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Ttläm -" waütsuse ivõimu demonstcatsioou. <Koiatam hääl riigikaitse
nõukogus.
Kaitseministri informatsioon:
„Lennuki""ja „Wambola" müümise puhul

osa ajakirjandust teeb etteheiteid valitsusele ja
valitsusvõimule, et müügi ast on sündinud sa

laduse katte all ja kulisside taga. Seoses sel

lega mainitaks? usalduse kadumist «juhtide ja

juhitavate" vahel. Kaitseametkond ja waba

riigi valitsus ön kaugel tahtmisest ajada mingi

suguseid kulisside taguseid kombinatsioone ,urnid

asja juureS oli mõõduandvaks isikute ja asu

tuste kompetentsus ning arusaamine, et mitte

tada juhust. Laevad Pole turu kaup. Ja kui

märksa muutunud.

Tõsiselt võib kahelda, et nime
takud kahe laeva müügi aSja oleks
vaja olnud ilmtingimata viia
rahvaesinduse otsustamisele.
Meil on sageli põhjendatult just

ajakirjanikele PiÄu pistis ja ette luges.
Informatsioon Mnesest ei Paku ajakirjan
dusele ega ka lMjaskonnale midagi uudist.
See on Päris ttrwaline, praeguse walitsuse
Päewil suurmoeks saanud „ametlik teade"
asjaolude õiendamiseks, mida ajakirjandusel
olewad ja ajakirjanduse poolt awaldatud
andmed ei walgusta just sellisest küljest, mis

oleks asjaomasele ringkondadele meelepä-

Andis 8.453 kc. üteiääfti.
10. üldlaulupeo kulude-tulude aruanne
on lauljate liidu juhatuse poolt lõplikult
koostatud. Waatamata majanudslikule su
.xutisele, mille tõttu on sissetulekud pea kõi
gil aladel olnud wähemad kui eelarwe koos
tamisel aasta tagasi loodeti, on laulupeo
kulude-tulude. kokkuvõte kujunenud siiski
rahuldamaks.

Kogusummas 10. üldlaulupeo aruanne
näitab kulusid 76.477 kr. 19 snt., tulusid
84.930 kr. 75 snt., ülejääk 8.463 kr. 54 snt.
Watdawa osa väljaminekutest on nõud
nud lauluwälja korraldamine, uued ehitu
sed ja remondid 40.976 kr. Sellest sum
mast uutesse ehitustesse on investeeritud
ümmarguselt 24.000 kr.

Siiami keiser Prajadhipok.
AStuS truonile 1925, a. Tema piiramatule

ifewalitsusele tegi lõpu rewolutstooa möödunud

Mtstal. RiiÄd »n jällegi mässuliikumine maad
wõtmaS ja walitfus tahab panna maksma dik
tatuuri, mille juures keisril jääb waewalt weet
"e midagi öelda.

Laulupeo aruanne tuludena näitab
pääsmete müügist, einelauast, auto- ja ra
taste hoiust ja ttxiljareklaamist 43.170 kr.;
uute ehituste teostamiseks on liit saanud
avalikkude tööde summadest 8000 kr.: piu
gilaudade müügist 2894 kr.; sissetulekud
laulupeo juhist 5032 kr.: jaaniõhtu rah
vapeost 4497 kr.; mälestusmärkide müügist
1514 kr. ja ülejäänud wähemad tulud kok
ku 3820 krooni.
Aruande wõttis lauljate liidu juhatus
wastu 7. skp. ja otsustas esitada kinnita
miseks lähemal ajal kokku kutsuta vale nõu
kogule.

Kuigi juubelilaulupidu aineliselt lõppes
rahuldavalt, siiski ei saadud sissetulekuid
niipalju, et oleks Võidud tasuda 1928.a.
riigilt lauluwälja korraldamiseks ja lawa
ehitamiseks tehtud laenu 40.000 kr., mispä
rast on palutud liidu juhatuse poolt Võla
tasumise tähtaega pikendada 5 a. Võrra.
Wõla pikendamise palve ei tähenda aga
sugugi, et liit ainelistes raskustes on, nagu
seda mõnelt poolt on püütud kujutada.
Peab arvesse võtma, et lauljate litt 9. ja
10. üldlaulupidudega on investeerinud lau
luwälja ehitustesse ja maaparandusse ko
gusummas 130,000 kr. On ehitatud püsiv
lawa, milline Võib mahutada ja kanda li
gemale 20.000 tegelast. Endisest soisest
mäenõlwakust on korraldatud plats, millist
väljamaalased on nimetanud eeskujulikuks.
Hoolimata suurtest kulutustest sel alal, on
liidul võlgasid ainult veel 40.000 kr. rii
gile ja 3.300 kr. laulupeo fondile, kokku
43.300 kr. Arvestades, et kõik ehitused on
tulnud teostada laenatud rahaga, on liidul
korda läinud 9. ja 10. üldlaulupidudega
ning tuludega teistest allikatest (loterii)
katta võlgasid 86.700. kr.

sest Poliitiline olukord poole aasta kestel oli
Laewade müügiga koos arutati põhjalikult

kompetentsetes asutustes ka uute laewade soeta

mise küsimust» arwesse wõttes kogu poliitilist
olukorda ja meie majandussist wõimetd. Mere
kaitse senine olukord ei tohtinud enam kesta.

tatud ainult ebatawalist teed.
Ühele suurele tõele wiib kaitseministri
informatsioon" laewade müügi asjus koda
nikke siiski lähemale. Nimelt, miks meie
kaitselaewastiku kandetalad just nüüd maha

müüdi. Suureks põhjuseks näib olewat sel
leks toiminguks olnud praeguse, muulaste
toetusele rajatud „rahwusliku" walitsuse
wõimu demonstratsioon. Et pääseda awa
likkuse poolt tehtawast etteheitest meil ei
walitsewat walitsus waid riigikogu, wõtnud
walitsus südame rindu ning müünud lae-

Pidi olema selge terwele Eesti awalikkusele,
et: ~Müd ja nii walitseme meie!"
See tagajärg on kahtlemata saawutatud.
Eesti awalikkusele on juba ammu selgunud,
kuidas ja milliste sihtidega «walitsetakse"
meil riiki praegu. Laewade müügiga on
praeguse walitsuse wõimu demonstratsioon
jäänud aga Poolikuks. Müügikaubad soori
tati küll rahwaesinduselt nõu küsimata, ent
uut laewastikku walitsus omapead enam
soetada ei oska. Selles küsimuses, nagu
kaitseminister, „sündinud fakti" autor kind
ralstaabis ja kogu walitsus tunnistab, tul
lakse juba kindlasti küsima nõu. muidugi ka
raha, riigikogult ja terwelt Eesti rahwalt.
Mana lõhkusid oma tarkusega ära, ent
uut asemele soetada ise ei oska. «Lennuki"
ja «Wambola" müüjad oma ärimehelikku
sega on jõudnud ainult nii kaugele, et on
«haaranud kinni wõimalusest luua esialgne
aineline baas konkreetseteks kõnelus
teks uute laewade soetamiseks", nagu sele
tao kaitseministri «informatsioon". Koda
nikule on jällegi selle informatsiooni kaudu
wäga selge, et müüdud sõjalaewade eest saa

dud dollareist jätkub ainult kõnelus
teks uute laewade soetamisel. Tekib kar*
tus, et need «esialgsed kõnelused" wõiwad
wenida aga nii pikale, et ei jätku enam
sellest laewade müügist saadud «ainelisest
baasist".

Lõpuks tunnistab kaitseministri infor.
matsioon omameelselt, et riigikaitse nõu
kogu kompetentsemalt Poolt on tehtud lae
wade müüjatele hoiatus, et aeg laewade
müügiks pole wast küllalt sooduS.
Wiimast on „Kaja" weergudel Pidewalt
tyonitawd ning see ei waia enam mingit
titiendamot TpTrrifn»

Suured rahwakoosolelud

tõpp Tapa pearahale?

hiiumaal.
J. Teemanti kõne Keinas ja Emmastes.
Pühapäewal L. aug. peeti Hiiu saarel
Laks suuremat rahvakoosolekut (Keinas ja
Emmastes), kuhu kõnelema oli sõitnud end.
riigiwanem J. Teemant. Koosolekutest
Võttis osa mitusada inimest. Wana riigi
mehe kõnet kuulati suure tähelepanuga ja
talle awaldatt rohkesti kiitust.
Koosolekul anti hulk allkirju sõjalaewa
de miiügi tühistamise asjus.
Kindral J. Soots wõitis
wiiutt.

Snnestus fo ainelifelt.

jenduseks oli tahtmine kinni haarata võima
kusest luua esialgne aineline baaS
konkreetseteks kõnelusteks uute
laevade soetamisel. Juhused kerkivad

samme meie tõelise merekaitse ülesehitamiseks.

mille möödunud esmaspäewal kaitseminister

10. (autupidu

ametlikult on avaldatud, et asja riigikogu ette
toomisel oleks tekkinud asjata aja kulu, siis põh

ja kaovad. Riigikattse nõukogus väga kompe
tentselt poolt juhiti tähelepanu, et kas mitte ka
1933 testinud juhuse kasutamine pole hilinenud,

Sõna sõnalt kõlab selliselt informatsioon,

Majandusminister palewat pidanud lubadust.
Teisipäewal käis riigiwanema juures
Peale selle juhtisid tubakatöösturite
kolmeliikmeline tubakatöösturite delegat esindajad riigiwanema tähelepanu majan
sioon selgitamas tubakatööstuse praegust dusministeeriumi ja tubaöatöösturite wa
olukorda ning tubakatolli alandamise küsi hel sõlmitud kokkuleppele, mille põhjal töös
must.
turid maksid sisseweetatva tubaka pealt
Hiljuti walitsuse poolt maksma pandud nõuetawa tolli deposiiti, et _ fotoni"' »*" «
tollialandus, 60 senti tubaka kikast, olewat tolltalayduse maksmapaneku puhul üle.
tubakatöösturite seletuste kohaselt, kergen- makstud summad tagasi saada.
bust toonud aimult odavamate tubakasaa
Nüüd pandi, wastu endist lubadust,
duste sortide tootmisel. Kallimate sortide alandatud tollttarttf maksma alles 1. aug.
juures ei suuda aga läbiviidud tollialan ning juulikuu jooksul deposiiti maksetud
dus tuua tööstusele mingit kergendust neis summad läksid tubakatöösturette kõik kadu
raskustes, millised veeretas meie tubaka ma. See majandusministeeriumi samm on
saaduste tootmisele ette Eesti krooni Väär toonud aga tubakatööstustele suurt kahju.
tuse langetamine. Nimett on Välisrahadest
Esitatud nõudmistes palusid tubakatöõs
Hollandi floriin, milles peamiselt tehakse
turite
esindajad riigiwanemat astuda sam
tubakaostud Välismail, wõrreldes lange
me,
et
tollialandus hakkaks maksma juba
nud krooniga kõige rohkem hinnas tõus
1.
juulist,
nagu lubatud.
nud. Warem oli kursiks 1.52, ent peale
Riigivanema Vastusest selgunud atnutt,
krooni kukutamist hüppas kurss 2.32,75
peale. Samuti on Eesti vahawääringu et püüdku töösturid küsimust lahendada
languse tõttu tunduvalt kallinenud ka majandusministri kaudu, riigivanem ei ole
muud tubakatööstuse tarbed, milliseid ko vat selle küsimusega kursis ning polewat ka
aega sellesse süvenda.
dumaal ei valmistata.

Laevade kui sääraste müümisel tuleb kasu

nud mingit suurt otsustavat ja pööret sünnita
wat operatsiooni, waid lähtunud kindlast tead

misest, et oli viimane aeg astuda vajalikke

cägiwanema juures.

kogu liikmed. Kuidas saab selleS olukorras kõ

tades müüa kaks säärast sõjalaeva, mis nii
asobiwad ja milliste puudumine
waid minimaalselt ja loodeta
wasti ajutiselt merekaitset ras
kendad (ka nende laevade olemas
olul ei saa kõneleda, et meil on me
.ckaitse), pole vabariigi valitsus toime pan

-ruvakatöSSturtd

suse ja riigikaitse nõukogu koosseisus) kõikidest
poliitilistest vooludest ja sõjanõukogus on riigi
neleda «kulisside tagustest kombinatsioonidest"?

Sajaivusliselt kui ka merekaitse seisukohalt meile

Peuwsylvamas kantonis lange» süte laadimisel Kk» «eana «aha ja olft kaubarongile selga, »qiS
parajasti sõitis sealt mööda. Kaubarong jookfisroobaSkst möga. Aineline kahjn hinnati mwe.
matt IM.VVO dollarile.

