Äkstku nlMbrk HT«d 3 marki»
Sum turg ?ZS, kõne.
traat 3-IS, awatud k. 9 h. t. 10 ?ht.
öösine Val wekord, trükikojas
kõnetraat 1-30.

Talitud- Suurturg 16, kõnetraat 5-31.

ewawd k. l/,g hom. kuni k. 6 p. l»

Abitalitused:'
Tarws, Suur turg 3, 3. korral, Wiljandis,
Tartu Moostri m.. Pärnus, Nlllltli uul. 41.
Peatoimetaja kõuetund u 10—11 hom.
kõnetraat 2-85.

Arijuhataja kõnetunnid kella */a!0—t/all hom.
ja 3—4 v. Iw kõnetraat S—Sl.

Ilmuv igapSew.

1. kuu.peale

S. .. . 225
6- p m 450 „ |

tt 408 m
_ AadreSsimuutnline 20 marka.
Wäljamaale 1 kuu peale 200 marka.

Tellimist wõtawad wastu talitus, abitalitused
oma tellimiste wastuwõtjad ja kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, PrautsuS

maal ja mitmes muuo wälisrligis wõtab iga
kohalik poswontor „Kaja* tellimist wastu.

Kuulutuste hinde

.«Ndeest «VjlawahetnsekSt Tal
linn, postkast 28.

Üks millimeeter ühel wssrnl: lehe eesotsas S mrk

«emitam. j»«nad NrjatSSd hswitatalss ära, tal tagast
saatmls«u postmarNstv jnurdelisalud et ole. laale kSst

ftmttttnfl wSkawav wa-ita kodumaal talitul. abi käsi

tMale t»l« saaga nimt ja aadress alla nrjutada.

«isamaa. ttäsaaga
käsikiri
mille alalise kirsa
voolt ei lnle.
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DMmise hinö.
e ä raMlteS.:.

teksti keskel 6 mtL, kuulutust küljel 3 mrk.
tused ia agentuurid. Soomes Sanomanlehgen 3l
moitu-toimssto, Scljlnti: Saksamaa! ja AusiriaS ..

.Ala-Lati)
V-reinizte
Am. Berltn.
Cd. <vek>hol?, Skuvnu eela. Ntaa.
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V. aastakäik.

Salsamaa sündmused.
Streik Berliinis ja KeskSaksamaal raugeb.
Klyummlistide märatsemine Hamburis ia
Kölni piirkonnas.
Berliw, 15. aug. (ETA).
üldstreigi raugemine Berliinis sünnib
ühel fammÄ streigi seisukorra lahenemise
ga Kesk-Saksamaal. Halle sõnumi järele
on seal streik niihästi kui lõppenud pärast
seda, kui teatati üldisest tõõ alustamisest ko
gu skesk-Saksamaa mäetööstuse piirkonnas
tänaseks mõi hiljemalt neljapäewa hommi
kuks. Ainult põhja- ja läänepoolsetest ra
ja piirkondadest tillemad meel sõnumid ko
halikkudest streigiliikumistest. Hauckuris
kestab edasi sadamatööliste streik ja konnnu
nistide terror, niisama ka Kölni piirkonnas
ja eriti Achenis, kus pandi teifipäewal toi
me üldine äride rüüstamwe. Politsei on
wõimetu. Belgia okkupatfiooniwõimnd
polnud nõus wahele astuma mõi piiramis
seisukorda wälja kuulutama. Rüüstamine
kestab edasi.

Kommunistid jooksid Zeitzi wangnnaja
Peale tormi ja wabastasid kõik wangid, sel
lest hoolimata, et nende hulgas polnud
ühtki poliitilist. Werdaus sundisid kõmmu
nistid töölisi tehastest lahkuma. Töõand
jäid kohustati maksma 300.000-margalift
tunnipalka.
Toitlusseisukorra arutamine
Berliin, 16. augustil. (ETA.)
Uus walitsus pidys täna esimese koos-

Täna naer Pisarateni

oleku tmtlusasjanduse seisukorra paranda
mHeks tauWtzMe wõetowgte admõude aru
tcmriseks.

Samal ajal pidas raihamimster' Hilfer
ding osariikide raha - ametite esimeestega
nõu uute maksjuseaduste wnbimatv teosta
nMe üle.
Suurnumgi hindasid Berliinis alandatud.

Tüna Tallinna publikumi pailaste F

Berliin, 15. azvgustst. (ETA.)
Paranenud margakursi nwjul alandati
Berliinis suuymüügi hindasid.
Baieri keiserriiklased
korraldawad end.
Praegusel üldisel segaduste ajajärgul
Saksamaal, on Baieris, kuhu Saksa keiser
riiklused end peaasjalikult kokku kogunud,
wiiMased end sõjawäeliste üksustena korral
danud ja seal ka WastMa monarhrstlise era
konna asutanud. Selle erakonna programm
olewat „Borwärtsi" teatel järgmine: Baier
baierlastele, kiire kuningriigi sisseseadmine,
üldme wäeteenrstikse kohustus kuninga kui
Aemjuhatajaga eesotsas, rahwale pavla
mentline esitus, juudid maalt wälja.
Kuna Baieri Pealinnas Münchenis polit
sei sotfialistliste lehtede ilmumise ära on
keeilanud, on trükitöölised streikima hakn
nud ja esmaspäewast Peale <ei ilmu Münche
nis ükski leht.

&
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Narwa maantee nr. 68.
= Täna, reedel 17. augustil s. a.
Miilil P. IL NUUFORAKI anõhto

Eesti-Liiti konwerents
edasi lükatud.
ETA- Eesti-Läti konwerents, mis 18.
aug. Tallinnas pidi algama on Läti soowil
teadmata ajaks edasilükatud. 18- aug. al
gawad ainult eelläbirääkimised Eesti-Läti
kaubalepingu Ae.
SalakaubaiSeo wastu wStt
lemise abinõude leidmiseks
astuv uus konwerents kokku
Soome Poolt sellekohast soowi avaldatud.
Tecrtawasti katkestati hiljuti Tallinnas
ärapeetud Eesti - Soome wahelme salakau
baweo wastu wiöUlemise konwerents, sest
et mõnedes küsimustes salaNaubawso was
tu wõitlemrse <Äal lahkarwamised teMstd
ning nendes kokkulepet ei saawutatud.
Loota on igatahes, et konwevents lähe
mal ajal ,mesti kokku kus kõik lahk
küsimused ära lahendatakse. Sarnase svo
wiawctlduse Soome poolt olla kuuld Masti
meie wälismmisteermm juba saiMud.
Soome esitus rahwaste
liidus.
Rahwasteliidu täiskogu konwerentsile,
mis 3. sept. kokku astub, saadab Soome
oma esitajaks 3-liikinelise delegatsiooni, na
gu Helsingist kuulda- Delegatsiooni juha
tajaks saab Soome saadik Pariisis hra En
kel, liikmeteks saadik Holsti ja prof. Erich.
Täiendamaks liikmeks on wälja waadatud
prof. Woionmaa. Arwata on, et Soome
delegatsioon wastu hääletab Kanaada ette
panekule, rahwasteliidu põhikirja 10-ndat
paragrahwi muuta. Selles paragrahwis
kõneldakse rahwasteliidu alla kuuluwate rii
libe puutumatuse eest seismisest.

nik hra Sepp-Schmidt Ameerika kunsti aja
kirja „Jnternational Studio" toimetuse
soowil nimetatud ajakirja jaoks pikemat
ülewaadet Eesti kujutawa kunsti üle, alga
des wcmemvtesi ja lõpetades nooremate

Suur kontsert-programm Eesti balleriina *«*, B. Belastra, Nora Parto,
A. A. Sweshiuskaja, J. A. Tiimanni, tuntud Eesti näitleja ***» bene
fitsiandi ja teiste kaastegevusel.
TANTS

kunstnikkudega.

..Foresti" lauawabriküs Nar
was kestad streik edasi.
Nagu meile koha pealt teatatakse, kes
toö Eesti suuremas lauawabrikns 9iar
was „FovesfiA" streik osaliselt edasi.
Mreigrwiad 80 —lOO töölist, mis on umbes
lz selle wabriku tööliste üldarwust. Tööd
jatkawcvd korralikult parwetamise, weoala
j. t. töölised. Enmn-wähem silmaipaistwate
tõenduste järgi on streik üksikute kommu
nistide õhutusel ja ukutusel wallale puhke
nud. „Forest'i" lcmawabrrkirs on osawa
urad töölised tükitööde peal ja teeniwad li
gikaudu 400 marka päewas. Kuna wabrik
on seotud pikema-ajaliste tellimistega ja
kindlate hindade kohustusega, tundub nii
ootamatu ja elutingimustest wähe Põhjen
datud palga smrrendus-nõue wäga raske
teostada.

Rjiigimõisate Valitsemise
eelnõu
wäljatöötamine on põllutõõministeeriumis
lõpule jõudnud. Eelnõu esitatakse lähemal
ajal wabariigi walitsusele. Selles eelnõus
on muu seas ka lähemalt äratähendatud
riigimõisate pidamise otstarbe, näit. pare
mate piimakarjade soetamine, katsejaamade
asutamine j. m. s.
Neljas üleriikline kalamees-;
te kongress.
Lcmpäewvll, 1. septembril 1923. aaZt-al
ke11.9 hommikul algab Tallinnas, Harju
nvaakonmNvali-tsuse rmnnides, S. Roosi
krantsi uul. nr. 12 4. Üleriikline kalameeste

Mewaade Eesti kunst i-aja
kongress.
loost Ameerika kunsti aja
„Riigi Teataja" nr. 104/105
kirjas.
Praegu walmistab läinud aastal Amee on ilmunud. Sisu: nr. 80. Riigiametnik
rikast kodumaale tagasi jõudnud Eesti kunst- kude ja -teenijate palgaseaduse muutmise

Kogumine kell 10l/2 õhtul. Laudade ettetellimine Francesco del Tre~
dici juures. Telefon 5-97.
DIREKTSICX)N

seadus. Nr- 81'. Eesti ja Latwija wahelise
raudtee konwentsiooni kinnitamise seadusPõllutööministri määrus riigimaade pla
neerimise tehniliste juhtnööride muutmise
kohta.

De wangrstatud.
London, 15. augustil. (ETA.)
Dublinist teatatakse: liri wabariiklastc
juht Eanwn De Balera wangistati liri sõ
dmnte poolt Ennisüs (Clare'i krahwkon
nas) mõni minut pärast seda, kui ta oli
alganud onm ammuoodatud kihutuskõnet.
Sõjalväed, keda saatis soomusauto, piirasid
kõneplatwormi sisse ja lasid õhku, haawates
sealjuures kahte isikut. Sellele järgnes
hirmus segadus, milles kolm isikut said wi
gastada. De Balera ilmuS koosoleku ko
hale julgelt lahtises autos ja tvveti 1599lise rahwahnlga poolt waimustusega was
tu.. See olj tema esimene ilmumine pärast
sõjariistaderahu. Pärast kinniwõtmist wii
di De Balera sõjawäc kasarmusse.
London, 16. augustil. (ETA.)
Dublinist teatatakse: De Balera dra
maaliline ilmumine Ennisüs järgnes tema
hiljutisele seletusele, et ainult kuul wõib
teda takistada kõnelemast. Pärast ümber
piiramist wiskas De Balera emm st plat
wormile maha. Rahwahillk arwas, et ta
lasti maha, kuid ta oli ilma wigas-tuötcta
ia wiidi sõjawäe kasarmusse. Arwatawasti
ootab teda interneerimine.

Wenemaa wäinade konwent
stoonile alla kirjutanud.
Berliin, 15. aug. (ETA).
Rooma sõnumi järele kirjutas Wene
esitaja Jordanski 14. augustil wäinade
konwentsioomle alla.
Stambuliiski kabineti liine
te Protsess.
Neli ministrit surma mõistetud.
London, 15. augustil. (ETA.)
Wiini sõnumi järele mõisteti PlewrmZ
neli Stambuliiski kabineti liiget surüna ma>
halaskmise läbi. Kaks mõisteti eluks ajaks,
kalm wiieks aastaks wangi.
Ameerika nõuab Euroopalt
wõlgade tasumist.
Berliin, 15. augustil. (ETA.)
President Coolidge seletas, ta saamat
ajmna walju kokkuhoidmise poliitikat. Te
ma wälispoliilika eesmärgiks olla Euroopa
WÕloede siss>'uõndüine.

