-Msiunas, yunrAwrg IS, kõne-.
uwatud'^— c. 10 õht.
6ostnV6 tcüUCojas.
XjV lpsiy(traÄjPBo.
Talitus, 6-81.

awawd k. »/,9 hom. kuni t. 6 p. l.

kõnetraat 2»3õ.

Artjuhataja kõnetunnid kella z/alo—l/all hom,

kohalik postkontor „Kaja- tellimisi waStu.

Tartu uub, Mooseri m., Pärnus, Nalitli uul. 41.

Peatoimetaja kõnetund k. 10—11 hoin.
ja 3—4 p. kõnetraat 5—31.
Aadress kivjawayetusekSt .naja' Tal
linu, postkast 28.

Tarwltam. jäänud kirjatSSd häwltarakse ära, fui tagakv
saatmiseks poftmarllsid juurdelisatud ei ole. Igale tiisl*

kirjale tuled saatja nlmt ja aadress alla kirjutada,

ansamuti. tasunSudmlne. kut kästklri mltte alalise lirsa

saatja voolt cl tnle.
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Tellimise hind.
PoStiga: J fe ära tolit&i
1. kuu peale 75 mrk. 1. kuu peale 68 mrk.
3, „ 0 22a 0 3. a R 204 0
6. „ 6, m n 408 m

Waljamaale 1 kuu peale 200 marka.
AndreSsimuutinine 20 marka.
Tellimist mata >vad waStu talitus, abitalitufed
oma tellimiste wastuwõtjad ja kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, Prantsus

Abitalitufed:' '
Tartus. Suur turg 3, 3. korral, Viljandis,

Ilmub igapäew.

numbsZ hiud Ä matta

maal ja mitmes muus wäliõriigis wõtab iga
Kuuliltuste hind r

Üks millimeeter ühel wüSrul: lehs eesotsas 8 mrk

teksti keskel 6 mct, kuulutuse kaljal 3 mrk.
Kuulutuil wSlawad wasea kodumaal talitu?, adilakl
kused sa aaenknurtd. Soome? Saiiomanlehtien Jt

moituStoimtsto. Äelstnkl'. Saksamaal sa

.Ala'L.uiS
V-retnigte
An,. Berlin,
Cd. Pehhol,. Skubnu eela. Niaa.

Neljapaewal. 23. augustil 1923.

V. aastakäik.
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9tia uul. 3. inimesed, ilusad lokid, peenilsed mõõgad, seisawad tummalt. Atgu? t. 5. Pilte fauönb i. kl. trio. Hinnad 25—30 mk.
l. asemel".

Chaböiski muusikal. Msh. nali 1 jaos. Osa wõtawad: Inloi. 23.-26. augustini ai - i^U
ajjängimabj Wolü)nskaja, Nettdowa, Moskwina, Brjansky ja ralda ja NingMfeldt. c) Rachmaninowi polka -S. Saddeja M. d) Idamaa ta?ts - Nii? Ala. e)
Wludlmlrof, Kusntzof. Konslin. Kopeltost W. Wlleislaja, Agncsse iu Pronja. 2) P. Rarson uued tuplceb. 3) 8. ST. Nelidowu luulud.
B-vtttmeioltr Tama»a ««<>. RSltejuht W. Wl»dlml»»f. Algus kell pool Bju kell 10. Kussu awutud puul 4. Hinuud 23-00 mur-umi.

Eesti-Läti kaubalepingu Põ
himõtetes kokku lepitud.
Esmaspäewal algasid läbirääkimised
Eesti-Läti wahelise kaubalepingu sõlmimise
üle. Eesti Poolt wõtsid läbirääkimistest osa
wälisministri abi hra Toffer, kaubandus
tööstusministri abi hra Hurt, rahaministri
abi hra Rosendorf ja kauban-tööstusminis-'
teeriumi nõunik hra Mickwitz. Läti walit
suse esitajatena wiibisid nõupidamisel Läti
saadik Eestis hraSeSkiS ja Läti wälismi
nistri abi hra AlbatS.
Nõupidamisel tulid arutusele ainult
kaubalepingu põhimõtted, mille juures ise
äralisi mõtete lahkuminekuid esile ei tulnudLepingu põhimõtted töötati wälja ning wite-l
ti wastu, mille järele nende redigeerimisele
asutt.

Nagu kuuleme, on kaubalepingu põhi-'
mõtted enamsoodustuse alusele rajatud.
Lõppenud nõupidamine kandis ainult
eelläbirääkimiste laadi, kuna kõik tehtud
otsused pärastisel nõupidamisel, mis arwa
tawasti oktoobrikuus Tallinnas, Läti wä
lisministri hra Meierowiczsi osawõttel ära
peetakse, uuesti läbiwaatamisele ja kinni
tamisele wlewad.
Riigi 1924. a. eelarwe
kokkuseadmine.
Kolme ministeeriumi eelarwed rahaminis
teeriumile esitamata.
Senini on meil iga aasta riigi järg
mise aasta tulude ja kulude eelarwe kokku
seadmisega hiljaks jäädud. Samasugune
lugu juhtub arwatawasti ka tänawu 1924aasta eelarwega.
Sellekohase wabariigi walitsuse otsuse
järele Pidid kõik ministeeriumid oma tule
wa aasta eelarwed ühes wastawate selews
kirjadega juba 1. juuliks rahaministeeriu
mile läbiwaatamiseks ja riigi 1924- aasta
eelarwe kokkuseadmiseks esitama. Kuid
praegu on meil juba augustikuu lõpp käes
ning weelgi pole kõik ministeeriumid endi
eelarweid kokkuseada jõudnud. Rahaminis
teeriumile on senini weel esitamata sõja-,
haridus' ja wälisministeeriumide tnlewa
aasta eelarwed.
Senini on rahaministeeriumi juureS
töõtawa riigi eelarwe komisjoni poolt juba
läbiwaadatud: riigikogu ja riigikantselei
ning sise-, kaubandus-töösws-. Põllutöö-,
kohtu- ja rahaministeeriumi eelarwed.
Praegu on läbiwaatusel teede ja töö- ja
hoolekande ministeeriumide ja riigikontrol
li eelarwed, mis eelarwe komisjonile alles
hiljuti esitatud.
Puuduwate eelarwete esitamist eelpool
nimetatud ministeeriumide poolt on ooda
ta lähemal ajal. Haridusministeeriumi
eelarwe ollagi juba Malmis, ainult eelarwe
seletuskirja ümberkirjutamine wLtwat weel
wähe aega.

üleriiklise näituse
korraldamine.
Põlluasjanduse peawalitsusel on praegu
käsil 1925. aastal ärapeetawa üleriiklise näi
tuse korralduse eeltööd.
Näituse kohta käiwad põhimäärused on
põlluasjanduse peawal. poolt wä-ljatöötatud
ja asutustele tutwunemrseks kätte saadetud.
Esimene näituse korraldamise nõupida
mine peetakse ära 2. septembril Tartus
Eesti põllumeeste keskseltsi ruumides Hoi
mi uul. nr. 12. —c
Soome saarte elanikud ja
Soome-Eesti kaubaleping.
Saarlased nurisewad mõnede lepingu
punktide üle.
„Uusi Suomi" kirjutab ühe maakonna
lohe järele: „Estiga sõlmitud kaubaleping
on igailpool idapoolsete Soome lahe saa rte
elanikkude keskel rahulolematust sünnita
nud, sellepärast, et saarlaste arwates ei ole
lepingut sõlmides meie poolt küllalt maks
wat seisukorda arwesse wõetud ja et see
meie wülissaarte elanikud asetab wäga eba
soodsasse seisukorda. Nii näiteks tohiwa-d
saarlaste laewad tarwitada Eestis ainult
üht sadamat, nim. Port Kundat. Kuna
tähendatud sadam on wõrdlemisi wäike, on
ta wäga kitsaks jäänud, sünnitades raskusi
laewa laadimise ja tühjendamise juures.
Ühtlasi on sellega ühenduses ilmsiks tulnud
nähtus, et, kuna kõik laewad tulewad juh
tida ainult ühte sadamasse, on Port Kun
da turul silkusid müügil wäga suurel mää
ral, mis hinnad.on alla surunud. Kui lae
wad wõiksid sõita ka teistesse Eesti sadaMatesse, kuhu saarlased on harjunud käi
ma juba tvanast hallist ajast saadik, wõiks
pakutud silkudest paremat hinda saada. Sa
muti on lugu kartulitega. Kima neid
kaubalepingu järele ei saa mujalt osta kui
Port Kundast, on nende hind smrresti tõusMld, nii et meie saarlased peawad kanna
tama kahekordset kahju."
Kohtla põlewkiwitöõstuse
õliajamise wabriku ülessead
mine edeneb jõudsasti.
Õliajamise wabrik algab tegewust sügiselPäewane produktsioon ligi 2500 puuda too
resõli, milleks läbi tuleb ajada 10.000 puu
da õlikiwi.
Läinud aasta sügisel hakati riiklise põ
lewkiwitööstuse poolt ehitama Kohtla põlew
kiwi kaewanduse juure uut suuremat õli
ajamise wabrikut. Wabriku hoone ehitus
töödega jõuti juba möödaläinud aastal 15*
pule; sisseseade osade ülesseadmisega tehti
algust käesolewal kewadel- Praegu on re
tortide ülesseadmise tööd täiel määral kcn
mas. Suurem osa sisseseadest on juba wäl
jamaalt kohale jõudnud; puudutoad osad
ei takista praegu wabriku monteerimistöö
sid. swi terwe wabriku sisseseade õigeks
ajaks kohale jõuab, siis on loota, et wav-

Resfcraan ..ESliülillSle"
Narwa mnt. 6L. Kõnetr. 5-97. jf W
Täna» 23. augustil
balleti-nõitleianna
Aleksandra S«eslUnskaja ii
Osawõtjad: tantsu-duett EMERSON. Muusikalile trio „PRIS GEORGE ja GIGI", kannawad
ette paremad numbrid omast repertuaarist. \* balleti-numbrid. Pr. N. PARTO, J. TllMANN Eesti ja Wene romansid. Härra P. NIKIFORAKI Itaalia laulud. Tuntud tenor
%* Wertinsky laulud.
—— Tellimised laudade peale härra Francesco del Fredici juures. Kõnetraat 5-97.
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Reljapäewal, 23. augustil 1823 Jj;
tsirkDse dir. lira Adolfi 25-a. joobel 3
! CjtetinsM2® *Mid Mb i
5 IJ9S 4 taos 25 numbriga. Uue eeskawa tõttu W
»! »WV« etenduse algus punkt kell s õhtul. B
B korda Tallimras! Uudis! 1. korda B
5 20 hobust korraga manttshis! Tablo. Direktor Adolfi ettelandel. 1. kord Tallinna»!
_ Räätiw hobune „Tark Hans". Direktor Adolfi algupärane dressuur. Dir. Adolfi B
2 ratsutus Foxtrott-hobusel ,Donald". Uudis! Loomadetaltsutaja August Melker oma ?
metfiku tiigrite grupiga. Aukaardid ja hinnata piletid sellel etendusel maksrouseta. A
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rik weel käesolewal aastal oma tegewust
alustab. Wabriku sisseseade koguraskus on
peale 19 009 tonni.
Uus wabrik hakkab käima elektrijõul,
mida wabriku jõujaamas walmistatakse.
Wabriku jõujaama hooned on juba walmis,
kuna masinad osalt kätte saamata on. Jõu
jaama elektri osad, mis kuulsa Saksa firma
„Siemens-Schuckert'i" käest tellitud, on ju
ba osalt kohale jõudnud, samuti on ka ko
hal aurumasinad, mis on Saksamaal „Vor
sig'i" tehastes tvalmistatud. Ainult jõu
jaama aurukatlad, mis Tallinna sadamate
hastes walmistakse, pole weel walmis- Wab
riku jõujaama tugewus oleks 500 kilowatti.
Praegu töötab kaetvanduses üks 76-kilotva
tiline jõujaam.
Uue õliwabriku produktsioon arwatakfe
2500 puuda tooresõli päewas. Selleks tu
leb ümber töötada päewa jooksul umbes
10.000 puuda polewkiwi.
Praegu töötab Kohtla kaewanduses wäi
ke õliajamise wabrik, paari katseretordiga,
kus õlikiwist päewas umbes 260 puuda
tooresõli wellja destilleeritakse. Seega
oleks uue õliajamise wabriku produktsioon
ligi 10 korda suurem.
Inglise rahameeste httlm
Eesti fosforiidi tööstuse
kohta.
Neil päewil pööras kailb.-tööswsminis
teeriumi üks tähtsam Inglise pankade ühic

!!! Uuendage aegsasti..Saja" tellimist 1. septembrist!!!

Suurem partii meeste- ja naisterahva
EPEIEE ESES
kohale jõudnud.
Müük ett gros ja en detail
K»ii. ..Osa" E-wni-all kpl.
r 1 nr. 11.

suse tegelane (end. Inglise konsul Bakus),
soowides saada andmeid meie fosforiidi
tööswse kohta. Inglise rahailma tegelast
esitas ministeeriumile meie endine Baku
konsul hra P. Nagu jutuajamisel selgus,
olewat Inglise pankadel huwi oma kapi
taali meie fosforiiditäöstusse mahutada.
Eriti olnud Inglise pankade esitaja huwi
tatud fosforiidi keemilisest koosseadest ja
praktilistest proowimiskatsetest wäetisaine
na. Kuuldawasti on mäeasjanduse osakon
nale ülesandeks tehtud tarwilisi teateid nõu
tada.

Eesti fosforiiditööstust korraldab praegu
Tallinna lähedal Jägala mõisa rannal E.
tarwitajate keskühisus, kes aga kapitaali
puudusel niipea hoogsat tegewust arendada
ei suuda, kuna keskühisusel teistsugused üles
anded esikohal seifawadOOOOOOQOOO
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MlSksa-stisleemi leostamNe W?nes.

L«k«e»l!de wahZlim fomoecnis
kopevtzasMsis.
Mnjnndnsliscd ja rnhnnsjnndusliscd küsimused.
Mineiva - aastane konmerents Miinis
arutas neid küsimusi õige pikalt, kuid ei
jõudnud nõnda kaugele, et mingisugust
ühist lõpuotsust oleks suudetud wastu
wõtta.
Aruandja, endine Hollandi rnhaminis
ter Dr. M. W. F. Tre u b juhib tähelo
panu selle peale, et pcalahkumineku põhju
seks on ettepandud täieliku lvabakauban
duse põhimõte olnud. Nüüd on alaline
majanduskomisjon selle põhimõtte täielikus
kujul maksmapanemise püüde kõrwale jät
nnd ning loodab, et muid eite pandud re
solutsioonid, mida kolm on, wastu wõe

Inglise Parlamendimehed, kes erapooletu
rabwuswahelile komisjoni asutamist Saksa
maa malsujöu äramääramiseks nõuawad.
Selles mõttes kõnelewad iseäralise rõhuga
ameeriklane J. Robinson ja inglane F.
Maddison.
Saksamaa riigipäeiva president Paul
Löbe tunnistab erapooletu rahwaste
wahelise komisjoni amctisseseadmise Saksa
maale wastuwõetawaks ja tarwilikuks. Ta
waidleb arwamise wastu, nagu ei tahaks
Saksamaa reparatsiopnikulusid maksta.
Saksamaa pidawat nende maksmise oma
kõlbliseks kohuseks. Mõtete lahkuminek
wõiwat ainult selle kohta olla, palju ta
maksta jõudwat. Weel enam: seegi ole
wat waidlnsalnne, kui palju Saksamaa juba
maksnud on. Saksamaa olewat arwamisel,
et ta 42 miljardi knldmarka tasunud on,
liitlased hindawat seda aga ainult 8 mil
jardi ette: nüüd olewat Ameerika majan
dusline instituut kui erapooletu asutus
selle küsimuse läbi uurinud ja leidnud, et
261/» miljardi knldmarka tasutud olewat.
Nõnda siis asuda tõde äärmuste keskel.
Sedasama wõiwat ka Saksamaa maksujõu

Käesolewal ajal on nõukogude Wenes
otsustawd sõjamäe organisatsiooni suhtes
osaliselt üle minna nnilitsa-süsteetni peale.
Sel puhul autaldati 8. augustil s. a. Kesk
täidesaatwa kdmitec „tsiki" poolt iseära
line dekreet. Selle särele moodustatakse
nüüd alaliste mägede kõrwal n. n. terri
toriaal (niiilitsa) diwiisid ja hakatakse
teostama üleriiklÄes ulattlses kogu Wene
rahuta, eriti noorsoo kawakindlat sõjalist
ettewalmistust.

