TaMnnas, Suur turg 18, kõne
-3-12, awatud k. 9 h. k. 10 õht.
hjme wal wekord, trükikojas,
kõnetraat 1-80.

GaXltttVf Suurturg' lg, kõnetraat 5»81.

awatud k. lh9 hom. kuni LBp« L
AbitalLtused:^
Tarws, Suur turg 8, 3. korral, Viljandis,

Tartu uulv Mooseri nt, Pärnus, Rüütli uut. 4L

Peatelmetaja kõnewnd k. 10—11 hom.
kõnetraat 2-35.

Arijuhataja kõnewnnid kella l/,11 hom,
ja 3—-4 p. kõnetraat s—Bl.
Andres» kwiawayetusekSt Tal
linn, Postkast 2S.
jäänud «rjatväd häwitatarss Sea, kai taga»
faattnift» pofimartisid juurdeüsatud ei ole. Igale käsi

Ilmuv kgapäew.

kirjale tuled saatja uimi la aadress «Ula kirjutada,

niisamuti. tasmlSudmine. tui tästkiri mitte alalise tirja»

saatja voolt ei tule.
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Mftm msmbr! hwd 3 marka
Tellimise hind.
Ise ära wkleS:
PoStig at
1, luu peale 75 mrk. i. luu peale 68 mrl.
3. „ m 225
3. . m 20i 0
6. 450 „
6. . „ 408 .

Wäljamaale 1 kuu peale 200 marka.
Aadressimuutmine 20 marka.
Tellimist wõtaivad waStu talitus, abitalitufed
oma tellimiste waStuwõtjad ja kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, PrantsllS

maal ja mitmes muus wälisrilgis wõtab iga
kohalik postkontor teiiimtst wastu.
Kuulutuste hind s
Üks mMmöeter ahel weeruk lehe eesotsas 8 mrk

teksti keskel S kuulutuse küljel 3 mrk.

Uuulutuii wStawad waSl» kodumaal talitus, abital?»

tused ja agentuurid. SoomeS Sauymaalehtiea Jt»
moituStolmsSlo. jõcCflnti; Saksamaal ja Austrias -

.Ala'LattS
Wreinigce
Anj. Berlin,
Sd. Dedholj,.StuSnu eela. Rtaa.

Reedel. 24. angnstil 1923.

V. aastakäik.

fiIiMMA*M — Inglise ja kodumaa wabrikutest ) „ « i 1
Xl 1111 L tl 111 IU 011 r 111 ii willast meeslerahwa palitu ja ülikonna, fll &f 1

kohale jöndnud ja soowitame rikalikus wSljawattkns odawa hinnaga !!

ffrSf6-7 Tschernow, Luksep & Ko. j

A. Hellat Eesti saadikuks
Soome nimetatud.

eest, postkaartid 8 mrk. ja ristpaela saadeti
sed 15 marka iga 50 grammi sest; wälja
maale kirjad 20 marka iga 20 grammi
ETA. Eesti saadikuks Helsingisse on eest, postkaardid 15 mrk. ja ristpaela saade
nimetatud endine wälisminister A. Hellat. tised 45 marka iga 50 grammi eest. Väljan
Uus saadik asub juba lähemal ajal oma maale saadetawate kirjade' saatekulud on
ametikohuste täitmisele.
ühesugused, sellepeäle taaatamsata, kui kau
gele kirjad lähemad.
Eesti-Soome kaubaleping.
Kui õhusõiduselts „Aeronautil" korda
läheb
õhupostlweo asjus kokkuleppida Sak
Soome saarlastele ei takistata kauplemist
sa
õhusõidu
seltsiga, siis on loota, et õhu
Eesti rannal.
posti ühendus algab kõige lähemal ajal.
Eila teatasime Soome lehtede järele,
kuidas Soome saarte elanikud idapoolses
Uued õhuposti margid.
Soome lahes kaebawad, et kaubaleping
Lähemal ajal on loata õhuposti sisse
takistab neid kauplemast Eestis silkudega ja
Eestist kartulid ostmast. Nimelt wõiwad seadmist Lääno-Euroopaga, mille üle Prae
nad Eestiga kaubelda ainult Kunda sada gu posti peowa-litsuse ja osaühisuse „Aero
ma kaudu. Soome lehtedele teatatakse naut'i" wahel läbirääkimised käimas on.
nüüd ametlikult poolt, et Eesti-Soome Sel puhul lastakse posti peawalrtsuse Poolt
kaubaleping sarnaseid takistawaid pünkte ei wälja uued 5-, 10-, 15-, 20- ja 45-jnatgali
sisalda. Ettetulnud takistused olewat tek sed õhupostmargid, millede joonistused juba
kinud ainult Eesti sisemistest tolli- ja sa teedeministeeriumi poolt kinnitatud.
damaoludest. Soome wälisministeeriumi
poolt olewat paari nädala eest meie walit
Aino Kallase kirjanduslik
susele awaldatud soowi, et need takistused
ringreis Eestis.
Soome saarlaste kauplemise suhtes kõrwal
Aino Kollas kaiwiatseb oktoobri algul
dataks, ja olewat head lootust, et Eesti wa
litsus heatahtlikult wastu tuleb. Küsimuse Eesti linnades kivjanduslikka õhtuid toime
lahendamine sündiwat neil päewil Tallin panna, kus ta oma Eesti novellisid ettekan
nab. Ringreis läheks läbi järgmistest lin
nas.
nadest: Tallinna, Tartu, Haapsalu, Rak
were, Navwa, Võru, Valk, Viljandi ja
Poola saadik Eestis iäiib
Pärnu.
oma kohale.
Sõdurite waba aja kasuta
ETA. Poola saadik Eestis härra
Dobrzinski on Warssawist Tallinna tagasi
mise kohta
jõudnud. Jutud tema lahkumise üle Ees
tist ei wasta kohaliku Poola saatkonna tea on sõjaminister 23. skp. uue päewakäsu
awaldanud, mille järele õppustest ja toim
detel tõele.
kondadest wabal ajal, äripäeival peale õppust
ja pühapäewal kella kahest peale lõunat wõi.
Õhuposti korraldamine
wad kõik sõdurid, kes distsiplinaarkaristust
Lääne-Euroopaga.
ei kanna ega kohtu ehk kohtuliku eeluurimise
Ka sisemaal seatakse õhuposti ühendus sisse. all ei seisa, wäeosa Piirkonnast tahkuda kuni
Praegu on posti peawalUusel käimas kella 20% m ilma ülemuselt luba küsimata,
läbirääkimised õhusõiduseltisi „Aeronaut'iga" end registreerides oma allüksuse (kompanii,
õhuposti ühenduse sisseseadmisest Eesti ja eskadroni jne.) korrapidaja juures. Peale
Lääne-Eu roopa wohel. Sellekohase lepin tähendatud aja wõilvad sõdurid lahkuda ai
gu kawa on juba walmis, kuid ta lõpulik nult oma allüksuse ülema isiklisel loal, kus
allakirjutamine on weel wiibinud. Nagil juures nad warustatud peawad olema sel
kuuleme, oleneb see wiiwrtus õhusõiduselts lekohase kirjaliku tunnistusega. Igal juh
„Aeronautist", kes ei ole suutnud õhuposti tumisel ei wõi sõdureid wabastada kauemaks
weo asjus kokkuleppida Saksa õhusõidu kuni kella 24-ni, et neil WZimalus oleks
järgnewaks tööpäewaks korralikult wälja
ieltsiga.
Nimetatud lepingu järgi läheks õhupost puhata.
Erakorralistel olukordadel jääb diwiiside
wiit liini mööda, nimelt: 1) Tallinn
ülematel õigus käesolelvaft sõdurite wabas
Niia Berliin Amsterdam Pariis:
tamise korrast ajutiselt kõrwale kalduda,
2) Tallinn Niia Berliin London;
millest neil igakord sõjaministrile tuleb ette
3) Tallinn Narwa Peterburi; 4)
Tallinn Helsingi ja 5) kodumaa liin kanda, põhjenduste äranäitamisega.
Väljaspool wäeosa piirkonda peawad
Tallinn Viljandi Pärnu Tartu.
Õhuposti saatekulu määrad oleksid, pea sõdurid korralikult ja tarani järele riides
le hariliku frankeerimise, järgmised: sise olema, ning ennast eeskujulikult ülewal pi
maale kirjad 10 marka iga 20 grammi dama. Vormiks loetakse lväeosast wäljaan-

Mees, kes Inglismaalt Prantsusmaale ujus»

Ameeriklane Sullivan ujus hiljuti üle Pas de Calais merekitsuse, JugliStnaalj
Prantsusmaale 27 tunniga. Tema on kolmas sadadest katsetegijatest, kellele' see
üliinimlik jõupingutus on õnnestanud. Pilt kirjutab Sullivan! weest wäkjaxouimisel
Prantsuse kaldalCalais sadamas, mille järele ta kohe minestusse langes.
tud riide WarUstust, wõörihm ümber õla seks elusa ja eluta inwentaarrga. Tarspili
rihmadeta. Üleajateenijatele on lubatud wa kuks on tunnistatud ka sisekaubanduse Eo
bal ajal erariideid kanda. .
missartaadilt nõuda, et see Karjalasse Käi
ketaenuasutuste wõrgu looks. Murmcmi
Nukkoe-Wormsi kaanali
raudteewalitsus tahab omalt poolt sammu
sid astuda ladude asutamiseks, millest asu
puhastustööd lõppenud.
nikka warustatvkse kalapüÜM abinõude ja
Hiljuti lõppesid mereasjanduse peawa põllutööriistadega.
litsuse korraldusel alganud Nukkoe-Wormsi
kaanali puhastamise ja süweudamise tööd.
Nimetatud kaanalis lasti sõja ajal Wene
walitsuse poolt põhja kaks suuremat purje
kat, et laewasõitu kaanalis takistada- Nüüd
Mli; JOGtlnentud"
on need Purjekad ülestõstetud ja kaanal
laewasõiduks kõlbulikuks tehtud. Seni oli
Reedel, 24. augustU s. a.
suurematel laewadel sealt läbipääsemine
wõimata. Kaanali puhastamist ja süwen
m Wi - «kai
damist toimetas üks kohalesaadetud tõste
laew ühes tõstekraanaga; töösid juhatas
täielik kordamine.
kapten Vunk.
Seisab koos 4 jaost ja 25 numbrist.
------------ Hariliku hindadega ,
Puhkuselt tagasi
Algus punkt kell 8 õhtul.
on jõudnud ja ametikohuste täitmisele asu sss»V»»SKvTss»sGs«sas»av»»a«»M
nud teedeministri abi hra Kark ja posti
peawalitsuse esitaja ins. Jalajas, kuna
ehituspeavalitsuse juhataja ins. Pärna puh.
Suurem partii meeste- ja naisterühma
keaeg 1. septembril lõpeb.
Wenelased asuwad Karjala
koloniseerimisele.

piüMie!

2Bene ametiasutustes arutatakse praegu
Murmoni - Karjala koloniseerimise küsi
must. Asunikkude kohale meelitamiseks on
tarwilikuks tunnistatut) laialine laenu wõi
matdamine asunikkudele nende warustaui-

kohale jõudnud.
Müük on gvoö ja eu detail
K-N. Estonia all kpl.

1""'"" |
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Kaja
saksamaa clofifelt
(Meie kaastööliselt Berliinist./

Kvgil ilma tähelpanu on praegu pühenSatud Saksamaa sündmustele. Mis siin
sünnib, on mõrdluseta oma ulatuse ja täht
suse poolest kogu Euroopa, wahest ka kogu il
ma snlstes. Sündmuste majandusliste ta
gajärgede iile on palju harutatud, kuid ivõi
malik, et poliitilised hullemini jalustralxr
lvad. Praegilsel silmapilgul on inõne päe
wa eest meel nii tormaw sündmustehoog pi
sut aeglasem, kuid rahurannast unistada
oleks inõttetu. Heitlus kestab edasi ja iga
homne päew Möib tuua uusi ootamatusi.
Mis on Saksamaaga sündinud, et kogu
ta olemasolu on saanud küsi talvaks, selle üle
on mist harilikul kodumaa ajalehelugejal nii
mõneski suhtes kaunis segane pilt. Katsun
sellepärast katkendlisi teateid selles üldvaa
tes koondada ja wärskendada.
SaLscvlnaa häda on hnlvitaivalt iseloo
mulik just meieaegse tööstuslik - kapitalist
ljsele riigile. Berliin ci nälgi praegu mit
te sellepärast, et waenlcme nagu
omal ajal Pariis, ei ka sellel põhjusel, et
maa saadused Mägede ülespidamiseks lähe
wad ja pealinngi söömata, nagu mast oli
Mõskma. Sugugi mitte. Saksamaa ei sö
di ja polegi tal mmetannslväärt mäge toi
ta. Saksa wabrikud on korras ja nende
wärawaöel ootawad miljonid töölised tööd,
kaubandusline ilm teeks äri süle ja seljaga,
talumees tahaks linnalasega oma rikkalikku
põllusaaki jagada, kuid kõige selle peale
waatamata waliiseb tööpuudus, kabandus
seisak ja nälg linnades. Majangusteadlas
tele wäga õpetlik h»»miwm seisirkord.
Kapitalistline riik tar wi ta b
raha, nagu Inimene õhku. Sak
samaa miletsu.se põhjus on puht raham.-.jan
dusftue. RiMises organiAmis on teda toit
ma mahla Mõi mere —s. o. raha ringjooks
takistatud, mõiks ka ütelda, et see meri on
wäga mesiseks Muutunud, ja nüüd ähwar
dab organismi korrast» wistnise tagajärjel
hukatus. Kuidas see tuli?
Londoni kokkuleppe järele 5. maisi 1921.
a. on Saksamaa kohustatud 132 miljardi
kMmarka sõjakahjutasu maksma. See on
kaunis tüse summa. Võrdluseks nimetan,
' et löödud Prantsusmaa 1871. a. Mõitja
Saksamaale 5 ntfljatvdi kvldsranki pidi
maksma, mis suureks summaks loeti', kogu
riikide mõlad Ameerikale on 48 miljardi
kuldmarka;' kogu Saksa rahwa Marandust
hinnati enne sõda 376 miljardi klldmarga
peale; Saksamaa kulud ilmasõja kestes reh
kendatakse 70—80 kuldmiljardi peale.
Sellest 132 miljardist on Saksamaa, kuigi
tõrkudeK ja wastupunnides, käesoleva aasta
alguni ümmarguselt 8 miljardi (ainetes ja
vahas) tasunud. Jaanuarist peale on Ruh
ri konflikti tõttu maksud Prantsusmaale
seismas, kuna teistele liitlastele wöikestwiisi
edasi makstakse. Kui kogu nelja aas
ta jooksus wastu punniti, siis lõi Saksamaa
läinud jaanuaril sarwed koguni seina: ei
jõua maksta. Kutsutagu kokku erapooletu
komisjon, küll see ütleb sedasama. Ei jõud
wat esiteks sellepärast, et riik mvjandutzliselt
jõuetu taastama sõja, asumaade, rikkamate
maakondade (Elsass-Lothringen, Sileesia,
Õhtu-Preisi), kaubÄaetvvStiku ja teiste kao
tuste tõttu. Teiseks sellepärast, et mõlg wä
ga suur. Kogu Saksa rahwa marandus
1921. a. olla (Dr. Fr. Raabi järele) kõigest
197 miljardi kuldmarka olnu!», kuidas wõikS
sellest 132 miljardi Mõlga tasuda. .Tõsi.
maal oleivat Meel jõukas suurtööstus kau
bandus. Kuid kui ta oma kapitaali mõla
tasuks ohwerdaks, siis jääwat töösstkö ilma
äri kapitaalita. Ilma selleta aga ei saa
tooresaineid, ilma nendeta pole tööd, istna
tööta pole leiba. Mitte et Peawõlga uk
si, —ka selle kummata Mõla protsente ei
jõua Saksamaa tasuda. Wölg aina kasmab.
Woel kurwem: rahwa marandus 197 kuld
miljardi on nii wäike, et sellega ka täit
oma tarMidust ei suuda Pwdutseerida.
1921. aastal, näiteks, Mõis Saksa rahMamajandus ainult kaks kolmandikku üld
tarwidusest walmistada. Ülejäänud üks
telmandik Pidi tagawarast wõetama, mõi
Me rohivas pidi wähem tarwitama, mis
aga wõimalik on elanikktde tööjõu, termile
ja moraali arivel. Wõlgade talumisel lä
heks aga pahmas puudistt kannatades füüsi
liselt ja momaliliselt koguni allamäge.
Nii sakslaste loogika wõlgade suhtes. Mui
dugi, hariva trehmab wõlglast, kes ütleb:
jah, wõm ja tcvhan maksta... Kuid on ka
sakslasi, ja paljugi, kes kogu asja mi kohu
temaks ei pea: maksta tulla kogu summast
ikkagi ainult umbes 80 miljardi, ülejäänud
olla mingisugused kupongid ja osast kahju
lasud riikidele. kes kogu asja peale ivalmis

käega lööma (Inglismaa, Ameerika, Jtaa
lia). Maksutermiini pikenduse! mõida Sak
samaa l>ea tahtmise juures aga siiski tubli
summa tasuda. Kuid just see hea tahtmine
puududa. Ameeriklased ualjatmvad heasü
damliselt: ..sakslasi huwitab kõik min», kuid
mitte nende mölad; summa, mis nad mal
uus on maksma, oleks 00,000,000 marka;
ka meile (ameeriklastele) wõlgnewad nad
termelt 1.479.064.313 dollari 92 centi, ehk
jaarne meie näimaks renti; sakslased
peawad endi mõlaiimmia markadeks ümber
arukama ja see mõtab jn aega..." Ja,
ameeriklased ning inglased MSiwad saks
laste poolnaiimse punnimise üle nalja hei
ta: neil pole purustastlid maakondi, kuid
prantslastel ajab lugu kopsu üle maksa
nende oma majanduslised „vehnungid"
põhjeneivad sakslastelt saadaolematel snm
madel.

