Tana 6 ieWmiQe.
Toimetus:
Tallinnas, Pikal uulitsal nr. 40.

Tellimishind alandatud.
„Kaja" ühes

,Mja" tellimishind: «Tall.
1 luu peale 1 kr. 25 snt. 1 kr. 40 snt.
3« n —3 „ „ 3« 50 «
Q „ „ — 5« 50 « 6«ö0«
1 aasta peale 11 „ „ 13 « »

9-st hommikul kuni kella 3-ni p.!.
Telefonid: Peatoimetajad 442-03 ja'442-32.

Paewauudiste osakond 442-02 ja 442-01
Toimetu.se sekretär 454-40.

Peakontor:
Tallinnas, Pikk uul. nr. 40, teles. 442-00.

üksiknumber 5 senti.

Tellimisi wötawad wastu kõik postkontorid.

A wa t u d kella 8-st hommikul kuni kella 5-ni p. l.
Ariiuhi kõnetunnid kella 10—11 hom. ja 3—4 p. I.

Hinnata kaasanded:
Põllumajanduslik ajakiri «Põllumees" kaks

Aadress: „Kaja" Tallinn, postkast 28.
Peatoimetajad: A. Tupits ja H. Oiderchdn.

korda kuus, 0 kuu ja pikema aja tellijaile.
Wärwktrükis seinakalender. Tähtraamat.

Wäljaandja kirjastusühisus «Kaja". /' '

Kuulutuste hind: 1 millimeeter l weerul kuulu
tuste küljel. 6 s, 4. ihk. 12 s. ja tekstis 15. s.

Wastutaw toimetaja: Joh. Holberg.^

3lf. 236.

Laupaewal, S. oktoovrtt 1934, a.

±7. aaötafäif.

Kogu Maania mazsullllides.

Uldsteeik süütas mässutule. - Ametühingud ia sündikalistid walitsuse wasta. ~
Mässulised on celwastatud. ~ Tlad cündawad ia põletawad kaitseliidu kasawuüd.
uldsteeik caudteedeL ~ Jiataloonia kuulutal enese iseseiswaks.
Madtidis walitsus seisukocca pecemees.
Madrid, 5. oktoobril. Kogu Hispaania
on mässutules. Üldstreik, mis möödu
nud ööl kuulutati wälja, on kiiresti moon
dunud rewolutsiooniliseks liiku
miseks. Teateid mässupuhkemisest wleb kõik
jalt. Katalo o n i a on Hispaaniast la h
ku löö mas. Barcelonast teatatakse, et
Kataloonia parlament tuli täna parastlõu
nat kokku, et kuulutada Kataloonia is e
seiswaks wabariigiks. Kogu Ka
taloonia keeb ärewuses. Majanduslik elu
on täiesti halwatud. Suured rahwahul
gäd marsiwad mööda Bareelona uulitsaid,
htittdes: „Elagu Kataloonia wabariik!"
Ka mujal Hispaanws on puhkenud re
wolutsioonilised rahutused. Võitlustes PO
litfeijõudude ja pahempoolsete äär
m u s l a s t e wahel on juba lyitulümmend
isikut surma saanud. Marksistid on
tugewasti relwastatud kuulipil
dujatega, püssidegnja pommidega. Nad läVõitlusse punast m ä s s u l i p P u
kohtades on piira
m i Sl! o r d wälja kuulutatud. Arwatawas
ti laiendataks piiramiskorda kogu Hispaa
niale.
Madridis endas on weel Võrdlemisi
rahulik, tänu politsei energilisele wäljaas
tumisele. Ettewaatuse pärast Vangistati
Madridis umbes 1000 isikut. Uulitsatel ae
takse igasugused rahwakogumised kohe Laiali.

Liiklemine pealinnas on aga täies
t i seismas, wälja aimatud üksikud om
nibused, mis peawad weel ühendusi. Kuid
harwad isikud julgewad neid kasutada, kar
tes kallaletungi streikijatelt. Kõik kaup
lused linnas on suletud. Ajalehtedest
on ilmunud ainult monarhistlik „AVC" ja
katoliiklik „El Debate". Reid lehti müü
wad sõdurid.

kord. PoSti- ja telegraasiawetnikud panid töö
kolm uta&aciiki.

. Mabriid, 5. oktoobril. ükS sõnum, miS
weel ei ole leidnud kinnitust, jutustab, et B a r
eelonas olewat oodata kolmanda HiSPaanis wabariigi waljakuulutamist. Wabariigi
PeakS faawat endine Hispaania Peaminister
Azana. Uue walitsuse asukohaks saawat esi

II

algu Barrelona.

Streikijate rewolutstoonillne komitee awal,
daS proklamatsiooni, milles öeldakse, et kõik
kaitseliidu kasarmud AStuurias olewat mSSsu
liste poolt okupeeritud. Liiklemisseisak Põh
ja-AStuuria raudteedel olewat täielik. Polit
seijõud, keS püüdsid masfu ProwintsiS sumbu
taba, olewat tagasi löödud. Nad olewat tagasi

Hiwmimit
saare vastupidavuse põõ
lest üldtantuid marke:

tõmbumas Pealinna poole.

Alcala Zamora,
Hispaania wabariigi president.

100 immest saema.
Pariis, 6. oktoobril. Hispaania massuS

,N©ttl©<, .Thistle4
ja MSt©ln4<
müQb vagoniviisi ja vähe
mal arvul

olewat seni juba 100. isikut surma saanud, neist

80 AstuuriaS, nagu teatab. .Lõurnali" erikor
WHmaõte teädete järgi on ka raudteedel Üld, respondent. Ametliku teate järgi oli kuni kella
streik wälja kuulutatud. LugonesiS, Hoyonlegos 3,n1. täna hommikul surmasaanuid 31 ja haäwa
jä'paljudes tetSteS linnades mässulised on tuid 40.
rünnanud kaitseliidu kasarmuid.
San Sebas ti an, 5. oktoobril. Bil.
Iseäranis raske olewat seisukord WalenciaS. bao f t teatatakse: Mässulised Parast wihast
Seal linn olewat ilma weeta, gaasita ja elekt wõitlust wallutasid relwadetehase EibariS, kuid
rita. Ka toiduainetest tuntawat puudust. Ka löödi hiljem sealt wälja walitsuse wägede poolt.
BaSki ProwintsiS seisukord olewat muutumaS Olewat Palju surmasaanuid ja haawatuib.
tcrawakS. ühenduses ' Bilboga olewat katke
Madr i d, 5. oktoobril. Nagu teated pro
nud. San Sebaötianist teatatakse, et wintsidest näitawad, on üldstreik taielik
seal on rünnatud üht rclwatehast. Mitu isi BareelonaS, SaragoSsaS, Belen.
kut olewat saanud surma ja haawata.
ci a S ja Bil b a o f>, kuid osaline SevillaS ja
BareelonaS kuulutati wälja pikramiS- Cordoba S.

A.Säkkeüs
Tallldn,
Vene 8, toi. 430-88 ja 433-91

Neiu salapärane haa
vamine Tallinnas.

WakapMe lShlujad laes.
Murdmarguste jõugu juhiks Jaan Pääsuke, kes seni
tabamata.
Plaanitseti Tallinnas rea asutuste rahakappide

Madridis meriseid wõitlust.
lahtimurdmist.
Madrid, 5. oktoobril. Kogu ärielu
Rahakappide lõhkumise asjus on Tallinna kriminaalpolitsei wõtnud mähi alla Mar
Hispaania Pealinnas on halwatub streigist,
mis esialgu kuulutati wälja selleks, et saawu tin K ü tmer k i, 33 a. w., Roman L e h tsa m i, 27 a. w. ja Oskar S nuk i.
taba kolme parempoolse ministri ametist lahtu
Nende kohta on selgunud, et nad on osa wõtnud mõni aeg tagasi toimunud Tallin
mist. Streigikäsk anti just enne keskSSd. Kutb na hoolekande osakonna rahakapi lõhkumisest. Wististi on nad osalised ka majandus»
malitsus oli juba kõik ettewaatuse abinõud pea
linnas tarwitusele wõtnud. Awalike asutuste ministeeriumi rahakapi lahtimurdmises.
juurde fcftit tugelv Iftitfe* Äõjgile, ke3 juhtund
Martin Kütwerk on endine hoolekande teeriumis, ka ühes ajalehe kontoris. Kõigis
olema uulitsal, anti käsk koju minna. Kes tor
kuS. see arreteeriti. Streikilllte salgad osakonna ametnik, kes töötas seal hädaabi neis asutusis pidi üferna kurjategijail side
seati PüssiotSte ees müüri waötu,
meid ja abilisi.
kuS nad Pidid seiSma ülestõstetud käte tööjõuna. Nii tundis ta hästi osakonna
Kriminaalpolitsei leiab, et pealinna asu
ruume
ja
kassat.
Enne
hoolel,
osakonna
ga, kuni saabusid Politsei weoauwd ne,d ara
wlima. Öisel tulewahetufel sai surma kolm teenistust on ta warem karistatud mingi tuste rahakapid üldse pole küllalt kindlad
isikut, nende hulgas üks Politseinik. Politsei dokumendi warguse eest.
murdwaraste wastu. Kapid on ühetüübili
pidas kinni ühe üüriauto, millest leiti kuulipil
Peategelaseks ja sissemurdmise organi sed, seinast eemale lükatatvad, tagumisest
toitja. Streikijad sõdnrimundris olid,tun. seerijaks on wana murdwaras rahakap küljest liig kergelt lahtimurtawad. Sõrg
ginud ühte kasarmusse kuulipildu
jäid wa raSta ma. ühe kasarmu peawa pide «eriteadlane" Jaan Pääsuke, keda teeb puhta töö. Kopid peaks olema kas
rawa wastu oli seatud streikijate kuulipilduja, pole läinud korda seni tabada. Kassalõhku seina sees wõi jälle seina külge kõwasti kin
mis seisiS warjatud positsioonil.
Atocha wakfali lähedal oli wõitluS. m,S keS jaina tegutsesid wähem wilunud jõud nitatud. Ka peaks nad olema warustatud
NS 45 minutit. Üks isik olewat saanud surma. Le h t s a m ja S u uk, Kütwerk andis signalisatsiooniga.
Ka Madridi põhjawaksali juures olewat käi näpunäiteid ja teateid. Kes neist wangi
mas äge wõitlus.
Uusi kohtunikke.
läheb, see on alles lahtine.
Riigikohtu üldkogu oma laupäewasel istungil
Näib,
et
sama
jõuk
toimis
sissemurdmise
Gviedos maetööliste mttss.
ka majandusministeeriumi, kus rahakapp otsustas kohtupalati liikme kohale kinnitamiseks
Ovie b o S, Astuuria söedasseini keskkohas, «sõraga" lahti murti. Siin oli „töõ" juba riigrMinemale esitada kaks kandidaati: Tallinnarahukogu abiesimees Rob.T reitel
kuulutati wälja piiramiskord. ..Seal tõstsid hästi, ja asjatundlikult tehtud. Kahtlemata Haapsalu
alal. liige J oh. Breyer.
mäetõölised mäSsu. Awalikel Platsidel on sim mängus Pääsuke. Tema on osa der m sama rahukogu
Petseri rahukohtuniku
linnaS on kuulipildujad üles seatud. Oviebosse
saadeti sõjawägesid ja lennukeid. Streiknad on waim «sõraga" töötaja pealinnas. Omal kohale määramiseks l. jsk. kohtu-uurija
iulaenud tee, mis wiib linna. Senistes woit ajal toimis ta ka linna trammi-osakonnas Julius Roht ja lisarahulohtunik Osw. Anton.
Menu haawatud kaitse
luSteS olewat surma saanud kakS kaitseliitlast.
lõhkumise.
TSS kõigiS AStuuria mäekaewa n d u S t e S rahakapi
liitlane suri.
«Sõrgade" Valmistajaid on Tallinnas
on täiesti seiSmaS. Ka raudteeliik
Pärnu
laskerajal
pussikuulist haawata saa
ainult
paar-kolm
lukuseppa.
Hea
sõra
wal
lemine on seisma pandud. Kaitse
kaitseliitlane 21-a. F. Metelita suri reede
liidu kasarmud olewat maha põleta- mistamine pole kaugeltki lihtne asi, nõuab nud
lõunal linna haigemajas.
M. oli tvancmate ainuke laps. Õnnetuses
teate järgi on seisukord OviedoS oskust ja teadmist.
Kriminaalpolitsei selgitas, et jõuk, mille oli süüdi ta ise. kui laökeharjutuse korraldaja.
waga tõsine. Streikijate ,a politsei wahel
hüpvns warjendi tagant enne wälja kui lask
on Vahetpidamata kokkupõrkeid. osa liikmeid Vangistatud, on plaanitsenud Ta
mine
oli lõpetatud. Ka puudus laskerajal te
Kummalgi pool °l°«' aamalu>d
lähemal ajal toimida rahakappide lõhkumist lefoniühendus, mis on tarwilik. Kadunut ta
Streikijad -u d üSIi d°° °. R»d
trammi-osakonnas, haridus-sotsiaalminis- bas Ed. Remmelgale lastud kuul
kannnivad puuasedi jidemeid manuka ümber.
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Salapärasus ümbritseb enesetapmist, mis
toimus reedel Tallinnas, Gonsiori uul. 9,
kort. 1.
Kella weerand 2 ajal teatas tähendatud
korteris eluts. Oskar Wildt telefoni teel po
litseile, et tema teenija Maria Harju, 28
a. w., on enese rewolwrist maha lasknud.
Kui politseinik kohale jõudis, lebas enese
tapja läbilastud peaga woodis. Kuul oli
läbistanud pea, joostes paremalt poolt sis
se ja wäljudes wasakult. Raskest wigastu
sest hoolimata neiu roeel elas ja andis ka
seletusi, mis aga näiwad õige kahtlastena.
Neiu seletas nimelt, et keegi Jaan Kop
pe l s o n, kellega tal olnud lähem tutwus
wahekord, tulnud ta tuppa ja lasknud re
wolwrist neiule kaks kuuli pähe, mille peale
mees põgenenud läbi akna.
Maria Harju juurest leiti browmng,
millest Väljalastud aga ainult üks kuul.
Tagawaraks oli weel 5 padrunit. Laual oli
neiu poolt kirjutatud kiri, milles teatab, et
lõpetab ise oma elu. Nii näib, et tegemist
on ikkagi enesetapmisega.

Jaan Koppelsoniga tutwunenud M.
Harju umbes kuu aega tagasi. J. Koppel
son on 31 a. w., teenis o--ü. „Sawis" au
tojuhina. 18. septembril oli ta kodunt lah
kunud ja sellest ajast saadik pole teda enam
kuskil näha.
Niipalju on aga teada, et Maria Harju
olewat möödunud pühapäewal käinud Kop
pelsoniga seltsis kuskil maal. Neiu tulnud
jalgsi üksinda tagasi, käies ligi 30 kilom.
Mlcha/ Kuhu jäi Koppelson, seda ei teata.
Wõimalik, et temaga on juhtunud midagi
halba.
Neiu M. Harju toimetati linna kesk
hiiglasse. Praegu on teadmata, kas tal
on weel elulootust.
Loodetaw ilm pühapäewal, 7. oktoobril:

keskmise kiirusega lõunakaarte tuuli, suuremalt

jaolt pilwes ja öösel kohati udu. vaiguti ker
geid sademeid, temperatuur 7 kr. öösel kuni
15 kr. Päewal.

Tööta haritlaste probleem.
jMttaum suucmes iäde üiiõpiCaste ami.
laenugi tehtud, kuid nüüd, kus wiimaks
oli unistuste eesmärgile jõutud ja diploom
taskus, polnud sellega midagi peale hakata.
See oli tõeline traagika nende noorte ini
meste elus. Aga ka riigil ja ühiskonnal
algasid siit Peale raskused. Need kohta otsi
wad haritlased moodustasid endist tööta ha
ritlaste hulga, kellega riigil on olnud palju
muret ja keda on. tihtigi tulnud Hädaabitaö
de korras abistada.
Nüüd awanesid paljudelgi silmad selle
kohta, kuhu meid haritlaste ülepro
d ukt s i o o n wiib ning milliseks rahwusMuks õnnetuseks see meile wõib kujuneda,
kui meie seda teed edasi läheme. Siit peale
asuti nõudma, et tööta haritlaste juurdekas
Tõsi küll, juba sel ajal leidus inimesi, watamisele tuleb hakata tegema tõkkeid ja
keS mõistsid olukorda kainema pilguga hin et noortsugu ei wõi enam nii Piiramata
nata ja nii mitugi korda on hiljem ajalehis määral juhtida üldharidusMkudcsse kesk
tsiteeritud tolle wõõramaalase sõnu, kes meie koolidesse ja ülikooli,- kui see on sündinud
riigi algaastail meie suurt üliõpilaste arwu senini.
imetledes ütles, et Tartu ülikool saab weel - OotuStö kohaselt pidi nii keskkoolidesse
teile, eestlased, kord muret walmistama!
kui ka ülikooli astujate hulk juba tänawu
Need ajad ei lasknud endile kaua ooda wcrhenema. 3tüüd aga, kus õppetöö on al
ta. Kui ülikool ikka sadadena uusi õi ganud, ei näe meie seda kahjuks mitte, waid
gusteadlasi, arste jne. ellu paiskas, oligi just wastupidj selgus et keskkoolides on
warsti häda käes. Neile noortele haritud õpilaste arw suurenenud, ja ka ülik oo
jõududele ei leidunud teenistuskohti. Suur
liski on tänawu üliõpilaste
osa neist jäi ilma tõõta. Nad sattusid hätta:
arw mullusega wõrreldes
pool eluaega oli koolipinke nühitud, õppimi tõusnud. Kui eelmisel aastal oli iili
se Peale oli Palju raha kulutatud jä sageli kooli 651 sisseastujat, siis tänawu oli juba
Omariikluse algul, kui wabanesime
wõõrast surwest ja rajasime omad Eesti
koolid ning oma kõrgema haridusetempli
ülikooli, algas meil suur tung kõigisse õp.
peasutustesse. See nähe oli arusaadaw.
Rahwas tõttas maitsema wabadust.. See,
mis warem oli raskendatud ja Paljudele
kättesaamatu, oli nüüd kõigile wõimaldatud
ja seda rutati kasutama. Tol ajal ei mõel
dud sellele, kas omandatud haridusega on
wõimalik ka Pärast elus midagi peale ha
kata, waid elati wene ajast juurdunud ar
wamises, et haridus on see, mis wõimaldab
paremat kohta, suuremat sissetulekut ja ker
gematelu.

mõne nädala eest neid registreeritud 916,
sellega mitu sada rohkem kui
mullu.
Nii kestab haritlaste üleproduktsiooni
hädaoht edasi, mille tõttu saawad kestma ka
kõik need nähted, mis rohkearwulise' tööta
haritlaste kaadri olemasolust on tingitud.
See tööta ja teenistuseta noorpõlw on
tänulikuks söödamaaks igasugu liikumiste
le, kel on hõlpus sealt omale poolehoidjaid
wärbida. Juba see asjaolu peaks mõtlema
panema, kuidas oleks meil wõimalik asja
nii korraldada, et meie ei walmistaks koo
lides rohkem kesk- ja kõrgema haridusega
tööjõude, kui meil neid tegelikult waja
läheb.