1. resolutsioon: Tähele pannes, et
normaalsete majandusliste wahekordade ja
luleseadmine kestwa rahu aluseks, tööstuse
ja kaubanduse elustamiseks, tööpuuduse kõr
waldamiseks ja elukalliduse wähendamiseks
tingimata tarwilik on, ja edasi ära kaalu
des, et need wahekorrad paljudes wäärtu
seta waluutaga Euroopa maades raskuste
läbi takistatud on, mis kaupade liikumisele
teele ette weeretatakse, tunnistab 21. parla
mentide waheliue kouwerents tingimata
tarwiliseks igasuguste määruste ja korral
duste uuesti läbivaatamise, mis kaupade ja
tooresainete sisse- ning wäljnweo kunstlikul
ning otstarbewastasel wiisil ära keelawad
ebk piirawad, ning kutsub uniooni rühma
siv üles omalt poolt toetama kaubalepingute
sõlmimist, mis osalised riigid ühesugustesse

Need territoriaal wäeosad koosnewad:
1) alaliselt Kaadriosast ja 2) waheldu
wast osast. Kaadriosassc kuuluwad isikud
teenivad samasugustel alustel nagu ala
listes wägedeski- Wahelduwasse osasse
kutsutakse teenistusse wanemate aaSta-käi
kude mehi. Enne on aga wiimased kohus
tatud läbi tegema 3-kuulise eel-ettetvalmis
ttlssiwstlse wäljaSPool wäeosa- Teenis
wsaja kestwus waheldmvas osas kestab
üldse kmli 4 aastani. Tegelik osawõtmine
sõjawäeliSteft harjutustest kestab kuni 5
kuuni, misjuures iga aasta kuni 2 kuud
barjutatakse. WahelduutaSse osasse kuulu
matel isikutel on keelatud ilma wastawa
sõjamäe ülemuse loata oma territoriaal
wäeosa täiendamise piirkonnast lahkuda.
suhtes oletada.
Meeskodanikud, kes teenistusaja waheldu
Prantsuse senaator Mer l i n tuletab was osas wälja teeninud, määratakse taga
ameeriklastele meele, et reparatsiooni küsi warawäkke, kus neid üldiste määruste põh
mus hoopis kergemaks muutub, kui Amee
rika end wõlanõudmistest Euroopa wastu jal arwele wõetakse ja sõja korral territo
lahti ütleb. Kuid senini ei tahtwat Ameeri riaal- ehk muude wäeosade täiendamiseks
ka oma nõudmisi mitte dollariwõrdki wä

tingimustesse seawad.

hendada.

2) 21. parlamentide waheliue kouwe
rents on arwamisel, et iga abinõu, mis wa
luuta kindlustamise poole püüab, mõjuta
jääb nii kaua, kuni riigid oma rahaasju
mitte korda pole seadnud. Sellepärast pöö
rab ta tungivalt gruppide poole, et need
oma parlamentides ja walitsuste juures
rahaasjauduslise terwenduspoliitika kasuks
töötaks, esimeses joones eelarwete tasakaalu
seadmise sihis. Ta arwab, et krediidi wõi
malusi tuleb muretseda neile riikidele, kelle
rahaasjad nii halwad on, et neid ilma wõõ
ra abita enam korda seadida ei saa.
3) Kouwerents leiab, et mitut Euroopa
riiki enne majandusliselt aidata ei saa, ku
ni reparatsiooni ja liitriikide waheliste
wõlgade asi lahendatud ei ole. Kouwerents
soowitab reparatsiooni küsimuse lõpuliku
lahenduse usaldamist erapooletu rahwus
waheltse autoriteedi kätte ja Palub grnppisid
mõjuda, et nende walitsused wiibimata tege
likka samme selle nõude teostamiseks

Ekslik olewat ette kujutada, nagu oleks
Prantsusmaa Saksamaale reparatsiooni
maksude näol põhjendamata trahwi peale
pannud. Tõepoolest ei olewat see ju trahw,
waid Saksa poolt tehtud suurte kahjude
osaline heakstegemine. Kauakestmate lä
birääkimiste järele wõetakse resolutsioonid
wastu.
Rahwnswahelise abiandmise ksrralbus tah
mastele, keda rasked õnnetused tabawad.
Itaalia senaator Giobanni C i r a o l o
paneb ette rahwuswahelist riiklist abiand
mise korraldust elule kutsuda, milleks parla
mendid peawad kaasa mõjuma, soowitades
asja walitsustele ja awalikule arwamisele.
Ettepanek wõetakse wastu.
Põhikirja muutmine ja konwerentsi lõpp.
Parlamentide wahelise uniooni põhikir
jas wõetakse wäike muudatus ette. Sel
lega on ka konwerentsi päewakorra sisuline
osa läbi. Lühikese aja jooksul, mis weel
järele jäänud, kuulatakse mõned aruanded
ära ja walitakse täidesaatwasse komiteesse
Dr. Winter Tsheho-Slowakkiast, mille järe
le kongress lõppenuks kuulutatakse.
Kopouhacgenis, 18. aug. 1923. J. H.

takse.

astuks.

Esimene ja teine resolutsioon ei kutsu
mõttewahetusi wälja, küll aga seda enam
kolmas, mille puhul üle tosina sõnawõtja
esineb, esimeses järjekorras Ameerika ja

Inka warandused.
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Sir John Netclifse romaan.
—Aga kui Punaste hiilguste salk, keda teie laagrist
nägite lahkuwat, meist ette on jõudnud wõi meiega ühel
ajal kohale jõuab? küsis ettewaatlik Ristikandja.
Siis laseme kogupaugu nende peale.
Weel üks silmapilk! -Ristikandia lutiu? Eomeo kõrwale ia ütles temale
Mõne sõna. Siis tõmbas ta oma jahisärgi seljast ja andts
tüdrukule, famuti ka oma karwamütsi.
Tüdruk ei kõheleneud minutitki, maid tõmbas jahisärgi
oma lihtsa riiete peale ja litsus karwamütsi sügawasti
pähe.

Härra adjutant, ütles manamees, et teil
Püssi ei ole, siis kandke tüdruku eest hoolt. Ja nüüd
edasi!

Tüdruku ümberriietamine oli tarwilik sellepärast, et
apashid Tuuleõit endi wastaste hulgas ära ei tunneks.
Raudkäsi andis märku minekuks. Juba oli selgesti
kuulda hobuste norskamist, kes laskmisest rahutuks olid
läinud.
Weel üks riba madalat wösa lahutas neid lahtisest
orust. Raudkäsi pööras oksad kõrwale.
Weel ei ole nad meid märganud. Nende tähele
panu on teise külge pöördud. Hobuste juures on ainult
kaks Mahti. Kuid sealt tnlewad juba need punased kura
bid. Nüüd edasi, Diaz. näita, et sa oma asja tunned; Ta kargas tugema hüppega mäiksest nõlwaknst alla ja
ruttas lähema hobuste salga juure.
Ta ei olnud Meel hobuste juure jõudnudki. kui noor
Diaz juba ühe looma seljas istus, keda tema pilk kõige
wastupidawamaks ja kiiremaks oli hinnanud.
Slongh ja Brown tillid nende järel. Wäledns. mil
lega metodist oma pikad koiwad üle hobuse selja luiskas, e?
jäänud Palju Diazi omast maha. Brownü oli aga tege
mist metsiku hobusega, keda ta oli kätte saanud.

Haagi wahekohtu esimene
protsess.
Kohtuotsus Saksamaa kahjuks.
Rahwuswaheline kohtukoda Haagis on
asutatud rahwasteliidu põhikirja alusel. Koh
tunikku on 11, nende asetäitjaid 4, kõik wa
litüd rahwasteliidu nõukogu ja täMogu
poolt. Haagi kohtukoja alla on senini heit
nud 35 riiki, nende hulgas mitu sarnast, kes
rahvasteliidust tväljaspool seisafoad, nagu
Saksamaa. Wiimastel on õigus sel korral,
kui nende asi kohtukojas arutamisele tuleb,
omalt poolt sinna lisakohtunikku jaata.
Siiamaani on rahwuswaheline kohtuko
da ainult oma arutamist awaldanud ühe ja
teise küsimuse kohta, mis temale rahvaste
liidu nõukogu poolt ette pandi. Nüüd aga
tuli kohtukojas esimene protsess arutusele.
Wene-Poola sõja ajal, märtsikuul 1921 tah
tis Inglise aurik „Wnnbledon", mis seekord
Prantsuse laelvaseltsi teenistuses seisis, Poo
la walitsuse ülesandel Danzigi sõita, et Poo
la sõjawäekomisjonile sinna sõjamoona ja
sõjariistu wiia. Aurik walis lühema tee,
Kieli kaanali kaudu, kuid Saksa ametiwõi-

Ristikandja, TunlcSis ja leitnant von Kleist olid
wiimased. Noormees seisis indiaani neiu kõrwal, et tedu
tarwilikul korral aidata, kima Ristikandja sündmusi tähele
pani ja neile hobuseid waatas.
Hobuste wahtideks oli pandud kaks poissi, kes nähta
wasti oma esimesel sõjateel olid. Nad olid kaunis hoole
tud oma teenistuses ja kõik nende tähelpanu oli pöördud
kära peale kuristikus. Seepärast olidki nad umbes wns
kümmend sammu hobustest eemale kuristiku poole läinud.
Alles kaassõdurite kisa, kes teiselt poolt lähenesid, et Põge
nejatele selja taha tungida, tõmbas nende tähelepanu uues
ti hobuste poole. Kuid põgenejad olid juba hobuste kal
lal.
Kohkudes oma hooletusest, tormasid nad kohe Risti
kandja ja tenm kaaslaste kallale, kes neile ligemal olid.
Ristikandja hoidis juba üht hobust lakast, keda Diaz
temale juure oli ajanud. Leitnant von Kleist püüdis Eo
meod teise hobuse selga tõsta. Raudkäsi aga haaras Brow
uil hoolimatult kraest kinni ja tõstis ta peru täku selga.
Ristikandja hoidis end hobuse taha indiaanlase noole
eest, laskis siis haawatud looma lahti ja kargas noore
apajhi kallale, kes kardetud risti nähes wibupüssi ja to
mahawki malm wiskas ning jalgadele tuld andis.
Teine waht, tundes hingepiina oma hooletuse pärast
ja teades, et see kustutamatu häbipleki tema sugukonna
peale on majutanud, otsustas seda mähemalt ühe waenlase
häwitaulisega heaks teha.
Ta nägi ohwitseri Tuuleöit hobuse selga tõstwat, kus
juures ohwitser seljaga tema poole oli. Ta kargas ohlvit
seri juure, haaras tema juuksed pihku ja kiskus teda tagasi,
hoides paremas käes tomahawki, et järgmisel
sellega ohwitseri Pead purustada- Leitnandil oli enda kait
seks ainult Ristikandja nuga.
Tuuleõis nägi seda hädaohtu, niis olnvilseri ähwar
das, kuid ta kohkus alguks nii Maga, et ohwitseri hüüdega
hoiatada ci märganud. Kuid wiimsel silmapilgul (kus
järg,niue surma oleks toonud) toibus ta uuesti. Talle

määratakse. Täöralnva sõjalist cttewalmis
ttlst korraldatakse dekreedi. Põhjal järgmi
selt: kõik meeskodanikud, alates 16-aasta
sest manusest, peawad sundusliku sõjalise
ettevalmistuse saama. Kogu selle aja
jooksul, mil nad sõsakohuStuöliste arwel
wiibiwad. Sõjaline ettewalmistus teoSta
takse wäljaspool wäeosasid. lühikeseajaliste
k.oondnS-õppustc näol, punamäe ja punase
iõjalaewastiku osade juures- Nooredme
bed 16—l 8 aastani Peawad harjutama
kuni 4 nädalat ehk !00 tundi. Alates
ttl-aastasest wanusest kutti wäeteenistusse
ktitsuntise wanuseni, on nooredmehed kohuS
tattid läbi tegema sõjalise ettewalmiskuse
ktlni 10 nädalaiti, eh? iga kord kuni i näda
lat- Wäeteenistusealiled itaoredmehed, kes
wäeosadeS mingisugustel Põhjttstel ei tee*
ni. ühtlasi ka wanemad nteeskodanikud, kes
sõjawäelist ettewalmistust üldse pole saa
nud, peawad 5-aastase sõjalise kursuse läbi
tegema. Tähendatud aia jooksul kutsutakse
neid koondus-õppnscle kuni 10-nädalam.
iga kord kuni 4 nädalaks. Meeskodanikud,
kes kuuluwad tagawarawäkke, on kohusta
tud läbi tegema kordantis-õpsmsed 3 korda
selle aja jooksul, kui nad arwel wiibiwad.
iga kord kuni 1 kuu aja wältel. Selle
dekreedi tegelik teostamine tähendaks kogu
2Öcnc rahwa / kawakindlat militariscerimist.
mida nõttkegude Wene lähemad naabrid pa
ratamata pealvad silmas pidama.
Ram.

mud ei lasknud teda sealt läbi. ..Wimble- '
don" seisis 11 päewa ja sõitis siis Daam
wete kaudu Danzigi. Saadikute konwerentsi
liikmed, liitriigid, kellega ka Poola ühines,
leidsid, et Saksa ivalitsnjel ei olnud õigust
Kieli kaanali kinni panna, sest Versailles't
lepingu põhjal wöiwad kõik rahutused, keS
Saksamaaga rahus elawad, Kieli kaanalist
oma laamadega wabalt läbi sõita. Saksa
maa poolt' seletati, tema oli
sõjas end erapooletuks . kuulutanud, ja ei
wõimrd erapooletrrst rikkuda. Asi anti Haa
gi wahekohtu kätte ja Saksamaa käest nõu»'
ti kahjutastu

Kohtuotsus, häälteenamusega tehtud, lan»
ges Saksamaa kahjuks. Tema peab kahjuta
su maksma 140.749 franki, see on natuke
wähem kui nõutud oli. Jsearwamise juure
on jäänud kolm kohtunikku, nende hulgas
Dr. Schücking Saksamaalt. Rahwuswabeli
sc kohtukoja presidendiks on praegu Looder
Hollandist.
COOOOOOOÜO

tusi meele, et temal ohwitseri rewolwer oli, millega ümber
käimist ohwitser temale oli õpetanud.
Kasutades wiiwituse sekundi, kus indiaanlane temale
silmi waatas ja ta ära tundis, tõmbas tüdruk sõjariista
wälja, sirutas käe peaaegu metslase näoni ja ajas talle
kuuli pähe.
Indiaanlane langes surnult maha, kuna tema haa
mast Merd pritsis ohwitseri ja laskja peale.
Ruttu kihutama! Rööwlid on marsti siin!
hüüdis Ristikandja, kes juba teise hobuse selga oli karga
nud ja kolmandat ratsmeid pidi järele wedas.
Karake selga, mu härra, ja kihutage, mis kabjad
wõtawad. Teie wõite tüdrukut pärast tänada. Mina ka*
tan teie seljatagust.

OhMitser sai aru, et enam silmapilkugi wiiwitada et
mõidud. Ta haaras ratsmed, kargas hobuse selga, hoidis
Comeo kõrwale ja kihutas temaga karjääris teistele ja

rele.

Ristikandja suutis oma metsikut hobust taltsutada.
Ta peatas teda paar minutit, tõrjudes oma püssiga tagasi
simretormcNvad apashid, kes teisi hobuseid püüdsid haa
rata. Ta tegi seda, et põgenejad tüki maad tagaajajatest
mõiksid ette jõuda. Siis wiskas ta oma hobuse ümber ja
kihutas üle kopliaia oma kaaslastele järeleIndiaanlaste miha oli kirjeldamata, kui nad oma
waenlasi, keda nii mähe oli ja kes neile juba tuntawalt kah
lu olid teinud, sel moel nägid põgenemat. Esimesed koha
le jõudjad kargasid hobuste selga, kes püssipaukudest Pe
ruks olid läinud, ja algasid mihast tagaajamist. si
Põgenejate salk oli tagaajajatest juba tuntawalt ette
jõudnud. Diaz tundis nüüd täielikult teed, kust ta pidt
Asitama. Ja Ristikandja oma kardetud püssiga, keda
miiiö ka Raudkäsi toetas, hoidis tagaajajaid parajas laske
kauguses.

Põgenemine läks ntuidugi orgu mööda alla Eerro
mõisa poole. Kui apajhid põgenejaid pool tundi olid taga
ajanud, pöörasid nad ümber *a ratsutasid oma laagrisse
tagasi.

Neljapaeival, 23. aua. 1923,
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Harwusmluislri abi liisimus
wõlab jälle une pöörde.

