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Nahwasteliidu konwerentsi
Eesti delegatsioon sõitis
eila Genfi.
Rahwasteliidu täiskogu istangjärgule,
Mis 3. sept. Genfis algab, sõitsid meie esi
tajad kindral J. Laidoner (riigikogu
wäliskonnsjõni esimees), sõjaminister A.
Anderkopp ja . sekretäär
Kask eila õhtiil Tallinnast wäljaWähemusrahwttste esitajate
märgukiri riigiwanemale.
Soowitakse wähemusrahwustele rahwus
wahelist kaitset rahwasteliidu kaudu.
Nagu Tallinna Saksa leht teatab, on
kila Saksa, Wene ja Rootsi wähemusrah
wuste esitajate poolt riigivanemale K.
pät s'ile ära antud märgukiri, milles wa
kitsusele soowi awaldatakse, et ta 3. sept.
algawal rahwasteliidu koosolekul, kus
arutusele tuleb ka wähemusrahwuste küsi
mus. Eestis, teataks, et ta põhimõttelikult
nõus on tunnistama rahwuswahelise kaitse
tarwidust wähemusrahwustele. Märgukir
jas tähendatakse, et kui walitsus sarnase
põhimõtte omaks tunnistab, siis tarwis ei
ole rahwuslisi tülisid ette kanda rahwus
wahelisele koosolekule, mis wälismaailmas
lugupidamist Eesti wastu ainult wähen
daks.

Teiselt poolt tähendatakse märgukirjas,
et sarnase kaitseküsimuse tähtsus ulatab ka
kaugele üle meie riigi piiride.' Iseäranis
on see tähtis Eesti asunikkude kohta Wcne
maal. Kuigi Wenemaa praegu ei ole rah
wasteliidu liige, wõib ometigi tulewikus
juhtuda, kus rahwasteliidu autoriteetlik
sõna ka Wenemaa kohta maksab. Edasi
on rahwuswaheline wähemusrahwuste
kaitse tähtis ka Eestiga lähedalt sõbralikku
de riikidele, nagu Ungari, kus suur osa rah
wllsest elab wäheulusrahwustena naaber
riikides. Sellepärast on meie wähemus
rahwuste arwates soowitaw, et Eesti prct
sedendi loomisega wõiks toetada oma sugu
rahwast.

Märgukirja lõpuks tähcndatakje, et
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rahwuswaheline kaitse wastab üldiselt aja
maimule, ja awaldatakse lootust, et walit
sus, selle kaitse • tarwidust tundes, osa kut
snks wõtma wähemusrahwuste esitajaid
deklaratsiooni kokkuseadmisest, mis' Eesti
Poolt rahwasteliidule kawatsetakse ette kan
da.

Märgukirjale an allakirjutanud: saks
laste poolt Saksa-Balti rühma esimees
G. Kress, wenelaste poolt Wene rah
wusliidu esimees G o r s h k o w ja riigiko
gu liige Grigo r j e w ning rootslaste
poolt Rootsi rahwusliidu esimees Ä.
P ö h l.
Nii meie wähemusrahwuste märgukiri,
mille lühikese kõnega esimene allakirjuta
uutest eila riigivanemale K. .Päts'ile edasi
annud.

Sel puhul täheudab „Nev. Bote":
„Wähemusrahwustel 'ou tähendatud küsi
muse lahendamisel tähtis kõige pealt
Põhimõtte tunnistamine mähe
musrahwuste rahwuswahelisc kaitse kohta.
Kui korra on põhimõtte üle kokkuleppele
jõutud, mõiwad waewalt üksikasjalikuma
asja käsitamise juures raskused tekkida."
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K aia
Kas oti MõeSdM?

Kätte on jõudnud haridusministri määNls, et usuõpetust neljas esimeses klassis 2
tundi nädalas, V. 'a VI. klassis 1 tund nä
dalas õpetada tnleb. Nii kaua, kui see mää
rus weel ilmunud ei olnud, oli weel loo
tust, et haridusminister oma esialgse seisu
koha uue läbikaalumise alla wõtab, sest et
ajakirjanduses selle wastu kohe põhjenda
tust oli häält tõstetud. Nüüd, kus ometigi
see usuõpetusele saatnsline määrus ilmu
mid, ei tohi enam waikida. Kuna algkooli
des töö juba alganud, tuleb seda kiiremini
see wäärsamm parandada.
Kõigepealt küsimine härra haridusmi
nistrile. Kas ta on iial usuõpetust koolis
käsitanud? Kas ta on enne oma määruse
wäljaandmist asja läbi rääkinud ueudegg,
kes usuõpetust on annud? Harilikust toi
metatakse nõnda. Miks ei ole siin nõnda
toimetatud? Kas meelega ivõi kogemata?
Kummalgi korral tuleb seda kahetseda, sest
et ebaõnnestanud määrused selle tagajär
jeks on. Kas on ülepea mõeldaw ühe nä
dalatunni juures usuõpetuse alal midagi
ära teha? Kui seda eitada tuleb, kas siis
ei ole see määrus otsekoheseks rahwahääle
tuse tagajärgede pilkamiseks?
Jah, kui leppida wiimasel kooliõpeta
jäte kongressil wastuwõetud resolutsiooni
ga, et usuõpetust tuleb koolides käsitada re
fereerimise metoodi järele, siis wõib ühe
tunniga nädalas läbi saada. Aga see oleks
usuõpetuse surnuks löömine. Prof. P. Põld
omas kawatsustes annab usuõpetusele täht
sad ülesanded. Ehk on ta nii lahke ja awal
dab oma arwamist selle kohta, kas on ühe
nädalatunni juures wõimalik osaltki tema
kawa teostada.
Kõigis ainetes on pealiskaudsus lapse
hingeelule kardetawaks waenlaseks. Kahe
wõrra kardetaw on ta usuõpetuse alal.
Mitte referaatisid, külmi, ükskõikseid rese
caatisid uskude üle ei nõua meie rahwas,
waid ristiusu õpetust, mis nende
noored südamed soojaks teeb, mis neid ära
rab ja elustab kõrgemale, aatelisemale
püüdmisele. Niisuguse usuõpetuse aga teeb
haridusministri kawa wõimatuks, seepärast
peame nõudma, et asi rutulisel korral muut
mist leiaks.
Kust peab wiga otsima?
Kui keegi tähelepanelikult ajakirjanduse
teateid jälgib, mis leiduwad seal pealkirja
tll: „Õnnetused ja kuritööd", siis näeb ta
seagi, et kaks asja kohutawal wiisil wiimas
ei aastatel on korduma hakanud: wägis
amised ja enesetapmised. Nende rohke kor
dumine äratab hirmu, imestama paneb,
sui külmalt sellest nähtusest mööda minnakse,

steid nähtusi registreeritakse, aga ükski ei
võta waewaks, nende sttgawamaid Põhjusi
Lles otsida. Neid loetakse, aga suur hulk ei
neist. Mõned, kes pisut kohkusid, üt
«ivad mõne hukkamõistwa sõna omaste

wastii ja lähemad siis päewakorrale üle.
Öeldakse: mis sinna wõib parata, kui see ka
hea ja ilus ci ole? Ajawool on juba nii
sugune! Ehk on ka parem, kui rikutud elu
lõpetatud on, fui et ta omale ja teistele
koormaks saab. Parem ots hirmuga kui
hirm ilma otsata. Ja ivägistanused? Ikka
on ju üksikuid juhtumisi ette tulnud, kas
nende pärast maksab ärewaks minna? Tõsi,
kahetsemise wäärt on ohwrite seisukord, aga
loomaks muutunud tooreks läinud inimesi
on ikka olnud ja saab ikka olema! Need on
paratamatu nähtused rahwaste elus! Nõn
da wnigistatakse piinlikku tunnet, niis süda
mes ärkas, ja tähelepanu pöördub teiste,
lõbusamate asjade peale.
Ja siiski nii kergesti ei tohiks keegi
neist nähtustest mööda minna, wähemast
mitte keegi, kes oma rahwast armastab ja
kellel rahwa hea käekäik südame peal on.
Meie ei taha ju mitte, et meie rahwas üks
nes majandusliselt edeneb, waid et ta ka
seestpidiste omaduste poolest areneb, et te
ma kõlblus kaswab, tema iseloom kindla
maks saab, kõrgemale järjele tõuseb, ühe sõ- H
naga, et tema õige ja tõsise edu teele asuks.H
Otse seepärast ei wõi ega tohi meie
ülewal nimetatud nähtustest külmalt ja üks-j!
kõiksest mööda minna, waid aeg on, et meie )
ajakirjandus, meie awaliku arwamise
ja ja looja, asja kohta tõsisest seisukoha wõ-']
taks. Meil ei ole siin mitte enam üksikute)
juhtumistega tegemist, waid nende sagedase '
kordumisega, mis asjaolule hoopis teise, *
hoopis tõsisema ilme annab. Aeg on, süga
wamale tungida, põhjusi otsida ja nende '
wastu kõige tõsidusega wõitlusesse astuda.'
Enne sõda oli tõepoolest tegemist
nes üksikute juhtumistega. Aga kui wäga
mõjusid nad siis! Kogu rahwas kohkus.
Ajakirjandus rääkis neist kaua. See oli ju
kuulmatu! Kuidas wõis see juhtuda? Ja
nüüd korduwad lood aga muud ei mida
gi kui lühikene teade peenikeses trükis aja
lehe wiimasel leheküljel! Kas oleme meie
siis ise ka tooremaks ja ükskõiksemaks läi
mid? Kas hakkame selle kõigega harjuma,
wõi oleme juba harjunud?. Aga kas tohi
me siis sellega harjuda? On ju asju ja
nähtusi, millega kõlbliselt kõrgel järjel sei
sew rahwas mitte iial leppida ei tohi! On
asju, mis nii loomuwastased on, et kogu
meie seestpidine elu oma tundmustewallaga
selle wastu protesteerib. Kas enesetapmi
sed ja wägistamised ei käi ka niisuguste as
jade hulka? Kus on kultuur-rahwas, kes
tapmist oleks heaks kiitnud? Ja tapmine
jääb tapmiseks, kui ta ka enesetapmine on!
Ja wägistamine on tapmine, weel hirmsam
ja jäledam kui ihuelu häwitamine!
Seisukord hakkab tõsiseks muutuma. Wõt
fc kas wõi käesolewa aasta ajalehed kätte
ja jälgige: tapawad endid koolilapsed ja
ivana d raugad, noored tütarlapsed ja noored

Inka warandnsed. 70
S!r John Retcliffe romaan.
Ristikandja ja ohwitser nägid äkki Tuuleõie saledat
kuju Marjust wälja tulewat ja kergel sammul üle platsi
ruttawat.
Comeo tõukas kartmatust kõrwale sõdurid ja naised,
keda niisugune julgus alguses kohmetuks tegi, astus sur
mawaludes wisklewa mehe juure ja tõmbas tal kindla
käega tulise tuha haawade Pealt.- Siis kargas ta kalju
lohu juure, kuhu mäeoja wesi kogus, kastis oma willase
räti külma wette, tuli mehe juure tagasi ja Pani räti leina
suitsewa pea Peale.
sttrjeldamatil tämttundnms Paistis kentuklase weris
test silmadest.

Nõid waatas alguses kohnietult tiidruku talitust Pealt,
siis aga läks ta järsku wiha täis.
Kuidas julgeb üks komantshilita tütar seda teha?
karjus ta ähwardawalt. >— Kas tahab ärajooksnud lita
oma isandate Piitsa tunda saada? Kuidas julgeb ta mind
takistada Suurele Maimule ohwrit toomast?
Comeo jäi rahulikult oma kaitsealuse kõrwale seis
ma, nagu oleks see, mida ta teinud, iseenesest mõistetaw
olnutp Ainult ühe wargse Pilgu heitis ta oina Mängis
iatud wenna Poole, kuid see pilk andis wiimasele mõista,
et otsustaw silmapilk oli kätte jõudnud. Tuuleõie üles
andeks oli ainult apashide tähelepanu oma wenna pealt
ara juhtida.
Tüdruk wastas nõiale rahulikult:
Suur Maim on apashidele kui ka koniantshidele
arstid numtd, et nad oma tarkusega haaftm ja haiguseid
ltrZnksid, kuid nad ei pea mitte walusid suurendama.
MeSknlcerode suurel nõial peab küll must süda rinnus
olema, kui ta surija üle wõib hirwitada-

mehed. Tapawad endid: ühed elutüdimuse
panist, teised cluhäda pärast, iibed et äh
wardawa karistuse eest kõrwale hoida, teised
et häbist pääseda, mitte nädalat ei lähe
mööda, kus scllesarnaseid sõnumeid ci kuu
leks.

