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Rahtvasteliidu konwerentS.
Eesti delegatsioon sõidab homme Genfi.
Rahvasteliidu täiskogu koosolekutele
nimetatud Eesti esitajad kindral J. Lai
doner, sõjaminister A. Anderkopp ja wä
lisministeeriumi sekretäar Kask sõidavad
homme Tallinnast välja Genfi.
Meie lehe peatoimetaja A. Tupits
sõitis eila Schweitsi, kus rahvasteliidu
täiskogu 3. septembril Genfi linnas kokku
astub.
Sellega avaneb meil võimalus tänavu
lugejatele rahvasteliidu konverentsi tööde
üle otsekohestest allikatest teateid tuua.
Inglise Parlamendiliigete
wastuwõtmine Tallinnas.
Nii kui kuulda, korraldatakse Inglise
parlamendiliigete kullotuleku puhul riigi
kogu poolt arvatavasti 30. aug. õhtul kü
lalistele riigikogu einelaua ruumides eine,
ning järgmisel päeval kavatsetakse sõita
Narlva ja Kohtla, millest ka riigikogu liik
rned osa võtaks. Selleks puhuks sõitvat
paljud puhkusel viibivaid riigikogu liikmed
Tallinna.
Muidugi korraldatakse ka valitsuse poolt
külalistele vastvõtmine.
Eesti osawõtmine rahwus
waheliseft administeatiiw
teaduste kongressist Brüs
selis.
Deme rahvusvaheline admttttstvatiiw
teaduste kongress peetakse ära käesvseva
aasta septembrikuul Brüsselis. Kongressist
võivad osa võtta kõigi rahvasteliitu kuu
luvate riikide esitajad. Eesti poolt sõidab
kongressile käesoleva nädala lõpul sisemi
nisteeriumi administratttwasjabe psavaltt
suse juhat. hra Maddisson, kes ühtlasi
ka kongressi korraldava komitee liige on.
Kongress algab 11. septembril ning seal
tulevad arutusele mttme-sugused administraLiivteadustesse, nagu omavalitsusse jne.
puutuvad küsimused.
Peale kongressi lõppu peatab hm Mad
disson Saksamaal, kus tal mitmesugused
ministeeriumi poolt tehtud ülesanded
täita on.
Politsei peawalitsuse ülema
seletus
tema kohta avaldatud etteheidete kohta.
Eila ilmus ühes kohalikus päewalehes
teade, et politsei peawalitsuse ülem hra
Ku u b e n i wastu on riigikontrolli algatu
sel süüdistus tõstetud, et ta oma wõimu
piiridest üleasiudes, politsei raisareserwi
hobust oma sõitudeks tarwitanud onAsja selgitamiseks palus hra Kuuben
eila peale lõunat ajakirjanduse esitajad oma
juure, kus ta neile awaldatud etteheite
kohta seletas, et siin tema wastu mingisu
guse süüdistusega ametivõimu piiridest üle
astumises esineda ei saa, sest et ei ole ühte
gi määrust ega muud seadusnõuet, mis
politsei peawalitsuse ülemale politsei reserwi
hobuse tarvitamist keelaks, pealegi, kuna
ka ministeeriumi juhatajate poolt hobuse
tarvitamiseks takistusi ei ole tehtud ja re
servis seisvaid hobuseid tarvitades, Peawa
litsuse ülem riigile mingisugust kahju ei
ole sünnitanud.
Teise etteheite kohta, mis samas artiklis
sisaldub, nimelt et hra A. Kuubeni korral
dusel politsei reserwi hobuste toitmise alal
iseäraline korraldus maksma olla pandud,
mis suure väärnähtusena esineb, seletas
hra Kuuben järgmist: mitte tema, A- Kuu
beni, vaid endise Politsei peawalitsuse üle
ma Palitseri poolt on korraldus maksma
pandud, millega politsei reserwi hobuste
toitmiseks määratud 12 naela asemel 8
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naela wäljaandma hakati. Sarnase tegu vonelaadiliste linnaosade asemele. Wene
viisiga hobuste toidu pealt kokkuhoitud provintsilinnast peab Tallinn Eesti Pea
summad läksid politsei reservi ühiselumaja linnaks saama. Ligemal on teine suur pro
sisseseadmiseks.
jekt, mis juba välja töötatud ja milleks
Etteheidete kohta, nagu püüaks hra A. 160 miljoni Eesti marka krediiti lubatud.
Kuuben Wene soost kodanikkude wastu eri Selle kava järele tahetakse vana Daani
list heatahtlikkust ja vastutulelikkust üles lossi restaureerida, mis 1229.a. ehitati, ning
näidata, tähendas hra Kuuben, et tema la selle ümber ehitada moodsa Eesti riigielu
bikäimises rahvaga on püüdnud iga koda tsentrumi. Arhitekt Burmani arvates jõu
nikule ühesugusel määral võimaluse järele takse selle projekti teostamisega 1928. a. lõ
pule, millal uut laulupidu pühitsetakse.
vastu tulla.
ETA.
Põllutöökoolide Spekalvade
Belgia wastus Londonis.
kokkuseadmine käsil.
London, 27. aug. (ETA).
Praegu on põllutöö ministeeriumis põllu
Belgia vastus Briti märgukirja peale
töökoolide seniste õpekavade revideerimine jõudis täna õhtul Londonisse. Homme
ja uute kokkuseadmine käsil. Selleks Peetak asutakse tema läbivaatamisele.
se juba möödaläinud reedest alates minis
teeriumis põllutöökoolide juhatajate ja õpe
Kommunistide üleskutse
tajate koosolekuid. Õpetavad seatakse kokku
Saksa sündmuste Puhul.
põllutöö kesk- ja almnko-olide ning igasugu
põllumojandusliste eriõpeasutuste jaoks.
„P. Prawda" 25. aug. kirjutab: Kom
Õpekavade kokkuseadmisega jõutakse arvata munistlise internatsionaali täitev komitee
wasti täna lõpule.
on otsustanud pöörata kõigi maade töölis
organisatsioonide, II internatsionaali ja
Uus otsekohene laewasõidu
Amsterdami ametiühisuste internatsionaa
li poole üleskutsega ühise väerinna loomi
ühendus
seks Saksamaa sündmuste puhul. ETA.
Prantsusmaa ja Eesti wahel.
Prantslastel on suur tung ja huvi
Uus Inglise warakantsler.
kaubanduslisi suhteid Balti riikidega ja We
London, 27. aug. (ETA).
nemaal laiendada. Selleks on nende kau
Ametlikult teatatakse: Neville Cham
bandus- ja tööstusesitajad kohal. Seni
puudub korraline laewaühendus meie maa berlain nimetati waraameti kantsleriks ja
de vahel, kuid sellest saame peagi üle, sest Joynson-Hicks tervishoiu ministriks.
suuremad ja jõukamad Prantsuse laeva
ja kaubandusseltsid: Messageries Marti
Bulgaaria saadik Praagas
mes ja Odon de Lubersac panevad ühiselt
tapetud.
liinilaevad käima Roueni, Antwerpeni ja
Nagu Praagast teatatakse, on seal 27.
Tallinna, tarbekorral Helsingi ja Riia va
aug.
hommikul endise Stambulijski walit
hel, edaspidi Petrogradini. Et Rouen Pa
riisi kaubasadam on (Nouenist Pariisi kes suse esitaja Daskalow uulitsal surmavalt
tab sõit kiirrongiga tundi), siis oleks haavatud kellegi 21-aastase nooremehe
selle liiniga Baltimaade ja Prantsuse kau Nikolowi poolt Sosiast. Noormees laskis
bandustsentrum Pariisiga ühendus loodud seljatagant Daskalowi peale kaks pauku,
ja meie kaubad võivad järjekindlalt üm mis teda nii raskelt tabasid, et ta haigema
berlaadimata Prantsuse peaturule Pääseda jas lõikusel hinge heitis. Laskja ise on
otse tarvitajale kätesse ja seal paremat vangistatud ja asja uuritakse.
Daskalow oli üks ägedamatest ja täht
hinda saada, pealegi ei olene meie kauban
samatest
hiljuti kukutatud ja tapetud Stam
dus siis enam mitte üksi Londoni turust
bulijski poolehoidjatest. Wiimase poolt
ära.
Turgu oleks seal meie võile, singile, määratigi teda saadikuks Praagasse, väi
kiludele, siis paberile, tsemendile, metsa keliidu keskpunkti, mis ka Bulgaaria polii
materjaalidele jne. Meie kaupmehed ja tika suhtes suurt osa on etendanud. Kui
ühisused peaksid seda ära kasutama ja kau Stambulijski järele Bulgaarias Zankow
bandussidemed prantslastega looma. Ka peaministriks pääsis, kutsus wiimane ta kui
on transponeerimise võimalused olemas. uue valitsuse hädaohtlikuma vaenlase
Niisama on ka reisijatega, kes Belgia ja Praaga saadiku kohalt ära. Daskalow ei
Prantsusmaale sõidavad, juhus meriteed täitnud seda käsku. Selleks oli temal ka
teatud õigus, sest Tsheho-Slowakkia poolt
tarvitada.
Nii kui kuuleme, on 1. kl. sõidutaks ei ole veel uut Zankowi valitsust tunnis
Fr. 600. ühes söögiga ja deki reisijatel tatud. Nii jäigi Daskalow Praagasse.
Fr. 300. ilma söögita, mis on mõõdu Wiimasel ajal teati kõnelda, et ta kavatseb
Wiini sõita, et seal Bulgaaria põllumeeste
kas.
Esimene 1. kl. kauba- ja reisijatelaew erakonda uuesti korraldada uuele valitsu
„Teneriffa" sõidab Nouenist välja 1. sept. sele vastuhakkamiseks.
ja tagasi umbes 10. sept.
Suur uputus Indias.
Tähendatud liini agendiks on a.-s.
„Tallinna laewaühisus".
Berliin, 27. aug. (ETA).
Kalkuttast teatatakse, et Lõuna-Jndias
Arhitekt K. Vurmann Root
Udipi ja Mangalore wahel uus weeuputus
on olnud. Seitsmekümne kilomeetri laiu
fi arhitektuuri uurimas.
selt on kõik inimeste eluasemed hävitatud.
„Svenska Dagebladet" 26. aug. avaldab 47.000 immest on peawarjuta jäänud.
oma kaastöölise jutuajamise Eesti arhi
tekti K. Burmaniga, kes Praegu ametliku
Jda-Karjala küsimus
ülesandega Stokholmis viibib, et Rootsi
tuleb 31. aug. rahwasteliidu nõukogus
arhitektuuri, korterikuttmrri ja sellekohast
arutusele.
seadusandlust uurida. Arhitekt Birrman
seletas, et tuleviku Tallinna linnaplaan
Rahvasteliidu nõukogu tuleb kokku
Meel üksikasjus wälja Pole töötatud, kuigi kolm päeva enne liidu täiskoosolekut, s. o.
selle kontuure juba võib selgitada. Linna 31. aug. Genfis. Nagu „U. Suomi" teatab,
ajaloolised osad jäetakse võimaluse järele annab seal prof. Erich edasi Soome toa
Puutumata, eriti aga Toompea. Raudtee litsuse märgukirja Haagi rahvusvahelise
jaamast kavatsetakse uus tänav ehitada kohtiwtsuje kohta, mille järele teatavasti
ning selleks linnamüür läbi murda, mis viimane keeldus seda küsimust arukamast.
väravana püsima jääb, ühtlasi tasandatakse Märgukirjas tähendatakse, et mhtvasteliidu
maa ning lmmkse niiwiisi trafikkeskbzht, mis nõukogul ja alalisel rahvusvahelisel kohtul
ühendab jaama ja sadamat linna uute jagu on õigus oma põhiseaduste järele Jda-Kar
dega. Need ehitatakse aegamööda Tallinna jala küsimust otsustada, ja lükatakse tagasi
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Kuritegewus Moskwas.
„Rab. Moskwa" 22. aug. teatab: Käes
olewa aasta esimesel poolel on Moskwas
toimepandud üldse 31.887 kuritegu, üksi
kute liikide järele oli kuritegusid: walitse
mise määruste wastu 15.276, waranduste
wastu 12.410, isiku wastu 3463, tee
nistuse kuritegusid 473, sõjawäelisi
217 ja riigikorra wastu 48. Esimesesse
liiki kuuluvatest kuritegudest on esimesel
kohal salawiina walmistamine ja kauple
mine terwelt 10.387 juhtumist ehk ligi
üks kolmandik kõigist kuritegudest, edasi
järgneb sõjawäekohustustest kõrwalehoid
mine 3027 juhtumist. Wargusi ja wa
rastatud asjade omandamist on olnud
üldse 10.333 juhtumist. ETA.
Moskwa elanikkude arwu kaswamine.
„Jsvestija" 24. aug. teatab: Moskwa
linnaelanikkude arw on poole aasta jook
sul 128.500 wõrra suurenenud. Märtsikuu
rahwalugemise andmete järele oli Most
was elanikka 1,5 miljoni. Aasta lõpuks
tõuseb elanikkude arw arwatawasti kunj
1,8 miljonini. ETA.
Suurejooneline wargus„Rosta" teatel on Odessas Tsentrosojust
laduaitade alla maa-alune käik tehtud, mis
poolteist kwartaali pikk ja elektriga walgus
tatud. Tunneli Põhjas olid raudteeroopad
maha Pandud, nulle peal kurjategijad va
rastatud kaupu käsiwagunite abil wälja
veeretasid. ETA-
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Karske elnwiisi edendamine noorsoo keskel. paista laskis, nmg kui keegi Rootsi ..isikliku
Kesknädalal. 22. augustil oli hommiku wabaduse seltsi" deklaratsiooni keeluseaduse
poolsel koosolekul pea . kõneaineks karskuse mastil ette luges. Schaumanni arwustikku
edendamine noorsoo keskel. Luudi prof. ei wõetud aga tõsiselt ja kui härra K- Aro
Dr. Thorild Dahlgren kõneles selle üle, tähendas, et hra Schaumann täna esimest
kuidas karskust noorsoo keSkel õpetamise korda oma elus ühest karsklaste koosolekust
teel edendada, sakslane Goebel sellest, mis osa wõtab. siis lõpetas lõbus naer läbirää
sugune mõju noorsoo organisatsioonidel kimised selle küsimuse üle.
sel alal on, ning ajakirjanik Sigfrid Borg
ström Stokholmist kihutustöö tagajärgedest Nahwuswahcline kaubanduspoliitika ja al
kohooli keeld.
üliõpilaste keskel. Referaatide järele wõe
ti elawalt sõna. Kalduti üldiselt arwami
Dr. R. Hercod Lausannest jutustas rõ
sele, et õpetamise kaudu tuleb noorsugu al hust. mis wiinamarju kaswatawad maad
kohooli kahju üle teadlikuks teha. Kuid kaubandus-lepingute tegemisel teiste riiki*
statistikaga ei saa noorte juures karskust de peale awaldawad, et oma weinidele nen
mitte põhjendada, noortele ei imponeeri
desse maadesse tolli - waba sissepääsu wyi
see, et nad karskelt näiteks 90 aastaseks
maldada. See tilli näiteks Islandil ja
wõiks elada! Pearõhku tuleb karske elu
Norramaal kaubalepingute tegemise puhul
sotsiaalse külje peale panna, usu- ja sõprus
nähtawale, nõnda et esimene pidi oma wei*
tunnet tuleb karskuse seisukohalt käsitada.
ni sisseweo keelu ja teine kangete weinide
sisseweo
keelil tagasi wõtma.
Alkohool raudteel.
Referent awaldab arwamist, et rahwas
Alkohooli kahju ja karske eluwiisi tar
tcwahelise
õiguse seisukohalt see lubamatu
widuse üle raudteeametnikkude juures re
on,
teise
riigi
sisemiste asjade korraldu
fereeris Hollandi raudtee-insener F. A.
sesse,
seega
keeluseaduse
käsitamisesse hm
Brandt Utrechtist. Et raudteel wälised
gida
ning
soowitab
tarbekorral
täielikku
ametnikud alkohooli mõju all oma kohuste
boikotti
wiinamarju
kaswatawate
maade
täitmisel ei tohi wiibida, seda on kõigis
kaupade
wastu
organiseerida.
kultuurriikides aru - saadud ja ühel pool
wähem ning teisel rohkem on, sellekohased
Salakauplemiue alkohooliga.
nõuded seadustes leida. Kuid karskus
propagandal on siin weel palju teha ning
Neljapäewal, 23- aug. tilli hommikusel
raudteeametnikkude karskusseltsid on tar koosolekul alkohooliga falakauplemise küsi
wilikud, et teadlikku alkohooli - põlgamist mus käsitusele. Dr. J. Scharffenberg
raudteeametnikkude hulgas edendada.
Kristiaaniast andis elawa pildi sellest, kui*
das alkohooli salajane sissewedu Norramaa
Alkohooli keeluseadus Islandis ja Soomes. le on arenenud, kuna Saksamaal terwe
Sama päewa õhtupoolsel koosolekul laewastik kiiretest mootorlaewadest on tek
jutustab alkohooli keeluseaduse maksmapa kinud ning tihti sõjariistadega warustatud,
nemisest ja selle tagajärgedest Islandis et kanget piiritust Norrasse sisse wedada.
hra Ejnar H. Kvaran ja Soomes hra -K. Norra walitsus peab wõitlust alkohooli sa
Aro Helsingist. Kuna Islandis ettewõtet lakaubanduse wastu, kuid sellejuures tule*
täiesti kordaläinuks wõib pidada, ei saa wad koguni weidrad nähtused ilmsiks, mis
Sööme kohta seaduse lühikese maksivusaja walitsuse hea-tahtmise juures kahelda la
pärast weel mitte lõpuotsust teha. Kodune sewad. Nõnda on walitsus kord seitse kii
Äkohooliliste. jookide walmistamine, sala ret mootorlaewa oma tolliametnikkude
kauplemine ja arstitähtedega joodawa pii jaoks ostnud, et need wõiks wiinalaewu ta
rituse wäljaandmine apteekidest püüawad gaajada- Seal aga tulnud ilmsiks, et wiis
keeluseaduse mõju tõsiselt wähendada. Alko ostetud laewadest tarwitamiseks kõlbma
hooli - kapitaal paneb oma mõju ajalehtede wd olnud. Kord otsustanud walitsus oma
läbi maksma, kuna suuremad ajalehed awa koosolekul jalamaid torpeedopaati wälja
saata, et Norra rannale liginewat wiina
likult keeluseaduse wastased on.
Järgnesid elawad läbirääkimised. Saks laewa tabada. Aga weel enne, kui torpee
lased hädaldasid, et nemad Versailles'i ra dolaew teele saanud, kihutanud kiire moo
hulepingu põhjal Elsass-Lotringist ilma tor sadamast minema ja wiinud wiinalae
tollita tveinisid sisse wedada Pidawat lask wale teate, et see Norra territoriaalwetest
ma ja kutsusid kõike ilma appi ..nõndani lahkuks, mis ka kohe sündinud, ning tor
metatud Versailles'i rahulepingu" wastu peedolaew tulnud pika ninaga oma lõbu
sõidult tagasi.
wõitlemaDr. Scharffenberg teeb rea ettepanekuid,
Põnewaks läks kongressi meeleolu, kui
sõna sai Soome eduskunna liige rootslane kuidas wõitlust salawiinaweo wastu taga
Schaumann, kes Soome keeluseaduse mõju järjerikkamaks teha. Mitte wähe rõhku
karskuse wastaste seisukohalt omapärase ei tule awaliku arwamise muutmise peale
arwustiku nõjal hoopis eitüwas walguses panna. Kui rahwas salawiinawedu mitte
Inka warandused. 68
Sir John Reteliffe romaan.
Selle seletuse peale waikis ohwitser. Ta tundis, et
ta rohkem kogenud wanematele meestele peab järgi and
ma. Ta nõudis ainult, et Comeo enda kaitseks rewolwri
kaasa wõtaks, mida ta juba nii julgelt ja osawasti oli
tarwitanud- Kuid ka siin rääkis temale Raudkäsi Risti,
kandja nõusolekul wastu, kuna ta põhjusena ette tõi, et
apashid riista tüdruku juures kergesti wõiksid märgata ja
siis wõiks nendes õigusega kahtlus tekkidaNii otsustati siis, et noort tüdrukut tema loomuliku
tarkuse järgi parajat silmapilku lastaks kasutada.
Kõigepealt peeti lühidalt nõu, kuidas teostada kal
laletungi Jaaguari wabastamiseks. Waenlase suure üle*
jõu ja endi puudulikkude sõjariistade pärast pidid nad iga
sammu enne hoolega läbi kaaluma. Tuletame meele, et
neid oli ainult neli julget meest, noor Diaz ühes arwatud,
ja neil oli sõjariistadeks ainult neli püssi, nendest üks
koguni halb, ja ainult kaks nuga ja üks rewolwer, ohwit*
seri oma.
Pealetungi plaani kohaselt pidi Naudkäsi ühes Diazi
ga oma noore kaitsealuse kuni kuristiku suuni saatma,
kus walwepostid wälja olid pandud, kuna Ristikandja
ja noor ohwitser ülesse kaljumäele jäid.
See korraldus, mis ohwitserile Palju tuska tegi ja
nähtawasti ka tüdrukule hästi ei meeldinud, tehti Raud
käe enda poolt, sest ta kartis, et ohwitser. Comeo eest liiga
hoolitsedes, wõiks miski ettewaatalnata sammu astuda ja
nii terwe plaani nurja ajada.