Asja otsustamise käiku hinnates ei saa sil
mist lasta, et otsustajateks on olnud suur arv
kandvamaid riigikogu liikmeid (vabariigi waltt

igas valitsemise küsimuses pole vajadust

avalikkuse ja riigikogu arvamise järele. Otsus

Omapärane rongiõnnetus Ameerikas.

avalikkuses toonitatud, et meil ei
valitse walitsuS, vaid riigikogu
või jälle tema vaba
riigi valitsuse näol.

Ompnärane kihlwedn Wiljandi snnrpidus
tuste ajal.
Pühapäeva warahonunikul, kui Wiljan
di raudteejaamas wõeti wastu Vabadus
risti Vendi, toimus rongide saabumise eel
huwitaw kihlwedu kindral J. Sootsi ja
„Esto-Muusika" direktor Piperali Vahel.
Wnmane tõendas, et kindral Laidoner il
muwat ka jaama Vabadusristi Vendi VasVõtma, kuna kindral Soots kinnitas, et
see ei Või Võimalik olla, sest kindral Lai
doner saabuwat iserongiga Tallinnast.
Asi areneski kihlweoks ja nimelt Viiuli
peale. Käed Võttis lahti Wiljandi linnapea.
Tõepoolest saabuski kindral Laidoner
rongiga Tallinnast, nii siis oli kindral
Soots kihlweo Võitnud.
Kuuldawasti juba sama päewa lõuna
ajal saadeti kihllveo Võitjale Viiul nägusas
kastis kätte.

Õpetaja A. Kõiw jääb
Hallistesse edasi.
Käesolewal nädalal oli Halliste kogu
duse õpetaja A. Kõiwi asi Mõisaküla rahu
kohtus arutusel. Õpetaja Kõiwi süüdis
tati kirikuliikme tšekkide wõltsimises. Rahu
kohtunik õpetaja Kõiwil sisuliselt süüdi ei
leidnud, ehkki asja arutamine pooleli jäi
ühe wajaüse dokumendi puudumisel.
Nagu warem teatasime, registreeris kon
sistoorium õpetaja Kõiwi Halliste kogudu
selt lahti. Nüüd on aga kogudus saatnud
asja konsistooriumile uuesti ümberotsusta
miseks. Juhul, kui konsistoorium oma en
dise otsuse juurde jääb, wõtab Halliste kirik
end Eesti ew. l. kiriku alt lahti ja jätab
Kõiwi siiski oma õpetajaks.
Paljud ümbruskonna põllumehed ei
luba enam hakata kiriku liikmeks, kui õpe
taja Kõiw Hallistesse jääb, sest tema ei
olla inimene ja oma poliitilise
i-lmawjaatega põllumeestele mitte wastu
wõebaw.

3 tõötauxat tapamaja peawad maksma koondase
tapamaiah 2 Ae. sea peatt.
Nulatse selle maksu lõpetamllk.
Nagu teada, on praegu töötawad 3 eks
porttapamaja kohustawd maksma iga wäl
jaweetawa sea pealt Tapa tapamaja heaks
umbes 2 krooni. See maks läheb Tapa ta
pamaja wõlgads tasumiseks.
Praeguste olukordade juures, kus Lon
doni peekoniturg on kontingentidega piira
tud ja kus koutingente weÄgi kawatsetakse
piirata, off see kulu seakaswatajatel ülejõu
käiw.

Tapa tapamaja asutati teatawasti omal
ajal koonduse poolt seks, et teist tapamaju
maha Võistelda. Teistega Võistlemise ase
mel sattus aga koonduse tapamaja ise ras
kustesse ja suleti.
Põllumeeste keskel on wiimasel ajal te
minud arwamine, et see pearaha maksmine
koonduse poliitiliste Võlgade tasumiseks tu
leks ära lõpetada. Õiendagu nad ise oma
wõlad ära oma Võlausaldajate ja shiranti
dega. Need kaks krooni sea pealt tuleksid

aga põllumeeste anvateS seakaswatajatele
maksta. Sellega saaks maamehed iga wÄ
jaweetawa sea pealt umbes paar krooni
rohkem.

Esmaspäewal Tartus ärapeetud L.Eesti piimanduspäew wöttis sel puhul was
tu järgmise otsuse:

„Kuna praegu iga peekouisea kasmataja
Tapa eksporttapamaja heaks igalt peekonilt
umbes kaks krooni peab maksma, kusjuures
aga Tapa eksporttapamaja ellu kutsuti sel
loks, et teiste eksporttapamajade tegewust
halwata, sellepärast leiab Piimanduse Päew,
et sarnane olukord on põllumehele-peekoni
kasmatajale täiesti waStuwõtmata ning
tunnistab ülearuseks Tapa eksporttapamaja
ülemalpidmnise põllumehe kulul ja nõuab
selle otsekohest lõpetamist, kusjuures wõl
gade tasumine tuleks jätta laenu kindlusta
jäte eneste hooleks."

M uus Ilouui luuutMit tulemas ?
Metsakaupmeestete tähendaks see tõtte suuet teenistust.
Asia liiautajaks koondus.
Keskerakonnale lähedal seisew hommiku dades niisugused meeleolud walitsema nagu
ülalpool kirjeldatud, siis tahetakse meid
leht „Sõnumed" kirjutab:
küll Miia wäga hädaohtlikule teele. Sünd
„WöitluS krooni uue alandamise pärast on
mused kipuwad ju seda rada minema, mille
juba mõnda päewa käimas Eesti panga ja wa
litsnse wahel. Eesti pank asub seisukohal, et eest omalajal ettenägelikud inimesed tõsiselt
kroon Peab jääma tasemele, mis ette nähtud
hoiatasid kulutajaid.
kroonikukutamise määruses, s. o. ei tohi langeda
Nii näiteks hoiatas põllumeeste kogude
madalamale Rootsi kroonist määruse jõusseastu
esindaja
A. Jürman kroonikukutajaid riigi
mise päewal, walitsus näeks aga hea meelega,
et Eesti kroon teeks kaasa Rootsi krooni ja kogus samal ööl, kui kukutamine läbi wiidi,
Inglise naela kõikumised. Majandusminister et on ettewaatamata meie raha siduda Rootsi
oma seletuses «hele kohalikule lehele tõlgitseb ka
kõikuma krooniga. Oli omal ajal suur ek
nii määruse mõtet, seejuures öeldes: „Kahjnks
situs
end siduda Inglise naelaga, mille ta
peab tähendama, et Eesti pank noteerib meie
krooni wiimasel ajal kõrgemal tasemel kui Rootsi
gajärjel saime 7 milj. kr. kahju.
kroon." Kroonikukutamise määruse tõlgitsemiseks
Nüüd ei tohiks seda wiga korrata.
teisiti kui määruse mõte, on sundinud walitsust
Meil näiwad aga olewat õige mõjuwad
asjaolu, et 35 prots. krooni wäärtuse alandamine
need
ringkonnad, kes tahawad krooni teha
ei ole annud neid tulemusi, mida kroonikukuta
jad ootasid. Kui nüüd aga kroon hakkaks Rootsi
just wõimalikult kõikulvaks.
krnvoi hüppeid kaasa tegema, langeks Eesti
Kas nende kõige uuem katse ses smmas
krooni wäärtus Meelgi 3—5 prots. Viieprot õnnestab, seda peab näitama muidugi läyent
sendiline krooni langus tähendaks aga tselluloosi
wabrikutele ja mets«kaupmeestele nende läbikäi
kude juures üsna aukartustäratawa summa, mil
lest nad nüüd Eesti panga kangekaelsuse tõttu

ilma jääwad. Krooni une allajäämisega looda

toad asunikud saada ka paremat rssekti põlluma

janduse saaduste hindades. Praegu otsitawat
walitsuse ringkondades abinõusid, et Eesti panka
sundida nõustuma uue krooni kukutamisega."

Kui tõesti peaksid wastawates ringkon-

tulewik.

ninl innani v ILJUUULMXOXOJI JUUULJJ

Lennuk kukkus katusele.
London, 7. augustil. KaiffewaetenuM

kukkus Folkstonell lähedal angaari kulusele ja

läks põlema. Tekkinud tules höwiues weel 7
lennukit. Nagu imekombel jäid mõlemad km*
dnrid wigastamata.

„® e« t a t M21
Surmafilnms Türi uulitsal.

Austria õppetund.
Josine hoiatus !Baiti tiikidele..
Kui Hitleri walitsus Saksas wõimule
tuli,' suhtusime sellele täiesti rahulikult, ole
tades, et see, on Saksa rahwa sisemine asi,
keda ta oma etteotsa paigutab. Awaldasi
me siis ka lootust, et Hitler ja rahwussot
sialism oma wõimuwäljendustes jääb kiud
lasti Saksa riigi piiridesse.
Kahjuks oleme eksinud, sest wõimule
tulnud rahwussotsialism ei mõtlegi jääda
Saksa sisemiseks asjaks, waid awaldab ela
wat tungi ka teistele rahwastele oma woa
teid pealesuruda. Juba on arusaamatusi
Saksa ja Skandinaawia riikide Mahel rah
wussotsialistlise kihutuse pärast. Baltimaist
tuli Hitleri-l kõige esmalt kokkupõrge Läti
ga, kelle wõile Saksa järsku nähtawasti
poliitilistel põhjustel sisseweo keelu poaile
pani. Suurte kauplemiste järele läks Lä
til küll korda sellest keelust wabaneda, kuid
kõigile jäi mulje, et Saksa Balti riikide suh
tes tahab kaunis pealetükkivat poliitikat
ajada ja surweabinõude tarwitamise üle
palju järele ei mõtle.
Kuidas Saksa walmis on wäiksema rii
giga ümber käima, selle kohta annab kõige
parema Pildi Saksa mitteametlik sõda oma
wäikse naabri Austmga. Siin ilmneb kõi
gepealt see asjaolu, et Hitleri Saksa min-

git takistust ei tunnista teise riigi sisemiste
asjade sisse' segamisel. Austria ei olnud
nõus oma riigis lubama rahwussotsialisti
de terroriseeriwat tegutsemist. Nähes, kui
das Baier ning teised Saksamaa osad muu
deti Hitleri poolt lihtsalt Preisi prowintsi
deks, keda walitsewad Berliinist määratud
komissarid, kadus Austriat igasugune isu
Saksaga ühinemiseks. Rahwussorsialistli
kud organisatsioonid Austrias jätkasid aga
suurendatud jõuga ja Saksa awalikul toe
tusel kihutust Austria liitmise heaks Saksa
külge. Austria walitsuse hoiatustest hooli
mata segasid Saksil walitsuse organid end
sellesse Austria siseasjasse. Kui Austria oli
sunnitud Hitleri meeste tegewust karmide
abinõudega taltsutama, tõi Saksa sama rel
wa Austria wastu wälja, nagu ta seda Läti
suhteski teinud: ta katsus Austriat rabada
majandusliselt sellega, et keelas ära saks
lastele Austria suvituskohtades suwitamas
käia. Järgnesid weel teisedki abinõud. Eri
ii skandaalseks muutus lugu sellega, et rah
wussotsialistid Austrias isiklise terrori pea
le Berliini toetuse mõjul wälja läksid. Sak
sa raadio algas awa-likku kihutust Austria
wastu.

Austria ei ole nõrkenud selle tugewa

kallaletungi all. Peaminister Dollfussi isi.
kus ont see riik leidnud omale andeka juhi,
kes wõidukalt on aidanud tagasi lüüa suure
naabri kallaletungid.
Austria on meist kaugel, kuid see, mis
Austrias sünnib, ei ole meile mitte üks
kõikne. See, kuidas Saksa talitab Austria
suhtes, näitab meile wäga kujukalt, mis
igal wäikeriigil Berliini poolt oodata on,
kui ei täideta pikema jututa rahwussoism
listide soowe. Meie näeme, et rahwussot
sialistlik wõim ei pea mingit erapooletust
oma Austria naabri wastu. Seesama wõib
arwatawasti juhtuda ka iga teise riigi, s.o.
La Balti riikide suhtes. Rahwussotsialism
ilmuwb praegu kõiki mid laiutamise ja
hoolimatu edasitungi kalduwusi, nagu
enamlus oma esimestel wõimuaastatel.
Balti riigid elasid enamluse laine hea ter
wisega üle, olgugi, et Moskwa wõimud ko
gu oma jõu mängu panid. Nüüd, kus
rahwussotsialism samalaadselt tegutsema
ähwardab hakata,, on Balti riikidel põhjust
kõige suurema tähelepanuga jälgida seda
kangelaslikku Mõistust, mida peab oma ise.
olemise pärast wäike Austria.
Austria õppetund olgu meile kõige tõsi
semaks hoiatuseks.

