Tänast iskis 10 Zsksklllqe

TotntetKS,' Tallinnas, Lm» knrg 16, kõne.
traat 3-19, arvatud L 9 h. k. 10 Sht.
Hösiue walwekord, trllkikl^aq
kõnetraat 1-SO.

TatttuS, Suurturg 16, kõnetraat 5-81»

ewawd l lh9. hom. kuni lÖp, L
Abitattiufeb:'
Tartus, 'Suur turg 8, 3. kormk, AMjandis,

Tartu uut, Mooferi m» Pärnus, Rülltli nul. 41.

Peatoimetaja kSnetuud k. w—ll hom.
kõnetraat 2-Sq.

kõnetunnid kella */alo—i/all hom,
v. K. kõnetraat 5—BL

»skaja" Tal>

postkast 20.

gtttmt* laapäew.

ttZach klrjatSsd HSwitattUss Sta, kai tasast

' vWSchPltlsti» juurdelisatud « ott. Igale rasiuimi ja aadress alla kirjutada,

täfuaoudmtne, km ttstkirt mitte alalise kirja-

f saatja voolt ei tule.
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Tskstsn nnmvri hittd. 3 Mc Jtck
Tellimise hinb.
PoStig ai
3se.Sra-wtkeS.-iz
1, kuu peale 7S mrk 1. km peale 68im£
3. . . mT
3. . . 225 ,
5.... ' 408 ;
e. , , 450
Väljamaale 1 kuu peaZ» 200 marka»'

ä . ÄadreSstmuutmkne 20 marka.

Tellimist wõtawad waStu talitus, abitalktmeb
oma tellimiste waStuwõtjad ja kõik WabaMgi
postkontorid. SoomeS, Saksamaal, Brautsus

maal ja mitmes muus wälisriigiS wõtab iga
kohalik postkontor tellimist wastu.
Kuulutuste hitib r

Üks mlMmeetevllhelweerul: lehe eesotsas S mrk
teksti keskel 6 mrk, kuulutuse vtstel 3 mrk.
Kuulutust wStamad waStu kodumaal talitu», avitav

tussd ja .Mntmuid. Soomes Sauomaulehtiea Jt
moitaStoimtSto, Selstukt: Saksamaal sa
.Ala. LStis.—.Ev.Lshholz,.Skuhuu eela. Riaa.

Pühapäewal, 19. attgi&lr1923.

V. aastakäik.

(; Mõnesuguste eksiarwamiste ärahoidmiseks teatan sellega, et mina oma tubakawabriku, .O
mis töötas firma Reier & Ho. all, Suurel Pääsukese uulitsal nr, 4, juba 1922.a. septembri- >1
O kuul Aktsiaseltsile „A. Reier & Ko.4t ära müüsin, missuguses aktsiaseltsis, mis.küll minu majas jj)
O asub ja minu nime kannab, mina aktsionäär ei ole ega ole minul nimetatud aktsiaseltsiga min- O
il gisugust ühendust.
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selle sõidab wälisministri abi Albat laupae
wal Tallinna, et alustada läbirääkimisi.
Seni olla Eesti */, wõrra rohkem kaupasi
Lätisse sisse wedanud kui omale Lätist wäl
ja wedanud. „Latwis" kirjutab, et Läti
tööstuse kõwenemisega kaswab Läti eksport
Eestisse. Elaw kaubawahetus Eesti ja
teiste Balti riikidega on muidugi meie hu
wides, kuid siiski ei pea meie üksikute töös
tusharude huwisid unustama, nagu näitu
Prl. Netth Prifi kaastegewusel. Naer pisarateni
seks tekstiil- ja paberitööstust, mis pole
weel küllalt arenenud, et wõistelda Eesti
Etendus tõigi juuretulnud näitlejate kaastegewusel. Platside hinnad harilikud.
tööstusega. Nii kaua kui need tõöstusha
Kell pool 4 p. l. Poole hinnaga, 25 kuni 175 margani
rud küllalt edenenud ei ole, ei wöi juttu ol
—- kõigile kattesaadav) etenduS. j
la Eesti kaupade tolliwabast sisseweost, kui
Täielik uus löökeeskawa.
gi see tingimine toast eelseiswate läbirääki
miste peale raskendawalt mõjuks. Kaitse
tolli poolehoidjad olla ka selle wastu, et
lubataks Eesti piirituse sissewedu Lätisse
Soome raudteelased Tallin
ilma tollita. Selle kohta tähendab „Rig.
nas külaskäigul.
Rundschau", et kuna tekstiilkaubad, paber
Eesti- Läti kaubalepingu
Tänase numbriga saadetakse kõigile
ja
piiritus
Eestis
peawäljaweoained
on,
sõlmimise Puhul.
Eila hommikul jõudsid Soome raudtee pooleaasta tellijatele
siis jääb nende wäljajätmisel tolliwabade
ETA. «Rigasche Rundschau" 16. aug. kaupade nimekirjast kõik wanawiisi ja eel lased Tallinna külaskäigule. Peale hommi
kirjutab Eesti-Läti majanduski! finmstest seiswate läbirääkimiste peasiht jääb kätte kueinet Balti jaamas käidi linna waatle
iie m
mas. Soome külalised olid enamasti kõik
ning tähendab, et ühenduses eelarwe kuuba saamatuks.
lepingu sõlmimisega Eestiga nen paewn
lilledega ehitud. Lõuna korraldati ..Akwa
Uus Soome kaitseminister.
peetakse tollidepartemangus majandusuhl
riumis" ning peale banketti õhtul sealsa kätte.
Helsingi, 16. cüugustil. (ETA.)
süste koosolek, et selgusele jõuda, missuguste
mas. sõitsid külalised edasi Tartusse, kust
TalltuS.
Riigipresident
nimetas täna kaitiami Riiga sõidetakse.
kaupade tolliwaba sissewedu Eestist Lati
maale soowitaw oleks. Wäljatõötatud eel nistriks senise rannakaitseüleina sa suur.tawas tuleb weel mõni artikel muuta, peale tükrinspebtori kmdvalmaior iidsMse.
Eesti-Läti ttõupidamised
algawad homme.
Täna hommikul jõuab kindlate andmete
järgi Riiast Tallinna Läti wälisministri
abi hra Alba t s, kellega siin kohapeal
mitmed küsimused, peaasjalikult aga ma.
janduslise kokkuleppe, s. o. kaubalepingu
sõlmimise küsimus, arutusele tulewad.
Alguses pidi nimetatud konwerents ole
ma Eesti-Läti wälisministrite eelkonwerent
siks, ning seal pidid paljud küsimused aru
tusele tulema- Hiljem lükati aga nimeta
tud eelkonwerenis edasi, sest et Eesti-Läti
wälisministrite konwerents, kus Eesti-Läti
wahelised suhted kaalumisele pidid tulema,
Genfis ärapeetawa rahwaöteliidü konwe
rentsi tõttu edasi on lükatud^
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Fordi autode ia traktorite
walmistamine.

SooliiMajale kongress rlsliusn wasln.
Kuuendat üleriiklist kooliõpetajate kong
ressi oodati suure põueivusega, tuua seal
päewakorral oli «usuõpetus pedagoogilisest
seisukohast". Siin pidi selguma, tuidaS
reageerib kooliõpetajaskoud rahwa otsuse
peale, mis usuõpetuse kooli sisse tõi. Kõue
lema olid kutsutud usuõpetajate poolehoid
jatest prof. P. Põld ja mustastest J.
Annu s s o u ning J. Käis. Wiimane
ei saanud haiguse pärast tulla, tema aset
täitis Tartu ülikooli dotsent sots P. Trei
berg. Waielused mõlemate poolte wahel
kujuuesid õige põnewateks. Mingisugusele
kokkuleppele ei wõidud jõuda, sest et kumbki
pool asus risti wastupidiste waadete alusel.
Juba alguses paistis silma, et J. Annusso
ni ja P. Treibergi poolt esitatud ateistlise
(usutoastast) ilmawaate voolehoidjad mää
rätil suures enamuses olid. Suurte kiidu
awalduste osaks said isegi mõne usutoastast
fanaatikeri (Jüri Kaiki, Kalmuse j. t.) lõ
ned, mida nende harimatust, nüriduse ja
waimuwaesuse pärast wõõrastaw oli hari
tud inimeste kongressil kuulda.
Tööerakondlane Jüri Annusson seletas,
et kooliõpetajaskoud muutunud olude tõttu,
mis rahwahääletuse tagajärjel tekkinud,
oma seisukohta on pidanud revideerimisele
wõtma, kuid et tema ja ta sõbrad usuõpetust
koolile ka nüüd niisama kahjulikuks peawad
/ui enne. «Revideerimise" tagajärg oli
see, et J. Annusson tarwilikuks oli pida
nud usuliste küsimustega tutwuneda ja selle
tagajärjel tema ülesastumine palju kultuu
rittsem ja mõõdukam oli kui Manast ja ta
kõne enam ei sisaldanud religiooni ja risti
usu halwakspivamift. Ta tunnistas õi
geks, et religioonil on suur tähendus kas

usuõpetuse kui õppeaine tartoiliknks tunnis
tab. Niisama lükati tagasi
uõudm i u e, et usuline kas wa t u s peab sündima ristiusu alu
se l. J. Aunussoni resolutsioonid, mis si
saldatoad i l m aw a a t e õpetuse tarwidu
sest, toõeti määratu suure cuamusega waS
tn.

„Ford Motor Courpany" müüs Ülus
riikides juunikuu jooksul 161.228 sõidu- ja
weoautot. See arto on 32.201 wõrra suurem
inöödaläinud aasta müügist sama kuu jook
sul.

Kuu jooksul väljasaadetud autode hulk
on ainult toähe iile 50 protsendi sellest sõi
du- ja weoautode koguarwust, mida oleks
wõidud müüa, kui tehase tööstus oleks wõi
maldauud kõiki tellimisi täita. Juuli algu
seks oli esitajatelt saadud iile 313.000 telli mi
se, kuid tööstus ei jõudnud, kõiki neid nõud
misi rahuldada, ehk töö küll tõusis kõige
kõrgema vroduktiivuusoni Fordi ajaloos.
Käesoleva cmsw efimesc kuue kuu jook
su-l on Ford sõidu- ja weoautosid müüdud
kokku 894.078, mis mineva aaHta esimese
poole müügist 65 protsendi ehk 354.975 auto
Mõrra suurem.
Suurenenud nõudmine sõiduautode pea
le tõotab edasi kesta.
Peale kasiva toa nõudmise sõiduautode
peole iseloomustab Fordi saaduste müüki
ka tung, millega tööstus ja kaubandus
Fordi autosid on neelanud. Jrnimfrni jook
sul ulatab Ford iveoautvde müük tavwita
jatele 17.774 peale s. a. tublisti 6000 wõr
ra rohkeni kui möödaläinud aasta sama kuil
jooksul. Käesölewa aasta esimesel poolel
ou müüdud 97.123 weoautot 90 protsendi
ivõrra rohkem kui 1922. aasta esimesel poo

Kooliõpetajate kongress on sellega risti
usu wastastle seisukohale asunud. Kuna
kongressi otsused lõigi organiseeritud kooli
õpetajate kohta on kohustatoad, siis on sel
lel otsusel meie kooli kohta kaugele ulataw
tähendus. Kooliõpetajate ja rahwa wahele
on tekkinud määratu kuristik. Selge on, et
rahwas usuõpetust kooli sisse seades rahwa
hääletusel just usuõpetust ristiusu alu
se l nõudis. Seisukohtade «rewideerimi
ne" ei ole kooliõpetajaskonda rahtoale lige
male toonud. Nsuwastane wool, mis
«Õpetajate liidus" eriti Tallinna kooliõpe
tajate keskel enamuses, on meie artoates
kooliõpetajaskonnale karuteene teinud. Usu
wästased on oma jõud mobiliseerinud, et
terwele kooliõpetajaskonnale usutoastast
pitsatit peale majutada.
Rahwas on oma otsuse usuõpetuse asjus
küllalt selgelt wälja ütelnud ja demokraat
likns riigis on rahwas kooli peremees.
Pahempoolsed kooliõpetajad ei taha seda
lihtsat tõeasja arwesse wõtta ja tahawad lel.
oma teed sammuda. Järjelikult tahawad
Põllumajanduse õitsvat järge näitab
nad niisugust seisukorda lima, kus usuõpe
tust isikud õpetaks, kes elukutseliste kooli kastoatv j.Fordson" traktorite müük. Ehk
õpetajate hulka ei kuulu. Pahempoolsete küll tööstus hoogsalt ..Fordspni" jõumasi
kooliõpetajate juhid ei anna nähtawasti mt on tarwitama hakamrd, siiski läheb 99
enesele aru tagajärgedest, mis nende usu protsenti kogu toodangust põllumeeste kat
toastasel toõitlnsehimul meie kooli kohta te. Mesolewa aasta esimese poole jooksul
toatnses.
on müüdud kokku 44.023 .Mrdson" trakto
Niihästi P. Põld kui J. Annusson pa on.
Seaduse järel on usuõpetus kooliõpeta ri 8000 wõrra rohkem kui möödaläinud
nid ette terwe rea resolutsioonisid. Hääleta
misel toõttis kongress ühe hääle enamusega jatele toaba õppeaine: õpetatoad usuõpetust aasta sama aja jooksul.
(31 poolt ja 30 wastu, hulk Erapooletuid) need kooliõpetajad, kes seda toabalt soowi
Üleriikline nõudnüne Fordi saaduste
P. Põllu resolutsioonidest selle osa wastu, wad. Usuwastased kooliõpetajad on taht järele, mis sel aasta/l oli suurem kui kunagi
mis tunnistab religiooni üheks inimese nud katset teha neile ette kirjutada, et nad enne, kaswab järjekindlalt. Sellepärast wõis.
hinge põhitartoiduseks ja nõuab tema kas seda ristiusu toastases toaimus teeks. Nii silmaspibades head majanduslist .seisukorda
toatamist koolis. Suure hääleenamusega suguse seisukorraga ei saa rahwas mitte lep eelolevatel kuudel oodata, uusi miviigi-rekoy,
lükati aga tagasi resolutsioonist see .osq, mis piva,
bcj. . . . ...... ..
„Ford Motor Company" autode toodan
gus on saawutatud uusi rekorde. Nii kirju
stab „Ford Uudised", et ühe nädala jooksul
WSljamaart.
'l7. juulini, saatsid moteerimistehased Amee
riikas 40.800 uut Ford weo- ja sõiduautot
mal on raske Saksamaa seisukorda pääÄa. turule. •
Nadek Saksa uuest
Kui tööliste liikumise laine waikib, siis on
walitsusest.
See uus rekord on 428 wõrra patem kui
toaga wõimalik, et Stresemann põrkab kok
«Krasnaja Gaseta" kirjutab 14. aug.: ku suurtööstuse wastupanekuga, kes ei taha endine, mis seati üles nädala jooksul kuni
K. Radek kirjutab Stresemanni walitsuse maksusid maksta ja kes püüab õhutada rah 19. augustini ja mis ulatas 49.375 autoni.
Ülemaltähendatud nädala jooksul toal
kohta Saksamaal: Tingimata on Strese wuslikke kirgesid tema wastu.
mann osatoam poliitik kui Cuno, kuid ka temistati 1.131 „Fordson" traktori. . Eta.
Inka warandused.
Sir John Reteliffe romaan.
Meie oleme toaewalt kümme minuti nendest ees, här
ra leitnant ütles ta, —ja .Hall Karu ei ole mitte mees,
keB end üllatusest ja ootamatusest kaita hirmul laseks hoi
da. Nüüd peame jalgadele tuld andma, ehk ma küll, kui
armas J,imal meiega imet ei tee, dollaritki endi peanahkade
eest ei annaks.

Meie usaldame teid täiesti, wastas ohtoitser,tundes
natuke häbi oma ettewaatamata, kuigi suuremeelse teo üle.
Meie jälgime teie korraldusi ja sureme kui mehed, kui
see nii peab olema. Ainult katsuge seda waest tütarlast
päästa.

Nee sõnad öeldi juba põgenemisel ja nad tegid NiS.
tikandja meele jälle heaks, kes nüüd oma kaaslasi ainu!»
kõige suuremale kiirusele manitses. Ta andis Diazile fci
su wiimasena rodus järgneda.
Nad põgenesid nii ruttu, et ei ohtoitser ega Diaz aega
ei saanud oma püsse uuesti laadida. Instinktiivselt oli
Ristikandja põgenemissihi ümber kuristiku sertoa teisele
poole külge toalinud. Ta soowitas kõigile harilikku indi
aanlaste rodu moodustada. Igaüks pidi wõimalikult oma
eelkäija jälgedesse astuma, et niitoiisi indiaanlasi toähemalt
esialgu oma artou kohta petta.
Kaljurahnd ja tihedad toäätkaswud tegid küll nende
põgenemise raskeks ja takistasid nende kiiret edasiliikumist,
kuid eks olnud tagaajajatel, kelle kisa mäeküljelt juba sel
gesti kuulda oli, samad takistused wõita.
Olles niitoiisi umbes kümme minutit edasi läinud, toõi
sid nad tagaajajate hüüetest kuulda, et need ka juba mäe
külje ülemisele serwale olid jõudnud. Seal peatus Risti
kandja äkki rodu eesotsas.
Nüüd on lõpp, lapsed, ütles ta kuldselt. teist sihti
walida on juba liig hilja. Edasi meie enam ei saa. Meile
jääb nüüd ainult toeel üle endi elusid nii kallilt müüa, fut
wähegi wõimalik.
Mis on siis juhtunud, Ristikandja? küsis ah
witser. Mispärast jätate äkki igasuguse lootuse?
Waadake ise.

Ta näitas enda ette maha.
Madalast põõsastikust seni lvarjatud, baigutas seal nei
le toaStll sügato knljuõheStik, mille põhjas wäike

kuid metsik mäeoja alla kuristikku toahutas. Löhestiku
kallas, mille peal nad seisid, oli küll kõrgem mastaspool
sest kaldast, kliid löhestik oli nii lai, et isegi kõige parem
hüppaja hooga sellest üle ei oleks toõinud hüpata.
Takistusest ümber minna oli ka toõimata, sest löhes
tik ulatas kangele mägedesse, ja järsust kaljuseinast alla
ronida, et teisel küljel jälle meeleheitlikku katset teha üles
ronimiseks, oleks tähendanud otse lõksu minna, kus neid
tagaajajad kõige mõnuga oleksid toõinud maha lasta. Ju
ba esimese Pilguga said kõik olukorra wäljapääsematusest
aru.