Ennewanasti mõisteti enesetapmist te
rawalt hukka. Isegi kirik astus waljustt
enesetapjate wastu üles: neid ei maetud
mitte kiriklise anga, isegi mitte surnuaeda,
iva id Mingile surnuaia müüri taha, ilma
kirikukella löömata, ilma õpetaia kõneta.
See oli liiga ivast ja karm ja ühtlasi ka üle
kohtime wäljaastumine. Meie päeiml on
inimesed pehmemaks ja õrnemaks läinud.
Räägitaffe, „ivabasurmast", ja arwatakse
ilusa nimega kõik kinni katnud ja beaks
teinud oleivat. skumbki teguwiis ei ole õige:
HUikvamõistmisega ei ole asi parandatud,
kinnikatmisega ei ole õige abi leitud.
Mitte enesetapmine ei ole see pahe, nulle
wastu tuleb kõigest jõust wõrdelda, waid on
üksnes seestpidise pahe wäljaspidine ilmu
tus, nii kui palawrk mitte ise haigus ei
ole, waid üksnes haiguse tundemärgiks, sest
et ta haiguse tagajärjeks on. Poleks haigust,
ei oleks ka mitte palawikkn. Ei oleks seest
pidist paliet, ei oleks ka mitte enesetapmist?
Kus peitub wiga? Milles seisab pahe?
.Meie oleme ju töös tugewaks läinud, wõit
luses karastatud, kannatustega harjunud
Meie lähem minewik wõidnrikka
ivabadussõjaga annab sellest hiilgawat tun
nistust. Kas oli ehk wibu liig pingule
tõmmatud, nõnda et murdus? Küll mitte
wäljaspidi, aga seesipidi? Wõi on suureni
wabadus ja iseseiswus, suurenr aineline
jõukus meid nii ruttu hellitanud', et meie
midagi enam kanda ei jõua? Ei ole enam
endist wastupanemise jõudu ja püsiwnst?
Wõi on meil teisal sügawamäid Põhjusi ot
sida? Kas on meie rahwa kaswatamises
ehk wigu tehtlch, mille paratamatu tagajär
jed nüüd Päewaivalge ette astuwag? Kas
ehk on meie rahwa elust jõnd ja tegurid
kõrivaldatud, millel paha mõju oli ja nüüd
hakkab mädanik rahwa üdisse tungima?
Nõnda wõi teisiti, asi tnleb põhjaliku kaalu
mise ja arutamise alla wõtta.
Ja siis wägistamised, kui kohutamast
suur on ohwrite arw! See Paneb ometi jä
relmõtlema!
> Siis ei ole sellest küll, et nieie tvälispi
diste nähtuste juure seisma jääme. Süga
ivamale peame tungima. Kus kaelud kas
wawad, seal on soomülgas all. Kus rahiva
elus paised tekkimid, on see timnistuseks, et
seestpidi midagi mäda on, mitte üksnes kitti
tegekmses tooreks ja julmiks läinud kurja
tegijaid leiame seas, waid ka
päris noori. Poisikeseohtu mehi. Tõesti, siit
wõime kindlasti järeldada, et meie noorte
juures on midagi kahe silma wahele jäetud,
midagi, mis otsata tähtis on olnud. Siin
ei aita seepärast enam ivaljnd karistused.
Wõib olla, et nad' mõnda hirnrutäwad, tagasi
kohlttaUxrd, aga õigem on ometigi meie
noortele midagi eluteele ligi anda, mis neid
hoiab niisugusele teele sattumast. Arstid
sestawad juba ammu sellel seisukobal, et

Nõid kargas üles wiha pärast niisuguse jultunud
wastuse üle.
Wedage see kärnase lita tütar siit ära! karjus
ta. Kas peame kuulama selle hullu tiidruku käskusid,
kes meie laagrisse tuleb ja läheb, millal ise tahab? Kui
ta weel sõnakestki julgeb lausuda, peab temale osaks saama
sama karistus, mis kahwatunäoliselegi. Kas on siis gi
leenode pealik mõni laps, et ta ühel naisel meile käskusid
lubab anda?
Manale tigedale pealikule ei meeldinud kä sugugi
noore komantshineiu wahelesegamine. Ta sirutas oma
käe ähwardawalt tüdruku Poole ja ütles käskiwalt:
Komantshi suguharu sõdurid on oma tomahawkid
ära wisanud ja nad küpsetawad liha oina tulede juures,
kuna nende naised laanes ümber jooksewad- Kus on
wõõra suguharu tüdruk öö ja päeiva osta olnud, et ta
jälle julgeb oma nägu minu rahwale näidata?
Oma soole omase kawalusega jättis tüdruk küsimuse
wastamata. Ta oli liiga uhke selleks, et waletada.
KaS ei ole mimbreenode Lendaw Nool ka pealik?
küsis tüdruk. • Lendaw Nool on sõjakäigul kahwa
tunäoliste wastu, ja tüdruk tuli oma sõprade juure ta
gasi, et tema tagasitulekut oodataSee wastus käis täiesti kokkic arwamisega, uus mõ
lema suguharu laagris tiidruku kadumise kohta oli tek
kinud, ja seepärast ei äratanud ta mingit kahtlust. Nii
suguse seletuse moraalist ja sündsusest aga suuremat ei
hoolitud. Seepärast leppis ka wana pealik sellega ja
ütles:
Olgu peale! Komantshide unised ongi selleks
olemas, et wahwa apashi magamisaset magusaks teha.
Kuid und ei tohi meeste talituse wahele segada. Mine
nüüd naiste tule juure, ja karistus kingitakse sutteTüdruk ei liikunudki oma kohalt. Pilku kõrwale

vrofülaksis parem on, kui terapii, see tähen
dab, et terwet inimest on haiguse eest ker
geui hoida, kui haiget inimest jälle terweks
teha. Seda läheb tarlvis, et meie noored
seestpidi jälle puhtad ja tugewad oleksid,
nõnda et neil jõudu, seestpidist jõudu oleks,
ise oma üle ivalitseda ja oma kiredele rauad
suhu panna.
Siit selgub, et meie wõitlust Pahe ivas
tu mitte üksnes kohtuniku hooleks ei tohi
jätta. Mareni, palju warem peab wõitlus
algama. Ka kohtunikul ja teadistel on siin
oma suured ülesanded. Tuleb teesid otsida
sa leida, kuidas loomaks läinud inimesi
jälle taltsaks ehk wähemast seltskonnale kah
sittaks wõikS teha. Aga peatöö sa tähtsam
ülesanne lasub siin kõigepealt lastekaswata
jäte peal, nii kodus kui koolis. Kõik abi
nõud htleuxid ära kasutada, ffti? tegurid,
nii palju km neid iganes on. mi?.r>ad tööle
panna, et kohutaivad nähturn-ste rahwa
elust jälle kaduma hakkaksid. Tarwiioda tu
leivad selles mõttes kõik uustnoh määrused
koolipõllul, sest nad suhiwad kõige tõsisemal
wiisil tähelvanu oste kooli kaswatuslste
külje peale. Selles mõttes tuleb ka terwi
tada usuõpetuse käsitamist koolielus. Siin
on rahival asjast sügawam arusaamine ol
nud, kui nii mõnelgi wäga targal koolime
hel. Peab meie noorsugu seespidi tuge
wamaks, aatelisemaks minema, siis ei wõi
ega tohi usuõpetust kõrwale jätta. Kui ta
ka mitte ainumaks abinõuks ei ole selle sihi
kättesaamiseks, siis on ta ometigi üks täht
samatest abinõudest. Aga otse sellepärast
paneb see tõsiselt mõtlema, et siitsaadik kõigis

riigi poolt ülewalpeeiawates, puht-huma
nitaarsel alusel seiswates asutustes (nõdra
meelsete hoiupaigad, noorte kurjategijate
parandusmajad, wanadekodud, kurttummade
koolid j. n. e.) usuõpetusele ei ole maad
antud. Kahetseda tuleb, et seal kasivandrkud
ilma usuõpetuse mõjitta üles kasivamad, ja
pärast ellu astudes ilma seestpidise toeta
tööle astuvad ja kergesti hädaohuks muutu
ivad mi riigile kui seltskonnale.
—us.
0000000000

Walge foksterrier, kahe musta lapiga kaela
peal ja seljas, tsirkuse direktor Adolfi
oma. Sellele kes juhatab, kust wõib
koera kätte saada, antakse hea tasu.

on kõige odawam ja parem katusekatmisc-materjaal.
Peaesitaja kontor „Edasi" Tallinn, Sauna uul. 3.
Teles. 3-69.

Ruberoidi müüakse paremates ehitusärides

heites oli ta tähele pannud, et senaatori tütar tema wenne
juure tuli.
Wiige see tüdruk ära ja kui ta wastu paneb, tar»
witage piitsa! karjus nõid.
Kuristiku suu poolt kostis lühike häälitsus- Seda
kuulis ainult tüdruk, kes oma pea kuulatades kõrwale
pööras.

Mõned naised, kes tüdrukule juba sellepärast waemtt
likud olid, et ta wihatud suguharust oli, tahtsid teda haa
rata, kuid Eomeo hoidis nad rahuliku käeliigutusega
eemale.

Olen tulnud seda meest kaitsma, ütles ta.
Ainult argpüksid tarwitawad wägiwalda kaitseta inimese
kallal.
Kaitse siis iseennast, ärajooksnud lita! möir
gas wana pealik ja tõmbas oma tomahawki wöö wahelt.
et seda julge tüdruku peale wisataSel silmapilgul tõstis Comeo käe üles, ja kuuli wisin
lõikas läbi õhu. Püssi pauk kostis kohkunud apashide
kõrwu, ja -Öökull langes surnult indiaani neiu jalge ette
kuul oli tal peast läbi läinud.
Comeo kasutas äkilist kohkumist, mis kõiki tema üm»
ber waldas. Panteri hüppega kargas ta sinna poole, kus
seisis ta wend, kes püssipauku kuuldes oma rahwa kõ
ledat sõjahüüet kuulda laskis.
See hüüe leidis tugewat wastukaja kahelt poolt:
kuristiku suust, kus üks wahipost seisis, ja laljulõhestikust.
mida mööda mäeoja jooksis.
Ent kangelasmeelne tüdruk, kes ennastohwerdawast
end kaitseks oina wenna rinna ette tahtis wisata. kuni
sõbrad kohale jõuawad, ei saanud oma mõtet teostada.
Kuna Comeo apashide ringist wälja tahtis hüpata,
haaras nõia käsi tema lahtised juuksed pihku ja tõmbas
ta maha, kusjuures nõid teise käega tomahawki haaras,
mis kuulist tabatud pealiku läest maha oli kukkunud.

Reedel, 31. auauZttk N-i?»

Kaka.

Wenmuudised.
Haridusministri abi Saueri
küsimus wabariigi tvalitku
ses
Nagu kuule,ne. on haridusminister oma
abi Saueri amettst Vabastamise tarwidust
põhjendanud asjaoluga, et haridusministril
koostöötamine hra Saueriga raske on kuna
ministril hra Saueriga poliittliselt mõtete
lahkuminekud on olnud kusjuures ministri
abi, mööda minnes ministri juhtnööridest,
korraldusi on teinud.
Kuuldawasti tahetaVat hra Sauerile
Veel kord ette panna ametist lahkuda.
Tartu näitus.
(Traadi teel meie kaastööliselt.)
Tööga Tartu näitusel oldi eila, 30. aug.,
mõlemal näitusewäljal kibedastt ametis.
Lõpetati uute pawiljonide ehitamist ja iva
nade kohendamist. ArVatawasti kestab täna
honrmikul see töö Veel edasi. Ka sisemistes
ruumides suudeti eila Veel Võrdlemisi lvähe
asju üles seada.
Wanal näitusewäljal on suuremad Pa
wiljonid kirj. üh. „Sõnawaral", põllum.
kesküh. „Estoonial", A. Wirkhausi metall
tehasel. Tsemenditööstuse alal on Tallinna
ettewõte „Lyva" ehitanud uue pawiljoni li
saks Tartu tsemendiwabriku ~'Kalewile".
Shokolaadiwabrikutest on oma pawiljon
„Kawe'l". Tartu Glassmanni shvkolaadi
tehas Viis oma tooted sisemistesse ruumi
desse. Peale selle on Veel hulk pawiljonisid
minewast aastasi.
Uuele näituse Väljale on asetatud peaas
jalikult põllutööriistad ja masinad. See
osakond on tnnawu suurem, kui kunagi
Varemalt.
Kuuldavasti sõidavad näituse äVamisele
Tallinnast Valitsuse esitajatena siseminis
ter Einbilnd ja põllutööminister Ke
re m. Oodata on ka rühm Soome Põllu
mehi-õpereislasi.

Ministrid Tartu näituse
awamisele sõitnud.
' Eila öösese rongiga sõitsid Vabariigi
Valitsuse ülesandel siseminiser K. Einbund
\k põllutööminister A. Kerem Tartu, et
näituse awamisest osa wõtta.
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Znglise paelamendi Mmed iklallslena Tallinnas.
Eila hommikuse Riia rongiga jõudis
Tallinna Inglise parlamendi. liigete dele
gatsioon ühes kindral Burtiga, kes delegat
siooniga Riias ühines. Jaama olid külalisi
Vastu Võtma ilmunud riigikogu juhatuse
esitajatena hvad Raudkepp ja Köster, wälis
ministeeriumi esitajana hra Markus ja
kindral Lill. Ka kogukas rahwahulk oli
suure sõprusrahVa esitajaid Vastu Võtma
ilmunud. Rongilt mahatulemise ja lvas
tasttkuse terwitamise järel asetati külalised
autodesse, mil puhul neid ka 'filmiti ning
sõideti linna Vaatama.
PäeVal kell 1 p. l. oli korraldatud Ing
lise saadiku poolt külaliste auks restoraan
„Esplanaadis" pidulik lõunasöök, millest
peale külaliste ja kohaliku Briti saadiku ning
konsuli Eesti poolt osa Võtsid wälisminisF. Akel, Välisministri abi TohVer, Välis
ministeeriumi administratiiV os. juhataja
Markus, riigikogu esimees J. Tõnisson,
riigikogu esimehe abi Wirma, kaubandus
tööstusministri abi ins. Lukk ning wabri
kantide ühisuse poolt hvad Luther ja Puchk.
Lõunasöök läks sõbralikus mõteteVahetuses
mööda.

Peale lunasööki tutVustati külalisi lin
naga ning käidi meie suuremaid tehaseid
Vaatamas.
Õhtul käisid külalised „Estoonia" teaatri
maja Vaatamas ning Viibisid ka lühikest
aega ooper „Aida" etendusel. Hiljem kella
9 ajal oli Võõraste auks riigikogu einelaua
ruumides riigikogu juhatuse poolt Pidulik
einewõtmine korraldatud, millest osa Võtsid
riigikogu rühmade esitajad, Valitsuse liik
med, meie kaubandus-tööstusilma esitajad
ja mitmesuguste teiste seltskondliste orga
niscvtsioonide esitajad.

Öösel kell 12.30 mm. sõitis osa külalisi
ning kaks delegatsiooni liiget ühes kohaliku
Inglise konsuliga Kohtla põlewkiwikaeVan
dust ja Narwa tööstusasutusi Vaatama.
Ülejäänud osa külalisi Pidi täna' hommikul
kuhugi Tallinna lähedale, pardijahile
sõitma.