Metsamüügi hõlbustus
kohalikkudele elanikkudele.
Teoknvasti kurdetakse üsna sagedasti,
et metsatükid enampakkumistel kas ülesost
sale ehk wahel,tkauplejate kätte lähemad,
kuna kehalised elanikud neid suurte tükki
dena osta ei suuda.
Et kohalikkudele elanikkudele metsama
terjale kättesaadawaks teha, on metsade
peawalitsus metsaülematele korralduse saat
nud, et wõistlnspaKumise teel müügile
määratud metsatükid oma suuruse poolest
mitmekesised oleksid ja seega kehwemaiele
ostjatele jõukohasemad omandamiseks. Wõist
lus pakkumiselt ostetud metsa edasi müü
mist peab metsade peawalitsus lubamata
nähtuseks, sest et see kohalikkude elanikkude
metsamaterjaalidega Manustamist halwab
ning wõtmise näol riigile hari
likult suurt kahju teeb. Sel põhjuse! on ka
kohalikkude elanikkude jaoks määratud met
satükid kästud wõtta. wõimalikult wäikesed:
Iho —V2 tiinu. Peale selle ou
kohaseks ttmnistatud ka nummerdatud puu
de müük.
Edasi on metsade peawalitsus metsaülo
nmtele seletanud, et ka planeeritud krun
tide pealt metsarnüümise korral ei tohi osa
tükid suuremad olla, kui need, mis riigi
metsast aasta raielangi arwel kohalikkudele
elanikkudele wälja antakse, s. 0. mitte suu
remaid km VlO —* Vi tiinu.
Metsaülematel ei ole õigus neid metsa
müümist, mis üle 100.000 marga tõusewad,
iseseiswalt kinnitada. Wöistluspakkumise
teel omandatama metsa edasimüüjad wõe
takse wastntusele. Arusaamatuste ärahoid
miseks wastntusele wõtmise puhul on pea
walitjus tarwilikuks tunnistanud, et kõigil
juhtumistel, kus metsa müüakse kohalikku,
dcle elanikkudele kas wõistluspakkunme
teel ehk kindla hinnaga, ostjate käest allkiri
seaks wõetud, et nad ostetud metsa kohus
ta-wad mitte edasi müüma, kuna wastasel
korral metsawalitsnsel õigus jääb kahekord
set müügihinda sisse nõnda.
Pärnu-Jõõpre kitsapoopalise
raudtee awamine
oli läinud esmiaspäewal, 20. skp. Raudtee,
mis 18 kilomeetrit pikk, ehitati Eesti ajal..
Tema otstarbe on peaasjalikult ühendust
pidada Jõõpre (LaMasaare) wrbaraba ja
Pärnu linna Kahöl. Seega on Eesti Ka
bariik paari wiimase aasta jooksul Pärnu
lähedal kokku ligi 60 kilomeetrit uut kitsa
roopalist raudteed funtmrd ehitada. Ke
ivadel awati nimelt Laiksaare raudtee, mille
pikkus 42 klm. Lähematel päewadel awa
takse ka Walk-Koiküla raudtee üldiMs tay
wrtamiseks.

Soome raudteelaste lahku
mine Eestist.
Peale külaskäiku Tartus ja Riias jõud
sid Soome raudteelased eila kella 1 paiku
uuesti Tallinna tagasi. Samuti nagu Tal
linnaski olewat ka Riias Soome külalisi
lahkelt wastu wõtnud, sõidutanud muu seas
mereranda endiseid kuulsaid Riia supelus
kohti waatama jne. Soomlaste tulekul oli
Tallinna maksal laupäewast saadik wani
kute- ja lipuehtes.
Mõni tund, mis külalistel laewa sõidu
ui iile jäi kulus linna waatamiseks ja ost
miseks, mida soomlased oma tugewa waluu
taga üsna lõbusasti wõistd toimetada.
Kesklinna kauplustes nähti mundris ole
maid Soome raudteelast rohkesti liikumas.
Umbes k. Y2G ajal õhtul sõitis rong
soomlastega sadamasse. Külalised, keda
saatma oli tulnud rohkelt rahwast, kogune
sid Eesti ja Soome lipu all aurik „v. Dö
belni" juure kokku, kus algas jumalaga jät
mine meie raudteelastega. Soomlased tä
nasid soojade sõnadega meie raudteelast
mastnwõtmise eest ja kutsusid enda poole
kulla. Lahkumine oli wäga südamlik ja
liigutaw. Raudteelaste ühingu pasuna
koor mängis marssisid ning laulukoor kan
dis ette mõne laulu. Lasti Mastastikku
Üksteist elada ja hüüti «hurraa". Wai
mustnse torm Pääsis lahti, km laulukoor
kandis ette laulupeost tuntud laulu: „Suo
men milli, Suomen killi. . .". Soomlas
telt kajasid iseloomulikud järsud «elagu,
meie poolt mastati massilise terwltushuu
dega. Laew lahkus punkt kell 6 õht., muu
sikakoor mängis «Porilaste marssi ; kum
silm küünis lehwitati rätikuid ja mutse.
Peale raudteelaste ühingu juhatuse on
ametlikult saatma tulnud raudteede ülema
abi härra Jürgenson.

Inglise ajakirjanik Eestist.
ETA. «Westminster Gazetteäs" 13.
aug. kirjeldab Mr. Albert Dawson oma
muljeid teekonnalt Eesti. Ta tähendab
sissejuhatuses, et inglased tunnewad liig
wähe parast suurt sõda tekkinud wäikeriike
„Km ma tähendasin kellegi Londoni ült
kooli professorile, et sõidan Eesti, päris
tema „Kus see on?"
Edasi pakub autor lühikese, kuid täpse
ülewaate Eesti ajaloost. Eesti riigikorrast,
walitsusest ja maanuendusest. Wiimase koh
ta tähendab tema muu seas: „Teatud Baltl
ja neile kuuluwa tasu siduda maauuenduse
ja enile kuuluwa tasu küsimust wähemus
rahwuste kaitseküsimusega. Nad uõuawad
oma asja kõne alla wõtmist rahwasteliidus,
atvaldades soowi, et rahwuswahelisett mää
rataks kindlaks kahjutasu suurus nwg kind
lustataks tema saanust. Teiselt poolt tä
hendawad Eesti uuendajad, et rahwnse rõ
hmnine ei tule siin üldse kõne alla, ja et
maaseadus on takistanud Wene sündmuste
kordumist, mille tagajärjel oleksid kadunud
üldse kõikide õigused eraomanduse peale."
Sakslase kirjutus Balti
riikidest.
ETA. «Det Nya Sverige" awaldab
sakslase Axel Schmidti artikli Balti uute
riikide kohta. Autor kirjutab: Kuigi Bal
timail kuni 1911. aastani elanud olin,
imestasin siiski nüüd läbj Leedu, Läti ja
Eesti tehtud reisil, kui kiirelt oli sundinud
iseseiswaks rahwaks arenemine. See on
sellega seletataw, et Wene wõim fanaati
listest wenestuspüuetest hoolimata wäga
kõikuwal pinnal seisis. Usk etendab IdaEuroopas otsustawat osa ning siin algab
järsk , piir õigeusulise Wenega. Need rah
wad olid ka pika kultuurilise areuemisaja
järgu läbi teinud, enne kui nad Wene wõi
mu alla sattusid. Lähedane ühendus Eu
roopaga on nende maade talupoegadele
wõimaldannd hoopis teises sihis areneda,
kui Wene talupoeg arenes. Pole sugugi
male nimetada Eesti ja Läti talupoegi Sak
sa talupoegadeks, kes Eesti wõi Läti keelt
kõnelewad. Samuti pole olemas kuigi
suurt wahet Kuramaa ja Westfaleni talu
maja wahel. Mõlemad afuwad kesk põldu
sid ja uiitusid ning on uhked, kui nii palju
omaks wõiwad nimetada, et naabritalu
suitsu näha pole. Ainult siis, kui arwesse
wõtta nende kolme rahwa arenemist, wõib
mõista, kuidas neil wõimalik on olnud
1913. a. saadik iseseiswaid riikisid moodus
tada. Palju on küll weel puudulikku ning
need talupojarahwad, kes alles wiimase 40
aasta sees oma haritlaste klassi saanud, pea
wad weel mõnegi lastehaiguse läbi tegema.
Kuid Bulgaaria on näidanud, et ametnikku
de ja kohtunikkude puudus kahe sugupõlwe
kestwusel kõrwalduda wõib. Kõik kolm rah
wast on kõwa wõitlust n. n. Balti sakslaste
wastu pidanud, kelle uliwalitsus agraarre
formi kaudu purustatud on. Leedulastel
tuleb siia juure weel wõilus Poola wastu.
Lõpuks kirjutab autor: Ikka uuesti ja
uuesti on korratud, et need riigid ainult nii
kaua püsiwad kuni Wene jälle tugemaks
saab. See waade oleks õige, kui ilmas pole
teisi riike, kui ühel pool Wene ja teisel pool
Leedu, Läti ja Eesti, Kuid on tarwis ai
nult Belgia peale mõtelda, kui selle wäite
ekslikkus kohe selgeks saab. Wiimase pärast
on lugematud sõjad olnud ja ometi on Bel
gia riik praegugi olemas, kuna alati mõ
lemad wähem wõimsad naabrid ühte heida
wad, et wõimsamaid takistada seda rikast
maad oma alla heita. Seda tuleb ka Balti
riikide suhtes meeles pidada. Inglismaale
ja Saksale on nende riikide alleshoidmiue
kasulik, et Wenet takistada kogu Euroopat
kasakate tallermaaks teha, nagu Napo
leon ütles. Kuid samuti on eksitus arwata,
et Wene ilmawõimu tagasitulek majandus
liselt kasulik oleks. Sarnastel hiigla maa
aladel on majandusline tähtsus ainult siis
olemas, kui nende elanikud moodustawad
ühise terwiku nagu Ameerikas. Kuid et asi
nii pole, siis katsub walitsew rahwas alati
teisi maakondi ja rahwaid oma alla heita
ja wälja imeda. Sellepärast on ekslik see
lõpuotsus, et Jda-Euroopa majanduslise
õitsengu tingimiseks on rahwaste arenemist
takistama Wene ülesehitus endise mustri
järele.

Rahwaerakond nõuab nüüd senise ministri
abi Mikkelsaare lahkumist.
Kirjutasime paari päewa eest kui keeru
liseks uue haridusministri abi küsimus, kes
usuõpetuse eest hakkaks hoolitsema, on muu
tuuud. Nüüd ou ka «Postimees" selle kü
simuse kohta sõna wõtnud, kellele meie täit
sa asjalik kirjutus aga nähtawasti millegi
pärast pole meeldinud. Mõnitawalt tar
witab ta wõrdlusteks maamehe sõnniku
harki ja tõuloomi, milles aga ju midagi ise
Endine Saksa riigikantsler
äralist pole, sest kui maamehed ise «Posti
Dr. Wirth,
mehele" ei meeldi, ega siis nende sõnniku
hargidki ta silmis armu leia. Sellepärast res wiiinaste teadete järele Moskwa on
pole wajadust «Postimehe" järjekordsete jõudnud. Wäljamaa lehed kirjutawad
«müksude" juures peatadagi.
Haridusministri abi küsimuses asub Wirthi sõidu kohta, et see Saksa-Wene le«Postimees" selles kirjutuses seisukohale, et Pingu arendamiseks olewat ette wõetud, ku
härra Saueri ikka poliitilistel põhjustel na sakslased ise seletawad, et Wirth üksnes
lahkuma ei saawat sundida, kui ta ise min kontsessioonisid muretsema olewat sõitnud.
na ei taha. Wõiwat kõue alla tulla aga
ainult sööerakondlise haridus
Jaapani weealune paat
ministri abi härra Mikkelsaa
hukkunud.
re wabatahtlik lahkumine, mil
London, 22. aug. (ETA.)
lega haridusministeerium oma toöwõimet
Tokivst teatatakse: Hiljuti ehitatud
«Postimehe" arwates ei kaotawat.
Nii kui meie oma eelmises kirjutuses Jaapani weealuue paat wajus katsesõidul
tähendasime, on haridusministri abi kusi Kobes Põhja. Meeskonnast pääses ainult
mus keeruliseks muutunud, eestkätt seesmise üksteist meest. Kaheksakiinunendwiis huk
küsid.
solidariteedi täieliku puudumise tõttu de
mokraatlikus liidus eneses. Kuna nüüd
Suitsuta Põletisaine leitud»
«Postimees" küsimuse puhterakondlisele
London, 22. aug. (ETA.)
alusele seab, wõib ta weelgi keerulisemaks
Lõuna-Walesi
kaubandusakadeemia pro
muutuda.
fessor Jllingworth lahendas suitsuta põle
Prantsuse wastuse ümber.
tisaine probleemi wäikeste söetittkide fav
boniseerimisega madala temperatuuri juu
London, 21.- aug. (ETA.)
Prantsuse Masws Briti märgukirja pea res. Uus põletiSaine olla mõjuwam kui
le anti täna õhtul kell 8 wälisministeeriu antratsiit, kuid ilma tema halbade oma
dusteta. Arwatakse, et uue põletisaine tar
mile ära.
Peaminister, kes seni maal wiibis, witusele Mõtmisel hoiawad üksi Londoni
jõuab täna Londoni et asuda ühes teiste maksjad kokku wiis miljoni naela aastas
kabineti liikmetega Prantsuse märgukirja suitsu ärajäämise mõjul. Põletisaine mõ
uurimisele. Wahepeal hoiduMad Londoni ju on Mõrreldud aurukatlale all kõige pare
ametlikud ringkonnad oma arwamisi awal mate Wales'i söe liikidega, kusjuures kat.
damast- Mitteametlikul arwamisel puudus sed kõnelewad esimese kasüks. Tema soo
seisukoha wõtmise mõimalus, sest lehed on juswäärtus on suurem kui harilikul kiwi
saanud seni ainult lühidaid sisu kokkuMõt söel. Praegu on ehitusel täielikult Marus
tatud katsejaam uue põletisaine demonstree»
teid.
rimiseks.
Berliin, 22- aug. (ETA.)
Pariisi „Temps" teatel paneb Prantsu
WabarW walWfe Mused.
se märgukiri kõige suuremat rõhku wiibi
ETA. Wabariigi Malitsus otsustas
mata maksude saamise peale Saksamaalt
sularahas. Märgukirjas soowitatakse selleks oma koosolekul 22. augustil:
1. Lubada teedeminister K. Jpsberg
tarwitusele wõtta järgmised abinõud: Rhei
ni pahema kalda raudteede ja Ruhri söe puhkusele 3. septembrist kuni 13. oktoobrini
kaewanduste kasutamine, aineliste heakste s. a.; selleks ajaks teedeministri kohustetäit
panna kaubandus-töõstusministri B,
gemiste jätkamine. Saksa sisseweotolli tõst mine
Rostfeldi peale.
mine ja selle wiimine kulla alusele, ning
2. Lubada komandeerida septembri
osa Saksa wäljaweost saadud wäliswaluuta kuul s. a. kindralstaabi kursuste juhatajat
ülewõtmine. Saksa malitsus annab wälja kindralstaabi kolonel Reek'i kahe aasta pea
kindlustused, mida tagaksid kõik Saksa mak le Prantsusmaale kõrgemasse sõjakooli
suallikad. Neid kindlustust wõib müüa (l'Ecole Superieure de Guerre) sõjalise ha
Mäljamaale, ja nad oleksid määratud üksi riduse täiendamiseks.
Prantsuse ja Belgia wõlgade likwideerimi
3. Annetada m.-r. «Lennuk':" endise
seks. Prantsusmaa lükkab tagasi lord Cur arstile Juhan Madise p. Treuman-Kesok'ile
zoni ettepaneku rahwuswahelise kontrolli wabadussõjas ülesnäidatud iseäralise wah
muse eest tasuta maad normaaltasu suuru
sisseseadmisest Saksa rahaasjanduse üle.
ses.

Walesi Prints sõidab oma
talusse Kaanadas.
London, 21. aug. (ETA.)
Wales'i prints otsustas lõpulikult sõita
Kanaadasse 6- sept. Canadian Pacific au
rikul ..Express of France". Prints reisib
incognito kiu Cornwalli hertsog ja sõidab
päralejõudmisel Quebeci wiibimata oma ta
lusse Alberta prowintsi ühes oma saatjate
ga. et seal elada kõige lihtsamal wiisil.
Prints loodab, et Kanaadas austatakse te
ma eraldumise ja puhkuse soowi. Prints
tõrkus osawõtmast kõigist ametitalitustest.
Prints ostis talu a. 1919. Talu asub Eal
gary lähedal Kaljumägede algkõrgustikku
del. Tema suurus on üle 2900 aakri. Sel
lest on 2000 aakrit karjamaad ja umbes
200 aakrit põldusid.
Kriis Greekas.
Berliin, 22. aug. (ETA.)
Greeka üldstreik on hoogu wõtmas- Wa
litsuse energilise waheleastumise peale waa
tamata awaldatakse kartust, et rewolutsioo
niline kabinett näeb sunnitud olewat ame
tist lahkuma.
Prantsuse lennuk Saksamaal kuusis
kceritnd.

4. Lubada wastu wõtta ja kanda kap
ten Palm'ile Soome presidendi poolt sõja
aegsete teenuste eest annetatud Soome Wal
ge Roosi 1. järgu aumärki.
5. Kinnitada: Määrus sõjawäe üle
muse ettepanekul wahwuse eest tasuta maa
andmise lõpetamise kohta.
6. Riigikogule esitada: 1) Wäeteenis
tuse kohustuse määrustik art. 19 täienda
mise seaduseelnõu; 2) seaduseeluõu Eesti
liitumise kohta üleilmlise postiliidu Mad
riidis tehtud kokkulepetega ning nende jun
re knulnwate lõpuprotokollidega ja täitmis
määrustikkudega posttranssertide, posti abil
toimetatawate sissekasseerimiste (postikas
sangu) ja posti ülekannete talituste üle.
7. 1) Kohustada põllutööministeerin
mit Kesselaidu wangimajade peawalitsuse
maldamisele lõpulikult üle anda; 2) kohus
tada wangimajade peawalitsust Kesselaidu
ehitatama sunnitöömangimaja ehituskulude
eelarMet kokku seadma ja tarwilist krediiti
erakorralise eelarwe korras 1924. ja 1925.
aastatel nõutama; 3) kohustada Mangi
majade peamalitnst esinema 1923. aasta
lisaeelarmega tarwilise summa suuruses
saare elanikkudele hoonete määrtnse ja üm
berkolimise kulude tasumiseks ja awansina
500.000 marka metsamäärtuste Mäljamaks
miseks.

