljandist kuulsime, on pan
sentse. Saades need, hakkaks Einpauli jant gas meeleolu rahunenud ja eriline raha
muidugi jälle otsast peale ja meie rahwal mäljawotmine lõppenud.
tuleks jälle miljoneid ohwerdada üksikutele
See näitab, et meil on olemas meel ter
ärimeestele. On siis niisuguste Einpaulide, meid panku, kes hoolimata pikemaajalisest
Eptüde jne. toitmine meie Põllumehe hu kihutnsest on kindlalt piisima jäänud. Aja
wides? Mitte iialgi. „Postinwes" ärgu leht „ Sakala" on niisuguste maleteadete
tulgu sellepärast oma silmakirjalikke mono lewitamise pärast kohtu alla antud ja taht
poli-jutte rääkima, igaüks teab, et truust leinata ootab teda wääriline karistus.
selle warjul on hoopis teised plaanid.
J. Tõnissoni Valitsus on terwet seda
Valitsejad peaivad olema salliwad ja
leplikud. Soe on riigitarkuse esimene tin
gimme. Praeguse riigiwanema häälekand
jast leiaine aga waid üksnes rumalat räuZ
kainist, ässitust ja ähwardusi. Kangele nii
wiisi jõuda Nlõeldakse? See nlaksab end
warsti kätte, sest ärgu unustatagu, et kes
tuult külivab, see torini lõikab. M. K.

Terwe fui purikas!
Ukse tema järel kurni langedes ohkas proua

i.

Käbide abielupaar pealelõunasel tunnil pa
rojasti oli süwenenud ajalehelugemijeffe, kui

Käbi, tvaataS wiiwu üksisilmi enda ette, kuid

haaras siis uuesti ajalehe ning sütvrnes sellesse.

keegi uUe taga helistas.

2,

«Wõikfin ma kõnelda hävra Käbiga?" kergi
taS kaabut helistaja, kui Käbi oli owanud ukse
ja Wsiwalt iundniatme otsa ivaataS.
„Palun. See olen nimelt ma ise," tähen

kindlustusseltsi majast, niööduS parajasti matu.

tuppa. -

naisel, kes käsikäes lväikse tüdrukukesega sammus

„Kui teil parajasti juhtub olema mõni mi
uut tvaba aega..
«On, on. Astuge aga tahapoole."
Nüüd tõstis ka proua Käbi pilgu ajalehelt

ta seda naist loaremini k-chaiurd?

das Käbi ning lasi noormehe endast mööda ees

ja lasi selle libiseda üle tervituseks kummardüwcr

uoovmehe. Tõusis siis, ei jätta mehel? üksi.

~Ei proua, ärge laske ennast segada/' taipas

noormees ta kawatsuse. . „Wöib olla teidki hu

witad soe, mida kawatseu öelda teie abikaasale."

Ning Käbi poole pöörates lisas ta wahenditult
juurde: ..Tulen nimelt teie elukindlustuse pä
rast."

?.Minu elukindlustuse?" Käbi oli üllatatud.

«Aga te eksite, mul pole mi-ngit elukindlustust."

«Just sellepärast, ci teil seda ioeel ei ole,"

was-tas noormees naeratades.

~Ahaa!" Käbil oli nüüd asi selge. Kuid te
ma auks peab tähendama, et ta ei tõmmanud
nägu kipra ega walm ist unud ütlema tusaseid
sõnu. Käbi oli küllaltki tasakaalukas ja tubli
portsjoni huumorigagi warustatud. «Ahaa!"
kordas ta ikka tveol.naeratades ja pigistades pa

rema silma Pilukile lvaa-tas noormehele otsa.

«Kalvätsete mulle! nii-öolda auku pahe rääkida,

härra,.."
..Kallas, Jaan Kallas on mu nimi."
..Nii siis härra Kallas. Kahju, kuid Pean

walmistama teile pettumuse. Sellest kaubast ei

tule midagi wälja!" * i
«Aga Oskar, mõtle siiski..pidas naine tar
ivilituks lv ahe! e' segada. ' .

Kui paar kuud hiljem agent Kallas wäljus

serong. Kallas tõmbas mutist peast Ta pilk
libises üle saatjate kogu ja jäi peatuma noorel

Wõib olla edaspidi tõepoolest, härra Kallas, aga

praegu ei tule elukindlustus kõne allagi. Ajad

on pagana kirsad ja pealegi —. Käbi pistis käed

. püksitasku ja lõi rimra ette, „olcn ju terwe
kui purikas? Rir pole siis esialgu midagi karta,
ei sinul, armas naisuke, ei Elsikesel, ega lõpuks
minul eneselgi."

Ja jäigi peale Käbi sõna. Agent Kallas lah

kus tulemuseta..

kahele Infifto tarwilikule seadusele.
K. Pätsi walitsuse poolt töötati Välja
kaks seaduseelnõu, mille maksmapanek on
wäga tarwilik. Reed eelnõud on: 1) akt
siaseltside rewideerimise sea
d u s, mis annab Valitsusele õiguse rewidee
rida neid ärietteVõtteid, et ärahoida seal bi
lansside Võltsimist, millega riigile on tehtud
sajad miljonid kahju. Teine seaduseelnõu
käsitas kapitalide Välismaale
Viimise üle järelwalme teos
tamist, mille korraldamine on jällegi
hädawajalik, sest ka sel alal on suuri kahju
sid riigile tehtud.
Mõlema seaduseelnõu arutamine jäi wa
litsust kriisi tõttu pooleli. Ragu nüüd

Polnud tühipaljas uudishimu, mis ajas Kai
last liituma ulatuse roligiga ning pöörama ühe
matuselise poole: „Wabandage, mn küsimust,

keskerakonna lehtedest aga lugeda wõib, ole
wat uus walitsus mõlema eelnimetatud
seaduseelnõu kohta wõtnud eitama s e i
su koha, see tähendab, et neid ei tulewat
maksma panna.
Juba uue walitsuse moodustamisel oli
kuulda, et keskerakond ja koondus«üunikud
olid omawahel kokku leppinud, et need kaks
eelnõu maetakse maha. Rüüd ongi siis see
teoks saanud.

Seega wöiwad wäärnähtused ja kuri
tarwitused . kesta, sest koondus ei soowi.
et nende Vastu Võideldakse.
Igasugu haikaladele teeb see uue wakit»
suse samm muidugi suurt rõõmu.

kuiid! see on tvist kadunu lesk, kes kõnnib kirstu

järel?"
Ta oli sattunud jutukale wanainimesilc:
»Ja-ijaa. Päris murtud on ta waeneke. Pole
ka ime. Nii järsku ja ootamata tuli isee hoop
ja^jättis päris üksinda siia maailma noore proua
Käbi oma lväikse tütrekesega.

~,AH soo! Pvoua Käbi... Täiesti õigus!"
meelestus nüüd ka Kalddel miks lese nägu oli
tundunud talle nii tuttätoana.

Weidi tväaias wanainimcne
Kaldele otsa- Kuld ei leidnud ta näost midagi
kahtlast ja jatkas rahustatult: „Eks ta ole nüüd
muidugi raske. Nii-kaua kui Käbi ise elus, oli
ju kõi-k korras. Käbi teenis päris korraliku pnl
ga ja PNudust ei tuntud majas kunagi. Aga
nüüd..." ivauainimene peatus ja ohkas, nagu
teades omast käest, kui raske on nüüdsel ajal

läbi saada (varanduseta lesel, kellel pealegi lops

toita. „Aga kes wõiski ette urinata, et Käbit

Maakootitaps auta ait.
Õnnetus tt-aastase ckskursandiga Tallinnas, Estonia
puiesteel.
Esmaspäewal kella 3 ajal p.l. jäi Tal poole sõites tühi weoauto hariliku kiirusega.
linnas, Estonia puiesteel maja nr. 15 kohal Maalaps, kes linna elatva liiklemisega milu
weoanto nr. Sf—lol2 alla 1 l-aastane >naa inala. märkas lahenetvat autot liig hilja.
koolilaps Leili Sl uut a f ja sai raskesti Üle sõidutee minnes sattus auto parempool
wigastada. Ta on pärit Tn hala wa ilast sete rataste alla ja sai muljuda.
Autojuht Eugen Ta m mik peatas sõi
(Harjumaalt), Tammiku asundisiest, L-ru
duki, wõttis wigasaanu autosse ja toiuietas
algkooli õpilane.
Kooliõpilased wiibisid ekskursioonil pea ta keskhaiglasse, kus leiti, et lapsel on kdja
linnas. Nende anto seisis Estonia pnies ja puusa siseunsed wigastused. Ta seisukord
teel, kichn oli inääratud õpilaste koguuns on raske.
Nagu haiglast kuuldus, pole lapse! õn
paik maa-le tagasisõidrlks. Sinna tõttaski
Leili Knutak ühes oma kaavõpilasega. Es neks lumnnrdeid. Tal tuleb jääda haiglaste
tonia pniesteed mööda lähenes -Wene tnrn rawitsnsele terivekssaamise lootusega.

tabab oimesoosika põletik nii raskel kujul, nulle
wastu abi polnud enam operatsioonist!?'. Ta oli

ju muidu terwe nagu purikas!" H.

Mees kaetani kcuusa alt.

onoiioiioiiQiJoiioiioiiouoi'

Raplas põSes kauplus.
Rapla alewis (Harjumaal) puhkes ööl wastu
tejsipäewa kella 1 ajal Eichhvrni kolouiaal
kaupluses tuli lichti. Kauplus asub Tõnis Ri
kase majas.

Õnnetuse kohale ruttas Rapla watmtahtlik
tuletõrje, tulele saadi kiirelt Piir pauna.
Tule läbi sai kannatada kaupluse lagi sa os«
kaupa, mis La weest sai leotada.

Tule tekkimise Põhjus, samuti kahjusumma

suurus on selgumata.