Ristikandja toahtis üniber, et leida kõige paremaid
redusid, mida nad endile eelseiswaks toõitluseks toõikfid wa
lida, kuid koht oli ka selleks toäga ebasünnis. Ainult üksi
kud madalad põõsad katsid siin maad: wähesed kused, mis
kuristiku äärel kaswasid, olid maha murtud marutuultest
toõi ajahambast. Ainult teisel pool lõhestikku seisid toeel
mõned tugewad tüwed, kuid need olid kättesaamatud.
Isegi silmusköiega ei oleks nendeni ulatatud toiskama, sest
silmus ei oleks märki leidnud. Hõre tammetoõsa, mis mäge
del harilikult kastoab, oli nende ainukeseks kaitseks.
Püssid, lapsed, laadige oma püssid, ütles Risti
kandja, ja igaüks toaliguendaleise redu, nii hea kui ta leiab.
Sina, tüdruk, kükita selle kitoi taha. Mõne minuti pärast
on nad siin.
Ohtoitser ja Diaz ei olnud põgenemisel tõesti aega
saanud oma püsse, mis nad metodisti kaitseks apashide
peale olid tühjaks lasknud, uuesti laadida, wõi olid nad
unustanud seda teha. Diaz hakkas nüüd kobe püssi laa
dima ja preislane tegi sedasama, kusjuures ta oma wana
kaaslase ligi astus.
Kas wõiksite neid kuradid toeel toiis minutit meil
naha pealt ära hoida? küsis ta.
Muidugi toõin, toõin neid ka kümme minuti ära
hoida. Eelmised hoiduwad kahtlemata ilma küllase kattcttz
miuli piissi laskenlatusse tulemast.
Sellest on küllalt! Wõtke ka minu püss. Siis saab
kolm pauku, kui ka Diaz teid aitab. Mina aga hüppan üž?
löhestiku ja kinnitan silmusköie seal selle kuuse külge.
Noormees, see oleks meeletu katse ja teie mur
raksite sealjuures ainult oma kaela ja jalad. Löhestik
on siitkohalt toähemalt kakskümmend jalga lai ja üllegi
inimese jalg ei suudaks siit teisele kaldale hüpata.'
Olen juba kaugemalegi büpanud, ütles oliivit-

Saksa mark ja Wene rubla.
Kui tahetakse Saksa marka wõrrelda
Vene rublaga, siis tuleb kõigepealt silmas
pidada, et nõukogude rubla suurus on toa
ga mitmesugune, seda mööda, mil aastal ta
on ivälja antud. Esimesed nõukogude rub
lad pandi käima 1918. aastal, nad astusid
tsaarirublade ja „kereuskite" asemele ning
toiimased kaotasid oma maksüvuse. Kolme
aasta jooksul langesid aga nõukogude rub
lad sedawõrd, et walitsuZ otsuseks tegi neli
nulli lihtsalt maha kustutada. Ta ütles:
1921. aasta rubla on niisama suur kui
10.000 endist rubla. Uus rubla hakkas kii
resti sedasama teed mööda fciinta ja käesole
iva aasta algul kustutati walitsuse korral
dusel iveel kaks nulli maha. 1923. aasta
rubla 1.900.000 ivana nõukogude rubla.
Dollari kurs on praegu Moskwas umbes
214. Tähendab, üks dollar maksab 214 mil
joni toana nöukogu-rubla.
Berliini börsel jõudis dollari kurs mine
iva nädala lõpupäevil 5 miljoni lähedale,
erawnsil nõuti dollarist kuni 7 miljoni.
Pärast seda hakkas mark kõrgemale tõusma,
ja 15. aug. noteeriti dollar 2.706.730. Nön
da oli 1 Saksa mark nädala eest 44 nõuko.
gude rubla, nüüd aga on ta ligi 80 rubla.
Venemaalt.
Wenemaa tiinawune lõikus«
# Mosklvast kirjutati juulikuu lõpul
«Manch. G. Comm.", et Venemaal tänatou
ivrlsa ja kartulile all 59,3 miljoni dessatiini
on, kuna läinud aastal 49,5 ja 1921. a. 54,7
miljoni dess., 1916. a. aga üle 80 miljoni
dess. oli Läbisti avivatakse tänatoime lõi
kus keskmisest parem tulewat. Põhja kuber
mangudes on wili osalt ikaldanud. Kesk- ja
lõuna Volga ääres ja Lõuna-Ukraina?, kuS
toarem nälg oli, on taliwiljad 35 prots. pa«
romad kui läinud aastal.
Venelased on hiljuti Inglismaalt ükS
miljon witjakobti ostnud ja oodati, et neli
miljoni toeel ostetakse.
Õpemaks Peterburis.
«Krasnaja Gaseta" kirjutab 14. aug.:
1. ja 2. astme (alg- ja kesk-) koolide õpe
maks kawatsetakse Peterburis järgmiselt
kindlaks määrata: Õpilased, kelle toanema-..
te palk on alla 15 kuldrubla kuus, on õpe
maksust toabastatud; sissetuleku juures kuni
40 kuldrubla maksetakse õpemaksu iga
kuu 2 prots. kuupalgast, kuni 60 rubla
3 prots., kuni 80 rubla 4 prots. 100
rubla 5 prots. palgast.

fer naeratades. Turnimisel on ka oma head küljed.
Kuid wahetame oma noad, teie oma on raskem. Siin
minu Püss!
Mina ei tea, mis teil mõttes on, wastas toa*
namees, kui aga teie ja tüdruku päästmiseks küllalt on,
et ma need punased kuradid, keda meie seal juba möir
gamas kuuleme, toeel mõne mniuti tagasi hoian, siis peab
see sundima. Siin on minu nuga. Ja nüüd, Diaz, siia
minu. juure!
—: Kui teie mind kuulete hüüdtoat, siis on asi korras,
ja siis tulge minu järgi, ütles ohtoitser ruttu ja tor
mas oma raske Pussiga ühe noore puu kallale, mida nä
hes ta oma päästwa mõtte peale oli tulnudkiSilmapilkselt raius noormees oma Pussiga noore
puu juurte kohalt maha ja laasis okstest.
Seal kostis aga juba Ristikandja püssi pauk. Ris»
tikandja. oli teel, mida mööda nad tulid, umbes kakssada
sammu indiaanlastele toasw jooksnud, ja ühe indiaanlase
surmakifa tõendas, et toanamehe pauk hästi märki oli ta*
banud.

Leitnant hüppas nüüd oma üheksa kuni kümne jala
pikkuse sitke ridtoa sinna kohta, kuhu ta neiu ja lõdisetoa
Slonghi oli maha jätnud. Vähestest sõnadest jätkus, et
tüdrukule selgeks teha, mida ta pidi tegema, et ohtoitserile
abiks olla.
Tüdruk tõstis nagu Palutoalt käed üles ja kattis nen»
dega oma silmad, et mitte näha elukardetatoat hüpet, mida
ohtoitser tahtis teha.
Noor ohtoitser teadis, et siin iga silmapilk kallis oli.
sest juba käis teine Pauk. Ta astus toeel kord löhestiku
sertoale, just sinna kohta, kits kallaS toõsast toaba oli ja
umbeS toits 'jalga allpool sertoa üks kitoi kaljuseinalt
toälja ulatas. Ta mõõtis kiire pilguga kaugust, hindas
toastaspoolse kalda kilju, astus siis mõne sammu tagasi,
toõttis jookstes hoogu ja hüppas, ridtoa otsa etteulatatoo
kitoi peale pannes, toõimsa hüppega õhkuKaugus oli siiski suurem, kui ta arwaS- Hoolimata
oma osatousest ja suurest hoost, mida ta toõttis, suutis ta
ainult poole jalaga wcHtaspoolsele kaldale hüpata. Ainult
selle fõVu, ef -ta kohe nagu loomusunnil ridtoa lahti las.
kis ja mõlema käega löhestiku küljes kastoawaie kiluskedc
okstÄ kinni haaras, toõis ta oma elu päästa.

Pühaväewal. 19. aua. Zj»2».
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Uus walitsus SaLsaumal.

Päewauudiseb.
Ameerika sõjalaew külalise
na Tallinnas.

wäga lühidalt, puudutades ainult Belgiat
eriti huwitawaid kohti Vrii: märgukirjas.
Eila õhtupoole umbes k. y26 ajal jõu Läbirääkimisi rahulepingus APgiale antud
õiguste üle pole Belgia walit
üis Pöhja-Ameerika Ühisriikide soonms prioriteedi
sus vlepca nõus alustama.
laew «Pitsburg" Tallinna reidile, kus ta
aset wõttis põhja kantsi kohal reidil. Laew
Stambulijski kabineti liik
tuli siia Helsingist. Reidile jõudes terwi
mete protsessi pole olnud.
tas ..Pitsburg" 21 suurtüki pauguga, mille
peale meie sõjalaew „Lembit" wastas sa
Bcrliiü, 17. aug. (ETA.)
mase armuga ning lasi lisaks 15 pauku
Bulgaaria saatkond lükkab ümber sõnu
Ameerika admiraali lipu auks. Ka «Pits mi surmaotsustest Stambulijski kabineti
burg" terwitas Eesti lippu 15 pauguga, liikmete wastu. Asja imrimine kestab
sadamasse oli selleks ajaks rohkelt ka pub edasi. Kohut pole weel olnud.
likumi kogunud.
Ametlikult wastuwõtma olid ilmunud
Mussolini hertsog.
wälisministeeriumi esitaja hra Markus,
Berliin, 17. aug. (ETA.)
merejõudude staabi juhat. Salza, kohalik
Fascistide Rooma nwrssimise wastapäe
Ameerika konsul ja Ameerika saatkonna wal tõstwat Itaalia kuningas Mussolinit
sekretäär Riiast.
kuuldawasti hertsogi aujärjesse.
SoomuSlaew «Pitsburg" on wette las
tud 1903. aastal, ta meeskond ulatab 900
Nõukogude wastane mäss
peale, laewa . komandöör Antrews. Eila
Buhaaras.
õhtul wõis juba linnas Ameerika sõjakae
Berliin, 18. aug. (ETA.)
wa madruseid ja ohwitserisid jalutamas ja
linnaga tutwunemas näha.
Konstantinoopoli sõnumi järele puhkes
Buhaaras ja Fergaanas lahti nõukogude
wastane mäss, mida stthib endine Enwer
Wabariigi wälitsuse poolt
bey ohwitser Selim Pasha, õhutades moha
kinnitatud otsused uute os
medliKa elanikka pühale sõjale nõukogude
kuskoolide aivamise kohta.
Wenemaa wastu.
Ühenduses kutse- ja oskuskoolide wõrgu
korraldamisega kinnitas wabariigi walitsus
„Vorwärts" nõuab riigipam
15. skp. muu seas järgmised haridusminis
ga direktorite Havensteini
teeriumi ettepanekud:
ja Glasenappi lahkumist.
Lubada haridusministeeriumi 1924. a
eelarwesse wõtta: 300.000 m. toetuseks
Berliin, 17. aug. (ETA.)
Järwa maakonnavalitsuse kolme oskus
„Vorwärtsi" arwates on dollari kursi
klassi sisseseade ostmiseks täienduskoolide uus ülcsupitamine 4 miljoni Saksa marga
juures ja Tartu naisühingu naiskäsitöo ni, mis neljapäewal Berliini börsel sündis,
kooli õpetajate palkadeks ja sisseseade täien Saksa riigipanga direktori Havenstcini käte
damiseks tarwiline summa, samuti ka Wõru töö. ühenduses settega kirjutab leht: „Kui
Havenftein ja Glasenapp ei anna kolme
naiskäsitöökooli õpetajate palkadeksLubada haridusministeeriumi 1924. a. päewa jooksul endi lahkumispalwet ära,
eelarwesse wõtta kutsekooli õperaamatute nõuab sotsiaaldemokraatlik riigipäewa rühm
soetamiseks 200.000 m.. Tartu naisseltsi riigipäewa kokkukutsumist ainumaks ots
majapidamise kooli õpetajate palkadeks tee* tarbeks riigipanga autonoomia seadus?
wilme' summa ja haridusministeeriumi ärakaotamiseks. Sotsiaaldemokraadid ei
poolt korraldatud lühikcseajaliste oskuskur soowi Saksa saatuse juhtimist nädalaks
ajakski jätta kätesse, mis kõikide erakonda,
süste kuludeks 1923. aasta eelarwes ette dc arwates ei ole küllalt osawad selle saa
nähtud summad. Ettepaneku kohta Eesti tuse juhtimiseks nii raskel tunnil.
nais-organisatsioonide liidule määrata nel
ja alalise instruktori palkamiseks naiskäsi
Paberiraha uputus.
töö alal: kudumise instruktorile 240.000 m.,
Berliin, 18. aug. (ETA.)
1 naiskäsitöö instruktorile 120000 m., 1
Praegu trükitakse igapäew 20 ' biljoni
majapidamise instruktorile 120.000 nt-;
majapidamise kursuste sisseseadete muretse marga eest uusi Saksa pangatähti. Tulowast
miseks 30.000 rn., otsustas walitsus jääda nädalast peale hakkab riigipank 46 biljon',
käeSolewa aasta celarwe Piiridesse. - marka päewas liiktvele laskma.
Õhtukursuste korraldamiseks eratööko
Angoora jääb Türgi
dade õpilastele ja töölistele 200.000 mrk.
pealinnaks.
Eratöökodade õpilastele õhtukooli korralda
miseks Tallinna puutööstuse kooli juures
Berliin, 17. aug. (ETA.)
tarwiline summa, kuna ettepanek määrata
Angopra rahteuskogu abiesimees Fuad
haridusministeeriumi poolt korraldada ka pasha seletas ajakirjanikkudele, et Walitsus
watsetud nelja mootoristide kursuste kulu on lõpulikult otsustanud Angoorat psalin
deks 300.000 m- anti materjaaliks raha naks jätta. Walitsus tewatseb luua pare
ministeeriumi eelarwe komisjonile.
ma raudteeühenduse Angoora ja Türgi sa
damvie wahel.
Käesolewa aasta esimese
Kaewandustoöliste streik
poole bi
lans passtiwne.
Tsheho-Slowakkias.
Sissewedu wäljaweoft 1.552.126.694 mar
Berliin, 17. a-ug. (ETA.)
ga wõrra sunrem.
Praaga sõnumi järele otsustas Tshehi
Käesolewa aasta esimese poole kauban üleriikline kaewantelstööliste konwevonts
dusline bilans on riigi statistika keskbüroo katkestada 20. augustil tööd kõigis Tshehoandmete järgi passiiwne. Nimelt on 1923. Slvwakkia söekvewandustes.
a- esimese kuue kuu jooksul Eestisse sisse
Washingtoni «erilepingu
weetud mitmesuguseid kaupasid 4 mil
täitmine.
jardi 240.235 362 marga wäartuses, kuna
sama aja jooksul Eestist kaupasid wälja on Ameerika 28 sõjalaewa häwitamiseks käsn
weetud 2.688.109.668 marga wäärtuses.
annud.
Seega oleks meie käesolewa aaSta esi
London, 17. aug. (ETA.)
mese poole kaubabilans passtiwne, s. o.
Washingtonist teatatakse: Washingtoni
sissewedu on 1-562-126.694 marga worra m erilepingu allakirjutajate riikide esitajad
KjahÄasid merewäe wähenduse lepingu vati
wäljaweoft suurem.
sikatstovne. Kohe pärast seda andis tthis
riikide - deridepartemang - käsu 28 laelva
Prantsuse wästus Brüsseli
lõhkumiseks, mille kogumahutus on 750.000
saadetud.
toggi.
Berliin, 18. aug. (ETA.)'
Kommunistide streigiõhuta
Prantsuse wastus Inglise märgukirja
peale saadeti eila Brüsseli. KmildchSaStt
mine nurja läinud.
wastab Belgia walitsus täiesti iseserswalt.
Berliin, 17. a>ug. (ETA.)
Belgia wastus olla neljapäewasel nSupida
Kommunistide kawatsus kasutada rohumijel Theunis'i ja Ja'spar'i w-ahel pöajovn?tes juba kindlaks määratud ja esitatakse Htf meeleolu Rlchris erakonnapoliitiliste
esmaspäewal ministrite nõukogule kinnita sihtide edendamiseks läks nurja varast seda
miseks. Enne märgukirja Londonisse saat kui suurem osa kaewandustöölisi. asus juba'
wist tutwustatakse Prantsuse walitfust te eila hommikul tööle. Täna töötawad kae-ma sisuga. Arwatewasti wastab Belgig Wandused täie hooga. Rahustamiseks mõ-

Stresemanni kabineti koosseis.
Stresemanni kabineti astus ametisse litsiooni loomise kordaminekut tuleb suurel
14. augustil. Tema on Saksa wabariigi mõõdul nüüd tema arwele kirjutada.
saadik esimene walitsus,
Toitlusminister Dr. Luther seisis
millest sots.-demokraadid ja rahwaerakond Cuno kabinetis samal kohal. Senisele sise
üheskoos osa wõtawad, ühes tsentrumi ja ministrile Dr. Oe s e r'ile on nüüd anhid
demokraatide erakonnaga. Nõnda siis teedeministri koht.
«suure koalitsiooni" walitsus, mille loomi
Riigikaitse ministri Gessleri wastu
ne senini alati nurja läks, terawate wast seisid nüüd uue kabineti moodustamisel kau
olude pärast sotsialistide ja rahwaerakonna uis terawalt sotsialistid ja nõudsid tungi
wahel.
walt tema lahkumist. Gesslerile pandi
Riigikantsler Dr. Gustaw Stre s e - süüks, et tema ei ole suutnud lõppu teha
mann wõtab esialgu enese kätte ka wälis sõjawäe ühenduses seismisele monarhistliste
ministeeriumi juhatamise. Siiamaani ei ole sala - organisatsioonidega. Läbirääkimised
ta üheski walitsuses weel olnud. Strese läksid terawaks ja ähwardasid kabineti moo
mann on Saksa rahwaerakonna asutaja ja dustamist nurja ajada. Seal astus Saksa
juht. Tema oli see, kes kõditawa monarhia maa president ise wahele ja seletas, ennem
küsimuse oma erakonnas tagaplaanile tõr paneb tema oma ameti maha, kui et ta
jus ittn<j riigi ja põhiseaduse kaitsmise ette Gessleri lahkuda laseb, sest wiimane kannab
poole mhutas. Ta püüdis juba ammu sõjawäe täielikku usaldust. See mõjus.
alust otsida selleks, et tööstus ja töölised Sotsialistid loobusid oma nõudmisest, ja
saaksid käsikäes tööd teha wabameeliste ko demokraat Dr. Gessler, kes juba märtsi
danliste erakondadega, kes nende wahel Jei kuust 1920. saadik siiamaani ühtejärge kait
feministe? olnud, ja selleks ka nüüd edasi
sawad.
jääb.
Riigikantsleri asetäitjaks ja ühtlasi üles
Siseministriks taheti kantsleri poolt
ehituse ministriks on saanud sots.-demokraat kutsuda riigipäewa liige Dr. Fuchs, Rheini
Robert Schmi d t, kes on 1919. aastast maa ülempresident. Kuid sots.-demokraa
saadik olnud kõigis neis kabinettides, mil did nõudsid seda kohta tungiwalt.enesele, ja
lest sots.-demokraadid osa wõtsid. .
siin tuli Stresemannil omakorda järele an
Tööminister Dr. Brau n s, tsentrumi da. Uueks siseministriks sui riigipäewa lii
mees, seisis samal kohal Fehrenbachi ja ge Sollmann, sots.-demokraat. Wali
Wirthi kabinetis. Cuno kabinetis oli ta tud riigipäewale Rheinimaalt on tema
kaubandusminister.
prantslaste wastu okkupeeritud maades te
Rahaminister - Dr. Hilfer d i n g , rawalt üles astunud ja selle läbi laialdase
sots.-demokraat on täitsa uus mees, isegi lugupidamise wõitnud.
parlamendist senini wäljaspool seisnud.
Juure asutatakse okkupeeritud maade
Elukutse poolest arst, hakkas ta majandus ministeerium, ministriks saab Dr. Fuchs.
teadust uurima ja wõitis enesele tähtsate Majandusministriks on wälja waadatud v.
teaduslikkude töödega laialdase kuulsuse kui Rau m e r rahwaerakonnast, kes kord
põhjalik teoreetik. Tema oli iseseisew sot rahaminister oli. Postiministri koht on
sialist ja oma erakonna häälekandja «Frei alles waba. Mõeldud on Preisi peaminist
heit'i" peatoimetaja, kaldus aga iseseiswate rit Brauni, sotsialist, walitsusesse kutsuda,
keskel alati paremale tiiwale. Suure koa- ilma kindla ametita.

jus suuresti kaasa toitlusseisukorra parane sust ja seletab: «Britt poliitika, kui seda
mine.
teostada, toob suurt ainelist kasu ka Prant
Berliin, 17. aug. (ETA.)
susmaale endale, kuna Poincarä poliitika
Saksa walitsus määras 200.000 guldenit toob ainult suurenetvaid kulusid läpmatu
toiduainete muretsemiseks Ruhri piirkon pika aja jooksul ning tekitab wõitluse, mis
nake.
ainult liig kindlasti lõpeb Euroopa kokku
langemisega."

Uputus Birmas.
Berliin 17. aug. (ETA.)
Rcmgooni sõnum') Wele kujunes mee
uputus Jriwadi ülemwoolul suureks kotast
voosiks. Rängovni jõudis 25.000 põgene
jat. Riisiistrmdused Lõuna. Birmas ou
HÄvitatud.