Toiduhinna tõstmine Saksa
raudteedel.
Berliin, 15. aug. (ETA).
20. augustist peale tõstetakse Saksa
raudteedel sõiduhinnad kümnekordseks ja
kaubaweohinnad kahekümnekordseks.
Loodetaw ilm reedel, 17. augustil.
Kõwa loode (NW) tuul- Suur pilwi
tus. Möödamincivad wihmasajud. Jahe.
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hiriüistd, ühes sellega muidugi 5a asunikku sod on ja arwaMd. et wanadele võllumecs
de huw-isid kaitsewad. Põllumeeste kogude tele on nende talud kuskilt sülle kukkunud,
mehed ei ole kuskil, ei sõnas ega kirjas asu mille pealt nüüd arMivad enestel õignie
nikkude
toetamise tvgstu olnud, waid on ik okewat. põllumeestelt oma kasuks kuponge
11.
ka asuni Kirde tootemite poolt olnud. M. lõigata.
5. Kihutustöö riigikaitse wastu.
des, ktlidas seda läbi wiia oleMte „legaal-- Wäli wötku näit. waewaks jv lugegu «Ees
On jn lausa selge, mis uiisligtsted ktrsa
Kommunistid ntmetawad seda ise ..anti sete ivõintalttste" jmtres."
ti põllumeeste poliitika" läbi, kus kolmanda tükid tähendawvd, kus räägitakse, wanad
üleriiklise põllumeeste kongveSsi otsused sees, talttd Paremas seisukorras on kui astmikud.
milstaristliseks propagandaks". Selle küsi
7. Kihutttstöö läsie juures.
musega tegid tegemist kõik kõnelejad. Imes
sevilt leiab ta, kiu iiksikasjalisett wcmod Põl Sellega tahetakse seda mõtet õbutada, et
Komumnistid kuttltttawad sõda ptxleguse lnmohed kindlaks on määranud, kuidas Põl ühesugused maa rendimaksud tufefd kõigile
tades wõrdakse küsida, kuidas saatvad wõi
öelda militarismi wastu Weue nõukogude le koolile ja nõttawad, et «töölisklass Peab lumeeste saadikutel riigikogus asunikkude peale van na. olgu see ostetud talu wõi
asunik.
Mlitsuse ülistajad, kuna ometi Wenemaa oina lapsi juba maast madalast hakkama re toetamise eest hoolt kanda tuleb.
M. Wäli kivintab. „ot ainnikul tuleb tn
ise pmegu kõige militaristlisem riik maa nwltttsioottilises klassiwõitlttse waimtts kas
Weel enam. Alles nädalat paar tagasi,
ilmas on. Kommunistide kõnedest paista watanta". Konwerentsi otsuse järel tuleb kui aismnkkitde ehituslaenu seaduse eelnõu (tarnasti kaks korda . robfetu maksta, kui wa
wad selgesti Mlja need motiiwid, ntille selleks asutada igasse linna, alewisse. Malda, 123 miljoni marga suuruses riigikogus was nai põlltmiehel". Kas asunikul rohkem ehk
põhjal tmd militarismi wastu wõitlewad. külasse, kus töölisorganisatsioonid olemas, w wõott. ei olnud ükski põllumeestest nime umbetn maksta tuleb rendi näol maa termi
Nad seletawad: „Kodanlnse militaristlise proletaarlised laste-grupid. Laste-gruppide tud laenu wastu, Mid kõik selle poolt, lae tarnite eest. seda praegu wana põllumeeste
ga Mrrelda ei saa. selleks puudub olus.
propaganda tvastu seame oma propo töö peab kandma kollektiilvse töö maimu. mi bädatarwiliMstt ära tundes.
ganda". Kuna aga kodanlus Eestis ai Organiseerimistööd tuleb korraldada, käies
Mis puutub ime ja wana põllumehe Nagu eelpool tähendasin, on manad põllu
milt riigikaitse peale mõtleb ja mingit mili Perekonnast perekonda kihutustööd tegemas, maksude wohekor,rasse, siis ajab M. Wäli mehed maa kuldrublade eest oimud, äiuni
knd mvaresormiga oma uma mõisatest pla
taristlist sihti taga ei aja, siis on kommnnis wnstalvat kirjandust laiali laotumas. Ttd siin mõisted täiesti segi.
tide püüded selle peale sihitud, et riiklise ene leb alata wõrtlttst selle eest, et tööliWe
M. Wäli unustab ära. et meie wanad neerimise teol Eesti kroonult rentinud.
sekaitse wrwidust naeruwääriliseks teha. Nii lapsed koolides ei õpiks usuõpetust."
põllumehed on ka kord ise asunikud olnud Siin ei ole ühist alust, et kõikidelt põllu
Sarnased ..laste-grupid" olla asutatud ja palju halwemates trngimistetz iseseiNv. meestelt ühesugust mva rendimaksu wõtta.
ütleb üks kõneleja". «Tuleb rõhku panna
cmtimÄiharistlise pwpogvnda Peale, korral juba Tallinnasse, Tartu, Narlva ja Pärnu. põllumeesteks hakanud, km seda praegu asu iest ühed on omn maa osttmtaksu ära m.Tks
dades ka maa töölisnoorsoo keskel sõjalvas Soowitame seda punkti tähelpanemiseks ha nikud teewad. Manadest põllmneestest on nud ja teised maksawad iga-aastast maa
tttsed nädalaid ja kihutuspäeivi. Neil päe ridttsministeernimile. Kas on tv juba m palju neid, kes koha pärisoksostu korral' 23 te mutanti se makilt rendi kujul.
wil selgitada uute sõdade hädaohtu, mis ala formeeritud sellest, mis need asutatud „las rbl. laenasid, seda mõisale ostukauba kinni
Asi on jtt päeMjelge: kes maad tarwi
ti õhus hõljub, kui Mlitsemas kodanline te-gntpid" õige teelvad ja kas nende korral tusaks sisse makstes. See oli juba rikas tab, see peab ka selle eest maksma, nii tuleb
kläjis." Siit selgub, et hirmtstatakse Wene donrisest ka mõned kooliõpetajad osa ei,wõta? mees. kellel 100 rbl. oli, koha ostil rahaks ka astmikul maa eest renti ehk ostuhinda
maa kallaletungimisega ja sõjaga, mis nii Kas haridtts>ministeeritkmile nimi ..Meerits" sisse maksta. Ostetud kohtade peale jäi maksta. Niisamuti ka hoonete üüri, kes
kaua «õhtvs hõljumas", kimi Eestis „kodan midagi ei Me, see ..Meerits". kes osa wõitis tuhandeid kuldrublasid wõlgu, hooned tulid hooned saanud on. sest patsud asunikud ei
llS walitseb". Et sõja hädaohust pääseda, eelpool nimetatud konwerentsi juhatusest ja ehitada, ja nii edasi. Pealegi olid mõisa ole hooneid nende puudumisel mitte saanud.
antakse nõu, demokraatlist riigikorda kuku kes esines komverentsil referaadiga forntnu reirdikohad palju witetsmnaS seisukorras, Kui nüüd need asunikud, kes hooneid
toda ja Wene komissaridele, näljale ja kor nistlise kihttinstöö üle, mida aga „Töörah kui seda pmegn need liead mõisa põllud on, mid, nende eost üüri ei maksaks, siis oleks
ralagednsele lihtsalt alla heita. Nagu sel wa Hääl" kardetaltxtks Peab ära trükkida? mis asunikkudele Mlja jagatakse. Mõisa need eesõigustatud seisukorras, wõrreldes
Ka haridusministeeritnni Mlwe all ole
gub, ou üks sarnane nädal 11.—18. märt
maad on jn kõik Paremad nraad kui seda ta nendega, kes booneid ei saa, sellepärast on
sini s. a. Tallinnas ära Peetttd. Wastuwõe was astttn.ses Jarlvamval teenib keegi ise tuumad otid, sest mõisad olid kõik paremad arusaadvw, kes hooneid saab, tee nende eest
tud resolutsioonis nõistakse, et sarnaseid nä sots Meerits wasttttawa koha peal. Kui maad omale ju jätnud. Ka ei olnud sel ka üüri maksab.
nüüd need kaks Meeritsit lõppttde-lõpuks üht
dalaid rohkel arwtrl peetaks. i
Oma kirja lõpuosad tähendab M. Wäli.
ja sedasama isikut peaks esitama, kuidas nxm kobral wänadel põllumeestel kuskilt ralta
laenuks
saada
ei
inweutaari
osttniseks,
ega
et
«asunikud
riigikassasse miljonid maksa
k. Kihutustöö korraldamine.
tvb haridttsminister selle küsimuse peale:
muuks
otstarbeks,
nagu
seda
praegu
asuni
toad
rendi
kujul,
kus asunikud õigustatud
Igasse maakonnalinna on otsustatud kas aktitwtte kontmunist, kes Eesti tvabariiki kud saaMd, Ml ja arMtnd laen. mis on teda laenuna tagasi saama."
ei
ttmnista,
wõib
koolittrhatata
ametit
pi
asutada akti tvistide grupp, koonduspunktid dada?
nwiönikude kreditkassast kõrge % % ja sage
See ott juba lihtne demagoogia. Nii
igasse tvalda, mõisa ja külla. Seda kõike
dasti
madala
kursiga
paberites
Mlja
anti,
kui
eelpool seletatud, on asunikkudele toe
8. „Ühisc wiierinntt" loomine.
on weel Mhe. Korraldatakse majast marja
kits põllumees kõik kursi wahetehjud ia tuslaentrde andmine hädata-rwilik ja neid
Konlverentsil peetttd kõnede ja resolut muild äratasiima Pidi.
käimine kihutustöö otstarbel. Konwerentsi!
loetnslaenusid on kogu aeg antud ja an
nimetati seda «ajakirjanduse" laialilaotami sioonide kohta on iseäralik, ei seal isesotside
Mis meie ivaua-põllmneln edasi ott wii takse ka edaspidigi, kuni asunikud jalule
seks: «ajakirjanduse" mõiste on aga kom ja sotside kohta sõimu ei leidu. Küll tooni mtd. on wisa, raske töö, mis ööd ja päeivad saastxtd. Sellejuures ei saa aga ometi
numistidel õige laialdane, sest siia kmstuwad tatakse aga misjonitöö tegemist oma ligema tehti, selle teadmisega, et mund pääseteed ei Midet üles seada, et palju keegi riigikas
ka kõiksugu põrandaalused lehed ja lendle te naabrite juures. Konstateeritakse, .et ole, ktn oma eltkaset käest ära anda-ei'taha.' sasse maksab, tel nii patsu ka õigus on te
Eestis tööstttstöölised ainult Mikese osa Töö ja ränk, ennastsalgnw töö, on tueie ma* gasi nõnda, sest millest siis riigi Mljami
hed. Selle kohta ütleb resolutsioon:
«Iga töölisorganisatsiooni juure tuleb kogu rahwast Mlja teeb. Sellepärast tahe liäpõlliimehe toetuslöett olnud, mille peale neknd kaetakse ja millest siis riik ülemal
asutada ajakirjanduse kihutuskomisjonid. takse kaasa öisktrda maatöölisi. asunikke, nüüd M. Wäli sarnased mehed wäga wihapeetakse? Wana Põllumees.
Kchirtuskomisjon jagab oma tegewttspiir popsnikke ja käsitöölisi.
konna rajoonideks ja määrab igasse raiooni
Teises resolutsioonis seletatakse, et Mi
juhataja. Kihutuskomisjon asutab aMliku kekodanlise noorsoo kaasatõmbamiseks sünd
ajakirjanduse müügi-punkti ja ühtlasi toi sad on referaadid, waielusõhtud, fontferf
WSljamaalt.
metab omas raioonis majast
miitingud j. n. e. _
mai j a töölisajak i r j a n d u s e l a ia
Ühte peab kontmtmtstide konwerentsist
ütlema. Ta oi õige awalik, mis südames,
li laotamist." «Eriti on tarwis töõ
peale, seda näitab sots.-demokraatide era
Praaga leht Saksamaa
lisnoori maal tegewusesse tõmmata siis, kui see keele peal. Riigiäraandmise Plaane
konna poolt Düsseldorfis awaldatud teada
nad üldiselt kaasa wõiwad aidata töörahwa harutati üsna aNwlikttlt. Kas sarnatte alvo
seisukorrast.
anne, milles öeldakse: Meie nõuame riigi
wõidtste, nagu walimiste aegadel töörahwa likktts Moskwa hnwidega kokku käib ja sealt
Kõneledes Saksamaa praegusest wõima walitsuselt, et tema kõik sarnased teod tera
üleskutsete laialikandmine j. n. e." Ki ühes tegewtiskaivade ja suhtnööridega eite
hutustööks kästakse ära kasutada iga juhtu on kirjutatud, selle iile ei maksa pead mur tu raskest majanduslisest ja poliitilisest j ei walt hukka mõistaks, neid nimetaks selleks,
mist ja iga päewaküsinrust. Eriliselt soowi da. Üks asi on selge: kommunistlist kihistus sukorrast, ütleb ~Nar- Listy". et praegustel mis nad tõepoolest on, nimelt lihtsateks
tatakse usu Mstu Mitluse nime all käima tööd knwatsetakse teha kõige suurema ägedu oludel ei wõi Saksamaale rahwuswahelist kuritöödeks, mis nörgendawad tööliste ja
panna «ilmalikku leeri" ja kommnmstlisi sega ja suuremate rahasummade toetusel. laenu anda, sest see tähendaks Saksamaa ametnikkude wastupanekut. Igasuguse ak
möitluse toetamist Prantsusmaa Wasw. tiiwse ülesastumise peab walitsus kõige
kursusi noorte jaoks, ..wastawaid teid otsi- Ja see kohustab kõiki lvalwel olema.
Wälise rahalise abi pakkumine wõib allK kindlamal ja terawamal wiisil hukka mõist
siis kõne alla talla, kui Saksamaa on oma ma, sest töölistel ei ole wähematki tahtmist
wõlausaldajatega kokku leppinud. See oleks okkupatsiooni raskuste kõrwal weel oma
ka eeltingimiseks riigi eelarwe tasakaalu kanda nwtta sarnaste kuritegude tagajärg.
Me ja toana põllumehe maksud.
seadmisele ja marga langemise seismapane
Saksi peaminister Zeigner, sotsialist, se
misele, mille jlmres rahatriikkimise mast letas hiljuti awalikult oma kõnes, et Ruhri
Selle pealkirja all kirjutab M. Wäli semalt uurida, Mid ta torutab neid Mc nad peawad muidugi oma töö lõpetama- Piirkonna ümber olla parempoolsete, salaor
„Waba Maas" nr. 181 muu seas järgmist: wäibeid, mida pahempoolne ajakirjandus, Iseenesestki mõista ei muuda Prantsusmaa
ganisatsioonide lööksalgad koondatud. Need
„lluc walitsltse ametisse astumisega on mnirde hliigas „Waba Maa" sihilikult põl oma ülesastumist Saksamaa wastu, enne
lööksalgad
olla korda seatud sõjawäe enese
päewvkorrale kerkimrd uue põllumehe s. o. lumeeste kogude tvastu lendu laskntkd. kui wiimane temaga kokku ei lepi. Kui
poolt.
Raha
olla neil küllalt, seda anta
asuniku toetamise ja sellega ka maksude kii Pahempoolsed mehed ja lehed on ju palju Saksa walitsus ja riigipäew selle wasta
wat
nendele
Ruhri
kabitaalist.
siurus. Teatadvasti kardtevad Põllimteeste olematuid asju pölllimeeste kogtkde kaela seisawad, siis ajawad nad seisukorra meel
kogude mehed kangesti astmikkttde toetamist ajanud, muude hulgas on jn ka see sihilik
hullemaks. Saksamaa Msttüõrkumisel on
Enamline kohus altkäe
ja seletawad, et see wa-nade põlliimeeste kil wale, et põllulmeeste kogude mehed asunik üks hea külg siiski olemas: lõpp tuleb kii
lul sündida".
kude toetamise laenude mõstu oletvat.
maksu wõtiana.
remini kätte.
Põllumeestel on niisuguste sihilikkude
Nende M. Wäli seletuste kohta lvõiks
Moskwa kubermangu kohus asus neil
järgmist öelda:
tvatede ja laimdnste eesmärk teada. EeS
päewil
Stawroopoli endise tribunaali esi
Rheinimaal ei sallita wägi
Asllnikkllde toetamise küsiniiis ei ole mit märk on see, et tahetakse asuniku peres põl
mehe
ja
tema lähemate kaastööliste asja
te nüüd päewakorrale kerkinud naglt se lumeeste wastest meeleolu luna, selleks, et
walta tarwitamist Prantslas
arutama,
keda süüdistatakse ..Edasi" teatel
da M. Wäli enesele ja teistele oma mõtte asunikud põlllnueeste kogudesse ei tuleks,
te wastu.
suurtes kuritöödes ja altkäemaksu wötmi
osalistele püüab seletada, waid asunikku sest asunikka on pahempoolsetel, eestkätt
Kölnist teatatakse: Laiemates rahwahul ses. Süüpingil on esimehe Kolanskiga ees
de toetamise küsimus on sellest ajast juba lööerakouual Mja. Pahempoolsed erakon
pärit, kui meil maareformi teostama pika nad, nende hnlgas ka tööerakond, kaotasid kades Rheinimaal ja Ruhri' piirkonnas otsas kõik tribunaali liikmed ja iekretääridti ja esimesed asunikud mõisa põldudele asu riigikogu Mlimis-tel rängalt, sa kilt see kao mõistetakse aktiiwsed ülesastumised okku
sid. Seega ei ole sugugi õige hxiide, et asu illse protsess edasi kestab ,siis kaotaMd ne patsiooni wõimude wasw, wägitvaldsed Kanalisatsiooni sa elektritrammi ehitame»
sest pealinnas.
nikkude toetamise küsimus nütid praeguse mad tulewiktls iveel tängeaualt. Põllumees teod. elu kallale tungimised jne- terawalt
walitsuse mvodllstaniisel oleks esile kerki te kogud on oma õiglase ja järjekindla po Pukka. Nende wägitegude pärast pandi hil
KM no liunawalitsus tahab rahwuswa«
nud.
liitikaga Mliinrstel aga ikka twituud. Se juti okkuf>eeritud maade läbikäimine okku- helist wõistlust wälja kuulutada weeMrgi.
Asuuikitd on riigilt seni juba Palju mil võllmn. järjekindlat roõiht ja pahemp. kao Pcerimata Saksamaaga juba kolmandat
joneid toetuslaennna saanud ja pea.wnd seda tllst stlmaspidades, püüab ka M. Wäli tal- puhku luõneks ajaks täitsa kinni, mille ta kanalisatsiooni ja elektritrammi ehitamise
ka edasi saama, see oli endisel ja ka praegu Hki põllumeeste ja asunikkude uxihelc tagil gajärjed kohalikkudel elanikkudel ütlemata kohta Kownos- Juba aasta aega on linna
walitsus selle üle wäljamaa firmadega lä.
tel walitsusel teada, sellepärast ei ole see da. Selle taluta tagllNlisega unustab oga
raskeks
lähewad
kandaSeepärast
on
ela
birääkimisi
pidanud. Pakkuntisi on- ta saa
Maegu enanl uudis ega M. Wäli uus lei M. Wäli küll ära, et meie asunikud ei ole nikkude meelepaha kergemeelsete sabotaashi
nud
kahe
Prantsuse
ja ühe Saksa ettewõtte
ilii ühekülgsed ja poliitiliselt areilemata. et
Mis puutub sellesse, et M. Wäli seleta nad end „Waba Maa" sihilikkudest waletea katsete ja jultunud wägitegude üle suur, poolt. Wõistlusc wäljakllnlutamise läbi
tihkab, nagll oleks põllumeeste kogude detest põllumeeste trustil, ennast pabempool sest wiimated wõiwad prantslastele ja belg. loodetakse neid pakkumisi ka mujalt wee!
Webed asunikkude wetuslaennde wastu, siis sete wõrkll meelitada laseks. M. Wäli on lastele ikka ja jälle põhjust anda snrwet saada, et siis wälja walida temata mille
thtleb see sellest, et M. Wäli umeivaks ei ole nagu kiiil pealt tulnud, kes sugugi rt tea. waljendada. Kuidas vassiiwse wastupane tingi mii--» kõige kasulikumad.
öxõtnud asunikkude toetuslaenude asja tõsi- et põllumeeste esitajad, kõikide maaixtriiote ku kandjad ise maatawod Nommiwiskniatp
Kommunistide lMaulaluslised tawalsused.

Reedel. 17. auaustil 1622.
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*s>tzcxt Kohtla põlewkiwi
kaewanduses lõpulikult lil
wideeritud.
Kõik streikijad endistel tmgimistel tööle
asunud.