Tar-i vastu aiuiiif K. tvodas neil päti Dil
kohailikust kruusaaugust ehituse juoks kruusa,
kusjuures tal juhtus õnnetus. Püüdes
kätte saada Meiuat kruusa, lauges uurista
mrsol wbku kruusawall ja mattis mehe enda
all, nii et ta jäi kaelani kruusa sisse. Gt la
dodal ei olnud ühtki talu, ei annnd appi
karjumine tagajärgi. Mees oli pool tun
di waolosknud kruusa all, kui õnneks möõ
dus jalakäija, kes kaewas õnnetu wä'ja

Kaup oli kindlustatud 3250 krooni ja maja

3000 krooni wtuntuses.

võib midagi anda tema
abikaasata.
Ja kuna on lewiuud naiste fca3 ar
iuamhte, et wesi muidu ci aita. kui
peab ta eest midagi maksma, siis ei
julge keegi jätta teise ukse kaudu kü
lästamaia Jaesche abikaasat. See. et

Juba enne päiksetõusu saba „arstiM ukse ees. - Hädaliste

Jaesche ise otsekohe raha ei wõta, >nõ

jnb ta kuulsusele ivaga hästi ja pa
neb ukse taga kvnutaivaid nain rää
kima, et teised arstid ainult uäoriwat

voorimine imearst Jaesche juurde.
Otfe usknuiatnua ja imestamapa tub ka mõni üsna soliidne proua wõi kõik terwcks, kui ainult 'haigus on
newana tundub, et nüüd 20. sa Zvanahärra, kes pannud oma tviimase parandsitaw. Kõik teised arstid olla
jandil leidub weel nii palju neid, lootuse Jaesche abi peale. Nooremad Jaesche kõrlval rumalad, nad oskaivat
seisalvad ukse ees korralikult .sabas. ainult raha ivalja nöörida..
kes nsutvad igasugu imearste, hirv
Äauad eidekesed ja need, kes raskelt
me.ute, astrolooge, kaarditarku ja Pal
haiged, toetuwad seina najale ivõi
Kuidas siis arstib Jaesche oma pat
külaS leidub mõni „tark", keS oskab
kuulutada ette tulewittn ja anda abi
igale haigele ning waewatule. Tawa
liselt aga nende „tarkade" kuulsus ei
ulatu üle wnlla- wõi kihelkonna Piiri.
Ai,tutt wähefeid on, keda ttmtakse ül
e maa. Wiimastest kõige silma torka

Nagu kuuleme, on koalitsiooni ridadest
mõista antud, et see rünnak WUj. ühispan
ga mastu wõidawat lõpetada kohe, kui pol
lumeeste kogud loobuksid ankeetkomisjoni
asutamise nõudmisest ja oleksid nõus prae
gttse malitsuse poolt wäljatöötatud Pikalae
uu panga põhikirja muutmisega, mille järel
Pikalaenu pank wõib mahakustutada sajad
miljonid riigi raha, mis on antud teatama
tele pankrottäridele.
Rii siis oleme ajajärku jõudnud, kus
asutakse ennenägemata surmeabinondega
wastasrinna suud sulgema

Uus walitsuö on wastti

Eesti „kõige targem arst"

jnsid teisi kõlawate nimedega „tarku". ttlöni eideke istub otse uulitsale maha.
Reisi on üle külmutud kogu maa, igas aa nii

sõjakäiku Wiljandi ühispanga umstu rahu
kikult pealt waadanud. See on seda iseloo
mustawam, et see rünnak tuleb praegusse
koalitsiooni kuuluma ajalehe poolt.

otse kirstu järel. Kuigi loor Marjas leinaja na
gu, see ilme tundus Kaldale tuttatvana. Kus oli

„EH-ei", katkestas Käbi üaerunäol oma abi--

kaasa lause: ..näete, härra Kallas, teil on minu
majas juba üks Liitlane.. «Tean. teän", lisas
ta naise poole pöörates juurde, „oled tvaremgi
öelnud, et Peaksin siiÄi mõtlema ka EWesele.

Juba nädal aega kestab Wiljandis kesk
erakonna ajalehes „Sakalas" äärmiselt äge
rünnak Wiljandi ühispanga wastu. Wale

määrimiseks kui ka sisseivõimiseks, siis

peab ühele pudelile ümber kaela sidu
ma ivalge (sissejootmiseks) ja teisele
musta (peälemäärituiseks) paela. Koe
ivi peab nad panema nii, et iuib mitte
kokku et puutu.

siente?

Waremalt ta midis mitmesuguseid
seistakse vaikselt ning kannat ontatvalmistawd rohte, masseeris hai
get jne. Nüüd on tal see ära keela
likult tundide viisi,
tnd. Praegu ta selle tõttu oma hai
rääkides omawahel tasase ja hädise getele muud ei anna kui

muidu läheb „vägi" välja.
Korivid korjab teenija kokku. Järgmi
sel päewal aimab imearst ise nad kor

raha.

Tallinna tnrg.
Turul rohkesti wärskeid kalu, eriti oga wärs

keid räimi; räimi müüakse 4—5 f. kg.
Sealiha tcrloc sen wiifi 02—07 s., sealiha wäite»
inüügil 00—70 s., soolatud sealiha *H)—70 s., süit»
su siul 100-100 s., loomaliha 35—GO ?., wasikatiha
28—45 s., lambaliha 40— 05 s. kg.
Tapetud kanad 90—100 s., tedred 200 s., inõUt*
sed 100 s., metspardid 10—00 s. tükk. kanamunad

5 0 s. paar.
Pütiwõi 110-—130 weiereiwõi 100—102 s.,
kohupiim 00 hapukoor SO—9o s., juustud 00—
1.00 s. kg., piim B—lo8—10 s. I.

Rukkileib 12,5—13 peelsteib 20—28 ? >

pik 31—35 s., sai 31—14 s. kg., sepikusahn .'l5 s.
kg., 3t) s. 1., tangud 20 s. t.. kruubid 22- 20 s. 1.,
herned 40 s. l.
kartulid 1.0 50 s. 20 f. mõõk, beak«ps«O
30 s. kg., hapukapsas o—B0—8 f. k. kaalid 7—B s.

peedid' 10—12 s., keedetud peedid IH—lB s., kg.,

porgandid 10 s. kg., 0 s. 1., sibulad 25—30 i. !.,
hapndknrgid 3—7 f. tukk.

Äärske salat 70—100 s.. spinat 70—80 i., ra
barber 20- 30 i. kg., 10-12 s., kimp, Märge!id

200—250 s. kg., tomatid 300—GOO i. kg., redised
0-18 j. kimp, kurgid 10—70 s. tükk.
Wärsked räimed 5 s., kilud 12 s., turiad 12—13
i., kiisad 10—12 s. ahweuad 13—20 latikad 20—
00 s., wimnrad 20 s., ka me Isad 23—20 s., haugid
30—40 s., kogred 30—35 f., kohad 50— GO f.p tüad
00—80 s. lõhed 120—100 i., angerjad 100-150 s.
kilogramm.

Elusad seapõrsnd GOO—I2OO s. tükk.. Müügil
wõrdlemisi rohkesti põriaid.

Edasi tõstaivad Jaesebe kuulsusi aeg

ajalt ei rea kust üles kerkinud jutud.
Nii teatakse kord rääkida, et

professorid olla kutsunud teda
ühte haigemajja haigeid raivima, aga
Jaesche ei olla läinud. Nüüd tviimati
räägiti ja kirjutati üsna tõsiselt isegi
ajalehtedes, et Ameerika president
Noose v e l t olla kutsunud Jaejchct
oma haiget jalga arstima. Jaesehe ei
Ula aga läinud, waid tvasianud. et
kui Roosebctt tahab, siis tulgu Teie

ivil oletva tume järele kätte. Wahe st
aga toob k«r leeuija tätdetud pudelid
häälega oina haigustest, siunates seal
tagasi - nii et paljud üldse ime
ainult
pudelitäis
või
kaks
vett.
juureS arste, kes olla rumalad ja ei
arsti ise oma silmaga näha ei saa.
tusse tema voole.
oskawat neid terweks teha... Ainuke Jaesche enda jutu järele pidaioat see
Kes saab pudeli weega kätte, see
päästja olla tveel Jaesche.
olema eriliselt magnetisccritud wesi. tawaliselt proolvib juba sealsamas esi
Ja ivanad naised on õnnelikud
Meel knn aega tagasi, kui ilmad Teaduslik analüüs, mida ntõned Tartu inese lonksu ära, uskudes ise õnneliku mõeldes, et jaesche Ameerika presiden
wam ja ka huwitawam on tuutud iwtc
alles külmemad olid, ootasid kõik need arstid teinud, on aga näidanud, et
näoga, et nüüd ta kindlasti paraneb. ti ei läinud arstima kalli raha eest,
arst Ernst Jaesche, kes Praegu elav
..tvaesed ja waeivatud" järjekorda see on Puhas kaewuwesi, millele ainult Sellele Jaesche kinnitab peale wähc aga nendele annab wett Altita rahata
Tartus, kuid kelle kuulsus ulatub wäl jaesche eluruumides. Sinna kogunes natuke kadakamarju mahla juure lisa
kicigi pärast köögiukse kandil oma
sõnaliselt:
jaspoole Eestitki.
ivahest 60—70 inimest. Siis aga mõ tud, - mis annab talle kibeda maitse.
wiimsed weeriilgud ära wiiakse.
ued nupukamad „haiged" olid kasllta Jaesche jutu järele see kibe maitse „Pearne lootma!"
Tartus, Botaanika ja Tähtwere tä nud olukorda ning
tulla aga wee magnetiseerimisest. Seda
naivate nurgal seisab madal, toana
Usk ja lootus ta ainukesed arsti Kes on see imearst Ernst
wett annab Jaesche nii sissewötmisets
luitunud maja, nagu neid selles raioo »,rolncks" Kaasa võtnud ime
kui ka pealemäärimiseks. Ja see wesi mid ongi. Psüühilisi ja funktsiouaal Jaesche?
nis küllalt. Tähelepanu aga äratab, arsti laudlinad,
olla selline unitversaalne arstini, et seid haigusi lvõib ju teinekord tõesti
Ta on sündinud IS<>7. u. Letiiugra
et juba ligi kaks kuud seisab selle maja teemasina ja muub näppujuhtuwat. pidaivat „aitmna" üldse igat haigust. arstida usuga. Sellepärast pole ka
wõimatu, et mõned sellised Jaesche abi dis. Õppis Tartus, kus lõpetas ka
ees hommikust õhtuni mitukümmend Nüüd neid enam rohkeur sisse ei lasta Suurema osa inimeste käest
tarwitajad oit saanud terweks. Or ülikooli usuteaduskonna. Usuteadust
inimest, kes ootawad pääsmist ime kui üks korraga. Teised peatvad aga
arsti manu Juba lvara hommikul, konutama uulitsal järjekorda oodates. jaesche ei küsigi, mis neil viga, gaaniliste wigade u,an ci saa aga õppis wanemate soowil. ise aga tundis
ta juba siis rohkem yuwi arstiteaduse
Siin ei ole mitte üksi Tartu imme waid annab läbi ukse wee kätte ja palja usu ja weega midagi teha.
kella « ja 7 ajal, tulewad inimesed
siia ja konutaivad kannatlikult tundide sed. Paljud on tulnud maalt miime sellega ott kõik korras. Kellel on rik
Ja paistab, et Jaesche uliite ainult wastu. Selle järele oli õpetajaks,
kümne
kilomeetri
kauguselt.
Ja
teis
kam ja paljutõotatvam wäliutus, ai ei käse teisi uskuda, lvaid ka ise tõsi wiimati Häädemcestel 23 aastat, kust
tviisi, kuni tehakse lahti uks ja nad
tlult selle käest küsitakse ka Haiguse üle selt Usub oma imetegewaSse wöituesse. hiljuti kolis Tartusse. liüüd tegeleb
test
linnadestki
on
Jaeschel
abitarvi
tvõiwad ükshaatväl minna imearsti
ainult hädalistele lvee andmisega nii
teateid, waadatakse ja lohrtiatakse.
tajaid,
näiteks
Tallinnast,
Pärnust,
jutule.
Tartus kui ka wahest Wiljandis. Wil
Wee jaoks peab igal olema mustast
Enamik neist on tvanad naised, aga Wiljandist. Jaesche on kõige kuulsam
Raha Jaesche ise ühegi käest ei jandis peatub ta õpetaja Lattiku proua
sekka tuleb ka üksikuid mehi. Ja mõni ja populaarsem «arst" Eestis. Pat klaasist pudel kaasas, mis peab olema
raskemalt haige on saatnud oma eest sientide jutu järele otsustades peab ta mässitud weel musta riidesse ja pan wõta. waid kinnitab kõigile: „Need pool, kes ise ka on üks Jaesche aus
täed ei pea midagi wastu wõlma, waid tajaid ja ta imctegeivaSse wõimesse
jsegi 7—B-aastase lapse. Suuremalt olema ka Eesti kõige targem arst. Kõ dud korwi wõi kohwrisse. Korwile
uskujaid. A. K—s.
netades paljusid ta ukse taga ootajaid, peab olema peale kirjutatud otita ttimi. ainult andma." Lisab aga kohe juure,
osalt on nad kõik riietatlld waeselt,
et kui soowitakse, siis
Kui
tahetakse
korraga
wett
nii
pealekuuleb
igalt,
et
Jaesche
«Skab
Leha
Me näruselt, tvahest sekka aga wilkfa-

fjjjaadia saatekava.
Reede, 2, juunil.
Tallinn, 298,8 mtr. 17.45. Heliplaate ja rek
laami. 18.00. Wälismaist ptietvanndiseid.
18.15. Lastetund. 18.45. Kodumaist päetva
luidiseid. 10.00. .Heliplaate. 10.30. dr. med.
K Lellep: Hinge- ja luaimuhaigusstkn scksuaal
pataloogia tvahekord tegeliku eluga nOorraldab
E. Tevtvishoiu Muuseum). 20.00. ülekanne
Tartust. 20.05. Kontsert. Juh. md. Ark.
Kntkf. Orkester: Äüliug. süit ..Walvurai ööl".
Lenschner. Serenaad. R ostini, atoani ..Waras
taja harakas". . Wagner. Albumileht.' Nepi kost,
tvaiss ..Jõulupuu". Leopold, fank. ..Mälestust
Athenast". Meyer-Helinund, Riterncll. Lindeah.
Theimer. w.stss ..Erata". Richter. Un.dm-snit.
Lsthek!k, marss ..Mustlaslaagris". PP.chepeal
esttaivad soololaule Woldemar Weigart l baritoni
la klawerisoolosid' Friedrich Nikolai.