WaMsufe poliitika mõisteti hukka.
JMiumaiaaduse austamiseks asiutaqu kUcetd samme. Jic&oni
kukutamisest .said kasu ainuit t,teatud cingJkmnad
tvuna-Eesli AilMMduspiiew Tartus.
EsmaSPäewal Peeti Tartus «Põllumees
te kodu" ruumes Lõuna-Eesti piimanduse
päewa, mille oli kokku kutsunud L.-E.pii
maühingute keskseltsid ja millest 62 Piima
iihingut 7-> esindajaga Tartu-, Walga- ja
Wõrumaalt osa wõtsid. Koosoleku awas
Tartumaa Piimaühingute keskseltsi esimeeS
hra Laar man Maksalt. Päewa juhata
jateks waliti hrad Laar man ja P är.
li n ning sekretärideks hrad Malm ja
Kruus.
Esimesena kõneles põllutõökoja majandustali

tise eriteadlane A. Käbin

põllumees saanud kasu wõi kahju.

Küsimust lähemalt maadeldes näeme, et raha
wäärtuse langetamine pole põllumehele midagi

annud, küll aga ära wõtnud. Wõihind on pea

aegu endiseks jäänud, kuid saadawatel sentidel
pole enam seda ostujõudu, mis warem. Teistel

ainetel, nagu kanamunadel, oli koguni hinna
langus. Mis aga teostus, see oli põllumehele
tarwisminewate
kaupade ostuhinna tõus.

Lisaks sellele tuleb nüüd rukis ja talinisu turule
saata langenud sentide eest, kusjuures pole aga
teada milliseks üldse nende saaduste hinnad ku
junewad.

Praegu on põllumajanduse olukord sarnane,

et ta preemiate käotuse tõttu puudub kaitse.

tänawustest karjatoidu tvöimalustest.

HLa tähendas, et piimanduse edu on meil tingi
tnd sellest, missugused on meie karjasöötmise
wõimalnsed, millised saadakse oma talust. Jõu-

Söötade asi on meil läbi. Arwesse wõttes wil

sade seisukorda 15. juuliks, wõib.meie karjatoidu

tagawara arwestada 700 milj. söötühikule. Kui

siia juure arwestada weel kvrwalsöõtühikud
(rukkipõhk ja mille kasutamisele meil
nnJj. sõokuHklüt püuöu.1 Nr nmllü tuli löö

milj. söötühikut puudu, kuid siis polnud arwesse
wõetud kõrwalsöötühikud.

Teisena kõneles end. põllutöõminister ja
.Kaja" peatoimetaja A. Tupits
piimatalituste wõitlusest majanduskriisiga.

Meie piimatalituste edukus, tähendas kõne
.leja. oleneb wöihinnast. Wiimane on aga pike
mat aega näidanud järjekindlat langemist, kuna
on langenud välismaal asuva ostjaskonna ostu

jõud, millele weel on seltsinud, asjaolu, et ka

paljud teised riigid on asunud intensiiwselt WSt
valmistamisele. Et aga wõihind meil sarnasele
tasemele langes, kuS ta enam walmistamiskulu
sid ei tasunud, siis hakati põllumeeste ridadest
nõudma, et sisse seataks preemiad. Selle nõude
läbiviimine maksis põllumeeste esitajatele riigi

kogus suurt waewa. Preemiad seati eelmise
walitsuse ajal sisse ning neid makseti põllu
meestele 5 kuu kestel. . Samal ajal käis aga

teatava ringkonna algatusel äge tvastutöötami
ne, kusjuures püüti tõendada, et wõi hinda ei
saatvat väärilisel tasemel hoida preemia teel,
vaid tulevat ette wõtta rahakursi ümberhinda
mine. Juuli lõpul wiidigt see ümberhindamine
läbi ning nüüd seisame küsimuse ees, kas on
sellest

Nahawäärtuse ümberhindamist on toimetanud

mitmed maad, kuid seal makstakse põllumeestele

ikkagi preemiaid. Samal päewal, mil
meil kaotati preemiad, Rootsis ko
guni kõrgendati neid. Nüüd tagantjä

rele seletawad kursilangetajad, et suwekuudel
oleks hakatud preemiaid ainult 5 prots. ulatuses
maksma; ka ei olewat riigil olnud üldse enam
summe preemia maksuks. Siin on tegemist põh-

nägime, et ta sel puhul kui wõihind langes,

oma lubaduse wõi hinna parandamise alal täi
daks.

Järgnes kõne rkl. G. Otta s e l t

karjakaswatajate praegusest majanduslikust
olukorrast.

Kõneleja pidas eestkätt wajalikuks, et meil
preemiad uuesti sisse seataks. Mis puutub meie
piimaühisustesse. siis on neist terwe rida raskes
seisukorras, mille tõttu tuleks umbes 60 ühisu

sel iga ühel 1 milj. senti kustutada. Kui riik

on saanud kustutada teistel ettewõtetel kaugelt
suuremaid summasid, siis peaks see wöimalik
olema ka piimaühisuste juures.

ARIVAIM
Mis tühja juttu teie ometi ajate, eest paar vana laswalMu uute pähe
et eestlases pole ärigeeniusi! Tuhka
laevastiku täienduseks. Rataste
teile keele peale! Küllap leidub seda ga. Apostleiks hüütakse. Kuid see oli
aktiiwse majanduspoliitika vaimu, kui väike tehinguke. Kuid katsugu mõni
aga sattud õige soone otsa. Küllap riik müüa maha oma korras olev lae
meiegi mehed teevad siin Põhja taeva vastik vana rauana seda numbrit
all omad ilusad shnitid, kui aga mõni te enam naljalt ei näe. Haudusime

pagulane, juut ja armeenlane veidi aperatstoonikest tasapisi, ikka ei saanud
kaasa aitab ja tagant lükkab. Eks asja, kuni tulid õiged mehed ja siis
tõstke ometi omad silmad Toompea raksatas rängalt. Ja siis läks lahti.
poole ja kaege viivuks, milline ha. Laevastikule. läks raginal Kopli Zraa.
sardikas äripalavik on haaranud meie na järgi. Suur kraana, aga läks
võimuga wõietud mehi! Waimuötus peost peosse, kui udusulg. Äga meil
wõtab silmad uduseks, teate. Ma le pole suurte asjade juures nii, et
ping ja miljoni puru taga! Iga wõistluspakkumised wõi sedasi... MA
järgnev päev toob uue üllatuse. Äkki leks? Selline luksus passib hobuse
raua ostmisel WSi mõne mütsi müü»

wifel Muutus üle öö suureks kauba
kojaks meie ivabariigike, sadaS tehin
gumehi kakku, kui sooja Iseene-wihma,

tvõitiS jälle toana teohimulise hansa
Jah, noh, räägiti ju küll aktiivsest aegse kuulsuse tagasi tvana-Tallinn.
majanduspoliitikast, uuest majandus Mitte midagi, saksad, ei imestaks ma,
suunast, aga kes, kuram, meist uslma kui homme müüakse maha Mkk-Her
ta Toomastest oleks võinud uduselt?! mann, ülehomme Toompea loss ja

aimata, et asi võiab sellise tähelen riigikogu hoone, nädala Lipuks aga

nulise ulatuse, sellise peadpööritava Kadrioru loss ja kalasadam. Kure
revolutsioonilise murrangu, neonepi saare müügist on meil juba ajäkirjan
tiku omapära siin põuast puretud EeS, dufeS juttu olnud. Soe poleks enam

ti pinnal. Riputagem vaimustuse uudis. WabariÄi meil jätkud. Ai-nult
kuljused endile kaela ja sulagem Ähi
eega on wühe, waja rutata. Sellest
sekS imotlusesambäks! Oleme, tõsi see öhtn. Ja soe Shin haAab ka teis
küll, ju varem ka argselt teinud mõne tele kodanikkudele külge. MiS ime
apevatfioontkese. Nii ostsime üaState
|Ra ütien, mis km W, et ka

tabanud.

Hobuseomanik rse tundis aga kehas ime
likku kangestawat surinat, millest alles hil
jem aru sai. J. Michaslise wankrt taga oli
weel teine hobune kinni, kuid see traatide jaoks, kes ajawad äri ja Pillawad linnas.
Põllumees on aga waewaga omale sendi
sendi kõrwale pannud ega luba, et tal see
ära wõetakse. (Kiiduawaldused. Laanberg
kohalt: „Mähe on Wõewd". Hüüded: „Oota
te, et nulli peale läheb".)
Päiw Haaslawalt: Haaslawal ei
tea ükski põllumees tõendada, et ta kursi
langetamisest oleks kasu saanud. Ainult ül
dist siunamist on kuulda. Kuid näib, et
mõned siiski ruunamiseft on kasu saanud
ja teised jälle sellest kasust osa.
Üle öö on meil tekkinud ühe ringkonna poolt
poliitilised palgasõdurid, kellede ülewalpida
mine Peab'ka midagi maksma. Sama ring
konna Poolt on ka teisi toiminguid ette wõe
tud (wahelhüüe: «Ostsid ju «Sakala"), mis
näitab, et kusagil siiski raha on juure kas
wanud. Kirjutasid ju alles mõni aeg lehed,
et mõnede teenistus kursilangemisega ulatab
miljonitesse.

kaduda.

rahul pole. Aga maameest see Laanbergi
Pahameel ei heiduta. Maamees teab, et
ruunamine toimetati kellegi teise huwides,
mitte aga maamehe huwides, toimetati nen-

Järelejäänud „Kesk-kala" mees Liiw
püüdis tema aset küll täita ja urgitseda
«Estonia" kallal, kuid kui temale näidati,
et «Estonia" siiski „Kesk-Kala" teed ei taha

susi, mis on seadusewastased.

wõihind põllumehele kindlustataks ja et valitsus

J. Michaelis koos oma tütrega asusid
kella 6 paiku koduteele. Isa sõitis ees, tü
tar teise hobusega järel. Jõudes linnawa
litsuse maja lähedale, waarus äkki J. Mi
chaelise hobune aiste wdhel, röögatas ja
langes siis maha. Mees hüppas wankrilt,
jooksis hobuse juurde ja nähes, et traadid
maas, arwvs, et hobune on kuidagi silmu
sesse sattunud. Ta ei teadnud atwafcagi,
et maas elektriliin. Juurde tõttas ka teisi
inimesi, kes koos hobuseomanikuga asusid
hobuse ümber askeldama. Nähti aga, et
hobune surnud ja teha pole midagi. Õn
neks kedagi juurderuttanutest elektrilöök ei

Pahane maamehe peale, et see ruunamisega

meie seda" küllalt oleme näinud, ning siis

puutub rahasse, siis oleks seda jätkunud; suur
osa wäljaminekutest preemia peale saadi waluu
tamaksust, kuna puuoujääwa osa kohta oli mi
nul kui tolleaegsel põllutööministril wastawad
kawad, mis aga nüüd seisawad.
Praegune wõihind odawates sentides on ma

dal. Teistes riikides saawad põllumehed kau
gelt rohkem kui meil. Oleks loomulik, et siin

Türil kukkus esmaspäewa õhtupoolikul Wäike-Pärnu uulitsal kaks elektriliini posti
maha ja traadid langesid uulitsale. Mahalangenud traatidesse, milles 1000 l oli, sattus
uulitsalt Wisõitwa Uue-Wandra walla „Kadjaste-Peedi" talu omaniku Jaan Michae
lise hobune, kes silmapilkselt surma sai.
Laadapäewa tõttu oli uulitsal elaw liikumine, õnneks aga rohkem õnnetusi ei juh
tunud, kuna wool saadi katkestada.

Tobro Kaareperest: Hra Laan
berg oli üks krooniruunajaid ja on nüüd

eksportöör põllumeestele küll wõi kilost mõni

tulewad need sendid põllumeestel mitmesaja

ka ostukaupade hindade wähendamine. Mis

lüändca meh&t tappis eiektec ho&use.

„Kroonir««naja" jäi üksi
Hra Laanbergile sattus etteheiteid igast
küljest. Ei leidunud ligi 80 põllumehe hul
gas ühtegi, kes oleks teda toetanud ta kroo
niruunamise poliitikas. Koosolekule oli
koondus läkitanud küll oma kaks käealust
hra Raamoti ja end. „Kesk-kala" tegelase
hra Liiwi, kes olid enesele käinud Alatskiwi
wolitusi koosolekule han
kimas, kuid tulnud sealt tühjalt tagafi.
Lõpuks olid nad siis Kadrina piimaühisuselt
siiski wolitused kätte saanud, kuigi neil selle
ühisusega midagi ühist Pole. Koosoleku! ei
söandanud ka need käealused Laanbergi
kaitseks wälja astuda.
Etteheidetele . wastateZ tähendas hra
Laanberg, et tema krooniruunamise asi siiski
ka toetajaid leidwat, mille Peale aga kohe
wastu hüüti, et „Teie, hra Laanberg, olete
omaga täiesti läbi". Kui weel hra Otsa
Haaslawalt oma sõnawõtus hra Laanbergi
kohta mõnegi iseloomustuse tõi, tähendades
muu seas, et kui hra Laanberg wähegi kok
kuhoidbikumat elu elaks, siis oleks tal ka
wõlad kustutatud siis ei jäänud Laan
bergil muud üle kui waikselt koosolekult

suurendas preemiat ning kindel oli, et ta seda
ka oleks teinud suwekuudel, et hoida wõi hinda
150 sendi peal. Samal ajal oli walitsusel käsil

Salmi - Jaak

läks lahti see ärimurd, operatsioonide
müttamine, äkki lõi lõkkele spekulat
sioomlõöm eestlase vindunud veres.
Ei, pealtnäha ei oleks võinud inimes
test küll keegi sed'a äripotetitsi arvata!