ciigiwarguseks ei pea, siis on mõhnata sel
le wastu wõidelda. Kahjuks paneb ka
Norramaal alkohooli-kapitaal end ajakir
janduse kaudu tugewasti maksma, et awa
likku arwamist alkohooli kasuks tekitada.
Läbirääkimistel annawad ka sakslased
järele, et Saksamaa ja nimelt Hamburg
kõige rohkem wiinaga sahkerdawaid salakau
balaewu wälja saadabSoome esitaja rootslane hra Stadius
teeb kindlaks, et salakanbaweo põhjuseks
mitte keeluseadus ei ole, sest salakauba*
wedu on olemas ka maades, kus keelusea
dust ei ole, ning sünnib ainetega, mis kee*
lu alla ei kuulu. Salakauplemiseks loob
majanduslise Pinna suur waluuta wahe
ja kui see kaob, ei ole salakauplemine enam
äriliselt tasuw ning wäheneb alapiirini ehk
kaob ka ära.
Rootsi ..isikliku wabadusc seltsi" esitaja
arwas, et Rootsi tollipolitsei 57% salakan
bana sisseweetawast alkohoolist on kon*
fiskcerinud- Kui selle peale temalt küsitak
se. et kuidas Rootsi tollipolitsei wõi keegi
muu seda protsenti nii selgesti teab ja kui
seda teatakse, miks siis 43 % salakauplejaist
tabamata on jäetud, siis ei leidu wastust
ning koosolejaid waldab lõbuS meeleolu,
naer. Wäike näide, kuidas arwustikuga
opereeritakse, mis end ise wõimatuks teeb.
Alkohooli tarwitaminc tehnilisteks otstar
weteks.

Prantsuse insener L. Jaguet Pariisist
selgitab alkohooli kui põletismaterjaali oma
duši plahwatusmootorite jaoks ning küsi
must. kuidas selle tarwitamist tehnilisteks
otstarweteks edendada.

Naisterahwaste wõitlus parlamentides
alkohooli wastu.
Selle aine üle kõnelewad kaks naiste*
rahwast: üks Poola seimi liige ja üks Jng
lise daam- Kõnelejad näitawad, et alko*
hooli wastu wõitlemise küsimus eriti naiste
küsimus on ja et naisterahwad seadusand
listes asutustes alkohooli müügi ja tarwi
tamise kitsendamise seaduste läbiwiimiseks
palju kaasa on awitanud. Läbirääkimistes
tuuakse ka teated, et mõnes riigis naiste
rahwad poliitilistesse erakondadesse kuulu
des mitte ei saa karskuse poolt olla, kui
kui erakond selle wastu on, näiteks Aust
rias. Teisal, nagu Saksamaal, on juhtu-

nud. et mehed neid naisi on parlamenti
walinud, kes sõnakuulelikumad on ja mitte
kindlaid iseseiSwaid arwamisi ei esita ega
kaitse.

Üldiselt arivatakse, et tõsiselt naiselikud
naised, tõsised emad, kunagi ei joo ega suit
seta ning nende ebawooruste wastu on.
Kui paljud naised siiski alkohooli tarwita
wad, siis sünnib see suurema hulga jnrn.s
teadmatuse pärast, kuna teised oma naise
likkule on kaotanud.
Miks meeste suremus snurcm on, kui
naistel.
Sõja aastatel blokaadi mõjul Taani*
maal ettewõetild leiwawilja tarwitmnise
riikliku reguleerimise puhul on laialt tun
wd toitlusreformaator Taani fiisioloog Dr.
M. Hindhede mcesterahwaste suremuse koh
ta huwitalvaid tähelepanekuid teinud, mil
lest ta kongressil isiklikult aru andis- Lei.
wawilja tarwitmnise kitsenduse puhul lõ
petati Daanimaal wiinategemine täielikult
ja Piirati õlleajamist märksa. Wäljast al
kohooli sissewedu ei olnud, selle tarwitami
ne muutus koguni minimaalseks. Selle ot
sekoheseks tagajärjeks oli Peale muude tä
helepanemiswääriliste nähtuste meesterah
waste suremuse suur kahanemine, mis Ko
penhaageni linna kohta üksi 12.000 mceste
rahwaste surmajuhtumist 25 aasta kohta
wähem wälja teeb. Läheks korda alkohooli
tarwitamist Prantsusmaal sama alla suru
da, nagu see Daanis on sündinud, siis
jääks Prantsusmaal iga aasta kuni 100.000
meesterahwast paremas eas elusse ja
prantslased ei pruugiks oma rahwa tule
wiku pärast mitte nõnda hirmul olla, nagu
nad praegu onDr. Hindhede arwab, et kui kõik Daam
rahwas toitlusest ja alkohoolist nõnda palju
teaks, kui tema teab. siis hääletaks tingi
mata 90% daanlastest alkohooli kceluseadu
se poolt.
Samal koosolekul loetakse prof. Dr. Lai»
tineni kõne alkohooli mõjust tulewa soo
peale ette, milles Soome teadusmees omo
tagajärgi tutwustab. Lõpuks
õhutab Dr. Hollitschew Tsheho-SlowaLtiast <
karsklisi teadusmehi oma uurimisi alkohooli
mõju kohta energiliselt jatkama, kuna seda
tööd peaks ka riigid energilisemalt toeta
ma . (Järgneb.)

20 tk. 10 nt?.

Jumalagajätmine oli lühike, ehk küll igaüks tundis,
et see kergesti wiimane wõib olla ja nad üksteist enam
kunagi näha ei saa. Lühike käepigistus, waade üksteisele
silma, ja siis lahkusid Comeo, Raudkäsi ja noor Diaz
kaitswast redust ning kadusid kohe kalju tahaOhwitser seletas nüüd oma elatanud kaaslasele, et
ta oma endisele waatluskohale kaljuseina serwalc läheb,
kusi ta terwet kuristiku põhja wõib nähaRistikandja saatis ohwitseri waatluskohale ja lahkus
temast, ilma et ta waewaks oleks wõtnud temale ütelda,
mida ta teha kawatseb.
Oli tund kõige sügawamt waikust. Kuu seis näitas,
et esimene hommiku tund oli kätte jõudnud. Ristikandja
tuli oma kaaslase juure tagasi ja asus tema kõrwale
waatlema.

Ristikandja näis oma käiguga wäga rahul olewat.
Ta hõõrus endal käsi ja sosistas ohwitserile kõrwa, asi
olla nii, nagu ta arwanud, sest ta teadis indiaanlaste
hooletust. Ta ütles, et nad juba abinõusid leiawad, kui
das kerge waewaga kuristikku pääseda.
Kuna kuristikus kõik rahulik näis olewat, ei olnud
asi tõeliselt mitte nii- Öökull ja tema kaaslane, nõid,
wiitsid walwel olles oma aega sellega, et mitmesuguseid
plaane haudusid, kuidas wange, kes juba nende kätte olid
langenud ja weel wõisid langeda, kõige hirmsamini Pii*
nata Ja kui nüüd uus, kõwem nuuksumine nende tähe*
lepanu enda peale tõmbas, katsus nõid kõige oma usuta
miswõimega laagri praegust komandanti enda nõusse
wõita, et kõige jälgimat piinamist toime panna.
Apashide Öökull ei ole kunagi tunda saanud, mis
see tähendab, kui temal ühe kahwatunäolise rusikas kõri
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juures on. ütles ta. Tema tomahawk purustas
walgetel meestel pealuiw, enne kui nad tema kõri kallale
oleksid saanud tikkuda. Walged mehed on Päris were
koerad. Nende käed on tugewad ja mul oli surm silmi
ees. Meskaleerod oleksid oma kõige targema arsti kao
tanud ja Öökull sõbra, kes selle eest hoolitseb, et wahwa
sõjamehe mälestus tema rahwa keskel ei kustuks.
Wana pealik ilmutas suurt huwi nõia sõnade kohta.
Suur Waim armastab kõigepealt oma teenijaidTa wihastab selle üle. et teda minu isikus on haawatud,
ilma et teotajat selle eest oleks surmatudWana pealik naeratas kihwtiselt. Pannes oma käe
kättemaksuhimulise õlale.
Mu isa tahab arst olla, ütles ta. ja ta ei
teagi, et selle kahwatunäolise walud on palju hullemad
kui surm.
Need walud on liiga wäiksed temale, hüüdis
nõid kibedusega. Öökull andku ta minu kätte, ja siis
saab ta näha, et see hoigamine on kui indiaani ööpiku
laul wõrreldes kisaga, mida ta tõstab, kui mina teda
piinan. Kuid mis ma kõnelen? Öökull ei ole ju enam
gileenode pealik. Ta kardab Halli Karu wiha.
See oli kõige torkawam osatus, mida nõid wanale
pealikule wõis teha- Öökulli kortsuline nägu muutus
wiha pärast tõmmuks ja ta hüüdis hoobeldes:
Rakongah ehk gileenode Öökull oli siis juba oma
rahwa Pealik, kui ema Halli Karu weel kasetohust hällis
kiigutas. Tema käsi tappis pisoni ja lõi kahwatunäolisi.
ktli Makotö ehk Hall Karu weel poisikesegi wibupusfi ei
suutnud winna tõmmata. Rabwas kutlleo oma Öökulli
häält ja keegi ei saa teda keelata tegemast seda. mida ta
heaks anvak.

Kesknädalal. 2S. aua. 1923.

Päelvauudised.
Eesti merewäe kadetid Ply
mouthis.