Selle kõigega ei taha meie aga sugugi
öelda, nagu ei wajaks meie rahwas hari
dust. Haridus on wäga tarwilik asi, kuid
selle jagamine tuleb liikuma Panna teises
suunas. Meie Peame oma rahwale and.
ma niisugust haridust, millega inimesed
omale saawad ülalpidamist teenida. See on
praktiline haridus. Põllutöö
ja muudesse kutsekoolidesse
peame suunama oma. noorsoo,
siis oleme oma Hariduspoliiti
kaga õigel teel.
Praegune walitsus on nüüd omale selle
MälestuSrist lahinguwaljal.
eesmärgi wõtnud. Jääks soowida, et ta
Püstitatud Spicheri mäel Prantsusmaal, kus
reformidel oleks tulemusi. Kodanik.
1370. aastal Mdl werine lahing Prantsuse ja
Saksa sõjawagede wahel. Siia on maetud pal
ju Prantsuse ja ka Saksa sõdureid. Pildil riSti
Mida pakub Lüübeki riigi
awamine ja õnnistamine.
arhiiv» Tallinna ajaloole?
Selle tähtsa küsimuse üle kõneleb pühapäe suhted, mille jälgi iseäranis õiguslikul alal tun
wal, 7. skp. Tallinna Ajaloo Seltsi koosolekul da weel praegugi, siis on ettekanne teretulnud
raekoja saalis linnaarhiwaar dr. P. Johanson, kõigile minewiku harrastajaile.
kes oli möödunud suwel uurimise otstarbel ko
Ettekande algus kell 11 e. I. Pärast läbi.
mandeeritud Lüübeki. Et Tallinna ja Lüübeki rääkimised. Osawõtt maksuta.
wahel eriti keskajal walitsesid kõige tihedamad

! Aiakiäandus.
Kirjud wastasrinna waated.
~W. Maa" kirjutab wastasrinna esinemisest
riigikogus:

.Weel kirjumad on wastasrinna' waatcd.
Koonduse, esindaja O. Köster ja .marksist" A.
Jõeäär nõudsid wiibimata walimisi. Kostis pa
radoksina, et asunike poolt, kes omal ajal seis
nud wisalt wasttl igasugusele põhiseaduse muut.

misele, nüüd ülistati uue põhiseaduse demo

kraatiast. nõudes tema täielikku teostamist.
Wiibimata walimistest polnud juttu keskera

konna poolt. Selle asemel aga taheti seal juba

kaitseseisukorra kestwusel riigikogu kaasatöötamist

riigielus ja kontrolli walitsuse tegewuse üle.

Mäletawasti oli keskerakond wähem.. lihergalne
läinud aastal, kui ta ise kaiiseseisukorra seostas.

Imelikuna tundus keskerakonna loobumine

lähemast seisilkohawõtnst, kuna seda ometi seal

samas tegid mitte ainult koonduse esindaja O.

Köster, waid ka mõni üksik riigikogu liigegi.

See tegi ennem pahandamise, kVt lahkuminekute
selgitamise mulje."

„TöV asemel sifsttu demonstratsioon".
Selle Pealkirja all kirjutab wiimasost riigi,
Kõik rühmad peaaegu eranditult pooldawad
MSidnsöiduautod, 40 aastat manad.
kogu koosolekust „Nahwa Sõna".
walitsuse üldsuunda, soowiwad rah.vawalitsus
.Riigikogu erakorralisel istungjärgul, meie likku korda, aga mõned neist wõtsid ootamatult
NooeniS, Prantsusmaal pühitseti esimese autode wõibusõibu (Pariisist Rouenk) 40-nbat aaS
artvates, oli kaks suurt ja wäga tõsist üles. waenuliku ja sihilikult mahategewa tooni. Ju.
tapaewa. Pidulikus rongiS liikusid mitu wana autot, kes 1394. aastal wõtsid osa Pariisi
annet: wabariigi walitsus tahtis riigikogu kui ba alul lasti lendu loosung kaitskem riigi,
Noueni wõldusõibust.
rahwaesinduse laudu anda rahwale aru oma kogu prestiishi! See on iseenesest õige põhi
kuuekuulisest tegewusest ja saada sellele õiglast, mõte ja meiegi 18. sept. juhtkirjas rõhutasime,
kainet ning koostöötahtelist hinnangut ar et rühmad peaksid erakorralisel istungjärgul
wuStust. Istungjärgu teiseks, weel suuremaks tõepoolest esinema riigikogu prestiishi tõstwält.
Tlipetsnäpet Ilaukagude mäait.
ülesandeks oli riigikogu ja walitsuse edaspidine
s. o. tühise kelkiwa intriigitsemise
konsolideeritud töö nii riigimajanduslikul kui ta ja otsitud sihilikkuse asemel panema rõhku wil
Kuus
aastat
on
juba
arutatud
ja
nõu
peetud,
Leningradi „Prawdast" loemet
üldpoliitilisel alal, et aidata riiki kiiremini üle jakale sisukusele. Tõelisuses kujunes aga rii
kuidas seal ehitada juureweo raudteeliini. Möö. weel eelseiSwatest raskustest.
gikogu prestiishi kaitsmise loosung waenukinda
Arstiteaduse üliõpilased on hädas, neil ei dunud
iuwel määrati selleks tarwililud summad
Programm, nagu näeme, wäga laialdane. heitmiseks walitsusele weel enne. kui oldi tuul
ole kusagilt saada õpperaamatuid. Leningradi ja raudtee pidi juba sügiseks walmis olema.
dud walitsuse suust ainustki sõna. Ometi oli
arstiteaduse instituudis leidub 753 üliõpilase Tegelikult aga ei ole ehitamine weel alganudki. Aga kuidas asuti seda täitma?
esitas, nagu lugejad teawad, kol su walitsus ise kutsunud kokku riigikogu ja
kohta kõigest 26 eksemplari Hesse kirurgiat ja sest puudub luba selleks. Dokumendid ei ole me Walitsus
ministri kaudu ülewaate sise., wälis. ja ma awaldanud soowi temaga koos töötada
16 eksemplari Langi teraapiat, üliõpilased wa jõudnud kohale.
jandusliku
olukorra kohta. Meie kuulsime wa
Walitsusse hakati juba ette fuljhmvt kui
lisid koguni erikomisjoni, kes saadeti wälja õp
Oudowa maakonnas ühes kolhoosi koolis on
pingutustest, mis olid wajalikud, et waenlasse. kellele tuleb anda tuld, tehku ta
peraamatuid linna mööda otsima. Ta ei leid. kõik nõnda, nagu olema peab: oma koolijuha. kitsuse
kaitsta maad anarhiasse langemisest, kuulsime mida iganes tahes wõi olgu ta siht sama. mis
nud neid kusagilt, sai ainult niipalju teada, et taja, kolm õpetajat ja tubade koristaja. Puu sisemise
hädaohu jätkumisest praegugi, hoolimata tulistajalgi.
õpperaamatuid tahetakse alles trükkima hakata.
duwad ainult õpilased, neid ei ole ainustki, ja riigiaparaadi terwenemisest ja kordaseadmisest.
Rühmadest oli ainult kolm. fcS walitsufe te.
Leht lisab, et kõrgemates õppeasutustes pro. kool ei käi. ülemus annab õpetajatele tarka Meie silmi eest weeresid mööda arwude read. gewuse
hindamisel lähtusid iildnmna platwor.
wintsilinnades on lugu selle poolest weelgi nõu, kaigu nad talusid mööda ringi ja kogugu mis tõendasid riigi ja rahwamajanduse para milt: põllumeeste
kogud, wene rühm ja sotsia.
pahem.
ise õpilasi, muidu ei makseta nendele palka.
nemist. Ja lõpuks wälisminisier wõis kinni, listlik rühm.
Jefimowi maakonnas sõidetakse igal Zewa
taba, et Eesti wabariigi wälispoliitiline situat.
Sootuks teissuguse taktika wõtstd aga omaks
del ja sügisel ikka regedega. Selgub, et see on
sioon lubab üsna rahulikult waadata hilewikku koondus, keskerakond sa arwula? pere erakon.
seal kõige soodsam liiklemise wiiS. Ainult ree
riigi wälispoliitiline prestiish on tõusnud. dadest ärakaranud kildrühmi. Nad watktstd
(Raadio:cahmiapacaatide
ga saab seal liikuda edasi teid mööda, mis
Nüüd oli sõna rühmadel. Walitsusse. kes surnuks 12. märtsi aktsiooni vr<>grammi, nad
omalt iseloomult pole parlamentlik kabineti, kes läksid mööda walitsuse üldsuunast sa ta pea
muutuwad nii poriseks ja põhjatuks, et upu
wõistlus
kas wõi ära. Kuid mis seal weel reest kõnelda,
riigikogus ei tugene mingile kindlapiirilisele, ülesandest, nad tegid näo. nagu meil ei olekski
konkreetse programmi alusel tegutsewale koalit.
lihtne äke käib küllalt, ainult ta tuleb ümber
erakorralisi aegu, nende jaoks ei olnud ei rah.
korraldatakse tänawusel raadionaitusel.
keerata, pulgad ülespoole. Et aga äkkega ei
sioonile, kes aga kujunenud olukorra tõttu peab wahääletust ega 12. märtsi aktsiooni, nad ei
maa wiima läbi murrangulise aegjärgu, sellesse tõstnud esile walitsuse tegewusest isegi mingit
saa midagi wedada, tohiks selge olla. -Ammu
Eelmiste aastate eeskujul korraldatakse ka walitsusse loomulikult ei saada ega tohita suh
kud paberid kõnelewad wäga ilusat keelt sellest,
konkreetset küsimust, mille lahendamise kohta
tänawu
raadiohooaja alul raadionäitus. Näi tuda tawalise mõõdupuuga. See ei tähenda aga nad oleksid teisel arwamisel. Löödi nii. nagu
kuidas seal nüüd suure hooga ehitatakse tetd,
weetakse juure kruusa ja liiwa, ikka palzu roh. tus, mis on arwult juba kuues, peetakse Tallitu muidugi, et walitsuse kõigile sammudele tuleb ainult Pimedast wibast juhitud inimene wõib
kem kui ehitustöö kawas ette nähtud. Kmd nas 3.—7. nowembrini ja selle eesmärgiks on laulda hosianna ja seda wististi walitsus ka ei lüüa, arweslamata ühegi tõsiasjaga, aetud üks.
nõua. Tähtis on waid walitsuse peaprogramm nes kibeduötundest. et ise ei istuta wolitsuseS.
see on ainult paberil nõnda, tegelikult aga et
sisepoliitilise kriisi likwideerimine, mille üks,
Kahtlane on. kas need inimesed isegi andsid
tehta teede parandamiseks üldse midagi. Seal raadiohuwilisi tuttvustada kõigi tänawuste
samas ehitatakse juba kolmandat aastat silda uudistega raadiotehnika alalt. Erilist huwi meelselt wõttis omaks riigikogu ka 15. märtsil, endale aru, mida nad siis õieti tahawad?
Ummikusse on läinud meie üldine poliitiline
üle Weutshi jõe. Algust ikkagi tehti, kuid 'nüüd tõotawad näitusel äratada uuetüübilised kui pandi seisma anarhia arenemine riigis.
Siin pidi olema riigikogu ülesandeks waa. elu, samasuguses ummikus on aga ka riigikogu
on töö seismas, ainult tellingid seisawad wae- rahwaaparaadid, mida konstrueeritud
Walt weel püsti. Paljudki kolhoosid, ei saa mitmete kodu- ja tvälismaa raadiofirmade poolt. data ainult seda, kas on õige siht. mille poole Praeguse koosseisu tegewus. Poliitiline lao?,
püüab walitsus. liktmdeerides kriisi, kas walit tumme, mis wiimastel aastatel leidnud aset
oma põldudelt, mis soode taga, wilja enne koiu
wedada ja peksma hakata kui saanitee tuleb.

Wõiinalik, et ühenduses raadionäitusega korral,

suse üldsuund wastab meie rahwa soowidele.

Meie kuulsime peaministri asetäitjalt wäga
Bologoje tuletõrje on hoopis puudulik. Tu. datakse koguni eriline rahwaaparaa.
kategoorilist kinnitust: walitsus tahab wiia maa
letõrje riistad on wanad. ei kõlba kuhugi, hobu. ti d e wõist l u s.
ja rahlva parlamentliku rahwawalitsuse juure
seid on wahe, alalises walwesalgas ainult 4
Näitusel esinemiseks on awaldanud juba soo tagasi!
meest liuna aga on pikuti oma 4 kilomeetrit.
See ja ainuüksi see pidi olema aluseks, mil
Kahe' aasta eest määrati tuletõrjele autopritsi wi Pea kõik Eesti raadiofirmad, peale selle terostmiseks 20.000 rubla. See summa aga kulu, Mc rida suuremaid tvälismaa firmasid. Muu. lest lähtudes tuli määrata oma suhtumine wa.
Kes rahwawalitsuse wastu, see pidi
tati ära koguni teisteks otstarwcteks ja nüüd seas' on ette näha ka riigi ringhäälingu saate, litsusse.
olema ka walitsuse wastu. kes selle poolt, selle
ei ole tuletõrjel ei raha ega autoprttn.
katua ülekanded raadionäituselt, mis eelmistel ülesanne oli loomulikult katsuda kooskõlastada
Lunatsharski nimeline klaasitehas peab iaa
oma soowid muu osa walitsuse üldise tööka,
nnari alul pnuküttelt minema turbaküttele. raadionäitustel publikus äratanud suurt huwi. maga.
cm teWcfl * I ia
Mis tuli aga riigikogus wälja?
tcljctf wajals ifliTpütiu *lOO iootmat mrw-st

rahwa keskel, leidis wastukajastust riigikoguLki
sel näol. et mõjukamatest rühmadest erines kil
de. mis nüüd ..erapooletute" ja eri kääbusgrup.
pidena enam ei oma kaalu poliitilise suurjoone

määramisel, kuid on küllaldased riigikogu töö
Hõlmamiseks ja üldise segaduse tekitamiseks.
Sellest siis tingitud ka, et riigikogu terwikuna
ei suuda enam wõtta ei mingit kindlat suunda.
Sellepärast äpardus ka wiimanc riigikogu is
tungjärk weel enne. kui saadi asuda alul mär.
gitud teise tähtsama ülesande suurde, mille
täitmine oleks tõelikult aidanud tõsta riiaikoau
Prestiishi"
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PWalilud uuendused teostatakse riigielus.

Sihiks jaüd tasakaalustatud maimudega demokraatlik kord. Põhiseadus majad
muutmist. Riiklikkudes huwides lükatakse walimised edast. Riigikogu et
tule kokku, kuni ta on wõitluse allikaks. Erakonnad jaamad estalgul korwal
nüheteks. Reformide wüljatõõtamiseks luuakse erikomisjonid.
Rngitvanema, ülemjuhataja ja peaministri asetäitja seletused erakondade juhtidele.
nelt kaalub, peab ütlema, et walimiste wäljakuu
ta A. Tupits; s'' ' '' ' .'
praegu oleks suureks õnnetuseks. Wõib
. . asunikkude ning Väikemaapidajate lutamine
aga olla, et meeleolu muutused ja tõsiasjad toowad
koondusest O. Köster, J. Zimmermann sa endaga kaasa olukorra, et walimised rahu
H. Maandi; rahwuslikust keskerakonnast liknlt warsti mõne aja pärast wõi
J. Latti! ja A. Kerem; Eesti sotsialistlikust wad sündida.
tööliste parteist A. Rei sa A. Oinas; Vene
Walitsuse tõõ ega walitsuse aparaat el tohi
wähemusrahwuste poolt J. Gorshkow; kannatada opositsiooni tagajärjel. Walitsuse! on
Saksa-Rootsi Valimisblokist G. Schilling ja kawatsus nii omawalitsuste küsimuste arutamiseks
M. Luther; iseseiswate ja erapooletute rüh kui la teiste
mast M. Juhkam; marksistliku töövahwa
seaduste waljatöõtamiseks luua
esinduse rühmast A. Jõeäär.
komisjonid,
Walttfuse tegewuse suund.
ja neist komisjonidest kutsutakse isikuid osa wõt
ma parteide ja rühmade waadete peale waata
mata. Ma arwan, et nii riigikogu liikmete hul
selgitab lahemaid samme.
gast kui ka asjatundjate ja heatahtlikkude kodanik