Põllumehed mõistawad
„krooniruunamise" hukka.
Esimesena wõttis läbirääkimistel sõna
Jõgewalt Laanberg, kes wiimasel ajal
on tahtnud enese ümber mingit aupaistet
luua sellega, et ta „krooniruunamise" n. ö.
omaks asjaks on teinud. Ka sedapuhku püü
dis ta ruunatud krooni weel kuidagi kaitsta,
kuid seda nii nõrkade Põhjendustega, et ta
kedagi ei suutnud uskuma panna. Põllu
meeste ridadest sadas kogu aeg tema aad
ressil wahelhüüdeid, nii et ta lõpuks pidi
paremaks pidama lööduna maha istuda.
Waher Woldist nuriseb sellele, miks
anti Praeguse walitsuse poolt eraärile wõi
wäljaweo luba, kuna see aina suurendab
wahetalitajate arwu ja toob uusi kulusid
põllumeestele juure. Harilikult maksab uus

Keset laadapäewa liiklemist kukkus uulitsale woolu all
olew elektriliin.

kordselt tasuda. Juhib weel tähelepanu
sellele, et linnas on tekkinud käsi-piimaühi
Otsa Hans la Walt: Enne raha
kursi langust armastati meil tuua näiteid
wälismaalt, kuid nüüd on see hoopis unus
tatud. On unustatud, et Soomes on wõi
wäljaweo alal ainult üks ettewõte ja nimelt
„Valio", mille õttu wahetälituse kulud seal
märksa wäiksemad on. Sisse tuleksid sea
da ka preemiad, ilma milleta praegu Põllu
mees läbi ei saa. Esitab wastawad reso
lutsioonid.

Siim Suslale istus neil Päevil äri dumaa kaunisse linna. Eeltöid tege
"ma suure laagri jaoks. Pidi tulema
vaim rängalt kaksiti kaelale
Siim Susla on tuntud jõud omal suur santlaagrite laag>er. Olid Sii
alal, ärge arvake ühti. Wana kala. mul äkki paberid taskus Allkirjad.
Retsidiivist, teate.
Pitsatid. Ja te teate küll, et pitsa!
juba
meie inimese peale mõjub ma
Käib ringi noruspäi. Ööbib heina
sindawalt,
põrutatvalt. Äkki Siiin
kuhjas. Närib heeringapävd. Sülgab
Susla
olj
tähtis
Käis ärist
sappi ja sajatab. Kodanikud on keh ärisse. Ostis ülestegelane.
metsa, pani mehed
wad, sissemurd mised ei tasu muugi,
kulu. Riputa wõi mõni mees oksa. tööle pinke hööweldama. Wedas au
totäied moona kokku. Linll lõi kiha
Luges siis Siim Susla lehest suurtest
ma.
Ärid pakkusid üksteise wõidu
äriopercrisioonidest ja suurtest tasku-,
kaupa
tööiga. Siim Susla ujus wõis
valu- ja kulnrahadest. Ei saanud siis
ja
raswas.
Ta oli tähelepanu kesk
enam sõba silmale, ei saanud Siim
punkt.
Andis
mtovwjuusid ja käis
Susla jääda külmaks pealtvaatajaks.
pidusöökidel
Siim Susla oli sant
Ta pidi lööma sekka. Aga kuhu sa laagrite koondise
esimees. Linnakese
lööd? Jgalpool on suuremad nosplid
ärielu
lõi
pöörasele
õitsele. Läbikäik
ja tegelinskid ees. Aukraadis imme kasivas mitmekordseks.
Oodati igat,
sed. Siimul on küll staash, aga puu
susiga
santlaagrite
Pidulikku
saabu
dub kraad. Ta pea töötas palawli
mist.
Neiud
ja
naised
wärtvisid
ja
kult, leiutas midagi.
puuderdasid endid hoolsasti, soliidsed
Ja siis äkki siirdus Siim ühte ko- seltskonnategelased walmistusid peo

Siim Wirila alewikku. Asutas sinna
uue laagri. Seekord noorsofistide
laagri. Ikka mitusada inimest tule
mas Jälle dokumendid, allkirjad,
pitsatid. Palju pitsateid. Ja kohe
on alewisaksad wõid>etud, kummuli
maas noorsofistide pealiku ees. Sööb,
loob, kosub, turgub, praalib, äritseb,

õitseb, laiutab Siim Susla. Awane
irad alewisakste uksid ja südamed.
Weetakse kokku kraami, antakse üks

Türi linnawalitsuse korraldusel wõeti
ette kohe kõigi elektriliini postide ülewaa
tus, et sarnaseid õnnetusi wältida.
Türil tuntakse aga selle üle headmeelt,
et kohaliku elektriliini hädaohtlikkust pidi
tõendama ainult loom.
käia, siis ei jäänud mehikesel muud üle kui
uued noodid peale Panna ja koguni nõuda,,
et tulewikus seadusandlisel teel maksma
pandaks korraldus, et kogu wõi ainult „Es
tonia kaudu wäljamaale läheks. Päris koo
miliseks aga kujunes olukord, kui kõne alla
tuli Tapa tapamaja küsimus, mille puhul
hra Liiw nõudis, et selle tapamaja Mõlad
saaks otsemat teed Mõla kindlustajatelt sisse

nõutud. Kuna sarnase otsuse wastu on
koondus käte ja jalgadega sõdinud, siis oir
arusaadaw, et hra Liimi nüüd staabis tubli'
peapesu ootab.

Resolutsioonid.
1) Löuna-Eesti piimanduse päew, millest wS>
tawad osa Tartu-, Wõru- ja Walgamaa pümata.
lituste esindajad, leiab, et krooni kursi kukntami.
ne ei ole meie põllumajanduse seisukorda kergem
danud. Kuna pea kõigi ostukaupade hinnad raha
Väärtuse langemise järele järsku tõusid, põllume
he müügilaupa de hinnad aga endiselt madalaks
jäid, siis on olukord mitmeski suhtes muutunud
halwemaks kui ta oli enne.
Eriti kahetsemiswäärt on, et mell ära kaotati

karjasaaduste wäljeweo preemiad. Kuna kõigll
teistel naabermaadel niisuguseid preemiaid mak»
setakse ja neid nmmasel ajal isegi on kõrgendatud,
siis muutub meil raskeks wõi produktsiooni jatka

ta ja teiste maadega Välisturul Võistelda. Kõike
seda arwesse mõttes leiab piimanduse päem, et
need lubadused, mis praeguse Valitsuse ringkon
dade poolt põllumeestele jagati, on jäetud teosta?
mata, ja mis on tehtud, sellest ei ole põllumeestele

tulu olnud. Kuna meie põllumajanduse wastupa
nujöuo oa joba nõrkemas, siis pöörab piimanduse
päem tungima meeletuletusega Valitsuse poole, et;
1) kindlustataks wõi hind niisugusel kõrgusel, mis

tasuks wõi Valmistamise kulud ja wßmaldaks

põllumeestel jatkata karjapidwmist; 2) astutaks
kiiresti samme tänawuse ikaldushäda pehmenda?
miseks, kuna wastasel korral loomasööda puuduse

tõttu tuleb sügisel palju kariloomi likvideerida,
mis oleks raskeks hoobiks meie piimandusele;
8) kiires korras Võetaks korraldusele piimatihi
süste wAad, nii et need mõlad ühisustele muutu
nud konjunktuuri tõttu UejSu ei käiks ja pöllupi?
bajad isiklikust Vastutusest ühisuse Võlgade eest
Vabaneks.

L.-E. piimanduse päew asub samal seisukohas
mis põllutöökodagi, et meie wõi wäljawedu peahi
toimuma wöimmikult põllumeeste eneste ühlste»
geliste keskkoonduste kaudu. Settelt seisukohalt
mõistab piimanduse päew hukka walitsuse poolt
wöi waljaweo loa andmise ühele umle eraekspoe?
tttörile, mis ainult suurendab wahelttalitajate ar
mu ja tood põllumeestele uusi kulusid.
2) Silmas pidades, et piimaÄhisuste masinate
hind on tõusnud kuni 60 protsenti rahakursi latt»
guse tõttu, tuleb maatulunduse kapitalide laenude
«astu panditud piimaÄhisuste warad ümber hich»
nata ja sellest wabanew wastutus piimaühisustew
wälja anda rahas eralaenude tasumiseks.

3) Päew leiab, et karjmnajapidtmtise tormal
on eriti tähtis ka tänawune rukki realiseerimise
Võimalus, sellepärast protesteerib piimanduse
päew wabariigi walitsuse tegewuseta oleku wastu

rMimonopoli seaduse teostamisel. Wabariigi

walitsuse poolt määratud rukki kilo hind 13 seim
on wähem kui tootmiskulud, missugune olukorb
on põllumajandusele häwitaw.

4) Et põllusaaduste hinnad ja põllumehe ostu
jõud on tuntumalt langenud, sellepärast peaks wa
bariigi walitsus kõigi abinõudega tänammse kunst»
sõnniku hindade tõusu ära hoidma.

5) Silmas pidades, et meil on linnadesse sigi

tv iga Siimule sel paisuda.

Siis kaob jällegi Siim alevi sil.
znapiirilt. Jätab varna ainult va.
nad pMsid, mille lapid irvitavad
ülbelt näkku. Sügavad kukalt ja

linnades asmoad piimatööstused on tegemast alus?
tanud täiesti seadusevastaselt, nõuab piimanduse
päew, et sarnased tööstused saaksid suletud.

teise Wõidu käsirahasid. Ah, miS on

seda teist kohta alevi saksad, rängalt

kratsivad. Rahakesed on läinud Aga
Siimul on fhmtid tehtud.
Kõike seda lugesime äsja ajalehest.
Waadake, milline uhke äritsemine on

löönud kobrutama Eestimaa pinnal.
Kes teab, millise laagri tveel lahti
lööb. Siim Susla on aidanud amee.
rikalikult arendada meie muidu nii
Kauples ja käis, müütas ja müttas. loidu ja unist ärigeeniusi. Millega
Kuni idhel hommikul oli Siimuks ka tegelevad teised kodanikud, seda me
dunud linnakesest. Kodanikud ootasid
ei tea, kuid kindel on, et nüüd iga.
laagrisse elanikke. Asjata. Ei tul mees mingi ärikese kallal nokitseb ja
nud ainustki santlaagrit Ja siis al urgitseb. Õilsad eeskujud ju ahtrat
les sa-adi teada, Ä sihukest santlaag
vite ordut Eestis Polegi. Kõik wan lewad. Ah, rängalt on rabanud sah
ja ärivaim sind, mu
dušid ja sülgasid jte sügasid kukalt. kerdusevõim
muinasjutu
Kungla!
Suured on su
Ent Susla oli tehtud ilusad operatsi äriarengu võimalused ja
väljavaated,
oh püha Maarjamaal Mis oleks, kui
Ajalehed walgMasid sündmust. Aga lööksime õige kampa, ja asutaksime
Eesti on suur hr lasi tegeioustvälja ühise „Wabariigi väljamüügi ühin
jätkub igale energilisele ärigeeniusi gn"? Ah? Ajakohane ja tulutoov
le. Äriwaimukeue oli Siim Suslas oleks.
häbemata kombel pakatanud.. Siirdus

katkestada.

nenud mitmed wäikse kapitaliga tegutsevad wäi->
lesed kästpiimatalitused, kes igasuguse piima üm
bertöötamisega linna läheduses astuvatelt piima?

kõnede tekste. Waatles kõike seda as
kÄduft muheledes ja mõnuledes pealt
Siimukene, patsutas oma watsakest.

oonid. Pani vähekesed tasku.

desse ei sattunud, samuti sai ka järeletulew
tütar õigeaegselt oma hobuse peatada.
Sündmuse kohta piiras warsti suur
rahwahulk. Keset uulitsat lamas walge
hobune. Keel oli loomal suust wäljas.
J. Michaolise hindab oma kahju 150 kr.
See summa tuleb elektrijaama omanikul E.
Wiirnumnil arwatawasti mehele tasuda.
Elektriliini mahalangemine oli Lingitud
täiesti mädanenud postidest. Kui elektri
jaama liini maasolekust teatati, polnud seal
alul ühtki immest, kes oleks wõinud woolu

ühingutelt piima ära wötawad, mille tõttu eeskn
julikult sisseseatud piimaühingud peawad piistla
puudusel oma tegewuse lõpetama. Et niisugused

6) Päew leiab, et karjamajanduse toodangu
kohutama languse tõttu ei suuda plimaiihisused
praegusel ajal enam edasi töötada ega tööstuse kg?
küsid katta, samuti nõuetmvas suuruses warandnst

amortiseerida. Selleks nõuab päew, et pikalaenu
panga, maatulunduse kapitalist laenusaajatele pii?
maühisustele alandataks amortisatsiooni protsendi
alammäära wallaswaralt 5 prots. peale ja kinnis»
waralt 2 prots. peale, seletades seda sellega, et
piimaiihisused täie koormatusega ei tööta.