Nagu riiklise Põlewkiwitöõstuse juha
kusest teatatakse, on nüüd strett Kohtla põ
lewkiwi kaewanduses lõpuMtlt Mwideeri
tud. Kõik streikijad töölised on tööle asu
nud endistel tingimistel. Lahtilaskmist
kaewanduse juhatuse poolt pole seni weel
ettewõetud, olla isegi Wiimastel päewadel
mõnikümmend uut töölisi ametisse wõetud.
Riigi PSlewkitvitõöstuse
1824* a. eelarwe kokkusead
misel.
Praegu on riigi põlewkiwitöõstuse ju
hatus tööstuse tulewa aasta eelarwe kokku
seadmisel. Kaewanduste pvoduktsivcmi
kawatsetakse tulewal aastal weelgi suuren
dada, mis turu nõuete rahuldamiseks tar
wiM. Pealegi tuleb tööstusel tulewal aas
tal ühele suuremale Saksa ettewõttele üksi
9 miljoni puuda polewkiwi
Kohilas tarwitusel olew lahtise kaewanduse
süsteem lubab wabalt tööstust tarwilisel
määral suurendada, ainult raskusi teeb tar
wilise määra tööliste leidmine. Selleks
tuleb hulk tööliste elumajasid juure ehita
da, sest et perekonnaga töölised ei taha ilma
korterisaamiseta kaewandusse tööle tulla.

Tumedad lapid kujutawad toaldasid, kus hälvi tustöö suur on, tvähem tumedad kus hälvi
tustoo kesmnne za rrstjoonega hõredalt lMtõmmatud kus HAyitustõö wäyeldane.
Käesolewa aasta juunikuu teisel poolel
hakkas Eestis senini tundmata odra lehe
kärbes (Hydrellia grlseola Fail) äärmi
selt kiiresti laiali lagunema ja häwitustõäd
tegema. Tema hämitustõõ langes peaas
jalikutt odra peale, Vähemal määral kan
natasid ka suwinisu, kaer ja kerahein.
Juuni lõpul asetasid nimetatud kärbsed
lehtede pealmise küljele 0,6—0,7 mm. pikad
munad. Juulikuu esimesteks päewadeks
oli munadest hulk wäikseid läbipaistwaid
tõuke tekkinud, kes lehe kudet häwttades,
lehtedele walyaid kohti järele jätsid. Juuli
kuu keskpaigaks hakkasid tõugud täiskaswa
nuks saama, ja nüüd oli ka hämitustõõ koi
ge suuremal mõõdul käimas. Täiskaswa
nud tõugud muutsid wähehaawal oma läöt
paistwa karma kollaseks ja hakkasid nukku
miseks uut kohta otsima, mis häwitatud
lehe sees ehk puutumata lehe osas sündis.
Nukkude mõõt on 2,5—2,7 mm., nad on
tünnikujulised ja pruunid ning paistäwÄ)
kergesti tumeda täpwa häwitatud odra
lehe sees wälja. 22. juulil hakkasid nendest

nukkudest esimesed kärbsed ilmuma. Kär
bes on 2,25 mm. pM, tiheda halli tolmuga
kaetud ja pikkade tiibadega, mis kaugele üle
tagakeha ulatawad.
Hämitustõõ kohta on riigi statistika
keskbüroo ja Tartu ülikooli entomoloogia
katsejaam 111 walla kohta teateid kogunud,
mille järele käesolew kaart kokku seatud on.
Nagu kaardist näha, jaguneb häwitns
töö oma sumuse järele kolme möösse, mis

Linna- ja alewitvolikogude
loodest kagusse lähemad.
Uzalimised algawad eeltule
Esimesel kohal hämitustõõ suuruse poo
wal sügisel.
lest asuwad Lääne, Harju ja Pärnu maa
Käesolew aasta näib üks kõige mitme
konnad. Nendele järgnewad Wiru, Pärnu,
kesisematest walimiswõitluse ja mitmesu
Järwa, Viljandi ja põhjapoolne osa Tartu
maakonda. Wähe on häwitatud Tartu
guste üleriikliste waliiniste poolest. Mitte
maakonna lõunapoolne osa. Weel wKhem
ammu panid riigi kihama rahwahääletus
Walga ja Wõru maakonnad. Petseri maa
ja riigikogu walimised. Nüüd on ka eel
konnast puudmvad üldse teated.
tulewal sügisel tulemas linna- ja alewi
Tähelepanemise määri on, et kärbse
wolikogude walimised ja maakonna- ning
ohwriks peaasjalikult need põllud langesid,
wallanõukogude walimised. ,• •
mis kolm ja rohkem aastat tagasi wäetatud
—Nimelt otsustas siseminister 15. skp.
ja tublisti kurnatud olid, s. t. põllud, mis
linnawolikogude walimisi makswate wali.
wäetisainete poolest maesed.
misseaduste järele käesolewal aas»
tal toimetada ja linnawalijate nimekirjade
kokkuseadmise tähtajaks määrata 25. oktoo>
Ver s. a.
Maaparanduse laenu wällaaudmise
Nimetatud otsus on tehtud wabar. wa
litsuse heakskiitmisel 1. aug. s. amüürusle kahka.
Teatawasti lõpewad linna- ja alewiwo
tikognde wolitused 1. jaanuaril 1924. a.
Et maaparanduse laenu wastu põllu allpool § 6 nimetatud komisjoni määrami
Kuigi uus walimisseaduse eelnõu on riigi
meeste
ringkondades elawat huwi tuntakse, sel, arwesse mõttes. maaparanduse tööde
gikogule esitatud, ütleb riigikogu tööde wa
toome
täienduseks
meie lehe eilases nr-is iseloomu ja kestwust (§ 4).
hecvja tõttu walimisi toimetada seniste
ilmunud teatele nimetatud määruste täie
Maaparanduse laenu saamiseks tuleb
makstvqte seaduste põhjal.
liku kawa sel kujul, nagu ta põllutööminis laenusoowijatel põllumajanduse peawalit
teeriumi poolt wabariigi walitsusele kawat suse maaparanduse osakonna juhatajale esi
Maakonnanõukogu lvalimi
setakse kinnitamiseks esitada. Esialgne tut tada awaldus ühes maaparanduse tööoe
sed 9. ja 19. detsembril.
munemine laenu wälzaandmise määruste projekti, eelarwe ja kirjeldusega. Awaldus
kawaga tundub ka selles mõttes tähtis, et peab sisaldama järgmisi andmeid:
15. skp- otsustas siseminister maakonna asjast buwitatud põllumehed enne mää
a) laenusoowija nimi ja elukoht;
Nõukogude walimisi käesolewal aastal toi ruste kinnitamist määruse ühe ehk teise
b) majapidamise õigusline alus;
metada ja walimiste tähtajaks määrata 9. punkti kohta oma arwamist wõiwad awal
d) seni laenusoowija ehk tema eelkäijate
ja 10. detsember s. a. Vallanõukogude dada.
poolt tehtud maaparanduse tööde seisukord;
walimiste nimekirjade kokkuseadmise täht
Kuuldawasti tulewad määrused walit
e) maaparanduse tööde ühendus riigi
ajaks määrata 22. september ja walimiste suse koosolekul läbiwaatamisele tulewal ehk endiste mõisa omanikkude poolt kaema
kesknädalal 22. skp.
tud peakraawide ehk suuremate kaanalitega;
tähtajaks 4. ja 5- nowember.
Muu seas on määruste kokkuseadmisel
s) soowitud laenu summa;
Aletviwolikogude walimiste tähtaeg jääb
eriti elawaid mõtteawaldusi esile toonud
g) wähemalt kolme wastutuswõimulise
Maakonnavalitsuste määrata.
laenu protsendi määramine. Esialgsel nõu käemehe nimed, elukoht ja warandusline
pidamisel jõuti teatawasti otsusele maapa seisukord. Awaldusele kirzutawad alla lae
Ameeriklased soowiwad tutranduse laenu pealt wõtta 2 prots. aastas» nusoowija ja käemehed, kes omalt poolt
Kmneda Eesti kunstiga.
Nüüd olewat aga põllutööministeerium awalduses ülesantud andmed õigeks tun
Ameerika kunstnikkude ühingu «Bos mõnesugustel põhjustel otstarbekohasemaks nistawad.
Märkus: Juhtumisel, kui laenu soowi
ton Art Club" esimees hra Harleh leidnud laenu protsenti 4 peale määrata.
takse
obligatsiooni peale (§ 8), käemehi ei
Riigikogu
poolt
4.
aug.
1923.
a.
wastu
Perkins on hiljuti klubi soowil läinud aas
tal Ameerikast lahkunud Eesti kunstniku hra wõetud riiklise maaparanduse laenu seadu nõuta (§ 5).
Laenu andmise, selle suuruse, kestwuse,
Sepp-Schmidt'ile kirjalikult soowi awalda sega põllutööministeeriumile määratud
summadest*)
antakse
laenu
maade
kraami
tasumise
korra ning kawatsetud maaparan
nud, et Eesti kunstnikud lähemal ajal
duse
tööde
kõlbulikkuse kohta seisukoha wõt
tamiseks,
kändudest
ja
kiwidest
puhastami
Ameerikas kunstinäituse toime paneksid. seks ning nende maade üleskündmiseks
miseks asutatakse komisjon, mille juhatajaks
Omalt poolt oleks Bostoni kunstnikkude
on põllutöõminister ehk tema abi ja liikme
(§ 1).
klubi walmis näituse tarwis maksuta ruu
Maaparanduse laenu saamiseks on teks põllumajanduslise peawalitsuse, maa
mid andma klubi pildigaleriiks. Samuti käesolewa määruse põhjal õigus talude korralduse peawalitsuse. Eesti põllumeeste
oleks weel wõimalus samadel tingimistel omanikkudel, polistel rentnikkudel, asun keskseltsi põhja-lõuna osakondade ja üleriik
näitust korraldada ka Chicago kunsti dus-talude pidajatel, kellele maa on kätte lise asunikkude ja riigirentnikkude liidu
antud edaspidise põlise tarwitamise õiguse poolt määratud esitajad (§ 6).
instituudis ja Pensilwaanias Pitts
Lõpuliku otsuse laenu andmise kohta
burgi Carnegie inStiwudis, mida loetakse ga, kui ka riigimaade rentnikkudel, kes
paremateks kunsti-esituste keskkohtadeks maad hariwad maareformi teostamise teeb põllutöõminister, millest laenusoowija
määruste § 37, wabariigi walitsuse poolt le teatatakse (§ 7).
AmeerikasLaenu kättesaamiseks annab laenu tar
27. juulil 1921. a. ning 21. juunil 1922. a.
wastuwõetud
määruste
alusel
(§
2).
witaja
põllutööministeeriumile wõlakohus
Dr. Wi-tl, Wenemaale
Maaparanduse laenu antarse kuni 75 tuse wähemalt kolme wastutuswõimulise
sõitnud.
prots. kawatsetud tööde wäärtusest (§ 3).
käemehe allkirjaga ehk obligatsiooni (§ 8).
Laen antakse wälja kuni 15 aasta peale
Eesti markades saadud laenusumma ar
Berliin, 15. aug. (ETA).
watakse
wõlakohustuses ehk obligatsioonis
~Vorwärtsi" sõnumi järele sõitis endi
ümber
kuldgrammidesse
wabariigi walitsn
*)
Määrati
maaparanduse
otstarbeks
ne riigikantsler Dr. Wirth Riia kaudu uu
se
poolt
kindlaks
määratud
kulla turuhinna
60
miljoni
marka
ja
riikliSte
maaparan
rimisteekonnale Wenemaale.
alusel (§ 9).
duse tööde lõpule miinuseks 10 milj. mk.
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„SRLQM" paberossid on Eestis kõige
paremad.
20 tk. 40 mic. 0 0. ..TOBRW
Laenusumma maksetakse wälja Eesti
pangast põllutööministeeriumi maksukäsu
Põhjal (§ 10).
Laenu tähtaja alguseks loetakse selle
aasta 1. maid, millal laenu esimene osa
wälja antud. Laenu tasumine algab hilje
mall 6-dal aastal peale laenu kättesaamist.
Laenu pealt maksab laenusaaja 4 prots.
aastas intressi ja wõla tasumiseks langewa
osa laenust kustutamise aastatel.
Laenusaajal on õigus laenu enne täht
aega terwelt ehk osaliselt tasuda ainult ümMargustes osades, mitte alla 10 kuldgram
mi wäärtuses.
Tähtajaks mittemakstud summad loe
takse wõlaks ja nende pealt tuleb maksta
pool protsenti kuus irahwi. Kui wõlgne
wad summad 6 kuu jooksul peale tähtaega
ei ole tasutud, nõutakse nad sunduslikult
sisse (§ 12).
Laen tasutakse Eesti markades. Sellest
arwatakfe tasumisele tulew kuld grammide
summa Eesti markadesse (§ 13).
Laenusaaja on kohustatud tõid, milleks
laen antud, täidewiima 2 aasta jooksul lae
nn kättesaamise päewast arwates, selle jun
res teostades kõiki nõudeid wastawall põl
lutööministeeriumi poolt laenu wäljaand
misel heakskiidetud projektide ja eellirwete
järgi (§ 14).
Kuni laenu täieliku tasumiseni ei ole
laenusaajal õigust, oma maad ilma põllu
tööministeeriumi nõusolekuta wõlgadega
koormata, müüa jne. (§ 15).
Kuni täieliku laenu tasumiseni on põl
lutõöministeeriumil kui ka laenu tarwlla
jal igal ajal õigus nõuda laenu ülewinnist
obligatsioonide peale (§ 16).
Kui laenusaaja selles määruses (§§ 1,
14 ja 15) tähendatud kohustusi ei täida, on
põllutöõministeeriumll õigus igal ajal ter
we wõlasumma tasumist nõuda (§ 17).
Laenu wõib anda kuni 3000 marka maa
puhtakasu rubla ja 10.V00 mk. adrasajandi
ku peale.

Võlakohustus eeldab, et käemeeste was
tutus kestab kuni tööde wastuwõtmiseni
põllutööministeeriumi poolt; maaomanikud
wõiwad käemeeste asemel obligatsiooni
anda.

Laenu saamiseks kawatsetakse ' trükhida.
awaldus-blanketid, mida iga laenutahtsw
wõib saada põllumajandust, peawalitsuse
maaparanduse büroost, Rahukohtu uul. 5.
Laenu wäljaandmine algab septembrikuus.
Kraawitamise projektid peawad olema wal
mistatud kultuurtehnikeri poolt.
Naudtee-tarnfe Wenemaal
tõstetakse.
„Jswestija" kirjutab 12. aug.: 16. au
gustist tõstetakse raudtee tariifid reisijate
sõiduks 120 prots. ja kraamitveoks 160
protsendi wõrra. ETA.
Wrhma uputus.
Enam ei tule wihmast kõnelda, Kaid to*
uQtou on juba Päris wihma uputus. Kuna
läinud nädala wrhmasatmde järele esmas
päewal ja tersipäewal Pisut kmwa ilma oli,
hakkas kolmapäewal jälle fad-aana ja eila
walas pä<Äva läbi wihma kui waluweit toeMast maha.

Põllumehe meel on kogu tänawuse su
we, kui heina ajal ühtelugu wihma sadas,
kurb olnud, nüüd niisuguse wihmaga muu
tub meel aga hoopis lootusetuks. Praegu
on suur osa heina weel tegenmta, kuid heiNWnaadele ei pääse paljudes kohtades jun
regi, need on lausa wee all ja paljudel on
loog ju alla weti läinud. Üldse saab aga
tänawu wihmast rikutud musta heina, mil
lel loomatoidu wäärtust enam ei ole.
Ristiknrõugud need ligunewad ja mä
danetvad wäljadel. Pole wihma! nii palju
wahet olnud, et tnnl oleks rõugud ära kui
watanud ja oleks ristheina Marjule wedada
saanud.

Rukis on lõikilse järgus, nüüd lööb ta
aga wihm maha ja rikub saaki märksa, mis
tänawu haruldaselt hea tõotas tulla.
Wäljad on wee all ja maa cn märg, nii
et ka kesapõldnsid harida ei saa, mille tõttu
rukkikültv hiljaks wõib jääda. Niisuguste
ilnradega ei saa aga rukistki koristada, ja
paljud Põllumehed ei tea kust seemet wõtta.
Kui weel meeletnletada, et wäga Palstl
des kohtades odrawäljad ju ammu ära riku
tud on, siis on põllumehe meel arusaada
walt hoopis kurb.
Kui wihma nii edasi walab, siis on küll
rasked ajad möödapääsematud.
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Kaia

Ministrite arw Saksamaal enne ja nüüd.

