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V. aastakäik.

Võnewad Mwad Saksamaal.
it
Cuno kabineti seisukord
halwenenud.
Pariis, 11. aug. (ETA).
Berliini sõnumi järele on riigipank su
lutud. Töölised, kes seisid palgakaotuse
wõimalusc mõju all, pidasid riigipäewa ees
meeleawaldufi, nõudes riigikantsleri ame
tist lahkumist.
Kõik sõnumid teistest Saksa linnadest
kõnelewad samasugustest streikidest ja tera
wast wäärtmärkide puudusest. Poliitilis
tes ringkondades owhulk inimesi arwami
sel, et abi lootmine Inglismaalt ilmaaegne
on. Et Cuno kabineti neid lootusi wäga
kõrgele on tõstnud, järgnes nende purune
misele äkiline Cuno seisukorra halwenemi
ne. President Ebertil oli täna jutuajami
ne Stresemanniga.
Uued maksuseaduse eelnõud
riigipäewal wastu wõetud.
„Borwärts'i" järele wõib seisukorda
11. aug lühidalt järgmiste sõnadega iseloo
mustada: riigipäew wõttis wastu maksu
seaduste eelnõud, majanduse seisukorras on
esimesed lahenemise tundemärgid, Cuno
walitsuse seisukord, on tuntawalt halwene
nud.
Berliin, 11. aug. (ETA).
Riigipäew wõttis eila õhtu ühel häälel
lõpulikult wastu seaduse erakorralise mak
su kohta Ruhri okupeerimise puhul ning

raha trükkida, et osaltki kõrwaldada tera'
wat rahamärkide puudust. Silmapilgu tõ
siduse tagajärjel piirati 11. uowembri põ
hiseaduse pidustuste kawa. Rongikäik tõr
wljkutega ja pidu ooperihoones jäid ära.
Hamburgi ja Lübecki sõnumite järele
walitseb ka seal raske seisukord. „Blohm ja
Boss'i" laewatehase eeskujul katketasid
ka teised tehased tegewuse ja lasid töölisi
lahti.
Krefeldis tekkisid rahutused selle taga'
järjel, et metalltõõlistcl korda ei läinud
läbi suruda palganõudmifi. Kokkupõrkamisel
politseiga said paljud wigästada.
Berliin, 11. aug. (ETA).
Berliini trükitööliste streik on lõppe
nud. Arwatakse, et töö täna algab. Wäärt
märkide tarwe rahuldamine näib kindlus
tatud olewat. Berliini suurpangad anna
wad üksteise peale tshekid Välja. Tööstus
ettewõtted kawatsewad wälja anda oma
HLdaraha ja Võlakohustusi.
Ka õhuraudtee streik on lõppenud.
Selle wastu on riigi raudtee streik laiene
nud kaheksa töökoja peale.
Pärast passiiwset wastupanu, mis kor
ralikku tööd wõimatuks tegi, lasti Sie
mensstadtt töölised kohtadelt lahti. Metal
lttööliste seas on Valitsemas suur meeleki
bedus. ühes suurematest tehastest seati
üles punane lipp ja kuulutati tehas üle
wõetuks.
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laastatud maakondade ülesehitamiseks, eht
küll iseenesest raske koorem, toob tulewikus
hiigla sissetulekuid uuendatud tööstusstsse
seadete ja teiste uuenduste mõjul.
„Times" tähendab, et märgukiri kujutad
enesest pika dokumendi, milles umbes 8000
sõna ja mis ei jäta kaalumata ühtki heakste
gemisprobleemi külge.

"Times" awaldab arwamist, et üks
tähtsamatest küsimustest oleks liitlaste
waheliste wõlgahe küsimus. Ta tähendab:
„See probleem on praegu sama teraw kui
ta oli peaministrite kokkusaamisel Pariisis
jaanuarikuul. Ta on isegi terawam kui ta
oli, sest wahepeal on seisukord Saksamaal
muutunud halwemaks ja peale selle on
Süur-Britannia fundeerinud oma wõla
ühisriikidele, kohustades ennast tasuma
hiiglasuuri aastamaksusid. Jaanuarikuus
tegi Briti walitsus liitlastele ettepaneku,
mille wastuwõtmisel nende wõlakohustused
oleks tuntawalt wähenenud. Näib, nagu
poleks jaanuarikuust saadik midagi niisu
gust sündinud, mis oleks Inglismaale wõi
maldanud esineda paremate ettepanekutega;
just selle wastu, mida kauem kestab Saksa
maksuwõime häwitamise protsess, seda
enam peab Suur-Britannia nõudma oma
liitlastelt, et tasuda oma kohustusi ühisrii
iibele, sest Suur-Britannia peab saama kas
Saksamaalt wõi liitlastelt nii Palju, kui
läheb waja tema Ameerika wõla tasumi
seks. Muidugi asub Briti walitsus endiselt
seisukohal, et Saksamaa peab heakstegemis
te alal maksma nii palju kui lubab tema
maksujõud ja ta ei ole loobunud oma arwa
misest, et kõige otstarbekohasem wiis mak
sujõu kindlaksmääramiseks on selle uuri
mine erapooletute asjatundjate poolt."
Ka „Daily News" arwab, et liitlaste
waheliste wõlgade küsimus wõetakse mär
gukirjas üksikasjaliku käsituse alla. Lehe
Znglise märgukiri Vrauksusmaale is Velgmie
arwates öeldakse märgukirjas, et „SuurBritannia peab saama summa, mis oleks
heakslegemlsle asjus.
ühesuurune tema wõlaga Ameerikale, ja ta
ootab selletasumist temale liitlaste ja Sak
samaa poolt. Mida enam maksab Saksa
Inglise ajakirjanduse arwämised märgukirjast.
maa, seda wähem tuleb maksta liitlastele,
London, 11. augustil. (ETA.)
Belgia okupatsiooniga õiguslikkudel põhju?- ja ümberpöördult."
Täna antakse Briti märgukirjad Prant tel. Edaspidi ei ole liitriikide awalikul ar
London, 10. augustil. (ETA.)
susmaale ja Belgiale ära nende riikide saa wamisel enam wõimalik tähel-panemata jät
ta
Suur-Britannia
poolt
kantud
raskeid
kao
dikutele Londonis edasiandmiseks oma wa
Reuteri kuulmist mööda rõhutab tvalit»
litsustele. Tuntakse suurt hutoi märgukir tusi ja püsida onml seisukohal, et Briti peab sus Prantsusmaale ja Belgiale saadetawas
jade loastu, mille sisu atvaldatakse homme. loobuma oma nõudmistest Saksamaa lvastu, märgukirjas, et ta peab tarwllikuks saada
..Daily Telegraph" teatab, et Briti wa ehk liitlaste wastu, ehk koguni mõlemist kor kas heakstegemistest wõi mannermaa wõlg
litsuse seisukoht atvaldub tväga kindlana, hoo raga. Briti maksud on kaugelt suuremad nikkudelt sunlma, mis oleks küllalt suur
limata märgukirjade lviisakast keelest. Sa kui kusagil mujal ja tema suured kulud abi Briti wõla tasumiseks Ühisriikidele.
ma leht tähendab, et esimest korda teatatakse andmises tööta töölistele on ebaproduktiiw
ametlikult et Briti ei ole nõus Prantsuse ja sed kulud, kuna raha, mis kulutatud liitlaste

teised maksude seaduse eelnõud.

Sõnumid rahutustest Unter den Linde
ui uulitsal ja Spandaus on aluseta.
Berliinist ei sõida ükski
Krefeldis on suured tööstusettewõtted
tööliste poolt oma alla wõetud. Streigi
rong wälja.
liikumine kaswab Vahetpidamata.
London, 10. augustil (ETA).
Danzigis kuulutati wälja üldstreik.
Berliini sõnumi järele on seal maa-alused Rahutusi ja korrarikkumisi pole seni olnud.
raudteed sulutud. ükski rong ei sõida täna
ETA.
Berliinist wälja. Paljud kaupmehed sulgu
sid kaupluste uksi protestiks walitsuse kor
Saksamaal ei ole wälisabi
ralduse wastu, mille järele kõigil kaupadel
loota.
peawad olema hinnasedelid.
Berliin, 11. aug. (ETA).
Rahutused ja streigid.
Põhiseaduse päewa 11. augusti pu
hul awaldatud manifestis Saksa rahwale
Berliin, 10. aug. (ETA.)
tähendab president Ebert muu seas, et Sak
Berliinis walitseb ainelise wiletsuse, samaal ei ole toetust wäljast loota ja et
elukalliduse ja toiduainete niug rahamär Saksa rahwas ise ennast peab aitama.
kide puuduse tagajärjel kriisimeeleolu. Rii
gipavk oli sunnitud kella 10 paiku hommiku
Eila õhtupoole lagunesid Tallinnas
oma tegewust katkestama, ja üheS temaga
teated
laiali, et Cuno kabineti Saksamaal
ka teised pangad- Töö riigitrükikojas algas olla kukutlltud.
Kinnitust sellele sõnumile ei
pärast lõunat.
olnud meil wõimalik saada, sest et riigi
Berliini lehtedest ilmusid ainult „Deut abirahaga tõötam poolametlik telegaraasi
sche Zeitnng", „Rote Fahne", „Borwärts" agentuur „ETA", mis awatud peab olema
ja „tziermania". Maapealse raudtee osali kella 10 hommikul kuni kella 10 õhtul, eila
ne streik kestab edasi. Ka raudteeametnik kell y29 juba „sunntama" oli läinud.
kude ja tööliste seas algas osaline streik.
Kella V2IO ei olnud ka Saksa saatkon
Nagu kuulda, kawatseb .Berliini linn häda- nas see sõnum kinnitust leidnud.

WÄlismiuisteeriuMi poliiti
lise osakonua juhatajaks
kawatsetakje kutsuda kmrldawasti meie seni
ne esitaja Leekms h-ra Schmidt. H-ra
Schmidt witbib praegu Tallinnas, kus te
maga sellekohaseid läbirääkimisi peetakse.
Hra Schmidt ei ole senini lõpulikku wastust
weel annud.
Riia Jakobi kirik katoliik
lastele iile antud.
„Jauna?as Sinas" teatab 8. augusti!:
Eila kella 11 ajal anti Jakobi kirik katoliik
lastele üle. Kirikut üleandmas oli sisemi
nisteeriumi waimuliku departemangu est
taja Bergmau ja wastuwõtmas olid Riia
katoliku koguduste praost Peters Osolinsch
ja seimi liige Fr. Trasuns tehnilise eritead
lase saatel. Rootsi kuninga Gustaf Adolfr
pilt anti kiriku ülemwalitsuse kätte.
Wenemaa lõikuselootused.
„Petrogr. Prawda" teeb külwipinna
suuruse ja lõikuse lootuse andmete põhjal
kokkuwõtet, kui suur Wenemaa wiljasaak
käesolewal aastal wõiks olla. Selle järele
loodetakse, et üldsaak saab olema 3000
miljoni puuda (läinud aastal 2800 milj.
puuda). Wäljamaate loodetakse wedada
kuni 200 miljoni puuda wilja. ETA.
Eesti asunduse elust
Wenemaal.
ETA. ..Edasi" kirjutab 8. aug. ..Luuga
maakonna Tolmatshewi ivalla Eesti asundu
ses puudub kultuur-hariduslik töö meie eest
laste hulgas praegu peaaegu täiesti. Lä
hem Wäike-Sokolnikowo klubi ei ole tänawu
ühtegi etendust annud, ehk küll klubile Ored
shi jaaina lähedal Wassilkoioitsi mõisas ruu
mid tarwitada anti, mis ainult wäikest si
semist kordaseadmist nõuawad. Kuid et Ees
ti Mendadel tihti üksmeel ja hoolsus puudub,
siis ei taheta ka nende wäheste Parandustöö
dega nii kergelt hakkama saada.
Nii weereb meie elu samm edasi, kaks
tagasi.

Nohukasw on halb. Tulewal talwel on
jälle loomatoidu puudust oodata. Wilude
ilmade pärast edeneb koristamine aeglaselt.
Wiljade seisukord on endiselt wilets. Ke
tvadised wihmad tegid põllupinna kÄvaks.
Wihinale järgnew kuiw kuiwatus pankades
se, nagu krwi. Edaspidistel wiludel ilmadel
on wiljade seisukord küll wähe paranenud,
kuid siiski saab saak wist alla keskmise ole
ma.

Ka aiawiljadest tänawu suuremat saaki
-oota ei ole."
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Eelnõu ühekülgne, kultuuetwastaste maksudega, 66-mil
joniliie eelarwega ja ebamäärase walit!u!eaa«
I.

Eelnõu sisu.
Vabariigi walilsil?- on esitanud riigiko
4) annetustest sa pärandustest.
gule kultuurkapitaali seaduseelnõu.
Lisamaks tuleks kõigepealt senisest pit
Kultuurkapitaali ülesanded on mõeldud rituse pealt wõetalvast maksust kolme prot
wäga laialised:
sendi suuruses, mis aastas umbes 10 mil
1) Tema abil toetatakse praegu tööta joni sisse toob. Siia juure tuleks lisamaks
waid ja uuesti awatawaid teaatrid (..EStoo 5% suuruses trahterimaksust. Peale selle
nia", Draamateaater, kawatsetaw „Rahva pannakse lisamaks teaatrietenduste ja konl
maja" Tallinnas, ..Vanemuine" Tartus, sertide pealt omalvalitsnse maksu 10 prot
„Säde" Valgas, ..Endla" Pärnus, wähe sendi suuruses, kinode ja tantsu- ja muusika
musrahtvaste teaatrid jne.) muuseume, muu ga etenduste pealt 20 protsendi suuruses.
sika- ja kunstikoole. Toetust kawatsetakse an Välispasside pealt wõetakse kultuurfondi
da aastas 30 miljoni marga ulatuses.
heaks ä 200 mrk.
2) Asutatakse kunstimajad Tar
Kultuurkapitaali walitsus seisaks koos
tusse ja Tallinnasse, kuhu asetatakse nnm järgmistest liigetest:
seumid, kõrgemad kunstikoolid, muusikakoo
!) Kaks haridusministeeriumi esitajat,
lid, ruumid kunstiliste cttewõtete jaoks jne. nende hulgas haridusminister wõi tema
Kunstimajade ehitamine läheks maksma abi;
kokku 100 miljoni marka.
2) üks riigikogu hariduskomisjoni esitaja;
3) üks riigikogu rabaasjanduse komis-)
3) Ehitatakse wõimlemise hoone ja plats
Tartusse ja Tallinnasse, ehituskulud umbes joni esitaja;
4) tiks rahaministeeriumi esitaja;
50 miljoni marka.
5) üks teadusliste asutuste esitaja:
4) Antakse toetust kodusustele ettcwõ
6) üks kirjanikkude organisatsioonide esi
tetele, nagu näiteks:
a) koduuurimise jätkamine, materjaalide taja;
süstematiseerimine ja kavaldamine;
7) üks rahwakaswatusliste organisat
b) Eesti maapinna ja -põue koosseisu sioonide esitaja.
8) üks kujntawate kunstnikkude organi
uurimine, uurimise materjaalide süstemati
satsioonide esitaja;
seerimine ja cüvaldamine;
9) üks heliloojate organisatsioonide esi
d) Eesti ajaloo kohta käiwate arhiiwMaterjaalide uurimine ja awaldamine:
taja;
e) Eesti vahtvaluule kirjastamine:
Kapitaali juhatajaks on haridusminis
f) Eesti vahwateaduslikkude kogude uuri- ter, kes kultuurkapitaali walitsuse tarwidust
Mine ja uurimiste kirjastamine;
mööda kokku kutsub. Koosolek on otsuse
g) populaarteadusliku kirjanduse kirjas wõimnlino, kui wähemalt 6 liiget koos on.
tamise teostamine;

otsused tehtakse lihthäälteenamusega, kui aga

h) muude ettenägemata teaduslikkude
tööde toetamine.
5. Kultuurkapitaal kawatseb anda too
stipendiumid a 113.100 marka aastas, (misPärast mitte 113.119 mk. 61 % penni?) ka
hele kirjanikule, kahele heliloojale ja kahele
kunstnikule, 12 teadlase stiMldiUNiij 20 reisi'
stWpdiumi, pensiooni wõi Palka 25 kirja
nikule. Palgasaajate arw tõuseks edaspidi'
umbes 100 isikuni. Selle peale tahetakse
kulutada umbes 1% miljoni marka aastas.
6. Kultlmrkapitaal ehitab lahkunud te
«ellistele mälestussambaid ja jäädwnstab

haridusminister otsusega nõus ei ole. wõib
ta küsimuse lvabariigi walitsusele otsusta
miseks anda.

nende mälestust.

Kultuurkapita al il e lähe b sel
leks otstarbeks aastas raha wa
ja umbes 65 miljoni marka.
Tarwisminewad summad tulewad kokku t
1) riigi Poolt eelarwes määratud sum
madest;

2) kultuurkapitaali jaoks määratud lisaMaksudest;

3) sissetulekutest kultuurkapitaali etteMõtetest;

2. Kultuurkapitaali ülesanded.
Kultuurkapitaalile wõib määrata ki r
sad ja wõib määrata laiab ülesanded.
Eelnõu kokkuseadjad on walinud laiad. Kui
tema ülesandeid waadelda, läheb kirju kan
gas silmade eest mööda. Mida siin kõik ei
leidu kirjanikkude, kunstnikkude ja tea
dusemeeste töö hindamine ning neile riiklike
palga määramine ja spordi Platsi asuta
mine, 4—5 teaduseharu uurimine ja lah
kunud tegelaste mälestuse jäädwustamine.
teaatrite ning kunstikoolide toetamine ja
populaar-teaduslikkude kirjatööde lväljaand
mine ja kõige selle kroonina mitmesugu
ne äriline tegewns, nagu kirjastamine ja
raamatute müügile saatmine. Eesti rahlva
luule kirjastamine iseenesest on juba hiigla
töö. Et eelnõus ei ole mõeldud lihtsalt abi
andmine kirjastamiseks, waid ka kultuurka
pitaali oma ettewõtted, näitab see, et sisse-

Inka warandnsed. 52
Sir John Reieliffe romaan.
Ta on tõesti apashide weriwaenlane, kuid wäga
tubli mees- Kas sa tunned teda?
Olen kuulnud tema nime, kui Jaaguar ja Raud
käsi temast kõnelesid. Küll Raudkäsi rõõnmstaks, kui ta
teada saab, et ka Ristikandja fam& ülesandega wäljas on.
-- Pagan, see on wäga kena uudis! kostis tugew
mehe hääl lõbusa naeruga. Leitnant, keda' pagan teie
seal endale ajawiiteks kätte olete saanud? Teie kuulate
ju nii suure hoolega seda tõmmu tüdrukut, et apashid
teil kõik teie paksu juuksemetsa ühes peanahaga maha
wõiksid wõtta, ilma et teie seda ise märkaksitegi.
See oli Ristikandja, kes seda ütles. Ta oli ühes
oma kaaslasega kaljuseina mööda alla roninudOhwitser, keda oli üllatatud jutuajamisel noore
tüdrukuga, punastas kergesti ja katsus end oma etiewaa
tamatuse pärast wabandada. Ristikandja aga nokutas
naeratades pead ja ütles, oma kürwispudeligä ojast ka
rastawat wett wõttes ja juues:
Noorus on noorus. Ja Pagana kena tüdruku
olete endale wälja otsinud- Mina ei oleks ilmaski usku
nud, et indiaani Plikade hulgas nii ilusaid neidusid.wõib
olla. Aga kes ta siis õieti on ja kust ta tuleb? Ja
mida teab ta Raudkäest?
Tüdruk pidi nüüd kõik uuesti algusest peale jutus
tama, kuna Ristikandja teda kõige suurema huwiga
kuulas.
Indiaani neiu aruande järgi jõudis Ristikandja ot
susele, et senjoora elu ja au indiaanlaste laagris esial
gul mingi hädaoht ei ähwarda. Ühtlasi sai ta teada, et
kaks meest ligidal olid, kellest ta Palju oli kuulyud: üks
neist oli küll wangiS, kuid teine oli waba ja see oli nii
sugune kaaswõitleja, kellest ta endale paremat ei wõi-

Vülss-Päcwal, 12. aua- 1823.

