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Nr. 210.
Wälisminister jõuab täna
Helsingist Tallinna tagasi.
Täna õhtul jõuab wälisminister Dr.
Hr. Akel Soomest Tallinna tagasi. Hel
smgi sõitis hra Akel teisipäewal, et seal ära
anda oma lahkumise teadaannet Eesti Soo
me saadiku koha pealt. Lahkumise teada
anne anti Soome presidendile ära kuulda
wasti eila.
Kes uueks Soome saadikuks saab. ei ole
weel teaöa. Wiimasel ajal on zutuo liiku
ma hakanud Dr. O. Kallas'e nimetami
sest Helsingi tagasi.
Nagu kuuleme, on Dr. O. Kallas erilise
kutse peale eila Tallinna jõudnud.
Endine riigiwanem J. Kukk
astub Eesti tarwitajate kesk
ühisuse teenistusse?
Nagu keskühisusele lähedatelt tegelastelt
kuuleme, olla kawätsus endist riigiwane
mat J. Kukk'e E. T. keskühisuse üheks di
rektoriks kutsuda. Teatawasti otsustas
keskühisuse peakoosolek senise kolme direkto
ri asemele neli direktorit ametisse seada.
Praegu pole weel kindlaks määratud, kas
hra Kukk oma hoolde tööstuse wõi kauban
duse ala juhtimise wõtab.
Lõpulikult otsustatakse J. Kukk'e tee
/ustusse kutsumise küsimus keskühisuse nõu
kogu lähemal koosolekul.

Tellimise hind.
Postiga» Jse ära wiieSr'
1. kuu peale 75 mrk. 1. luu peale 68 mrk.
2. „ m 225 , 3. „ m 204 0
Q. , , 450 „ lj Õ. » „ 408 »

Waljamaale 1 kuu peale 200 marka.
Aadresstmuutmine 20 marka.
Tellimist wötawad wastu talituS. abitaljtufeb
oma tellimiste waStuwõtjad ja kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaas Prantsus

maal ja mitmes muus wäliSriigis wõtab iga
kohalik postkontor «Kaja" tellimist waötu.

KunlutuSte hindr
Üks mllllmeeter ühel wseruk lehe eesotsas? mrk

teksti keskel s kuulutuse killjel 3 mrk.

Kuulutust wStawad waStu kodumaal talitus, adttalk.
rused sa agentuurid. Soomes Sanomanlehtiea
moltustotmiSto. Äelstati; Saksamaal ia Austrias
.Ala- Vereialzte Au,. Gesellseh. Berltn. Krausenstr.UA

Latis Cd. .Vedholz, Stuhuu eela. Rtaa.

Laupäewal, 11. augustil 1923.
Pildid kujutawad Eesti loodust (Narwa
kosk, Pühajärw j. m.), waimuelu,
smmtuskohti, riigi- ja seltskonna tegelasi, ma
jandusvlufid, kaubandust, riigiwalitsust, sö
jawäge, ajalugu j. m. s.
Kawatsetaw raamat kannab pealkirja
„Eesti". Trükitakse Saksamaal parema
sordilisele kriidipaberile wasetrüki piltidega.
Kaante ja korrektuuri poognate järgi otsusta
des tõotab wähemalt trükitehniliselt anda
ühe ilusama raamatu, mis kunagi Eesti kee
les ilmunud. Uus teos oleks tootlikuks ja
kauniks käsiraamatuks niihästi siseriigis kui
ka wäljamaalastele, kes soowiwad Eesti üle

V. aastakäik.
Cklwik Eooüöge.
P.-Ameerika Ühisriikidc uus president.
a. Massachusetti osariigi saadikuna senatisse
waliti- 1916.—1918. a. oli ta tähendatud
riigi abikuberneriks ja 1918.—1920- a.
kuberneriks. Wiimasel kohal sai ta Amee
rikas populaarseks 1913. a. suwel, kus ta
Bostonis politseistreigi maha surus. See
kord oli ta töölistega wastollu sattunud.
Mitte niitvaga sellepärast, et ta mässawate
hulkade wastu oleks kuulipildujaid tarwita

teateid leida.

Hind tuleks wastawalt raamatu suurusele
ja tehnilisele kaunidusele umbes 750—800
marka eksemplaar.

Territoeiaal-wäeosade asuta
mine Wenemaal.
Mõskma, 10. aug. (ETA).
Wene täidesaatwa nõukogu poolt anti
uus dekreet punawäe suurendamise kohta
wälja. Peale olewate korralikkude wäe
osade organiseeritakse wäeosad territoriaal
alusel ning pannakse maksma üldine sun
duslik sõjaline ettewalmistamine alates 16
aasta wanadusest. Territoriaal wäeosad
jagunewad alalistesse ja ajutistesst osa
desse. Esimesed on korralikud sõjawäe
osad, kuna teise n?ed kuuluwad, kes kor
ralikkudesse wäeosadesse kutsumise wanadu
sest üle on. Viimaseid wõib igal ajal oma

Hardmgl"äkilise surma järele sai põhk
seaduse järele automaatselt tema järeltuli
jaks senine abipresident Calwin Soo
lid ge, nii nagu omal ajal abipresident
Roosevelt tapetud Max Kinley asemel pre
sidendi kohale asus. Coolidge on järjcckor
ras kolmasteistkümnes president P-Ameeri
ka Ühisriikides. Ta on sündinud 1872. a.
Vermontis Plymouthi külas. Õppis ad
Kohtla Põlewkiwikaetvandu
wokaadtfs, oli 1900- linnaadwokaadiks
Northamptonis, wäikeses Massachusetti liu
ses kestab streik edasi.
waeosadesse mobiliseerida.
«Petr. Prawdä" kirjutab 5- aug. : Pet nakeses, kus ta oma - poliitilises tegewuses
Täna hakatakse streikijatele lõpuarweid
rogradi
sõjawäe ringkonna päewcckäsu põh jmck-järgM tõusis ja wiimaks 1912.—1915.
wälja maksma.
jal
peawad
kõik kodanikud, kes sündinud
Eila kestis streik Kohtla riiklises põ
lewkiwi kaewanouses endiselt edasi. Et aga 1898-—l9Ol. a. ilmuma. arstlisele järel
kaewanduse juhatus streikijate nõudmiste waatusele nende ülesmärkimiseks territo niSti dokumendid läbiwaadanud ja need wa
riaal-wäeosadesse. /' '
täitmist kuidagi wõimaliku ei leidnud ole
bariigi presidendile ettepanekuga saatnud
wat, sus algab täna streikijatele lõpuarwe
ETA. „ Edasi" kirjutab 6. aug. Terri kõikidele armu anda ja kõiki wangist wa
te wäljamaksmine ja uute tööliste palka toriaal wäeosad peawad nüüd, kus punawägi bastada- Presidendi kantselei palub selle
mine. üldiselt on arwata, et suurem osa kõiki sõjawäe teenistusse kuuluwaid
töölisi täna tööle hakkab. Kääriw element ke ei suuda läbi lasta, noorsoole sõjalist kohta kõrgema kohtu otsust, mille järele asi
tööliste seas, s. o. streigi õhutajad, kelledeks õppust andma. Territoriaal wäeosadesse kuu lõpulikult otsustatakse. Amnestia saamiseks
peaasjalikult kommunistid olid, lastakse luwad kodanikud mõni aasta, ja õppimine ettepandud isikute hulgas on muu seas
aga lahti. Loota on, et tulewal nädalal kestab 4—6 kuud. Territoriaal-wäeosad Walpas ja Uksila.
swhtuminister Akesson on „S. S." esi
töö jälle endiselt edasi läheb.
, luuakse ringkondades, raioonides, linnades,
tajale
seletanud, et ettepanek mingisuguses
' lvaldades jne. kohapealsetest kodanikkudest,
ühenduses
hiljutiste kommunistide arretee
Pitka partei häälekandja
kes sealsamas sõjawäe õppusest läbi wöiwad
rimistega pole- Wälitsus alustas seda
Muna.
seisma jäänud.
sammu enne seda kui ta kommunistlise era
Pitka leht „Eesti", mis alguses kolm
Wene keisri suguwõsa troo
konna likwideerimise asjus seisukoha wõttis.
korda, wiimasel ajal aga ainult üks kord
„Hufwudstadsbladet" teatab 9. augus
nipärimise küsimust lahenda
nädalas ilmus, on nüüd seisma jäänud.
til täiendawalt selle kawatsuse kohta: Enne
mas.
Hiljutise Riia kaubamesse
ettepaneku tegemist oli küsimus walitsusel
ETA. „Polska Zbrojna" teatab 4. au harutusel, kusjuures riiginõukogu amnes»
kohta
gus-til Pariisis elawate Wene monarhistide
millest juba ajakirjanduses teateid on il rrngfownaft, et lähemas tulewikus endise tiakawa üksmeelselt wastu wottis. Otsust
munud, andis eila kaub.-tööstusministee Wene keisri suguwõsa perekondline nõukogu põhjendatakse walitsuse soowiga, mässu ja
riumi tööstuse osakonna juhataja, ins. Lukk, endise Wene keisri ema, Maria FeodorownQ selle tagajärgi lõpulikult likwideerida- Et
ajalehtede esitajatele lühemaid seletusi. Kok eesistumisel Londonis kokku astub. Pere suurem osa mässust osawõtjatest, öeldakse
kuwõttes wõib Riia messet kordaläinuks kondlik nõukogu astub kokku suurwürstide põhjenduses, juba armuandmiste läbi wa
pidada, kuigi seal Läti oma kaubandus Tümitri Pcüvlowitshi ja Andrei Wladiimw baks on lastud, siis oleks soowitaw tingi
tööstus, wabrikud ja kaubamajad wäljamaa witshi algatusel, kes on keiserliku sugulvõsa musliselt ka neid isikuid wabaks anda. keda
ehitiste warju jäid wastupidise nähtusena wanamate perekondade esitajad. Monarhist ei süüdistata tapmises wõi sellest osawõtnn
Eesti kaubandus-tööstus näitusele.
listes ringkondades ustakse, et nõukogu lõ ses ja kes wangistusaja kestusel end hästi
Eesti poolt esinesid klaweriwabri? pulikult keiserliku suguwõsa liikmete wane üles on pidanud ning keda enne kinnipida
„Astron" Tartust, Sinoi kalewiwabrik ja muse ja sellega ka troonipärimise õiguse kü mist karistatud pole. Ettepandud 28 isikust
Kreenholmi wabrik. Nende produktsiooni simuse lahendab. Kõik keiserliku suguwõsa
on enamus umbes 6 aastat kinni istunud.
esitised waldanud elawat tähelepanu.
täieealised liikmed olla sõna andnud, tunnis Mässust osawõtjate arw, kes weel karistust
tada perekondliku nõukogu otsust.
Suurem Piltidega ilustatud
kannawad, on praegu umbes 460.
kirjatöö Eesti iile neljas
KruPPi edasikaebtus tähele
Wene pagulased Wenemaale
keeles.
panemata jäetud.
tagasi.
Päewapildi-tööstuse omanikkude, WennaS
Berliin, 10. aug. (ETA.)
ETA. „Rul", 7- aug. awaldas kirja
te Parikaste kirjastusel ilmub lähemal
Wenemaalt,
milles muu seas tähendatakse:
Pariisi
kassytsioonikohus
lükkas
tagasi
ajal smrrem piltidega ilustatud raamat Ees
ti üle Eesti, Prantsuse, Inglise ja Saksa kee Kruppi ja teiste tehasdirektorite kaebwse. Lootused Wenemaa restaureerimise kohta
les. Nimetatud uudisteos tõotab tulla awa
on mõttetud. Emigrantide tegewus on wäl
Amnestia küsimus Soomes.
nnn ja pildiriKam kõigist nendest,
jaspool neid huwisid, mis Wenemaal on
,nis seni Eesti kohta ilmunud. Suures kaus
ETA. „Suomen SocialdemokraaM" tähelpanu keflkohaks. Wenemaal ollakse
tas sisaldaks uudisteos 96 leheküljel 360 pilti kuuleb 8- augustil, et Soome kohtuminis. kindel, et warem wõi hiljem pagulased pea
kõigilt Eesti elualvaldilste aladelt. Peale teerium kawatseb amnestiat laiendada nen wad tagasi pöörama kodumaale, aeg selleks
piltide tuleks teksti üle 72 lehekülje. Pea
on ligi. Piiri tagant Wene elu juhtida ja
rõhku on pandud Piltide kunstilise wäliendu de peale kes 1918. a. kodusõja Puhul puht- uut riigikorda monarhistlist wõi waba
se ja tehnilise ilu peale. Sisu on wastawate Poliitilistel põhjustel wangi mõisteti ja riiklist peale sundida on enam kui
alade särele kirjutanud tuntud eriteadlased, siiamaani kinni peetakse. Kohtuminister
Akeswn on nüüd 23 kinnipeetud kõmmu- naiiwne.
kirjanikud j. n. v.

nud, kui sellepärast, et ta streiki seesugusena,

s. o. sõjariistana tööliste käes, seadusewas
taseks pidas- Omas ettewaatlikkuses ei
ütelnud ta seda otse wälja, waid seletas, et
kellegil ei ole õigust streikida, kui see on
„kahjuks awalikule korrale".
Nagu wäljamaa ajakirjandusest näha.
Peetakse uut presidenti energiliseks, kuid
waikseks meheks ja erakonnasõbrad nimeta
wad teda lihtsalt „waikseks Caliks". Tema
silmapaistwamaks iseloomu jooneks on
suur lihtsus. Ta elawat weel praegugi
puumajas, kus ta 30 dollarit üüri maksab.
Oma lihtsuse ja otsekohesusega on teda wa
hel wõrreldud Abraham Lincolniga. Inglise
lehe „Exchange'ile" teatatakse New-Dorgist,
et Coolidge oma elukorteris Plymouthis
petrooleumi lambi walgusel
on presidendi wande wandunud. Tema isa,
kes notaarius, olewat wannet anda lasknud
perekonna piibli peal.
President Coolidge on seletanud, et ta
oma eelkäija poliitikat tahab jatkata-

Wene wiljamiiiik Saksa
maale.
„Brihwa Seme" teatab 7. augustil.: We
ne-cÄiksa lepingu põhjal peab Wene andma
Saksamaale 5 miljoni Punda wilja Manast
lõikusest ja 16 pimda unest lõikusest. Esime
sed saadetused on juba teel ja kõik wili peab
30. nowembriks ära saadetama. Poole saa
dud rahast tarwitab Wene Saksa tehastele
antud tellimiste peale.
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UJõii jääb iludusele
kui tarwitatakse
Tartu „VERONIKA" iludusseepi
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Nr. 310.
WMlis lijtwa palgalistega.