Kuues üleriikline kooliõpetajale kongress.
Kongressi esimene päew Isi. augustil.
Awäb lühikese terwituskõnega liidu esi nõude tarwitamine aga on lahutamata sõ
mceS Marti n s o n, juhtides kongressist nalisest-juhatusest ja õpetusest, mis sihid
oiawõtjate tähelepanu töökalva peale, mis teadmusesse kutsub, toimetusi arwustab,
ette näeb kooli sisemise kaswatnsliie külje iildjubtmõtteid aitab leida snc.
lahendamise.
3. Sõnaline õpetus, mis kõige mõju
Selle järele walitakse kongressi juhatu lIKUN, fui ta lapse elus ottetnleivale kou
sesse Martinson, Annusson, Jaanson ja krcetsele juhtumisele tugeb, ei tohi ometi
Treiberg. Edasi järgneNrad sekretariaadi ja mitte nende juhustega Piirduda: ta tuleb
komisjonide tvalimised.
kujundada süstemaatiliseks moraali õpetu
Erakorralise teadaandega esineb kooli seks, õpeaineks, millele omad kindlad hm
õp. liidu selretäär Rnmma teatades, et uid kooli õpeplaanis määratud.
kongressist külalisena osa wõtab Läti kooli
4. Süstemaatilise moraali-õpetnse üles
õpetajaskonna esitaja P. Neuberg ning andeks on lapse kõlblisi elamusi ja kogemusi
paneb ette, wiinrast kongressi aujuhatajakS fantaasia abil täiendada ja rikastada, tema
walida. Ettepanek wõetakse suurte kiidu kõlblisi mõtlemist selgitada, laiendada ja
awaldustega wastu.
siiwendada, temale eriti abiks olla kõlbliste
ideaalide ülesseadmisel, printsiipide (normide)
Tcrwitnsed
tuletamisel ja terlve kõlblise arusaamise
Haridusministeeriumi esitaja Mikk e l kokknwõtmisel kokknkõlaliseks kõlbliseks elu
saar terwitab kongressi ja juhib osawõtja sa ilmaNraateks.
te tähelpanu selle Peale, et wabariigi walit
Lõpuks peatab referent süstemaatilise
snse poolt kooli wäline tegewnspõld ja katva kõlblns-õpetnse ülesannete juures. Kõneks
kindlaks määratud on: suuremaid raskusi ja poolt Mvaldatud Põhimõtete järele on
tekitalvad kooli sisemise töö ja korra kind kõlblnse-õpetnse ülesandeks fantaasia abil
laksmääramine. Soowib kongressile mi lapse kõlblisi elamusi ja kogemusi täiendada
nisteeriumi nime! jõudu ja edu eesolevaks ja rikastada: tema kõlblisi mõtlemist sel
tööks, Tallinna kooliwalitsnse nimel terwi gitada, laiendada ja siiwendada.
tab kongressi linna kooliwal. juh. Kuks;
Süstemaatiline õpetus 'peab põhjenema
karskuse liidu poolt iustr. J. Johanson: laste tegelikkudel kogemustel. Suusõnalise
Läti kooliõpetajaskonna nimel ütleb ter õpetuse juurest peab tegude juure iile mi
witusi P. Neuberg: koolinoorsoo kesklii nema.
du ja noorsoo karskuse keskliidu nimel ter
Referent H. Roos pooldab peajoon
witab kongressi A. Johanson.
tes eelkõneleja arnxvmisi kõlbluse õpetuse
Edasi järgnelvad referaadid:
asjus. Kõneledes kaAvntufest, cvwaldab re
ferent arutamist, et lapselt ei tohi nõuda
Kvlüline knSwailis koolis. sdas vpcaine
seda, mis temale wVstmneelt. Eestkätt
wõi kaswntusline süsteem.
Sama aine iile on kõnelejateks ette näh peaks kasi vati rse juures maksew olema see
põhimõte, et lapsele wõib kasiva tasa mõju
tnd Prof. P. Põld, J. Käis ja H. Roos.
Esimesena refereerib prof. P. Põld. awaldada, neis piirides, kui laps ütleb
üldjoontes sisaldas referendi kõne järgmi ma tahan. Smid-vmine ej anna l)äid taga
järgi.
si motiiwe:
Referent Käi s, kes Pvof. Põldi ar1. Kõlbline kaswatus ei ole mitte mõ
ni eriline üldisest kasvatusest lahutataw te Avamistele NKistuKiüua kõnega pidi esinema,
gewus, waid ta on ülesanne, mis kaswatu ei ilmunud koosolekuile, mille tagajärjel
se mõistest järgneb. Sellepärast peab terwe referaadid ühekülgseteks. knjgnesid ig pike
kaswatns kõlbliselt orienteeritud olema, maid waielnsi ei tekitanud.
kõlblise iseloomu kujunemisele sihitud ja
Läbirääknnistes kõneleb õp. Rau d •
kõigis omis iiksikaktides kõlbliste nõudmis kepp H. Roosi poolt awaldatnd .väidetele
tega'kokkukõlas olema.
wastu ja leiab omakord, et õpilane kooli
2. Kõlblise kaswatuse tähtsamad abi õpetaja foowidele ja nõuetele täielikult ai
nõud on heade harjumuste loomine ja hal luma peab.
bade ärahoidmine, kõlbline eeskuju ja bar
Kõlbluse õpetuse tundide sisseseadmise
jutus wabas tahtetegewuses. Nende abi- tunnistab kõneleja tarwilikuks ja awaldab
arNxrmist, et kõlblusõpetust usuõpetuse tun
niga siduda ivõiks.
PahemssU
Ref. H. Roos seab üles järgmised
..O-Q. TUBBH"
põhimõtted:
Inka warandufed. 56
Sir John Retcliffe romaan.
Selle lühikese jutuajamise ajal oli metodisti ja ken
kuklase Piinamine edasi kestnud. Naised wiskasid oma
Põlewad tuletukid wangide jalge alla. Püüdes kõrweta
misest pääseda, tegid wangid weidraid hüppeid, mis
apashide hirwiwse wälja kutsus.
Äkki andis nõid trummilöögiga märku, ja naised
aeti ringist wälja. Nooremad sõdurid tulid juure ning
lasksid oma nooltega ja wiskasid tomaahwkidega mõlema
wangi poole.
See jõle mäng oli õieti küll ainult tõeliste surmaPiinade eelmäng, kuid nii kardetaw eelmäng, et ta sage
daSti, mõne eksituse tõttu wõi kurja tahte ajul, surma
toob.

Nooremate sõdurite ülesandeks oli nooli nii osa
wasti lasta ja tappcrid nii kindla käega wisata, et nad
ohwri heitlewate liikmete wahelt läbi läheksid, ilma neid
tõsiselt riiwamata.
Mõnlc minuti pärast jooksis mõlemal waugil werd
mitmest kergemast haawast, ja fui metodistil noole teraw
ots käsiwarre pehmest lihast läbi läks, hakkas ta metsikult
hulnma.
See oligi see kisa. mis toojalase jutuajamise mõis
rnku Preiliga katkestas- Röökimine kestis weel indiaan
laste hirwituse saatel edasi, kui nõid tulest põlewa männi
killu wõttiS, seda oma pea kohal keerutas ning sajatusi
ja nõiasalme lugedes kentuklase juure tormas jn temale
rnänuikillu terawad otsad reide puuris.
John Meredith möirgas nagu lastud härg, winskles
walu ja wiha pärast oina kütketes, ilma et ta kätte oleks
saanud waentast, kes hirwitades oma sajatustantsu tenia
iiinbcr jntkas ja pisteid korrata tahtis.
Sel silmapilgul sündis midagi iseäralikku.
Sant malnilane, kes seni oma isanda kõnval pöö
rast waateinängu pealt oli waadcmud, rühkis ruttu üle
rnnmi, mis laskjaid nende ohwrist lahutas, wiskas end
lrntuklase ja Jiõin wahele, wiiinast kõrwale tõugates.
Siis tõusis ta üleS, niipalju km sai, ja kuna ta walju

Pithapäcwal lahkus Saksamaal jälle
lvalitsus ja seati uus ametisse. Sel pu
hul tnletawad Saksa lehed meelde, kui wa*
he wanasti ministreid tarwiS läks ja kuidas
nüüd neid nii kni kindaid wahctatakse.
Bismark juhtis omal ajal 28 aastat Saksa
riiki, nüüd on Saksamaal 4 wiimase aasta
jooksul 294 ministrit olnud. Neist on ol
mid 73 elukutse Poolest ajakirjanikud, 62
adwvkaati, 59 ametiühisuse sekretääri, 29

kaupmeest, 16 metallitöölist. 15 põllumeest,
.11 professori. 6 kooliõpetajat, 6 pnutöölist,
6 töösturi, 5 kõrtsimeest, 5 raamatutrükki
iat, 4 postiametnikku ja 1 ohwitser- Üle
jäänutel Polla kindlat elukutset olnud, ai
nult üks nei st olnud pesunaine.
Nõnda on wiimasel ajal nii valju minut
reid olnud, et neid lnnaaa saab wälja püh
kida.

Kool peab õpeasu-tusest kaswatusasutn sis, mis õpilastele kaswatustööst osawõttu
wõimaldaks. Samuti lükati tagasi teesis,
Õpetus ja kaswatns poob töökooli põhi mis-kõlblusõpetuse õpetamise üksikute kkas
side järele kindlaks määrab.
mõtteid toimima.
Õp. Randkeppi poolt esitatud resolutsioon
Õpilaste. alMituswõrme kaswatamiseks
veab kool wõimaldaMa õpilastele laia lükati ühel häälel tagasi.
Järgneb referaat:
ulatu s l i s e omawalitsnse teostamise.
Õpilaste osawõttu õppe- ja. kasivatus
tööst tuleb soowi taevaks lugeda.
paberossid .Moriis
Kõlblismõistete siiwendamisoks ja kor
20 tk. 10 mk. O-O. „TUBRH"
raldamiseks tuleb algkooli 1. ja 5. klassi ia
keskkoooli 1., 2.. 3. ja 4. klassi eraldi wnnid
jätta, millest osawõtmine kõikidele lastele
Prof. L. Pctrazycki õiguse ja kõlbluse teoo
kobustataw...
ria nhes pedagoogiliste märkustega
Ülesseatud põhimõtete kohta algawad
refereerib J. Ori k. Referent tuhmistab
naielused järgmisel koosolekul.
kongressi L. Petrazycki kõlbluse ja õiguse
Kell y*4 kimlutatakse lõuna waheneg.
teooria põhijoontega ning kriipsutab alla
Pealelõnnane koosolek algab kell '^6.
neid teooria põhijooni, mis teistest sarnastest
Juhatab Martinson.
Kongressi nime peale on tulnud Nar teooriatest erinewad. Referent wäidab, et
prof. Petrazycki teooria teistest sellesarnas
wast tervitustelegramm.
Asutakse resolutsioonide ivast nwõtmise test teooriatest täielikum on, mille tõttu te
le, mis olid esitatud prof. P. Põldi ia H. ura ka waatluse alla wõtmist soowitab. Edast
Roosi poolt nende ettekannete puhul, ja selgitab referent prof. Petrazycki poolt
mis eneses referaadi põhijooni ''Haldasid. ülesseatud hüplewate-lonkawate ia adekwaat
Peale ülalnimetatud teesiste, esitas''õpetaja' "'ete teooriate põhimõtteid ia tunnus
Raudkepp järgmise resolutsiooni: Et kõib märke. Edasi wäidab referent pahesid, mis
lises kastvatuses perekonnaelu tähtis tegur teistes õiguse- ja kõlbluse teooriates ette tu
on, tuleks koolil wiimascga sidemeid luua. leivad.
Kõlblnseõpetnse Põhiniõtteid tuleks kirjan
duse kaudu propageerida.
Prof. P. Põldi poolt esitatud teelised
wõeti kongressi poolt põhjusmõttelikult
wastu:
H. Roosi poolt esitatud teesiied wõeti on kõige odawam ja parem katusekatmise-materjaal
põhimõttelikult wäikcste parandustega
Peaesitaja kontor „Edasi" Tallinn, Sauna uni. 3.
seks mmituma.

Teles. 3-69.

ivastu.

Wälja jäeti referendi poolt esitatud tee- Ruberoidi müüakse paremates ehitusärides.

häälega Jumala ja Lunastaja nime hüüdis ning Taa*
weti 117. laulu •
„Kiitke Issandat kõik paganad!
Austage Teda kõik rahwad!"
luges, lõikas ta üheainsa noalõikega läbi kütked wangi
käte ümber ja silmuse, millega ta waia külge oli seotud.
Kuigi indiaanlased oleksid suutnud seda tegu takis
tada, ei oleks nad julgenud seda teha, sest juba algusest
peale olid nad selle sondi weidrat kuju teatawa ebausk
liku waatusega maadelnud, arwates teda kuulumaks nende
olemuste hulka, kes karistamatult kõike teha tohiwad.
John Meredith ei hoolinud aga palju kristliku ar
mastusc sa halastuse õpetusest, millega malailane temale
appi tuli- Waewalt oli ta kiitkeStest wabastatud. Fui ta.
oma nõrkusest ja Mallidest hoolimata, nagu tiiger nõia
kallale kargas, temal kõrist kinni haaras ja ta maha
Paiskas.

Samal silmapilgul, kui kentuklane John Meredith
indiaanlaste lausuja maha Paiskas ja rusikate ja hani
mastega oma wiha tema kallal lahutas, kiskus motodist
Slongh kõigest jõust oma kütkeid, sest ta kartis, et teda
tema kaaslase saatus ootab.
Äkki tundis ta, et kütked järele andsid, lihe wisatnd
tomahawki tera oli pooleldi läbi lõiganud silmuse, mil
lega tema käed waia külge olid seotud, üks tugew ja
järsk tõmme ja Slongh tundis end waba. fui wabadu
seks wõidakse nimetada seda. et ta peremees oli ainult
oma Pikkade koiwade üle, kuna tema käed endiselt selja
peale kokku olid tõmmatud.
Ta kasutas aga kohe oma koiwade wabadnst, tõmbas
end kõweraks ja Pistis nagu naol ilma oma walu
kaaslase saatusest hoolimata läbi apashide ringi ja tor
mas põhjapoolse kaljuseina poole, mis temale kõige lähe
mal ja ühtlasi ka kõige kergemini üleronitaw oli.
Kui pomm oleks langenud indiaanlaste keskele, igale
poole oma surmawaid kildusid pildudes, ei oleks nende
esimene kohkumine suurem wõinud olla.
See kohkumine ja peataolek kestis ainult mõne sil
wapilgu. Juba järgmisel silmapilgul tormasid kõik !ä
bisegi: ühed ruttasid lausujale appi, teised seaksid Halli
.Karu käsul võaenewat metodisti taga ajama.

Mõlemal juhtumisel tuli aga raskusi ära wõita.
Kentnklane hoidis nõial kõwasti kõrist kinni- Ehk
kull tema käed pika kütkestuse järeldusel liikmetest kan«
geks olid läinud, oli ta siiski mniklite jõu Poolest oma
wastasest rohkem kui kaks korda tugewam.
Nõial jäi kägistusest hing kinni ja silmad kippusid
tal peast mälja. Kenwklane aga kägistas edasi. Ta ei
Hoolinud oma elust, kui tal ainult korda läks kätte maksta
wacnlasele, kes temale nii koledat Piina oli walmistanud.
Et mõlemad maas heitlesid, üksteisest kõwasti kinni
hoides, oli pealegi raske sajatajat tomahawki löögiga
wöi noa pistega aidata, sest seega oleks ka teda ennast
wõidud tabada.
Nende ümber oli tekkinud kisendawate ja möirgawoh
indiaanlaste ring, kui meskaleerode kogenud pealik heit
lusele wiimaks lõpu tegi. Tema märguandel wiskasid
end kaks sõdurit oma kehade taskusega rüselejote peale ja
hoidsid neid endi all kõwasti kinni.
Nüüd oli kerge sajatajat kentukjaie küüsist wabas»
tada- Ilma mõninga tugewa löögita wastu Johni kolu
ei sündinud see siiski mitteKuna John MereditHi liikmetest kõwasti kinni seoti,
wiisid mõned sõdurid nõia Paar sammu kaugemale sa
panid ta maha. Naised tõid wett. et bingeldajat koju*
tada.