Elelvaatori parand usiööde
Berliin, 21. aug. (ETA.)
Loadctaw ilm neljapnewal, 23. aug.
nimekiri
Prantsuse - Nmneenia weoühisuse len.
Kõlva kagu tuul. Muutlik pilwitus.
kinnitati neil päewil teede,ninistri poolt. n«k oli uuesti sunnitud Stnttgartis maan
Parandustööd on juba alganud. Kulud duma. Lendur, kel puudus tunnistus, Suuremalt jaolt kuiw. Soe. Järgmistel
kuuldawasti üle 6 miljoni margawõeti esialgu lvangi. Lennu? konfiskeeriti. päewadel on wihma oodata.
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Wäljamaalt.
Rootsi kogudused Protestee
riwad Riia Jakobi kiriku
katoliiklastele andmise
wastu.
(ETA.) PühapäeNxll, 12. aug. korral
öati Rootsi kirikutes hääletamine Läti Ja
kobi kiriku „rööivimise" wastu. Kõik ko
guduste liikmed, kes kirikus olid, hääletasid
Prvtcstiresoltltsiooni poolt. Seniste teadete
järele on protesteerinud 1317 kogudust
214.073 häälega, peale selle on kirikliste
ühingute ja organisatsioonide kaudu ning
iiksikult antud üle 3000 hääle. Peale rro
testantide on lwäletanud ka metodisrid.
abwentdisdid jne. ..Soeial DemokratenÜs"
18. aug. ilmus kahe Läti sotsiaaldemokraa
di seletus poliitiliste põhjuste kohta, mis
stinst sundisid Jakobi kiriku' katoliiklastele
andma; Lati walitsuse tegnwiis tunnista
takse õigeks, kihutustöö sellewasbu olewat
wanameelsete poliitika. Rootsi kodanline
ajakirjandus pole Lcsti ivalitssuse kaitseks
'öna wõtmrd.

gadele whuldaivaid wilja müümise tingi
misi pakkuda. Meie kauwudusaparaadi
suurte kõrnxtliste kulude ja wiljahindadc
langoznise tendentsi mõjul ilmatunil, jääb
talupoegadele wiljomüngist õige mäh? üle.
Terawilja hindade wcche Moskwa turul ja
prowintsis on wiimasel ajal kuni 100 % ja
rohkem. Talupoeg sai märtsi- aprillikuus
kesknriselt 10 rubla rukki puudast, kuna sa
mal ajal Moskwa turul rukki puud maksis
19 —2O rbl. Nii suure hindade Ivahe pöh
juseks on kallid weo ning kaubadusorgani
satsiooni kulud. Vilja wagunitesfe laadi
mine ja wäljalaadimine on praegu 5 korda
kallim kui enne. sõda.

kes liin masinaid u>astu käis wötmas, õien
dav seda teadet ainult sedawörd. et Vene
maale weetud mastvate arw wäikiem on ol
nud: kokku umbes 80 masinat.
Greeka kuninga tunnusta
mise küsimus.
London, 21. aua. (ETA.)
Reuteri kuulmist mööda pole Briti wa
"-'ms Greeka kuninga tunruistumiw a-jus
mingit otsust teinud. Kui eelolewate wali
nn-te mõjul seatakse Greekass: lisle täiesti
sead-ltslik konstittrtstoonilMe walitsus, wõib
küsimus uuesti arutilse alla tulla.
Muudatused Läti .
wälisesitustes.
Nagu „Latwis" teatab, wõetawat lähe
mal ajal Läti wälisesitustes ette suuremad
muudatused. Praegu waba Londoni saadi
ku kohale olewat lootust saada end. Moskwa
saadikul Feld m a n n'il, kui ka Pariisi
saadikul Dr. Grosswald jun. Wiima
se nimetamise puhul Londoni saatvat Pa
riisi saadikuks praegune Läti esitaja Poo
las ja Tsheho-Slowakkias Dr. W a l t e r s,
kes oma koha annaks parempoolsele sotsia
listile ja end. wälisasjade riigisekretääri
abi S a l n a j süle.

Poola nõutab Ameerika
kapitalistidelt laenu.

Teated Wenemaalt.

(ETA.) „Le Journal de Pologne" kir
jutab 18. aug.: Juba mõnda aega peetakse
Varssawis läbirääkimisi Ameerika kapita
listide esitajatega, kellelt Poolamaa loodab
100 miljoni dollari laenu saada Laenu
realiseerimine eeldab terwe rea reforme,
mida wõlauskujad nõnawad, famuit ka ta
gatisi. See laen ei ole ühenduses teise lae
nuga, mille kohta Kuharski Pariisis läbi
reckimisi peab ja millel tagapwgi loodetakse

Moskwa, 21. aug. (ETA )
20. aug. alates wiiakse posti ja tele
graafi makfud kulla alusele üse. Postkaart
maksab 4 kop., kohalik kiri 3 kop. Pet
rogradis ja Moskwas 6 kop.; telegrammi
sõna 3 kop. kullasReisijate arw raudteel on tuntawalt
langenud. Jaanuarikuul oli sõitjate arw
kuus miljoni, tveebruaris neli ja Pool mil
soni. Wastawalt sellele on wähenenud ka

olewat.

Wene-Nnmeenia lübiriiiiki
mifed.

Stokholmi lin«a u«S raekoda, mis hü sissetulekud.
juti walmis saj ja sellekohaste pidulikkude
„Ekou. Shisni" järele seletanud Prant
ETA. «Jswestija" kirjutab 19. aug-: pühitscmistalitustc järele tarwitusele Wõeti. suse senaator de MonKie, et tema peab We
13. aug. algasid Tiraspoliö (Rumeenias)
nemaa tunnistamist tarwilikuks Prantsuse
Wene-Numeenia läbirääkimised Piiritülide
huwides. Tunnistamise poolehoidjad olla
lahendamise asjus- 17. aug. olid harutu
Wene Shulaewastiku
Prantsusmaal mitmest laagrist.
sel Wene ja Rumeenia piiriwalwe wahel
suurendamine.
Lfläne-Wologda ja Kesk-Wene kjrde
olnud kokkupõrked.
(ETA.) ..Swenska Dagbladet'i" teate! osast tulewad teated wiljasaagj halwenemise
on Pärast sõjq lõppu rmrbes 600 lennuma kohta. Halwad isinad takistawad wilja ko
Raskused Wene wilja
sina mootori Saksast Masinasse ja ristamist.
wäljaweos.
sealt pikkamööda nõukogude Weuemaaie
Petrogrgdis on Inglismaa jaoks laadi
(ETA.) „Ekon. Shiln" 18. aug. kirju edgsi transporkeerjtnd. Näib, kirjutab leht, misel 3ÕO tonni Siberi wõid
tab pealkirja all „wilja ekspordi eel": pea nagu korraldaks nõukogude iva litsus endale
hädaoht seilab selles, et raske op talupoe- hiigla õhulaewastikku. Nõllkogude esitaja,
Vaelamkniide wahelise kouwe
revlsi illgele «««!«wõZmüed Kopenhaageftis.
Daaui walitsus, parlameist ja Kopen
haagem linn korraldasid konwerentsi liige
tele terwe rea Pidulikka wastuwõtmisi, mis
omalt Poolt palju kaasa aitasid konwerentsi
ljigete omawaheliseks lutwntiemiseks ja
mõtete wahetamise elustuseks.

sau X rõõmustas, et talle wõõrgstelt maa
delt nõnda rohkesti külalisi on tulnud, kuid
kahjatses ühtlasi, et tal kitsad toad on ja
wõõpaid mitte seal wastu wõtta ei saa, waid
seda aias peab tegema. Ütles kõrgile tere
tulemast, rääkis õige mitmeid keeli.
Võõrastele pakuti kaetud laudade juu
res teed ja snhkrnsaia. Wastuwõtmiue
kestis üle tunni aja. Kni majesteedid lah
küsid, hüüti neile jumalagajätmiseks hur
raa, elagu, eläkööu, bausai järele. Selle
järele tegid wõõrad lossiametttikkude juha
tusel ringkäigu lossi awaljkkudes ruumides.
Loss on stiilirikas ehitus kauni kunstiwäär
tuslise sisseseadega, kuid wälispidi kaunis
wananenud.
Paljuid külalisi üllatas Daaui kutlillga
paari demokraatlik ümbrus ja lihtne olek,
mis selle maa peremehe meile nõndasama
lähedale tõi, nagu tema seadusandjad, pea
liitu ja kodanikud lühikese aja jooksul oma
lahkusega meile on suutnud armsaks saada.
Sama päeiva õhtul korraldati Kopen
hangeni rahwaaias „T i b o l i s" terme ri
da pidulikku ettekandeid konwerentsi liigete
auks ning pandi suurewüsiHne tulewärk

Esimese wastuwõtmise korraldas 15.
aug. õhtul Kopenhaageni lmnawalitsus
raekojas. Bürgermeistrid ja muud linna
tegelased wõtsid külalist suures kaetud õue
moodi raatuse saalis wastu, kus kõigile
tulijatele ruumi jätkus. Sümfoonia or
kester mängis, peeti wastastittu tervitus
kõnesid, kunstniknd-soliötid kandsid rea lau
liisib ette; rikkalikult kaetud laudade juures
raekoja wähemates ruumides, wõeti õhtu
einet, suures halles rüübati lõpuks teed,
westeti juttu ja nooremad keerutasid hea
muusika saatel isegi tantsu.
Teisel kongressi päewal andsid Daam
ülema ja alama koja esimehed konwerentsi
liigetele parlamendimajas lõuuaovdet, mis toime.
Peale konwerentsi tööde lõpu, 17. aug.
Daam põllumajanduse kõrgest arenemisast
mest kõige elawamat ja asjalikumat tõeu õhtul, andis Daam parlamendi grupp kon
dust pakkus.
werelltsi liigetele ja nende daamidele suure
Kella 4 peale lõunat kutsus Daam ku pärase banketi ning 18. aug. korraldas
ningapaar parlamendimehed ühes abikaa Daam põllutöömmister wäljasõidu Kopen
sadega oma juure teele. Kuninga soowil haageni ümbruskonna põllumajanduslis
ilmuti lihtsates uulitsal kantawates riietes. tesse ettewõtetessc. Wiimasest loodan edas
Wastuwõtmiue sündis kuninga elukohas pidi weel lähemalt kirjutada. J. H.
Amalienborgi lossis, õieti lossi õues, kus
0000000000
saatkonnad maade järele tähestiku järje
korras üles seati.
Teaaler ja muusika.
Majesteetide ilmumisel hakkas sõjawäe
muusika mängima. Nii kuningas, kui ka
A. Kitzbergi „Neetud talu"
kuninganna olid mõlemad lihtsates erariie
esietendus „Estoonias".
tes, ilma au- ja ametimärkideta ning suure
Tänawune „Estoonia" teaatri hoogsa
saatkonnata. Konwerentsi esimees, Daam
parlamendi liige Moltenseu tutwnstas igat awamine märkis tähelepandaNxt sündmuse
saatkonda eraldi, kuna majesteedid kõiti kü meie teaatrieln arenemisloos. Teisipöewa
lalisi südamlikult käega teretasid ja nendega seks vooasa algetenduieks oi* walitud Eesti
lõbusalt juttu westsid. Kuningas Krist- parema draamakirjaniku A. Kibbergi uudis-

tcwD ..Neetud milles peegeldavad
terawjooneliselt kurbloolisyd warjundid
meie maaelu wildakul teel arenewfttest ha
riduspüüetest, pooliku ja ebapraktilise koo
litamjse jilearusest kandjatest j. n. e. Kuigi
näidendis käsitatud koolitatud Poegade ja
tütarde Pahet meie rahwaelzis üldise tväär
nähtusena ei saa wõjja, tabab teose satüiirt
line pilge ometi kujukalt eluäpardnst mõne
des meie jõukamate maakondade suurema
tes taludes.
Nende ennustuste õhutusel kogus nähta
lWsti ka esietendusele niipalju waatajaid
kui ruumi wähegi jätkus. Oli kohal kõigi
tunnuste järele fokifbfem. osa meie teaatri Publikumist.
Esimene waatus kütkestas Pilku kolo
riitselt kauni dekoratiiwse pildistusega: tiiit
bjline Eesti talu liugjat mäe kühmu kasiva
wiljapõllu äärel. Lähedane kujutus LõunaEesti maastikust. Viljapõllul lnnbrohlt ja
karnohaka laigud: kiratselva talu tmmussil
sed. Esikohal käsipuudega sild. Tagapõh
jaks tehniliselt õnnestanud „taemus" hõlju
iva te pilivedega.

Enam kaugemalt tabatuna näis taluma
ja ja toimute kl,jutus järgmistes tvaatusles.
Kindlajooneliselna, hästi walitud ja läbi
inõeldnd kuju andis H. Lauter stud. jm.
Heinrichi osas, kuigi see tüüp ntaal näib
haruldane olewat. Nõrgemana esinesid aga
Pea kõik puht-maatüübid. Tuli meelde kir
ieldns L. Tolstoi ..Pimeduse wõimuse" et
tekandest, kns üks tähtsam Peterburi näit
leja kuhugi lõunapoolse Wolgaäärsesse maa
konda mitmeks nädalaks sõitis ainult sel»
leks, et koha peal tegelikult tutwuneda ühe
ainsa kordutvalt ettetlüewa sõna kohapealse
wälzarääkimisega. Seda maaellt tutwnne
mrsnõuet peaksid küll ka meie näitlejad eri
liselt silmas pidama. Enam lähedane pais
tis maaperemehe kujule E. Kurn im Päh
ni tali, peremehe Jaak Jässiki osas, kuid
peensustes tundus liig tehtuna. ..operetili
sena", karigeeritilna. Näitlesal on puudu
mid reaalne eeskuju, tegelik elupilt. Kah
ina tn na, paiguti paatos!isena, kohati magus-

Wslegewus.
ilhiStcgcliscd kõnckoocolckud
26. augustil korraldatakse .Hallistes, ko
ltaliku tarwitajate ühisuse poolt ühistege
ime kõnekoosolek, Ühistegelise liidu voolt
on kõnelejaks määratud ühist, instr. J.
Johannso-n. Samal pöetval korraldatakse
ühistegeline kõnekoosolek Räpina laenu
ühisuse Poolt. Kõnelejaks on kutsutud
ühist, instr. Mälberg. 2. septembril pee
takse ära kõnekoosolek JSHwis. Kõnelema
on kutsutud ühist, instr. J. Johamrson.
poopoooooq

Tartu teated.
Rahvaülikooli loengud
algawad Tartus 24. septembril. Lektori
teks on osalt samad õpejõud, kes läinud ja
eelmistel aastatel loengutega esinesid. Rah
waülikooli ümber on koondunud teataw
kindel ringkond, kes kuulab aasta-aastalt
loenguid. Läinud aastal oli rahwaülikooli
loengu kaarte ligi 100 müüdud, kuna eel
misel aastal nende arw üle 100 tõusis.
Loengutel käis keskmiselt 20—40 inimest.
—fl—

Emajõe kalda kindlustamine puu- ja kiwi.
silla wahel.
Tartu linumvalitsusel on Lawatsufel weel
tänawu puiestee äärset Emajõe kallast puu
sillast kutti ki-wisillani weewoolu wastu
kindlustada.

Eelarwe ja kindlustuse plaan on linna
arhitekti poolt juba kokku seatud. Kiud
lustaimine läheb umbes 882.390 marka
maksma.