Jiglise ajakirjandus kaitseb
ühemeelselt lvalitsuse polii
tikat.
London, 18. aug- (ETA-)
Mõjuwad laupäewal ilnmwad Inglise
nädalalehed käsitawad täna esimest korda
Briti märgukirja ja toetawad ühemeelselt
selle sisu.

Vanameelne „Svectator" tähendab, et
märgukiri tõi kogu waielusküsimuse päewa
walgele. Ta toetab täielik, walit. energilist
samme. Pidades silmas aia wõitnwe täht-

Iseseisev sotsialistlik „The New States
man" arwab, et aastasadade jooksul oli
Briti poliitika jõulikkuse põhjuseks asjaolu,
et ta polnud kunagi rajatud sõnadele, waid
alati tõeoludele. Briti märgukirjas owal
datud seisukoht ei olenenud Baldivini wõi
Curzoni heaksarwamisest, waid oli parata
matelt Briti seisukoht.
Käsitades praegust seisukorda, tähendab
wanameelne «Mornmg Post", mis peale
lord Rvthermereä lehtede oli ainus, mis
teatud määrani toetas Prantsuse poliitikat,
et ..teatud seisukohalt Wõib Briti märgu
kirjas naha otsekohest Poincarele ettepan
dud küsimust, kas ta soowib liidu edasikest
mist Wõi mitte. Kui Poincarõ wastab jaa
tawält ja toob lõpulirra tõendusi omast teo
wist jääda Jnglismaagxr lähedasis poliiti
iiseSse ühendusse, saame meie kõik tundma
suurt kergendust, hädaohtlikku kriin rnõiks
siis lahendada ja temast wõib olla ka lõpu
likult üle saada."
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ffssü sots Veue kommunjskil! 5.000 kuldrubla palunud.

K«>sHKjSustiktt meistriwõist
Duumarublad sotsil äri ajades jalad alt ära löönud. Loodab, ct Wcue „scltsimceö" nüüd
aidata woiks.
lused.
Uned meistrid. Kaks rekordi.
* Tallinnas ilmumas enamlaste lebes on
- selles mingit mõtet märkawad. Ara
ütlemine wõib waikselt. wiitakalt ja
Mcistriwõistluste teine Päew toiinis pa tuntud enamlaste ninamees Hans Pö ö
lühidalt sündida.
rematel tingimustel. Wäli küllalt tahene. -Bclm ö 11 n Petrogradist järgmist kirja
awaldanud.
mille
talle
siit
üks
sots
olewat
nud, ilm hea, mis wõistlusi tuntawalt soo
Olen äriasjus, nagti kirjeldasin, mõ
dustas- Kahjuks lonkas teisel ivõiststlspne saatnud. See kiri kõlab järgmiselt:
ne õnnetuse tõttu kriitilisse seisiikorda
. . . 29.5.23.
wal korraldus; üksikud wõiftlusnumbrid
sattmtud ja pean mõne Päewa pärast
„Wa-ua uoorepõlwe sõber Hans!
kippusid aeglaseks minema; mitmel puhul
juba
kõige pahemat ootama. Eestis
Ei' sõnagi muust kui otse ärist. Si
ma tarwilist toetust ej leia. Wäike
wõisteldi pikemat aega ainult ühel alal.
na olewat, nagu meie lehtedest näha,
abi ei aita. Tantsis oleks 1000 dolla
Kordus ka mitmekordne wiga wõistlus'
nii ehk teisiti äriilmaga kok-kupuuutu
nt. Mis Sa ütled misngtstel kor
määruste järgi kõlbmatute riistade tarwi
misel, wist ligemal kui tulmnded harili
ral? . .
tamine nagll kuulitõilkes, kus kuuli kaal
knd surelikud. Ka mina sattusin pere
200 grammi wähem oli ja Tammeri taga
konna tarwiduste tõuke! ja juhuste keeSelle kirja puhul jutustab Pöögelmann
järg 14 mtr- 47,5 sm. rekordiks tunnista
Nls ärisse.
kuidas nad abipalujaga suured fõbmd nxi
mata Pidi jääma. Tagajärg aga on prae
Olen praegu wõlsidesse waiuuud nasti olnud, koos Siberis wälja-saadetud
gustc andmete järgi tänawn teine maail
Wake kaupmees . . .
olnud ja pärast Ameerikast mõlemad enam
mas.
Duumarublad ja äkiline tulekahju lastena tagasi pööranud, ta sõber oga siin
Teise päewa tähelepanemise wääriliscm
Piirisaarel lõiwad mul jalad alt. Vä sotside voole üle läinud. Muidugi ei jäta
ga raske on jälle üles tõusta. Hoidun selle tõttu Pöögelmann luidasse sattunud
tagajärg oli Eweri teiwashüppe rekordi
nüüd eemale igast spekulatsioonist. Kas sõpra nüüd ilma sõimuta. Pikalt laialt
Parandamine, mis tal wahehüpetes õnnes
nõu wöi jõuga mõni hea mees appi kirjutab ta sel puhul ..närusest pudukaup
tas 3,5 meetrini tõsta; senine Klumbergi
lööks,
aga minule oleks see nagu pääs mehe pankrotist". Selle juures teatab ta
käes olew rekord Püsis mitmekordsete kat
mine
kaiorgast.
3 5 tuhat kuldrubla kõrgilt: „Ainult seesugune sotsilik sahker
sete peale waatamata ikka weel 3 m. 45,7
oleks
waja
.
.
.
dantishing wõib hallitada ettekujutilst, et
juures.
Armas kooliaia sõber!
ma ivalja luiskaksin 1000 dollarit". Nii
Ootamatust tõi 1500 meetri jooks, kus
. . . Mul on ikka weel niisugune siis ei taba sõber sõpra nüüd enam aidata.
Willemson oma hariliku taktika weda
ritmal komme wõi usk. et inimesed, kes Enautlaste leht teatab ühtlasi, et Pöögel
mise kõrwale jättis ja finishiga kord
isiklikult ligemais suhteis seisnud, hä manni kaaskirjast olewat nälxa. et abipalnjiz
ise wõita tahtis. Peaaegu õnnestas see tal,
dakorral ehk lvõimalust mööda üksteist keegi mtnt et olla, kui sots L., kes Jõgewal
jäi aga siiski teiseks, kaotades sentimeetri
jõu eh? nõuga aidata tahawad, Fui nad praegu pndukauplust pidawat.
ga Gernile- Lüüa sai ka mitmekordne 100»
meetri meister Perewersin, kes oma koha
KeSkulile andis. Abramsi kõrgushüppe re
Kliõp. Elmar Roger
kord jäi Klumbergi pealewngimiste järele 69.495.636 m. wäärtnses ja komisjoni kau
siiski löömata paigale. 10 000 meetri jook pu müüdi kokku 36.988.114 m. ,väärtuses.
on nimetatud aj. abijõuks agrikultuurkee
M ii ii giosakouua tegewus on möö
su? puudus Lössutan, wõistlesid omawahel
mia kabinetti. —t—
Paal, Siitkel ja Tiisfeldt. Nmtter jooksu dunud poolaasta kestel iseäranis elaw ol
et lõpetanud. Utte rekordi andis Weiss und. Nii on käesolewoll aastal tellimisi
lllikovli raamatukogu
wastu wõctud 27.8 W tüffi 550,6 miljoni
400 mtr. tõkkejooksus.
marga ,väärtuses, kuna 1922. a. esimesel raamatukoguhoidja k. t. on ,valitud Eduard
Tagajärjed:
Wigel. —t—
poolel tellimiste arw 21945 peale ulatas
100 mtr. jooks: 1) Kcsklill '(..Sport" Mk. 448.4 miljoni wäärtnses. Käesoleival
Tall) 11,7 sek.; 2) Perewersitt („Kalew" aastal on 6 kuuga kanbaarlveid wälja läi
Tall ) rinna osa järel; 3) Küitiiu («Sport" nud 14.268 tükki, läinud aastal sama ajaga
SÄ. Laulupidu'
Tatt.).
11.589 tükki.
paberossid.
30 tk. -25 mk. 0-ü. ,TUBAK"
Kuulitõuge: 1) Tantmer 14 mic./47,5
Transportosakond on möödunud
sm. 2) Klumberg 13 mtr. 14 sm. 3) Neu poolaasta jooksul talitanud kauita.vedu
mann (Tall. „Kalew") 12 mtr. 50 sm.
1.416.242 puuda raskuses ja üheteistkümnes
sKõrguShiiPc: 1) Klumberg 1,76 mrt., mitnwsuguses kinnitusselisis kokku 1277 kin
ouuõluseg la lurilSöd
2) Frese (..Sport" Tall.) 1,70 mtr., 3) Mi nitust teinud Mk. 2. 966.000 ,väärtuses.
hailow 1,65 mtr. (Tall. „Kalew".)
Vargused Tallinnal.
400 mtr. tõkkejooks: 1) Weiss (Tall.
17. skp. Marastatt Hans Indusel korteris
...Kalew") 61,9 sek., 2) Luttim 62,3 sek., 3) gOOOOOO<DOÕO©O©OCXDGOOOO©O0OO(D©g
oleMast kapist 100 rubla Wene kuldraha sa
Saulman („Sport" Tall.) 62,6 sek.
50.000 marka Eesti raha. Köie uuk. nr. 1-a
1 Kaik
Otmhcide: 1) Klumberg 56,44 mtr., 2)
clutsewal Sophie Põldil pefuköögist mitmesu
Uibopun („Sport", Tall.) 50,09 mtr., 3)
gust pesit 3500 marga loäärtnses. Köie uul.
Reblib (Tall. „Kalew") 47,77 mtr.
nr. 1-a elutscloal Marie Woikal mitmesngust
10.000 mtr jooks: 1) Paal (..Sport" § raamatusõbrad ja kõik, kes raamatu 8 kraami ia õmblusmasin 10.000 marga Määr
wastu huwi tünnewad, nõudke meilt O tuses. August Nõelal Maakri uul. nurgal
Tall.) 35 min. 14.8 sek., 2) Sinkel (..Sport"
Tall.) 35 min. 36,6 sek., 3) Tiirfeldt (Tall. § male kirjastusel ilmunud kõige täielikum 8 wankri peast present. Magdalene Ulstil pöö
ningust mitmesugust pesu 6000 marga määr
„Kalew") 36 min. 01,8 sek.
tnses. Terase nul. nr. 3-a elutsema Jsrael
1
MMIMMRi"
I
1500 mtr.:. 1) Gern (..Sport" Tall.) 4
Rnbinsteini korterist sissemurdmise teel suure
min. 19,8 sek., 2) Willemson rinnaiogu jä
mal armul mitmesugust kraami, kuid mis ni
Z hulga artiklitega ja piltidega tekstis, ning O mest ära on Marastud, esialgu kindlaks tege
rel, 3) Raba („Sport" Tall.).
oktoobrist 1922. a< künni 1. juulini 8
Liisa Leststl rahamapp ühe>s raha sa
Täna ärapeetalvatesse lõPnjooksndeSse §O 1.
1923. a. ilmunute ajalehtede ja raama- 8 maia, jadokmnentidega.
—ll—
pääsesid 60 mtr. naiste jooksus: Prais, Ein § tute nimestik. Tellimise juures saata 2
0 10 marka postmarkides saatekuludeks. 8
Tagaotsitaw kurjategija Aasgns tabatud.
stein, Peen, Jaksi, Rebane ja Jakobson.
400 meetri meeste jooksus: Keskiill 55,0
Neil päemil tabati Walgas politseiMöinutde
§ na. „LOODUS" Tartus, 1
poolt keegi imtdmata isik. kes end Aleksander
sek., Willemson 55,2 sek., Kütti,n 55,4 sek.,
Hansu p. KafTtks minetanud sa alaliselt Riia?
0 Wana uulits nr. 1. 8
Hunk 55,7 sek., Saulman 55,6 sek. ja Jaan
ela Mai. Valga kriminaalpolitseis näidati Kastile
waldt 56,3 sek.
ruutud luriaicgija ja ärapõgenenud Mangi
OOOOOGOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOGOOO
Meistriks saamise lootus on jällegi Jaan
Aleksander Joosepi p. Lesti päeMapilt ette, mis
tvaldil, Wõistlused algawad kell 4.
tema iluta, et nime oleks maadanud, omaks
Teiwashnpe: 1) Ewer (Tall- „Kalew")
trurnisias seletades, et olla ükskord eksikombel
kui kahtlusalune registreeritud. Lest on taga
3,50 mtr., 2) Neumau (Akad. spordi klubi)
Mool.
orsitaM mitmete suuremate kuritegude eest ning
3,40 mtr., 3) Martin (Tartu „Kalew") 3,30
paigutati wangimaija. —II—
mtr.
Admmistratiiw-õiguse professor Dr. S.
KakS warast tabatud.
" paremad.
20 tk. -40 mk. 0 V. ,/tUBRtt"
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kõige

WslegewusTarwitajate keskühisuse
tegewusest.
llletvaade esimese poolaasta knnbnndnslisest
tegewnsest 1923. a.

Keskühisuse üksikute osakondade läbi
müügid kujunesid käesolowa aasta tegewus
rikkal esimesel poolel järgmiselt:
Põllumajandusosakonnas 216.460.70 G
marga wäärtnses, toiduainete osakonnas
116.803.2C1 marga nsiiärtuses. riide, ia pu
dukauba osakonnas 62.232.711 m. wäärtn
ses, nal)a- ja tnbakakanba osakonnas 52
milj. 989.226 m. wääriuses, keemia osakonnas

29.569.248 m. wäärtnses, majaudustarbeie
osakonnas 7. 428.663 m. wäärtnses, Kalas
tnstarbete osakonnas 3.518.161 m. lväärtn
ses raamatukauba osakonnas 3.226.317 m.
wäärtnses, wälisladndes ja osakondades

Nõudke ainult tuntud
Prov. H« Jürgens'i
Bor-Tymol seepi
Londonis suure kuldaurahaga kroonitud.

Kaubamärk lapt".
------ Kcik sarnadused iiikake tagasi. a=
Kõrgemas headuses tualettseep: wistri

lute, tedretahtede. päewa põletuse ja

üleliigse higistamise roastu, teeb naha
siledaks ja walgeks.
Miliik apteekides, rohu- ja teistes pare>
mates kauplustes.

Zeaaler ja muvfika.
„Eetonia" teaatri hooaja awamine
on määralu-d teisipäewn 21 skp. peale, mil
ettekandele tuleb A. Kipbergi im 3 neljawoa
tusstine komöödia ..Neetud talu". Peaosa
des esiuewad prl. Hellas ja Prouad Niilus
ja Aja Martitston ning härrad Kr. Hansen.
Lauter ja Kurnini.
Kesknädalal. „Aida" Verdt ooper.
Neljapäawal, teist korda ..Neetud talu",
Meie ieantrikultuuri süwendamisest.
Wiimastel aastatel vn wanemate kul
turimaade eeskujul ka' meie pealinna
.'aatrid püüdnud omale soetada sa kaswa
ada kindlat harrastajate rühma oma pnb
iikunn keskel abonement-kaartide wäljalajk-.
mise teel, mis lindlustawad teatuid eesõigusi
pääsetähtedc saamisel, eriti enamasti wäl
jamüüdud esietendustele, inillele pääs hari
likul teel raske, wähemasti ühenduses tuntu
pika sabasseismisega.

Neist abonemeutidest huwitatute tähele
pann juhime täna uuendusele, mille „Es
tooma" teaatri juhatus on tarwilikuks ar
wanud käesolewast hooajast algades maks
ma pauna. Tuleb konstateerida, et meil
näib, kui mitte lõpuliselt kujunenud, siis
kindlasti kujunewat eriline sõna
draama publikum ja eriline
muusikadraama publikum. Sel
lele wastu tulles ongi „Estoonia" teaater
tmneteisest lahutanud abonemendid
sõnadraama ja muusik a d r a a m a j a o k s.
Esimesena abonement-etcudusena sõna
draama rühmas tuleb käesolewal
'ttekaudele A. Kihbergi ncljawaatusline ko
möödia „Neetud talu", mis ühtlasi on hoo
aja awamisetendnseks tcisip., 21. skp.
raewmmgu keakeo.
Sisse tulnud 18. augustil:
Soome aurik „Tolli" Helsingist tühjalt
elusloomi peale wõtma. Saksa aurik "£>6;
laud" Stokholmist tühjalt, wõtab VeneValts tehasest wana rauda peale- Soome
aurik ..Ebba Munck" Helsingist reisijate,
posti ja segakaubaga. Soome aurik „Tor
ueo" Helsingist Soome raudteelastega. sõi
tis kohe tagasi. Saksa aur. ..Andreas
RaSserburgist heeringakoormaga.
Soome aurik ..Ariadne" Helsingist reisija,
tega,wõtab reisijaid juure ja läheb Stetii
ui- Eesti aurik ..Eestimaa" Pärnust üle
Kuressaare ja Hiiumaa reisijatega ja sega
kaubaga.

Wälsa läinud samal aial:
Eesti aur. ..Aaltonia" Aalborgi Wene
trausiitmsiljaga- Eesti aurik ..Thorsten'
Stettini reisijate ja segakaubaga. Inglile
v. Csekey
liitel mil. nr. 28 asitluit maja pööningust aurik ..Baltabor" Londoni reisijate ja sega'
hakkab sügisel loenguid pidama järgmistes Maraslati sissemnrdmise teel miimcsngust iran kaubaga. Soome aurik ..Pjola" Helsingi
ainetes: 1) Allgemeiues und estuisches mi uinbcs 23.00') marga Määriuses ära. Kasti reisijate, posti ja segakaubaga. Soome
Vcrlvaltnngsrecht 4 t., 2) Perwaltuugsge !ns toimepandud Marguses langes Trofci Agn
richtsbarkeit 1 t. ja Uugarische Versassnngs nirshe peale, kes tabatud ja end Marguse-? siiüd mootorlaew ..Roland" Lavivieki tühjalt.
laseks tunnistas ning kelle juurest warastud Soome aurik ..Pellerwo" Helsingi elusloo
geschichtc 1 t. Aeg ja koht antakse edaspidi kraam
üles leiti ja oinanikllle tagasi anti. kuna madcga- Inglile aurik „G!en Janar" Hel'
teada. —t—
aga waras wangimaija paigutati.
singi tiidsalt. Eesti aurik ..Grencn" viin
linte üliõpilaste arm
Arehna nnl. nr. 8 asumast pesumajast ma
maale ja Kuressaare reisijate ja iegakauba
kaswab iga päewaga. Kuni käesoleloa ajani ranast ajajooksul mitincsngust pesu 20.000 m.
ga. Eesti aurik „Kuugla" reisijate ja sega.
määrtnscs
ära.
Tehti
kindlaks,
ct
Marguse
on
on ligi 500 sisseastumise sooiviawaldust ära toime paiinnd sama pesumaja pesu wäljamcdaja kaudaga Loksaleantud; on aruwht, et uute üliõpilaste arw R., kelle süü Marguses kindlaks tehtud ning
ka tänawn tuhandeni tõuseb, nagu ta mine
ma wastistusele wõctud. —fl—
iva! aastal oli.
Zlmalealed.
surnukeha leitud.
Seega ulataks siis üliõpilaste anu meie
ülikoolis tublisti iile nelja tuhande.
4. aug. õhtul leiti Wõru wallas maan
£«pbcfnlu ilm Piikinpäewal, 10. augustil.
tee kaldalt tundmata meesterahwa surnu
Mcffiuiic kiiru sega idatuul. Muutlik vil
Prof. Dr. W. Suss,
keha.
witns.
Wilnnaiaiud. Väewal wäbe soojem,
kes ülikooli poolt klassilise, eriti ladina fi
Juurdlusel selgus, et surnu oli Võru öösel sade.
loloogia õppetoolile professoriks Leipzignt maak. Aleksandri walla kodanik Joyan
Ilmade iilcmaade 18. augustil.
kutsutud, jõuab Tartu oma kohuste täimisc
Repp, 77 a- wanale septembrikuul. —l—
Une
madala rõfifottita miinimum on juba
Rööwimise ega wägiwalla tundennirke
Taanimaa koda! 744 m/m. Kõrge rõhf
noor. assistentide k. t.
iunm juurest ei leitud. Arulisel iiünuaa*
fond lade? ia võbiopool Islandi
aiwrg. keemia laboratooriumi on ülikooli tulel selgus, et surma põhjuseks olnud iste. 761 m/m. Unes nifidnlrõlni piirkonnas
maliiinie voolt ametisse määratud Jaan liigne alkoholi tarwitamine. —r—
on laialdased milmiaiajnd.
K räni g ja Hans C a n r. -t-"