Kui nõid wiimaks toibus ia oma wihawd Pilgud
õnnetu wanai peale juhtis, ulatas Must Madu temale
oma noa. näitas wangi peale ja ütles üheainsa sõna.
Lausuja tormas saatanliku rõõmuga wangi kallale,
pani oma Põlwc tema rinna Peale, haaras tema paksud
juuksed oma Pahemasse pihku ja kiskus teda nendest...
-ins kostis hirmus karjatus, kole karjatus, mida
kuuldes senjoritta, kes üldise müra aial end komantsoi
ligi oli nihutanud, peaaegu minestusse oleks langenud:
ehk ta kiill läbi tiheda ringi, mis tiinuta jn tema ohrori
ümber oli tekkinud, õnneks näha ei wõmud, mis sündisKuna hirmus karjatus kordus ja sõdurid ja uaiied
põrgulikult hõiskasid, haaras Jaaguar vreili ja kandi?
ta telgi juure, audes hirmu pärast ivärisewalc ja nutwale
toatüdrukul? manu järele tulla-
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Tallinna sSnnmid.
Karile jooksnud Wene wana
ristleja „Rossija" Päästetud
ja Tallinna sadamasse too
dud.

teadmata millal sünnib. Ln. Saat, Pa(mal ja Bürger toetawad maja ostmist, kuna
hind edaspidi wõiks tõusta; scllo waStu
aga räägib ln. Lehtmets, toonitades, et
maja omandamine praegu täiesti otstarbe
Läinud sügisel jooksis Wene ristleja tu oleks. Mürki ettepanekul lükati küsimu
..Rossija", mis Saksamaale wanarauana se otsustamine edasi.
müüdud, Soome lahes Knradimuna juures
kiwi otsa ja walgns wett täis. Ristleja sei
Linnawalitsuse toetusraha
sis seal pikemat aega ilma meeskonnata, ku
kunstinäitustele suurenda
ni lõpuks Balti päästeseltsiga tema pääst
tud.
mise asstls kokku lepiti. 15.'mail asus selts
tööle ning eila k. 1 stl ajal p. l. jõuti ristle
Tänawn sügisel korraldatakse kaks kuus
sa päästmise tööga lõpule. Õhtul hakati tinäitnst'— Eesli lujntawate kunstnikkude
Tallinna poole, tulema; reidile toodi ristle keskühingu sa Eesti kunstnikkude liidu poolt.
ja eila hommikul, kust ta umbes k. 11 hom. Liunawalitsus mõtles määrata toetusraha
põbsa tantsi juure wiidi. Laewa juures ainult kunstnikkude kiidule 35.000 mk. suu
tehtakse weel mitmesuguseid parandustöö nises. Nüüd aga suurendas wolikogn lu.
ska ning wiiakse siis Saksamaale Kiili dokki. Kuksi ettepanekul toetusraha 100.000
Tormid ei olnud ristlejale suuremaid wi margani, kusjuures mõimnlus jäetakse pa
gastusi juure sünnitanud. Kogu päästetöö remate tööde omandamiseks niölemilt nai
kestwusel wiibisid laewal seltsi poolt seatud tuselt. Tööde hindamiseks moodustatakse
wahid.
linnawalitsuse pooli erapooletu komisjon.
Raua uul. uue 21. linna alg
kooli ehitamistööd
titt' juba lõpule jõudmas. Hoone kahe üle
mije korra ebitustöödega jõutakse juba 1.
septembriks lõpule, kuna hoone täielikult
malmis saab 1- oktoobriks, selle järele al
gab uus kool tööd 28 klassiga.
1- ieotembriks asetatakse uude koolimai
ia lööte 10 algkooli klassi kahe wahetusega,
kuna teised 8 klassi, mis uue kooli koos
seisus ettenähtud, esialgu Poska uulitsal,
manas 21. algkooli ruumides töötama hak
kamad. Õpetajad on uue koolile kõik juba
walitud. —c—
Ehituste kohta käiwa sund
määruse täiendamine.
Matswates suudmäärustes ou massiiw
.'luhooueie materjaalina ettenähtud tellis
liwi ja paas. Kuid wiimasel ajal on oda
wama materjaalina rohkeO tarwitusele
wõetud betooukitvi, missugusest maleisaa
list walmistatud seinte paksus määrustes
vuudub. Nüüd esitas litmawalitsus woli
kogule ehitus-komisjoni poolt heakskiidetud
sundmöörnse täienduse, millega wastawalt
meie kliima oludele, shlakibetooukiwidest
müüritama wälisseina paisus 35 cm. peale
kindlaks määratakse, mis ka wolikogn poolt
kinnitati.
Sitsi uulitsa äärde Pustita
takse weel neli uut asutist
elumaja.
Wiimasel molikogü koosolekul esines
Mürk smajaom.) krediidi määramisel
neljanda baraki ehitamiseks Sitsi uul. aar
de ettepanekuga, määrata kohe krediit nelja
uue ajutise elumaja püstitamiseks, sest kor
teri kriis pole lahenenud. Ettepanekut toe
tawad pahema tiiwa esitajad, keS aga üht
lasi arwustawad ehitatud < barakkisid, _ sest
neil puudtiwat isegi sahwrid, laew jne.,
mis arwesse tuleks wõtta uute ehitamisel.
Ln. Lehtmets tõendab, et ka linnawa
litsus on armumisel, et ajutisi elumaju tu
leks suuremal arwul ehitada, kuid selleks
puudnb tarwilik krediit. Päewalorral on
B—B kindlama elumaja ja kuni 12 ajutise
baraki ehituS. Ln. Bür g e r toetab Mür
ki ettepanekut, mis ka hääletamisel wastu
wõetakse.
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Ehitusmääruse muutmine
Weerenni uulitsa äärsete
kruntide kohta.
Linnawolikogn poolt 18. apr. s. a. was
tuwõctud ehitusmääruste järel on lubatud
Weerenni ja Magasini uitlitsate wahel ole
ma l maa-alal ehitada maju uulitsa liinist
mitte lähemal kui 2,5 sülda. Maikuu lõ
pul aga selgus, et seal mitu maja ou ehita
tud 2 sülla kaugusel uulitsa äärest.
Et ehitusi mitte ärakoristama sundida,
muutis wolikogn tähendatud ehitusmäärust,
millega lubatakse nimetatud Paigal püsti
tada maju 2 sülla kangusel uulitsaäärsest
Piirist.

Hinnaalanduse wõimaldami
ne kooliõpilastele raudteel
sõitmiseks.

tal ei jätkunud jõudu uues ümbruses kohaneda,

Hinnaalanduse piletid kuni 1. sept. maks

Niisuguse perekouua esitab nteile.Kihberg
..Neetud talus". Aine, mis tvõitnaldab ivaga
crinctvat waailust ja käsitust. Asi olckS ka
püsti kurblooliue. kui tal poleks, tsiteerides au
tori, „ükS konks". See konks ou noorem Poeg.
kes omal ajal kotiu läls, sest et teda, pärijaks
määratuna, teiste laste kombel ei koolitatud.
See jooksis kottu ära sa sattu-? otseteed pare
masse kooli, kui ükski teistest: elukooli. Nüüd
kümne aasta pärast tuleb ta isamaija tagasi,
tundmatuna ja end tunda andmata, ning leiab

wad.

Linna kooliwalitsuse ettemõticl jagati
kohalikkude koolide õpilastele kewade! kooli
töö lõpul tunnistused wälja, missuguste et
tenäitamisel kooliõpilastele raudteel sõit
misel 50 prots. hinnaalandust anti. Tnu
nistused on makswad sõiduks üks kord maa
le ja sealt linna tagasi, kuni koolitöö al
guseni.

lahendust, ent keegi ci saa salata, et autor siin

tatvad.

pannud sõrme ühe Haawa peale meie rah
Jumalateenistust saadab sõjauxie orkes on
ivusliktt keha küljes ja et ta ei peida oma usku
ter.
selle Haalva terwendmnisse ilma kirurgiata, ai
Sissetulek lanlulebtede eest sa Ivabatahtlik unüksi otsekohese meele, sooja südame ja prak
annetns läheb sõja/tväe surnuaia kordasead tilise inimmõistuse loaraf, et ta omi silmi poli
miseks ja kajwatsewwa ausamba püstitami sulgeud elu kahepoolse palge eest, mis on traa
giline ja koomiline ühtlasi. Et peale selle
seks.
• ..Neetud talu" esitab jällegi terwe rea huwita
Jumalateenistuse algus kell 4 p. l.
elulisi tüüpe, ci tartvitse eriliselt rõhuta
Kui ilm peaks wbstmane olema, siis on maid
ma tulla, teades, et selle uue Eesti algupärandi
iumalateeni-stus järgmffel pühapaewal.
autoriks on A. Kitzberg.
S.
Teaatribüroo.
Tallinna linnawMogu

Wiimasel linuawolitogu koosolekul
määrati krediidid:
Jaani wanadekodu juure uue ajutise
elumaja ehitamiseks 1.320.000 mk. ja
lisakrediiti tvauadekodu ülewalpidamiseks
k. a. 179.000 marka.
HaberSti mõisas ära põlenud aida ja
kuhvatishooue ülesehitamiseks 500.000

lõppes kesknädala õhtul ?. 11 ajal kwooru
mi puudusel, ilma et kõiki päewakorra
puuktisid läbi wõtta oleks jõutud.

Tallinna Pedagoogilised
kursused

tvalitsetuina.

hoopis teistsuguse olukorra eest, kui see tal ro»

jörlelorrallne soosolek

Krediit suguhaiguste ambulatwriv.mi
teenijate paüainiicts.
.Käsitööõpetajate kongressi korraldamis
kuludeks 10.000 mk. '
Kadumaläinud piimanõude t< simmels
15.400 mk. ja end. ahjukütja lesele matmist'
kuludeks ja pensiooniks 10.000 mk.

vääruseid ci kusagil asu ega bakaiust leidjaii)
itmneb tvist küll iga lüla fui kurba lehekülge
meie liualast arenemisloosi wõõraste isandate

Et koolitöö kohalikkudes koolides selle inautiiiieua unistusena kodust meeles mõlkund:
kuu lõpul algab, tuleb tihti ilmsiks, et koolitatud õed ja trend istutvad kodu, mängi
maalt kooli sõitjad 2—-3 päewa hiljem ko ivad suuri saksu, ei pista kuhugi kätt külge ja
hale jõidawad, kui koolitöö tegelikult juba talu läheb allamäge. Säärasesse olukorda sa
tiib kojutulnud korda tooma, kõma kätt näha
algannd on. Selleparast peaksiwad maalt ma:
esimene tagajärg on. ei bärraslavsed neile
sõitjad asjaolu silmas pidama, et tähenda enestelegi ooiamaia leiaivad end äkki nende
ind hinnaalanduse tunnistused ainult kuni arust kõige lveidramast seisukorrast orasest
1. septembrini makswad ou. Hiljem sõit ohakaid kiikumas; sest mis parata säärase sun
satele nende ettenäitamisel enam hinna dima argumendi ivasiu, et „kcs tööd ei tee, ei
pea ka sööma". Kuid ..reformaator" mässib
alandust raudtee sõidul ei anta. —g.
end oma iukognitoga ja impulsiilvse loomuga
ise keerulisse olukorda, mis samuti äljlrc/dab
Hingepalwe sõjawäe surnu
traagiliseks konfliktiks kujuneda, kui autori
aial.
inimarmastuslik käsi. ja, wõib olla, natuke ro
manttliuc-optimistlik süda asja ei juhi lepita
Pühapäcwaf, 19. augustil s. a. -on soja wale lahendusele.
mäe surnuaial smnala-teenistits, mis õpe
On tvoimalik, et mõni leiab puudu olewat
tajg Stokholin ja preester Satuon toime dramaatilisi raksatnsi, et teine eitab Kihbcrg

Krediitide määramised.

marka.

—5

Prantsuse lütseumile maa
andmise
küsimuse suures wolikogn koosolekul tekki
sid pikemad wnidlused. Ln. B ü r g c r pani
ette wabastada Prantsuse saatkonda iga-aas
tasest obroki maksust (15 mk. ruutstillast),
meeles pidades, et Prantsuse saatkond sinna
moodsa koolimaja ehitab. Mn r k (maja
urn.) arwab, et tiunawalitsns oleks pidanud
lütseumi alla nii palju maad lubama, kui
küsiti, s. o. 2000 ruutsülda. Lü ü s soowi
tab wälja jätta lepingust puuktisid, mis
käsitawad koolimaja kasutamist ja linnawa
kitsuse ostiwõtmist kooli õpemaksu määra
misest. Kressi (saksl.) arwates olewat
lütseumi asutamisel poliitiline tagapõhi
olemas, millele wastu waidlewad Piip
(tööer.) ja lu. Kuks ; wahe ou lütseumi ja
teiste keskkoolide wahe! ainult selles, et seal
esimesel kohal Prantsuse keel on. Lütseumi
nõu kogus on eestlased, majanduslisa lülje
eest aga hoolitseb Prantsuse saatkond.
Spreuk (ises.) arwab, et siin Prantsuse
uime all liuna waraudust eraisikute käite
mängitakse. Piip loodab siiski, et ka äär
mine pahempool kooli wastu ei hääleta.
Häälteenamusel lubatakse Prantsuse
saatkonnale politsei aial lütseumi ehitami
seks krunt 1250 ruutsülla suuruses, ilma
ühekordse sisseastumismaksuta, iga-aastase
obrokimaksuga I mk. ruutsüllast; kanalisat
siooni, uulitsa korrashoidmise jne. kulud
jaäwad obrokiwõtja kanda.

AbonemenOkaarkide wäljaandnnne esi
etenduseks, algab ueljap. 16. augustil
teaatri kontorist, awatud kella 10—3.
Endistele teaatri sõpradele hoitakse wõi
mälust mööda läinud hooaja kohad kuni
20. augustini alles. Pärast seda aega la
hewad aga need kohad juba wabalt müü*
gilc uutele soowijatele.
Hooaja awamisetenduste piletite müük
teaatri piletikassast algab laup. 18- aug.
kell 10 hoiu.
Pühapiiewal on kassa kinni. Esmas»
päewal aga jälle harilikul ajal awatud kel
la 10—1 ja kella 5-st p. l.
Teaatribüroo.

LM

IMMMW.

Soowltan kõige uuemat ja wa»
nemat kirjandust kodu lugemiseks
mis linna kooliwalitsnse juhataja KukZ'i
juhatusel töötawad, jatkawad oma tegcwust
Zaawet jÄutsu ZVlltZ
ka kacsolewal aastal; esialgu linna pocg
raamatukogu, Wabaduseplatfil
laste gümnaasiumi ruumides. Suure
Kloostri uulitsal. Hiljem, kui. Raua unlit
sal. uue algkooli ehitustööd löpewad, mii ak
te kursused sinna üle.
gnnelvsed la kuritööd.
Eelolewatele kursustele wõetakse kesk
kooli lõpetajaid wastu kuni 28. augustini.
Wargnseb Tallinnas.
ÕPetöö algab 30. augustil.
13. skp. ou margad läbi lahtise alua Lõuna
Kursustest osawütjatele korraldatakse
nui. ur. 3 eluiseiva Anton Adobcrgi korterisse
masw.wõtmise juures katsetööd keeleosku
sisse tunginud ja ära waraStanud ühe meeste
ses, laulmises ja joonistusesrahtva ülikonna.
Sel Puhul, kui kursustest osawõtjaid
Samal fp. marasiari Koidula uul. ur. 12
elursewal Heinrich Ehreubcrgil autotöökojast
rohkesti leidub, korraldatakse wiiniaseid ka
attio osasid umbes 22.000 marga wääriuses.
bes komplektis. Selleks tarwismincwale
Wene tuil. ur. 13 asuluast Türi pabertwabriku
krediitide saamiseks Pöörab linna koolitoa
kontori koridorist 430 tükki kooli lvthkusid.
litsus wastawa toetuspaltvega haridusmi.
Samuti warastati Mäekalda uttl. ur. 15
cluisetval August Rebasel Eesti pangast laua
nisteeriumi poole.
Maker ja muusika.
pealt weksel 100.000 marga wäartnseS, mida
Möödunud aastal töötasid nimetatud
tema
pangast oi j wälja ostnud. Koidu nl n.
kurtused suure eduga- Kõik 30 kursustest
„CStoonia" teaatcr.
nr.
50
elutsenxil Aleksander Klinfil
osawõtjat lõpetasid too ja on suuremalt
A. Kit?l»ergi „?,'cctud talu".
remondi toode jmtrest suurema!
jaolt juba kooliõpetaja kohtadega warusta
Omas wiimaüs lawateoses „?fcctub ian:", arwul tniimesuguscid wartve ja Nabala ivallaZ
tud. c—
mis määratud ..Esioonia" teaatri hooaja atoa ..Karia" saunas eluisclval Juuli Metsani kor

Ostuõiguse tarwitamine.
LiunctwalitsuS otsustas tarwitada ostu
eesõigust Narwa m. nr. 82 olewa kiunis
wara' müügi Puhul, missugune küsimus
arututel oli wiimasel wolikogn koosolekul.
Irafmaun fmasaom.) küsib, misjaoks
linnal seda maja üldse tarwis on. Ln.
Ist e h t m c t s tõendab, et linnal seda krunti
maja olewat, sest sealt wõiks tee Lasnamäe
le käia; ka wõiks seda krunti jaotada ja ka
Tulekahju juhtumised
sulada. Kaan süürn.) arwab, et sinna
wõiks asutada kehwemate liunateeuijate
Tallinnas juulikuus.
saokS suwituskoht, mis aga teiste kõnelejate
Tallinnas ott liitno tittotõrjefomciiivo iile»
poolt wasturääkiinist leiab, sest mis suwi
nta
teabele järele läirutd jiutltFun ioofful 9
luspaik wõiks olla uulitsa ääreS. Kre s s
isaksl.) leiab, et linnal ei kõlbaks niiwiisi ttrlekabju juhtumist registreeritud. Tule
kruntidega spekuleerida. Ln. paimal fabju põltjuseks oli 5 juhtumisel ainude ja
tõendab, et linu siin ainult head majandus mWiulööride Farmi u olek. 2 juhtumisel lwo
lefnt iimberfäiminc tulega. 1 itrMmnifel
poliitikat ajab. . .
Lõpuks kinnitati linnatvalitsuse ettepa mitmesugused muud Põhjused ja I juhi!,,
nek.
mi sel t ulakalt ju põhjused ieadmaia. Võie
und
hooneiesl oli elumajasid I. töökodasid
Nunne uul. nr. 5 asuwa
ia kauplusi 3. ladud ja kuurid l ja mitme
ki?zuiswara omandamine
sugused clamifef* mitte tarmilatait>ad ehi.
tused
1. Põlenud. chitu-ricir oli fimiehtfuji
oli vniimnicf linuawolifogu kooSolekttl ftrut
iinel. Maja fatr>nO"etaii> osta uulitsa 1. vuuehitusi IH segaehititsi 1 ja iifS laar.
3.
laiendamiseks, mille läbmmtninc aga alles

miieks, käsitab A. Kihberg üht walusamat koh-n

trtcie raljtnaclus: ..koolitatud" talulaste wõõr

dumist maaelust ja talutööst, ntis õige suurele
hulgale tähendab õieti wügiivaldset wäljaj uuri

mist traditsioitaalsest talu ümbrusest. mic-varast see paistab toaeue. wilcts ja võlastus
iväärue, iluta et sttudeialS suuri wõtia liu
nakultuuri wõrgutawal pinnal. See on seisu
kord, mis õieti olemuselt traagiline, miile lohia

terist sissemurdmise teel 110 rttbla Vene kuld

raha ja 2100 marka Eesti raha. —ll—
!I!aha kvrwnldnmine „J. Pitka ja P." kvntoriS.
Neil püclvil tuli ~Job. Pitka ja Pojad"

kontoris agentide artiauiteie rewideerimisel utn
bes t <t.ooo marga kontori raha kõrivaldaminc
ilutsiks.