Mitstawee toru
sisseseadmist liimawalitsuse poolt paluwad
Väike Tähe uulitsa majaomanikud, kes ka
nõus on töö tasu endi peale wõtma.
Lmnawalitsus on weetoru sisseseadmi
sega nõus. —t—
Tartu Emajõe silla ehitamise toetuse asjus
teatas teedeministeerium linnavalitsusele, et
ivabariigi walitsus on lubanud teedeminis
tsexiumi ettepanekul 5 miljoni marka weel
selle aasta ltsakrediidi nõudmisse üles
wõtta. Täheudatltd summa wõib weel ees
tulewal talwel Tartu linnale tarwitamrseks
üle antud saada, kui krediit riigikogu Poplt
on lubatud. Tingimine selle juures on, et
silla Projekt teedeministeerjumi poolt kinni
tust leiab ja wolikogule kinnitamiseks ette
Pauna. —t—

sentimentaalsena wäljendns Kr. Hansen
Juliuse osas, kuigi siin ka autor näitlejale
wähe usutawa, elust erinewa, kohati liig
õpetliku ja rolnantika maigulise (unistuS
silla käsipintdel) ülesande on loonud.
Usutawalt meeldiwa maatüübi andis
Hugo Laur sulase Jüri osas, eriti wiima
ses waatllses, salUllti ka Susy Jäkobion
ünnuardaja Eippi kujutades.
Üldiselt peab nimetama, et maaelu tüib
pide esinemine nõrgemana, wildakult taba
tuna kordus, wõrdlemisi teiste aladega, mis
kandsid tyahepealset ilmet; näiteks Hilda
Hellas Uttve ja Marta Niilus Wirwe
osas ja Albert Ü k j i p raiooniülemana, kes,
olgugi et- sagedasti kaldusid maldama. pak
küsid ometi reaalseid kujutusi.
Autorit A. Kihbergi austati etenduse 'õPiil kauakesttvate kiiduawaldustega, kutsuti
näitelawale, knhu ta ka näitlejate tvahel ta
gasihoidliklllt ilmus.
000 l

Draamateaater.
Piletite eelmüük, ~Kuningas Sdipus"
sa „Ohtvri" peale iga päew kella 11—1 ja
s—B. „Kuningas Ädipus" tuleb ettekan
dele laupäetval, 33. aug. ja „Qhwer" PÜ
hapnetval, 36- skp. Teaatribüroo.
„Estoonia" teaater.
Teaatrikultuurj õitsengust wõime kõnel*
da siis, fiii on teineteist wastvstikku mõju*
tamas teaaber sa publikum. See wõimalus
awaneb publikumile, astudes teaatri aasta
abonentide ringi.
Esimesena lwvastnsena sõnadraama abo
nenrendi rühmas tuleb täna. neljapäewal.
teistkorda ettekandele Sl. Kibbergi komöödia
..Neetud talil , mis esietendusel hooaja owa
misõhtul Uxmnustatud osavõtu osaliseks
sai: iga nxmtufe järele kordmvad rohked
kiidnawaldused ja etenduse lõpul eülepub
kew oUxrtftocm autorile, kes etendusel wii
bis.
Homnte ..Aida". Teaatribüroo.
coooocooco

Neljapäetval, 23. aua. 1923.
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ZolQnna sõnumid.

harldusmwlsleerlumi eelarwe ja läAfamad

Tallinna sadama elewaator
wenelastele l 2 aasta Peale
renditud.
Rendi suurus 1.200.000 marka austas. We
nelased kohustatud elewaatori ühes aita
dega korda seadma. Tallinna kawatsetakse
wcel teine elewaator juure ehitada.
W inna sel ajal on wenelmed sunrestt
Tallinna sadamast huwi tundma hakanud.
Nimelt kawatsewad nad endi wäljawevks
määratud witja ainult Tallinna sadama
kandu, kus suur eleivaatar jttba olemas on,
mälisriikidesse saatma hakata. Sllle wil
imveolc on juba algust tehtud. Nimelt on
ienini peale mitmesaja wagunitaie wilja
Tallinna jõuduud, kust ta laewadelc laadi
takse ja Laäne-Enroopa riikidesse edasi saa
detakse.

Hiljuti on ka Tallinna elewaator mette
laste poolt ära renditud. Sellekohane ren
dileping on neil päewil 'allakirjutatud. ning
tema järgi jääb elewaator ühes kolme suu
resolelva aidaga kalheteistkünmeks aastaks
wenelaste kasutada. Nimetatud leping on
juba meie walitsuse poolt kmnstatud.
Lepingu järele on wenetased kohustatud
elewaatori mebmttsnti, mis sõja ajal osali
selt purustatud, kuue kuu jooksul uuesti
korda seadma. Juhtumisel, kui tarwis lä
heb elewaatori laiendada ehk mingisuguseid
uusi juufeehitttsi ette wõtma, on wenvlased
kohustatud seda tegema. Elewaatori ja tn
juuresolewate aitade kordaseadmine läheb
ligi 7 miljoni marka ntaköma. Töö on ju
ba ettewotjale Uiäljaantnd.
Rendisummaks on määratud 1.209.900
marka aastas, kusjuures elewaatori korda
seadmise kulud, mida wenelased taimaad,
rendisummast maha aimatakse, nii et ele
waatori remondikuludega wenelaste Poolt
rent 5 6 aastaks eite ära tasutakse. Ren
dileping on tehtud 12 aasta peale, mille
järele elelugator ühes kordasegtud kolme
aidaga walitsuse korraldusse tagasi läheb.
Wenelaste poolt on teedeministeeriu
mile 600.000 margaline kautsjon sissemaks
tud. Kui nad kuue kuu jooksul elewaatori
kordaseadmise täid pole alustanud, laotab
mereasjanduse peawalitsus eleluaatori oma
korraldusse ning 600.090 margaline kauts
jon loetakse riigi omanduseks.
Nagu erawiisil kuulda, loodgwad wene
lased wilja kaunis suurel arwnl wälja wc
dama lm kata. nii et nad olla arwamüele
tulnud, et Tallinna elewaator kõiki nende
ekspprtwilja wastu wõtta ei jõua. Selle
tõttu olla nad hiljuti mee! teise sanianmre
elewaatori juurdeehitusest juttu teinud.
Aiandus- ja mesindusfeltsile
maad antud.
Aiandus- ia mesiudusselts esines linna
tuolitsuscle palwega, et temale Roopa uulit
sa äärest 2000 r.-s. suurune maaala rendile
antakse. Linna ehttuskomisjon otsusta?
ühingu soomi rahuldada. Maa antakse ren
dile 5 aasta peale, ühes tingimisega, mille
järele linnal õigus jääb kuuekuulise ette*
ütlemise järele rendilepingut tühistada.
Linna ehitustööde wälja
andmine.

legewuslawakfufed tulema aasla lohla.
Korralisi kulusid 1924. a. eclarweö 922.858.999 m. Erakorralisi 192.940.000
marka. Korraliste kulade eelarwe käesolewa aastaga wõrrcldcs suurenenud 71.302.900
marga wõrra.
Täna ktmldawaSti jõuab haridusminis eelarwesse wõetud 1,250-700 m- tänawusest
teeriumi eelarwe ja seletuskirja kokkusead rohkem, s. 0. 7.003.200 nt.
Awalikkude kesk- ja kutsekoolide iilewal
mine lõpule. Esialgsete kottuwotete järgi
oleksid haridusminist. kulud tulewa aasta pidamine läheks maksma 114.995100 m-,
kohta ligikaudu järgmised:
s. 0. 5.183.900 marka rohkem kui tänawu.
Awalikttd algkoolid nõualvad riigilt
Keskvalitsus.
185.053-600 m-, seega suurendus 4 milj.
Palkadeks kulub 2.944-000 m., seega 511.200 m.
Maa ja linna kooltnõunittude palka
177.000 marga mõrra rohkem tänawusest.
deks
läheks 3.159.000 marka, suurendus
Ametisõitude kulud 422.000 marka, on suu
renenud 144.000 m- wõrra. Esituskulud 234.000 markaKokk» kooliosakonna kulusid 402-440.400
60.000 m-, samuti nagu käesolewal aastal.
marka,
mille tõttu tulewa aasta eelarwe
Juriidiline abi 135.000 m., suurendus
suureneks
terwelt 27.977.000 m. wõrra.
23.000 m.
Kokku keskasutuse wäsjamineknd 3 milt.
Teaduse ja kunsti osakond
611.000 marka.
Palgad 398.200 m>, wähenenud 9000
Majandus-osakouna kulud
nt- wõrra. Ametisõitude tasu 16.000 m.,
suureneksid ainult 9600 nt. wõrra; eelar wäheudus 3200 m. Trüki- ja köitmiskulud:
messe on wõesttd 1 528.700 nt. Nende hul Eestimaa kirjelduse wäljaandmine Inglis
gas jääks muntmataks ametisõitude kulud ja Prantsuse keeles 5 680.000 m. Nime
72-000 nt., samuti ka arstiabi ja toetus tatnd paragrahwi all käesolewal aastal ai
600.000 marka kõigis riigi koolides, kesk nult 2.516.000 nt.
Kultunrilise toetuse alal on mõeldud:
arhiiwis j. m.
Kantselei kulud 700.000 marka, on suu stipendiumid 7-542.000 marka, suurendus
renenud 53.000 m- wõrra; majapidamise 3.779-000 ui. Kunsti ja teaduse alal
kulud 19.424.000 m., suurendus 9 milj
killud 380.300 ut-, 20.200 ttt. wõrra
Sõidu- ja weoabiuõudeks on mõeldud -624,000 m- Kirjanduse ala kulud 3 milj.
1.184.500 nt-, seega rohkem tänawusest 460-000 nt., wäheneksid 35.000 m. wõrxa.
Wanadc kirjanikkude ja kunstnikkude
984.500 nt. On kawatsusel osta üks sõidu
auto, mis haridusministeeriumtl seni puu toetusrahasid on kogusummas suurendatud
513.600 m- mõrra; selleks eelarwes kottu
dub.
Liikuwa waranduse omandamiseks on 1.161.600 m.
Muuseumide toetamiseks mõeldakse wäl
ettenähtud 109400 marka (suurendus
ja
anda
2.156.700 m-, seega rohkem täna
49.400 mk.)- HoHoneie remondikulud
wusest
606-700
m.
117.700 nt., on wähenenud 20.000 m.
Haridusised kulud 140.000 m. Õpe
wõrratarbete ja õpewahedite nõutamiseks on eel
Kultuuriline toetus
arwesse wõrtttd täuawusega wõrreldes wä
suureneks tulewal aastal 52.000 m- wõrra.
hem 300.000 m. Rahwus-kultuuri wäär
Üldiselt on siin kulusid eeldatud 25,342.000
tuste kogumiseks' ja korraldamiseks 2 milj.
m. Sellesse ktstuarwesse kuuütwad kehwe 430000 nt., seega rohkem käesolewast aas
mate õpilaste toetus, abirahad wabadussõ tast 5Z0.000 jtt- wõrra.
jast osawõtuud õppur-sõduritele, toetusra
had manadele õpetajatele jne.
Tftrtn ülikooli wnljamincknd
.Kokku majaudus-osakonua kulusid 30
milj. 283-400 nt. Seega 988.200 marka kõrgeneksid tulewa aasta korralises eelar
wes 18.658.000 marga wõrra. Kokku
tänawusest rohkem.
ülikool korralist kulusid 119.585-200
Kooljpsakond, keskasntns»

Palgad 1.745.200 marka, suurendus
153-300 m. Ametisõitude tasu samuti
nagu tänawugi 1 miljon m. Kultmtriline
toetus on suurenenud 541.000 nt. mõrra,
seega eelarwes 5.415.000 mHaxidvsljstest kuludest oleksid tähtsa
mad: üldised kursused ja eksamid 2.346.400
m-, suurendus 1.013.000 m.
Tööstuskursused ja -eksamid 8-875.900
nt., suurendus 6.403.300 nt. Nimetatud
summad on waöar. walitsuse poolt juba põ
himõttelikult lubatud.
Õpetajate kursused ja eksamid 9 milj.
199.600 marka, suurendus 3-856.100 m.
Mitmesugused killud (rahwaülikoolid.
rahwa raamatukogud j. m. f.) 8.230.000 m
suurendus 3.446 000 m.
Kokku haridusltsi kukusid 28,651.900
marka, seega ,14.758.400 marka rohkem tä

Linna ehituskomisjon otsustas Ivälja nn
da Weerenui uulitsale püstitawate 3 elmna»
ja ehitustööd ehituskontor Pihlak ja Ko'le nawusest eelarwest.
J.300.000 marga eest. Linna naha- ja sugu
haiguste haigemaja ümberehituse tööd ait*
Riigikoolid.
takse wälja ins. Jääratsile 895.000 marga
eest. Pakkumisi oli tulnud kummagi maja
Siin on kooliõpetajate seminaaride üleehitustööde peale 6. Uue» Sadama nui. Ülalpidamiseks ettenähtud 33.993 300 mrk.,
nr. 11 oleivasse linna elumajasse otsustas suurendus käesolewa aastaga wõrreldes
ehituskomisjon elektriwalgustust sisse seada. 310-100 m.
Sisseseade tööd anti wälja .Kapsi elektri»
Riigi kesk- ja kutsekoolid nõualvad ku
tööstusele 26.000 marga eest. —c—
lusid 21.376.600 m., seega 1.094.400 m
rohkeni kitt tänawu.
Wana-Sadama uulitsa
Riigi hoolekande koolide kuludeks on
laiendamine.
Hiljuti alustati mereasjanduse peaGa
litsuse korraldusel kitsa Wana-Sadrma uu
lilla sadama poolse otsa laicndnStbos.d,
Selleks kisti osa sadama kapteni mma HM
rrt asmvaid hooneid maha. Praegu ollakse
nonde mahakistud hoonete prttgita
mifcaa ametis. Kui selle tööga lõpule )ou
takse, siis asutakse tolliboonn ktwtst ma maHokisknmiiele, mille . järele o'a- tollthoowt
alla lnnlnwast maamlast iituit-a alla M
takse. Seeaa saaks Tallinna sadama uste
käik küllalt' au,araks. Senini oli rtliaitu
litjn tõttu sisjeläil sadamasse uiure luku»
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misc tõthi alati takistatud, nii et tihti mõis
näha weoautaub Wana - Sadama uulitsal
reas seiswat ja sadamasse sislepääscmist

marka.

tns Tallinnas, seega ka täpne aja teadmine
tarwilik. ühe tunnikella ostmiseks peaks ik
ka krediiti leitama.
ttue-Hollandi uulitsa laien
damise tööd jõuawad lõpule.
Mereasjanduse peaivalitsttse korraldusel
alustati hiljuti Une-Hollandi uulitsa laien
damist, et sissepääsu sadamasse niiwirsi ker
gendada. Uulitsa laiendamiseks tnli maha
kiskuda üks aed, mille alune maa-ala uu
litsa alla wõeti. Praegu sillutamise
tööd käimas.
Õnnetust kuulutaw wiieaw
Tallinnas.
Nagu eriteadlaste keskelt kuuldub, äh
wardawat Suure-Raunawärawa wõlwis
tikku „Paksu Margareta" juures lähemas
tulewikns mahalangemine, kui aegsasti
wastuabinõusid tarwtiusele ei wõeta.' Re
wolutsiooni päewist 1917. aastast, on wü
rawa wõlw 6 aastat järgimööda ilma la-tuse marjuta külma, sooja ja wihmasadude
käes kõdunenud. Hädaoht näib seda suu
rem, et osa wärawa wõlwist wäga lame on
ja selle tõttu wähese raskuse all sisse wõib
langeda. Wõlw olewatki juba allapoole
waptnud ja praod sisse wõtnud. Niiskusest
läbiimbunud müür muutub raskeks ja pu
dewaks. Teatawasti on Nauuawäraw
ühes „Paksu Margareia" torniga haridus
ministeeriumi hoolde autud.
Maasoowimise palwe taqast lükatud.
Korterite omanikkude ühing „Kodu" ja
põlewkiwi öaiitfc korteriomanikknde
ühing esinesid linnawalitsnsele palwega, et
neile Tondi tee ääres osewast linna maa
alast suurem ehituskrunt rendile antakse.
Linna ehituskomisjon ei leidnud mõi*
maliknks, palutud maatükki rendile anda
ega ka müüa, kuna see linnale omale lähe
mas tulewikns tarwis läheb ehituste püsti
taimseks ja otsustas palme eitamast. —C—
Maa Plaueerkmiskawa kiuuitamata jäetud.
Aiandus, ja mesindusiihing „Kodu" esi
tas litata ehituskomisjonile kinnitamiseks
Koplis tema päralt olewa maagia planeeri
tu iskqwa. Komisjon leidis, et maaala Pla
neerimine otsekoheselt läbitvuditd pole
otsustas esitatud kalixi kinnitamata jätta.
Ühes sellega tehtakse ühingule ülesandeks,
tähendatud magala uuesti ja otstarbekoha
semalt ümber planeerida ning kama liuna
walitsiisele esitada. —c—
Järelwalttie kümnik ametisse määratud.
Riiklise ehituslaenu abil püstitawate
hoonete ehitustööde järellvalwe otstarbel
wõttjs linna ehttuskomisjon ühe kümniku
ametisse. c
Linna potisepa töötasu kõrgendatud.
Potsepp Floss, kelle käes kõikide linna
ehituste potisepa lööd ott, esines linna ehi
tuskomisjonile palwega, et tema töötasu

Tafliuua tehnikumi ja tehuika-ehitusv
gümnaasiumi mäljaminekuteks on mõeldud
17-071.100 nt., millega suureneks kulu
3.941.800 m- wõrra Riigi keskarhiilpi
iilewalpidamiue läheks maksma 6.050.300
M., suurendus 2-334.000 mKokku teaduse ja kunsti osakonna kulu»
std ,185.416.500 tn. Seega tänawusest roh kõrgendatakse.
kem 41.795-700 m.
Ehituskomisjon leidis, et tööolude «
Kokku korraliste kulude eelarwe 662 muutmise tagajärjel potisepa tööde tasu
miljoni 858-900 nt. Seega suurem taita praegu liig maike on ja otsustas ettewõtja
töötasu 20 protsendi mõrra kõrgendada.
wusest eelarwest 71.302.000 marka.
Erakorralised knlnd.
Erakorralisi wäsjamiuekuid on eeldatud
162-640.000 nt. Nende hulgas oleksid
tähtsamad: tehnikumi hoone ehitamise nt-gnskulud 30 milj. m., Tartu ülikooli ehi
tused 38 miljoni nt., Tallimta merekooli
maja ehitamine 21. miljoni marka j. m. s.
Kui uue hoone ehitamisest asja ei saa, siis
on ministeeriumil kawatsus merekoolile
omandada ühte suuremat maja Laial uul.
Ranuawärawamäe all, ittilte eest nõutakse
10 miljoni markaOperatsiooni kuludena on eelarwesse
wõetud 3.820 000 nn
Tulusid on ettenähtud 2.374.000 märter
üüri näol riigi majadest, mis haridusmi
nisteeriunnle alluwad.