Et sakslasi maksma sundidv, okkupeeri
sid läinud jaanuaris prantslased Ruhri
maakonna. Siin on Saksa kiwisöe-, raua
ja wabrikltööstuse keskkoht. Ruhr andis
Sakscmlacvle 77 % kõigest kiwisöe ja 68 %
tooverana saadustest. Wiiest mrlsonist ela
nikust olid 550.000 töölist ainult söekaeivan
dl»stes tegetvuses. Siin lõj Saksa riigi
tööstuslme el»»soon.

Richri maldamisest peale algab Saksamaa
tõsilie ristikäik. Sündnuls rabas walitsust
ja rcrhwast punr ootamata. Ehk kull Ver
sailles'i rahuleping moksutõrkumise korral
pantideMõtmist lubab, ei oodastld siiski sar
nast rabaivat hoopi. Riigikantsler Cuno,
kes kui elukutseline suurkaupmees jõukate
kihtide poolt riigitüürile oli kutsutud, oli
lühida nägemisega Poliitiku. Toma lvalit
sus ajas hulkade meeleolu poliitikat, ilma
kawcrta ja sihita. Otsatu kuludega organi
seeriti n. n. „passiiwne wastupanek" prants
lastele: afuststed, anmtnikud ja töölised Pi
did wõõraste wõimude kästvd täitmata jät
ma; kuö wõimatik, seal prantslaste korral
duSte waStu toimetanm. Käsualused tegid
La nii, sest esiteks oli nii Läsk sa teiseks
tasuti hästi. Ei prmckinud karta teenis
stlse, koha ega Lodu Laotamist: riik maksis
palgad edasi, hooldas, pansionveris. Töös
turid, kes saadusi tekkinud seisukorra tõttu
turule ei saanud saata, töötasid ladudesse
ehk lasid tehased koguni seista: riik tasus
helde käega kukud ja maksis palgad. Ter
me päratu tööstusringkond sai kiti hiigla
waestenlajaks riigi tasku peal. Isamaal
suse nimel küsivas walitstis ohtralt raha;
ja foowijaid oli armuta, muudkui.mees, kes
rohkem sai. Keegi ei nõudnud aruandeid
ei andjalt ega saajatelt. Wähemalt lvasta
ne pidi sarnase mulje saamas et kõik ker
gesti ja aina lodinal läheb. Sarnal Põh
jusel ei tehtud La juttu uutest sissetulekutest,
mastawalt mäljaminekubele: rahopress kat
tis kõik. Ta ju kõige ideaalsem maksude
jaotamise ja sissenõudsnise abinõir: maksja
ci teagi, palju mõi millal ta maksab.
Kergekäelises ralMressi wöntaimises pei
tub Saksa majanduspoliitika kõige kurjem
patt. Muidugi ei kawatsetud meelega nii
kaugele minna, kuid üks häda tingis
Nimelt hakkas mark hüpetewiisi pööwselt
langema. Need häkilised hüpped ja nende
ulatus miisid kõik riigi harilikud sissetule
ki:d maksivd, raudteed, post pea nul
lini. Eila määratud kõrged tariifid' olid
täna ju saiaraha, homme juba krossid, mis
enam arvepidamise kulltsidki ei tasimnd.
Riiklised ja kogukondlised asutused jäid Lo
guni küsivale. Et mark nimeliselt aga ikka
margaks jäi, siis ei saanud riik Mõlgu an
ind summadest pea midagi 'tagasi: malm
peal oli antud summa oma tvääckuse kaota
nud. Rahamasina Mänta tuli hädas»»nnil
Ma kiiremini pöörata, Kmi ta pea kõik riigi
stllud andis 96 protsendini.
Paberihulga suureneniine rõhus muidu
gi omalt poolt marga wäärtuse alla, kuid
iseäranis hämitmvad äkilised lange
mised tekkisid poliitilistel põhjustel.
Okkttpatsiooui masandusliselt halMawatele
tagajärgedele lisaks tillid hõõrmnised ühis
kondlisel alal. Siseriigis tekkis kaotatud
sõja ja rewolutsioom tagajärjel suur kogu
poolhulkuwat, rööbastest wäljalöödud ele
menti (endised söjawäelased, pagulased kao
raruv ja okkupeeritud maakondadest, lvalu
lenud würstide õuekondlased jne.), kes
makswa korva ja oludega kuidagi ei suuda
leppida, siin ja seal urgitsewäd ning sega
duši tekitaUxvd. See liik rahwcvst leidis
nüüd okkupeeritud maades omale täniNväärt
tegcumspõllu. Jsamaals»»se niniel terrori
seeriti omi ja wõõraid. Ärides ja lokaali
des, kus prantslastele midagi müüdi, lõ-

hüti nende salkade poolt mööblid puruks
Möi löödi aknad sisse. Sillad pmnrstati,
raudteed lõhuti, wohrsoldattd surnmti öö
pimeduses. Wastane wöttis omalt poolt
karmid masstlobinõud torwitusele, mille all
omakorda rvhmas ja riigimajandus kanna
tada said. Deramad Konfliktid ja majan
duskriisid lõidki margal lõpulikelt Põhja
alt. Nii wälismaadel K»i siseriigis kadus
sööstiks »stk seisukorra ' paranemise peale.
Marka ei tahtnud keegi, ta nruutus wäärtu
sota paberilipakaks. Produtseeriw maarah
nxvs ei toonud enam oma saadusi st»rule,
linnadele hakkas nälg kallale tükkima. H»ü
kade rahulolemastrst ei wnwitvnud kasuta
mast äärmiste poliitiliste woolude agitaa
torid. Maaliti ette, et makswa riigikovra
mahestlsega kõik bädad nõiakepil kõrwalda
takst. Korralagedus kaswas ja riigiwõim
näis pinna jalgealt Laotvwat. Paaril Lor
ral jintli lõpul ja augusti keskel oligi
tõenäoline, et wõim kommunistide Lätte
läheb.

Sündmuste läbi hirmimud suurkapi
tatistlised ringid taganesid walistemisest ja
mõsinlrle asusid uues malitsuses keskerakon
nad ja sotsiaaldemokraadid. Nüüd Lats»»takse päästa, mis meel Mõrmalik. Uus mak
sude süsteem, soliidsed posti- ja teedetarii
sid, stmduÄlised riigilaenud, kommunaalpw
duktide hindade korraldamine langenxkd
nüüd nõrfcnxi kodaniku turjale. Homsest
peale on raudteel sõidupiletid 9 korda, kan
batariif 20 korda kallim, fui täna; üks
trammi ots 100.000 marka; fnbikrneeter
gaasi maksab 200.000 marka, lesivanael 80
tuhat; morst, liha, Mõi ille mrljoui.
Uute postitar iiside järele maksab kohaline
kiri 8 tuhat marka, kangemale 20 tuhat;
postkaart 4 tuhat sa 8 tuhat. Need ta
riifid on ajutised. Et invte rrlarga lange
miäte tagajärgede eest hoiduda, pannakse
septembris iväärtuskmdlad tariifid maks
ma. Praeguse kursi järele on indeks üks
miljon Lakssadatuliat, see on: ennesõjaaeg
seb hinnad saaksid nüüd selle arlvu peale
kasvatatud. Margakursi muutu.sega muu
tub ka indeks. Üldse läheb kõik elu pal
gad, maksud, laenud, rendid rndekside
peale üle, mis summadele Määrstlskindluse
peab airdnra. - Osalt on sarnane süsteem ju
senini kaubanduses ja tööstuses maksmas
olnud. Ka palgad on mitmes tööstusha
rus, näiteks metallitööstuses, su Määrtus
kindlad. Nimetatud liigis on praegik täis
kaspxmud meestöölise stmnipalk: I. —V.

klassini 300 266 tuhat marka; siia juure
tirlemad koha- ja perekonna lisad. Alaea
lised ja naistöölised saamad wähem.
Ülemvitoodud uuendused oleksid hädare
farmid, mis praegusel momendil peaksid
aitama riigimajandusel pisut jalule tõusta.
Nendele järgneksid laiema irlatusega Põhja
likud lnlendused kogil n»ajanduspoliitikas.
mis riigile jälle loomulikud sissestilekud
peaksid soetama ja rohawända pikkamööda
serstr sundima. Iseäranis rõhutamad sot
siaaldeiriokradid kandem partei inres iva
fitfirfes asiwäärtuste (Sachiverte) makw
alla panemist. Kommunismi hirmul p«>a
kaotanud kodanlised rühmad on senini järel
aadlikud olnud, kuid fui kaua nende wos
tuwlelikkus kestab on küsitaw. Igata
hes on slnrremad lahirrgud maksu uuen
duSte aial alles ees.
Et uuendustest oodetaw stflu alles tule
mata, siis on praegu seisukord meel tvõima
tv raske. U»»s Malitsus, et meeli rahustada
ja loosttst isstitoda, tõi oma esimestel päeMadel mavga toost» seks jälle suuri ohwrid.
Tal läks ka korda mõneks päewaks kurssi
pisut parandada, kuid mitte kuigi kauaks:
su etla tõusis Mädal mahedusel dollari hind
jälle wiie miljonini. Riigipank ei jõua ik
kagi kolossaalset paberraha woolu, mis
st»rg tarwitab, takisstisteta liikitmas boida:
rahamärkide puudus pankades ja ärides
hõlmab asjaajamist ja läbikäimist. Praegu
tehakse rgapöem 26 biljoni rn»t raha, lähe
matel päewadel loodab riigipank seda arMu 50 brljonmi päewas tõsta. Peadpöö
ritawalt kosuxuv tempo, kuid marga Määr
tus langeb ja hinnad tõnsewad meel kiire
mini. T»»rg tarwitab paberraha näol ter
me ookeani paberit. Rehkendatakse ja maks
takse ju aina miljonitega. Ametlikult mvk
sab mark täna ühe miljondiku rahuaegsest
hinnast, kiid kaubawahetuses stlntamabt
wähem: kma mälisproduktide hinnad
(rasm, margariin j. t.) dollariga sammu
peawad, on sisemaa saadused, eriti toidu
ained, ju Laugel ees. Kallidus Me praegu
tingitud mitte enam raha odanmsega. waid
Laupade puudistega: toiduaineid ei tooda
enmn turule, tööstus ej suuda mtsi kaupu
soetada, kaubandus hoidub wäävstlÄisemaid
asju imiiimast. Kõigilpool sriiak, stihjuS.
Kõik katsed marga wääriust tõsta Mõi
mähemalt kindlaks määrata, on äpardanud
Lootuski on kadunud.
Berliin, 19. VIII. 23. J. W.

Venemaa! S.
Elukalliduse tõus
Wenemaal.
Gosplani andmete järele on elukallidus
Wenemaal augustikuu esimese wiie Päewa
jooksul tõllsnud keskmiselt 6 protsendi Mõrra,
kusjuures tööstussaaduste hinnad on tõnS
nud 8,5 protsendi ja põllunrajandussaadus
te hinnad 3,9 protsendi mõrra.
Hinnatõus on iseäranis tuntaw molga
äärsetes linnades.

riaal diwiiside koondharjutused, milleks ?Ä
-ki diwiiside ivabeldnwasje koosiejiu luulu
waid mehi teatud aja peale kokku kutsutakse.
.Pärilikul ajal, peale kooudharjutustest osa
mõstu ise aja, wiibiwad nxihelduwasse koos
seisu kuulnwad isikud oma igapäevasel tööl.
Töörahwa keskvalitsuse ülema Meho
nosbini seletuse särele tabotakle vraeauie
nõukogude Wene ime sõjalise organisatfioo
ni abil ette walmistada sõjategewusekL
neid ..mitmemiljonilist töö- ja talurahwa
tagawarasid", millede iile punamäe 5-aastase
juubeli Puhul kirjutas Trotski. —u

Telegraafi otseühendus
Wenemaa ja Inglismaa
wahel.
Reisijate liikumine Wene
Mitme aasta jooksul katkestatud tele
maa raudteel wäheneb.
graafi otseühendus Inglismaa ja Wenemaa
Reisijate liikumine, mis 1922. aastal
wahel on neil päemil jälle jalule seatud ja
Wenemaal
oma körgustipule jõudis, on
uimelt Murmanski kaudu.
pärast seda järjest alanenud.
Nii olid eelmise aasta oktoobrikuul We«
Õhusõidukini Hurkow-Odes
nemaa raudteesid mööda edasi liikunud
0.752.000 inimest, käesolewa aasta saanuari
fu awatud.
kuul aga 6.428.000 ja Meebruaris 4.482.000.
Üheksandal augustil awati Harkow-Odes Ühenduses sellega langemad ka raudteede
sa öhusõiduliin, mis 400 kilomeetrit Pikk on. tulud.
See liin oleks üks lüli Moskwa-Odessa õhu
sõiditliinist, mis koos seisab Moskma-Harkow
Wõõrastemaiade awamine
ja .Harkow-Odessa liinidest. Sõidu wättus
Mofkwast Odessasse on 7H tundi.
Moskwas.
Territorianl bhotifibc moodustamine
Wenes.
Euamlise ajakirjanduste teatel olewat
mitmete territoriaal (miilitsa) diwiiside ala
lised kaadrikoosseisud juf>a moodusta
tud. Nüüd on asirtud nimetud diwiiside
waheld,m>a koosseisu („peremenuõi sos
taw")) täiendamisele kohalikkude meeskoda
nikkudega, kes oma tvanuse poolest tegelikku
umeteenistusse enam ei kuulu.
Paremad punamäe jubib olelvat määra
tud territoriaal diwiiside moodilstamise lä

Rahwakomissaride nõukogu on otsuseks
teinud Moskva lühikeseks ajaks sissesõit
wate isikute jaoks 36 wõõrastenwja karda
seada. Sel Puhul on käsk awaldatud. et
nende 36 wõõrastemaja Praegused elanikud
oma korteritest lohkuks, wastasel korral tõs
tetakse uad admiuistratiiw korras wälja.
Nälg Wenemaal.

# Turkestani kesktäidcsaastva komitee
esimeees on nõukogude uulits ust msormee
rinud, et Ferghanas 387.000 inimest täna
biwiimiseks.
um peab nälgima. Enne sõda oli siierglmnaS
Käesoleval aastal septembrikuu jooks,g --'>7.000 hobust, uüiid on 27.000 ainult.
kuvatietakse esimest korda teostada Lernto.
oooQn^poe

Needel. 24. aua. 1923.
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Wewauudlsed.

Vrautsusmaa es lee heakskegemlsküsimuses

Eesti-LKti kaubalepinau
eelläbirääkimised lõpule
jõudnud.

ZSrelKndmisi.

Nagu juba teatasime, wlid esmaspäe
wal alganud Eesti-Läti Vahelistel nõupi
damistel arutusele tulewase Eesti-Läti kau
balepingu põhimõtted. Nende põhimõtete
Väljatöötamine jõudis juba kesknädalast!
koosolekul lõpule. Wastuwõetud otsused
anti redaktsioonikomisjoni kßte.
Eila Vaatas üldkomisjon weel kord,
nüüd juba redigeeritud otsused, läbi, mõnes
kohas wähemaid muudatust tehes.
Täna toimetatakse wastuwõetud ofiusle
ümberkirjutamist, kuna homme mõlemad
pooled nimetatud otsustele alla kirjutawad.
ühes sellega Vahetatakse ka mõlemi
poolte wahel nende kaupade tollitariifid,
mida kumbki riik kaubalepinguga seotud
naabrimaale kawatseb wälja Vedada.
Nii oleks siis Lätil kui ka Eestil enne
oktoobrikuus kawatsttud kaublaepingu sõl
mimist Vastastikku üksteist tollimaksu nor
midega tutwuneda.
Sellega oleks siis mõlemi riigi wahel
kaubalepingu tegemistks tee tasandatud.