Kommunistid meil Eestis on end na da senini tehtud, et korjatakse kommunistid
hast wälja kiskunud, et eneste peale aga tä üksteise järel kinni, wõi lõpetatakse kogu
helpanu pöörata. ühe kommunisti inetu nende tegewus korraga."
On wana tõde, niihästi koduses, selts
ülesastumine riigikogus, kui riigiwanem
walitsuse deklaratsiooniga esines, oli üks kondlises kui ka riiklises elus, et õnnetuste
järjekorralistest häbematustest. Ta maksis ja hädaohtude ärahoidmine palju tähtsam
kommunistide kassale küll 12.000 marka, ja tõsisem ülesanne on, kui pärast nende pa
sest niipalju peetakse wäljaheidetud kom rändamine ja süüdlaste karistamine. Mis
munisti Palgast kinni. Seda suuremate pärast peaks antama wõimalus südameta
nõudmistega aga wõidakse nüüd kolmanda kihutajatele õnnetuks teha hulki perekondi,
internatsionaali kassa poole pöörda. Kom nende isasid meeletutele awantüüridele
munistid kogusid hiljuti karbikorjandusega meelitades? Kihutajad saawad selle eest
töölistemaja ehitamise ettekäändel hea oma palga ja ei nendel ega nende käskijatel
summa raha. Ei ole mingisugust kontrolli ei ole kahju ega haledust inimeste kanna
selle üle, mis korjatud rahaga peale haka tustest.
Ei ole wõitlus kuritegude wastu waim
talje. Selgub, et minewal aastal kogutud
raha Wene näljahädaliste heaks jäi isesot liste abinõudega iialgi uimetamisewäärilisi
side ja kommunistide kätte kihutustöö ots tagajärgi annüd, pealegi kui waimliste
tarbeks. Oli sellepärast arusaadaw, mis abinõude tarwitajaks walitsus on. Seesa
pärast need erakonnad nõudsid, et kogutud ma maksab ka organiseeritud kuritegewuse
raha mitte punase risti, waid Wene saat kohta. Etendab ju kommunistlises kihutus
konna kätte antaks. Nimetatud karbikor töös saagihimu ja werejanu suurt osa.
jandus oli peale selle ettewõetud meele Kommunism, nagu ta meil Eestis esineb,
awalduse mõttes, sest annetajatele pandi on ammu oma aateliselt aluselt ära nihku
awalikult Wene riigi märgi kujutusi rinda. nud ja kriminaalsele alusele asunud, selle
Korra järele walwajad waatasid selle peale pärast maksab tema wastu wõitlemisel see
kui poisikeste wägitükkide peale ja ei arwa sama põhimõte, mis teistegi kuritegude
nud tarwilikuks wahele segada, niisama na wastu wõitlemisel. Mida wähem takistusi,
gu nende ajalehte wabait räusatm walitsust mida nõrgem järelwalwe ja kergemad ka
sõimata ja laimata lastakse. Sellepärast ristused, seda jultunumaks lähewad kurja
on kommunistide peamure nüüd, kuidas tegijad ja seda suuremaks läheb nende arw
Meie praegune kommunistline. rühm ise
häbematustega ja näkkusülitamise katsetega
ennast silmapaistvamaks teha, sest wähe on kõige selgemaks tunnistuseks, et just peh
tööd, wähe kära, wähe palka. On ju meil mus ja järelandmine kommunistidele uusi
ammu see aeg kadunud, kus kommunist aate järelkäijaid toob. Seal on mitu noort
pärast ollakse. Kõik sünnib puhta raha eest; meest, kes koolist wälja heidetud ühes paari
ka omas kodus Wenes on kommunistid rii äpardunud kooliõpetajaga. Oleks hari
gipalga otsa pandud. On antud käsk talu dusministeerium õigel ajal koolidesse korra
poegi selle läbi erakonda meelitada, et neile sisse seadnud ja takistanud kooli kommunist
lise ja sotsialistlise kihutustöö tallermaaks
kergendatud tingimistel laenu antakse.
Soome kommunistid annaksid aga teha, oleks need nooredmehed praegu ra
palju, kui neid walitsus wähem tähelpa hulikult oma koolitööd teinud. See natuke
neks. Sest Soomes oli nüüd suurem kom-*
ja pahempoolsust oleks pikapeale
munistide tabamine, millega tahetakse era isegi wälja auranud. Oma ülespidamises
konna riigiwastast tegewust halwata. Sar on meie kommunistid haruldast kooli
nased suuremad wangistused on olnud mit p o is i l i k k u st üles näidanud. Seda näe
mes riigis, näit. Lõuna-Slaawias, Poolas me täpipealsusest, millega Moskwast antud
ja teistes riikides. Vangistamise põhjus juhtnööre katsutakse täita. Kommunistide
on igal pool üks ja seesama riigi ära internatsionaali wiimasel kongressi! andis
andmine ja katsed nõukogude werist wägi Sinowjew mitu. juhtnööri, ..kuidas olude
wglla walitsust sisseseada. Nagu dokumen järel kohanedes kommunistid wõiks wõidu
tibast selgub, on talitatud Moskwa käskude le pääseda. Soowitati igasugust walet,
pettust ja silmakirjateenistust, näit. katsuda
ja juhtnööride järele ja puhta raha eest.
"'-.-Soome sotsialistid on nagu meilgi sel luua ühist wäerinda sotsidega, et neid nii
arwmnisel, et surweabinõudega kommunis wiisi oma wankri ette rakendada, astuda
mi wastu ei saa wõidelda, waid et seda tu üles walenimede all, ja kui tarwis, hakata
w teha waimliste abinõudega. Selle pea isegi rahwuslise mõtte kaitsejaks. Meie
le tähendas Soome kohtuminister wäga kommunistid on hakanud neid juhtnööre
õieti, et sarnase salliwuse juures just palju teostama, kuid teewad seda labaselt. ~ühi;süütuid kannatab: „Kui kommunistide te ; se wäerinna" loomise asjus saadeti kiri sot
gewus ikka enam areneb ja ägedamaks> sidele ja asunikkudele ettepanekuga, et need
muutub ja ässituse tagajärjel pärast sadan- walitsuse esinemise puhul kommunistidega
ded kodanikud wangikodadesse sattuwad,. ühiselt üles astuks. Sarnane teguwiis tu
kui niisugune tegewus sünnitab rahutusi jai letab elawalt meele endist kosimise wiisi,
rõhutud meeleolu, siis on walitsuse kohus» kus ühel päewal kas wõi „seitse suitsu läbi
sellele lõpp teha. Küsimus seisab ainult' käidi" ja kus tarwilikuks ei peetud kosita
selles, kas tuleb talitada niimoodi, nagu se-- waga enne kahte sõnagi kõnelda. Kõmmu
Inka warandused.
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Sir John Retcliffe romaan.
küsis ta.

Kas oled sa braawode wõi maanode suguharust?—
Comeo on komantshide tütar, ütles tüdruk
uhkelt.

Komantshid on, nagu mäletan, meie waenlased.
Sa amiad mind küll oma suguwendadele wälja, et nad
mul peanaha wõiksid maha wõtta?
Comeo ei anna kedagi ära, kõige wähem wõõrast,
kes teda usaldab. Ent Comeod ennast ähwardab hädaoht.
Apashid tapaksid ta, kui nad ta kätte saaksid.
Nii oled siis ka sina põgenemisel? Sinu kart.
liku oleku järele wõib seda oletada.
Tuuleõis tahab wõimsate sõprade juure minnaTa on üksi liiga nõrk selleks, et Jaaguari ja Tulelille
päästa- Ta tahab kiwimaja juure minna.
Noormees mõtles natuke järele. Ehk ta küll indiaani
tüdruku kõnewiisist aru ei saanud, näis talle siiski ttidruku
seletus tema siinolekuga miskisuguses ühenduses seiswat.
Kas wõid sa mulle ütelda, küsis ta wiimaks,
keda sa Tulelilleks nimetad?
See on selle rikka ntehe tütar, kes elab selles
kiwimajas, mida kahwawnäolised del Cerco mõisaks nime
tawad.

Senjoora Dolores?
Mina ei tea, kuidas teie rahwas teda nimetab.
Tulelill on apashide kätte sattunud. Hall Karu on roh
kem kui ühe naise oma wigwammi (telki) wiinud- Tule
lill närtsib, kui ta sõbrad teda ei päästaLeitnant von Kleist (nagu lugeja juba aimab, ci
olnud see noor eurooplane keegi muu küi krahw Boulboni
adjutant, keda Ristikandja ja Diaz parwe juures olid

wõtawad päewalehe .KAJA* tellimisi wastu ja müü
vad üksikuid numbreid ..OiBONIR" raamatuHQUDIUS. Suur uul. 11 ia raudtee raamatukapp.

tustid sõimasid sotse ja asunikke, mis mõist
sid, sest et Moskwas seda nii tehtakse ja
sõitsid siis äkki neile kosja, sest et nii Mosk
wa juhtnöörid nõudsid. Muidugi aeti sar
nastele kosilastele koerad peale. Niisama
õnnetult lõpeb nende katse marurahwuslu
se õhutamisega enestele poolehoidu wõita.
Kommunist Rea astus hariduskomisjonis
muulaste õgijana wälja, kuid oma õnnetu
seks ei rehkendanud ta sugugi oluhega ega
isikutega, ta sattus oma ettepanekuga sar
nase läbilõikawa pilke ja hammustama
naeru alla, et noormees pidi waikima ja
poole tee pealt tagasi pöörama. Ei ärata
nud mingit tähelpanu enese peale ka nende
uus janditamine nime muutmisega. Üks osa
kommunistidest arwas tarwilikuks üles as
tuda „Eestimaa tööliste partei" nime all,
et sarnase mardiianditamisega töölistele li-

Mool.
Ülikooli sügissemestri tähtpäewad.
Semestri algus on 1. sept. ja lõpp 20.
detsembril.

Kõik ettelugemised ja muu õpetöö pea
wad hiljemalt 14. sept. alganud olema ja
wõiwad lõppeda mitte enne 3. dets.
11. septembril on immatrikulatsioon.
Kuni 25. sept. on rektori poolt maks
waks tunnistatud põhjusel weel immatri
kulatsioon lubatud.
Opemaksu ja praktiliste tööde maksude
õiendamine kui ka ettelugemistele kirjuta
mise wiimaseks tähtpäewaks on 3. okt.Operahast wabastamise ja abiraha saa
mise soowiawaldused tulewad 28. sept.
sisse anda.
Ülikooli sisseastumise soowiawaldusi
wõib kuni 1. sept. sisse anda.
Eksamid õigusteaduskonnas ja kaubandus

gemale pääseda. Unustati aga ära näida
ta, et uuel erakonnal midagi lahkumine
wat on kommunistidest. Uus nimi reosta
ti kohe algusel niisama ära nagu kõmmu
nistide omagi, nii et walimiste ajaks jälle
midagi uut tuleb wälja mõtelda. Täiesti
koolipoisilik oli ka skandaal riigiwanema
esinemise puhul.
Sarnasest koolipoisilikust ülesastumisest
tuleb teha tarwilikud järeldused. Heataht
likuse, järelandmise läbi õhutatakse ainult
poiste ülemeelikust ja ulakust. Tarwis
meeles pidada, et ainult selle läbi on wõi
malik massiliste wangistuste eeftf nagu se
da Soomes oli, ära hoida, kui järjekindla
waljusega kommunistid waos hoitakse. Tu
gew ja kindel käsi on kõige paremaks abi
nõuks üllatuste eest hoidmiseks.

10., 13. ja 19. sept.; Eestimaa õiguse aja
lugu ja Rooma õiguse süsteem 1., 3.,
4., 5., 6., 7., 8., 10., 11 ~ 12 ~ 13., 14. ja
15. sept.; tsiwiil-õigus 10. ja 17. sept.;
tsiwiil- ja kaubandusprotsess— 11. ja 18.
sept.; kaubandusõigus 12. ja 19. sept.;
finantsõigus 15., 19. ja 20. sept.; õiguse
filosoosia 20. sept. kriminaalõigus 17.
sept.; kriminaal protsess 5., 14. ja 20.
sept.; rahwuswaheline õigus 17. ja 18.
sept.; kaubandusmatemaatika 3., 6. ja
12. sept.; kaubanduse geograafia 3. ja
15. sept.; ökonoomiline poliitika 4. ja
18. sept.; raamatupidamine —5. sept.
(kirjalik) ja 11. sept. (suusõnaline); kirja6.-sept. (kirjalik) ja 11. sept.
(suusõnaline); eramajandusteadus 12.
sept.; kaubatundmine 3., 13. ja 17. sept.;
Inglise keel 7. sept.; Eesti keel 3.
sept.; Prantsuse keel 4. sept.; Wene keel
5. sept.; Saksa keel 5. sept.; Ladina
keel (täis kursus) 0. sept.; ajalugu kau
bandusteadlastele. —t—

osakonnas.

Soowiawaldusi eksamite sooritamiseks
wõetakse õigusteaduskonnas kuni 27. aug
ja kaubandusosakonnas kuni 23. aug. was»
tu. Eksamid on: poliitiline ökonoomia
1. ja 3. sept.; statistika 12. ja 13. sept.;
õiguse üldõpetus 1., 4. ja 7. sept.; Roo
ma õiguse ajalugu 3., 8. ja 14. sept.;
riigi õigus ja administratiiw-õigus 6.,

kohtanud) sattus seda teadet kuuldes suurde ärewusse.
Ristikandja ja Diaz olid teatawastt otsustanud apashi
dele jälgi mööda järele minna, et senjoora saatuse üle
selgusele jõuda, enne kui nad teate mõisasse saadawadKui ohwitser paar tundi oli puhanud, läksid nad kõik kol
mekesi enne koitu teele ja jõudsid indiaanlaste laagri ligi
dusse. Siin aga pidas Ristikandja otstarbekohaseks noort
eurooplast, kes niisuguse asjaga harjunud ei olnud, re
dusse wiia ja uurimist ainult kahekesi Diaziga toimetada.
Leitnant paigutati ühte kaetud kaljulõhesse, mis asus
wäikses orus. Siin peidus olles täitis ta täpselt kõiki
Ristikandja juhatusi, kuni noore indiaani neiu ilmuwus ta
redust wälja meelitas.
Teated, mis ta praegu kuulis, ei lasknud teda seda
sammu mitte kahetseda.
Et Wõimalikult täielikumaid teateid saada, jatkas ta
oma eksamineerimist.

Kui sa senjoora sõbranna oled, küsis ta,
kust see tuleb, et.sa meie waenlaste laagris wiibisid? Kas
olid sa wang ja põgenesid?
Kas on kahwatunäoliste juures kombeks, et õde
wenna maha jätab, kui wenda surm ähwardab?
Mina ei saa sinust aru
— Komantfl)ide Suur Jaaguar on pealik, kuigi tema
snwede (aastate) arw weel wäike on. Suur waim tahtis,
et ta waenlaste kätte pidi langema- Kas peab Comeo
kaugel olema, kui tema wenda Piinawaia külge Pannakse?
Pealik, keda sa Suureks Jaaguariks nimetad, on
siis sinu wend?
Tüdruk nikutas jaatawalt pead.
Ja tema on apashide waenlane?
Tüdruku filmist, mis muidu nii mahedad ja lapseli
kud olid, wälkus nüüd metsik wihkamine.
Must Madu ja Hall Karu lõid meie isa ja ema
maha. Meie oleme wiimsed toojalaste sugukonnast.

LUH - rtOMfiÜtHL
Soowitan kõige uuemat ja wa
nemat kirjandust lodu lugemiseks
Žaavet jtäutsu USTuSZ^
raamatukogu, Wabaduseplatstl