Külalised' jõuaKad TallinnS tagasi la»-,
päewa hommikul. Siis Vaadatakse Veel
linna, kuna päeVal Välisministri juures
Vastmvõtmine on wvraldatud. Õhtul kell 6
sõidawad Võõrad iile Riia Kmõno Poole
edasi. , ' :•>
Merlpuiestee nr. 6 'f. Telefon 27-51 j
Briti parlamendi lngete rühmasse, kes
eila hommikul Tallinna külla jõud
sid, kuuluVad: 1) Srv Park Goff (unio
uist, Cleveland). Sünd. 1871, Oxfardis
õigusteadust õppinud. Bar-ristep (adwo
ürät), s. 1395. a., 1914. Hon Kmg's Mes
seuger, 1919.a. esimese admiraliteedi lordi
parlamentlme abisekvetäär, 1920.—21. a.
Private Bill Commitee esimees, BowZr Lalv
poliitika pooldaja. 2)Sir Douglas Cochrane
Newton (unumisi, Cambridge. Sünd. 1879,
Cambvidges õigusteadust õppinud. Oli
Cambridge-Shire sherisf, 1911.—1919. a.
Cambridge' krähVkonna nõukogu esimees,
1917.—1919.a. ülesehitamisministri abisek
retäär. On hüVitatud põllumajandusest. 3)
Sir Robert Blond Bird (rmionist, Wolver
hampton), sünd. 1876, Birminghami üli
koolis õppinud, firma Alfred Bird ja Pojad
asjaajaja direktor. 4)' Patrik Joseph Henry
Hcmnon (unionist, Birmmgham), 45 a. Va
na, Dublini ülikoolis õppinud, liri „Agri
culttlral Organisatwn'i" pew-korraldaja ja
selle direktor: 1904.—1909. a. Lõuna-Aafri
kas, 1911.—1918. a. Navy league peasekre
täär, 1910.—1914. a. Tariff Reform Lea
gur' abiesimees, 1918. aastast peale „Bri
irsh CommonweMH Unionü" direktor, Dis
raeli kooli tory. 5) Sir Henry Brittain
(unionist, Middlesex), sünd'. 1876, OxfordiZ
ppinud, 1897. a. bairrister. Palju kordi
saatnud Jnglis-Ameerika suhete lähendami
seks. 6) Lewis Lougher (unionist, Gar
diff)', laevaomanik Cardiffis, firma „Le
wis Lougher ja Co." asjaajaja direktor. Mö
lab osa Veel mitmetest teistest laeVasõidu
seltsidest. 7) John Rumney Remet (unio
nist, Cheshire), 39 a. Vana, firma „John
Remer ja Co." direktor. Liverpoolis.

• Täna, l.feptembril s. a. . '7- Z
kell 8.15 min. '
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awamlis. |
1923. a. ilmatshempion! nime peale orga- J

mseeritud eeskujuliste maadlejate ühingu Z
poolt. Wõtawad osa kõik paremad tshem- Z

Pionid üle ilma. Seni on sisse kirjutanud Z
järgmised tähestiku järgi: 2
Prinz Ambrosio de Sist, ilmatshempion, t
Aafrika neeger. |
Akkermann, Jda-Preisimaa wõitmata 2
tshempion. |
Brilla, August Poola ilmatshempion. ?
Venetzki Hiiglane Georgiast. Pikkus Z

3 arss. 6 werss. Euroopa tshempion.

Vambula neeger Ameerikast, ilma- ?
tshempion. j
Gismann Skandinaawia tshempion. *
Kinshew Berliini tshempion. Kolme L
aasta joofful ei olnud tal ühtegi kaotust. »
Saksamaa pailaps.
Weimann, Karl ilmatshempion. I
Melker, Johann Baltimere laewasti- f

Ms WM chMssri Geeekss WeAd.

ku madrus, lõi rekordi raskekaalus.

ttri2

Kawan, Hans Austria

Itaalia walitsuse märgukiri
Põneivus
Melika wõitmata Tirooli maadleja Z
Münchenist. %
Greekale.
wahekorras.
liri walitnistel tvalitsnse
London, 29. aug. (ETA).
Krok, Aksel Rootsi tshempion.
Berliin, 29. aug. (ETA).
erakond wõitnnd.
Roomast teatatakse: Itaalia sõjawäelise
Roomast teatatakse: Itaalia kindral
London, 30. aug. (ETA).
Tellini ja neli Albaania-Greeka piirikomis saatkonna kõigi liikmete tapmise pärast
Podubnõi Wene ilmatshempion. |
liri Valimiste häältelugemine kestab joni liiget, kõik Itaalia ohwitserid, on teel Greeka territooriumil Albaania piiri ligi
Romanow, Jwan Wene tshempion!edasi. Seni on teateid 43 walitud kandi Janinasse Epiiruse greeklaste poolt ära dal, saatis Itaalia walitsus Greeka walit
de kuningas. 5
susele
märgukirja,
milles
Greeka
Valitsus
daadi kohta. Seniste teadete järgi on wa tapetud.
mõrtsukatöö eest Vastutamaks tehakse, täie
Berliin, 30. aug. (ETA)
litsus kõigis Valimisringkondades suure
Theodor Thornow Läti tshempion. Z
enamuse saanud. Nagu ka arwata wõis,
Diplomaatlikkude ringkondade tähelpa likku ja wormilikku Vabandust, 50 miljoni
on De Valera, kes praegu wangis istub, nn on terwelt pöördud Itaalia ohwitseride liiri kahjutasu, mõrtsukatöö asjaolule mii
Kohalisest professionaalsest maadlejate Z
Clare's tagasi walitud. Teise saadikuna tapmise peale Janinas. Pariisi wälismi witamata uurimist ja surmanuhtlust süüd
ühingust on endid üles annud järgmised x
tähestiku järgi: f
läheb Clare ringkonnast parlamenti De nisteeriumi ringkondades peetakse pinewust lastele nõutakse.
Berliin, 30. aug. (ETA.)
Valera äge Vastane, endine terwishoiu Greeka ja Itaalia wahel tõsiseks. Itaalia
Neström, Jaan ilmatshempion, 1922. f
Roomast teatatakse: Tähele pannes
minister prof. Mae Neill. Tööerakond on saadik Pariisis sai käsu Prantsuse walitsnse
a. 1. auhind Eestis. |
asjaolusid, milles Itaalia ohwitseride tap
rohkem kohti kaotanud kui wõis arwata.
ga ühendusse astuda.
|
mine Greeka territooriumil sündis, kui ka
Rauer, Gustaw Baltimaade tshem- X
muid sellega ühenduses olewaid märke ja
pion. ±
Briti Wnhemere laewastik
Itaalia sõjalaeNmstik
fakte,
mis.
ufaldatawate
teadete
peal
põh
kõige tugewamaks Briti
Ateena sõiduks walmis.
Uibo, Ludwig Euroopa tshempion. |
jenevad, on Itaalia walitsus otsusele tul
lahingurühnraks.
nud, et Greeka walitsus mõrtsukatöö eest
Berliin, 30. aug. (ETA )
Ja Palju teisi maadlejaid. £
Berliin, 29. aug. (ETA).
„Trib«nale" tclegrafceritakse Tarentist, peale ainelise Vastutuse ka moraalset Vas
!
„Daily Chronicle" teatel sõidab Ingli et osa Itaalia layingnlaewastikkn, mis Ta tutust kannab. Seepärast tehti Itaalia
se mereminister oktoobri algul WaHe renti weteõ ankrus seisab, sai käsn kohe ma saadikule Montagnale Ateenas ülesandeks,
TöhslpcmuS j
merde, et Maltas ja Gibraltaris ettewal nõöwreid katkestada ja end Ateenasse sõi esitada Greeka Valitsusele märgukirja, mil
Võistlused on igapnew tfirkiifc juhatuse I
les nõutakse: 1) ametlikku ja täielikku wa
mistusi teha suure osa Briti lahingulae
Poolt garanteeritud preemiate peale. 2
wastiku ülewiimiseks Põhjamerest Wahe duks walmiö panna.
bandust, 2) ametlikku matmist kõigile
Wöitjad saawad %, wõidetud yk. |
merde. Nii saaks siis Briti Wahemere
mõrtsukatöö ohwritele Ateena katoliku kiri
Wõistlus sünnib maadlejate ühingu eest- |
Äretvus
Roomas.
laewastik jälle kõige tugewamaks Briti
kus terme Valitsuse osawõttel, 3) auand
seisja härra A. Mnguri juhatusel, 'kohalik- |
laewastiku rühmaks, nagu ta seda ka enne
kude ja wäljamaa spordi-ajakirjanilkude £
mist 21 suurtttkipaugaga Itaalia lipule,
Berliin, 29. aug. (ETA)
järelwalwel. Z
liidu loomist oli.
mis
Pireusi
sadamas
ankrus
seiswatel
Stefani teatel walitseb Roomas suur
Arbiter
A. Mugur. Z
ärewus Itaalia ohwitseride tapmise iile Itaalia sõjalaewadel lehwib, kuna samal
O
ajal
kõik
Greeka
laewad
Itaalia
lipu
üles
Tshoho-Slowakkia wiilis
Peale selle kõik tsirkuse uuendud ceslawa.
greeklaste poolt Albaania lõunapiiril. Na
minister Benesh Roomast
gu kuulda, tahab Itaalia Greeka Valitsusele tõmbawad, 4) mõrtsukatöö walju uurimist
Uued numbrid ja etteasted. 'X
mulju märgukirja saata, rahuldust nõudes. Greeka ametiwõimude poolt Jaalia sõja
Pücwasensatsioon dresseeritud tiigrid. Z
Berliin, 29. aug. (ETA).
wäesaadiku juuresolekul, 5) surmanuhtlust
Hinnad harilikud. 2
Roomast teatatakse:_ Tsheho-Slowakkia Albaania Valitsus awaldas Mussolinile kõigile süüdlastele, 6) 50 miljoni liiri kah
oma
kaastundmust.
Prantsuse
ja
Inglise
Kassa
awatud
ketta 11 hommikul. 2
wälisminister Benesh jõudis siia. Läbi
jutasu maksmist Viie päewa jooksul.
missioon
näiwad
puutumata
olewat.
rääkimine Mussoliniga kestis V>k tundi.
Läbirääkimise tulemused tihendatakse ma
sanduslikkudeks ettepanekuteks ja wõetakse
Tangeri küsimus.
kohe arutusele.
siast Unschlicht; Walge-Wenest Belgutski.
läksid kursid üle 100 miljoni protsendi pii'
Budennöi ja Nosenholtz.
rist.
Berliin, 29. aug. (ETA).
Wene rewolutsioonilise sõ
Nagu Madridist teatatakse, on Hispaa
Tehaste sulgumine Petro
ja-nõukogu koosseis.
nia
wälisminister Alba seletanud, et Tan
gradis.
geri
kontverents arwatawasti 28. septemb
Moskwa, 30. aug. ETA.
Moskwa, 30. aug. ETA.
ril Londonis uuesti algab.
Loodetnw Urn res&cl 31. aust.
Pntilowi tehase eeskujul lähewad ka
Revolutsiooniline sõjanõukogu on ' järg
Ohta
ja
Jshori
tehased
PetrogradrS,
nagu
Merel l?wa, nirmanf l'ejf inise kiirusega
mijcS fooSfcifiiS kmnllatud: Esmi-cs
idatuul. Muutlik pilwilus. Mihmasasud
Trotski, tema asetäitja Schauskl; httmed. ajalehed nimetawad, konserwatsioonl seisu
Berliin, 29. aug. (ETA).
ifeät*oittõ läänepiiri Vs Ee-lis, Ida-Eestiv
Frunse, Kamenew, Lebedew, Danüow, An- korda, s. o. sulutakse, jättes alale ainult
Berliini börsel kestis inflatsiooni tõus ciiitc lõur.at meri huiu. Eiialgsel-' meel
wäike osa töölisi, et. wõilualusekorwl
Lonow-Owsejenko, Hodor-AlieV;
täna tormilise kiirusega. Esimest korda tauniv Ve.
Läänist Besirow; Armeeniast Eliaawa; (yriiw tööd alata.
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Reedel, 31. augustil 1923.
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sest mocherjaalkst ja nnlloil ehitatud' jne. ning
RahwustSaheline statistika
BB
kes
praegusel
ajal
hoonet
kasutab.
Juhtu
konwerents Brüsselis.
misel, kui endised omanikud hoonete übewõt
Ka EeSti statistika keskbüroo esitaja wõtab inisega nõus ei ole, siis tuleb neil seletuse
1
konwerentsist osa.
saamiseks metsade peavalitsuse poole pöö
Käesolewa aasta oktoobrikuul Peetakse rata ja asjasse puirtuMd dokumendid ette
B peetakse septembri keskel 1923 S
ära Brüsselis rahwuswahelise statistika panna, et wõimailik oleks Yoortete omandus
õigust
kindlaks
teha
ja
nende
kmtluwitse
kitsi
instituudi konwerents, millest ka Eesti rii
j Tallinna hippodroomii |
gi statistika keskbüroo esitaja, kelleks wiima mitst lõpulikult otsustada.
sel wabariigi walitsuse koosolekul riigi sta
Metsaülematelt nõutakse
Baltiski maant. 50
tistika keskbüroo juhataja hra Pulle
aruannet möödaläinud met
B .... FL
ri t S määrati, osa wõtab. Nimetatud
B Eeskawas on ratsa- ja traavisõidud. WõistluSele pääsewad Eestis fl
satööstuse
aasta
eest.
konwerentsil tuleivad aruwsele mitmed esi
B kasvatud kui ka väljamaalt sissetoodud hobused. Wõistluste täielik B
Kuna metsatöö stitse operatsioonia asto
mese järgu tähtsusega küsimused statistika
g eeskava avaldatakse edaspidi. ®
alal, et kergendada rahwuswahelisi statisti 31. augustrl s. a. lõpeb, on metsade peawalit
g Olesandmisi võistlustele võetakse vastu igapäev kella 4—6 p. I. g
liste andmete wõrdlusi; eriti suurt tähele sus metsaülenmtele ette kirjutanud nimeta
B Baltiski maant. nr. 50 kontoris. Tallinna hippodroomi juhatus. S
BU
pann on juhitud wäliskaubandusc statistika tnd ajaks aasta-aruMtdod kokku seada ja htl
B fl
jeinalt 1. okoobriks powvalttsusele ära saata.
peale.
BfIfIBBfIfIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIfIBBfIBBBBBBBBBEiB
Etwpandaw
operatsioonmasta
aruanne
peab
Rahwuswahelise statistika instituudi
koos seisma järgmistest üksikutest aruan
need, keda nõukogude walitsus surma
koosolekuid peeti enne ilniasõda iga 2 aas netest: ' 1) Metsatööstuse aruanne. 2) Tu«
ÜhisriikLde soomuslaew
mõistnud.
Wahetus sünnib septembrikuu
ta tagant ning wiimane istangjärk oli lnde ja knlude aruanne. 3) Metsaraiumi
„Pittsburg" Danzigis.
kestusel.
1913. aastal Miinis, kus otsuseks tehti seks wöetud ja tegelikult ülesraintud kas
0000000000
järgmist istangjärku 1915- aastal Brüsse ivalva metsa arnanne.
Warssawis, 29. arrg.
lis ära pidada- Wahepeal algas aga ilma
Järgueiva operatsiooniaasta tariõis on
Teisipäeval jõudis llhisriikide lahingu
Venemaalt.
sõda ning rahwuswahelised statistika kon poalvalitsns inred ariveramnatud walmista laew „Pittsburg" Dcmzvgi. Aseadmiraal
werentsid jäid pidamata- Tänalvuaastane nud, mis lähemal ajal tarwitusele wõetakse. Andrevs tegi wisiidi Poola asekotnissarile
Raudtectariife tõstetakse.
konwerents on esimene sellesarnane peale Snaniamti ülestöötamata jäänud metsa kindral Morawskile, kes tegi wastuioisiidi
ilmasõda.
m-aterjaalide anivestamise asjus on peava ..Pittsburgile". Samuti wahetasid wisiite
ETA. Wene raudteeiariife tõstetakse 1. sep
litsus seletanud, et nende osatükkide Pealt adnnraal Andreiõs ja Poola m-eriwäeko-man tembrist 371/2 % wõrra.
Eesti kommunistid Wenes
saadud ntvtsainaterjaal tuleb arwestada' nen daut Swirski. Olles kesknädalaks Poola
„Vietor Kingisseppa" nime
Raskused wilja wäljawcos.
de taksihiudadega, missugtlstega need metsa ivalitsuse poolt külla palutud, sõidab
list aeroplaani ehitamas
lugemise (hindamise) lehtede järele hinna Andrews ühes ohwitseridega Warssawi.
ETA. „Hleboprodttktil" ei jatkti kotte wilja
tud olid.
wäljaweoks. „Lnotorg" on kottide hinna seda,
Raha ehitamiseks korjatakse ka Eestis.
wõrd üles kruwinud. et need 33% wiljahinnast
ETA. „Edasi" 26. aug. kirjutab: Eest
Wene märgukiri Soomele.
Poola-Danzigi tülikiisimus.
tvälja teeivad.- Väljamaa kotid on i—s kor,
da odawamad.
laste koosolekul Peterburis 24. aug. otsus
ETA.
«Kilrjer
Warszawski"
teatab
Moskwa, 30. aug.- (ETA.)
tati „Edasi" toimetaja K. Treufeldt'i ette
Tooresainete kriis gummitöõStuscS.
panekul eestlaste kulul „Wiktor Kiugisse 26. aug., et Dauzigis juba nädal aega on
28. augustil andis mäliskomissari esitaja
pa" nimelist hüdroaeroplaani ehitada ja peetud läbirääkimisi Poola wabariigi Kopp Soome saadikule märgukirja, milles süü
Moskuia, 30. aug. (ETA.)
annetuste kogumiseks üleskutsega pöörata ülemkomissari ja Danzigi senati esimehe distab Soome politseid kaelakohtttlikkudes tegu
Gummitööstuses on suur tooresainete kriis,
ivahel.
Läbirääkimistest
on
osa
ivõtnud
des
ja
shantaashis
Helsingi
Wene
kaubattduSli
Eesti tõörahwa poole nii Wenemaal kui
mis ähivardab ..Treugolniku" ja Bogatõri wab
ka rahwastelndu ülemkomissar. Läbirää ku esituse juriskonsuldi Gortshakoivi ja Ludmil rikuic seismajääntist iittia. Ehk küll tvabrikttd
ka Eestis ja Ameerikas.
la Gagarina wastu.- Süiidistuse peaobjektiks
iegcwust 50% Mõrra on wähendanud, jat«
„Edasi's" 28. aug. kutsub O. Kuller kimistel arutati wabalinna sadamasse, tol on hiljuti surnud Helsittgi salapolitseiülcm Kle oma
kub tooresaiuet aittult kaheks nädalaks.
litariifi
ning
Poola
kodanikkude
seisukorda
kupp «Kingissepa" heaks annetama teiste
metti ja politsei agent Sipelgas, kes Eesti ko
hulgas ka Joh. Reesenit (Tallinn) ja Ees Dauzigis puutuwaid küsimusi, Poola kau danik olewat. Kopp loodab lõpuks, et Soome
bandusliku akadeemia awamise küsimust ivalitsus süüdlasi karistab.
Wenc munad ci leia Londonis ostjaid.
saare Aadut (Eesti).
jne. Mitmes küsimuses jõuti kokkuleppele.
Mostwn, 30. aug. (ETA.)
Tallinna-Haapsalu rahu
Läbirääkimisi jatkatakse Genfis, kuhu sõit
„Torg.-Prom. Gascta" kurdab, et Londoni
Wangide
wahetus
Poola
ja
Wenemaa
turul Wene munad sugugi ei lähe nende halwa
sid Poola esitaja, Danzigi esitaja ja rah
kogu wäljasõit Haapsalusse.
wahel.
omaduse pärast.
wasteliidu
ülemkomissar.
Läbirääkimiste
Tallinnat-HaMchu rahukogu
ETA. „Nzeczpospolita" teatel 36.
kohtuistangud Haapsalits algawad 3. sep resultaadid pannakse rahwästeliidu nõuko
Wiljahinnad tõusnud.
gule
kinnitamiseks
ette,
kes
ka
kõik
need
kii
aug.
on Poola ja nõukogude Wene ivahel
lembril ja kestawad kuni 12. septembrini.
ETA.
Moskwa
turul on hiljahinnad tvii,
Arutusele tnlewad Haapsalu ja Läänemaa simused otsustab, milles Kokkulepet läbirää tehtud kokkulepe Poolas kinniwõetud kom tnasel ajal järsku tõusnud.
kimiste
teel
ei
saawutata,
sest
rahwastelii
munistide wahetamise asjus nõukogude
süüteoasjad, mitu seas tulewiad arutusele
Haapsalu end. linnapea Selgi asjad. —Go. du nõukogu koosoleku katvasse kuulub ka Wenes arreteeritud Poola kodanikkude
Wöitlus sala wiinawalutistamisc wastn.
Poola-Dauzigi tüliküsimuste läbiwaatami ivastu. Wahetusele ettepandud isikute ni
Mewõtmta hooned riigimet
~sirasnaja Gaseta" 23. mtg kirju
ue ja lahendamine.
mekirjas on 917 nime, nende hulgas ka tab:ETA.Järjest kasivawa kurttegewuse tvastu wõtt
samaadel tulewad Lilewõt
lennseks ja sala wiinawalmistamise ja müügi
misele.
kohtade tabannsek? pandi 23./20. skp. ööl Pe
terburis toime ülelinnaline läbiotsimine, mil
Riigimetsamaadol on olemas mõnesugu
Shokolaad
lest osalvõtsid kõik linna miilitsa-osad ja 250
sed hooned, mis pea-äsjaliktrlt endistel ae
meest tagawara miilitsast. Tabati ligi 2000
gadel metsavahtide poolt onuvl ktrlitil ehita
inimest, kellest 380 koytulvõimude kätte anti.
wd. Kütta aga sarnased hooned rrigisla
Läbiotsimisel leiti 40 salawiinawabrikut ja 60
müügikohta.
tud maadel asuwad, siis kuubitwad nad wõõ
rändamisele. Senini on need hooned mitme
Wäljamanlt 11 wedurit ostetul.
sugilstel põhjustel ülewõtmata jäänud.
Nagu nüiid kttuleme, on metsade peawailit
Peterburi kaubasadamasse jõudis Ingli
sus sel puhul metsaülematele ette kirjuta
se laewa „Rtbing" Göteborgist 11 iveduri ja
tendriga.
nud, et niisugused hooned wiibimata üle
wõtta wlewad. Ülewõwlise jutrres tuleb
Wedurid on Rootsi tehaste ivalmistotud.
wastcky akt kokku seada, milles ära lähen
22- augustil algas nende wäljalaadiinine.
tatlld peab olema hoonete astrkoht, missuguEesti meremäe kadetid
wiiliswekes.
Reisil Inglismaalt Prantsnsmaale.
1. augustil sõitsime Portsmouthist wäl
ja- Tuul oli wali ja wastu. Otsisime
warju ühe saare juures, kus laewa wärwiti
ja õpetöid toimetati. Paaripäewase seis
mise järele läks ilm niiwõrd soodsaks, et
wõisime edasi sõita Bresti poole. Warsti
jäi aga tuul jälle waikseks ning meil tuli
oodata tuult mitu päewa. Ilmad olid
kogu aja selged ja soojad- Atlandi ookea
uist aga tilli suur lainetus, mis laewa
tugewalt ivintsutas ühelt küljelt teisele ja
kõik paiskas segamini. Kadetid praktiseeri
sid astronoomia alal.
Teel kohtasime Eesti purjekat „Wiga
lat", kes tuli Pärnust; lähenesime üksteisele
ja ajasitne juttu, pärisime kodumaa undi
seid jne.
9- augusti hommikul jõuame Bresti
lähedusse. Saadeti raadioteel teade Bresti
ivõimudele, et õpelaew lõunapaiku reidile
jõuab. Reidile oli meile wanema admi
raali Poolt loots waStu saadewd, kes meid
sõjasadama boi juure wiis, kuhu seisma
jäime. Laewad siin sadamas ankru Peal
ei seisa, sest liig suured tõusud ja mõõnad
teewad selle raskeks.
Kohe, kui olime pärale jõudnud, tulid
Prantsuse sõjalaewadclt auru- ja mootor-