üks tegelastest liia tvasiu) otsekohe lausub, et

Kalulii? toimepandud raba omandamises
lauges kontori teeni ja 05. veale, kes taba

ttüiid õnnelik, et sa meid koolitasid, ivõi oleme

mise? kauba saate ishetkide tvöltsititise teel

..käskis siud keegi mind koolitada" Oled sina

seda meie" Haridus ilma lvarandusela ott õit
neius!" Ja iõe-stt, lialatsemistväärilikum pro
dufi ntete lähemast miitcluifnst, le? praegust

>ud ja ülekutilamisel eud kontori raha omanda

süüdlaseks tunnistas ning päcioa pealt ametilt

tagandati ja wasiutuscic wõeii. —ll

meel volc kadund, on see poolharitud maaiuiel

ligcui, keda liitu ei taha ega tarivita, sest et ta
mõõtu ival ja ci auna, kes aga omakorda maid
neab, stn ei see :eda utlnvoias-iaioat, k>.'na
omcn lugu on nii, et ta liuna koolil küll laskis
oota talupojaliku tüseduse murda, aga ometi

.LcäMliapid&ä'
paberossid. 20 tk.— 25 mk. O-ü. .TUBAK"
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Varjumaalt.

ole, ja et toihm heinte kogMwki ja wäär
tust tublisti toähendäs, on nende hinnad
suuresti langenud, toõyreldes kewadiste
hittdadega. Pmegu müüakse ilusaid aasa
heinu 40-~50 marka puud, niisama palju
maksetakse ka toihma käes mustaks ligune
nud põlluhesittest, kuna paremad toeidi kal
limad on. Need hinnad on igatahes nii
palju odawad, et ttod põllumehele seda
tvaetoa ära ei tasu, nns nende kogrvmise
jtmres tänatou nähti. Jn.

Rukkilõikus alganud.
Ratoilal algas rukkilõikus 13. attgustil,
mida hariliku algusega wörreldes toäga hiItseks tuleb lugeda. Täiesti toalminud on
kõrgenmd rukkipõllud, madalantad on alles
haljad. Suurt tüli teeb rukki koristamine,
sest wihtna ja tuulte mõju on pikad rukki
kõrred niitoõrd segamini paisatud, et mast
naga töötamine täiesti toõimata on. Selle
pärast ttvleb sirpidega lõigata, missi,girne
Maadehindamisega Anija!
töötamistoiis aga tviitttastel aastatel tM)e
on
juba
algust
tehtud. Senini on kahe küla
tartvitatatv on olnud.
ntaape
hindamisega
lõpule jõutud, ktma
Rukki tväljaand tõotab üle keskntsie olla,
eeltööd üle toalla tvailnüs on. —msn
kuna täiesti head tvcmvalt loota toõib.
Arko.

Rukis lustcline.
Metsanurga põlluni eostel, kel madalad
lärtvauraalt.
maad, on tänatonne rukis toäga lusterikas;
ka muud umbrohtu leidub palju. Et aga
Acgwiidit raudteejaama puhastustööd,
paljudel põllumeestel toana seeme puudub
ja unest puhast seemet lootust saada ei ole, mis juba tükike aega kestnud, hakkatvad
siis on hakatud juba tnujalt seemet kuula lõpule jõudnta. Jaama sisentus kui ka
tvälintus tõtttab meelditoa kuju omandada,
ma. mifn
kuna senini eriti einelaua rmrm oma luitu
nud seinte ta musta laega silmale haatvoto
Scgawili niidetakse heinaks.
oli. —msn—
Kartuses, et hilisemad segatoiljad enam
enne sügise tulekut toalmis ei saa, niide
takse paljudes kohtades neid heinaks, et sel
Pärnumaalt^
lega toähetnalt head loomatoitu päästa,
mis sügisel poolttxrlmis olekus kaugeltki se
da toäärtust ei annaks, mis nüüd toikiks Saardesse esimene pnmaühisus asutatud.
midettma. Jn.
Pühapäetoal, 12. aug., peeti MingiNõttttnes Scmrde põllumeeste seltsi kokku
Wahipnük Saku jões.
kutsel karjapidajate koosolekut. Koosale
kttst
toõeti keskmiselt tvaatamata selle
Linna läheduse tõttu meelitab Saku jv
gi rohkel airwul, iseäranis lanpäelviti, nii peale, et alewis Palju ümbruskonna põllu
kohalist kui ka liitnast toäljatsõitjaid toähi ittehi omi asju ajamas pühapäetoase päetoa
püüdjaid saagile. Ei tahaks ju kellegile se pärast oli. Nähtawasti ci suuda suuremat
da tnmtsetocvt suupistet keelata, kui lellel httlka Saarde pvllumchi piimttkalÄUse asi
püügil mitte nii masseline iseloom ei oleks, ikka tveel huwitada, sest ta loodab endiselt
ntis toiimase kui toähi poja jõest ära häwi ntetsa Peale, kust ta üMÄ knlurttha teeni
tab. Igatahes tuleks linna ümbruses nen da toõib. Seekord saadi ometi niikaugele,
et pikema arutuse järele otsustati kihelbm
de püüki mingil teel tveidi piirata. Jn.
na keskkohta Kilingi - Nõmme ailewisse
ühispitnmtalitust asutada.
Suwitajad sõidawad ära.
Koosolekul toaliti ka ajutine juhatus
\ Aegtoiidu sutoituskohtadest on juba su
ära,
kelle hooleks jäeti põhikirja kinnitusele
toitajate lahkuntfft märgata ning ka mäge
saatmine,
liikmete kogumine jne. Ajuti
des ja järwedel toõib märksa tväiksemat ela
sesse
juhatusesse
järgmised tormad ja
toust märgata, kui see oli juulikuu lõpul. uued põllumehed:toäliti
Woltwietfft Eskuson, Pa
Praegu on siin küll ainult pühapäetoiti rol ja Ruukel; Mingist Sepp, Jäärjast
rohkesti linnalasi kui ka ümbruskonna ela
nikka näha, kes tlttsas looduses lõbutse Md. Lilie-nblatt, Patist Pukk ja Dailts. Ajutise
juhatuse esimeheks toaliti Sepp.
msn
KvosolÄ oli kõigiti asjalik ja sellest osa
tootjad ümbruskonua ärksamaid põllumehed
Wiljapuuaedade seisukord
igatahes toiitoad älgatud asja niikaugele, et
on' Harjumaal praegu üsna wilets. Puud juba tuletoal aastal Saardes esimene Ms
on peaaegu tühjad, kuna sellegi toitja, miZ piimatalitus tööd alata toõib.
toeel leidub, ussid ära Wtovtatoad'. Õunad
Seletust andsid pnmatalituse asutamise
langeitoad' Ntahck Hi pirnid on wäiksed mng ja tähtsuse üle instrukwrtd Määr ja Sukk.
kmbelised. Kreekisid leidub küll rohkesti,
tor.
kuid vn karöo, et nad toailmis ei saa'. Ka
morjaPSöWi on. itühjajd, tsima isegi sõstraid Suurem põllumajandusline tööstuse ette
Me cm. msn—
toote Kilingi - Nõnmes.
Saarde põlltunehed asutasid hiljuti suu
Odatond heinte hinnad.
rema põhikalpitaaliga vWihisuise. Osaühi
Waatamvta hoogsate wihmpsMche pea sus tahab kohe alata Kilingi - Nõmme ale
le, mis koM HÄnategemise aeg ühtejärgi toissje põllilMeestele Wdatarwilikka tööka
kestsid ja milledel praegugi. lõppu näha ei dasid ehatama. Katvjatsusel on kõigepealt

Zarlu pällumeesie õMeis
Lifu mSA.
Pühapäeval, 12. augustil, käis salkkond
tartumaa põllumehi Õisu mõisa majapida
mist Waatamas, et tttsivmteda netrde maja
pidamise harudega, millede peale Õisus ise
äralist rõhku tahetakse panna.
Kogu majapidamine jättis õpereislaste
le kõige parema mulje järele, sest selles ma
japidamises on arenemise alla toõetud need
majapidamise hartld, mida kõikides Põllu ma
japidamistes wõimalik on läbi wiia.
Põlluharimine on põhjalikult tehtud.
Põllud umbrohust puhtad ja külwikord sis
se seatud, et toomtalus oleks palju piima
karja pidada. Angleri kari on tore ja wõrd
lemisi hästi hoolitsetud. Nagu näha on ka
toatsus paralleel Angleri tõugu karjaga ka
maatõugu karja kaswatada, et kindlaks teha
kummagi tõu tasumast.
Peale karjapidamise tõntbab tähelpanu
enese peale sugusigade kasivatus. Sigade
kaswatnst rn mõeldud laiendada nii suureks,
et üle maa toomtalus oleks sugusigu laiali
laotada. Kastvatuses oletoad noored kui ka
toanap sead jätsid kõige parema mul j e
järele. Kastoatuses oletoad sead on pu-

hast-toerd Inglise ja Zjorkshier i tõugu; näh
tud sigade kasto peletab eemale arlvamise,
et sigade pidamine ennast ära ei tasu. Si
gade laudaks on ümber ehitatud ennem
muuks otstarbeks tartoitatud ruum, sellegi
pärast jätab lauda sisemine kord hea mulje
järele ja näitab, et meie majapidamistes
oletoatesse ruumidesse toõib mnber-ehituse
teel toäga kenasti sigu paigutada.
Kolmas majapidamise haru, mis Praegu
küll toeel algastmel seisab, on kanade kastoa
ins ja nende nuumamine. Ilus on toaa
data, kui aias sajad noored kanad siblitoad
ja kunstlikult hautud kanapojad kunstetnjas
ennast soojendatvad. Sugnkanade seas
majesteetlikult sammM kukk tahaks nagu
ütelda, et kanad, kes tema juhatuse all, ei
ole sugugi need toiimased toiletsad oletvu
sed majapidamises, nagu neid senini on pee
tud, toard nad tasuwad endid toäga hästi
äpa.

Senini on khnakaswattts asunud endises
hobuse tallis. Tänatou ehitati ui ts kanade
hoone, kuna tallid tnletoikus katoatsetakse ai
nult lindude nuitmamiseks tartoitada.
Mõisas on uuesti sisse seatud Piimatali
tus, mis on paigutatud tveski hoonesse,
mispärast sisseseade küll liiga lamtatuna
Paistab. Aga et piimatalitus on sisse seatud

iuurt aurujõulist kõigeuuema sisseseadega
jahutveskit ehitada, kits muidugi saaks ole
ina toaltsidega püüli tegemine jne. Ühes
sellega ehitatakse esimeses järjekorras ka
kõigeunema sisseseadega tvillakraasintise ja
ketramtise töökoda. Nendega ühelajal loode
takse ka toalmistada lmmlõikuse, hövtvelda
mise ja muul toüsil pmr ümbertöötamise
töökoda. Ligemate aastate jooksitl ja toõib
olla ka ühel ajal ehitatakse tooreima Puhas
tamise, toärnitsa ja õlikookide toalmistannse
töökojad. Wiitoitada ei taheta ka remont
töökoja ehitamisega, kus igasuguste põllu
töö ja -muude masinate romonteerintme toõi
malÜk oleks.

Kõik need töökojad on Saarde põlltt
nteestele hädatartoiMnd ja majandusime
kasu nendest toäga suur, nagu naabruses
asutoad Halliste sellesarnased töökojad Ab
sas igapäeto omas tegetouses näitatoad ja
kus neid edasi laiendatakse. -H. S.

dest on majad juba üles ehitatud, puudu
toad toast ainult kõxtoalhooned. Majade ehi
tqmisel on kindlat plaani sisinas peetud,
rtn et uuesti ehitatud hooned ei satu nit
kergelt tuleroaks.
Ülejäänud laen otsustati neile toälja an
da, kellel smrrem tortoidus selle järele, kuna
ülejäamtd kwgtwste sirm ma' eest 2 iM
ptmrkaetvu ehitatakse. Maakonna ja riigi
abiga saab Piirisaar true koolintaja.
Ms puutub üldse Piirisaare elanikudes
se, siis paistab, et elu siin juba enam-toähem
ttormaal olukorda läheb, ja rahulikult tvõi
tvad elanikud otitla töv juure asuda.
Kongiga walla sekretääri ja abilise palka
sid kõrgendatud.

Kongota wallanõukogu otsustas toalla- sekretääri Palka Tartu maakonnatoalitfuse
eeskirja Põhjal kõrgendada 699 marga
toõrra kuus, 1. juulist artoates, ja wallo
sekretääri abilise palka 1999 marga toõrra
kuus, 1- augustist artoates. A—s.

Hädaohtlik sild Orajõe-Urissaare.teel.
Tee, mida mööda Orajõelt Urissaarde
ja Massiaru jaama pääseb, on üks halwe Teistkordne kooliõpetaja walimine stongo
tas
matest- Kõige selle haltoa tee krooniks on
Wõtsi sild, mis sellel teel üks suurematest kuulutati sellepärast toälja, et maakonnatoo
ja kust ülekäimine muidu ammu tootmata litsus ei kinnitanud toarentalt toalitud koo
oleks, kui teekäijad ise puutükke sinna aeg liõpetajat prl. E- Pärlini antetisse, kuna
ajalt aukude kohta peale ei oleks kannud. toiimasel kutse puudus. Walimisele oli 8
Tee on ammuaegne klassitee ja Päris ime kandidaati üles annud, kelledest kooli hoo
lik, et sarnasest käidatoast teest nii toähe lekogu ettepanekul prl. L. Ruttas, end.
hoolitakse ja toeel imelikum, et teeloleto Laiuse kõrgema algkooli kooliõpetaja toali
suurem sild nii hädaohtlikus seisukorras las
ti. A—s.
takse olla. —kus.
Elu-olu Häädemeeste!.
Elatakse päetoast-päetoa; põllumees see
toõitleb toihmaga ja rannantees tuulte-tor
nndega. Wihnt ei lasknud heina teha, tuu
led ei lasknud rannantehi laetou laadida ja
tui edenes kõikidel töö toisalt.
Heinasaak oli keskmine- Rukkilõikusega
on algust tehhtd ja toõib läbistikku saaki
rahuloldatoaks pidada. Tõutoiljadest ott
odrasaagi lootus täitsa halb, kuna kaerast
keskmist saaki toõib loota. Kartulisaak ei
tõuse igatahes üle keskmise, ka muu juure
wili ou enamasti halwapoolne. ,
—tor.