VraMs wasws Zuglismmle.
Prantsusmaa nõuab 26 miljardi kuldmarka. Ruhri ok
kupatsiooni seaduslikkuse kaitsmine. Liitlaste wastas
tikune tasumine wõib sündida alles parast
heakstegemiste õiendamist.
Pariis, 22. aug. (ETA.)
Prantsuse wastuses Briti märgukirja
peale soowitatakse perioodiliselt kindlaks
määrata Saksa maksujõudu ja waraallikaid.
Tähtajalist maksusid wõiks olude kohaselt
muuta heakstegemiskomisjoni häätte ena
musega. Prantsusmaa nõuab, et liitlased
tunnistaksid tema maksuosaks 26 miljardi
kuldmarka A ja B maksutähtedes ning mää
raks temale C maksutähtedest osa, mille suu
ruse määrawad tema Võlakohustused liit
lastele.
Prantsuse wastuses kaitstakse Ruhri ok
kupatsiooni seaduslikkust, kuid tähendatakse,
et passiiwse wastupaneku lõpetamise korral
muudetakse otkupatsiooni iseloom.

Wastuses tähendatakse, et isikute ja era
omanduse kantqd kahjule peab andma ees
õiguse sõjakulude wastu. Järjelikult ei
Telefoni liini- jn Põhimaksu
peaks liitlased mitte üksteiselt nõudma sõja
kawatsetakse alandada.
kulude õiendamist enne kui Saksamaa on
Posti peawalitsusel on katvaisus tulewal hakanud maksma. Prantsusmaa ei arwa
äastal tõsta telefoni liini- ja Põhimaksu, mitte, et Inglismaa kawatseb nõuda liitlas
ning selle arwel wasiaiwalt kõneinaksu tõs telt wõlgade tasumist enne heakstegemiste
ta. See on tingitud alalistest palwetest, õiendamist.
mis maalt tulewad, milledes palutakse lii
Pariis, 23. aug. (ETA.)
nimaksu alandada, kuna praegu mitmel
Prantsuse poliitilised ringkonnad kiida
pool just kõrge liini- ja põhimaksu tõttu wad Prantsuse wastuse Briti märgukirja
telefoni ühendust fisseseada ei jõuta. Et peale ühemeelselt heaks.
aga soega tekkinud puudujääki kuidagi kat
ta, kawatsetakse telefoni kõnemaksu üle rii
Inglise ajakirjanduse
gi natukene tõsta. Seda põhjendab ka as
arwamised.
jaolu, et meil kõnemjaks, wõpveldes teiste
riikidega, on wäga odaw.
London, 23. aug. (ETA.)
Nimetatud küsimus on osalt ka selle
Käsitades Prantsuse märgukirja, tähen
tõttu päowakvrrale kerkinud, et meil Pvae dab „Daily Chronicle", et wõib esimesel
gu 139 wallawalitsust töötawad ilma tele pilgul juba ütelda, et märgukirjas ei tehta
foni ühenduseta. Liinimaksu alandamisega järelandmisi. Kui Prantsusmaa juba kord
loodetakse, ot telefoni ühenÄuse sissesead on asunud õnnetule Ruhri okupeerimisele,
mine seega kõigile kättesaadawamaks kuju peab tema meiega kokku leppima enne kui
neb. Mis wallawalitsustesse puutub, ou õnnetus tabab meid kõiki, wõi peame wiibi
Saaremaal ja Petserimaal praegu ainult mata lahkuma tema seltskonnast. Tagajär
mõnel wallawalitsusol telefon, kuna suurem jed oleksid kõige halwemad siis, kui meie
osa ilma telefoni ühenduseta töötoiwad.
ei saawutaks temaga isegi osalist kokulepet
Nimetatud posti peawalitsuse kawatsus ega lahkuks.
ei ole weel teedeministeeriumile esitatud.
Soome märgukiri
Wenemaale.
Soome nõuab enamlustelt Tartu rahule
pingu täitmist ka Jda-Karjala suhtes.
Läinud kolmapäeval, 22. aug., on Soo
me Välisminister Venno'la! pvM N.
Wenemaa Helsingi saadikule ära antud Pi
kem märgukiri, Jda-Karjala küsimuse koh
ta. Märgukiri, mis järgmisel päewal
awaldati ka kõigis Soome lehtedes, on Vas
tuseks hiljutise Mene märgukirja peale,
milles enamlased süüdistasid Soome limiit
sust selles, nagu ei oleks Viimane, JdaKarjala asjus rahvasteliidu poole pööra
tes, oma nõudmisi põhjendanud rahulepin
gu protokollib enesele, waid Vigasele prant
suskeelsele tõlkele. Soome märgukirjas
näidatakse, et soe süüdistus on aluseta.
Märgukirja lõpus tähendatakse, et Wene
walitsus lihtsalt ei taha, et Jda-Kapialia kü«
simuse lahendamine antaks erapooletu iva
hekohtu kätte ja et Wenemjaa teguwiis ott
täielikult Vastolus nende põhimõtetega, mi
da nõukogude walitsus on kuulutanud.
Soome walitsus tahab ka edaspidi kindlasti
Tartu rahulepiUgu tmjtmitst nõuda ning
seda ka lepingus lubatud Jda-Karjala õv
guste suhtes.
Leipzigi messele sõiduks!
pole takistusi.
Kohalik Saksa saiatkcmd Palub meid tea
iada, et põhjendamata on wmnasel ajal
ühes osas wäljccmak ajakirjandusest, osalt
meilgi, ilmunud hoiatawad teated Saksa
nma sisepoliitUiste, majcmduslisto ja sotsi-!
aalsete olude terajMmvksiNMutUmise kohta.
Need teated näiwad isegi selleks kapsa < mõ
juwat, et paljud Leipzigi messe alalrstest
wõõrastest on keeldunud end mesfele sör
duks ülesandmast, kartes, et mõnes Sccksa
maa osas, näiteks Sachsems ei ole kullalt
kindlustatild awalik julgeolek. Need tea
ted on täielikult aluseta. Kõrk strelgrd ia
sisepoliitilised rahittused, mis' rr>r.r enne
uile kabineti ametisseastumist ählvaroasro,

on kokku Varisenud' ja on oma tõsise iseloo
mu kaotanud. *
Rngipäswa rõhuwale enamusele toebÄS
kabineti on awaldanud kindlat fatoatmft,
igat wäljakstumist awaliku korra ja julge
oleku wastu, ükskõik kelle poolt see ei tule,
maha suruda kõigi wõrmalikkude
dega ja teda toetaddad selles ka kõik osarii
gid. Leipzigi messe suhtes wleb iseäranis
tähelepann-a nõupidamist, mis 17. aug. oli
Saksa riigikcmtsleri ja Sachseni peaministri
Zeigeri wahel majanduslisa ja Poliitilise
seisukorra üle Sachsenis. Nõupidamisel sel
gus, et Sachseni Walitsus täielises kokkukö
las keskvalitsusega tahab kõige jõuga kaits
ta praegust riiklist korda Saksamaal.
Asjast huwitatutle ei ole Leipzigi mes
sele sõiduks olemas mmgrsugust hädaohtu.
Öömajade ja sissesõidu koh
tade wõrgu loomise asjus
maakondades.
Omal ajal Palus PÕllntõöministeerium
maakonnawalitsustelt teateid koguda, kas
on tarwilik ja kui palju tuleks maakonda
deS öömajasid ja sissesõidu kohti rahwa
hutvides awada. Siseministeerium saatis
maakondadelt saadud andmed ühes wiimas
te poolt ettepandud tingimistega, millega
nemad nõus on öömajasid awama, Põllu
tööministeeriumile edasi, paludes mõisate
Planeerimisel tähendatud otstarbeks wasta
load maad ja hooned eraldada. Nüüd on
põllutöõministeerium administratirw-asjade
peawalitsusele kirja saatnud maakonnawa
litsustele teatamiseks, et suurem osa mõisa
fid on planeeritud ning kohad wälja antud,
kusjuures öömaja kohtadeks sündsad hooned
Planeeritud maadega wälja anti ja rent
nikkudega wastawad lepingud tehti, selle
tõttu puudub põllutõöministeeriumil wõi
mälus maid ja hooneid, wäljaarwawd pla
neerimata mõisad, anda- Wiimastest mõi
satest öömajade awamiseks niaasaaniise as
jas tuleb maakonnawalitsustel kohalikkude
riigimaade ülemate poole pöörata, kes kir-

„Daily Express" tähendab: Meie wa
litsus ei pea Prantsusmaale enam järele
andma. Meie wõlgnikud peawad maksma
meile nii kui meie maksame oma wõlausal
dajatele.

„Daily News" kirjutab, et kui temalt
wõtta kaunistused, ei märgi wastus tolli
suurustki edu.
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wäljamaalastele pildi Wenemaa wõima
lustest, tutwustab sellega, mis meie maal

peitub.

„Petr. Prawdä" kirjutab 21. aug., et
esimesel päewal käis Moskwa näitust Vaa
tamas üldse 17 tuhat inimest.
(ETA.) „Ekon. Shisn" kirjutab MõikVa näitusest: Väljamaa äridest wõtawad
osa: Saksamaalt 109 Saksa ettewõtet, pea
asjalikult põllutöö- ja jõumasinad ning
weoabinõud (automobiilid). Austriast 29
ettewõtet, peaasjalikult tekstiil- ja paberi
tööstust masinad ning põllutööriistad'
Tsheho-Slowakkiast põllutööriistad; Amee
rikast traktorid, põllutööriistad, naljakam
bad ja käsitööriistad. Inglismaa tööstus
esineb tväikstl mõõdul. Itaalia jõumasmate
ja mitlnesuguste kmchadega. Eesti ja Läti
Väljapanekud: paberi- ja tekstiiltööstuse
saadused, tsement, tubaka-saadlüed, koustr
wid, mitmesugused junrwilja- ja rohustem
ned, Veekindlad riided jne. Prantsuse,
Hollandi, Belgia, Daam, Soome ja Leedu
tööstus on ainult juhnslistlt esitatud. Mõ
ned Poola firmad on põllu- ja käsitööma
siuaid ning arstirohte wälja pannud. Hom
mikumaa riikidest wõtawad näitusest osa
Persia, Hiina (25 äri) ja Jaapan (35 äri)
mitmesuguste kaupadega. Wiimast kahe
riigi Väljapanekud on alles kohale jõud

„Daily Telegraph" seletab, et tegelikult
jätab märgukiri kõik nii, nagu ta oli, ja ei
too mingit lahenemist ühisele pinnale,
mil Briti ja Prantsusmaa wõiksid uuendada mõlemi rahwale nii soowitawa ühise
poliitika.
„Daily Mail" tähendab, et kuna on sel
gunud Prantsuse soow, alal hoida wasttts
tikku lugupidamise sidemeid ja liitu, ei peaks
mingit põhjust olema edaspidistele lahku mata.
minekutele mõlemi walitsuse wahel. Puu
Saksa walitsuse kawatsused
dutades Poincarä tähendust Prantsuse wõi
maliku kokkulangemise üle, seletab leht, see
marga kindlustamiseks.
olla täiendaw põhjus, miks mõlemad walit
Berliin, 22. aug. (ETA).
sused peaksid kainetel läbirääkimistel lähen
Riigikantsler Dr. Stresemann ja raha
dama kõik tüliküsimused. Seda wõib teha minister Dr. Hilferding pidasid tööstusesi
kui Briti rahwas seda kindlasti soowib, ja tajatega nõu Valitsust majanduslise prog
nii tehtakse.
rammi üle. Kõige tähtsamaks sammuks
tunnistati wäliswaluuta fondi loomist mit
Märgukirja wästuwõtmine
mesaja miljoni kuldmarga suuruses. See
wäliswaluuta fond peab ühelt poolt kindlus
Saksamaal.
iama marga kurssi ja teiselt poolt frnansee
Berliin, 23. aug. (ETA.)
rima rahapoliitiliste uuenduste läbiwihnist.
Sel ajal kui äärmine parempoolne ja
Walitsus ootab kõigepealt wäliswaluuta
äärmine pahempoolne Saksa ajakirjandus Vabatahtlikku äraandmist eraisikute poolt,
ei näe Poincarä märgukirjas mingit wälja kuid on Valmis tarwitirsele wõtma ka sunni
waadet kokkuleppe peale ja „Rote Fahne" abinõusid.
sellest hoolimata kardab kokwlepet tööta
Wäliswaluuta saamine on Võimalik ai
wate kihtide, maa-ala puutumatuse ja nult produktsiooni ja iseäranis wäljaweo
Saksa iseseiswuse kulul ning ähwardab tõstmise teel.
Võitlusega „nugadeni" niisuguse diktatuuri
Sissewedu kawatsetakse piirata.
wastu, kirjutab „Vorwärts", et märgukiri
Berliini uulitsaraudtee seis
küll ei too lahendust, kuid on, wõib olla,
ma jäänud. r;
siiski esimene järk teatud arenemises, mis
wõib wiia Jnglist-Prantsust ja SaksaPariis, 23. aug. (ETA.) Berliinist teatatakse: Linnawalitsusel ei
Prantsuse kokkuleppe kaudu Ruhri sõja lik
wideerimisele.
läinud korda leida abinõusid uulitsaraudtee
60-miljardilise puudujäägi wastu. Otsus
tati ajutiselt uulitsaraudtee eksploateerimist
katkestada.
jawahetused ühes oma artvamisega põllu
Riigipäewa maksude komisjon tõstis lä
tööministeeriumile otsustamises saadawad, bistikku!õt! maksud 1500 protsendi wõrra,
kuna planeeritud mõisatest öömajade kohta wälja arwatud maksud- tasude ja palkade
de saamiseks krundi rentnikkudega tuleb kok pealt.
ku leppida. Nõnda jääb wist öömajade wõr
Lumi wilja häwitanud.
gu loomme küsitawccks, kuid nendest tundub
praegusel ajal maal suur puudus. Le.
Moskva, 23. aug. (ETA.)
Dagestanis on peale 6-nädalase wihma
saju sügaw lumi maha tulnud. Kõik wili
Piirituse miittk Eestis
on häwitatud.
juulikuus s. a.
Sündmused Greekas.
Aktsiisi peawalitsuse andmete! on juuli
kuus piiritust müüdud järgmisel mõõdul:
Pariis, 23. aug. (ETA.)
nimeliste, lubade järgi 2.170.877 kraadi
Ateenast teatatakse: Peaminister Plas
restoraanidele . 276.763 „
tyras polnud nõus jutule wõtma raudtee
mitmesuguseks otstarbeks 248.112 „
laste delegatsiooni,' tähendades, et walitsuse
piirituse jätiseid j. m. s. 56.289 „
eeltingimiseks on streigi lõ
petamine.
Walitsus
asub uute tööseaduste
Kakku sisemaale juulikuus 2.751.043 kraadi.
Tänawraudtee algas te
Eelmisel kuul 2. 864.347 kraadi.
gewust.
Tublisti wähenenud on piiritusmüük
Wene walitsus kahjutasu Pr. Hardingi
restoraanides wõrrelduna eelmise kuuga
wangistamise eest wälja maksnud.
(juunis 346.808 kr.), samuti tuntaivalt -ka
nimeliste lubade järgi (juunis 2.255.809
Berliin, 22. aug. (ETA.)
kraadi).
Inglise walitsus sai teisipäelval nõuko
Wäljamaale on müüdud ainult 1000 gude walitsuselt 2000 Inglise naela kahju
kraadi Wähem kui eelmisel kuul, see on tasuks ajakirjaniku Proua Hardingi wiie
1.222.589 kraadi. Kokku piiritust müüdud
kuulise eest salakuulajana
juulikuus 3.973.632 kraadi. Eelmisel kuul Moskwas a. 1920. ja 1921.
4.087.787 kraadi.

Denaturveritud piiritust müüdi juuli-,
kuus 9.847 toopi, s. o. ümmarguselt 1000
toopi wähem eelmisest kuust.
Need andmed wõimaldatvad muu seas
järeldada, et joomine raWa keskel weidi
kahanemise poole-kaldub ja sellega täiesti
liialdatud on kurtmised, nagi: wõtoks joo
mine hoogu.