7) Piiew juhib wabariigi walitsuse tähelepanu
liitunud piimaiihisuste wõlgade korraldamise ma
jahusele, kusjuures liitumisel ülesmötmata wSi
lahtiseks Muub wölafumme ei tohi jääda wölga
de eest wastutajate mstkute põllupidajate kanda.
Samuti tuleks wörgu korraldamise otstarbel lik
wideeritawate piimaichrsuste lahtiseks jääwad
summad riigi kanda wötta.
8) Päew nõuab, et juunikuu preemia saaks pii
maiihisustele otsemat teed wälja makstud.

Peale eeltoodud otsuste wõeti weel waS,
tu otsus Tapa tapamaja kohta, mille eritt
ära toome.
Kõik otsused wõeti ühel häälel wastu.
Otsused tehakse juhatuse kaudu kõigiltz
asjaosalistele asutustele teatamaks.

a tafo"
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Eöjalaewabt müü? oli ebaseaduslik?

laewalt.
Juniseadus ei anna utatitsusete setteks õigust. Tftiks ei käidud enampakkumise cada ?
Põhiseaduse seisukohalt
waadates.
Eesti wabariigi põhiseaduse § Kv, mIS
üldjoontes ära määrab wabariigi walitsu
ie wõimupnri, ütleb muu seas järgmist:
Wabariigi walitsus juhib riigi sise- ja Vä
lispoliitikat, hoolitseb riigi Välise puutu
matuse, sisemise julgeoleku ja seaduste täit
mise eest. Tema: 1) seab kokku riigi, sisse
tulekute ja wäljaminekute eelarwe ja esitab
selle riigikogule kinnitamiseks. Sama pa
ragrahwi p. 3 ütleb: teeb Eesti wabariigi
nimel lepinguid Võõraste riikidega ja esi
tab need riigikogule kinnitamiseks.
Neis paragrahwides on asutaw kogu
andnud kindlad juhtnöörid wabariigi wa
litsuse õiguste kohta riigi waranduste wa
litsemisel.

On selge, et walitsus iga üksiku sammu
astumisel, üksiku lepingu sõlmimisel ** tar
witse riigikogu ette tulla, kuid juh
lumisel on selle toimingu alus ja kawatsuS
ära määratud riigi eelarwes, kui
kogu riigi järgnewa aasta
majapidamise korraldami
se kawas.
Selle kama seab aga kokku rahwaesindus,
seda kawa teostada ja selle kawa piirides
talitada annab loa wabariigi walitsusele
riigikogu.
Ei ole meil aga leegi kuulnud, et käes
olema aasta eelarwe kokkuseadmisel kõne all

oleks olnud eelarwe tasakaalu miinuseks
wõi mõneks muuks otstarbeks suuremaula
tusline riigiwarade müük. Müües sõja
laemu, on walitsus talitanud omapead,
ilma et temal selleks wo li tust
wõi õigust olnud oleks ja neil
alustel ei saa tema sammu sõjalaewade

Amaidaiagu tarnad#, müügi Ceping.
Kus on riigikontrolör?

mahamüümises seadusepäraseks
tunnust ada,
neil põhjustel ei wõi sõlmitud
lepingut meile siduwaks tun
nustada
ja ei ole meil waja ka laewu üle anda,
kuni riigikogu selles küsimuses oma otsusta
wa sõna on ütelnud.
Põhiseadus ei anna walitsusele õigust
omapead sõda kuulutada ega rahu sõlmida.
Kui aga walitsus arwab endal õiguse ole
wat sõjapidamise wahendeid ilma rahwaesi
tuse käest küsimata ära Müa, siis eksib ta
rängalt. Sarnase arusaamise juures wõi
me ühel ilusal päewal ajalehtedest lugeda,
et imcha on müüdud meie suurtüki
mägi, ratsawägi ja jalawäerel
wast u s. Tagantjärele tuleb walitsus ja
seletab, et kõik see puha on sündinud seadu
sepärasett.

Ei ole mingisugust kahtlust, et seesugu
ne talituswiis põhiseaduse koostajate tahe
mttte el olnud. Talitades aga wastupidi
selt sellele,

Mis ütlewad wanad Wene
seadused.
Wene seaduste järele, mis osaliselt meil
makswad, kustutati sõjalaew nimekirjast
kõige kõrgega ukaasi alusel.
Muidugi wõib elda selle üle, kas see
ukaas oli seadu mandlist iseloomu kandew
wõi oli Valitsemise wõi mu teostan» akt.
Kandis ta esimesse liiki kuuluma toimingu
ilmet, siis ei ole ka lepingu objekti seisuko>
hast waadates walitsusel õigust laewu müüa.

Lepingu sõlmimise wiis
puudulik.
Lepigu sõlmimise wiis ei paista ka mit
te seadusepärane olewat, otsustades nende
andmete järele, mis awalikkusele heaks on
arwatud teatamaks teha. Meil peaks ju
mist ikkagi meel maksma eelkontrolli
teostamise w orm id, ja wasta
wad reeglid riigi hangete sea
d.ustest, mille järele walitsusasutused
otse kohustatud riigi waranduste müügil
käima

on walitsus oma wõimupiiri
dest üle astunud.
a walitsuse sammud temal olewate
wol.tt-ste puudulikkuse tõttu siduwad ei ole,
siis on nad w äga küsitawadka müü
giobjekti iseloomu pärast.

enampakkumise rada,
mUle juures ka riigikontrollil nii mõndagi
kaasa rääkida on.
Kas on aga laewade müügi leping wä
hemalt nendegi eeskirjade kohaselt sõlmitud,

ei ole teada.

Praegusel korral et tarwitse kõne alla
tulla kogu selle tehingu otstarbekohasuse
külg, mida awalikkus täiesti oa hukka
mõistnud, mida tõendamad need tuhanded
allkirjad, mis mõne lühikese päewoga ära
on antud.
Küll aga huwitab üldsust praegu tehin
gu õigusline külg ja selle revideerimiseks
peabki rahwaesindus kokku astuma.

Jtecuutased saadumad
Awaldatagu levina.
Wabariigi Malitsus ja tema üksikud liit
med seletawad küll ühte, küll teist kodanik
kudele, lasewad sõjaprokuratunri uurida, et
kas mõni paber Mast pole suures askelduses
ja rutus kogemata' kaotsi läinud, lasewad
nõnda ütelda kaitseudu sõjalaewade ümber
ja kutsnwad seda awaliku arwamise infor
meerimiseks.

Kuid mis oleks lihtsam õiendus, kui
awaldada laewade müügile
ping esimesest tähest Miim ase ui,
siis mast saaks awalikkus Miimaks teada,
kellele laewad siis õieti müüdi, kas Ham
burgi juudi kontorile Mõi tõesti ikka otse
Peruu Malitsusele.
Sellel oleks seegi paremus, et meie ju'
ristid asjaga otsekohe tutwuneda saaks, mis
suguse küsimuse hindamist ei saa aga prae
guse malitsnfe koormaks jätta, kes teataMasti nii mõnegi seaduse normi täitmise on
ära unustanud.
Igatahes on selge, et rahwaesindus
Praeguse küsimuse ainuke õige otsustaja on.

ütleb tema Malitsuse sammu kohta jah ja
aamen, siis toimigu lepingu täitmine.
Enne selle otsuse saam ist ei ole
aga w a l i t s u ?, õigustatud laew «
edasi andma.

Läti wälisminister Galnais
saa&ub piihapäewaC Haiiinna.

Jiogud likwideecigu end ia andku oma utacandus
koondusele.

tamist.

Läti Välisministrit saadab ta abi M u n-

ters, üks Välisministeeriumi osakonna
direktoritest ja Eesti esindaja Riias J.
Mölder.
Wälisminister Galnais jääb Eestisse
kaheks päewaks. Välisministrite nõupida
misel tulewad arutusele mitmesugused
jookswad majanduslikud ja poliitilised kü
simused.

Koonduse ringkiri Wiljandimaal.
Wiljandimaal on koondus saatnud laiali

üleskutse, millele on alla kirjutanud koonduslane

Watter, ja koondusesse ülejooksnud Kurista
lvallawanem August Tiim au. Selles üles

kutses õhutatakse looma n. n. pusslenderite ko
güsid ja pööratakse kõikide põllumeeste kogude

poole, et nad end ise likwideeriks ja
oma warandused üle annaks koon
duse kogudele.

. Kösteri kintsukaapijad peawad muidugi oma

peremehe eest kõtvasti töötama, sest muidu jääb

lubatud tasu saamata. Kuid aruandjate lootu
sed on täiesti asjatud: saladuslikult saadud
rahadega wõidi küll ära osta ..Sakala", niida

rahwa suu juba nimetab ..Saksalaks".
Wiljandimaa põllumehed aga endid ära osta

ei lase. ülejooksikud Tiimanid, Siimanid ja

kuidas kõikide nende nimed on. langetvad mui
dugi ausast põllumeeste kogude organisatsioonist

wälja. Nahwas ei salli koonduse saamameeste
agente. Tuleb kord aeg, kus ka neil kõigil oma
tegude eest rahtvale aru anda tuleb.
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Wiiest sõitjast said raskemaid wiaastust kaks. Sõiduk
Purunes.

31(1801 fflMt 0100(0 lorto.

£õ&usäit tappes. kucwaiL
Teisipäewa warahomnrikul leidis aset
Wõru Nlje all raskem autoõnnetus, kus
mitu inimest wigastada said. Tartu auto
58-10, milles tegi lõbusõitu tudengrahwas
ja üks Wõru proua Wäimelast Wõrru, ki
hutas täie kiirusega kraami. Auto purunes
täielikult. Autorusude alt kisti meelemär
kuseta olekus wälja autojuht Mart Raud
sepp, üliõpilane. Ta wigastused on üsna
rasked. Sisse muljutud on üks ribikont,
näol sügamad kriimustused, mida lõiganud
auto tuuleklaas, kuklas sügaw auk. üliõpi
lased Sintman ja Heinsou pääsesid kergema
te wigastustega kriimustustega.
Tudengirahmaga tegi lõbusõidu kaasa ka

Sia fashistide töõkauta.

proua K. Wõrust. Proua abilkaas wiibib
praegu' puhkusel, eemal Wõrust. Esmas
päewane lõbu- ja wabadusenautimine
kujunes prouale aga kurwaks sündmuseks.
Autorusude alt kisti ta suurema kannataja
na wälja. Proual on näol kriimustused
ja sügawad haawad ning parem käsi wigas
tatnd. H. Raudsepp ja proua K. wubiwud
Wõru linilahaiglas, funa Sintman ja Hein
son wiibiwad kodusel rawimisel.
Õige räbal on ka auto seisukord, niille
ga juhtus õnnetus. Purunenud on rool,
klaasid ja kummid, muljutud kere. Sõiduk
toimetati weoautol Tartu. Õnnetuse põhjuses rooli rike.