Wõid sa mulle ütelda, laps, kas peale senjoora
indiaanlased weel teisi wange oma laagrisse wiisid?
'— Kaks metsi. Need peawad piinawaia piinasid
tunda saama. Kuid nad on kui naised, keZ kisendawad ja
kaebawad, kuna komantsh õrna rahwa tegudest laulabSiis weel üks kahwatunäoline, kelle silmis walu elab, ja
üks mees, kelle käed ta jalgadeks on, tulid ühes apashidega.
Kuid need näiwad apashide sõbrad olewat ja hakkawad
ühes nendega mägedes jahti pidama ja wõitlema- Nad
tõid püsse ja püssirohtu, punaseid waipu ja särawaid pär.
lid naistele. .
Ohwitser pigistas süngelt oma hambad kokku.
Kelmid! ümises ta. Need on lord Drysdale
ja tema teener. Nad on endid niikaugele unustanud, et
nad oma tõu- ja usuwendade wastu indiaani rööwlitega
ühendusse astuwad.
Ent sa ei ole mulle siiski weel mitte ütelnud, kuidas
sa siia sattusid?
~~~ Noor pealik on käskija omaste elu üle. Comeo
täidab oma wenna käsku- Ta on apashide laagrist põge
nenud, et kiwimajasse teadet wiia.
Kitule, mu laps, ütles noormees, sõbralikult
tema kätt haarates, Jumal wõi Suur Waim, nagu sina
Kõigewägewamat nimetad, ei ole sind nähtawasti mitte
asjata siia saatnud- Näen, et wõin sind täiesti usaldada.
Seepärast ütlen sulle, et mina ja weel paar teist julget
meest on tulnud rööwitud neidu otsima, et teda apashide
käest päästa. Ristikandja iibes oma saatjaga on luura
misel wäljas ja sina pead neid siin ootama.
Tüdruk waatas temale teraselt ja teatawa kartusega
otsa.

Hclejtlm kõneleb Ristikandjast. Kas on see kuu
lus sõjamees, kes punastele meestele surma toob.

Laav.. 11. auaustil 1923.

Kaja

Vöewmmdised.
Waielused Saksa riigipäe
sval riigikantsleri kõne Pu
hul.
Berliin, 9. augustil (ETA).
Riigipäewa matslused eilcvse walitsuse seAetuse üle algasid sotsialisti Müllev-Franke
ni kõnega, kes tähendas et wiletsus Saksa
rahwamasside seas cm suurem kui kunagi
sõja ajal, ja kes nõudis. Saksamaa poost
pandagu ette kindel heakstegemiste summa,
stabiliseerrtvgu waluuiaolud ning paltrtagu
wastuwõtinist rahwastelittu, wi-imast aga
mitte Inglise walitsuse sunnil.
Ka keskerakonna esitaja Marx tähendas,
tst seisukord polnud kunagi tõsisem kui prae
gu; selle peale waatamata ei kaota keskera
kond loowst kokkuleppe peale, mis oleks
kogu Euroopa huwides.
Rahwaerakonna esitaja Stresemann tä
hendas et passiiwne wastupanek pole sport
lvaid on määratud lepingu jaluleseadmiseks.
Streseniann hoiatas meelehettliku tuju vest,
mida Prantsusmaa soowiks wälja kutsuda.
SSa Inglise riigimeestele olla waja ütelda:
Saksa enamlus on Inglise enamlus, kui
Saksamaa sureb, sureb Euroopa kaasa.
Berliin, 10. augustil (ETA)
Saksa wälisminister v. Rosenberg sele
tas riigipäeval, passiiwse wastupaneku ära
jäämise aluseks Peab olema Saksa pinna
puutumatus, wäljasaadetute tagasiandmine
ja heakstegemisküsimuse lahendamine, mille
kindlusetus ähwcrrdab häwitada Saksa ma
janduslikku ja sotsiaalset korda.
Briti wastuse kawa Prant
susmaale walmis.
London, 9. augusttl. (ETA).
Britt kabineti wõttis täna wastu Prant
susmaale ja Belgiale saadetvwa wastuse üld
jopned. Wastus saadetakse lähemal ajal ära.
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SiigiMtoUi 1924. a- legewuslawüiusl eN.
Riigikontrolli 1924. a. eelarwe seletuskirja andmetel.
Riigikontrolli tegewust wndub eellule
wal aastal weel raske normaalsest korralda
da, enne tuleb eelmiste aastate töö pärandus
likwideerida-

Suuremaks tööks on riigikontrollil kõi
gi riigiasutuste aruannete rewideerimine ja
riigi eelarwete täitmise üldaruannete kokku
seadmine. Sellel alal on riigikogule juba
käesolewa! aastal esitatud 1918./1919- aas
ta kulukrediittde tarwitamise aruanne, mil
lele riigikogu sügiseseks istungjärguks järg
neb 1918./19. a. tulude aruanne.
1920. aasta eelarwe täitmise aruande,
mis sisaldab ka sõjaministeeriumi kuluar
wed, kawatseb riigikontroll esitada riigiko
gule samuti käesolewa aasta sügisel, kuna
1921- a. aruanne esitatakse 1924- a. alguks.
1924. a. tuleksid läbiwaatamisele ja revi
deerimisele 1922. ja 1923. a. aruanded
ning tähendatud aastate eelarwete täitmise
aruannete kokkuseadmine, missuguse tööga
riigikontroll 1924. a- jooksul loodab lõpule
jõuda. Selle tõttu peaks 1925. a- järel
kontrollitöö juba normaalseks kujunema.
Kõigi nende töökawade teostamiseks ei
oleks kuidagi wõimalik riigikontrolli koos
seisu järelkontrolli alal 1924. a. kohta wä
hendada.

On arwata, et toitlusministeeriumi,
kaubandusministeeriumi end- kaubanduse
osakonna (Erkatt), kütteainete keskkomitee ja
riigiwaranduse osakonna operatsioonide aru
anded terwe nende tegewusaja kohta 1924.
a- lõpulikust kokku seatakse ning riigikont
rolli kätte rewideerimiseks tulewad, samutt
ka maakorralduse peawalitsuse operatsiooni
aruanded.

Kuiwõrd suure ulatusega on käsitatud
aruande materjaal, nättawad üldised arwud,
missuguste summade ulatuses nimetatud
riigiasutused omi operatsioone on toimeta

Riigi waranduste osakond 60.000.000 ml
Kütteainete keskkomitee 547 miljoni markaToitlusministeerium 6 miljardi marka.
Nende saja- ja tuhande-miljoniliste aruan
nete rewideerimiseks oleks waja riigikont
rolli koosseisu 1924. a. ajutisest suurenda
da 22 amewiku wõrra, milleks kulusid nõu
takse 3.688.600 marka.
Fakttlise kontrolli alal ei ole 1924. a.
ette näha tööde wähenemist- Sõjawäe kulud
jääwad arwatawastt endiseks.
teeriumi alal laieneb tegewus, kuna raha
asjanduse alal riigikontrollile uus ülesan
ne juure tuleb, nimest Eesti Panga rewidee
rimine. Selleks on riigikontrollil juba eri
teadlane walmis waadatud- Eriti suurene
wad revideerimistööd riigi põlewkiwi ja
turbatööstuse alal.
Üldisest suureneksid riigikontrolli kulud
1924. aastal wõrrelduna käesolewa aastaga
6.736.000 marga wõrra, s. o- kerkiksid
35.968.000 m- peast 42.704.000 margani,
missuguse summa suurenemisest langeb era
korralise kuluarwe Peale 3-688.000 m.
Wõrdlewast annawad riigikolstrolli eel
arwed wiimastel aastal järgmise pildi:
1921. a. kulusid:
korralisi 20.402-143 m.
erakorralisi 13.003.666 „
1922- aastal:
korralisi 24.455.517 m.
erakorralisi „
1923- a. nõutud
korralisi kulusid 36.968.000 m.
erakorralisi „
1924. a. peale nõutud:
korral, kulude katteks 39.016.000 m
erakorral. kulude katteks 3.683.000 „
Tulusid on riigikontrollil ette nähtud
4.146-000 m- riigikontrolli poolt tagasinõu

3.

Poola wälisesitustes suure
maid muutusi oodata.
ETA. „Warsowia" agentuur teatab, et
lähemal ajal on oodata suuri muudatusi Poo
la ivälisesitajate kohtadel Moskwas, Kiievis,
Harkowis, Tallinnas ja Helsingis.
Saksa markade wäljawcdu keelatud.
Berliin, 10. augustil (ETA)
Saksa walitsus keelas' ära Saksa markade
wäljaweo. Edaspidi on Saksa importöörid
sunnitud wälisivaluutat sisseweokaupade ta
sumiseks Saksa siseturul ostma.
Teated Weuemaalt.
Moskwa, 8. aug. (ETA)
Tänane „Prawda" kutsub Soome kom
munistide wangistamise puhul kogu ilma
töölisi Balti riikide wastu mitte külmaks
pealtwaatajaks jääma.
Lehtede teatel olid Baku õlitööstuse
sissetulekud juulikuul 2.360.000, wäljann
nekud 3.310.000 tserwontsit.
Raudtee finantseerimiseks lastakse liik
mele raudtee sertifikaadid 5 miljoni kuld
rubla wäärtuses, mida 1. weebruariks
1924. a. kulla päewakursi järele kawatsetak
se kustutada.

Wene kulla wõidulaenu realiseerimise
wäljawaated on halwad.
ETA. „Edasi" kirjutab 5. aug. Hersonis
laieneb malaaria. Wiimase kahe nädala jook
sul on registreeritud üle 1500 haiguse juhtu
mise. Arstimisabinõudest tmttakse suurt
puudust.

ETA. „ Edasi" kirjutab 5. aug. Riigi
pank on otsustanud tserwontsisid- mitte müüa,

et spekuleerimist tftrtvo titsidega seisuta pan
na. Töölistel ja teenijatel on siiski wõinta
lus oma palga eest tserwontsisid osta. Wab
riku komiteede nõudmisel antakse töölistele
tserwontsisid wälia. kuid ainult kollekttiw
selt.

Saksct Parlamendi liikmed "NiiaS.
Saksa saatkond Ribas teatab „Jaunakas
nud.
Sõiduabinõudena on kawatsus omanda Sinas" kuulmist mööda 7. augustil, et tule
Riigi kaubaagentuur ja endine kauban da sõiduautot, mis maksaks üle 700 tuhande wal kuul tulevad Riiga mttmed Saks'a Par
lomendi liikmed ia iääwad sinna mõneks väe
duse osakond 10 miljardi 600 tuhat marka. marga, Peale selle paar uut jalgratast.

London, 10. cmgus-ttl (ETA).
„Timos" kirjutab Britt wa-stusest Bel
gvale ja Prantsusmaale et see antakse Prant
suse ja Belgia walitsusele ära loodetawasti
esmaspäeval millal awaldatakse muud heaks
tegemisküsimusse puutuwad dokumendid.
Wastus oleks kokkuwõtlikuks dokumendiks Ruhri piirkonnas marga langemise taga
kirjawahetuse suhtes, mis algas Saksa mär järjel omandanud terawama kuju.
gukirjaga 7. juunist. Ta käsitab selle mõjul
täielikult ja üksikasjaliselt Briti seisukohta
Hardinai Põrm kodulinna
heakstegemiste ja Ruhri okkupatsiooni was
.toodud.
tu.
London, 9. augustil. (ETA.)
London, 10. aug- (ETA.)
Reuteri kuulmist mööda ei ole Briti toa
-cew-lorgi sõnumi järele jõudis presi
kitsus • walmis Saksamaale ilma ttngimis dent Hardingi keha tema kodulinna, Maria
teta Passiiwse wastupaneku lõpetamiseks- nõu ni (Ohio osar ), kus teda olid ootamas wii
andma, sest Suur-Britannia on ennast täies maseks auawalduseks suured rahwahulgad.
ti eraldanud Ruhri okkupeerimisest ega wõi Kirst paigutatt Hardingi isa maija, kus ta
kellegile, ka liitlastele, oma poolehoidu awal rahwale wälja pandi. Kirst wiiakse surnu
dada. Saksa-Jnglise läbirääkimisi ei kawat kambri pärastiseks paigutamiseks mausoleu
feta lähemal ajal mitte pidada, kuid eraldi
wastuse saatmine Saksamaale ei ole just wõi misse, mis praegu ehiwsel.
matu, ehk küll Briti mõõduandwad ring
Meemeli küsimus.
konnad oleksid eelistanud liitlaste ühise
wastuse saatmist.
London, 10. aug- (ETA.)
Pariisi sõnumi järele saatis saadikute
Streigiliikumine Saksamaal
konwerents Leedu walitsusele lepingu kawa
Berliin, 9. aug. (ETA.)
tingimistega, mil sünnib Meemeli piirkon
Berliini trükitöölised nõuawad 20 kuld na üleandmine Leedule. Konwerents palub
margalist nädalapalka, ähwardades nõudmi Leedu walitsust kuu aja jooksul teatada,
se täitmata jätmise korral streigiga, mil kas ta on nõus sellele konwentsioonile alla
oleks katastroofilised tagajärjed paberraha kirjutama.
trükkimise katkestamise korral.
Moratoorium Bulgaariale
Berliin, 10. augustil (ETA)
heakstegemiswõla
tasumi
Berliini trükitöölised alustasid palganõud
seks.
mtste täitmata jätmise pärast streiki. Ajaleh
tede ilmumine on takistatud. Arwotakse et
.'Berliin, 9. aug. (ETA-)
streik kaua ei kesta.
Sosiast teatatakse: Lepingu Põhjal Bul
Elektritöölised jõudsid eila tööandjatega
gaaria ja liitlastewahelise komisjoni wahel
kokkuleppele ja alustasid kohe tööd.
Bulgaaria heakstegemiste küsimuses antakse
Berliin, 9. aug. (ETA.)
Bulgaariale umbes 2/z heakstegemiswõla
Berliini elektritöölised esitasid täna ul
tasumiseks kolmekümneaastane moratoo
timatiiwse nõudmise palgakõrgenduste ja rium. Wiimane Wleb tasuda 60-ne voole
passiiwse wastupaneku asjus. Ka Siemensi aastase maksugatehastes algas neil põhjustel uuesti streik.
Riigipäewa saadeti tööliste delegatsioon'
„Vorwärts" Moskwa
nõudmiste esitamiscks.
walitsusest.
Berliini metalltööstust näib ähwarda
wat uus kriis. Teenijad ja töölised pea
7. aug. kirjutab Wene
wad streigi kohta läbirääkimisi.
sotsialrewolutsionääride protsessi aastaPäewa Puhul: Nõukogude walitsuse kohta
Berliin, 9. aug. (ETA.)
kinnitati korduwalt wiimasel ajal, ta ole
Danzigis algas wiletsate elutingimiste wat kõige kindlam wõim Euroopas. See
tagajärjel sadamatööliste streik. Kardetakse wõib olla. Kes oma wõimu nii tooreteks
elukalliduse rahutusi. Kaitsepolitsei on sõja. wägitegudeks tarwitab, kes wõimu aluseks
riistus. Tähtsamad läbikäigu uulitsad on Pantwanaide süsteemi seab, nagu läinud
sulutud.
aasta sots.-rew. protsessis, see wõib tuge
Gelsenkircheni sõnumi färele on streigid wate wapustuste wastu rohkem kaitstud

tawate maksude näol.

waks.

olla, kui näit. demokraatline wabariik.
Kuid moraalset lugupidamist ei wõi niisu
gune walitsemise wiis kunagi leida, waid
ainult wastupidist. Ja kui ka praegused
Kremli walitsejad selle üle muigawad:
maailma moraalse hukkamõistmise wastu
suudawad nad niisama wähe vüüda kui
Mussolinigj
Wenemaas pettunud.
„Dni" kirjutab 8. aug-: Prantsuse dele
gatsioonide liikmed, kes Wenemaale läksid
heade lootustega kaubanduslist läbikäimist
sõlmima, on pärast Wenemaaga tutwunemist
ja koju tagasi pööramist täiesti pettunud.
Kõik konstateeriwad ühemeelselt, et korra,
likkude kaubandusliste suhete sõlmimisest
praegusel ajal weel juttugi ei wõi olla.
Wõimata on kapitaali paigutada püsiwalt
tulutoowatesse ettevõtetesse, wõimata on
kontsessioonide normaalne kasutamine. On
wõimalikud ainult üksikud ärioperatsioonid
ja enam-wähem õnnestaw spekulatsioon.
ETA.
Elust Wenemaal.
„Dni's, 3. aug. kirjutab keegi tööline
Wenemaalt: Tööliste elu on raske. Palgad
ei wasta elukallidusele. Tööliste seisukord
on raskem kui kusagil mujal. Talupoja elu