0000000000

Lühikesed teated.
ETA. Nõukogude Wene ametlik „Js
westija" kirjutab 15. augustist alates lehe
eesotsas olewa loosungi „kõigi maade
proletaarlased ühinege" kuues keeles:
Wene, Ukraina, Walge-Wene, Armeenia,
Gruusia ja Tatari.
Berliin, 21. aug. (ETA.)
Mosklva näituse awamine^
Wallauõukogilde Lõuna-Slaa
ETA. „Kr. Gaseta" kirjutab 21. aug.: wias andsid walitsuseraGndadele soodsaid
Wene põllumajanduslise näituse awamisel, wgajärgi.
pühapäewal, 19. aug., tähendas Krassin
Loodetaw ilm reedel, 24. augustil.
oma kõnes: Wenemaa ei suuda ilma wä
liitriikide kaasabita oma majandust üles ehi ETA. Kõwa edela.(SW) tuul. Mööda
tada. Nii põllumajandus, kui tööstus wa minewad wihmasajud. Muutlik pilwitus.
jamad tarbeid matjamaalt. Näitus annab Temperatuur muutuseta.

Reedel. 24. aug. 1923.
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Halliste ja Karksi kihelkon
na põllumeeste koosolek
Abjas.
Pühapäewal, 19. aug., peeti Abja põllu
meeste kogu kokkukutsel Abja-Pallwjas tu
letõrjujate seltsi saalis Halliste ja Karksi
kihelkonna põllumeeste koosolekut, kus polii
tilisi kui ka majandussist küsimusi arutati.
Koosoleku awas Abja Põllunieeste-kogu
esimees riigikogu liige Chr. Arro, kes ka
ühel häälel juhatajaks waliti.
Et rahwast esialgu koosolekul hõredawõi
tu, siis ots Mati päewakorda mmvta ja ma
jaudüslise tähtsusega küsimusi enne arutada,
kuua Poliitilised küsimused päewakorras ta
hapoole asetati.

Esimesena wõetakse arutuse alla
Abja hobuste paarituspunkti küsimus.
Tori Roadsteri hobusekaswatuse seltsi
sekretäär Soosaar esines selles asjas pikema
seletusega. Ta juhib tähelpanu nende asja
olude peale, mis sundisid Abjas paaritus
punkti asutama ja seda edaspidigi täienda
ma ning arendama.
Kõneleja imestab selle üle, kuidas koha
lik wallanõukogu sarnase seisukoha on üldse
wõimid omaks wõtta, nagu ei oleks paari
tuspunkti Apja tarwis ja selleks määratud
krundid ära tuleksid wõtta T.-R. hobuste
kaswatuse seltsilt.

Ühtlasi juhib põllumeeste tähelpanu sel
le Peale, et kui Praegu, kus sugutäknd Abja
paarituspunkti läinud kewadisel hooajal al
les hilja pärale jõudis, juba kahe täkuga
üle saja määra paaritud, siis edaspidi see
arw Palju, suurem saab olema, kui paaritus
punkti 6—7 sngntäkku asetatakse.
Weisson Pornusest tõstab üles küsi
muse, kas ei tuleks Apja Tori-Roadsteri Ho
bustekaslõatajate seltsi haruseltsi asutada.
Peale pikemaid waielusi ja kui Chr. Ar
ro weel kord põllumeestele südame peale on
pannud hobusekaswatuse aSja energiliselt
edasi ajada, wõeti ühel häälel soowiawaldus
wastu, milles ta rivi Ukuks tun
nis takse paaritu spunktining
T.-R. hobusekaswatuse se 11 f |
Abja haruseltsi asutamine.
Majandusliste küsimuste all tuli arutuse
alla ka
rahukohtu ületoomise küsimus Abja-Paln
ojasse.

Selles asjas olla palju wastuseismist,
kuid tuuakse ette arwud, mis konelewad ai
nutt Abja-Paluoja kasuks, sest wiimane on
palju kättesaadawamal rohivale, kui Läti
maa piiril asuw Mõisaküla, kus rvhnkohus
praegu asub.
Ettetoodud arwud kõnelewad kõigiti Ab
ja-Paluoja kasuks. Nende järele asub Mõi
saküla ja Abja ümbruskonnas seda asutust
tarwitalvaid inimesi palju enam, kui Volt
weti pool küljes, kus pmegu polttseijaos
kond, rahnkohus ja kohtuuurija asuwad.
Puudutatakse ka w a n g i ma j a ehitaMr s e küs i m u st, mida knuldawasti Mõi
sakülla kawatsetawat ehitada, mis jälle üks
wähe sünnis samm oleks, .sest ei ole ju
kuidagi sünnis nii piiri soppi sarnast asu
tust ehitada, kuna Paliwja selleks palju sünd

Maakonna, ja wallawalitsuste walimise
küsimuses

annab lühidalt seletust Pärnu maakonna
põllumeeste esituse sekretäär H. Sukk. Kõ
neleja paneb põllumeestele südame peale
omawalitsuste ivalrmisi tõsiselt wõtta. Tu
letab meele, et põllumehed ei tohi seda lu
bada, kui igatsorti sotsid omawalitsustes
jälle pukki pääsewad ja siis wano-wiisi hak
kawad põlliuueestele kahjulikus sihis
asju ajama. Tahetakse praegust
ki seisukorda Pärnumaal maa
konnanõukogus ja wallanõu
kogudes alal hoida, siis pea
wad põllumehed wiimaseni
walimistele ilmuma. Kuid seda
on weel wähe; seisukorda peawad põllu
mehed kindlustama ja parandama, mida
ka jõutakse, kui seda kõik põllumehed ühel
meelel teewad.

Aruande teise riigikogu tegewuse üle
kannab ette rkl. Chr. Arro., kes üksikasjalt
selt ja põhjalikult puudutab kõiki tähtsa
maid küsimusi ning momentisid eelmisest
istungjärgust, peatades üksikasjalisemalt
walitsuse moodustamise käigu juures.
Kõnelejal tuli lõpuks paljude wähemate
küsimuste üle seletust anda, nii et palju ?ü
-simusi, mis waremalt tumedad, said põllu
meestele selle läbi selgeks.
Läbirääkimiste all arutati mitmesngn
seid küsimusi, muu. seas nuriseti, et ametni
knd meil küllalt hästi omi kohuseid ei täida.
Keegi Abja mees küsib, et kes on selles süü
di, et suurel küidawal maanteel Abja ja
Nuia wahel Lopa sild pool aaötat paran
damata seisab, kust ülekäimine otse elukar
detaw. Walla esitaja ütleb, et riigi metsast
ei saawat puumaterjaali silla parandami
seks, sest metskonna ülem Nockur ei tegewat
selleks korraldust.

Lõpuks arutatakse ametnikkude palga
ja puhkeaja küsimust. Mõned koosolijatest
awaldawad liig ühekülgseid mõtteid, mille
wastu rkl. Chr. Arro pikemate seletuste
ning põhjendustega wälja astub. Ka koos
olijad on temaga omas suures enamuses
ühel nõul ja kostab üldine nõudmine:
„Enam korda ametlises asjaajamises."
Koosolek oli lõpuks õige elaw ja osa
wõtjaid wõrdlemisi rohkesti. Wõis tähele
panna, et Halliste ja Karksi põllumehed ma
jandusliste küsimuste kõrwal ka wääriliselt
juba poliitilisi ja riiklisi küsimusi oskawad
hinnata ning lahendada. H. S.'

Paberossi sorte on palju, kuid
kõikidest kõige parem on

samaks peetakse.

Pikema arutuse järele wõetakse ühel hää
lel sooowiawaldus wastu, milles rahukohtu,
kohtuuurija ja politseijaoskonna Abja-Palu
ojasse ületoomist wäga tarwilikuks peetakse.
Inka warandnsed. 63
Sir John Retcliffe romaan.
Kui põgenejad sinna kohta jõudsid, kus ohwitser hom
mikul indiaani neidu olid kohtanud, kadus päike simapiiri
taha. Läks kohe pimedaks, sest Lõunamaal ei tunta wide
wikku, seda rahulikku üleminekut päewast öösse, mis on
omane põhjapoolsetele maadele.

Ristikandja hüüdis eelmistele ratsutajatele, et nad
peataksid. Kõik pöörasid ümber, peatades oma lõõtsuta
waid hobuseid.
•—See oli alles kihutamine! ütles Ristikandja.
See meeldib mulle, mu poiss, et sa punastele ninanipsu
mängisid. Wõin juba arwata, kuidas Hall Karu märatseb,
kui nad oma laagrisse tagasi tulewad nagu koerad hirwe
ajamisest, kõrwad ripakil ja saba jalge wahel. Kui nad
ainult oma wiha ja Pahameelt noore komantshi kallal ei
labutaks!

Nende sõnade järel kostis noore tüdruku suust taga
lihvitud kiljatus. .
Oli ettewaatamata teie poolt, waest tütarlast
diiwiisi hirmutada, ütles Naudkäsi, Comeo kätt haara
tes ja seda sõbralikult silitades. On see kord juba öeldud,
siis harutame asja ligemalt. Pean ütlema, et ratsutamise
ajal mulle samasugune mõte tuli. Mina olen küll waenv
laanekütt ja ei saa wahel kuude wiisi oma suguwendi na
ha. Kuid keegi olgu punane Mvi walge —ei wõi kuna
gi minust ütelda, et ma sõbra hädas maha olen jätnud.
Mina lähen apashide laagri juure tagasi.

..nsTOßirr
„Rsarta

Tarku teated.
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Z Ainukene pabeross S
Suurem nõupidamine rah
2_z
wamaja asutamise asjus.
2 mis suitsetajale hea maitseb on *
I = ..BSTORIB" = 8
oli 21. aug. linnawalitsuse kooliosakonda
kokku kutsutud, millest oma esitajate kaudu
osa tootsid Tartu linnawalitsus. Eesti kars
kusliit, Tartu ametnikkude organisats, liit,
I JILEIIf
rahwaü li koolide selts, rahwaraamatukogu
setts, ülemaalise E. noorsoo ühenduse Tartu
osakond. Tartu haridusselts, Tartu spordi»
B||r|8||r| I
seltsid (1 esitaja), male selts,- muusik, draama
„Aug. Viera."
Kuna rahwamaja otstarbe põhimõtted
juba waremalt wastu wõetud, asuti käes niga, mida linualvolikogu oma eelarwe aru
olelval koosolekul rahwamaja ruumide küsi tamise Puhul määras maja ehitamiseks, kus
mnse juure.
aset leiaksid nii töölised kivi ka ametnikud.
Põhimõtteliselt tunnistati tarwilikukS Nüüd on aga ametnikud ühinenud kawatse
kõrlvaliste ruumidega, 3) suur näitelawaga talva rahwamaja mõttega, järjelikult ei kuu
järgmised ühised' ruumid, mis oleks kõikidel lu see miljon ka enam täies ulatuses töölis
organisatsioonidel tarwitada: 1) ruumi/' tele. Sel puhul jääb ainult kainetele tööalvaliku raamatukogu tarwis üheS lugemise Ustele soowi. awaldada, et nad kaaluwalt
lauaga, 2) rahwaülikooli auditoorium
otsustaks ise omas ühisuses rahwamaja asu
kuhu wõiks ka nno nahutadc>, 1) wõim tamisest osawõtmise küsimuse ja seega suu
lemissaal' ühes tusisi, ivanni ja t. kõrwalis niks äärmusesse langenud keknõukogu oma
te ruumidega, 5) mõned iväiksemad saalid
otsust muutma. —t.—
seltside üldkoosolekute jaoks, 6) einelaua
ruum.
Korraldustööd Tartu
Peale tähendatud ühiste ruumide leiaks
näitusplatsil
rahwamcvjas aset weel organisatsioonide kor
terid. Väljaspool maja oleks tarwidus aia, on juba alganud. Nii parandatakse ja wär
witakse eelmise aasta Pawiljone, samuti ka
spordi- sa mänguplatsi särele.
Et sarnase rahNxunaja saoks, kus ka suur üldiseid näituse ruume. Ehitamisel on põl
aed ja spordi- ja mänguplatsid oleks, raske lumajand. keskühisuse „Estoonia" pawiljon.
on kohast krunti leida, siis arutati seda kü kuna ka tsemendi-tööstus ..Kalew" mitmesu
simust õige laialt ja ivaadati kõik wõimalu guseid põhjalikke täiendusi oma pawiljoni
sed läbi. Lõpulikku otsust küsimuses küll suures teeb. Loodetawasti algawad ka teis
ei tehtud, kuid enamuse arwamised kaldusid te pawiljonide juures paraudustööd lähe
selle poole, et rahlvamaja peaks aset leid mal ajal, sest näituse awamiseni pole enam
ma, kas põllumeeste seltsi näituse aias ehk palju aega, mida näitab ka asjaolu, et näi
karskusliidu krundil. Mõlematel on aga tuseplatsile juba mõned rehepeksu-garnituu
oma puudused. Nii asub näituseplats linna rid on ilmunud.
ääres, kuna aga karskusliidu krundil spor
Et näituseplatsil töö juba alganud, on
diiplatsist, wast ka aiast puudus tuleb. Vii ka näituse-büroo maakonnawalitsusest näi
mase kohta alvaldati arwamist, et siin wõiks tuseplatsile üle kolinud. Põllumeeste selts
wast ülikooli poolt wäikse osa Toomeanäest ehitab uuele näituseplatsile aeda ümber ja
juure saada.
platsile toäljemat büroohoonet.
Edasi arutati küsimust, missugusel aluse?
tuleks rahwamaja ehitamist teostada. Sel
Kalaasjanduse osakond
leks oli kolm ettepanekut. Esimene soowitaZ
Tartu näitusel.
rahwamaja asutamist osaühisuse alusel; tei
Kalaasjanduse osakonnas esinewad San
ne et linnawalitsus oleks omanik ja selt
sid üürnikud: kolmas ettepanek nõudis, et gaste mõis ja Tartust hra Johanson elus
rahwamaja asutamise wõtaks oma peale selle kalade wäljapanekuga. Sellekohaste akwaa
jaoks loodaw rahwamaja ühing. Et siin riumide ehitusega on näitusHllatsil juba al
gust tehtud. —<l.
mitu ettepanekut oli ja asja otsustamine
põhjalikku järelkaalumist nõuab, jäeti küsi
muse otsustamine lahtiseks.
Mõned andmed Tartu linna
Kuna ehitamisest osawõtwad organisat
apteegi kohta.
sioomd kõik waescd on, siis awaldati mõtet,
Tartu linna apteek on asutatud 25 aug.
et rahwamaja teostamine iKZib aimilt riik
liku ja omawalitsuse toetuse ja' laenu abik 1922. a. Esimese aasta tegewuskapitaali
sündida.
suurus ulatas 1.200.000 marga peale, kuna
Pikalt kaaluti ka asjaolu, kuidas oleks käesolelval aastal see kapitaal kahe miljon?
wõimalik ka töölisi rahwamaja juure tõm marga peale tõusis.
muta. sest ettepaneku peale, rahlvamaja mõt
Apteegi poolt antakse asutustele 20—25
te teostamisest osawõtta, olewat kesknõuko Prots. hinnaalandust kinnitatud avteegi tarii
gu wastanud, et kawatsetaw rahwamaja saa fist.
wat ikka „kodanline wärk" olema.
Keskmine läbimüük kuu jooksul on ret
Asuti seisukohale, et tuleb üksikult kõiki septuurist 190,000 inrk. ja käsimüügist 200
de tööliste ühisuste poole pöörata, et need tuh. mrk., esega keskmisel: kokku 390.000 mrk.
mõju awaldaks, et kesknõukogu oma otsust kmts. Kaupade ostmiseks tarwitab apteek
muudaks. Klma kesknõukogu on kawatseta keskmiselt -150.000 mrk kuus. Retsoptisid on
lm rahlvamaja ehitamisest loobunud, tekib keskmiselt wõetud 2700 kuus.
küsimus, kuidas toimetada selle ühe miljo-

Tuuleõis surus julge laaneküti käe tänulikult oma rin
na wastu.
Hm, ütles Ristikandja, minul ei ole midagi
selle mõtte wastu ja kiidan ta koguni heaks. Sõber Raud»
käsi, kui see teie ettepanek on, siis toetab teda Risti
kandja.

Mina protesteerin selle wastu! kisendas Brown.
Meie wõime Jumalat tänada, et meie terwe nahaga in
diaanlaste käest pääsesime. Oleks meeletus weel kord ta
gasi minna. Isand Naudkäsi, teie wastutate minu julge
oleku eest. Teie elu on minu päralt. Mina keelan teid
tagasi minemast.