Nõmme jaam ilma tunni
kellata.

Nii mõneski kodumaa ivähemas jaamas
pnuduwad alles tunnikellad, mida wift tar
wilikkude krediitide Puudusega tuleb seleta»
Mana-Kalamaja uulitsa
da. Imelik cm, et tunnikell puudub ka nii
prnzsitamine.
suguses jaamas, nagu Nõmme, kus Päewa
Mann- Kalamaja uulits, mic» oina kor jooksul nii rohkelt rongisid ja reisijaid läbi
raldamatusega rohfd nurinat trtita*, on käib. Nõmme on oma elanikkude armuga
nüüd prii gitam ise alla wõetud. Uulits prii oos nii mõnestki kodumaa :oäikeliuna>t. nmg
temas elutseb rohkelt inimesi, kellel teenisgitatoffc jämeda raudkimi fnmiaaa.
ootalvat.

—5

õpott.
Jalgpall Pärnus.
Piihapäewal, 19. aug., wõistlesib Pai>
uus Wiljandi sp. ringi A ja Pärnu „?er
wise" A meeskonnad. Mäng oli õige elaw
ja kiire ning lõppes tasakaalulise wärawate
arwuga 1:1 (1:1).
Piihapäewal, 19. aug., wõistlcsid Kst
lingi-Nõmmel Mõisaküla tuletörj. seltsi sp.
osak. B meeskond ja Kilingi-Nõmme tule
tõrj. seltsi sp. osak. A meeskond. Mäng
lõppes tasakaalus 1.1. hm.
Jalgpalli wõistlils NakwcreH
Jallgpalli wõistlus, mis Peeti pühapäc
wal lv. aug. s. a. Rakveres kohalise s. l.
..Kalewi" ja Tallinna ..Flora" meeskon
dade wahel, lõppes tagajärjega 5:0 (2-0)
„Flora" kasuks. Wahekohtnniknks oli bra
Erlich.
Wenelastel head jalgpallimehed.
Nõukogude Weue jalgpalli meeskond,
kes praegu pikemal ringreisil Euroopas
wiibib, on mitmel pool eduga wõistelnnd,
mis wcuelnste miitehalwast mciuguwõimest
tunnistust annab.
Wenclaste Parematest tagajärgedest sel
lel wõistlnsreisil wõib nimetada wõistlnn
Stolholmiga, mis 5:5 lõppes ja wõit Bul
gaaria meistri ,/Slawia" üle 2:1 wastu.

6—

Kaia

Neljapäelval, 23. aua. 1923.

ga ühenduses, sest kõik raiesmikud on metsa
kaswÄamiseks määratud, kuhu loomadel ega
inimestel luba tallama pole minna. Et sar
nastes raiesmiLkudes aga rohkesti maasikaid
/wate ja Nägusate kõnniteedega asutas. Kah leidub, siis on lelust üleastujaid palju.
ju, et Plats nii wäikene.
Järwala,
Koolimaja ehitamine AmblaS.
Ambla ühisgümnaasiumi hoone, mille
Maahindaminc Järwamaal.
ehitamist juba läinud kevadel alustati ja
Maahindannse eeltööd on Järvamaal mida tänalvu sügiseks loodeti tvalmis saada,
juba käimas, kuna täielik hindamine alles on alles katuse alla saamas. Ahjud ja
hiljem sünnib. Nagu kuulda, olla hindajate korstnad on ka juba walmis, kuid puuduvad
hulgas palju umbkeelseid wenelasi, missugu uksed ja aknad ning sisemine ehitus. Hoone
ne asjaolu elanikkude hulgas Palju nurinat kiiremalt valmissaamist takistas wahepeal
sünnitab. Töö, mis nii laialine, nagu maa rahapuudns. Hoone on kahekordne ja puust
hindamine, peab rahva huwidele Wastalvalt tiibelntustega.
sündima, selleks peab olema elanikkudel wõi
Et ühesarnaseid koole ühes kohas liiga
maluS läbi käia maahindajatega. Kuidas tihedalt ei oleks, on Ambla ühisgümnaasium
saab aga see sündida, kui kumbki pool ei põllutöö-keskkooliks muudetud.
saa üheteisest aru.
Järwala.

esitajaks lvalla hariduskogusse A, Kännas.
laulukoori juhatajaks ja raamatukogu-hoid
jaks A. Kikas, näitejuhiks Aug. Jaanson ja
5-liikm. pidntoimkonda: J. Spirka, prl. A.
Tirka, prl. E. Raudsepp, A. Kännas ja J.
Kiwisaar.
Läbirääkimiste all peetakse nõu seltsi 15
aasta juubeli pühitsemise üle, mida pee
takse soowi ta ivaks ära Pidada 1924. a. juu
nifmt teisel poolel.
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Siseriigist.
Harjumaalt^
Harjumaa koolijuhatajate koosolek
peetakse ära 15. septembril Harju maakonna
walitsuse korraldusel, maakonnavalitsuse
ruumides Suur Roosikrantsi nul. nr. 12
Koosoleku päevakorras on ettenähtud
rida koolitöösse puutuvaid küsimusi. Kõ
nega ühistegevuse üle esineb ühistegelise
liidu sekrctäär K. Reinmann. —a
Järwamaalt.
Halwad liikumisteed
Järwamaal.
Liikumisteed on wiimaste. wihmasadude
tõttu porised, mõnes kohas otse läbipääse
matnd. Suuremalt osalt kannatavad teed
puuduliku parandamise all, sest teed on sõja
aastatel parandamata jätmisel nii onklis
teks ja konarlisteks muutunud, et nende
kordaseadmine õige suurt hoolt ja tööd
nõuab. Eriti halwad teed on Koeru kihel
konnas, kus Rakkest Koeru wiiw 1. klassi
maantee nii halb on, et suurema koormaga
ja wiletsa wanlriga teele minek wõimata.
Teid lõhuwad omakorda ka raskeweo au
tod ja omnibussid.
Kilomeetri postid puuduvad weel prae
gugi meie maanteedel, olgugi, et tarwidus
nende järele suur on. ' Järwala.
Postiolud Ambla kihelkonnas.
Kui aasta eest postiwedamine Ambla ja
Tapa wahel Tapa postijaama kätte läks,
saab Ambla alew korralikult sama päewa
ajalehed kätte. Kirjade wahetamine sünnib
nüüd ka palju kiiremini kui enne. Hoopis
halwem on aga postikorraldus ümbrus
konna waldadega. Vallamajadesse weetak
se post enamasti küll samal päewal laiali,
kui ta Amblassegi jõuab, kuid kirjad ja
muud postisaadetised saadakse kätte alles
päewa wõi paari pärast, kiirel tööajal isegi
nädalate pärast.
Arusaadav, et sarnase postikorralduse
juures ajakirjanduse tellimine ning luge
mine tuntawalt wäheneb. Järwala.
öt Usuelu Ambla ja Tapa ümbruses.

Mõned andmed Ambla ühispiimatalituse
juulikuu tegewusest.
Ambla ühispiimatalitus, mis üks suure
matest Eestis, wõidab ühtelugu ikka rohkem
poolehoidu, mida tunnistab alaline piima
toojate arwn suurenemine. Piima toodi juu
likuus üle 15.000 naela päewas. Piima
rasvaprotsent kõikus keskmiselt 3.5 kraadi
ümber. Kõige lahjemaks piimaks oli 2.5
kraadiline piim. mida aga õige harwa ette
tuli. Piimahind kõigub piima raswaprot
senti arwesse wõttes B—l 3 marga wahel
toop.

Wõid müüakse liigetele ja wõõrastele.
kusjuures woihindadeks olid juunikuul 80
mrk.; juulikuus 85 ja augustis 100 mrk.
Wõi on walmistatud eksport-wõiks ja lä
heb keskühisuse ..Estoonia" kaudu müü
gile.

Piimatalituses oli ametis 6 palgalist,
nende hulgas 3 meeste- ja 3 naisterahvast.
Ühisus muretses suwel Saksamaalt uue
suurema aurujõul töötawa wõimasina, sa
muti muretseti uus aurukatel, mis endisest
küll palju suurem pole, kuid wähem kütte
materjaaliga töötab. Ehitati ka uus katla
ruum. Puudulikud ja wäikesed on endine
piima ümbertöötamise-masin ja mitmesugu
sed piima ümbertöötamise ruumid.
Ühine arwepidamine kannatab tööjõudu
de puuduse all. Meier, kes ühtlasi ka raa
matupidaja, on tööga nii koormatud, et Pii
maraha arwetega kuil lõpuks walmis ei jõua
ning piimaraha maksmine kinn teise kuu
lõpuni Niiibib.
Jdrwala.
Salakõrtsid maal.
Wiimasel ajal on wiinajoomine nii ko
hutawalt laiali lagunenud, et wähe leidub
talusid, kus teda ei tarwitataks. Jcomine
edeneb seda rohkem, et salakõrtsid igas wäik
semaski alewis ja isegi külades töötavad.
Tapa alewis, kus pooltosinat 'awalikku
alkoholimüügi kohta, töötalvad edukalt ka sa
lakõrtsid. Kui muidu äri wõistlust wälja ei
kannata, segatakse ..kaubale" tubaka-wett ja
seebikiwisulatist hulka, Vaatamata missugu
sed tagajärjed sarnane wiinaloputis „kun
dede" organismi järele jätab. Nagu kuulda
õitseda salakõrtside äri iseäranis edukalt
naabruses Ambla alewis, kus elanikkude
eneste jutil järele Pea igast majast wiina
wõiwat saada. Olgugi, et politsei Poolt
sarnaseid ärisid rohkesti tabatakse ja trah
witakse, ei kohuta see palju, waid jätkatakse
äri kohe peale Lrahwimaksmist.

Usuelu on laineid löömas. Tegutsemas
on mitmesugused usulahud, kes ilusate sõ
nadega ja kentsakate tegudega omale hingi
meelitawad. Kuulda on, et „ärkanute" arw
õige suur olla. Methodistid ehitabxld Tapa
alewisse oma Ameerika usuwendade toetusel
kirikut, sest senised koosolekud on näidanud,
et Tapal nii suured ruumid puudmvad, kuhu
methotistid kõiki oma kuulajaid korraga
suudaks ära mahutada. Kirikuhoone saada
kuuldavasti puust. Teistel usulahkudel
puudub samuti oma Peawari. Agaralt te
gutsewad Palvevennad, kes rännates maa
konnast maakonda kunlutawad meeleparan
dust, pattude andeksandmist ja viimast koh
tupäewa. Mlmde hulgas käib ringi ka üks
10 aastane poisikene, kes oma ..loenguid"
küll Harju-, Järwa-, Wiru- ja Lääne piiri
des liikudes Pisarateni liigutatud kuulajatele
peab, Neid oina Pattu kahetsema ja ärkama
üles kutsudes. Poisikene olla kusagilt Jär
wamaalt Ambla kihelkonnast pärit. Kuula
jateks olla enamasti naisterahvad ja lvanad Omnibussi ühendus Rakke ja Koeru wahel.
inimesed.
Tänawu kewadel awati omnibussi ühen
Hiljuti käisid Järvamaal ringi adwentis dus Rakke ja Koeru alewite wahol, kuid um
tide usulahu agendid, kes mitmesuguseid bes kult aja eest katkestati ühendus Ao silla
raamatuid müüa pakkusid. Talunikkudele, parandamise tõttu. Silla parandamise tõt
kes üldse wähe raha kirjanduse peale kulu tu on ka mnu liikumine katkestatud. Ho
talvad, ..uiääriti" otse 500 margased ja kalli bustega tuleb Ao sihti mööda käia, mis
mad raamatud kawaluse ja mitmesugust? mööda rabast maapinda läheb. Haod, mille
lvõtetega kaela. Raamatute sihist ei kõnel ga see tee täidetud, on ajajooksul juba kõ
dudki alguses, wõeti aga raha nende eest sis dunenud, nii et mõnes kohas wanker rum
se, kuna raamatud ise alles pärast kätte toi mude Peale augus kandma jääb. Kuulda
metati. Nüüd, kus ostjad raamatute sisuga wasti jõutakse silla Parandamisega juba lä
tutwuuewad, sajatalvad nad müüjaid otse hemal ajal lõpule, nii et liikumist endist teed
maapõhja. Järwala.
mööda jällegi jätkata wõib.
Järwala.
Majade wärwimme ja remont Tapal.
PuMvilja- ja marjasaak Jarwamaal.
Juba minewal aastal alustasid mõned
Marjasaak on tänawu keskmine. Musti
majaperemehed majade remonteerinlist ja'
wärwimist, kuid tänawu wärwiwad ja pa kate hinnad kohalistel turgudel on 25—30
randaivad enamasti kõik majaperemehed ma marka, maasikatel 30 marka, tikerberidel 25
jasid. Muu seas wärwitakse ka raudtecjaa marka, aiamaasikatel 50 marka, murakatel
30—35 marka toop. Ainult puuwilja-saak
ma hoonet.
Rohkem, kui majade wärwimine, Puutub on wäikene, mida weel tugewad tormid wä
silma nmjade ehitamine. Kõigi tähtsamate hendawad, purustades wiljapuid ja maha
teelwrude ääres puutulvad silma pooleli ole raputades pnuwilja. Ka sõstrapõõsad on
wad ehitused, millede koguarw kolme- nelja Pooltühjad wõi hoopis tühjad. Õitsemist
rikkusid kelvadised külmad. Karumorjadel
kümneni ulatab.
Alewi ilustamiseks on ametis kohalik on tänawu aasta hallitnstõbe rohkem mar
aednik Wollmann, kelle hoole alla umbes gata, kui eelmistel aastatel, mille tõttu ka
wakamaa suurune maatükk alewi keskelt au marjasaak wäiksem.
Maasika korjamine olla suurte raskustetud ja kes sinna oige kena lilleaia meeldi-

Lõpuks arutatakse weel mönesugusid seltsi

jookswaid asju mille järele koosolek lõpctak
se kell M 9 õhtul. Peale selle järgnes pidu
lik koosviibimine.
I—s.

Naised tahawad õllcladu sulguda.
Endises Oiu kõrtsis, Wiljandist 25 wers
ta Tarku poole, asub Wiljandi õlletvabriku
õlleladu. Otse kõrtsi wastas teisel pool
maanteed töötab aga Oiu meierei. Selle
tõttu juhtub tihti, et Paljud kõrtsi „tuju"
Pärnumaalt.
wõtma lähewad. See seisukord aga ei meel
Karksi põllumehe elu-olu ja wäljawaated. di piimaühisuse liigete naistele, kellede al
gatusel nüüd kõigi naiste allkirju kogutakse
Töödega on Karksi põllumees hädas; ja ühisuse juhatusele ette pannakse samme
kõik on wisa wihma pärast edenema. Kõr astuda õlleladu kinnipanemiseks. J—s.
gete tööpaikade ja wähese tööwiljakuse ning
wihmase aja tõttu tulewad tänawused põl
Snwepidu Jõesuus.
lusaadused põllumehele enesele õige kallilt
Pühapäewal, 19 aug., oli Jõesuus
kätte ja ilmatnru hinnad oma madalusega
Tamme
rahvaraamatukogu seltsi korraldu
teewad meie majanduslise seisukorra pä
sel suwepidu uue seltsimaja alvamise pu
ris raskeks.
Palju on kulu ja koormat uute ehitus hulPidu awamiskõne pidas tuntud Wtl*
tega; kõikidel on midagi uut tarwis ehitada
ehk ivana parandada, kiud siingi on jälle
jandimaa seltskonna-tegekane A. Alwer,
kõik liig kallis.
kes omas kõnes näitas, kuidas meie seltsielu
Heinatöö on enamasti pooleli, saak aastasadade kestel on arenenud ja kuidaS
keskmine, kuid wihm see rikub saaki ja wii meie iseseiswas riigis nüüd ühisel - jõul
witab tööd.
suuri asju wõidakse üleöö korda saata. Kõ
Rukkilõikus on täies hoos; loodetaw ne wõeti elawate kiiduawaldustega wastu.
saak üle keskmise palju ei tõuse, sest halba
Pidu eeskawas oli segakoori kontsert ja
rukist on meie mägisel maal õige palju.
näitemäng
„Jahkla Siimu pojad". Ette
Tõuwiljadeft suurt saaki loota ei ole.
kanded
olid
head.
Odrad langesid ussikestele ohwriks ja hili
Ilusa ilma tõttu oli rahwast haruldaselt
sema kaera juures peab kahtlema, kas saabki
palju kokku tulnud. Pooleldi ehitusel olew
enne külma walmis.
Kartul ja muu juurwili on igalpool alla seltsimaja hoone oli rohelisega ehitud ja
selle ümbruses Emajõe kaldal kenad kohad.
keskmise, ka nendest ei ole palju loota.
Põllumehe lootused on wäikesed ja wäl
Piduliste ülewat tuju rõhus ainult õh
jawaade tulewikku sellepärast kurb. —k.
tul Sooru majas lahtipääsenud tulekahjuMaja põles maani maha- Tule algus tead
Abjas Tori-Roadsteri hobusekaswatajate
mata. Waese kalamehe kahju suur. Polit-haruselts asutatud.
sei kordnikule, kes pidi pidulist sundima
Halliste ja Karksi põllumeeste koosoleku tuld kustutama, hakati wastu, mis isegi,
järele pühap., 19. aug., pidas salkkond Põl lööminguks kujunes; kordnikule tungiti
lumehi omawahel aru, koosolekul üleswõe kallale ja ta sai käest wigastada. Wastuhak
tud mõtte teostamise üle Apja T.-R. hobu
kajad toimetati wahi alla. J—s.
sekaswatajate haruseltsi asutada. Üle paa
rvkllmne põllumehe olid asutavate liigetena
Põltsamaa koguduse õpetaja walinnne.
walmis asja kallale asuma. Põhimõttelt
9. sept. kell 2 peale lõunat on Põltsa
selt otsustati seltsi asutamine äragi ja põhi
maa
koguduse õpetaja walimine, millest
kiri saadetakse ligematel päewadel registree
wõib
iga
koguduse liige ainult isiklikult osa
rimisele. S.
wõtta. Walimised on raioonide wiisi, iga
walla järele. Kandidaatideks on end üles
Wilzandimaalt.
annud Frey, Feldmann, Ein ja Jaan Jär
we, kes kord üliõpilase põlwes halekuulsalt
Odra lehekärbes W'TönnasilmaS.
riigikogu juhtis ja ..Postimeest" toimetas
Odra lehekärbes ei ole igalpool olna ning nüüd siia õpetajaks tahab saada. Wii
häwitustöö utõju mitte tunda annud, waid lnase kasllks tehakse laialt kihutustööd rah
wasrakouna wäiksemate meeste poolt.
kannatanud on üksikud maakohad.
e.
Wana-Tännasilmas on kõige rohkem sel*
0000000000
le rööwiku mõju tunda Walma külas,
Wirtsjärwe ääres, kus odrawäljad kollakad
Võllumeeske kogud.
ja lühikesed. Tükati on siiski wäljad jälle
ilusamaks muutunud. J—s.
Lücinemaa põllumeeste
Eesti noorsoo-kaswatuse-seltsi Wana-Tänna
tuse tciiskogu koosolet
silma haruscltsi
peeti ära 19- augustil Lihula näituse ajal.
aasta.peakoosolekut Peeti 19. aug. Risti Penijõel. Peale waldade saadikute, wiibü
koolimajas.