PilhaPLewal, IS, auh. 1923.
Kuues üleriikline kooiiõpekaiale kongress.
Meie eilases lehes on hra J. Annus
soni poolt usuõpetuse küsimuse kohta esita
*ud teesid ekslikult prof. Põllu teesidena ni
'"etatud. Prof. P. Põld esitas kongressile
kaalumiseks järgmised teesid:
1. Religioon on üks inimese põhitarwi
dustest, mida ci saa mitte samastada tema
tunnetus- ehk teadmistungiga, waid mis
tõuseb wajadusest leida eluwäärwst ja mõ
tet, astuda kitsast inimlisest piirkonnast
wälja transtsendentsuse ilma, kus inimene
oma olemisele leiab uue keskkoha ja põhja
igaweses jäädawas eluprintsiibis (Jumalas)
ja sellega iseenesest üle kaswab2. Sellelt seisukohalt on religiöösne
kaswatus koolis tingimata täidetaw kohus
tus- Sest kooli ülesanne on kaswatada
lapse kogu waimliSkõlblist olemist ja edasi
istutada temasse kõik inimkonna kõrgemad
warad, mille hulka kuulub eestkätt ka re
iigioon. Nagu ei saa eitada lapse õigust
teadmise ja üldhariduse kohta, nii tuleb ka
jaatada tema õigust religiooni kohta.
3. Lapsele ei ole tema arenemises reli
gioon mitte wõõras. Temale on omane
andumus, usaldus, alandus, tänun.eel,
rõõm heast, mis religioosliste tundmuste
hulgas tähtsamat osa etendawad, tema tun
neb ka juba teatawal määral seda dualis
mi, mis walitseb inimese ideaalide ja tema
tegeliku .võimise wahel ja. mis üheks tu
gewamäks tõukajaks religioonile. Ka tema
elu liigub kahe poole wahel sündimi
ne ja surm, mis paneb mõtlema elu sihi
ja tähenduse üle
4. Religioon on õpetataw eestkätt ees
kuju ja kokkupuutumise teel usklikkude isi
kutega, kellest, lapse tundmused ja tahe re
ligioosselt süttuwad, kuid ka õpetuse
teel-

Õpetuse kaudu antakse edasi need ette
kujutused, mõisted ja õpetuslaused, milles
mingi religioon iseenese kohta teadwusele
jõudnud (religiooni materiaalne edasiand
unne). Tema kaudu on aga ka wõimalik
lapses usku kui elawat tundmust ja ween
dumust äratada, kui laps fantaasia * abil
kokkupuutumisesse wiiakse religioosseid wäär
tust kandwate isikutega ning situatfioönide
ga, mis wastawalt tema wndmus- ja tah
teelu affitseeriwad (religiooni formaalne
edasiandmine).

Waielustest prof. P- Põllu ja J. Annussoni
teeside kohta selgub, et suurem osa kooliõpe
tajaid usuõpetuse õpetamist koolides soowi
tawaks peawad.
Selle järele esitatakse kongressile refe
rentide prof. P- Põldi ja J. Annussoni
TarW BetiiHrt
Ecklood.

Ajalehed olid juba kirjutanud, et ma
päewade eest teele olewat asunud, kuid weel
laupäeval 11. aug. olin Tartus, mis kirja
de järele minu alaliseks asukohaks loetakse,
sest et minu reisikohwer reisi waheajal Tar
tus ühel suurel pööningul seisab, kuna
Tallinnas korteri puudusel kohwriruumi ei
leidu. Kodumaal olen ka alati reisil, kuid
seal lasen juba ilma kohwrita, et odawami
ni läbi saaks, nagu Tallinnas peatades ka
hoopis ilma korterita ühes „Kaja" toime
tustoas öösiti jalgu puhkan. Meie demo
kraatlikud elutingimused ei lyba nimelt
teistmoodi elada.
Aga oli ka põhjusi, miks Tartust teele ei
pääsenud: sedakorda Pidi reis Kopenhoge
nisse ulatama ja nimelt Saksamaa kaudu
minema, kuna terwis weeteed ei kannata ja
sõiduluba nõutamine juba Rootsi kaudu sõit
mise himu häwitas ning neljandat teed
Kopenhagepisse ei olegi. Aga Saksamaa
kaudu sõitmise washi rääkisid Peale omakse
te kõik asjaolud, sest just 11. aug. kubises
Tartu Hiiobi sõnumitest Saksamaa kohta:
Saksamaal olewat mäss lahti ia kommunise
tid Pukis ning kõik asjad täiesti segi. Ise
enesestki mõista, et raudteedel lmum.ne
seisab ja kodanlasi hooga puuakse. Ei tea,
mis sinna otsida, otsegu muidu otsa ei wõ.ks
saada. #
Reid jutte ei räägitud mitte minu jaoks,
waid nii muidu uudisena, ja mitte ainult
mulle, waid raatl.se ees oh kõneldud, kohw.kus oli kõneldud ja igal . *ool ou
kõneldud, raudteelased tmd
lasti, mimesed olid Eydtkuhnemst tagasi
iõitnud. et mitte Saksamaal segaduses huk
{<l Tõttasin telefoni juure, kutsun Tallm
najt ..Kaja" toimetuse wäha. Noh. aga
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Kasa

poolt kõneainele wastawgd resolutsioonid
põhimõtteliseks wastuwõtmiseks. J.
Annussoni resolutsioonid tunnistatakse
wastuwõetawateks,' kuna prof. P. Põldi re
solutsioonid pea .viimaseni tagasi lükatakse.
Resolutsioonide lõpulik waswwõtmine
sünnib hiljem
Kooliõpetajate kutse-cetika

üle refereerib J. Piiskar. Kõneleja
tutwustab kongressi kutseeetika sihtjoontega
ja selgitab üksikasjalikult selle elulist täht
sust. Kutseeetika tarwidust põhjendab refe
rent asjaoludega, et meie kooliõpetajaskond
weel küllalt oma kutse kõrgusel ei seisa;
pealegi on kooliõpetajäskonnas palju juhus
list elementi, kes oma kutsele kohased pole.
Sarnase elemendi kõrwaldamiseks aitab
suuresti kaasa kutse-eetika, kui see kooliõpe
tajaskonna poolt wastuwõtmist leiab.
Rt ferent arwab, et kutse-eetik.. nõuete
teostamise tagajärjel kooliõpetajaskond tü
sedamaks muutub, uus omakord kaswatus
lise töö wiljarikkamaks teeb.
Kutseeetika Peab ära tähendama piirid,
millest ei tohi üleastuda õpetaja, kui teata
wa elukutse alal töötaw isik.
Edasi tutwustab referent kongressi koo
liõpetaja kutseeetiliste nõudmistega ja sel
gitab üksikasjalikult nende sihti.Muu seas sisaldab kawa kooliõpetajate
aukoht., sisseseadmise korra, määrab ära
aukohtu koosseisu ja tegewuspiirkonna.
Referendi poolt esitatud kawa näib Poo
lehvidu leidwat.
Koosolek lõpeb kell 2410 õhtul.

weel arusaamist Pole. Karskusõpetnsega
wõiks algust teha 19 11-aastaste laste
juures.
Teiste õpeainetega ühendatult oleks
karskusõpetusel see hea külg, et seda objek
tiiwselt käsitada wõib. *
Tähtis karskusõpetuse sisseseadmise juu
res oleks wastawate tööka.vade kokkusead
mine. Köök karskusse pu.ltu.vad küsimused
Peaksid põhjalikku selgitust leidma. Kooli
raamatud peaksid aineid sisaldama, mis
karskusküsimusi käsitaks ja selgitaks.
Karskusõpetus peaks sundusliku õpeai
nena koolitundide kawasse üles .võetama.
Kooliõpetajad peaksid asuma täiskarskuse
alusele ja õpilastele eeskujuks olema.
Referent J. Johanson ühineb eel
kõneleja arwamistega ja tutwustab kong

koondust terwikuks ja killustab asjata õpe
tuslist tegewust. Kõik kawad on wäga lai
aldased, nad o*. ületäidetud aine ja mater
jöölt rohkusega. See asjaolu kas.vaiab
pealiskaudsust töös. Pealegi on ka.vad liig
üldlaadi ja sisulised. Neis puudub sisemine
paenduwus ja kohanemine mitmesugustele
oludele ja tingimistele. Weel arwnstab re
ferent oleivaid klassi ja aine süsteeme.Arwesse, .võttes nimetatud puudust,
tuleb haridusministeeriumi ees esineda soo
wiga, et eeltööd tegema hakataks algkoolide
õpekawade ümbertöötamiseks.

Referent esitab kongressile rea asjasse

punti.Nmid ettepanekuid.

Sama aine üle kõneleb koolinõunik G.
Reial. Referent täiendab eelkõneleja
poolt esitatud kõnet mitmesuguste näidete
ressi .väljamaa karskusõpetuse met oodidega. .varal ja'rõhutab eriti, et koduloo aine õpe
Norras käsitatakse karskust terwishoiu tun tamine Peaks tingimata emakeele õpetaja
dides. Soomes on karskuse õpetus seadus käes olema.
andlisel teel maksma pandud. Inglismaal
ei walitse karskuse õpetuses ühtlus. Kooli
õpekawas on karskusõpetuse tunnid ju
wecl paremad,
huslikud, kuid kawakindlad. Saksamaal kä PateOSSld ,t€ORM °n.kuinüuä
alguses olid.
sitatakse karskusõpetust teiste õpeainete
..Q»Q. TUBPK"
tundides.

Meie oludes teenib tähelepanu karskus
õpetus sama kui wäljamaalgi. Karskus
õpetus iseseis.va.ia .võetud oleks aine poo
lest liig .vaene selleks, et õpilast ergutada

Kongressi 3. Mew.
Karskusõpetuse kohta koolis;
esinewad referaatidega A. Usai ja karskus
instruktor J. Johanson.
Esimesena kõneleb aine üle A. Usa i.
Referent juhib kongressi tähelepanu
nende kahjude peale, mis alkoholi ta rivita
mise tagajärjel tekiwad.
Kõneleja leiab, et seni peaasjalikult
karskustööd wanemate inimeste juures teh
tud, kuna Jfc> weel. tõsiselt.. karskla
sel), kõrwale on jäetud. Suurt tähelepanu
tuleks pöörata karskusõpetuse peale laste
ringkonnas.
Karskusõpetust koolis peaks siduma
kõlblusõpetusega: iseseiswalt seda käsitada
põle soowilik. Karskusõpetust wõiks käsi
tada koduloo, emakeele j. t. tundides.
Karskusõpetus koolis peaks wastama
õpilase" waimlise arenemise astele. Ei wõi
töökamasse küsimusi wõtta, millest lapsel

| Palume |
Nõue, et meie kovliõpetajaskond täiesti
karske peaks olema, on läbiwiidaw alles S kõiki suitsetajaid meie alles wälja- S
paljude aastate jooksul.
Z lastud paberosse jj
Referaadile järgnesid' läbirääkimised.
J. Piiskan Sõnalist karskusõpetust
| „STRBT" |
noorsoo keskel ei saa heaks kiita, tuleks te
gutseda aktiiwselt. Noortele, kes alkoholiga
S 20 tükki 10 marka jj
weel tegemist Pole teinud, ei ole tarwilik
suusõnalist õpetust anda, sest see ei anna S teiste samahinnaliste paberossi
S sortidega wõrrelda. jj
neid tagajärgi, mida loodetakse.
Teiste sõnasoowijate Poolt toetatakse
•
aaaHißßHaiißßina
ühemeelselt karskusõpetuse tähtsust koolide
õpekwvas ja awaldatakse soowi, et karskus
õpetuseks kindel kawa wälja tuleks töötada.
Mõnelt poolt rõhutatakse eriti, et kooliõpe
Kõige paremad tubCtkad
tajad ise karsked peaksid olema.
ja nouetawad w ** *>
on:
Läbirääkimiste lõpul esitatakse referen
tide poolt kongressile rida karskusesse Puu
„Stambu!" v« % 45 mrk.
tuwaid resolutsioone.
„Kuld Wotkas" */s Ä 35 mrk.
„Huld
Rnkur" '/s Ä 30 mrk.
Algkool! õpekawad
„PSKj« PSds r" »/« & 25 mrk.
referendid Chr. Brüller ja G.Reial.
„Meremees" 1/8 & 20 mrk.
Esimesena kõneleb aine üle koolinõunik
Chr. Brüller. Referent avwustab
Säada igal pool
1921. a. maksmapandud algkooli õpe- ja
O-ü. „TUBAK"
tunnikcNvasid ja esitab kongressile rea puu
duši, mis kawa kokkuseadmisel tähelepane
mata jäänud.
Ka.vade sisulist külge selgitades leiab re
o"awu"i: paberossid .Morits*
ferent, et seal tarwilik ühtlus ja kokkukõla
20 tk. 10 mk. O-ü. ..TUBRII"
puudub. See asjaolu takistab õpcainete

wõite arwata, et tundisid Pidin ootama, en
ne kui kõnejärje kätte sain. Ja kui käes oli,
kuulsin, et wälisosakond polnud traaditeel
tulnud teateid weel saanud, ühe sõnaga
püsti hädas!
Pcrnin telefoni toru kõnva äärest ära ja
astusin raatuse ette, et mõtteid klaarida,
kui märkasin ühte huwitawat isikut kohalis
te ülenmste saatel „Linda" kohwiku poolt
lähenewat: Eesti esitaja Berliinist Ants
Simm. Noh, mis nüüd wiga, saan teateid
otse ametlikust allikast. Simm kinnitab ka,
et Saksamaal ei tule ilmaski kommunistlist
mässu ja et tema neid jutte ka on kuulnud
ning «Postimehe" juures telegramme luge
nud, mille järele Saksamaal peale marga
kursi kõik korras on.
Enne õhtut tillid weel mitmelt poolt
teated, et Saksamaa laul lauldud olewat.
Kuna aga kõik muud sõitmise wõimalused
mööda lastud, laevad ära sõitnud, Rootsi
.viisa wananenud, ho.mne pühapäev ja
ametikohad kinni, Saksamaa sõidupiletid
ostetud ning 16. augustil tingimata tarwis
Kopenhaagenis olla, siis sõitsin sama päewa
õhtul Saksamaa poole tulema. Tartus
Pandi mind kuulsaks saanud kolmanda
klassi rahwastewahelisesse magama, kolme
juudiga ühte kongi, tekki ei antud, olevat
täitapinise waörikusse .viidud. Olin sõõ
mus, et need öösised roomajad seal otsa saa
ivad, tvga siiski minu kolmele Jsvaeli
seltsimehele anti kõigile tekid. Esimese ui
naku pealt äratasid mind Walgas ameti
mehed: kaks passiwaatajat ja kaks tolli.at,
kes kõik üksikult käisid ja otsegu kokku räägi
tult .veerandi..nniliste kuid
pole ka midagi parata: kolmanda klassi und
ei tohi ju kunagi esimese klassi rahuga ma
gada, pealegi. kui kommunistide maale
detakse. Kuigi nüüd iga ...ees Tartust,
linnast, Wõrust ja Walgast Berliini sõidab,
ilma et sellest reisikirja teeks, mõtlesin se-

dakorda siiski harukordse aja pärast sule kät omadest lahku, kuid Schauli mandel on ju
te .võtta ja weel seda südikamalt, kui weel ba esimest rukkihakkisid nälia. Kowno üu.b
tõesti Berliini peaksin jõudma.
ruses on rukkilõikus Pooleli, Saksa piiril ju
ba lõpukorral. Heinatöö ei ole Lceduski
Esimesed uudised.
lõpetatud, kuna saabub mõnel pool weel sil
Pühapäeva hommikul, 12. aug. kell 7 mi paista.vad. Kesakorduse tööd algawad
jõudsin Riiga ja ostsin kohe ajalehed, et öö ka Kowno ümbruses ja on Leedu läänepn
sisi uudiseid teada saada. Esimese pilguga oli ril täitsa lõpule .viidud. Oder ja lina hak
seisukord selge: Saksamaal pole midagi ise kawad Lääne-Leedus juba kolletama, kaer on
äralist lahti, Berliinis streigitakse maa-alus .veel haljas. Kartulid on Lätiu.aal täis
tel raudteedel, gaasi- -ja elektri.vabrikuteS, õites, Leedumaal õitsemist lõpetamas, peal
liikumine seisab uulitsaraudteedel, mõnes sed igal Pool rikkumata. Kõik .viljad on
muus linnas on ka streikisid, kaugeühenduse mõlemas riigis hästi kaswanud, lina on ko
raudteed liigmvad korralikult. Sotsialde hati .väga iluõ (Lätiu.aal weel õitsema?),
mokraadid on oina nõudnnsed mvaldanud ja kn.ra rukis Leedus kohati lühikese kõrrega,
tahawad walitsusesse astuda, walitsuse harw ja kasteheinane on. Tatar ja sinine
kriis on möödapääsemata, uueks peaminist lupiin on Leedu liiwakatel wäga ilus.
riks saab Dr. Stresemann rahwaerakonnast.
Üks nähtus paistab Leedu taln.uhwa
Prantsns- ja Jnglis.naal on suur kuu elukorrast ka raudteel sõites silma, mis mit
mus walitsemas, millest karta on, et see ka te majanduslisest jõukusest tunnistust ci au
Kesk- ja Põhja-Euvvopasse tungib. Ing na. Nimelt wõis Paari aasta eest näha,
lismaal olmid juba 88° .vilus, nii siis wist kuidas Leedumaal sõja läbi rüüstatud küla
küll päikese käes juba keemise punktil. des ja taludes .valgetest palkidest suurel ar
Tõepoolest, asi läheb huwitawaks. Kaas wul uued hooneseinad üles kerkisid, mis
reisijaid on rohkesti, isegi tosina mõrd kodu tunnistasid uuesti ärkamast elust ja lootu
maalasi, kes Königsbergi messele sõidawad, sest noore iseseis.vi.se saawutanud rahwo.
mis homme awatakse.
juures. Nüüd aga näeme, et neist hoonetest
Põllutööde seisukord waguni aknast waada nii mõnedki weel katuse alla Pole jõudnud:
mõnedel on paljad seinad, teistel ka paarid
tcs.
ja roowikud peal, kuid Puudub katnS; on
Lätimaa põhjapoolses osas kuni Niiani teisi uusi ...ajasid kas ühe külje wõi poole
jäta.va-d põllud punkt sama mulje, mis katusega ja wähe Päris .valmis tehtuid.
Eestiski: kõik hiljaks jäänud. Riiast lõuna Näha on, et põllumees ise ei jõua eh.iti.st
pool, Kuramaal on rukis juba kaunis kolla lõpule wna ja riik ei jaksa wõi ci taw ka
seks läinud, kuna odmwäljadel lehesöödi aidata.
küte häwitnstööd märgata pole. Wihm on
Riigil enesel näib ka palm ehitamist ole
igal Pool rukki maha löönud ja tuul selle ära roat, kuna raudteedel pea kõigi sõia ajal
sasinud. Maisaheinategu on terwel Läti ehitatud ajutiste puusildade asemele b-.toon
maal pooleli, suuremalt osalt pole niitmist ja raudsillad ehitatakse, jaamahooneid ehita
alustatudki ja mis niidetud, on kaarel wõi takse ja uuendatakse, liinil liipreid ja .oo
saadudes kopitama läinu.d ja täiesti ära ri
paid .vahetatakse. (Järgneb.)
kutud, heinakuhje on wähe näha.
Leedilmaa waated ei lähe esiotsa Läti