Kaia.
rustatud Maaalade Maatiemist pvÄaKaö
Malised täna ka SegewoldiH joi sdidgwad
lhojmme hommikuks Tallinna.
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Walgeft walgeni!
Tallinnas, km ka teistes kodumaa lin
nades on see harilikuks nähtuseks, et hom
miku kell 3—4 ajal uulitsatel Mäga raske
koorma all tmfuftKUd kodanikke kojupoole
teed otsimas Mõib näha. Meil juuakse ja
Prassitakse Malgest tvalgeni ja nagu näha,
on see ühe osa kodanikele päris loomult
kuks tarwiduseks saanud. See on nieile
jäänud Wene Pärandusena ja nagu näha ei
taheta Möga mitmesuguste huwide seisuko
halt asja peale Maadates siin takistusi teha.
Wististi ollakse sellel arMamisel, et siin ai
nutt isiklise mõistega ja Miimase
puutumata Pühadusega tegemist tuleb teha.
Missuguse energiaga, peaga hommikul
kodanik omi kohuseid täituta asub. ei när
meid Palju huwitawat, olgugi et Meel asu
nikud igal alal oleme, tahame siiski olla kõi
ge rikkam rahmas maailmas!
Saksamaal lõpetatakse õlleklaasi tühjenda
mine kell 11 õhtul ja sulutakse restoraanid.
Soomes ei pääse kell 11-st peale kuhugi lõ
bustuse koljta sisse. Wäga jõitkal ja töökal
Hollandis ja Inglismaal on öörahu kell 11
peale ja hommikutel Mõib ainult hästi wäl
japithaund elujõulisi kodanikke näha. Ja
see on nii lvanadel, jõukatel kultuuri maa

selt toitlusosakonnalt 317.750 Emrk- wõlga
Prantsuse lennuk maha kukkunud.
endise „Landesversorgunszentrale Estland"
London, 28. aug. (ETA).
arme põhjal. Asja selgitades leidis linna
London, 23. aug. (ETA).
Kentis kukkus eila õhtu Prantsuse leu
walitsus, et on jäänud õiendamata Eestile
Eesti koolilaew „Wiljandi" jõudis
nuk maha. üks reisija sai surma ja üheksa
Plymouthi, kuhu ta kuni nädala lõpuni Saksa okkupatsiooni ajal arwe 217.466 wigastada. Aeroplaan oli Le Touquet'st
jääb. Kapten ja linnapea tegid üksteisele Saksa marga suuruses. Tarwilikul korral Croydoni lendamas, kui õnnetus juhtus.
oleks Riia linnawalitsus nõus. seda Minnast
wastastikku külaskäike.
summa ara õiendama, kuid ainult siis, kui
Kuritahtline raudtee rikkumine.
Saksamaa oma arwed ära on õiendanud
Eesti Moskwas
Berliin, 28. aug. ETA.
Lätiga ehk eriti Riia linna omawalitsusega.
äratab huwi.
Londonist teatatakse, et Norki ja NewCastle Mahel on liini rikkumise teel raudtee
Moskwas, 28. aug. (ETA).
Kommunistid ja isesotfid
õnnetust tahetud sünnitada. Arwatakse, et
Eesti pawiljonis ülewenemaalisel näi
omawahel wõistlemas.
sel teol poliitiline laad on, sest paar tundi
lusel on esitatud 25 äri. Pamiljoni käib
enne liini rikkumist sõitis sealt kuninganna
Eestis
ilmuw
kommunistline
ajaleht
waatamas palju külalisi mitmesugustest
maadest. Muude seas käisid seal Norra, „Töörahwa Hääl" toob kõmulise teate, et Mary läbi.
Soome, Türgi, Jaapani, Tsheho-Slowak Narwas olewat isesotside erakonna osakond
Wene metsa wäljawedu toov kahju.
kia ja Afganistaani saadikud ja kauban otsustanud kommunistidega ühineda.
Otsuse tegemisel wiibinud 25 isesotsi,
duslikud esitajad. Järelpärimist tehakse
Ajakirjas «Westnit Putei Soobshtshnnij"
iseäranis põllutöömasinate ja külmetus kellest 21 hääletanud ühinemise poolt ja 4 kirjutab Wene eriteadlane SergejeM, et ku
wastu.
sisseseadete kohta.
na Wenemaa metsamaterjaali wäljamaa
laewadel wälja peab Medama, muutub met
Kursused põllutöökoolide õpetajate tead
Määrus maaparanduse lae
sa-eksport kõrgete weotariifide järeldusel
miste täiendamiseks lõppenud.
nu wäljaandmise kohta.
kahjulikuks. 1922. saanud metsatööstuse
Hiljuti lõppesid Jäneda põllutvökeskkoolis
mis põllutööministeerimni poolt wäljatöö ärapeetud põllumajaudusliste teaduste trust „Seweroles" metsaoperatsioonidest ka dcl!
Kas ei oleks aeg, et ka meil seda ..pii
tatud, tuleb lähemal wabariigi walitsuse täiendamise kursused, mis põllutöökoolide su asemel kahju- Kurta eksporteeritud met
sa koguwäärtus 30 milj. kuldritbla oli, w ramata wabadusi" mähe piiratakse ja öörahu
koosolekul kinnitamisele.
jaoks korraldatud olid. Kursustel
esialgu wahest keskööst, s. o. kell 12 algada
Määrus on ministeeriumis mitmel kor õpetajate
esinesid laboritena Tasrtu ülikooli õpejõud. li weotariifide järele selle metsa wäljamaale Mõiks. .
ral ümbertöötatud ja selle esialgset kuju Ofawõtmine kursustest oli kaunis suur.
saatmise eest maksta 25 milj. kuldrubla s. o.
—4en.—tuntawalt muudetud.
85% kauba wäärtusest. ETA.
0000000000 ~~

Prantsuse ja Inglise peami
Põllumajanduslike näitus
Sport.
Hõbeda transiit Läti kaudu.
nistrite
kokkusaamine.
te korraldamise seaduseel
..Jannakas Sinas" teatab 25. aug.:
Aerutuswõistlused Tartus.
Berliin, 27. aug. (ETA-)
nõu wäljatõötamisel.
«Kohalik SilberheM firma on otsustanud
Pühapäeval, 26. aug. korraldas Tartu
«Daily Maili" teatel on Baldwini ja edaspidi oma hõbedafaadetusi Poolamaalt
Nõupidamine Tartu näituse ajal.
Poincarä kokkusaamine 2. septembri peale saata Jnglistnaale Dünaburgi ja Riia aerutajate klubi omavahelised, kui ka. lahti
Hiljuti asus põllutööministeerimn ül määratudkaudu. Seni läksid need saadetused Dcmzigi sed aerutusvõistlused. Lahtistest Võtsid osa
diste juhtnööride wäljatöötamisele, mis
kaudu. Esiurene hõbeasjade saadetus jõu E. akadeemiline spordiklubi ning Riia ja
tulewikus põllumajandusliste näituste kor
Liitlaste wägede ewakueeri
dis Riiga 19. aug., 990 puuda, mis saade Tartu aerutajate klubid. Võistlused peeti
raldamisel tuleks aluseks wõtta. Sarnase
ülevalpool Kwistintaali, kus jõgi sirgjoone
takse aurikul ..Baltabor" Londonisse.
mine Konstantinoopolist.
nldkawa abil loodetakse kõrwaldada juhus
Teine hõbedasaadetus jõudis Poolamaalt liselt Voolab. Pealtvaatajaid oli õige roh
likkust ja kawakindlusetust, mis senini pal
Berliin, 27. aug. (ETA )
Riiga (900 puuda) 24. augustil, mis mvrikul kesti. Tehnilised tagajärjed kujunesid lah
jude näituste korraldamisel awalikuks tul
tistel võistlustel järgmisteks:
Nagu Konstantinoopolist teatatakse, kes „Volo" ka Londonisse wiiakse." ETA.
nud.
v
2 kilom. õpepaat: 1) Riia aerutajate klubi
tab Briti Mägede ärawiimine Konstanti
0000000000
t (Sehl, Muhle, Breu, Grvupner, tüüril
Nagu kuuleme, on põllutõöministee noopolist edasi. Prantsuse Mägede ewa
rium nimet. eelnõu põhijooned üldiselt kueerimine algab septembri algul.
Wachsnruth) aeg 7 m 45 sek. 2) Tartu
Koh«s.
juba wäljatöötanud, kuid enne selle awal
aerul, klubi 7 m. 47 sek.; 3) Akadeem.
damist ja maksmapanemist tahetakse asjast
spordikl. 7 m. 59,9 sek. Akadeemias tel
Itaalia Walimised edasi lü
Wäejooksik S. aastaks Van
huwitatud põllumajandusliste organisat
tuli tee Peal kaks korda istepinkisid ' seadru
katud.
giroodu.
sioonide arwamist nimet. eelnõu kohta
millest tingitud nende nõrk aeg.
teada saada.
iy2 kilom. poolkiirpaa-t: 1) Tartu ae
Berliin, 28. aug. (ETA).
7. märtsil s. a. tabati piirilvaüvurite
Selleks kutsutakse Tartu näituse ajal,
Rooma sõnumi järgi on Mussolini poolt Narwa taga „Skamja" külas Eesti rutajate klubi (Bothe, Reinartz, tüüril
nimelt pühapäewal 2. septembril Tartus Itaalia ajakirjandusele teatanud, et uued territooriumil sõjariisttrs punawäelane, Berg) 6 m. 8,33 sek.; 2) Riia aerut. klubi
6 m. 16,2 sek.; 3) Akadeem. spordikl.
laialdasem nõupidamine kokku, millest pea walimised määramata ajani edasi lükatakse. kelle juures dokumendid leiti Limbergi ja
le põllutöõministeeriumi esitajate ka põllu
Nagu teiselt poolt kuuldub, on see mää Lahke nime peale. • Nagu kinniwõetud isi
6 m. 29,2 sek.
meeste- ja teiste asjast huwitatud organi rus tehtud selleks, et walitsus wõiks end ku dokumentidest näha, oli ta tsheka iseära
Peale lahtiste tvõistluste järgnesid oma
satsioonide esitajad osa wõtawad.
kindlustada ning wälis-, majandulikke ja lise piiriwalwe posti ülem. Ülekuulamisel vahelised, kus järg urised tagajärjed saavu
finansküsimusi korraldada.
seletas kinniwõetu, et olla salakaubitsejate tati:
2 kilom. kiirpaat: 1) Paat „Meteor" (G.
Ellamaa turba-elektrijaama
tabamisel kogemata Eesti territooriumile
üldstreik Greekas lõppenud.
awamine on oktoobrikuul
sattunud. Kinniwõetu isiku kindlakstege Berg, Herzmann, Lorberg, Becker, tüüril
Tark) 7 m. 34,2 f.; 2) „Komet" 7 m.
Berliin, 23. aug. (ETA). misel sõjamäe teadete osakonnas, selgus, et 46 sek.- 3)3 „Sturmvogel" 7 tn. 50 s.
Riiklife turbatööstuse Poolt Ellamaa tur
Ateenast teatatakse: üldstreik lõppes es ta on septembrikuu 1920. a. wäejooksn läi
barabasse ehitatama turborelektrikeWaama
2 kilom. õpepaat: 1) Mustad (Noru
maspäewal
sellega, et walitsus lubas ame nud distsiplinaar-kompanii sõdur Lahke. berg, Jerw, Luhde, Lorberg, tüüril Rein
ehitustööd hakkawad juba lõpule jõudma.
Kui
tagaotsitaw
isik,
wõeti
ta
wahi
alla
ja
Hooned on juba Malmis, praegu on jõumasi tiühisuste kinnipaneku määruse tagasi anti sõjaringkonnakohtu kätte. Asi oli aru kordi) 7 m. 56 sek.; 2) Valged 8 m,
wõtta.
nate ülesseadmine käsil.
tusel neil päewil ja kohus mõistis Lahke 2 sek.
Oktoobrikuu keskel, peale riigikogu
Peale wõistlusi korraldas Tartu aeruta-:
3.
aastaks wangiroodu.
Hardingi järeljäänud kiri.
uuesti kokkuastumist, kawatseb riigi turba
Nähtawasti on Nõukogude-Weneznaa jäte klubi omades ruumides piduliku koos
tööstuse juhatus elektri-keskjaama awamist
Berliin, 27. aug. (ETA-)
Lahke isikust huwitatud, sest tema nimi lei wiibilmse, kust osa wõtsid wõistlejad ja kut
piduliku aktuse ja waimuliku talitusega kor
sutild wõõrad. —n.
New-Dorgist teatatakse, et president Har dus ka isikute hulgas, keda ette pandi Mahe
raldada.
ding on kirja järele jätnud, milles ia oma wswangidena Venemaale saata. Lahke ise
C klassi otsustawam jalgpalli Mõistlus
Uue elektrikeffjaama awamisest kutsu
nõusolekut Venemaale wäljawahetamiseks
takse osa wõtma Malitsuse ja riigikogu liik wiimset poliitilist tahet awaldab. Ta olla ei awalda ja tahab siin oma karistust ära „Kalewi" ja „Sporti" meeskondade wahel
med, seltskondliste organisatsioonide ja lõpulikult asunud seisukohale, et Ameerika kanda.
~Kalewi" wäljal lõppes eila „Kalewi" wõi
omawalitsuse asutuste ning ajakirjanduse esi peaks Euroopa asjadest osa wõtmaduga
3:1. Võistluse kohta, mis otsusta
Lehed teatawad, et Harding tegi juba
Surmaotsus täidcfaadetud.
tajad.
wam
C
klassis, on „Sporti" poolt protest
Uus jõujaam, mis 2200-ho kmsejõuline, ettewalmistusi üleilmlise konwerentsi kokku
Maikuul s. a. mõistis sõjaringkonnako sisse antud, mille lahendamine jalgpallilii
hakkab elektrienergiaga wavustama Haapsa kutsumiseks, kuid seal tuli surm ja tegi te hus 7 jalawäe rügemendi sõduri Jaan dus Praegu käsil.
lu raadiojaama, raudtoowalitsust, Nõmme- ma kawatsustele lõpu.
Tuur'i surma mahalaskmise läbi. Ni
Tallinna wahelist elektrrvcmdtee liini ja Meel
metud Tuur oli piiriwalwuriks olles terme
mitmesuguseid tersa riiklisi asutusi ning
Inglise parlamendi liikmed
perekonna: isa, ema ja tütre, kes salaja üle
LiWsW keMd.
elektri tarwitajateühisusi maal. Ka turba
piiri Wenenraale tahtsid minna, metsa mee
Riias.
töösws Ellamaa turbarvibas tviiakse tule
litanud ja seal kõik ära tapnud, nende lva
Berliin, 27. aug. (ETA).
Nagu Riia lehed teatawad, jõusid Ingli randust ära rööwides.
mast aastast Peale täiesti elektrijõu peale üle.
Tokiost
teatatakse,
et senine haridus
Umbes samal ajal korraldatakse ka La se alamkoja ilikmed, keda homme hommikul
Tunr'L edasikaebtuse jättis riigikohus minister Ushida on Jaapani peaministri
wasaare (end. Jõõpre) turbarabos asuwa fe alamkoja liikmed, keda homme holnmiku! tähelepanemata ning lõpuks andis ta waba kohustetäitjaks nimetatud.
tuvba-elektrikeskjaama aimamine. See jaam Berliini kaudu Riiga. Waksalis olid was riigi walitsnsele armuandmise palme- ka see
Berliin, 27. aug. (ETA-)
on juba täiesti Malmis ja haKab Pärnu tuwõtmas Läti seimi liikmed, wälisministee jäeti tagajärjeta. Otsus on eila täide
Saksa riigi liikuw wõlg on 10. kuni
linna ja Sindi kalewiwabrrkut elektriener riumi esitajad ja Inglise saatkond Riias.
saadetud. . —ng
Eila hommikul kell 11 tegid Inglise wõõ
0000000000
20. augustini 117.000 miljardi pealt
giaga marustama
rad külaskäiku seimi presidendile ja peami
363.000 miljardi peale tõusnud.
nistrile. Kell 12 p. käisid nad wennashaual.
Hobuse postijaamade wõrgu
TemSer fa muufifei.
Kell 1 p. L oli wastuwõtnnne president
Berliin, 28. aug. (ETA).
kawa kokkuseadmisel.
Tshakste juures. Õhtul oli külaliste auks
Madridi teate järgi on Hispaania soo
Estoonia teaater.
muslaew „Espania" esmaspäewal Melil
Wiimasel ajal on mitmed isikud sisemi seimi esimehe juures pidusöök.
Täna, kesknädalal, A. Kitzbergi „Nee la kohal madalikule jooksnud.
Tänase päewa kawas oli ettenähtud Riia
nisteeriumi poole pööranud palwoga, neile
uute hobuse-postijaamade awmnijeks luboc linna ja sadama ning Preekulnis põlluma tud talu". Homme, neljapäewal, „Aida",
0000000000
anda. Sisemi-nisbeermm on nüüd teede janduse instituudi waatlemine. Peale pu- 9-mast reast peale rahwaetenduse hinnad.
ministeeriumi palunud hobuse-postijaamade
BBBBBBBBBBBBBBBaBBBBHHHHBBHBBBBBBfIBEffIBBBBESBa
'.oõrgil fauni kokku seada, missugune töö
p>txicfltt teede.ministri juhatusel käimas on.
s Professionaalne mciacllefatc
Ecõti wõlaküsimus Riia linnalt.
ETA. „Jaunakas Sinas" teatab: Ees
ti walitsus nõuab Riia linnawalitsuse endi-
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Võitlus kaelakohlulikkude kuritegude wasiu

Miias Wene ajakiri enamlas
te nõudel sulutud.