Eile riigiwanem K. Päts palus enda
juurde kabinetti Toompea 'lossi kõik riigi
kogude rühmade ja erakondade esimehed, et
informeerida neid walitsuse lähe
matest kawatsustest
n a s t, mille walitsus wõtnud oma töömälu
seks. Kokkusaanrisol olid ka kaitfewägede
ülemjuhataja kindral J. Laidoner ja
peaministri asetäitja K. Einbund.
Rühmade ja erakondade poolt olid il
munud: põllumeeste kogudest A. Jürman

kude poolt»'wõime koostööd loota. Siin on kind

Oma seletustes rvigiwamem K. Päts wõi teisiti tasakaalustada riigiwõimusid. Meil ei ral Laidoner ajakirjanikkudele öelnud, et meie ei
aga seda tasakaalu wõimude wahel tähele hülga ka endiste wabadussöjalaste koostööd. Ka
puudutas eelseiswaid ülesandeid, nende ole
Seni oU köikwõimas riigikogu, nüüd
mina wõin öelda, et ega
teostamise suunda ia koostöö wahekordi panna.
kõikwõimas riigiwanem. Wõibolla riigitarkus
üldjoontes.
meie rahwa hulgas, mis on kaswanud, ja tege
laste seas annab wõimalusi leida niisugust riigi
meie ei saa Vabadussõjalast oma riigist
Kokkumõetult ütles härra riigiwanem:
korda, kus
ja seltskonnast wAja lükata.
Katse riigikogu ja wabariigi walitsuse tööd
on
miidud
tasakaalu
mõlemad
äärmised
kooskõlastada on kahjuks nurjunud. Suur
Nende seas oli palju inimesi, kes läksid täiesti
wõimud.
osa riigikogust on asunud eitawale seisukohale
heatahtlikult kaasa, kuigi nende liikumise ees
koostöö suhtes walitsusega. Meil on aga suured Ja selle tõõ juurde palume kaastööd otsas olid inimesed, kes teiste eest warjasid seda,
ja wäga tähtsad ülesanded lahendada. Sellepä kõigilt neilt, kes tahawad niisuguse tasa mida nad tahtsid teha. Endiste wabadussöjalaste
rast, kui meie läbirääkimiste juures riigikogu kaalustatud parlamentliku korra wäljatõõtamiseks seas on inimesi, kes seda nüüd kahetsewad. Nil
poolt lindlat ühispüüet ja poolehoidu ei leia, siis kaasa aidata. Sellega ei ole aga sugugi öeldud, suguste inimeste kaastöö wastu ei ole midagi,
wõib nurjuda see töö, mis meie arwates hädasti

tarwilik riigi huwides ia rahwa meeleolude ra

et walitsus tahaks selle korra maksma panna ise.
Selle parlamentliku korra maksmapanemiseks lei
dub teid, ja praegune selleks on r a h w a h ä ä l e

GOOD YEAK kummidel on
iseäraliselt tngev väitspind
sügavate terava äärega
blokkidega, siseknde on
erilisest elastilisest Super

twlst koest need on oma

dused, mis teevad sõit
mise temaga kindlaks ja
mugavaks.

kui fee tuleb riiklikkudest huwidest tingituna. Mui

dugi ei tee mina kompromisse kaas
hunemiseks.
töö wõitmiseks selles mõttes, et wabastak
tu s. Wõib olla tuleb ka seda teed käia, kuid sin need, kes on meie riigi wastu eksinud. Ei,
Esindaja
Üheks suuremaks tööks on omawalitsuste ainult' siis, kui meeled on juba rahunenud.
meie tahame need anda kohtu kätte,
resorm.
Minu ja kaitfewägede ülemjuhataja juures ja las erapooletu kohus selgitab asja ja otsustab.
A-S. ESTAKLAND
käiakse mitmelt poolt sellega, et lubage walimised
. Seni on tehtud hulk kawasid, mis rühmade wälja
Valitsusel
on
tahtmist
kõigiga
kooS
kuulutada, siis paneme teid riigiwanema
kokkuleppimatuse tagajärjel kõik niihästi kui maha
Müügikohad kõikides linnades.
maetud. On aga selge, et praeguse korralduse kandidaadiks. Meie aga teame. küll, kui raske töötada erakonna wahedele waatamata. Wa
litsus ei luba aga, et riigiaparaadi piirides olek
juures ei saa maad walitseda nii, et rahwa wastutusega wõimu täitmine on seotud.
sid rahutuse eod ja et neid rahutuse idusid kaS
Walimiste ettewõtmist ei pea meie
huwid oleksid kaitstud, et walitsemiseaparaat
watataks ja walitsuse tegewusele raskusi sünnita
walitsema, sa kord peab olema seepärast niisugune,
oleks odaw za tehtud lõik, mis tarwis. Uuendus
praegu wmmalikuks riiklikkudes
taks. See on walitsuse kohus tema enda suhtes mis wõimaldab ka teguwõimsaid isikuid wälja wa
on hädasti wajalik. Kui aga walitsusele põhi
ja riigi ning rahwa eeS. Seda kohustust peame
hmvides.
lida. Meie ei wõi uhkustada sellega, et meie
mõtteliselt opositsiooni tehakse, siis on kin- Iga poliitiline rühm ja iga kodanik, kes seda kai- meie täitma ja selle juures järjekindlad olema.

erakonnad, meie parteid ei waja terwenemist, waidl

walitsus tuleb uute reformidega, siis
need päewawalgust sääraste wahekordade juures
si nge ja'meie Peaksime aastate wiisi pooliku wa
litsemidkorra juures teotsema.

Edasi härra riigdvanem tähendas mitmele
üldise suure tähtsusega asjale, mis

aastate jooksul on pidanud kaua järge ootama,
ilma et neid oleks suudetud lahendada. Nüüd on
aeg, mil wõiksime niisugused küsimused lõplikult
otsustada ja läbi wiia. Kõikide ühist arusaamist

ja koostööd on selleks tarwis. Meie walitsuses
olime arwamises, et praegune ajajärk, mis tuli
pärast 12. märtsi, kus meie siiski saime nagu
õli lainte peale walada ja rahustada

rahwa meeleolu ning rahutused ära hoida, et see

ajajärk Pidi mõju awaldama ka riigikogu liikme
tele ja pidi aru saadama, et siin ei ole tegemist
erakondade ja walitsuste kukutamisega. Walitsu
ses ei ole ühtki otsust tehtud ega ühtki sammu

VWseadus wajab muutmist,
kuna ta wõiiaa£da& diktaatodikku wõiniuhaacamist.

parlament jääb waikiwasse olekusse.
Töö suund oleks kokkuwõtlikult öeldes kuni
Meile on kõik erakonnad kõrwalnäbteks, - riigielu täieliku uuendamiseni,
.neie oleme walitsuses otsuseid teinud. ..mmes 1 kuni põhiseaduse muutmiseni, kuni
wälja sellest, mis õige ja wajalik. Kui i walimisseaduste muutmiseni, kuni

meie oleksime riigikoguga wõitlusse astunud, siis l tarwilikkude reformide läbiwiimiseni, mis tarwili!
oleks hakatud looma igasuguseid blokke ja seega i wõtta ette.
Meie poliitilised koosolekud on keelatud, polii
walitsus oleks kismd erakondade tegew.isse. Prae
gu on aga niisugune aeg, kus seda teha ei wõi. i tilised organisatsioonid on oma tegewuses peata
Sellepärast pidime konstateerima, et riigikogu ' tud, nii nagu seda wastawad sundmäärused nõua
niisuguste meeleolude juures ei saa töötada. Kui wad. Aga kui walitsus on wõtnud endale praegu
nii tahetakse, siis peaksime tagasi minema endise > ajaloolise hetkega kohustawa suuna, siis ei ole
süsteemi juurde. Kuid endise süsteemi mõeldaw, et walitsus ilma poliitilise, rahwa poolt
juurde tagasiminemist ei saa pidada otstarbekaim tulewa, tagaseljata wõiks olla, et kogu rahwas
seks ega tarwilikuks, waid otse kahjulikuks. oleks waikiwas olekus, et üldse poliitikaga tege
Ja seepärast niiöelda minu allkirjaga lõpnati mist ei tehta, sest ei ole kuidagi ettekujutataw,
riigikogu istungjärk. Ma ütlen kindlasti, et see et kogu maa on erapooletu. Nagu öeldud,

tööst riigikogu ning walitsuse wahel ei saa sent
kaua asja. Walitsus töötas oma kindlad suunad
wälja, anuab need awalikkusele teada ja ei tohi

walitsus ei ole mitte wõittew pool.

seisukohad on kindlad:

meie ei wõi walimistele minna selle
põhiseadusega,
sest see põhiseadus annab kõige otsesemad wõima

lused diktatuuri maksmapanemiseks.
Seni oli pendel langenud parlamendi kasuks,

domineeriw.

litseda.

Mis puutub walimiste ettewõtmiSse, siis seda

poolda. Mina olen kindel,-et

meie ei tea öelda, kuhu nad riigi wiiwad. See

parast peame saama uue põhiseaduse niisugusena,

mis ,

hoiab ära Võimuhaaramise,

maksma hakkab.

Jlüqietu waiah eefoeme, awatih elu teewendamist.
Kaitsewägede ülemjuhataja kindral J. Lai

d o n e r ütles kokkuwõttes:

dada, tuleb terwe rida reforme wälja töötada ja
Nüüd on suund selgelt wälja öeldud: wiia rah
maksma panna. Meie teame, et see aparaat, mis waS ja riik niisugusele korrale, kus ei oleks kar
nigis kõige suuremat wastutust kannab, peab ka tust, et ta wõiks sattuda rappa, nagu seda wiis
meie endine põhiseadus. Asutama kogu poolt was
tuwõetud põhiseadus wiis meie riigi ja rahwa nii
sugusesse

Selle konstitutsiooni parandamine ja täiendamine
ei tähenda sugugi, nagu suwel ajalehtedes lärmi seisukorda, kus rewolutsioon oli iga silma
löödi, et praegune walitsus ja mina isiklikult uut
pilk lahti pääsemas.
fasbistlikku riigikorda wõi nõndanimetatud korpo
Uue põhiseadusega pendel oli kõikunud aga
ratiiwset riigikorda toetan. Meie kõik walitsuses teise äärmusesse.
oleme selle poolt, et meie rahwal on juba niiöelda
Mina tahaksin, et tulewikus meie riigikord
teatawad kogemused 15 aasta jooksul oma esinduse oleks parlamentlik-demokraatne, kus rahwal on
kaudu Parlamentlik kord on meil ainukene kord, sõna öelda, kus wõimud oleksid tasakaalustatud sa
mida meie rahwa laiemad hulgad tunnewad. See et ei oleks niisugune kord, kus riigiwanem oleks
wõitlewaks pooleks, waid et ta oleks kohtunik. Nii
varast
sugust põhiseadust pole aga olnud. Esimene Põhi
asendada seda riigikorda Väljamaa
seadus oli ühte äärmusse kalduw, teine põhiseadus
teise äärmusesse. Selleks on ka omad põhju
eeskujul mõne Võõraga ei ole mitte
sed. Meil ei olnud siis, kui meie töötasime wälja
mõttessegi tulnud.
Parlamentlik kord aga on mitmesugune, toõxh nrt esimese põhiseaduse, mingeid kogemusi. Kahjuks,

nr. 236. 6. oktoobril 1934. Lhk. &

on nende ülesanne, kes peale meid tulewad.
Meie ülesanne on see, et meie peame riigi kor
da seadma, et pärast järgnewatel oleks kergem wa

sed täieliku wõimuteotsemise wabadusega, kellest

Walimisi ei saa praegu lubada.

mised walitsused saaksid rahu ajajärgul seda tööd

eest.

dogi katte ei saa. Need reformid tuleb läbi wiia.
Kui need on läbi wiidud, siis nende parandamine

taksime wälja walimised, siis tuleks sama seisu

kord, mis enne 12. märtsi, see on muidugi siis, kui
seda wabakt lasta sündida. On teine küsimus, kui

walimised ette wõtta suvwe all. Mina seda ei
riigiwanem ei luba walimisi surwe all.

Meil on maksew kord, et walimised peawad

olema wabad. Aga kui nüüd wabad walimised
tvalja kuulutame, siis oleme sama seisukorra juu
res, kui enne 12. märtsi.
Meil on üks osa inimesi, kes leiab, et endine

kord oli hea. Neid on küll wähe. üks osa tahab
walimisi lojaalselt, et siis põhiseaduslikku korda
maksma panna. Aga need on naiiwid inimesed.

Ms osa aga tahab segases mees kalu püüda,

pule wiia ja teatawa ajajärgu jooksul lõpetada
need tööd, mis tarwis lõpetada selleks, et järg

hoolitsema uue põhiseaduse korraldamise

otsi 1b aasta „Rügi Teatajad" läbi, muidu kui

ei tohi praegu lubada. Kui meie praegu kuulu

mis oleks kindlaks toeks walitsuse organitele ja
See tähendab, et tema kellegagi wõitlusse ei astu, kindlustaks üllatuste ärahoidmist. Sel põhjusel
et wõitlewad leerid tekiksid. Kui walitsus ütleb, tuleb rõhutada, et meie põhiseadus tahab muut
et ta ei ole wõitlew pooi, see tähendab, et ta on mist. Sellega ei ole öeldud, missuguses korras ta

logu tahtmise peale waatamata. Walitsuse! on
küllalt palju tööd selleks, et algatatud suunda lõ

Selleks, et meie riigielu otstarbekalt korral

Ma pean Aloma, et partei juhatusel ei ole

nüüd on ta langenud walitsuse, riigipea kajuks.
Kui meil kindlus oleks selles, et tulewikus pendli
langust walitsuse kasuks kurjasti ei tarwitata, siis
wõiksime walimistele minna, aga mingit kindlust
selleks ei ole. Riigi etteotsa wõiksid tulla inime

neist kõrwale kalduda lõigi erakondade ja riigi

jatkata.

soowida.

midagi öelda kohtade peal. Mõni tegelane astub
parteist wälja ja järgmistel walrmistel kandidee
Kõik on kutsutud kaasa tõotama, kes pooldawad rib jällegi selles. parteis. Teistes riikides cm aga
Peaministri asetäitja K. Einbund
walitsuse suunda.
niisugune kord, et kui lord juba keegi parteist lü
seletas kokkuwõ olult järgmist:
Härra riigiwanem puudutas praegu põhisea heb wälja, siis peab ta ka parlamendist lahkuma.
1) Riigikogu kokku ei tule, nagu riigiwanem
On selge, il-ma organisatsioonideta ei saa riiki
puudust. Mina omalt poolt lisaksin nendele
ütles, wälja arwatud erakorralistel juhtudel. duse
wa-litseda.
Ka selle peale tuleb mõelda. Nüüd,
puudustele
juurde
ühe,
millest
kõnelemist
oli
wa
Need juhud peawad aga wäga erakorralised ole
kui on karmis kutsuda kedagi korrale, tõesti ei tea,
ma, kui riigikogu wõib kokku tulla See ei tähen litsuses, ajalehtede peatoimetajatele. See on täht kes on parteis wastutaw. Niisugune olukord on
osa praegumakstvas põhiseaduses, mispärast
da agä mitte, et Eesti riik ilma parlamendita sam
seda peab kohaldama teisiti. Ka riigikogus kuul ka seltsidega. Meie
jääb. Parlament on permanentne asutus, mis sime, et tulewat asuda walimiste wäljakuuluta peame wiima läbi omawalitsuste, samuti ka
püsib järgmise parlamendi kokkuastumiseni. Aga
misele. Need hääled riigikogus tulid sealtpoolt,
maksude resormi, kodifitseerima seadusi.
piltlikult öeldes,
kes selle põhiseaduse tvastu olid omalajal. Meie
Kui mingit seadust tahad praegu leida, siis

astutud mingisuguse erakonna ettepaneku huwides.

istungjärk on lõpetatud, ja riigikogu seni, kui
on niisugune arwamine, et riigikogu on
wõitluse allikaks, ei tule kokku ja koos

meie parteid jätawad selles suhtes paljud

teise põhiseaduse töötasid wälja inimesed, kellel ka
puudusid kogemused, kes tegid selle ilma järelemõt

lemata, suure kiirusega. Kuid ei saa ka salata, et

teisel põhiseadusel on suured teened

ja üks osa sihib selle poole, et uuesti tuleksid ra
hutused. On ka niisuguseid inimesi, kes praegu
walimisi nõuawad selleks, et selle kaudu riiki juh
tida diktatuuri poole. Aga see ei ole mitte õige
wool, see diktatuuri poole püüdmine.
Kahjuks

riigikogul autoriteeti ei olnud juba enne
12. märtsi.

ja need seisa-wad selles, et ta aitas ülemineku kor
da tasakesi teha, et meil ei tulnud werewalamist

Vabadussõjalaste massid süüdistawad oma
juhte ja keskjuhatust, et miks ei aetud riigikogu

sesse. Olen kindel, et wõime uue põhiseaduse kok
ku seada ja maksma panna suuremate wapustus
teta. Meie põhiseadus on maksma pandud demo

inimesest, need oleks peksnud riigikogu laiali ja
nad ise oleksid saanud wõimu suurde. Seda pane

ja et meil ei olnud tarwis minna partei äärmu laiali. Oleks, nende arwates, küllalt olnud 100
kraatia alustel sa meie wõime seda ka edaspidi
teha. Teiseks on selge, et meie ei wõi mingil tin
gimusel lubada, et meie kõrwale kalduksime par
lamentlikust demokraatlikust korrast. Meie oleme
härm riigiwanemaga mitu korda seda küsimust
arutanud, et kui meil dittatuuriline kord maksma

pandaks, siis lõpeks see kindlasti kata

st roof i g a. Nii et meie põhiseadus tuleb wõtta
rewideerimiscle.

Aga wcel hastvem on lugu riigiwanema wali

mise seadusega. See annab wõ imaluse
iga b aasta tagant rewolutsiooni

teha. Meie peame ikkagi põhiseaduse raamides

wad wabadussöjalaste massid oma juhtidele süüks.
Tundub naiiwsena, kui nõutakse juba nüüd wa

limiste wäljakuulutamist. Sellega ajaksime meie

riigielu täielikult rappa. Seda ei tohi aga teha.
See oleks andeksandmata riigi ees ja andeksand
mata meie rahwa saatuse ees.

Seda ei annaks andÄs ka ajalugu
neile isikuile, kes wastutuse oma peale on wõtnud.
See wastutns on suur ja meie seda wõimu ei saa
parlamendi käest, waid meil tuleb kõike seda järk
järguliselt oma tahtmisega ja uuendustega maks
ma vanna.