karskustööle.
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Inglaste reisipalawik.
Ühele Pariisi ajalehele kirjutatakse Lon
donisi: Kesksnwi tähendab inglastele mää
raiunmt rahwaste rändamist. Nimelt esi
mestel augusti päewadel, kui uus puhkusele
minejate järg algab, walitseb . Lvudoui
raildteejaaumdes hirmuärataw tuug. Lõ
bureisiiate salgad lähetvad lühikestele riug
reisidele Euroopasse, ehk uagn inglane nt
leb, mannermaale ja passiosakond West
minsteris on wististi küll kõige rahmarik
kam koht suurlinnas. Abitud reisijad, kes
Euroopa kecrulistesse passioludesse ei ole
pühendatud, knlwawad ametnikka üle. iga
suguste küsimustega. Ou isegi sarnaseid
lapselikka inimesi, kes kartuses sõid:: eest
üle Pas dc Calais merekitsnsc, arglikult kn
siwad, kas mitte mingisugust rohtu ei leidu
merehaiguse wastu. Noore abielupaari
kohta peetakse heaks kombeks mesinädalaid
mööda saata mannermaal, ja nii mõnigi
õrn mõrsja, kes heameelega oleks wabad
tunnid mööda saatnud oma noore peigme
hega Themse'i kaldal ehk rohelistes parki
des, rõõmsat suwiõnne maitstes, on sunni
tud oma elu passiosakonna eesruumis kin
uitama, kuna miss Ethel wõi miss Mary
enesele pähe on wõtnnd oma Pulmareisi
teha Prantsusmaale ehk Hollandisse. Sa
degasti on aga noored, kes wälispassi soo
wiwad weel laulatamata ja reisi
põhjuste ülestähendamisel «pulmareisina"
püütakse sellepärast seisukorda wähe peh
mendada. On küllalt juhtumisi, kus kõige
suuremas süütuses natukene waletatakse ja
noored daamid, kel mingisugust laulatus
tähte ei ole, esinewad prouadena. Passi
osakonnas püütakse nüüd energiliselt selle
wastu wõidelda, et armastajate paaride
süütud pettused ei suudaks sarnastele reisi
dele seaduslikku ilmet anda.
Üldine reisipalawik on enesega kaasa
kiskunud ka puruwanameelseid inglasi, kes
paremalt enesele sugugi aukohuseks ei pida
-uud oina kodusaarelt lahkuda. Need isa
maalased kannaksid Old Englandi (Mana
Inglismaad) oma iseäraliste traditsiooni
dega enesega kaasas reisikohwrites ja päri
wad näit. ametnikkudelt murelikult, kas nad
Belgias wiimati ei pea oma armsatest elu
wiisidest loobuma. «Kas osatakse laewal
ka Jngliskeelt?" küsiwad nad hirmunult.
«Mitu franki wõib saada naelsterlingi eest?
Kas Belgias on ka pruukostiks sinki mu
naga? Kui palju maad on Antwerpenis
sealt ja sealt Grand hotellini?" «Meie
püüame sarnaste küsimuste peale ikka wii
salalt wastata", wastas hiljuti ohates üks
ametnik Inglise passiosakonnas, „aga kui
kahjatsemiswaärilised ja paljukannatanud
inimesed wiimaks meid ära tüütawad, ei
tarwitse selle juures mitte imestada."
Prantsuse lenduri kõrgus
rekord.
Lendur 11.999 meetri kõrgusele tõusnud.
Mis lendur seal nagi ja tundis.
Pariisi lehed kirjutalvad: Prantsuse len
dur on löönud Ameerika lenduri Mae Nea
dn ilmarekordi, nulle wiimane 28. sept. 1921.
Ohios üles seadis aeroplaanil, mis 19.518
meetri kõrgusele tõusis. Selle rekordi, mille
kordamine näis peaaegu wõimata olewat,
silmaspidades Hiiglaraskusi, mis sellega
ühenduses, saawiltas kuulus Prantsuse len
dur Sa di Lecointe. kes hiljuti 11.999
meetri kõrgusele tõusis. „Ma olen," seletas
ta, «waremalt juba kaks korda katset teinud
ja esimest korda 8999, teisel korral 9999
meetri kõrguseni tõusnud. Wäikene moo
ioririke sundis mind maanduma, aga ma
rahustasin end mõttega: järgmine kord õn
nestub see igatahes paremini! Ja ma ei
ole mitte eksinud." Weel lenduri kasukasse
mähitud, astub lendur aeroplaanist wälja
ja ulatab aeroklubi kohtunikkudele mõlemad
pitseeritud barograafid. Üks näitab 19.899
sa teine 11.999 meetrit. „Ma oleks kergesti
ka 12.000 meetrini wõinud tõusta," seletas
Sadi Siccoinic, „fui minu lzapnikutagawa
rad ei oleks kiiresti otsa lõppenud. Kui
märkasin, et mu hapnik oli juba lõpukorral,
kiirustasin maandumist." Ta wõttis maske
eest ära ja seletas edasi: „Mnl hakkas iga
tahes natukene külm. aga minu lendurita
nr? kaitses mind siiski suurepäraselt õhu
kesti: õlurkihtide lõikama auru wastu mui
nasjirtuliseS kõrguses. Nagu näete, on mi
nu saapad ja kindadki nahkadega seest wa-

rustatud. Soojamõõtja langes kuni 59°
alla nulli. Tuul tõusis alalõpmata kogu
ülestõusmise ajal. kuid ei ajanud mind sihist
siiski kõnnale. nii et ma ikka loodis aero
droomi kohal lmibisin, kust ma õhku tõusin.
Tõusu ajal tundsin wähe peawalu, mis mind
siiski ei eksitanud lasta enesele lõunat häs
ti maitsta. Minu lend kestis täpselt ük s°
tund i a 25 m innti!. Ma ei tahtnud
oma mootori mitte iseäranis pingutada,
muidu oleks aeg wõinud olla weel parem.
Hiljuti lendasin ma 21 minutiga 8999 meet
ri kõrguseni. 10 flm. kõrgusel nägin süga
wal enese all ainult pilNledemerc maa ko
hal ja oleksin kaotanud teadmuse ajast sa
ruumist, kui minu aparaat ei oleks Mõhnal
danud minule haruldaselt täpset orientee
rumist."
Endine Saksa keiser ja
kroonprints.
Keiser unistab jälle wõimukandjaks saada.
«Manchester Guardian':" kaastööline on
hiljuti Hollandis wiibides ,mnu seas käi
m:d ka endise Saksa keisri ja kroonprintsi
juures ja kirjutab oma muljetest tähenda
tud lehe nädalawälsaandes. Teatamast:
ajub Saksa keiser Wilhelm 11. Hollandis
Doorni linnakese läheduses ja kroonprints
Wieringeni saarel. Kroonprintsi kohta kir
j utab Inglise leht: ..Tema juuksed on täies
ti hallid, nägu on ümmargusemaks muutu
nud, kuid näojooned iügwvamale wajunud.
Jgapäewase spordi tõtt:: on ta oma keha
rammu hästi alal hoidnud. Kõnelemiswiis
on endiselt järsk ja kätkendline. Tema et
tekujutus elust on aga lihtne. Tn ei kur
wasta ega filosofeeri, Maid wõtab asju nagu
nad on, ilma nende põhjuseid mrrtmata. Ta
on ka wcrstairdina oma isale waba igasu
gustest unistustest." Inglise kirjasaatja
seletuste järele, mi pakji: fut seda uskuda
wöib, ei tundwat ta sugugi kibedust Saksa
wabariiklise korra iile, Waid armastawat
selle kohta tähendada: „Riik on su abinõu
otstarbeks ega mingisugune otstarwe ise."
Km temaga kodanlise mässu wõimalustcst
kõnelda, siis kehitab ta ainult kahtlewalt
õlgu. Heameelega so-owiks ta kiill Saksa
maal elada, eemal igasirgusest poliitikast,
eh? ka Mneerikasse sõita, sest sealne eluwiis,
töö ühenduses spordiga, meeldiwat temale

õnnetu Proua Eools': asukohta teada saada.Kaitsepolitsei otsis kadunut mitu nädalat,
kuid ilma tagajärjeta. Leiti ainult tema
wäärtasjad, ehteasjad ei juhatanud aga
kurjategija jälgile.
Suur ärewus, mille proua Saerens'i
kadumine linnas tekitamw, tõusis weel
suuremaks ühe teise, mitte wähem saladus
likunia juhuse kaudu. 14. juulil kadus
weel kolmas daam, kes mitte kaugel ei ela
nud majast, kus eelnimetatud õnnetused
olid waremalt juhtunud.
Mõne aja eest on Antwerpeni politsei
ülemale tulnud kiri, mis kolmandama ka
dnnud daami wanematele i adresseeritudSelles kirjas palub noor daam wanemaid
teda enam mitte otsida, see olewat täitsa
asjata, sest kooselamine ei olewat enam
wõimalik tema mehega, kes ta õnnetuks
teinud. Kiri lõpeb järgmiste sõnadega:
..Teie nüüdsest peale waba tütar". Näib
aga nii .et kiri mitte kadunud tütre poolt
ei ole kirjutatud. Ka kirja sisu näib ole
wat kahtlane, kuna noor proua senini on
elanud kõige paremas kokkukõlas oma me
hega.

Kõige suurem tõstekraana
maailmas.

Endise Poola peaministri, ilmakuulsa
klawerikunstniku Paderewski wiimase ring»
reisi kohta Löuna-Ameerikas jutuZtawad
New-Aorgi lehed lõbusaid lugusid. Kui kla
werikunstnik ühes Lõima-Ameerika pealin
nas peatas, saatis temale keegi seltskonna
daam wainrustatnd kirsa, mille lõpus palu
ti mälestuseks saata üks ..juuksesalk". Air
jale laskis Paderewski oma sekretääril was
tata järgmiselt: ..Paderewski on mulle üles
andeks teinud Teile teatada, et ta Teie soo
wi heameelega tahab täita. Kuna Te aga
mitte teatanud ei ole, kelle juuksesalka Te
soowite, saadab ta Teile eksiarwamiste ära
hoidmiseks salga oma sekretäärilt, toapoisilt,
kahelt kokalt ja weel natukene karwu oma!
kassilt ja woodimadratsist, millel ta magab.
Sellest wõite soowitud walida." Daam oli
sunnitud asja naljaks tegema ja kirja ühes
juustega häwitanra, pidades seda kõige pa
remaks abinõuks pealetungimiste masw.
mis tema wastu alustati, kui Paderelvskt
kiri oli ajalehtedes awaldatud.

kõige enam.

Endine kroonprints ivõib kaarelt lahku
da ainult Hollandi ohwitseri saatel ja km ta
Doorni sõidab isale külla, Peab ta suurtest
linnadest ringi sõitma. Õhkkond, milles
endine keiser Wilhelm elab, olewat Inglise
kirjasaatja seletust mööda hoopis teistsugune.
„Teda walwatakse Palju waljumini. Pargi
sissekäigul satub külaline kõrge raudwärawa
ette, mis hiigla W tähega ja raudkulliga
ilustatud. Kallihinnaline wäraw on ehita
tud keisri enese soowil. Iga pühapäew wõ
tab keiser külalisi wastu. Külalised seisa
wad tema ümber rühmades, igalühel kohwi
tass tüki koogiga käes. Nii seisawad nad
kaks-kolm timdi. End. keiser on täielikus
nniworrnis, autäbcd rinnas. Nii liigub ta
ühe rühma juurest teise juure, juttu aja
des just nii, nagu endisel ajal. Tema elu
ei ole sugugi muutunud. Enese arwates on
ta ikka weel Saksamaa keiser ja elab oma
wanas romantilises maailmas lootes, et ta
ühel ilusa! Päewal wõib Saksamaale jälle
tagasi pöörata, ja et Saksa rahwas toda
suure Waimustnsega wastu wõtab. Tema
kaine mõistusega Poeg ei jaga ometigi isa
lootusi."

Uus Landru Antwerpenis?
Iseäraline kuriteo juhtumine, mis ela»
Walt kuulsa Landru tegusid meele tuletab,
on neil päewil Antwerpenis suurt ärewust
sünnitanud. Umbes nelja nädala eest ka
dus jäljetult keegi seltskonna daam, nime»
"ga Saerens. Pühapäewal oli ta oma kor
terist lahkunud, et waikest lõbusõitu teha
linnas ja sestsaadik ci ole teda enam keegi
näinud-

Tema äkiline kadu on seda imelikum,
et kolme aasta eest keegi teine noor daam,
madam Cools, samal wiisil äkitselt kadus.
Madam Eools elas samas majas, kus hil
juti kadunud madam SaerensTi. Politsei
oli küll igasugust waewatasu pakkunud, et

Prohweti jäeettulija.
Üks maapealne jumal.
„Köige suuremaks usuliseks ja poliitili
seks wõimuks idapool Suez'i kaanali" ni
metab üks Inglise leht Aga sir sultan
Khan Mu hamed Sha 'd, prohwetr
järeltulijat. Tähendtud hiilgama minewi
kuga mees, keda Euroopa wähe tunneb, eden
dab kõigis Islami küsimustes suurt osa,
ja on weel hiljuti mõjmvalt üleS sshnrud.
nimelt Türgi rahulepingu allakirjutanus
päewal Lausanne':s, kus ta manifestiga ko
gu islami poole pööras, soowitades lepingut
wastu, wõtta. Aga Khan on 79 miljoni mu
hamediusulise tunnistatud juht ja möödu
andew isik Indiale, sest kuigi ta mingisuguse
riigi üle ei Zvalitie. on teina wõim ometigt
suurem, k:n mõnel maapealsel India würs
til wõi radshal. Ainult temal olewat õiguS
pidada ennast prohwet: järeltulijaks, põl
wenedes otsekohe sultan Alilt ja tema nai
sult Fatimalt, Muhamedi tütrelt. Tema on
ka Mumtaz Mahali, Püha haua. Js
lami kõige pühama paiga, omanik. Sarna
sel maal, nagu India, kus sotsiaalse seisu
koha kindlaks määrab suurtsugu sünd, ühte
seisusesse ehk kasti kuuluwuse tunniSmär
gina, austatakse Aga Ahani kui mõnda ju
malat. Isegi wesi, millega ta oma keha iga
päew Peseb, hoitakse alal ja laotatakse kalli
warandusena tema poolehoidjate keskel lai
ali. Need, kes tema Palge ette astuwad.
peawad paljajalu olema. Loss, kus ta
Bombay's elab. on muhamediusulistele in
dulastele Püha paik.
* Paderewski paha nali.

Neeger Rheinimaal.

WilhclmShafem sadamawalitsus Saksa,
maal oman-as hiljuti uj'wa tõstetrnana,
nnö on kõige suurem frrfluiia maailmas.
Jälle üks muumia wälja
kaewatud.
Argentiina põhjapoolses mägilises osas,
mitte kaugel Tshiili Piirilt, on mõne aja eest
leitud huwitaw muumia. Kõige järel ot
süstades on siin tegemist mõne Inka sugu
haru -pealikuga, kelle surelik ihu haruldaselt
bästi alalhoidunud. Täiesti terwed juuk
sed on kokkupõimitud laama jõhwnööriga. ka
käe- jalakondid on täielikult alles, kuid
kõige imelikum nähtus on, et sisemised elun
did on täielikult kiwinenud. Kaewamiste
juures on leitud ka hillk huwrtawaid asju
Ninast hallist ajast, mis kõrgest kultuuritasaPinnast annab tmunstust. Nahktarbeasjad,
õmblusnõelad, Fruitfib ja jooginõud elajate
kujudes, nagu kassid, koerad, ahwid, papa
goid j. n. e., kiwilabidad, terrakotta-pudelid.
taldrekud ja palju muub. Kulda aga ei
leitud. Arnntakse. et sarnased asjad juba
ammugi hauast on ära wiidud. Sest alles
hiljuti leiti teistes Jnka-haudades hulk kul
da. Peale sette on teada ühest kaewamiiest
a. 1576, kus keem hispaanlane leidis kulla
waranduje 5 miljoni Hispaania durp lväär
tuses.

Tublisti nokastanud reisija ilmub õhtul
wõõrastemaija ja küsib õpp tuba.
„Ja," ütleb wõõrastemaja pidaja.
..praegu on meil waba ainult üks woodi
kahetoalises numbris. Teises magchd nee
ger! KiH see teile ükskõik on. —"
See on temale täiesti ük... õpp... üks.
puha, wastab reisija, palub end kell 6 hom
mikul äratada, tuigerdab ülesse ja ronib,
ilma oma kaasseltsilise peale waatamata,
haigutades woodi.
lõbusat hotelli alalist wõörast pa.
luwad köögis köögitüdrukult natukene tah
ma, hiiliwad tasa trepist ülesse, leiawad
ukse lukustamatu olewat ja määriwad
norskawal wõõral näo ilusti mustaks.
Punkt kell kuus koputab teenija uksele.
Reisija wirgub pikkamööda unest, haigutab'
kirub neetud alkoholi, pöörab pahemale,
siis paremale küljele, sipleb weel niimoodi
natukene aega ja uinub siis uuesti, kuni
teenija teistkorda uksele koputab, «Kuulge
härra, kell on juba pool seitse läbi!"
«Kurat wõtku! ja rong läheb fiimmfc
min. enne seitset!" Kurest: hüppab ta
üles, kähku riided selga, pesemiseks ei ole
enam aega, tulise kiirusega trepist alla, hir
witawale kelnerile jootraha pihku ja tor
mab siis raudteejaama. Jõuab weel õigel
ajal rongile ja hüppab hingetult esimesesse
kupeesse, mis ette satub. Wähe rahustu
des wõtab oma toSkupeegli ja
hüüab:
«Kur—r—rat! Nüüd on nad neegri
ülesäratanud ja minu rahulikult magama
jätnud!"

PüHapaewal, 10. aug. 1923.
Wõitlus elu ja surma peale
õhus.

Kaia
kõik. nlille üle ta natukenegi oma imestltst
amaldab, ja palutakse kohe koos lõunat söö
ma. „Aga Teie ei ole ju ometigi midagi
wastu wõtuud?" kitsis sõber kohkunult.
„Ia miiidugi. Ma wõtsin kõik wastu. kin
giti tsed ia lõmmd." „ Sellega tõentnite
Teie. et Teil maa kommetest aimugi ei ole"
seletas sõber edasi. ...Kõik pakutud kingitu
sed ja wõõrülekutsed ou Puhas wiisakus, ja
kui Te iga Hispaanlase sõnn uiute. näitate
Te ainult, et Te tema silmis täiesti kasira
tarnata inimene olete, kes end ci oska ülemalPidada."
Ameerikas Pole isiku
wabadnst.
Kirjanik Georg Brandes Ameerikast.