lirimaal on sisepoliitiline olukord läi
nud äärmiselt pinewaks. Simsärgimeeste
fashistlik organisatsioon, mille eesotsas ses
sab kindral O'D uf fy, on sattunud wäga
teratvasse konflikti de Valera walitsusega.
O'Duffy organisatsiooni toetawad inõned
inglaste ringkonnad, jõukate iirlaste kihid
ja katoliku waimulikud, kes on huwitatud
sellest, et liri ja Jnglisinaa lvahel tekki
nud konflikt wõimalikult ruttu laheneks.
Teatawasti loobus liri walitsus wsu maks
misest Inglismaale omal ajal wõõrandatud
ja liri põllumeestele jagatud maade eest,
mille tagajärjel tekkis tollisõda liri ja Ing
lismaa wahel.
Sinisärgimehed on otsustanud korral
Znglike piirilvselaew hukkus tormis.
dada 13. aug. suurt paraadi pealinnas
Dublinis. Päris awalikult kõnelevad nad
Päästeti purjus meeskond, nende seas 8 eestlast.
nüüd sellest, et see paraad wõib muutuda
Helsi n g i, 8. aug. Pühapäewa õhtul Kuna laewa pumbad ei töötanud, anti hä sashistide „rünnakmarsiks Dublini kallale".
jõkldis Waasasse Saksa laew „Orlanda" ja dasignaale. Appi ruttas Saksa laew „Or Kuulu järele ei puudu nende! salajased
andis kohalike politseiMõimudele üle 14 landa". „Achill" oli teel Danzigist Skel? laskeriistade ladud. Kindral Q'Duffy on
purjus meremeest, nende hulgas 8 eestlast. lestea. Kauba saaja nime keeldus kapten erawnsil tManud de Valerale, et sinisärgi„Orkmda" kapteni seletuse järele päästeti ütleniast. Soome politseiwõimud on ween
nad hnkkuwalt Inglise laewalt „AchiMt". dunud, et „Achillil" oli salapiiritust pardal,
„ Jtiigipaacamim" watiuh
Wmnast kohtas „Orlanda" Pori lähedal ja millega ka laewa meeskonna purjusolek
selitamisele.
wõttis ta puksiiri, kuid siiski ei jõudnud oleks seletataw. Meeskonna liikmed saa
laewa päästa. „Achill" lvajus Imdnugiga deti eile kodumaale, kuna wõiinata nende
Sotsialistide hääleüandja „Rahlva Sõ
põhja. 1890. aastal Londonis ehitatud 248 wastu kaebtust tõsta, sest laew liikus wäl na" tõi oma wiimases numbris kõmulise
tonni suurune „Achill" sai laupäetval kange jaspool Soome terriioriaalwett.
kirjutuse, et wabadussõjalaste organisat
tormi ajal wigastada ja jooksis wett täis.
sioon walmistawat salaja ette wägiwaldset
riigipööret, -mida tahetawat juba kõige lä
hemal ajal läbi wiia.
Itaalia õhuarmaada koduteel.
Wastawcvtest ametiasutustest kuuleme,
et riigiwõimu! ei ole andmeid, et kellegi
Jõudis Ameerikast Asoori saartele. Kolm lennukit jäi
poolt walmistataiks ette riigipööret. Kuid
sinna maha. Teised iatkawad lendu Lissaboni.
„R. Sõna" kirjutuse põhjal on prokuratuur
Horta (Asoori saartel), 8. augustil, üheksa Balbo lennukit maandus siin kell
koos poiitseiwõimudega asunud asja juurd
19.20 inglise aja järgi. Teised lennukid jätkasid lendu Ponta Delgada sihis. Kõik
lema ja on wõtnud kogu 100 muljute selgi
lennukid maandusid eeskujulikult. Atlandi ookeani ületati 11 tunni 45 minutiga.
tamisele.
Horta, 9. augustil. Kindral Balbo
koondas oma õhuarmaada Ponta Delga
daSse. Ta alustas Lissaboni lendu. Star
timisel knkkns uks lennuk merre, üks mees
test nppns, kütta kolm said wigastada.
Taiendawate teadete järele ei ole Balbo
meeskonnast keegi uppunud. Neli meest said

kergelt wigastada. Kolm lennukit jäi siia
maha, kuna 20 alustasid Lissaboni-lendu.
Hoalakate oofkeauilettd

ja Hors(?). Euroopa-lend algab Harbour
Gracesist.

Harbour Grace, 8. augustil. Poola leu

durite lennuk kukkus maandumisel alla. Karde

takse, et mõlemad lendurid on raskelt n»U
gaStatud.

Harbour Grace, 8. augustil. Täien
dawate teadete järgi lvi tuul maandumisel
Poola lendurite aparaadi ümber. Mõlemad leu»
durid on hnaivatud. kuid mitte raskelt.

Auhinnaks tenducilete

Nehatu koolimehe kaksik
iuubel.
berg puhvHeb tl. augustil s. a. oma 60 aasta

hällipäewa ja ühtlasi ka 40-aasiast ametijuubelit
koolipõllul.

F. Einbergi tuntakse kohapeal tüseda töö

mehena, kes koolitöö kõrwal ka elatoalt osa on
tootnud seltskondlikust tegewusest, olles tegeto
muuseas ka kohalikus põllumeeste seltsis. Waa

äpacdus.

ml{m leanhi.

New Ao rk, 8. augustil. Poola lendurid
Lenjamin ja Adamowitz tõusid õhku

Pariis, 8. augustil. Kuulda-wasn lenda
wad Codos ja Rossi Rayakist Le Bourget

deks on juubilaril wiibimine noorte hulgas.

kasutaba on lennuk, millel 1931. aasta juunis
«landi ookeani ületasid Taani lendurid HilHg

litsuse poolt määratud miljoni srangiljue au

aerodroomile. Neile antakse sile Prantsuse wa.

hind kaugelennu rekordi eeK

mehed on loal mis isegi tarwitama sõja
riistns jõudu, kui walitsus peaks julgema
nende paraadi nurja ajada.
Peaminister de Valera on pidanud asu
tama erilise armee, kellele walitsus wõikA
fashistlikn liikumise mahasurumisel kind
lasti toetuda. Kõik tähtjamad asutused ja
kohad on seatud pidewa kaitsewalwe alla.
Parlamendihoones asuwad selleks ööd kui
Päewad 3W sõjariistus meest.
Tubli tt, 9. augustil. Eile korraldusid
liri faschistid ssinisärklased) linua keskel asu

Peruu walitsus tahab „Lennuki" ja
„Wambola" meilt ära wiia oma meeskon
naga. Wõimalik, et meilt ainult mõni eri
teadlane kaasa läheb. Nagu kuulda, saabu
wad Peruu meremehed siia 20. augusti
paiku. Siia tulewat 45 meest, teist nii pal
ju mehi jääb Inglismaale ootama. Nii ta
hawad nad kaks laewa üle ookeani toime
taba 90 mehega.

Meie meremeeste arwates on see mees
kond kahe laewa jaoks liig wähene. Töö
tada tuleks meeskonnal kolme wahetusega.
ilhe wahetuse jaoks jääb mehi liig wäheselt.
Laewad wajawad pisikest remonti. Mis
tisti tehakse see töö Inglismaal.
Sigu hakkaQ minema
Wenesse.
Eile sõlmis E. peekoni eksportühisus
lepingu, mille järele need os
tawad meilt 3W tonni sealiha. Lepingu
täitmise aeg on 21. aug. kuni 15. now. s. a.
Seetõttu on loodetawasti põllumeestel wõi.
malik lähemal ajal saada pekisigade eestkor
ralikku hinda.
Helsingis «avati

noorkotkaste juhiks. Kõige kaunimateks tundi

Omades hea tevwise, loodab tema noorte kesM palju aastaid tveel töötada.
Selleks sootvime tublile töömehele he»»d ter
wist, püsiwusi ja palju jõudu.

Helsingi, 9. augustil. Soome me
mpoli-tsei tabas eile Helsingi lõunasadamas
Ginna keskel) ühe Eesti mootovp-aadi. Paa
dist leiti põhjaliku läbiotsimise tagajärjel
kaks suurt piirituswrpeedot 1440 liitri pii
ritusega. Paadi mee Akonda ei saadud kin
ni wõtta. „Helsmgin Sanomate" teatel ott
see moowvpaat Dallinnast pärit. Ta on
-juba waivem Soome lahes piirituslaew-ade
läheduses kinni peetud. Tol korral oli paa
dil aga kavtulilaadung peal ja kuna laewa
paberid korras olid, ei olnud Põhjust paadis
konsiskeerimiseks. Laewa meeskonda kuu
ilusid kapten ja kaks madrust.

Helsingi, 9. augustil. Soome tolllwaliisu

se andmete järgi konfiskeeriti kaesolewa aasta
juaUwul üldse 20.145 liitrit Piiritust ning kõlisti

liitrit teist awohiMist jooke. Möödunud aastal
samal ajal konfiskeeriti pttrtaift 7200 liitrit fa

teist alkoholilist jooke 184 liitrit. Aasta algusest
-kuni juulikuuni ulatab konfiskeevvtud piirituse

hulk 210.969 liitrini, 155.282 liitri wastu möö
dunud cvaSta esimesel poolel.

Jecamlfa hinnad paca=
nemad.
Terawilja hinnad maailmaturul wiimasel ajiÄ
on tunduwalt tõusnud ning hindade kõwenemtso
tendents kestis kuni wiimase nädalani, mil ilmsiks
tuli wäike tagasiminek. Terawilja hindade lõtve
nemine algas juunis, mil juba HMas selguma, e<
käesolewal aastal terawilja saak kujuneb maail
mas tunduwglt wäiksemaks eelmisist aastaist.
Rooma rahwuswahelise põllumajanduse instituu
di kokkuwõtte järele juuli alguseks käesolewal aas
tal kujunewad eelmisest aastast wäiksemaks nu

strsaak 10%, rukkisaak 4%, odrasaak 15%,
kaerasaak 27%. Maisisaak Am. ühendriiges
tõotab kujuneda wäiksemaks eelmisest aastast 30%«

Nisu- ja rukkisaagi wähenemine maailmas
pinnib pemniselt Põhja-Ameerika arwel, kuna

was hoones balli. Hoone ette kogunes ligemale
5000 isikikt, kes ballileminejate sinisärklaste aad

Euroopas enamjaos riiges nende wiljade saak

rcssil haawawaid ütelnsi tarwitasid. Mula ak
naid pilluti kiwidega. Politsei wõttis kummi

tõotab kujuneda mitte wäiksemaks eelmise aasta
saagist. Sööda te ratoiljade saak kujuneb madala
maks eelmise aasta saagist enamjaos Euroopa rii

nuiad tarwitufele ja tõrjus rahwahulga tagasi.
Hulk. isikuid sai haawata.

Dublin, 9. augustil. Kindral O'Dusfy,

sinisärklaste juht, seletas eile oma poliitilistest
kawntsustest. Ta olewat imendunud, et tema
organisatsiooni liikmete arw aasta lõpuks tõuseb
kümnekordseks. Tema töökawa peamisteks vunk
tideks on rahwuslik koondumine, erakonna polii
tika kõrwaldamme ja otsustaw wõitlus kõmmu
nismi waStu.

Koonduse kohapealsed tege
lased mõistawad hukka Kös
teri ja Zimmermani Polii
tika.
Koonduse, parunite ja keskerakonna koa
litsiooni tegewnse õied on hakannd wiima
sel ajal nii halwasti lõhnama, et isegi asu
nikkude koondus, kus distsipliini aluseks sa
geli on rusikas ja wekslipundar, juletakse
awalikult üles astuda juhtide wastu.
Kaitselaowade müük wõileiwa hinnaga on
põrutanud üles õiglustunde ja isamaa-ar
mastuse ka Kösteri mitmetes järelkäijates.
Neil päewil kirjutas Kuressaares alla pro
testile sõjalaewastiku mahamüümise asjas
ei keegi muu, kui koonduse silmapaistwam
tegelane Saaremaal L. K r u l l.
Raikülas Põles rehi.

Harju-Nehatu algkooli õpetaja'Friedrich E i n

tamata wanadusele, on Einbergtubli kaitseliit
lane, toirmasvl ajal ka kaitseliidu kohalikkude

täna hommikul, et lennata Euroopasse. Nende

20. augustiks.

eesti piirltusepaat.
otsitakse lolle.

Tallinna saabub pühapäewa hommikuse
kiirrongiga Riiast Läti wälisminister
Galnais, kes tuleb tegema wastukülas
käiku Eesti wälisminister A. Piibule. Ees
ti wälisminister käis teatawasti Riias ko
he peale praeguse walitsuse ametisse kinni

Tõn isson-Köster-Zimmermani ning Pa
runite ühine koalitsioon hakkab isegi tema
tulisematele pooldajatele wastikuks minema.
Hakatakse sellest tasahiljukesi eemale hoiÖ*
ma. Nii wõib juba mõnda päowa märga
ta, et praeguse walitsuse senine truim karts
ja omale uusi noote peale
seadma hakkab. Juba räägitakse umbusust
walitsuse wastu, arwustatakse sõjalaewabe
müüki j. m.
'%h ajMnärgid!

Raiküla wallas (Harjumaal), Käo kü
las süttis põlema MiMi talu rehetuba.
Tules häwhtes kaks koormat tzeksmata ru
kist ja osaliselt said kannatada ka rehetoa

ges, eriti aga Am. ühendriiges. Teraviljasaagi

Vähenemise ulatus maailmas eeldab terawilja
hindade edaspidist kõwenemist.

Raadic saatekaiaa.
Neljapäow, 10, august.