Nõukogude Veuss.
Saksamaa ja rahwasteliit.
Kas Saksamaa wõib loota, et ta rah
Kuritegude rõhutatu kastv Wenemaal.
wasteliidu liikmeks wastu tvvetakse, kui ta
sellekohast soowi wvaldab? Londoni lehe
Enamline kaelakohtu kroonika teatab üle kogu Wenemav. Selles jaoskonnas regist
«Daily News" kaastööline W. Harris, kes kuritegewuse kohutavast kaswu,st Wenemaa! reeritakse kurjategi-jard tähesstku järjekorras
rahwasteliidu nõukogu ringkondadega lähe peale koniüirunistlise rewolutsiooni. Wii klassifikatsiooni süsteemi järele, mis koosneb
dases läbikäimises seisab, seletab nüüd, et maste aastate jooksul on seal tekkinud mitte 1024 grupist, mis omalt poost weel allgrup
Saksamaa ei wõi selle Peale suuri
"ainult hulk hoopis uut liiki kuritegijaid, pidesse jagimetvad. Jaoskonda kogutakse
panna. Liidu põhikirja järele peab igaüks" waid ka hoopis uued kuritegeivuse wiisid. kõigi Wenemav kurjategijate daktiloskoopi
uus liige mõjuwaid tagatisi andma selle Teatud mõttes on märgataw isegi kiire ku lisi üleswõsteid.
kohta, et tema oina rahwuswalielised kohus ritegewuse tehnika arenemine.
Kriminaal miilitsa poolt on hiljuti
tused tõepoolest täidab. Selle tingimise
Uned ebaloomulikud elutingimused kut iväljaantud N. Semenowski poost kokkusea
alusel wõib Prantsusmaa, kui ta soowid, susid ellri ka mitmesuguseid uusi, mitte pro tud daktiloskoopia õperaamat, mis olenxit
Saksamaa wastuwõtmise ivastu seista,, nii fessionaalseid, waid juhuslikke kurjategi ainukeseks originaalseks kirjatööks Wene
kaua kui passiiwne wastupanek Ruhri ääres jäid, kes kurstegujid wime paneuxch fichnssellel alal.
edasi kestab. Küll wõidakse siin ette tuua, listel ja iväga mitmekcsistel motiiwidel. keeles
Stast-ststine jaoskond kogub statistilisi
et passiiwne wastupanek on tingitud prants Niisuguste kurjategijate seas figureerinud andmeid kuritegudest ja nende wastu wõit
laste seadusewastasest samnntst ja Saksa kõrgema haridusega isikud, keda wäljapääje- lemisest.
maa on juba selle läbi tunnistust annud
Foto - keemiline jaoskond on algastmel,
oma heast tahtmisest, rahwuswahelisi tohus rnatu näljahiida sundinud kuritegewuse tee
selle
jaoskonna tegewnst tahetakse igatepidi
le.
Kurjategijate
seas
leidub
ka
õppiwa
tusi täita, et ta ivalmis on erapooletu rah
noorsoo,
isegi
kõrgemate
õpeasutuste
esita
wäljaarendada
kõige uuemate foto - keemi
wuswahelise kohtu otsuste alla heitma. Aga
jäid.
Kõige
rohkem
on
neid
aga
enamliste
lise
tehnika
saawutuste
loaral.
siin jääb küsitamaks, kas rahnxrsteliit leiab
asutuste
ametnikkude
hulgas.
Muuseum
kodifikatsivoni
jaoskonna
Saksamaa juurest head ja kindlat tahtmist,
Kuritegewuse suur kasw ongi enainlasi ülesandeks on uute kuritegewuse wiiside ja
wõi ei leia seda mitte. Nii mõnedki, kes
alles hiljuti wäga soowitarnaks pidasid Sak sundinud suuremat tähelepanu pöörama ku nende wastu wõistemise metvodide uuri
samaad rahwasteliidu liikmeks wastu wõtta, ritegewuse wastu wõitluse korraldamisele m-rne. Jaoskonna muuseum on nõrgalt
Kaelakohtulikkude kuritegude mrrimise wälja arenenud.
poalvad nüüd paremaks waikida, sest karta
teostamiseks
cm nõnkogu-Wenes moodusta
Kwalifitseeritud kriminaal miilitsa tege
on, et Prantsusmaal üirda läheb sellekolxist
tud
kriminaal
miilits
(politsei)
n.
n.
„ugo
laste
ettevalmistuseks on moodustatud
ettepanekut rahwasteliidu konwerentsil ta
lownõi rosõsk". Wiimasel osal on krimi ivastaüvad kursused kriminaal miilitsa pea
gasi lükata.
naal miilits knritegirde wastu wõitlemist walitsuse juures Moskwas. Kursuste ees
korraldama hakanud teaduslikul alusel. märgiks on mitte ainult teaduslik - tehnili
Nahlvahääletusest Lätis.
Lääne-Euroopa eeskujul. Kuritegude tea sest kriminaal miilitsa tegelasi et te walmis ta
duslikuks uurimiseks on kriminaal miilitsa da oma eritegewuseks, waid ka poliitilisel
Rootsis kogutakse Läti lutheriusulistele
juures
lnljuti moodustatud teaduSlik-tehni ala! neid arendada ja jüwendada üldisse
sõprusnwaldumiseks hääli.
line osakond, millel on järgmised jaoskon
Tegelikus elus on nõukogude - Wenes
Käesolewal nädalal, s. o. 1. ja 2. sop nad: dakstloskoopistne, statistiline, foto wõrtlus kaelakohtulikkude kuritegude wastu
tembril, lahendatakse Läti kiriüntüli,, mis keemiline, muuseum - kodifikatsiooniliue ja tihedalt läbipõimitud poliitilise elemendiga,
seal juba kauemat aega kestnud ja teatawasti kuritegude uurimise jaoskond.
sest kaelakohtu protsessides mängib harili
selle tõttu tekkind, et tvalitsus lutheriusu
Daktiloskoopiline jaoskond teostab kur kult wäga suurt osa kurjategijate poliitiline
liste Jakobi kiriku lvõõrandas katoliiklasele jategijate keskdaktiloskoopilist registratsiooni
iseloom. Ram.
peakirikuks. Rahwahääletuse! otsustatakse
nüüd, kas iga usu kogudusel peawad alles
jääma need kirikud, mis tema oma udused
Pariisis registreeritud, mitte alla kirjutada, Kama i k o on selleks otstarbeks neil
olnud weel 1914. a.
Jakobi kiriku wõõrandamine on suurt olgu siis kui saadikute-nõukogu malmis on päewil Chicagost Kownosse jõudnud. Ta
tähelepanu äratanud kõigis lutheriusu neid dokumente muutma ja täiendama, ivas on enesega kaasa toonud tunnistused, milles
maades. Nagu „Rig. Rundschau" teatab, tawalt Leedu ettepanekule. Samal ariva tõendatakse Ameerika malitsuse poolt, et
korjatakse Rootsis praegu hääli sümpaatia inifel olid ka maapäetva mälisasjade komis Ameerika juudid Leedu de jure tunnista
ja sõpruse awaldamiseks Läti lutheriususts joni liikmed ja Meemeli-maa esitajad. Mis misest tõesti osa wõtawad. Hra Kamaikol
tele eelolewa rahwahääletuse puhul. 24. suguseid muudatusi Meemeli põhikirja koh olewat pikem jutuajamine olnud Juudi
ta Pariisis ette panna, selle üle tehakse lõ wähemusrahwnsministriga Leedus Dr. No
aug. oli kogutud juba 239.8-18 häält.
pulikult otsused lähemail wäewil.
jenba u m i g a ja lähemal ajal wõtwat
teda sama küsimuse pärast wastu Leedu
Leedu ci kirjuta Meemeli
president.
Juudid Leedus.
Põhikirjale alla.
Dr.Rosenbaum on wälja kuulutanud
Kownost teatatakse: Wabariigi presiden
Juudi lehed Leedus jntustawad, kuidas
di Stulginskasü juhatusel pidas walitsus juudid Ameerikas Leedu tunnistamist d e walimised Juudi ivaldades 27. ja 28. sept.
koosolekut, knS otsuseks tehti Meemeli Põhi iu v c püüdwat Ameerikast nõutada. Lee peale. Ühtlasi peetakse samal ajal walimisi
kirjale ja lisa-protokollile, nagu need on dust pärit juutide esitaja Ühisriikides hra Juudi rahwuskogusse.

Läti siseministri korraldusel on ära kor
jatud wiimane Wene Piltidega ajakiri
„Mir'i" number. (Tähendatud ajakiri il
mub iga 3 nädala tagaiu). Naau «Kuncr"
kuuleb, on ärakorjamine sündinud kohaliku
Wene saatkonna palwel, sest ajakirjas ole
ivat ilmunud teateid, mis enamlasi lasuvat
paista haluxis ivalguses.

tuleb. Kohtuasutust Richnos ei ole ja ei
tunta selle järele ka iseäralist tarwidust:
kriminaal-süütegusid ci tehta ja tsiwiil
nõudmist sõna otsekoheses mõttes ei ole,
tarbekorral õiendab omalvahelisi nõndeküsi
musi saare ralstva awalik arlvamine ja tema
wäljendaja külawansm (lansman). Selle
tõttu wõib ka nõnda primititwne see „wan
gimaja" olla, millest ülemal kõnelesin.
Wiimati, nagu mulle ametlikult seletati, ol
nud selles «tlxmgimajas" aastat wiis-kuus
tagasi paar Wene madrust, kes oma purjus
pead seal selgeks maganud.
Et sellest primitiiwsest kombeõiguslisest
korrast arusaada, tuleb meeles pidada, et
Ruhno saarel weel praegu peaaegu täieline
ii. n. ..oikosline" majapidamine walitseb.
See tähendab, et harilikult igas talus ole
wa-d isikud tarwitalvad peaasjalikult ja ai
nult seda, mida nad ise omas talus walmis
tarnad. Naha eest ostetakse wäljastpoolt
wäga wälu, Peaasjalikult kõige hädatanvi
likumaid asju, nagu soola, ehk ichkuseasju,
nagu klaaspärlid neiu mütsi külge. Ka
töösid ei lasta wäljaspool talu raha eest
teha. Pnuduwad selle tõttu kaupmehed,
kingsepad, raudsepad, tvärwijad ja muud
ametrkntsed ja käsitöölised. Kõiki wästawaid
töösid tel)akse igas talus eneses, wahetus
ja rahalist majapidamist pole seega õieti

nelja «põldu". Igal põllul on iga talu ja
pooltalu jaoks teataw hulk ribasid wõi
..Peenraid". Nii, näit., on Bergsi pooltalul:
..lõunapõllul" 10 riba, teisel «põllul"
2 riba, kolmandal 2 riba ja neljanda'
Põllul samuti 2 riba. Täistasudel harili
kult sedawõrd rohkem ribasid. Peale selle
on külal metsade keskel omad «kartulipöl.
lud". Kartulipõldude! on iga talu ja pool
talu jaoks jällegi omad «ribad" ja «peen
rad", mõned õige pisukesed.
Ribade eneste suhtes olin Ruhnos weidi
Pettunud. Lootsin leida sea! niisuguseid
.peenraid", mis oma joonestiku poolest
wõimalikult kaugesse minewikkn oleksid
ulatanud ja wõimalikult puutumata praegu
te ajani alal hoidunud. Tegelikult aga on
Ruhno põldude ribad geomeetriliselt lväga
sirged ja näitawad uuema aja maamõõtja
kätt. Hiljem selgus ka tõesti, et praegused
ribad on igale talule 1871. a. wälja mõõde
tud ja sellest ajast muutumata. Saaremaa!
ja Muhus wõib selles asjas ajalooliselt palju
wäärtuslikumaid «põldude peenraid" leida.
Põlluharimine on Ruhnos, nagu niifu
-9 uje pöllukruntinnse juures alati, alalhoid
mine oma kolmcpõllu süsteemiga rukis,
talnvili, kesa —ja koguline. Ühel ajal
küntakse, ühel ajal külwatakse ja äestatakse
ja ühel ajal ka lõigatakse, ühel ajal katsutak
se ka wili põldudelt koristada ja terme küla
loomad lastakse sedamaid ühisele küla võl
lule. Põlluharimiseriistad on primitiiw'
?ed, nagu see ..ribalise" põllupidamise suu
ka waewalt teisiti saab olla.
Heinamaad on samuti iga talu sa pool
talu jaoks ribadesse jaotatud. Heinatege
mine on samuti koguline. s. o. iik>cl ajal
niidetakse ja Pannakse kokku. Huwilaw on.
et Ruhnos heinamaalt kõik hein kobe koju
weetakse. Kuhje ia küüne otüd lvinamaa!

Aahuo saarel.
VIII. Kirjutatud seadus ja kombeõigus.
Ruhnolaste õiguslise korra suhtes oma
eelarivamistes ei eksinud. Ei wõi just öelda,
et ruhnolased kirjutatud seadusi ei tunneks,
ja ei tarwitaks. Mõnesugused seadused,
nagu näiteks traalimise seadrped on Ruh
nos tuntrtd ja neid teostatakse. Kuid üldi
selt on kirjutatud seaduste makswus Rich
nos wõrdlemisi wäga piirastld, osalt ja pea
asjalikult lihtsalt juba sel põhjusel, et man
nermaal makswad seadused teiste ühiskond
liste eeldustega on, kui Ruhnos eluolu, ja
selletõttu need seadused ka Ruhnos iseenesest

rcckendal<Ävad ei ole. Ei wõi näiteks rää
kida Ruhno saarel töölepingust mannermaa
lises mõttes, kui sulane ja tüdruk manner
maa õigusiises mõttes teatama nräärani
pmtduwad. Ei saa kõneleda maatükkide
ostust-müügist, kui Ruhno saarel nraaost
mine wõi -müümine üldse Musiks ei ole.
Kirjutatud seaduse asemel maksab Ruh
nos otsustama! määral kombeõigus. Tege
likult sünnib see nõnda, et isaisadelt päritud
kombeid ja wiise maastmadalast tundma
õpitakse ja selle järele ka elatakse. See
«kommete ja wiiside" järele elamine on
sedawõrd iseenesest mõistetaw ja sunduslik,
et kellegile õieti meelegi ei tule teisiti tali
tada. Kui miskisugused teisititalitamised
awvlikuks tulelvad, siis katsutakse wäikeses
kogukonnas ilmsiks tulnud uut teguwiisi
omapärase, kodirse, hulgalise hindamise kail
du igapidi kaaluda ja proowida. Üldisel
wastrwlekul loobub ..uuendaja" wiimati
ise omast «uuendusest". Üldisel heakskiitmi
sel hakkab uuendus «järelaimamise" põhi
mõttel iseenesest maksma.

Selle kombeõigusliku korraga ja tema
omapärase arenemisega on seletataw, et
Ruhnos ka kobtulist tüliasjade lahendamist
kõige wähemcü mõeldawal määral ette

olemaski.