paatidega ohivitserid wisiitidega- Meie ko
mandööri poolt wõeti nad wastu ning mõ
ui aeg hiljem tegi ta wastuwifiite- Wäl
jamaal näikse igal pool wäga toredad pa
raadi-uniwormid olewat. Meie ohwitserid
oma litsa töökuuega näiwad nende kõrwal
kui töölised härrade kõrwal. 1
Prantsusmaal oldi meie ohwitseride ja
kadettide wastn wäga wastutulelikud, näi
dati dokkisid, arsenaale, ilusaid randu ja
maakohti- Esimesel päewal, kiki lipu alla
lafkmtst toimetati, mängiti Prantsuse admi
raali laewal riigihümni, esiti Prantsuse, siis
Eesti oma. Pärast oli korraldatud lõuna
söök kahe admiraali juures üks laewal,
teine maal, wiitse-admiraal Dumesnie juu
res. Oli wäga tubli härra, abikaas oli
tal wenelaue ning wõis tentaga Wene kee
les juttu puhuda. 14. augustil lasti siin
uus ristleja wette, inil puhul olid korral
datud suuremad pidustused, millest osawõt
ma paluti kõik meie ohwitserid ja kadetid.
«Wiljandi" komandöör paluti mereministri
juure lõunasöögile. Wõõraid oli üle saja,
kõik wanad auwäärilised ohwitserid. Mere
minister (mitte sõjawäelane), kellele esitati
meie komandööri, terwitas soojalt esiti
Prantsktse, pärast Inglise keeles. Lõuna
söögilt mereministri juures sõideti laewa
luettelaskmisele- Meid asetati selleks wal
ilustatud tribüünile; meie ohwitseridega
seltsis ka Brasiilia attache, kes kõneles Ing
lise keelt.

Mi mereminister kohale sõitis, mängi
ti „Marselcnse't"; kohe selle järele kuuldus
mingit tuttawat ettewalmiswst ning juba
kõlaski „Mu isamaa, mir õnn ja rõõnt"
üks wäike osa. Prantslased oskawad asju
ajada. Peale laewa allalasktnist kutsuti
meid mereministri poolt ühte wõõrastemaija
kooswiibimisele.

Brest ise on wanaaegne Prantsuse sõja
sadam- Terwelt on alalhoidunud wanad
kindluswsed ja kraawid ühes kiivist seinte
ga. Elanikke on umbes 199.99(1 inimest.
Linn on mägine ja asub kahel-pool jõge,
mille kaldad õige kõrged- Puhtus pole suu
rem, kui Tallinnaski.
Siit läheb meie teekond Inglismaale
tagasi ja sealt kodumaa poole.
Arestis, augustis.
Qperei s I a n c.
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tvõimalusi, mida ehk tvõiksid Meel pakkuda päikse

päew-päewält märgaiatvalt lähenewad tiirud.
Sügis läheneb igawiklikku Paratamatusega.

Seda, mis inimestele looduses ilutsemisel
jääb puudulikuks, peawad täiendama kunZtid,

mille hulgas Mõnusamaks on muusika.
On juba lnöödunud pikem aeg meie sumiscst
suuremast isamaalik-muusikalisest naudingust,
tvaimustatvalt kaasakiskutvast laulupeost. On ka

juba untmelt poolt kuulda Male tulnud tungi

maid sootviaMaldusi, rahtvakontsertidcga algust

teha. Kõiki seda arMesse mõttes aMab ~E-?

toonia" heameelega, eelmiste hooaegade eesku

jul, rahMakontsertide jaoks oma kontserisaali,
milles wiibimiscl, selle suure aMaruse, rohke

Malgnsiuse ja templitaolsuse peale Maaiamaia.

igale kuulajale seltsib ometi mingisugune mv
uus ja soe kodusilse tunne.

Esimene ..Esioonia" sümfoonia orkestri
rahMakontsert R. Kitlit juhatusel on pühap., 2.
septembril kell 128 õhtttl. EeslaMa, Masialvalt

mäljaZujttnenud eelmiste hooaegade kogemustele,

mitmekesine, kuid paremate heliloojate määr»
tttSlikumatest paladest, milledest eestkätt oleks
. nimetada Beethoveni aMamäng ..Leonore" (nr.