tulekutes ette on nähtud tulud ..kultuurka- leks nõnda, kuna fcllskondlised organisat
Pitaali arwel teostuvatest ettewõtetest". Tee noonid sellega ise nvilinis saawad: mitmel
on lahti ka kõige laialisemaks äriliseks tege pool on ivabadussõja kangelastele mälestus
märgid üles seatud. Pärnus on teoksil
wuseks.
Koidula
ausammas sa põllumeeste kogud on
Kuid suurem osa neist laialistelt ülesan
netest hõljub kõik weel õhu sees. ülesandeid üles wõtnnd mälestnslnargi ülesseadmise
on palju kokku aetud, kuid nad on kõik poo C. R. Jakobsonile. Kunstimajade ehitami
liknd. Spordi edendamise sihis näbtakse ette ne on sedawõrd suur ülesanne, et selle jaoks
spordi- ja wõimleinise platside asutamine läbikaalutud ja üksikasjaliselt wälsatöötatud
Tallinnasse ja Tartusse, kuid sellega ei ole icaduscelnõu wasa läheb.
weel kuigi Palju kätte saadud. Vastu on Selge on, et kultuurkapitaal kõiki ülesandeid,
tuldud ainult kahele linnale, kuid ei ole nn mis eelnõus üles loetud, nii pea e: wa teos.
dagi ette nähtud, mis tahetakse teha spordi taina hakata. Ta hakkab ainult mõne üksi
edendamiseks wäiksemates linnades ja maal. kuga peale, niinelt nendega, nulle iao's kiil
Kui wõtta aga spordi edenemist suuremas tnnrkapitaali tahetakse anltada. Teina te
ulatuses, siis veaks aastasele wälsaminekule geivii? koondiib kaatritele, sa
weel mõni miljon juure panema. Kui Pec> tekk abi andmise sa kirjanikkudele
ning kunstnikkudele stipe n d i n
takse silmas popnlaar-teadusliku kirsanduk
wi
d e määramise peale. Et ligemal
laialilaotamist sa sellega teaduse laialilao
ajal
100 kirjanikku sa kunstnikkil riigi palga
tornist rahlva keskel, siis ei pääs? mööda rah
lvaülikoolide, keskraamatukogude sa rahwa peale pannakse, selles ei ole kahtlust. See
raamatukogude asutamisest. Ka uurimise jääb kultuurkapitaali peaülesandeks, kuna
tööde toetamine, nende tööde süstematiseeri muuks otstarbeks ainult raasukesed lange
mine ja awaldamine on poolikult wõetud. ivad. Laialiste ülesannete näitamisega loo
Ette nähtud on ainult humanitaar teadused, detakse riigikogult rohkem rahet ivälja tingi
kuna põllumajanduse, majanduskultunri. da. Ühtlasi tahetakse ka kindlustada, et eel
rahlvaterwishoin sa rahwaarwu liikumise nõu riigikogus läbi läheb, kuna aga kirjanik
niisamaknltuurimõiste alla. kui arhiiwima kude stipendiumid enam riigikogus ia ban
alast mööda on mindud. See kõik mahub su tal kujul rohkeni waielnst. sünnitaks. Kui
terjaalide uurimine. Niiwiisi me ikka kan aga värast ette heidetakse, miks kõiki üles
gele ei saa, et me kultuurkapitaali abil ai loetud ülesandeid ei teostata, wöidakse sele
nnlt seda toetame, niis eelnõu kokknseadsa tada: raba on liig wäbe. andke meile raha
tele isiklikult kõige rohkem meeldib ehk mis rohkem, küll me siis ka teiste ülesannete
neile kõige enne meele tulnud. Kultuurka Peale mõtleme. Eelnõu kokkuseadjate! on
pitaal Peaks peale algama alguses wäikse tähtis läbi wiia, et kirjanikkude sa kunstnik
mate ülesannetega'. On ta näidanud enese kude stipeidiumid enam riigikogus sa hari
elujõulisena, wõib ta tegetvuspiirkondä dusministeeriumis kõne alla ei tuleks ja et
laiendada. Osa ülesannetest tuleks esiotsa kultuurkapitaali! wõimalikult Palju raha
teiste asutuste kätte jätta. Mis mõte on käes oleks. Edaspidi määrawad nad eneste
näiteks muusika- ja kunstikoolid kultuur le palga ise. Tarwis ainult meeles pidada,
kapitaali alla anda, kui ometi kõik teised missuguse ägedusega on senini kirjanikkude
koolid lvabariigi walitsuse alla' käivwd. ja kunstnikkude palkade küsimuses walitsutele
Ministeeriumid nõualvad kõigi teiste koo kallale kiputud. Teistes küsimustes ei ole
lide jaoks krediidid eelarwe korras, ja oi ole seni palju juttu tehtud need kõik on kõv
walised ülesanded. (Järgneb).
mingit põhjust mõne osa koolide kohta teist
korda maksma 'panna. Populaar-teadusliste
tööde kirjastamine on olnud eraettewõtjak
käos ,ja ka edaspidi saatvad nad sellega
walmis. Kui siiski peaks tarwis minema
Coolidge wanne.
mõnda raamatut kirjastada, millega eraette
liii. president. Harding suri, wiibis ase
wõtsad hakkama ei saa,-siis on
nisteerimuil wõimalik ka nüüd tarwilikka president Calvin Coolidge oma isa talus,
abinõusid otsida. Ei ole soowitaw. et riik sermas, Plymouthi lähedal Vermonti osa
kirjastajatega hakkaks wõistlema. Teaduste riigis, kus ta parajasti oma puhkeaega
uurimist ja kõiki sellega olewaid töid wõiks mööda saatis. Kohe pärast seda kui Har
julgesti jätta ülikooli hooleks. Kui dingi surmateade tuli, nõudis Calvin tele
temale selleks otstarbeks eelartve lorraS soni teel Washingtonist presidendi wande
tarwilikud summad antakse, saab ta sellega sõnu, ja juba paari minuti pärast andis ta
valju paremini hakkama. Siis on olemas ametiwande ära, oma isa ees, kes seal no
kindlustus, et ärakulutatud raha tõesti wil taarius on. Vandesõnad käiwad nõnda:
sakale tööle pandud sa et töö teadusemeeste ..Pühalikult tõotan ja wannun Uhisriikide
arwustawa silma all sünnib. Peale selle on presidendi kohuseid täpipealt täita ning
wastalvatel ministeeriumidel wõimalik uu Uhisriikide konstitutsiooni oma jõudu möö
rimise töid korraldada, kuidas seda riigielu da kaitsta ja hoida." Pärast seda heitis
ülesanded nõnawad. Kõike kultuurilist elu uus president paariks tunniks puhkama
kultuurkapitaali alla koondada iffa ei saa. wande andmine oli öösel ja sõitis siis
Ei ole praegu põhjust ka Eesti tegelaste mä otsekohe ära Washingtoni.
lestuse jäädwustamist kultuuvkapitaili hoo-

nud soowidagi. Küll ei wõinud ka Comeo ütelda, kus
kohal Raudkäsi praegu redus wiibis; kuid ta oli kindel,
et Raudkäsi laagri ümbrusest ja oma wangistatud sõbra
ligidusest kaugele ei ole läinud.
Tarwis oli nüüd otsust teha- Comeo teade, et peale
inglase ja tema wigase teenri weel kaks walget wangi
dena indiaanlaste laagrisse toodi, oli Ristikandjale suure
rahutuse põhjuseks.

Qhwitser wõis nende kahe kelmi kohta ligemaid tea
teid anda. Muidugi olid need kelmid walmis üles and
ma kõike, mida nad krahwi ekspeditsioonist teadsid, et ai
nnlt oma elu kas wõi tunnigi wõrra pikendadaMeie hiilisime kaunis ligi kohale, ütles Risti
kandja, kus selle tüdruku kirjelduse järgi Halli Karu
laager peab olema. Õnneks märkaS Diaz weel õigel
ajal üht indiaanlaste walwurit, enne kui see meid wõis
näha, ja meie wõisime endid tema kuradisilmade eest war
jata, kuni tagasi pöörasime.
Ent meie saime seejuures midagi teada, mis on roh
kem wäärt kui wõidetud lahing. Need rööwlid on kar
detawad wastased lagendikul, kust nad oma hobuseid wõi
oma kawalust wõiwad tarwitada, kuid kaljumägedes on
nad halwad sõdijad, sest nad on wiletsad ronijad. Meie
leidsime juhtumisi- koha, kus meie endid nende wastu
edukalt wõime kaitsta. Küsimus on nüüd ainult weel
selles, kas peame weel kord katsuma nende laagri ligi
dusse hiilida, et nende tcgewust tähele pannaJärgnes lühike nõupidamine, kus mõlemad noored
mehed elawalt seda katset soowitasid. Isegi Comeo awal
das soowi nendega kaasa tulla ja nende hädohtusid jaga
da, et oma wenna üle walwata.
Lühikese mõtlemise järgi awaldas ka Ristikandja
oma nõusolekut sest oleks kardctaw olnud tüdrukut üksi
onia teed jatkata lastaComeo oli ettewaatuse pärast tubli tüki maad mööda
oja Põhja tulnud, et oma jälgi kaotada. Mõlema luu-

raja jäljed läksid aga orgu mööda ülespoole, kuna nad
koguni teist teed üle kaljude tagasi tulid. Seepärast
wõisid nad loota, et kuigi apashid tüdruku kadumist peak
sid uurima hakkama, nad teda siiski siia orgu jälgida
ei tea.
Pealegi naeratas tüdruk weidralt, kui Ristikandja
tema tagaajamise wõimalusest kõneles. Comeo kinnitas,
et tema kadumine laagrist mingit iseäralist tähelepanu ei
wõi äratada. Ligemalt aga ei tahtnud ta seda seletada
' Ristikandja seletas nüüd, et kõige parem aeg luura
mifele minekuks on keskpäew, kus kuunms kõige suurem
ja indiaanlased oma kombe järele laagris magawad.
Sel tunnil on ka nende walwurid hooletumad. Kuni
lõunani pidid luurajad oma redus puhkama, kuna .Ris
tikandja ühes Comeoga waheldamisi wahti lubaS pidada ..
Ennelõunal möödus, ilma et midagi iseäralikku
oleks juhtunud. Umbes pool tundi enne seda. kui päike
oma haripunkti jõudis, äratas noor indiaani neiu
jad. Nad seadsid endid kohe walmis kardetawale kuur
käigule minekuks.
Ohwitseril oli õnn üles leida oma rewolwrit põõsast,
kuhu see indiaanlasega rüselemisel oli kukkunud. Ta an
dis selle kaitseriista indiaani neiule, õpetades temale
enne selle käsitamist. Rewolwer on ju naisele kergesti
warjataw ja käsitataw. Ta wõttis ka oma reisipaunast
tarwiliku arwu padrunid ja andis tüdrukule.
Diaz oma puhkusaseme jäljed
olid kaotanud, ronis wäike lunrsalk mööda kaljurahnusid
üles ja hiilis oru Põhjanõlwaknt mööda läbi põõsas
tihniku apnshide laagri poole.
Nad wõisid takistamatult edasi minna- WarSti näi
tai; suits, mis üle kaljude ning korgipuude ja tammede
alt kuristikust tõusis, et nad indiaanlaste laagri otse
kahesse ligidusse olid jõudnud. Ka kuulsid nad apashide
hobuste hirnumist ja naiste kisa.-.
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suuruses on ettenähtud, siis peab tähenda
Arstiteaduskonnast.
ma, et seni tulusid riigikassasse normaal
Üliõpilased, kes käesolewa! sügispoolaad
selt on tulnud. Esimeseks maiks (st o. ühe tal sooivinxid lõpueksamid sooritada, peawad
Uue Aiwabriku juure asutatakse ka kolmandiku aasta jooksul) sissetulnud tulu sellekohased soowiawaldused ühes Arwüiste
de kogusumma teeb ka ühe kolmandiku kogu dokumentidega arstiteaduse kantseleisse kõige
suurem õlikiwi kaewandusaasta loodetawast tulust wälja.
hiljem kuni 6. septembrini sisse andma.
Nagu täiendawalt kuuleme, on eelpool
nimetatud Saksa ettewõte (nimega „Ge
Wtzne-Jnglise kaubandussu
sellschaft der ausländischm Industrie") üks
hete korraldamine.
suurematest Saksa ettewõtetest. Tema. sel
jataga ei seisa mitte ainult Saksa, waid ka
Snnelused :a kmilõöd.
Inglise majandustegelased sõidakmd
teiste maade rahamehed, nimelt mängiwad
Wenemaale.
seal suurt osa ka Wiini kapitalistlised ring
Nööwmõrtsu latöõ awnli
konnad- Ettewõtjate kohalikuks esitajaks
London, 10. augustil. (ETA.)
kuks tulnud»
on hra Konst. Jü r g e n s.
Salkümd silmapaistwaid niajandustege
1021. aasta 13. märtsi ööl tapeti Wöru
lasi, eesotsas Baldwiniga, peaministri onu maal
Toolamaa wallas Wõulülas taluomanik
Rasta leiu uurimiseks Eestis
pojaga sõitis eila õhtu Wenemaale kauban Jakob Mälton ühes teenijaga kõige metsikumal
400 uurimisluba wõetud.
dussuhete uuesti üleswõtmiseks. Valdwin kombel ära. Arwati, et kuritöö toime oli pan
on
ühisuse esimees, millesse kuulub kahek dud päranduse kättesaamise sihiga, mispärast
Nagu k.-tööstusministeeriumi mäeas
sakümmend tähtsat metallitehast ja mis seab mitmetel soowimata sekeldusi politsei ja kohtu
janduse jaoskonnast kuuleme, on seni 400 endale ülesandeks Briti huwi de edendamise wõtmttdega tuli.
uurimisluba nafta leidmiseks wõetud. Mäe Wenemaal. Wene rewolutsiooni ajal olid
Nüüd. 4. augusti ööl tabati Näpina kihel
asjanduse osakond ise tehnilisi nafta uuri ühifusel osakonnad ja suured tööstusettewõt konnas neli isikut, keda mõrtsukatöö toimepa
nemises süüdistati. Kinniwõetud on Robert
mistöid praegu ei korralda. Nii on ted üle kogu Wenemaa.
Oinberg, Paul Lepson, Friedrich Rauba ja Ru
ka ekslikud ühe kohalise suurema aja
dolf Lang. Kõik kinniwõetud salgasid alguses
lehe teated, nagu oleks ministeerium nafta
oma süüdi, kuid tunnistasid peagi ametiwõi
President Hardingi matus.
tnudele selle üles.
uurimiseks Hiiu saarel' krediiti saanud
Esialgu ei ole teada, kui palju raha tap
800.000 m., millest puuri ostmiseks kitku
London, 10. augustil. (ETA.)
mise
juures kurjategijate kätte on langenud.
nud 600-000 m. Nimetatud krediidid on
Agr.
Marionist (Ohiost) teatatakse: President
nimelt põlewkiwi uurimises määra Harding asetati täna Mariani surnuaiale
Margused Tallinnas.
tud, samuti on ka puur selleks otstarbeks wiimafele puhkusele. Matmiswlitus sündis
10. skp. warastati Mari Wrangelül pöö
ostetud. Mäeasjanduse osakonna arwates kõigesuuremas lihtsuses ja temast wõtsid osa ningult mitmesuguseid asju umbes 10.000 m.
puuduwat kindlamad teaduslised andmed ainult kadunud presidendi sugulased ja la wäärtuses. Pauline Kulderknup'ul Uuel turul
wiibimise ajal wankri pealt suurrätik kellegi
selleks, et Hiius naftat suuremal mõõdul hedad sõbrad.
tundmatu isiku poolt ära, kes kordniku kaasabil
leidub. Ei olewat sellega riigil midagi
tabati ja kriminaalpolitseisse toimetati, kus
kaotada, kui seal tõepoolest naftat peaks
Nõukogude pank Riias.
kindlaks tehti, et tabatu on 23. 0., kes end
leiduma, sest leiu korral peawad ettewõt
warguses süüdlaseks tunnistas, ning wahi alla
„Rishskij Kurjer" kirjutab 10. aug.: wõeti.
jad riigiga kontsessioone sõlmima.
Samal kuupäewal warastati Konstantin
Eraettewõtjatel selle wastu olewat - aga Riias awatakse nõukogude Wene pank. Or
Dutschinski'l Baltiski mnt. nr. 9 asuwaft ärist
huwi nafta leiu wõimaluste wastu fuure ganiseerijaks on Wene
komissariaat ühes Tsentrosojusi Londoni naelaotsas rippuwa pinsaki taskust rahamapp
nemas.
20.000 marga rahaga. Maali Macrter'il
osakonnaga. Läti walitstis nõuab, et Pan ühes
korterist woodi padja alt 1500 marka raha.
ga juhatuses oleksid ka Läti kodanikud. Ra Michail Beck-Martnatshew'il korteris asuwaft
Riigi sissetulekud kuni 1-se
haministeeriumi poolt panga asutamiseks kapist 1250 marka nikkel-raha ja 6 paari siidi
Maini 1923. a.
arwatawaZti takistusi ei tehta. Panga sukki. Ernst Anniko'l Wiruwärawa mäel ma
ajal pinsaki põuetaskust 23.000 marka
Riigikassa tulude osakonna poolt on ülesandeks oleks finanseerida Wene koope garnise
raha ja dokumendid. Ida Sintal'il turul wii
ratiiwe.
neil päewil lõpule jõutud esimese nelja kuu
bimise ajal käekott ühes 5000 marga rahaga.
jooksul saadud riigi sissetulekute arwesta
Marie Tschisowäl korterist wale wõtme abil
misega, missuguste andmete järgi riigi tu
mitmesuguseid kuld ja hõbe asju 13.000 marga
lud, mis kuni 1. maini riigikassasse sisse
wäärtuses. Aleksander Jäärnits'al Kosel asu
Lühikesed teated.
tvast suwemajast kaks jalgratast 20.000 marga
makstud, awaldame: , ....y,...
wäärtuses. Johann Saarts'il sadulsepa töö
..Krasnaja Gaseta" kirjutab 8. aug.: kojast, mis asub S. Kloostri uul. nr. 20 mil- l
Otsekohesed maksud.
7. augustil algas Peterburis 1899.—1902. mesugust sadulsepa materjaali 3500 märga
Tulumaks 123.109.684 mk.
Elfricde Reimann'il Balti jaama k
a. sündinud kodanikkude wastuwõtmine wäärtuses.
Ari- ja tõöstusmaksud 115.044.664 „ territoriaal-wäeosadesse. Wastuwõtmine puhweti köögist Lks kleit ja aluskmtb.
Samuti on wargad Falkspargi uul. nr. 31
Maa- ja hoonete maksud 8.444.791 „ kestab 2 nädalat. Järelwaatamist ja was
asuwasse Meyeri wabrikusse aknaklaasi purus
Maks kapitaali prots. pealt 8.192.276 „ tuwõtmist toimetawad 8 komisjoni. ETA. tamise
teel sisse tunginud, seal kontori lauad
Kreposti maks 18.658.336 „
ja sahtlid lahti murdnud, ning ühest sahtlist
„Torg.
Prom.
Kurjer"
kirjutab
kaup
Parandusmaksud 1.393.374 „
1500 marka raha ära warastanud. —ll—
luse ruumide üüridest Petrogradis, et need
Tempel- ja tajumaksud.
10—12 prots. ja rohkem, teatud juhtumis
Tempelmaksud 83.603.321 mk.
Rongi alla jäänud.
20 prots. kitsar. raudtee maks 9.699.377 „ tel isegi kuni ühe kolmandiku kauba läbi
10. skp. jäi Tallinna ja ülemiste jaama»
müügist wälja teewad. ETA.
Patendid, kaalud, proowid 3.543.801 „
de wahel rongi alla Harku walla kodanik Eduard
Mitmesugused tasumaksud 9.950.367 „
Otto p. Mänd 24 a. wana, mille juures ta
Sega-tulud.
waguni rataste läbi täiesti purustati. Rongi
alla sattumise põhjused esialgu teadmata.
Mitmesug. sega-tulud 106.319.384 mk.
—II—
Moo'.
Raudtee waras tavatud.

Päewauudifed.
Maaparanduse laenu wälia
andmise määrused.
Riigikogu poolt wrrmase istungjärgu lõpul
wastuwöetud maaparandufe laewu seaduse
põhjal on Põllutööminisiteerium kiires korras
asunud määruste wäljatvötcvmisele, et nime
totud laenu juba käesolewal aastail põllu
meestele wõimalduks kAte anda. Käesolewa
nodaw algul korraldatakse selleks Pöllutööim
mÄeermmis eritine koosolek, kus määru
sed lõpulikutt kokku seatakse.
Augustikuu algul üle 300
waguni Wene wilja Tallinna
jõudnud.
Raudcheewalitsufest saabub andmete järgi

bn augustikuul üle 300 waguni terawilja
Wõuemaalt Tallinna sadamasse jõudnud.
Enne feda tuli jimli lõpul Ae 200 wagu
ni.
Üksikute päewade järgi on augusti algul
üle Püri tulnud: 2. aug. 74 wagunit rukist,
10 wagunit kaeru, 1 wagun linu, Iw. kane
pit, 3. aug. 22 w. rukist, 2 wag. kaeru. 5.
augustil 2 wagunit kaeru, 6. aug. 7 wag.
rukist 7. aug. rukkid 14 wag., kaeru 4 wag.,
linnaseid 4 wagunit, 8. aug. 16 wagunit ru
kist, 10. aug. 2 wag. rukist, 1 w. kaeru, 1 w.
linu ja 1 w. linnafeid. Peale selle on tulnud
4 wagunit petrvoleuit ja 4 wag. naftat.
10. augusti õhtul oli Tallinna kaubajaa
mas seismas 42 rukistega laaditud wagunit.
Laupäewal wõtsid wenelased sellekohase le
pingu järgi elewaatori sadamas üle ja alga
sid parandustöid.
Ringreisil riigi mõisates
witbib praegu põllntööministri abi, härra
Allmann. Eila waadati Aaspere mõifa
majapidamist Wirumaal. Esmaspäewa!
jõuab ministri abi Tallinna tagasi.