Kuulge, külamees, ütles Ristikandja, mina
ei tea, missugused kohustused sel mehel teie wastu on,
kuid tean, et laanes alati Raudkäest ja Jaaguarist fui kahest
lahutamatu kaaslasest on kõneldud. Tahaksin küll näha,
kes julgeks mind takistada minu wanu konte sõbra kasuks
mängu panemast. Mees, olge alandlikum ja laske meid
teha, nagu meie heaks arwame.
Jääb sellega, isand Naudkäsi! Mina tulen teiega
ja meie walwame üheskoos Jaaguari ja senjoritta saatuse
üle. Pealegi olen tõotanud senjorittat isamajasse tagasi
tuua. Asi on õieti wähem kardetaw, kui see alguses wa
hest paistab. Apashid ei wõi uneski aimata, et meie pare
maks peame nende laagri juure tagasi pöörata, kui mõisa
kindlate müüride taga nende kallaletungimist oodata. Meie
teame nüüd, millal see kallaletungimine ette wõetakse, ja
wõime don Estebanile hoiatuse saata, kuna meie ise nen
dele kuraditele ninanipsu katsume mängida.
See on ka minu arwainine, tähendas Naudkäsi.
Isand Kõõrsilm, meie leping kohustab mind ühes Jan-

guariga teid saatma ja teie julgeoleku eest seisma, kuid ta
ci keela mind hädas aitamast sõpra, ilma kelleta teie ette
wõte üldse ei ole teostataw. Kõige parem, mida teie teha
wõite, on. et teie oma kalli naha mõisa kindlate müüride
taha marsi!le wiite, ühtlasi sealsetele inimestele teatades,
mis kawatsns neil punastel kuraditel on, ja minule wõi
maldate Jaaguari aidata wõi wähemalt tema surma eest
kätte maksta, kuna teie alatu argtus mind warem takistas
teda aitamast.

Toon, millega Naudkäsi need sõnad ütles, oli nii km*
del, et Brown loobus wastu tõrkumast.
Otsustati Brown ühes metodistiga mõisa ligidusse
wiia ja neid siis omapead minna lasta, kuna Nandkän ja
Ristikandja indiaanlaste laagri lähikonda tagasi pidid mi
nema, kus nad niikaua pidid ootama, kuni apashid senaa
tori kindlustatud mõisale lähewad kallale tungima Et
ka leitnant von Kleist, Diaz ja Tuuleõis kindlasti'kaasa
wõtnnst nõudsid, siis otsustati ka neid kaasa wõtta.
Raudkäsi, kellel oma redus wõimalik oli olnud apashide
pealikute otsusi osalt pealt kuulata, osalt aimata, seletas
Brownile ja Slonghile, mida nad senaatorile pidid teata'
ma. Ristikandja ja clitnant von Kleist palusid neid õnne
tut tfa rahustada ja temale kinnitada, et mõlemad malmis
on oma elu tema tütre eest ohwerdama. Ka palusid nad
senaatorile teatada, et kui ta suudab mõisat kakskümmend
neli tundi apashide wastu kaitsta, siis jõuab krahw Boul
born salk tema ohwitseride juhatusel pärale ja wadctatab
mõisa kaitsjad.
küll Brown ja Slongp alguses kuuldagi ei tal'!
"»d, et nad osa teed üksi pidid uiineina, ja nõudsid, et neid
mmsa ivärawateui saadetaks, pidid nad wiimaks ometi
teptnd korraldustega leppima.

Needek, 24. aua-1933
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Tallinna sõnumid.

juure tuleb, pidas linna lwolekande osakond
tarwilikuks uxmadekodu suurendamist kohe
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Teaaler ja muufila.

ottowõtta.

Raua uulitsale ehitatawa
algkooli hoone iärelwaatus.
Kesknädalal, 22. augustil korraldati lin
ttawolikogu otsuse põhjal Raua uu-litsale
püstitatawa algkoolihoone jürelwaatus.
Järelwaatuse komisjonist Mõtsid osa lin
nawolikogu, linnawalitsuse ja ajakirjanduse
esitajad ning mitmed asjatundjad.
. Maja sisemistes kui ka mölimistes sein
seintes rida wahemaid Pragusid, kuna suu
remad Praod krohwiga kinni kaetud olid?
maja mälisküljelt leiti tväljawajumisi, kuna
katirse laudades mitmed wähemad lõhed ilm
siks tulid. '
Ehttajate poolt seletati, et leitud puudu
sod selle tagajärjel tekkinud on, et külm ma
ja alusmüüri tõstnud.
Wigade tekkimise põhjirste üle selgusele
ei jõutud, Maid otsustati erikomisjon wali
da, kes hoone alusmüüri põhjalikult järelUhataks, sest awaldati arwamist, et hoone
alusmüür küllalt nõuetele wastawalt ehita
tud pole.
Leitud' wigu hädaohtlikuks ei tunnista
tud, mille tagajärjel hoone ehitustöid jatka
takse. c.—
Ruumi Puudus linna
kaswatusmajades.
Linna poolt ülewalpeetawates kaswa
tusmajades walitseb juba Pikemat aega
suurem ruumi puudus, selle tagajärjel ei
suutnud linna hoolekande osakond paljudele
lastele, kel kodune elamiswõimalus puudub,
kaswatusmajadesse astumist mõimaldada.
Nii on praegugi hoolekande osakonnas um
bes 60 last registreeritud, kes kaswatusma
jasse sissepääsu ootawad.

Et soowijaid rahuldada, on linnawalit
susc Poolt kaswattlsmajade laiendamine et
tewõewd. Nii on Riisipere kaswawsmajas
praegu suuremad käimaS,
nende tööde lõpule jõudmisel aManeb wõi
mälus kaswatusmaija umbes 20—40 last
rohkem juure mõtta, kui see seni sündinud
on-. Dr. Martin Lutheri nimelises kaswa
tusmajas lõpetati algkooli tegewus ja asu
tus jääb edaspidi püsima puht-kaslvatui).
majana, kiist lapsed teistesse linna alg- ja

„Estonia" teaater.
Kima wastaivad eeltööd juba tehtud,
Liikuwa waranduse oksjonid
Täna reedel, „Aida" alandatud hindade*
algasid wanadekodn laiendustööd juba käes
Tallinnas.
oleUxil nädalal. La-ienõustöödega tahetakse ga.
Homme kolmat korda ..Neetud talu" A.
36. aug. s. a. müüakse enamipakkumisel weel käesoleivvil sügisel lõpule jõuda.
Kitzbergi komöödia 4 waatuses.
Selle
järele
aivaneks
umbes
60
manale
Tallimias Pikal mil. nr. 36 kostja Richard
Kra n t i wjallaswara, - mis hinnatud 723 kodusse pääsemise wõimalus. —c
Draamatcaater n»e hooaja lnwel.
tuh. mrk. peale.
Kahe
nädala pärast algab Draamateaattt
Pikajala müüri paranda
1. septembril s. a. Pikal uul. 36. kostja
uus hooaeg, ja nimelt ..Loomingu" nr. 3 ära
mine.
Aleksander Samuelitshi wallaswara
trükitud A. Adsoni näidendiga „Läheh mööda".
trepid ja akendekiwid hinnatud 86.660
Kunagi ei ole Draamateaater olnud sarna
«Riigi
Teatajas"
21.
s.
k.
P.
on
aival
mrk. peale.
sel määral raskes seisukorras, nagu ta seda
datlid seadus, mille järele määratakse kau praegu on.
4. sept. s. a. Tallinnas U. Kalamaja uul. bandus-tööstusministeeriumile
2 miljoni
Tal ei ole oma maja juba see mõjub
35 kostja Hindrek Birk a n i wallaswara, marka cclfrcdiitt tugi-müüri ehitamiseks
äärmiselt hallvalvalt tegewussc, kuid kui teaa
hinnatud 85.600 mrk. peale.
Pikal-jalal.
ter siiamaani wähemalt Saksa teaatrihoone pea
31. aug. s. a. W. Posti uul nr. 7 wõlg
ooooooooo^
rentnik oli, kelle käsutada maja enarn-wähern
niku Joh. Abrelthali wallaNvara —*
täielikult oli, siis on ta nüüd uue lepingu põh
laenuraamatnkogu (5969 köidet) ja lusikad'
jal ainult üks rentnik teiste körwal. Läinud
Ähislegewus.
nõudja Zimmermanni j. t. nõudmiste ra
hooajal mängis Draamateaater wiis korda na
dalas, nüüd on tal ainult neli korda wõima
huldamiseks. Tähendatud wara on hinna
lik publikumi ees esineda. Näitelawa ei ole
tud 45.898 mvk. peale.
Nahtvuswahelise ühistegeli
proowide jaoks küllalt soodsatel tingimistel tar
13. sept. s. a. Tallinnas Kopli uul. nr.
se liidu kesknõukomt
lvitada, mingit korralikku prooivisaali teaatris
4 wõlgniku Hans Wasari ivallasivara
ei ole, dekoratsioone ei ole wõimalik nõuetele
nõudja 0.-ü. ..Hawanna" j. t. nõudmiste ra* järjekorraline koosolek peetakse tänawu wastawalt hoida, näitejuhatusel ei ole oma
huldamiseks. Wavandus on hinnatud 297 Praagas 29—36. septembril. Eesti tarwita tllba, kus ta rahulikult wõiks töötada.
iate keskühisuse poolt sõidab nõupidamisele
tuh. 899 nrrk. peale.
Mõni teine oleks neil raskeil ttngimufil loo
bunud lepingut tegeinast, oleks tagasi astunud
30. aug. s. a. teistkordsel enamkakkumi H. Namsing.
Kesknõukogu koosolekul tuleb arutusele ja waikselt läinud hingusele. Kuid Draama
sel: Pikal inil. nr. 51 wõlgniku Hirsch Ra
binoM i t s h i wallaswara, hinnatud 59 muil seas ka Eesti tarwitajate keskühisuse teaater ei taha seda ega tohi seda.
Draamateaater on just läinud hooajal tõus
soowiaMaldus mhwusmahelisele ühistegewuse
tuh. 300 marga peale.
ilud kõrgusele, mil ta enne kunagi ei ole olnud.
liidule asutada wiimase juurde n. n. rahwus- Seda on wnnustannd publikum, seda on tun
Maheline ühiskaubanduÄine informatsiooni nustanud arwustuski.
Ehituste alla maad antud.
Linna ehttuskomisjon otsustas Meskile,
Ennemuisfile ja Eelvarfile Weerenni uulit
sal krunte nr. 22 ja 23 ehituste püstitami
seks anda. Ühes sellega otsustati rewidee
rimise alla Mõtta ja wälja anda kõik Wee
renni uulitsal asuüvad liuna wabad niaa
alad. —c—
Rannamõisa nwatnksc kiwitööStus.
Ettelvõtjad G. Tmnbach, M. Lass ja
J. Arnower esinesid Harju maakonnamalii
susele soowiawaldusega, et neile mõünalust
antakse Rannamõisa lähedusesse küvitööS
tust awada. Maakonnawalitsus andis ette
wötjatele tööstuse awamiseks põhjnsmõtte
liku nõusoleku. Tehases tahetakse juba lä
hemal ajal tegemust alustada.
Nimetatud tehas töötas juba 1962. a.
alates ühe mõisnikkude rühmituse ettewõt
tel. Sõja tagajärjel kai kes tatt selle tege

büroo.

Need edusammud kohustawad. Teaater peab

Päewakorda kuulub: Kesknõukogusse uute
liikmete wastumõtmine (Bulgaariast, Ees
tist, Wenemaalt, Ukrainast ja Leedust), raha
asjandus, auannetus Sir William Max
wellile, rahwuslvaheline ühistegewuspäew,
uned liidu liikmed, R. Ü. liidu wcvpp ja lipp,
rahwusMaheline ühistegeline film, rahwus
wahelise ühistegewuse poliitika. übistegeMuse

seisukord Ruhri piirkonnas ja Itaalias,
esitus rahwuswahelises tööbüroos Genfis,
ühistegewuse seisukord Gruusias, järgmine
ühistegeline kongress Geniis 1924. a., rah
wusMaheline naitus Gentis,. rahwuswaheli
ne kaubandirskoda. pangaosakond, kinnitus
asutus, rahwusMaheline naiskogu j. n. e.
Tarwitajate keskühisilse iulmtaja H. Nam
siug sõidab nimetatud nõupidamisele 28.
septembril.
OOOOOOÖOOO

mus.

MMeel!.
Tööstuse
niued
omajad
tahawad
tegemust
kesk- ning klltsekoolidesse õppima saadetakse.
laiaittattisliseinalt jatkata, kui see Marem
Walk-Koiküla raudtee
sündis. Tehase asukoht on Tallinnast um
Kunstnik Laipman awab ka
awamine
bes 16 wersta ja Rannamõisast 21/- wersta
tänawu oma kunsti ateljee
kaugusel mere rannas. —c
olewat kmrldawasti septembrikuu esimesel
õpilaste jaoks.
poolel. Tihedad wihmasajud takistalvad ehi
Nagu kunstnik Laipmann oma ateljee Jaani wanade-kvdu suurendamisega algust tamist märgatawasti.
tehtud.
läinud aasta õpilastele on teatanud, awab
ta onia ateljee ka tänawu, et läinud aastal
Mäletalvastt Nwttis linnatvolikogu hil Kolmanda klassi magamiswagunite ehitamist
kimstiõppimisega algust teinud õpilastele juti otsuse ivastu, milles Jaani manade raudteetehases Maa tab tätta teedeministee
põhjalikumaid teadmisi kunsti allal tvõimal kodu laiendamiseks põhimõttelikult nõus riumi eriteadlaste komisjon. MagamiÄva
dada. Nagu härra Laipmann nüüd teata olekut aivaldatt.
gnnid saatvad lähemal ajal ivalmis.
nud, kaMatseb ta oelolelvat õpeaastat Mii
Arwesse Mõttes, et praegused kodu ruu
OOOOOOOOOQ
maseks jätta.' Õpetöö algab septembrikuus. mid Manadega ülekoormatud on, kima uu st
g.
kodusse pääsemise igapäeM
Leegion lapsi.
(Meie kirjasaatjalt Berliinist.)
Stettim Maksalist linna raudteel kilo
meetrit kümme Berliinist wälja tuleb Rei
uickendorf Rosenthali jaam. Samani
melise linnakese äärel on trobikond suur
linnale omaseid kulwurasutusi: Berliini
wäikeaia ühingu aiakolonii (Laubenkolonie),
linna kooliaed (Schulgarten) ja siit mööda
lõpmatus reas edasikestwad linna mustuse
ga kastetawad mäetispõllud. Kooliõpetaja
tele ja loodusteadlastele on kooliaed Harril
dane nummer, põllumeestele aga pakuload
erilist huwi peale selle Meel Mäetispõllud.
Aga kui paljud meie teadlastest ja awalik
kiidest tegelastest käiwad Berliinis ära, lep
pides teaatrite, losside, mälestussammaste
waatlemisega ja lõbu-wäljasõitudega. ilma,
et seal, kus midagi õppida on, käiks.
Kõne all olem linna kooliaed on laialda
nc taimeteadline asuws ja on ka praegus
tel rasketel aegadel senini heas korras suu
bctud hoida, kima riikline botaanika-aed
palju kaotanud on. Teen sellepärast kogu
sume jooksul järjekindlalt kaikusid kooliaeda.
Aia fõrlual leidsin laialdase liiMakünklise
Platsi lehtpuu griippidega ja kunstliselt te
litatud tiigiga. Platsil lahtised lauast ba
rakid pikkade lettide, laudade ja pinkidega.
Armosin, et mist kogu kupatus rahwapidude
toimepanemiseks ehitatud, kuid selgus, et
otstarb teine.

Ühel hommikul (see oli ju siüvisel kooli
waheajal) ttittawat teed läbi lehestikku up
puwa aiakolonii kooliaia poole sammudes
kuulen eemalt helekõlalist segahäälelist kat
kestamatut kõlinat, nagu umbes kuulda la
sewad esimeste külmade Puhul jäätuwal
järwel lahtistesse ..reekudesse" ikka tiheda
mini kokkusurutud luigeparwed. Seda õhus
rippuMat, katkemawt hulgakõrilist kaja tun
uen, kui sõjahobu oma trummi: see on
laste kisa, tuhandekõriline, kõigis mõeldaMates waljuse- ja kõrguse Mariantides.
Künkline plats barakkide ja Puudega kilju
tab Attila rändawate ordude laagriplatsi
miniatüüris: tuhanded õigem kümned
tuhanded inimoletvused kõigis mõelda
ioates seisakutes istumas, lamamas, käi
mas, jooksmas, ronimas, kargamas, maga
mas, söömas; üksikut, hulgawiisi. isegi hun
nikutes. Kehakate kõigi seltskonnakihtide,
Päelva- ja aasta-aegade mitmekesiduses, pal
jud iseäranis meessoost peaaegu kat
teta. Kujud, wärwid, Poosid, näod, tegeMus, iseloomud lugemawl hulgal. ta
üle kogupildi rõkkaw helidemass. LinnaPoolt tillematelt sõitudelt lisab uusi hulki
juure. Mldilased sammuwad olgugi
kilgates ja elamas mõttewahelduses
reas, ivaneinate inimeste saatel. Platsile
Miiwatel käikudel oli „wõõrastele keelatud"
peal. Astiln siiski läbi ja küsin lähemalt
järele. Selgub, et laste leegioni kuuluwab
kogil Berliini algkoolide õpilased (muidugi

tõuSma weel kõrgemale ja ikka kõrgemale. Ta

gurpidiminek on wõimatu, sest see tähendaks
siirma; kohapeal seismajääk on ülikardetaw,
sest see tähendaks surmale lähenemist.