-rartn, 579 mtr. 47.45. Heliplaate ja rerlaa
uu. 18.00. Ületa une Tallinnast. 20.00.
pjimateirbc ja aja na ita ia-õ lendus. 20.05. üle
kanne Tallinnast.

Laupäew, juunil.
Tallinn, 298.8 mtr. 17.15. Heliplaate ja xcU
Intuiri. 18.00, WäliS.naisr päeivanndiseid.
18.1,1. Heliplaate. 1815. Kodumaist päe.ua
mtuivcib. 19.00. Heliplaate.. 10.89. ..Päe
lealcfje" toimetaja E. patfa/f: Nädala aäiliepo
liitiline ringluaade. 20.00. Ülekainio 'Tariuir.

20.05. Kontsert. AH!). md. Ark. KntU. Ctlci?=

tor: Siiufe, aivam. o>p. „Oaigri". 3l Koit
ja Häanari-k. Czibulka. n'a!ss ..TalivemninaS
jutt". Wiinlisoolosid OEvtiti" Wät k, C ifcstcr:
Lindner, polonees ..Valpanaal". 2tscher, potp.
op. ..Kelvad Wiim metsas". Trompetisoolcisjd

Nikolai Kubli. Orkee-ter: Strauss, potp. op.
«Mustlasparun". Blankenpurg, Marje -- 21.15.
Wana tantisumuufttat. 22.00. Moodsat tant
sumuusikat danci.ng-palace'ist. „Glona" (Jn?
Holst sa t-ema orkeSter9

579 mtr. 17.15. Heliplaate ja rek
laami. 18.IX). UlcfVmuc Tallinnast. - - 20.00.
Ilmateade sa ajcmäita ja õ i e n>d us. 20.05. ük«

Jciuic Talliiuiait.

s.

JRt .o til l i*
Ostetakse 2 talu,

Weetfomtöion lükati tonafi.

üks suureni, teine v&iksem,
müüja võib I—2 a. veel kohta

JCeskecakand la käändus ei lasknud selgitada, kuhi on pandud sajad uuijonid tiigi taha !

kasutada. Pakk. saata Tallinn,

Narva maantee 19, mööbliäri
,Venusu

Riigikogu f unniit laiali minema.
Riigikogu koosolek teisipäewal, 30. mail.
Uoosolekn aivab abiesimees J. Soo ts
kell i.A) niin. v.l. Peale sekretäri teada
andeid komisjonidesse saadetud seaduseel
nõude kohta, asutakse
mlkeetkomisioni walimisg
nõudmise arutamisele.
Juhataja: Ettepanek on, riigikogu ot
sustab ivalida ankeetkonlisjoui erapautadele
riigikassa axivel ja riiklikkudest pankadest
antud toetussummade ja krediitide kasutaUlise selgitauliiek?, ning komisjoni jagajaks
wõtta ariv 10.
Miks ott ankeetikomisioit
tacwCik
A. Oiuas Eoks.): Lugupeetud riigitcgu liik
mcd! Kolme minutiga on raske põhjendada au
keetkomisjoni rvalimist, nii et ma saaksin oma
mõtteid tarmilikus ulatuses mäljeudada.

AukeetkomiSjoni walimise nõudmisele alla
kirjutanud riigikogu liikmetel on andmeid, et
riiklikkudest vankadest erapaukadele antud toe
tuskredüte ei ole kasntatnd maõtawalt nende
andmise tingimustele ja mõttele. -Wahek
hii ii c) waid et
nende krediitide k asu tamise
alal on ettetulnud suure
maid ja lubamatuid kõrwale
kaldu m i s i.
Wiimafed tuleksid Põhjalikult selgitada ja liimi
deerida selleks, ct riiklikkudel padadel oleks Mõi

malik edaspidi takistamatult täita nende peale
pandud üle Sa ude id ja et kõne all 01-ewalest kõr-

Malekaldumistest tehtaks maStawad riigielus
Majalikud järeldused.

Eel mi ne. K. Pätsi, w a litsus
asus kõue all olewate kõrwa
lekaldnmiste selgitamisele
ia wastaivate järelduste trSemis e l e.
tine walitsttse seisnkoht ei ole ittcit teada, Znid
miltiue see ka ei oleks, kuna selgitamine wõiks
pkintuda ka eelmiste walitsnste tegeivuõsc. oleks
tvalitsnsel enesel ehk raSke nõutada täielikku sek

gnst asjasse ja teha kõiki wäjalikke järeldusi.
Sellastes asjades ou paremaks kiisimme lahen
damise abinõuks, nagu seda näitawad ka teiste
riikide kogemused, erilise aukeetkamisjoni mää
ramine rahvaesinduse hoolt, nagu seda näeb ette
riigikogu kodukord.

Ankeetkomisjonile on mõnelt poolt waieldud
wastu, nagu tekitaks ta liigset iirrwust rahwa
hulgas. Ei saa eitüda seda, et ankeetkoiniSjoni
walimiue ka antud puhul wõib tekitada trakatvat
ärewust, kuid

äretvu s 1 e on seni sattunud ja
wõiwad edaspidigi sattuda
niitu lt a sj ast h u w itatudri n g
konnad, Uisi t|! need, kes on
iilbse selle wastu, et selgi
tatakse i g asu g » maja udus
korruptsiooni nähteid ja
riiklik,, lt ebaõigeid samme
majanduse alal.
slõgu rahwas äga terwitab seda. kui riigiwõim.
eriti aga raipvoesiudus. maja udus elu kerwenda

nrise ja puhastamise alal tegetvust awaldab ja

seal kindlasti puudused körtvaldab.

Igatahes seniste ankeettomisjonide tagasi

hoidlik, kuid asjalik tegewus su tundnwalt kaasa

aidanud Eesti Panga reorganiseerimisele ja
une krediitseaduse moksmapanemisele. Minu
teada ulalnwad körwalekaldnmised mitmcsajasse
miljonisse sendisse.

Ankeetko misjoni walimiue ou antud juhul
eriliselt tähtis sellepärast, et ivalitsus esitas fea

dnOevlnõud, millega ta omale wõib wõtta suured

õigused, näiteks kustutada maha icatawaid
nõudmisi. sKeskel ,nüra ja ivahelhiiüded.) Tc
wvite igat asja maha hääletada, aga tõtt ei saa
te surnuks hääletada.

£>. Puk? ipõllum. kogn): On päris awalik
saladus, et meie ei räägi siiu mitte sentidest,

waid tegemist.on siin summadega, mis ulatuwad

kuni 800 miljoni sendini.
Kui praegusel juhul tuletatakse meelde, eriti
koalitsiooni ridades kõueaja piiramist, siis peab
imestama, kuidas nendes ridades selle iile röõ
mustatakfe, et inimesed ei jõua end selle aja
rootsul wäljeudada.

Kui praeguse walitsnse ütS ministritest sit
les, et eelmine watitsns olla ka neid sunrmc
edasi andnud, siis ütlen, et nüüd peaks teil ole
ma jnst eriti hea "Meel seda asja selgitada. kaS
see tegelikult nii on olnud, sest siis wõitsike jaa
!awa, koraal omad järeldused teha ja ka tarwi

lifel korral inimesi waslntnsele tvõttä, kes selles

süüdi on. Kni tcic aga seda Praegu kardate, siis

peab Ütlema, et see tuletab meelde neid mõtteid,

mida IväljendaS härra majand»,feminiStrr eel

misel koosolekul, öeldes, et waadake. see tekitab
Trewust.

See wõil» tekitada fil 11 är rwn st IN ill e rahwa seas, waid
VSrräde pangadirektorite.
hstrrade ministrite ja ka rii.
gikogn liikmete seas. kes koa
litsiooni knnlnwad.
Et nendelt juttudelt igasugune alus ära wöt
tn, ei peats teie kartma ankee-tkomisjoni wali

mist, sest kas ei ale just see terwendaw bakfam,

mida riigi majanduselu wajab. Ankeetkomisjo
uile waStnwaidlemine on Praegusel jnh»u just

see abinõu, millega arewnst süweudatakse.
Neil mntistvidel. mida" ette kandsin, hääletab

põllumeeste kogude rähm ankcetkomisjoni wali
mife poolt.

K. Ast: Minu rühm ja unna ifitHfnlt
hääletame selle ettepaneku poolt, eriti weel
sellepärast, et just nüüd on wabarngi wa
litsuse poolt esitatud uus seaduseelnõu, mil
lega wõimaldatakw edaspidi
maha knstntada eraisikute wõlad riigi poolt
antnd krediitide arwel.
Ja knna seal ou wäga suurte suuunadega
tegeulist, mis.ulatuwad mitmetesse sada
desse miljonitesse, siis on äärmiselt tähtis
enne eslgitada, kuidawiisi sedawõrra suu
red wõlad wõisid tekkida, kui need wõlad
mitte ktndlnstatud ei olnud.
Edasi on tähtis selgitada täpselt, mis
sugused on wõlglasettewõtete ja wölglasisi
kute seisukord, kas on õigustatud seal riigi
kulul mingisuguste kustntamiste tegemisele
asikmine sel aial. kui kõige lvaeiemalt
käsitööliselt, kui tennü mõni wäikene wõlg