Raha ülelöömine Aktsia
pangas.
Tsheki tvõltsija üks panga direktor.
Reil 860.000 marga ra«
ha wäljawõtmisest Tallinnas asuwaft Aktsia
pangast, mida ekspertiisi tõendusel sama
panga endine raamatupidaja Peeter Schnei
der 28 a. wana olla toime pannud.
20. juuli-kuu päewal tabati Schneider ja
paigutati wangimaija, sest vt Panga direk
tor teda raha wäljawõtmifes süüdistas.^
Schneider end raha wäljawõtmises süüd
laseks ei tunnistanud, mispärast uurimise
wõimnd warga kindlakstegemiseks edaspidi
feid sammusid astusid. Kahtlus tsheki wõltsi
nnfes ja raha wäljawõtmises langes Panga
direktori peale, mispärast tema tabati ja
wahi alla wõeti, kusjuures tema esialgu end
raha wäljawõtmises süüdlaseks ei tunnista
Kaudsed maksud.
nud, seletades et selle Schneider toime Pan
Tollid 390.732.675 mk.
nud, kuid lõpul nähes, et tema süü tsheki
Aktsiisid 92.486.533 „
wõltsimises ja raha wäljawõtmises kindlaks Piirituse
monopool 362.167.659 „
tehtud, tunnistas tä end süüdlaseks ja pai
Tulud riigi ettewõtetest.
gutati wangimaijcy kuna aga Schneider, kes Tulud riigi maadest, hoo
asjata ligi kuu aega kinni istus, samal sil
netest ja metsadest 344.932.163 mk.
mapilgul wabastati. —ll—
Raudtee 410.043 „
Sadamad ja ladud 25.799.963 „
Narwa raudtee sild
Posti,telegr.ja telef.sissetul. 83.532.449 „
on üldisel kujul juba walmis, seega kõik suu Eesti pauk ja mitmesugu
sed teised ettewõtted 10.512.769 „
remad raudosad kohale pandud. Jatkatakse
ainult poltide needimistvid j. m. s. Teedemi
Kokku 1.803.609.243 mk.
nisteeriumisse saadetud päewaplldi järgi ot
Eelmistel
aastatel
sissekasseeritud tulu
sustades näib see kõige suurem Eesti raud
dest on mitmesugustel põhjustel, nagu koh
tev-stld üsna toekas ja suurejooneline.
tuotsuse põhjal, riigikassa poolt isikutele ta
Teedeministeeriumi eclarwe kokkuseadmine gasi makstud 8.111.790 mk., seega oleks
saadud korralisi tulusid 1-seks maiks
jõuab kuuldawasti käesolewa! nädalal lõpule. 1.795.497.454 marka.
Kuna korraline eelarwe käesolewa aasta
omast palju kõrgemale ei -tõuse, on erakorra
Erakorralisi tulusid
list eelarwet selle wastu tubliste suurenda
tud. Kokkuwõttes ulatab teedeministee on sama aja jooksul saadud järgmiselt:
riumi eelarwe üle 2 miljardi.
riigi warandusosakonna sissetulekud
5.029.071 mk. ja operatsiooni fondide ta
Uus Sliajamise wabrik asuta
gasimaks 175.100.000 marka. Kokku
1.80.129.071 marka.
misel Püssi jaama juure.
Korralisi ja erakorralisi tulusid kokku
Saksa ettewõte, kes hiljuti riigi põlew oleks seega saadud 1. maiks 1923. a.
kiwitööstuselt 60 miljoni puuda põlewkiwi 1.975.626.524 marka.
ostis algab lähemal ajal oma suure Ai
Üksikute alade järgi on korralist tulusid
ajamise wabriku ehitamist Püssi jaama
järgmiselt sissetulnud: .
Otsekohesed maksud 78 mf.
juure. Tänawu kaivatsetakse wabriku alus
müüride ehitusega lõpule jõuda, nn et w Tempel- ja tajumaksud 111.802.232 „
Sega-tulud "
lewal kewadel hoone ehitustöödega saaks
Kaudsed maksud "
täieliselt algada. Uus wabnk oleks oige
suur. sest et 5 aasta jooksul kawatsetakse Tulud riigi ettewõtetest 465.197.394 „
ümbertöötada 50 miljon: puuda olckttm.
Kokku 1.803.609.243 mk.
Wabriku sisseseade on juba Saksamaalt
Kuna foqu aasta kohta käesolewa aas
tellitud ja jõuab tulewa suwe algul
ta celarwes'tulusid 5.682.458.800 marga
tisse.

10. skp. õhtul tabati Balti jaamas Tartu
maakonna Mustwee toeyfa kodanik Pawel Niki
forow 22 a. wana, kes rongi pealt ühe summa
Romaani keeled (Gutmann, Hasing)
dani ja wöörihma oli ära warastanud ja põ
1. septembril: wana ajalugu (Pridik, Bau genedä tahtis. Asjad anti omanikule tagasi
mann) 1. sept.-. Eesti keele lektori kursus kuna aaa Nikiforow wahialla wõeti. —l[
(Weske, Jõgewer) 3. sept.; Haawi silo
loogia (Masing, Anderson, Stein) Ä
sept.; rahwaluule (Anderson. Eisen) 4.
sept.; Prantsuse keele lektori kürsus (Siwers,
LsewMgv kssked.
Gutmann) 4. sept.; Wene keele lektor:
kursus (Prawdin, Masing) 5. sept.'.
SiSse tulid 11. auguStil:
Greeka keele lektori kursus (Freymann, Bau
Rootsi
mootorlaew „Eibers" Kundast ise*,
mann) 6. sept.; Saksa keele lektori kur
mendi
koormaga
ja sõitis edasi Rootsi. Eesti
sus (Bettac, Wiget) 6. sept.; Ladina keele
aurik ..Baltonia" Mecmelist segak. Saksa au
lektori kursus (Seeberg-Elwerfeldt, Bau rik
„Weischel" Amsterdamist üle Riia põllu
tnann) 6. sept.; kirjanduslugu (Suits, ramntu koortnaga. Soome aurik „Sovinto" Hei
Anderson) 6. sept.; Saksa filoloogia (Wl singist elusaid loome peale wõtma. Eesti pur
get, Anderson) 7. sept.; Inglise keele jek „Pauline" Helsingist tühjalt. Rootsi moo
lektori kursus (Mlltschmanu, Masing) 7. torlaew „Ester" Malmöst põllurammuga. Soo
sept.; kaswatusteadus (Põld, Rammul) 7. me aurik „Viola" Helsingist reisijate, posti ja
sept.; Jndoeuroopa keeleteadus (KiekerZ, segalmtbaga. Soonte mtrik ..Ariadnc" Helsingist,
Steiiini edasi. Eesti aurik „Wasa"
Wigat) 8. sept.; muinasteadus (Ner sõidab
Helsingist Soome lõbureisijatega, sõidab öninf
mann, Cederberg) 8. sept.; Soome keele wastu esmaspäewa tagasi.
lektori kursus (Kettunen, Suits) 10.
sept.; Greeka filoloogia (Baumann, Kickers)
Wälja. läksid:
10. sept.; filosoofia (Smied-Kowarzik,
ooSme aurik ~E. SWuncE" Helsingi retsija.Rammul, Freymann) 10. sept.; Inglis tega. Soome aurik „Lyra" Daanimaale 23e
filoloogia (Mutschmann, Weget) 11. sept.s ne rukkikoormaga. Prantsuse aurik „Cande
ajalugu kaubandusteadlastele (Cederberg, bec" Genti plangu- ja liuakoortnaga. Saksa
Qldekop, Sepp, Treiberg, Sildnik) 11. aurik «Haparcmta" Wiiburi ülejäänud kauba
sept.; Ladina filoloogia (Kiekers, Baumann) ga. Daani aurik ..Usfe" Riiga ülejäänud loit»
11. sept.; Eesti keele professori kitrsus baga ja kaubaga Kopenhaageni tarwis.
Laetvu sadamas rohkesti. EsmaSpäetval
(Jõgolver, Kettunen) 12. sept.; üldine aja hakkatvad
paar aurikut Wene wilja peale wõi
lugu (Qldekop, Cederberg) 12. sept.; Lää tna.
nemere Soome keeled (Kettunen. JõgeMer) 13. sept.; Eesti ja Põhjamaade aja
lugu (Cederberg, Qldekop) 13. sep
Loodetaw ilm pühapäewal, 12. aug.
tembril.
Kõwa lääne tuul. Muutlik pilwituö.
Eksamitele ülesandmist wõetakse wastu
ühes doromentide ettenäitamisega kuni 25. Suuremalt jaolt kuiw. Mähe soojem.
auaustmi.
filosoofia teaduskonnas.
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Kaja
kooli elu.

Wäljamaalt.
Mõtete lahkuminekud
Inglise kabinetis.
Juba minewal nädalal oli kuulda, et
Inglise walitsusel on selge ja kindla seisu
koha wõtmine reparatsiooni ja Ruhri küsi
muses raske, sest et walitsuse liikmete arwa
mised lähewad siin isekeskis lahku. Nüüd
tunnistab ~Daily Telegraph" päris awali
kutt, et kabinetis on tõepoolest olemas kaks
woolu, ja mõlemad nad püüawad walitsn
se poliitika peale mõju awaldada. Parem
poolse tiiwa esitajad, die hards, tahawad
järelandluse läbi Prantsuse poliitikale wõi
malikult läheneda. Teine wool, mille alla
ka peaminister kuulub, leiab aga, et Jng
lismaa au ei luba Prantsusmaale rohkem
järele anda. Selget ja kindlat poliitikat
olla Inglise walitsuse poolt alles siis ooda
ta, kui nendest kahest woolust üks wõidule
pääseb. „Daily Telegraph" wõtab koguni
küsimuse üles, kas ei oleks Inglismaal ots
tarbekohasem Euroopast end täiesti tagasi
tõmmata nii poliitiliselt kui majanduski
selt, sest Etiroopa turud on nõnda kui nõn
da ostujõu kaotanud ja Inglismaal ei ole
nendest kuigi suurt kasu. Inglise kauban
dus ja tööstus peaks pääseteed otsima asu
maadest, Ameerikast ja Hiinast.
Paatösti protest.
Rooma paawst on kardinaal-riigstekre
täärile Gasparile ülesandeks teinud Saksa
walitsuse ees uut protesti tõsta sakslaste
taägiwallategude taastu okkupeeritud maa
kohtades. Kuulu järele ei tahetawat seda
protesti awalikkuse ette kanda, kuid Prant
suse walitsusele antawat ta igatahes teada.
Saksa rahameeste toetus
riigipangale.
Berliini ametliku teate järele on töös
tuse, kaubanduse ja Pankade esitajad eneste
peale wõtnud kohustuse riigipangale anda
wäliswaluutas 50 miljoni kuldmarka. Ta
suks selle eest saawad nad riigipangalt kas
satähti dollarites. See summa, 50 miljoni
kuldmarka, tarwitatakse toiduamete ostmi
seks-. Peaasjalikult ostetakse liha ja ras
wa, millest Saksamaal suur puudus.
Juba nädalapäewade eest hakkasid Ber
liinis toiduainete kauplustel tagawarad ot
sa lõppema. Jahu, kartulid, raswa, wõid
jne. wõis ainult mõnest üksikust kauplusest
weel saada. Arwati, et kaupmehed on oma
tagawarad meelega ära peitnud. Politsei
wõttis läbiotsimise ette, kuid ilma suurema
tagajärjeta. Nimetannswäärilisi tagawa
rasid ei leitud kusagilt. Et toiduainete
puudust wähendada, saadeti toitlusminis
teeriumi korraldusel turule taõi ja kana
munad, mis olid talwe jaoks tagawaraks
pandud. Müd, kus kitsendawad määrused
wäliswäluuta tarwitamise kohta kaotatud,
Vemimrahwa maal.
J. Hünersoni reisimrüjed Ungarist.
11.

Usk Ungari uuesti ühendamisesse.
Usk Ungari uuesti ühendamisesse, wöhe
malt teiste riikide walitsemise alla antud
madjaride ühendamisesse Ungari emamaa
ga näib rahiva hulgas wäga kindel olewat,
kuigi praegu näha ei ole teid, mis selle ees
märgi juure tvõiks Miia.
Nagu teada, on Ungari täielikult oma
sõjariistad maha pannud, kuna wäikeliit
just selle otstarbega on ellu kntsiltud, et sel
lesse kuuluwad riigid ühiselt Ungari taastu
peaks wälja astuma, kiri ta peaks
katset tegema end liigutada. Majandusliselt
on Ungari seisukord enam kui raske, raha
kurss langeb, ülesehitustööks wajab riik
wälislaenu. Peale selle aga ripub tema
pea kohal sõjakahjude tasumise kohustuse
mõõk, millest ei tea aega, nnl teda kandev
jõhw katkeb ehk klä raske saadcÄv hoop
on.

Nirslkgustes oludes ei ole praegu 0 mõtet
sellest kõneleda et Ungari kuidagiviisi saaks
oma jõttdu madjari ralpvusliste huwide kait
seks maksma panna. Ungari riigimeeste ja
üldse haritlaste hulgas ei kõnelda ka sellepä
rast madjari rahtaa uuesti ühendamisest kui
lähema aja ülesandest. Muidugi teisiti lvaa
tab küsilnuse peale harilik kodanik, kes harit
lastega ühewäänliselt ivatu ttmneb rahwa
osade wõõra ikke alla sattumise pärast, kuid
kes ei ulata alati iile nägema neid raskusi,
mis madjaride uuesti ühendamisel ees sei-

loodetakse, et kauplustel korda läheb Ber
liini jaoks toiduainete tagawarasid muret
seda.

Greekas seisukord ikkagi
põnetv.
Itaalia lehtede teatamist mööda karde
takse Greekas tõsiste rahutuste lahtipuhke
mist. Meeled on ärewile ajanud waluuta
langemine, mille tõttu toiduainete ja kau
pade hinnad järsku kõrgele tõusid. Süü
distatakse walitsust, et tema ei ole suutnud
rahakurssi langemise eest hoida. Ateenas
on töölised suure meeleawalduse korralda
nud, protestiks elukalliduse wastu. Nende
saatkond käinud walitsuse jutul, wõetud aga
seal wäga külmalt taastu. Iseäranis kar
dab walttsus wabariiklist liikumist, mille
keskkohaks on Saloniki. Riigipöörde läbi
wiimise katse wastu on wõetud mitmesugu
sed abinõud tarwitusele. Kahtlase meelsu
sega wäeosade asemele peatakse ustawad
mehed. Ateena metropoltit kutsub kõiki
elanikka üles rahu ja uhtmeelt alal hoid
ma. Praegu olla wäliselt küll kõik rahu
lik, kuid sisemiselt wõtwat ärewus maad.

Inglis- ja Saksa keele kooli
õpetajate ettewalmistuskur
sused Tartus.
Haridusnmtisoerium korraldas tänawu
suwel Tartu ülikooli jumes niihästi kesk-,
kui ka algkoolide õpetajate etteivalnuÄamr
seks Inglis teele ja algkoolide õpetajate
ettewalmistamrseks Saksa koele kursused.
Kursuste juhatajaks on E. noorsookas
tvatusseltsi tütarlaste gümnaasiumi Inglis
keele kooliõpetaja pr. E. Hünerson, ktma
õpetajateks peale juhataja weel mitu tublit
matjamaa, ja omamaa õpejõudu cm. Nõnda
õpetab Inglis teele kursustel üteipzigi üli
kooli Jtrglis teele lektor hra W. E. Peters,
M. A., Praaga üliteoli Inglis teele lektor
Dr. T. O. Hirst ja tuntud Frankstrrti re
fonttteolt kauaaegne direktor Dr. M. Wal
tev. Tartu ülikooli lektor E. Sivers ja
mõned keskkoolide õpetajad, kuna Saksa teele
kursustel peale Dr. Walteri weel Tartu üli
kooli lektor F. Bettac, seminaari õpetaja
L. Jakobson ja teised kohalikud jõud tegetaad
on.

Ühtekokku oi: seitse keeltekursust tööta
mas: tehte ja kolmas Saksal keele algkooli
õpetajate kursus, esimene, teine ja kolmas
Inglis keele algkooli ning noorem ja wanem
keskkooli - õpetajate kursus. Kurstvsed alga
sid augusti teisel nädalal ja lõpetotaad too
kuue-nädalase tesüvuse järele tttlefoa nädala
lõpnl. swrsuslasi oli 200 ümber, nendest
140 päriskuulajat, kuna teised olid tvaba
kuulajad. Kolmel lõpttktrrsusel peetakse lõ
plleksamib ära.
Täna, 12, augustil
Et kursused oma otstarbele täielikumalt
taastaks ja et õpejõudube suurt wiluiuust
käSi iaiMä tital
ära kasutada, on sel aastal teoreetiline õpe
tus rohkearwuliste foneetiliste, graiumati
kett 3,30 min. päewal
liÄe ja metoodÄiste 'harjutustega ühenda
suur perekonna ja laSte ettekanne tud misläbi eriti Inglis teele kurstistel head
poole hinnaga. Hinnad 25—175 margani edu on svatautatud, seda enam, et kaks
Inwaliididel ühisuse tunnistuse ettenäita õpejõudu sündinud inglased ja s kõrgema
hariduse Inglise ülikoolides omandanud.
misel sisseminek maksuta.
Shtul kell 8.30 min.
Suur gala-etendus ' IDU
Täielik Bim ja Bom'i tuluõhtu ees
kawa kordamine. Hinnad harilikud.
Prof. M. Kowalewski tapetud.
Moskwa teadete järele on professor M.
Kowalewski hiljuti ära tapetud. Kowa
lewski elanud MoskwaS ja sõitnud sealt
Moskwa-Baltt raudteel oma õde taaatama,
kes elab Gutshkowo jaamast 6 wersta kau
gel. Selle tee peal ongi mõrtsukatöö korda
saadetud ja surnukeha teelt kõrwale taeetudMapp olnud kadunud, kuid kuldsõrmus sõr
mes. Mõrtsukatöö uurimine on antud va
remate agentide kätte.

sab. Olgu näiteÄs järgmine tähelepanek.
Rändasin kord paari seltsilisega üsna maa
fees, eemal linnadest ja nende mõjust, küla
dest kaugel metsateed. Oli pühapäew. Wa
hetefoahet ttbas wihma. Otse saju ajal istu
siine maantee ääres suure pirn all, ftti teed
mööda kahe hobusega weetawal suurel tvank
ril wäike seltskond mehi, naisi ja lapsi meist
inööda sõitis. Üldse oli siin toitsite teel
teretada, ka tundnmta foõõ
raid. Möödasõitjad teretasid meidki.
Wihm jäi järele, kõndisinie edasi. Wars
ti jõudsime kohale, kus reistseltskond puhkust
pidas, ise kehakinnitust wõttts leiwakotist ja
ka hobustele süüa anti. Arlvasime nüüd
onla wiisakakS kohuseks ka neid teretada ja
et see madjari keeles hästi ei saanud sündi
da, siis teretasime Eesti keeles.
Sellest tekkis kohe küsimine, kas meie
madjari keelt ei oska ning mis mehed meie
õige oleme. Seltskonna hulgas oskas keegi
pisut Saksa keelt ja nõnda läks jutuajamine
lahti. Wankril isjtuw einand pakkus meile
maitsetvat kooki, kuna meestele Eestist kõne
lesime, Eesti lippu ja raha näitasstne. Rei
sijad teadsid eestlaste ja madjaride sugulu
sest ntustasid ka madjaride raSkest saatu
sest ja kindlalt arwas Saksa keele oskaja, et
„mõne paari aasta pärast" onrett stmr osa
madjaridele tehtud ülekohtust heaks on teh
tud. Sootmsime head kordaminekut ning

Haridusministeeriumi fattltt'
ja muusikakursused Tallin
nas.

Daamid, tarwitage ..gOMTHjj

Saadawal paremates kauplustes

nisteeriumi, linna kooliwalitsuse, ajakir»
janduse esitajad ja rida meie paremaid
muusikalisi jõude ning seltskonnategelast.
Kursuste tegewuse ülewaade.
Haridusministeeriumi laulu- ja muu»
sikakürsuste tegewusest andis kokkutvõtliku
ülewaate kursuste juhataja härra A. Kase
mets. Tänawu tuli wrsustest osawõtmise
soowiawaldusi rohkent sisse, kui seda ette
näha wõidi. üldse olid ennast kursustest
osawõtmiseks üles annud 122 isikut. Kuna
nendest osa tulemata jäid ja üksikud õpetöö
kestwusel kursustelt lahkusid, wõtsid kursus
te tööst kuni lõpuni 100 inimest osa. Läi
nud aastal ulatas see arw 45 peale.
Kursuste õpetöö kestis wiis ja pool nä
dalat, igapäeta 6—B tundi tööd tehes. Kui
siia juure arwata harjutttstunde ja mitme
suguseid praktilisi harjutusi, tõusis tõõtun
dide arw igapäew 12—13 tunnini. Kur
sused töötasid 4 rühmas, silmas pidades
õppijate eelharidust. Läbi wõeti lühikene
ülewaade muusikakunsti arenemise ajaloost,
tutwuneti klaweri- ja wiiuli-tehnikaga,
koori juhatamisega ja hääleseadmisega.
Wanemates kursustes tutwuneti komposit
siooni mõistega. Eritähelepanu pöörati
Eesti muusikakunsti ja selle arenemislooga
peale. Loenguid korraldati wastawate de
monstratsioonidega. Samuti õpiti tundma
ka koorilaulu õpetamise metoodikat.
Kursuste õpilaste poolt kanti rida muu»
sikalisi palasid ette. Esinesid segakoor, mees
kwartett, keelpillide orkester ja solistid. Et
tekanded said elawate kiiduawalduste osalt
seks. Eriti näis meeldiwat noore helilooja
A. Wedro „Ämblk", mida teose autor ise
juhatas.
Muusikalistele ettekannetele järgnes
ühine teelaud. —g.