on peaaegu weel raskem töölise omast, sest
kõik tähtsamad otsekohesed maksud peab ta
lupoeg kandma. Kõik on maksu alla pan
dud maja, maa, loomad, kodulinnud.
Talupoja maksud on kuni 10 korda suure
mad, kui enne rewolutsiooni. Lehed, mis
meie sunnitud oleme tellima, kirjutawad, et
talupoja ja töölise seisukord on parem kui
enne, et nende huwisid kaitstakseWene-Sakfa õhutee Me Läti.

Rnhwalugemise mälesttM
märkide wäljaondmise asjuzs
teatab riigi statistika keskbüroo sellekohaste
järelpärimiste peale, et mälestusmärgid
kättetoimetamiseks järgmistele rahwaluge
mistõõde juhatajatele kätte on saadetud:
Tallinna linnas W. Smetanin (lin
na statistika büroo juhataja), Tartu linnas
—K. Kirp (linna statistika büroo juhata
ja), Narwa linnas endised rahw«luge
mise instruktorid, Wiljandi linnas— R.
Schmidt (linnanõunik), Pärnu linnas
J. Peterson (linnanõunik), Rakwere lin»
nas A. Pääro (linnapea), Wõru.linnas
P. Reimann (linnawalitsuse sekretäär),
Walga linnas —A. Printsmann (arwe
osakonna juhataja), Kuresaare linnas
A. Haamer (linnawalitsuse sekretäär),
Haapsalu linnas.— Ä. Korris (adwokaat),
Wiru maak. H. Awikson (maakonna
walitsuse sekretäär), Järwa maak. —J.
Sõnajalg (maak.-wal. esimees), Harju
maak. —T. Laur (maak.-wal. sekretäär),
Lääne maak. A. Saar (maak.-wal. esi
mees), Saare maak.— F. Kanawal (maak.wal. sekretäär), Pärnu maak. M. Laat
man (maak. nõukogu liige), Wiljandi maak.
—H. Lauri (maak.-wal. esimees), Tartu
maak. —K. Tobro (maak.-wal. statistik),
Walga maak. J. Lõhmus (maak.-wal.
sekretäär), Wõru maak.— K. Simm (maak.wal. statistik), Petseri maak. —M. Kakk
(maak.-wal.sekretäär), sõjamäes K. Kop
pel (sõjamin. mobilisats. os. ülem), raudteel
—A. Sõnno (raudteewalitsuse liikumise
osak.), laewadel M. Männapso (mere
asjanduse peawalitsus).
Eesti esiwZistlused keege
spordis.
Akadeemilise spordiklubi korraldusel alga
sid 9. augustil s. a. Tartus Toome mäel
lawn-tennise esiwõistlused Eesti meistri ui
me peale.

Võistlustest wõtaivad osa ka mitmed Tal
„Jaunakas Sinas" 7. aug. kuulmist
mööda teatab Saksa saatkond Riias ametli linna paremad mängijad. —t—
kult: Lätis wiibib Saksa-Wene õhuiihenduse
Dr. Jaan Raamot SV-aastane.
seltskonna direktor. Tema nõutab Läti wa»
Eila pühitses ajutise walitsuse aegne
kitsuselt luba Weno-Saksa õhuliini lennukite
maandumiseks Dünaburgi läheduses. Mai toitlusminister ja pärastine Põllutööminist.
niwd õhuühendus Saksa ja Wene wahel kes ri abi Dr. Jaan Raamat Kloogal, kus ta
tah juba IM aastat; lennukid sõidawad 3 puhkusel wiibib, oma 50-aastast sünnipäe
korda nädalas. Maandumisluba andmise wa.
Puhul Läti territooriumil saaks Läti WeneSaksa õhutee osanikuks.
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Matjamaalt.
Kesk-Euroopa riikide liidu
asutamine wõimatu.
Poola wälisminiSter Seyda seletas 25juulil parlamendis, et Poola ei saa wäike
liitu astuda, sest selleks puuduwad tarwili
kud celtinginnsed. Wäikeliidu alus on liig
kitsas. Meie Peame oma kohuseks püüda
Kesk-Euroopas poliitilist konibinatsiooni
luua nii laialdase ulatusega, et ta suudaks
seal kindlustada rahu ja asjast huwitawd
riikide territooriumi puutumatust, Versail
les'i, Riia, St. Germaini, Neuilly ja Tria
noui lepingu alusel.
Kiu nwned päewctd hiljem wäikeliidu
konwereirts SinaiaS awati, sõitis sinna ka
Poola saadik Pilcz, kes seal kuulu järele on
oma walitsuse nimel ette panmch, et wäi
keliit muudetaks Kesk-Euroopa riikide lii
duks. Wiimasel oleks ülesandeks Prantsus
maa, Poola ja wäikeliidu riikide käsi-käes
käimine, sõbralikus wahekorras Inglismaa
ga, Itaaliaga ja Balti riikidega. Uus liit
oleks sihitud Saksamaa, Austria, Ungari,
Bulgaaria ja Wenemaa wastu, niikaua kui
seal olud soodsateks muutuwad. Seistes
ainult Trianoni ja Neuilly rahulepingu alu
sel, kannab wäikeliit kohalikkir laadi. Uus
liit aga asuks palju wgewainal alusel Eu
roopa üldpoliitikasWälisminister Seyda wastasid Poola
parlamendis ?a ajakirjanduses, et KeskEuroopa riikide liidu loomise kawatsus jääb
lihtsalt unistuseks. Esiteks ci ole Poola
ja Ungari wahel mingid põhimõttelisi wast
olusid olemas, ja teiseks ci suuda keegi
Tsheho-Slowakkiat ja Lõuna-Slaawiat nii
kaugele wiia, et nad walmis oleksid Wciue*
maa wastu aggressiiwseid samme astuma.
Tuntud Poola publitsist Studnicki kirju
tab Wilna lehes „Slowo": Poola wahekord
Rumeenia Wasw ei käi mitte kokku tema
wahekorraga wäikeliidu wastu. Et Ungari
territooriumi suurem osa ära jaotati Ru
meenia, Serbia ja Tsheho-Slowakkia wahel,
see andiski wiimastele põhjust wäikeliitu
asutada oma huwide kaitsmises Ungari
ihade Wasw. Samal wiisil tekkis omal ajal
Wene-Prsisi-Austria litt, Poolamaa jaota
misö tagajärjel. Kuid Ungari tükeldamise
all kannatab ka Poola. Nende kaubandus
line läbikäimine on takiStawd, riikide pii
rid ei puuw kokku, sest Tsheho-Slowakkia
seisab wahel. Aastal 1920 pakkusid ungar
lased poolakatele abi enamlaste Wasw, aga
seda ei saadud Wasw wõtta, sest TshehoSlowakkia seisis tee peal ees.
Tsheho-Slowakkia püüab kätte saada
ühist rijgipiiri Wenemaaga, mis tähendaks

Mässuliikumised Nõukogu
Poolamaaga. Siit tekiwad wastolud, mida
de-Wenes.
ei leidu Poola wahekorras Rumeenia was
w- Poolakatel on soottntaw, et Bessaraabia
Hirmsa kommunistlise terrori peale waa
jääks Rumeenia külge, sest see nõrgendab tamata, on siiski nii mõneski nõukogude-We
Wenemaad, kelle wasw tuleb hädakorral ne osas käimas mässuliikumised, iseäranis
Rumeeniat kaitsta.
niisugustes Wenemaa piirkondades, kus
rahwuslik tunne enam wälja arenenud. Häs
Wäikeliit kaitseb Rumeeniat ainult Un ti wäljaorenenud vahwusline iseteadwus et
gari wastu, mitte äga Wenemaa wastu. ole paenntamü) end senini täielikult nõukogu
Tsheho-Slowakkia ja Lõuna-Slaawia ei wõ hirmuwalitsuse alla.
ta iialgi sõjakäiku Wenemaale ette. Wii
Enamlise ajakirjanduse teatel on wiima
mane wõttis Bessaraabia wäewõinmga ära, sel ajal mässillittunnsi weel olemas Ukraina,
ühe osa 1812. aastal, muu osa 1378. aaõ Turkestani ja Vuhaara wabariikides.
tal. Samasuguse õigusega wõib ta ka nüüd
Ukrainas tegutsetvad mitkned wäiksearwu
oma käe Moldau järele wälja sirutada- lised rahwuslikird mässulised salgad, mis
Mis peab siis Rumeenia tegema, kes Poo ühendust peawad Petljura rahwuslikkude or
lamaaga on ühendatud ainult ühe raudtee
ganisatsioonidega Nimetatud
liini läbi? Et Ungari astuks nõukogude salkäde wasül wõitleb suurema energiaga
Venemaaga lepingusse Rumeenia wastu. Ukraina nõirkogu-walitsus kõige karmnnate
sellest ei wõi praegu juttugi olla. Kui aga abinõudega.
Turkestanis wõitlewad awalikult nõukogu
Wenemaa peaks jällegi monarhistliseks muu
tiuna. siis on sarnane leping täitsa wõima -walitsuse wastu sortide rahwuslikud n. n.
lik.
„basmatshide" salgad. Samarkandi piirkon
nas olewat see liikumine raugemas, kuna aga
Ferganas suure näljahäda tõttu on „bas
Belgias on ainult 400 kommunisti
inatshide" tegewus iseäranis terawa kuju
Brabantis, wannutatud meeste kohtus omandanud. ..Basmatshide" wast,: wöitle
arutati 16 kommunisti protsessi. Wiimas miseks on nõukogude walitsuse Poolt moodus
tele pandi süüks kuritegusid riigi julgeoleku tatud abiks punawäe osadele wabatahtlik
wnstit. Asja arutamine, kostis mitu päewa rahwuslik miilits (politsei).
ja lõpuks mõisteti kõik kaebealused õigeks.
Peale Entver-pastia surmasaamise l. a.
Oma otsust põhjendas kohus sellega, et kaebe olelvat ..basmatshide" liitttmise juhiks Bu
alused ei olnud Moskva Palgalised agendid, lwara tvabariigis Enwer-pasha järeltulija
waid pimedad, nooruse tuhinas eksiteele sat Semi-bei (Selim-pasha). Wiimane on hoo
tunud isikud. Teatatakse, et kommunistide pis teistsuguse tegewuse poolt, kui tenm eel
erakonnal on Belgias ainult 400 liiget üldse. käija Emver-pasha. Semi-bei on oma pea
tähelpanu pööranud ..basmatshide" jõudude
Wilhelmi annetuS.
järk-järgulisele kindlale organiseerinnsele ja
koondumisele. Kõige suurema jõupingutuse
Saksa parempoolsete lehtede teatel on ga püüab tema ühendada kõiki ..basmatshide"
endine keiser Wilhelm suure summa raha salkasid, mis järele jäänud pole Enwer-pa
kindral Ludendorffi kätte saatnud. Schlage jha surma, loobudes praegusel silmapilgul
teri mälestussamba ehitamiseks. Leo Schla otsekohesest waenutegewnsest. Käesolewa aja
geter mõisteti Prantsuse sõjakohtu poolt Semi-bei poliitika on sihitud eestkätt tema
Düsseldorfis surma, salakuulamise ja sabo walitsuse WSimu eeskujuliku wäljaarendami
taashi pärast, ja 26. mail saadeti see sur se peale ja kindlustamisele. Semi-bei osaw
maotsus täide- „Berl. Tagebl." ütleb, et poliitiline tegewuswiis, pilnawäe ülemjuha
tema teadmist mööda on see esimene juhtu taja Kamenew isönade järele (Jswesttja 28.
mine kõigil neil aastatel täis raskusi ja wt VI. s. a. nr. 142), raskendawat märksa nõu
letsusi Saksa rahwale, kus endise keisri an kogude wõimitde wõitlust Semi-bei mäsjulis
te salkade wastu.
newsest midagi kuulda wõibJuuniüm! käis kontrolleerimas punalvae
osade
wõitlustegewust ..basmatshide" wastu
Wene saatkonna hoone Wienis.
Turkestanis ja Buhaaras punawäe ülemju
Mosklvast teatatakse, et Austria wülis hataja Kamenew, kes ühtlasi püüdis moodus
zmnistti ja Wene nõukogude walitsuse woli tada kõigis nõukogude Kesk-Aasia piirkonda
nrttl wahel on Wienis koKulepe alla kirju des ühist energilist pealetungi ..basmatshide"
taiud, mille läbi Wene saatkonna hoone salkade wastu, nende lõpulikuks likwideeri
Austria pealinnas antakse nõukogude waltt miseks.
Kamenewi seletuse järele pidawat Tur
sufe esituse Litte, nagu seda Moskva wõi
keStani nöwkogu-walitsuse ja sõjamäe juhatumumehed jubot ammu on nõudnud.

gewust ning igaüks neist tõi uusi tuimusi ja
muljeid, mis aga lõpusaadusena tunde jät
sid, et Ungari maa ja rohwa waimuwava on
J. Hüneysoni reisvmMeb Ungarist. liig suured, et neist mõne nädalaga amm saa
I.
.da, tarwis läheb nende tundmaõppimiseks
' kuusid, aastaid. Mul laks korda ainult ru
Jälle Ungaris.
tulist turisti muljeid saada, asjust mis on
Läinud' suwel oli mul juhus paljude heast juhtimisest hoolimata juhuslised, wahest
teiste Parlamentide saadikute
hoopis kõrwalisvd nägemata jäänud peaas
keskel Ungarr parlamendi liigete külalisena jade kõrwal. Seesugustest kätken di listest
ühte Päelva Donaul Ungari l<mva! sõita ja tähclepanekivtest tahangi järgnewates ridades
teist päewa Ungari ilusat pealinna Budapes Eesti lehelugejale mõnda jutustada.
ti Maadelda. Sel Puhul nägin oma elus esi
Jagatud Ungari.
mest korda Ungarit ja kuulsin esimest korda
Eesti kõrwale nii omast Madjari keele kõla.
Tõsiasjad Ungari jagamisest on leheluge
Sellest lühikesest külaskäigust ulatas täie jale wttalwad ja selles lehes on neist ka mõ
tikult, et minus kindlat otsust lasta walmi nel korral juttu olnud. Meeletuletuseks toon
neda: esimesel wõimalusel sõidan uuesti Un siin siiski mõned andmed uuesti ette, mida
garisse ja siis jnba pikemaks ajaks, et seda seisukorrast arusaamiseks tingimata tarwis
Veunasrahwa maal.

sooja südamega ja Waprameelset kangelasrah

tunda.

wast ning ilusat kõrge kultuuriga mpad täie
likumalt tundma õppida.
Ootamatult läks mu soow juba tänawu
kewadel täide, nõnda et otse enne jaanipäewa
kaks nädalat Ungaris wõisin mööda saata.
Juunikuu algul Austrias ära peetud kristlik
kude noortemeeste seltside üleilmlisel kon
werentsil tutwunesin muu huilgas ka
Ungari tegelastega noortemeeste kaswatuse
alal ja sain neilt kutse ühes teiste konwerent
si saadikutega osa wõtta sõidust Budapesti.
Teiseks aga sain Tartu kristliku mvortemees
te ühingu Ameerika sekrstäärilt ettepaneku
ja sovwituse osaNwtmiseks Ungaris 14.—24.
juunini ärapeetchvast Euroopa üliõpilastele
Mandnnse konwerontsist.
Nõnda siis olid nnrl kahekordsed kutsed ja
noorsoo kaswa-tajate ning noorsoo omaabi
organisatsioonid juhtimas, et Ungari elu ja
olu mitmekülgsemalt tundma saada.
Need' kiksteisttümmend päewa, mis ma
Ungaris wübisin, olid siis ka täis rohket te-

Kuni ilmasõja lõpuni oli Ungaril 20 mil
joni ellmikku, nendest üle poole (11 milj.)
nradjarid, kuna wahem osa silaowlaÄvst. saks
lastest ja rumeenlasest koos seisis. Majan
dusliselt oli Ungari parem majcmdusline ük
sus, kui ükski teine Euroopa viik: tal olid
oma head looduslised piirid suured ma
gestikud ja jõed, oli äärtel mägrseid ning
nretsarikkaid maid ja keskel suur lviljarikas
põllumajanduslik lagendik, suured loodus
warade lademed kiwisöe, raua, soola ja :nuu»
de mineraalide rikkusega, öliallikad: Wabriku
tööstus seisis kõrgel järjel ning oma viigis
alvanes selle saadustele ftmt tvrwitajate turg.
Poliitiliselt ei olnud Ungari riik mitte
täiesti iseseisew, kuigi tail oma kahekojaline
parlament ning isesersew walitsus oli: Unga
ri oli selle läbi seotud, et neil >nS
lemil ühine keiser oli. See oli ka põhjuseks,
mis Ungari ilmasõja möllusse kiskuS, kuigi
wastll oma tahtmist.
Ilmasõja lõpetannse puhul jäid Kejk-

Euroopa riigid, nende hulgas ka Ungari,