3.), GlasunoMi ..Pidulik ammnäng", Gricgi
/stnt ..Sigurd Jorsalfar". MeudelSsohni Scherzo,
Teaaler!a mWta.
Liszii sümf. poeem. „TaSso kurbns ja wöidu
rõõm" ja m. m.
Solistidena csineivad vr. S. Walk-Bogda
..EStoonia" rahwakoutserttde lioonja nlguS.
nowskaja (arpha) ja vr. M. PäiS-Jakobson
Ajajoolsul ..EZtoonia" rahlva- ja siunfoo
(laul).- Kontsertbüroo.

ma kontsertide ümber koondunud suure kontsert

publiku meelsamnd suivised soowid õhinninde
wäljnspool linna mööda saata, haktawad ju
ba tumenema, raugema. On nõrkema-? tung
wabas looduses ilutseda, lnõnukeda. Rahutult
siia-sinna jookSwad tinaballid vilwerün.kad,
naiskwihina walingud sa jahedad tuulehood ki
putrad armutult mahendama la neidki rõõmu-

..YStoonia" ieaater
Täna. veebel, rahwaetcitduseks ?l. ,ftit>bcrg\

„Neciud talu". Homme, laupäcwal. „2õbn?
talupoeg". Teaarribiiroo.
CCCOOOCOCO

TWžcftcl. 3Y. auauStN 1933
. TaNnus sõnumid.

Kafa

fttt. 230.

kommuniMsle lendlehtede laiaZilaolaja Z. a. wangl.

. Honnnikul, 13. weebrttaril 1923. a. tealnglis-Balti tehase sepameister Eduard
Freibnschile, et kni hommikul töölised tööle
tulid, leidnud nad sepapajas palju lend
Eestt üldrahwalugemise mälestusmärki lehti pealkirjaga ..Nekrutidele". Freibusch
ftc wäljajagamist korraldab teatawasti prae nõltdis ühe lendlehe ja leidis, et ta sisu
gu linna stattstika büroo. Et seni suurem täiesti riigiwastane on. Esialgu kahtlus
osa rahwalugemrse registreerijaid, peaasja tas Freibusch lendlehtede laialilaotamises
littitt kooltõprlased, maal olid, toimetati töölist Kirs'i, sest töölised Spakowitsh ja
markide wäljajagamist üksikult büroos. Koo Saavpim, kes esimestena tööle tulid, leid
litöö algusega hakatakse mälestusmärke ük sid lendlehed sepapajas, millest wõis otsus
sikutele raiooni-juhatajatele wäljaandma. tada, et nad jiiba eelmisel õhtul sinna pan
kes need wastawa piduliku aktusega oma dud olid, kuna Kirs, Spakvwitshi sõnade
rawom registreerijatele edasi annawad. järele, olla töölt harilikult wlimasena lah
Markide kätteandmisega raiooniülematele kunud. Kirs aga juhtis Freibwschi tähele
tehtakie algust Wlewal nädalal, kuna wiima panekut selle peale, et töölt harilikult lvii
sed nende wäljajagamise tähtpäewa ise ära masena lahkub tööline Malsroos, keS wäli
määrawad.
muse Poolat Kirsi sarnane mees on. Mals
ühes mälestusmärkidega antakse regist roos seletas Freibuschtle, ct ta olla küll 12.
reerijatele ka üldrahwalugemise tunnistused, weebruaril wenekeelseid üleskutseid usuõpe
. missugused stattstika büroos täidetakse.
tuse hääletamise kohta sepapajas laiali lao
Seni jagatakse büroos märke üksikutele tanud, kuid leitdlehte pealkirjaga «Nekruti
märgijaajatele. —g.
dele" pole ta sepapajasse toonud.
Kaitsepolitsei ülema wanom aln Eduard
Kapsta, kes eelkuulamist selles asjas toi
Riigitrükikoja hoone ehi
metas ja kellel läks korda kolm lenowhte
tustööd lõpule jõudmas.
.Mekvutidele" ja kaks weiiekeelset üleskut
Läinud aasta sügisel alustati Niine ja set, mis Jnglis-Batti tehase sepapajas laiali
Kotsebue uulitsa wahel asuwal maä-alal laotatud oli, kätte saada, tegi kindlaks, et
Niine uulitsa ääres riigitrükikoja hoonet . tööline Malsroos oli 12. ivoebruaril wiimaehitama, ning Kotsebue uulitsa ääre teh
ti algust riigitrükikoja ametnikkude eluma
jade ehitusega. Mõlemad hooned ehitati ge pandud ja muud tööd ta kallal lõpeta-'
telliskiwidest, kusjuures riigitrükikoja hoo tud. Wägisi tekib nüüd küsimus, millal
ne õige suur ja ruumikas kolmekordne ehi mõeldakse Pikkjalg uuesti sõiduks awada?
tus on. Nüüd on ehitustöödega niikau
gele jõutud, et majad juba katuse all ja
Teadete kogumine Tallin
wäliselt täiesti walmis on, kuna praegu ai
nas
asuwate teaatrite ja ki
nutt sisemised tööd käimas on. Septembri
node üle.
kuu jooksul jõutakse majade ehitustöödega
lõpule, ning riigitrükikoda kolib senistest
Riigi statistika keskbüroo poolt saadeti
kitsastest ruumidest uude hoonesse üle.
ttnnaivalitsusele ringkiri, milles Palutakse
teateid anda Tallinnas asuivate teaatrite ja
Sadama territooriumi sillu
kinode kohta. Teaatrite kohta tuleb ttateid
anda teaätri nilnetuse ja asukoha kohta, di
tamine kantkiwidega.
rektori ja näitejuhi nimed, kinode kohta nt
Suwe algul alustati osa sadama terri meius, asutus ja juhataja ehk omaniku nimi.
tooriumi sillutamist kantkiwidcga, missugu
Samasugused ringkirjad saadeti ka teis
sed tööd nüüd juba enam-wähem lõpule tele kodumaa linnade- ning suuremate ale
jõudmas on. Kurat meil Eestist kantkiwisid wite. walitsustele.
raske saada on, telliti neid mereasjandus
~g.
peawalitsuse Poolt Soomest. Üldse läks käes
olewal aastal sadama territooriumi silluta
ÕPetõõ algus Tallinna koolides.
mine kantkiwidega maksma mereasjandus
Tallinna
kolledshis algab ajaline õpe
peawalitsusele Peale kahe miljoni marga.
Tulewal aastal kawatsetakse sillutamise töö- homme, wanematel kursustel aga 15.
töösid jatkata ning paari aasta jooksul kogu septembril. Rohket sisseastuda soowijate
sadama territoorium kantkiwidega ära arwu silmas pidades awatakse kolledshi juu
res sellel öpeaastal Paralleel-klassid. Sis
sillutada
seostujate arw kolledshi käesoleival sügisel
tõuseb 200 peale; neist peab osa ruumipuu
Millal Pikkjalg awatakse.
dusel wälja jääma. Kolledsh töötab, nagu
Hulk aega on sellest juba möödunud, eelmistelgi aastatel, linna poeglaste güm
kui Pikaljalal osa wastu Toompead olewat
naasiumi ruumides. —g.
müüri sisse langes, mille tõttu ka Pikkjalg
sõiduks suluti- Müürile on puust toed kül-

sena sepapajast lahkunud ja et töölised, kös
esimestena 13. weebruari hommikus tööle
tillid, leidsid lendlehed „Nekruttdele" sepa
paiaS juba laial ila oiatud. Samiitr tegi
Kapsta kindlaks, et sepapaja uks Peale
Mals roosi lahkumist oli lukku panditd ja
enne järgmist houiniikut. kui esimesed töölt
sed tööle ilmusid,' keegi sepapatta sisse pää
seda ei ivõmud. Wialsroos, keda Kapsta üle
kuulas, salgas eüalgu oma süüd, kuid wii
tnatt tiinnistas üles, et leiidlehed ta saanud
«Tööliste keldrist" ja peale seda, kui kõik
töölised lahkusid, laotanud ta neid 12. weeb
ruaril töökojas laiali.
Lendlehtedes «Nekruti dele" kutsutakse
üles nekruie isamaa äraandmises?, maksnxi
riigikorra kukutamisele, oma kohuste mitte
täitmisele sa klassiwõitlusest omwõtmisele.
Eila oli asi kohalikiis rahiikogus aruttt
sel. Malsroos tunnistas ennast süüdi ja
seletas, et tema ei tea, mispärast ta lend
lehtt laiali laotas. Rahukogu mõistis
Malsroosi 3 aastaks ivangi, arwesse ivöttes
5 kuud eelwangistilst.
Malsroos oli 1919. a. kui ameiiühis. nõtr
kogu liige Wenemaale ivälsa saadetttd ja tu
li sealt omawoliliselt 1920. a. tagasi, mille
eest ta 3 a. parandusmaija mõisteti, ktnd
hiljem wabariigi walitsuse poolt amnes

Paar-kolm nädalat ivarem meid oli Ruh
no saarel, peale pikemat waheaega, tulnud
uus õpetaja, kellega muil samuti oli au tut
talvaks saada. Tilli ilmsiks, et _ see härra,
nüüdne õpetaja, on ivarem Eestimaal mõi
sates pöllumajandirsliselt tegew olnud ja
enamlaste poolt wangistatuna omal ajal ka
Tartusse wangi wiidud, kuid hiljem wabas
tatud. Wahepeal on ta Rootsis elanud ja
nüüd Ruhno saarele õpetajaks määratud.
Pean tähendama, et härra õpetaja wäga
isalikult ruhnolaste eest hoolitseb. Pü
hapäewal peale lõunat, pärast seda kui war
rul tuttawaks saime, käidud mind külas ta
gaotsimas ja saadi mind wiimati tulet.hoid
ja majas kätte. Tuli ilmsiks, et mind härra
õpetaja poole kutsutakse. Läksin. Seal esi
tati minule õp. poolt Saksa keeles kirjutatud
kiri, mis Rootsi keelest olewat olnud Saksa
keelde tõlgitud ja mida mind paluti Eesti
keelde tõlkida. Kiri puutus jällegi saare rahWa meeli ärewuscs hoidwasse wäeteenis
tusse wõtmiscsse. Püüdsin seletada, et õi
gem oleks, kui ruhnolased oma kirja Noot
si keeles riiklikule keskasutusele saadaks.
Niisugune on rootslastele Eesti põhiseadu
sega kindlustatud õigus ja pealegi kaoks
niisugusel puhul kahtlus, nagu oleks keegi
körwaline isik wõinud saare rahwa tahtnust
omal wiisil kirjalikult tõlkida ja seletada.
Selle minu seisukohaga wiimati lepiti: lep
pis härra õpetaja ja leppisid ruhnolased...

auwäärt soomlasele see ilma pikema jututa
ja juurdluseta näis kohapealsel waatlusel

Üldrahwalugcmise males
tusmarkide wäljajagamine
algab tulewal nädalal.

Ruhno saarel.
XI. EeSti „Aland".
Kohe kui laewast maale astusime sain
järgmist kuulda: Eelmise! päewal lähene
nud rannale aurulaew ja lasknud saarele
naisterahwa maale, kes külas ümber käi
nud ja laewale tagasi läinud. Naisterah
was seletanud külas umbes järgmist: „Tu
lewal nädalal tuleb saarele minister, kes on
Eesti ja Läti ülem. See minister kuulab
üle saare elanikkude hädad ja soowid ning
otsustab, missuguse riigi alla Ruhno saar
.peab saama, kas Eesti, Läti wõi mõne muu
riigi alla. Tarbekorral Paneb ta selles as
jas Ruhno saarel ka rahwahääletamise toi
me".

Pean ütlema, et seda teadet huwitusega
kuulsin. Tallinnas ja mujal Eestis ollakse
armamisel, et Ruhno saare küsimus on oi
sustatud asi.
Öösel, nagu ülemal tähendatud, jõudis
Ruhno saarele Riiast laew umbes 130 lät
lasega. Järgmisel päewal, pühapaewal,
ujutasid nad terwe saare üle. Kulatänawatel
korraldati ringmängusid ,a tantsusid, tehti
siin ja mujal ühiseid üleswotteid tantsim
test jä mängijatest ning muul wustl sobrau
kult k°°swiibijat°st l-itlastcst ,a ruhnolus
test....

Ruhno saarel suwitab ja teeb uuriMis
tööd pikemat aega miskisuguse .Rootp tea
duslise asutuse esitajana - asutu,e m
olen unustanud keegi härra, kellega mul
au oli Luttawaks saada.

Soomlane, minu kaasreisija, awaldas
minule oma poliitilise mulje Ruhnost:
Temale paistwat, et Ruhno olewat "Eesti
Aland". Mul on tüsimus: palju on eestlap,
kes asja nõnda tõsiselt jõuawad wõtta,nagu

teeriti.

õnnetused la ü;Möd.
Märatsejad Keilas Politsei
ametnikkudele wastu ha
kanud.
26. stp. tabati Keila jaamas sama piir

konna kordnik Karl Mathiase poolt joobnud ole

kus Eduard Pilleudorf ja Johannes Weiberg
ja toimetati jaoskonna arestünaija. Teel ares

timaja poole haaras üks joodikutest taskust noa

ja haawas sellega kordnikku meelekohalt. Ko
haletulnud kriminaalpolitsei ametniku ja Harju
maakonnas Smie wallas elutsewa Willem Nau
di kaasabil läks kordnikul korda märatsejaid
arestünaija paigutada, kusjuures rüseletnise

—s

Gustaw Letpsejus, 39 a.- ivana, rongi alla, kus
temal pea täiesti purustatud ja surm silma
villne oli.- Surnukeha taskust leiti kiri, milles
kadunud palub mitte kedagi omas surmas süü

distada, tõendades, et seda elutüdimust tõttu
olla teinud. —ll—
Mõrtsukatöö Taali metskonnas Pärnumaal.