on iekkiimd, armutult seda rnk sisse nõuab.
Kui riigikogu ei õieks nõus ankeeikounsjom
ivalima, ür riigikogn sellega ütleks, et ta
kiidab koir need' wäärnähted heaks ja ei
Paneks edaspidi' Pahaks, .kui samasugused
wead korduwad. (W ahelhii ü d e d kes
lelt) ja on eeskätt sellega nõus/ et waba
riigi walitsuö oma äranägemise järgi lvõiks
riigis arwel summad kustutada. Seisukord
on seda halwem, et praegusse walitsusse
kuuluwad nlitnled isikud ministrina, kes nep
dest welgade kustutamisest isiklikult on hu
lvitatud. (H ulgal i s e d iv ahel h ü ü
d e d keskelt.) Tahaks tõesti näha, kellel on
sulgust tulla hääletama ankeet-komisjoni
ivalimi.se wastu! Hulga l i s e d iv ahe l
hüüded ja müra koonduse ja keskerakon
na pinkidel.) '
Koondus z* Leskerokond
ankeetkomisjons lvastu.
Asutakse hääletamisele. See sunnib ni
sueüsett. Et komisjoni waliinise ettepanek
läbi läheks, selleks on tarwis wähemalt 51
.häält. Juhataja loeb nimesid ette. Poolt
hääletajad hüüawad poolt", wasiuhüäleta
jad enamasti waikiwad. Sotsialistid ja
põllumeeste kogude liikmed hääletawad kõik.
poolt. Koonduslased, keskerakondlased ja
sakslased waikiwad, tähendab on wastu.
Kui hääletamisel juhataja J. Tõnissoni ui
mc hüüab ja sellele mingit wastu st ei järgne,
ütleb sotsialist O. Gustawson koha
pealt: „Noh,- ..Postimees"- saab ju ka 90
unljonit." Ankeetkomisjoui walinnse poolt on 11
häält, - seega on ettepanek ' keskerakonna ja
koonduse häältega tagasi lükatud.
Maalnsuwate kinniswarade maksuseadus
lvõetakse 3. lugemisel lõpulikult wastu ja
kinnitatakse ka ta redaktsioon.
Koalitsioon riigikogu laiali saatmas.
Kuigi päewakorras ou weel 12 seadus
eelnõu, teeb T. Kalbus (kesker.) ettepaneklt,
koosolek lõpetada ja 13 minuti Pärast pi
dada uus koosolek, wõttes päewakorda is
tltngjärgu lõpetamine, tähendav, riigikogu
laialisaatmise küsimus.
Koalitsioon ajab asju musta maski all.
A. Oinas (sots.): Ei saa öelda, et Prae
gune aeg oleks meie riigielus rahulik. (H n U
galiscd wahelh ü ü ded. Juh a
taja koputab NahlyUshtduse
ülesanne sel puhul ei Peaks olema õli tulde
walada. ja rahutust, mis, olenms, meelgi
suurendada. Äeit ei oks kuüügi iveel nii
talitatud, et riigikogu koalitsioonist ükZ te
gelane tuleb wälja ja teeb ettepaneku riigi
kogu istungjärk lõpetada, waid seni on rii
gikogu istnngjärknde lõpetcnnise küsimus
olnud arutamisel wanematekogus, et kõigil
rühmadel on mõimatus seda küsivlust kaa?
lnda ning lahendada kokkuleppe teel. Nüüd
tahab riigikogu asuda teisele teele. Nagu
ajakirjandusest lugenud oleme, sündis ma
bariigi iualiijufc ametisse kutsumine unista
maski alt. (H ulgal i f e d tv ahel h ü ü
d e d.) Aabits on kulunud asi, kuid aabitsat
Peaks igaüks tundma, härra Kask! (W a
hel h ü ü e.) Ka teil on tarmis aabitsat
tunda ja ükS aabitia tõde on, et riigi assil
ei tvõi ajada 31--ga 19 wastil nii, et riigi
togu koju saadate, riigikogu istungjärgu
lõpetate, iluta et wanematekogu' seda küsi
nutsi arutaks. Kiti tahate asju unista maski
all ajada, siis, wõib olla, tuleb üks teine
koalitsioon, ja mis siis sünnib, kui need kaks
koalitsiooni üksteise wastu läheivad? (W a
hclhii ii d c d.) Kui tahate riigiajaloos
awada uut lehekülge, siis aga ivas
tutus Mõtke oma peale tagajärgede eest,
tWa h c 11} üü d e d.) See asi omaette ei
ole nii tähtis, aga see on sümptoom selle
kohta, mis mitmusel ajal oleme näinud, Aa
kui see nii edasi läheb, siis on selge, et
Eestit ette Malmistatakse millegi muu jaoks,
kitt rahuliku töö jaoks. (Hulgalised
wahelh ü ü d e d. Juhataja koputab
haamriga.)
T. Kalö u i e ettepanek
koosoleku lõpetamise ja uue koosoleku mää
ramise kohta wõetakse koonduse ja keskevct
konna häältega sakslaste toetusel ivastu.
Selle järele lõpetab juhataja koosoleku
kell 6.20 min. õhtul.
Riigikogu teine koosolek
algab kell 6.48, min. P.l. Juhatab esimees
K. Einb ll n d.
Sotsialistide erakorraline
teadaanne.

jäist „Hsaba Maa" sunnitud oti kirjuta,

ma: „Eesti awalikkusel oU põhjust oodata, et rii«

giwanem esineb riigikogus walitsnse deklaratsi

ooniga ja selle kaudu toob selgust küsimustesse,
mis siiamaani jäänud tumedaiks, eestkätt niinelt
küsimusse, missugune oli eelmise Malitsuse kuku

tema toetuse eest riigikogus, ja kuidas näeb tväl

tamife tõsine põhjus." Seega tnnnnStab nime

enamus riigikogus.

tatud häälekandja otsekoheselt, et kõik see. miS

(Järg G. ihk.)

keskerakonna juhi ja tema käsilaste poolt kr rist
esilekutsumise põhjuste kohta siiamaani ette tos
dud rohkearwuliStes kirjalikkudes deklaratsiooni

des ja fuusöualisteS awaldustes. ei ole eelmäe
walitsnse kukutamise tõelikke põhjusi maale ja

rahmale weel uritte teatamaks teinud.
Ülearune oleks meele tuletada neid imelikke
keerdkäike, milliseid keskerakonna juht tegi kriisi
lahendamisel, kus riigiwanema kandidaat arwas
kohase olewat rscendale teha walitsnse moodus
tamise ettepaneku

Kui walitsnse kriisi esilekutsumise põhjused
on niitvõrt walgustkartwat laadi, et ueed on pi

dauud tumedaks jääma isegi keskerakonna juh

tima häälekardja toimetusele, siis on enam kui
arusaadaw, mikspärast keskerakonna juht, jjiiu

d:s ihaldatud eesmärgile ja saades riigiwaue

uraks, katsus oma malitsuse deklaratsiooui ette
kanda wölgade korraldamise seaduse teise luge

korralise, teadaandega:

Lugupeetud riigikogu liikmed! Praeguse wa
litsuse tekkimise lugu ou algusest peale olnud
otsekui müsteerium. kus üks üllatus ja mõista
t»s järgneb..teisele. Nagu teada, pidi eelmine
,valitsus ametist lahkuma sellepärast, et kesk
erakond 26. aprilli hilisel õhtutunnil kutsus oma

esindajad walitsnsest ära. Missugustel põhjus»tel keskerakonna juhatus astus selle sammu.

see jäi tumedaks mitte üks
nes laiematele rahwahulka
dele. maid isegi paljudele
keskerakonna tegelastele.
Selgemaks loenduseks settele on asjaolu, et al

les kahe pörnm ecst üks keskerakonna häälckand-

ja see „rahwnsljk" poliitika, mille jaoks maid
Parun Sch!Kingi rühma abil saadi ühehääleline
Rüüd. austatud riigikogu liikmed, tahab koa

litsioon ka riigikogu seSsiooni lõpetada. Tee näi

tab, et malitsuse koalitsioon ja wabariigi malit

sus soowimad täielikku teadmatusse jätta rahwa

esinduse nii inajn ndnspolntili?te kui ka teiste

küsimuste suhtes.

Ma nimetan seda tagane,niseks. Mahelhüü
dcd keskelt.) ükski ,valitsus ei ole nii arg olnud

sWahelhüüded), et ta püüab rahwaesindusest kõr

wale hoida. (Müra. Wahelhüüded keskel.) Aras
jänesel saab kinni haarata sabast, aga sellel jä
nesel on saba niimSrt nõrk... iÄgedad tvahek.
hüüded. Müra ja trampimine keskel. Sotsis
listid plaksutawad. Juhataja koputab haam
riga.)

Sotsialistide keskelt hüütakse koonduse ja
keskerakonna aadressil: „Waat', kus musta
maski-mehed!"

Koalitsioon saatis tiiaifaatt
laiali.
Hääletusele tuleb T. Kalbuse (kesk
erak.) ettepanek, lõpetada käesolewa koos*
olekuga riigikogu 2. istungjärk ning istung,
järkude waheajal wöimäldada töötmnina
riigikaitse-, walis- ja redaktsiooni komisjo
nidele.

Ettepanek wöetakie koonduse ja keskera
konna häältega sakslaste toetusel wastu. Sel.
lega läheb riigikogu laiali.
Koosolek lõppes kell 7 õhtul.

misc ajal

f,elle selgelt läbiPaistwa ta
gamõt t e g a, et ni me tat u d r u tulik» seaduseelnõu aruta
mi f e ajal riigikogu xühma
de l o s»t u b möimatnk s d e k l a
ratsiooni kõigekülgselt ar
wu stad a
ja walitsuse tõelikke püüdeid õiges wnlgnies
nähtawale tuua.

Kuna riigikogu kodukorra järgi läbirääkmns
tel walitsuse deklaratsiooni üle arwestadeS
nende läbirääkimiste tähtsusega riigielus iga
riigikogu liige wõib sõtta saada piiramata arwn
kordi- ei oleks käesolewal juhul, seaduseelnõu

teisel lugemisel, keegi saanud rohkem kui kakS
korda sõna wõtta. misjuures teisel kor»al on aeg

15 minutiga Piiratud. iWahelhüüded keskelt.)
Peale selle tuli sellega arwestada. et riigikogu

esimees poleks üldse mitte lubanud muist asjust
kõnelda, kui ainult päewakorras nlewast wölgade
korraldamise seadusest. Nii taheti

walitsuse deklaratsioon ot
sekni konterbandina riigi
kogust läbi libistada
sellastel oludel, et tegelikult oleks riigikogu ri»h«
madet wõimatu olnud läbirääkimistel kergitada

seda salapärasuse linikut, mis ümbritseb pr n

guse walitsuse tekkimise lugu ja neid eesmärke,
mida teatawid ringkonnad selle walitfnse kandu

tchawaj, kätte saada. (Si wõi salata, et sellaste
,võtete tarwitamine annab tunnistust tcat.,w,st
osawnsest ja salakatvalnsest oma eesmärkide taot
lemisel. sa,nuti kui ka sellest riigimehelikkuse ta
sapinnast, mis on omane praegusele walitsitfese

ja selle juhile. iWahelhüüe.)
Kuna riigikogu rühmad ci lasknud sellaste

wigurkäikudega riisuda om.a õigusi, siis pidi ka

liljeoit? matmine lits Mu ntii
Walitsuse kawa ci leidnud rahanduse komisjonis voole
hoidu.
Eelmises „Kaja" nilmbris awaldasime mab. walitsuse poolt esitatud seaduseelnõu,
millega taheti anda Pikalaenu pangale Sigiks maha kustutada need suured kahjud, mig
on saadud pankade saneerimisel. Sel teel oleks wõidud waikselt maha matta kõik need
mitmemiljonilised kahjud, mille selgitamiseks riigikogus taheti asutada ankeetkomisjou,
kttid millele keskerakond ja koondus olid wastn.
Walitsuse seletuse järele pidi see Pikalaenu panga põhikirja muutmise eelnõu iili.
kiire olema ja ta pidi riigikogus juba eile wastnwõtmisele tillema. Rahanduse
komisjonis, kuhn see eelnõu arutamiseks anti, ei läinud aga ta lvastuwõtmine sugugi
libedasti. Komisjonis wõeti eelnõu käreda arwustuse alla ja näidati, et ilma riigi
kogu teadmata ei tohi niisuguseid hiiglasnmmasid maha kirjutama hakata, waid et
seda kõike peab rahwaesitnse silm nägema ja walwama.
See lvi miljonite matjad werest ära ja teisipäewn õhtusel riigikogu koosolekul
ruttasid nad wälja juba une ettepanekuga, et mingu riigikogu hoopis ara laiali
Koalitsiooni häälteenamusega wiidigi see otsus läbi.
Sellega jäi Pikalaenu panga põhikirja muutmine esialgu ära. Waewalt aga
keskerakond ja koondus settest kawatfusest loobunud on. Võimalik, et nüüd otsitakse
muid uusi teid, kuidas seda miljonite-matmist hoopis ilma riigikogu tal
läbi wiia.
Walitsuse kriis tehti jn selleks, et teatawate rahwacrakondlikkude pankrott-äride
wölad maha kustutada sa neile riigi rahakraanid uuesti awada. Seda Pniitakscai
unud teha ükspuha missugusel teel.
Kas riigikogu uuesti kokku?