wõidetuiks ja rahuleping, mis Ungarile wõit
jäte poolt ette pandi, on teda rängasti karis
tanud, mitmewõrdselt rohkem, kui teisi liit
riikide wastu sõdijaid maid.
Pealesunnitud rahulepingu järele wõeti
Ungari riigilt ära kaks kolmandikku tema
maapinnast, nõnda et ta praegu 9O
tuhat ruutküomeetrit ehk kaks korda nõnda
suur on, kui Eesti. Äraivõetud maad olid
rikkad mäesaaduste ja metsade poolest, järele
jäi peaasjalikult põllumcvjanduslme lagendik.
Ärmvõetud maad andsid Ungari tööstusele
tooresaineid ja tarwitasid tema põllumajan
duse kui ka ivabrikute saadusi, järele jäänud
Ungari wabrikud on nüüd ilma kütte- ja too
resmaterjaaZidota, kuna põllumajandus oma
saadustele wälisriikides wrgusid peab otsi
ma.

Elanikkudest lahutati kolm wiiendikku
Ungarist ära ja ainult kaks wiiendikku jäid
järele, seega ligi 8 miljoni. Mis aga ise
äranis kurb, on soe, et mitte ainult kõiki
muid raywaid Ungarist wälja ei jäetud, waid
ka 32/2 miljoni walitsewast mhwusest mad
järidest eraldati ning teiste ivähema kul
tuuraga rahwaste üliwõimu alla ann. Un
gari päranduse jagajad on nõndanimetatud
wöikese liidu riigid: THeho-Slowakkia, Ru
meenia ja Jugoslaawia. Ungarr praegused
piirid on täiesti juhuÄised, ilnra loodusliste
alusteta ja riigikaitse mõttes Wõmratud. Ka
rahwuÄme põhimõte ei ole uute piiride aja
misel teostamist leid-nud, sest uutes riikides,
kes Ungari päranduse jagasid, on enamuse ja
wähemuse rahkvuste wahel mubes seesama
nxchekord, mis Ungariski oli.

se wõrtlusabinöud ..basmatshide" wastu kiil
laldaselt garanteerima Samarkandi piirkon
na rahulikku seisukorda, mis on suurema
tähtsusega puuwillatöövtuje edukaks arene
miseks Turkestanis. Fergana ..oblastis"
(maakonnas) wleivad aga senini weel liikwi
deerimata näljahäda ärakaotamiseks abi mu
retseda kohalikkudele elanikkudele. Kamene
wi arwamise järele oleltxit Fergana näljahä
da likwideerimine ühtlasi ka üheks wõitlus
abinõuks „basmatshide" wastu.
Ram.
Sool! elu.
Õpct'õ'6 algus Tartu linna algkoolides.
Opetöö kõikides Tartu linna algkooli
des algab esmasp., 27. aug. kell 9 homm.
Uute õpilaste sissekirjutamine algab
24. aug. kella 9—ll-ni; wastuwõtmine ja
järeleksamid, 25. aug. kell 9 homm.
Eelolewal õpeaastal saab töötama 16
maksuta linna algkooli, milledest 6 poeglas
tele ja 7 tütarlastele.
ning 3 ühiskooli Poeg- ja tütarlastele,
ka hakkab tänawu töötama õhtualgkool
täiskaswanute jaoks, kes koolisundusest wäl
jas on.
Koolisunduse alla kuuluwad 1923.-24.
õppeaastal kõik lapsed, kes sündinud peale
1. aug. 1908 kuni 1. aug. 1915 (B—ls
aastani), kui nad nelja-aastast algkooli lõ
petanud ei ole. —t—«
Kooliolud Raadi wallaS.
Naadi wald asub Tartu külje all. Kooli»
majad on Raadi wallas osalt korratujes.
Wallatvalitsils kavvatseb wees enne koolitööde
algust Kõrwe küla, Wasula, Marcmra ja
Johkva koolimajasid korda seada. Hoonetel
jooksewad osalt katused läbi. mille paranda
unne hädatarwilik, sest muidu on koolitöö
segatud. Wallawalitsus on otsustanud nen
des koolimajades teha wäiksemaid ja häda
tarwilikke remonte, nii et hooned koolitöö al
gul eks enamivähem korras on.
Lähemas tulelvikus, ehk kui wõimalu
sed awanetvad, siis tulewal aastal kawatseb
ivallalvalitsus ehitada Oratva koolile uut koo
lmiaja, missuglme ehitus praegu niiwõrd
on. et waelvatt õpetööd saab jaika
ta. Wallawalitsus on ralialises kitsikuses,
mille tõttu tema oma kulul koolimaja ei
imeda ehitada. On palutud riiklist ehitus
laenu 3.000.00(1 marka ja selle saamise!
kawatsetakse ehitada kiwist koolimaja, mis
eelarwe järele umbes 4.000.000 marka maks
:na läheb.
Kui riiklist ehituslaenu soowitalvas suu»
ruses ei saa. siis ehitatakse Puust koolimaja
6-klassilije algkooli tarwis. —g—

kumist mitte orjalikult wälja ei kanna, waid
et ta oma jaotainise walu tunneb ja tunnus
tab. Sel rahwal on ajaloo jooksul tulnud
mõndagi iile elada, ka wõõraste rahwaste
walitsemist ning wägiwalda, mõnikord isegi
sadade aastate kestel. Kuid ta ei ole seespi
di rahwuslist iseteadwust ning ühttustunnet
mitte kaotanud, wabaduse armastus on wa
baduse kitsendustest aina hoogu wötnud, mee
lekindlus ja sõjakus on iga madjari loomu
omadus, süttin? temperament on paraja iil
nrapilgu ärakasutamisel jõudu mitmekordseks
tõstnud, ja nõnda on madjarid ikka raskus
test üle saanud, et jääda ivabaks rohivaks.
Arusaadaw, et ka nüüdset madjariralpva
ärajaotamist mitme riigi wohel igawestt kestNiaks nähtuseks ei peeta.

Esimene janun tükeldatud rahwa uuesti
ühendamiseks on iga rahivaliikme juures
tükeldamise tõsiasja ning selle tagajärgede
tutwustamine. Ungaris wõime nüüd tähele
panna, et seal nraa ja rahwa jaotamist tihti
awalikult meele tuletatakse möjuwal kujul,
nõnda et see leinatunnet endise seisukorra
pärast ja igatsust parema tulewiku järele ära
tab.

Kõigil pool rahwa liifhtmifo kohtades:
raudteejaamades, wõõrastemajades, teaatri
tes jme. leiame Ungari kaardid, kus praegune
Ungari harilikul wiisil kujutatud, kuid seda
ringi kujul ümbritsen, ära wõetud Ungari
maade wöö üleni musta wäriviga kaetud
See kaart on wahest pikkade seletustega wa
rustatud, Wahest aga jätkub kolmest sõnast:
..Nem, nem, nem!" (see tähendab: ei, ei, et!
ehk: nõnda ei pea see mitte jääma.)
Uuriketi küljes kantawatel kallismetalli
dest ripatsitel, iluasjadel ja lauanõudel leia
Ungari lein.
me ka tihti selle jagcckud Ungari kirjutust.
Ei ole midagi loomulikumat, kui et iva
Sõitsin Budapestis maa-alusel raudteel.
na tulxlndeaastase kulttturiga. ivabadusi ar Wagunis leidus paljir mitmesuguseid madja
mastaja niadjari rahwas pmg tükkideks kis- rikeeljeid pealkirju, unllest nia aru ei saa-
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Tallinna sSnnmid.

Uue emade nõuandekoha
awamine Lasnamäel.

Linncmxüitsuse ettewõttel praegu Tallin
tuse asutaja naabritelt mingisugust nõusole nas mvatud kaks emade- ja rinnalaste nõu
kut saama ci peo.
(indefohto ei suuda kõiki nõudeid täita. Kuna
Et Balti eraseaduste järele talitamine üks neist Liiwalaia rntlitfal, teine Raekoja
Praegu enam otstarbekohane pole, siis on Platsil asub, on nende kättesaamine kauge
Eila oli kohwwõimude poolt wõlgnikku tööstus-raioonide kaiva wäljatöötamine ja mates linna alewipiirkoudades elutsewatel
de nõudmiste rahuldamiseks Pikal uul. nr. maksmapanemine tväga tarwilik, sest wiimase kodanikkudel õige tü libas. Et tanvidils
38 asuw Samuelitshi „pilwelõhkuja" müü abil ivabaneb tööstuse asutaja Balti erasea nende järele aga õige smir, mida tõendab
gile määratud.
dustes ettenähtud nõudmistest, mis ettewõttc nende laialdane tegewus, katvatseb linnawa
Maja on oksjonil ühe Tallinna ärimees awamiseks ainult asjatuid takistusi sünnita litsus ka linna piirkondades emade nõuande
wad. —c—
kohti atvada.
te grupi kätte läinud 24-050.000 marga
eest. Uued omanikud kawatsewad maja esi
Et selle kalvatsuse teostamist wasünvate
Tallinna autode- ia mootor
rullmide puudus raskendab, on linnaivalit
mese ja teise korrale kaupluse- ja äriruu
rataste omanikud ja juhid
sus nüüd eraasutustega läbirääkimistesse
misid ehitada, kuna ülemised korrad kõrte
nõuawad
Tallinna uulitsatel
aUunub, tähendatltd asutustele ruumide tar
riteks ehitatakse. Kokku kawatsetawat ma
witada andmise asjus.
lubatud sõidukiiruse määra
jasse 60—70 korterit ehitada. Maja loo
Nagu nüüd kuulda, on Tallinnas Las
kõrgendamist.
detakse weebniarikuuks täiestt walmis ehi
namäel töö täiv Eestimaa keemia tööstus lin
tada.
Nõuetaw sõidukiirus oleks linna sees 25 ki. nawalitsusele wastaüva soowimvalduse peale
Kuuldawastt läheb majast lunastatud
lomtr., alewites kuni 4V klm. tunnis.
ivastu tulnud. Selle järele awatakse linna
summa pea täielikult Laenupanga obligat
Neil päswil Tallwuas ärapeetud autode walitsuse ettewõttel tähendattld wabnku ruu
siooni wõla katteks, ainult wäike ülejäänud ja mootorrataste omanikkude ja juhtide üldi mides Lasnamäel uus nöuandetoht. Uus
osa läheb teiste wõlgnikkude rahuldamiseks. sel koosolekul oisustott linnawalitsuse ses nõuandeboht oleks esialgse kawatsuse järele
samme astuda, st praegu Tallinnas maks üks kord nädalas, igal laupäewal aivatud.
Tööliste elumajade ehitami
wat woo- ja sõiduriistade liikumise kiiruse
—Ömäära Tallinnas laiendatakse. Koosoleku
seks maad antud.
Krediidi määramise cttcpa*
poolt waStuwõetud otsuse järele, missu
Kaubamaja „A. Anderson ja Ko." esines gust linnawalitsusele esitada kavatsetakse,
nek eitawalt otsustatud.
linnawalitsusele palwega, et temale ajutiste oleks Tallinna uulitsatel weo- ja sõiduriis
Linna ehitustomisjon poflns linnawalit
tööliste elumajade ehitamiseks üldse 280 tade liiklmnse kiiruse lubatud määraks kesk sust et temale 15 miljoni marka krediiti
ruutsülda maad antakse.
määratakse kanalisatsiooniwõrgu sissesead
Linnavalitsus otsustas esitatud palwet linnas ja üldse linna piirkonnas 25 kilomeet miseks Weerenni, Magasini ja Graniidi
rit,
linna
alewi
piirkondades
kuni
40
kihu.
täita. Selle järele antakse ettewõttele „A.
uulitsate piirkonda.
Anderson ja Kv." elumajade ehitamiseks 80 tunnis. Ristteede ja käänakkohtade. samuti
Rahaasjanduse komisjonis oli krediidi
ivärawatest
wäljasõitmisel
wähenda
tokse
eel
runtsüllaline maatükk 3 aasta peale rendile pooltoodud kiinist juhi äranägvmise järele. määramine Päewakorras. Komisjon leidis,
Jnhkentali haigemaja lõunapoolses küljeS,
et wõimalik pole ehituse komisjoni poolt
kitsaroopalise raudtee läheduses, rmdiga 100 Praegu makswate määruste järele on sõidu esitatud palwet rahuldada, sest et wasta
autodele
ja
mootorratastele
lubatud
sõidukit
marka r.-süllast aastas.
,wad sissetulekuallikad puuduwad, mis kre
Nimetatud maaala antakse rendile tingi rus uulitsatel kilin 25 kilomeetrit tunnis, diidi määramise kulusid kinni kataks.
misega, et ajutised hooned korrasolekus rendi järgmiste kitsendustega uulitsatel, mis asu
Wabariigi walitsuselt linna kanalisat
tähtaja lõpul tasuta linnale langemad. Soo wad seespool linna ringpuiesteed, Kadrioru sioonide sisseseadmiseks laenu omal ajal ei
puiesteel
ja
Narwamaantoel;
Karu
uulitsal
witud 200 r.-s. suurust maa-ala ei leidnud
lubatud.
linnawalitsus wõirnaliku olewat kaubamajale kuni Terase uulitsani mitte üle 15 kitomestri
Hädalisemad kanalisatsiooni sissesead
tunnis
ja
uulitsate
ristja
käänakkohtade!
obrokile anda. —c—
ning homvidest wätjasõites mitte üle 5 kilo mis-töõd wõib ehituse komisjon teostada;
meetri tunnis. Weoautode kiirus on prae nende tööde läbiwiimiseks saab wiimane 5
Tööstusasutuste raioonide
gu kuni 15 kilomeetrini tunnis lubatud, eel miljoni marka krediiti linna tagawara sum
kindlaksmääramine.
maoest. —c—
pool tähendatud kitsenduskohbadel aga mitte
Linnawalitsus tegi ehituskomisjonile üle 3 kilomeetri tunnis ning hoowidest wälHomme, 12, augustil kell 3.30 min.
ülesandeks, et wiinurne kõige hiljem 1. sep ja sõites mitte üle 5 klm. tunnis.
Ühtlasi otsustati soowi awalda-da,. et au
tembriks s. a. tööstuste-asutuste raiornide
kindlaksmääramiseks wastatva kattm kokku tode- ja 'mootorrataste sõidukiirus wähemalt
suur pShaPävwa
5 kilomeetrit tunnis rohkem oleks, kui
seaks.
Põhjust sarnaseks korralduseks andsid as trammidel ja autobussidel. Wiimasc soowi
ifidiiii ii • •
jaolud, et praegune Balti eraseadus weel an awallnrse esile toomise põhjuseks on asja
nuleeritud pole; wiimafes seaduses on ette olu, et praegu autod, trammile ehk auto
nähtud, et tööstuse asutaja nendelt elanikku bussile järele jõudes sellest mööda ei tohi
delt, kellede naabrusesse uus tööstus asuta sõita. Kuna wiimased aga õige suuresti
takse, tööstuse püstitamiseks luba peab nõu tolmu sünnitawad, peawad autod kui ka au
tama.
tõdes sõitjad tolmu sees wiibima. Selle näh
Teiselt poolt on maksew' asutawa kogu tuse üle olla paljud sõitjad meelepaha ja ra Poole hinnaga. Pääsetähed 25 margast
künni 175 margani.
poolt wqstmvõetud seadus, mille järele töös- hulolematust awaldanud. —g.
Samuelitshi „Pilwelõhkuja"
24.V3V.VV0 marga eest ära
müüdud.

nud, kuid arlvasin, vt eksnv>d ikka samasisu
lised ole, kui mujalgi maailmas, nagu: ära
sülita põrandale, suitsetamine keeldud, ära
lahku enne wagumst, kui rong peatanud.
Jmestirseks leidsin aga, et üks pealkiri lõppes
sõnaga „amen". Püüdsin Saksa keelt oska
jaUt kaassõitjatelt seletust „saada, mis see
pealkiri tähendab. Öeldi, et see on Ungari
rahwuslik usutunnistus ja palwe, mille, sisu
mnbes järgmine: „Mina usun jumalikusse
õiglusesse, ühisesse isanraasse ja Ungari
ülestõusmisesse. Amon."
Sain hiljuti oma Budapesti tuttawalt
kirja, millel peale harrliktt postmargi weel
üks teine mark oli; see kujutab Ungari riigi
wappi, mille ülemisele äärele on laskunud
tore walge kotkas, kelle südamesse nool tun
ginud, kuna punase were piisad mööda sul
gi alla tilgmvad ...
Budapestis wiibimise ajal käisin ühes
linna Poolt ülewalpeetaüvas, haruldaselt suu
res rahwateaatris etendusel. Eeska
was oli kolin ühejärgulist. Meele jäi
neist eriti keskmine, milles kujutatakse sõjast