Kursuste tegewuse ttlewaade. Osa mõtsid
IVV muusikaõpetajat.
Haridusministeeriumi poolt t korralda
tud laulu- ja muusikakursused, mis käesole
Üleskutse
wal suwel juba teist aastat töötasid ja mis
suguste ülesandeks on laulu- ja muusika kõikidele jahi- ja küti organisatsioonidele.
Üleriikline k. l. kütisalkade liit, tehes eel
kooliõpetajate teadmisi laiendada ja nende
muusikalise hariduse tasapinda tõsta, lõp .töid üleriikliseks küttide kongressiks, palub
pesid läinud reedel, 10. augustil. Kursuste kõiki tväljaspool liitu oletaaid jahi- ja küti
tegetause lõpetamise puhul oli kursuslaste organisatsioone omi asukohti teatada Tartu,
poolt linna tütarlaste kommertskooli ruu Lihaturg 7. Ü. r. k. l. kütisalkade liidu ni
mele. Liidu juhatus.
mides reedel ühine lõpuaktus korraldatud.
Aktusest olid osa wõtma kutsutud peale kur
süste õpilaste ja õpetajate ka haridusmiüheks tema kardetawamaks wavulaseks olnud,

sellepärast on loomulik, et Ungari oma Ger
maani tõugu tugewatelt naabritelt slaawlas
te tvastu seljatuge otsis. Arusaadaw ka
miks Ungari ilmasõja algul erapooletuks ei
taõi-mvd jääda, kuigi ta sõja lvastcme oli.
Ungaril, eriti nähtawastt Ungari aade
lil on palju häid sidemeid Inglismaaga.
Muidu on weel Hollandil juba wan-ast ajast
palju seltskondlisi ja kaubanduslisi sidemeid
Ungariga.
Kuid tõuliselt on need sõbrad madjaridele
wõõrad ja madjari keel on Euroopale ikka
artvsaamaticks jäänud. Sellepärast ei tunta
Ungari kultuuri, ei elata temaga mahuliselt
kaasa, ei luua neid palstrid tuhandaid waim
lisi sümpaatia sidenteid, mis loowad ljea awa
liiku avivamise. Selles mõttes o-n Ungari
riikide peres alati üksildaseks jäänud. Pole
naid olnud, kes alati Ungari rõõmust rõõmu
oleks tlmnud, tenta õnnetustest osa saanud.
Kuna ilmasõja lõpuni olid madjarid ainu
kesed soome-ugrilased, kel onia iseseisew riik
ja rahwusline ilnre oli. Wenemaa lagune
mine tõi aga kahe Soome sugu rahwa riikltse
iseolemise esile, tekkis Soome ja Eesti riik,
kel üle kahe umbes nõnda palju Soonte tõu
gu kodanikka, kui pool jõrelejäänud Ungari
madjaridest tvälja teeb. Nende nooremate
sugutvendade rõhumise ajad ja rahtatlslise
iseseiswuse saawivtvmine on seda wäärt, et
madjarid oma kannatusajal seda tundma
kõndisime edasi.
õpiks ja selle Mral julget lootust taoidccks
Ungari üksildus ja sõbrad.
oma enesegi pareign tttlewiktt kohta. See on
Ungari riik on ajaloo jooksul mõndagi samnut wististi üheks põhjuseks, miks Ungaris
teiste riikidega käsikäes käinud ja oma ka nüüd suure huwiga Eestit tähele pannakse ja
watsuste läbiwiimiseks enesele sõpra otsinud eestlasi, kes Ungarisse külasse läinud, sugu
ning leidnud. Slaawlus on uuemal ajal lastena taastu maetakse.

Praegu seaja madjarid on õieti kahe rah
watõu: Soomesugu ja Türgi tõu kokkusula
inisest tekkinud. Sellepärast on ka türklased
ning nende kandu laiemas mõttes kõik mon
goollased madjaridele iveresugulased. Seda
loomulikku sõbraliku wahekorra alust on
Ungaris uuvmal ajal ka õige laialt juba
hindama hakatud ning häid sidenteid türk
lastega looma asutud.
Nõnda kaswab nõndanimetattrd Turaani
rahlvaste wastastikune sõprustunne, mis
tõotab tulewikus uusi tähtsaid nähtusi rah
waste peres ilmsile tui va. Ei foor tähelepa
nemata jätta, et Soome sugu rahwad Ö?U«
wad kogu Põhja-Weneinaal, algades Soome
lahest kuni Wolgani, ja et need mhlvad on
elu- ning edntaõi mulised, et nad kiiresti wöi
ivad areneda. Teiselt poolt on tähtis, et
türttastele kui juhtttvale rnhtvale on teeleli
selt ja usuliselt tväga ligidal Krimmis ja uiu
jal Lõuna-Wenemaal Kaukaasuses ja Wol
ga alam- ja keskjooksul astuvad Tatari roli
ivad, suur osa Turkestani ja Jda-Siberi ela
mkkudest. Neiide rahwustem jõuab kultuur,
kui seda sinna wiiakse, ärkab rahivuöline ise
teadus, tekiwad rahimlslised riigid. Weue
maa ei ulata siig enam Balti merest Waikse
ookeanini, ei ulata Uilralinigi. On nüdagi
leitud, mida slaatvi ülekaalule ivastukaaluks
wõib seada.

Tursani rahwaste peres ei ole Ungari
igatahes nntte enam üksi, nagu Lääne-Eu
roopa rahtvaste keskel, tvaid teal on siin
Palju sõpru ja ülesandeid, kuna tal enesel
peale selle pereisa osa tuleb etendada.
Soome sugu rabwaste soow wõid ainult oi
la, et Ungari pea majandusliselt foiufš ja o
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Tallinna sSnnmid.
Linna renditalude päris
omanduseks müümise ka
watsus.

jõuda; selle järele asutakse weel käesolewa
aasta sügisel ümberplaneeritud maatükkide
wäljaandrnisele.
Maatükid -antakse wälja suwimajade
Sen, on linnawalitsus alusel asunud, ehitamiseks, tingimisel, et maasaajad weel
mille järele linna päralt olewad talud sa eelolewal talwe! kruntidele suwimajad püs
popsnikkude kohad renditingimistel soowi
titama peawad. —C—
jatele kasutada anti.
... Sarnase korralduse tagajärjel on hari
Sõjawäe spordiplatsiks
likult ilmsiks tulnud, et linna talu rentnik,
maad renditud.
tema käes rendil olewate maa ja hoonete
eest küllalt ei hoolitse, mille all renditalud:
Linnawalitsus otsustas 10. jalawäe rü
nii põllud, heina- ja karjamaad, kui ka hoo gemendile Aafrika uulitsa ääres olewat
ned, wäga kanuatawad. Ühes sellega kas maa-ala spordiplatsiks kasutada anda 60
ivamad ka linna kulud kohtade korrashoid aasta Peale. Nendimaksuks määrati 1000
mise juures.
marka aastas. —c—
Et sarnaseid mittesoowitawaid puudusi
iõrwaldada ja linna kulusid wähendada,
Sõjamäe raba ümbruses ole
on linna majanduskomisjon arwamisele
wa maa-ala korraldamine.
tulnud, et tulewikus tuleks linnale kuulu
waid talukohti Peaasjalikult ainult päris
Praegu seisab Sõjamäe raba ümbrus
omanduseks edasi müüa, sest ostetud koha konnas, Weimnrhofi tee ääres, umbes 450
eest peab maa pärisomanik harilikult roh kuni 500 hektari suurune maa-ala täiesti
kem hoolt, kui rentnik.
kasutamata, sest et nimetatud maa-ala mee
Wastawad muudatused wõetakse juba ga täidetud ou, mis ka tema kasutamist
uute lepingute sõlmimise juures ette.
kultuuriliseks otstarbeks takistab.
Eestkätt wiiakse kawatsetawad uuendu
Asjatundjad on otsusele jõudnud, et
sed läbi nende linnatalude rentnikkudega, nimetatud maa-ala hea heina- ja karjamaa
kellede rendileping käesolewal aastal lõpeb. na kasutada wõib, kui seal tarwilikud maa
Kui praegune rentnik lepingut ostu-müügi parandustööd ette wõetakse.
Linna majanduse komisjon on ülalni
tingimistel uuendada ei taha, siis antakse
maa sellele, kes seda pärisomanduseks osta metatud wõimaluste peale tähelepanu pöö
tahab. Ka nende rentnikkudega, kelledega ranud ja Weimarshosi rabade kuiwatami
rendileping tähtajal weel nii seks wastawate eeltöödega algust teinud.
pea ei lõpe, hakatakse uutel tingimistel le- Tarwilikkude paraudustööde läbiwiimiseks
Pingute sõlmimise asjus läbirääkimisi Pida wõetakse tulewa aasta eelarwesse wasta
wad summad üles.
ma. —C—
Majanduskomisjonil on kahe põlluma
janduse kultuur-bürooga praegu läbirääki
Rendilepingute ümberhindamine.
mised käimas, nimetatud maa-ala niwellee
Linna majanduskomisjon wõtab lähe rimise, kraamide sisseajamse ja maa-ala ül
mal ajal rendilepingute ümberhindamise dise ümberplaneerimise asjus.
ette.
Maaparandustööd tahetakse juba tulewal
ümberhindamisele tnlewad need maa
aasta! läbi wiia. —C—
alade ja talude kohta tehtud lepingud, mis
Linna kooliwõegu täienda»
weel Wene rublade alusel kokku seatud.
ümberhindamine sünnib rublade pealt
mine uute koolidega.
markade peale.
Narwa maanteel asuma Wene seltsi
Nimetatud ümberhindamise põhjuseks gümnaasiumi juhatus esines linnawalitsuse
on asjaolud, et rendi maksmine rublade ees palwega,.. et,wiimana.seltsi, vlo
alusel, praegu makswusel olewa marga süs toa gümnaasiumi linnale alluwate koolide
tccmi juures, mitmesuguseid segadusi ja ivõrku üleswõtaks. Samasuguse palwega
arusaamatusi esile kutsub.
esines ka Wene-Balti tehases asuma algkoo
—E—
li juhatus.
Linnawalitsus otsustas mõlemaid esita
LMeP-WavsaaMka maatük
tud palweid rahuldada, ühes sellega wõ
kide ümberplaneeeimine.
tab linn kõik kooli ülespidamise kulud,
käesolewast aastast arwates, oma kanda.
Maatükke tahetakse suwilate pttstitainiseks
Kuna Wene seltsi gümnaasiumile linna
kasutada.
poolt kuni tänini 200.000 mk. igaaastast
Lillep-Warsaallika maatükkide ümber toetust määrati, lõpetatakse see abirahade
planeernnine on käimas. Planeerimistöö andmine ühes kooli ülewõtmisega ära.
dega tahetakse juba lähemal ajal lõpule
madjarid ühineda wõiks üheks tugewaks
Eesti skautide wana sõbrana terwitasin
rahwusliseks ning riMseks üksuseks.
Ungari Poisse Eesti keeles, mis kohe Mad
järi keelde tõlgiti. Tähendasin, et «eed soo
Budapesti noorsoo hulgas.
jad terwised wäikese sugurahwa poolt tule
Nagu ülemal tähendasin, sõitsin sedakorda ivad külmalt põhjamaalt, kus ka tublid skau
Budapesti sealse noortemeeste kristliku ühin did asuwad, kes hoolsasti õpiwad, ei joo ega
gu külalisena ühes kümne teise riigi esitaja-- suitseta, kes loodaivad sel teel isiklikul: kaa
tega. Raudteejaamas wõttis meid ühingu sa Niõjuda, et see wäike rahwas wõiks suureks
skautide auwahtide rühm terwitusega wastu, kaswada ja waimliselt arenedes tvanade kilt
mille järele skaudid silmapilk oma walmis tunrrahwäste kõrival lugupeetud koha wõita.
olekut reisilt tulijate aitamiseks üles näitasid, Need sõnad wõeti haruldase soojusega ivas
wöttes meilt käsipakid ja bagaashi, toimetades tu, kõnetoolilt lahkumise järele kinnitati
woorimeeste peale ning juhatades wõõraste ühe skautide pealiku poolt kõnelejale Ungari
majadesse.
skoudimärk Ungari ja Eesti skoutide wend
Budapesti noortemeeste kristlik ühing luse tunnistajaks rinda. Peale koosoleku
korraldas mitme Päewa kestel põhjaliku pea lõppu tulid külalised, kes ei Madjari ega Ees
linna waatamise, mille juures meile juhtideks ti keelt ei oskanud, üheteise järele küsima,
kunsti ja teaduse alal asjatundlikud isikud iilis fifu neil junrepäralisett ivastu tvõetild
olid, kes ühtlasi ka mitmeid Euroopa keeli sõnadel oli. Nemad olid muidugi eksiteel,
kõnelesid, et nende seletustest kõik külalised kui nad sõnadest sündmuse saladust otsisid:
siin oli tegemist tunnetega, see oli süttima
wõiks aru saada.
Välismaade külaliste Budapestis wiibi Ungari noorsoo sõpruseawaldns kaugetele
mise ajal korraldas noortemeeste kristlik Eesti suguwendadele.
Selle imimeinatä kooswiibimile mülestu
ühing kaks noorftw) koosolekut, millest ka
seks
annetasin skautide ivanema Dr. A. Hain
külalised osa wõtsid ning kus neil wõimalus
awanes Ungari noorsugu lähemalt tundma peli kaudu Budapesti noortemeeste ühingu
skautidele Eesti lipu, mis jaanipäewal skou
saada. „ , „
üks neist oli skautide koosolek uhmgu tide organisatsioonile rohelises suure pidulik
kitsastes ruumides, kuhu peale SV--60 küla kusega oli kätte antud.
Järgmisel päeival (see oli 13. 'unnil)
lise woel kuni 200 rõõmsat skauti sisse mah
tus. Skoudid kandsid mitu laulu suure tuli mul teisest noorsoo koosolekust osa ivõt
ette, kuna wälismaade saadi ta, mis Ungari manas parlamendi kaalis
kud omalt poolt ja oma skautidelt terltwruu toime pandi. See oli suur propaganda
iulesid. %iõited skoutide üleilmlise st wend koosolek kristliku noortemeeste liikumise
lusest ja rahwastewahelisest sõprusest woetl heaks, millest osa wõtsid Paljud üliõpilased,
hõisates wastu, .Hollandi esitmatele Pandi keskkoolide wanemate klasside õpilased, käsi
auawaldusi toime, tänutundes suure aine lii e töö ja kaupluse õpilased, skaudid wäljastpoolt
ia waimlise toetuse eest, mis Holland ungari noortemeeste ühingut, ühingu klubide liik
med ja isegi kõrgemate tütarlaste koolide,
oortemeeste kristliku ühingu
wanemate klasside kaswandikud. Suur
i alandamiseks on aunud.
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Kaartide suurendamise kuludeks on ar
watud 30.000 marka kulusid.
Suurendatud kujul walrnistatud kaarti»
dele
wõib tarbekorral Larwilikke ümberehi
Tallinna 2. jaosk. politseiülema korral
dusel oli reedel Narwa maanteel ja Kadri tuse kamasid üles tähendada. —C—
oru teel autosõidu liikumise kiiruse demonst
Pärnu maantee ümbruskonnas olewate
reerimine politseikordinkkudele. Demonst
maatükkide wäljaandmine
reerimisest wõtsid osa umbes 80 politseikord
niku. Demonstreerimist korraldati 2 auto edeneb jõudsasti.. Praegu antakse sealt maa
ga, missugused esialgul sõidukiirust ette tükke wälja üldtingimistel, kuid edaspidi
teatamata kordnikkudest mööda sõitsid, lõ töötatakse nende inaa-alade wäljaajidmise
pupoole aga autode sõidukiirus teatamaks kohta eritiugimised wälja, mille järele seal
tehti, et kordnikud kiirust sõidu ajal ära seid krunte suwituskohtade sisseseadmseks
määrama õpiksid.
wälja anda tahetakse. —C—
Nagu lõpul kordnikkude märkustest sõidu
kiiruse äramääramiseks selgus, olid suur Linna esitaja määramine Mõigu mõisa
osa kordnikku sõidukiirust wähernana wõt
planeerimise komisjoni.
nud, kui see tõesti oli. —g.
Põllutöörninisteerium tahab lähemat
Tartu maanteel omnibussi
ajal Mõigu mõisa planeerimisele asuda
ning esines sel puhul liunawalitsusele ette
ühenduse Pidamise korralda
panekuga,
et wiimane mõisa planeerimise
misest.
komisjoni oma esitaja määraksLinnawalitsuse poolt määrati komisjon
Praegu peawad ühendust kesklinna ja
Lasnamäe ning Tartumaantee piirkonna Iva
ni esitajaks Ed. Paimal- —chel ins. Fr. Kangro autobussid. Seni olid
sellel liinil ühendusepidamiseks rasked auto
Linn omandab kinniswara.
omnibussid, missugused Saksamaalt toodud,
Linnawalitsus otsustas ostutecl oman
kus neil teine kord pealt maha wõetnd. Et
raskete auto-omnibusside liikumine kalliks dada Wene uulitsal nr. 21 asuwat kinnis
muutus, on nüüd sellele liinile uued kerged wara, tingimisel, kui müüja maja linnale
auto-oumibussid liikuma pandud.
2 miljoni marga eest nõus ou edasi müü
Autosõidu kiiruse demonst
reerimine Politseinikkudele.
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Järjekorraline linnaivoliko
gu koosolek;
peetakse ära kesknädalal, 16- augustil, kell
6 õhtul. Koosoleku päewakorras tulewad
arutusele umbes 20 küsimust, nende hulgas
mitme suurema krediidi määramised ja tei
sed linna rahaasjandusesse puutuwad küsi-»
mused. —c—
Kurna mõisa heina- ja karjamaa pindala
laiendamine
on linna majaud.-kom. korraldusel praegu
käimas. Seni puhastatakse wõsast ja kui
watatakse rabast umbes 20 tiinu suurust
maa-ala. Selle järele tahetakse heinamaa
laieudaiu.weelHi/b t.iinu suurust ning karja
maa loendamiseks umbes" 44 innu suurust
maa-ala wõsast puhastamise ja weeft tuima
taimse alla wõita. :C—Linna mõisate kaartide suurendamine ka
watsusel.

Linna majanduskomisjon tahab linna
mõisahoonete ja hoowide kaarte suuremas
masstaabis walmistada lasta.
Eestkätt tahetakse Kurna ja Lehmja mõi
sate kaardid suuremal kujul walmis teha,
sest et wiimastes mõisates karjalaudad suu
rendamist ja ümberehitamist uõuaivad.
koosoleku saal, inis kuni 2500 inimest mahu
tab, oli puupüsti noori täis. Ühingu juhti
wad tegelased, nende hulgas tuntud riigi
mehed ja haridusnnnistri esitaja olid kohal,
kuigi koosolek täiesti erawiisiline ja mitte
ametlik oli. Päevakorral olid jälle wälis
maade esitajate lühikesed kõned, niis Mad
järi keelde tõlgiti, ühingu juhtide korraldusel
ühised laulud ja udupildid skautide laagri
cXnft. Sel õhtul kõneldi koosolekul 7—B
keelt, ka Eesti keel ei puudunud. Suure
huwiga kuulati ettekandeid, teraselt pandi
tähele awaldatud mõtteid, elawalt mvaldati
oma nõusolekut noortemeeste kristliku ühin
gu kõlbliste juhtmõtetega, sooja tänuga wõe
ti teiste ralstvaste terwitused wastu. Eesti
esitajat tutwas-tati koosoleku jilhatuse poolt
kuulajatele kui põhjamaa sugulast, kes kau
gelt külasse tulnud. Kõnelesin Eesti iseseis
wuse saawutainisest ja sellest tähtsast osast,
mis Eesti noorsugu Eesti wabastussõjas
etendas. Awaldasiu lootust, et Ungari noor
sugu oma rahwusliste aadete teostamise! sa
wisadttst üles näitab, ja soowisiu neile köi
gas õhtupoolel kell 5, aga oli juba ' ligi
ge pa-rciuat kordaminekut. Noorte keskel
tõusis haruldane waimustuse-torm, hüüti
Eestile elagu! Pärast järgnesid sellele käe
pigistused, nimekaartide wahetused, kõne
le jäle pandi Ungari lipumärk rinda, juma
laga - jätmisel kaelustati: Wiige ierivisid
Eestisse, tahame teid waataina tulla, tulge
ka meile sagedaniini wõõrsile." Koosolek al
gas õhtupoolel kell 5, aga ali juba ligi
Pooleöö aeg, kui sellest elurõõmsast seltskon
nast, mis täis Paremaid püüdeid ja tegewns
tungi, oina wõõmsteinaja poole kõndisin,
(Järgneb.)

ma. —c—

TLõstnse awamiseks lnba antud.
Linnawalitsus andis T. Kampile luba
lO lukusepa tööstust awada-

Wllumeye elu.
Põllumehe elu-olu Tori-RiisÄ.
Riisa küla on üks kaugematest Tori wal
las; kaugel asub ta ka Pärnu linnast ja teis
test rahwarikkamatest kohtadest.

Maapind on siin põllumehe seisuko
halt waadates, kaunis hea, kuid paha wiga
on see, et krundid 9—lo osasse laiali on
pillatud. Iseäranis rohkesti ou Riisa küla."
meestel häid heinamaid, nii et loomatoitu..,
jätkub. Suurem sissetulek tuli waremalit
ja ka praegu ikka karjast piima näol.
Kulas töötab oma meierei juba 10—15
a. Sellepeale waatamata, et igas talus
igal aastaajal piima rohkesti leidub ja seda
korraliku karja söötmise juures weel roh
kemgi wõib saada, ei ole siia siiski suudetud
ühispiimatalitust asutada, ehk see kütt hä
dasti tarwilik on. 9—lo wersta läheduses
teisi suuremaid ühispiimatalitust ka ei ole.
Kahe-kolme ärksama põllumehe osawõt
tel on ümbruskonda juba aastate wiisi kat
sutud selles mõttes organiseerida, kuid kõik
on pea asjata katsed olnud. Läinud kewa
del õnnestas küll ühisuse Põhikirja registree
rida, kuid meierei ehitamise juures aktiiw
selt tegutsemiseks ei leidu ühisuse liikmetel
julgust.

Kurb lugu on ka see, et teadmata põhju
sel meierei ehitamiseks niklist laenu ei
antud.