watsetnd deklaratsioon jääma riigikogus ette

kandmata, ja hiljen» on see awalikknsele tehtud
rngiwancnta poolt teatamaks ajakirjanduse kan
dn. (Wahelhüüded.)
Seda deklaratsiooni üks keskerakonna hääke
kaudjaist täie õigusega nlmetäb

ret oo r i lis ek s. mg » ifesti k s
mis ei irttc midagi täuapäeMa praktilisele ins
nresele, kes nõuab kõiges selgust. Wahelhün

ded.) Olles tõepoolest äärmiselt ebamäärane ja
ei-midagi-ütleM, sisaldab see dettaratsioou siiski
terwe rea kahemõttelisi awaldnsi. milliste õiget

mõtet on tvöimata selgeks teha ilma lähemate
seletustega, mida tvalitsns nende all õieti ott
mõelnud. Maa ja rahmas on aga õigustatud
nõudma, et tvalitsns riigikogu kõnetoolilt selge
sõnaga seletaks, missuguses suunas tema kawat
seb maad tvalitseda ja eriti missugused on tema

Teisipäewa õhtul otsustas walitsuse koa
litsioon sakslaste toetusel riigikogu istung
järgu lõpetada ja riigikogu ära koju saata,
sest uued walitsejad nähtawasti ei soowi, et
rahwas kuuleks ja näeks, mis nemad teewad
ja plaanitseivad.
Kuna riigikogu laialisaatmise ettepanek
tuli isegi riigikogu jlchatusele ootamatult,
siis arutati riigikogu kuluaares elawalt, et
mis on selle sanunn tagamõte. Üldiuc ar
wamine oli, et walitsuse seljatagune k ar
dab riigikogu ja et ta sellepärast püüab
temast iga hinna eest lahti saada. Mõned

arwasid koguni, et riigikogu saadetakse laiali
uisu sissewco hnwides.
Põllumeeste saadikute ridades kuuldi kö.
neldalvat, et nemad jääwad valitsuse sant
mudc suhtes äraootawale seisukohale. Nii
pea kui selleks vajadus tekib, esinevat ne
mad kohe nõudmisega, et riigikogu erakor
raliselt kokku kutsutaks. Põhiseaduse järele
ou sellekohane õigus antud 2b riigikogu liik.
mele. Wastasrinual ou sellega kerge, riigi
kogu igal ajal uuesti kokku kutsuda, fuf
seda olukord nõuab.

kawatsufed riigi- ja rahwamajauduse korralda
urise alal. Maa ja rahwaS on õigustatud seda
nõudma eriti just sellepärast, et eelmise walit

P-erekond hukkus wles.

dnfepõliitika olnud algusest lõpuni tvitdak ja

JCeila aiallas põles maha talumaid ühes elanikkude

snse kukutamist on keskerakonna poolt püütud
sellega Põhjendada, et eelmise walitsnse inajau

ineie maale ning rahtväle lausa hädaohtlik, ilus

tvalitsns. mille eesotsas seisab keskerakonna juht;

ta loomadega.

Peaks kohustatud olema uiiiid selge sõnaga ftst
lema.

,u iSs n g n n MII see u u s in « jn n
*dusepol i l t i ka.
nrida temr peab õigeks ja riigi ning rahwa hn

mide-le Mastarvaks. Selle ascinel leiame aga wa

litsnfe deklaratsioonis rea tnme d a i d la «seid, mis tuletawad meelde J ohann esc il
mntamise raamatut, nagu näiteks, et
„tnleh mnuta normaalseks pasjiitvse ja lootva

kapitali Mahekord". „tnleb muretseda soodustust
tvaluuta kursilvahc surtve Pehmeudamise mõtles"

ja koguai tuleb lojaalse wõimnkäsillnse teel
kõrtvaldada meie atvaliknst elust meeleolu awal

dused"! Wäheinalt oleks tvaja seletada, kas ka
watseb tvalitsns näiteks nacriuise, uutmise sa
teised mecleoluawaldused ära keelata.

Lähemate seletuste audminc walitsnse ka
tvatsuste k-chta on Meel sedr enam hädawaja
li?, et
tv alits n s e l e läyedals e is tv a d
ringkonnad nähtama stj täie
teadmisega ja tahtmisega on
hakanud tegema ränki ja hä
da ohtlikke katsetamisi ma
janduseln alal poliitilise
kättemaksu motijmcl.
Nü kirjutab riigiwannua isiklik häälekandja
«Postimees" esmaspäcwases numbris: «Terro
rile waStatakst terroriga. Kui «Sakala" pank
murti poliitiliste tagamõtetega, siis ei unusta
nmstafed ka wastulõöki andurast. Tagajärg
Milj andis waagub wc cl teinegi pauk hinge!"

Kui seda kirjutab riigiwauema enda isiklik
häälekandja, mille peatoimetajaks tema on ol
nud aastakümneid ja mille

„WaHtsnsr deklaratsioon oli nii tume kui
Johannese ilmutamise raamat."
Sotsialist K. Ast esines järgmise era

m issu guse id lubadusi on iva
litsus andnud Saksa rüh
ma lo

oiiOiioiicDiicsiioiioiioiioiioir
B. E i l in a n (sots.) teeb ettepaneku era
korralise teadaande puhul owada läbiräaki.
mised. (Wahelhüüded sa müra keskel.)
Koonduse sa keskerakonna häältega lüka
takse see ettepanek tagasi. (Hüüded: „Kardä.
load läbirääkimisi!'')
Selle järele toimetatakse komisjonid,
täiendawaid walinnsi.

w ä ljaandja osaüh r s » s isegi
riiklikkude Pankad e a r w e l sa
»eeri m i s e puh » l ei uu »st a
nil d praeg u s e l e riigi wa u e
male kindlustamast h ta d i g a
kuist Palka ja pensioni kuni
surman i.
siiS peab arwama, et wastulövgi andmine ühele

Wiljaudi ühistegelisele rahaasutirseke sünnib
praeguse walitsuse teadmisel ja heakskiitmisel.

See on ilus näide selle kohta, missugune

wäürtns on walitsuse deklaratsioonis leiduwatel

kõnlisetvatcl sõnaköltsttdel, et «walitsus seab eue

sele sihiks rahwusliku poliitika, niis. tõustes kõr
gemale ühekülgsetest parteihuwidcst. lahendaks

riigielule hädalikud ülesanded kooskõlas riiklik
kude nõuetega."

. Samuti on hädawajalit selgust muretseda sel
le kohta.

KolmapäcMa hommikul tuli Tallinna
ametiMõimndele telefonitecl teade, et Keila
mallas, Joa kiilas on aset leidnud tulekahju
inimohMritego. Löl wastu kolmapäewa
süttis Põlema Põlde tal» elumaja ja põles
maani maha. Tules hukkusid Juhan Sõer
o j a, 89 a. M., ta naine Auna S ö ero j a,
93 a. tv., ja nende tütar Maali Sõeroja,
59 a. loana. Raske tuleõnnetuse kohta puu
dutvad alles lähemad teated. Ka pole selgu
nud, kas on siin tegemist õnnetu juhtumiga
wõi kuritööga. Tallinnast sõitsid õnnetuse
kohale prokurör, kohtu-nurija ja krim. abi
komissar Ende.
Joa küla asub umbes kiim me kilomeetrit
Keila aleMist eemal. Põlde talu on teistest
külamajadest umbes pool kilomeetrit eemal.
ArMatakse, et tuleõnnetus Mõis aset leida
kella 2 ajal öösel. Kuna külnrahwas sel ajal
magas sügawas unes, siis polnud ka Põlde
talule appitnlijaid.
Põlde on wäikene tnlu, ntibn pidas
Sõcrojndc perekond. Tuli tabas neid näh-

tiuuasti magamiselt. Mui ärgati, oli tule
lõõm juba suttr ja lväljapääsud ara lSigatud.
Üks söestunud laip leiti hommikul loo
!inilauda astmelt, kuhu nähtawasti keegi
Sõerojadest oli põgenenud, seal aga tule
ohmriks langenud. Loomalaut, rehi ja rehe.
alune olid clnmajaga ühise katuse all.
Teiste Söcrojadc laipu kolmapäewa hom
mikul weel tukkide ja tuha alt polnud leitud.
Woodite kohal neid polnud, toõib arwata, et
und olid kuhugi jooksnud ja siis lämbunud
ning ära põlenud.
Laudas langesid ta talu loomad tule
ohmriks. Surma said 2 lehma ja 1 hobune.
Tules häwines ka talu majakraam.
Peale Söerojade kedagi teist inimest ta
lns ei elutsenud. Politsei arwab, et siin o«
tegemist knritahtlise süütamisega. Loode
tawasti saadakse juurdlusega ja inimeste
ülekuulamisega kohatumasse loosse selgust

Selgusetus wöt

Hima-Zaaplmi waherahu

preemiatega.
Põllntöökoda pööras jnba möödunud uä
dalal pötlutööiuiulsteeriumi - poole nõudega,
et snweknudcl saaks jätkatud wõiprermiate
Maksmist 30 protsendi ulatuses. Senini on
aga küsimus seisnud otsustamata. Alates
1. juunist peaks nüüd wõipreemia mähe
nema 5 protsendile.

kirjutati alla.

Soome. utätismUtistcit oodati
Tallinna kesknädalal. La elu Helsingist Pidi
saabuma kell %4. Wäiisminister A. H a ck
zell asub korterisse wälisnnmstri juurde.
Neljapäewal saabub Tallinna Soome Piiri
walme laew «Merikotkas", millel Soome
wälisminister neliapäewa õhtul peale õhtu
sööki Soome saatkonnas amb tagasisõidule
Helsingi.

tuua.

Keilast sõitsid politseiametnikud õnnetuse
kohale öösel k. VA ajal.

Shanghai, 31. mail. Hiina Ja
apani maherahule kirjutati täna hommikul
Tangkus Tientfini lähedal «ormiliselt alla.
See nncherahu näeb ette demilitariseeritud
tsooni loomise. Demilitariseeritud tsooni
piiriks on põhjapool suur müür, idapool
Peking—Muldeni raudtee ja läänepool Pe*
king—Suiyuani raudtee. Demilitariseeri
tud maa-alal Hiina wabatahtlike salgab
saadetakse laiali. Peking ja Shanhaik
wani mahel seatakse jalale normaalne raud
teeühendus.

Loodctaw ilm neljnpüewal, 1. joonil

Keskmise kiirusega idakaarte tuuli, rünkpil»

juiiii'3, hoo- ja äikesewihura wöimalus. tempe
ratimr 6 kr. öösel kuni 29 kr. päewal.