Toomkiriku tiMksWmuS

MltiM õiQioEflnnti mono tonti.

iSpuiikuit ioHenvotud.
Marfos end Tallinnas raudteetöölise korteris.
Reedel k. H 3 ajal päewal tabas krimi ette sõitu, kuid Pole esiti midagi erilist ai
naalpolitsci Tallinnas hiljuti pealinna Pre manud. Kuuldes aga koputamist uksele,
fektnurist remonttööde juurest ärakaranud mõelnud põgenemisele. Aknast waljawaa
wangi Martin Kuusk l e r i, kes varjas dates selgunud aga kohe põgenemiskatse
end Madara uulitsal nr. 12, krt. 5 raudtee asjatus.
töölise Bernhard Puskari juures. M.
Ta oli kinni mõistetud kaheks aastaks.
Kuuskler oli end tähendatud kohaS varjanud Põgenemise ajal oli tal karistusest ära kem
juba mõne aja, wahel ka wäljaspoole sõi tud pool aega. Nüüd tuli tal karistust ot
tusid tehes.
sast peale hakata kandma.
Peale põgenemist oli ta ostnud omale
Kui kriminaalpolitsei sai andmeid äraka
ranu asukoha kohta, läks kriminaal-komis uued riided. Raha sai ta seks oma peidu
sar Sc r n 0 w 7—B ametniku saatel reedel urkast, kus veelgi Peab olema suurem sum
autoga kohale teda tabama. Maja piirati ma alles. MäletawnSti Kuuskler toimis
sisse, koputati uksele. Keegi ei vastanud. omal ajal sissemurdmise Merepuiesteel me
uks lahti" nõudis komissar. Kur tvdisti-kirikusse, kus sai saagiks üle 1666
jategija aimas halba ega kõssanudki. Kui krooni. Oma peiduurgast pole ta seni kätte
ta aga nägi, et põgeneda pole enam kuhu juhatanud.
gi, et maja on ümber Piiratud, ja kui nõuti
M. Kuuskler on tuntud rahakappide
ukse awamist nüüd juba politsei nimel, siis „spetsina".
awas Kuuskler ukse. Ta oli sokkes, habe
Warjaja B. Puskariga olid nad warem
messe kaswanud. Sõjariistu ta juures ühes töötanud maalritena, ka on nad
ühelt poolt pärit.
polnud ega wasta ei hakanud.
Mees seletas, et kuulnud küll auto maja
Tabamise ajal Puskarit kodus polnud.
LmapSraae telefanilSne Tallinnast

Toomkirik ühes warandustega kuulub täielikult riigile,
otsustas riigikohus.
Reedel oli riigikohtu tsiwiilosakonnas arutu dus on sihtvarandus, mida rüütelkond on wa.
sel Toompea kiriku küsimus, kuS kohus asuj litsenud, ja seepärast peab ka tema valitse
seisukohal, et kõik Tallinna Toompea kiriku wa mine siseministeeriumi alla minema, ühtlasi
randused kuuluwad täielikult riigile.
määras kohtupalat, et nõudjale Toompea
Tähendatud protsess algas juba 1928. aas. kogudusele kuulub tarvitamisõigus
tal, mil 3. mail Tallinna Toompea kiriku ja vallas- ja kinnisvara peale.
Tallinna Toompea saksa koguduse volinikud esi
Selle otsuse peale andis kohtu, ja siseminis.
tasid Tallinna.Haapsalu rahukogule nõudmiS. teeriumi volinikuna adv. Teemant
edasikaebuse riigikohtule.
milles ette tõid. et 19. veebr. 1927. a. sise
ministeerium võttis üle kiriku hoone ühes in, Samuti andis ka Toompea kiriku ja kogudust
wentariga ja hiljemalt on üle võetud ka teised poolt edasikaebuse adv. Bremen.
kiriku kinnisvarad ja kõik muud varandused,
Riigikohus leidis, et kohtupalati otsust nõuet
kusjuures kinnisvarad kinnistati ümber
EeSti wabariigi nimele.

kinnistamist tühistada.

Rahukogus oli asi 1929. cr. aprillis aru
Kohtupalat 23. sept. 1933. a. kinnita? ra.
tusel, kus otsustati Toonrpea kiriku nõudmi hukogu otsuse ning seega jäi Toompea kogudus
ne läbivaatmnata jätta ja Toompea kogu. tarvitamisõigusest ilma. Sellele järgnes adv.
duse nõudmine tagasi lükata. Sellega polnud Bremeni uus kaebus riigikohtule, kus muu
päri kumbki nõudja, leides, et rahukogu põhis. seas ette toodi, et kohtupalat pole tema poolt
tused et ole küllalt kaaluvad ning palusid tun ülesantud tunnistajaid üle kuulanud.
nustada, et ka kiriku nõudmine kuulub sisulisele
Riigikohus omal reedesel istangul jättis
läbivaatamisele.
kaebuse tagajärjeta.

1930. a. oktoobris oli asi kohtupalatis ning
Tegelikult on Toomkirik riigi poolt antud
seal jäeti kiriku nõudmine läbitvaatamata. Mis 99 aaStakS konsistooriumi waldamisole ja prae
puutub koguduse nõudmisse, siis leidis kohtu gu kasutavad teda ToomkoguduS leeSti), P*?,
palat, et wara valitsemise küsimus on juba luse kogudus ja õhtukogudus. ToomÄguduke
warem riigikohtus arutusel olnud ja kohuS on õpetajaks on PiiSkop. Saksa ToomkoguduS pole

asunud seisukohale, et vaidluse all olev varan.

Inglismaale.
Inglise parlamendi liige pidas Eestist kõne oma
malijatele.
ttks omapärasemaid telefonikõnesid, mis Eestist

wälismaale peetud, tuli toime reedel. Kõnele
saks oli inglise parlamendi liige A. B 0 ss om,

kokku kutsutud koosolek ja A. BoSsomi kõne anti
edasi valjuhääldajate kaudu kõwendatuna koos
olekusaali.

Valimisringkonda, kus selleks ajaks tema »valijad
olid kogunenud oma kaugelasmvat rahvasaadikut

A. Bossomi kõnelus wältas umbes kümme mi
nutit. Ta soowis õnne telefoni propagandanadala
kordamineku puhul ja avaldas lootust, et selleks
aitab kaasa ka ta omapärane kaugekõne. A. Bos
fom märkis, et ta kõneleb Eestist, kuhu saabunud

kuulama.

sõprussidemeid tihendama.

kes külastas Eestit ja tõi teatamast» Inglismaalt

kaasa dr. O. Kallase pildi. Tema wõttis wälis
ministeeriumist telefonikõne Inglismaale, oma

Malitsus KtmHtas maa määramist Üldkasulikuks ots
tarbeks.
Põllutööministri ettepanekul omawalitsuste ümberkorraldamisel wabanew maa.ala on wa.

ja üldkasulikkude organisatsioonide maaga wa
rustamise seaduse alusel wabariigi walitsus km.

uitaS maamääramisi järgmistele asutustele ja
seltsidele.

sile kalapüügi korraldamise otstarbeks Ahja Pe.

lüõihinaa noteering.

>r toimetajad Soompeal.
Provintsi juhtiwad toimeta
jad olid laupäevaks kutsutud Tallinna. Kell
12 nad võeti vastu Toompea lossis, kus
riigijuhid andsid neile seletusi, mis üld
joontes samad, nagu meie tänases lehes
toodud. Tormetuse töö lõpul prowintsi aja
lehtede toimetajad viibisid weel Toompeal.
Jaapani kaubandusdelegat
sioon tuleb Kaltimaile?
Leedu teatel on oodata ligemal ajal
Jaapani suurema kaubandusdelegatsiooni
sõitu Baltimaile, nende hulgas ka Eestisse.
Delegatsioon reisib Euroopas uute turgude
otsimise sihiga. Jaapani odaw kaup tahab
järjest rohkem wõita uust ostjaid.
Välisministeeriumil Tallinnas ei ole
andmeid jaapanlaste tulekust.
Söjalaewa wrakilt leiti
wana raha.

1. kxaan (älla.
Gksportwõi hinnaks franko wagun ära
saatejaam noteeriti laupäewal 1 kroon kilo
eelmise nädala 96 sendi asemel. Hinnatõus
on tingitud Saksamaale saadetgwate wõi
koguste osatähtsuse suurenemisest.

Veekoni hind tõusis.

10 mm. läbimõõdus. Raha ühel küljel on kuum

puu kujutus, mille kohal paike. Joosep 2. walit
ses Austrias 1765.—1770. aastani. Selle järele

tulev arwata, et laew oli igatahes hiljem hukku
nud ja mitte Põhjasõja ajal, nagu warem arwati.
Raha mõis tõrwa sisse sattuda juhuslikult töõ
liste käest. Uut katset laewa wrakl ülestõstmisega
tahetakse teha esmaspäewal. Praegu käiwad sel
keks eeltööd.

Saksa purjekas päästeti
madalikult.

daspääl kr. nr. 329 pind. 35,60 ha; M a ar
j a.M agdaleena alewikuS tuletõrje ühin
gule harjutus, ja spordiplatsiks ehituskrunt nr.
A. 22 pind. 0,4657 ha; Ü.E.N.Ü. Laekannu
osakonnale rahvamaja kohaks Avinurme! kr.
nr. 179 pind. 9,37 ha ja Maarja-Magdaleena
alewikuS laulu, ja mänguseltsile rahwamaja
kohaks kr. nr. A. 195 pind. 9,2942 ha; LaS
w a wallawalitsusele as. kr. nr. 64 suurusega
2,2 ha toallale algkooli kghaks; Laswa as. kr.
nr. 64 pindalaga 2,22 ha tingimusel, kui LaS.
toa rahtoaraamatukogu seltS loobub rendiõigu,

misekS. Seega tuleks Loodi wallawalitsusele
anda omanduseks täiendawalt toaeLtemaja ko

hakö Loodi as. krundist nr. 45 maatütt pind.
alaga kuni 1,9 ha.
Pihtla wallaomawalitsusele TõlluSte as.

krundist nr. 3 maatükk pindalaga kuni 9,18 ha;
Saare wallaomawalitsusele. omanduseks anda

täiendawalt Saare as. krundist nr. 62 maatükk
pindalaga kuni 1.39 ha; Lelle wallaomawa.
kitsusele Lelle alcwiku krundid nr.nr. A. 75 ja
A. 76 pindalaga 9.4564 ha; Kaarma-Suur
wallale omanduseks anda otsustatud maa.ala.
dest anda omanduseks täiendawalt 1) Kaarma-

Suurwallale Abruka as. krundist nr. 28 maa

tükk pindalaga 1,92 ha, 2) Loona wallale" NÄe?

Kaarma as. krundist nr. 14 maa.ala pindalaga
9,67 ja 3) Kihelkonna wallale Tagamõisa as.
krundist nr. 5 maa-ala pindalaga 1,15 ha.
Riigimõisade aruanne
kinnitati.
Põllutööministri ettepanekul walitsus kinni,

tas riigimõisade valitsuse 1933./34. a. aruande,

mis näitab puhastkasu kr. 124.729.93 ning bi

sest krundi peale; Albu wallawalitsusclc toaeS
tekodu otstarbeks Albu as. krundist nr. 9 maa
tükk Pindalaga 0,338 ha; Loodi wallawalit.

lanss tasakaalus kr. 5.761.745.11. Sellest mää
rati tagawarakapitaliks 49 prots. kr. 49.333.39.

dest.

määral rahuldada, sest ülaltähendatud Inmiibc

kr. 49.888,41.

Linakwnad weidi

.Derulusti" lettmtf tegi

«rgereuud.

Amblas

Linahindade noteerimiskomisjon Tallinna

bõrsikomitee ruumes omal koosolekul 5. oktoob.

ril 1984. a. noteeris Itno kokkuostuhinnad riik

ristna 94.59 91.59
hoffsdreiband 86.25 83.25
dreiband 78.99 75.99
ordinaardreiband 69.75 66.75
liiwi.ordinaardreiband 61.59 53.59
takupralk 49.59 46.59
Tendents selguseta.

Eelmisel noteerimisel, mis toimus 81. au.
gustil, märgiti ristna hinnaks 199 senti ja 97
senti kilo. Uus noteering on seega 5.5 senti

kilolt langenud.

hädamaandumise.

töövõimetute tööliste ja nende perekondade toe.

Üle 2000 tonni rukkeid
senini kokku ostetud.
Majandusministeeriumi andmetel oli
kuni laupäewani ostetud kokku wastuwõtu
toimkondade poolt üle 2000 tonni rukkeid
ja 62 tonni nisu. Tagasi on saade
tu b wilja kõige enam puuduliku kuiwata
mise ja wähese puhtuse pärast.
Tulewal nädalal alustawad weel uued
wastuwõtutoimkonnad tegewust.
Reedel lõppes nisu wastuwõtt Tallin
nas. Seega on Tallinna wastuwõtupunk
tis Põllumeestelt kokkuost lõppenud. Tal
linnas ollakse nüüd ametis wagunites ko-kku
tulewa wilja paigutamisega.
HadaabitiMste töötasu
mäSrati kindlaks.
TeedeminiSter on annud maaruse, milleS

Udu takistas lennukite korra
pärast liiklemist.
Laupäeva hommikul Leningradist saa
bnnud „Derulusti" reisilennuk ei saanud
ülemiste jarmele maanduda paksu udu tõttu.
Lennuk tegi järwe kohal tiire, talle anti ra
kettidega märku, kuid lendur neid wististi
ei näinud. Lennuk pöördus tagasi Lenin
gradi poole.
Amblas, Arawetel lennuk tegi lihe talu
põllul hädamaandumise, mis õnnestus.
Lennukil olid ainult rattad saanud kanna
tada. Lendur ja reisija jäid weata. Häda
ftttbfoTd l)obQcibitöübcl foßtovudtc
maandumise põhjustas wististi bensiini ntfl[tfQt(i!|c
toöliSte päevapalgad.
puudus.
B*tunnife tööpäeva eest maksetakse Harju,
Tallinnast läkitati auto hädamaandumi maal iihes arvatud ka selleS asuvad linnad ia

Naelsterling nõrgeneb.
Tallinnas
tõusis laupäewal 100 prant
Wormsi saare all madalikule jooksnud Saksa
kolmemastiline purjekas tõmmati Balti paaste suse frangi müügikurss 24,70-le eelmise
seltsi auriku „Meteori" poolt sealt lahti ja toodi päewa 24,65 asemel. Frangi kursi tõus
laupäewal kell 10.30 Rohuküla sadamasse.
on tingitud naelsterlingi langusest, sest se kohale^
Soomest tulnud „Aero" lennuk maan
Dir. M. Rand teedekonwe
ühes naelaga nõrgeneb ka eesti kroon.
Naelsterling oli jõudnud laupäewal ta dus udu tõttu ülemiste asemel Miinisada
rentstlt tagast.
gasi oma madalaimale seisule,
mas.
Riigi põlevkivitööstuse direktor M. Ra u d
jõudis reedel tagasi Saksamaalt, kus ta käis mis tal kunagi olnud pärast kulla aluselt
Õnnetus rehepeksul
Eesti esindajana rahvusvahelisel teedekonve lahkumist.
rentsil. Konverents algas Münchenis 2. sep.
Koongas.
Ameerika dollar Püsib praegu kind
tembril ja tema lõpukoosolek peeti Berliinis lana.
19. septembril. Wahepeal toimusid ekskuvsioo
Koonga wallas Ennohansu talus sai
DNgupidamatns riigi
uid mööda Saksamaad. Konverentsist võttis
rehepeksul
paremat kätt Pidi trumli wahe
osa 1100 wälismaalast 42-st rahvusest. Saks.
wõimnle tõi karistuse.
le sama walla Kupitse talu noormees A.
lased korraldasid wäliSmaalasile suurejoonelisi
wastuwõtte. rõhutades oma pidukõnedes Sak
Politserwalitsuse direktori otsusega ka Bauman Käsi purunes kuni randmeni.
samaa Poliitika rahupüüdeid.
ristatakse Wladimir Li i k'i, 27 a. toana, Pärnust kutsuti kohale arst Willems, kes
Tuli Inhkontalis.
elukoht Läänemaal, Asuküla wallas, 25- peale esimest abiandmist toimetas mehe
Tallinnas. S.-Juhkentali uul. nr 13. krt. 1 kroonise rahatrahwiga wõi selle mittetasu Pärnu, kus tal käsi amputeeriti. Bauman
pääsis reedel peale lõunat tult lahk: Vlnr.s Mar misel õ-päewase arestiga, et tema on suu läks õhtul kella VfelO ajal joobnud olekus
di elutoas. Tuli suudeti kuetotada kod''-.''.e ab'awaldanud sihilikku lugupidamatust üles masinale, et seal näidata, kui osaw on
nõudega enne tuletõrje kobale joudinlst. Kah riigi kõrgema wõimu kohta.
tema „söötma". Siin juhtuski õnnetus.
ju wähenr.

jalik naabruses asuwate wäikckohtade suurenda

Peekonihinna noteerimisekomisjon lau susele vanadekodu kohaks Loodi as. kruntidest tamise kapitaliks 19 prots. kr. 12.729,99, amet.
nr. 34 ja 45 maa.ala pindalaga 8,59 ha. nikkudcle, teenijatele ja töölistele ergutusrahaks
päewal maaras peekonsigade hinnaks 51— nr.
Põllutõöministeerium leiab, et wallaomawalit 19 prots. kr. 12.729,99 ja ülejääw osa riigi
60 senti kilo. See noteering on 6 senti suse poolt toacstekoduks maa nõudmine on põh mõisade majapidamiste olukorra parandamiseks
kilolt kõrgem eelmise vädaln hinda jendatud, kuid palwet ei ole toõimalik täiel ja põllumajanduse edendamise otstarbeks

Tallinna sadamasse uppunud manalt sõjakae likkude standardsortide alusel franko kokkuostja
walt leiti juhuslikult tõrwa seest, mis waskpleki ja ladu 1 kg. eest sentides:
Petseri- ja
puu wahel, wanaaegne raha, mis 1 mm. paks ja
Wõrumaal. mujal Eestis,

gas Joosep 2. pilt ja teisel küljel õunapuu taolise

kirikut enam kasutanud.

Seltsidele ja waldadele aati maad.