koju tnkewat Madjari soldatit, kes lahingus
nägemise kaotanud. Perekond wStab teda
rõõmuga wastu kui meest ja isa, agoi kurb
tus on suur, st tema silm ilmaski enam
omakseid näha ci wõi. Ühiseks troostiks on
kõigile, et sa suur ohtver isamaa hea käekäi
gu ja lvaöaduse päästmiseks kaasa mõjus.
Kuid see jvnmnegi troost riisutakse. Wäsi
nult uinub sõjamees. Üks neist inglitest, kelIc kuju meie Ungari suurel wapil näeme,
tuleb sõjamehe juirre, puudutab tema silun
ja teeb teda nägijaks. Kohutaw pilt paistab
talle wastu: taga, seinal on taeuxrs, pilwed
lööuxib lahku ja nende tvahelt paistab kaar
til jagatud Ungari . . . Inglite koor, sõja
mees ja teised juureswiibijad laulaivad pat
ivet jumalikust õiglusest, ühisest isamaast,
Ungari ülestõusmisest .. , .
(Järgneb.)

Kuidas üle Pas de Calais
merekitsuse ujuti.
Ameeriklane Sullivan oli kolmas, kes seda
suutis teha.
Hiljuti teatas telegramm Londonist,
Ameerika ujuja Sullivanil on korda läinud
üle Pas de Calais merekitsnse ujuda, mis
Inglismaad Prantsusmaast lahutab. Uju
ja on oma teekonda alganud Inglismaalt
Doveri sadamast 5. augustil kell 5.22
p. l. ja Prantsusmaa kaldale jõudnud C a
lais sadamas järgmise päewa õhtul kell
8.45 õht. Seega oli Sullivan 27 tundi 23
min. wahetpidamata ujunud.
Selle üliinimliku saawutuse kohta awal
dab „B. Z. am Mittag" oma Pariisi kirja
saatja sule kaudu huwitawa kirjelduse:
„6. augusti! peale lõunat juba lagune
std Calais's kuulujutud laiali, et Sulliva
uil arwatawasti korda läheb üle kaanali
ujuda. Alles kell 6,45 õht. pääsis Sullivan
Calais kasiino ees randa, kuhu lugematud
rahwahulgad kõigist linnaosadest olid mur
runa kokku woolanud.
Tugewad käed tõstsid ta õhku ja kandsid
kasiino saali, kus teda kohe rawitsema ha
kati. Tema jõud oli täiesti otsas, küsimus
te peale, mis talle ette pandi, wõis ta was
tata ainult midagi arusaamatut pomisedes.
Ta keel oli justkm halwatud.
Sullivan asetati wiimaks tugitooli,
talle anti taldrek suppi ja klaas weini. Sel
le lõuna järele tundis ta weel suuremat
wäsimust ega suutnud unele wastu panna.
Teda tuli lähemasse hotelli kanda, kus talle
selleks tuba oli korda seatud.
Seega on Pas de Calais kaanal, kus
käesolewa aasta jooksul juba enam kui to
siu spordimehi on jõudu katsunud, ko l
ma t kor d a üle ujutud. Iseäranis kan
gekaelselt on seda teha katsunud inglane
Holbein, siis inglane Jabez W o lfs e,
kes eesmärgile ka üsna lobedale pääsis. Ka

üks daam on õnne katsunud, nimelt
Austraalia ujuja Anette Kellermann,
kuid tema mitmekordsed katsed ei ole kõige
peale waatamata õnnestanud.
Esimest korda ujuti merekitsus üle 25.
aug. 1875 Inglise merewäekapteni W e b b'i
poolt katseid tehtakse ikka augustikuu
teisel poolel, inglane William Bur
c; e s kordas tema saawutust augustis 1905,
ja ameeriklane Sullivan vii nüüd kol
mas. Kapten Webb uppus hiljem, katset
tehes üle Niagara kose ujuda.
Sportliselt on kõrge suurem saawutus
igatahes kapten W e b b'i oma, sest ujumi
ne sündis peaaegu ilma tehnilise abita.
Sellest ajast saadik on kaanalrst üleujumine
isesuguseks teaduseks saanud, kus ujujate
jaoks meteoroloogilisi uurimusi tehtakse.
Samuti uuritakse kaanalis wee soojust ja
weewoolu tugewust. Ujujate ettewalmis
tamiseks ja harjutamiseks on tarwis ter
wet organisatsiooni, abilaewu, toidutaga
warade hoidjaid ujujaid toidetakse wees
weekindlate, kinniste kaussidega wäikese
awaustega suu jaoks. Ujuja ootab oma
staabiga näoalate wiisi kaldal, kuni soodsad
teated tulewad ilmastiku- ja wee seisukorra
kohta, mis katse õnnestamist eeldawad.
Saawutuse suurus selgub ujumismaa
pikkusest. Kaugus Dover'i ja Cap Gris
Nez'i (Calais) wahel on 17 meremiili.
Ujuja Peab tugewa woolu tõttu kaanalis
ujuma sihis, mis wastab Ladina suurele
tähele W- Lainete tugewusest olenedes,
on sarnane teekond pilk 31—32 meremiili.
Ujuja peab selle juures teatud keskmisest kii
rusest kinni pidama, muidu wõib katse äpar
dada kehasoojuse kaotuse tõttu (ujujate keha
määritakse paksu raswaollusega kokku).
Sellepärast ei wõi piiramata aega wees
wiibida.
Merekitsusest iile ujuda nõuab üli
inimlikku jõupingutust. Sellepärast on see
ka õnnestanud ainult 3 korda.

— 5.

Tsirkus .Mllmluul"
Täna, 11. augustil kell 8.30 min.
nt MM Täielik BIM ]a BOM'i tuluõhtu eeskavva
kordamine.
Hinnad harilikud
Poska uulitsale nr. 6 lasteko
du niipea ei asutata.
Linna hariduse nõukogu esitas linnawa-.
Otsusele ettepaneku, milles ta soowi awal
das et Poska uulitsal nr. 6 asuwad, endise
21. linna algkooli ruumid lastekodu sisse
seadmiseks ära kasutatakse. Lastekodu taheti
nimetatud kooli ruumidesse juba käesolewa
aasta sügisel sisseseada.

Linnawalitsus otsustas hariduskomis
joni palwe eitawalt.
Palwe tagasilükkamise põhjuseks on as
jaolu, et Raua uulitsale ehitataw 21. alg
kool weel niipea walmis ei saa; mille taga
järjel kool ajutiselt endistesse ruumidesse
töötama jääb.
Niipea kui uus koolimaja walmis, wõe
takse Poska uulitsal olewa koolimaja ruu
mide kasutamine uuesti päewakorda.
Ekspresside uus seisukoht
kindlaks, määratud.
Linnawalitsus otsustas uueks ekspressi
de seisukohaks määrata S. Karja uulitsa ja
Põhja panga ääres olewat maa-ala. Teine
uuem ekspresside seisukoht on Wiruwärawa
torni juures- —c—
Pritsimaja saali ei saa spordiharjutuseks
kasutada.

Töölis-noorsoo spordiselts
palus linncüvalitsuselt luba pritsimaja saa
lis spordiharjutuste korraldamiseks ruumi
lubada-

Kuna pritsimaja ruumid nende tarwita
jatega ülekoormatud on, siis ei leidnud liu
nawalitsuS töölis-noorsoo spordiseltsi
rahuldamiseks mingisuguseid wõimalusi ja'
otsustas palwe eitawalt. —c— j jt
Alkoholiliste jookidega kauplemine keelatud.
Eesti warietee ja tsirkuse näitlejate ühin
gu „Artist" juhatus esines linnawalitsusele
palwega, et temale luba antakse Poska uul.
nr. 47 asuwates ühingu ruumides alloho.
liliste jookidega kauplemiseks.
Linnawalitsus otsustas palwe eitawalt.
—c—

„Grand-Marinas" näitelawaliste ettekannet
tega esinemine keelatud.
Kino „Grand-Marina" juhatus esines
lmnawalitsusele palwega, et temale luba
antakse kinos näitelawaliste ettekannetega
esinemiseks.

LinnaZvalitsus leidis, et „Grand-Marv
na" näitelawa tulekaitseabinõudega tarwili
kult warustatud pole ja otsustas luba mitte
enne anda, kui näitelawa raudeesriidega
tnarustatud on.
Raud eesriide sisseseadnnne on „G.-Mari
nas" Praegu käsil. —c—
Põik-uulitsa ehitamine keelatud.
P. Neuhaus tahtis Kadaka-tee ääres oma
krundi peale üht körwalist põik-uulitsat ehi.
tada ja esines tvastawa lubasaamise palwe
ga linnawalitsusele.
Linnawalitsus keeldub ttlbaanbinisest seni.
kuni nimetatud linnaosast kõik uulitsate ja
kanalisatsioonide pmtoilsed ja korratused kõr
waldatakse. —c—

Tänase numbriga saadetakse kõigile
„Kaja" tellijatele sa üksiknumbrite ost
sakele

nr. 9 kätte.

Talitus.

6.

Nr. 210,

Siseriigist.
Harjumaalt.
Kuidas tööerakondlane maa
konnawalitsufes asju ajab.
Harju maakonnavalitsus omas Raasiku
nrõisast, selle jaotamisel, 17 tiinu stmruse
krundi jaoskonna loomaarsti asukohaks.
Maakonnanõukogu heakskiitmisel otsustas
maakonnawalitsus sinna tänata, loomaarst,
jaoks maja ehitada. Valmistati was-taw
majaplaan ning määrati maja asukoht krun
dil kindlaks. Ehitustööde täidewiimine jäe
ti maakom,awalitsuse põllutööosakonna juha
taja Jürgenfeldi (tööerakondlane) hooleks.
Jürgenfeld laskis ka kelvadel ehitustöödega
alustada.

Hiljem sai aga maakonnawalitsus kuulda,
et seda maja sugugi maakonnatvalitsuse Poolt
määratud kohale ega ka nimetatud kründilegi
ei ehitata. Nipid wõõrastele kruntidele ja ni
melt asuda maja korraga kollnel wõeräl krun
dil Et Jürgenfeld wahepeal Saksamaale su
witama oli sõitnud, määras maakonnawalit
sus komisjoni, kes asja koha Peal järele waa
taks. Komisjon leidis, et maja tõesti WSS
rastele kruntidele ehitatakse.
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heina. Nüüd on juba kolmas nädal käes,
mil iga Päew wahetpidamata wihma sajab.
Hein on enamjagu saadudes, kuid ei leia
kuiwatamiseks ja panipaika panemiseks ko
haseid ilmu. —venic-^
Läänemaalt.
Põllumehe mured.
6. ja 7-mal augustil olid ilmad ilusad,
mis heinatööle edu tõid. Hulk maainimest
oli nendeks päewadeks heinamaale rühkinud.
Töö edenes kiirelt. Meeled kõigil wiimaste
kurbade wäljawaadete järele tõusmas. Kuid
rõõm oli üürike. 8. augustil oli ilm uues
ti pibves ning sadas tükati wihlno. Jällegi
jäi mitmel loogu maha mädanema, osalt
jõuti saadu panna. Et tänawu üldse hilja
heinatööd alustati, on mitmel pool alles
meisahein maha niitmata. Põllumehed ütle
tard, et hein oma wäärtusest osa kaotab, kui
ieba enne jakobipäewa ära ei niideta, kuid
tänawu jäi suure jagu heina kõik peale jako
bipäewa niita. R—s.

Põllumeeste koosolekud ja näitus.
Ehitusetööd Pandi kohe seisma ja saadeti
teade Jürgenfeldile Saksamaale, et ta kohe
18. ja 19. aug. peetakse Penijõe mõi
kodumaale sõidaks asja lahendama.
sas Lihula ligidal põllumajandusline näi
Muidugi tuleb nüüd maja oma määratud tus ära.
kohale üle wedada ning wõõraste! kruntidel
Näituse ajal ja kohal peetakse ka ära
wundmnendi kraawide asemed tasandada jne., maakonnapõllumeeste esituse täiskogu koos
missugune töö teatawaid kulusid nõuad, olek, millest on osawõtma palutud waldade
iga päewa eest mil ehitustöö seisab, 3600 m. põllumeeste kogude saadikud, maakonna
Wäärtuses tehtud; ka tuleb ehitusmeistrile põllumeeste esituse juhatuse ja maakonna
iga päewa eest mill ehitusetöö seisab 3600 m. riigikogu põllumeeste rühma liikmed.
maksta. Loomulikult tuletvad kõik need lu
Samal ajal ja kohal peetakse ära põllu
meeste kuhu on palutud osawõtma
lud nüüd Jürgenfeldil oma kanda wõtta.
' ' Sol.
kõnedega esinemiseks paljud eriteadlased
põllumajanduse alal. Põllumeestepäewast,
osawõtmine on kõikidele põllumeestele ja
Suurem maaparanduse kawatsus Atlas.
asjast huwitatuile waba.
Keila jõgi sünnitab oma ülemjooksul Juu
kellega tõotab näituse aeg saada põllu
ru kihelkonnas Atla, Mahtra, Järlepa ja meestele üle mitme aja suuremaks kooswii
Härgküla mõisate wahel mitmekümne ruut bimiseks, mispärast soowida oleks, et põl
wersta suuruse madaliku, mis kewadel lumehed kaugelt ja ligidalt näitusel mitte
suure wee ajal simreks järweks muutub. käimata ei jätaks.
Maapind on tasane, millel paiguti sülla
paksune muda kord peal ja sawi Põhi all. Et
Jnstruktor-tehnikeri ametisse palkamine.
jõe wesi ka kõige kuiwemal ojal kallastest
Maakonnawalitsus on otsustanud tee
palju alla Poole ei lange, sellepärast on üba
lehtede ja raudheina juiuivbega läbikaswmrud nistusesse wõtta instruktor-tehnikeri põllu
maapind liikuwa muda peal lennus. Praegu majanduse alale, kelle ülesandeks oleks
ettelugemine, joonistamine, loo
mil jõe wesi kõrge, on heinamaa peal liiku kursustel
dimine ja rahwale nõuandmine. Ühes sel
nriue wäga raske, ja paiguti koguni hädaoht lega jääb ära karjakaswatuse instruktori pi
lik. Hobusega liikumine on seal wõimata. damine, kelle kohuseid maakonna agronoom
Sellepärast on ka heinategemine raske, ise täidab, kes sellekohane asjatundja. Pn.
äranis märjal ajal, nagu tänawu, mil
palju heina seal tegemata jääb. Liigwee mõ
Wallasekretäär karistatlck.
jul kaswab Hein halb ja ei tasu omä tööd
Maakonnawalitsuse otsusega on Keina
ära.
walla
sekretäär Aleksander Walge distsip
Sellest suurest jõe madalikust wõib wä
ga head kultuurheinanwad saada, kui linaar korras 500 margalise rahatrahwiga
jõe wesi madalamaks lastakse. Seda on ko walla waeste heaks karistatud.
Karistuse põhjuseks on sekretääri Walge
yalikud põllumehed ära tunnnd ja on ühise
palwekirjaga põllutvöamnis-beerium i poole ebamäärane ülespidamine, mis on awal
pööranud, et riigi kulul jõe reguleerimine dunud purjus olekus walla kantseleis rahu
missugune süü on kindlaks teh
kiires korras ette wõetaks. Nagu kuulda, rikkumises,
tud maakonnawalitsuse administratiiw
on põllutöömMisteelrium nyuetatud põllu osakonna ja politsei poolt.
meeste pälwet tähöle pannud ja jõe regulee
rimise tööde juurde asunud. Kui see suur
Teine koolinõunik ametisse wõetud.
töö kawakindlalt läbiwiiakse, siis on sellega
Maakonna 2. koolinõunikuks on wali
mitukümniend ruutlversta head maapinda
juure woidetud ja paljudel põllumeestel soo tud Markus Uniwer, kes ka haridusminis
harimine tvõimalikuks tehtud. Selles loo tammi poolt ametisse kinnitatud.
tuses, et jõe reguleerimine teostatud saab,
on juba Atla mõisa keskkoha Pidaja Nüt Maakonna haigemaja juhatajaks A. Al
weri asemele Dr. Renteln.
mann, kes soöharimiseks põllumeeste organi
seerimise eesotsas seisab, oma 50 tiinu suuru
Senine maakonna haigemaja juhataja
se soo heinamaa jaoks maaparanduse oelplaa Dr. Alwer on oma palwe peale haigemaja
ni lasknud teha. Temale järgnewad tvarsti juhataja kohalt maakonnawalitsuse poolt
ka mitmed teised, sest huwitus on põllu wabastatud. Uueks haigemaja juhatajaks
on walitud sama haigemaja naistehaiguste
meeste keskel maaparanduse tvastu suur.
eriarst Dr. Nenteln.