4.

Sr«« Teatata".
Kas haW toõi lasteaed Zärwa-Zaaai 1
Teatame, et alates 1. juunist kuni 15. septembrini s. a. on allakirjutanud pangad

Skandaalne terwissioiu seltsi Peakoosolek. llolmlikud
siiutused wastaStikku aul,aawa,niste Pärast kobtu. Haig
la asutamine olla ainult manööwriks, et dr. Rosenstein
arstimaja omale saaks.
tühja majja teemeistri mõi mõne teise ma aiva lii
lä-rwa-Jcmnis on Icwueib sõö«woils sünd snje
asutuse paigutamist. Korjati ümbruskonnast
apuseks iWvwishoiu seW Peaiwosolek j-a selLisi
liikmeid ja ehitusmaterjale palke. Raha 1000
lknvber lvvenew wõrÄns. Anname allPool krooni saadi enamikus seks otstarbeks korraldatud
ruumi kcchöle LvrjMjÄe, mis kumbki teisest pidudest. Mis eemalseisjale, et asi liigub hoog
seisukohast Mim»H wcel-gusbab.

Esimese peMirjaiks on kinjudise autor
Pannud koorekiht maetud
keeva -otsimas" ju edasi Wab kirsukis:
DähHama eesmärgi haigla laawuitomiseis
asni snergi>ldse?t tõWe vaha kogimliijeks. LÜhÄese

aj.vM >toM kakku suur HM .ja kaGasse kogu
ures üle 1000 krooni sularaha. M Wklls wäga li
bedaSti, sest Jõttva-Jaani kogu ümbruskond tun

tteö haigemajast suuri .puudust. Kõik Gujuuzs rahu-

Mni wM tumi olisMui. mis -tehti 7. mail s. a.

WÄ'!.si austa .poakoosülMÄ. kohin ruumes, mis wä

ga iperekondMus miljöös ära Peeti ühes koerite

mänguga ja kus koos Äi ipaarKümne liikme ünkber.
.So.'!:st «juhust kasutasid lliiömed. kes seni salG tege
wusest õlid peauriseA Pealbtwalvtaja-tena osawõttmd

Mm Järwa-JaaMs mäitis, eit haigla chu

ltamine on HMchaamaita unistus, selle asvmÄ olla
kergem käima Panna käesolemaks suwoks lasteaed,
milline otsus ka waStu wõe>ti. Niisuguse Põhikicha
wa silalse otsusega ei olnud aga suur osa KÄmeid ra
hul, kes ei saanud mamitud perekoMssest peakoosÄl-ckust asa wötta ja nõudsid erakorralise peakoos
oleku ÄMlkuOmrist.
HiljM ©ligi siis stltsi oralorMine pe-ak-oos-olek.
mis oili õige vcvhwarGas, ise st wlchePeÄl Äid juha
tuse liikmed a-lewitus peve-pere-lt käinuid lMneib
nin.a seÜSM poÄehoidu kogmnas oma mõtteeMis
te ja isõprado seas. AlemKu ülemu-sed olid nähba
masti -oma a-mettond-a-dest Mmvad ametniku>d wälAäSÄfutamrd sa -juba kloosol-Äu a-kqut oli. õhk Äe?tri
iseeri nvd.

Ei koosoilekul e-stle loodud assiNAeile põGelMus-

Me, -mis nõudsid haWa omamise kiirelt
Heastamist põhikirja sihtide kohchsolt, ei
Änud mabtuuMtÄs midagi asjaWW ega Ärallu

wa>t ette -tuua, siis ttaSsi-b -iaSteaednÄud lihtjalt de
magooOliste kõnede ja isiku rivwaimilselie üle. KvU

jjiündis, nn ütÄda, Me noa -tera, kus ühsl pool okt
Sl ja -tvWl 30 HMSit, ksest koos Mi 61 (liiget. Ka ju*
Hatusele umbnsÄldAijc awo>M,mise rcholuitsiomri hää

öetaMijest wStitis liMl-lus ise osa, -mis sidi PooA 23
hääli ja wastu 32 häält. Ei saa kuidagi -mo-ra-allDl.t Auljia-ks lugeda, kui juiha-tus iseennast awailKultt

.hindama hakkab. Oigel soont labas koosoleku -lõ
pül juhatuse abiesimees, kes ütles, ei te-ma seda
musta peisu pelsvmist enam kaasa ei taha leha ja
Äma kohuA-ched maha paneb. Juha-tuLest on kaks
dchabuise ja 2 rewisjonAoimÄonna. Nigel -oma kohus

duised maha pamrub aru Laades, et sÄtskoudiHes
'Äius umhujslidnsega edukalt töötada ei saa.

Järwa-Jaani snyr ümbruskond, liiati ehitus

materjali lahked annetajad teadku aga, et nende

palgid ja lauad pehastawad ja mädanewad wih

ma ja päikese käes edasi, sest praegune terwisHoiu seltsi juhatus on haigemaja ehituse kättesaa

mata unistuseks kuulutanud ja soetab JärwaJaani alewiku koorekihiga omale lasteaeda ja
mänguplatsi arStimaja aias. Tahetakse selle
pärast asja päästa, siis astugu igamees terwis

hoiu seltsi liikmeks, liikmemaks on 60 senti aasKas, wõetagu asi oma kätte ja sügiseks on haige

maja walmis. Ehituse kawa, materjal ja raha
hn olemas! ÄkS haigemaja pooldaja.
Teine kirjutis tvalgustab aga kogu seda Järhaiglg küsimust hoopis teisest seisuko-

Hiljuti oli Jimva-Jaani 'seltside ajaloos suu
-aim lahing. Lahingu (väljaks oli walitud terwis
jftoiu -seltsi peakoosolek. Koosolek arenes ennekuul

««ata terawusteni, kus ei puudunud kirjanduslooMsed sõnad „Don Quichote" ja „tuuleweskid", karUamajandust wihjawad „maatõug" ja puhas „saks
>>tetvug", kui ka labasemad uulitsalt korjatud jõuad

raha kasutatakse Kirna koolimaja kapitaalremon
diks.

U«S ühing Tori-Mfuweresie. Tori ja

Räsnwere küladesse on asutmnisel uus ühistege

line ühiitg ..Jõud". Põhikiri on registreerimisel
Tapa linn tasub wÄsastd. Tapa linn luu
lub nende wähearwuliste linnade hulka, kes
Korralikult riigile oma wõlgasid suutnud tasuda.
Algkoolimaja ehituslaenu arwel tvölgneb linn
riigile * umbes 6,3 miljonit senti, peale selle
tvanadekodu ehituslaen, elukorterite ehitus
läen jne.
. Senini on Tapa linn iga aasta koolimaja
schitusloenu tajsunrrd 2000 kr. Sama summa
Ea käesolewal aastal. Protsente weel
stvõlguoletoa summa eest tuled maksta aastas
H3O kr. Wanaoekodu ehituslaenu tustutamiselks

on ette nähtud käesolewal aastal 500 kr.
Tapa mstskbnd kättesaamatus kohas. Pvh
ja-Järtvamaal on laialdast nurinat tekitanud
'Metskoüna ja selle juure Äe wiidud riigimaade
talitseja 'asukoht, mis Tapalt 4 klm. kaugusel
Jmastus asub. > Kuna kogu Põhja-Järwamaa
riigimaade kasutajatel, samuti metsamaterjali

jsaajatel sageli ühenduses tuleb olla metskonna
ülemaga, siis tema asuikoht täiesti kõrwalises ja

«raskelt ligipääse talvas kohas ongi nurisemise
DSHjnstks saanud. Palju sobitoomaks ja kätteDaadatoamakS ofukohaks peetakse Tapa linna,
|£iis kodanikel sageli kerimist ja asjaajamist. Kuna
metsiüznnaülema üks asjaajamise päewodest ree

del, sel päewal aga ka Tapal turupäetv, stis
metskonnaivlema kantselei Aetvümisel Tapale,
faäks kodanikud, ka turu Käimise körtoal oma
ametlikke toimetust õiendada. Jmastusse sõit.
Kristi on aga nüüd WSimatu ajapuudusel kõiki
toimetust Tapa linnas õiendada.
Arutiika ja Pikmetsa tuZetörjustü» wSistlesid.

Pühapäewal pidasid Aru Ma ja Pikmetfa tuleKvjujad omawahelGed murdmaajooksu wöistlu
sed. Wsistlusmaa oli 6 kilomeetrit läbi karja*
Maade. Algus ja lõpp Äi Arulküla spovpiplatsil.

Pikmetsast wSistlesid 5 meest, 1 wäljaspool wõist

lust, ArMilaft aga 3 meest. Wõistlust oli
Ümbruskond ja ka kaugemalt kogujas hulk tvaa
itamas. sdohti wõeti avtvesse ö esimest, kus
% esimest kohta langes Pikmetsa meestele, sel
kega omandasid Pikmetsa mehed 14 punkti ja
Uru kiila kõigest 1 punkt. Peale selle oli 4 esi
mefele kohale auhinnad ja 5 kohale diplom.
Tehnilised' tulemused olid: 1. Leo Peterson
aeg 21 min., 2. Hugo Tempel 21,30, 3. Jüri
Auru -- W,OS, 4. Johannes Pütt 23, ja
& Rud. Seewel aeg 23,02 min. KuueS, kes sai

Türi uudiseid.
Mustlaspoiss wa raskas 5 kr. raha. Tücj

Talus Maja Moelt tv a. tunnitööle.

palkide mädanemise eest juba warem muret tundes

palgid oma wastutusel ilma mingi > aimestuseta
laenanud me auale, pastor Rosensteinile, kes luba

nud „wärsked" palgid asemele anda. ..Palgid"
antigi tagasi ja juba ühes arwega, et nad lauda
deks lõigatud. Kassapidajal jühatusliikmel ei
muud waema, kui maksa saagimise raha, ehkki pol

nud näinud ei palke ega laudu. Olles sisemalt sn
gawasti haawunud ja kadedad, et senini tegutse

nud ja omab loorbereid lõiganud maid üks juha

töölisühingu peol pmnmeldas tugetvasti August

Riigikohus jättis E. Markowi edasikaebuse taaajärjeta.
Sa Peab kindlustusseltsile 7573 kr. tagasi maksma.
Ööl wastu 6. maid 1981. a. kella %% paiku Karistuse kartusel lõpuks Wäärpuu loobus süüta

puhkes Tapa lähedal, Moe külas, Elmar Markowi
talus tuli, kusjuures.süttisid kõik taluhooned peale

mistst.

sauna ja 'põlesid maani maha.

tawale Koppelmannile oma traltorit ning siis

ning kogu wallaswara, kuna päästa mudeli ainult

Inimestesse." Koppelmannile tundus see lause

Tules hukkus rehepoksugarnituur traktoriga

kuse liige dr. R>, otsustasid nüüd teised juhatuse
liikmed ka tegutsema hakata ja juba uue ideega:
Põhjuseks
toodi ette:
'-puyiujeiß
iwoi lasteaed
tut* fuuvsaab
ivw kohe
tööle hakata ja seega oleks asutud otsekohe jaosk.

lehmad ja sead. Otsa said ka juhuslikult sea!

arsti maja ja aia maldamisele, et hiljem kellelgi

dulaga.

ei oleks Põhjust öelda, nagu ei teeks selts midagi, .
ei ole talle siis karmis maad ega maja.
Juristide arwestused olid õiged, aga kawaluse

teed käiwad neist üle. Lasteaia asutamise taga

mõte sai pinnaks silma juhatusele ja dr. Rojenstem
lahkus juhatusest. Päris müüri lõhkumise palgiks

muutus lasteaed aga terwishoiu seltsi hiljutisel

peakoosolekul, mis oli kokku kutsutud liigete kirja
kiku protesti põhjal ltjt juhatuse, kui ka rewisjoni
toimkonna poolt. Tõestati poleemika kõigi reeglite
kohaselt, isegi põhikirja ettelugemisega ja algul
mainitud sõnade parkidega, et lasteaial pole ter
wishoiuga üldse midagi ühist, on põhikirja wasta

ne ja J.-Jaani alewtku kui wääritu agulirahwa
oma asi, mis ei puuduta kõrget inteligentfi ega
kaugemat ümbrust. Ehitatgau ainult haigla.
Kui -suur, kuidas ja kuhu sellele küsimusele ei
wasianud dr. R. ka mitte peakoosolekul. Pastor

R. kui opositsiooni juht tegi ettepaneku awaldada
umbusaldust praegusele juhatusele ja walida uus

juhatus wäiksema arwulisem. Uutel liigetel, kes

S «koosolekul wiibrfid esimest korda, jäi arusaama
ks wihane tülitsemine poolte mahel. Küsiti awa
kikult ja õigustatult, kas on tülitsemise põhjuseks

lasteaed wõi on „koer maetud mujale"? Wastus

jftt saamata.
Seekord pääsis juhatus siiski iile noatera umb
usalduse awaldusest. Liikmed läksid laiali selgust
saamata, wrha mürk wexes.