Tallinn 298,8 mtr. 14.30 helipl. 15.15 itxi-i

lismaisi päevauudiseid. 15,30

'20.00 konts. Juh. R. Palm. Ork.: Mozart, aco.
cop. «Nõiatvile". Pucciai, sau. oop. «La Bohe
me." Rachntaninoff, Elegia Grieg, «Erotik"

Jch -liebe dich. Deilibes, wiiulisoolo baletist ~Syl.

tria". Delibes, Balleisüit, Coppelial Leoneawak
lo, Unistus. Wahepcal esineb solis-tina Marku,
low. swiiul). 21.00 ilmateade ja ajanäitaja-õien
dus. 21.05 kodu maisi päevauudiseid. 21.20 Dr.
H, Jürgenson: Kehaline töö ja lchaSliigendite hai

gused. 21.50 konks, järg: Ork.: C. M. Weber,
aw. oop. Peter Schmoll. Becce, Esimene Itaalia

süü. Leuschner, Lumestunud ja ununenud.
Drigo, Wcrlse Ouasi Orientale. Monii Esar
das Drigo, Ballet-süit nr 1. Suppg, Marss.
Tartu, 14.30 ülekanne Tallinnast. 20.00
taja-õiendus. 21.05 ülekanne Tallinnast
taja-õicndus. 21.05 ülekanne Tallinnast.
Reedel, 11. august.

Tallinn 298,8 mtr. 14.30 helipl. 15,15 wälisM.
päelnauub. 15.30 aj-anäitajaõiendus. 20.00 fonttf.

Juh. R. Palm. Suppe. oop. Pavagraf 3.
Ärtzing, batletfütt, „Tsaar ja puusepp, .
Delibes, Prelüüd ja Maznrka. Noskp.vÄky, Ka

sakate tantS. Bizet, stvnt. oop. Djainileh. Rach
nnmin-ofs, Eerenaid. Wüst, Ungiarr loeti. Mosz«
Zowsky. SSöife walss. Wcchcpeal esineb solistina

Rudolf Palm simmil). Sibelms, Küla süit.

Tschaikowsky, Külas. 21.00 ilmateade ja oija?
näitaja-õienbus. 21.05 kodumaist päewauudiseid.

seinad.

21.20 ..PäiÄva-lehe" toimetaja E. Jalal: Nädal»

Omanik Oswald Kangur hindas
oma kahju 70 krooni Peale. Hoone tule
wastu kindlustatud ei olnud.
Tuli sai alguse rehetoa liigselt köetud
ahjust. Kuumusest läks. põlema Partele ase
tatud wili.

la walispol-ntAme vmHwaccke. 21 LO 'konts, järgi

Ork.: Kalliwioda, Pidulik awam. Rossini, faltk.
oop. Setmlla habemeajaja. J. Strauss, walD,

Helilaineä?. Swendsen, Romanss. Drigo. BalleD'

süit, Westaili neitsi. WollestM, Marss.
Tartu, 14.30 ülekanne Tallinnast. 20.QQ

ülekanne Tallinnast. 21.00 ilmateade ja ajanat?
taja-õiendus. 21.06 ülekanne Dalltnnaft.

„lärwa Teataia".
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Ootamatu surma läbi lahkus meie keskelt 9* skp* hommikul kauaaegne seltsi toetqja ja asutaja liige, meie armas

Johann Raudsa

Mälestavad leinas Koeru Utabatahttik Tuletõrje tihina ja Kaitseliidu Koeru kompanii.

Põttutööininistri isesugune
otsus.

WaraS aidas pokriS.
Tabati mitmekordne waras J. Prints.
Paide mangla paigutati Johannes di majas läbi akna sahwrisse roninud ja
Prints, belle hingel lasub rida märgust, kästkohwri kanamunadega ära wiinud.
mida toiminud mitmel pool.
Prints on toiminud Margust mitmel
Saatuslikuks sm mehele Roodewiku kü pool. Ta nendest ennast elatas, kuna tööd'
las Mias RosenbKM aita tungimine. Pe ei wiitsinud teha. Hulkus ringi siin ja seal.
remees kuulis aidast kolinat, laks wälja
Prints on päritud Kuusna asundusest.
waalama ja marga aidast. Ta pani Ta on abielus. Naine lapsega elab Liig-ukse wälljast kinni ja nii jäi waras pokri tvalla wallas. Prints on 32 a. mana.
hommikuni, mil baibatu politsei korvaldnsse
Wavem on mees Marguste ja meksli
anti.
Eelmisel ööl oli ta Õle asunduses Plaa- wõlPmise pärast kariswtud.

Mõni aeg tagasi müüdi riigi poolt oks
joniteel Esna wallas Kodasema end. mõisa
hooned ära. Mõisa endine omani? EngelHardi oli hoonete ostust ise loobunud ja
öelnud koguni kirjalikult ära. Nii oman
das hooned ositubeel asuni?, kes peab kohta
Roosna-Alliku krundil nr. 28. Suur oli
aga asuniku üllatus, kui nüüd järsku sÄ
gus, et põllutvöminisber J. Zimmevman
oli oma otsusega tühistanud awaliku oksjo
ni müügi toimingu ja hooned määranud
mõisnik EngeHardtile, sest wiiimane mõtMvttt kasutada üht hoonet elumajaks.

das see sünnib, on ümbruskaudsetele ela
nikele saladuseks, sest n.n. elumaja on sis

Jdaidt teateid.
Paraadi turuplatsil
ikorvaildab eelolewal pühapäewdl üleriiklise
nädala puhul Mlötõpje ühing M 1 p.,
millele järgnewad vahwaprdustused Malli
mäel. Õhtul on WallimZgi ilutulestikus,
mängib orkester ja on jailakeorutus. Nais
tegolaspere koos tuletõrjujatega hoMtsewad
einelaua eest, kus saadawal ka õlu ja wein.
Üleriiklise tuletõrje nädala puhul
on nädala kestel linnas kochanduslehtedega
korjandus majast majja. Laupäewal, 19.
skp. kell 9 õht. on ette nähtud 'tuletõrje
rongi käik loitwate tõrwikute walgustusel
läbi lin-na ja karbikovjandus. Pühaipäe
wal, 20. skp. kell 3 p. l. pestakse turuplatsil
üldmanööwer, millele järgnewad Walli
mäel pidustused, ilutulestik, muusika ja
tants. Wihmase ilma korral on pidu prituuel tantsupõrandal, mida loodetakse selleks ajaks saada «wailmis.

Paide lennuwAja korraldamise asi
näib hakkawat liikuma. Neil päewil teatas
linnawalitsusele õhu- ja gaasikaitse ühingute
liit, et lennuwülja kordaseadmiseks tarwisMNdewa 700 kroom otsustamise küsimus on
päewakornas teedeministeeriumis. Nime
ltatud summa saamiseks Paidele emalike
tööde korras olla kõige paremad wäljawcva
ted. Selle järele lgcvwad sügisel tulewaise
ilennuwälja platsi kraawitmms-, puhasta
mis- ja tafandustöõd. Lennuwäli tuleb
Prääma mõisa maa-alale ja on 25 ha suur.
Hädaohtlik rõdu Pärnu uulitsal.
7. skp. tegi liMvawcvlitsus kiire korralimse, et Pärnu uulitsal nr. 13-a all okew
Aerfeldti pärgate majal lõhutakse maha
teiselt korrait kõnnitee kohale rippuw rõdu,

mis mädanenud ja wiimastel päewadöl ähwavdawM waijumas allapoole longu.
,/Politsei Arestimajas".
Sarnane wigane ja imelik silt tuahib
üllatanud waataKale pikki aastaid wastu
Dallimm uulitsal olewalt ühelt maja sei
nalt. Oleks ammu aeg samane seina „de
koratsioon" kas ava parandada wõi maha
wõtta. Ametiasutusele see praegusel !l!ujul
nagu oi passiks.
On jälle elekter.
Elektrijaama remondi lõppemisel algas
teisipäewvl jälle elektriwool-u andmine.
Kodanikud loodawad, et ÄeNrijaam enam
wempe ei mängi.
Wõib julgelt krunte osta.
Linnale riigi poolt antud maaalu kohta
on tingimus, et Mk WSib neid nmid jälle
ära wõtta wõi teistega asendada. Sarna
ne punkt on sisse wvetud ka rendilepingu
tesse maa wäljaandmisel. Nüüd letvitabawat
mõnelt poolt kuuldusi ja tekitatakse ävewust
krund-i kasutajate keskel sellega, et riik
maid ära wõiwat wõtta ka siis, kui krunt
ära ostetud. Sel korral aga see tingimus

selangenud ning kasutumiskÄlbma-ta.

Uusi telefoni kõuevunkte.
Miri uudiseid.
Telefoni kõnepunktid awati Ätnnapää,
JSMtmx ja Rägawede külades ning Piibe
asunduses.

Wiarem awati telefoni kõnepunktid Pir
sul ja SelikWcK.
Manpnnna esindaja Paides»
igal reedel.
Kirjutasime hiljuti oma -lehes, et häda
wojalik oleks Maapanga esindaja ka Paides.
Nüüd on Maapanga poolt asi nii kor
raldatud, st igal reedel wiibib Paides pan
ga esindaja J. Mägi, wõttes jutule sooWijaid wastu k. 9—2 Eesti pangas.
See Maapanga samm kergendab põllu
meestele pangaga asjaajamist. EM on
nõuannet tavwis aga nüüd. mil käimas
põllumajanduslike wõlgade ümberlaenusta
mine.

J. Mägi on Paides juba homme.

et maksa.

Jõgi süwendamifele.
Eelolewal sügisel tahetakse süwsndami
sele wõtta jõgi Tõnissoni meierei ja
Mündi silla wahelises osas. Weelcmgus on
siin õige wäike.
Mardisaare raba kuiwatamlsele.
Praegu on kooKtcvmisel Mardisaare raba
kmwaitamise kawa. SsaÄ saab rohkelt

H. Seipu tulu oksjonil.
Paide ühispanga nõudel on oksjonile
määratud Paide ühispanga end. juhataja
H. Sepa talu, mis asub Wivmnaal, Salla
wallas. Talul hüpotoogiwõlga Mi de
ühispanga kasuks 2576 kr.
Tapal alaas jmurdlus»

head heinamaad.

Eile pidi Tapal juurdlust alustmua
koolinõunik M. Ulk keskkooli asjus esitatud

Siiri uudiseid.

kaebuse selgitamiseks.

Elanikkude arw kahaneb.

isikut.

Juulikuul on Türi elanike arw jällegi kaha

nenud ning augusti alguseks oli registreeritud
8117 elanikku. 139 & meest ja 1122 naist.
Politsei tegewus junus.

Politsei jaosk. registreeriti juulis tulega
ettewaatamatult ümbeMimisi 1, liht- ja tasku
tvargusi 8, omawoli, teo ja sõnaga haawamist 2,

petmist 2 ja muid kuritöid 4. õnnetusi oli 7,
administr. määruste rikkumisi 4, joobnud ole
kttt 1. Kahjusumme 8189 kr. Wahi alla wõeti
4t isikut ning tunnistajatena ülekuulatud 41

Spordiringi 2. meesk. kaotas

Wõhmas pühapäetval sealsele „Leola" mees

konnale 2:1, poolaeg 1:1.
Laat oli rahwakehw.

Esmaspäewal peetud laat oli rahwakehw.
Wihm heidutas paljusid laadale tulemata, sa
muti peletas laadalt warem koju. Laada
platsil meelitas rahwast kokku naissurmasõitja,
kes kihutas mootorrattal tünni sees.

Politsei poolt wahistati Retla külas eluts.

Martin Luuk, kes kakles Paide uulitsal.