Tahkuranna ap. õigeusu wennaste selt.
Nagu Maidstone'ist seletati, olnud kõne seal sile kr. nr. 133 pindalaga 9,48 ha; Tahkuran
Inglismaal toimuv praegu nimelt suurejoo
na wabat. tuletõrje ühingule kr. nr. 148 suu.
neline telefoni propagandanädal ja A. Bossom maga hästi kuulda.
rusega 1,9 ha; Warnja vanausuliste ühin.
Omapärane
telefonikõne
läks
maksma
98
kr.
oli Inglismaalt lahkudes leppinud kokku, et üks
gulc kr. nr. 189 pindalaga 1,14 ha; Tal.
kõik kus maailmakaares ta ka ei wiibiks, ta 5. ok 88 senti, mis A. Bossomil muidugi tuli maksta
linna õpetajate seltsile Wasalemmas kr. nr.
toobri õhtul täpselt kell pool 6 helistab oma wa omast taskust.
A. Bossom kooS abikaasaga pkdid laupäewal 76 pindalaga 8,39 ha; Pii rs al u-Riö ti
llmisringkonda Maidstone'i, mis asub Krnti
tuletõrje ühingule NiSti alewikuS kr. nr. 173
krahwkonnas Londoni läheduses. Maidstone'iS oli lahkuma Tallinnast Shuteed kaudu.
pind. 9,21 ha. Pedaspää kalameeste selt
Jxoumtsi ajalehtede

rahuldavas osas ei saa lugeda seaduspäraseks,

Nõudjad leidsid ja palusid seda ka kohtul kuna see seisab vastolus nii nende ajalooliste
tunnustada, et Toompea kiriku kogudusele kuu seadusandlike aktidega, mis kinnitasid Eesti
rüütelkonnale eriprivileegid Toompea kiri
lub valdamise ja tarvitamise õigus, samuti ka maa
valitsemise õigus kiriku vallas, ja kinnisva kuke, kui muude maksvate seadustega. Neil
põhjustel saadeti riigikohtu poolt asi uueks ot.
rade peale, ühtlasi palusid nõudjad ka ümber, sustamiseks
kohtupalatisse.

alewld meeStööMtele 1 kr. 20 s., naiStöõlistele

1 tr. 10 f. ja hobusemeestele ? fr. 30 f. Psc«
toos. TeiSteS maakondades, linnades ja alewi
tev on tasu toaStawalt 110 senti. 100 senti ja
NorgajõuliStele, kes kaotanud 35
w% töoiõust, maksetakse: meestele 90 senti
70 senti. Hädaabitööde kantselei»
töödel töötavatele tööjõududele maksetakse Pae

wapalgaks Tallinnas 140 senti ja musal 129 s.
, tõõtawatcle Päcwa- ja tüki
tõõltstele ja kantseleitõõjõududele wälja arva.
JÄ boblisemched. makstakse peale palga iga
lapse pealt kuni 16 aaSta toonuseni toetusraha
10 senti PäewaS.
Hädaabitöödel tõötawaie tükitööliste nädala,

teenistus reguleeritakse tööajaga sarnaselt, et
nadala töötasu ei ületakS: 1) Harjumaal ja
ta linnades ning aletoiteg naiS- ja meeStöõliS

tele 1020 senti, hobusemeestele 19 krooni • 2)
teistes maakondades, linnades ja alewiteS
mees- ja naiStööliStele 960 senti, hobusemees
tele 17 krooni.

. Kain" nr. ??6. 'fij. <*ffiv«Tirn p' |

„Sõda" TleemüC algas.
Seitsme maletoa meyev seitlemaö 9toffom linna pttrast.
Täna hommikul algas lahingtegeVns kait
seliidu manõõwreil Neerutis. Täpselt kell 6
saatsid nii „sinine" kui ta „Valge" pool
wälja lnuresalgad.
Wiru kui ka Tallinna rügeinent jõudis
neile määratud lähtekohtadele laupäewa
hommikul kella 6 paiku. Wiru rügement,
milline moodustab manööwrite sinise Poole,
Võttis kawa kohaselt oma alla
RakVere, Jakobi ja Waeküla
rajooni. Walge Pool, Tallinna rügement,
laadis omad Väeosad maha ööl Vastu lauPäewa Tamsalus ja raudtee wahimaja
nr. 321 juures ning asus oma jõududega
Kiltsi, Tamsalu, Nõmmküla, Tapa, Ambla
ja JärVa-Jaani piirkonda.
Varahommikul,
kui manöõwri pooled olid juba Valmis asu
ma tegewusse. Vaatas malewad üle kaitse
liidu ülem kindral Roska. Lahingu eelne
kord walitses nii Tallinna kui ka Wiru rü
gementide staapides. Malewlased, kõik
täies lahingwarustuses, aina Põlesid ihast,
et saaks juba tegutsema. Oli Veel pimedik,
kui saabus oodatud silmapilk lnuresal
gad Võisid asuda teele, et teha kindlaks,
kus on Vastane, kui suured on tema jõud
ja mida ta kawatseb ette Võtta?
Kindlas lahingukorras asuti teele nii
Valgel kui sinisel poolel. Kõlasid pealikute
sõjamehelikud käsklused. Neid täitsid ma
lewlased täpselt ja kiirelt.
Waikselt liikusid üksused mägesid ja
metsi pidi,

kohe raginaks. Püsside ja kuulipildujate
ragina hulka kuuldusid üksikud kahurite
haugatused. See oli päris Vihane Võitlus.
Wahekohtunikkudel oli jooksmist ja seleta
mist, et teha kindlaks, kumb pool on Või
dukas ja kumb peab järgi andma. Lahin
gu meeste seas ei taha ju end kaotajaks
tunnistada ükski. Peab siis otsustatna
Vahekohtunik oma erapooletu silmaga,
kellele kuuluwad Võiduloorberid ja kes Peab
alla neelama moruda kaotusepilli. Mõni ja
gu oli nii hulljulgelt rünnanud Vaenlast,
et Vahekohtunikul tuli tunnistada kanged
mehed surnuks. Mis wiga nüüd tormata,
manitsetakse hoogu läinud malewlasi. Prae
gu pole Vingumas kuule ega plahwatamas
granaate. Tegutsema peate aga sama etteVaatlikult kui siis, mil Vaenlane saadab
Vastu surmawaid kuule. Tegelikus olukor
ras ei tohi ikka joosta urraatades otse ras
kekuulipilduja suu ette. Ei lubata seda siis
ka manööwris. Tormajad on teinud takti
kalise wea ning peawad lunastama selle oma
«surmaga," teiste sõnadega Viibima mõnk

naiskodukaitsjal!
manõöwrist osawõtwate üksuste juures. Pol
nud neilgi aega hoida käsi rüpes. Tossa
ma tuli panna supi- ja teekatlad, et maleV
lastel oleks, millega kinnitada keha pärast
Väsitawaid luurreM wõi palawat lahingut.
Ja mõnus on karmil sõjamehe südamel, kui
särasilmne Piiga ulatab aurawa teekruusi
Või supikatla.
Nii tegutseti Neeruti manoöwreil
esimesel päeVal

ning Valmistati ette Valgete ja siniste suur
lahinguks, mis katva kohaselt peab puhke
ma pühapäewal kella 11—12 paiku. SiiS
Michael SknLl.
selgub, kas Wiru malewlased suudawad
©tint politseipresident, nimetati nüüd julge
kaitsta Rakweret, wõi langeb see ühes
olekn direktoriks WtintS. Seal on nüüd jällegi
muistsete lossiwaremetega Tallinna, Harju, mäSsu
karta, ja nimelt kounnuniLttde ja svtsia
Lääne, Järwa ja Tartu malewate üksuste listidc poolt. Ka monarhistid koondawad oma
kätte.
jõudusid. Sknvl määrati politseipresidendikS
juutt lõpul, pärast pahempoolsete mäSsu maha.

surumist.

aeg mauööwritegewusest eemal.

mmm UIM H mm.

Sama kibe askeldamine kui lahiuauwäl
jadel keeb ka

fiõhlaslüettes oigas ju&a taim.

poolte staapides,

Sõeluwad käskjalad uing tirisewad Välitele
sonid. Operatiiwkäsk järgneb operatiiwkä
sule. Staabi lauale asetatud maakaardile
märgitakse Vähemgi Vägede liikumine rin
öel. Staabi mure on peamiselt, et side töö
taks hästi. Katkeb side, siis ollakse staabis
teadmatuses ning Väeüksused manöõwriwäl
otsides marki Vastasest.
jadel on peata. Selline olukord on aga sa
Wiru mehed olid uhked oma kõrgele ma hea kui kaotus.
ülesandele kaitsta Rakweret. Mitmest
Pole manõõwrite üldstaabiski
malewast kokku lapitud Tallinna rügement,
kandwa asa millest moodustas Tallinna ma meestel puhkust. Peetakse siin piinlikult
lew, olid jälle kindlaks nõuks Võtnud wal silmis wßtlewate poolte tegewust, et kõik
lutada Rakwere ning «sinised" paisata kas sünniks kawakohaselt nina strateegia nõue
Või Kunda rannalt merde.
tele wastawalt. Manööwrite üldjuhil kol.
Kes otsib, see leiab, kõneleb Vanasõna, Balderil on niigi tööd, kuid seletust peab ta
umbes kella 9—lo paiku, kui
andma Veel manööwreid jälgiwaile külalis
tele
ning eelkõige uudishimulikkudele ajale
la lijün,,!vaenlased" leidsid üksteist
hemeestele.
Aruküla ja Mätasjärwe rajoonil. Läks siis
Kibe töö oli käsil ka

Möödunud nädalal walitsesid Euroopas su Wiimased olid eriti sagedased Inglismaal ja
wi, sügis ja talw kõrwuti. Põhja- ja Kirde- Põhjamere ümbruses. Temperatuurilt oli see

Wenes, Põhja-SoomeS ja Põhja-SkandinaawiaS muutlikkude ilmade ala rohkem sooja, kui külma
algasid juba esimesed talweilmad. Temperatuur lainete mõjutuses, mistõttu ilmad kujunesid siin

püsis neis piirkondades Jäämere külmalainete
mõjul läbi paewa allpool nulli, kõikudes pae
wal o—s kr. wahel. kuna ööseti kõwenes külm
mitmel pool, eriti Kirde-Wenes, üle 10 kraadi.
Samuti sadas pea igapäew lund ja maapind
kattus lumega. Kirde.Wenes, kus maapind
oli külmanud, tekkis saanitee. Pohja-SoomeS
ja Pöhja-Skandinaawias on maapind külmu
mata. mistõttu lumi suuremalt osalt ära su
las. Reedel oli ka Kesk-Soome kaetud kohati
sulawa lumega.

weel wõrdlemisi soojadeks. Ainult Kesk-Skan
dinaawias ja Lõuna-Soomes oli külmalainete

mõju sagedasem ja tugewam, kuid päewane soo

jus Püsis ka sea! B—lo kr. piieideS. Samuti
puudusid öökülmad.

Ka Eestis olid ilmad möödunud nädalal

madalrõhkkondade liikumisteede läheduse tõttu
muutlikud, aegajalt sajused, tuulised, kuid ena
muses weel wõrdlemisi soojad. Päewane temp.

Püsis tawaliselt 10—15 kr. wahel, tõustes ai.
nult kolmapäewal 19 kraadini. Madalamaks

Samal ajal, kui põhjas algas talw, walit öiseks soojuseks oli reede öösel 2 kraadi, teistel
sesid Wahemere rannikul, Balkanil, Kesk-Eu öödel kõikuS temp. 7—lo kraadini.
Wihma sadas läinud nädalal kõige rohkem
roopas, eriti lõuna, ja idaosas, ning LõunaWenes weel soojad suweilmad. Pea kogu nä Tallinnas, nimelt 55 mm. Tallinnale järgne
dala olid ilmad neil maadel päekesepaistelised, wad Pakri 52, Rakwere 42, N.-Jõesuu 28, WiJ
nõrgatuulised ja kuiwad. - Päewane soojus tõu sandi ja Tartu-25, Pärnu 21, Olustwere '2O,
sts Balkani- ja Kesk-Euroopa riikides, Wahe Wärska 19, Tahkuranna 11 ja Wõru 8 milli
mere rannikuil ja Lõnna-Wenes järjekindlalt meetriga.
Celolewal nädalal wahelduwad Läänemere
22 kuni 24 kraadini. Suwiselt soojad olid ka
ööd.
mail endiselt kõrge- ja madalrõhkkonnad fihcs
Nende kahe, üksteisest suuresti lahkami sooja- ja külmalainetega, kusjuures aga külma
lt ewa ilmastikupiirkonna wahel asus muutlikku, lainete mõjutused un»utuwad juba tugcwama
de sügisilmade ala. Sellesse kuulusid Inglis, tekS ja kestwamatekS kui seni. Seega oleks
ümberlaruustamise mSSru» kaalumisel.
maa. Lääne- ja. Põhja-Prantsusmaa, Kesk- meil EeSkiS oodata muutlikkude ilmade püümist
Euroopa loode osa, Lõuna, ja Kesk-Skandinaa ühes rohke pilwitusega, kõwade tuultega ja aeg
wia, Balti riigid ühes Lõuna-Soomega ja Kesk- ajaliste wihmasadudega. Wiimased näiwab
USuandew komisjon Maapanga juure.
Wene. üle nende maade käis möödunud nä laugewat Peamiselt nädala teisele poolele, kuna
Põllumajanduse Võlgade ümbevlaenus awaldada avwamist ka talundi hindamise dalal madalrõhkkondade liikumise tee, sooja- ja nädala algpoolel on sajud nõrgad ja mõned
waheline wõitlus. Wastawalt Päewad ka kuiwad. Ilmad muutuwab ka ja
tamiise ja pikendamise seaduse teostamise kohta, eriti neil juhtudel, kus Võlakoorma, külmalainete
sellele olid ilmad neis maades rohke pilwituse hcbamateks kui seni, eriti nädala algul, mil sise
määrused on kaalumisel majandusministri tus sirnr.
maal on oodata öökülmi. A. N.
ga, sagedaste wihmasadudega ja tormidega.
ja põllutööministri Vahel, enne kui tulewad
.Punane Pimperne!
otsustamisele Vabariigi Valitsuses. Lähe
mat kaalumist nõuab määruste § 26, mis
näeb ette Maapanga juures ka asja
14
152
tundjate komisjoni, kelle ülesan
deks oleks nõuandwalt panga juhatusele
¥?. p eatu kk.
„Mida nad rääkisid?" küsis EhaUwelrn erutatult.
awaldada arwamist panditawate talundite
Jälgedel.
«Manamees
küsis
noorelt,
kas
see
on
õige
koht.
majandamise korralikkuse üle,
SDtorsiuerite
ei
kohelnud
hetkegi. Ta teadis, mida
«Jah."
wastas
noormees.
„meie
pole
eksinud.
nimelt kas Võlad on tekkinud Põllumajan
pidi
tegema.
Niipea
kui
Väljas
Vaibusid hääled ja
Waadake
isel"
Ja
ta
Võttis
taskust
paberi
ning
duslikul otstarbel Või mõnel muul põhju
ta
järeldas
eemaldumast
sammude
müdinast, et Des
ulatas
selle
wanamehele,
kes
seda
tulewalgel
tä
sel.
gas oli oma meestega tõusis ta kardina
helepanelikult
silmitses.
„See
on
plaan,
mille
ta
Määruse eelnõu järgi, mis koostatud
taga püsti ja tõmbas oma mantli selga. Aga alles
andis mulle Londonis," ütles noormees. «Peame
Maapanga presidendi poolt, asjatundjate
siis, kui juudi nõõtamine ja wankri mürin tolle tea
teda
ootama
siin.
Vahepeal
pole
ta
oma
ka'watsust
komisjoni liikmeiks on nähtud ette Eesti
tasid. et ka Chauwelin on lahkunud, julges ta trepist
muutnud,
sest
Vastasel
korral
ta
oleks
meile
sellest
Maapanga, majandusministeeriumi, põllu
alla tulla.
teatanud." Sel minutil ma wist tegin ettewaata
tööministeeriumi ja põllutöökoja esindaja.
„.Hallis kassis" walitses sügaw waikus. Chanwe.
matu> liigutuse, sest noormees astus uksest wälja
Masandusenlinistri poolt tõsteti üles füsi
lini ilminnine oli niiwõrd kohutanud Brogardi ja ta
ja Vaatas luurawalt ringi. Kui ta midagi kahtlast
mus, et sesse komisjoni peaks kuuluma ka
naist, et kumbki ai söandanud oma toast wäljuda.
ei märganud, läks ta onni tagasi. Aga nüüd kõne
esindajad ühispankade poolt. Samuti peaks
Minuti seisatas Marguerite keset walgustatnd
lesid nad nii tasa, et ma ei kuulnud ainustki sõna."
komisjonil olema ülesandeks tarbekorral
ruumi, mähkis end kindlamini mantlisse ja lipsas
„Hoa küll. Ja edasi?" C-hauwelini häälest kuul
dus kannatamatust.
siis majast wälja.
Õö oli pime. Kuid Marguerite ei kartnud. Tal
«Meid oli kuus meest ja sellepärast otsustasime,
oli koguni pimedusest heameel, sest nüüd sai ta end
et neli jääwad waltvama onni ja meie kahekesi
pmrjaia uudishimulike pilkude eest. Ta järgnes
tuleme tagasi asjast teatama."
wankri mürinale, mis kostis weel üsna lähedalt, sest
„Ja pikka Välismaalast teie ei näinud?"
«Ei. kodanik."
tee wiis mäkke ja hobune Ms sammu.
Mõlemal pool tee weeres kaswas tihe wõsastik.
«Kui teie seltsimehed naewad teda, mis nad
sus teewad?"
Marguerite hoidis end puude warsus. Malmis iga
silmapilk pagema metsa. Tee oli porine, aukline.
„Ei lase teda hetkeks silmist, ja kui ta katsub
Marguerite komistas sageli, ta jalad said märjaks,
põgeneda Või silmapiirile ilmub mõni laew, siis
nad piirawad ta ümber, ja hädakorral wõtawad
aga ta ei hoolinud millestki, sammudes kiiresti edasi.
Ümberringi walitses sügaw Vaikus. Läheduses
abiks püssid: paukude peale ruttawad kohale teised
polnud ainustki maja ja teekäänak marjas ka Calais'
sõdurid. Mingil tingimusel ei Pääse Võõras nende
käest."
tuled. Õö oli sume ja soe. Kaugelt kostis lainete
ühetoonilist laksivmist ja aineti kajas läbi waikuse
«Teda ei tohi haawata Veel mitte." pomises
Chauwelin metsikult, «teie talitasite õieti. Loode
kajaka kriiskaw häälitsus.
Marguerite tawndas sammu alles siis. kui ra
tawasti ma ei jää hiljaks..."
taste krigiu kostis üsna ligidalt ja looklewa tee
«Weidi aja eest kohtasime sõdurite salka, kes
juba mitu tundi on luusinud siin ümbruses."
käänaku tagant ilmus nähtawale kaarik. Marguerite
«Ja siis?"
Lord Cushendnn.
eraldas selgesti Chauwelini ja juudi tumedaid kogu
Endine Briti waliSminiSter, 73 aastat wa.
sid, ja kimlis isegi nende hääli.
..Nad pole näinud kedagi.^
na. on muid jaannd tõsiselt IjntncfS. Cushen
«Kuid ta on teel... Meie ei tohi kaotada ainustki
„Kas Miqueloni on meel palju maad?" küsis
biin ott Briti delegatsiooni juht rahwastelndu
Chomwslin.
minutit.
Kaugel
see
onn
asub?"
täiskogu istungil 1328. aaStal.
nr. 236. 6. oktoobril 1934. Lhl. 6.