—do.
Odra Põllud paranewad.
Teedeinseneri ametisse palkamine.
Nagu teada rikkus odra uss mitmel pool
Maakonnawalitsuse otsusega on maa
odra orased. Kõige smrrem oli selle häwitus
töö Põhja-Eestis Harju- ja Läänemaal, kus konna teedeinseneriks walitud insener Er
kohati odra põllud mõne päewa jooksul täies win Kreutsberg.
ti walgeks muutusid. Põllumehed kaotasid
lootuse tänawuse odvalõikuse kohta täielikult
Nüüd, wiimastel päewadel on aga
Pärnumaalt.
lud palju paranenud ja mõnel pool odra
kasw õige ilusaks muutunud. Nõnda on näi Jõuwankritega tthenduspidamine suureneb.
teks Atla asundusega, kus ka odra uss odra
• kaswab jõuwaukrite
orastele palju kahju tegi, odra kasw wäga arw.Päew-päewalt
Nii on tänawu maakonnas ühes lin
ilusccks muutunud. ,Ka muu juwiwilja kassp
.naga üle 60 jõuwankri, kuna mullu neid
on rahuloldaw.
ainult mõni üle kümne oli. Jõuwankreid
tarwitatakse peaasjalikult juhuslikkude sõi
Heinatööga hädaö
tude ja kraami- ning kauba weo jaoks,
on Kaiu põllumehed. Tüuawuue aasta on kuid on. ka neid, kes kestwat ühendust pea
selle poolest sarnane läinud aastale, et hei wad teatud ajal, teatud punktide wahel.
Raskusi tekitab mis nõuab ju
naaja algul oli pikem kuiw, mis isegi
põuaks muutus ja ka põlluwiljadele ennast huslikkude ühenduste pidajatelt kestwate
õige walusasti tunda audis. Need, kes wa ühenduste sisseseadmist teatawate kohtade
cem heinatööga peale hakkasid, said ilusat wahel. Sarnased kestwad ühendused ja

iseäranis niisugustes kohtades, kus reisi ussikesi harwa märgata. Nagu näha, on
jäid wähe, ei tasu end kaugeltki ära. Nii ainult oder eelpool nimetatud ussikeste
suguste kesttvate ühenduste puhul wõib sa maiustoit. Aiakartulid on täies õitsemise
gedaseks nähtuseks saada, et auto
hoos, nii et warsti on lootus noori kar
jalt sõitma, mis nii mõndagi sunnib ühen tulid saada. Lina on tükiline, ühest ko
duse pidamisest päriselt loobuma. Iseasi hast kümme peotäit pikk, kuna teisest kohast
on muidugi seal, kus reisijaid rohkesti, nii ainult 3—4 peotäit pikkust on. Lapilaupa
et mõnikordne tühjalt sõit üldiselt ikkagi on lina õitsemas.
talutud saab. li.—
Talinisu on õitsemas. Talirukis ei
walmi sarnaste ilmadega niipea.
Kursus wallasekretääridele.
—Lembit.—
Keskvalitsuse korraldusel peetakse Tal
linnas 10. sept. kuni 12. okt. s. a. walla
sekretääride kursused. Pärnumaalt pääseb
Walgamaalt.
kursustele 3 kuulajat. Kutseta sekretääri
dele on kursustest osawõtmine sunduslik Wihm rukki ja ristikheina maha loonud.
ning neid eksammeeritakse maakonnawalit
Restu ümbruses on suured wihmawa
suse poolt peale kursuse lõpu.
lingud rukkipõllud ja niitmata ristikheina
Kursused on tasuta. li.—
wäljad maha loörtird. Kohati on nrkis nii
Uulu walla kulakümnikkude asjus.
ligi maad peksetud, et karta on õle mäda
nemist. Ome.
Uulu wallanõukogu oma wiunasel koos
olekul wõttis külakümnikkude asjus järgmise
ühismcierci ruumid kitsad.
korralduse wastu: Isikud kelle maksuala alla
4 rubla, on kümniku kohustest wabastatud.
Restu-Autsla ühismeierei muretses en*
Saunikutele määrati kümniku korraks pool dale weetagawara hoiu tamm, mille mahu
kuud. Maapidajad kelle maksuala kuni kuue iaitais 200—300 pangi. Kuid nüüd ollakse
künme rublani, ulatab üks kuu. Kuuestküm hädas nii suure taruni paigaleseadmisega,
nest kuni sajakohekümne ühe rublani pool sest wabriku ruumid on selleks liig kitsad:
teist kuud. Üle sajakahekümne ühe rubla
nädalapäewad seisab wcmn kahehobuse
kaks kuud. Colo.
wankril, millega ta jaamast toodi, ilma
et teda kubugi mahutada teatakse.
Kaisma walla algkooli kooliõpetaja walimine.
Ome.
2. augustil oli Kaisma wallanõukogu ees
tähendatud walla 4-kl. algkooli kooliõpetaja
walimine. Kandidaatisid oli rohkesti ilmu
Tartumaalt.
nud. Hääle enamusega tvaliti Ida Rebane.
Colo.
Põllumajandusline õpereis.
Wilsomdkinaatt.
Teenäitajnd.
Minewal nädalal oli mul juhus Wil
jandi maakonna lõunapoolses osas tväikest
ringreisu teha, mille juures uuesti Eesti
wärwides wärwitud kilomeetri tulbad sil
ma paistsid. Linna wäraw paistab ' wähe
hele, oleks ehk wõinud tumedam olla. Pos
tid on enamasti puust tehtud, mõnel ko
hal ka tarnad kiwist ,verstapostid uuesti
ülewärlviwd. Teelahkmetel on igal kohal
niismnasugused postid ülesseatud, kus tar
taliÄe pealkirjadega lauad teed juhcrtawad.
Kahjuks puuduwad uutel postidel kilomeet
ri numbrid. Loodetowasti tähendatakse
ka need lähemal ajal teenäitajatele juure.
Walga maakonnas on kilomeetri postid
õige wiletsad. Iseäranis inetud on nad
teeääres Tõrwast Pikasilda. On wõetud
puupost, milledest mõnel tvaewalt koor ma
ha on aetud, pealmine ots natuke teritud,
hammas sisseraiutud ja sinna kas sõrmega
ehk puupulgaga numbrid peale tehtud,
missugused wihm pealt laiali on uhtunud.
Nii paistawad need teenäitajad koguni ine
tud wälja. Küladesse „näitajad" enamas
ti puuduwad. Teekäija.
Autopritst muretsemine
on käsil Põltsamaa tuletõrjujate seltsil.
Pritsi mõeldakse tellida Saksamaalt ja ta
läheks maksma üle miljoni marga. Tar
wisminewast summast on üks weerand juba
loos, kuna osa ostusummast laenuna kawat
setalse muretseda.

Seni on selts oma sisseseadet paranda
nud ja täiendanud kohalikkude ühistegeliste
asutuste poolt määratud toetussummade
ja korraldatud pidude sissetulekute kaudu.
Loota wõib, et ka uue ettewõtte puhul seni
sed toetajad suuremaid summasid > anneta
wad, nõnda, et juba lähemal ajal selts
wõiks pritsi ära tellida. . Seega oleks
Põltsamaa ümbrus ka tuleõnnetuste pu
hul palju suuremalt kindlustatud, kui se
uini.
Põltsamaa tuletõrjujate selts on üks
wanematest meil Eestis, asutatud a. 1867.

Eesti põllumeeste keskseltsi lõunaosakond
ja Tartu maakonnawalitsuse põllumajanduse
osakond korraldas lühikeseajalise õpereisi 4.
7. aug. tegelikkudele põllumeestele. Õperei
sile olid üles annud end 30 isikut, kuna nen
dest määratud ajaks kohale ilmusid kõigest 9.
mis igatahes halbadest ilmadest ja pikemale
weninud heinakoristamise tööst olenes.
Sama Põhjusega oli ka seletatud nähtus,
et pikemaajaline õpereis. mille kesttvus U
päewa peale ettenähtud, ja millest osawõtja
teks ligikaudu 20 põllumeest ennast üles
'annud olid. soowijate Puudusel koguni ette
wõtmata jäi. ~
4. aug. waadati „Heliose" arstirohtude
kaswandust ja wabrikut. ..Teguri"
riistade ja masinate wabrikut. Tartu majan
dus-ühisuse laduruumisid ja Luunja seemne
tviljallistvandust.
Järgmisel päewal tutwunesid õpereislased
ülikooli Raadi mõisa katsejaamadega, Eest,
rahwa-muuseumiga, ..Wahi" põllumeeste
seltsi kooli talu majapidamisega ja J. Zirk,
heinaseemne kaswawsega, kuna 6. aug. Jõge
wa sordiparandus-jaamade ja sordi-kaswatu
sega, ning „Tooma" sooparandus-katsetega
üldjoontes tutwuneti.
Qpereis Pakkus huwitawat, ühtlasi ka mit
mekesist waatlemisainet, millepärast ka kõik
ofawõtjad täiesti rahuldud olid. Arwesse
wõttes ülilahket wastutulekut ja asjalikka se
letusi iga katsejaama ja majapidamise juhata
ja poolt, wõib kindlasti loota, et tegelikkude
põllumeeste õpereisid meil kodumaal juba
lähemas tulewikus suuremat poolehoidu ja
osawõtmist leiawad, nagu see wäljamaa pa
remates põllumajandusriikides juba mõnda
aega tarwitusel ja kus sarnased õpereisid
otse tarwiliseks saanud.

Rahwaraaumtukogu seltsi asutamine.

Läinud pühapäewal oli Ulila wallama»
jasse kokku - kutsutud hiljuti registreeritud
rahwaraamatukogu seltsi asutajate poolt
asutomis • koosolek. Ilmunud oli 16 as
jast huwitawd isikut, kes kõik liikmeks astu
sid. Juhatus waliti 4 liikmeline, esimeheks
wallawanem. Läbirääkimistel jõuti otsuse
le, et selts mitte ainult paberile ei jääks, kt
leb eriti waimlise külje eest hoolitseda, ni
melt: muusika ja näitemängu eest, millede
alalisteks juhatajateks waliti Tuhkur
Wiljade seisukord Tuhalaanes.
(näitem.) ja Namm (muusika).
Juuli-kuu esimene pool oli täitsa kuiw
—liige.—
ja kuum, mis maa kõwaks kuiwatas ja
juiwilja kaswu kinni Pani. Lõpupoole Uue wallamaja ehitamine Kasepää malda.
hakkas põud warajasematel suiwiljadel päid
Kasepää walla! on kawatsus uut walla»
wälja pigistama, kuna oras alles „maa
küljes kinni." 18. juulil tuli esimene wihm maja riiklise laenu abil ehitada. Selleko
ja siis hakkas mõnepäewase waheaja järe hased eeltööd on juba käimas. —t—
le ja wiimaks iga päew wihma sadama, mis
Mustmees uus alewiwanem walitud.
orastele suureks kosutuseks oli, kuid heina
tegu takistas.
Kuna Mustwee juulikuu alewiwanema
Nüüd on orased tublisti kosunud. Od
walimised
järelwalwe korras tühistati, oli
ral on liiwa- ja kruusamail pea wäljas,
5.
aug.
Mustwee
alewi wolikogus uus ale
kuna sawimaa oder alles pead ajab. Ka
odra orase kuiwamist tuli siin ette, mille wiwanema walimine.
Alewiwanemaks waliti Mihail Abaka
Põhjuseks ussikesed olid. Nüüd on oder
now. —t—
neist juba wõitu saanud. Ka teiste, odra
naabruses olewate wiljade peal oli odra-

Vaup., 11. augustil 1923.
Majand usline elu.
Wäljapanekud Moskwa
näitusele

standavti saetud metsa on ära müüdud. Saa
gimine läheb edukalt ja laamadele laadimine

saadeti eila ära. Et näitus waremalt
määratud 15. augusti asemel nüüd alles
19. skp. algab, sõidawad Eesti esitajad Dr.
Liping ja Borell eestulewal pühapäewal

KiwisLte wäljawedu Belgi
ast keeldud.

Moskwasse.

Sisseweo keeld mõnede wäljapanekute
kohta on nõukog. Wene wõimude poolt
maksma jäetud ja ühtlasi korraldus tehtud,
neid wäljapanekuid üle piiri Wenemaale
mitte lasta.
Toiduainete wäljawedu
juunikuus.
Riigi statistika keskbüroo wäliskauban
duse kokkuwõtete järele on juunikuul Eestist
toiduaineid järgmisel määral wäljaweetud:
Terawrlja 1.008 puuda —200.000
marga wäärtuses; jahu 375 puuda
213.600 marga wäärtuses: tangusid —39
puuda 15.200 marga wäärtuses; kartulid
—67.026 puuda 6.702.600 marga wäärtu
ses; piiritust 10.200 puuda 31.006
marga wäärtuses; liha ja lihakaupa 802
puuda 1.339.600 marga wäärtuses; wõid
15.179 puuda 48.503.400 marga wäär
tuses ; mune 4.276 puuda 5.986.400
marga wäärtuses; kilusid 3 puuda
3000 marga wäärtuses ja muid teisi toidu
aineid wähemal määral.
Üldse on juunikuu jooksul Eestist mit
ttvesuguseid toiduaineid wäljaweetud
99.845,4 puuda 94.887.740 marga wäär

läheb takistuseta.

# Belgia walitsus on korralduse teinud,
mis kiwisüte wäljaweo Belgiast ära keelab,
teatad „Tinnes." Wiimasel ajal on Belgiast
möga palju kiwrsüsi teistesse riikidesse wee
tud ja Belgia tööstus ei suutnud enam en
nast sütega warustada, see on keeluks põh
just annud. Wäljaweo suurenemiseks mõjus
kaasa Belgia frangi kursi alanemine.
Saksamaa majanduslised
asjad.
GKuidas Saksa lehed kuulewad,
tokse need määrused ära muuta, mille läbi
mõni aeg tagasi wäliswaluuta peale kirju
tahid wekslite tshekkide ja wälisraha waba
müüki ja ostmist Saksamaal takistati ja
kunstliselt püüti Saksa raha kallimaks hin
nata kui ärimehed ise hindasid. Juba lai
nud esmaspäewal Pidi uus korraldus uwks
ma hakkama, mille järele nim. wekslite ja
tshekkide müük jälle wabaks lastakse.
CL oska masinatega ümber
kaia.

# Wäljamaa lehtedes teatatakse, et nõu
kogude Wene riigini õisates kõik masinal) on
asjatu nbmise puudusel kÄbmataks tehtud,
tuseS.
Suuremal määral on toiduaineid weetud ka need, mis märjamaalt wiimasel ajal on
Soome. Rootsi, Lätimaale, Daanimaale ja tellitud. Tagajärg masinate puudus.
Inglismaale, kuna teistesse riikidesse neid
Uus korraldus toosipiima
wähemal armul wäljaweetud on.
müügis Inglismaal.
Linade wäljawedu Eestist
# 1. okt. peale hakkab wosipiima müügis
juunikuul.
uus korraldus Inglismaal maksma, nagu„Tl
Niigi statistika keskbüroo andmete järele mes Trade Suppl." teatab. Uus korraldus
on juunikuul Eestist linasid wäljaweetud seob nõudmised üles. missuguse koosseisuga
39.776 puuda 79.544.000 marga määrin piim toosides peab olema. Shotimaal ja li
ses, mis kogu juunikuu mäljaweost 16,2 rimaal pannakse, nagu armutakse, samasugu
protsenti wälja teeb. Suuremalt ' jaolt htt1 ne määrus, selle pimm- tehta4ähemas tulemi»
kus maksma.
meie linad Inglismaale saadetud.
Poolamaa majandusline sei
' sukord.
#' Ameerika dollar maksis maikuu lõpul
63.000 Poola marka, tõusis mõni nädal hiljem
180.000 peale &ja langes pärast seda ümber
100.000 peale. Wälisrahaga wabalt kaubit
semine keelati ära. Tagajärg on, et ettewõtted
ei saa matjamaalt tarwilikka tooresaineid tel
lida. Poola bilans on wii
masel ajal aktiiwne olnud, aga see ei ole ai
danud rahakurssi kindlustada. Nüüd on ka
matsus raha juurebrükkimist mahendada, aga
see ei ole kerge ülesanne, sest raha odarna
maksminemisega on riigi kulud kasmanud,
kuna sissetulekud nii ruttu ei suurene. Poo.
la rahaministri seletuse järele ei ole Poola
marga langemises Poolamaa sisemine ma
jõudusime seisukord süüdi, maid poliitilised
hõõrumised wäljamaaga.'
Elukalliduse kaswamine
Belgias.
Belgia frangi kursi langemine tõi koo
sa kaupade hinna tõusu, nagu 'ee loomulik
on. . .
Walitsus on määruse annud, et kkigls
wäikekauplustes peawad wrbeainete hinna