Bitkerfridi (Saksamaa'!) elektritettastest
läks neil päewil seitsmrilikiuriine seltskond
õhureisile. Waiksel selgel öäl õnnestas
Bitterfcldist öhkutõns liästi. Alguses nõrk
tuul muutus tunni aja pärast waljumaks
ja kirdepoolsel taewaraunal sähwatawad
ivälgud ennustasid äikeseilma. Kui õhulaern
(õhupall) oli üle lennanud Elbe orust, tuli
tuule keeris, mis juhti sundis kiiresti
maanduma täiesti tundmatale maa-alale,
mida pimedus kattis. Tngew tuul ei lnlrn
nud mujal fui metsa kopil maanduda. Pika
waewa- järele läks korda õhulaeiva ülm pulk
külge kinnitada.
.Korraga aga kiskus tngew tuulehoog
ballooni (kormiga õhnlaoum) maa küljest
lahti, enne weel fui kaks kaasreisijat suut
sid konm ronida. Et õhu-laewa raskus selle
tõttu oli timtawalt wäheneuud, ajas tuul
ta fiiruseM eelolenm mõisa poole
ja lõi korwi loastu mõisa katust. Tugema
löögi tõttu oli köis. millega laowa weetakse
õhku tõusmisel ja maandumisel, rullist lahti
hargnenud, ja jäi nüüd taha.lohEenlg...Hhst-.
lõi..nwjaga kokkupõrgatcs katusekümb,
.aknad..ja telefoni- ning lvalgustusjuhed Pu
-sfllks. .- -Küla lõpul purustas weoköis ülstlasi'
1 ."%000-n>olbilifc elektrijube. Kõik see siin
dis niõue sekundiga..
Laenw juhil õnnesta? miimaks ometigi
laenw maandirma sundida 5 klm.. eemal
.metsast. Laew ise ja saluuti reisijad pää
sesid wäheutate wigastustega. Seda suu
rem on aga aineline kahju, mille sõit elu ia;
surma peale siin uitas ümbruskonnale.
.Kongressi 3. pnew. Juhatab P. Trcibcrg.
Päemakorras järgneb referaat:
Inglise ajakirjaniku
juhtumised.
Nupukas kerjaja Daani kuninga jutul.
Welsi printsile ei anta wõõrastcmajas lõn
nat. Lahked hispaanlased.
Tuntud Inglise kirjanik Anbrey Sta n
bope, kes kauemat aega on olnud paljudes
maades erikirjasaatjaks. ja palju rännanud,
selle juures tuttdma õppides palju maailma
kuulsusi ja suuri melu. on hiljuti awaldanud
oina mälestused pealkirja all ..Suurte mees
te jälgil." Selles jutustatakse rida lõbusaid
lugusid. Nii jutustatakse Taani mana ku
ninga Kristjani kohta, et see on wäga de
iüokraatlik olnud ja soominud, et kõik koda
nikud tema juure jutule pääseksid. Selle tõt
tu oli ta alati kerjuSte salgas olnud ümber
piiratud, ühel päewal tuli teina juure
mees, ja fut kuningas fiifiS, niis ta soowib,
lvastas see, et ta inajesteedist mõnda Piltt
soowikS. ..Ma aunaks Teile selle heameele
ga", masias kuningas, „aga ma et kanna ju
oma piltisid enesega kaasas." ..Majesteet
ehk wabandatvad." NXlstas mees alandlikult,
„aga nm arivan kui Te oma rahakotti maa
talute, siis leiaksitc üh e sealt ikka." Ku
uiugas puhkes naerma ja kinkis palujale
soowitud kuldraha.
Ül>el rnäljasõidnl Metzi linna iimbrnies
se märkas Praeguse Inglise kuninga kadnnd
iia, kuningas Eduard, fui ta n>cel trooPärija oli. et tal ühtki penni raba kaasas et
olnud. Mindi wõõrastemaija ja ajalehe
..Tiines i" toimetaja Russell, kes teda saatis,
tellis lõuna. Kelner küsis umbusklikult, kas
neil ka raba on. . Nussell Pidi seda eitama,
ütles aga, et külaline on Wales'i orints ise.
Siis hakkas kelner naerma ja ütles näha
selt: ..Ei. kaht korda ei lase ma end mitte
tüssata. Paari päriva eest sõi siin mees.
kes annas, et ta Napoleon on."
Kui Stanhopc esimest korda Madridis oli,
imu-tas ta kellelegi oma sõbrale, kui äärmi
selt lahked on Hispaanlased wõõra-?te wastu.
Kulm ta ka ei läheks, kingitakse temale

Ühes Now-Porgi ajalehes awaldas hil
juti kuulus Daani kirjandits-ajaloolane
Georg Brandes artiklite seeria Ameeri
ka olude üle. Neis kirjutustes ott Brandes
wäga otsekohene ja julge. Daani kirjanik
kaebab kõige pealt, et Ameerikas ci ole isi
ku wabadu st, sa jubib tählepamt selle
Peale, et Ameerika mõnuude poolt Fiufotciffc
praegu taga 50 kirjanikku ia poltitilist kõ
nemeest, keS Wils o n i Nwlitsentise ajal
julgesid lmält tõsta Ameerika osawõttnise
lvastu maailinasõjast ja sellepärast ivangt
mõisteti. Saina anvnstanxilt kõneleb Bran
des Ameerika ..kunvakslaskulisest", nii nagu
ta seda teeb ühe halenaljaka juhtumise koh
ta, mis oli sündinud ühe Austria asunikuga
Pennjylnwmas. Tähendatud asunik oli te
legrammi kandn isiklikult prolta Hard i n g i poole Pidanud pöörama, et oma koera
kest politseitisest mapilasktnisest päästa. Sõ
ja järele, on itimelt igale tv älja m a a lof c Le Pennsylvanias keelatud ükskõik
ntissugust looma pidada, kui see olokb
süütlt kanaarta-linnitkenegi. Protw Har«
dtng käis oma mehele uit katta peale,
kuni see Pennsylwaania kubernerile telegro
seeris, et koerakese surmaotsus muudetaks.
Taks mõistetigi ntõne ininuti pärast nxtbaks
ia labkns oma pereinelx' seltsis rõõmsalt
hattkndeS kurjade Politseinikkttde küüsist.
Isiku, .wQbgdllst Piiratakse ka..teistes osariiki
des. nagu Krändös kirjeldab.' KansaS
ja Nord-Dakotas on lllitsetamine
täiesti keelatttd. Ntab'ts ei tohi ayw
tikkudel kohtadel suitsetada. Salt-Lake-Ci
ty's oleuwt üks ettewõtlik daam iie ieadlist
..seletama" lmkamtd, nimelt olenxit ta Bran
des'ilt ralldteejaamas sigari sinist maha löö
nud. Jowas ja Geor g i a S olewat
jootraha andmine täiesti keelatud. Ncd
raskaS ci tohtiwat naised lühikesi seelikuid
kanda. T e as' e s olewat keelatud nii
riigikoolides kui ka ülikoolides Haeck e l l
wõi Dar wi n i teoseid lugeda. Flo r i
da s õitseb orjadekauplus ikka t»ccl edasi sa
piits leiab rohket tarlrntamist. Brandes lõpe
tab oma kartstus-jutluse prohwetltkknde sõ
nadega, ei olukord Ameerikas veab uwrsti
mlmtuma ning UHibadiis 9tew-Porgi sada
mas. nintelt wältamaa laewade kohta, kus
alkoholi leidlib. uuesti wõidulc pääsema, fut
Ameerika wabadust tal>ab oma tõsiseks süm
booliks pidada.
Inglise kuningakoja
eelarwe.
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30 päewaga ümber maakera
Hiljuti lõpvcinid rahwustmhelise! õhu
söidnkomverentüt Lottdouts teatati, et Jng
lise pealinnas on asutatud selts, kes enesele
on seadnud erilennukitega kor
raldada retsisid ümber maakera, uwimaltklilt
iluta peatusteta teekonnal. Selleks ehitatak
se zeppeltni taolised htiglaleuuuktd, mis mit
me mootoriga lvarustatud ja nii ruttmikad,
et nad mitte üksi masinaid, waid ka toidit
taganxtrasid ja iantaseks reisiks tarmtliku
laskemoona wõitvad enesesse mahtttada.
Reisi lähtekohaks oleks Jnglisntaa. Õhu
lend läheks üle Atlandi ookeani, üle Amee
rika ja Watkse ookeani edasi üle 3?da-Aaiia,
Altstraalia. India, Aafrika ja risti üle Eit
roopa lähepnnkti Inglismaale tagasi. Ret
ü kestus oleks nmbes 80 Päewa. Jng
lise õhnasjanduse ringkondades on see oma
piimnc kawxitsits suurt tahelpann äratanud.
Kui waljamaal wurrud
maha aetakse.
Nii nagu paljud teisedki Ko;>euhageni
härrad, oli härra Arelseu käesoletval suivek
Saksaniaale lühikesele lõbitreisile sõitnud.
Kui ta oina sõbra Peterseniga oli põhjaliku
ringreisi teinud .Hambnri tveinitttbades. ar
mas Petersen, et ta Arelseni kombe! saruas
te murritdega linnas küll ümber ei kolaks.
Aga ettewaatuscst on,a naise uwstii ei oleks
Arelsen wististi fiill tohtinud sarnasest
meheuhkusesi loobnixt. Kahtlust äratada, et
ta oma teisepoole ees nii mäga kartnia
peab, ei tohtinud ta ka mitte. Sellepärast
läks ta kohe ljabeiucajaja juure ja tuli 'ealt
siledakspiigatnlt meiniklaasi juure tagasi.
Kui ta Nlõne päewa pärast jälle tahtis
kodumaale tagasi pöörata, peeti teda Piiril
kinni, sest teda kahtlustati vaSsi wöltsimi
ses. Mees passi üleswöttel kandis ilusaid
wurrnüd, kiina Arelsenil, kes üle piiri tahtis
minna, olid täiesti siledad huuled. Nüüd
istub Aj.elien, nagu Taani lehed kirjuta
mad, jälle .hamburis ja ootab kuni ia mur
rud nii suureks fasnrtmad, nagu paösiüles
wöttel.

Kõige suurem Lirikukell
maailmas.

Kuulsasse Kölni doornkirikusse. Saksa
maal RHemi ääres, on nüüd uus kirikukell
sõjaajal ärasnlatatud kella asemele üles sea
Tarnid K irkwoo d, lööerakoudlane tud. Uus kell kaalub 1526 pnnda ja on
Tumbarion Burghs'ist, on hiljuti Inglise seega kõige suurem kirikukell maailma-?,
alamkojas ennast teatud miisil kangekaelseks niida kõlistatakse.
teinud, nõudes kuninga George riitus
Kanamunad kuldrahaga.
kulude wäbendamist. Tööerakonna liige
Kirkmood tahtis alamkoja toetust wõlta. et
Mõne aja eest olla Kuressaare turul
kuninga ja tema perekonna ülespidamise kii järgmine lugu sündinud:
lud remideerimise alla rnõetats. silmas pida
Keegi maanaine oli linna tulnud mune
des riigis uxililsewat majanduskriisi ja töö müüma ja ootab turul ostjaid. Pea ilmub
puuduse kaswataiuist. Ta nõudis, et u>alilnfs ta tema juure, isand, les munade hinna jä
erikomisivn, keS küsimuse läbi kaaluks. See rele küsib. Ostja olla olnud üks meil üm
ettepanek tõstis esiti kaunisti tolmu, kuid ber liikuwaist kiir- ja tasknknnstnikkudest.
kui õhk oli jälle puhtamaks läinud, selgu-?, Munade hinna teadasaamise järele olla
et kuningas on kogu Inglise riigis ainu mees paari ostnud. Et aga teada saada,
ke n c ametnik, kelle sissetule
kae nemad ka wärsled ja kõlbulikud, nagu
kud nt aail m a sõjast saadik ei
ta ise ütelnud, löönud ta ühe muna katki,
ole tõusnud. Mõne aja eest oli isegi, ja maata ... munas oli wiierublaline kuld
tarwilik leitud olenxit kuningakoja wälja raha. Naine ünestarna. Kunstnik wõtuud
niinekuid ..kärpida". Ühtlasi on leada. et teise muna, et seda proowida, löönud ka
kuningas on sunnitud olnud osa oma liiku selle katki, jn näe imet teine kuldraha.
mata >varandusest ära müüma, et sissetule Naine kohkunud. Mees palunud naist weel
kuid suurendada. Selle tõttu näeks fimitt paar sarnast muna müüa, kuid tormile
gas Paremini oina ü lesvidamistul ude suu tõmmatud juba rätik peale munad ci
rendamist, kui mähendamist. harilikule su olnud enam mitte müüa. Naine lubanud
relikule aga näib ju küli. ei Inglise nxililfe munad koju wiia, sest omal olla ta nende
>al Põhjust ci ole oma seisukorra üle karpuudu- suur. ...
Koju ta nendega ei läinud, ma:d ot|i
Kuninga ja tema abikaasa isiklik valk
aastas leeh ivälja üldsuuuuaS ikkavl ITO.CifJO uud oinale turult mitte laugel marjulise
Inglise naela (j. o. Eesti rabas praegute paiga, lns siis kuldrahade ..korjamisele"
kuru järele koiku uiuhes 7!f> milj. marka, asumid, kuid oh häda munad olnud
eht päemas umbes - miljoni). Tähenda fõif harilikud, ühtegi iva raudust ei tulnud
tud junliua on kindlaks määratud parla päewawalgele. Nii jäi naine munadest ja
rahast ilma,
mendikomisjoni poolt 12 aasta eest.
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Laenatud mõrsjaauto.
Londonis on sündinud hiljuti kena juhtu

mine, mis sealses seltskonnas rohlet kõneainet

oakkunud. Neiu Ellen Mac Eallum, hertsog
Atholli, kasutütar vidi laulatntama leitnant
Harrisou-Aallaeeiqa St. Martini kirikus.
Mõrsja ootas oina kasuisa kodus autot, mis ia
ftriftt pidi tviima. Mingi sugusel põhjusel ci
untnud auto mitte utäaratitd ajaks Eaton Pa
iace i ette, kits hertsog elas. .Hertsog nägi ühe
auto uulitsal seiswat wnhe eemal tema lossist.

Autos istus keegi noor daam. Hertsog saatis
oma teenija, et ta daamilt luba valuks mõrs
jat oma mtlos kiriku tviia. Daam lükkas pal
me tagan. Seisukord ähwardas juba tõsiseks
inuutuda, sest laulatuse silmapilk lähenes ja
läheduses ei olnud naha ühtki autot. Äkki il
mu? sõites üks auto. hertsog andis sõitjale
märku, auto jäi seiSma ja hertsog küsis mtto
sõitjalt: ..Olite teie sõdur?" Jaatama was
tüse saades, lisas hertsog: ~Ka mina olin
sõdur. Wõin ma teid, kaastvõüteja, valuda
nii lahke olla ja mu kasutütar kiriku sõidutada,

kus täna ta laulatus on."
Palme Läideti suure lahkusega ja noor
mõrsja jõudis Meel parajaks ajaks, ei peig,
mehega sõrmust Mahetada. Mõrsja kirikusaab

ja aga paluti õhtul ptllmapidule.

Ajalugu kordub.
Et Manad äraiganenud pruugid \a
kombed tagasi tulewad, näitab järgmine ha
ruldaue ja rnäga romantiline lugu, mis
paari imdala eest Torgns juhtus. Nimelt
ladus S. kulas keegi umbes 26 a. w. neiu
saladuslikul kombel öösel toast ära. Sel
gus, et neiu on ära „rövwitud" ja nimelt
akna läbi. Tähendatud teos kahtlustati
kedagi küla noormeest, kes nimetatud
neiut kosida oli tahtnud, millele aga waue
mad wastu seisnud. Nii ci iääuud „õuue
tul" noormehel muub nõu üle, kui omale
naist marastada, milleks nad wist ennem
kokkti rääkisid. Peale ..tõmbamise" wiinud
noormees neiu enda kodusse, kust ta nädal
hiljem waucmate poolt üles leiti, kes tütre
koju tagasi miisid. Nii lõppes see „kurb
mäng".
Sarnane juhtilmine ou wist ainnke
XX-a aastasaja kestel Eestis, wähemalt
Saaremaal, lns naist manustatakse. Meie
õndsatel esiwanematel 800 aasta eest oli
sarnane pruul moodis, ja on weel praegugi
metsrahwastc jiiures.
„Saaremaa" kes selle sõnumi toob,
tähendab: nähtawasti hakkawad torgulascd
mõnes asjas ürginimsuse poole tagasi sam
rnurna!

Mle wanawara
Lihaloomade tapmise ae^
Tapalooiuad. kelle nahka nülitakse. pea
mad tapetud saama pehme tuule ajal. siis
jääwad nal>ad ka ilusaks suureks ja sirgeks.
Kõma tuule ajal tapetud loomade nahad
tõmmawad kokku ja kuiwawad lväikseks.
Pehmed hnilcb on: loode, loesikaare.
lääs, löima ja keskhommiku, kõivad tuuled.:
põhi. ida ja maakaar.
Siga tuleb ikka pehme tuule ajal tappa,
uis ta liha ei tõmba mitte kokku. Köwas
tuules tapetud sealiha läheb ka-tlas hirm
lasti kokku, nii et patta ikka pauna on, aga
ivälja tvõtta pole midagi.
Lindude ja loomade tarkus.
Kui iuiiueue sured kas metsa ehk mujal?,
nii et keegi teine inimene suremise kohast mi
dagi ei tea, siis ei pilutu koerad ega mets
loomad, ei kullid, ega teised linnud enne
surnukeha, kui inimene seda pole näinud.
On aga keegi inimene surnut näinud ia
jälle ära läinud, siis asuuad kiskjad kohe
uagll täie õigusega koolja kallale.
üiflc ncfl sõrmeküünte lõikamiseks.
Sõrmeküüs; tohib ainult reedetel päe
mal lõigata, ttiaisteralpval ei tobi pahema
käe pöidla küüni ülepea mitte ära lõigata.
Pöidla küün olgu lwsti suur. seda lähed
uaisteralyval käsitöö juures mitmetmooo-i
aa runo.

Mispärast kirikus haigutava ei tohi.
Ükskord on ühel iniiuosel kirikus baigu
laulise puhul lõuahargid asemelt ära stlbku
und, sellepärast pead igaüks enuait kiriku
liaigtltamise eest hoidma.

Pisuhänd.
Pisultäuua. tuli (viu na ia tetste weda
inte ii lie uskunud manab bnMaicii fötocMt.
Kõpus nähtub karja* olles kord lehma uda
ra küljes hiirt. Kariatte wõtuud hnre km
„i ja pannud kasetohust karbi
karjane palunud ja nõudnud, et rott lahti
ia et talle mitte fioiflrf n tehtaks.
See ball rott rodi hiir olnudki piiujand.
P t.

8

Nr. 218

Vübaväewal, IS. aua. 1923.

Kaj a
Tartumaalt.

Siferiigist.
Harjumaalt.
Pünliweski pärast jääv elcktriwoolu andmi'
ne seisma.

Wisula meskisse Restus seati hiljuti
püülimasinad sisse, kuid ühes sellega lõpe
tati tarwilisc weehulga Puudusel ka ümber
kaudsetele taludele walgustuseks elektriwoo
lu andmine. Sügise tulekuga tuntakse aga
suurt wajadust walguse järele. Endised
woolu tarwitajad kawatsewad, nagu kuulda
pealpool Meskit astuvate rohkearwuliste al
likate wett weski peale juhtida, et sel teel
weekogu suurendada ja elektriwoolu and
mist wõimaldada. Ome.
Mustikaid
tänawlt haruldaselt wähe; põhjuseks
külm ja wihmane õitseaeg. . Venic. ~
Õunasaak

kõotab eesolewal sügisel kehw' olla.
Venic.

Jngliste lynnous
aina kihab ehitus-töödejt. Ei leidu ühtki
asunikku, kes midagi ei ehitaks. Kõige roh
kem ehitatakse elumajasid. —Venic.—
Loterii langenud sõdurite mälestussamba
heaks.

Langenud sõduritele mälestusmärgi Plls
tttamise Rapla komitee korraldas hiljuti sise
mmisteeriumi lubaga ülekihelkvndlise kor
janduse, mis umbes 390.999 m. sisse tõi.
Et mälestusmärgi püstitamiseks aga 499
tuhat tarwis läheb, siis loodetakse puudpwat
summat sellekohase loterii abil kokku saada.
Raamatukogu selts Selli-Sootagusele
asumas.

Pidude läbi saadud sissetulekutest on
Selli-Sootaguse kiila noored omale wäikese
raamatukogu asutanud. Hiljuti saadeti ka
sellekohane põhikiri registreerimisele.
Kiwivist-^
Sillad walmis.
Maakonnawalitsuse poolt ehitatawate
Purila ja Selli sildade ehitus hakkäb lõpule
jõudma. Sillad on tugelvate rvudkastide
ga, ja plaani järgi kaunis kenasti ehitatud.
Kürnrist

Wiljandimaalt.