27. skp. teatati Pärnu kriminaalpolitseile,
et samas maakonnas Taali metskonnas olla

kellegi tundmata naisterahwa surnukeha leitud.

Koha peal selgus, et naisierahival pea kuuliga
läbi lastud on ja ta silmili maas lamas ning
vealiskmidse waatamise järele wõis otsustada, ct

surmikeha seal juba mõni päew on lamanud.

Mõrtsuka tabamiseks on kõik abinõud tarwituscle

wõetud. —II—
Uptttusc katse nurja läinud.
27. aug. õhtul umbes kella 6 ajal hüp
pas Narwas end. Sinvwjewi malmiivabriku
kohal keegi naisterahwas jõkke, kust woog ta
ptmsilla poole edasi wiis. Silla läheduses
Päästsid juurderuttanud kalamelied uppltja
ära.

Pärast selgus, et enesetapja oli Liisa
Kuurmann.
Asja kohta on jmrrdhts käimas.
Suurem murdwargus Tartumaal.
Ööl wastu 29. augusti on Sootaga ival
las, Solba talus murdwargus toimepandud
ja tallist 2 hobust ühes wankrite ja riistade
ga ära warastattrd. Peale selle ott meel
aidast mittnesugust riide ja muud kraami
ära wiidud. Omaniku Karl Anijänve kah
ju ulatab üle 190.000 marga. —as.
Pikne maja põlema löönud.
27. aug. keskpäewal lõi pikne Wiljandi
maal, Kaarli Saksamõisa asunduses asuwa
endise moonakate maja põlenta. Maja põles
maha. Hoone oli rntepoolne ehitus ja riigi
omandtls. Peawarjuta jäid neli perekonda.
Poisikene randtecsilla alla kukkunud.
27. aug. kell 6 õhtul kukkus keegi 12aastane poisikene Narivas ivana raudtee
silla ja nue silla wahepeal ivaadates alla.
Õnneks kukkus poiss ainult tellingute pea
le, kusjuures suuremaid wigastusi ei saanud.
Margused Tallinnas.

29. skp. warastati Juline Tatnmel korterist
mitmesugust kraami. Samal kp. warastati
znustada said. Märatsejad on wastutusele Gustnlv Kemmil jalgratas 8009 marga wäär
tuses. Saluuti warastati Kalewi spordiseltsi
wõeütd. . . —ll—
>;•. i .s?? -.t l'* ' - •• ; .
ruumides üks paar kingi 2009 marga wäär
tuses.
—U—
Wavasurm õnnetu armastuse pärast Tartu
OOOOOOOOOO
ajal Raud ninast ja kriminaalametnik peast krii

maal.

Ööl tvastu 28. augusti on Paugodi wal
las, Tsingtt tali: aida lael talu sulanee Wal
galinna kodanik Wladimir Reiuholts, 19 a.
tvana, enda ülespoomtd. Enne poomist on
ta enesel käewartel habemenoaga weresoo
ned läbilõiganud. Nagu järeljäänud kirja
dest näha on enesetapmise põhjuseks olnud
avivataivastt õnnetu armastus. Surnukeha
on Tartu ülikooli anatoomikumi lahtilõika
miseks saadetud. —as.

Nõudke ainult jj
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Tallinnas, Rüütli uul. 2. Q

Enesetapmine rongi alla tmSkamisel.

Kõnetraat 12-29. ö

üleeila wiskas end Karkna ja Tartu jaa
made wahel Tartus Kalda uul. nr. 2 elutsew

selge olewat?

XII. Saarelt lahkumine.
Pühapäewa õhtul, päeivaloodel käisin
weel külas wiimseid andmeid kogmnas, mis
mul tarwis oli. Siis seadsin sammud tule
torni poole. Ruhno neiud ja mõned naised,
kes päewal ivarrul olid, tulid kiilast wälja
kuni metsa weereni meid saatma, üks nai
ne oma kahe lapsega ja üks neiu tulid meie
ga kaasa tuletornihoidja majasse. Tuli
ilmsiks, et neiul on omad suhted suuremaa
ga abielulistes asjades. Naine aga on pool
eestlast pool-rnhnolast: isa eestlane, ema
ruhnolane, Tallinnas sündinud, kaswa
nud, koolis käinud ja wiimati ikkagi, nagu
igatsuse sunnil, ruhnolasele mehele läinud.
Isapoolne eestlase weri aga igatses nähta
lvasti suuremaa poole ja tuldi meid, suure
maalasi kaugele saatma.

Kella kümne-üheteistkümne ümber kogu
nesid tuletornihoidja maja lähedusesse kõik
need, kes huwireisijatena ehk wäekomisjoni
liikmetena saarelt lahkuda soowisid, samuti
ka ruhnolased, kes meid paatidel kaldalt lae
ivale pidid sõudma.
Kell 12 lahkusime tuletornihoidja majast.
Peaaegu pilkases pimeduses, läbi põlise
metsa, katsusime leida teed mere kaldale.
Inimeste rida tuletornihoidjaga eesotsas,
põliste puude wahel peaaegu käsikaudu ko
bades, tuletas meelde indiaanlaste käikusid
metsikutel maadel, nagu seda lapsepõlwes
olin lugenud ja ettekuiutanud. Wiimati oli
me merekaldal-

Laew ei jõudnud tähtajaks kohale, pidi
me ootama.

Teratvad, walged ja wihased harjad,
mis päewal lainte turjal kaldale ratsutasid,
olid kadunud. 80 tuule tasasel tõukel nhtu
sid nüüd kaldale lahmakad, aeglased lained.
Oli wilu. Wee weerest eemal, kõrgel kalda
senval, tekkisid leegid. Ruhnolased paadi
mehed olid metsast Puid toonud ja soojenda
miseks tuld teinud. Tule ümbruses seisid ja
liikusid inimeste kujud. Jällegi tulid lap
sepõlised lugemised ja mälestused meele...
Wiimati hakkasid merel Paistma tuled.
Ruhnolased leidsid, et on «Ristna" omad.
Asusime paatidesse. Vastupidiselt saarele
sõidule, olid meie Paadi juhtijateks nüüd
juhtunud ehtsad „wikingid": tõsiselt, tuia
selt ja nagu julgesti- hoolimata tegid oina
tööd. Paat tõusis laia laine ümmargusele
seljale ja waos sedamaid kahe kõrge laine
wahelisesse sügnwusesst. Kahe teise paadi
mustad kujud paistsid wahel silmi, sedamaid
kadusid nad aga jälle. Sõuti ja sõuti, kuid
ei jõutud laewa tuledele lähemale. Tuli
ilmsiks, et „Nistua" ei julgenud öösises pi
meduses kaldale nõnda läheneda, nagu pae
wal. Enam kui kaks kilomeetrit kaldast
eemale oli seisma jäänud.
Wiimati olime „Nistna" wees õõtsuma
koha juures. Mõned tõuked paa
tide eneste wahel ning wasüu ..Ristna" rat
tawärki ja külgesid. Warsti olime laewa
lael. Ruhno käik oli tehtud.
Ronisin «Ristna" laele. Hakkas wal
geks minema. Ruhno saar bakkas silmapii
ril kaduiua. Puhus ivire tuul, päike oli
tõusul. Tundus wiluwõilu ia nui tükkis
kallale.
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Vene miila wöljaweda.

Wilja weetakse wälja, olgugi, et rahwas nalgw.
Mroaatlased Lõuna-Slaa
wias.
Äärmine rahaline kriis sunnib enamlast sadamalinnade ekvaatori riigipanga korral
Kroaatia rahwasaadikud Lõuna-Slaa igasugu abinõusid tarvitusele wõtma, et dusse.
Kõrgi jõupingutustest hoolimata, on siis
wia parlamendis tegid hiljuti otsuseks iga wälisuialuutat saada.
Selles suhtes kavatsevad nüüd nõuko ki Wene wilja lväljawedu weel algastmel. Et
sugust läbikäimist Belgradiga lõpetada ja
oma juhile woli anda wäljamaal diplo gude majanduspoliitilised juhid kõige laiali hoogsamalt seda arendada, moodustati too
maatilisi samme astuda Kroaatta rahwa kmal määral ära kasutada ka Wene wilja ja kaitsenõukogu ~sto" juures iseäraline täis
laykpüüete täideviimiseks rahulikul teel. väljaveo wõimalusi välisriikidesse. Enam woliline wilja komisjon. Selle komisjoni
Raditsh oli sel ajal juba wäljamaale põge lise ajakirjanduse teatel olewat tsaariajal korraldusel olewat wäljamaale müüdud 49
uenud, et Kroaatia iseseisvuse heaks tööd Wene maalt wäljamaale weetud kuni 2U miljoni puuda wilja läinud aasta lõikusest:
miljardi puuda wilja aastas. Nüüd nähta sellest arwust olewat 39 miljoni puuda juba
teha.
Juba Lõuna-Slaawia riigi alistamisel wasti püüavad enamlased tsaariaegsele wa wäljamaale saadetud. Hulk wilja on wee
rahlvuskogus asttis Raditsh kindlalt waba litsusele sel alal kiires korras järele jõuda. tud Saksamaale ja Soome; läbirääkimised
riiklisc korra maksmapanemise Poolt ülck 51 uid selleks on palju raskeid takistusi ees: on käimas Norraga, sinna Wene wilja sisse
Wene rahwa näljahäda, weoolude ja ele :veo suhtes. Tehakse ka katseid Wene wilja
ia nõudis Kroaatiale erilist seisukohta Lõu waatorite wilets seisukord. Sellest kõigest saata Inglismaale, mis aga seni tagajärgi
na-Slaawi maade liidus- Hiljem asutas ta tahetakse aga tingimata üle saada. Wene pole aimud.
oma kodumaal talurahwa erakonna ja selle rahwa näljahäda likwideerimine on otsus
Tulevikus kawatseb nõukogude wälis
eesotsas seistes wõitles ta kuni wiimase tatud. Kõigi wiletsnste pikkamööda ravit kaubandus-komissariaat kokkulepet saavutada
ajani Belgradi walitsuse tsentralismi eh? seja ajg hoolde jätta, kasutades Wene
suuremate wiljakcmpmeeste ja
kcskkoonduse wastu. 51roaatlased süüdista rahwa iseloomu, mis saatuse hoope malmis möldritega, et nendega segaaktstaseltse Wene
wad serblasi selles, et need teewad tcgeli kandma ja rahwa hulka de poliitilist ükskõik wiljaga kauplemiseks liuta.
kult suure mahe eneste ja kroaatlaste wahel, sust. Weoolude kordaseadmine on wiima
Nõukogude poliitikerite arwamisel ole
kisuwnd wõilnu oma kätte, käiwad kroaatlas sel aja! tõsisemalt käsile wõetud; eestkätt ivat Wene wilja wäljaweol peale puhtkau
tega ümber kui alama rahwaga ja tallawad tahetakse enam-lvähem korda seada tähtsa banduslise tähtsuse, ka poliitiline tähtsus.
üheõigusluse põhimõtted jalge alla. Lõuna- mad raudteeliinid. Käsile on wõetud ka
Wiljahindade reguleerimiseks Sise-We
Slnawia 11.3 miljonist elanikust asub Wene meresadamate kordaseadmine, kus kor nemaal moodustati 19. skp. Moskvas wilja
Kroaatias 2-799.999, kuid nendel ei lasta raldatakse juureweoraudteesid ja muid teh börse, mis koosneb 8 isikust; börse esimeheks
valju kaasa kõnelda. Tähtsamad ametiko nilisi abinõivsid. Samuti on tä Help anu pöör on Kaganowitsh, tema asetäitjaks rahwa
had on kõik serblaste käes. Kroaatia eest dud kaubavagunite remonteerimise peale, toitluskomissanaa di kolleegiumi liige
ei kanna walitsus hoolt, ei majanduslisal sest nad on iseäranis Viletsas seisukorras. Falejew; liigeteks on nõukogude toitluse,
ega kultuurilisel alal, ehk küll maksud seal Et elewaatoreid korda seada, selleks anti nõu ühistegevuse, riigipanga ja erakaubanduse
esitajad. Ram.
märksa kõrgemad. Endises Serbias antak kogude Valitsuse poolt 6 tähtsamat Wene
se teede ja majade ehitamiseks riigikassa ja
pankade kaudu sadasid miljonid wälja,
Kroaatta jaoks aga ei seata uute raudteede teda wastu. Inglise walitsus ei sega end
Algupärane majapidamine.
ehitamise kohta kawagi koKu. Hariduslisel Lõuna-Slaawia sisemistesse asjadesse. Lon
Ruhri okkupeerimisest saadik on riigikas
alal on lugu weel pahem. Nelja aasta donist on Raditsh Schweitsi sõittmd. lootes
jooksul ei ole seal ühtki uut rahwakooli seal paremat õnne leida. Kuid Belgradi sa Saksamaal suutnud oma sissetulekutega
ainult wäikse osa oma kat
awatud. Agramis, kus nüüd 49.999 ela walitsus tahab Ivalwel olla, et Raditsh oma
ta.
Jaanuari
esimese 19 päewa jooksul te
nifku rohkem kui enne Lõuna-Slaawia riigi kihutustööga wäljamaal ei saaks Lõunagid
sissetulekud
23,3 prots. väljaminekutest
asutamist, ei ole ühtki koolimaja juure ehi Slaawiale kurja teha. Üldiselt aga arwa
wälja.
Mai
alguks
tõusis see protsent 83
tatud. Agrami ülikool, kõige wanem Lõu takse, et Raditsh on juba oma poliitilise
peale,
hakkas
aga
siis
alla langema:
na-Slaawias, kiratseb rahapuudusel, õpe osa ära mänginud, tema tööst ei tule mi juunikuul 10 protsenti,kiiresti
juuli lõpul 2,6 prot
toolidelt püütakse kroaatlasi wälja kanguta dagi wäljasenti.
da ja serblasi asemele seada- Ükski Kroaa
Poola esitus rahwasteliidu
Il), augustiks tõusis jooksew riigiwõlg
tia üliõpilane ei saa riigi poolt toetust, küll
117,3
biljoni peale (biljon kirjutataks. 12
konwerentsil.
aga saawad seda kaunis ohtralt Serbia ja
nulliga).
Augusti keskel oli tarvis amet
Poolamaa esitajateks rahwasteliidu kon
isegi Wene üliõpilased.
nikkudele
palkasid maksta, mis riigikassalt
- Nende asjaoludega seletawad kroaatla werentsil on Warssawi walitsuse poolt mää
määratuid
summasid nõudis. Kümne päe
sed oma meelepaha Belgradi walitsuse was ratud kolnr meest: endine Välisminister ja !va jooksul, see on 19.—20. augustini, pidi
tu ja oma püüdeid, laialdast autonoomiat praegune saadik Londonis Skirmunt, Poo riigikassa 247,979 miljardi marka lvälja
kätte saada. Mõned lähewad isegi nii kau la saadik Schweitsis Modzelcwski ja ministri audina. Sanra aja jooksul sai ta maksudest,
gele, et nad Kroaatiale iseseiswust nõua abi Strassburger.
tollidest ja muudest sissetulekutest ainult
Rahwasteliidu nõukogu koosolekutel, 1779 miljardi, tähendab, sissetulekute läbi
wad. Seda eesmärki on nüüd ka Raditsh
silmas Pidanud, kui ta kodumaalt põgenes mis peetakse kogu konwerentsi ajal, wõta suudeti katta ainult 9,8 protsenti välja
ja Londoni sõitts. Seal tahtis ta peami wad .Poola huwidesse puutttwate küsimuste minekutest. See protsendi määr ulatab
nister Baldwini ja wälismin. lord Cur arutamisest osa Skirmunt, Akodzelewski ja 1,8 peale, kui sissettllekute hulka arwata sise
mise kullalaenu paberite müügist saadud
zoni jutule pääseda, aga kumbki ei wõtnud Poola komissar Danzigis Plucinski.
Kiri Hangõsl.
Nimi Hangö on meil Eestis hästi tun
tud. Hangö on Soome kõige lõunapoolsem
sadam, mille kaudu alal hoitakse laewa
ühendus Tallinnaga talwisel ajal.mil teised
Soome sadamad jääst snlutud. Kuid,
.Hangöst, kui suvitus- ja supeluskohast, tea
takse meil wist küll wähe, kuigi ta Praegu
on Soome kõige suurem ja tähtsani kurort.
Linnast enesest ei maksa palju juttu teha,
sest see on, nagu iga teinegi Soome wäike
linn, tüübiline oma puhtuse, vaikuse ja
korralikkuse poolest. Omaette linna sün
nitavad aga sillvemajad linna serival ole
waö Pargis, mis mereranda mööda mõne ki
lomeetri kaugusele ida poole ulatab. Siin
ongi sinvitajate paradiis, siin Võib ueib igal
gäewaajal näha: kõndimas, sporti ajamas,
mwa sees püherdamas, meres suplemas.
Hangö rand on ilus. Kõrged kaljurahnud
vaheldunud liivarannaga, liiwarand met
saga, ja nii ikka edasi ja edasi. Igal Pool
on näha Hangö kurordi walitsuse korral
oawat kätt: igal pool istepingid, kaljude
vahele tehtud mõnusad teerajad, kivi sisse
raiutud trepiastmed, sillad jne. Sinvitajate
elu peab ju nii kerge ja mugaw olema, kut
võimalik. Suvemajasid on lõpmata Palju,
kõik ilusad, kerges stiilis ehitatud hooned.
Paljudes neist asuwad hotellid, ehk õigemi
ni, pansioonid. Majade seintelt paistawad
silma nimed, nagu: „Park Pensionat",
..Pension Doris", «Pension Bellevue", „Sol
garden", «Familjaris", jne. jne. . Pansiooni"
nimele ei wasta nad aga mitte täielikult,
sest peale tee, kohwi, piima ja muu wedela
kraami ei pakuta siin Võõrastele midagi,
ning hommikueine, lõuna- ja õhtusöögi
peab igaüks Väljaspool sööma. Seda as
jaolu on siis Hangö kurordiwalitsus ka sil
mas pidanud ja kaks 1. järgu restoraani