Juhatas üliõp. A. Mikk ja protokolli kir
jutas üliõpilane J. Mooses.
Minewase peakoosoleku Protokolli kinni
tamise järele wõetakse wastu läinud aasta
tegewuse ja kassa aruanded.
Möödunud aasta tegewus ei ole Võinud
kuigi elaw olla, kuna seda on takistanud
ruumide puudus ja liikmete Vähene huwi
seltsi wastu. Pidusid on korraldatud üksi
kute talude ruumides. On peetub üks ül
dine ja kuus eestseisuse koosolekut. Pidu
dest tulusid saadud 5365 mrk., kulusid olnud'
3490 mrk. 50 pn. Liikmemaksust saadud
1250 mrk. 1. jaanuaril 1922. a. oli kassas
11.139 mrk. 98 pn. ja 1. jaanuariks 1923.
a. jäi kassasse 13.288. mrk. 48 pn. Hari
dusministeeriumilt on annetusena saadud
23 raamatut.
Selle aasta liikmemaksuks määratakse
26 mrk. Wõeti wastu 37 liiget.
Ühel häälel walitakse Vana juhatus ta
gasi, kus on esimeheks J. Sild, teised A.
Kikas, Aug. Mikk, Aug. Jaanson ja Prl. A.
Leppik. Juhatuse kandidaatideks saawad A.
Eek, A. Kännas ja J. Kiwisaar. Rewis
joni-konnsjoni Walitakse A. Sihwer, P. Toss
ja prl. Hilda Sihwer. Edasi walitakse w^el

sid koosolekul enamjagu esituse juhatuseliik
meid ja riigikogu liige hra K. Tonknmnn.
Koosolekul harutati läbi, 2. riigikogu
tegewuse, omawalitsuse seaduste, teede- ja
metsaküsimused.

Riigikogu tegewuse üle esines selgitawa
kõnega rkl. K. Tonkmaun, millele
sid elawad läbirääkimised, mis peaasjalikult
käsitasid walitsuse moodustamise käikuOmawalitsuse küsimust selgita? A. Saar.
Pikemaid läbirääkimisi tekitas teedesea
duse küsimus, mille üle rkl. Tonkmann kõ
nega esines.

Raudtee küsimuses tunnistati hädatar.
wilikuks Wirtsu raudtee ehitamine.
Maanteede korraldamise kohuste täitmi.
ses wõeti põhimõtteline otsus wastu, et
maanteede korrashoidmisest peaks riik osa»
wõtma wastawalt riigimetsa all olewa ad
rasajandikkude arwule ja et wõimaldataks
sildade ehiwseks ja korrashoidmiseks tasuta
tarwisminelva metsamaterjaali saamist.
Edasi tunnistati tarwilikuks, et metsamatcr»
jaale põllumeestele nende tarwiduse järele
ilma wõistluspakkumiseta taksihinnaga
müüdaks, Pn.

Neljapäcwal. 23. aua- 1923.
Majandusline elu.
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Kaia
Tööstusasutuste ülewaatusel
Tartu-, Wiljandi- ja Pärnu
maal
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Soome suhkrunaeri saak
käesolewal aastal.

Soome sichkrutehase juhtiwate jõudude
Meie tööstus ja põlluma
neleb, missugust teed meil wleb käia wr
wiibis hiljuti kaub.-tööst.-ministeeriumi voolt on „U. Simmile" seletatud, et naeri
basoodc kõige otstarbekohasemaks kasutami
jandus.
"esitaja ins. Imelik. Meeldilvamat pilti kasw praegusel silmapilgul on Soomes ise
seks.
Meie kodumaa kandwaks jõuks on ala
Eesti tööswsasuwste edulisest arenemisest äranis lootustärataw, kuigi see on loomuli
kult halwem kui harilikult, nii nagu tänawu
Metsad
on
ju
ilma
kahtlemata
meie
ti olnud, nii kaugele kui ajaloolised and
pakkus Halliste linatööstuse
on lngn muude wiljadegagi. Naerisaak ole
mcd ulalawad, põllumajandus ja karja rikkus olnud, mida alati suurel määral wabrik, ws praegu tegewuses' 136—146 neb kõige pealt sügisilmade seisukorrast. Su
meilt
wäliswrgudele
on
wiidud,
wid
siin
kaswatus.
töölist. Wabrik töötab ajakohaselt moodsa wel on siiski n. n. jmrrekärbes kaswule liiga
Suurtööstuse arenemiseks, nagu seda juures Peab silmas pidama, et metsad te sisseseadetega ja masinatega, mis wõimal teinud, kuid ta ei ole kahju teinud taime
Lääne-Euroopa riikides näeme, puuduwad pole lõpmata allikad. Mõned aastad met dawad lina ümbertöötamist mitmekesisel ku jmrrtele. Hiljutine hall ei ole suhkrunaerile
meil kohased looduse warad: kiwisüsi, sade laastamist ja meil Pole muud järgi jul- Linade leotamine, õlikookide walmis kahju toonud, sest need on hallale wastupi
toores raud ja Puuwill. Raua- ja riide jäänud, wi kännud ja selle all ei kannata tamine, wärnitfa keetmine on siin tehnili dawamad kui muu jmirwili ja kartulid.
tööstuse suurejooneliseks arenemiseks, on mitte üksi otsekohe meie riigi sisscwlek, waid selt hästi korraldawd. Töötab ka jahu
Põllumehed on snhkrunaerist katzwatanud
kõige pealt nõuetaw, et tooresained kui ka kliima peale ei jäta see lõppude lõpuks meski. Isegi linaluud kasutatakse wabrikus ;väga hoolikalt, olgugi et käesolewal aastal
külwipind on natukene loäheneuud. Läinud
kütteainena. Tööd jätkub küllaldaselt.
mitte kõik, siis wähcmalt osaltki oleksid oma mõju awaldamata.
Omal ajal lootsid meie riigimehed tran
aastal oli nimelt üldine külwipind 1666 hek
kodumaalt saadud.
Sindi telliskiwiwabrik walinistab prae
Kui nüüd kõiki neid aineid wälisriiki siitkaubandusest riigile suuri sissetulekuid guse tööjõu juures 1.566.666 telliskiwi tari, käesoleloal aastal 666 hk., seega wähe
saada. Kui Palju neist loowstest täide
nenud umbes 16%.
õest tooma hakata, siis on enam kui kindel,
läks, pole teada, wid kindel on see, et aastas, suudaks aga wälja lasta kuni 4—5
Mis 'pimtub sichkrunaeri hindadesse, on
et kodumaal walmistawd kaup wleb meil mitte sel mõõdul, kui loodeti- Põhjused miljoni kiwi aasta kohta. Ministeeriumi see juba nxiremalt kindlaks määratud, ni
kallim kätte, kui sedasama kaupa wälja selleks on üsna lihtsad, nimelt meie kodu esitaja arwates töötawat wabrik liig tagasi melt 35 penni kilo. Palju oleneb snhkrutu
maalt walmistehtult osta. Suurtööstuse maa pole ju siin üksi, terwe Wenemaa on hoidlikult ja ilma silmapaistwate uuendus rult, kas wõib põllumeestele peale selle weel
maadel nagu Ameerika, Inglismaa ja tei ümber piiratud ääre-riikidega ja igaüks teta. Sama Puudust wõib märgata ka lisamaksu anda.
sed, neil on peaaegu kõik, mis tööswses neist püüab wäljamaa kaubandust oma rii teiste telliskiwi wabrikute juures Eestis.
Sügise suhkrutunrlt ei wõi weel midagi
tarwis läheb, omast riigist saadakindlat
öelda. Mmdugi peab ju Soome too
Wähese
produktsiooni
tagajärjel
weetawat
gi piiridest läbi juhtida. Siin tekib meil
Meil on käesolewal ajal eriti suurt terwe rida wõistlejaid ja nüüd jõuamegi telliskiwa wäljamaalt sisse, iseäranis Palju ressuhkrutoodang jälgima üldist maailma
tähelpanu põlewkiwi Peale pöörawd ja niisuguse seisukorra juure, et mida roh Saksamaalt, kus aga kiwid palju halwemad suhkruturgik. Põllumeestele on ometigi
palju tn teda kiidetud küll kodu- ja wälja kem woorimehi, seda odawamini saab sõi meie omade kõrwal. Isegi Soome poeta heaks trööstiks asjaolu, et naerikasw on
maal. Aga mis meie näeme: kõige selle ta, aga woorimeeste peale waadates näe wad sakslased oma hallvemaid telliskiwe, Soomes tanalvu hea, mis head lõikust lubab.
kihuwse peale waatamata, mis põlewkiwi
me, et pad on räbalates ja troskad ilma kuna Eesttst wedu sinna hõlpsam ja lähem
Wäljamaa linaturgudelt.
heaks on tehtud, põlewkiwi kõigest sellest rehwideta.
oleks- Turu otsimisega Soomes on meie
hoolimata omale kuigi suurt poolehoidu
telliskiwiwabrikud nähtawasti loiud olnud.
# Belfa-strst teatatakse Inglise lehtes,
Kui meie põllumajandust tähele pane
Pole suutnud wõita, wi wälja arwata
Ehitamine
wõtab
hoogu
ja
sel
põhjusel
et
liri
linad heades tingimistes on ära kit
Port-Kunda ja Aseri tsemendi wabrikud, me, siis tuleb meil siin tegemist teha tera oleks paras aeg wäljamaa turgusid nõu kutud ja saak hea oli. Mõni osa linu on
kus ta tarwiwsele on wõetud, wi mööda wilja- ja karjakaswawsega, need omast ko tadajuba leos.
minna mõnest proowisõidust, millest kau hast on küll üksteisega tihedalt seotud, kuid
Linade hinnad on odawamaks läinud,
Põltsamaal töötab wana iganud
gemale pole jõuwd ja raudtee tarwitab siiski tuleb tähele panna, kumb neist ma weejõuline elektrijaam. Tehnilise järel sest läinud aasta linn tahetakse ära müüa.
ikka edasi kütteainena Puid, nagu ei oleks japidamise harudest tasub ennast paremini lvalwe nõudel tttleksid juhed uuendada jne. Inglismaal on linade ja takkudega wäga
põlewkiwi olemaski. Ei ole asjatundja ära. Praeguse produktsiooni juures meil Jaama omanikud aga paluwad selle nõude wähe kaubitsetud. Belgias on linade järe
sel alal, wid igatahes peab oletama, et terawiljast kui wäljaweo kaubast rääkida ei täitmist pikendada, põhjendades, et pole le nõudmist, sest Belgia frangi kurs teeb
põlewkiwil on niisuguseid omadusi, mis ei maksagi, sest et seda jätkub waewalt oma praegu teada, kas oleks edaspidi kasulikum ostmise kergemaks ja inglased on seal ost
lase teda küllalt põhjaliwlt kütteainena maa tarwis ja kuigi meie oma terawilja woolu Ulila elektrijaamast wõtta, wõi oma mas.
Linase lõnga ja viide müük öeldakse ole»
ära kasutada, üheks pea - puuduseks wleb saaki jõuaksime mitmewõrdselt tõsta ja siis elektrijaam korda seada. Lähemal ajal-sel
tixrf wäike.
otsekohe
Wäliswrgudele
saata,
jääb
ikkagi
siin.küll lugeda liig suurt tuha hulka, mis
0000000009
gub, missuguse hinnaga Ulila jaam nõus
peale põlemist järele jääb. Nüüd jääks küsitawaks, kas see tasub ennast majandus oleks Põltsamaale woolu andma. Ulila
meil weel. waadata, kui suurt kasu ta meile liselt ära, sellepärast et meie kodumaa suu elektrijaam Tartu lähedal on praegu juba
Kvrfid.
ümbertõötawlt toob- Lahuwsteadlased. relt osalt kehwad ja kiwised nurmed nõua täielikult käimas, wõib anda ühe agregaa
kujutqwad. siin meile ette kõigesuurepärali wad palju suuremat tööd, waewa ja wäeta diga töötades 1306 hobuse jõudu. Tule
Tallinna börse kurstsedel.
semaid,.piltisid, nimelt ümbertõötawlt saab mist, kui näiteks Ameerika ja Wenemaa wikus kui waja, seatakse üles weel teine
põstud; rääkimata siis weel põllutöö teh
22. augustil, 1923. a.
tepiast . kõigepealt naftataolist õli, seda nilisest arenemisest Ameerikas, kus wast samajõuline agregaat.
Tchtud. Ostjad. Mülljad
omakorda uueStt üinbertöötades, mitmesu
üksainus,, mees masinatega päewa jooksu!
Muu seas tutwunes hra Imelik ka
1 Dollar . . 347,50 346 347,50
guseid masinaõlisid, bensiini, gasoliini, wa
rohkem suudab ära teha, kui meie paar elektrofitseerimisc tingimistega maal- Koha
1 Naelsterling . 1584 1577 1584,50
seliini, parafiini j. n. e.
1000000 Saksa m. 50 75
kümmend
meest
seda
käsitsi
jõuawad,
nii
et
pealsed
muljed
tõendasid
juba
tvaremaÄi
Seda kõike wõib ju temast saada, aga
100 Soome „ 952,50 962.50
seal kulud terawilja Produtseerimiseks tu toonitatud kartust, et elektriwoolu andmine
100 Rootsi lroom. - 9210 9260
iseasi on, kas need saadud produktid endid
100 Daam „ . 0425 6585
ka weel ära tasuwad, sest enne, kui kõiki lewad hoopis wäiksemad kui meil; sellepä maale suurte raskustega ja kuludega ühen
100 Prantsuse fr.. 190 j 1925
rast
wõib
ka
Ameerika
põllumees
oma
wil
duses
seisab
ja
selle
tõttu
nii
kallis
tuleb,
neid aineid temast kätte saada, nõuab see
Hollandi guld. 13610 13710
palju odawamini müüa, kui meie põllu et näiteks talud seda waewalt söandawad 100
100 Läti rubla . 133,60 137,i0
hiiglatööd ja kulu- Esiteks, põlewkiwi wäl ja
mees100 Tsheho.Sl. kr. 1010 1040
tarwitama hakata. Nii peaks siis iga uue
jakaewainine on juba kulukas töö, kuid
1 kuldrubla. . 170
Kanapidamisest, eriti just piimakarja jaama asutamisel juba enne kindlasti teada
wi see kõik oleks aga selleks, et seda nafta
100 Itaalia liiri . 1485 1515
pidamisest
on
meil
wiimasel
ajal
palju
kir
olema,
kuhu
wooluenergia
juhtidataolist õli kätte saada, läheb waja suuri
Q 2 -a
ja kallid sisseseadeid, et sellest esimesest jutawd ja räägitud, tahaksin ainult lühi
Wöört. Š| i| - S.
õlist järgmisi kallimaid õlisid ja aineid dalt ja kokkuwõewlt niipalju tähendada, et
Esimesed Läti wedurid.
JS || g. !
kätte saada, wleb toimetada mitmejärgulist karjasood., olgu see wõi, juust ehk liha, on il
Nagu
„Jaun.
S."
teatab,
on
masina
destillatsiooni ja kui kõik need operatsioo maturul alati nõuetaw kaup olnud ja prae tehas „Star" hiljuti lõpetanud esimese Läti Obligatsionid
zz. W. Wõidu
nid on läbi tehwd, waadake siis, mis gugi on just piim meie põllumeestel, pea weduri ehitamise, mille jõud 3 hobusej.
laen 100 97 110
need bensiinid ja gasoliinid maksma lähe aegu ainukeseks suuremaks sissetuleku alli
kaks.
Jlmawrgudel
tõuseb
aast-aastalt
Riia, 22. aug.
wad ja kas nad loomulikult jõuawad wõis
Belgia wäliskaubandus.
telda naftaga ja naftasaadustega, mis on nõudmine karjasaaduste järele; suured
1 Inglise nael 23,37
saadud Ameerikast, Kaukaasusest, Galiitsiast tööstuse maad, nagu Inglis-, Belgia ja
1 dollar 5,14
G
Tänawu
aasta
esimesel
Poolel
on
ja Egüpwsest, kus nafta saamiseks suure Saksamaa weawad palju wõid wäljamaalt Belgia üle 3,8 miljardi frangi eost kaupa
100 Eesti marka 1,53
malt jaolt pole muud waja kui puuritakse sisse; mida rohkeni tööstus areneb, seda sid lvälja ja ligi 5,8 miljardi frangi eest sis
100 Poola marka 0*663#
sügawad augud maasse, kust nafta iseomal rikkamaks ja oswjõulisemaks muutub ka se wedanud.
'OOOOOOOOOO
jõul jookseb ehk pumpade abil wälja pum rahwas, mis omast kohast wõimaldab tar
batakse, otsekohe wagunitesse ehk laewa witada suuremal määral wõid, juustu ja
Lõikus Poolamaal ja.
Toimet, saadetud kirjandus.
dcsse laaditakse ja ilmaturule saadetakse- liha.
Ungaris.
Peale selle on piimatööstus wõimalik
Siit näeme, kui palju wõrdlenlisi wähe
Kirjasws-ühisus „Agronoom'i" kirjas
ma waewa ja wluga naftat teistes maades ainult teatud maawöödes, millel palju kit
# ..Times" teatab, et Poolas nijnsaak
saadakse. Kõike seda tähelepannes, kas samad piirid on, kui terawilja kaswatami 25 % ja rukkisaak 20 % suurem on kui lai tusel ilmunud raanmtud:
wõinie meie siis oma Põlewkiwi saadustega sel. Niisama wleb sftn ka rahwaste hari. nud aastal. Ungaris on nisud, rukkid, od
Wäetisõpetus, J. Lehtmann, 102:3, 118
ilmawrul wõistelda, see näib küll kahtla duslist seisukorda arwesse wõtta, mida kul rad ja kaerad tänawu paremad kui läinud lhk., hind 150 marka.
ne olewat; kohalik tähtsus kütteainena wurilisem rahwas on, seda suuremad ja aastal aga muu põllusaak on wihma puudu
Põllumajapidamise õpetus, A. Rebane.
wõib tal ju ajajooksul wälja areneda, nii mitmekesisemad on ka tema nõuded söögi sel tväiksem.
Esimene
osa: õpetus põlluma-janduslüe
sama ka õlid wõiwad siseturul mõjule pää laual. Wõib ütelda, et karjakaswatuse sei
Lootmise tmgimistest ja abinõudest. 112
seda kõrge sisseweotolli kaitse all, wid kas sukohast waadates paistawad meile õige awa
| Ukraina wiljasaak.
lhk., hmd 120 marka.
see weel rahwamajanduslisest seisukohast rad wäljawaated tulewikku, ainult üht as
Hobuste wanaduse hindamine, loomw
ja peab siinjuures silmas pidama, et meil
Ukranias arwatakse tänawu, nagu
õigustatud on, jääb küsitawaks.
arst
A. Rangel, 51 pildiga, 38 -f- XXVIII,
Niisama on ka wrbasoode kohta ajaleh produtseeritud saadused wastäksid kõigiti „M. G. Com-m." teatatakse, 787 nliljoni
hind
150
marka.
tedest mitmesuguseid legendasid läbi wilk ilmaturu nõuetele ja seda - wõiwad meie puuda wilja saada. Sellest öeldakse 60
milj.
ekspordi
tarwis
jääuxrt,
kui
seemne
ja
Põllumehed
kätte
saada
ühinemise
ja
orgw
E.
W.
Terwishoiu Peawalitsusc aruan»
satanud, ühed tahawad Wrwast kasutada
tojduwili
malia
arlvatud.
Tseutrosvjus
on
niseerimise
abilSellepärast,
põllumehed,
ne
1021.
ja 1022. aastal.
riide walmisiamiseks, teised paberi-tege.
juba
15
milj.
P.
wilja
wäljaweoks
Lõunakoondage
endid
piimaühisuste
ümber,
kits
miseks, kolmandad isegi lubawad temast
Sõdur nr. 15, kolmap. 15. aug. 1023.
Wenemaalt lepingu teinud ja laewad iväl
piinwst wälja ajada. Seda kõike nimetan need juba olemas on ja asutage uusi, kus jamaalt üürinud.
Sõduri lisa V//, juuli 192c5, hind: üksik'
ainult möödaminnes, et näidata, mida neid weel ei ole. Tihtilugu kuulsime rewo
niunmer
80 marka.
wrbasoodest on loodewd saada- Kuid Prae lutsioom päewil hüüdsõna: „Read koomaEesti Majandus, nr. 2ü, tööstuse, kail»
külwab taliwilja
guste asjaolude juures ei seisa wrbasoode le!" sedasama tahaks nüüd ka põllumees
banduse
ja rahanduse ajakiri, 18. augustil
tele
hüüda:
Nead
koomale!
Põllumaja»'!
wiihem.
tähtsus mitte riides, paberis ja piirituses,
1023.
dus
on
olnud
aastasajadmeie
rahwa
rik
0000000000
waid palju olulisemates asjaoludes, fee on,
# „Times'ile" teatatakse, ct Kanaadas
kuseks
ja
sissetuleku
allikaks
ning
jääb
ka
wrbasoode kuiwatamises ja ülesharimises,
tänaiou talinisu 15.5 ja rukkid 0 protsenti
neid kulwurinaaks muutes, Ws wil?a ja selleks wlewiws, sellepärast jõudu edasi iuäfjem külwatakie kui läinud iügisel. Bõhloomatoidu kaswatamine wäga häid taga püüdiatele põllumeestele ia jõudu tööle!
jus amatauxuMi iäncuDimc bea miüaiaaf ia Wäljaaudja Kirjastuse Osaühisus ..Kaja".
J- Q.
Wastutaw toimetata A. Tuvits.
odaw wiljahiud.
järgi on annud ja kõige selgemat feelt kõ-