Iseenesest mõista, et niisuguse olu- ja
elukorra juures isik kõige lähemalt taluga
seotud on. Väljaspool talu on inimene kui
isik majandusliselt tühine ja jõuetu, tal ei
ole tööd teha ja ta ei saa ta tööd teha. Talu
kui tuntaw majandusime üksus on kõik, ük
sik inimene on ainult möödaminew osa sel
les üksuses, kandku ta selles üksuses pere
mehe ehk sulase, perenaise wõi tiibrufit
niine. Sümboolselt ja õignsliselt tuleb see
asjaolu ka ruhnolase nimetuses awaliruks.
Jstkulik uimi antakse ruhnolasele ristimisel,

kuid perekondlist ninie tal ei ole. Ruhno
lase äratähendamiseks ei lisata ka isanime
isikunimele juure, nagu seda muudel maa
del sagedasti tehakse, näituseks Slaawi rah
nuste juures, eriti meil Petserimaal. Ruh
nolase äratähendamiseks lisatakse tema isi
knltsele nimele juure selle talu nimi, kuS
isik elab. Tähtis on talu, kus keegi elab,
mitte see, kelle poeg wõi tütar keegi on.
Nii näituseks, ütleme, et isal on kaks poega.
See poeg, kes isa tallu elama jääb, kannab
oma talu järele sedasama kuuluwuse nime
nagu isagi. Teine poeg, kes isa talust wälja
läheb ja teise tallu elama asub, kannab
edaspidi oma isikulise nime kõrwal selle oma
uue elukoha nimetust. Pean tähendama, et
Ruhno elu waatlemine mulle selles asjas
palju piltlikke tõsiasju lukkus arusaam ise kZ
eestlaste õiguslisest elust enam kui sada sa
rohkem «Maid tagasi, enne ..priinimede"
panemist. Neile aga, kes Eesti ida-raja del
wirmastel aastatel on ristimisi toimetanud,
seisab selles asjas ka Ruhnos weel tväike
töötväli ees.
Kombeõiguslikkudest instituutidest Rich
nos on majandusliselt kõige tähtsamad kü
lakondline maapidamine ja hülgepüügi öi
gus. Ka õiguslikult ja slu-oluliselt on nad
huwrtawad, iseäranis hülgepüügi õigus.
Peatan nende juures sellepärast weidi pi
kemalt.

XI. Külnkondline maapidamine.
Nagu ülemal juba tähendasin, on saarel
praegu 20 täistalu ja 7 pooltalu. Taludest,
kui iseseiswatest majanbuslistest üksustest
olen ka könelemcd. Kuid see ei tähenda, et
talud agraarõiguslikult täiesti ja tõesti ise
seiswad oleksid. Just selle wastu. KülcvkondIme maapidainine. juba nähtawasti ürg
ajast päritud, ivajntab iga talu majapidami
sele omapärase kogukondlrse pitsati peale.

Terwe küla põlluaia jaguneb niinelt

Juudid Palestiinas.
Hiljutisel sionistide kongressil Korlsba»
dis Wdaldati juutide seisukorra üle Pales
tiinas. 1921. aasta rahwalugemise järele
elab Palestiinas 391.000 muhameedlast,
73.000 kristlast ja 83.000 juuti. Wiimastel
on nüüd küll poliitilised õigused käes, aga
wiimased ei saa oma wähese arivu tõttu tar
nnlikku mõju awaldada. Juutide sisserän
damine Palestiinasse ei taha aga sugugi
edeneda, hoolimata tema ainelisest toetami
sest. Konwerentsil seletati, et igal uuel pe
rekonnal läheb asumiseks hädasti tarwis wä
hemalt 250 naelsterlingit. Et juutide polii
tilist seisukorda seal tuntaüult parandada,
peaks aastas wähemalt 30.000 juuti sisse
rändama, mis toetuseks nõuab wähemalt 1,3
miljoni naela. Nähtawasti ei booli juudid
oma rahwuslisest kodust kuigi Palju, neil on
wõõrsil wististi wäga 6ca elada, isegi snur
ja tugew sionistide organisatsioon ei suuda
rahwuslise kodu ehitamiseks valju mwagi
ära teha.
Küpros ei faa
ühineda.
Küprose saare rahwuskogu delegatsioon
kais hiljuti Londonis sammusid astumas
selleks, et Küpros luba saaks Greeka riigi
alla astuda. Inglise asumaade minister
on delegatsioonile kirjalikul kujul teatanud,
et Inglise walitsus lükkab tema palwe ta
gasi ja peab Küprose küsimuse lõpulikust
lahendatuks.

Küprose saar Wahemeres. Wmke-Aasia
ranna lähedal, on 9282 ruutkilom- suur,
ligi 300.000 elanikuga, kes Peaasjalikult
greeklased. Saar on Suur-Vritannia oma
1878. aastast saadik.
Hirmus raudteeõnnetus.
Minewa nädala lõpul juhtus Poolamaal,
kohutaw raudteeõnnetus. Wilnajt Warsja
wi sõites jooksis rong Roshanka jaama lä
liedal rööbastest wälja ja kukkus jõkke. 30
reisijat said surma, ligi 100 haawata. Ron
gil sõitsid peaasjalikult Poola emigrandid,
kes tahtsid wälja rännata Ameerikasse.

asjata^

Kesknädalal. 29. aua. 1923.

Tallinna sSnumid.
Linnawalitsus ehitab tule
wal aastal kaks uut kooli
maja.

Kafa
uu karjarawitseja. Loomade ostmine sünnib
loomaarsti juuresolekul- —c—
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Tänase numbriga saadetakse kõigile
Bensiini automaadile aia ümber ehitamiseks pooleaasta ja pikema aja peale tellijatele
otsustas linna majandus-komisjon k.-tt.
..Estopoloniale" W. Rannawärawa juurest
72,8 ruutsulda maad rendile anda tingimi
sega et rentnik wabaksjääwa maa-ala rohe
lisega katab ja korralduse teeb, et sellele kätte.
Talitus.
maa-alale mingisugust ehitust ega muud
sellesarnast ei asetata. —c—

Eesti kunstinäituse awa
mine sünnib 8. septembril.
Segaste teadete õiendamiseks, mis tea
Kaesolewa aasta jaanuarikuus esitas ha tud poolt sihilikult lendu lastud, teatab
riduseosakond linnalvalitsusele uute koolimai E. kujutawate kunstnikkude keskühingu ju
jade ehituskawa, milles oli ettenähtud 12 hatus kõigile kunstnikkudele, et järjekorra
uut maja 12 klassiruumiga algkoolide jaoks line kunstinäitus peetakse tänawu T. E.
mitmesse linnajakku ja 4 uut maja kesk- ja põllumeeste seltsi näituse platsil suures pa
kutsekoolide jaoks. Kawa teostamine oli wiljonis- Näituse awamine on sekelduste
Jaani wanadekodu
määratud 8 aasta peale. Linnawalitsus pärast, mis ruumide saamisega ühenduses,
ajutise elumaja ehihrse ting unised on linna
kiitis selle katva heaks ja otsustas wabariigi nädal hiljem, see on 8-mal septembril.
walitsnselt selle läbiwiimiseks laenu paluda.
Tööde sissesöötmise tähtaeg on pikenda walitsuse poolt kinnitatud.
Kuna laenusaamise wõimalused alles selgu tud 5. septembrini s. a. Tööde saatmise
mata, tuli kaivatsnsest kahe uue koolimaja
Linnawalitsuse esitajateks eelseiswntc
püstitamiseks S. Pärnu m. ja Pelgnlinna aadress S. Tartu m. nr. 11, kort. 1-a ehk
kunstinäituste jnrysse
loobuda. Haridusosakond tvaatas kawa' isiklikult tuua näituse aeda.
määrati E. kujut. kunstn. keskühingu ja E.
uuesti läbi ja jõudis otsusele, et tulewal
kunstn. liiduga kokku lappides haridusosai
Eesti kunstinäituse eel.
aastal tuleks tingimata püstitada kaks uut
konna ettepanekul linnapea Uuesson,
koolimaja: 4. linnajal.'.: Juurdeweo uulitsa
Eesti kunstinäitus, nulle korraldab Ees kunstn. Kaigvrvdow ja kunstn. Root.
le 27. algkooli jaoks 12 klassiruumiga ja 2. ti kujutawate kunstnikkude keskühing T- E.
linnajakku Politsei-aiale 2. üitarlaste giim põllumeeste näituse platsil 8. septembrist
Siguritööstustc awamifeks
naasnuni jaoks Al klassiruumiga. Esimene
kuni
8.
oktoobrini,
tõotab
saada
suurem
0 linnawalitsuse poolt luba antud J. Alja
kool asub praegu S. Pärnu m. nr. 47 tram
mi pargis, missugust maja aga hädasti par endistest. Näilikele on juba end registree sele Jubkentali uul. nr. 33 ja D. Sivitga
gi laiendamiseks waja; teine kool on juba rinud pea kõik meie tuttawamad kunstni lile S. Tartu macmt. nr. 69.
kahe aasta jooksul sunnitud töötama õhtu kud, eestkätt Aren, K. ja B. Vnrman'id,
Trükikoja awaminc.
poolikul, mis halwasti mõjub õpilaste ter Espenberg, Jansen, Triik, Mägi, Melnih.
Wabbe, Koort. Kilgas, Krims, Weber,
wise peale.
Linnawalitsus andis A. Ellenile ja J.
Linnawalitsus ühines hariduse-osakÄnna Laarmann ja hulk nooremaid.
Meigasele trükikoja „Unioni" alvamiseks
Sellel näitusel määratakse ka kandidaa luba.
arwomistega, tunnistades tarwiliknks tä
hendatud koolimajade ehituse ning tegi ha .did riigi ja Tallinna linnawalitsuse stipen
Kõne grafolooqia ülc.
rid.-osakonnale ning ehituse-osakonnale üles diumide saamiseks.
Tartu
iiliõp.
B. Wittlich esineb 1. sept.
andeks tarwilikud ehituskawad wäljatööta
k. a. Hansa kooli ruumes, Toompuiesteel
da.
Raekoja wastas olewad kau
nr. 3 kõnega aine üle: „Grasoloogm kui
bapntkad lõhutakse maha.
teadus ja kunst", millest sissetulek läheb
Baltiski maantee õienda
Linna majandus-komisjon otsustas Tartu grafoloogia seltsile. Kõne wabasta
mine.
Mündi uulitsal nr. 2 raekoja wastas ole takse lõbustusmaksust.
Harju maakonnawalitsus esines linna waid kaubaputkasid maholõhkuda ja maja
walitsusele ettepanekuga, et wiimane temale all olewasse keldrisse kaupluse ruumi sisse
Väitiski maantee äärest .Habersti mõisa seadaTeie olele n vinud tiigreid viltidel ja
kino näite ina!, luid mitte taks sammu
piirkonnast maad annaks: soowitud maa
Putkade mahalõhkumise tagajärjel muu
enesest eemal mida eid loomi puuris Uhes
ala tahab maakonnciivaltts us Baltiski
wahwa taltjulajoga.
tub
raekoja
plats
nägusamaks
ja
läbikäigu
maantee õiendamiseks kasutada. Onialt
Minge
tee
awaramaks.
—c—
poolt annab niaakonnawalitsus linnale was
tsirkusesse vKonZinentaa!"
tawa maa-ala wastutasuks.
Maja näha, et usk! da. Algus punkt kell 8 S.
Nue turu kalakanplejav
Linna majanduskomisjon on mvawa
hetusega põhimõttelikult nõus, kuid tingi pöörasid linna,valitsuse Poole ühise palwega
misega, et maakonnawalitsus Baltiski m. vt neil lubataks ilma eriloata, nagu ware
lähedal läbikäigu suluks. —c—
malt, .Kalarannas tarwllikul korral kalade
Tartu tcateb.
ülejääki müüa, et nad halwaks ei läheks.
Linnawalitsus annab maja
Mäletawasti otsustas majandusosakond
Paljn elawust
Jmanta uul. nr. 6 hra
selleks nõuda kalakauplejatelt erilubasid.
Kubule.
Linnawalitsus andis küsimuse majandusosa tõid maalt linna ilmunud kooliõpilased ene
konnale seisukoha wõtmiseks.
sega kaasa. Salgakaupa wõib neid linna
Linna 29. algkool jääb sinna üürnikuna.
waatamas näha. ka—
Linnawalitsus otsustas üle anda hra
Uus komandiitühing.
Kubule, kui seaduslikule omanikule, maja
Linnawalitsus registreeris uue kõman Pawiljonide ehitamine lähenewalc Tartn
Jlnanta uul. nr. 6 ühes inwentaari ja õppe
näitusele
diitühijuse
„R. W. Cavnatz ja Ko.", mille
wahenditega. Linna 20. algkool, mis tänini
selles majas asimud, jääb sinna ka edaspidi asirtajatekl Saksa kodanik Carnap ja Läti on praegu käsil, kuid kaunis wähesel ar
wul. Mõningad pawiljonid on läinud-aas
üürnikuna püsima, milleks waStaw leping kodanik K. Burchow.
tased. kuna kaugelt suurem osa tuleb uuesti
sõlmitakse.
Leping koolimaja kasutamiseks.
üles ehitada.
Tänawune näitus korraldatakse korraga
Wene-Balti tehase ja mehaanika aktsia
Karjamaa on lausa terwe küla jaoks: seltsi tehase Poolt kokku seatud lepingu kawa kahel platsil, wanal (Wiljandi ja Tööstuse
ühelgi talul karjamaadest erikruntrsid ja 20. liuna algkooli ja 1. lasteaia maja ja in nul. ääres) ning uuel Weeriku alewis.
ribasid wäljalõigatub ei ole. Loomulikult wentaari kasutamiseks on linnawalitsuse
Wiimasesse koondatakse knnldawasti ainult
annab ennast sellepärast külakondline koni poolt kinnitatud.
masinad, kuna pawiljonid ja loomad wana
munism just karjakaswatuses eriti tunda.
(e näituseplatsile jääwad. —elKeegi ei tohi rohkem hobuseid, sarwloomi ja
Maja ümberehitamist
lambaid kasu>atada ja pidada, kui külakonna
poolt määratud. Wastawad normid iga lubati ette wötta Okswortil Jakobsoni nul. Kursus enne-kooliealiStc laStc kaswatajatele
kalu ja pooltalu jaoks on juba ammu olemas nr. 17 tingimisel, et üürnikka wälja ei Fröbeli tööde õppimiseks awatakse septemb
ja sellest hoitakse, õigem, ollakse jumntud tõsteta.
ri algul s. a. kuueks nädalaks kristlikus
täpselt kinni pidama. Wastasel korral teeb
noorte naisühingus, Aia uul- nr. 23 pr.
. länsman wõi küla-kond wastuhakkaja kohta
Barchow'i juhatusel. Soowiawaldusi wõe
Warsahallika talu rendile andmine.
omad ..määrused".
Linna majandus-komisjon otsustas lin takse wastu ja antakse teateid ühingu kant.
Talusid kui üksikuid majanduslikke üksusi
seleiS iga Päew kella 4—5 p- I. ka—
külakondlise majapidamise terwikus raha na päralt olewat Warsahallika talu rendile
eest ei müüda. Juhtumisel, kui talus mees anda R. Schmidtile ja G. Kasküle. Ren
Lasteaed awatakse
sugu häwineb ehk häwinemine tulemas, dihinnaks määrati 12.000 marka aastasEndise rentniku käest wõetakse nimeta septembrikuu algul kr. noorte naisühingus
hoolitsetakse aegsasti selle eest, et mõni su
aulane ehk hõimlane talu hakkaks pidama. tud talu ära. sellepärast, et wiimane talu Aia uul. nr. 23 pr. Barchow'i juhatusel
5—7-aastastele lastele Saksa-, wõi Wene
Sugulase puudusel wõtb ka koguni wõõras, majapidamist korralikult ajanud Pole.
keele õppimiseks- Soowiawaldusi wõetakse
—c—
kes talus tegutsenud, ..peremehena" talita
wastu ja antakse teateid ühingu kantseleis
ma hakata. Harilikult aga läheb talu isa
iga päew kella 4—5 p. l. ka—
käest wanema poja kätte pidada. Talusid
Linna ehitustööde wäljaandmine.
laste ltxjhel ei jaotata. Sellega Paistab
Habersti mõisas mahapõlenud aida ja
Rahaline loterii
ieletataw olcuxit paar Ruhn-o perenaist,
kuiwatushoone
uuesti ülesehitamise tööd
kelle poole lvastawa küsimusega Pöörasin,
Pannakse
«Akadeemilise
Spordiklubi" Poolt
andsid ka seda mõista, et Rnhnos rahwa anti linna majandus-komisjoni poolt wälja 25. now. s. a. uue ajakohase spordiwälja
juurekasw kehw on. Mitte nõnda, nagu Fr. Wiidasele 700.000 marga eest. Ehi kordaseadmiseks toime. Loositähti on 40-9(10
Petserimaal, kus senini iga «kurg" ka uue tustöödega tehakse algust lähemal ajal.
tükki 1 miljon marga eest a 28 m. Wõi
maajagamise teguri ilma kandis ja rahwa
wde arw on 400. 200.000 marga wäär
juurekasw selle tõttu muretult ja lopsakalt
tuses. Esimene wõit 75.990, teine
wõis areneda.
Kurna-Lehmja mõisate tõukarja suurenda
25.000 marka- ka—
mine.
Üldiselt aga näib, et ka Rnhnos küla
kondlise maapidamise angunud wormid hak
Kunstikooli õpetõõ algus
Linna majanduS-komisjon Peab tarwt
ka ivad haiget tegema. Mõned nooremad
mebed juba kurtsid, et niisugune põllupida likuks Kurna ja Lehmja mõisate tõilkarja on JO. septembril kell 9 hommiku Karlowa
unne. kus käsist ja jalust külakonna tahtmi juba lähemal ajal suureudada- Uusi tõu Mll. nr- 2. ltutc õpilaste sisseastumise
sega seotud oled. arenemiseks teed ei jata. loomi tahetakse juba eelolewalt Tartu näi Palvekirjade waStuwõtmine on 29. aug.
6G ivõi teada, millal see kapitalistlik mm joa tuselt oiuandada. Selleks otstarbeks mäa alateS sealsamas iga Päew kella 11—1.
mine aaStasajalist traditsioonilist mõtet ras komisjon esitajateks näitusele linna Endiste õpilaste registreerimine kestab ku
majandtts-osakonua jubataja ja Kurna mõini 8- septembrini- ka—
jõuab kõrwaldada. (Järgneb.)