Töökorralduse erifondi» 910.000 krooni.

.MM" onütoti W lililt.

lüa£Usu& kinnitas ectinaksu= fa ajutise
(ä&ikäiqumaksu eeiacme.
Wabariigli walitsus kinnitas erimaksn eelarwe täitmise aruande 1. jaanuarist
1933 kuni 1. aprillini 1934 tasakaalus 2.535.289 krooni, samuti erimaksu ja aju
tise läbikäigumaksu wlude ning kulude eelarwe 1. apmllist 1934 kuni 1. aprillini
1935 tasakaalm 1.570.000 krooni.
Riigi eelarwe tasakaalustamise, eramajanduse

tembrit s. a. neist maksudest kuigi suurt laeku,

KiUekuhjad, pärjad, soojad terwitused, telegrammide
sadu, maruline owatsioon.
Kas juubelist tingituna wõi muul põhjusel
Paul Pinna juubelietendus «Estonias" reede
õhtul Octave Mirb e a u näidendiga «Äri on juhtus näidendi teise waatuse algul wiperus de
äri" mõõdus tungil täis saaliga, nagu see teisiti

koratsioonis: Jsidore Lechat pilt ühes terwe seeria

müüdud^

heluso saatel katkestada pilguks.

olla ei wõinudki. Kõneldi, et piletid sellele esi lossi eelmiste omanikkude-aristolraatide piltidega
etendusele olnud juba mitu päewa warem läbi kukkus lae alt maha. Näidend tuli publiku mu

Publiku seas wõis seekord silmata rohkelt aas
korraldamise ja tööpuuduse wastu wõitlemise mist enam loota ei ole, sest kuni selle ajani on
Pinna jõuline mäng kaswas ja saawutas tu
seaduse põhjal wabariigi walitsu? omal ajal nad enamalt jaolt juba sisse nõutud. Wastawa tates inimesi, publik, kes on kaswanud ja are gewa tiheduse eriti näidendi lõpuosas, kus tekkisid
andis
eelarwe järgi on loota 470 tuhat krooni, mil nenud ühes eesti teatriga, jõudnud küpsusikka traagilised konfliktid kõilwõimsa äriwaimu ja
lest 1. septembriks juba oli laekunud 413 tuhat ühes Paul Pinnaga.
puhtinimlikkude tunnete wahel.
kakS määrusi

krooni. Peale selle on wabariigi walitsuse poolt

maksude wõtntiseks tööpuuduse wastu wõitlemise

otstarbel. Need olid aruandwailt ettewõtetelt
wõetawa erimatsu määrus ja füüsiliste isikute
erimaksu määrus. Maksu hakati wõtma alates
1. jaanuarist 1333. Nende erimaksude laeku

mise ja tööpuuduse tvastu wõitlemiseks tarwi.

likkude kulude eelarwe 15 kuu kohta oli tasa
kaalus ümmarguselt 4.7 miljonit krooni. _ Te.

gelikult oli aga laekumine palju wähem, nimelt

Riigitegelastest olid kohal peaministri asetäitja

Näidendi lõpul publiku kiiduplagin ei lasknud

kestwa, soojahingelise käteplaginaga, mis ilmselt
juubilari liigutas.

Pinna, kes üle 30 aasta hoidnud lõkkel kunstitu

K. Ei n b u n d, haridusminister N. Kann, ma juubilari enam lawalt. tzetk hiljem kattuS lawa
jandusminister Selter, Eesti panga president lillede kuhjadega. Tuli terwitajate woor. La
ajutise lkbikkigumakfu määruS,
Jaak s o n, siis Tallinna linnapea kindral J. wale kogunes kogu näitlejaskond ühes terwitaja
mille põhjal käeSolewa eelarwcaasta jooksul Soo
t s ja palju teisi. P. Pinna wanadest kaas tega. Saabus meie kuulsama nüitekunstniku suur
loodetakse tulusid järgmiselt: kuldbilansi seaduse
wõis silmata „onu Lexi" Trilljärwe ja hetk.
alusel põhikapitali ümberhinnanud ettewõtete lastest
Haridus-sotsiaalminisieeriumi poolt terwitaZ
arwel läbikäigu suurenemisest 280 tuhat kooni, mõndagi teist.
Juubilari ilmumine lawale wõeti wastu kaua soojade sõnadega juubilari dir. N e y, soowides, et
mittearuandwatelt ettewõtetelt 32b tuhat krooni,
pandud maksuna äriettewõtetelt wõetawa

ülejäänud aruandwatelt ettewõtetelt 460 tuhat
krooni ja uutelt maksustamisaladelt (metsama.

2.5 miljonit krooni. Eriti suur oli wähemlae terjalide eksport, maiuSainete tööstused. j. t.)
Näidend wist küll liig prantsuslikkude tüü
kumine füüsiliste isikute maksu alal, mis tingi 25 tuhat krooni, kokku 1,1 miljonit krooni,
pidega, meile pisut wõõrapärase olustikuga an
tud peamiselt sellest, et 1. oktoobrist 1933 jäeti
dis juubilarile küll awaraid mängimise wõima
üldse on neist allikaist
see maks ära. Muude wähemlaekumiste põh.
lusi ja Paul Pinna lõi siin oma pikale õnnestu
plseks tuleb lugeda seda, et nende maksude wõt tänawuse eelarweaaSta kestel loota tulusid kokku
mine oli esmakordne, kusjuures puudusid lähe.
mad andmed nende suuruse määramiseks.
Kõik 15 kuu jooksul erimaksudena laekunud

1.570.000 krooni,

Samadest erimaksudest laekus tulusid ka pa,

oma nõudmised summade wajaduse kohta eel
olewal talwel.

Raha kaswas lapsele suulakke.
Haruldane juhtum Glwas.
Ellwa terwishoiuarstil tuli ette juhtum,
mis paistab otse mõimatuna.
Nimelt leidis arst kohalike algkooli õpi
laste terwisliku seistlkorra kontrollimisel 2.
kl 9 -aastase õpilase J. suulakke kasmanud
raha. Raha oli timginud pooleldi lihasse,
wigastades osaliselt ka limanahka, nii et
raha kõvwaldamisele järgnes werejooks.
Poiss ei teadnud ise raha suus olemi-

sest midagi. Ka söömisel ei annud see en
nast tunda. Alguses paistis asi mõista
tuslik. Hiljem aga selgus, et umbes kaks
kuud tagasi poiss oli suhu wõtnud sendilise
raha. Suust kadunud raha ära ja laps ol
nud arwamisel. et selle alla on neelanud.

Tallinnal uus arhitekt.

Tallinna linnawalitsuse uus
abisekretar.

Kuidas jäi aga raha suulakke ja sinna
kaswada Mõis. on esialgu selguseta.

Linna ehitusosakonnas wabanenud ar
hitekt Lohk: asemele kinnitas linnawalibsus
Tallinna linnawalitsuse abisekretäriks
uueks arhitektiks (esialgu aj:rt. kohustetäit (esialgu kohustetäitjaks) molikogu tööde
jaks) avh. Leon Johann s o n i. kes töö alal kinnitati linnawalitsuse poolt wannu
tanud warem mitu aastat uute raudteede tatud adwokvat Ilmar Kallaste, 29 a.
ehitu sametis ja projekteeris kõik Tartu- wana.
Petseri ja Rapla-Wirtsu raudteejaamade
J. Kallaste on lõpetanud Tartu ülikooli
hooned.
1928. a. komadel ja töötanud hiljem Tallin
Ta on õppinud Peterburis tehnika üli nas Mann. adwo kaadina.
koolis ja hiljem Karlsruhe tehn. ülikoolis,
lõpet. selle 1924. a.

Südamlikud olid terwitused kolleegidelt,
kelle uimel terwitas pr. E. Willmer, anne
Pinna ande kummardaja oleks tahtnud teda näha tati lilli, pakke. Ja suudlusi, suudlusi, suudlusi.
juubelietendusel mõnes teises osas, mis oleks too Lüdig audis üle juubilarile näitleja ühingu tee
kuldsel seda rõhutades alusel
nud ta «pinnalikult" lähemale ja oleks wõimal nelemärgi
ja mainides, et Pinna saab selle märgi esimesena.

guie. _ Tundub siiski, et Pinna tolle külmahinge
lise tüübis kehastas kuidagi inimlikumana, läheda
semana, lõid läbi «pinnalikud" humoristlikud noo

„Ei, ei. kohe oleme päral." wastas jmvt rahul:kult.

„Meie Pole weel kohanud oma sõpru," tähendas
Chauwelin weidi aja pärast, «kuigi teie mandusite, et
leiame nad wa-rsti kraamist."
..Kannatust, kõrgeausus," wvstvs juut, «nad pole
meist palju ees. ..Rataste jäljed on selgesti nähta
wad. Warsti oleme selle neetud äraandja, selle hä
bemata Amaleki poja kannul."
„Kas olete kindäl. et sõidame õiget teed?"
„Sama kindel kiri selles, et teie kõrgeaususe tas
kus kõlisewad kümme kuldraha."
„Kuid pidage meeles, et saate need rahad alles
siis. km olen sunmild oma inglasest sõbra kätt."
„Aga mis see on?" küsis juut järsku ehmu
nult.
Läbi Markuse kirulldus nüüd selgesti hobuste kap
jade Plaginat mudasel teel.
«Need on sõdurid," lisas ta kartlikult.
«Pidage, tahan kuulata," käskis Cha-itwelin.
Ka Marguerite oli kuulnrvd lähenawat kapjade
plaginat. Mul ta mõtles, et Desgas tuleb oma
meestega, kuid hetke pärast selgus, et ratsanikud lähe
nesid wastirpidisest smmast, arwatvwasti Miqueloni
poolt. Tasa hiilis Marglrerite kaarikule ligemale,
seisatades põõsaste marjus, otse Chauwelin: kohal.
Marguerite wärises terwest kehast. Ta kartis, et
ratsanikud toowad teate pika inglase wangistamisest.
Kõikidel teedel liikusid walwemeeskonnad ja Percy
oli alles sõitnud wälja. Kas tal õnnestus waenlaste
eest pageda?

Juba peatusid ratsanikud kaariku kohal.
«Wabadus, Wendlus. Ühetaolisus!" hüüdis sõ
di:r. Chauwelin ponrises midagi wastusoks ja küsis
siis nänmlikult:
..Mis nudist?"
Marguerite nägi ratsamke tuinredaid kogusid, frnu

Oige mahlakalt humoristliku kõne pidas Pinnale

rändtrupi näitlejate poolt Mizzi Mõller. Sest
mis toonud teda kohale: kuuldus, et Pinnal ole
wat «Äri on äri" puhul Sindi tekstiilivabrikult
korraga kolm ülikonda seda peab ometi oma
silmaga nägema... Terwitasid weel paljud,
draamastuudio, Paul Sepa stuudio, ka kohalik
saksa teater jne. Küll wist need tugewad käerapu

did. Estoonlaste hea mäng päästis paljugi sel tused annawad juubilarile weel laua tunda.
lest wanalaadsest teosest. Paul Pinna «ähwar
Terwitustelegramme oli kuhjunud lõpmata
dus" näidata, et ta on wormis, täitus täiel hulgal siseminister Einbundilt, kindral Jo n
määral. Mitmel puhul puhkes näidendi kestwusel s o uilt, riigisekretär Terraselt, linnapea
saalis owatsioon juubilari meisterlikule mängule. kindral Soots i l t, Tartu, Pärnu, Narma, Wõ
Peale Pinna esines selles näidendis weel kolm ru linnapeadelt, Läti saadikult, Leedu esindajalt,
teenelist näitlejat juubilari noorusaegade kol Soome, Poola, Läti rahwusteatrilt, «Wanemui
leegi Betty Ku u s k ma n n, Netty Pinna ja selt", «Ugalalt", kirjanikkude ja ajakirjanikkude
August Michelson. Nettyl oli eriti tähtis ja liitudelt, mitmelt kirjanikult, Ants Laipmannilt,
raske osa Lechat noore tütrena, millega ta tuli Nil Merjanskilt kes jõuaks siin kõiki loetleda.
suurepäraselt toime. Mängu traagilistel kohtadel Publikult juubilarile maruline owatsioon ja or
oli märgata publikus meeleliigutusi.

kestrilt tush.

WSrus müüdi talusid.
Neli talu uute omanikkude katte.
Neljapäewal toimus Mõrus fohhipris
tawi poolt järjekordne taludemüük. See
kord tuli müügile 11 Wõrumaal aisuwat
talu. Müüd: waid 4, kuna ülejäänud oma
nikud korraldasid oma mõlad enne oksjonit.
Wastse-Koiolas Peeter Pla d o päran
dustombule kuulnw ..Kerjeweri" talu alg
hinnaks oli 2999 krooni. Sellele talule oli
pakkujaid kõige rohkem 8. Talu ostis
Mõru walla mees Johannes Naaris
maa 3992 kr. eest. Räpinas Wassili Si
pelga s e l e kuuluwa ehituskrundi ostis
Mõru adw. A. Kää r i k 569 kr. eest. Ma
na-Nursts asuwa „Qompka" talu, mis kuu-

lus Jaan Kikkasele. ostis Mõru kaup
mees Jaan Trewer 2425 kr. eest. Talu
alghinnaks oli 2352 kr. Wiimasena tuli
müügile Wiitinas Peeter Lai n e.l.e
luw «Mäe-MaHtja" talu. Ostis Mõru
wallas elutsew Kusta Kaukju '4SIÄ
eest. Talu müügi alghinnaks oli 4492 kr.
Järgmine taludemüük Mõrus toimub
19. oktoobril.
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«Estonia" juhatuse poolt terwitas dir. Olak.

andes juubilarile pärja ja ümbriku, sest ka kunst
nik ei ela mitte ainult ilusatest sõnadest.

nud lawakujude seeriale lisaks uue meisterliku
karakterkuju, mis jääb meelde, kuid wist mõnigi

mis kõik läheb töökorralduse erifondi. Selle
summa arwel on kuni 1. septembrini s. a. juba
tulud 2,5 miljonit krooni on antud wälja tõõ riigikassale tagasi makstud 277 tuhat ja töö
puuduse waStu wõitlemiseks.
korralduse erifondi kantud 341 tuhat krooni.
mängu kestwuselgi spontaanseid meeleolu
Peale selle on omal ajal kantud töökorral, Seega on eelarwe kawa kohaselt töökorralduse danud
duse erifondi awalikkude iööde teostamiseks 1. erifondi käsutuses krediiti peale 1. septembrit puhanguid. Kuid wististi Pinna siin teadlikult
alla oma mängustiili tõsisemat palet.
aprilliks s. a. 277 tuhat krooni, millise summa s. a. 950 tuhat krooni. Selle krediidi üksik, kriipsutas
Kahtlemata
andis juubilar siin südametu tõusik
töökorralduse erifond peab 34.Z35. a. eelarwe asjalise kasutamise üle tehakse otsus ligemal
demokraat-wampiirina Jsidore Le
aasta jooksul tagasi maksma.
ajal, kui kõik omawalitsused on annud sisse ärimehena,
chat'na uut lisandust oma senisele lawaloomin
rasi 1. aprilli s. a., kusjuures pärast 1. sep-

kukest, seda teeks weel kaua, kaua.

lis nende hääli. Samal ajal kostis Ccrlais': poolt
sammude kaja: Desgas oma meestega oli teel.
Enne kui sõdurid jõudsid midagi wastata, Chau
welin ütles neile, et tema on wabariikliku salaluure
ülem ja nähtawasti esitas ka mingisuguseid doku
mente, nagu Marguerite järeldas ta seletustele järg
newast waikusest.

«Kas nägite inglast?" küsis Chauwelin. kui ta
Uku küsimus oli lahendatud.
„Ei, kodanik, meie ei näinud pikka wälismaalast.
sest meie ei tule külast, waid rannikult."
~Käs märkasite seal midagi kahtlast?"
Umbes poole miili kaugusel Miguelonist silma
sime ranna ääres wäikest poollagunenud hurtsikut.
Sääraseid leidub kaugemal rannal teisigi, kalurid
hoiaftvad neis oma wõrke ja aere. Onn näis esimesel
pilgul olewat tühi ja meie tahtsime juba rahulikult
edasi kihutada, kui märkasin järsku korstnast tõnswat
suitsu. Tulin hobuse seljast maha ja hiilisin lähe
male. Sel minutil polnud onnis kedagi, ainult uur.
gas koldel põles tuli ja keset põrandat seifid kaks
tooli. Pidasin seltsimeestega nõu ja otsustasin jääda
walwele, kuna teised mehed sõitsid weidi maad
eemale."

«Kas nägite kedagi?"
«Poo! tundi hiljem kuulsin jntukõminat ja
wars-t: ilmusid kalju tagant nähtawale kaks meest,
üks noor. teine wana. Mehed kõnelesid sosinal, ja
ma ei saanud nende sõnadest aru."
Üks oli noor. teine wana. Marguerite': süda lak
kas tuksumast. Kas noorem oli Armand? tema
wend? ja wanom krahw de Tournay? Olid need
põgenikud, kes ootasid oma päästja saabumist?
..Mõlemad mehed astusid onni." jätkas sõdur,
„ja ma hiilisin weel lähemale. Onn on nii wilet
sasti ehitatud, et seinapalkide pragude wahelt wõib
waadata sisse. Mehed seda nähtauxlsti ej teadnud,
sest nüüd hakkasid nad waljemini kõnelema."

tstoma ~ Spoct.
Sügishooaja Pinewaim jalgpalliwõistluS.
Liiduklassi esiwõistluste wiimase mänguna
toimub pühapäewal kell 12 päewal Estonia ja
Spordi kohtamine. Kuna sellest wõistlusest ole
neb meistritiitel, on oodata pinewat wõistlust;
mõlemad meeskonnad püüawad wälja panna
oma wöimete maksimumi. Mõlemal meeskon
nal on tabelis wõrdselt punkte, kuid Estonial
on wärawatesuhe sedawõrd parem, et tuleb
meistriks ka wiigilise tulemuse puhul.
Mängu juhib wahekohtunikuna Lood l a.
Kuiwõrd suurt huwi tuntakse pühapäewase
wõistluse wastu, seda tõendab spordihuwiliste
hulgas toimitud kihlwedude hulk. Sealjuures
wana harjumuse järgi omistatakse Spordile
suuremaid wõidushansse.