Teaater wõtqb kogu oma jõu kokku, et edasi

minna rajatud teed. et wääriliselt esineda pub
likumi ees wõõras hoones oma maja ehi
tuseni; see ehitus aga peab sündima kõige lä
hemas tuletvikus kaua aega ei ole wõimalik
töötada praegustel ebaloomulikkudel tingimus

tel, mis nõuawad üliinimlikke pinguttisi igas
suhtes.

Draamaieaatril on praegu esimeseks siht
jaamaks oma maja . Et jõuda sellele sihile,

nnS jälle oleks lähtekohaks kõrgematele eesmär

kidele wiiwatel rännakutel, selleks on tarwis
abi. Aitama peab siin publikum, õigemini rah
tvaS.

Draamateaater on just läinud hooajal saa*
inld rahwateaatriks sõna paremas mõttes; ta
ei ole mänginud mitte ainult Tallinna publiku
mile. waid terwele Eestt rahwale ringrei
sil, iseäranis aga laulupeoaegsetel wavaõhw-'
etendustel, mis nii mõnelegi on saanud enne-' '
plemattlks elmnuseks.

Meie teaatripublikum peab eelolewal hoo
ajal teaatri elust weel rohkem osa wõtma, kui
kunagi enne nn aitab ta teaatrit, nii täi
dab kohuse iseenese waStu.

Draamateaatri waöaõhu-etend»seb.

> Weel kord olgu juhittid tähelepanu
mateaatri wabaõhu-etendüste peale, mis oma

odawaielt hindadelt kõigile kättesaadatvad (76—

25 m.)> Lcmpäewal tuleb ettekandele „Kunin
gas Sdipus". pühapäewal „Ohwer".- Algus k.
0 öhwl. Piletimüük teaatri kassas igapäew
k. 11—1 ja 6—B, etenduste päewadel kella 6
saadik ka laulupeo platsil.
Teaatribüroo.
OOOQOOQOOO

andumusega siin tegutsetakse on Määrt
et ivaadelda. Mis ei mõtle säärane hulk
kõik wälja ja millise milumuse on omanud
kõigis trikkides! Kus hulk kõige paksem
ja kisa kõige kriiskawam, seal on muidugi
poisid tegewuses. Ägedamad neist on needki
napid hilbud, mis kodust ümber wõetud,
maha Mõtnud wõi lõhki käristanud, nii et
pilt päris Wõltsirnaw loomutruu.. Kooli
õpetajad jätawad tvalwel olles hoolealuste
le pea Piiramatu teoMabaduse ja seda ta
tarwitatcikse. Püüdsin otsustada, milline
nummer poistel kõige tõmbawam on. ja
leidsin, et see on ..riida tegemine": kõige
Mintskernad HcidaMad alla ja nüüd teised
lmlgawiisi otsa; ikka kõrgemaks kaswab
tadahunnik, alumised röögüvad kui rattal, kuid
Nii on waesematelgi lastel MõimaluS mööda külgi roniivad uued kui sipelgad-üles
fuwel mõni nädal looduses wiibiba. Mil riida otsa: lõpuks walgub hunnik ometi
liite terwiSline tähtsus on sel asjaolul
laiali, ja see silmapilk on nähta Masti kõige
mõistab täiel määral ainult see, kes isik- kõdistawam, sest kisa on siis kõige pööra
Tikult tutwuneb praeguste alamkihi toibu sem.
ja korterioludega Berliinis... Aga selle
.Kui Taialt materjaali Toibub sarnase*
omapärase laagrielu psüholoogiline täht täiesti wabalt tegutsemas tuhandepealises
sus! Millised piiramatud wõimalused parwes hinge- ja kaswatusteabTastele, kir
on siin igal noorel iseloomul leiba oma janikkubeTe ja fujutaiuatefc kunswikkudele.
kalduwustele wastawat kaaslast, ajawiibet, Näod, kujud, salgab, seisakud. iseloomud
materjaali mängimiseks, lugemiseks, harju kõike terwe ilm- Terive üks inimpõlw oina
tusteks ! Hõlpsamalt sissesäetawab mängud teekonna algul.
ja spordiharjutused, nöörkiigeb (puubeokS
teö) ja lugemisringid organiseeritakse siin
Augusti algul 1923. a; J- W.
kooliõpetajate kaasabil jalapeal. Millise
kaleidoskoopilise mitmekesidusega, hooga ja

nutte kõik!). Linn korraldab sellel platsil
igal aastal lastele sumepuhkuse. Wäikese
tasu eest (tol ajal 10 tuh. m. nädalas) on
osawõtt kõigile koolilastele lubatud; suure
ma osa kuludest kannab linn. Toitude
ja söömi
seks barakid tarwilise riistade ja mööb
liga ; siinsamas ratastel ka hulk sõjamäe
mäljakööke. Sarnasele päratule hulgale
toidumoona ülesostmiseks, kohaletoirnetami
seks ja walmistamiseks kulub ära muidugi
tawaline trobikond tööjõude. Järjekorras
kordapidalva kooliõpetaja kohus on honnui
kul wastawa linnaosa waksalis oma kool
kokku koguda, kohale saata, siin päewa jook
sul ..karjataba" ja õhtul jälle koju toime
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Nr. 223.

Kaja
Siferiigist.

Läänemaalt.
Läänemaa Põllumajanduse
ja tööstuse näitus.
18. ja 19. augustil peeti Lihula ligidal
Penijõe mõisas üle-lääuemaalist põlluma
janduse ja tööstuse näitust.
Näituse awas 18. aug. kell 12*/. maa
konnatvaliisuse esimees A. Saar lühikese

auraha; J. Paisuots, Lihulast, rukkijahu
ja nisusõelnjahu eest 1-ne auhind wäike
hõbe auraha.
K. Timberg, Lihulast, lamba willa
tööstuse eest 1-ne auhind suur hõbe au
raha ; J. Paisuots,-Lihulast samuti lamba
willa tööstuse eest l-ne auhind suur hõ
be auraha; J. Paisuots, Lihulast, wärwi
mise, uhtumise kogu eest 1-ne auhind
juur hõbe auraha.

kõnega.

Nahlva tcrwishoib.
Wäljapanekuid oli esitatud wõrdlemisi
wähesel määral. Kõige rikkalikum oli nais
Tartust oli esinenud Eesti karskusliit
terahwa käsitöö osakond.
karskuse kirjanduse, diagrammide ja tabe
Esimesel päewal oli näitusel käijaid wä litega, mille eest annetati 1-ne auhind
he, mis seletataw kibeda töö ajaga. Järg- hõbe auraha.
Mlsel päewal, pühapäewal, oli näitusel
käijaid tuhande inimese ümber, lähemast
Kodune naisterahwa käfitöö.
ümbruskonnast.
1-sed auhinnad said: Schrööder, Mas
Kari.
sust, kuld auraha; Jgnatvwitsch, Warblast,
Friisi ja Angleri tõugu kariloomadega kiitusekiri ja 1500 mk.; Anna Limberg,
olid esinenud, peaasjalikult ümbruskonna Teenuselt, 1500 mk.; Paisuots, Lihulast
mõisate pidajad. Auhindu said: I.Pilar, suur hõbe auraha; Woldemar Reinwaldt,
Walgu mõisast, Friisi karja kogu eest 1-ne Tallinnast, suur hõbe auraha.
auhind kuld auraha ja 3000 mk.
2-se auhinna said: Fabricius, Lihulast'
2. Unger-Sternberg, Liiwi mõisast,
hõbe auraha; Marie Peerenski Mas
Friisi karja kogu eest 1-ne auhind dipl. sust wäike hõbeauraha; Kask, Penijõelt,
wäikese kuldaurahaga ja „Estoonia" poolt 1000 mk. ja kiitusekiri.
5.000 mk.; peale selle ühe pulli eest 1-ne
3-da auhinna said: Triinu Lemberg,
auhind ja 2000 mk.
Teenuselt, 500 mk.; Leena Tehwan, kii
3. Rosenthal, Sipa mõisast, Friisi karja tujekivi ja 200 mrk.; Olga Itta, 200 mrk.;
kogu eest 2-ne auhind hõbe auraha Ühen Woldemar Reinwald, 300 mk.
datud Läänemaa põllumeeste seltside poolt
ja 2.500 mk.
Põllutöömasinad ja -riistad.
4. Wigala mõis, 2-ne auhind ü. L.
Põllutöömasinaid ja põllutööriistu oli
p. seltside poolt ja 2000 mk. karja kogu eest.
5. S. Mathiesen, Wirtsu-Pollilt, 3-mas lvähe. Üks traktor „Jnternational",
auhind hõbe auraha ja 1500 mk. ühe Kloostri mõisast, üks ratastega kultiwaator,
paar wedruäket, üks tuulimasm, külwima
lehma eest.
6. Rosenthal, Orgita mõisast karja kogu siit ja üks hobusejõuline rehepeksumasin,
eest -3-mas auhind hõbe auraha ja 2000 sünnitasid põllutöömasinate ja -riistade osa
konna. Selles osakonnas auhinna mõist
marka.
Angleri tõugu loomadega olid esinenud mist ei toimetatud.
Traktor ..International" tegi pwowi
ja said auhindu:
1. Baümsteiger, Warbla mõisast, karja kündi.
Kummagi näituse päewa õhtul olid
kogu eest 2-ne auhind ja 2500 mk.
2. Aksel Fersen, Kloostri mõisast, karja pidud ettekannete ja muu lõbustustega,
kogu eest 1-ne auhind suur hõbe auraha kus nooremad inimesed wiibisid. Wanemad
inimesed selle wastu kuulasid näituse täien
ja 3000 mk.
3. Penijõe mõisa karja kogu, 2-ne au- duseks mitmete eriteadlaste kõnesid põllu
majanduse üle, sest samaks ajaks oli korral
ja 3000 mk.
. 4. G. Anniko, Lihulast, karja kogu eest datud põllumeeste päew. Näituse platsil
3-mas auhind, 1500 mk. ja kiituse kiri Eesti mängis puhkpillide orkester, mis Pärnust
kohale ilmunud.
Angleri kaswatuse seltsi poolt.
ühendust näitusekoha, Risti jaama,
5. Mathiesen, Karuselt, 3-mas auhind
Pärnu, Haapsalu ja muu kohtade wahel pi
kiitusekiri.
dasid automobiilid. Pn.
Eesti maatõugu kari puudus näitusel
täiesti.
Wiliandimaalt,
Hobused»
Auhindu said:
1. Põllutööministeeriumi täkk „Lari",
Kesa korduskünnid tegemata.
1-ne auhind, K. Neindorsi mära 3 a., 2-ne
Tänawune suwi on 'põllumehele arna
auhind, Saulepi wallast Adermanni hobu
muresid
sünnitanud.
sed 2-ne ja 3-mas auhind, Unger-Sternber
Wihmaste ilmade tõttu on wesi jõgedes
ai täkk, 1-ne auhind, A. Ferseni hobused
Kloostri mõisast 1-ne ja 2-ne auhind, Pär kõrgele üle kallaste tõusnud, mispärast ma
nust kindral Tõnissoni mära, 1-ne auhind, dalamatel maadel wõimata kesa korduskün
Lihulast G. Koppelmanni warfaga mära di praegu teha- Wäljad on paljudes koh
2-nc auhind, N. Pilari täkk, Walgu mõisast, tades haljendama löönud, mis oma halba
1-ne auhind, Lihulast G. Anniko warfaga mõju tulewa-aastase rukkisaagi peale awal
inära, 3-as auhind, W. Petzoldi mära, damata ei jäta1-ne auhind, Meltsast Põderi täkk, 2-ne au
Kõrgematel maadel on korduskünnid
hind, Penijõe mõisa wars, 2-ne auhind,
tehtiid. J-s.
Tambergile täku eest kirjandust ergutuseks,
Ilusad linawäljad.
Saan, Mässust, kirjandust ergutuseks,
Ikka aast-aastalt hakatakse jälle rohkem
Amskrugshof, mära eest 2-ne auhind.
linu külima. 'Sõja aastatel, kus tööjõudu
dest puudust tunti, küliti linu koguni wähe,
Wäike- ja sulgloomad.
pealegi
ei olnud hind ka rahuldaw.
Fabriciusele, Lihulast, esitatud kanade
Linad
on näha igalpool ilusad, osalt
eest 2-ne auhind suur hõbe auraha, Sal
õitsenud
ja õitsemas. J—s.
me Mathiesen'ile, Karuselt, lammaste eest
2-ne auhind ja 1000 mk.
Walaamaalt.
Karjasaadused.

Ühiselt kunstwäctist tellitud.
Salme Mathiescnile, Wirtsu-Pollilt,
tvõi eest 1-ne auhind suur hõbe auraha
Resw - Jlmjärwe põllumehed tellisid
ja 500 mk.
omale ühiselt kaks NXlgunit kunstwäetist.
Üks wagun supersosfaadiga jõudis hiljuti
Maaparandus ja wiljakaswatus.
kohale, kuna wagun thonmsjahuga alles
tulemata on. Ome.
Maaparanduse ja wäetise katsetega esi
nes A. Kutser, mille eest määrati 2-ne au
hind 5000 mk. Eesti tarwitajate kesk
Restu kontroll-ühisus^
ühisuse poolt. Maaparanduse töösid roh
on omale assistendi saanud. Ühisuses on
kem polnud esitatud.
Nukki, odra, kaera ja nisu kasiõatamises liikmeid üle paarikümne talu ja ust üles
sa maaharimises oli auhinna wääriliselt andmisi tuleb weel jmrre. Ome.
esinenud J. Treumann, Mässust, kellele
2-ne auhind suur hõbe auraha määrati.
Tartumaalt.
Tööstuse osakond»

Põllumajandusline näitus
O. ü. „Veritas", Tallinnast, likööride
Kodaweees.
fa napside kogu eest 1-ne auhind, dipl. suure
18.
ja
19.
aug. peeti Kodaweres Tar
hõbe auraha peale; K. Timberg, Lihulast,
tuniaal
Kodawere
põllumeeste seltsi korral
auruweskis töötatud kruupide, püiilijihu
dusel
põllumajandusliit
näitust. Näitust
'a tangude eest. 1-ne auhind - suur hõbe

wõib kaunis kordaläinuks pidada. Ilm oli
näituse päewadel haruldaselt ilus, mis roh
kestt rahwast näitusele meelitasNäitusel jagatt wälja: hobuste osakon
nas 4 teist ja 5 kolmandat auhinda ning
4.700 marka puhtas rahas; põllusaaduste
ja maaparanduse osakonnas 1 esimene, 1
teine ja 2 kolmandat auhinda ning 800 m.
rahas; karjasaaduste osakonnas 1 teine
ja 1 kolmas auhind; naisterahwaste käsi
töö jaoskonnas 1 esimene, 3 teist ja 4
kolmandat auhinda ning 2300 m- rahas;
meesterahwaste käsitöö osakonnas 3 eft«
mest, 4 teist ja 1 kolmas auhind ning 1400
m. raha; toiduainete osakonnas 1 esi
mene auhind; kariloomade osakond puudus
näituselt. « H.