Jäcmamacd attkiciade aud
mine haos.
Rahwas sõiolaewastiku tttiiüäi wastu.
Eesti wabariigi teeneterikka kaitselae- lused, Tapal adw. Waheri ja adw.
Wastiku mahamüümine, pealegi naeruwäärt Mursi kontorid, Järwa- J a a n i s
jodawa hinnaga, on üle kogu kodumaa teki Eugen Penis on, Koerus tarwitajate
tanud isamaalikult mõtlewates ringides ühisus. Amb las piimaühingus, Ar a
wetel tarwitajate ühisus, Järwasuure meelepaha tormi. Äle Eesti on asu
tud kodanike poolt, kelledele pole wastu
Madises tarwitajate ühisus, Rak
wõetaw see walitsuse üllatuslik samm, all
kes O. Krusberg, Kõigis walla
kirjade kogumist, et „Lennuki" ja „Wanlbo
majas, Allikul piimaühingus, Jär
ka" müügi asi wõetaks riigikogu poolt põh.
wa-Kahalas piimaühingus. Päi
jalikule rewideerimisele ja tühistamisele.
nurmes majanduse ühisuses, Ein
Nüüd on allkirjade kogumine käimas ka üle
mannis piimaühingus, Wäinjär.
Järwamaa uii linnades, kui ka maal.
we Tudrel —A. Krull, Mäo w. Pa
Sellest ühisest ülemaalisest protestiliikumisest
lus —K. Orawa kauplus, Koigi w.
wõtawad osa kodanikud igast kihist, wcta*
Koigi külas K. Wiidebaum, Wäin
tamata nende parteilisele kuu
järwe Wali l a s E. Grosberger ja
luwus e l e. Allkirjade kogumine lõpeb L o õ l a s Ed. Mikser.
15. augustiks.
Allkirja wõib ära anda iga hääleõigus
Järwamaa rahwarikkamates keskkohta
des on awatud allkirjade äraandmise punk lik Eesti wabariigi kodanik nii mees-, kui
tid alljärgnewates kohtades, kuhu kodanikku naissoost, kusjuures iga isik wõib anda ainult
del tuleb pöörata allkirja äraandmiseks: ühe allkirja ja ühes ülewalmärgitud kohta
.Paides «Järwa Teataja" kontor,
dest selle järele, milline inimesele kõige kät
Türil T. Nõmmiku ja P. Thali kaup- tesaadawam.
Kadu Kuksema wallale!

ma wallast ja liidetaks Albu wallaga. Samu
kollektnwpalweid on sisse andnud Metsata
guse, Kagawere, Jllewere, Älli, Wariwere,
Kuksema ja Pähu külade ning asunduste
elanikud, kes soowrwad minna Wõhmuta
walla alla. Rüüd on sellsinud kõigile eel
poolmainitud küladele ka Walasti piirkond,
kus soowitakse üleminekut ka Wõhmuta alla.
Walasti äraminek tähendav aga lõpulikult
Kuksema walla kadu asub ju wallamaja
siin külas.
4. skp. tuli Järwa maawalitsusele Wa
lasti elanike ühiue palwe ülemineku soowi
kohta Wõhmuta walla alla. Palwele on al
la kirjutanud 63 maapidazat. Palwe põhjen
dufeks toowad inimesed ette küllalt kaaluwaid

Motiiwe. Nii ei oleks waja Kuksema
walla ärakaotamise järele ehitada praegusel
kitsal ajal Walastisse uut koolimaja. Sel
leks jääks Kuksema wallamaja, kuna Prae
gune kool asubki walla ruumes. Edasi,
tuuakse waldade liitmisel tulewane Wõh
muta wallamaja Järwa-Haani, kuS walla
elanikel oleks ajada asju wäga hõlbuS, kuna
kõik kohtu- ja walitsusasutused, kauplused
ja tööstuse ettewZtted, ühisused, pank, koolid,

kirik ning raudteejaam asuwad tulewase ühi
se ühise walla südames Järwa-Jaanis.
Wõhmuta walla liitmine on Kuksema walla
elanike ühine soow, sest siis on loota walla
maksude alanemist ja asjaajamise muutu
mist kiiremaks.

9Ut ott pea fogu Ättfftntd toftllu külade
ja asunduste elanikkond ühise palwega
pööranud walitsusasutuste poole walla ära
kaotamiseks ja ärajagamiseks Albu ning
Wöhmuta wald. wahel. Puuduwad ükfiweel
wastawad kirjalikud soowiawaldused Koo
ruka ja Roosna-Alliku piirkondade maapi
dajate poolt, kuid kuulu järele olla asi ka
seal liikumas ühise palwe sisseandmise
suunas.

Pea kõik külad ia asundused soowiwad wallast lakkuda.
Ka wallamaia ümbrus soowib Wõhmuta külae. %Jaani walla asutautine teostumas.
Kuksema walla ärakaotamise küsiinus on likwidcerimist. Nii esinesid juba möödunud
kerkinud tõsiselt paewakorrale. Rahwas ise talwel Oeti ja Kihme külade elanikud pal
»» haaranud asjast kinni ja nõuab walla wega, et tähendatud külad eraldataks Kukse-

Kuksema walla elanike palwetele on Jär
wa maawalitsus andnud wastawa käigu.
Nii paistab selle walla eluea kestwus olewat
waid lühema aja küsimuseks.

Jiingi iimiet Jämamaa.
Mäo-Rurmisi maanaiste selts korraldab eol
oluvcrl pühapäewail õppereisi Pvlistweve ja Wõh
ma ümbrusiZonna eeZKujullÄu>ma>tesse taludesse,

Mls osa tvõtnud Zoduvmraldamise

ÄzodetawaAi ei jäta Nurmsi perenaised ja

peremehed Külastamata taisid, mis eeskujulik
lhrnuZÄ EeStis. Lähemaid teateid õppereisi koh.
ta Saab s«W juhatuselt.

Jalgratas warastati Tapal pagar E. Wald

mannil pagari-töötoa kojast. Wairast pole seni
korda läinud tabada.
kuuks ftre&H. H. Winteri-t karis
-tas rxvWSohtunik AmblaS WÄbu Porteris mür
gel dainüle pärast kuuaja-ltse arestiga-, ilma raha
tvaAvÄa.

Wargstwti päitsed. Puhmu külaS warastati

K. Kaalepi põllul Wid-eS olewate ho-buSte peast

täies õites ja tüotawad rohket saali. Täna
tvune ilmastik näib hivkide kastouks soodne
olema.

Rawa tahab telefoni. Rgwase on telefoni-

Kõnepunkti äwamine hädatavwülik. Kõnepunkti
ehitamine sinna ei ol«?S ka toaga kulukas, sest

kuni Pvümlini on liin olemas. Uni liimi tuleks
umbes kolm kölomeedrrt ehitada.

WqjutiMwidest wundament. WLnaivu keha
del märkäsid mõned Änari mehed, kellel lvtta

leotuseaugud Wiiffuisao kohal maantee ääres, et

ära wiidud kõik wajutisliwid. Asja lähemalt
uurides, selgus ka Liwide äratoedaza. Keegi asu
nik, keS wajas kibedalt wundamendikiwe enda

uuele elumajale, küsinud mainitud linäleotuss

ikiwe osta ühelt nende omanÄult. Saades -rahul

dawa toaStüse, wedaS mees kiwid koju. peale

nud Letid ümber kaela, et nad ära ei jookseks.

ostetute ära wedades ka kõik teistegi omaduse.
Kohjukcmnaiasad otsustasid asja anda kohtu la

päitsed ja waljaid. Waras õli hobusteile sidu

Margases kahtlustataUe ..Mardi" talus öõbt

hendada, kui süüdlane iise ei li-Lwibeeri asja

nud toenelast.

rahuldawalt.

Mustikate «tatoHtt" Dapwl. Järwvmaa raba
des on tänawu mustiikate ning kõigi teiste mair

ni kuikutamiue maal suuri Zainew. Suur osa

Uito WMaul Oocfottol. Nagu teada» lõi kroo

jade saak wähÄdane. Möödunuid reedel oli

kirusid, kuid leidu? mõned wähosed kroonikuku
tamise pooldajadiki. Sarnaseid „kvoonikukuta.
jjaid" leidus Lokutalgi. Mainitud meeste

palal põleS ära Sigapusma küla heinamaal J.
Karelli hemakühi. Tuli sai alguse növgamõis

ies esile toodi kohapealsete «tegolvnMde" hutvid
ja lootused, mis tihedalt sootud krooni kukutami

Tapa turg „wallutatud" Mutaguse mustikatega.
Liiter maMS 18 senti.
SigapuSmaS põles hei-niakuhi. Möödunud nä

tuslGe käest, kes teenib samas WIlaS E. K. juu

res. DähÄepanu Määrib, st K. juures alati
uõrga-mõistuSlised tsenÄvad. PevomeeS peaks
aga nende järele tvail-tuama .muidu tvSÄvad nad
kogu ümbrusele kavdetatvaks saada.

Kahtlane kraam toobis. A. wallas X. külas
peeti hiljuti oulmaipidu. Tuju tegemiseks oli
tehtud tubli ..samagonni". Kuna möödu

nud tailwel ..Mabrtkant" sisse kukkus, siiS oldi
pulmajoogiga ettetvaatlÄ. Ei antud seda pude.
titega klaasidesse walamtsÄs lauale, tvaid taStt
toopi ringi käia, sest seda parem hädaohu kor.

ral ära peita.

Taimetoickasej» ei lase lapsele rõugeid panna.

Seli külas elutseb perekond Lutsud. Nentad

oma ilast rõugepanemisele ei wiinud. Ema saa
tis pika kirja maawalitsusele, milleS seletab, et

nemad oleMat mehega taimetoitlased ja täiS

karsklased. Nad eTawad wiimase wöimälnseni

loodusseaduste järele. Haigused aga otewat

'tingitud -täniapäewa inimeste ebanormaalsest
itviltluswiisrst ja alkoholi tarwitamisest, mispä

vast korralikud eluwirsid kõige kindlam arsti
rohi. Seeparast ei tvasawat ika nende lapsed
rõugepanekut. Loomulikult ei arweStata aga
selle seletusega ja trahw tuleb ikkagi tasuti.
Hea kmgi-aaSta. Kuvgipeenrad on kõikjal

rnmiti laul kokku tundmata autori poolt, toil*

sega. Varjunimede all, nagu «krooni Mihkel",
«kurist Kusti" ]a „Lapua Jaan", esinesid fötf
fohapeölfed 4uurkurftkukutajad" pÄke laulus.
Riimid olid paberile wilsatud ja üles löödud
Änari kula tvahele telefonipostidele. Kuna laulu
riimid ja takt sobib kergesti ühe' tuntud wiisiga,

näib mainitud tvüvsiteoS kujunsiwat kohapeal
PäewauudsokS lööklauluks, mida tkhti wõib kuul

da kAatoahel poiste suu?.
SäpowereS ühwardab kohati ristikuseemne

saak lichwda kahjurite tötw. Halwem aga on
lugu ketradel Witud ristiku taimega. Kuiwa

tewade tõttu idanes soeme üldiselt wäga puud>l.
tikult, millist seisukorda weelgi hailtvendaS sutome

põud. Lisaks kõigile oli tänawu rukis kaunis

tihe, warjateS püÄese Pea täielikult nõrkade tai»
mede eest. KoLkuwötteS peab ütlema, et kewa
del kMnatud ristiku taime seisukord on praegu
täiesti Halb. Ainuike laotnS on toeol. kui tmhma

rikas sügisene-süwi parandab Was
tasel korral pole tulewal aastal üldise loota
midagi esimese aasta riSMupSldudelt. Aru»
simdawalt mõjuks soe katastvoofiliseilt kavjama»

jandusele, ja sellepärast jälgib enamuS põllu»
mehi murelikult ristiku kaswu «MiKvreS, aru
pidades, kas ümber künda wõi jätta heina faS*
watama.

Mmdla kroonikat.
Tuletõrje *52".
Ambla tuletõrje ühi-ng pühttssb lcm
päewal, 19. skp. o>nm W. aa-sbaipäewa. Kor
vaildabaikse paraad ja kõoswWimine.
Haridusseltsi näitemüük.
Ambla haridusselts kõrvaldab 27. skp.
näätemüiügi. Sel puhul on kutsutud waba
õhu jumalateenistust pidama pastor Tall-

meister. Kas tahetakse DaKmetstriga vsk
lavimi teha wõi on tegemist faile kohMk»
öpstaja wastase waimuga?
Pichapäematoolide 1. aastapSmm
peeti möödunud Mhapäewal. HoÄva ikn«
tõttu oli puhapäewakoole mähe Sokku tul
nud. Umbes poolteistsada noort läksid Ähi
ses rongi öäigus kiriku ja t-Ulid ka tagasi.

JÄRVA maavalitsuse haridusosakond vajab
PAIDE TÖÖSTUSKOOLILE kutseõigusiikku
õpetajat
järgmistele õppeainetele: matemaatika 4 t., joonestusi 5 t., füüsika,
keemia, mehaanika 4., masinaõpetus 3., kalkulats., arvepidam., töös
tus ja kodanikuõpet. 3 t. ja ehitusteadus 1 t., kokku 20 tundi
Avaldised saata Järva maavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt
17. augustiks s. a. õppejõudude teenistuse seaduses ettenähtud korras.
Järva maavalitsuse haridusosakond.

T. skp õhtul
Paide nööritehas

kaotatud
Paide linnas tumepruun pruu

vahetab ja valmistab köie- ja ohjanööri linadest
ja linade vastu. Ostab kõva kiuga
pMtt jalutul WWIR
Soovitab kõiksugu põllumajanduse nööre ja koe
tud masinarihmu. Perenaistele pesu- ja põranda
riide nööre. Saadaval ehituste jaoks tak
ku ja liuu.

gitud metallraha- kott Kotis

oli muu hulgas shnepper- võti.

Ausat leidjat palutakse Ära
tuua selle lehe talitasse

.Mil

Teataja"
VltjMlU
on Järvamaal
MMi MM
lllElyiiyl uISIIUSISIIIa
Lähemaid teateid enese isiku kohta saata
Paide, postkast nr. 20,
„ Esinda ja" all.

lp inin»
ajaleht.
WWWIWNMWWWWWWWK

äfamfutage
•,Järva Teatajas".

A.-S. gühiselu" txSM, Tallinnas.