G. Martin sõitis Soome.
Eesti nimekam pikamaajooksja E. Martin
sõitis Soome, et wõtto osa pühapäewal Helsin
giö toimuwast ..wäikesest maratnnst" tra
ditsioonilisest 25-kilomeetri jooksust, mis igal

sügisel peetakse Kaiwopuistol. Wõistlusest wõ.
tab osa ka maratoni euroopameister Toiwonen,
Torinos teisele kohale tulnud rootslane Enoch.'
sen ja kõik Soome paremad pikamaajooksjad

Aastpallihooaeg algab.
Käsipallihooaeg, nagu tawalisti, algab Tal.
ünnas ka tänawu NMKü karikawõistluStega,
mille esimesed mängud toimuwad pühapäewal.

7. oktoobril kall 7 õhtul tööliswõimlas (Pärnu
mnt. kino ..Kungla" hoowis). Esimesel käsi
palliõhtul kohtawad: naiste wörkpallis Kalew

Puhkekodu, meeste wörkpallis Kalew—Kopli
NMKII, meeste korwpallis ESS—NMKü 2 ia
Witjas—Lutheri NMKÜ.
Torino-õhtu
laupäewal „EstoniaS" on spordipropaganda
teenistuses.

«Torino - õhtu", mis lcmpäewal kell 3
õhtul algab „Estonia" kontsertsaalis Tallinna

spordipressi klub: korraldusel, kujuneb meie tub
lide Torino.sportlaste austamise kõrtval ka suu.

rejooneliseks kehakultuuri propagandaõhtuks. eriti

just kõnede ja Torino-sportlaste endi esinemiste
poolest.

Sissepääs Torino.õhtule on wõimaldatud
minimaalse tasu eest 15 senti. Lisaks sel

lele riietnhoiutasu 10 senti.

Nõukogude Wene parlament. Seitsmes nõu.
kogude kongress on kutsutud MoskwaSse kokkv

15. jaanuariks Valimised algawad 1. nowemb.
ril ja kestawad 11), jaanuarini. Valijaid or
36 miljonit. Delegaatide arw wõib tõuõta !
tuhandele.

"Kaja" nr. 236. 6. oktoobril 1934.

Lhk. K.

Võrumaalt.

£õfikeawete kucsused

Tartumaa teateid.

asundustes.
Kas monument (või mäleStuStahwel. Wa jused artoatakse romantilist laadi. Neuman
Asunduskomisjon korraldab masinatarwitajate
langenud sõdurite mälestamiseks oli 24 a. toana ja pärit Nõost.
ühingute liidu eriteadlase J. Pillilse kaastegewu
/väikelohäpidaja Jaan Mürki karja baduSsõjas
wallatoolikogu poolt mõni aeg ta
Elwa laat. Reedesel Elwa laadal oli roh,
lauta. SSalk tappis lehma, kuid ei süüdanud moodustati
gasi Wastse-Kuustes sellekohane komisjon. Mii kesti müügil põrsaid ja lehmi. Põrsad maksid sel lähemal ajal üheksas suuremas uudismaa
hoonet.
masele wallatoolikogu koosolekule esines tähend. B—s kr., (vanemad põrsad kuni 12 kr. Lehma asunduses Harju-, Wiru-, lärwa-, Põrnu- ja
Wenelased ostsid 20 prots. Neljapäewal lõppes
Tartumaal lõhkeainete tarwitamise kursused. Kur
HMsMyene ptk

mis läks kolmlwaewal üle AKrumaa, tekitas
ka vchju. Rit lõi pikne Wana-AntÄa wallas, Pao.

tõuloomade toastuwõtt N.-Menesse Wõrumaal.
üldiselt wõeti pa-kutawatest loomadest wastu 20
protstntt.

Masin murdis jala. Wana°Antsla

wallas jäi rehepeksumasina alla Johan PormekS
ter. Masin murdis mehel jala pealtpoolt põime.

Rahwarikaz laat Saunas. 4. okt. peeti Sän

nas sügislaata, mis ilusa ilma tõttu kujunes kau

uis rahtoarohkeks. Laadale oli toodud eriti voh

kesti lambaid, millede järele ka nõudmine kaunis

suur oli. Hinnad kõikusid 3—12 krooni wahel.
Kariloomi oli laadale toodud (vähe ja nendest

makseti 40—80 krooni. Eriti odatoad olid põrsad,
sest nõudmine nende järele on wäike. Nelsa-wiie
nädala toonustest põrsastest pakuti 2—2,50 krooni.
Ka oli müügile toodud õunapuid, mis maksid 1,25
—1,60 krooni tükk.

Räpina wabat. tuletõrjel UUS juhatus. Rä
pina toabat. tuletõrje ühingu erakorralisel pea

koosolekul (valiti ühingu uueks esimeheks Paul

Kiudosk, abiks Oskar Laar, (varahoidjaks Paul
Loderaud ja juhatuse liigeteks Samuel Keerd.
Frits Kaaroto, Jakob Kaaroto, Paul Kikask,
Ed. Roosa, Jakob Härsing ja Karl Kärsin.
Räpina (vabat. tuletõrje ühing on 12 aastat
toana ja selle aja jooksul on ta tulekahju kor
dadel Räpina kui ka ümbruskonna waldades

kuStutamistöödest osa wõtnud 33 juhul ja veale

weel 4 korda riigimetsa põlemise kustuta
misest. ühingul on olemas wajalised kustuta
miscrbinõud toallaStoara umbes 2500 kr. ja
kinnistoara maja 7000 kr. (väärtuses. Liik
meid on ühingu? praegu 124, kuhu juurde ar
toata toeel naisosakonna 46 liiget.

Kartulipõllult letti jalgratas. Kahktva toal
laS, Kirmsi külas leidis Albert Urgarti karjane
kartulipõllult uuepoolse meesterahtoa jalgratta.

Karjase leiust teataS Urgart Kahktoa-Wõõpsu

komisjon järelepärimisega, missugust mälestuS
märki soetada, sest komisjoni artoamised olewat
lahku läinud: ühed tahatoad monumenti, teised

dest nõuti 50—80 kr. Lambad maksid 7—15 kr.

Hobuseid oli toähe ja neist nõuti 70—200 kr.
Laat jäi hõredapoolseks.

süste otstarb on uudismaa asunikkudele õpetada
lõhkeainete kasutamist kõndude juurimtsel ja kiivi
de lõhkumisel. Osawõtjatele antakse kursuste ju

Maade ümberhindamine RannuS. Miimase
poojt oskustunnistused, sootvi
nelja kuu jooksul toimus RannuS talumaade hataja-minõõri
ümberhindamine. Hinnati 257 talu maad 6720 korral ka tõendused maaparanduse töödeks toajaartoed.
ha ulatuses. Hindamine (võeti ette puhtakasu Itku lõhkeainete hulga kohta. Kursustest (võitvad
Pühajärwe wald saab rahwbmaja. Püha rublade ühtlustamiseks (vanade ja asundusta osa (võtta ka mitteasunikud.
järtve wallatoolikogu (viimasel istangul tõsteti lude (vahel.
Esimeste kursuste ajad on määratud lindlaks
küsimus üles, las ei tuleks kohalikult rahtoa
Neil.paetoil-alustati ka Eltoas kinnistoarade
raamatukogu seltsilt maa ära (võtta, mis walla ümberhindamisega. Hindamine keStab paar järgmiselt: Saku Uksnurmes 8 okt., Lepplaa
nes 9. okt., Urisaare-Surtsis 11 okt.. Tuulepoolt mõne aja eest tasuta anti, kuna selts pole kuud.
12. okt., Lemmatsis 18. okt., Piirisinna rahtvamaja ehitanud.
Wäljas walmisid arbuusid ja melonid. Tä Tuulikul
Wallatoolikogu otsustas seltsile ülesandeks natvune ilmaStik (võimaldas toabaS looduses ar Kareweres 19. okt., Silmsis 20. okt. ja Liig
teTja rahtoamaja (vundament hiljemalt 29. buuside ja melonite toalmimise. ühel Pangodi nurmes (Sonda-Satsu) 22. okt.
märtsiks 1938. a. projekti kohaselt (valmis teha. ja ühel Eltoa kärneril on (valminud kokku mi
tukümmend melonit ja arbuusi (väljas peenral,
Wastasel korral (võetakse krunt seltsilt ära.
,Mštonxa" teater*
Loomaarsti küsimus Rasinal. Rosina (valla andes aednikele head raha. Ka körtoitsad on
Laupttewal „Doonau neiu".
(volikogu (viimasel istangul oli kaalumisel loo tänatvu hästi kaswgnud.
maarsti küsimus, kus selgus, et lahkunud dr.
Laapäewal
6. korda Eysleri suuroperett
Zeateid StaciumaciU.
vet. Elmar Kitoisaare asemele ei ole wallatoa
«Doonau neiu", mis oma lõbusa sisu, oma toii.
kitsusel korda läinud (veel kedagi saada, kuna
Kernu ei taha toene keelest loobuda. Mii. sirikka muusika ja toredate dekoratsioonide ning
kuulutuse peale ühtegi pakkumist pole tulnud.
on sobitoaim meelelahutus lau
Omal algatusel on wallawalitsus läbirääkimisi masel Kernu wallatoolikogu koosolekul tehti tea kostüümidega
õhtul. Kaastegetoad: teen. näitleja Aug.
pidanud Tartuga. kuL on selgunud, et (võima talvaks haridus-, ja sotsiaalministeeriumi kor. päetoa
Michelson, näitlejad Miltoy Laid,
luS oleks saada aSsist. Mülleri, kus talle 70 kr. raidus, et Kernu ja Ruila algkoolides ei saa Reinike,
A. Serman, M. Luha, E. Niglas, A.
(võõrkeelena õpetada toene keelt.
tasu makstakse.
Wallatoolikogu otsustas oma eelmise otsuse Lüdig, J. Tõnson, A. ESperk, F. Hallap, H.
Wallatoolikogu otsuõtaS nõutud summat
maksta kaoS Meeksi (valla ja Tartu maawalit juure toene keele õpetamise asjus kindlaks Paris, H. Laur, A. Jõgi, A. Rinne, Th. Krull,
G. Roosaar, M. Karro j. t. Tantsurühm, so.
suse toetusrahadega. . ühtlasi otsustati samme jääda.
astuda, et loimaarst kiires korras kohale asuks.
Kriis Kernu toattatoalitsuseS. Miimafel Ker. list: K. Maldutis.
Sulane poos enese. Kawildas, Mossi talu nu wallatoolikogu koosolekul esineS toallatoanem
Pühapäewal Päetoal toitmast korda
sulane Karl Neuman leiti poonult sama talu K. Blumann erakorralise teadaandega, et Rossman-Sepa algupärane eesti suuroperett
temale
tekitatoat
raskusi
praeguse
sekretäriga
heinamaalt kasutamata majast. Sulane läks
«Tütarlaps kodumaata". Alanda
turbaid tooma ja jäi kadunuks. Samal päewal walla asjade ajamine, mispärast lahkub walla tudhinnad.
teda otsima minnes, märgati tühja hoone jun wanemä kohalt. Samuti palusid . endid ameti,
Pühapäetoa õhtul 2. korda Octavc Mirbeau
res hobust ning majas leiti laip. Surma Põh- test (vabastada rewisjoni komisjoni liige A. näidend „Äri on äri", mille pääsmed ree.
Miki w e r ja wallawanema abi G. Jer s desele esietendusele olid toäljamüüdud juba teisi
(vallamajja.
Wolikogu jättis küsimuse seniks otsustamata,
kuni on esitatud mõlema (variatsiooni kohta eel

mann.

raiooni konstaablile, keS omakorda informeeris

päewal.

Nora Liina tantsude õhtk.
Kesknädalal,
10. oktoobril «Estonia" teatris
Waras käis lukustatud toas. Viljandis Rüütli
Wrlgete-smiSte kokkupõrge KeeniS. 14. okt. tantsijanna Nora Liina esinemine. Kaastege
leidmiseni hoiule.
mil. 80l utsin? Mart Tamm tsatas kriminaalpo korraldatakse kahepoolne taktiline õppus Kui toad: Hugo Schütz (toitul) sa Olaf
litseile, et temal on lukustatud korterist lukusta gatsi. Keeni ja Sangaste kompaniidele ja To
Läänemaa teateo.
Noots (klawer). Teatribüroo.
mata kapist kuuetaskust ära toarastatud 10 kr. ra
gula' Korijärtoe üDsikrühmale Keeni raioonis.
Pealikute wahetuS kaitseliidus. Kaitseliidu ha. Waras on kämud toas peidupaigast leitud Walge poole moodustab - Kuigatsi kompanii ja
Aleksis Kiwi malcStuSõhtu»
Lääne maletoa juurde määrati uueks toanem wõtme abil.
sinise poole mooduStatoad ScmgaSte-Keeni komp.
Kesknädalal,
10. oktoobril soome tähtsaima
Kuritegewus septembrikuul. Septembrikuu jook
instruktoriks L, üksikust jalatoäe pataljonist kap
ja Togula üksikrühm. Poolte tegetous algab klassiku Aleksis Kitoi lOO.aastasel sünnipäetoal
sul
on
Wiljandi
kriminaalpolitseis
registreeritud
ten Narits. Senine toanem-instruktor kapten
pool 10 ning lõpeb kell 2 p. l.
korraldab «Estonia" teater kontsertsaalis pi
järgmiselt (sulgudes omastatud kuri
Tari? määrati teenistusse kaitsetoäkke. Kpt. kuritegusid
Müüritööline jäi mulla alla. 5.
duliku mälestuSõhtu, mille katoas kõne Aleksis
tegude
arw):
tapmist
2(2),
raskalt
haawamist
1(1),
Narits (võttis uuel teenistuskohal asjaajamtse
skp.
jäi
TõrwaS,
Tartu
tän.
nr.
2
hoowil
keldri,
(mag. W. Alto), 1. waatus «Nõmme
neil paetoil üle. Kapten Tariku asemele mää süütamist 2(2), mtirdwargust 1(1), rivsumist 1(1). (vundamendi kraatoiö mulla alla müürstõõline Kitoist
rati uueks Haapsalu maletokonna pealikuks ltn. liht- ja taskuwargusi 56(30), suguwilja häwitamist toenelane, kellele mattus peale umbeS 2 m. mul kingseppadest" (näitejuht Paul Pinna), katkeid
2(2), dokumentide (võltsimist 1(1), omawoli 3(3),
Uluots.
da. Õnnetu Päästsid mulla alt teised töölised «Seitsmest wennast" za rida huwitawaid muu
Wõru kriminaalpolitseid, kust kohale sõitis
ametnik ja (viis leitud ratta kuni omaniku

SBilianditnaaft.

Hiiumaal alatakse (võitlust tiisikusega. Seni
Puudus 'Hiiumaal organiseeritud selgitustöö tii

petmist 9(3), ametnikkude kuritegusid 2(2), muid
kuritegusid 3(6), õnnetusi 3(3), kokku 95(59) kuri
tegu, milliste lahju kogusumma. 6625,66 kr., awas
tatute oma 5661,79 - kr. Wahi> alla wõett 14 ist
kut, kellest kohtu korraldusse' an-ti 10. Läbiotsimisi
toimetati 17, millistest tagajärgi andsid 8. Taga
otsitawaid leiti 3-

-sLkuse kohta täiesti, kuigi - saa.

-rel - tiisikus on letoinud toõrdlemisi laialdaselt.
Nüüt»,M toastatoate ringkondade poolt asutud
tegema' eeltöid selle puuduse kõrtoaldamiseks.

Aardlasse tiisikuse toastu (võitlemise nõuande
punkti atoamise eeltöödega on juba jõutud nii

kaugele, et see samm on Läänemaa terwishoiu

nõukogus juba kiidetud heaks. Otsuse kinnita,
mist on oodata lähemal ajal ka terwishoiu
toalitsuses. Kes nõuandepunkti tööd hakkab juh
tima. ei ole toeel selgunud.

Kolmat korda õitechtes. Haruldaselt kaua

Teateid Walgamaalt.

Rukki wastmvõtt Wiljandimaal. Kesknädalal
algas rukki toastuwõtt Loodi raudteejaamas, Sür
gaweres neljapäewal. Tänawune rukis öeldakse
õlctoat ilus, jämedateralme ja puhas. Keskmiseks

ja uil pänsiS mceS ainult kergete muljutuStega.
. SaetoeSki rüüstamine. Soontaga saetoeskis,
mis on riigi omandus ja mis seisab tegewuseta,

sikalisi palasid. Pääsetähed 75—30 senti.

Estonia kontsertbüroo.

õtttöimspandud toäraus.' Ära on toiidud tead
mata kunaS, aurukatla (väärtuslikumad osad,

J\,aaiia saate£awa.

Tallinna sadam

Teisipäewal, 9. oktoobril.

millede toäärtus 200 krooni.

9. oktoobril.

Tallinn-RKS. 7.00 Wõimlemistund (Ernst Id
Sisse klaaritud: Soome aurikud la). 7.30—8.30 Hommikkontsert heliplaatidelt.
hollandi kaaluks on 122—123, kuid esineb- ka ..Ariadne" segakauba ja reisijatega Stettiinist Tallinn-Lasnamäe. 17.30 Heliplaate ja reklaami.
127—126-list. Loodis kuuldawasti seni vn rukis ja ..Ebba Munck" segakauba ja reisijatega Hel
17.45 Wälismaisi päetoauudiseid. 18.00 Heli

wastu wõetud kõigilt põllupidajatelt, kuna Sürga
weres mõnelt on jäetud wastu (võtmata. sest ru
kis sisaldas üle lubatud määra Poolikuid teri.

singist. Saksa aurik «Mosel" segakaubaga Ham

kestnud soojad sügisilmad on looduses tinginud

da. Samuti on kibutoitsadel leitud teistkordseid

des katteks õlgi, oksi ja isegi mulda.