StwUt näituse päewakord.
Esimesel näituse päewal, 31- aug.
Näitus on mõlemal platsil awatud hom
kella 10 kuni õhtu kella 7.
Wanal näituse platsil.
1. Kell 12 päewal näituse awamine
EeSti põllumeeste seltsi esimehe prf- J
Mägi Poolt.
2- Kella 12—3 p. l. muusika.
3. Kell 1 p. l- auhinnamõistjate koost
olek.

4. Kella 3—7 p. l. auhindamine wana!
näituse platsil.
. Uuel näituse Platsil
-- Kella 3—7 p. l. auhindamine uuel
näituse platsil.
2. Kella 4—6 p. l. masinad käimasTeine näituse päew, 1. sept.
Wanal näituse platsil.
Näitus on awatud hom- kella 19—7
õhtul.

1- Kella 12—2 p. l. muusika.
2. Kella 3—6 p. l- auhinnatud loomm
de wäljatoomine ja seletuste andmine.
3. Kella 6—7 p. l. muusika.
Uuel näituse platsilNäitus on awatud honi- kella 9—7 õhk
1. Kella 10—11 e. l. muusika.
2. Kella 11-—1 p. l- masinad käimas,
Kolmas näituse päew 2. sept.
Näitus on mõlemal platsil awatud honu
kella 9 kuni õhtu kella 7.
Wanal näituse platsil.
1. Kella 10—12 el- muusika
2. Kella 12—3 Pl. auhinnatud loomall
de wäljatoolnine ja seletuste andmine.
3. Kella 3—5 Pl. muusika.
Uuel näituse platsil
1. Kella 4—o pl. masinad käimas^
2. Kella SVI>—Gl/. pl. muusika.
Neljas näituse päew, 3- sept.
Näitus on mõlemal platsil awatud hom.
kella 8 kuni õhtu kella 7.
Wanal näituse Platsil.
1. Kella I—l 21—12 el. muusika.

2. Kella 12—3 pl. auhinnatud hobuste
ia weiste wäljatoomine ja nende eest au
hindade wäljajagamine
3. Kella 3—4 pl. muusika.
Uuel näituse Platsil
1. Kella 4—o pl- masinad käimas.
2. Kella U/o—6y2 pl. muusikaWiies (wiimane) näituse päew, 4. sept.
Näitus mõlemal Platsil on awatud kella
9 hom. 4 pl.
Wanal näituse platsil.
1. Kella 2—4 pl. muusika
2. Kella 2—4 pl. auhindade wäljajaga-t
mine näituse osakondades.

Uuel näituse platsil
1. Kella 19—11 el. muusika.
2. Kella 11—12 el. masinad käimas.
Tähelepanekuks.

il Tee uuele näituse platsile on lippu,
dega ära tähendatud. 2) Uuel näituse plat
sil on wäljapandud põllutööriistad, masi
nad ja jõumasinad. 3) Tartu ülikooli katse
jaamad Naadi mõisas on aluatud näituse
publikumile:
Tnime-bivloogia katsejaam kella 3—5
p. 1., taimehaiguste katsejaam kella 6—7 p.
l-, agrikultunr-keemia katsejaam kella 3—9
p. b, entomoloogia katsejaam kella 4—7 pl.
Waatajatele antakse seletust.
4) Eesti Roadstcri ljobnfckaswatajatc
seltsi Tartu osakonna korraldusel peetakse
1. sept. kell 10 hom. uuel näituse platsil
Roadsteri tõugu warsadc näitus ära.
. 5) Uuel näituse platsil kell 12 päewal
Paneb Eesti Ardenni hobnsekaswatajate seltö
Ardenni tõugu warsade näituse toime.
6) Põllumajanduse peawalitsuse' korral
dusel peetaks ära näituse ajal 3. sept. kell
11 hom. ..karja kontroll-päew", Tartus
ametnikkude üh. ruun,ides Tähe nul. nr. 10.
Piletite hinnad.
Alaline Pilet 200 mk- ühekordne pilet
50 m- Kooliõpilaste- ja sõdurite-ialkadel
zicnde juhatajate läbi möctnd piletid 10 nn
isiku pealt. ka-

ü—

vrr.
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Kala
Siseritgist.

Pärnumaalt
Warsanäitus Audrus.
Eesti Tori-Roadsteri hobusekaswatajate
seltsi Pärnu haruseltsi korralduse!
oli lvarsanäitus Audru mõisas 26- augus
til.
Kokku oli toodud ainult emataguseid
lvarsu 24, nendest täkk-warsu 14 ja
mära-warsu 10. Autasud määrati
20 warsa omanikule, kuna 4 warsa oma
nikku ilma autasuta jäid. Autasu ei mää
ratud warsadele, kelle wanemad ei olnud
Tori-Roadsteri tõugu, sest warsanäituje
toimepanija oli E. T.-Roadsteri seltsi Pär
irn haruselts « Warsatunnistused olid kõik
täitmata, ehk täidetud walesti täku omani
ku poolt, kuna nüüd uus määrus maksew
on, mille järele warsatunnistused täidab
kohapealne usaldusmees. Seda segadust
warsatunnistuste ivalesti täitmisel tuleb se
letada liig sagedasti uute määruste andmi
sega, ilma, et põllumehed saaksid wanade
määrustegagi tutwuneda.
Esimesed autasud said: Andres KäsPer
Andrust ja Hendrik Niibo Weelt.
Orion.
Eeskujulik walgustus koolimajasse.
Are uue koolimaja ehitustöö lõpujärku
jõudmisel arutas Are wallanõukogu wal
gustuse sisseseadmise küsimust koolimajasse.

Et wõimalus elektriwoolu saamiseks ole
mas, siis otsustati uude koolimajasse elekt
riwalgustus sisse seadida. Et aga walla
kassas sel määral raha ei ole, kui Palju
elektriwalgustu.se sisseseade nõuab, otsustati
elektri sisseseade kulude katteks 80.000 nt
laenu teha. —o—
Wallawanem kuni kohtu otsuseni ametist
tagandatud.

Häädemeeste wallawalitfuse rewideeri
misel ilmsiks wlnud asjaolude ja puuduste
tõttu on maakonnawalitsus otsustanud
Häädemeeste wallawanemat kuni kohtu ot
suseni ametist agandada- Sama asjaolude
tõttu on sekret. Närep kohtu kätte antud,
—i! ' —o—
Tartumaalt.
Rukkipeksmme algannd.
Rukkipeksmisega tehti algust juba mi
newa nädala lõpul, selle järele, kus rukki
lõikuski waremini alganud. Rukkilõikus,
samuti ka heinategu on juba peaaegu igal
pool lõpetaüld. —el.
Uus kannal weSki peale wee juhtimiseks.
Palu weskil tuli tihti weepuuduse all
kannatada, sellepärast tuli weski omanik
Klem mõtte peale, Eliva jõe wett ära kasu
tada, milleks üle kahe kilomeetri pikkune faa
nal kaewatakse.

Kaanali-tööd on Praegu lõpule jõudmas
ja omanik loodab, et kui soojad Päeivad edasi
kestawad, siis ka kaanali seinad laud-woodri
ga ära wooderdatud saawad, sest liiwase
maa tõttu ähivardab kaanali seinu sisselan
gemine.

Kannal on 4 sülda >lai ja 11 jalga kõige
süganxnnalt kolalt sügaw.
Kaanali-tööd lähewad maksma ligi kaks
miljoni marka. Töölistele maksetakse 1300
marka kantsülla kaewamise eest.

Kaanal tuleb kolme langusega, sest mui
du on weeivool wäga kiire.
Ome.

Kiwitee ehitus lõpule jõudmas.
Ketvadel hakati Pritsu jaama ja Oie
pää alewi tvahelisel maanteel, läbi Palupera
soo kiwiteed ehitama. Teed tuli sillutada
kahe sülla laiuselt 530 sülda. Tee anti
680.000 marga eest eraettewõtjale lvälja,
kes on kohustatud teed lepingu põhjal 1.
septembriks malmis tegema. Praegu on teest
weel sillutamata umbes paarkümmend sül
da, nii et ettewõtja tööga tähtpäewaks ival
mis loodab saada.
Töölistele makseti kantsülla kiitude lõh
kumise eest 1000 marka; mees lõhkus põe
was pool kantsülda ära, nii et kogu Päelna
palk seega 500 marga ümber tuli. Sanmü
teeniiuat ka tööline oma 500 marka päeivas
sillutamisega. Sillutamisel makstakse ruut
sülla eest 150 marka.

©elles teeosas asum sild on antud wälja
teha 240.000 marga eest. Tööd on algannd,
kuid kes tööd kohapeal järele käis

Omawalitsns.

lvaatamas, leidis, et kastide seinad lõaga
Qattu linnawolikogu korra
õhukestest laudadest on tehtud ja sellepärast
line koosolek
lasti nad ümber teha.
Peeti 27. aug. raekojas, esimehe P. Põld'i
Ome.
juhatusel. Kinnitatakse käesolewa koosole
Murikatsi-Puka tee seatakse Puka alewiku ku pöewakord ning eelmise koosoleku pro
tokoll.
piirides korda.
Teadaanded.
Wihmastel aegadel, eriti weel tänawu
Wolikogu esimees annab teada, et tooli
oli ülewalnimetatud tee Puka alewiku pii kogust on lahkunud lnwl. Kena (sots) ja O.
rides läbisamnatu, sest rattad wajusid rum Rütli (majaom.), kellede asemele on kutsu
muni porri. Nüüd on rohkearwulistele tud Kapsta (sots) ja Pärn (majaom.).
soosisidele Wasw tuldud ja seda teed korda
Walimised.
seadma hakatud- Kahele poole teed on
Volikogust
lahkund
wolikogu abiesimebe
kraawikesed kaewatud. fa—•
O. Mtli asemele waliti lnwl. Kangro;
rewisjoni komisjoni liikme H. Naarise ase
Wiljandimaalt.
mele lnwl. A. Oksa. Teise jaoskonna km
niswarade maksu komiteesse waliti lnwl.
Siilid põldudel.
Allik ja ©teinberg.
©elle järele tuleb arutusele
Möödunud rukkilõikuse ajal kui ka ennem
tuli ilmsiks, et põldudel õige tublisti siile
linna liikumata warandustc maksu wõt
leidub. ' Ennem pole neid nii suurel arwul
mise küsimus k. a. 2. poole eest,
põldudel nähtud. Neid on arwatawasti toi
mille
üle
õige pikalt sa ägedalt majaomanik
du puudus ja iveerohkus metsast põldudele
kude,
üürnikkude
ja tööerakondlase Oleski
ajanud. Lembit.
wahel waieldakse.
Majaomanikud toetawad oma palwet,
mille nad esitasid linnawalitsnsele, et liiku
Paberossid .»€UR„ ?n. nväd wee|. pärnad
mata waranduste maksu k. a. teisel poolel
' kui alguses olid. ,
wähendataks. Teatawasti moodustati sel
,,0-B. TUBJUf"
le küsimuse lahendamiseks komisjon, kes
hiljuti maksu wähendamise määvad wälja
töötas.
Komisjoni ettepanek on: liikumata
Saartelt.
waranduste sissetulekust maha arwata nen
de korrashoidmise kulude katmiseks: puust
Põllumeeste päewad Hiiu
elumajadel, kus äri- ja tööstusruume ei ole
maal.
63%, puust elumajadel, kus äri- ja
tööstusrnumid
on 50%; kiwist elumaja
Maakonna põllumeeste esituse korraldu
del, kus äri- ja tööstusruume ei ole
sel peetakse Kõrgesaare wallamajas 3- sept. 40%; kiwist elumajadel, kus äri ja töös
kell 4 p. l. ja 9- septembril kell 12 päewal tusruumid on 25%; sega elumajadel,
Suuremõisa wallamajas põllumeeste päe kus äri- ja tööstusruume ei ole 52%;
wad ara.
sega elumajadel, kus äri- ja tööstusrnumid
Mõlemis kohas on päewakorras ettenäh olemas 42% ja kõrwalhoonetel 15—
tud järgmised põllumajanduslised kõned:
20%. Ülejäänud osa sissetulekust arwatak
1. Põllumehe kutseharidus, refereerib se puhtaks sissetulekuks ja sellest wõetakse
A. Saar.
liikumata waranduse masku 20% käesolesiM
2. Maaparandus, refereerib K- Tonk aasta teise poole eest. Linnawalitsus Pani
komisjoni otsuse wolikogule kinnitamiseks
mann3. Karjakaswatus ja piimatalitus, ref. ette selle muudatusega, et puust elumajade
pealt, kus äri- ja tööstuse ruumid on, ar
J. Lossmann.
watakse maja korrashoidmise kuludeks maha
4. Maksude küsimus, ref. G- Kokla.
45%,
sest komisjoni Poolt otsustatud 50%5- Kalaasjandus, ref. Kodres.
line
määr
on linnawalitsuse arwates kõrge.
6. Jookswad asjad.
Hääletamisel saab linnawaliisuje ette
Soowida oleks, et ümbruskonna põllu panek suure enamuse.
i pidajad tähendatud koosolekutest, mis saar
Linna kasuks 1924. a. wõetawa trahte
tel senini harukordsed, suurel arwul osa
rimaksu suuruse ja maksmise tähtaega
wõtma ilmuks. PNde määramine.
Linnaivalitsus
paneb siwlikogule ette:
Keina põllumeeste seltsi koosolek.
1924. a. wõtta linnamaksuks trahterimaksu
Pühapäeival, 26- augustil, pidas Kei kokku 12 :niljoni marka kahes liigis, kus
na põllumeeste selts koosolekut Keina wal juures trahterite pealt, kus kangete jookidega
lamajas. Kokku oli tulnud umbes 60 põl kaubeldakse 11 milj. marka wõetakse.
lumeest. Tähtsamaks päewakorra punktiks
Kangete jookidega müügi õigusega trah
oli kaubandus-osakonna loomise küsimus, terite trahterimaksu ülemääraks määratakse
mis on tekkinud sellest, et erakauplused, 600.000 mrk. ja alamääraks 180.000 mrk.
Linnawalitsuse ettepanek wõeti wastu.
missuguseid Keina alewikus kaks, ei rahul
da hindade suhtes kohalise rahwa soowisid.
Käesolewa aasta trahterimaksu Puudu
Küsimust läbi harutades tunnistati põhi
jäägi katmise küsimus.
mõtteliselt tarwilikuks kaubandus-osakonda
Trahterimaksu puudujääk üle keskmise
ühistegelisel alusel sisse seada ja waliti ko trahterimaksu määra teeb wälja 158.532
misjon, kes wastawa põhikirja wäljatöö marka, sellest 3300 m. ilma alkohoolimüügi
taks. Metsade küsimuses leiti, et senise õigmeta trahteriettewõtete pealt.
metsakorralduse kohaselt põllumeestele met
Linnaivalitsus paneb wolikogule ette
sasaamine wäga raskendud on, mispärast 1923. a. trahterimaksu puudujääk üle kesk
otsustati seltsi nimel Pöörda põllutöömiuis miie trahterimaksu määra kangete jookide
teeriumi kaudu palwega metsade Peawalit müügi õigusega trahteritelt kokku 158.532
suse poole, paludes metsamüümist majapida mrk. 1923. a. trahterimaksu jaotusse wõetud
mise otstarbeks toimetada wähemal määral, kangete jookide müügi õigusega trahteriette
ka üksikute puude wiisi ja ilma wõistluspak ivõtete peale panna sa sisse nõuda, seda sum
mat proportsionaalsuse alusel nende ivahel
kunnseta.
Peale põllumeeste seltsi koosoleku peeti ära jagades, aga 3300 m. sisse nõudmata
Keina üldine põllumeeste koosolek ära, mil. jätta.
Linnawalitsuse ettepanek wõeti wastu.
lest kohalikud põllumehed rohkel arwul osa
Kinodelt 1924. o. wõetMoa lõbustus
wõtsid- Koosolekul pandi Keina põllumees
maksu suuruse ja tähtaegade määramine.
te kogule alus. Pn.
Linnaivalitsus Paneb wolikogule ette:
Rukki knlw algauud.
a) Tartus asuwalt neljalt kinolt 1924.
Rukki kültviga on läinud nädalal algust a. eest kokku 3.300.000 marka lõbustusmak
tehtud Keinas ja Emmaste wallas. Kohati su wõtta, selles summas 1.100.000 m. Eesti
risti heaks.
kurdetakse seemne puuduse üle, mida loode, Punase
b) Kinodelt wõetawa lõbustusmoksu
takse alles uuest lõikusest saada.
1924. a. eest peawad kinopidajad linnakas
Kohati on weel heinatöö lõpetamata. sasse ära maksma jaanuari, weebruari,
Rukkid on suuremalt osalt lõigatudmärtsi, aprilli, okwobri, nowembri ja det
Pn.
sembrikuude eest 65%, aga mai, juuni, juu
li, augusti ja septembrikuude eest 35%,
Saaremaa apostlrku-usu praostiks
kogusummast wastawates osades kuuwiisi
waliti hiljutisel ©aaremaa apostliku-usu ette.
Ettepanek leidis wastuwõtmist.
Praostkonna-nõukogu koosolekul Kuresaare
Maksude
wõtmine linnaga ühendatud
Preester Ristkok. Nreester Ristkok on
uutes linnaosades.
Mubus sündinud. mh.
Linnawolikogu koosolekul 23. mail s. a.
jäi otsustamata maksu wõtmise küsimus. 1.
0000000000