Reedel, 31. augustil 1923.
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elu. ..Badanstalt" on siin, nagu igal pool,
ühedele lihtsaimaks, teistele aga paigaks,
kust nad oma igasuguste füüsiliste hädade
wastu abi otsitvad ja leiMvad. Waremalt,
tsaari ajal, kogus Hangösse iga aasta hulk
wenelasi, nende peaotstarb ei olnud aga
mitte tervise parandamine, Maid lihtsalt
lõbutsemine. Nüüd, wiimastel aastatel, on
hakanud Hangösse walguma ka rohkesti
haigeid. Neile hädalistele abi andma on
siia sõitnud kuulus arst, professor Tall
gvist Helsingist. Terwiswanmsid saab siin
igasuguseid: muda-, liiwa-, soola-, söe
happe-, päikesemannid, jne. jne. Arstitakse
kuulu järele heade tagajärgedega. Et sar
nane lõbu kaunis kalliks maksma läheb, on
selge, ja selle tõttu on Hangö õieti kätte
saadaw ainult Soome jõukamatele kihtidele
ja kõrge ivaluutaga mälisriikide alamatele.
Lühemat aega siin wiibides pole asi muidugi
nii kardetaw, kuid pikema aja Peale muu
tub jalgealune kuumaks nii mõnelgi, kelle
rahakott pole õppinud sõna kuulma. Suwi
tajaid on tänawll Hangös kolme-, nelja
saja ümber. Neist on suurem osa rootsla
scd, Rootsist ja Soomest, kuid leidub ka
soomlasi, paar sakslast ja neid. kes kunagi
ja kusagil ei puudu juuta. Armuline
ülekaal on muidugi naiste käes, neid on
siin noori ja Manu, inetuid ja keni. sihwa
kaid ja tüsedaid. Kus nii palju naisi koos,
sea! on ka riiete küsimus kaunis ligidal.
Peab ütlema, et elegantsi ja maitset leidub
siin palju, eriti rootslaste juures. Käredad
tvärmid domineerivad igal pool, iseäralises
lugupidamises näivad aga olewat ..tango"
ja roheline. Daamide käredavärwilised
tualetid elustawad Hangö randa: sinise me
re ja kollase liiwa tagaseinal loomad nad
olewat.
Hangö jupelusasutus ehk «Badanstalt", ilusa Märwide kokkukõla.
Rootsi keelt kmtled siin iga inimese suust.
nagu teda siin Rootsi keeles- nimetatakse,
ojt teine telg, mille ümber keerleb suvitajale Tuleb Me pesunaine Pesukäruga wastu --

atvanud: ..Kasiino" ja «Grand hotell".
Wiimane asub linna sees, ja tema tähtsus
pole nähtawasti kuigi suur; seda suurem
on aga osa, mida mängib «Kasiino" Hangö
supelnswõõraste elus. «Kasiino" asub
pargis, ranna ääres, kohal, kus meri
wäikese lahe sünnitab. Mõlemal pool lah
te kõrgel kaljul kaks suurtükki, nähtawasti
tvanad sõjamälestused. «Kasiinosse" kogub
kolm korda päewas hommikueinele, lõu
na- ning õhtusöögile «peenem seltskond",
suwitajad, kes loewad «heaks tooniks"
«Kasiinos" söömise. Teravat ivahet teh
takse siin «abonentide" ja juhusliste wõõ
raste wahel. Mähet tel)tokse nimelt lau
dade suhtes. «Abonendid" on omale
«Kasiino" kontoris lunastanud hommiku
eine ja lõuna kupongid teatud aja Peale,
neil on omad teatud lauad, mille juure
nad jääwad kogu kupongide kestvuse ajaks.
Juhuslisi wõõraid ei lasta siia keelatud
piirkonda, nende jaoks on lauad reserwee
ritud pisut kangemal. Kupongide süsteem
on iseenesest mõnus sisseseade jääb ära
igakordne arwemaksmine ja selle tagajärje!
ka sagedane tülikas rahawahetamine. Tee
nimine «Kasiinos" on tip-top. Suure hul
ga wõõraste peale waatamata sünnib tald
rikute wahetamine ja toitude ettekandmine
kiirelt ja ilma suurema kära-mürata, ning
ettekandlvaie preilide wiisakus ja wastutule
likkus selle juures teeb su meele igakord
päris rõõmsaks.
«Kasiinosse" sisse astudes tunned, et
oled siin alati heameelega nähtud külaline.
Tõepoolest, meie, eestlased, eriti tallinlased,
ei ole selles suhtes hellitatud; sest ebawiiia
kus näib Tallinnas otse kelnerite woorus

summad, 2579 miljardi marka. Nõnda pi
bid trükimasinad nimetatud 10 päewa jooksu! '
riigikassale andma 241.869 miljardi marka,
see on läbistikku üle 24 biljoni päewas. 21.
augustiks ulatas riigi jooksew wõlg 363.3
biljoni peale.
Et sarnane majapidamine riigi Pankrotti
ajab, on selge. «Frankf. Ztg." ütleb: Seisu
kord on läbi ja läbi katastroofiline. Ainult
kõige radikaalsemate abinõude tarvitamine
niihästi sissetulekute tõstmiseks, kui wälja
minekute vähendamiseks wõib meile vahest
natuke lootust anda pääsemise peale. Kui
meie Väiklast kartusi otsekohe körwale ei
heida ja järsult, hoolimatult riigi rahaas
sanduse kaost korraldama ei tõtta, fiiS on
Saksamaa kadunud. Mitte üht silmapilkugi
ei tohi meie siin enam viivitada. Igasugu
ne, ka kõige väiksemgi summa riigi wälja
minekutes, ilma milleta wõib läbi saada,
tuleb jalamaid maha kustutada.
Belgia nõutab Prantsus
maalt laenu.
Prantsuse ja Belgia walitsuse wahel on
praegu läbirääkimised käimas laenu and
mise kohta Belgiale. Kuulu järele nõuab
Belgia, et laenu tasumiseks temale aega an
taks 29 aastat, kuna Prantsusmaa poolt sel
leks ainult 19 aastat lubatakse. See lahku
minek ollagi põhjuseks olnud, miks Belgia
ei ühinenud Prantsuse Vastusega, mis see
Inglise märgukirja peale saatis.
Kuld merepõhjast wälja.
Ilmasõjas 1917. aastal laskis Saksa
veealune paat Inglise auriku ..Laurentic"
põhja, wäga kalli koormaga: laewal oli peal
3 miljoni naela kuldsterlingit kangides.
Kulla päästmise töödega tehti algust juba
1918. aastal, aga see töö hoiti salajas.
Nüüd teatad Inglise admiraliteet, et mere*
Põhja läinud laewakerest on juba 4 miljoni
naela wäärtuses kuldkangifid wälja toodud.
Wiimast, wiiendat miljoni loodetakse tule
wal septembrikuul kätte saada. «Lauren*
tk" seisab liri ranna lähedal 120 jalga
sügawal merepõhjas.
Greeka tunuistmnrse küsimus.
Inglise poolametlikus teadaandes Sek
dcckse, et Suur-Britannia on alles siis wal
lnis Greekat tunnistama, km seal on sea
duslik walitsus ametisse seatud, wastawalt
põhiseadusele. Sarnast wal risust cm wõima
lik moodustada ainult Valimiste alusel.

Pabef&Slld n»sd weel paremad
kui alguses olid. —,

..0»0. TUBRH" ,

räägib Rootsi keelt; lähed tänawal wäikese
plika käest maasikaid ostma nimetab ta
sulle hinna tingimata 3tootsi keeles. Tüli
kas, kuid mis teha? Mõneks silmapilguks
waldab sind tõepoolest kahetsus, et pole ku
nagi olnud juhust, ega ka tahtmist Raotu
keelt ära õppida. Kuid asi pole nii hull:
hakkad asja lähemalt uurima, leiad, et nii
mõnigi inimene siin ka Soome keelt räägib,
kuigi seda fakti, üldises Rootsi keele tichi
nas, ei oska tähele panna. Sporti aetakse
Hangös kaunis palju. Esimesel plaanil
muidugi weesport, siis jalgrattasport. Jalg
rattal kihutajaid on siin pööraselt palju,
park aina kubiseb neist, selle peale Maata
nrata, et tee äärde ülesseatud tahmlitel sei
sab suurte tähtedega: ..Jalgrattasõit pargis
keelatud". Keelust ei hoolita nähtawasti
Palju.
Ka murutõnise mängu harrastajaid näib'
juwitajate hulgas rohkesti olewat. Palju
de suvemajade juure on sisseseawd mängu
platsid ja seal lohutakse hommikust õhtuni.
Kus aga puudub plats, seal aetakse ilma
läbi, lihtsalt õues ehk kus leidub mõni la
ge wäli. Et hooaeg peagi lõpule jõuab, on
seltskondlik elu raugeim st tublisti märga»
ta.

Tantsuõhtud ning muud pidustused,
mida Varemalt järjekindlalt korraldati su
peluswõõraste lõbustamiseks, on nüüd Pai
ju harvemaks jäänud, za ei suuda suwita
jäte hulgas nähtawasti enam suuremat
buwi äratada. LahLmnistunne Valdab
igaühte ja halvab ettewötlikkust ja tuju
lõbutsemiseks.

Kõike kakku Võttes peab ütlema, et mõ
nus on elada muidugi igas sellesarnases
paigas, olgu ta Soomes wõi mujal, kuid —>
Vahekord rahakotiga olgu sul siis ielge
otsast lõpuni! E-s-X.
Hangö, august 1923.
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Kafa
Wõi on otsustatud P. K. „Estoonia'le" saa
ta. Kui aga põllumehed siin karja paremi
ni korraldama hakkawad, wõib piima hulk
mitmekordseks tõusta- Igatahes huwi sel
le wastu on. —son.