..Brandenburg" segakaubaga ja reisijatega Stet

plaate. 18.15 Kodumaist päetoauudiseid. 18.30

burgist üle Pärnu ja «Brandenburg" tselluloo Lastetuni). 19.00 Pool tundi eesti muusikat.
siga Wiiburgist ja Kotkast. Norra aurikud 19.30 Woldemar Pikka Majanduspoliitiline ring
pariS üllatuslikke nähteid. Nii on Haapsalus
Kui wilja on wäga palju. Mitmed Wiljandi «Beran" tühjalt Roby'st ja «Nesttun" tühjalt toaade. 20.000 ülekanne Tartust. 20.06 Repor
paljudes aedades (viljapuud, samuti roosid juba
nädalate eest hakanud teist korda õitsema. Neil ja Peetrimõisa asunikud ei ole oma (vilja jaoks Wasast.
Eesti Wabadussõja muuseumist. 21.00
Wälja klaaritud: Norra aurik «Nest taashi
paetoil leidis keegi kohalik elanik, et tema aias leidnud küllalt ruumi ja on selle asetanud lageda
Esperantokeelne
nädala kroonika. 21.10 Hutoi
taewa
alla
kuhja,
nagu
kartulimugulad,
tarwita
tun"
tselluloosiga
ManUotooc'i.
Saksa
aurik
kannatoad roosid õiepungi juba kolmandat kor.
matk sümfoonilisse muusikasse" (Kontsert nr. õ
Waras käis lukustamata toas. Tusti asun tiini üle Abo. Soome aurik «Ariadne" sega heliplaatidelt). Fr. Schubert (1797—1828. a.).
Tartu, 579,2 mtr. 7.00—8.30 ülekanne Tal
Varastati jalgratas. Uus jalgratas .toa duseS elutseto Hermann Puu teatas kriminaal kauba ja reisijatega Helsingi. Soome mootor
rastati Kirbla walla, Wõhma külas kohalikult politseile, et tema lukustamata elutoast on ära «Jlo" tühjalt Helsingi. Läti mootor ..Elsa linnast. 17.30 Heliplaate ja reklaami. 17.46
elanikult Mihkel Maasikult. Margad toitsid toarastatud hõbeuur 10 kr. toäärtuses ja päts Croy" tühjalt Norrkopingi. Eesti aurik «Pak ülekanne Tallinnast. 20.00 Ilmateade ja aja
saia.
ri" laudadega ja plankudega üle Pärnu Hulli. näitaja-õiendus. 20.05 ülekanne Tallinnast
ratta lukustamata jäetud rehealt.
õisi.

A.-S. MWEDAGN °Sl2*
Ikuusepakke
jalanke
okaspuumetsa
Tallinn, A.-s.,, Eesti Dvigatel", S. Tartu m. 105,
Postkast 181, tel. 807-33.

Tallinn, Vabaduse puiestee 1. (Eesti Maakrediitseltsi majas).
Telefonid: 444-38, 444-36.
Sügise hooajaks
uutes mustrites suures valikus
koh ai e jõudnud;
ülikonna-, palitu-,
mantli- ja kleidi
riideid.
Viimaseid moeuudiseid kleidi
siididest, kleidi flanelli, parhi,
pesuriiet, ja I sorti kangatõime
soovitab riidekaubaladu
P. LUKSEP
Tartus, Kaubahoov 6—7, telef. 156.

Jkifa" pr. 236. 6. oktoobril 1534. Lhk. fc

Arvete seis 30. septembril 1934. a.
AKTIVA PASSIVA
Kassa ja arved teistes Äriosakapital Kr. 108.398.88
rahaasutustes . » • • . Kr. 376.973.63 Tagavarakapital.», 63.635.15 Kr. 167.034.03
Väärtpaberid »» 137.694.09 Hoiusummad „ 1.413.779.43
Laenud ....... „ 1.144.068.73 Riiklikud laenud .... „ 5.049.
Korrespondendid: .... „ 59.721.66 Korrespondendid: .... „ 63.650.51
Garantii deebitorid .. . „ 23.880.70 Väljaantud garantiid .. . „ 23.880.70
Mitmesugused deebitorid . „ 27.900. Mitmesugused kreeditorid . „ 27.900.
Vallaswara „ I. Tulud 80.786.22
Kulud 34. i 44.68 Muud passivad ... . . „ 32.065.70
Muud aktiwad ..... „ 9.761.10
Kr. 1.814.145.59 Kr. 1.814.145.59
Pank võtab raha hoiule, makstes kuni 5 u/o aastas, annab laene 6—70/ o, müüb riigikassa
pantkirju, milledega võib soodsalt tasuda asunikukoha võlgu, ja toimetab kõiki muid
pangatalitusi sise- ja välismaal.
V JUHATUS.

JitnuU tõesti väärtustitkud riided riietavad inimese täiustifoutt. UõmmaJStU
Tagame täiesti oma toodangus asjatundliku ja korraliku valmistamise parimaist ja puhtaist villadest® Ka kõige =====
nõudlikum ostja, kes tahab riietuda hästi ja elegantselt, kiidab heaks meie ülikonna- ja mantliriided®

—XarvaXafe^^nmnda^itnK

Väliskaupu ostes läheb meie raha välismaale, suureneb
järjest tööta tööliste arv ja jääb päevastpäeva vaese- iavvi4age ainugi kodumaa saadusil
maks mk ! Seeparast arge ostke välismaa kaupa vaid, g
Kuulutus. __ jQgK
2011—2014, 2079 ja Balti erasead. 8.246.1 pohlal ja ÄNU
Tõrwa jaoskonna rahukohtunik, tMnlkohtup. s«rd. 38

STJ NIVEA KREEN
*

=H^f\ HJT on ühtlasi päeva- ja öokreem
\ SA A\ Päeval kaitseb Nlvea nahka ilmastiku halvava
J*v >/» */ m^U *#**' asonc'a'> hiulest J° vihmast hävitatud

•if U loomulikku naharasva Ja muudab naha pehmeks

Laupäeval, 8. oktoobril"
koll tya 8 õhtul

1 Pa'nt^uVaks Öösel mõjub Nivea-kreem elu-

i\\\ i *tavalt nahkkoele Ja võimaldab teile noorusvärske
'Jf Jume. Nlvea kreem tungib nahasse ega jäta läiget.

6. korda

harilikkude hindadega
••Doonau neiu"
E. Eysleri Operett 3' vaat, 8 p.

PäSsetähed Kr. 2.60-30 senti.
Pühapäeval, 7. oktoobril
kell Va 3 p. 1.
Viimast korda (30. korda)

alandatud hindadega

Elmar Roasmani muusika
Pftfisetähed kr. 1.76—20 senti.
kell VaB õhtul
2. korda

Lngapeetnd lugejad! Palun saatke mulle üks hinnata NiveaKui soovite hinnata katsetada Nivea
kreemiga, palun kOrvalolev kupong P •
välja lögata ja minule kuulutuses ni- Nimi*
metatud aadressil ära saata. (Kirjad
saata lahtiselt 2 s. postmargiga.)

Aadress:

IRITOIT TlU|-mQtall on 2kord* kallim kullast ja teda pannakse täitesulepea sulAotstele. Ou metalli nimi, mis on välimuselt ja
vastupidavuselt võrdne IRIDIUMILE
Seepärast võib ühe >

harilikkude hindadega
••Äri on äri"
Octave Mlrbeau näidend 3 v
.nlegakirlntada mitu kuud, Ilma «t valmMatakse 28 vor
tint teda rikuks. .. . ~
mis. tarvitatavaimaid
meil on:

..IR1D1NOID" MwM
fjfätW 777 EP Iridinoid, kõvad,
Ähomll. M&W 888 EF Bona' keskmisedW/jStgp 444 F Prima, pehmed,

Draamastuudio teatri
ringreis.

• MMB/T 777
F Iridinoid,
pehmed,
Svjjr
606 EF Abel,
harilikud,
555 Pan. rondo,
778, 779 täitepeadele.

Jilc SiiapKlis"
PANGE TÄHELE !

komöödia 4-as pildis.

Iga! sulel õu peal märk „1RIDIN0ID".

Näilejnht Karl Otto.
Dekoraator B. Rosenvald.

Tõrvas, laup. 6. okt
Tsirgulinnßß, pQhap. 7. okt*
Otepää], teislp. 9. okt.
Tartus, kolmap. 10. okt.
Põltsamaal, neljap. 11. okt
Jõgeval, reedel 12. okt.
Mustveel, laup. 13. okt.
Laius-Tähkveres, pQhsp 14. okt
Väike-Maarjas, esmasp.ls. okt.

Tapal, teisip. 16. okt:
Algas kell 8 õhtul.

Hugo Raudsepa komöödia

3 v. laulu ja saatemuusikaga.
Näitejuht Rud. Klein.
Dekoraator B. Rosenvald.

Tamsalus, laup. 6. oktEinmaonis, pühap. 7. oktJärva-Jaanls, esmaip. 8. oktPaides, teisip. 9. oktTüril, kolmap. 10. oktLuure Jaanis, neljap. li. oktViljandis, reedel 12. okt.
Karksi-Nuias, laup. 13. okt.
Abjas, pühap. 14. okt.
Mõisakülas, teisip. 16. okt.
K.-Nömmel, kolmap. 17. okt
Tallil neljap. 18. okt
Pärnus, reede!, 19. okt
Sindis, laup- 20. okt.
Vändras, pühap. 21. okt.
Raplas, esmasp. 22. okt.
Algus kell 8 õhtut.
I/S _nhHHil" trükk. lilli»»

1933. a. ja awatud atvalikul kohtuistungil 19. juulil 1934. a..

kui ka tema päranduse kohta. omi õigusi, tvaielust ja noudmin
rahukohtunikule üles andma kuue kuu kestel, arwates selle kuu.

lutuse ilmumise päewast „Riigi Teatajas". hoiatusega, et kou
õigel ajal ülesandmata jäetud nõudmised, õigused ja waielused
kustunuteks ja testament seadusejõusse astunuks tunnustatakse.

27. septembril 1934. a. nr. 29 ,
Rahukohtunik: (allkiri)
Sekretär: (allkiri)
Sügiseseks istutamiseks saadaval suures valikus oma

puukoolides arendatud puhtsordilisi ja meie oludele vas
tavaid :

Õunapuid parimateks tunnustatud sortides alates
Kr. 1.50—2. tükk. Pirni-, kirsi- ja ploomipuid
sortides alates Kr. 2.50—3.— tükk.
Alusta sõstra põõsaid suureviljalistes, kindlates
sortides alates Kr. 15. 20.— 100 tk.
Punase sõstra põõsaid suureviljalistes, kindlates
sortides alates Kr. 15. 20.— 100 tk.
Valge sõstra põõsäid suureviljalistes, kindlates
sortides alates Kr. 25. 40.— 100 tkVabarna põõsaid „Preussena Kr. 15. 100 tk.
„ „ teised head sordid „ 10.— , »
Karusmarjapõõsaid, suureviljalised Kr. 40.— 60.—
100 tk. Ilupnid ja-põõsaid, roose, püsililli, lillesibulaid
j. m. eriti ilusates sortides
puukoolides Luunjas, Tartu kaudu ja Jõgeval.
Puukoolide osakondades: Tallinnas, S. Tartu mnt 37,
Tartus, Riia tiin. 115—17, Võrus, Tartu 9.
Tellimisi võetakse vastu: Tallinnas, Valli 6. Tel. 426-36
| ja kõigis £. S. Ü. osakondades.
Tdftefepanu F Ostame otse talupidajatelt k. a.
lõikusest kohe maksetava raha eest punase ristiku ja
j timuti seemet.
Kehra (end. Keila) üheaastases põllutöökoolis
algab õppetöö 24. oktoobril.
Uute õpilaste vastuvõtmine kuni õppetöö alguseni.
I Kooli võetakse mõlemast soost isikuid. Õpetus tegelik ja
teoreetiline, ilma maksuta.Korter, küte ja valgustus internaadis

[tasuta. Toitlustuskulud ühisköõgis B—lo kr. kuus mida võib
taguda ka toiduainetes. Puudustkannatajate! toetusesnamise

võimalus Kool asub nüüd Kehra riigi mõisas. Kehra jaama juures.
Sooviavaldusi võtab vastu ja lähemaid teateid annab kooli
juhataja. Aadress: Kehra põllutöökool, Kehra ag. Tel. Kehra 20.

Saada kõigis kirjutusmaterjali kauplustes.
Vabriku esindaja* A. PERTELOV, Tallinn.
'«»"=«•"« T.

Silmaarst Dr. Kropmnn
V. Roosikrantsi 5-a.
Kl. 10—12 ja 4—6.
Tel. 459-15.

Draamastuudio teatri
ringreis
flßoosad prillid"

koduse kirjaliku testamendi wastu. mis on tehtud 7 nowemdril

Eesti Seemneuilja ühisuse

Pfiflsetähed kr. 1.60—20 s.

(Antonla)
Ungari kirjan. M. Lengyelf

vembril 1933. a. Tartu ülikooli haawaklnmkus surnud Kasper
Hansu p. Pinsel'i wiimane elukoht Holdre wallas, Walgamacd)

V i FYF l?'ml,,o'u^J«ok»( A/S. Ephogl laboratooriumit, Tallinnal
i '// \lmUmlUtL. Wh. E*nd«. WERNER MEHKS, Tallinn, V.n. 19, T.l. 455-38

JUUS Miilil"
Arnold Sepa operett 3 vaat.,

Pinsel'i palwe peale kutsub sellega üleS kõtfusihub, lellel lm pa.
rijatel, wõlauskujatel jne. nõudmisi, õigusi ja waielust on 43. no

Oksjoni kuulutus.
6»da jaoskonna Politseikomissar Tallinnas teatab, et
lõ. oktoobrit 19.4.a. kell U müüakse teistkordsel avalikul
enampakkumisel Vana Posti tfin. I, puhtakasu ja eri maksu

maa. Pakkumine algab kr.5000.

Nõudja.

Rukkeid, otri ja
kaeru

õpperaamatud. Osavõtjaile maalt prii korter.

Müüdavaid asju võib näha oksjoni päeval Tallinnas,
V. Posti t rn. 1.

Hariliku kursuse algus esmasp. 29. okt
kell ü õhtu!.

Pakkumine algab pakutavast summast.

Tallinnas, 1. oktoobril 1934 a. Nr o.B> 8, 02902.
6 jsk Politseikomissar Tallinnas
- - ' (allkiri)

13. oktoobril s. a. müüakse Teatajas" awaldamise parinast arwates, rahukogule, ülesanda
tema enese ehk., woliniku aadress-Tartus, ehk isik, kes kohwst
oksjoni teel Polli vallas, Rubja temale saadetawad kirjad ja kutsed Tartus wastu wõtab. was,
järve ääres asuv „Altsia, ta u, tasel korral toimetab kohus tsiwiil-kohtupidamise sead. § 311.

Rv., muu osa mets ja karja

sõiduloa saamiseks on kooli juures. Tasuta
Uue kiirkursuse algus esmasp 29. okt

Viljandis Rahukogu ruumes
lest põldu 100, heinamaad 40

Järeleaitainine eksamitele minekuks. Eksamid

võla katteks Ka r 161 as e r'i p:lralt ostv vallasvara mis koosneb
poeletist, riiulist ja trümoopeeglist ja mis hinnatud 170.— krooni.

Ostetakse -igas raudteejaa
mas 7- ja 8- jalaseid
Kohtukutse. ...
kuusepakke
Tartu.Wõru rahukogu kutsub Artur Zeiger'it, teile elu
ja kasvavaid okaspuu koht teadmata, 26. weebruaril 1936. a. -kell 11 e.l. kohtuis.
tungile Tartu linna, Weski tän. 32 tuba 16, kui kostjat Emmeline
metsi. Teateid saab Tal Zeiger'!
nõude asjas tema wastu abielulahutamife Pärast.
linn, P. Süda tän. 5-2.
ühes sellega teatab rahukogu, et tsiwiil-kohtupidamise sead.
§ 809* põhjal tuleb temal nelja kuu jooksul, kuulutuse „Riigi

krunt ühes tükis 16 Rv., sel

Täieline ettevalmistus 1 ja 11 liigi sõiduloa
saamiseks. Teooria, praktika, sõiduõpetus.

kohaselt.

Nõudekirjale on juure lisatud wastaw ärakiri.
Tartus, 2. oktoobril 1934. a. nr. 1494 j.
... Rahukogu esimees: (allkiri.)
Abisekretär: (allkiri)

Soovitakse osta. töökorras 9
lokoihdbiili °SIS

• 8 kuni 12 h. j. , võtabKaja" ..Teataja"
r. ~ s j i >2 ..Tallinna Posti" tel.
ostab kõrgema päevahin
Pakknmised täiel andmetega: ,imtsl vaalü
nagaKarlova veski, Tar firma, vanadus, küttep'nna
tus, Tähe uu'. 102, telef. suurus, töötamise atmosf ühes dra Vold, Kibena
hinnaga s.l.t „Jõud 20'30".
16 K Aug Oja.

kell homm.

Väljalõikamiseks*
NMKÜ Autokooli juhatajale Lai 1, Tallinnas*
Olen huvitatud Teie poolt korraldatavatest

autokursustest, palun muile tasuta saata
lähemad kavad ja tingimused.
Nimi

Elukoht

VOISTLUSüLESKUTSB.
Pärnu linnavalitsus korraldab vSistiass
rannahotelli eelprojekti ummistamiseks.
Võlßtus on rahvuslik.
Võistlustööd tuleb sisse anda Pärnu linnavalitsusele
hiljemalt 10. detsembriks 1934. a.

Lähemate andmete saamiseks palutakse pöörda Pärnu
linna ehitusosakonna poole.

Pärnu linnavalitsus.

SAMffi vötab .Kaia" »• Teataja" ja „iallinna
JJ Posti'- tellimisi vastn Axei Dieafeldt.
nr. 236. 6. oktoobril 1804.

Lhk. 8.