Ja nii juhtus, et mõiltus sai kodadest kantud
uulitsale. Järgmisel hommikul kui kohtasid täna

wal kaht tullilämud häältelugejat, siis nende weri
ei talunud enam waötupanu iv ihale, ja .üks ladus
teisele «vihaseid hoope rohkem loetud häälte artvel.
Seeklkkd pidi kaswutt mäiksem suudlema kodumaa

mulda mälestussamba kähedal. Pekfasaanu meri
ei jahtunud aga meel ja kohates teist mastasrind
kast, noriti uuesti tüli ja saadi uuesti peksa. Nüüd
et jää peksasaanul, kui kasmus ja jõus kehwemal,
wist muud üle kui nõuda oma õigust -samas koh
tusaalis, kus tekkis mere -mürgitus, ent juba puna
solinaga kaetud laua ees.

Kuhu aga koer maetud oli, selgus alles nüüd.

Maawalitsuse esimehe J.-Jaams olles küsiti te
malt, miks ei edene arsti maja ja maa üleandmi
ne J.-Jaani terwishoiu seltsile. Tema oli sellest

samuti teadmatuses. Selguse muretsemiseks pöör
vuti otsekohe telefoni teel pöllutöömiuisteeriumi.

ööbiwate laadaliste Rudolf Kl amme ri sälg, hobu
ne rakmetega ning Johannes Uustalu hobune sa

Esialgse juurdluse Põhjal arwati, et on tege
mist õnnetu juhtumisega. Siis aga tekkisid kuul
dused, et Markow ise on oma majale tule otsa '

pannud, .sest maja oli wana, kuid uue ehitamiseks
oli tal maja raha, mille rohkusega ta aga kiidelda
ei wõinud. Weel tegi Markowile muret garnituuri
wõla tasumine.

Kui Markowi teenija Pauline Wäärpuu üle

kuulati, siis see seletas, et Markow lubanud Määr
puule osta jalgratta ning teda leeritada omal ku
lul, kui Wäärpuu saab hakkama süütamisega. Esi
algu nõustunudki Wäärpuu kawatsusega ja Mar
kow andis temale üksiasjalised juhtnöörid, lisades

suurde, et „kui hästi läheb, elame «fui härrad,
tui aga halwasti, siis läheme mõlemad kinni."

kui tegelikule maldajale wõi J,-Joom terwishoiu
seltfllr. On selge, miks opositsioon tahtis maha
asumist.

Koera raibe on leitud! " Ta haiseb ja määrib

matjaid!

ka wäliaspool wõistlust diplomi osaliseks, oli
Rud. PilbaS, aeg 22 min. Tulemusena on nä
ha. kui suur ülekaal on PrkmeLsa tuletõrje
ühingul murdmaas.

Auhinnad lubati toälja anda Aruküla tule

Koolilaps IV-kordseks Margaks.
Paide algkoolis tuli wiimasel aia! eite
sageli wargusi. Näpati kaelasalle, kindaid,
raamatuid, j.n.e. õpetajatelt kui ka õpiläs
kelt. Kellelgi löödi üle korva ka rahakott.
Kriminaalpolitsei selgitas nüüd. et margaks
keegi sama kooli 5. f!rlr: õpilane. 12-a.
tütarlaps. Ema on ... wrukaupleja ja
tütar omab nähtäwasti ka maast-madalast
äriwaimu. Nimelt on ta warastatud asjad
kõik realiseerinud, mimes. need laaSakaup
meestele.

Ujula staadionil riietusruumiks.
Paidel enam ujulat pole. See wiidi
staadionile sportlastele riietusruumiks. Uju
la wiidi üle terwena, pukkide peal, sportlaste
eneste poolt. Ega ujula järele ka mingit
tarwidust polnud.
Staadionil algab kergejõustiklastel kibe
treening, kuna instr. O. Tapma rmil mahti
jälle Paides olla.

on maalikult üles tõstetud küsimus, Eas kohalKe

laulukooride poÄt osa wõtta cehseiAuast üld
laulupeost wöi seda lihtsalt ..boikoteerida". Dü

Aianduskursus Tudees. 27. skp. peeti Tud
re külas Wima talus Tudre-Wuti-Sa! utaguse
perenaiste selffi korraldusel aiatöö kursust. Kur
süstel anti kokkutulnud seltsi liikmetele õpetust
§a näpunäiteid puude pookimises, põõsaste üm

beristutamises. puude pritsimises, aiawilja (iil.

toomises peenardele ja iluaia ning Allepeenarde

Korraldamises. Praktilistele töödele aias järg
nes sama päetra õhtul Tudre «koolimajas teo
reetblme loeng. Kursust juhatasid instr. Loss
man ja agx. Kleemeier.

Seltsielu juhtimine on pr. Kärneri, pr.
Krulli ja prl. Piksaave ning prl. Kraani osa
tootes käteS.

Suured matused AoeruS. Alfred Salder

mani mapched Kujunesid kadunule fuuveks lugu
pidamisatoalduseks ü-nrbrusionna vahtra suurel
offawõtul tema wiimsel teekonnal Koeru kalnris
tule.

seltside nimel aietas wärökele kalmule males
tuötlchwili õp. H. Jaabson. kuna Wäiujärtos
wallawaliffus ja kadunu rohked sõbrad ning
tuttawad puistasid A. Taldevmani wiimse puh
kepaiga üle elawate lillede ja pärgadega. Rcch
wast oli murruna tulnud kokku awrldama kadu
«ule tviimast lugupidamist.

Dapu polstsej tegewus qrwudeS. Tapa po

Mõnda Torilt.
Laulupäewal Ml lauljat.
Paide koguduse poolt korraldatawast
-laulupäewast, mida poetakse teatawasti il.
juunil, wõtab osa 15 segakoori 600 lauljaga.
Üldkoorijuhiks on J. Aeiger.
Homme lõpeb koolides töö.
Homme lõpeb koolides töö, algab suwe
waheaeg. Teisipäewal käis keskkool metsas.
Orkestrihelide! tuldi tagasi, tujukkillastena,
lillede ja lehis puuokstega.
Tuletõrje wiib paidelased 2. pühaks
Münti.
Tuletõrje ühing korraldab 2. suwiste
pühal Mündis peo. Algab see juba päetval.
Kõnekoosolek põhiseaduse muutmisest.

Teisel smvistepiihal korraldatakse rahwa
majas .kõnekoosolek riigikogu põhiseaduse
muutmise katva selgitamiseks. Kõneleja ta
leb Tallinnast.

Elu areneb siin ennist rada. Praegu on kaelt

kibe pöllutööaeg. Mujal on juba enamikus

ned maas. kuna siin madalatvõitu ja raske Pära
sed maad seda ei wõimalda. .Isegi liig warane
kündmine pole hea, sest siis wõid põld hiljem

kõlvaks paatuda ega kannata suwel kuiwa, samuti
loob see head kasivuwõimalused mitmesuguseile
umbrohtudele, milledest siin on: ohakad, raktvece
raibe ja kassitapp.

Waataulata sellele, et läinud sügisel sai loo

matoitu tvähepoole. eriti aga just suwetvilja PÄH
ku, on sellele waatamata karjad suudetud ületal

we pidada ja on talund, kus kari toeel praegu
kinni.

Taliwilja oraste seisukord on siin hea. Rukki
ja talinisu orased on terwed ja wõkb arlvata. et
nad kastvannseks soodsate ilmade puhul waetoa

tnäärilist saaki annawad. Sissetulekute mõtteg

on siinne põllumees hakanud nisu kastvatama, et

seda ka müügiks jätkuks, kuna waremail ajul ni
su ivähe kaswatati ja mõnes kohas see üldse puu*

dus. Ka ristikupõldudel ou kenad taimed. mA<
lest wõib saada korralikku saaki.

Weel» on tviimased pühad ees, ning siis Hat

kab pikk ja monotoonne argielu oma sutoise hei
natööga kõrwetawa päikese paistel.

tes, kilgates ja toõisteldes. Kui esimesel sellesar
nasel algatusel puudus päetval kindel katva. Lu
bati lastel tveeta päetv wabas looduses oma mee

Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööfe. Saadaval jalg-, käsipalli ttlng
tennisplatsi nöörvõrke.

lejärele. Lehwis lipp ja kanti ette koorilaule.

Wärsketena ja rõõmsatena lahkusid lapsed pärast
lõunat kooswiibimise waljalt. hüüdes, üksteisele
ttaljuid tertvitusi ja jällenägemist.

tab nn mõndagi hutvitaivat politsei töökoormast,
tvalgustades ühtlasi -kodanikkude maksuwõune

Käesolevaga teatame, ei
kala- ja vfihjapfiük

Sellega teatame töö-tarvitajatele, et
ietie II lilosi M
Valmi st ööd annab välja 1. juunist s. a. kaupmees
hra «Jaan Viitmann Paides, Tallinna tän. nr. 19.
M. Rndre eoi
Riidevärvimise tööstus.

saadetud (sulgudes eelmise aasta arwudj 14.372
(13.928), kusjuures nõudmiste lkogusumnm Moo

dustanud 229.144.01 kr. (99.599.88 kr.). Wa
randuste üleskivjutamffi kätte
saamiseks on olnud 501 (553). kuid oksjoneid pee

tud ainult 51 (38). Oksjonitel waranduste
müügist on saadud 2.685.15 kr. (2.469.52 kr.).
Kohtupristatvs ülesande id on täidetud 451 ju
hul ja saadud sel puhul 21.964.91 kr. Et poCitfet käes maksunõudmiste kui maksuivölga
de summa suurenenud, samuti suurenenud wa
randuste üleskirjutamiste ja oksjonite arw,
siis tõendab see kodanikkude maksuvõimetufe
suurenemist.

Arreteeritud on jaoskonnas aasta jooksul
616 (538) isikut ja läbiotsimist pandud toime
164 (93). Pidusid ja atvaliikke ettekantuid on
registreeritud 843 (299). kongresse ja lkoosole
kuÄ? 56 (33). Uwalikke joogikohti jaoskonna
piirkonnas, mis politsei wattve all. on 11 (11).
Sõidumäärus-te rikkumisi on olnud 28, kor
eatult majaraamatu pidamist 39 ja passiseaduse
rikkumisi 5.

kiskuda, siis hoopis halwemaks osutub lugu. kui

nende peale ühtlast kahekordse aktsiisimaksu 564

kr. Igatahes kallilt lõppenud äri. pealegi kui
atteSvlew tubakas, konsistkeeriti.