1B I»I i poislliejte ißkmM Zll palitut

esIBDDID Mitt
Neljapäewal, 23. augustil f. a.
lell pool 8 õhtul.

.MM II»"

MMiMlll
nripöciöabel kella 9—12 ja
kella 4—o.

A. Kitzbergi 4. waat. komöödia

Näriv!-, soonte- ja
sisemised-haigused

Reedel, 24. augustil j. a.

Rönlgeni kabiuek

VnflhhCffl n I mawtt «SIS ja painas.
|| 19888 11 Ifg H i MfISJ | mustad ja walged põlled
ItUUllluJliilu! "f"
lüilh. IDagner,

kell pool 8 õhtul

„Aida"
G. Verdi ooper 7 pildis.

Gt ontmli kiired

MMM

Tartus,
Stiliitri «ui. nr. L-b.

Waba õhu-etendused
laulupeo Platsil
Laupäewal, 25. aug. s. a.

.Kuningas Sdipns'
Algus lell 9 õhtuk.
Pllhapäewal, 26. aug. s. a.

Walli uulits 2, Wiruwärawa juures.
I1

A. F. Kitt

—

1."

o-

Oma tööstuse: \
WankvimäSret,

fesii lii Utti Itataitiie lii

Köied,

korraldusel peetakse Viljandis, Viljandi mõisas

Nöörid,

ooooooooooooooooooa
Olen lagasi jõudnud

Ohjad
ja maswarihmad

Naha- ja fnguha^uste

Ladus pekröoleum ja masinaöli.

*

„Ohwer"
Algus kell v õhtul.
eriarst !
Piletite hinnad 25—75 ml. Wastuwõtmine kella 11—1 ja!
eelmüügil Draamateaatri kassas

Kaubamaja

99 9 9 || IHK

Wannotatad adwoKaat

A.°S.

6. septembril s. a. algusega kell 10 hommikul.
Märkimisele toodawad hobused pearoad wähemalt
kolmeaastased ja hästi wäljaarenenud olema.

Peeter MM

Tartu, WaVriku uul. Z, telefon 3-SS.
Kauplus Kaubahoow 21-a, tel. 4.71.

5—71/2

21. skp. alates kella 11—1 e. l.

ja s—B õhtul.. Etenduste pae Harju uul. 45. kr. 7, teles. 74wil kella 6-st p?aie lõunat cxxxxxxxxxxxxxxxxxz
laulupeo platsil.

Lauljaid,
kes ..Ofjtori* wabaõhu-etmdufel

laulupeo ajal laaja laulsid, pa

' E. T. R. Hobuse
kaswatazate Selts

lutalje lahkesti reedel 24. skp.

kell pool 6 p. l. lauwplatflle wõtab wastu nüiib: Tallinnas,
,Ohwri" peaproowile i muda.
Jaani uul. 6, krt. 1 (Krediit
A«to«llillilistid
Annan tunde automobiili

tundmaõppimiseks teoreetiliselt

tui ka praktiliselt ja walmistan
linnawakitsuse eksamite wastu

Põhjalikult wõtan läbi auto
mobiilide peal tarwita tarvad
elektriaparaadid, nagu: dllna

mo, magneeto, starter, atkumu»

laator, automaatilised woolu
katkestajad jne., milleks õpilasi

tutwustan selleks roastawa etekt

riteooriaga. Eriliselt tähelpanu

juhin uuemate luksusautomo

panga majas), kella 10—11 ja

ZW gniifl.

5—6. Telefon 31.
Londonderry, Wearmouth, Thornley, 1400 tonst tarwi
tab Tallinna gaasiwabrik 1. oktoobriks f. a. Hin
nad
eif Tallinn Eesti markades puudast sisse anda kin
fooroib kohta maale laste juure.
nistes
ümbrikutes pealkirjaga „gaasisüsi" künni 5. sep
On enne sellel alal töötanud.
Pakkumised saata* kirjalikult tembrini s. o. gaastwabrikü kontori, Rannawärawa pui
aj a" abi talitus Wiljandis estee 25, linna walgustuse ja weemuretsemise osakonna
all.
nimele. Maksutmgimised; V* sutte saatedokumentide!
kättesaamisel, */* kaks nädalat peale süte wastuwõtmist.
Lähemad tingimised saada gaastwabrikü juhatuselt iga
KMIIM
päew kella 11—12.
Õpetajanna

billide elektrisisseseaoete peale.

Soowijaid warustan eesti keet
sete õpeabinõudega, Ulainime
tatud aparaatide joonistustega

Eesli Ardenni hobuseknswaiuZe seiks
korraldab
warsa nKitttsed
Tartus, 1. sept. s. a. Näituse platsil.
KilisiS, 2. sept. s. a. Raudtee saama juureS
Simunas, 2. sept. s. a. Kiriku juures.
Wiru-Nigulas, 9. sept. Pada mõisas.
Rakweres, 16. sept. s. a. Näituse platsil.
NäitusölS wSötaksö reastu ainult märgitud sugutäkkude järöltu

lijaid warsu ja sälgusid tunni kahe aasta wanadujeni. Warss
tunnistuse ettenäitamine tarroilik.

tütarlaps

leiab lahket wastuwõtmist kesk
ja elettrisisseseadete skeemidega.
kooli õpetaja perekonnas,

Juhatus.

MWilMm

30. augustil kell 10 hommikul müüakse awalikul
Wabariigi walitsuse otsusel 15. augustil 1923. a.
Kodune keel Eesti- ja Sakfakeei
saab Eesti Panga ja tema osakondade arwepidamises,
algades 1-st septembrist s. a. summade ümaraks tegemi
seks pennidest tarwitusele jäetud ainult 50 penni, alu-!
seks wõttes Ajutise walitsemise korra § 12-a. põhja! Va
liii tamilil
bariigi walitsuse poolt 13. sept. 1921. a. wastu wõewd likwideeritud Rakke turbatööswses (Rakkes) mitmesugune
ja Teatajas" 1921. a. nr. 86 awalöatud arwes turbatöõstuse warandus ja sisseseaded, nagu tööliste
barakk, raudtee roopad, magonetid, turbapressid, taga
tamise
seaduse § 4.
Müüriwahe uul. nr. 12.
,Maksukaslude, ts helkide, arweraamatute üksikute lau wara osad, tööriistad jne.
sete, iga eraldi rokiljamatsu, kui ka tehtauiate kulude pen
Õpetuse algus 3. septembril,
Pakkujatel tuleb 10 prots. kautsjoni enne pakku
nide lummad wöiwad olla ainult Viiskümmend, kus-uures mist sisse maksta. Pakkumise alghindu ja üksikasjalise
uute õpilaste mastumõtmise eksamid
kuuni 25 penni iira 25 künni 75 penni 50-ks
penniks arwatakse ja 75 penni künni 100 üheks margaks maid teateid saab Riigi Turbatööstuse juhatusest. Tal.
on järgmiste! põetoadel:
linn, Kohtu uul. nr. 8, igapäew 11—12 ja pakkumise
arwatakse.
Märkus: Kui üksik summa alla 25 penni, siis arwa päewal Rakkes enne pakkumist.
3. septembril kell 10 hommikul klaveriklass
takse ta 59 penniks".
Riigi Turbatõõstufe juhatus.
4. „ ,10 n keel- ja puhkpillid
Peale
ülemaltähendatud tähtaega tehakse Eesti
5. » ,10 „ lauluklass.
Panga ja tema osakondade kassades ümaraks kõigil
Linnawalitsuse ehitusosakond
, 1) õpilased 4000 M. |
sisseja wäljamaksetawatel pennidega lõppewatel sum
annab wälja Sitsi uulitsa äärde
Opemaks: j PooleBMstas
madel pennid selle määruse kohaselt 50 pennini ehk
ühe baraki
Opemaksu ja uute õpilaste palvekirjade vastu margani, mispärast arusaamatuste ärahoidmiseks Pank
võtmine algab 20. augustil. Kantselei on avatud ühtlast ka oma kliente palub panga peale sisse- ja
iga päev kella 10—1.
wäljamaksu dokumentide kirjutamisel, kui ka igasuguste
teiste toimingute juures, eelolewat teadaannet ja mää
Direktor: prof ,J, Tamm,
pakkumised pitseeritud
rust silmaspidades, summasid 50 pennini ehk margani
Mmbrikkudes märgusõna „b ara kk"
ümaratena tarwitusele wõtta. Eesti Pank
Õpetus algab
ühes 10-prots. tagatissummaga
OOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ehk wastawas summas panga garantiiga, sisse anda lau.
paewaks, 25. augustiks, s. a. kella 2 p. osakonna kant
selersse, Rünne uul. nr. 2.
ait»» Kõrtsi lo Holllsto pere
tehn. tingimised ja lepingu kawa roõib
naha osakonna kantseleis igal äripäewal kella 11—1.
ooostelo et olen Snßsnoesfel
Lmnawalltsus jatab omale wabadufe töid wälja auda
ka mtttewähempakkujale. 1
15. oktoobril f. a.

Gtrgenfont uul. nr. 18, trt. 17.

Kõnetunnid kl. 9—ll homm.,
ja 4—7 õhtul.

Pärnus, Riia uul. 17.

Õpilasteks wõetakse wastu mõlemist soost ist
tuid, kes sundusliku algkooli lõpetanud ja 16 aas
tat wanad.
ülesandmist wõtab wastu ja täielikumaid tea
leid annab kooli juhataja, aadr. Wigala.
Wigala põllutöökooli juhataja.
Pärsti mafinatarwitajate ühisus müüb täiesti uue
nii -s wiiiapeMna

«Münti Mil

Idt-IWi wallaU
mlm

05t06 .«aj»-- ja .T-ataja"
CKurg p"-m-ish»ra
ja maksab künni edaspidiseni:
kraasimine 20 marka willa naela pealt
ja ketras 10 „ „ M „
Saksaweski too headus on Teil juba palju aas*
taid tuntud ja pannakse selle peale ka edaspidi ise
äranis rõhku.
Aupaklikult K. RUBEL, Saksaweski).

' Marshall) ära. Saeweslii wõib näha jn teateid saada Uno
Pobrii wabritus Witiandis, ehi ühisuselt Pärsti mõisas.
AAOOOOOO^ooooooooooooo<xxxxxxxx>OOO<OOOOO
SM. «Ühiselu", Tallinnas. Pikk uul. 42,

WW tDOD«s

wõtab ja
tellimisi wastu peremees k»ra
S. Kulberg.

Sst" «»Ä

««««»»

Wn Oltiitift

Keeni wallas

SSj-SÄiÄT;

tootab „Kaja" ja
tellimisi wastu peremees h.ra

>I. 9iicL