Siin on aga ühisuse praegune esimees
J. R. abinõu ja pääsetee ühisuse ellukutsu
miseks leidnud. Ta lubas ühisusele üksi ma
ja ülesehitada ja tarwilised ajakohased ma
sinad sisse tuua. Kui Kik walmis, siis au
nab ta selle ühisusele üle. Pikema aja
jooksul maksab ühisus muidugi kõik kulud
tagasi, mis praegune omanik teinud.
Maja on juba praegu walmis ja masi
nad meiereis jaoks ka ära tellitud, nii et
wõib juba kindlasti oletada, et Riisa külas
hakkab ühismeierei töötama.
Riisa küla on ka õnnetumas seisukohas
sellepoolest, et igal kewadel suur weeupu
tus põllumeestele muret ja kahju sünnitab.
Et iseennast ja koduloomi uppumisest
päästa, elawad inimesed ja loomad sel ajal
mitmel pool majade teisel korral. Ehitu
sed lähewad selle tõttu kuulmata kalliks.
On harilik nähtus, et wesi matab enese alla
kewadel nädalate wiisi suured maa-alad.
Riisa mehed omal jõul on wõimetud sar
nase weeuputuse eest ennast päästma. Riik
line abi oleks enam kui tarwilik.
Põllutööministeeriumi on läinud aas»
tal sellekohane palwekiri kohalikkude põllu
meeste poolt küll sisse antud, kuid asi näikse
weel selgitamata olema, sest palujatel on
selle peale wastus weel saamata. J. L.
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OmawalLtstts.
Rakivere linnawolikogu
järjekorraline koosolek
oli 9. aug. kell 5 p. l.
Juhatab wolikogu esimees J. Lill.
Päewakorras on 9 asja läbiarutada.
Esimesena on bindamise komisjoni liik
fnete waliminc. Linnawalitsuse ettepane
kul waliti 7-liikmeline komisjon: M. Willo,
J. Oksenberg, M. Hendriksou, J. Thomey,
G. Kütt, H. Grüner ja A. Oraw. Kõik en
dised.

Wiiburis 13. ja 14. septembril k. a.
ärapeetawa Soome linnade liidu üldkõng
ressile otsustati Rakwere linna poolt üts
esitaja saata. Reisikuludeks määrati 8000
marka. Esitaja nimetamine jäeti linnawa
litsuse hooleks.

Tuletõrjujate seltsi palwe peale otsus
tati juulikuus Narwas ärapeetud tuletõrje
kongressist osawõtnud saadikute sõidu- ja
päewarayaks, abiraha näol, 4000 marka
määrata.
„Rakwere" wõõrastemajapidaja Leena
Wasli palwe, trahterimaksu 65.000 marga
pealt 40.000 marga peale alandada, ei
leidnud rahuldamist, tähelepannes, et ui
metatud trahterimaks ou juba teiste trahte
ripidajate wahel kiudlaks määratud. Sei
sukohta wõiks alles 1924. a. trahterimaksu
zaotamisel arwesse wõtta.
Kooli arstiks wnliti Dr. Oja ja kandi
vaadiks Tiiwas.
Tütarlaste gümuaasiumi juhataja ase
täitjaks lahkunud Janise asemele, kes riigi
kogusse läheb, waliti magister phil. Reha
ja kooliõpetajateks: Jngliskeele peale W.
Schengbusch, prl. K. Tamm, kandidaadiks
prl. Weletsli; Eesti keele peale W. Arbet,
wõimlemise peale Prl. Köst, käsitöö peale
pr. Laur. Kolmandama algkooli kooliõpe
tajateks waliti prl. Lindmaun ja prl. Re
bane.

Wiru maakonnawalitsus esines hariduse
osakonna kandu linnawalitsusele ettepane
kuga, et wiimane wõtaks üle oma korral
busse täienduskooli, mis Wiru maakonna
walitsus läillud aastal awas ja peale jõuku
linna 2. algkooli juures sellesama algkooli
juhataja Raudsepa juhatusel töötas.
Nimetatud täienduskooli tulewa 192.6.24. a. kulude ja tulude eelarwe on kooli
juhataja kokkuseadel järgmine:
... Tulud: õpemaks 1. kl. 34 õpilast
st 1000 marka 34.000 marka, 2. kl. 24
õpilast st 1000 marka 24.000 marka,
kokku 58.000 marka. Kulud, kooliõpetajate
palk 162.000 marka, koolijuhataja tasu
30.000 marka, kooliteenijale 18.000 marka,
ZWse pemninisker.
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kooliarstile 6000 mk., ruumide üür 18.000
mk., walgustus 12.000 mk., küte 10.000
mk., kantselei kulud 4000 mk., waesemate
õpil. õpemaksust wabastamine 5000 marka,
kaks kirjutusmasinat st 30.000 marka
60.000 mk., õpeabinõud 20.000 mk., raa
matukogu 5000 mk., kaks kirjutusmasina
lauda 3600 mk., üks kapp 8000 mk., iu
wentaari parandus 13.400 mj. Kokku ku
lud 375.000 marka. Sellega jääks puudu
jääk 317.000 marka. Täienduskoolis käib
lapsi: linnast 6, maalt 52.
Wolikogu asus linnawalitsuse ettepane
kul seisukohale: liunawalitsus ou nõus sel
lel tingimisel kooli oma korraldusele üle
wõtma, kui kõik kulud linna- ja maakonna
walitsuse wahel proportsionaalselt laste
arwule jaotatakse. Selle otsusega ei näi
nud maakonnavalitsuse kasude kaitsja,
Juhkam,' mitte päri olewat.
Ehituslaenu otsustati määrata järg
mistele isikutele: Marie Embergile
1.200.000 m., Rudolf Remmertile 504.000
mk., Rudolf Hammer'ile 500.000 mk., Au
gust Waltanile lisalaeim 35.000 mk., kokku
2.239.000 marka riiklikku ehituslaenu ja
kogukondlist laenu Marie Embergile
170.000 mk., Rudolf Remmertile 72.000
mk., Rudolf Hammerstle 71.400 marka ja
August Waltonile lisaks 5000 mk., kokku
318.400 mk.
Lw. Juhkam tegi ettepaneku linna ar
hiiwi lähemas tulewikus korraldama ha
lata.
Koosolek lõppes kell 7 õhtul.
..Rakwerelane".

MskusM nlall.

Poliitika ilma tälwlepanu on prae
gu enam kui kunagi ivaremalt pöör
dud Inglismaa ja {etna peami
nistri ' Baldwini poole. Stanley Baid
min. Inglise praegune peaminister, oli aga
oina kodmn.-.a laiematele hulkadele meel hil
juti täiesti tundmata suurus. „Weel pool
aastat tagasi ei teadnud Inglise walija te
mast midagi," kirjutab keegi Wieni ja Buda
pesti lehtede Londoni kirjasaatja. 15 aastat
istub ta juba alamkojas, kus ta Bemdlcy
jaoskonda Worcestershire walimisringkonnas
esitab, kes ta isagi juba oli parlamenti saat
nud, aga keegi ei pannud teda seal tähele.
Ta ei ole ühtegi kõnet pidanud, mis tähele
panu oleks wõitnud, ühtegi sõna lausunud,
mis oleks kuidagi iseäralikult kõrwa puutu
nud. Kord ei ole ta kuue aasta jooksul üldse
kõnelenud, suurte ralpva eluküsimuste kohta
ilukõnes seisukohta wõtnud ega kunagi polii
tika tegevustes kirge üles näidanud. Ta oli
torp- erakonna walimissedel, muud midagi.
Ta oli iiks kõige wähem huwitamatest b a ck
beuch e r' itcst (tagumiste! pinkidel istuja
test), kuid täna istub ta esimeses reas, esime
sel kohal riigis, on peaminister. Sarnast
tõusu, kus romantika Puudub, ei tunne Jng
lise ajalugu.
Prantsuse kirjanik Stephane Laus a n ne kirjutab Baldwini kohta: "...Teie ci tun
ue Baldwini, sest keegi ei tunne teda. See
on üks iselaadi mees, kelle iseloomu jooni
wõik spaigal Pidada ainult graweerimisnõela
abil. Ta ei armasta poliitikat, waatab selle
peale, nagu autojuht maantee käänakute
peale. Siin ci ole mingisugust wäljawaa
det," seletas ta ühel päemal emalikult. Ja
usutanvilt lisas ta juure, et poliitikamehed lemiseks.
oma fflclciluit minrawad ja oma inna jala- Mäbesed on teda näinud, sest ta ci armas
luud. Ta ei armasta teooriaid, meel wäycm ta wastuwõtmisi ega hiilgust. Seda armas
filosoofilisi targutusi sa kahtlust. Arthur Bal- tab proua Baldwiu Meel wähem. Viimase
four'i kõhklemine ou temale arusaamata, No- kohta jutustakse järgmist: mees liisinud te
bert Cecili heitlikkus näib temale hädaohtlik malt, mis peab ta temale kinkima hõbepul-

j Prov. H, Jürgens'i 1

KaeskuslLidu aruanne läi
nud Poolaasta kohta.

Riigikogu kuluaarides jagati wiimase
koosoleku korral riigikogu liigetele juba
kolmandat korda nädala jooksul
laiali wäikest raamatukest „Eesti karskus
liidu tegewus- ja kassa aruanne 1. jaanua
rist kuni 1. juulini 1923. a."
Kuna liit riigilt suuremaid sissetule
kuid saab läinud poolaastal on ta saa
nud 2.477.000 mk., siis on arusaadaw
ja soowitaw, et saadud summade äratarwi
tamise üle awalikult aru antakse, aga aru
saamata on, miks neid aruandeid nii oht
ralt trükkida lastakse, et neid kuhugi mahu
tada ei saa ja mis alusel on liit arwamisilc
jõudnud, et ühest aruande eksemplaarist
riigikogu liikmele wähe on?
Kui lehitseda aruannet, torkab silma,
kui õigus neil wanadel karskuse tegelastel
ou, kes kaebawad, et sestsaadik, kui kadus
Eesti karskuse liikumise eesotsast õpetaja
W. Neiman, sellel liikumisel puudub see
hoog, mis tal waremalt oli, puudub kindel
siht ja lühem töökama. Wõi kuidas te sile
tate seda, kui aruanne oma esimesel lehe
küljel isi tunnistab: „Sisemine tegewus on
seisnud eriti üldiste põhijoonte selgitami
ses ja tõmbamises, mille tagajärjel wälja
töötatud rida kamasid ja juhtnööre, mille
teostamise algatamine on pidanud jääma
teiseks poolaastaks..."
Aruandest paistab üldse wälja, et liidu
tegewus enam kantseleiline on ja suurem
jõud selle peale ära kulub. Nii leiame 12-st
palgalisest jõust terwelt 8, kelle amet kant
seleis ou ja wäljapoole ei puutu: kassapi
daja, sekretäär, abisekretäär, kantselei kirju
taja, raamatupidaja, raamatukogu hoidja,
statistik ja juriskousult. Et kantsel, jõudusid
nii Palju, sellepärast on ka wõimalik, et liit
endale sarnaseid naljasid lubada wõib, et
BBBBBBBBBBIIIBBBBBSBBBSBBBBBBBBBfIBBBBfIBfIBBBSB
ta isegi seda wälja laseb arwata, mitu mi
S
nntit ja sekundit kesktoimkonna ja juhatuse
koosolekud aasta jooksul wäldanud. Nii
loeme lhk. 11: Kokku on kestnud: kesktoim
konna koosolekud —3B t. 35 m., juhatuse
koosolekud 217 t. 57 m. Muidu wõiks
g jj
kõiki suitsetajaid meie aiies wälja- § ju isegi sarnase naljaga leppida, aga kant
selei neelab lõwiosa saadud riiklisest toehi
S lastud paberosse •
sest ara, nii et tegeliseks karskusetööks wäl
jaspool Tartut wäga wähe järele jääb.
! „STORT" j
Nii on toetusrahasid maakonna korraldus
tele kõigest 97.999 mk. antud. Ja ometi
2 20 tükki 10 marka 2
S
oleks kõige õigem, kõige kohasem karskuse
5 teiste samahinnaliste paberossi S tööd just kohalikkude tegelaste kaudu toime
S sortidega wörrelda. jj
tada.
Üldse näib, et karskuse liidu tegewus
L. aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 88888888888888888881 -enam teoreetilist ja kautsileilist laadi kan

olewat. Ometigi Hindab ta mõlemaid Ivaga
kõrgelt, sest mõlemad on klassilisi kaslvalnse
saanud, mis Baldwinile, kui Cambridge i
Trinity-Eollege'i õpilasile, näib olewat kõr
gem ivarandus."
Baldwin on rikas wäbrikuomanik, kelle
huvid on koondunud Birminghami ümbrn
sissi. Tema käes on mitmesugused metall
wabrikud. Kmd ta isa oli juba jõukas kiil
lalt, et enesele lubada pojale kaswatust anda
Eton'is. Minnasid õpetnnilid sai noormees
klassilises Trinity College'is ja lahkus sealt,
ilma et keegi seda oleks iseäraliselt märganud.
Tema ülikooli aastaid ei kaunistanud arm
sad legendid, keegi ei öelnud temale seal
prohvetliku häälega: ..Stanley, my boy, sina
saad kord weel peaministriks," aga keegi ci
öelnud ka: „Mr. Baldwin, Teie ei saa oma
elus kunagi Peaministri kohale." Ometigi
tõusis tema täht aukohale. See ei tõusnud
mitte aristokraatlikkudelt kõrgustikkudelt, ei
ka proletaarlistelt madalikkudelt. Baldwin
on Inglise „!vana, hea" keskseisuse tüübiline
esitaja. Ja wist küll instinktiiwselt walis
rahvas ta oma juhiks, teades, et ta
Hulljulgete, fantastiliste hüpetega rahvast
kohutama ei hakka, nagu Lloyd George, ega
waikinxr tegewusitusiga hirmutama, nagu
Bonar Law. Stanley Baldwin ei ole dema
goog, juhtnmisteotsija, hea kõnemees, wastu
oksa, ta on kõigiti mõõdukas, ettelvaatlik, põh
jalik. Kõneleb wäga hariva. On üldiselt teada,
et Nornian Montagn on telna kõige suurema
usaldusmehena pühendatud tema mõtetesse.
On need mehed aga kahekesi omawahel —seda on nad sagedasti ei wahcta nad üks
teisega kabtelümmet sõnagi weerand tuum
iooksul. Nad mõistanxld üksteist Poole tee
peal: loewad üksteise Pilkusid. Mõned käe
liigutused annawad neile Põhjilst pikaks mõt

H Nõudke ainult tuntud L
| Bor-Tymol seepi |
I Londonis suure kuldaurahaga trconitud. »
Kaubamärk lapö". «
headuses tualettseep:
wistri- »S
I-----Kõrgemas
Kõik sarnadused
Uikake tagasi.
iute, tedretähtede, päewa põletuse ja «
Üleliigse higistamise teeb naha »
> Mllllk apteekides, rohu- ja teistes pare- »
j mates kauplustes. H

uab ja et riigilt saadud toetusid suuremalt
jaolt sinna ära kuluwad. Kas see asjale
endale aga kõige kasulikem on, on hoopis
iseküsimus. k.

madeks. „Ma tahaksin tsheki 100 nael-ster
lingi kohta," wastas proua, „et Worchesteris
haigewoodit aslltada." Ta sai ka tsheki, ja
haigemaja haigcwoodi.
Baldwini iilikoolitarkns ei ole tema mõis
tust ometigi ülearu koormanud, waid aitas
teda oma tehaseid ja ettewõtteid eeskujulikult
korraldada ja tema nimele Kesk-Jnglise töös
tilsringkondades kaaluwust anda. Nagu isa
gi, nii on ka poeg Nnnameelne. See meeldib
rahvahulkadele, fui nad seda kuulewad. Tal
on smtrepärane mõis alvarate aedadega,
mis suurest jõukusest tunnistust annab. See
meeldib rahvahulkadele, kui nad selle kohla
pildilehtedes üleswõtteid näewad.
Ta on 56 aastat wana, õnnelik abielu
mees, kahe poja ja kolme tütre isa. Tema
onupoeg on tuutud kirjanik Nudyard Kip
ling. See lähendab teda weel enam wana
meelsetele rahwuslistele ringkoirdadele. Mõi
sa sisseseade annab tunnistust ilutundest ja
traditsioonilistest elmviisidest: ei puudu muu
stkatuba, ega ka lugemistuba.(tema onupoeg
ou, nagu öeldud, Nudyard Kipling). Ta
armastab raamatuid. Oma raamatukogus
wiibib ta kõige parema meelega. Iga Puh
ketunni saadab ta seal mööda, nagu Lloyd
George golfimängu mures.
Mis Baldwini aga ühe hoobiga, üle öö,
rabwalikuks meheks tegi, oli, nagu Inglise
ajakirjanduses tuumastel nädalatel sagedas
ti tähendatud tema Piip. The Righr
.'laonourable mr. Stanley Baldwiu lased
end oma kodus, omaksite keskel üleswõtta:
wäikeue, lühikene piip, mis ta käes hoiab jcr
millega ta nähtawasti kokkukaswanud, on
tundemärgiks, mis inglasi inglaseks teed.
(Disraeli armastas primulaid, Chamberlaitt
orchideesid, Gladston raius Puid, Baldwin
suitsetab piipu). Rahwahulgad tänawal
märkasid kohe: see on wõsu meie seast, meie
mõtteilmaga, ta suitsetab piipu, mis meid
temaga alaliseks ühendab, tal on samasugune
maitse kui meil, ta tunneb meie tarwidusi,
tmmeb meie häda ja saav meie päästjaks.
Weel on üks asi, mis ta rahvale sümpaat-

ZõmiZWu s!a!f.
Tallinna närwi- ja waimu»
kainete liaiaemaia..Seewal
di" iuuliLuu teaewuieit.
Kohalikus ..Seewaldi" närwi- ja lvarmu
haigete haigemajas oli juulikuu algul üld
si 429 haiget va loitsu sil, nendest meesterahIvaid 207, naisterahlvaid 222. Kuu jooksul
toodi haigemajasse juurde 41 meeste- ja 21
naistevahwast. lahkusid kuu jooksul haige
majast terwetena 10 meesterahvast ja 6 nais
terahtvast, paranenult 9 meeste- ja 6 nais
terahvast, paraneinatalt 11 meeste- ja 4
naistevahwast ja surma läbi 5 meeste- ja 1
naisterahuias. 1. augustiks oli haigemajas
rawitsusil üldse 439 hgiget, nendest mees
te rahwa id 213, naisterahwaid 226.
Kull jooksul haigemajasje juurde toodud
haigetest oli 15—20 aastaseid 3, 20—30
aasta wanuseid 16, 30—10 aa st. 23, 40—50
aast. 4, 50—60 aast. 11 ja iile 60 aastaseid
5. Nendest oli mustatöölist 2, käsitöölisi 15.
ametnikka 5, sõdureid 2, wahialuseid 2, õppu
reid 2, perenaist 3, ilma kindla elukutseta 12
ja wabaelukutjelisi 16. Juuretoodud haige
test olid Tallinnast 31, teistest linnadest 13
ja maalt 18. —g.
Suguhaiguste juhtumiste arw juulikuul
Tartus wäike.
Läinud kuu on Tarkus suguhaiguste juh»
kinniste poolest õige wäike olnud.
Linna terwishoiu osakonda registreeriti
kuu kestwistel ainult 10 ägeda tripperi juhtiv
mist. t

likuks teeb. See on tema naeratus, mis tun
nistust annab õnnest, elurõõmust ja lootus
rikkusest. Ja sarnast juhti tarwitawad ing
lased ja praegune aeg, oma tööpuuduse, töös
tüse kriisi ja Ruhri, haigusega, enam, kui ku
nagi waremalt. Tema terawanurgelist, pik
ka Pead lõikab läbi suur suu, selle üle kogy.
kas nina, kõrgel otsal hõredad juuksed siledaks

kammitud, eht Inglise nägu. Ka seda on
Londonis heameelega rõhutatud: wiimaks
ometigi kord Peaminister, kes eht inglane.
Ta ei ole Wales'i mees, ei iirlane, ei shottla
ne, kes Poliitilist wahtu armastab lüüa cftf
filosoofilistes targustustes waewelda. maid
sirgejoonelise, kindla iseloomuga inglane (kes
piipu suitsetab), üks ..waikne, tugew mees",
tegude mees.

Kõige tähtsam aga on Baldwini näojoon
test tema silmad, humoristi silmad, mis maa
ilma asjade peae oma Miin waatawad. Nad
naeratamad rahulikult ja kawalalt, mis näi
mad igat asja tundwat ja teamad head nõu
anda. Nad naerawad: sõbrad, ma wõiksin
midagi jutustada, midagi naljakat, millel
oma moraal ei puudu. Aga ärge meel kii
tust awaldage palwetame parem. (Wii
mased wiis on sõnad, mis ta tõepoolest malit
suse ametisse astumisel on öelnud).
Ka see usuline joon on Möga iseloomulik:
sest inglase praktilise ärimcbemõistusega
wõib hästi sobida ka puritaanlase ilmamaa
de, asjalikkus seltsib hõlpsasti romantilikku
sega ja maapealne paljas tõde malmib ideaa
lideks. Mees, kes Poliitika keerdsõlmedes ära
ei unusta ka palwetamast. on kaubandusmi
nisteeriumi juhina ja 1922. a. marakantsle
rina näidanud, et tema töö wilja kannab. Ta
on Washingtonis Bonar Law saadikuna sood
salt lahendanud Jnglise-Ameerika wõlgade
küsimuse ja on sel aastal kokku seadnud eel
arme, mis asjatundjate imestust äratanud.
Nüüd näib ta otsustanud olewat, ka Euroo
pas korda luua. Inglise rahmas ja Euroopa
seisab tema ümber, täis ootust.