Wõrnmaatt.
Uued laadapäcwad Sultsi alewikus.
Kärgula wallas.
Mõru maakonnanõukogu otsusega on
Kärgula toallas, Sultsi alewikus peale se
niste laatade 29. märtsil ja 22. oktoobril,
lubatud toeel laotasid pidada 1. juunil ja
29. septembril.

Uus willatööstusc osaühisus Raktõeres.
Rakveres on ellu kutsutud uus toilla
tööstuse osaühisus nime all
tööstuse osaühisus". Osaühisuse asutiajch-.
teks on Gustvw Palgi, Martin Kutti, And
res Lõhi, Johan Link, Oskar Goetch, Etoald
Pajos, Jaan Lugenberg ja Jaan Luur.
Piirisaare tuleõnnetutele abiandmisest.
Osaühisuse põhikiri on ..Riigi Teatajas"
Teatawasti tabas Piirisaare elanikke nr. 194/105 wäljakuulutatud.
raske tuleõnnews. Et siin wäikese omaabi
ga polnud midagi peale hakata, moodustati
SMwalikfus.
laiaulatuslisem Piirisaare abiandmise ko
mitee, kelle käes oli abiandtnise korraldattti
Haapsalu linnawolikogu
ne ning järeltvältve saadud summade kasu
erakorraline koosolek
tamise üle.. Komitee eestwõttel said abitar
toitajad laenu majade ülesehitamiseks, sa oli 14. augustil.
muti ka hea simmvakese kingitustest. Neist
Koos oli kõigest 19 toolinikku, kuna
mõlematest summadest on tveel osa toälja üldine wolinikkude arto 29 on.
andmata. Abiandmisest toõtsid ka Tartu
Päewakorras 16 punkti; nende hulgas
maakonna põlltl meeste esituse eestwõttel pal mitmed rahalised asjad, millede otsustami
jud põllttmehed osa.
ne kõige wähemalt wolinikkude üldarwu
Et selgusele jõuda abiandmise kohapeal kahe kolntandiku koosolemist nõuatoad ja
sest korraldusest ning ehitustööde läbiton seepärast sel korral arutamata pidid jääma,
tursest, sõitsid nende päÄvade sees komitee kuna arutusele tulid ainult need asjad, mi
liiknted Wellner, Kapsta ja Uiga Piirisaare da lihtsa ktooorumiga otsustada toõib.
le.
Muu seas otsustati krahto Brewern de
Selgus, et rõhutoal enamusel elanikkula Gardie tooliniku Sttoolonsky paltoe
Haapsalu linna piirides asutoa de la Gar
die kinnistoara kuuluwuse küsimuse selgi
piuna talituse kooli otstarbeks, siis Peab sel tamiseks erikomisjoni määramise ja õigus
lega leppima, sest kooliõpilaste teadmiste teadlaste poole pööramise asjas tagasi
arendamiseks peab toõimalus olema kõiki lükata, kuni selle omaniku ehk tema tooli
Piimasaadusi toalmistada. Sellepärast on ka
niku poolt tähendatud kinnistoara oman
rnumisid Palju. Tänatou on algust tehtud
ka suurema köögitoilja aia asiltamisega, mis duse õiguse kohta dokumendid linnatoalitsu.
esimese eluaastaga iseäraldi toeel silma ei sele ette pannakseTeatawasti seisab krahto de la Gardie
Paista, aga kerge aiasaaduste turule toime
toaldamisel
oleto maatükk koos kahest osast:
tamise toõintaluse tõttu on siin ka aiamajapärandatatoast maatükist ja linna obroki
Pidamisel kindel tuletoik.
Kord majapidamises, Puhtris õues ja maast. Kuna see aga ühtainust kreposti nr.
pargis andis mulje, et majapidamise juh kannab ja teadmata missugune osa linna
ümises kindel katva ott, ja ci Oisu mõisa obroki.maa ja kui Palju seda on, siis on
järgmistel aastatel kohaks muutub, mida see asi selguseta ja nõuab lahendamist.
iga põllumees toaadata soowib.
Et Haapsalu linn praegusel ajal tungi,
Põlllunajandttsline keskühisits ..Estonia" toalt toajab maa-ala sutoituslinna asutami
on selle majapidamise korraldamisega' jälle seks, siis otsustas toolikogu toabariigi toa
gi koro oma olemise kasulikkust
litsuse ees sammusid astuda, et linna maade
põllumeestele, sest siin toõib meie põllumees
kerge kttluga näha, kttdas tema oina maja külge liidetaks üks osa Ktlts'i ja end. Ung
prdamist toõib tulutootoaks muuta. Seda ru mõisa maadest ja et linna piirid kiires
loendasid ka õpereisist osatoõtjad, kelledest korras kindlaks määrataks maade-, majan
enamus oli juba Saksa-, Daani-, Rootsi- ja dus- ja planeerimise komisjoni protokolli
järgi 13. augustist k. a- P. 11 Põhjal, et
omentaa Põlltunajapidamisi näinud.
. »rooltjuhataja agr. J. Grünberg andis toõimaldada planeerimise töödega algust
lahkelt kogu majapidamise iile seletust.
teha ja missugune juureliidetato maa-ala
Õpereis jättis osatoõtjatele kõige pare ka tooremalt linna Päralt on olnud ajaloo
tna tnulje järele «
liste andmete järele.
Õpereislane.

Reedel, 17. augustil 1923.
Majandusline elu.
Rootsi ärimeeste huwi Eesti
kondijahu tööstuse kohta.
Eesti konsul teatab Stokholmist kouband.tööstusniinisjeeriimiile, et tmialt miwied
tuntud Rootsi äriettewõttcd teateid lüsinxid
Eesti kondijahu wabrikuie kohta. Soowi
takse teada, kas tovtwvad Eestis kondijahu
wabnkud. kas on wõrmalik Eestist toores
konte wälja wedada, fui suure! mõõdul on
Eestist seni konte wälsa weotud? Kas oleks
wõimtllik Eestist konte Rootsi cksporteeiida
j. m. s.
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Hindade tõus SaksamaaN
# Saksamaal tõusewad nüüd hinnad nii
rikttu ja suure hooga, et iga teade nende koh
ta enne nxmaks jääb fui ta lugejate kätte
jõuab. Sakslased ise wõrdlemad oma rahu
asjandust wajuwa lael vaga. Pankade amet
nikud ja teised, kellel waia mlveid pidada,
on rehkendamisest wösinud. sest arivuõ on
suured.

Seisukord suhkruturul.
# Suhkrut urul on seisukord emrm ostja
kui
müüja kasuks. Hindade tõus, mida enne
Taanlased oma wõiturgude
sügiset oodati, ei ofe wlnud. .Kõrge hinna
pärast mures.
pärast on suhkru tarwitamine Iväiksom olnud.
Daani lehtede teatel juhtis Taani riigi Ameerikas oli wiÄnastel nädalatel suhkru
koniulent Kofoed Daani põllutööstusnõukogu müük wäike ja hinnad langemas. Inglis
tähelepanekut piiririikide wõistluse peale il maal oodetakse hindade langemist sügisel, kui
maturul, mis tnlewifus Daani põllntöösaa Euroopa mannermaa mis suhkur turule hnk
hustc, eriti wõi wäljaweolc kardetawaks kab tulema. Suhkru hinna tõus Ivar emalt
wõib saada. Hiljivti arutasid mõned Daani oli selle peale põhieudatud, et Kuuba iuhk
ajalehed seda küsimust pikemast. Kokknwöts rusaak wöiksem tuleb kui waremast. Siis
on järgmine riigikonsulendi arniamise algas spekuleerimine ja see ajas hinnad üles.
järele tegewat piimatööstus piiririikides,
eriti Soomes, siis Eestis ia Lätis, fimri
Inglise Puumaterjaaliturutt
edusammusid. Ajajooksul täiendada need
H- Times Twdo Suppl." arwatakse, et
maad oma piimasaaduste walmistamiswiisi,
majaehitamise
materjaaliga sügisel elaw
nii Ä nende wõi headuse poolest Daam oma
kaubitsemine
tuleb.
Pmrmatersaali on Jng
ga ilmaturul wõistelda wõib. Muidugi wõt
lismaale
palju
minemas.
.Ka Walgsmere
wat jee aega, enne kui nad Daanile tõsiseks sadamad saadamad.
wõistlejateks saatvad, kuid 10 —l5 nasin
Hindade langemist loõib wõimalikuks pi
pärast wõiwat Soome ja 3 piiririiki (Eesti. dada.
Läti ja Leedi») kokku samo palju ja iama
head wöid wäljawedada kui Daani. Seda
iama wõiwat 12 —l6 aasta pärast ka Si
beri. Idast ähwardaw. wõrstlushädaoht olla
IMmsjandm
seega suur. Selles wõistluses ilma wõituvu
pärast wõidab armist see, kes wõid odawamali
walmistaida ja müüa wõib. Seepärast peab
Maareformi teostamisest
Daani, kelle wõiwalmistus suurest osast kol
Tartumaal.
lide, wäljamaalt sisseweetawate loomatoitu
Järgnewad read tahawad lühikest üle
de peal põhjeneb, tulewikus katsuma kodu
maa odawannate ainetega läbiajada. Kui waadet pakkuda maareformi läbiwiimisest.
Tartumaal maaseaduse maksmapan.mn
ic seda ei suuda, olla seisukord enam kui
tõsine.
sest peale kuni käesolewa aastani, s. 0. kui
palju on iga aasta Mõisaid wälja antud,' kui
palju Äi üldse wäljaantawaid krunte, mid»
Daani tööstuse esitaja Wene
krunti veserweeriti PSllutööministzeriu.ni
oludest ja kaubanduslise lä
poolt j. n. e.
bikäimise wõimalustest.
Maaseaduse teostamine algas 1920. aas
Läinud nädala lõpul wli Wenemaalt tal ja sel aastal jagati Tartrnnaal järgmised
tagasi insener Lange, keZ Daani tõösws mõisad ja mõisa-tnlrrd wälja: Kultna, .Här
nõukogu ülesandel Wenemaal, sealsete olu jauurme (osa), Poksi, Kodijärwe, Stiane,
dega tutwunemas käis ja seal 6 nädalat Peeda, Laari talu, Lemmingit talu, Scnmio
wiibis. Daani ajalehtedele on ta oma were, .Kadrina, Palupera, Arula. Pangodi,
muljetest järgmist jutustanud: Sõiduolud Enno, Koreiva talu, Kangro talu, Markuse
Wene raudteedel olla rahuloldawad, puh talu, Traksi talu, Sawimäe. Lewala, Aru t.,
tus wagunites ja jaamades laitmata. Mofk Haawa, Mõllasti. Maika. Wisst, Nigula,
Toolamaa, Waiatu, Räni, Haaslaiva, Hil
wa olla rahwast wngil täis, ja
ja,
Tnigo, Taabri, Tordi, Pükjajär
uulitsatel wäga elaw liikumine. Majad we,Peetri.
Loole, Mana, L. Tähtwere. ReastwereS,
a.valdawad muljet, et neid korras ei peeta Leedi, Laewa, ja Rõngu mõisa. Üldse tnli
ja mõnes kohas wõib näha ärapõlenud eh? 1920. a. umbes 100 mõisat jaotamise alla
muul wiisil häwinenud majade waremeid. (ühes arwatud ka karjcnnõisad ja klvoote ta
Tramwaid käia korralikult. Hotellides, lud). Sel aastal jäid suurem hulk mõisa
mis wäljamaalastele määratud, olla korra maid planeerimata ja nad anti ajutiselt Näi
lik teenimine ja puhtus- Suurem osa ja. Nendest mõisatest on peale planeerimist
kauplusi olla awatud, kauplemine elaw ja uuesti jaotud 1921. ä. 14 mõisat ja 1922.
wäljamaakaubad saadawal. Wenemaal oo a. 16 mõisat. Maad said Tartumaal esi
datawat tänawu head wiljasaaki ja ühendu mesel maareformi teostamise aastal 2050
ses sellega wäga suurt wiljaekSporti wäl maiasoowijat.
jamaale. Kui need lootused täide lähewad,
1921. aastal jagati ivälja järgmised möl
awaldab see kindlasti mõju Wcnemaa os lab: Soomewere, Woikewere. Jmmokwere,
Lake, Kolga, Järiste. Uderna, Kanepi. Elisk
wprogrammi peale tulewal aastal.
were. Jmila, Mäe, Medu, Neerrrti. Päidla.
Tööta tööliste arfti DaaniS
Saluala. Mana-Prangli. .Krüüdneri. Laiuse.
oli 27. juulil! s. a. 20.075. 1922. a. oli 'onDl Koogi, Härjanurme (oia), Rääbise, Ulila,
Waimastwere, Rippoka, Kose, Mälguta, Aak
ajal 36.700 ja 1921. 54.506 (EDA.)
re, Rannu, Ranna, KuremM (osa). Ehawe
re.Rasma, Mõisamaa, Wisnsti. Kassinurme,
Hindade kõikumine
Keeri. S. Rõngu, Kabina. Kudina, Rahiwe
Inglismaal.
re, Kokowa, Wälja, Jõe, Makaste. Pala, Ru
H- „Tuues Trade Suppl." iilewaade näi ka, SaadjärNie, Moldi. Wesneri .Kõnnu. Ta
tab. et hind punwillal augustikuu esimesel rakwere, Raia, Pilknse. Pakaste. Kiwijärwe.
nädalal langemise järele, mis juuli lõpul oli. Reola. Lepiku. Uhti. Ilmatsalu,
töuüS. .Head keskmised Ameerika pmnvillod .Hellenurme, Meeri m. süda. Sarakuste,
maksid 9. aug. Liverpoolis 14,80 pensi nael. Mäksa. Palupera. Alatskinn m. osa maid,
Wikladel on hind juulikuu kõpiü ja aug. Kiidjärn>e, Kammeri. Unipita. Kambja m.
4 waba kohta, Wasula, Musta, Elift
esimesel nädalal püsiw olnud. .
Kanep oli juunikuus kallini. Sest ajast were m. süda, Roela m. osa, Pu.su, .Aruaia,
Wana-Otepää m. 2 kohta, Märjamaa,
saadik on ta hind langenud.
Rahad hakllrsid juuli lõpul kallinenra, aga Pombre.
langesid augusti algusel tagasi.
Kokkuwõttes on 1921. a. maasaajatele 79
Riis. kakao ja tee seisawad endises hinnas. mõisat wälja anwd ja peale selle üksikud
Õlikoogid on wiimasel ajal kallimaks frunbtb ja mõisa osad. Planeeriti mnbeS
läinud.
1700 krunti, milledest eraldati maaref. 8 W
Metallidest ei ole antimonil hind muutu põhjal metsavahtidele, waldadele, koolidele
nud. mask on ka peaaegu püsiwas hinnas, j. n. e. 186 krunti ja sama määruste § 63
nikkel on läinud ikka wcd odawamaks, seati Põhjal kõrgematele sõjawaelastele 88 krunti.
Metjawalitsustele on antud 24 krunti I<J
na seisis end. hinnas, tsink oli augusti esime
sel nädalal kallim kui juuli lõpul, Inglise ki mõiiatööliStele 62,5 krunti.
na on odawamaks läinud ia raua ja terase
1923. aastal jagati järgmised mõisad:
Wara, Kaarli. Alajõe, Ätte, Kuusiku, Kitku
dind näid langemisel peatama bakkauxit.
Kiwiiöed olid wiimasel ajal pnsilva luu linna. Wõikwere, Kuremaa mõisa ääremaad,
Kurista, Kaawe, WirMvere, Kaarli, Kaianaga.