kirjad üles pandud olema. Langeb Belgia
frank edasi, tõusewad ka hinnad kindlasti ja
ei aita need hinnakirjad midagi.
Taanimaa Siberi wõi wälja
tuco keskkoht»
# Kuidas wÄjamaa lehtedes teatatakse,
on kawatsus Kopenhaagenit Siberi wõi wäl
jaiweos keskkohaks teha, kust. soe lvöi Euroopa
turgudele saadetaks,

Tööpuudus Inglismaal.
# 23. jmilil oli Inglismaa '.ooboriebet
1.184.900 töölist kui täiesti ilma tööta regist
reerinud. See a-rw on üle 4000 suurem kur
„Ll ttxwcm, aga iile 300 tuhani- jw.flem
kui 1. jaanuaril. Natuke ehk
oli 62.000. See aNv on suurem kui lamrua
ris oli.
Puumaterjaali miiiik Soo
mes.
#3oontc Panga biillciiirt ütleb,
lifuu fešfcl Soomest juba uinbes uuu

Nr. 210.

Kaia

Toiduainete hinnad Inglis
maa turgudel.
# Sadamatööliste streik mõjub toiduai
nete hindade peale tugewasti ja hoiab nad
kallimad kui nad muidu oleksid. Wõi tsent
ner oli aug. algusel paarkümend shil
lingit kallim kui juulikuu keskpaigas.
Munad on paar shillingit 120 tüki pealt
kallimad. Sealiha, nõndanmi. bakvn, seisab tvõrdlemisi püsiwas hinnas. Daam saa
dab palju sealiha Inglismaale.
Üldse on sadamatööliste streik toiduaine
te sisse- ja wäljaweos Palju takistusi ja kah
ju teinud.

— 7.

lehva nael 7 mk., peenleib 12 mk. nisuleib 12
mk. nael. sai 15—20 mrk. nael; wõi ja muna
hinnad pisut tõusnud: wõi nael 60—75 mk.,
Tallinna turg 10. augustil..
munad 12—14 marka paar. elus põriast 6
Wihmase ilma tõttu turul tegewus maik näd. nõutakse 2000 mk. Puukooreni 450
ne. Maamehi turul wähe. Elawam tegewus 700 mk.
juurewilja turul.
Aiamili: wärsked kurgid 10—15 mk. tk.»
Lihaturul on liha rohkesti müügile wärsked kartulid 14—15 mk. toop, tvanab
toodud. Hinnad püsilvad. Sealihast küsi kartulid 230 mk. makk, sellerid 5 mk. tükk.
takse 35—15 marka, naelawiisi 40—55 mk. sibulad 3—5 mk. tükk, porgandid 5 mk. kimp,
Soolatud sealihast küsitakse 45 mk., suitseta naerid 5 mk. kiinp, kaalikad 3 mk. tükk, peedid
tud seasink maksab kuni 65 mk., naelawiisi 2 mk. tükk. salat 10 mk. nael, spinat 20 mk.
ostes kuni 70 mk.. Loomaliha hind kõigub nael. wärske kapsa nael 25 mk., köögioad 50
28—35 marga wahel, wasikalihast küsitakse mk. nael.
28—35 mk., lambaliha naelast küsitakse 28
Marjad: Aia maasikad 45 mk. toop, mch
—4O mk. Teeworst maksab 35—45 mk., samaasikad 25—30 mk. toop, mustikad 25
suitsuwvrst 60—90 mk. nael.
mk. toop.
Piimasaaduste turul walitseb
Liha: Wärske sealiha 45 mkrnael, wa«
elaw tegewus. Rõõsa piima hind on püsiw,
sikaliha 12—20 mk. nael. Pr.
küsitakse 15—17 marka toobist, hapupiima
toobist küsitakse 9—lo mk. kohupiim maksab
Kursid.
12—14 mk. nael, hapukoor 30—34 mk. nael.
lauawõi 75—80 mk., köögiwõi 70—75 mk.
Tallinna börse kuesisedet.
nael; juustu hind kõigub 40—90 mk. wahel.
Terawilja turul on tegewus waik
Il), augustil, 1923. a.
sem. Jahu müüakse ainult wähesel mõõdul
Tehtud. Ostjad. Müüjad
laudadelt kauplejate poolt. Rukkijahu müü
l Dollar . . 346 347,59
gil wähe, puud maksab 300—310 marka, nisu
1 Naelsterling . 1578 1573 158 S
jahu 400—450 marka, odrajahu 320—360
IOCOOOO Saksa m . 80 120
100 Soome „ 953 963
marka, odratangud maksawad 320—360 mk
100 Rootsi lrooni. 9190 9240
puud, .naelawiisi müües 9—12 marki nael.
100 Daani „ . 6300 6400
Rukkite.i.st küsitakse kuni 330.mk., odradest
100 Prantsuse fr.. 1965 1995
260—290 mk. puud, nisudest 360—420 mk. 100 Hollandi guld. 13650 13750
100 Läti rubla . 133,50 136,5 a
Pmid.
kr. ' 1010 1040
Rukkileib maksab 6 mk. 4 pn. kuni 7 m. 1001Tsheho»Sl
kuldrubla. . 170
50 p. nael. peenleib 13—15 mk., sai naela
ltaalia liiri . 1505 1535
wiisi 16—25 mk., sepik 13—15 mk. nael.
o <n «i-o JO
Herneid müügil wähe, küsitakse 400—700 mk.
•JBääri. Jf |J 3 §
puud, naelawiisi müües 18—28 marka nael,
pa6"ib |'b ii & I
kamajahu maksab 20—22 mk. nael, riis 15
Turu ZeMd.

mk. nael.

Obligalston id

Kalaturul kauplemine waikne. Ka E. W. Wõidu
lu müügil wähe. Hinnad alanenud. Wärs
laen 100 97 110
kete räimede eest küsitakse 10—12 mrk. nael
Riia, 10. aug.
suitsetatud räimedest B—lo mk. kümne eest:
wärsketest kiludest küsitakse 11—13 mk nael,
1 Inglise nael 23.47
1 dollar 5.14
suitsetatud kilu kümme maksab 4—5 mk.,
100 Eesti marka 1.53
kammeljad maksawad 22—25 mk. nael. süda
100 Poola marka 0.0035
kad 25—35 mk., wärsked angerjad maksaivad
50—60 mk. nael. Laksi kalast küsitakse 180—
250 mk. Heeringad maksalvad 15—20 mk.
Nale.
nael. silgud B—lo mk.
Ju n rew i l ja-turul kaup ja
. Toimetaja A. Burmeister.
mitmekesine. Wanu kartulid müügil mähe,
Ülesanne nr. 40. -h
küsitakse kuni 250 mk. tsetwerikust. wärskeid'
Kokkuseadnud Ed. Mazel (Brünnis.) ' '
kartulid on rohkesti müügile roodud, 'innad
alanenud: küsitakse tsetwerikust kuni 350 mk.,

õtustaä.

toobimiisi müües 15—17 mk. toobist, por
ganditest küsitakse 45—50 mk. naelast, kimp
maksab 7—B mk., sibula naela eest küsitakse
20—25 mk., kaalikad maksawad 15 mk., pee
did 15—16 mk. nael.
Aiawilja turul küsitakse herne fau
nade toobist 30 mk. Wärskete kurkide eest
küsitakse 5—25 mk. tükist, hapud kurgid mat
saiixid 15—40 mk. tükk. lillekapsad maksawad
15—30 mk. Pea. peakapsad 15 mk. nael. to
maadid kuni 140 mk. nael. ehk tükiwiisi 15
—l6 mk. tükk, salatid 10—12 mk. nael.
Marjal urule on rohkesti marju
müügile toodud. Iseäranis palju Puutub
silma aiamaasikaid ja karumarju. Hinnad
alanenud. Aiamaasika toobist küsitakse 65
Hindade kõikumine Inglis
mk., mctiamaasika toobist fiifita4o 50 m..
maal.
karumarja toobist 25 marka, mustika toobist
# Times Trade Suppl." ülewaade näi 28 mk., waarmarja toobist 70—75 mk., sõstra
alged.
tad, et puuwilladel hind juuli lõpunädalal toobist 30 mk., murakate toobist 25—30 mk.
28alged: Kdl, Le2, Ra2.
esiti langes, siis aga tõusma hakkas. 2. aug.
Haapsalu turg.
Mustad: K&3.
maksid head keskmised Ameerika puuwillad
Turg on wiimasel ajal rahwarikas. Hei
Liverpoolis suirrmüügil 14,01 pensi nael.
Walged algawad ja annawad matt
Pmiwillase lõnga hind on juunikuu keskpai natöö. mis halwa ilmade tõttu takistatud, kahe sammuga.
gast saadik langenud. Willadel jäi hind mii lubab ka maainimestel turul käia.
Wilja ja jahu turul wähe. Enamasti kau
masel juulikuu nädalal püsüvaks. Nahad
Wäljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja"
beldakse wärske aiawilja ja marjadega.
hakkasid kallinema.
Wastutaw toimetaja A. Tupits.
Hinnad on: Rukkijahu Puud 300 rnrk.,
Rnsil, kakaoubade!, kohwil ja suhkrul oli
hind püsiw. Saksamaalt weeti suhkrut, 23
shillingit tsentner, Londoni. See suhkur on
Tshel)o-Sloüoafkia oma.
Metallidest on Inglise- ja seatinal hind
Priiia kaaielikirvait-iaiiiariluj
püsima jäänud. Seatinal seisab ta juba pr
kemat aega tvõrdlemisi paigal. Waie hrnd
(eht kaamelikarwasti
ei ole palju muutunud, aga on siiski tõusu
Puuwillast-masinarihmu
IMG^GGGGGGGGGGGGGGGGSGGGGZ^
niärgata. Nikkel läks juulikuus oda
Eiewaatori-rihmu
wa-maks, aga lõpul jäi langemine seisma.
Itaalia ja Läti osterwad suurel mõõdul nik
Kõiksugu kergeid rihmu
lit rahalöömiseks. Tsingil hakkas hind suu
Wee-woolikuid
lifuu lõpul tõusma. Toores raud on luba
Spindli-nöõri }. n. e. j. n. e.
mitu kuud hinnas langenud. Teras za sepa
müQb oma wabriku laagrist, kui ka oma esitajate kaudu
raud on ka jälle odawamaks läinud.
wabriku hindadega
söed langesid augustis, aga lõpul iäid Pusi
mt^

Puumaterjaali turult.
GSadamotööliste streik Inglismaal ajab
pumnaterjaali turul seisukorra ikka rohkem
segamini. Praegu on nõudmine moteriaali
järele, aga materjaali ei saa kätte.

1 ftlMiM HUUL UtUfcmMH Oh.
W TALLINN, KINGA UUI. 3.
(P) ESITAJAD Narwas! N. van der Bellen, Westcrwalli uol. 16, 8. Paides- Arthur
Ahlmann. Pärnus: Jacob Diedr. Ammende. Petseris: W. K. Schenk,

Waksali uni. 20. Tartas: Th, Grüncr, Kaubahoow 28# Wiljandis: 1 Ees
timaa Põllumajanduse Ühisus.

GOAGGGGWGGGGGGGGGGGGGGGGGGM.

biii mw wgT"'^
Soowitame laost ja muretseme tellimise peale kohale ilmakuulsaid RANSOMESM, SIMS'i ja Sl
es JEFFERIES'i ja teiste Inglise» Rootsi ja Saksamaa wabrikute isesõitjaid ja weetawaid 5?

I Laewaäri A.-S.

| PehepeksugamituurF I
Ameerika, Saksa- ja Rootsimaa rohu- ja wiljaniitjaid ning hobuserehasid ja nende osasid; jj*
atru, äkkeid, külwimasinaid, kunstwäetisaineid, masinarihmu, masinaõli, weskikiwi walamise <1
15 materjaali, naelu, rauda jne., „ALFA" koorelahutajaid, „ ASTRA* piimatalitusmasinaid. Wal- Sl
*4 mistame aastakümnete jooksul omandatud kogemuste põhjal piimatalituste sisseseadete eel- SjJ
15 arveid ja plaane. jjl
1 Tallinna Eesti Majandusüh. 1

1 Järjekorraline reisijate- ja kaubaühendus
I Tallinnast:
I STETTIMI:

Tagasi jõudnud
z. fttiitii Kmõsiiaiii.

Santi. adw.

I aurik „THORSTEN",
jj kapten SIIMANN,

G. Voska
Tallinnas, Ahju nulitS nr. 12. KSuetraab 12-92.

Piik uul. 49
Kõnetunnid ValO—ll e. l. ja
s—7 p. L

õMasle üleskrjukamwe

T«gast Lõudnud
Dr.Keyserllnitb
Haigete wastuwõtmine 11. 3—4

6. Balesna uul. nr. 19-a.
ü

teHjtti

8 Pärnus. I

Tallinnas, puiestee 21.

Knlipferi kliinikus.

I

on igapäew peale laupaewa, kella 4—6 p. l. Alamasse klassi (1-ne õppeaasta)
võetakse õpilasi 7 aasta manuselt ilma eelteadmiseta wastu.
Eksamid algawad 2S. augusttl kell 9 hommikul. Opews algab 27. augustil
kell 9 hommikul.
LSS«e maakounawatttfus wajab

BBBBBBBBBBBBBB

Kõigesuurema ja wanema Inglise
jUWWW
? wabrilm ise sõitjad ja hobustega woetawad

9 läheb välja Tallinnast 18. augustil 9
9 kell 12 lõunal. 9
9 Sõidab välja Stettiinist 24. augustil. 9
9 kell 1 lõunal. 9
HELSINGISSE:
I Aurik „W AS A",
9 kapten LOSSMANN,
j STOKHOLMI:

MM-WN

8 aurik „Kalewipoeg",
põllumajanduse alal. Palk kuuni 10.000 uuk. kuus.
S Kapten Tamm.
Eoowiawaldused ühes elulookirjelduse ja tarwi
liste dokumentidega endise teeniswse kohta esitada Lääne B Sõiduplaani muutused wõimalikud.
Ligemaid teateid ann&wad agendid:
maakonnavalitsusele. Haapsalu künni 25. augustini s.a.
Laane-maakonnawalitsus.
Mundt & Schütt, Strettin, Bollverk 1, 8
Osakonna juhataja: (allkiri).
telegr, aadru „Skandia", kõntr. 535 ja 576. 9
Asjaajaja: (allkiri).
A-B, Foerenade Speditions & Rederiagent. 9
Stokholm Skeppsbron 30, B
telegr. aadress: .Kustkanal", kõnet. 44-50. B
Soowitame kõrges headuses oma tööstuse:
Finiand Spedition-Central A-B, I
j Wankrimääret,
kõnetraat 12001/8. B

Kondijahu,
sisaldab 5% lämmastikku

Köisi,
Nööre,
Ohje.
. Kaubamaja

I reliepeksugarßitDorii]
on ilmalcuulsuse wõitnud oma tehniliselt kõige taie
likuma konstruktsiooni, tugewa ehituse, suure töõ
wõimn ja_ erakorraliselt pika ea tõttu. Kõik Eesti*
maale määratud garnituurid saawad eriti meie maa
oludele wastawalt niiske ja märja wilja peksmiseks
ehitatud, sellepärast ei tule ühtegi ummistust ette ja
~ kõik terad, isegi kõige kõhnemad, saadakse kõige
paremalt puhastatalt ja sorteeritnlt kätte, mis tõttu
* CLAYTON'i garnituure meie maal kõige paremateks
* ja otstarbekohasemateks loetakse
CLAYTON'i wähemaid peksu
* masinaid ehitatud tõotamiseks trak
toritega ia naftamootoritega
Jj CLAYTON'i ristikheinaseemne
peksumasinaid
B CLAYTON'i kõige ökonoomilisemaid

j A.-S.
I Tartu, Wabriku uut. 3, telefon 3*59.
I Kauplus Kaubahoow 21* a, tel. 4.7 l.
I ——
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K flota- ja naMWW 3

l mäljaanwd järgmised j

B ülekuumendatud ja küllastatud auraga, meie maa kütte-

i Hans U>innal.

C EelselscDflks |

j 14. augustil s. a. kell 12 paewal saamad Mär»!
> jamaa wallawalitsuse poolt Märjamaa wallamajas !

[ lokomoblUe
B oludele wastawalfc ehitatud igasuguse wäike- ja
suurtööstuse jaoks, 4 kuuni 1000 hobuse jõuni.
5 CLAYTON'i naftamootore
SAEKAATREID igas suuruses
FORDSON traktore 10/20 HP.
I OLIVER hobuseatru kõigis
suurustes
Sõidu- ja weoautosid, auto-om
nibusse suurustes
B soowitab oinast ladust kõige soodsamate hindadega
B ja lahedate maksutingimistega

Thomns emm; & jon |
IHelsingfors, telegr. aadr«: MSpeditcentral". B
Tallinnas, Suur Brookusmägi 14. B
Telegr. aadress: .Clayhills" Tallinn. 9
Kõnetraat 1-18 ja 22-17. 9

j a) End. kõrtsi juurest künni „Sõtküla"
j asunduseni ja b) Sõtküla .Tänawaotsast- künni SõtI küla taluni wiiwate külawaheteede osad, mis tee»
I parandajate poolt tegemata jäetud.
I Parandusele tulewate teedeosade kogupikkus ligi
I 2,5 nlomeetnt.
! Wallawalitf«s.

1 ideakanusiiai. 1

mis aastate vältusel kõige pare
ä maks tunnistatud, milledel kõige £
kergem käik kuulilaagrite tõttu J
£ ja puhas peksmine. Palun minu A
ladusse vaatama tulla. Tallinnas, ?
fe Sadama uulits nr. 11 ®l
J? Palun nõuda katalooge ja hinnakirju
$

itinoMflii"
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|

? Müüa
täisrverd Angleri tõugu

| Heinrich Lcmz |

heinategemisets

W TALLINN, S. Tatari uulits nr. 1. Kõnetraadid:
s 3-42 ja 3»72.
1B
ffIBBBBBBBBBBBBBBB 8888888888888
g3nnnnnonDGn1. „_J innm-.?. ;

£ Ida osakond %
4? Tallinnas, Harju uulits nr. 29. H

railt nn
Saue wavas. Salla talus,
PäästUla jaama lähedal.

Aadress üle Koiga Kõnnu Wa
na küla A. Limberg.

A.-s. «ÜhiZelu", Tallinnas, Pikk uul, 4&