Piiljapäetval, 12. aug. 1923.
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Reis fuöcl läbi Sahaara
kõrbe.
Nagu Timbuktu'st telegraseeritäkse, on
sinna hiljuti jõudnud F. Lloyd Gibbonsi
poolt korraldatud esimene Ameerika auto
ekspeditsioon, kes läbi Sahaara kõrbe sõi
tis. Ta oli maikuu algul Jn-Salast wälja
sõitnud ja oli wähem kui kolme kuu jooksul
maha sõitnud enam kui 3000 klm. läbi
maa-ala, mis kõige õudsemate hulka kuulub
maailmas. Pealegi kestis sõit kõige hal
wemal aastaajal, kõrwetawal kesksuwel.
Ekspeditsioonist osawõtjad pidid hirmsa
kuumuse käes pööraselt kannatama ning
mõned juhid pärismaalaste seast saidki
kuumuse ohwriks. Wilus näitas kraadi
klaas kuni 45 pügalat soojust! Onne
tus oli seda täielikum, et wäikene karawaan
pealegi Homado mägestikus ära eksis ja
suutis ainult raskete kõrwalteede kaudu
Ten-Renwoa allikateni jõuda. Weetaga
warad olid wahepeal pea täielikult otsa
lõppenud, ja igale teekonnast osawõtjale
jäi weel wett ainult pooleks päewaks. Nii
oli see täiesti ime, et reisijad surma ohw
riks ei langenud.
Kuna ameeriklased oma teekonda Hog
gari mäekõrgustiku kaudu jatkawad, wõttis
reisijuhi Gibbonsi wastu üks Sahaara ku
ningas, nimega Targ u i, kes wastuwõt
misel edasi palus anda president Hardin
gile terwituskirja, mis walge lamba naha
le oli kirjutatud.' Selles kirjas awaldas
kõrbekuningas, kelle rahwale wihmasajud
tundmatud,soowi, et „Allah Am. lambarar
ju alaliselt suurendaks ja tema kaamelid
teeks sigituswõimulisemateks, tugewama
teks ja wäledamateks", ja lõpetas sõnade
ga: „Andku Allah suurele Ameerika rah
wale alati wett, mida ta tarwitab."

wäga ärrituks muutus, algas kohalik polit
sei süüdlasi otsima. Üks osaw politseinik mõt
les wälja teraivamõttelise abinõu, mis ülla-tawaid tagajärgi andis: Kuna kirjamärke
wõis osta ainult postkontoris, leppis ta
margimüüjaga kokku, et see isikutele, keda
tähendatud tegewuses kahtlustati, müüs ai
nutt sarnaseid marke, kus salatindiga olid'
pealekirjutatud nende kahtlaste ostjate ni
mede algtähed. Peale selle wõttis politsei
nik kirjakasti kõtva ivaüve alla, ja iga kiri,
mis sinna wisati, wõeti kohe lvälja ja stma
dati, kas ta mõni anonüünMri ei ole. Kui
korra samuti kahilustat. Edith Swann jäl
le marke tahtis osta, anti temale sarnased,
mis juba märgitud olid. Ja kui ta õhtul
uuesti postkontori ilmus ja kaks kirja bastr
wiskas, leiti, et teine neist oli ilma nimeta
ja sisaldas jälle ühe ausa linnakodaniku koh
ta raskeid «paljastusi". Edith Swann ivan
gistati, >,S." tähega margil tehti temale ta
süü kindlaks ja neiu mõisteti 12 kuuks wan
gi.

Wõitlus haaremi Pärast.
Mitmel kõrval on Türgi rahwuskogu pl
danud tegemist tegema seaduseelnõuga, mille
liht on sunduslikku kahenaise abielu Türgis
sisse seada. Salib Hodja. liikumise juht,
loeb enese poolehoidjateks kõiki, kes haare
nrite kadumise üle Türgis mures on. Juba
wiis korda on ta oma seadlrseelnõu rahwuK
kogule esitalrud, kiud järjekindlalt on see ik
ka maha hääletatud. Et wäljaspool parla
menti enesele sõpru leida ja mõjuwaid ist
kuid enese poole wõita, on nüüd selleks kor
raldatud suurejooneline kihutustöö. Seadu
se wastu on kõigepealt ka tähtsamate pasha
de abikaasad, kes oma meestele on fõwasti
ära keelanud Salib Hodjat tvastnwõtmast.
Walitsus on omalt poolt seaduse eelnõu
Kõnelemise kord Prantsuse
wastu wõitlemiseks awaldanud arwus
tiku, mis näitab, et Türgis on praegu
* saadikutekojas.
5.473.060 meest ja 6.171.006 naist. See näi
Pariisist tuleb huwitaw teade, et Prant tab, et sotsiaalsetel põhjustel rnitmenaisopi
suse saadikutekoda on otsustanud iga kahe damist türklaste seas ei ole wõimalik heak?
tunni järele läbirääkimistele saadikutekojas kiita.
20 min. waheaega pidada. Kogemus näi
tab, et kõnede rohkus on wastupidises wa
Stinnes draamakangelasena.
hekorras tegude rohkusega, üks Prantsuse
ajakirjanik awaldab saadikutekoja käesole
Berliinist teatatakse: Hugo Stinnes on
wa aasta istungjärgu kohta järgmisi mõt
oma
kuulsusega suurtest meestest ette jõud
teid:
nud
ja
esineb julm omaaegses kirjanduses
„Prantsuse saadikutekoja uuendus, kus
dramaatilise
isikuna. Hamburgi kirjanik
iga kahe tunni pärast automaatselt lühikene
Hans
Bubend
on lõpetanud praegu oma
puhkeaeg peetakse, on igatahes hea distsipli
uue
teose
«Stinnes,
grotesk 3 waatuses."
naarmäarus. 120 minuti pärast katkesta
Näidend,
milles
Hugo
Stinnes esineb pea
takse kõige hoogsamad ja ägedamadki kõned
20 minutiks. Ei tarwitse karta, et see kõne tegelasena, tuleb lähemail päewil Saksa
lejate kõneandi wõiks rikkuda. Aga neis maal lawastusele.
20 minutis peitub ometigi imewaäriline
pedagoogika ja filosoofia. Kui mitmedki
68 lapse ema.
aruandjad ja arupärijad ei pea waheaja
lõpul oma suureks imestuseks tunnistama,
Lasterohkuse poolest on wist küll rekordi
et nad kõik juba on ära öelnud ja et neil löönud keegi Inglise wäikelinna Proim Em
midagi uut enam ei ole öelda. Wõib olla ma Crossmann, kes praegu 82 a. wana. Ta
on ehk õigus soowitawamaks pidada, et ka ije on 23 lapse ema ja läks Peale esimese
hetunnilise kõnelemise aja ja 20-minutilise mehe surma uuesti mehele, kellel oli juba
waheaja asemel määrataks 20-minutiline 17 last. Peale selle on ta 28 lapse kasuema.
kõneaeg ja kahetunniline waheaeg?"OMa wanadusepäewi saadab ta Praegu möö
da ühe oma tütre juures, kes nagu tema
Edisoni ajud.
; emagi, on käinud Piiblisõna järele „tehke
«Newyork Times" on wäljaavwanub, et sugu ja teid saagu palju". Tütrel on ni
Thomas Alwa Edisoni ajud on wäärt 15 mett juba 16 last.
«Daily Mail'i" kirjasaatja on ivanaprouA
miljardi dollarit. Need 16 miljardi moodus
jlttul
käinud, kes temale on kinnitanud, et
tab Ameerikas Edisoni leiduste Põhjal töös
wäikesed
lapsed on temale iseäranis arm
tusettewõtetesse mahutatud kapitaal. Elektri
mudtee maksaS Nmeerikas üksi miljardi sad ja et ta enese õnneliku tunneb olewat
dollarit. järgn. elektriwalgustus ja ainult suure lapsekarja keskel.
Jutustamise aegu astus tuppa umbes
-jõud, 5, kino WK ja telefon i .miljard dol
larit. Tõsi on küll, et Edison ei ole telefoni kolmeaastane wäike tüdruk, tütretütre kõige
üles leidnud, kuid tema on üles leidnud sü noorem wõfu. Kirjasaatja tähendas:
Teil on aga wist küll elus Palju tööd
simikrofooni, ilma milleta telefonil ei oleks
olnud.
tegelikult suuremat tähtsust. 15 miljardi ott
Muidugi. Tööd on lõhutud teba ja
kolmandik osa sellest kapitnalist, mis 1919. a.
Ameerikas mahutati tööstusesse, üle IH' nii on see ka hea. Kiri sul lapsed alati ümber
miljoni inimest leiab teenistust tööstusette hüppasvad, ei saa muud, kui pead ikka ole
mõtetest, mis Edisoni ande tõttu wõidi ellu ma lõbus ja õnnelik.
Tütarlaps oli wahepeal ajalehe kirja
kutsuda, ja nende inimeste aastane sissetulek
saatja põstoele roninud. Ajakirjanik jäi te
ulatab 1.664 milj. dollarini.
ma peale mõttes tvaatama ja tähendas:
Minul on kaks last, kliid minu mee
Sherlock Kolmes! 11.
lest ott neistki juba küllalt.
Proua Crossmann lA imestanult käsi
. Inglise linnakese Littlehamptoni ausate
todannkuoe rahu rikuti juba umbes paar kokku:
aastat nimeta kirjadega, milles kõige wa
Wõi ainult kaks! Seda ei wõi ju
limatnmal kombel nksikikid isikuid halbades weel pereks nimetada. Jumaluke, kuidas
elukommeies süüdistati. Kuna nimeta fir wõib kabest lapsest küllalt olla. Mi: waesed
lipini ni tnbinub tulla ia linna ra-lüvas lapsukesed küllt

Lennukite hnkknmised wäl
jainaal.

Prohwet ei ole kuulus omal
maal.

Üleilmline kiire öhnaSjanduse arenemi
Thomas Har d y, kes mitte kõige wa
ne on seotud alatasa ka teatud õnnetujuh
tumistega,kuigi lennutehnikä arenemise tõt nem, waid ka kõige kuulsam kirjanik on
tu lennukite hukkrnniste arw on järk-järgult praegu Inglismaal, elab wäikeses DorcheS
teri külakeses suures lugupidamises. Uks
wähenemas.
Wiimasel ajal on jälle mitmed õnnetud tema wai mustatud austajatest küsis korra
juhtumised lennukitega wäljamaal sündinud. külahabemeajajalt, kas tn kuulsat Thomas
Brüsseli ajaleht „Le Peilple" 21. juunist Hardy't tunneb. «Keda?" küsis see imesta
s a.. teatab ühe suurema lennuki hukkumisest, nutt. „Noh, kirjanikku, kes Maxi uulitsal
mis oli hiljuti ehitatud 32 reisija jaoks. Leu elab." „AH," attvas habezneajaja pettunult,
uuk hukkus katselennul, langedes tuleleeki «Te arivate seda wanameest, kes kulunud
des 136-meetrilisest kõrgusest maha. Lennu pükstega igapäew siit mööda käib."
kil olid 3 reisijat-lendurit Peal, kes kõik
gastada said.
Taimeseemned õhuta
„Le Peirple':" sõnade järele läks see hiig
ruumis.
la lennuk Belgia walitsusele 1,5 miljoni frk.
maksnm.
On tuntud asi, et taimeseemned', kui'
Lõuna-Ameerikas hukkus hiljuti üks neid õhuta ja walguseta ruumis hoitakse,
«Junkersi" süsteemi lennuk, mis õhus oli siis nad kaua oma idanemiswõimu alal
põlenra läinud. Lennuki juht-lendlw ja nwo hoiawad. See idanemiswõim on aga pii
torist tuntud Saksa lennukite konstruktori ratud kindla ajaga. Egiipti hauakambrites
Professor Junkersi poeg, said lennuki kstlkku leitud' wiljaseemneid ei suudetud enam mit
mi sel surma.
te idanema panna. Hiljuti selgus see weel
Nõukogude-Wenes, kus wiimasel ajal wiljaseemnete juures, mis Tutankhämeni
õige sagedasti õnnetud juhtumised lennuki hauast leiti. Ühel wiimasel Pariisi teaduse
tega sündiwat, hukkus 16 juulil Matkiva? akadeemia istangul juhiti ühenditses eelni
üks wanematest nõukogude lenduritest A.W. metatud katsetega tähelpamr nende huwita
Pankratjew õppelennul uue «Junkersi" süs ivate katsete peale, mida Prof. Guillau
teelni metall-lennnkil; hukkumise põhjuseks mi e selles sihis ott teimtd. Ta suutis tõen
oli hastvasti töötaw mootor ja selle tagajär dada, et wiljaseeme, mida ta 13 aastat õhu
jel õnnetu maandumine mis/ bensiini baaki ta nännis hoidmid, wigaStamatult maaS
plahivatirsega lõppes. Nam.
jälle idanema hakkas. Prantsuse teadlane
oli katseid teinud redise, rukki ia siguri seem
Metsikus Läänes.
netega. Samad seemned, mida aasta otsa
Ühe Põhja-Ameerika osariigi, Arizona kinnises klaasnõus alal hoiti, ei idanenud
toimetusesse ilmus ühel ilusal päewal mees, mitte ehk arenesid lväga aeglaselt. Prantsuse
kellel üks rewolwer oli käes ja teine wöö teadlase katsete tegelik wäärtus seisab sel
wahel. Mees jõllitas hirmuäratawalt pn« les, et on olemas rida seemneid, nagu koh
naseid silmi ja soowis Peatoimetaja jutule, wipuu, mille idanemiswõim kestab ainult
mõni kuu. Km aga neid seemneid õhuta
saada.
«Peatoimetaja ei ole praegu fiin," ütleÄ ruumis hoida, on wõimalik neid ka kauge
matesse maadesse svälja lvedada ja seal ma
jooksupoiss.
„Wõi nii," ütles wõõras. ja kolkslltaZ ha külivata.
laadltttd rewolwriga lauda, «kus ta siis on?"
Poiss waatas külmawereliselt mehele
Meesterahwa kaelasideme
otsa. „Peatoimetajagaei ole wõimalik prae
ajalugu.
gu kokku saada. Ta on praegu ühe mehe
matustel, kes eila tema juurde tuli ja tah
Peene kaelasideme, ehk wõõrakeelse sõna
tis tenm jutule."
ga, krawäti wärwide kokkukõla on hea maitse
mõõdirpiruks. Härrade garderoobes on kaela
Teaduslik töö keskajal.
side see, mis harva härraks teeb. Kaelaside
1703. aastal kirjutas kuulsam adwo ntel on aga oma ivana ajalugu. K:mil7.
kaat Karl Romanns Saksamaal paksu raa aastasaja keskpaigani kandsid meesterahwad
matu, mis täis õpetusi ja arutusi. Raama kaelasidemete asemel kõwa, Rottidega jn Pit
tns püüdis ta wastata ühe keerulise küsimu sidega krnet, nii nagu sarnane Hispaania
se peale, mis oli järgmine: Kas tuleb üür mood kuningas Karl V ajal üle kogu Euroo
nik peremehele üüri maksma, kui märkab, et pa laiali lagunes. 1660. a. ümbev andsid
majas tondid?! —a.
need tärgeldatud iveskiratta suurused kraed
aset uutele mooduhullldstustele. Sel
Kuidas Wene suurwürstin
ral oli salk KroNatsia sõjamehi Pariisi jõud
nad wäljamaal elawad.
nud. kel iseäraline Riis oli oma kaela ja ku
Üks Saksa leht awaldab järgmise sahe katt ehtida. Lihtsõdurid kandsid kaelarätte
kõne: Teie küsite, kuidas ma neil wiletsatel harilikust riidest; olMitserid selle wastu
aastatel peale punaste mässu elasin? Ma kandsid pitsidega kaunistatud musliinist sa
elatasin end elukalliduse tõusust. Elukal siidist kaelarätte, millede otsades rippusid
liduse tõusust? Wäga lihtsalt: ma sõitsin rosetid ja mis nööpidega olid kaunistatud.
seekord Berliini ja pantisin oma pärliketi See mood leidis Pariisis kohe järeltegsmist.
160.666 marga eest. Ja siis? Siis ela See kaelarätt sai hiljem nimeks „?roaat"
sin ma Pool aastat sellest 160.060 margast. wõi «krawatt". 18. aastasajal oli sarnane
Ja siis? Siis sain ma 166.000 nmrka krmvatt juba kõige peenenmks uhkusasjaks.
keti tväljcrblnrastamiseks, mille ma kui tühise Kuulus Frant Brummel oli see, kes siis
summa oma tnttawatelt wälja pumpasin, ja juba ütles, et wiisist, kuidas kaelasidet sidu
Pantisin keti uuesti miljoni marga eest ning da, wõib ära tunda, kes tõsine gentlemvn.
elasin sellest weerand aastat! Ja... ja... ja
19. aastasada õn kaelasideme, nagu palnüüd? Nüüd panditakse kett miljardi ju muidgi asju teinud demokraatlisemaks
marga eest... ja ma elan sellest titlcwa näda ja laiemate rahivahulkade omanduseks, kellel
la... jne., jne., jne. Nii seletas Wene tvähe wöimalust jäeti sellele oma pitsatit pea
inurwürstinna. Kui see lookene mitte tõsi le panna. Tehased hakkasid tuhandete kau
ei ole, on ta tvähemalt hästi wäljamõeldud. pa kaelasidemeid walmistama ühe ja sama
mustri järele. Alles aastasaja :vahetusel al
Pruudi wahetus Hiinas.
aaüd meie moodsad inimesed tehastes ival
Paar aastat tagasi juhtusid kaks Hiina mistatnd kaelasidemete ivastu kihlltustööd
pulmarongi linna wärawas kokku, läksid se tegema. Nemad panid maksma moe. ku?
gamini ja pruudid wahetati segaduses ära. iga mees wõis oma isiklik:: maitse järele
Eksitus tuli alles Päew pärast pulmi awa kaelasideme siduda igast riidetükist. Praegu
likuks, kui sõbrad noortele paaridele õnne on täielikult tvalitsenws n. n. «isesidujad
läksid soowima. Peigmehed ei olnud ida ja seda tunnistavad kõik moodihärrad gent
maa kommete järele enne pulmi weel oma lemani eesõiguseks. Iga härra peab oskama
pruuti näinud. Nüüd oli aga juba hilja ise maitserikkalt lipsi siduda, ega mitte
eksituse parandamine. Oleks peigmehed bitud", ..naelutud" ehk ..müüritud" kaelast
ühesuguse rikkusega olnud, siis oleks ehk det kandma.
pruudi wanemad Päris rahul olnud. Juh
tus aga nõnda, et üks peigmees rikas ja tei
ne paris waeue oli. Ühe pruudi wanemad
rõõmustasid, teise omad kurwastasid. —a.
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Harjumaalt.
Wiljade seisukord Kaius.
Rukis on üldiselt hea, ainult madalatel
maadel on alla keskmise. Kartulid tõota
wad ka keskmist saaki anda. Kaer, iseära
7iis, mis wara maha tehtud, on õige hea.
Odrapõllud on iseäraliste söödikute tõttu
suuremalt osalt häwinenud. Paljud põl
lumehed lootsid, et wihm, mis nüüd jubo
kolmat nädalat sajab, odrapõllud jälle ära
parandab, kuid ei saa paranemisest aru su
gugi, ainult niipalju on wihmast tulu, et
söödikud enam puutumata põldudele ei
rända. Ristikhein, mis kewadel wäga ki
dur oli, on wiimasel kahel nädalal õige ilu
saks läinud, kuid ei saa õigel ajal maha
niita, sest iga paew sajab wihma.
—benic—
AslMikkllde elust.
Kaiu mõis ja selle järel olew karsamõis
Karitse tükeldati 1921. aasta sügisel ja anti
asumiseks järgmisel kewadel wälja. Et
Kaius põlmpwd käskmine ja kohati hea, oli
läinud aasta asunikkudel suurepärane
wili; nii on suuremalt osalt asunikuo oma
eluga wäga rahul. Naha saüdakse suure
malt jaolt piima eest, mis ühismeiereisse
weetakse. Karitse asunduses anti 5-tõõlise
perekonnale asumiseks 2 kohta, üks nen
dest hakkas kewadel maja ehitama ja ehitus
laenu nõudma, et aga seaduses luoatud ehi
tuslaenu waiksemale kui poole kohale ei
anta, hakati kõigi nelja asuniku poolt peale
käima, et wiies, endine karzanaine peab
maa Pealt lahkuma ja saadigi nii kaugele,
et temale mõõdeti iseseisew käsitöölise koht.
—venic—
Metsa müümist
kawatseb metsade peawalitsus Wiilu ja Ra
sala metsas ette wõtta; müügiletulewad
metsatükid on juba sihtide läbi eraldatud.
Müümine algab eelolewal talwel. Et
Kaius suuremal osal põllupidajate! palgi
mets puudub, kawatsewad nad seda eelni
metatud metsast osta. Praegused kallid
metsahinnad panewad kehwemad hoonete
ehitajad üsna mõtlema, sest angeldamise
wastu on riik imeliku abinõu leidnud: met
sahinnad kõrgele kruwida. Põllumajan
duslisest seisukohast waadates, ei ole seesu
gune abinõu kaugeltki wastuwõetaw.
—venik—
PttVNUMttttlti
Laiksaare põllumehe kiri.
Kesksuwi on mööda. On tulenias kõige
kibedam tööaeg. Suurem osa heina on tch
tud; mõnel üksikul on lveel siin-seal metsa
sopis wõi soo serwal mõni wakamaa maha
niita; warasewad Hemategijad said ka hea
heina, kuna hilisematele lvihm palju muret
sünnllas.
Ristikhein on pea igapool hea kaswanud
ja ta on kr koristatud.
Praegu õitseb lina, ka tema headuse üle
ei wõi nuriseda: tal on pikkust ja kiudu,
rukis on walmimas, tera on jnba kõlva.