Reedel, 24. aita- 1923»
Palamusele tshekiwiina müügikoha awa.
misekö

oli hiljuti wallanõukogule kellegi ettewõtja
poolt palwe sisse antud. Kuna aga nõuko
gu juba waremalt oli otsustanud Palamu
sele wimamüüki mitte lubada, siis lükatt ka
esitattld palwe tagasi. —t—
Palamuse koolimaja ümberehitamine
wõetakse tulennl aastal ette. Sellekohaste
plaanide ja eelanve kokkuseadmiseks on ju
ba 3-liikmeline komisjon walittrd, kellel on
õigus autud kuni 1 miljoni inarga suuru
ses eelanvet kokku seadida. —t—

Korstnate korrashoidmisest Elwa alewis.
Kuni käesolewa ajani puudusid Elwa
alewis korstnapühkimise määrused. Nüüd
on alewiwolikogu alewiwalitsusele kohuseks
Suwitajate lahkumine Elwast.
teinud järgmiseks t volikogu koosolekuks
Sügise lähenemisega on ka Elwast lah korstnapühkimise määrused wälja töötada.
kirnud suurem osa suwitajatest, missuguseid
H.
tänawu siin wäga wähe oli. Korralikku
suwitamist takistasid peaasjalikult wihma Wangide edasisaatmine Kuremaa wallas.
sed ja jahedad ilmad- Suwilatest jäid mõ
Kuremaa wallanõukogu otsustas hiljuti
ned päris wälja üürimata, sest alguses loo wangide korraliku edasisaatmise wastu tüse
dett head üürihinda saada, kuna pärast wallcttvalitsuse liikmete peale panna.
üürijaid ei ilmunud. Osa suwilatest luugi
—ttatakse juba talweks laudadega kinni.
Santide rohkus Otepää alewiS.
—g—
Kerjamine Otepää alewis on õige laial
Pangodi haridusselts saav Laguja magasi dase kuju omandanud. Nii wõib siin iga
aida tarwitamiseks.
patfv santa näha, kes pea
Pangodi haridusseltsi esimees esines wii le nii kauplustes kui ka erakorterites oma
kindla ringreisi teewad. —tmase Pangodi wallanõukogu ees palwega.
et Pangodi walla Laguja magasiait seltsile
Wõrumaatt.
tarwitada antaks, kas müügi-teel madala
hinna eest ehk koguni tasuta.
Tähendatud magasiait oli kellegile isiku
Koolitöö algus Wõrus.
le tarwitada antud, kes aga tarwitamiseke
Õppetöö keskkoolides ja kõigis linna alg
andmise tingimisi ei ole täitnud, mispärast koolides algab 27. aug., kuna uute õpilaste
ka nõukogu otsustas selle isiku käest ruumid üleskirjutamine, ivastmvõtmine ja järeleksa
ära wõtta ja Pangodi haridusseltsile tarwi mid juba 23. aug. algasid.
tada anda.
Keskkoole on olemas kolm nimelt koo
Aida müümise küsimus tuleb järgmisel liõpetajate seminaar ja poiss- ja tütarlaste
koosolekul otsustamisele.
reaal-gümnaasunnid, kuna algkoole neli on.
Kolm neist, kaks segakooli ja üks poeglaste
Härjanurme Ui alla magasinida müümise kü algkool, on linna poolt ülewalpeetawad ning
simus
neljas seminaari harjutuskool —on riigi
Poolt
ülewalpeetaw.
oli lviimasel wallanõukogu koosolekul aru
Koolisunduse alla käiwad kõik lapsed, kes
tusel, kirs kaks ettepanekut tehti: 1) kas müüa
magasiait Härjanurme piimaühismele ehk Peale 1. augusti 1908. a. kuni 1. augustini
1914. a. sündinud, kui nad 4-aastast algkooli
2) enampakkumise teel ükskõik kellele.
Et aga. mõlemad ettepanekud ühepalju lõpetanud ei ole.
hääli said, jäi küsimuse otsustamine see kord
Maakonnavalitsuse hoonete remonteerimine
lahtiseks. —t.—
Räpinas.
Abiandmisest Warnja põllumcestele.
Arwesse wõttes asjaolu, et Näprnas sum
Nagu hiljuti teatasime, on Warnja põl korteri-kriis walttseb, kuna maakonnawalttsu
lumehed käesolewal aastal majanduslikult sel seal on kaks maja, mis peale remonteeri
nii raskes seisukorras, et peaaegu wõimata rnist wõiks enesesse elanikke mahutada, otsus
on tulewal aastal majapidamist jatkata, km tas maakonnawalitsus neis majades remon
teerimist ette wõtta. Üldse tuli mõlematele
wäljaspoolt abi ei tule.
majadele uued katused panna, uued aknad,
Abiandmise alal kawatseb Tartu maa uksed ning trepid teha ja muid wähemaid
konnwvalitsus, kelle poole Warnja põllu parandusi ette wõtta.
meeste esitajad palwega pöörasid, lähemal
Asjaga on nüüd nii kaugele jõutud, et
ajal komisjoni kokku kutsuda, kuhu kuuluk 16. aug. käis sellekohane komisjon remont
sid esitajad maakonnavalitsusest, maksuinS töid wastu wõtmas. Kokkuwõttes on re
pektori juurest ja wallast ja kes koha peal monttööd kõik korralikult tehtud, mi et ko
iga üksiku põllupidaja kahju ära hindaks.
misjon otsustas Lorenz'i Poolt lepingu põh
jal tehtud tööd Wastu wõtta.
Endise Näpina haigeznaja remont, mis
ka korteri kohaselt ümberehitada tuli, läks
Elwa surnuaia koht kindlaks määratud.
Käesolewal kuul oli Elwa alewikogus 110.000 marka maksma, kuna teise kohali
surnuaia asukoha kindlaksmääramine käsil. ku jaoskonnaarsti elumaja remont 60.000
inarka maksma läks. Lepingus mitte ette
Kõige soodsamaks kohaks leiti raudtee äär nähtud tööde eest oli esitatud arwe 7.500
ne plats luwaaugu kohal olewat.
marga peale, kuna komisjon selle tähelepane
—t—
,nata jättis sellepärast, et lepingus oli ette
nähtud punkt, mille järele lisatööde tasu, mis
Linn ukaswatajateselts Otepääs asutatud» alla 5 prots. wälja teeb, arwesse ei wõeta.
Käesolewa kuu algul kutsutt Otepää lin
Uued hobuste postijaamad.
nukaswatajatesetts ellu, kes oma ülesandeks
seab igapidise sulgloomade edendamise ja
Maakonnanõukogu otsuse PõlM on luba»
kaasaaitamise munade wäljaweo alal. Sel tud hobuste Postijaama wõrgu kawa täien
puhul oleks soowitaw, et kohalikud põllu duseks wõtta postijaamade wõrku weel Ora
mehed ja perenaised halaks rohkem tähel lva ja Meeksi hobitste Postijaamad.
panu pöörama kanakaÄvatuse peale, mis
ennast mitmekordselt ära tasub. —t
Uued õlle müügikohas.
Maakonnanõukogu otsuse Põhjal on lu
Postikorraldus Kuremaa wallas.
ba antud Raagile Zooru ..Roosikul" õlle
Tartu maakonnawalitstlse _ ettepaneku! müügiks pudelite wiisi ja Onklile Saru
tuli Kuremaa wiimasel ivallanõukogu koos ..Alskal" õlleladu awamiseks.
Leska.
olekul küladesse postt laialikandnnse küsi
mus arutusele.
OOOOCOOOOO
Et aga iga äripäewa hommikul tuuakse
Kaarepera jaamast Post Palamuse postkon
torisse ja et kõik walla maapidajad tveawad Minge kõik tsirkusesse „Kontinentaal"
waatama
Piima Palamuse ühispiimatlitusele, mis
asub postkontori kõrwal, kust nad Posti kätte
saatvad, leidis lvallanõukogu, et posti laia
lika-ndmine külad7?se sugugi tarwilik ei ole,
sest et iihtegi erakirja ei tule
wat- —tr-

Needes. 34. aug. 1923.
Majanduslike elu.
Piixnu sadamafuu süwenda
mine ja puhastamine.
Praegu on mereasjanduse peawalitsuse
korraldusel käimas Pärnu sadamasnu pu
hastamise- ja süwendamisetööd- Nimelt ta
kistab seal liikumist üks Wene walitsusc
poolt sõja ajal sadamastmsse põhjalaswd
suurem purjelaew, mis nüüd miinidega
ära purustatakse ja nii teelt kõrwaldatakse.
Praegu ei saa ka Pärnu sadama sihttulesid
tuletornis wälja panna, sest et põhjalaswd
laew otse wletorni kohal, laewateel ees on.
Sadamasuu puhastamise töösid toime
tab üks tõstelaew üheZ tõstekraanaga. Tööd
lõpewad arwatawasti mõne nädala pärast,
enne sügiseste tormide algust.
Tulitiku maksu seadus
on „Riigi Teatajas" nr. 107 awaldatnd.
Nimetatud seadus Mõeti riigikogu Poolt
wastu 4. aug. s. a.
Aktsiisimaksu sisemaal walmistatud tule
tikkude pealt Mõetakse kogusummas 3,5 milj.
m. aastas, millise maksusumma tuletiku
wabrikandid oma wvhel ära jaotawad. Wolja
maalt sissetoodud tuletikkude eest mõetakse
aktsiisimaksu 20 Penni iga toosi pealt sisaldu
sega kuni 75 tikku ja 80 penni toosi pealt
sisaldusega 76—300 tikuni.
Eestis patenteeritud
leidused.
Nagu Miimasest ..Riigi Teatajast" näha,
on otsustatud patente anda muuseas järg
mistele leidustele:
Riigi põlemkiwi-tööstrrsele Tallinnas:
..Talitrvsmiis helepruuni wärwi walmista»
miseks põlemkimist", „talitusmiis Põlemkimi
tooreSõli ja tema destillaatide hapu reakt
siooni kaotamiseks ja õlide üheajaliseks pese
miseks hapu reaktsiooni kaotamise otstarbel",
„talitusrviis kunstkimide ja sideainete lval
mistamiseks põlelvkimi tuhast."
Ootawad Balti linade hinna
.. langemist.
u-isi- liri liuawabrikud loodamad. nagu
Inglise lehtedes teatatakse, et Balti ja We
ne linad odawamaks lähemad km nad prae
gu on.
Piirituse salawedu Soome.
Nagu nüüd kindlaks tehtud, on aasta
jooksul üle Helsingi Soome salakaubana
piiritust sisseweetud kokku 48 milj. Soome
marga eest. Kogu Soome ranna kaudu
sisseweetud salawiin aasta jooksul teeb wäl
ja 64 milj. Smk.
Saksamaa maianduslisest
elust.
Perenaise kurfisedel oli 17. aug.
Leipzigis, sealse ajakirjanduse teatel järg
mine:
Nael Mõid 1.500.000 marka.
Nael rasiw* . 750.000 „
Üks muna 46.000 „
Nael loomaliha 800.000 „
Nael sealiha 1.200.000 „
Nael maksamorsti 1.400.000 „
Nael märsk. kartulid 30.000 „
Üks tsitron 20.000 „
Turuhindade järele maksis nael Shoti
heeringaid 300.000 marka, lillekapsa pea
100—120 tuhat, sibulad 50.000 m. nael.
Sõit tänawa raudteel maksis 160.000.
Wagun-ib olid tühjad. Mõnedes on sõitjad,
sest on mimesi, kellel mana tariifi järele pi
letid Mõetud.
Need hinnad ei ole ainult sakslastele kal
lid, tvaid ka mäljamaalastele. Näit. ei saa
nnd ühe dollari eest selle päema ametlise
kursi järgi kahte naela mõid ega sealiha,
kuna Eestis üle nelja naela Mõid MSib saa
da.

Kuidas niisugune olukord elamiseks mõ
jrrb, näitab wäljawõte ühest erakirjast:
Elatakse siin arwamata kitsalt. Kõik
ön peensusteni kokkuhoidlikud, eriti söömi
ses. Paksusid inimesi näed havma. Imme
sed on kollased alatoitlusest, poolmmased
näljast, kurwad. Ollakse kadedad, ahned
jne., kui selleks ivähegi Põhjust. Armaa
daw. . .
KaubMduSüst tegevust sisemaal ei ole
enam suurt midagi. Sisemaal ei ole enam
turgu. Wälistunrl muidugi wõib siinne
tööstus Mõistelda, sest tööjõud on odatv.
Kannatab seisukorra all fDicic raskemi
ni keskseisuse kelle sissetulekud ühes elukal
lidujega ei ole tõusnud.

Nr. 323.
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Nõutakse nüüd ägedalt riigipanga direk
tori lahkumist. Riigipank undandas hilju
ti. et tema ei jõua niipalju raha trükkida
kui tarwis. Teised ütlewad, et niiwguse
seletusega ei maksa ivälja tulla, sest Saksa
maal o-n kurpressa küllalt ja riigipangal ei
ole muud teha kui paar ametnikku iga trü
kimasina juure seadida. Iga liunamalitsus
ja eraettewõte annab nüüd oina raha wäl
ja. Pangad panemad tshekid raha asemel
käima. See ajab seisukorra seda pahemaks,
sest et aseraha üldist rahahulka suuredab ja
raha odaivmnaks teeb.
Lati-Jnglise kaubandus.
Nagu Läti kindralkonsul Londonis tea
tab, on Inglise walitsus lubanud 60.000
Inglise naela (umbes 12 milj. latti) karr
bakrediiti kaubanduse edendamiseks Lätiga.
Laen on määratud peaasjalikult tööstuse
ja põllumajandusmasinate tarwis ja jaota
takse wälja üheks aastaks, wõib aga iga
kordse walitstrse loaga pikendatud saada.
Laen antakse Inglise äridele, kes siis omalt
poolt kauba Läti äridele laenuks annab.
Lubatud summast on juba 26.000 naela
ära tarwitatud.
Läti wnljaivedu Inglismaale on kas
wamas, nagu „Br. S." teatab. Iseäranis
käib see Mõi ja munade mäljaweo kohta.
Wiimase 2 nädala jooksul on Lätist wälja
weetud Londoni 2819 kasti mune. Wõi
hinnad Inglismaal näiwad jälle püsima
maks muutuwat ja eriti Läti mõi kohta
maksetawat juba 6 shillingit tsentnerilt roh
kenr, kui kõige parema Prantsuse kauba eest,
kuna läinud aastal wõrreldes sellega 24
shillingit wähem makseti. Läti leht awal
dabsarMctmist, et aja jooksul Läti mõi Daa
ni wõiga wõib tõusta ühewäärtusliseksKa Siberi Mõi olewat jälle Inglise tu
ruie ilmunud, selle eest maksetakse aga ai
nult 150 sh. tsentnerilt. Senini on sisse
weetud umbes 300 kasti sarnast Mõid.

Parem lugu pole ka põlluwiljadega.
Rukis, uus kewadel kõigist põllnwiljadest
kõige lopsakam ja tugewam nais ja mille
õitsemise aeg haruldaselt ilus oli, on nüüd
tormist ja wihmast malm löödud ja segamini
paisatud. Et pead paiguti tvastu maad
peksetud, siis on karta tera idanema mine
mist. Rukkilõikusega tehti algust mõnelpool
l7. aug., kuid üldiselt on rukis unel
roheline ning nõuab nnlmrmiseks meel mitu
päewa aega. Et rukis segamini ja risus, siis
ei saa teda muul lüüsil koristada, kui sir
pidega. Sirpidega lõikamine on siin Ma
naks moodiks jäänud ja isegi sirbid nurka
misatud, sellepärast on tänawu, kus jällegi
esiisade põllutööriistad tarmiwsele peab
mõtma, sirpidest suur puudus. Et sirpe
nõudjate armuga wõrreldes kewadel hoopis
mähem telliti, siis on kauplustes kõik sirpi
de tagaudarad läbi müüdud. Paljud on
sunnitud sirpe teiste käest laenama. Seni
koristati rukis kas wrkatrtega ehk lõikuse
masinatega.