Maruja põllumehed tvälja
pääsemata seisukorras.
annaks, siis teaksid Põllumehed oma karja
eest tormilisel määral hoolitseda.
Häda sunnib ühist keelt leidma.
—Me.—
Meie
põllupidajate majandusline väl
Wilets meesaak.
jamaade käesvlewal aastal on üldse kurb,
Tänawunc meesaak ei rahulda ühtegi mis paneb põllupidajaid üldse tõsiselt mõt
mesinikku. Leidub linnupuid, kust midagi tema.
Hiljuti pidasid Warnja ümbruskonna
pealsed ära rikkunud. Omepõllupidajad koosoleku ära, et oma raske
majanduslise seisukorra üle ühist keelt leida.
Mees mägra ära kägistanud.
Käesolew aasta on Warnja ümbruskonna
15. aug. lnnnmikul läinud keegi J. W. põllupidajatele õieti raske, sest rohke wee
hobuseid wäljale edasi wiima. Teel tulnud pärast jäid enam kui pooled Põllud küsimata
talle mäger (kähri) wastu. Mees löönud ja seegi, mis hilja küliti, häwines rohkest
looma, mille järele see tiiru käima hakanud. niiskusest, nii et mitmed põllud kaks ja
Selle peale haaranud mees looma kinni sa enam korda küliti. Kuid tagajärjed olid
kägistanud ta kätega ära.
wäga kurwad raske töö tehtud, mitme
Ümbruskonnas elab mägrasid sa rebaseid kordne seeme raisatud, saagi lootust aga
rohkesti' jahimehed on taimel alati nende wäga wähe.
Peale jahti pidanud, kuid ilma suurema
Sarnane olukord Paneb siinseid põllu
tagajärjeta. Ome.
mehi mõtlema, et millega karja ülewal pi
dada, maksud, majapidamise kulud ja teeni
jäte palgad tasuda ja tulewal kewadel ma
japidannft jatkata. Iseäranis on raske
küsimus, kust saab külmi tarwis seemet.
WWW Oi»l
Asi on weel seda raskem, et siinsetel
põllupidajate! tagawarasid ei ole, sest nagu
teada oli käinud aasta täieline ikalduse
küpsenud rukis on kiire pudenema»
aasta Peipsi wee kõrge seisu pärast, mis ka
sellepärast teeb targasti iga põllu
kõik tagawarad, mis kellegi! põllupidajal
mees, kes muretseb enesele wilja
olid, juba häwitas ja paljuidki sundis
koristamiseks
laenuteel põllupidamist jatkama.
Koosolek otsustas esineda maakonna
walitsuses, maksuinspektori juures, põllu
Deerwgi
tööministeeriumis s. k. tarwilistes asutus
tes palwega: 1) et moodustataks maakon
nawalitsuse ehk mõne teise ametkonna su
ffl f l f
hatuscl komisjon, kes iga üksiku põllupi
daja ikalduse kahju kohal ära hindaks, 2)
ot ikaldust kannatajad põllupidajad wabas
ehk
tataks liikumata waranduse ja tulumaksu
maksmisest, 3) et määrataks ikaldust kan
natajatele põllupidajatele riiklist toetust
majapidamise jätkamiseks, iseäranis wilja
seemne muretsemiseks, 4) paluda riiklist toe
tust maaparandamiseks, iseäranis korrali
ku kraawi süsteemi loomiseks ja teostami
Saada kõikidest
seks ja 5) paluda, et riigimaade rentnikud
ja.asunikud, kes ikaldust kannatawad, see
kord wabastataks.
Nagu kuuleme, olla Tartu maakonna
walitsus nõus abiandmise korraldustööd
Pealadu: Eesti Tacwitajate
oma peate wõtma, nii et wõib loota, mui
KesMhisuses.
dugi, kui teised ametiasutused ka oma was
Tallinn, Cstoonia puiestee nr. 15.
tutulelikkust üles näitawad, et Warnja
ümbruskonna põllupidajatele suudetakse
abiandmise alal ühine keel leida.
Pärnumaalt.
Elektri sisseseade piimatalitusse.
PoStiagentuuri awÄninr ätaivalt

Eesti maakarja näitus
Wõhmas.
12. augustil peeti Wõhma majanduse
ühisuse kaupluse hvowi Peal, noore Eesti
maakarja näitust. Kokku oli toodud 2 ühi
suse sugupulli, kes Soomest toodud, oma jä
reltulijatega, kokku üle 60 pea.
Maakari on Pillistweres, meie piimaas
janduse areüemise keskkohas, kõige rohkem
Poolehoidu leidnud. Iga wäljapandud loo
ma kohta olid üles riputatud kontrollassis
tentide tabelid wäljapandud looma päriwu
se ja nende piimaanni iile. Tabelid näitasid,
kui suur raswa % wahe tõesti on maakarja
lehma piimal, teiste tõugudega wõrreldes.
Vaatlejate tähelepanu tõmbas oma
peale mõnes talus lehmade kiire piima
anni tõus wiimase kahe aasta jooksul
5—6 tuhande naela pealt aastas 10—12
tuhande naela Peale. Õpereisija.
Walaamaalt.
Rukkilõikus nsganud»
Rukis on juba sedawõrd küps, et ta kok
kupauemisega algama Peab, waatamata, et
heinatöö weel pooleli.
Rukkilõikusega on algust teinud ReZtu
asunikud. Nendele järgnesid teised liiwa
maa omanikud, kuna madalamatel ja sawi
maadel lveel rukis täiesti walminnd pole.
Ome.

Ussidest häwitatud odrapõldndcl
karjatawad mitmed põlluniehed loomi- Tei
sed kardawad aga, et niisugune toit looma
dele haigust ja surma wõib tuua. Senini
ei olejaga kuulda olnud siin ainustki hai
guse, wõi surma juhtumist koduloomade
juures, kes odrapõldudel karjas käiwad.
Wahest on see kartus üleliigne. Oleks Mö
lla soowitaw ja tarwilik, et õpetatud põllu
teadlased ja loomaarstid selle kohta ajaleh
iedes, eriti «Põllumehes" aegsasti seletusi

otsustatud.

Seni sai Wõlla tvald posti Pävnu vost
kontorist, mis wallamajast 17 weröta ee
mal. Et oma postiagentuuri awamine
wallale mingisngu parandusi postiolude
alal ei too, otsustas wallanoukogu posti
agentuuri awamise eitawatt. li.—
Wallanoukogu liige restoraam awamas.
Wiimasel Laiksaare wallanõlckogu koos
olekul esines sama wallcmõukogu liige pal
toega temale luba anda. Urisaaves resto
raani awamiseks. Wallanõukogu kus
karskuse mehed enamuses otsustas Pal
toe tähelepanemata jätta. li.—
Koolijuhataja walimine ci õnnesta.
TeatalöaSti on juba mitmendat korda
Wõlla poolt koolijuhataja
walimine Nrusti kõrgeima algkooli peale
tvälja kuulutatud. Seni pole aga walimised
kohase kandidaadi Puudusel õnnestanud. Ka
wiimasel walimisel esinesid wallanoukogu
ees kolm isikut, kiud ühtki ei tunnistatud
wastuwõetawaks. Samal koosolekul ot
sustas wallanoukogu Urust i koolijuhataja
walimised nõukogu poolt ära lõpetada ja
julmtaja määramine kaolinxüitsuse hooleks
jätta. li.—
Sekretüiir walitud.
Wiimasel Wõlla wallanõukogu koosole
kul toimetati sekretääri walimist kesk
walitsuse poolt tagandatud 'sekretääri aie
mele. Kandideerisid kolm: neist tvaliti U.
Tomberg, kes ka waremalt Wõlla walla sek
retäär olnud. li.—
Meeldiwa lõhna, hea wahutuse ja wastu
pidawuse poolest on tuntud

Nõudke! Proowige! Otsustage!

Elwa ühispnmatalitus töötas senini
käsitsi ja oodati pikisilmi elektrijõu kohale
jõudmist Ulila elektrijaamast. Nüüd on
korraldustööd elektrijaamas nii kaugel, et
wõidakse lähemal ajal woolu andma hakata.
Esimeses järjekorras saab ka Elwa ühispn
matalitus woolu. —r—
Esimene külmem õö
oli Flmjärwe ümbruses wastu 14. aug.
Hommikul oli heinamaadel õhukene halla
kord maas- Madalatel maadel on see wa
rajane oö-külm mitmel põllumehel kartuli
päälsed ära rikkunud, Ome.
Saartelt.
Mõisa härrastemaja 'LoöWec
Riigistawd ja asunikkudele tväljajaga
tud Kandla mõisa härrastemaja kasutamise
küsimus oli seniajani lõpulikult otsustama
ta- Kord otsustas wallanõukogu seal kooli
awada, siis aga loobus maja omandamise
mõttest. See asjaolu andis kohalisele rah
wale, kelle huwid kooli ellukutsumist Kand
lasse tungiwalt nõudsid, Põhjust maakonna
kooliwalitsnsele palwega esinemiseks, et
wallanõukogule ülesandeks tehtaks Kandla
mõisa omandamine ja sinna kooli asutamise
tarwidust weel kord arutamise ja otsusta
mise alla wõtta.
10. augustil otsustas wallanõukogu sel
le küsimuse loodetawasti lõpulikult, ja ni
mett ses mõttes, et wald maja riigilt koo
limajakS ära ostab ja seal 1924. a. sugi
sel kooli ellu kutsub. Nelja küla wahel
asudes on Kandla mõisa härrastemajal koo
liks olemine just nagu ette määratud. PQ,
remat asupaika kooli jaoks siin ümbruskon
nas kusagilt leida ei ole- Maja on täiesti
korras ja tema juures alles mõne aasia
eest kapitaal-remont tehtud, nii et ta wal-lalt ka uusi rcmondikulnsid lähemas tule
wikus ei nõua- Maja ümber ja ligidal on
Parajas suuruses koolikruut. mis mõisa
jaotuse puhul 1922. aastal planeeriti.

Jatla teaked.
Mälcstussambn piiSiitnmisc küsimus kir>
janik Juhan Lnwi hauale
on juba mõningat aega meie seltskonnas
arutuse! olnud iseäranis on lelle küsimuie
ga tegemist teinud noored, kelledele luban
Aim sümpaatlisem kirjanik. Kuid aine
liste olude kitsikuse tõttu ei suudetud terme
kümne aasta jooksul, mi! luban Liiw maa
mullas Alatskrwi surnuaial pubkab, teda
küsimust teostada. Kuid nüüd siucb selle
teostamine sealt, kust seda oodatagi ei wõi
nud nimelt on otsustanud a.-s. «Tegu
ri" ivabrik oma amet- ja tööliskonnaga ju
ba lähemal ajal luban Liimi hauale mates
tusmärgi walmistada ja kohalda! vüStita
da. Onm algatuse selleks sai ..Teguri" wab
rif juba 1921. a. kenadel, mil ta humireisi
Älatskiwile korraldas. Nagu siis teinus,
puudus Liiwi haual iawugune rist wõi
mälestusmäitt, mis tõttu hauda mõõrail
peaaegu wõimatu oli üles leida. Mäles
tusmärgi püstitamise asi jäi tookord soiku.
Frnd tänawu juwe! uut ekskursiooni Peipsile
etteivõttes, tuli see küsimus seda e lana matt
päevakorrale ning otsustati kiires korras
teostada.

Mälestussammas mölatakse a.-s. „Te
guri" enese tvabrikus peale Tartu näitute
tööde lõpetamist ning tuleb kuuldavasti
püstitamisele septembrikuus. el.
Suuremad uulitsate parandustkmd
on Praegu Tartus käsil. Raatuse uulitsa
parandustöödega tehti juba fcwadel algust
ning loodetakse alles sügiseks lõpule jõuda.
Peaaegu kogu uulitsa munakiwiline osa
seatakse korda, millesi suurem jagu juba
malmis on. Ka osa kõnniteedest seatakse
korda, missuguse tööaa alles hiljuti algusi
tehti. Kesk uulitsal on käsil kogu uulitsa
prügitamine, milleks kinsid ia niw kohate
weetud. Kesk uulits on üks iluiamatosi
uulitsatest Karlowa linnajaos selletõttu, et
ta teistest hästi laiem ja uulitsa keskel mi>
new jalgtee puudega kaunistatud on: kuid
prügitamatufe tõttu oli kewadel ja sügnel
pori osal läbipääsemata.
Küütri ' uulitsa parandustöödega on lõ«,
pukorrale jõlltud. g—•
Tartu naisscltsi sügisesed kursused
Käesvlewal aastal kaloatjeb Tartu nais
selts korraldada mitmesuguseid kursusi eel
miste aastate eeskujul. Kangakudumite
kursus algab 27. augustil ning lühemaaja
line keedukursus 1. septembril. Majapida
mise kooli õpetuse algus on seltsi juhatule
poolt 1. septembri peale edasi lükatud.
0~

Torm Tartus.
Neljapäewase wihmaga käsi - käes vääsis
ka wägew torm lahti, mis maal mõndagi
kahju tegi. Tartu Toomel murdis ta mitu
puud maha. cl.
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Vülmväewa!, 19. aug. 1923.
Majandusline elu.
Meie sisscwco kaupade
tarwiliktus.
öeldakse sagedasti, et meie wedawat
valju maitse- ja uhkuseaSju sisse. Kui seda
ikka ja jälle tõendatakse, siis hakka Miimäks
uskuma, et asi on tõepoolest nii. Armusid ei
ole kusagil ette toodud. Näidatakse töendn
seks ainult akende peale, kus on mäga mait
sewaid ja ka nhknjeasjn näha. Lähed poe
akendest mööda ja näed neid asju seal, ar
mad kohe. et neil on õigus, kes uhkuse- ja
maitseasjade sissewedu suureks peawad.
Niiwiisi otsustamine on aga iväga pealis
kaudne.

Teada on ju, et akendele pannakse ikka kõige
maitsemamad ja ilusamad asjad näha. Neid
wõib olla poes wäga Mähe ja nad Mõiwad
akendel möga kana seista. . Nii ongi. Wõib
tähele panna, et banaanid lähemad akendel
manaks, sidrunid kniwaivad ära jne. Ostjaid
on nähtawasti Mähe. Sellepärast ei ole see
ilu. mis akendel paistab, siösemeo kohta ot
sustaw. Vaatleme parem armusid, niis need
mõnu- ja lõbuasjade sisfeweo kohta ütlemad.
Statistika keskbüroo awaldatud andmed
näitamad 1922. a. sisseweo kohta. et. sisse ole

me mcdanud kõige suuremal hulgal kaupade
wäärtuse järele wilja, jahu, heeringaid,
suhkrut, tubakat, metallisid, puuMillu. riiet,
kiwisüsi ja puumasset. Iga üksikut kaupa
neist oleme toonud üle saja kuni ligi 300 mil
joni marga eest. Mnid kaupasid on tulnud
alla saja miljoni marga eest, kui neid üksi
kult mõtta.

Nimetatud kaupade hulgas Mõib küsimu
se alla suhkur ja tulmk tulla mõne inimene
silmis. Suhkur on toiduaine ja tema sisse
meo wastu ei tohi midagi olla. Pealegi ei
ole tema tarwitamine meil liialdatud. Mis
puutub tubakasse, siis on seda iga elaniku
kohta natuke üle naela sisse tulnud. Kõik ei
ole suitsetajad. Jääb aastas igale suitseta
sale umbes kolm naela. Ei ole palju. Suu
remad suitsetajad tarwitalvad üle 10 naela
aastas ära. Maal tarmitatakse oma kasma
tatud tubakat. See aitab puudusest wälja.
Selgub, et neid kaupasid, mida meie suu.
remal hulgal oleme ostnud, ei ole pillamiseks
toodud, ja nende hulgas ei ole ülemääraseid
asju.
Waatame neid kaupasid, mis on wähemal
hulgal tulnud jn mille wäärtns kümnetesse
miljonitesse markadesse ulatab.
Toiduainete seas seisamad siin riis, tangud,
snolasilgud ja sool meie ees. Jaotame need
kaubad ühetasa ära, siiS tuleb riisi alla nel
ja naela, tangu ljgj 2 naela ja soolasilku
alla ühe naela iga inimese kohta aastas
see on kokkuhoidlik tarwitamine.
Maitseainetest on tulnud teed alla poole
naela ja kakaod alla naela sisse iga elaniku
kohta aastas. On see palju? Alkohooliga
jookisid on toodud 28 miljoni marga eest ja
sahariini 32 miljoni marga määrtuses. Nen
de kaupade juure paneme kiisimismärgi.
joogid läksid siiski suure tolli ja aktsiisi alla.
Nii mõnedki riigiknlnd on seeläbi kaetud.
Nabkn oleme toonud sisse iga elaniku
kohta kaks naela astas. Ei ole palju. Tar
wilik kaup.
Järgmiste kaupadena seisawad meie ees
298 autot Meo ja jõid» jaoks, 3801 jalgratast
ja 23 laema. Need on wiinud meilt üle I*o
miljoni marga, aga see raha ei ole malm mi»

taheti ja mis armati mineirat. Ja ometi ei
ole toodud tühja puru, maid taiwisikka asju.
Meil Hädaldataks? aga ikka jälle ülemää
rase uhkuse- ja maitseasjade sissemoo suu
ruse üle. Näib, nagu arivatakse, et rabmas
on alles laps. kes ei oska hinnata, mis
talle tmkntakse ja millega tal raba käest ära
meelitatakse. Tahetakse sellepärast eestkolt
sai) offa ia keelata, et seda mõi te osta ja seda
ei mõi.
Küsime: Kes on ralmxi seas kõige suure
mad kaubaostjad? Kas need on lapsed?
Või on hilbuhalbid tütarlapsed? Või on
inimesed, kes on raha maast saanud? Tar
wis on meeles pidada, et rahakott on majas
peremehe, ehk kui arukas ja mahma perenai
ne, siis perenaise käeS. Sellest kotist antakse
jaopärast mälja. Maitse- ja iluasjade ost
miseks ka mohel natuke, et tuju tõsta.
Nooremad inimesed, kes ise teeniwad ja
kergemeelsemad oleksid, saatvad mäikesi pal
ka. See ei jätku alaliselt shokolaadi ja ba
naanide söömiseks. Hea, kui wahelgi katsu
takse, iniS mai? neil asjadel on. Nii kujuneb
seisukord, et ei ole ostjaid neil kaupadel, mis
lüdapärast tarwiliknd ei ole, ja tarwitamine
korraldab ise fiSsemedu.

Rahwas oma sissetulekute juures on osa
nud ikka Piiri pidada oma kuludes. Ainult
mõned üksikud inimesed ei luuda seda. Selle
pärast, et mõni tulega hooletult mõi kuri
tnhtliselt ümber käib, ei Möi tuld kõigi käest
ära Mõtta.
Igatahes selle järele, niis meie läinud
aastal oleme sisse medanud. ei ole põhjust
nuriseda, et oleme tübja-tähja toonud ja tar
wilikud asjad toomata jätnud. Oleme ost
nnd, nagu loomulik, seda. mis tarwis. ja
veale selle Meel seda weidi ka. mis elule
maiku ja mõnu annab.
Daam munaeksport.
Daam munaeksportööride juures on ksä
muti nagu mõi- ja lihaeksportööride juures)
Mnmasel ajal märgata püüdu turgusid mäl
jaspool Inglismaad leida. Daam sulgloo
madc hulk st uueneb alatasa, .ja sellega ühen
duses ka munade .toodang. A. 1921 oli
DaaniS 17.8 miljoni fulglooma, a. 1922 aga
juba 19,1 miljoni. Et Inglismaa ka niujalt
mune ostab, ei Mai ta üksi kõike toodangut
ära osta. mispärast uusi turgusid otsima ha
katud. On katseid tehtud mune Ainoenkasse
minia, kuid seal ei maksetvwat nii kõrget
Hinda kui Inglismaal, mispärast anivatakse.
et edaspidi nume Ameerikasse medada wae
wa ära ei tasu.
Toiduainete hinnad
Inglismaal.
# Sadamatööliste streik ajas mõi hinna
juuli lõpul kõrgele. 19. augusti paiku oli
Mõi hind natuke tagan langenud, aga siiski
alles mäiksa kõrgem kui maranalt. Arma
takse, et Mõi hind meel vaar kuud tugeinasti
kõigub. Eesti Mõid on müüdud 136—191
shillingi eest tsentner.

Sealiha on kallimaks läinud. Munad
seisid kallid juuli lõpust saadik. Juustul on
hind ka tõusnud.
Nüüdsed hinnad ei ole loomulikud, maid
sadamatööliste streigi tagajärjel kujunenud.

satud.

Siis tillemad rehepeksumasinad, traktorid,
õmblusmasinad ja lokomobiilid. Nende eest
oleme maksnud üks miljard 317 miljoni mar
ka. Ilus summa, aga head asjad ka, mis on
saadud.