Hiluti olid HALllased köhtuS wastusi andmas

omakaswatud tubaka müümise pärast. Kohus
omakorda karistas Joh. jä HÄene Krõlli 19 kr.
rcchatrahwiga ehk 3-päewase arestiga, peale

selle tuleb alktsiisnnaksu tasuda 18 kr. Tubakat
olid asjaosalised müünud 1 krooni eest nael.

litserjaosikonna möödunud aasta <f£üMtte pasa-

- v .UHiSew* tröW, Xalllkma». *

Hoiu jões
meie kruntide piirides oa
keelatud.

muutumist.

omakasvatatud tubakat wõõrastele müüa paku
takse. Sarnase teoga olid hakkama saanud Ta
pal elutjsewad Johannes ja Helene Krõllid. Po
litsei oli nende juurest kätte saanud 18,8 kg.
omakaswatatud ja omapargitud tubakat, mida
nad wõõrastele nmütasid. Maksudemalitsps ka
ristas süüdlasi IM Kr. rahatrahwiga. pannes

Kiki 'ckaafa. Koe.ru ja ümbruskonna ü.hendatub'

Kasutas ivana wekslit. Mõni 'aasta tagast,
teenis Türi jaamas keegi Sprmaii nimeline isik.
Taluhooned olid wauad, umbes 40 a. tagasi Ta hakkas wõtma kraami, wõlgu J Adamsoni
ehitatud, kuid kinnitatud olid nad tule wastu kauplusest. Wiimane aga nõudis tvöla kindlus
3250 krooni eest. Rehepeksugaruituur oli õnnetuse
tuscks wekslit. Sermat muretseskitoeksli.mil
wastu kinnitatud 5000 krooni eest. Uuena oli ta
lele girandina kirjutas alla lvedurijuht Robert
maksnud 6100 krooni, millest tulekahjuni tasumata
Päro. Lahkumisel Türilt umksis Sermat oma
5150 krooni.
wõla ning sai Adamsomlt tagasi kindlustusek»
Et esialgne juurdlus ära lõpetati, siis kinnitus
tvõetud toeksli. Kuid wekskile oli tegemata jää-,
selts „EKA," -maksis kahju Markowile wälja.
nud märkus äratasumise kohta. Rüüd on kerki
Rahukogu wõistis Markowi 10. a. sunnitööle ja
nud see weksel uuesti päewakorrale, kuna selle
kinnitusseltsile tagasnnaksma wäljamaksetud kinni - järele nõuab keegi Tallinna ärimees P. Robert
tussunlma 7575 -kr. ühes protsentiedga. Kohtupa
Päralt kui girandilt weksli tväljalunastamist,
lat kinnitas -selle otsuse ja nüüd ka rahukogu.
Asja selgitab nüüd politsei.

mUiiM ü nini dJsMäW liu

L. Salum. Rohkearwuline ja kireiv lastepere
walgus laiali lagedale murule mängides, joos

sus sa kadunu kaasametkond. Samas ühines
uongikäiguga ikaitseliidu Koeru kunpann. nais
kodukaide Koeru saosKnd ja Koeru tvabataht.
lA tuletõrje . Liiguti kirikusse, kust peale iei
lapaika kalmistule. WaimuliVu talitust pi
das äpi A. Pähn, kelle liiguta!» jutlus haavas

nast tunda weel treeningu puudus.

rutanud naabrimees magajad üles'.

osa tveel wallawanem J. Möll ja kohalik metsnik

tikku sõpruse sõlmimisele- Kogunes üle 350
õpilase ja 12 õpetajat. Koostviibimisest tootsid

Igaüks ei tohi olla „tubakawadr»kant". Kui
juba Ae 299 tubakataime EaSwatamine para
grahwide rägastikku ja kohtulaua taha tvõib

««jumalateenistust kanti puusärk toiimseSse puh

2:1, poolaeg 1:1. Türilaste mänguS annat,'en

vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri linadest
ja linade v istu Ostab ksva kiuga

RongitäÄ algas kadunu kodust Waolt nais
kodukaitse \<t kaitseliidu Wao kompanii saatel
oÄestri lemahelidol kuni Arukülani. Siia tust
wastu Wäinzärwe tvallawalitsus tevwes Loossei

süüdanud rehealuse Põlenia ja kui õuest tulekuma

paistnud, heitnud woodisse magama. Warsti põ

Keskpärane mäng lõppes türilaste napi tombuga

Algatus, mis wäärib järeletegemist ja kordamist.
Hiljuti kogunesid kõik Wõhmuta walla koolid
Karinu metsa ühisele kooswiibimiscle ja wastas

üldse on wiimase majandusaasta jooksul
Tapa jaoskonnas, mille piiridesse kuuluwad
Tapa linn, Ambla, Lehtse. Nõmküla. Albu,
mille tulud oleks läinud koori üldlaulupeost osa-, 'Liigwalla ja Einmanni wallad ning Aegwndu,
tvötmise kulude katmiseks. Sarnase kontserdi Lehtse, Ambla, Tamsalu, ja J.-Madise alewi
korraldamist ei ole lubanud aga lauljate liit. kud, politsei kaudu maksunõudmisi täitmiseks
mife mõtted esile toonud.

Markow tõendas, et ta ise'on maja põlema süü
danud. Selleks läinud ta südaööl aknast wälja

Paide nööritehas

kelle liikmete arto umbes 70 ulatub, katvatseb
enne laulupidu kohapeal kontserdi korraldada,

honorari nõudmisega esinenud. See kõik ongi
just tapalaste tuju riisunud ja ..boikoti" teosta

imelikuna, mille inõte selgus alles siis, kui hiljem

Türi wõitiS jalgpallis Wiljandit. Pühapäe
wal peeti Türil üle mitme aja jälle jalgpalliWõistlust Wiljandi „Tulewiku" meeskonnaga.

Wõhmuta koolide ühine
metsaHäew.

liküsimus on tekkinud sellest, et Tapa segakoor,

Peale selle olewat tveel helitööde autorid ränga

muu seas lõpuks tähendas: „hoia end täna öösel

puiklemise peale tunnistas ta enese rahawacguseS

süüdlaseks.

VlBdmillllllllflHlßllll

tõrje ühingu aastapäetoail juunikuus.

Tapalast? „ boikott" üldlaulupeole? Tapal

Tulekahju eelpäewal Mavkow näitas 'oma lut

Etoart, kuni jäi aeda magaum. slrgates leidis.
et taskust on läinud kaduma üle skr raha
Etvart teatas asjast politseile. Peagi selgus, ei
joobnud Ewarti ümber oli askeldanud mustlase
poiss Eduard Mitrowsty. 1S a. waua. Pika

JSaiOe teateid.

Wastus oli ootamatu. Maja ja aeda nõudwat kir

(Rmqi Umbee Jäemamaa.
wallawolitogu otsustas ära müüa end.Wirika koo-

Paide Ühispank.

Selgus aga Matuseks, et palke ei ole. Dr. R. oli

hääletada lasteaia küsimust, et seega takistada ter
wishoiu seltsil maja ja aia tegelikule maldamisele

Wälu. Praegu kasutab koolitalu walla käskjalg,
kuid uue wallamaja walmimisel muuwb koolita
bu wallale üleliigseks. Koolitalu müügist saadud

Järroamaa Ühispank.

mamvalitsuselt terwishoiu seltsile, kuigi maawa
litsus seda .pooldas. Kusagil oli riim ees! Osa ju
hatuse liikmeid hakkas tänawu kewadel juba kart
ma, et annetatud palgid kauase seismisega ära
mäda nemad ja soowis nende seisukorda üle maa
data, arm kindlaks teha ja raamatuis anoestada.

Kest Järwa-Jaani terwishoiu selts. Seltsi ees-

Kirna waid müüb Wirika koolitalu. Kirtm

3örn>a Ühine Laenu- ja Hoiu Hassa.

R. saladus. Ms Paigast ei nihkunud, oli jaosk.
arsti kasutada olema maa sa maja üleandmine

«kikult omale dr. Rosetchein. Olewat kaalumisel,
kummale anda maa ja «aja, kas dr. Rosenstemite

Pnärglks oli asutada haigla, kas ehitades uus maja
'wõi ümberehitades jaosk. arsti kasutada olem Jär
j iva maamalitsuse hoone. Maawalitju.se hoone kasu
' tanniste «jumine oli stte nähtud, et takistada pool-

Eesti Panga Paide osakond.

jalt. ühelegi ei olnud aga selgust, kui suur haigla
Jarwa-Jaani ümbruskonnale otstarbekohane. Täp
sematest kamadest ei teadnud isegi juhatus täies
koosseisus, see oli jaost, arsti ja seltsi esimehe dr.

vpea suu" ja „ära maleta". Tülitsemise Põhjus ja
palugu on wast järgmine:
J.-Jaani jsk. arsti dr. Rosensteini ja ta wenna
Paswr Rosensteini eestwõttel asutati paari aasta

laupäeviti avatud talla 9-12.

Lahkeks tähelepanuks l
Julius Stephan'l

Keelust ttleastujad võta
me kohtulikule Vastutu
sele.
J. Trubok, Ed. Linuabef,
Aug. Linnabet ja O. Kink
berg.
nmnnnomnrii rima
Müüa
eluni aia
Särevere vallas, Illassaarea.
Kaupa teeb omanik Kiraa vallas

Siugumetsal. J.Reioau

Uini

rilfuirvlnln tiistis
asutatud 1892. a.
teatab oma lugupeetud töötarvltajaile, et on I. juunist s. &.
Oma aurujõulise riidevärvimise tööstuse avanud Tallinna tän.
tööstuskooli kõrval (end. Andrejevi ruumides)
Avarate raamide tõttu on võimalik olnud tööstuse sisse
seadet ajakohaste nõuete järele täiendada ja 40-ne aastase
töötamise puhul, kus juba endistel näitustel tööstus paljude
auhindadega kroonitud, ei saa ka praegugi ükski ümbruskon
na ettevõte võistelda. Sellepärast loodan ka nüüd. nagu va
rematelgi aastatel, et lugupeetud ärisõbrad oma usaldust iat
kavad ja kaasa toovad uusigi. Kõige parema ja kiirema töö

Tühja"
on £&rvamaaft
KwUm

ga püüan seda tasuda.

Peale kangaste ja lõngade saavad ka mantlid fa kleidid
värvitud ja keemiliselt puhastatud.
Tööde eest täieline vastutus. Hinnad mõõdukad.
Jälgige silti: tööstuskooli kõrval, Tallinna tänaval.
Sflgava tarn. sad.mllMcmoga iäta oma vanu ja oosi äri
sõpru ootama. Kõige austusega
Ju!. Stephan.
Paides

Vao Aruküla masinatarvitajate Osaühisus müüb avalikul
enampakkumisel
12 Päsval Väinjärve vallas, Vao asunduses
"Ma. *alua täiesti töökorras viljapeksu garnituuri. Masin
iS:nr|a ™??tor. .Stoever* 12 H. P. Pakkumise alghind
i » ' osavõtjatel on 10 o/ > alghinnast sisse
maks i&. Lähemaid teateid saab J. Romanilt Aruküla asundus
We • Juhatas.

ajaleht.
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