aprillist s. a. linna külge liidetud põllumaja
pidamistes. Linnawalitsus tarwilikka tea
teid kogudes, paneb' nüüd wolikogule ette,
wõtta linna kasuks maksu 1923. a. eest 1.
apr. s. a. linna külge liidetud Tähtwere,
Raadi ja Maarja mõisa ning Weeriku
(Muhli) talu põllumajapidamisies olewate:
1. järgu sõiduhobuste pealt pooles suuru
ses, s. o. k 1000 m., 2. järgu sõiduhobuste
pealt pooles suuruses k 250 m., 3. järgu
sõiduhobuste pealt pooles suuruses k 100
m., tõldade pealt k 300 m., ühehobuse sõi
duwankri, troska, saani, weowankri ja ree
pealt k 200 m. Koerte pealt terwes suuru
ses k 200 m.
Nende maksude tasumise tähtajaks mää«
rata 1. okt. Tähtajaks maksmata jäetud
maksud sisse nõuda ühes wiiwitusprotienti
dega.

Ettepanek wõeti wastu.
Niiklise ehituslaenu nõudmine elumaja,
de ehitamiseks.

Riiklikku ehituslaenu on Tartu linnale
määratud 1922. a. 10 milj. m. ja 1923. a.
10 milj. mrk.; kokku 20 milj. marka.
Sellest summast on otsustatud wälja
anda elumajade ehitamiseks linnale
7.730.000 m. ja eraisikutele 2. 842.000 nn
Seega on ivabu krediitisid weel olemas
9.425.000 m.

Senini wõis ehituslaenu ainmt wäike
arw isikuid tarwitada, sest Tartus puudusid
ehituskrundid. Nüüd aga, kus linnawalit
suse poolt on pikaajalisele rendile antud üle
300 ehituskrundi, on ehitamine suuremale
hulgale wõimalikuks saanud ja laenu nõud
mine wäga elawaks läinud. Augustikuu
jooksul on esitatud linnawalitsusele 32 elu
maja projekti ühes soowiga riiklist ja kogu
kondlist laenu saada, kogusummad üle 36
miljoni marga. Peale selle on weel oodata
paljude ehitusplaanide esitamist ühes ehi
tuslaenu nõudmisega. Sellepärast pani
linnawalitsus wolikogule ette, esineda pal
wega riikliku ehituslaenu komitee ees,
Tartu linnale ehituslaenu määrata 50 mili.
marga suuruses 1924. a. peale ja wõimalme
korral sellest summast wähemalt 10 milj.
mrk. käesolewal aastal wälja anda.
Wolikogu oli linnaivalitsufe ettepanekuga
nõus.
Tknendawa ehituslaenu nõudmine
nale uue elumaja ehitamiseks Liiwa u.
Linnawolikogu otsusel 29. dets. 1922. a.
maja ehitamiseks on riiklikku ehituslaenu
kiwist elumaja linna krimdile. ©elle elu
maja ehitamiseks on riikliku ehituslaenu
linnale lubatud 3 milj. marka, millest aga
ei jätku, kuna linnal omal selleks summad
puuduwad.
Sellepärast esines linnawalitsus woliko
gu ees, wolitada teda Peale saadud 3 milj.
m. weel 1.560.000 m. ehituslaenu riiklikult
ehituslaenu komiteelt paluda.
Soowiawaldused elumajade ehituslaenu
saamiseks.

Linnawalitsus Pani wolikogule ette, liu
nawallitsusele esitatud plaanide ja eelarwete
omanikkudele paluda riiklist ehituslaenu
70% ehituskuludest, ning linna Poolt ehi
tuslaenu anda üks seitsmendik osa riiklisest
laenust. Wastutuse wõtaks linnawalitsus
enese pesile.

Kuna Tartu linnale käesolewaks aastaks
määratud riiklisest ehituslaenust wabu fre
diitisid kõigest 9.425.000 m. on. millest koi
gile ei jätku, siis palujatele käesolewal aas
tal krediidist wälja anda kuni 25% nendele
otsustatud laenust, muu osa laenu aga wäl
ja anda tulewa aasta ehituslaenu krediidist
ehk kui antakse, siis käesolewa aasta lisa*
krediidist.

Ettepanek wõeti wastu.
Karlowa elektrijaama asi.
Karlowa elektrijaama omanikud soosib
wad oma õigusi ja kohustusi linnaga sõlmi
tud lepingu järele Karlmva linnaosa elekt
riwooluga warustamise asjus üle anda Uli
la elektrijaamale ja Paluwad linna nõusole
kut. Linnawalitsus asja läbikaaludes, lei'
dis wõimaliku oletvat, nimetatud palwele
wastu tulla, kui Ulila elektrijaam linnaga
lepingu tvahekorda astub. Lepingu kawa esi
tati wolikogule, mis üldjoontes ka wastu
wõeti ja linnawalitsust wolitati lepingu
wahekorda astuma.
Linna uulitsate nimede muutmine ja uute
linnaosade uulitsatele nimede panemine
anti wastawale komisjonile tagasi.
Koosolek lõppes kell '-510 õhtul.
£OOCOOOOOO
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toop, tikerberid 20—353 m. toop, mustad
söstlxtd 30—40 m. toop.
Heinaturg oli wäike. samuti puu
turg. Ristikheina puudast küsiti 90 marka,
sooheina puudast 45—50 m. Puukoorem

Põllumaja udAs.
PZllumajandusliselt ebaproduktiiwsed maaalad Eestist

(Riigi statistika keskbüroo andmetel-)
maksis -150—600 marka.
Eestis on kadastri andmete järele
- ech
ebaprodultiiivset maad 660.439 hek
tari, mis kogu Eesti wabariigi üld
pinnast 15,08% wälja teeb.
Kursid.
Ebaproduktiiwset maad leidub meil
Tallinna börse kursisedel.
kõige rohkem Pärnu jõe piirkonnas;
seal asub terwc rida soosid ja rabasid,
28. auguetü, 1Ü23. a.
mis Pärnu linna ümbrusest alates
Tehtud. Ostjad. Müüjad.
otsaga Viljandi ja Lääne maakonda
1 Dollar . . 346 347,60
deSse ulatawad. Ulatuse mõttes järg.
1 Naelsterling . 1576 1533
1000000 Saksa m. 40 70
mine ebaproduktiivne maa-ala asub
LOO Soome „ 953 963
Alutaguses (Wiru maakonnas), kus
100 Rootsi trooni. - 9220 9270
ta mõnes wallas (Illuka, Wasknarwa,
100 Daani „ . 6300 6490
100 Prantsuse fr.. 1980 2015
Skarjatina) kuni 45% üldpinnast
100 Hollandi guld. 13590 13690
oma alla wõtab. Wähematest eba
100 Läti rubla . 133.25 136.75
produktiiwsete pindalade . kogudest
100 Tsheho-Sl. kr. 1015 1045
1 kuldrubla . . 170
oleks nimetada Wirtsjärwe ja Peipsi
100 Itaalia liiri . 1495 '523
ranna madalmaad.
100 Helweetsia fr. 6275 6325
Ebaprodlpktiiwse maa liigituse koh
e o jO jo
ta puuduwad täielikud kokkuwõttedÄläärt» ä"tt G S ja -S.
*c K G es
Kadastri andmete järele oli mõisate
paberid S!g 5 b U J
Jb
gs o i
piirides ebaproduktiiwseid pindalasid
Obligatsionid
630.786 hektari, täpipealsed teated
E. W. Wõidu
on statistika keskbürool olemas aga
laen 9 7 110
ainult 321.810 hektari kohta, mis
0000000000
madalat raba 73-174 hektari ehk 50,9%
üldisest ebaproduktiiwsest pinnast 60,6%
nmud 41.411 hektari ehk 12,0%
Kui palju ebaproduktiiwsest pindalast
teeb. Saadud teadete järele jagunewad
Kokku 321.810 hektari ehk 100,0%
Samades andmetes on 143.722 hektari wõiks lähemal ajal põlluks teha, selle koh
ebaproduktiiwsed pindalad järgmiselt:
S&LON" paberossid on Eestis kõige
. i.i paremad.
raba 201.121 hektari eh? 62,6%
rabapinna kohta tähendatud, et sellest on: ta puuduwad andmed.
OQOOOOOOOQ
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—4O
mk. 0-8. ..HJBRH"
kõrget raba 70.543 hektari ehk 49,1%
sood 79.278 hektari ehk 24,6%
Wõnnu näitus.
Wõmnds korraldati 25. ja 26. augustil
põllu- ja käsitöö naitus.
Näitus oli eelmistest wähe wäiksem.
Iseäranis wõib seda öelda loomade osakon
dade kohta. Nii puudusid näitusel täiesti
seod, lambad ja sulg loomad; ka hobuseid oli
wähe.

Hobuste jaoÄbonnvH oli üldse wälja
pandud 22 nummert. Auhindasid selles
osakonnas anti wähe, sest suur osa hobus
test polnud tõuraamatusse märgitud ja ei
kuulunud seega auhinna alla. Neile hobus
tele anti toetussummasid. Auhindu selles
osakonnas said: Joh. Loogns Eesti tõu
gu täku „Ponny" eest 2. auhinnaks 2000
marka ja mära eest 2. auhinnaks hõbeau
raha; T. George mära „Mira" eest
ühes kahe järeltulija säluga 2. auhinnaks
höbeauraha ja 600 mk.; P. Soosaar
mära eest 2. auhinnaks ader ja Adoperk
wälja Pandud hobuse eest 2. au hm. suure
höbeauraha. Tsoetussu minasid said: Joh.
Klaos, Joh. Aljak, P. Mutso, P. Põderson,
Ä. Woitkv, E. Sander, A. Borkmann, J.
Truuts, Tatrik sa Nodina.
Sarwloomade osakonnas oli suurem
jagu wäljapandud karja tõuraamatusse
üles märgitud ja kontwllandmetega warus
tatud. Paremaks numbriks selles osakon
nas olid J. Koorti rohked wäljapanekud,
kes ka oma kuuepealife Angleri tõugu kar
ja eest 1. auhinnaks suure höbeauraha ja
E. Angleri kasivat, seltsi kiitusekirja omas
ning eraldi kahele lehmale ä 500 marka tei
seks auhinnaks tõuparandamise eest sai.
Veale selle said weel: Aug. Tatrik maakar
ja, 2 lehma ja 1 pullvasikas, kogu karja eest
teiseks auhinnaks koorelahutaja ja pullwasika
eest kiituskirja ja 500 marka toetusraha;
J. Saksa poolt wälja pandud Haaslawa
Uniküla sugupulli ühisuse pull 1. auhinnaks
suure höbeauraha ja 1000 mk.; A. Robina
segawerd Angleri tõugu ja 1 segawerd
Friisi tõugu mullikate eest 3. auhinnaks kii
tusekirja; O. Laarmanni poolt täiswerd
Angl. sugupulli eest 2. mchinnaks brongs
auraha sa E. Angleri kaswat. seltsi kiituse
kirja; M. Lihtsa poolt wälja pandud Eesti
maatõugu lüpsilehmade eest 3. mchinnaks
500 marka.
Piimatalituse alal oli 3 wälja
panekut. Auhmbu omasid: E. Saarwa
eksportwõi eest 1. auhinnaks höbeauraha, P.
Rebane eksporttvõi eest 2. auhimmks
brongsauraha ja K. Urres wäljapandi»d
' piimasaaduste eest kiitusekirja.
Aia- ja põlkutöösaadnHjte alal
paistsid eriti silma Lmmja soemnekaswatuse
wäljapanekud, mis suurema osa sellest osa
konnast enese alla wõtsid; 1. auhinnaks mää
rati kuldauraha. Wälja oli pandud weel
selles osakonnas K. Urrese Poolt porgandid,
vecdid ja kaalikad, kellele Pakk kirjandust
määrati ja J. Matisse Poolt ammarjade
Paranduskatsed, kes kolmandaks auhinnaks
brongsanraha sai. ,
Wäetuskatsetega esinesid: Leonhard
Laur wäetuskatse rislikbenmga, kes
kiitusekirja ja 500 marka sai: E. Sander
wäetuskaksed kaeraga .(auhinnaks koiuplekt

Eesti wSi wiiljawedu 1923.
efimese kuue kuu jooksul.
Riigi statistika keskbüroo andmete järgi
on Eestist kaesoletva aasta esimese Poole
kirjandust).
jooksul wõid wälja weetud 52.016 puuda
Põllutööriistade alal esines
Lõoke (Tartust) 7 adraga, mille eest wälja 198.956.600 marga wäärtuses, mis kogu
panija 1. auhinnaks kuldauraha ja 500 käesolewa aasta esimese poole wäljaweost
7,4 protsenti wälja teeb. Kõige rohkem on
marka sai.
Meesterahwa käsitöö alal oli ka meie wõid wälja weetud Rootsimaale ja
õige rohkesti wäljapanekuid. Huwrtawad Inglismaale.
olid siin A. Moonsoni ja A. Bocki puutööd;
Linaseemned wäljnwkoainenn.
mõlemad wäljapanijad said 1. auhinnaks
höbeauraha.
Käesolewa aasta esimese poole jooksul
Naisterahwa käsitöö oli õige
on Eestist riigi statistika keskbüroo andme
tugewasti esitatud, kus muu seas 6 esimest tel tväljaweetud lmaseemneid 18.457 puu
auhinda määrati., Erilist huwi pakkusid sel da 6.195.200 marga wäärtuses. Meie
les osrckonnas koetud tekid ilusate ja maitse linaseemnele pealiinina esineb Inglismaa.
kate mustrite, kui ka töö korralikkuse poolest.
Paistab, nagu oleks Wõnrnt ümbrus oma
maitsekate tekkide poolest üks kõwein nurk
kirjandust); H. Rassa wäetuskatsed kae
vaga (kiituskiri ja 500 nt.); O. Laarmann
E. wvslvoriidi mõju selgitamine ja aru
heina seemnekaswatus (auhinnaks komplekt

üleskutse.
Petseri Eesti ew. lutheriusu koguduse
nõukogu otsustas oma wiimascl koosolekul,
käesolewal aastal kiriku ehitamist alata ja
alusmüürid ja nurgakiwi ära panna. Selle
teostamiseks puudub aga kogudusel tarwi
line kapitaal, kuid ta! on siiski kindel lootus,
et emamaa eestlased Petseri eestlasi wlles et
tewõttes toetama saatvad. Argu jätku kee
gi minetamast, sest iga annetus on larwilik.
Korjajaid palume lahkesti weel oma
kaasabi anda ja iga tuttalva, sõbra ja wõõ
ra poole annetuse saamiseks pöörata.
Korjandusleheö palume 15. septembriks
s. a. ühes annetustega ära saata.
Kodanikud, toetage Eesti kiriku ehitamist
Petserimaal, sest sellega kindlustate Eesti
rahwus-kultuuri Ida piiril.
Petseri Eesti ew. lutheriusu
koguduse nõukogu.