la nõukogu esitajat, lellede sagedane wali
mine nõukogule tülikaks muutub, otsustas
Elistwere wallanõukogu mõlemate ringkon
Ristikhein mädanemas.
nawalitsejate juure alalised wallanõukogu
Ristikhein, mis tänawu wihmaste il
esitajad walida. -1made tõttu pooltoorelt kokku pandi, kipub
wiiniaste soojade wihma de ja tuuleta ilma
de tõttu sarras mädanema, kuna senini toa
Saartelt.
litsemad jahedad ilmad ei lasknud seda sün
dida. „Werda."
Karja kiriku restaureerimine
Hein wec Peal.
Tuntud tvanade kirikute uurija Pros.
Alaliste sadude järeldusel on jõeäärsed Kjellin jõudis hiljuti Saaremaale, et siin
heinamaad üleujutatud ja maha niidetud Karja kiriku restaureerimise töid juhatada.
hein ujub wee peal. „Werda/'
Karja kirik on tuntud oma wanade seinamaa
lide poolest ja ta on terwes Eestis üks Pare
Muudatused wallapiirides kawatsusel.
mini alalhoidunud keskaja kirikutest. Proj.
Saadjärwe ja Kukulinna mõisate ning Kjellini juhatusel kawatsetakse kirikule endist
ilmet tagasi anda. —mh.
nende järel olewate kohtade elanikud esine
sid soowiawaldusega, et nimetud mõisad
Saadjärwe wallast eraldataks ja Sootaga
walla külge liidetaks. 27. juunil oli asi
siseministeeriumis otsustamisel, kus Tartu
Taelu iealed.
maakonnawalitsuse sellekohase ettepaneku
põhjal palwe tagajärjeta jäeti. Selle ot
Emajõe laewatee kordaseadmine.
susega ei jäänud nimetatud mõisate elani
kud ja Sootaga wallanõukogu rahule ja
Alumine Emajõe osa on olnud kaunis
otsustas asja administratiiw korras riigi soodne laewasõiduks, wäljaarwatud üksikud
kohtusse anda.
kiwid ja liiwaseljandikud Peipsis ning
Emajões. Süwendaja on Pikemat aega
Rõõwktittimine.
töötanud ja süwendas mis laewasõi
dule
takistajateks olid. Samuti on sü
Pühajärwe walla piiridest läbijookswal
wendaja
käesolewal aastal süwendanud
Emajõel wõib tihti küttisid näha, kes noo
Peipsi
sadamate
suusid, tehes neisse lae
ri, alles waewalt lennata suutwaid pardi
poegi lascwad. Et kütid wõrdlemisi saa wade sõitu wõimalikumaks. Tuleboisid on
matud on, siis leiawad heinalised heina käesolewal aastal juure pandud, ühtlasi
maadelt tihti noori partisid, keda kütid ai neid wibmaste ja uduste ilmade tõttu wa
nult haawanud ja kes siis sinna ära on rem walgustama hakatud, kui seda harili
kult tehti.
lõppenud. —au—
Nagu kuulda, kawatsetakse ka sadama*
sildade korraldamisele asuda, mis Tartus
Jgawere silla parandus Elistweres.
korratud on.
Jgawere sild on ajajooksul wiletsasse
Ulewalpool Emajõge on juba paar aas*
seisukorda langenud, mille tõttu hiljuti wal tat laewasõidu soodustamiseks tööd tehtud,
laisad tema «monteerimise wallanõukogu mille tagajärjel ka laewcrühendus Wirts
päewakorda olid wõtnud. Koosolekul anti järwega wõimaldatud on. Tehtud korral
parandustöõd juba wälja. Sillale tule dustöõdega on Emajõe weetee üldiselt sood
wad uued postid teha, uued talad peale samaks laewade sõidu tarwis tehtud, kui ta
panna ja uued lauad peale lüüa..
seda paar aastat tagasi oli, kuid wäga tar
—t—
wilik on weel ülewalpoolse Emajõe weetee
lõpulik kordaseadmine, mida ka loodeta
Magasiaida laenude tasumine Pühajärwe wasti lähemate aastate sees tehtakse, sest
selle tarwis on kogutud andmeid ja tehtud
wallas.
juba hulk eeltöid. —g—
Nagu mitmes teises wallas, nii ka Pü
hajärwe wallas wõeti paljude maapidajate
Kinosilm „Regina" iileswõtted.
ja ka teiste poolt endisel Wene ajal magagi
Läinud aastal asutati Tartus paari suu*
laenu, mis walla poolt magasikapitaalist
wälja anti. Need wõlad on aga mitmetel rema päewapiltniku ettewõttel kinofilm
kuni senini tasumata. Hiljuti oli sarnaste „Regina", mis nüüd kawatseb tegewust
laenude sissenõudmise küsimus wallanõuko suuremas ulatuses alata ja filmida mitme
gus päewakorral. Küsimust arutades, lei suguseid mänge. Praegu tehakse linnas
üleswõtteid. —g—
ti, et wallal on neid wõlgu praegu raske
sissenõuda, sest laenud on tehtud rublades.
Sissenõudmise juures saaks wald praeguse Külgchakkawatc haiguste liikumine läinud
kuul Tartus.
rahakursi juures kahju, mispärast ka otsus
tati laenude sissenõudmine määramata aja
Juulikuu jooksul registreeriti Tartu
peale edasi lükata. Laenu tasumiseks ei ole linna terwishoiu osakonda järgmised külge
ka keegi maapidaja Pühajärwel soowi hakkavad haigused: leetrid 14, lakas
awaldanud. —t—
taw köha 4, sarlak 3, kõhusoetõbe
1 ja roosihaigus 1.
Elistweres alaline walla esitaja ringkonna
Üldse tuli läinud km: jooksul Tartus 23
walitseja juures olewatesse komisjonidesse külgehakkavate haiguste juhtumist ette.
walitud.
—t—
Kuna ringkonnawalitsejad tarwitawad
õige tihti kõiksugustesse komisjonidesse walTartumaalt.

Siseriigist.
Kahtlemata asutakse tulewal nädalal kõris
ltomisele. Tänatvu nähbakse tublisti tungal
teri olema.
Oder on pea igal pool ikaldanud. Ussid
sõid taimed juba noorelt raagu. Mitmed
põllumehed on oma odra pälludele sõnniku
peale wedanud ja külwawad rukki asemele.
Muu suwewili on hea ja tõotab täit saaki
anda. Eriti on hernes hea. Ka.—
MullamaaltHelme hobusekaswatusest.

Eesti Tori Roadsteri hobustekaswata
jäte seltsi Helme haruseltsi erakorraline pea
koosolek peeti ära 6. augustil Patküla mõi
sa ruumides. Erakorralise koosoleku kokku
kutsumine oli Lingitud asjaoludest, et nõu
tada haruseltsi käes olewa Patküla mõisa
krundist reserweeritud wäikese aiakrundi
peale pikemaajalist rendilepingut ja järele
kaaluda, kuiwõrd see krunt oma eriotstar
bele paarituspunktile kohane on. Koos
olelu juhatajaks waliti A. Rondik, kirja
toimetajaks Lõhmus.
Kõnelema oli sõitnud Pärnust instr. A.
Lillo, kes oma kõnes andis ülewaate meie
hobusekaswatuse ajaloo ja eriti Tori
Roadsteri hobuse kohta.
Eespool nimetud krundil on Helme ha
ruseltsil Patküla paarituspunkt kolme sugu
täkuga: „Dekart", „Dualist" ja „Madrit",
wiimast tarwitatakse kõige rohkem. Mä
rasid on 1923. a. sees paaritatud 115. Paa
rituspunkti all olewa maaala peale on ha
ruseltsil kõigest aasta leping. Koosolek
tunnistas hädatarwilikuis pikemaajalise,
wähemalt 10—15 a. rendilepingu, et haru
seltsil oleks kindlustus ja wõiks asuda tar
wiliste majandusliste korraldustööde juu
re ja wõiks hakata paarituspunkti' krundi
sees olewat kännuslikku ülesharima.
Et wõimalus oleks ka warsnkoplid asu
tada, otsustati maad juure nõutada, milleks
on koha peal wõimalusi. Krundi suurenda
mise za pikemaajalise rendilepingu wälja
nõutamine jäeti eestseisuse hooleks.
Aineliselt on baruselts kitsikuses; on
tehtud isegi mõnikümmend tuhat wõlga,
sest wäikese maaala tõttu ei tule paaritus
punkt omaga wälja, mispärast ka nii mõ
nedki majalised korraldused teostamata
peäwad jäama.
Sissetulekute suurendamiseks kaaluti
järele mitmed asjaolud. Liikmeraha suu
rendamine tunnistati ebakohaseks ja peale
gi ei saaks liikmemaksudest tuntawat sisse
tulekut. Kahjatseti, et riigiwalitsus ei toe
ta haruseltsi abirahadega, kuna ju ometi
tegelik hobuste tõuparanduse töö koha peal
haruseltside teha on ja nende tõöwiljakus
oleneb sellest, kuiwõrd nad aineliselt kind
lustatud on. Pealegi nõuab tõuselts haru
seltsi liikmerahadest, mis haruseltside! ainu
kene kindel sissetulek, teatud prots. omale,
waatamata selle peale, et tõuselts ise riigi
poolt toetus ummad saab. Sellega on ha
ruseltsid jäetud täiesti omaette kiratsema.
Koosolekul otsustati ka paarituspunkti
sugutäkke Malga põllumeeste seltsi põllu
majanduslisele näitusele wälja panna.

kooli kabinette, kogudes mitmesuguseid tar
wilikka õpeabinõude kogusid.
Talwe jooksul on õpilastel olnud klassi
-õppuste kõnval Pea igas aines ka Praktili
Wäimela põllutöökool algas oma tege- sed' tunnid ja tegelikud tööd kooli majapida
Wust 1922.—23. õpeaastal sügisel uutes ruu mises.
Tegelikkude majapidamise tööde hulgas
mides, Wäimela asunduses. Ehitustööde
wiibimise tõttu tuli kooli algus ühe kuu on pearõhku pandud lauda-praktika peale,
wõrra edasi lükata, nii et õpetus algas 13. mida õpilased suwe jooksul katsetaludes täiel
määral läbiteha ei saa, sest siis ei ole loo
now. läinud aastal.
kodust söötmist. Õpilased on tegelik
Õpeaasta algul oli õpilasi I klassis 35 ja made
kudel
töödel
käinud igapäew rühmadena, kus
sl klassis 11, kokku 46 õpilast. Neist lahku nendel on korda
saata olnud wastawa õpeta
sid koolist kooliaasta kestel 7 õpilast, nimelt
ja
juhatusel
loomade
töötmine, puhastamine,
kaks õpilast läksid üle Kuremaa karjakaswa
lüpsmine
ja
ralvitsemine
igal haiguse juh
tuse kooli juures ära peetud 6-kuulisele
tumisel.
Õpilastest
on
igapäew
korrapida
kontrollassistentide kursusele; kaks õpilast
jad
laudas
ja
tallis
olnud
,kes
iga
lüpsi ja
lahkusid perekondlistel Põhjustel ja üks Pidt
söötmise
juures
Pidid
wiibima.
Korrapidaja
juhatuse ettepanekul lahkuma. Sellega oli
õpeaasta II Poole lõpul 39 õpilast, nendest õpilase käes olid ka jõutoitude tagawara-la
du-wõtnied ja tema ülesanne oli Waüvata, et
28 noormeest ja 11 tütarlast.
loomad korralikult määratud normid kaalu
Õpejõude oli koolil alaliselt kolm, kuna järele kätte said. Õpilaste töö laudas, eriti
normaalarlv oleks olnud 4. Sellega tuli loomade puhastamine ja korralik söötmine,
õpetajatel rohkem tundisid anda ja wäga õpetajate kontroll j. n. e. aitasid tuntawalt
mitmekesistes õpeainetes, eriti üldainete karja seisukorda parandada ja loomade pii
õpetajal. Iseäranis. koormaw on üleliigne maand on märksa tõusnud, wõrreldes selle
tundide arw koolijuhatajale, kellel palju ajaga, mil kooli mõisas ei olnud; niisamuti
muid töid. Eeltuleival õpeaaswl loodetakse on paranenud loomade terwisline seisukord
sellest üle saada uute õpejõudnde juuretule ja wälimus.
kuga.
Õpetöö lõppes kelnade! I klassis 19. mail
Üldse on õpetuse andmine, eelmiste aas ja II kl. 24. mail. II klassi õpilastele olid
tatega wõrreldes, mil kool linnas (Mõrus) Peale õpetöö lõppu eksamid, mis põllutöökoo
wiibis, palju täielikum olnud, kuigi edaspi li lõpetajatele sunduslikud kõigis eriainetes.
di iveel kaugemale Peab jõudma, täiendades Üheksast lõpuklassi õpilastest tegid rahulolVüimela juMötooU kegeMS 192?.—23. SpeMSW.
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dawalt ainult kaks eksamid ära. kuna teised
mitterahuloldalvaiks tunnistati.
Õpilaste suwine tegewus seisab harjutus
töödes tegelikus majapidamises. Osa õpilasi
on suwel ka wõõrastes majapidamistes,
muist kodus ja seitse õpilast kooli katsetalus
Praktikal. Praktilised tööd käiwad õpetajate
kontrolli alla ja õpilastele on kooli juhatute
poolt kätte antud wormid ja tabelid aruan
nete jaoks.
Eriainete õpetajate (neid on Praegu 2)
suwiseks tegewuseks on töötamine kooli kat
setalu juhtimisel, kus töö wastawate erialade
järele jaotatud on, nagu teisteski põllutöö
koolides, kuna koolijuhataja iga tegewusala
ühtlustamise eest peab hoolitsema.
Kooli juures on ka katseid korraldatud
põllul lväetuste ja seemnesortidega, mille
korraldajaks on taimekaswatuse õpetaja
(praegune koolijuhataja hra Narusk). üksi
kud katsed kooli Poolt on ka wäljaspool kooli
korraldatud, eriti soomulla Peal. Edaspidi
tuleb seda tööala nii kooli juures, kui ka
wäljaspool laiendada, mis siis ka paremini
läbiwiidaw on, kui õpetajad kelvadel warem
õpetööst wabanewad.

Käesoleival sulvel, ninielt 11.—-17. juuli
ni pandi toime põllmnajandusline õpereis,
millest osawõtsid omal soowil 9 õpilast ja
koolijuhataja. Õpereis oli Niäga sisukas ja
huwitaw.
Õ-Petegewuse hõlbustamiseks kogub kool
iärk-järgult mitmesuguseid õpewahendid, os-

tes neid Põllutööministeeriumi ehk oma sum
made eest. Iseäralist rõhku pannakse nende
kogude ja õpeVoahendite kogumise peale, mi
da õpilased ja eriti õpetajad koha Peal wal
nnstada wõiwad, nagu herbaariumid, taime
haiguste ja Putukate kogud, taimede sordid
j. n. e. Sellekohased ülesanded on õpetajale
kohuseks tehtud. On ka sordikatseid, kust ko
gudesse materjaale saab. Järgmisel kewadel
asutatakse sordiaed, milleks sügisel seemneid
Eesti sordikaslvatusest saab, kuna läinud aas
tal neid enam saada ei olnud.
Majanduslikelt on kool ülewal peetud,
maakonnawalitsuse poolt, kuna käesoletval
majandusaastal peale maakonnavalitsuse
toetuste kooli majapidamine suuremalt jaole
kooli ülewal Peab pidama. Õpetajate pal
gad on maksnud Põllutööministeerium ja
osalt abirahasid on saadud sealt ka öpeabt
nõudeks, mis eelarwete järele palkadest üle
on jäänud.
Kooli tegeliku majapidamise juures aga
oleks tarwilik esimestel aastatel suuremaid
kulusid kanda, et korralikku majapidamist ja
lule aidata. Katsetalu on kaunis puudulik
imventaari poolest ja ehituste juures on
palju parandusi, mida ojalt juba nüüd tehak
se. Kooli majapidamine peaks olema niisu
gune, mis teistele eeskujuks wõiks ollaSee looks tingimata rohkem ühendust ja
sidet tegelikkude Põllumeestega, mis tingt
mata tarwilik on. Loodame, et ka selles as
jas ivarsti. nii kaugele jõutakse. Essiiv.
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lehekkrbss HSwWstõõ Eeslis 1923. s.
l Tartu ülikooli entomoloogia katsejaama ja riigi statistika keflbnroo korrespondcn»
tide teadete järele).
Odra lchckärbes senini tundmata kaüiu
Esimesel kohal häwttustöö suuruse poo
lik putukas.
lest afuwad Lääne, Harju ja Pärnu maa'
Juunikuu teisel poolel hakkas Ees konnad. Nendele järgnewad Viru, Pärnu,
tis waremalt tundmata odra lehekärbes Järwa, Viljandi ja põhjapoolne osa Tar
(Ilväroltia qriseola Fail) ütlemata kiiresti tu maakonda. Vähe on häwitatud Tartu
laiali lagunema. Tema häwitnStöõ langes maakonna lõunapoolne osa. Weel wähem
peaasjalikult odra peale, ktuta wähemal Walga ja Võru maakonnad. Petseri maa
mõõdul ka suwtmsu, kaer ja kerahein kan konnast puuduwad üldse teatedVallad, kust teateid odrapõldude hälvi
natasid.
taimse
kohta saadud häwistuSte suuruse jä
Juunikuu lõpul, kunas kärbsed oma
rele rühmituwad järgmiselt:
munad lehtede pealmisele küljele asetasid,
ei tulnud kellelegi mõttesse, et neist wäi
1. rühm häwitnscd suuredkestest walgetest munadest, mis waewalt
Wirn maakond: Mäetaguse, Järwe,
0,6—0,7 mm- pikad, nii kardetaw waen
Moka,
Illuka, Mustajõe, Kose, Skarjatt
lane wäljaareneb. Alles juulikuu esimes
na,
Waiwara,
Auwere, Peetri, Joala, 3W
tel Päewadel wõis häwitustöö tundemärke
roowa.
tähele panna, kusjuures selgus, et lehe ku
Järwa maak.: Lehtse, Ambla, Koigi,
des hulk wäikseid läbipaistwaid tõuke asub.
kes kudet häwitades, lehtedele walkjaid Käru.
Harju maakond: Koiga, Nehatu, Rae,
laike 'järele jätawad- Häwitustöö suure
nemisega ja tõukude kasutamise tõttu, suu Kurna, Harku, Saue, Kohila, Rapla,
renesid ka laigud lehtedes ja leht muutus Kloostri, Vihterpalu, Nõwa.
Laane maakond: Luiste, Martna, Sina
peagi üleni kollaseks ja selle järele ka taim
lepa,
Lihula, Paatsalu, Vormsi, EmmaSte.
ise. Iseäranis suureks kujunes häwitus
Suureikõisa,
Võnnu, Asuküla.
töö juulikuu keskel, kuna tõugud täiskas
Saare
maakond:
Lümmada.
wamtks hakkasid saama, oma läbipaistwa
karwa kollase Peale ümber muutsid ja nuk
Pärnu maakond: Lelle, Are, Ling, To
kumiseks uut kohta otsisid, mis sealsamas ri, Audru, Sauga, Häädemeeste, Jäärja,
häwitatud lehe sees wõi puutumata lehe Laatre, Portmse.
osas sündis. Tõukude mõõt täisealiseks
Wiljandi maakond: Adawere, Wana
saamisel oli 3,30—3,70 mm., kuna nukku Põltsamaa, Taewere, Wana-Tänasiltnade mõõt 2,5—2.7 mm. wahel kõikus. Nu
Tartu maakond: Puurmanni.
kud on tümnkujulised ja pruunid ning
paistawad kergesti tumeda täppidena hä
2. rühm häwitused keskmised.
witatud kude alt wälja. Sel ajal wõis
Wirn maakond: slaSpere, Awcmduse,
odrapõldttdel, kus kärbse tõugud suuremal Salla, Wenewere, Paaswere, lisaku, Jöh
kujul häwitustööd olid teinud, wäga kur wi.
bi pilti näha- Odra põllud, mis suwe al
Järwa maakond: Albu. Liigwalla, Sin
gul haljendasid ja head saaki tõotasid anda.
na,
Kirna, Weinjärwe, Wäätsa,
olid täiesti kniwannd ja kohisesid ainult' sllliku, Kapu,
Esna, Mäo, Särewere.
tuule käes. Seda kurba Pilti aitasid täien
Lääne maakond: Saulepi.
dada weel juulikuu esimese Poole palawad
Parun maakond: Tõstamaa, Talli, Va
ja kuiwad ilmad, mida aga kaugeltki ainu na-Kariste.
keseks põldude häwinemise põhjuseks et
Wiljandi maakond: Kabala, Kõo, Soo
tohi wõtta- Oleks ilmad wähe jahedamad
saare.
Vastsemõisa, Kõpu Suure.
ja niiskemad olnud, oleks eelpool nimeta
Tartu
maakond: Roela, Saare, Luun
tud kahjulik Putukas ikkagi oma häwittts
ja,
Ulila,
Ropka,
Kongota, Uderna. Väidla,
töö teinud, kuigi wahest wähemal mõõdul.
Nasina.
22. juulil hakkasid ilmuma esünesed
Wõkn maakond: Kivinakärbsed sellest esimesest põlwest. Kärbes
on 2,23 mm. pikk, tiheda halli tolmuga
3. rühm häwitused wäikscd«
kaetud ja pikkade tiibadega, mis kaugele
Wiljandi maakond: Olustwere, Puiatu.
üle tagakeha ulatawad.
Tartu maakond: Roela, Saare, Ulila,
Kärbsete ilmumine kestab weel praegu
gi edasi. Sellepärast wõib neid igalpool Ropka, Kongota, Uderna, Pöidla, Nasina.
Walga maakond: Kuigatsi (Leemi).
odrapõldttdel arwamata hulgal tähelpamta,
Wõrn maakond: Koiola, Llleksandri,
kus nad wäiksemagi liigutuse juures kii
resti lendu tõusewad- üks osa warem il Urmaste, Wastse-Antsla, Wana-Antsla.
munutest on juba munemisele asunud, mis
samuti odra lehtedele asetatakse. Kas ka Odra lehekärbse wastu wõitlemisc wiisid.
kõik ülejäänud kärbsed, kes weel ilmuda
Kui nüüd selle uue kahjuliku putuka
wõiwad, oma munad ära Panewad, on ras wastu wõitlemise wiiside juure asume, siis
ke ütelda, see selgub edaspidi- Siis selgu Peame meelde tuletama, et odra lehekärbse
wad ka ületalwe elamise wiisid, mis oma tõuk on miinija tõuk s- t. santane, kes elab
korda wõiwad walgust heita kahjuri ilmu taime lehtede koes, toidab ennast sellest
mise kohta Eestisse.
koest, mille tagajärjel sünniwad käigud,
Hawitnstõö piirkonnad.
kus häwitatud leheroheline. Leherohelisel
Odra lehekärbse häwitustöö rohkuse ja ja üldse lehtedel on aga taime- kohta suur
laialilagunentise piirkondade kirjelduse ülesanne toitmine. On kõik lehed hä
juure üleminnes, wletame meelde. et Tar witatud, siis jääb taini kängu ja sureb
tu ülikooli entomoloogia-katsejaant alles ajajooksul ära, sest juured ei jõua igakord
läinud aastal kahjulikkude putukate ja loo üksi toitmise ülesannet mitte täita. Ise
made statistiliste andmete kogumisele asus, äranis tuleb seda sagedasti noorte ja nõr
leides selleks toetust riigi statistika k.eskbü kade taimede juures ette. Tugewad, elu
roolt. Praegu on katsejaamal 299 kõrres, jõulised taimed aga paranewad ajajooksul
pondenti kõigist maakondadest. Korrespon ja ajawad uued lehed wälja.
Nõnda on siis üks ntõjuwam abinõu
dendid on alles ettewalmistatnata sarnasele
tööle, nagu seda kahjulikkude Putukate sta* lehemiinijate mastil üldse ja odra lehekärb
tistiliste andmete kogumine on. See wõ se wastll eriti tugewate taimede kaswata
tab aega ja piinlikku tööd.
mine- Seda tõendaMad ka kõik need tea
Odra lehekärbse kohta on korrespon. telehed, mida Tartu ülikooli entomoloogia
dentidelt kokku 133 teatelehte sissewlnud, katsejaam oma korrespondentidelt on saa
mis sisaldawad teateid 111 walla kohta. nud. Põllud, mis hästi wäetatud mineraal
Peale korrespondentide on tulnud hulk mäetistega ehk muidu rmnmusad, ei kan
teateid nii kirjalikult kiu ka suusõnal era natanud pea sugugi häwitustöö all, kuigi
inkntclt. Korrespondentide teatelehed sisal lehed migastawd olid. Peaasjalikiilt lan
dawad teateid harilikult terwe walla, isegi gesid kärbse ohmriks sarnased põllud, mis
terwe kihelkonna kohta, mis wõimalust ei kolm ja rohkem aastat tagasi wäetatnd ja
anna häwitatud põldude suurust arweLtada- tublisti kurnatud olid, s. t. sarnased põllud,
Kuid neid andmeid riigi statistika keskbü mis waesed ioäetisainete poolest.
roo korrespondentide wõrgu andmetega
Seda pahet oleks Mõinud meel isegi
MõrreldeS, on wõnnalik üldpilti tehtud hä häwitustöö ilmumise momendil kõrwaldada,
wituste üle saada. Häwitttied nende suu kui põllule pealtmäetise näol Norra- mõi
ruse järele jagunewad koline wöösse, mis Tshilisalpectrit oleks lülitud, mis ruttu mv
juwad ia taime toitmist juurte kaudu oleks
lloodest kagusse lähewad.
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toimetanud, lehtede asemel, mis suuremalt
jaolt häwitatud.
Taime korralikku toitmist takistawad
weel Umbrohud, mida nii Palju meie Põl
dudel leidub- Ka nende häwitamine jätaks
maapinda wäettSaineid järele, mida pare
mini kultuurtaimed oina toitmiseks wöikS
ära kasutada.
Petserimaa põllumehe
juulikuu iilewaade.
Ilmad juulikuu esimesel poolel olid soo
jad, tihti ka liiga kutmtad ja fttiMab. Niisu
gune põud mõjus halwasti weöl maa seest
ülestärkawa wiljakaswtt peale, rasked sawt
maad, nõndasama madalantad soomaad
ntitithtfib kõwaks. ning lõhkesid tublisti, tur
ba- ja kergetel liiivamaadel külitud wili al
gas kitilvanta, ning jäi Härmaks. Juuli tei
sel poolel algasid pea iga päew korduivad
mihurahood käinta, mis milja ning heina kasMtrle Meel jälle karastawalt mõjusid, nõnda et
põllumees kergema südamega ttwis hingata.
Rukki kaswuks iunlifiml olid sood
sad ilmad, õitsemise aeg oli kuiw ning paras
tmilne, mispärast õitsemine ruttu mööda
läks. Nüüd kuu lõpu! hakkab rukis juba sil
manälstawalt walminema, kergematel maadel
juba tõmbab kollakas-lvalgeks. Rukki saak
paistab keskmine ja paiguti kannis hea oleMat, halba rukist on Mähe näha.
Suwewiljädest kannatasid odrad kuilva
all kõige rohkem, peole selle siginesid lehe
ussid, mis odrapöllud Malgeks tõmbasid;
nüüd on wihmad hästi odra oraseid paron
danitd, nõnda et ussid ei jõua suurt kahju te
ha, aga siiski kasw on weel köhnawõitu.
Kaera kasw paistab Palju parem' ole
wat, kuid on ka weel kinni, sest on weel
loomata-
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futega ei esine. Selle wastu on aga katse
jaama juhatajate poolt nii korraldatud, et
lõtk katsejaamad näituse ajal näituse publi
lmnile awatud on ja waatamaskäijatele ko
ha peal tarwilisi seletusi antakse.
Warsanäitust
kawatseb E. Tori Roadsteri
tajate seltsi Tartu osakond näituse ajal Tar
tus ära Pidada. Näitusele wõetakse wastu
Roadsteri puht ja segawerelisi 1- ja 2-aas
tasetd warsu. Warsanäitus peetakse ära
uuel näitmeulntsil. _a