Sada miljoni on läinud klaasi, klaaskau
rade. fajansi ja portlellaankaupade eest. Siin
veab meeles pidama, et äride suured akna
klaasid maksawad ise juba hea summa, nii et
Perenaistele söögi- ia 3ooginõndega uhkusta
miseks valju üle ei jää.
Nafta, Petrooleum ja bensiin on nõudnud
üle 120 miljoni kokku. Wäga tarwiliknd
kaubad.

Ojummist jalanõusid on toodud 24 miljoni
eest. Neist ei jätku meile meie porisetel
aegadel kaugeltki.

ParkimiSained, Mäetisained, pesu- sa söö
aiiooda. seebrkiwi ja aniliin iränv seisawad
lõpuks meel nende kaupadena ees. mida suu
remal hulgal on toodud. 145 miljoni mar
ka on nende peale wälja läinud. Tungiwalt
tarmilik kulu.
Üleilmade on lõpul Muid kaupasid on
wähemal hulgal toodud. Nende hulgas wõib
olla asju. mis edemuse Mõi lõbu pärast on
toodud, aga neid on mähe . Vastasel korial
oleks nad nimetatud kaupade hulgas seis
and.

on olnud Maba. Toodi, mis

Minmümidus
Miki koht.
Piim cm põllumehe hüüdsõna. Teda on
tarwis muretseda majapidamisest raha saa*
msiekS, mis praegu nii puudulikult ennast
awaldab, agaramad, edasipüüdwamad Põl
lumehed on jõudnud juba piimakarja suu.
rendada. ia on ka suwise, kui talwise kar
satoitmise eest hoolt kannud- Nad saamad
aru, kus kaldavall Põllumehe wähjad sigi
nemad. oSkawad neid Piiratud arwul ka
walsa tuua. Neid agaramaid on kahjuks
wäike protsent põllumeeste Peres ja osa
neist on kogemata ehk heade heina- ja kar.
jamaade tõttu sinna jõudnud. Suurem osa
meie põllumehi wälja armutud Wil
jandimaalt paar kihelkonda imõstab, ei
tab ja ei usugi selle sisse, mis mujal teh
tud ja mida mõiks igauks kodus Paremini
kN Meel teha- Tormis ringi sõita kodumaad
mööda, siis paistamad kohad silma, kus
Pool. kus weercmd, kuS terme kesa miki
all. Mis ütleb see meile? See räägib
ometi selget keelt karjapidanuse arenenu
sest. Leitakse looduslistest karjanmadest
mähe toitu loomade tarwis, seks on häda
ajal äärmine abinõu wikk.

Wikki ei küsinud mitmeid aaötaid keegi
kesa peale, sest ära tahtwat hämitada rukki.
Tõesti, sest rukkist oli kahju mitmete aas
tate eest palju suurem kui praegu, teda sai
kallilt müüa. ta oli ka walitsem wili kaera
kõrwa! meie Põllul.
Peremehe hoole all on kesa harimine
enne ja pärast wikki, tema Peab ka maS*
tutust kandma edaspidise wiljakaswu eestEi ale meil meel maaharimine kunagi nõue
te kõrgusel olnud, ei ole ka mast wikk il
ma halwawa mõjuta kaswanud, aga teine
kord mõib see halwaw mõju rukki peale nii
wäike olla, et marju jääb miki enese Määr
tusc körwal. .Kui wõrdleme wikikesa musta*
kesaga, siis kasulik wõib olla wikk meie
kõige kallima taimetoidu aine lämmasti
ku kogumise ja hoidmise poolest, kuna tal
teisi omadusi mõib olla, niis mitte kasuli
kult ennast tunda ei anna. Neist oleks ni
metada niiskuse häwitamine mullast ja kali
ning foöfori äratarwitamine rukki eelKuid wõrreldes wikikesa karjakesaga, on
esimene küll Palju otstarbekohasem.
Kesa otstarb on ärawäsinud maa puh
kannne, maa peab parandama oma ehiwst,
sel ajal. peab wõimalus olema hämitada
umbrohtu, peab koguma lahutawaid toite
ostusid, mulda tuulutada. Wikk kogub küll
lahuwaid toiteaineid enesesse, muu seas ka
lämmastiku ühendusi, mis lahemal kujul
otsekohe mälja uhutaks, aga ta rikastabki
maad lämmastiku poolest.
Wikk häwitab oma lopsaka kaswuga
umbrohte, aga karjakesa fsõnnikuni ilma
puuwmata) neid aina kaswatabki.
Kasuta läheb niaaniiskuS kaduma kar
jakesal, loomade tallatud koorukese kaudu,
aga wikki külwntes oleme selle niiskuse
auramise töösse pannud Peremehe kasuksMitmel Pool olen näinud, et wiki sõn*
nik kantakse talwel harilikkudesse hunniku*
tesse wälja lumele, seal pleegib ta wäi
keses kogus kuni komadeni; lämmastik loh
kub, meega uhutakse kewadel lahuwad ai
ned, nõndasama mehaaniliselt paremad
osad sõnnikust minema, sel juhtumisel an
nab a#ysa,-,;} ?t> jlnict ruk
kist ilma jääme. Siis Pärast wiki kogu
mist, mis. jääb igal Pool liig hiljaks, jääb
maa nii seisma halatsemis - MnäriliseSse
seisukorda. Wiki kõrs ilma liigutamata on
ju küllalt alles toores, ei saa teda ideaal
selt lühikeselt ka niita, kõige selle tõttu on
ta hoolas niiskust maa seest wälja kisku
ma- Päike kõrwetab parajasti niiskel
maal, nagu ta wiki ait wälja tuli, kooru
kese peale. Õhutawus selle tõttu halwatak
se. niiskuse äraauramine suurendatakse,
mulla ehitus pudeneb edaspidise liigutamise
all. Ühesõnaga, mulla warjuküpsus, nagu
ta oli wiki alt, hämineb. Harilikult jae
takse Miki kogumine ka nii hiljaks, et rukki
kasw juba maa wajumatuse tõttu sügisel
peab kannatama.
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rida pärast paljaks söötmist. (Si tarwitse
juuagi oodata, kunas terwe nurm ära
söödetud, maid mõimaldatagu kohe koori
mine loomade järele. Kui mõeldakse sõn
niklit Meel peale medada, ei tarwitse kuna
gi sellepärast koorimisega oodata, nõnda
lama. kerge on Pärast koorimist seda teha.
Kui sarnaseid koorimise-atru ei ole, siis
täidab seda aset ka kultiwaator ehk hea Med
rnäke. lialgi ei maksa lasta kesa mikisse
karja lahtiselt sööma- Niiwiisi ei kasuta
loomad toitu mitte kõik äva. osa söttutakfe
maha ja koorimist ci ole wöimalik ka kohe
ette mõtta. Pärast järgneb harilik künd
mähemalt 3 nädalat enne rukki külmi. On
liimakas kerge maa. siis niiskuse puudutu
loku tõttu ei tasu ennast mast wikk äraKns aga niisknseolnd lubawad, kus ou kesk
mine ehk raske sawi maa, knS on korralik
kesaharimine enne ja pärast wikki, seal ei
ole ka mustakesa lisasaak, mis tuleks, kui
meie wikki ei oleks kaswataund, iialgi nii
suur, et ta wõiks wiki-kaera wäärtuse ja
kasu ülcssc kaaluda," karjakesast rääkima
ta. Nüüd, kus loomatoitu wäheseks kipub
jääma iseäranis suwel, oleme sunnitud sar
naseid abinõusid üles otsima. Piim mak
sab raha ja seda nõutakse, sellepärast on
aeg tähelepanekut ka koondada piimakarja
ümber. Taimekasvatuse seisukohalt peame
kesa peale waatama, kui maa peale, kus
parandatakse need wead, mida oleme sisse
jätnud mitte - korralikus kütwikorras ha
rimiswõtetega. Mulla füüsilised omadu
sed halwenewad' kõrSwilja kastvawsega,
paranewad aga ristiku ehk üldse põlluheina
all, sellepärast peame enam põlluheina
kaswatama, millega ära wõirne jätta täis
kesa ja jõuda osalisele, wikikesale, arwesse
Mõttes peale sette majandussist kasu pii
makarja kaudu- Lääne-Euroopas on suu
detud pikema suwe ja sunnitud kalli maa
rendi tõttu kesa üldse külwikorrast wälja
jätta. Meie ei jõua sinnamaale nii ruttu
küllalt praeguse madala põllukultuuri
juurest.

Jõud kokku l ajakohasemad põllutöö»
riistad, ajakohane' intensiiwne harimine
ja külwikord peawad meid wiima nii kau
gele, et ei tarwitseks täiesti ilma jääda
üheaastasest põllusaagist. H—iwa.
Turu kealed.
Lihaturu hinnad.
Tallinnas Tartus Viljandis
augustil 9.—11. 6.—11. 4.—10.
Elusloomade pd. hind:
a) nuumatud 550-560 520
b) keskmised 500-550 320-450 480
c) lahjad 450-500 400
Tapetud loomade pd. hind:
a) nuumatud 750-850 360-800 900
b) keskmised 600-750 800
Eluswasikate naela hind:
a) nuumatud 15-20 10-15 12
b) keskmised 10-15 10
Tapetud wasikate ul. hind:
a) nuumatud 28-32 13-20 18
b) keskmised 25-28 15
Elussigade nl. hind, iile 5 p.
a) nuumatud 30 28-34 27
b) keskmised 27 25
Tapetud sigade nl. hind, üle 6 p.
a) nuumatud 40-41 33-39 36
b) keskmised 38-39 34
Tapetud sigade hind, alla 6 p.
a) 'nuumatud 10-41 28-34 36
b) keskmised 38-39 34
Wöituru ülowaade.
6. —ll. augustini on Eestist Mõid
wäljamiidnd:
Inglismaale 879 tünni
Nootsimaale 925 „
Snetnrgu jäänud "

Kuidas on siis varem?
Sõnniku weame eelmisel sügisel juba
pärast wiljalõikusi üleskooritud Põllule.
Künnamc ta sisse ja künnina jääb maa
ka talme alla- Kemadcl, et hämitada mul
la nuramis-wõimet, libistame ehk äesta
me ajal, kui juba maa hobust kannab. Li
bistada saab alati marem. Pärast harime
korralikult ia küsime ur.fi maha- Wiki
külm olgu marane ja ärakogumine õits e.
mi s e ajal. Wiki - kõrs on siis pehme ja
pea loomine annab ennast rukkile enam
tunda. Et pärast lõikust sarnased wead ei
korduks, nagu eelpool nimetasime, tuleb
maa kohe ülesse koorida ehk künda. Koori
mine on Meel laialisema tähtsusega ja an
nab armata. et kord ta üldiselt tarmitu
sele mõetafse iga lõikuse järele. Wikk tuleb
ära niita, kui maa rammusam, sarda ehk
kuiinama panna kõrwalise maa peale ja
Kokku 1921 tünni,
maa muidugi kohe ülesse koorida. Kui on j Inglise mõiturul on möödaläinud . nä
rammu poolest maa nõrk, kui sai sügilelZ dala jooksul hinnad weidi muutunud ostjate
nõrk sõnnik, siis mõib mäga hästi lehmi | kasuks. liri mõid tuli mähe sisse põllutöö
ketitada nurmeS- Nii saab wili täiesti ka de tõttu. Soojade ilmade tõttu on nõudmine
sutatud ilnia maha - sõtkumata. nõnda ' wäike.
sama jääb see Mägi ja toit, niis rukki tar
P. K. ..Estoonia" maksis läinud nadaml
mis sügisel andsime, sinnasamasse looma 13 p. alla hinnatud eksportmõi eest Emk.
wäljaheidete näol, mälja armatud mast ai %' W
ned. mida piima näol ära toome. Põllume
hed. kes praegu tarMitawad sarnast miin.
Kirjawastmed.
on rahul ja ütlemad selle palju kaiulikuma
A.
Sep-nen,
Wirtsjärwc. Teie kmir
olewat. kui uuesti sõnniku vealcwedanii
ins
..Ingeri
Eesti
ja Soome" ilmus uhes
ne. Wöib seda ka meel teda. kui sügisel
sõnnik nõrk sai- Kasulik on tarmitada pr-owintsi ajalehes, peab selle tõttu awa
mata jääma. '
lahumaid fo-ssormäet-si. nagu snperjosfaat
ehk toomasjalm huumnsrikkanial maal.
Ka ketitamisc korral Peetagu meeles. et Väljaandja Kirjastuse Õsaühisus ..Ka,a .
Wastutam toimetcna A. T u v \ i».
mida rutem, seda parem maa ülesse koo-

lülitil lMikl
rIÄ | |

Hooaja awam^ne.
Teijipäewal, 21. augustit s. a.
kell poo! 8 õhtul. C

WM MAIiliÜ

jtfiEi Mr i
R Sch. Bornslein ja I. Schoiman
M Tallinnas, Wana Wiru uu'. 5.
Kesknadalah 22. augustil a.!
8$ mi Sügiseks ja talweks saadud: IZZIZZZ.
kell pool 3 õbtu!
Kg Kõiksugu kübaraid, miitsiriideid, mütside walmistamise materjaalid,
„Aida"
M karwanahkmütsid, kunstlik karakul ja kõiksugu karwanahkasid. |
G. Verdi ooper 7 pildis.
lj U)aUk tööga suur. I
Nsljapäewal, 23. augustil j. a.
lell pool 8 õhtul.
A. Kitzbergi 4. waat. komöödia j

23. augustil kell 5 õhtul.
Õpetöö algab eelkursusel 1. septembri).
I ja II kursusel 12. septembril kell 5 õhtul.
JUHATUS.

jmi trnr
A. Kitzbergi 4. waat. komöödia

pakkumised

15. lÜoo&til s. «.

eliri-illalsiiii MM
©Meriasjanduse Peawalitsus kuulutab wälja wähem
peale. Pakkumised ttllewad sisse anda kinni pitseeritud ümb
Õpilasteks wõetakse wastu m olemist soost iju
rikkudes, 2V.margalife tempelmargiga warustatult, kuuni 2õ. kuid, kes sundusliku algkooli lõpetanud ja 16 aas
augustini kella 10 e. k. Meriasjanduse peawalitsuse kantseleisse. tat wauad.
Pakkumise kindlustuseks tuleb sisse maksta 10 protsenti paku.
lawast summast Meriasjanduse Peawalitsuse kassasse, ehk Eesti Paaga garantii
Ülesandmist wõtab wastu sa täielikumaid tea*
Raha- ja
anda. Kwiituvgi pakkumisele juure lisades, esineda ainult hindadega franko ladu teid annab kooli juhataja, aadr. Wigalo
eriarst
Wastuwõtmine lella li—l ja sadamas, Eesti markades.
Wigala põllutõSkooli
5-7"Tingimised saadawal Meriasjanduse Peawalitsuse kantseleis äripaewadel
kella 10—12. Meriasjanduse PeawaUtsuS
Harju uul. 45, kr. 7, telef. 74.
Tagasi jõudnud
NMIM
Man Karfed ga Hiite me
Dr. H. Epsicin
M on $9 nn
Dr. E. Brnsche
naistearst.
Nestele et olen Stißweskl
Kõnet. 4—6, Estoonia puiestee
tagasi jõudnud.
13 frt. 2.
Haawa- kõrwa-, nina
HMmM
skõiki neid
ja knrguhaigttfed
.|| 9#M | |j
ÄLnet. äripciewadel 10—11 e. l.
Miilil
ja 4—6 p. I.
Rlttttli uul. 14-3 telef. 21.97.
kes olid kaastegewad laulu
peksumasinaid
peoaegistel wabaõhu - eten
ja maksab künni edaspidiseni:
dustel, palutakse endid re
gistreerida Draamateaatri
Silmaarst 1
kraasimine 20 marka willa naela pealt
f<* mootoreid
büroos igapäew k. 10—4
ja ketrus 10 „ „
ja teisipäewal, 21. skp., kell
6 ilmuda laulupeoplatsile.
Saksaweski töö headus on Teil juba palju aas
Alalise koori tolkutule.
taid tuntud ja pannakse selle peale ka edaspidi ise
äranis rõhku.
mölab wastn t. B—ll ja 3—,/26 mise tähtajaks jääb esmas
Soome kõige rohkem tuntud põllutöömasinate tehase
pSew, k. 5, Draamateaatris. masinad, mis näituste peal kõige kohasemateks wäile
Harju uul. nr. 45, trt. 7.
Aupaklikult K. RUBEL, Saksaweskil.
põllumeestele on tunnistud, on saadawal heade tingi
mistega
MMM liii!Paul Lindblomi läbi
Tallinnas/ Lui e vjt!. nr. 6
Müüriwahe uul. nr. 12.
Aurujõusisle pilmalasilusle
Soowitame kõrges headuses oma tööstuse:
Oln kagust jõudnud

Õpetuse algus 3. septembril,
uute õpilaste wastuwõtmise eksamid
on Järgmistel päemadel:
3. septembril kell 10 hommikul klawerikiass
4. « i 10 „ keel- ja puhkpillid
5. » » 10 ff laulukiass.
1) õpilased 4000 M. }
°Pe,nakS! 2) wabakuulaj.—6ooo M. / Poole Maste
Operaaksu ja uute õpilaste palwekirjade wastu
jvõtmine algab 20. augustil. Kantselei on awatud
iga päew kella 10—1.
Direktor: prof ,J. Tamm.
30000800000000000008
IQEÜGIEOGIQGIGIiüQQGOGJQGIQCiF

Waukrimääret,

sisseseadeid "tw

Kondijahu,
fisaldab s<Yc larntncsHttu

Köifi,

loorelahutajaid, aurujõul ja käsitsi.

Nööre,
Ohje.
Kaubamaja
Zaau Maim
A.-E.
Tartu, Vabriku uul. 3, telefon Z-SV.
Kauplus Kaubahoow 21, a. tel. 4,71.
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Q peetakse sel aastal j?
fü lüõnnus 25. ja 26. aug. |
LJ

Q Näitus algab 25. aug. keli 12 lõuna E
H ja lõpeb 26. aug. kell 6 õhtul. E
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Ilmakuulsaid..Veftsaalia"

Roolfi «Valsic" aarulurdsiPiimatalituse sisseseadeid.
!h. Sabroe & Ka.
Paul Juute & Ks. "Ätesr
Piimatalduste ja liilmetuömajabe ehituste plaa»
nid, eelarwed ja sisseseadete eelarwed walmiötataise
asjatundlikult ja korralikult wilunud jõudude juhatusel.
Põllumajanduse Keskühisus

Mmi
..ESTONIA",
Tallinn, Jaan! uulits 6.
Petelburi pcakonsulaat teatab seega, ct pea
konsulaat: jäetud optantide asjad nende eneste ehk
nende seaduslikkude volinikkude poolt kõige hiljem BHBBBBBBBBBIBBHaiiaBBHfIBHHBBHISHffiHHfinBIKHnaiH
W Hes oma naist ar- , I
15. septembriks f. «
mastab ja rahu ma- g
wäljawõetud ja sealt ärawiidud peawad olema.
I las ihaldab, W WMW 1
Kui selleks ajaks asju ära ei wtia, müüakse need
see ostku eht Mj g
ruumi puudusel uues pea konsulaadi asukohas pea
| ..HÜHPLOS-ORIQIHftL-VICTORIft" |
konsulaadi poolt ära, ning müügist saadud raha
jääb peakonsulaati müüdud asjade omanikkude kor > õmblusmasin, mis töötab tasa, on wastupidaw, õmbleb g
kõige peenemat kui ka kõige jämedamat rüet ühesuguselt, g
ralduseni.
D õmbleb ja tikib. Tikkimise õpetuse terwe kursus mak- lj
Kõik nende asjade müügi kohta pärast ülemal buta. Jaowiiai maksmine lubatud. Nõudke ilustatud D
nimekirja! g
tähendatud tähtaega tõstetud pretensioonid jäetakse
Lier & Rossbaum S
peakonsulaadi poolt tähelpanemata.
Tallinn, Rataskaewu uul. 5 g
B
Peterburi Pealousulaat.
BL-i ..ttbiselu". Tallinnas. Pikk uul. 42.