Petseris, 21. augustil 1923.

maakonnas.

Toitude ja muude keediste osa
konnas sai 1. auhinnaks Prl. Linda Saarwa
300 mk. ja kiitusekirja, M. Reinard 1. au
hinnaks höbeauraha ja K. Urres 2. mchin
naks 200 mk. ja kiitusekirja.
Traktor „ Ford soni" künni eest määrati
traktori wäljapanijale Laarmanile 1000 tn.
ja kiitusekiri.
Lõpuks ei saa tähendamata jätta, et kõi
gis osakondades walitses näitusel kindel
korraldus ja tundus, et asjast on kindla ja
wilimud käega kinni haaratud, mille eest
tväljapanijad, ftri ka pealtwaatajad wõlgne
wad tänu näituse hingele õpetaja J.
Treumanmie» —t—

SÄÄ .Laulupidu'
paberossid. 20 tk. —25 mk. O-ü. „TUBAK„
Walge foksterrier, kahe musta lapiga kaela
peal ja seljas, tsirkuse direktor Adolfi
oma. Sellele kes juhatab, kust wõib
koera kätte saada, antakse hea tasu.
Turu fMek

Tartu turg 27. augustil.
Esmaspäewal oli tunti kauplemine koo
lilaste linna toomise tõttu õige elaw; ise
äranis tuleb seda nimetada wiljaiuru kohta.
Elusloomade wäljawedu
Wilja t u r u l maksis rukkijahu puud
280—300 marka, püüli puud 400—550 m.,
Eestist 1923» a. esimesel
odratangu toop 18—20 m., kruubi toop 22 m.,
poolel.
odrajahu pitub 270 m. Kartulid on wiimascl
Käesolewa aasta esimese poole jooksul on ajal rohkesti turule toodud, mis tõttu nen
Eestist riigi statistika keskbüroo andmete de hinnad ka tuntawalt on langenud. Kuna
järgi wälja weetud elusloomi järgmisel nad waremalt 300 marka makk maksid, müü
määval:
di neid laupäewal ja esmaspäewal 200—225
1817 siga 12.395.400 marga wäärtu marka wakk.
ses, neist 1594 siga Saksamaale, 202 siga
Piimasaadusi on hakatud wähe
Lätimaale, ja 1 Wenemraale.
mal arwul trvrule tooma, kuid hinnad au siiski
Sarwloomi on wälja weetud 2212, neist endistena püsinud. Nii maksab wõi nael
103 wasikat 143.400 marga wäärtuses, 70—85 m., hapukoore korten 25—30 jn.,
sumemalt jaolt Lätimaale; 918 lehma
kohupiima toop 30—40 m., rõõsapimm toop
3.396.300 marga wäärtuses, nendest suurem 12—13 m. ja hapupiima toop 5—6 marka.
osa Wenemoale, 171 lammast 205.200
Munapaarist nõutakse 12—13 m.
marga wäärtuses Soome ja Wenemaale
Põrsaid
oliõ turul. Hind 500 marka.
ning mitmesuguste erinimetusega sarwloo
mi 1780 tükki 17.800.000 marga wäärtu Wanadus, nagu öeldi, 0 nädalat.
Lihaturg on hõredawõrtu, hindade
ses Läti- ja Soomemaale. Üldse on sarltv
loomi wäljatveetird 2212 tükki 21.316.300 alal pole nmudawsi märgata.
5W kalaturg on hõre. Hinnad on
marga wäärtuses.
Hobuseid on wäljaweetud 899 tiik järgmised: Ahwena nael 12—15 m., lxrugi
ki 30.453.300 niarga 1 väärtuses, neist 711 nael 14—18 m., latika nael 15 m., sudaka
Lätimaale ning Jnglisiuaa-le. Saksa-nwale, nael 28 m>. rääbise nael 15—18 m., suitsu
kala kümme 7—9 m., särje nael 8 marka.
Weuamaale ja Soome wäheaual amml.
Aiawilja ja marjaturg püsib
Üldse on käesoleina aasta esimesel poolel
Eestist elusloomi wälja iveewd 5199 tükki ikka elawaua. Tähtsaimatest bindndest olgu
64.415.040 marga iväärwses. Neist kõi nimetud: Kartuli matt 14—18 m., kapsa
ge rohkem Lätisse ning Soome, nimelt Lä pea 5—15 m>. kurgi tükk s—lo m.. ernc
tisse umbes 25.300.000 marga wäärtuses ja kaunad 10—15 JU. toop.
Soome umbes 18.880.000 marga wäär
Viarjad maksawad: Mustikal) 25—.'tn m.,
tuses.
maasikad 70 m. toop, punased sõstrad 15 m.

Kiri toimetusele.
Wäga austatud „Kaja" toimetusele!
Teie lugupeetud lehe nr. 188-as on sõ
num ilmmmd pealkirja all: „Otepää
reaalgümnaasiumi kooliõpetajad lahti re
gistreeritud", mis kooli kohta ebaõigeid tea
teid sisaldab.

Sõnumis öeldakse, et kõik kooliõpetajad
mimsteerimni poolt olla lahti registreeri
tud. Tõepoolest ei ole aga mitte ühtegi
õpetajat lahti registreeritud; selle järele siis
ka kutseõiguse puudumisest kõnelemine ko
guni ilma aluseta. Niisaima asjata ette
toodud on ka wiimane wäide, nagu oleks
lahtiregistreerimiseks Põhjust annud see
asjaolu, et tänawn kewadel iväljalastaw
efmteue leud õpilasi halivasti ottewalmista
tud olmrd. Ei ole la hti registreerimist ol
nud, ei wõinud siis ka tema tekitajaid põh
juseid olla. Pealegi on kooli iga aasta rewi
deeritud ja on revideerijad, kui ka maakon
na koolinõunikud õpilaste edasijõudmisega
ikka rahul olnud.
Olgu need read tõe jaluleseadmiseks ha»
ridusseltsi poolt, kes eelpool nimetatud
reaalgümnaasiumi ülewalpidaja on ja selle
ga asjale kõige ligemal seisab.
Alistades
Esimees (allkiri).
Kirjatoimetaja (allkiri).
xl".:: paülisiCpõrlts
20 tk. - 10 mk. O K. „Tt!8BH"
K!vjawastu,ed.
—n, TartuS. Esimene saadetus käes.
Tanvitaine. Palume ka edaspidi saata.
0000000000

Wäljaandja Kirjastuse Osaühijus ,»Z?aja".
Wastutam toimetaja A. Tupits.

5. eptembrist alates sõidab

KWM IkNU

l> s»M..Endel"

Kesknädalal, 29. aug. s. a.

kell pool L õhtul.

IMnltlilHmMttgi

I iie istavamat «Ml

..MM (oiu"

IHK lahtipuhkenud tulekahju juures wõimal
wSßk dab ainult tehniliselt kõige täielikumalt
konstrueeritud ja kõige odawam tule

A. Kilzbergi 4. waat. komöödia
Neljapaewal, 30. augustil,
kell pool 8 õhtul.

„Aida"

Tartust kell pool 8 hommikul iga teisipäew, nelja.
päew sa laupäew.
Sulslepast kell 5 hommikul iga kolmapäew, reede
ja pühapäew.
9 aurik ..Unda"

<&. Verdi ooper 7 pildis.

S reast peale rahwaetendufe

m Mus"

hinnad.

Dr. med.
« mM&MwPW. on *arw^'ne '2a tööstusasutusele, kau
bandusl* ettewÕttele, põllumajandusele
ja iga maja- ja korteriomanikule alga
„mmmm tulekahju wastu wõitlemiseks.
Üksainus tüüp tulekustutamise juures
hariliku- ja talwelaenguga.

Tagasi jõudnud
hakkan narwihaigeid wastuwõt

ma 1. septembril k
11—42 Suure Pärnu mnt. 52
3/23—4 Uus puiestee 7 Suure

ftinuesitaia Eestis

Tartust kell 12 päewal iga esmaspäew, kolma.
päew ja reedel.
Laashoonett kell 5 hommikul iga teisipäew, nelja.
päew ja laupäew.
Laewad wõtawad peale reisijate ka kaupu wastu
wedamiseks. Soowijatele saadame Tartus kauba kodu
kätte ehk raudteele.

A-S. „Küsteweo«
Tartus, S. Turg nr. 3.
Roosna kartuiiühisus, lärwamaU, Rõmkllla wallas ma,

Roosikrantsi uut. nurgal

jab eeltulewaks hooajaks hästi wilunud

Karl Tammann & NZ

iJüii

' H TBLLINN. Dunkri uut. nr. 4.
>WW> Telefon 5-02.

pMusemeisfrit.
kes ka ühtlast piiritusewabriku raamatupidamist ja pürituse.
kirjade walmistamist tästi wnneb. Tõendawad tunnistused
endise teenistuse ja a.neti oskuse üle tarwiiilud. Soowitaw

MaipM

! oleks ka wabriku sisseseade remonteerln.ise tundmine. Palk kokku»

j leppe teel. Ka pa tehakse piihapöewal, 2. septembril f. a. kel!

Wastuwõtmise tunnid 1/210
Vall ja 3—4.
Piik uul. 41 krt. 5.

4 p. I. Roosna mõisas, Ambla ligidal, üle Tapa.
Ärisuse juhatud.

Riigt mm

Annan jälle
Saksa keeles lääkimisMe

j^IÜÜaKSS

lßer.iiz-metoodi järele) töistas
rvauuile ja lastele (kodus ja ka
roäljaspoo! kodu). Kõnetunnid

ÜllRllllilllifMltflfd

ml

Õpilaste wastuwõtm. ärip. ?. ö—7 õht.

igapäew lmäljaarwaNtd piida
päero) pool 2 tunni pool 4-ni.
Ahju uul. 6—4.
Wesiwesti

•RV S.»«. Ökonomist »£V

«taterjaal

Masinakirja-kUrfufed

WVsstlk.s Sesfakr

Õpilaste wastuwõtm. hom. kella 11—7 õht.

hoone.
Uuesti saanud suurema saadetuse kõrges headuses

tlhes 29 wakamaa maaga. Wõ
eumaal, juhtumist odawasti

ntt la. l ähemalt: J. .Nurg. Pr
.eiburi uul. nr. 70, Tartus.
eMmiNCttMoÜSiS
ivCs wöib anda

sõjamäe toitlusladudes Suur Batarei uul. nr. 13
suusõnalisel enampakkumisel
31. augustil s. a. kella 10 ajal hommikul umbes
10728 klg. odra kliisid ja 23346 klg. odratangu
jahu.
Lähemaid teateid müümise üle wõib saada la»
dude kantseleist S. Batarei uul. nr. 13 igapäew
kella 9—12, kuni müümiseni.
J» Kaus
Sõjamäe toitlusladu walitseja.

G. Truumaa»

roiljakoite,

Raamatupidaja.

mtliakofi- ja pres@ndirii@f j
ja soowitan põllumeestele ja rehepeksu-uhisust. wäga mõõduka hinnaga
M. 3änes Tartus, j
Kaubahoowis nr. 11. j

Palium. jlt. ,201* all.

Kl Me üiäia M Mustil I
I Raha kodus ei too ühtegi kasu i gj
| Raha on kodus kardetaw hoida! H

Oma tööstuse:
A IfttHtfll (AfüVl raamatupidamise kur- W
mm® mily r fttfeb kirjateel i
Tarto, postkast Sv. D
Põhjalik praktiline õpetus liht. Itaalia ja
<žk Ameerika süst. raamatupidamises, kaubanduse m
rehkenduses ning kaubanduse tirjawahetuses.
Õpekirjad on uuesti läbiwaadatud ja täiW endatud ning ilmusid trükist.
Õpewiis on kolmeaastase kogemusega näi- i 44
danud, et ta kõigile arusaadav) on ja täieliku
M. raamatupidamise oskuse annab, mida tunnis.
tawad sajad tänukirjad ja rahulolemisawal
dufed õpilaste kogude kui ka üksikute õpilaste
W poolt.
M Õpekawa saadetakse 15 mrk. postmarkide
wastu malja. Lõpetajad saamad tunnistuse M
ja soomitust koha peale. M

Wanksimääret,

| jooksvale arwele ja tähtaja peale
n ja maksab hoiusummade eest
H ajakohast protsenti

Köied,
Nöörid,

5 Ita M lati-lriliisis

Ohjab
ja masinarihmad

| TARTUS, SUURTURG NR. 8.

Ladus petrooleum ja masmaSU.
Kaubamaja

A.-S.
«« NIM »

Tartu, Vabriku uul. 3, telefon 3-59.
Kauplus Kaudahvow 21-a, tel. 4.7 l.

iMli IMIIK lllllltl

Metsaoksjonid.

peetakse U septembril f. a. Zanedal.
Palutakse kõiki endiseid lõpetajaid osamõtta.
Koolijuhatus.

Eimmpskkumlfe! miiiialse paljÄsralum

1) 26. septembri! 1923. a. Tartus, Maakon
na Wletsaülema kantseleis, Riia uul. nr. 37,
Alatskivi! metskonnast 35,19 tiinu, 11 tükkis, hin
Tallinna Mehaan.Kudumrsewabriku Ühisus Ä' natud 1.591.365 mk.
K ================================ K
2) 28. septembril 1923. a. Jõgewa walla
~T Weerenni uut nr. 21, Z
majas, Jõgewa metskonnast 35.23 tiinu ja 373
K kraasib Ja ketrab ®
puud, 19 tükkiS, hinnatud 1.782.861 mk.
Ligemaid teateid müügile tulewate metsatukkide
Z «idu |
kohta annawad kohalikud metsaülemad.
cgj kiires korras, ja müüb <gg,
OStu tingimisi wõib ka näha Metsade Pea
walitjuses,
Tallinnas. Toomkiriku plats nr. 3.
| piniwiliawatfi. ®
MekWe VeMalWs.
A.-!. Tallwnas« Kikk uul. 42.

Suusõnalisel enampakkumisel müüakse 6. sep
tembril s. a. kell 12 Metsade Peawalitsuses, Toom
kiriku plats 3:
! 1) Mõtsu metskonnas, Warbla saeweskis asu
wad umbes 20,5 standard männi- ja 42,5 standard
servatud kuuse laudu, algushinb 13.000 markast an
dart ja
2) Samas : metskonnas .Puuwahi* laduplatsil
olevad umbes 293/ia kantsülda sega küttepuid, algus
hind 2000 marka kantsüld.
Pakkumistest osavõtjad on kohustud 10 prots.
oma pakkumise kindlustuseks sisse maksma. Lähe
maid teateid saab Metsade Peavalitsusest ja Mõtsu
metskonna metsaülemalt.
METSADE PEAWAUTSUS