n?ere, Pataste, Lillo. Wahi, Joora, Tila,
Saare, Wana—Kunste, Jgnatsi, Laugem õis,
Küti, Rebaste, Karksi, Tükki, Räuna, Tõr
wandi, Wastse-Nõo, Meeri mõisa südame
krundid, Pikkajärwe, .Hiilliku, Musta, Aakre
mõisa osa maid, Põwlvatu, Sirgu, Mana jä
Poka. Wiimane on kohtu otsuse põhjal
uuesti jaotatud.
Üldse on läinud aastal jagatud 35 mõi
mt ja 5 mõisa osa. 'Jagatud maaalast on
planeeritud 973 krunti, milledest maarefor
mi t. m. § 65 põllutööministeeriumile on
eriotstarbeks eraldatud 179 krunti (nendest
krunti metsawahtidele sa 29 krunti endistele
mõisa-töölistele) sa sama määruste 8 98
põhjal kõrgematele sõsawäelastele 37 kruntk.
Maasoowijaid on olnud 2382, nendest on
maaga rahuldatud umbes 720 isikut.
Käesolewal aastal on planeeritud mõisa
test järgmised mõisad wälsa antud: Korista,
Rootsi, Aleksanpri, Jssaku, Aru (osa). Poo
le, Torma, Suure ja Mäikse.Kirwi, Maikse
Kambja, Raanitsa, Smire Rõngu kandi
maad, Tammisw-Kaarli. Pilka. Rndressaa
re, Miina, Puurmanni, Lootrina. Leewi.
Wastsc-Prangli, WeSki, Puugi ja Kriinian
ni.
Veale tähendatud mõisate on weel üksi
knd krundid wälja antud.
-i.Eesti maakarja kaslvatajate
settfi õpereis.
Varemate, rohkem arenenud maakarjade
ga Wtwustmni-seks ja eeskujulisemate maja
pidamiste ja tähtsamate Põllnmajandusliste
õpeasutu-ste waatamiseks. et fcrrtt äratust ja
õpetust saada, koraldas E. m.-k. selts 3. au
gustist kuni 9. augrlstini Piirmd- ja Wiljcm
dinmat õpereisi, millest osawStstd nimetatud
ieltsi liikmed ja mitmed ?ontroll--a!ssistendid.
Kokku Äi osawõijmd 35.
Õpereis algas 5. mrgustil kell t 2 Pär
mist. Sõideti kahel mvto-onmibnssil. Esi
mesel õpereisipäewaL käidi Pärli mõisas ETomingas'e küüt-karja Waatcumas, siis Päri
were J. Hanseni, Päriselja J. Prin>ts'i talus
jq Libatses H. Wirkuse mõisas, kus meie wa
nemad maakarjad on-ja sellepärast ka pal
judest teistest tõittüübi . poolest Aremad.
Mool käidi Hallinga-Ertsma külas Sepa ta
lus soopairaudust ja Anni talus maakarja ja
ilusat junrwilja põldu Waatamns. 6. an
gustil sõideti Pätmu kaudu Tallini. Lang
>aare K. Leesmenfi talusse, kus umbes 60pealine Eesti oma maakari on.
Lnngsaarest minnes edasi .Halliste poole,
tnli Saarde kihelkonna sunruaiast mööda
sõita, kus Eesti maakarja mõtte üleswõtja,
selle töö õhutaja ja esimene juhtija Aleksan
der Lilienblatt oma wiimast und puhkab,
peatas surnuaial juures ja ko
gus A. LitienblaM haua ümber, kus õpereisi
juht P. Kallit selle mehe tähtsuse, kes siin
vlchkab, lühidalt nreele tuletas, mille peale
üks satm koraalist lauldi. Siin juures olgu
iveel tähendatud, et Päriweres kadimnd A.
Lilienblatti suurendatud pilt aukohal rohe
lise ja lilledega ehitud oli, mille all meie
kenama maatõugu lehnra pilt.
Samal päewa-I käi'di weel Wana-Kariste
Tõllal H. Meltsas'e talus, kus näha wõis
Mulgimaa a»»kohast niajapidamist. Lühikest
aega peatati Abja Losul ja Rirnnlil. Wii
maks nimetatud talus hnüvitas õpereislasi
ilivs noor maakari, mille hulk nxmema
ga wõrreldeS õige suur on, sest omanik H.
Rõigas tahab mitu ilusat maakarja kätte
saada, mille järele hakkab waliku juures
saagianni omaduste peale rõhku pauenra.
Õhtu hilja jõuti Abja linaarxrbrikiksse.
7. augusti hommikul Uxradati Abja lina
>vabriku töötamist, mis õige mitmekülgne ja
huwiitaiw oli, kus juures ir?abriktt direktor in
sener M. Ktssa lahkesti seletust andis.
Edasi sõideti Afrsa Palule, Chr. Arvo ta
lusse, mis jirba kuulus oma eesknjulikkuse
poolest on. Liplapi aiatvökool oli järgmine
peatuskohi, kus meid lauluga ivastir wõeti,
seal oleku ajal lauluga lõbustati ja lauluga
ära saadeti. Kõigile õpereislastest meeldis
Liplapi kodune waim ja tööhool, mis igal
pool silma paistis. Järgmine peatu?koht
oli Õisu piimotalwrse-kooli majapidamine,
kirs koolijuhataja agr. Grünberg õpereislasi
midmesngirste majapidamise harudega tirt
mustas. Õhtul hilja jõuti Olusiwere põllu
töökeskkooli juure.
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õige rohkesti, suurepärase ühtse lõunasöögi
olid korraldanud. Õhtupoolel waadati Anni.
Reinu, Kihnu, Lolli ja Peetri takmnajoprda
misi, kns karjade kõrge saaginud wõõraid'
kõige rohkem hnwiws. Õösiste rongidega
sõitsid õpereislased laiali. Õperevslastcle
sai iga! pool ülilahke ja südamlik sbastu
wõtrnine osaks, mille tõttu Ka neil meeleolu
alati hea oli. Liikmnine anto-omnibussvdel
oli mõnus ja tuli odaw, ainust 3 mk. 22 pen
ni kilomeetri pealt. Weaks ivaheft zhk cli
küll see, et ivähe aega oli majapidamiste
lvantamifeks, mis jälle sellest tingitud oli, et
lühikese ajaga palju taheti lobi käia, sest
põllumeestel on ju aega wähe, kuna üäha
palju tahetakse.

Õpereislased aiva Idasid sooim, et niisu
guseid õpereisisid sagedamini kormldataks.
Turu k siilid.
Wõru turg 1.?. augustil.
Toiduaineid on turule toodud kaunis roh
kel cvrwul, mis iseenesest juba hinnaalane
mise enesega kaasa toob.

Mimseas oli rohkesti rukkijahu ja wärs
keid kartulid. Rukkijahu wöis saada 290
kuni 300 mk. puud. Kartuli wakast nõuti
530—580 mk. Toobiwiisi müües maksis
Kartuli toop IS—lB mk. ja pmtd 200 mk.
Teistest ainetest olid Kaerad 226—230 ntr.
Puud, odrajcchn 250—260 mk. puud, odra
tangu 15—18 mk nael.
Kanamunad maksid 9—ll mk. paar, mee
li 60—65 mk. nael.
Põrsad (6-nädal.) 750 mk., kuna Mme
matest 2500—3000 mk. nõuti.

Piimv-scnvdusi oli rohkesti turul näha.
Piimatoop 9—ll mk., hapupiim 4—5 mk.
toop, kohupiim 10—12 mk. nael, hapukoore
toop 70—80 mk. Rõõsakoore wõi maksis
65 mk., köögiwvi 50—56 mk. nael.
Peale maasikate ja mustikate on müügi
le ikmunird wabarnaid 40 mk. toop, musti
sõstraid 30—40 mk. toop, punaserdsõstraid
26—30 mk. toop. Maasikate ja mustikate
hind püsib endisena.

Sealiha (5—7 puuda) 35—87 mk. nael.
naelawiisi 40—45 mk., seapekk 50—55 :nk.
nael, searasw 56—60 mk. nael. Loomaliha
supi jaoks 18 —2O mk. nael, prae jaoks
25—28 mk. naol. Masikaliha 1618 mk. traeld
lambaliha 20—28 mk. nael.
Heinaturg samuti rikkalik wärskete hein
te poolest. Pmrdast küsitakse 56—80 mk.
Oli müügil ka mõni koorem puid, mille
hind 350—600 marka.
Suhkru hind on jälle tõusnud. Maksis
juba kimni 29 mk. nael. Leävä nael mak
sab 8 mk. Peenleiwa nael 15 mk. ja saia
nael 17—20 mk. Heeringa nael 13—18 mk..
Ameerika püül 13—20 mk. nael, petrooleu
mi nael 7—71/2 marka. Äesfo.

Smfid.
Talllnna börse kursisedel.
16. augustil, 1923. a.

Tehtud. Ostjad. Müüjad
1 Dollar . . 347,E0 346 347,60
1 Naelsterling . 1690 1632 1639
1000090 Salsa m . 125 165
100 Soome „ 953 963
100 Rootsi krooni. 9220 9270
100 Daani „ . 1400 6500
100 Prantsu/e fr.. 1900 1936
100 Hollandi guld. 13600 13700
100 Latt rubla . 133,60 131
100 Tsheho-Si. kr. 1010 1040
1 kuldrubla. . 179 _
'OO Itaalia liiri 1470 1600
Q <ft -O>JD n

Väärt- ZL « .«
Sjg öwd « SI
pabend S:c Zg S 3
Zs AZ o &
Obtigatston id

A. W. Wõidu
/aen 100 97 110

Toimet. saadetud kirjandus.
Bank of Finland Monthly Bulletin nr. 7
July 1923.
Eeöii Pank 1922 saksakeelne aruanne.
Eesti spordileht nr. 11 —l2, esmaspäe
val, 6. augustil.
Eesti Politseileht. Admiuistratiiw-õigus
line aegkiri nr. 31/3 L (87/88) 4. augustil
1923. Sisu: W. Smetvniu, korteriolud
Eesti linnades. 2) Prof. Berendts, politsei
lisest kasust. 3) T. J. W., isikut unäm ise st.
4) suggestivon jne.
Meie kirik nr. 32. Tallinnas, 8. augustil.

8. airgustil lvaadati hommikust kuni kel
la 2 Olnstwere põllutöökooli majapidamist,
mis õpereislasi wäga hüwitas. Õpereislased
laid mulje, et siin smire armastusega tööd
tehakse ja et siin torwe irxüm on walitsemas,
mille siia asutusesse wist küll selle esimene
juhataja kadimivd agr. H. Johan'i tisse tõi
ja mis siin nüüd edasi elab.
Umbes kell 3 p. l. jõudsid õpereislased
Kõo-Soomeiveresse, kus selle küla Ecšü maa Wäljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja".
Wastutaw toimetaja A. T u v i ts.
karja kaswatajate seltsi liikmed, keda siin
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Isurn. 15. aug. 1923. a.
ja maksab künni edaspidiseni:
Lahkunu kirstupanemine reedel, 17. aug. s. a. kell 7 õhtul Diakonissi haigemaja kirikus, S.
Pärnu maant. nr. 50; ärasaatmine sealtsamast laupäewal, 18. aug. kell 4p. 1. peale jumala
teenistust, läbi Uue uul. Kopli surnuaiale.

kraasimine 20 marka wiila naela pealt
ja ketrus 10 „ „ „ »
Saksaweski töö headus on Teil juba palju aas
taid tuntud ja pannakse selle peale ka edaspidi ise
äranis rõhku.
Aupaklikult K. RUBEL, Saksaweskil.
-ma;xo3aDnnnnönGPHH-Hr^Hnnrnrr nn

Sügava kurvastusega abikaasa ja poeg. H

Eesti Pant.

Osakonnad kõigis Eesti maakonnalinnades.
Arweteseis Zl. juulil 1923. a.
Sl st iiwa. ' Paslii w a.
Knösa 1.233.161.528, lõ Põhikapitalu 250.000.000.
WSLrtpaberid 40.815.815, Tagawarakapttaal —— 72.283.135,74
Hoiusummad wkiljamaal 181.703.597,58 Pangatähed 2.350.000.000,
WäliSlvaluuta 105.484.586,22 Riigikassa —— 1.790.477.120,70
Laenud wäliswaluutas 267.057.726,11 Hoiusummad 986.092.284,90
KoneSp.wäliSwaluuta.,Loro" 120.485.182,16 KorreSp. wäliswaluu ta „Loro" 74.144.979,62
Wäljaniaa ionesp. ..Siostro" 160.839:279,45 Wäljamaa korreSP. „Rostro" 312.699.945,93
Korrespondendid „Loro" 7.232.560. Korrespondendid,Loro" 12.130.573,12
„ „9cOflro" 4.494.212,82 Garantiid —— —. 584.922.707,63
Laenud mitmesugust, arwetel 4.561.371.528,61 Akkreditiiwid 61.764.729,60
O>alonnad 477.041.762,26 Osakonnad 495.259.601,72
Mitmesugused arwed 71.716.396,02 Mitmesugused arwed 250.679.089,69

iii iiLÜll

Tallinnas, Pikk uoL M° 18.

, 7.240.454.169,38 """""" 7.240.454.169.38

Kõnetraadid: 6—24. 17—03.

Wä.üln'ed depoos Juhatus: s« Aule, Z. Sihwer, L. Sepp.
LnlaSsv dokumendid 603L51.791.63 Raamatupidaja: 3. Raudmer.

Sulekimtiittsegl

Pank wõtab raha hoiule, jookSwale arwele ja taht
aja peale. Diskonteerib weksttd ja annab laenusid.
Ostab tulda ja hõbedat. Ostab ja müüb WLlis
walnutat ja toimetab kõiki pangaoperatsioone kodu.
ja waljamaal, nagu: inkasso, akkreditiiwid, j. «. e.
Korrespondendid kõik suuremad wäljamaa pangad.

€lnkiiuiiittsed
dsinetuaJislißisle kinnitused.

MMZSMMMM
Silmaarst
DL H. Genss
wõtab icnstu k. B—ll ja3—>/2g

Harju uul. nr. 45, krt. 7.
WMMVMVM
Mu iWlsi jõudnud

Tallinna linna kooliwalitsus teatab, et nnte
õpilaste wastuwõtmtne
linna kesk- ja kutsekoolides

Hinnilag® enva warandunt Ja

mõningatele wabadele kohtadele on 23.—25. aug.
Palwelega wleb pöörata wastawa koolijuha
taja poole. Kooliwalitsus.

elu künni weel aega.

MM IWM
naisterahwa
jakid ja

Raha- ja
eriarst
Wastuwõtlnine kella 11—l ja

kübarad.

Harju uul. 4b, kr. 7, lelej. 74.

Wana ° Posti u. 5.
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„ tdeokinnitisssd

Toowitame kõrges headuses oma tööstuse:
Wankrimääret, >
Kondijahu,
psaldab s°/o InmmasiMn

Köisi,
Nööre,
Ohje.
Kaubamaja

tkõige kõrgema tehnilise ja kunstilise wäärtu
sega. Esimeseklassi kodu- ja wäljamaa vab
rikutest mänguriistu on alati ladus, muu seas:
BLÖTHNER, RÖNISCH, IRMLER, SEILER,
WEISBROD, RÄSSA ja HEINE.
HUta Heliga. Hanoi wällmosega. OMUnnä
Karl Jürgenson,

A.-S.
Tartu, Wabriku uul. 3, telefon 3-59.
Kauplus Kaubahoow 21-a, tel. 4.71.

Peieiburi peakonsulaat teatab seega, ct pea
konsulaati jäetud optantide asjad nende eneste ehk
nende seaduslikkude wolinilkude poolt kõige hiljem BBRBBRBüBBRBnBRflSBRBRBBRI&RBgHREiBBBRflRBOl
5B
g
Kes
oma
naist S
15. septembrik s s. a.
mastab ja rahu mawäljawõetud ja sealt ärawiLdud peawad olema.
ä jos Ihaldab, f ¥*W% »
Kui selleks ajaks asju ära ci wiia, müüakje need
B £sr. K /;W B
B see ostku eht 1
ruumi puudusel uues pecnonsulaadi asukohas pea
| ..W«»IR-MW"BBa |
konsulaadi poolt ära, ning müügist saadud raha

Tallinn, Kuninga uulits nr. 5.

Tallinna linna walitsnse ma
jandusosakond annab wälja
wähempakkumissl
ä™|Bileutl Miia lito

xgw ii liimilt lint
jääb peakonsulaati müüdud asjade omanikkude kor B õmblusmasin, mis töötab tasa, on wastupidaw. õmbleb 5
g kõige peenemat kui ka kõige jjimedamat riiet ühesuguselt, g
- ülesehitami e tööd.
raldujeni.
B õmbleb ja tikib. Tikkimise õpetuse tenve kursus mak- B
Kirjalikud pakkumised tulewad sisseanda 27. aug.
Kõik nende asjade müügi lohla pärast ülemal 5 suta. Jaowiisi maksmine lubatud. Nõudke ilustatud g
j.
a.
kell
2 paeroal majandusosakonna kantseleisse,
nimekirja!
H
tähendatud tähtaega Zõstelud pretensioonid jäetakse
Mündi
uul.
nr. 2.
g Lier & Rossbaum g
peakonsul nadi poolt tähelpanemata.
Töö.
ja
pakkumise tingimised on näha 20. aug. s. a.
S ( Tallinn, Rataskaewu uul. 5 g
alates sealsamas igal äripäewal kella B—V?3 päeroal.
»
BMBBBBBBBBBBBBHBBSeSSBBBBSBiiaBBESBHBBHBB
Linnawalitsuse majandusosatond.
SL-i. »lthjselu", Tallinnas. VÄ uul. 42.