Et rukki külwiks mana seeme suuremal
osal talupidajatel puudub, siis peab seemen
damine kuni uue seemne saamiseni wiibima.
Ainult need, kellel seemet tagawaraks oli,
alustasid seemendamist 20. augustil.
Oder tõotab anda mitterahnldalvat jaa
ki, sest odra uss, kes ümbruses oma ennenä
gemata häwitnstööd teeb, on hea lõikuse loo
tusest kriipsu läbi tõmmand. Lõikus tõotab
saada nii kõrrelt kui ka tera poolest täiesti
wilets. Kaer on hea aasta kaerakaswuga
wõrreldes ka halmem, mis kemadistest kiil
madeft ja kelvadisele' wihmale järgnemast
põuast tingitud.
Kõige paremini on kaswanud hernes ja
segahein, mis paiguti maha heitnud. Kar
tulid on miimaste niiskete ilmade tõttu sir
grmud, ning neist mõiks sügiseks ivast ra
hnloldamat saaki loota, kui öö-külmad enne
aegu nende kaswir seisma ei pane. Et öö
külmad täuaMu õige Marakult näiwad kätte
tuleivat, seda tõendaivad esimesed jahedad
ööd mastu 18. ja 19. aug., mis mitmel pool
maa õige malgeks tegid. Kui külmad Mara
hakkawad käima, kus tööd kõik hilise sügise
peale kokku kuhjuwad, siis on kindel, et põl
lumehe wiljasalmed jällegi tühjaks jääruad,
ning põlliiprees.Wh, nagu mpödaläinud
Majanduslikud teated
aastalgi raha puirduses kiratsema. Paljud
on snba nüüd, kus heinasaak äpardanud,
tthisriikidest.
aegsaAi loomi müüma hakanud, et neist wä
(Eesti konsulaadilt New-Borgis.)
hegi hinda saada.
Teadete Põhjal, mis Kogutud Ühisriikide
Järwala
maranimse hindamise Komitee poolt, on
Ühisriikides iga elaniku kohta maran dust
Toetussummad Tartu näitu
3,600 doll. wäärtuses ja riigi sisemist wõlga
se auhindadeks.
112 Voll., iga elaniku kohta jättes 3,488
Näituste auhindadeks on järgmiste asu
doll. wäärtuses Marandust iga elaniku koh
ta. Seda miimast summat ei saa pidada tuste poolt toetussummasid määratud.
Tartu maako n n awalitsu s —lõpulikuks, sest et praegu teada ei ole, kui
palju Ühisriikide kapitaali on wäljamaa 50.000 mrk. Tartumaa pank —lO
ettewõtetes, km suur on Ühisriikide eks
tuhat marksa; Eesti kindlustuse
portööride wõlasumma wäljamaale ja peale selts määrab tuletõrje abinõude, tule
selle meel maksud, mis lähemad seltskond kindlate ehituste ja materjaalidele 25.000
mk. Tartumaaa kinnituse selts
liste osutuste ülewalpidamiseks nagu koo
eeskujulikkude tulekaitse abinõude ja tu
lid jne. Ühisriikide elanikkude aastane sis
setulek on 70.000.000.000 doll. ehk 630 doll. leõnnetuse suhtes Mähem kardetumate hoo
iga elaniku kohta. Sisemine laen ulatab nete plaanide eest 25.000 mrk., kui sar
22.349,707.365 doll. Kui sellest maha ar naseid mäljapanekuid ei ole, siis wõib ni
wata 10 biljoni dollarit laenu wälisriiki metatnd summa näituse juhatuse äranäge
dele, jääb iga Ühisriigi elaniku kohta 112 ntife järele ärakasutatud saada; Tartu
doll. Aruande aasta jooksul, mis lõppes linnawalitsus wabastob põllumajan
30. juuniga s. a., wähenes Ühisriikide sise duse ja tööstuse näituse lõbus tusmiaksnst
mine wõlg 6,50 doll. Mõrra elaniku pealt. tingimisega, et pool sellest maksust määra
takse auhindadeks Tartu linnas astuvate
tööstuse ettewõtete saadustele, mis nimeta
tud näitusel wälja pannakse; Põhja
Võllvmajmdus.
Pank 15.000 mrk., mida hobuste ja
loomadele mäljaauda palub.
Tartu Eesti Majanduse Ühi
Põllumajandusline iile
sus 1 Ventzky Corect ader N. N. C. 3,
waade Jcirwamaalt.
hind Mrk. 7.W0. 1 Arvika ader nr. 3.
Tänawnne aasta, mis alguses dõllu lund Mrk. 7.000 1 separaator ..Westfalia"
mehele õige lootusrikas näis olewat ja S. 175, hind Mrk. 6.000. 1 Teguri ader
wiljasalmed täita tõotas, teeb nüüd põllu 2 hob., hind Mrk. 2.300. 1 piimaweo kann
30 liitr., hind Mrk. 1.700. Wõru Põl
mehele palju muret.
Kemadme külm ühes kanakestmate wih -lume e s t e selts 2 suurt hõbe- ja
masadudega Pani wesistel ja madalatel 2 snuvt pronksanraha. Eesti tarwi
metsaheinanmadel hevnakasmu täiesti seis taj atiö üh is u ste kes kii hiljus
ma, nii et madalatel luha heinamaadel hei eeskujuliku mvjapi.danii süksus e eest
nasaak kaugelt alla rahulal daina on. Se 10.000 marka ja kimstwäetuskatfete eest
dagi natukest, mis elanikud suure maeniaga 5.000 im; fui niisuguseid Mäljapanekuid
soomätastelt kärpida said, äAvardab suur ei ole, siis seemarekaSwatainise ja sordipa
mesi käest ära mõtte. Ainult Ergematel randumise eest 7.500 mrk. ja knnstlväe
orumaadel ja ristikheina põldudel on hei tüse katsete eest 7.500 mrk.
.Ka nban d u s - tööstus m i n r s nakasw rähnloldaw ja isegi hea. Kuid ül
diselt on Järmamaal, kus rohkesti järwesid teer i u rn 25.000 mrk. Eesti tööstuse
ja rabasid, heinamaad ja karjamaad w-ilet paremate mäljapanekute eest', Wil ja nd i
Eesti põllumeeste selts 2
sad sooribad, milledest palju tulu ei ole.
Heinategu on paljudel alaliste ivihma hõbeanraha, 3 pronksauraha ja 5 kithtso
kirsa; Põllu ma jandu siine kesk
sadude tõttu meel pooleli: heinahunnikud
ühisus „Esto o n i a " piimaasjan
ja loog uju-mad kesk lvett. Paljudel jõe
äärsetel heinamaadel on kogu maha niidetud duse wäljapaneknte eest 5.000 marka;
põllu 4 ööministeeriumi p õ I loog allawett läinud. Madalatel heina
lunt aj a ndu se peaMali t j u f e
maadel njuivad isegi heinakuhjad ja kiiüind
pooli 10.000 marka. a
mee soes, nii et heinade rikkiminek mööda
pääsemata on.
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Turu lealed.
Nakwere turg 22 augustil.
Maarahwast turul mähe, mis sellest ole
neb, et igalpool kibe rukkilõikus täies hoos
on. Teratvilsa müügil ivähe, hinnad endi
sed, ainult lilm juures on hinna-tõusu mär
gata.

Wilj a turul: rukkid 250—260
mrk., odrad 180—200 mrk., kaerad
200—220 mrk.. rukkijahu 260—280 mrk.,
nisupüül 400—425 mrk., sepikujahu —350—380 marka puud. Odratangud
20—25 mrk., kruubid 25 mrk., ülesõela
odrajahu 18—20 mrk., herned 20 mrk..
läätsed 25 mrk. toop.
Rukkileib 6—6.5 mrk., peenleib
13—14 mrk., sepik 12 mrk.. sai 15
—l7 mrk. nael. Prantssaia nael 25 marka.
Wäiksed saiad 5 mrk. tükk.
Li ha turul: Terive sea Miisi 36
40 marka nael; müügilaudade! sealiha 40—60 mrk.. loomaliha 21—28 mrk., lamba
liha 26—28 mrk. nael. Ploomirasm —60—65 mrk. nael, teeworst 30—40 mrk.,
snitsnworst 40—55 mrk. nael.
Kalatii r u I: Wärskcid räimi Mähe,
sajast nõuti 45—50 mrk., soolasilgud -- *-=10 mrk., kilud 12 mrk., heeringad 15—
17 mrk. nael. Snitstrräime kümme 8—
10 mrk.
Karja saadused: Soe-piim li
—l2 mrk., hapn-piim 5—6 mrk. toop,
pütimõi 65—70 mrk., meiereimõi, pabe
risse pakitud 75—80 mrk. nael.
nael 40—70 marka.
Kanamuna kü me 60—65 mar»
AiaM i l j a turul: Kartuli tsetwerik
180—200 rn., toop B—lo8—10 marka: porgandi

kimp 5 m., sibula kimp 5 m., Peedi tükk
2—3 rn., kaalid 3—lo m. kurgid 10—20 rn.,
kapsapea 15—20 m>, herne toop 15 marka.

Marjat n r n. I: Metsamaasikaid Ma
he, toop 30 m., aiamaasikad 40—45 rn., Maa
rikad 40—50 nr., karnmarjad 30—40 m.,
nrustad sõstrad 40—15 m. toop. Punaseid
sõstraid rohkesti, toop 15 marka, mustika
toop 25—30 m.
Heinaturul: Metsaheina rohkesti'
müügil, puudast küsitakse 40—50 marka,
ostjaid Mähe. Põlluheina pimdast makseti
60—70 marka, headust ja kuiwust arwesse
mõttes.

Mil u d segakaubad: Mee nael 70
—75 mk., tapetud kanad 100—120 m., elu
sad noored kuke pojad 25—40 marka. SeaPõrsad 800—1500 marka suuruse järele.
Koduse seebi nael 35—40 marka.
OOOOCOOOOC
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kursid.
Tallinna börse kurfisedet.
21. augustil, 1928. a.

Tehtud. Ostjad. Mlllljad
1 Dollar . . 347,30 348 347,80
1 Naelsterling . 1584 1873 1535
1000000 Saksa m. 60 30
100 Soome „ 952 962
100 Rootsi krooni. - 9250 9255
100 Daani „ . 6410 6510
100 Prantsuse fr.. 193=» 1965
100 Hollandi guld. 13625 13725
100 Läti rubla . 133,60 137
100 Tsheho-SI. tr. 1010 1040
1 kuldrubla. . 170
100 Itaalia liiri . 1495 1525
a 3 ja

Wäärt. 2| §| « |
|1 II I i
Obligatsionid

z;. W. Wõidu
laen 100 97 110
Riia, 33. aug.
1 Inglise nael 23.45
1 dollar 3.15
100 Eesti marka 1.53
100 Poola marka 0.0035
0000000000

Kirjawastmed.
G. L. Tallinnas. Teie. kirsirtus sisaldab
tõendusi, mis näitab, et Teie tuttaw ei ole
Korraldustega, mis meie sellskondliste orga
nisatsioonide noolt masina tanvitamise hõl
bustamiseks ja edendamiseks põllutöös teh
tud ja tehtakse. Kirjutus
jääb amaldamata.
0000300000
Wöljaandja Kirjastuse Osaühisus ..Kaja".
Wastutaw toimetaja A. T u p i t s.

W <», '
f£
E UJärsKet kõrgeroäärtuslis? #

CMI ttOlltt
Reedel, 24. augusti! j. a.

E. T. K.
Keemiakauba - osakond ostab suuremal arwul

kell pool 3 õhtul

Alandatud hindadega. '

terweid tammepuust

i Rootsi SMperooswantl \

„Aida"
G. Verdi ooper 7 pildis.

lB—2o protsendilist, Kure märgiga 6-puudal. kottides
%§

Laupäöwal, 25. augustil s. a.
kell pool 3 õhtul.

J soowitab ladust suuremal ja wahemal arwul J

JMI till"

Pakkumised saata Gstoonia puiestee 15,
E. T. K. Keemiakauba-osakond.

! C. n. lüirkhcuts, I

A. Kitzbergl 4. roaat. komöödia

VTTTTTGTTS

A Tartus, Peterburi uul. 42. Telefon 195. M
II

AIMIItM

S MBOk köisi! linnades Eestis ia tähtsamates Mee jaamades. %

WabaShu-etendused
laulupeo platsil

reatun Ktrfisi la Railiste aere
aestele et etei SafcmeU

5I

Laupäewal, 25. aug. s. a.

.Kuningas Sillpns'
Algus lell v õhtul.
Pühapaewal, 26. aug. s. a. j

ja maksab künni edaspidiseni:
kraasimine 20 marka wiiia naela pealt
ja ketrus 10 „ „ „ „
Saksaweski tao headus on Teil juba palju aas*
taid tuntud ja pannakse selle peale ka edaspidi ise
äranis rõhku.
Aupaklikult K, RUBEL, Saksaweskil.

Algus kell 9 õhtul.
Piletite hinnad 25—75 mt i

eelmüligil Draamateaatri kosjas

21. skp. alates kella 11—l e. l.

ja s—B õhtul.. Etenduste päe
wil kella 6-st peate lõunat
laulupeo platsil.

Lauljaid,
kes „Ohwri" wabaõhu-etendusel

laulupeo ajal kaasa laulsid, pa
lutalse lahkesti reedel 24. skp.

8 Niiitl toil wabin

kell pool 6 p. I. lauiuplatsi le
„Oljtöri" peaprooroile ilmuda.,
Silmaarst

viljiüksiiariitiirii

Dr. H. Qenss

hobustega weetawad ja isesõitjad
5 Rootsi originaal THERMAENIUS'e peksu
-5 masinad uhes MATHILDEDAHL'i loko
mobiilidega
Isesõitja kummishlauhid, weeklaasid, mano
-9 meetrid
9 Peksumasinate teras trumliliistud
9 Torude waltsid, asbestpapp nöör, klingerid
Peksumasinate- ja kuiwatussõelad
H Rootsi „Herkules* niidumasinad ja rehad
Kõiksuguste niidumasinate lisajaod

Tallinnas, Pakk uul. nr. 28.

taõtab mõstu f. B—ll ja 3—f/26

Harju uul. nr. 45, krt. 7.
Kõnetraadid: 6—24, 17—03.
Ailtmobilistid
Sutekimiitiised

Annan tunde automobiili

tundmaõppimiseks teoreetiliselt
kui ka praktiliselt ja «valmistan
linnawalitsuse eksamite wastu

Slukinnifused

Põhjalikult töötan läbi auto
mobiilide peat tarwitatawad
eleklrioparaadid, nagu: dllna
mo, magneeto, starter, alkumu

laator, automantiliscd woolu

nende lisajaod
I® Rootsi koorelahutajad
»Alfa" ja9«Globe* ja 9
Rootsi piimakannud, kurnad „Ulaxw 9
Wõimasinad ja -pressid, piima- ja koorejahu- 9
tajad ,Astr&"
Gerberi aparaadid, pipetid, korgid jne. 9
Täielikud meierei-sisseseaded 9
Riia Rasewsky adrad ja nende tiiwad, terad 9
Tuulamismasinad ja nende sõelad 9
Wankripussid ja -teljed, loomaketid 9
Laua- ja detsimaalkaalud, wihid 9
Masinarihmad ja rihmakruwid 9
9 Masina-, tsilindri-, koorelahutaja-, auto- ja 9

Onnetuejuhuste kinnitused.

katkestajad jne., millels õpilasi
tutwustan selleks taastama elelt

. tõeokiiuiitused

riteooriaga. Eriliselt tähelpanu

juhin uuemate luksusautomo

biilide elektrisisseseadete peale.

Soowijaid roarustan eestikeel

sete opeabinõudega. Mainime
tatud aparaatide joonistustega

kinaiitage oma warandust ja

ja elektrisisseseadete skeemidega.

elu künni weeß aega.

Girgensoni uul. nr. 13, krt. 17.

Kõnetunnid,ll. 9—ll homm.,
ja 4—7 õhtul.
Zseseisetv bilans»

Oma tööstuse:
ffiiiM suuta
Lripäewadel kella 9—12 ja
kella 4—6.

FbohJß^'

Köied,

Narwi», soonte- ja
sisemised-haigused

mitmekülgse praltika ja koge
mnstega kontori töödes otsib
wastawat teenistust.

Nöörid, ,

B Tartus, Peterburi uul. 42. Tel. 195. B

Ohjad

Röngeui kabinei

ja masinarihmad

Nõus wäljaspoole Tallinnat ehk

maale. Pakk. s. I. t. ~Ab. 85".

Wankrimaöret,

arsvvali liited
i

Müüa ~
75 puuda hästi idankwat, ja»

reiproowitud roona

Zl. z. Kill
Tartos,
Külltn uul. nr. L-b.

l
Tallinn, Pirita tee 3, M-:nd.
Ohwitser - invaliid
30 a. wana 120.000-margalise

W« vallas
wõtab ja

tellimisi wvstu peremees herra

A. Laos.

Pakkumised elnlcolir.elduse- ja

päöwapildign saata Enurc-laa

ni, A. Mutti raamatulsuplusesse
nr. 34,

Kaubamaja

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

määm

aastapensiooniga

joowiH liii mii.

Ladus petrooleum ja mafiuaõli.

ftWN niis

Pärsti masinatarwitajate ühisus müüb täiesti uue

wõtab „Kaja" ja
tellimisi mastu herra J. Wald

meski =; wiljapekiiasii

iMMLkMKMW

(Marshall) ära. Saeweslit wõib näha ja teateid saada Uno
Pohrti wabrilus Wiljandis, eht ühisuselt Pärsti mõisas.

son. Laane talus.

SM. ..Ühiselu". Tallwnas, Vikk uul. 42.

30. augustil kell 10 hommikul müüakse aroalikul

likwideeritud Rakke turbatööstuses (Rakkes) mitmesugune
turbatööstuse warandus sa sisseseaded, nagu tööliste
barakk, raudtee roopad, roagonetid, turbapressid, taga
wara osad, tööriistad jne.
Pakkujatel tuleb 10 prots. kautsjoni enne pakku
mist sisse maksta. Pakkumise alghindu ja üksikasjalise,
maid teateid saab Riigi Turbatööstuse juhatusest. Tal.
linn, Kohtu uul. nr. 8, igapäew 11—12 ja pakkumise
päewal Rakkes enne pakkumist.
Riigi Turbatööstuse juhatus.