Turu le«Zöd>
Naktvere turg 11. augustil.
Maarahwast turul rohkesti, terawilja
müügil wähe.
Wiljaturu!: Rukkid 260—275 m.,
odrad 180—200 marka, kaerad 210—220
marka, rukkijahu 275—290 marka, odra
jahu 200 marka puud. Odratangud 22
25 marka, kruubid 25 marka, nlesõela odra
jahu 18—20 marka, herned 20 marka, läät
sed 20 marka, adraterad 12—13 mk. toop.
Rukkileib o—6l/?0—61/? marka nael, pee
nike leib 13—15 marka, naelasai 15—17
marka, parem 30 marka nael.
St ha turul: Terwe seawiisi 35—33
marka nael, laudadelt müües sealiha 40—
13 marka, loomaliha 2H—28 marka, wasi
kaliha 18—20 marka, ploomirasw 50—55
marka nael, teeworst 30—40 marka, suitsu
worst 40—50 marka nael.
Kalaturul: Kauplemine loid; pea
le soolasilkude ja heeringate on ainult suit
suräimi saada. Soolasilkude nael maksab
6—B marka, heeringad 15—18 marka,
suitsuräimed kümme 5—6 marka.
Karjasaadused: Soepiim 11—12
marka toop, hapupiim 4—5 marka. Wõid
on rohkesti müügil, naelast küsitakse kodusest
wõist 65—70 marka, meierei wõist 80—85
marka. Juustu nael 40—70 marka.
Kanamunade kümme 60—65 mk.
Aiawilja turul: Kartuli tünder
wanad 600 marka, wärsked 12—15 marka
toop, 25—30 marka matt. Porgandi
kimp 5 mk., peedid 5 mk., kurgid 10—15
mk. tükk suuruse järele, herne toop 20—25
marka, kapsapea 18—25 marka. , _,i,f
Marjaturul: Metsamaasikad
35 mk., aiamaasikad 45—50 mk., karumar»"
jad 20—25 mk., mustad sõstrad 40—50
mk., punased sõstrad 20—25 mk., waarikud
40—45 marka, mustikad 20—25 mk., mu
rakad 20—25 mk. toop.
Heinaturul: Põlluhcina puud 75
—BO mk., metsahemad 50—60 mk. puud.
Koormawiist 906—1200 marka koorem.
Muud segakaubad: Mee nael
60—70 mk., tapetud kanad 100—120 mk.
tükk, elusad noored kuked 35—70 marka
tükk. Elusad seapõrsad 800—1200 marka.
Koduse seebi nael 30—35 marka. —x—

L i u ad e kaswule tegid kmuttad ilmad
palju takistust. Käesolewal aastal on roh
kesti linu maha tehwd, põua tagajärjel
ott kannatanud ainult wäike osa kergetel
liiwamaadel, muidu wiimased wihntasajud
on mõjunud linakaswu Peale hästi, nõnda
et wõib keskmist linasaaki oodata. Sega
wilja lülitakse Petserimaal weel wõrreldes
wähe, selle kasw paistab aga wäga rahul
oldäw olewät, nõndasama on ka hea her
neste kasw. Kartttlid wiintasel ajal hak
kawad ka hoogsastt kasivama, olgu peale,
et kasw hiline, õitsewad ainult warased
sordid mõnes üksikus kohas- Juurwilja
kaswatatakse weel wõrreldes wähe, selle
kasw on igal pool hiljaks jäänud. Põllu
heina kaswtt peab küll käesolewal aastal
alla kestmise lugema, põud tegi maa kõ
waks, pani kaswu kinni ning ristikheinad
hakkasid wara õitsema. Metsaheina saaki
wõib kestmiseks lugeda, on aga wähem,
kui läinud aastal. Juulikuu lõpul on weel
kõwa heinaaeg käsil, paljudel paistawad
weel põllu-risttkheina põllud tegemata ole
wat, segawad heinatööd sagedased wihma
sajud, ntis wiimasel ajal pea igapäewasekS
Pärnu turg 10. augustil.
on saanud.
Aiawiljakasw ott ka õige hiljaks jäänud,
Liha ainult laudadel naelawiisi müü
edeneb aga wiimasel ajal kaunis hästi, gil. Küsitakse sealiha naelast 40—45 nn,
kurgid, mille küli käesolewal aastal eba loomaliha 18—25 m. nael, wasikaliha 20
õnnesta?, juba algawad õitsema, sibulate —3O m. nael, lambaliha 22—30 m. nael,
kasw on õige rahuloldaw
suitsetatud seasink 60—65 nt- nael.
Õunapuu aiad suurt saaki ei tõota au
Piimasaadusi turul Mähe. Küsi»
da, olgu peale, et kewadel häStt õitcehtes takse rõõsapiima toobist 11—12 nt., hapu
olid, siin tcewad häwitusiööd, kewadel õie piima toobist 6—7 marka, kohupiima nae
mardikas, nüüd jälle õmttewarte ttärijad. last 7—B m>, hapukoore nael 25 marka.
lauaMõi 70—75 nt. nael, köögiwõi 60—65
Tartu näitus.
marka nael, juustu nael 40—60 marka.
Jahu ja teraM i l j a tttrul Mähe.
Ulesaudmised näitusele ott peaaegu lõPule jõudtlud. Ainult mõned üksikud on Rukkijahu puudast küsitakse 300 nt., nisu
endid weel.wiimaste päewade sees üles an jahu puudast 400 marka; odrajahu Paar
nud.
puuda, küsitakse 275 marka puudast: tan
Seniste kokkuwõtete järele saab käes gude nael 8 marka, rukistest küsitakse 270
olewa aasta näitus õige elaw. Töösturid nt. puudast.
esinewad oma töödega õige rohkel arwul.
Juurewilja turul rohkesti. Värs
On isegi mitmeid uudiseid kodumaa tööstu ketest kartulitest, mida iga päeivaga ikka
se alal'.
rohkem turule hakkab walgttma, küsitakse
Eriti huwitawaks tõotab piimaasjan 11—12 marka toobist, manad kartulid on
duse osakond saada. Siin esineb hulk pii turult täiesti kadunud, Porgandid 10 m.
mameiereisid eksportwõi, kaseiini ja juus
tuga. Taieliku piimatalituse sisseseadega kimp, peedid 4—5 marka, kaalikad 17—
Ahlborni wabrikust esineb põllum. kesknhi 20 marka
-51 ta lo iii: Märsked kurgid 20—25
sus „Estoonia" omas pawiljonis. Niisa
ma esineb piimatalituse sisseseadega Peets m. tükk, salatid 8 tn. kimp, Petersellid 7
Tartust, muude hulgas ka mitmesuguste m. kitnp.
enese töökojas walmistatud piimatalituse
Marjatt: rg mäga rikkalik: ata»
riistadega.
maasika toobist küsitakse 50 nt., metsmaasi
Uute pawiljonide ehitamise soowiawal kaid turul ei ole. Mustikaid iseäranis roh.
dustega on õige mitmed firmad esinenud. kesti, toobist küsitakse 23 nt., punased sõst.
Nii kawatsewad uusi pawiljonisid ehitada rad 25 m- toop, tikerberid 18 tit. toopshokolaadiwabrikud „Kawe" ja Glassmann,
Colokaalude töökoda Kiwistik Tartust ja mit
med teised.

Tartu ülikooli Naadi mõisa
k a t s e j a a m, kes läinud aastal mitmcsu
guste mäljapaneklltega näitusel esitles, Wäljaandsa Kirjastuse Osanhisus ..Kaja".
Wastutaw toimetaja A. T u P l t s.
läesolewal aastal näituseplatsil wäljapane-

Tagasi jõudnud
Or. Keyserllnfih.

=|||=lll=m=IIIEIIIE!ll=IH=IH=IIIE
20. aug. s. a., kett 12 p«, antakse Tartu maakounawalitsuse g H|
poolt walja (omaS majas, tuba nr. 7)

Haigete wastnwõtmine tl. 3—4
Knüpferi kliinikus.
<5. Balesna uul. nr. 10»ct.

= Zngllle Joiton & ZocM" tnoörllu |
lü hobustega weetawaid ja isesõitjaid ||g
1 MMmitMe. g

Silmaarst
Ir. IL Qenss

- Kallama Z. ..Melvert s õöw" wabr. m

wõtab wastu k. 3—ll ja 3—1/2 Ö

V tÜHIiIS io ME»-1

Harju uul. nr. 43, krt. 7.

Meeri mSisas suuremad
| HOtlt. jjj

Tagasi jõudnud
Mann. adw.

tiitifr ii ttaiaDllõßl:

m Lrigiaaal Aailllila Walttt A. Nood jn
| MMmoW». |

Pikk uul. 49
Kõnetunnid i/aio—ll e. I. ja
5-7 p. I.
Linnawalitsuse Ehitus
osakond wajab
r=z wilunnd =
(till!-

pletk-katuse Ja weerennide parandus, uuendus ja wärwimine, sauna, pesukoja,
weewärgi ja kanalisatsiooni ehitused ja sisseseaded, ahjude, põrandate jne.
uuendused ja parandused.
Tööde kirjelduse, täitmise ja Väljapakkumise tingimiste kohta saab lähe.
maid teateid töõ-hoolekande osakonna juhatajalt, tuba nr. 30. Kes soowi»
road koha peal enne tööde täitmisega tutwuneda, neid palutakse sellest teatada
künni 15. augustini, ühiseks wäljasõiduks koha.peale. j
Tartu maakonuawalttsuS. I

- terasratastega, missugused tuntud oma kerge »».
111 käigu ja wastupidawusega. LL!
| Rootsi..Snllltu" lk- la Kabehobale m
Z WMMNIH 111 fflülO-1
| lõiiolan. |
!' MWWMMW.M" i

Põllumajanduse peawalitsuse poolt tawatsetakse 15. nowembrist 1923. a. ala 111 mitmes suuruses, ühe- ja kahehobuse atru, 111
tes Ateksündri põllutõõkeskkooli suures, Olustweres, Wiljandimaal toime panna
7 ja 9 piiga wedruätkeid ning kõiki teisi põl» "
111
lutõõriistu soowiwb ladust 111
l-WM kliMiiM Kurnil
Palkumised ühes lühikese elu«
loolirjeldusega sisse anda künni

isikute jaoks, kes täieliku põllutõõkeskkooli kursuse lõpetanud. Kursustest osawõtsatele
maksetakse kursuste aja eest ülespidamise raha ja lõpetajatele muretsetakse wõimalust
mõõda kohad põllutõõmintsteeriumis ehk põllumeeste keskseltsi maaparanduse büroo
des. Kursustest osawõttafoowljail tuleb künni 1. septembrini k. a. saata wastaw
soowiawaldus ühes põllutõõkeskkooli lõputunnistusega ehk selle ärakirjaga Põlluma
janduse peawalitsnsele.
Kui tarwiline arw kursustest osawõtjaid ei leidu, jääwad need pidamata ja
septembrikuu keskpaigas s. a. teatatakse sellest awalikult ajalehis.
Põllumajanduse peawalitsus
igas suuruses marjade sisse
a
keetmise ajaks ka pikakaliib
riUsi aiawilja sisfekeet»
Meriasjanduse Peawalitsuse ruumes 17. augustil kell 10 hom.
miseks soowitab Tallinna
Wanas Sadamas, Kadrioru lahe juures olewad:
wabrikuladu Wennad
Auster, S. Kloostri uul.
MINU 2) taismwia, 3)2!õiMeil.
®Meriasjanduse Peawalitsus müüb lahtisel enampakkumisel
nr. Is. Kõnetr. 27-20.
Pakkumise kindlustuseks, tuleb pakkujail sisse maksta kiwi
lõhkuja pealt Mk. 10.000.—-, betoonisegaja pealt Mk. 5000.
linuni! vallas
ja kahe tõstewinde pealt Mk. 5000'.—• Lähemaid teateid saab
Meriasjanduse Peawalitsuse kantseleist töötundidel.
wõtab p äewalehL telli
mist waslu põllumees härra
Meriasjanduse Peawalitsus
J. Pajo.
>, Meriasjanduse Peawalitsus annab wälja kinniste wähempakku
miste teel 15. augustit f.a. kell 10 hommikul Meriasjanduse Peawalit
iiiSTiii

- S. Swifoff. I

14. augustilii s. a.

= Tattitm, WaM nui. nt* IV. =
111 Põllutööriistade- j[a mafinateladu. ül
|j| Lähemaid teateid Tartus: IH
=2 A. Peedel, Kaubahoow ur. 32. EE
iii 111
=lH=Hl=m=Hl=lH=lH=M=lll=lH=

Sine miiMitfüs

suse ametkonna

wormiriiete walmistamife
1) Maakonna haigemajale majanduse juhatajat,
wõtab päewalehe telli»
mist wastu härra Z. Paja. ! iuM/ X (ülikonnad, sinelid, mütsid). Pakkumised kinnistes ümbrikmdes tulewad» wilunud welskerit, kes tunneb ka kantselei tööd ja raa
vml > sl Meriasjandu'e Peawalitsnsele stsse anda pealbrjaga: ,Merias-anduse- matupidamist;
||\ - / W Peawalitsuse ametkonna wormiriided", hiljemalt 15. augustiks s. a.
2) Maakonna welskerit-desinfektori, kes ühtlasi ka
'IVISIr/l kella 10. Osawõtjatel tuleb peale seda Meriasjanduse Peawatits.se kasi terwishoiuosakonna
?»««! M
asjaajaja kohuseid täidaks.
>
Soowiawaldustega,
ühes lühikese elulookirjeldusega
teateid
tingimistö
za
wormiriiete
üle
saad
Meriasjanduse
Peawalitsuse
wõtab päewalehe telli»
ieskladust igat äripäewat teda 9—12.
ja dokumentide ärakirjadega endise teenistuse üle esineda
mist trfostu härra G. Karlson,
Äurst kõrist majas.
Meriasjanduse Peawalitsus
künni 15. augustini s. a. Lääne maakonnawalitsusele,
Haapsalus.
Laane maakonnawaNtfus
Soowitame kõrges headuses oma tööstuse:
liia iMiri taari
Wankrimäaret,
algavad tööd 31. augustil s. a. Wastuwõtraise kat
PiiiiHi Mii:
Kondijahu,
sed on 28. ja 29. augustil. Sooviavalduste sisse
sisaldab
õ%
lömma&iilCu
andmise tähtaeg künni 25. augustini*
Kursustele võetakse vastu mõlemist soost
Köisi,
keskkooli lõpetajaid. Kursused on maksuta, kesta
AumjSulisle pümalalMsie
vad üks aasta ja annavad algkooli õpetaja kuise
Nööre,
õiguse.
sisseseadeid
Ohje.
Sooviavaldused ühes keskkooli lõputunnistusega
tuleb saata linna koolivalitsuste, Nunne uul. 2, kur
Kaubamaja
suste juhataja nimele.
ZlmakuuWd „Destsaalia
koorelahutajaid, aumjõul ja käsitsi.
Soolsi.LMc" aumturbsi
MS peaaegu uuS 8 hobuse ibnline
(24 kumtt 38 effitt hõb. jõudü)

A.-S.
Tartu, Wabriku uul. Z, telefon 3-59.
Kauplus Kaubahoov» 21.a, tel. 4.71.
Vangimajade peawalitsus ostab sega roõift
luspalkumistel 20. skp. (järelpakkumised 23. skp.) kell 12 p.
I walier-Cloriosa

on headei tingimistel mstSa.
K. Rubel, Sakfaweski,
Me Nuw.
ISW>!S!!VIWIW>

«>

Piimataliwse sisseseadeid.
Th. Sabroe & 80. IÄ
Vaul Zmke & 80. ™SÄSr
Piium talituste ja külmetusmajade ehituste plaa«
i cei?.l, » . sisseseadete eelarwed walmistaiakse
astatuiwlllult ja korralikult wilunud jõudude juhatusel.
Põllumajanduse KeMhisus
HESTONIAM,

Lähemad tingimised saadawal Vangimajade peaValitsuse kantseleis. Lai uul. nr. 48.
.Ühiselu", Tallinnas, Pikk uul. 42.

Tallinn, uulits 6.