Siseriigist.
Harjumaalti-

Töõliste ltus nõudmine.
Töölised, kes Peenemate tööde peal töö
Wiinzsi walda tahetakse
tawad, on KreenHolnii wabriku walitsuie S.-Janms ehittt?tööllStc pitudus lürgcd
uut koolimaja ehitada.
Poole nõudmisega pööranud, et wabriku
pnlgad.
walrtsns muretseks neile prille. Wabriku
Mimkoiinawalitsujclt 21/2 miljoni mnrkn
Ehitustöid on praegu S. - Jaanis korra
ivalitstts kaNxvtseb tellida suurema hulga
laenu Pal»t»i>.
ga
õige palju käes. Ehitwvad asunikud ta
prille, mis ta odawama hinna eest töölistele
ehitatakse
ka alewisse. Tääksis on sume
edasi
müüb.
V.
M.
Wiimsi wallanõukogu esines Harju maa
pirmameierei ja Lahmusel weski ehituse käi
konnawalitsusele palwega, wõmiialdada te
mas, wallad lasetvad ka kooli- ja maeste
Wabriknwalitfns paknb muna töölistele
male nue koolinmja ehitmniseks 2y2 miljo
maju
rem-outeerida. Et tööd korraga nii
talwepalitnid.
ni marga suuruse laenu saamist. "
palju, siis on loomulik, et tööliste ja meist
Ühtlasi esitsas maakonna
Kreenholmi wabriku - walitsusele on pa
tvalitsusele kawatsetawa kooliinaja ehituse kutud tööliste jaoks walmisõnuneldud tal rite puudus on tulnud. Sellepärast on ka
palgad õige kõrgele kerkinud. Lihttööii.ehi,
kaina, mille järel uut koolimaja ajanõuetele wepalitüid, ühe suurema firma Poolt.
kes sagedasti alniväärtuslise töö teeivad, ei
wastawalt püstitada tahetakse. Ehitus lä
Tööliste wanemate nõukogu Palub töö saa alla 30 ni. tund, peremehe söögil. Enam
heks maksma 3.400.000 marka. Ehitusega
tahetakse algust teha käesolewa aasta oktoob liff, keD palituid soowiwad, endid ülesanda. wilnnud töölised, kes nüüd kõik meistrid
Hind on 900 marga ümber. W. M.
on, teeniivad tükitööga 500—700 mk. pöe
rikuus.
iixis. On hakatud ka linnadest ivenelasi
Maakonnavalitsus oli laemtandmise
tööle tooma, kes oma ametis enam nühinnd
Töölistele tellitud saapad on kohale
poolt ja esitab palwe maakonnanõukogule
ta odatvmnad on. Gr.
jõudnud.
kinnitamiseks, ühes ettepanekuga, et wõtta
Kreenholmi wabriku tööliste waneniate
kooliniajade ehituse fondist, Wiirnst wallale
Raiutakse ilupuid.
nõukogu teatab, et ivabrikuwalitsuse Poolt
antatva laenu tvastutus maakonna peale.
Suislepi jõe kallas Uue-Suislepi mõisa
Praegu töötab Wiimsi walla algkool töölistele tellitud saapad on kohale jõnd
mid. Saapapaari hind on 215 marka. Wal piirkonnas on looduslikult üks ilusamatest
samanimelises mõisas. c—
kohtadest, kirid kohalikud asunikud ei näi
jaandmine algas juba 26. aug.
sellest hooliwat, Mi id rainwad jõe kaldal
Saabaste
peale
soowijaid
on
üle
1500,
Friisi tõugu karja järeMaa
kasivawaid emaleppi järjekindlalt maha.
kuid
saapaid
on
tellitud
kõigest
500
paari.
tus Harjumaal.
Saawad ainult need, kes tellimise tööliste Niisama on mõisa jõeäärne park täiesti
Friisi karja kasivatuse selts korraldab wanemate nõirkogule sisse andsid. V. M. hooletus. Mõned karjatawad seal loomi,
põõsad on rikntnd sa mnstns on igal pool
Harjumaal Friisi tõugu noorte loomade ja
wedelemas. Olgu selle iluduse korrashoidja
relwaatuse. Lähemateks järelwaatuse pae
2P3LON" paberossid on Eestis kõige
" i IM paremad.
kes tahes ja niisama ka nende omanikud,
wadeeks on kindlaks määratud: Raplas 16.
20 tk. - 40 mk. O-ü.
kuid parki ja ilupuid ei wõiks mitte hälvi
september, Kohilas 30. september ja Jõe
tada, mis iga läbisõitja silmale Wallis
lehtmes 7. oktoober. 12. augustil oli
oleks. —S—
Järwamaalt.
loomade järelwaatus Keilas. —c—
Küla simmanid
Niiitemünk Juurus.
Tuletõrje seltside anstapäewap Ambla kih. on Suislepi ja Tarwastu ümbruses õige
16. augustil pühitses Ambla wabat. tu hoos. Enamasti tuleb aga ikka ette, et pal
Juuru rahnxchariduseselts korraldas 26.
aug. Juuru kiriku läheduses olewas «Plew letörje.selts oma 42-aastast juubelipäetva. jud ennast täis jootvad ja siis igasuguste
na" metsas uäitemüügi. Ehk küll taewa Nimetatlid selts on kõige wanem selts koha rumalustega hakkama saatvad, nagu Pa
fuks see neile suurt au. Purjus peaga ha
taat mitu korda ivihma lubas, oli rahlvast peal/kui ka kogu ümbruskonnas.
Järgmisel pühapäewal pühitses Tapa katakse ivanu arweid õiendama.ja nii juh
naitemüügil õige rohkesti, mis seletataw
sellega, et siinpool uäitemüükisid õige hariva tvabal. tulet. s. oma 41-aastase kestuse jnu wb, et enamasti kõik simmanid kisklemise ja
korraldatakse. Näikmmif lõppes kell 6 l>elit "rohke rahwa osawõttel. Taim alewis kaklemisega lõpewad- Tõesti oleks aeg,
p. 1.,. siis ttliudi rongikäigus minkstta saatel on 'NlNtetatud , selts . üks' wauematesr, mis et sarnased'' jandid'kord 'lõpeks ja pereme
-Isl.tsimaija,Okus ette kanti mõned muusika asutati warsti peale aletvi enese tekkimist.
Esine seda pühitses Lehise wabat. tulet. hed neid oma ruumides mitte ci lubaks,
'.palab' ja.-kupleed ning -uäitemäug "„Mimr
sest mõnikord wõiwad neil wäga kurtvad
Ettekanded läksid kõik-hästi korda. selts oma aastopäewa, mis Päcivaks Malmis
tagajärjed olla. . —son.
Ei saa ka nimetamata jätta, et naitemüügil sai seltsi oina rahivamaja. Järwala.
kui ka pidul, uxilitse-s eeskujulik kord.
Pärnumaalt
Retla sooharimisciihisuse
SŠääÄÄ .Laulupidu*
paberossid. 20 tk.— 25 mk. O-ü. «TUBAK,,
Wirümaalt^
Turbasaamise wõimalused
Tudulinnas.
' Tudulinna wald on loodusliselt ümber
tingi suurte soode ja rabadega Piiratud, nii
ei turnms siinsetele põllumajapidajatele pea
igast wäljaserwast ja heinamaa äärest Ivas
tu waatab. Ometi on sellegipärast turivas
seniajani suurele osale Tudulinna põllupi
dajatest alles tundmata wäärtus. Ei saa
siia juure weel lisamata jätta, et meie kar
jalaudad loomade talwisteks piinakohtadeks
muutuwad, selle tõttu, et Puudub alus
põhk ja loomad alatasa wirtsa sees peawad
sõtkuma.'

Enne ilmasõda katsuti kord ühisel nõul
mõnede põllupidajate ivahel ühest lähemast
Nabast hmvast muretseda, kuid hiljem jäi
asi sõja tõttu täiesti soiku. Nüüd leiame
üksnes mõne talu walla Peale, kus tu Avast
aluspõhuks tarwitataksc, enamjagu põllnpi
dajaid kannatawad ikka alles aluspõhu puu
duse all.
Tänawune Unlsa- ja hoinakehw aasta
peaks Tudulinna põllupidajaid jällegi selle
üle weidi mõtlema Panenia, et oleks tar
wilik samme astuda, kuidas tulewikns oma
karjalautasid ja hobns-etallisid ppreminr
korras hoida, sest Pole ju ette teada, kuiwõrd
rikkalikud ka eelolewad aastad saatvad ole
ma. Siin wõib wäga hästi turivaS kui
tahtis aluspõhu- aine appi tulla, et looma
dele laudas paremaid tingimisi luua ja üht
lasi ka põllurammu rohkust suurendada.
Rõõmustama nähtusena tuleb minetada
asjaolu, et ühel wiimasel põllmueesteseltsi
koosolekul see küsimus üles tõsteti ja asi jaa
tawalt otsustati, kusjuures eestwomele kohu
sek? tehti walitniselt selleks wastawat maa
ala lähemast soost soetada, et jargiiewal aas
tal seal tööd alustada wõiks. on
ümbruskonnas juUi waremalt nim nt m
kuiwats lastud, mis kulust tllutawmt um
be, idad. Asi iie oleks aga tukk Faiititffii
tööd walla põllupidajate lasuks. eriti neile,
les aluspõhüst ikka ja alati suurt sumust
on tundnud. .Hein.

põhikiri, mis inärtsiSuul põttutööministcei.
Kommunist Ncn kihutustööd' tegemas.
riumt, kohase luba saamiseks saadeti, on
ühisuse woliniku kätte tagasi tulnud ning
Kammunist Rea kasutab parlamendi
Ra-kwere-Paide rahukogule registreerimiseks puhkeaega selleks, et eelolewatel omawalit
edasi saadetud.
süste ival im istel hääli saada. 26. augustil
Ühisuse asutajad on: J. Linde. J. Nurk, oli ..seltsimees" Tahkuranna wallamajas
H. Estenthal, B. Il kareda ja J. Arvu. Asu kõnelemas, kns ..kõneinees" koormatäie sõi
tajad loodawad, et ühisuse põhikiri warsti musõnu kuulajatele walitsuse kohta ette la
registreeritud saab ja seega ühisusel wõi ma duS. Et kõnelejale kangesti wahele hüüti
lits awaneb täit tähelepanu oma ülesannete sa «kiindrossikotti" tuua lubati, sai «seltsi
teostamisele pühendada. —on.
mees" niiwõrd äritatud, et were pähejooks
mise järeldusel nina werd jooksma hakkas ja
nii
jäidki need wiimased, kõige rasivasemad
liuoTa pEfierossifl .Moräts*
«pommid" tulemata. Nea pidi ka Niitu,
20 tk. 10 mk. C-il.
kõnelema minenia, kuid
kuulda saades, et laualvabriku töölistel, kas
Wiliandimaalt.uoorehärra" wastuwõtmiseks, wõi muul ots
tarbel terpentiiuiõli oli muretsetud, loobu
und «seltsimees" Niitu sõitmisest. 3.
Traktorid Tarwastu nmbrnseS.
• Neil päewir ostsid kärstualascd
«Fordson" traktori ühes rehepeksumasinaga
r ostiS inincwa sügisel Riidajas
hra Tõhk omale ..International" trok
tori. mis wäga rahuloldawalt töötab ja ilu
sa künni jätab. Talwel wedas tähendatud
traktor jahuweskit ümber. Niisama on ka
traktor Tarwastus ja Suislepas- Et
palju tööjõudu kokku hoiab on paljud põl
lumehed mõtte peale tulnud neid 3 1 ta
lu peale osta, kuid muretsemist takistab
praegu ainult rahapuudus. sau.
Õunte1 saa?

tõotab Suislepi ja Tarwastu ümbruses kau
nis rahuloldaw saada; et ka nende kasw
liiga hiljaks jäi, wõiwad nad kergesti rohe
liseks jääda- f°n*
tthiöpiimatalitns Riidajasse.
Et põllumehel praegu sissetulekud wä
ga piiratud ja wõimalik oleks rohkemal
maaral ainult piimast raha saada, otsusta
sid kewadel osa Riidaja ja Suislepi Põllu
mehi ühispiiniatalitust ellu kutsuda, sest
piinia ivedainine Leebikn ühlssw tuis 10
klui- kaugel, on wäga raske. iri rc
ginreeriti, kuid maja ehitus jäi edaspidi
seks. Praegu halkas töötama ajutine käsi
meierei, millel uinlnw 1000 toovi piima-

—7

Soris3cttafc uus kooliõpetaja walitnd.
Tori-Selja algkooli peale toimetati koo
liõpetaja tvalimisr möödunud wallanõukogu
koosolekul- Seit-smest kandideerijast wali
ti Lydia Meier, kes Pärnu reaalgiimnaa
siumi 1920. n. sügisel lõpetanud ja neli
senlestrit Tartu ülikooli mures arstiteadust
õppinud. -0—
Tartumaalt.
Otepää alewissc elekter.
Otepää alewil on kaivatsus on?ale elekt
rit sisse seada. Seisukoha wõtmine selles
küsimuses oli hiljuti aleiviwolikogus, kus
elektri sisseseadmine alewisse tarwilikuks
tunnistati ja eeltööde tegemiseks sellekohane
komisjon waliti.
Elektrit kauiatsetakse wõtta Ulila elektri
jaamalt. —t—
Otepää tuletvrjeseltsi aastapidn.
Kohalik tuletõrjeselts Pühitses 26. aug.
oma aastapüha. Oli korraldatud pidusöök,
millest osaivõtmine seltsiliigetele 100 mk. ja
.võõrastele 150 marka maksis.
Pidu algas seega, et hödakella helistama
hakati ning tuletõrjujad oma abinõudega
turuplatsile kogusid, kus siis kokkukogunud
rahwahulga ees mõned ronimisharjlltttsed
tehti ja rahivast weega pritsiti. Parast oli
rongikäik tegewliigetel, mil puhul neile
ohtrasti lillesid jagati.
Õhtul kell 7 oli pidujöök seltsimajas ja
ka tants lõpuks. Ome.
Kaftre-Wõnntl Kikkasaarc ulewalpidamise
kuludeks

otsustas ivallauõukogu end. Kastre walla
12.836 puhtakasu rublade pealt ä 4 marka,
s. 0. 51.344 m. sisse wõtta.
Vabatahtlikuks maksu tähtajaks määrati
36. oktoober s. a. —t—
Toikmerc ja Tarma mõisad planeerimisele.
E. demob. sõjaväelaste liidu Wõtikwere
osakond on Wõtikwere wallauõnkogule pal
we esitanud, et Toikwere ja Torma mõisad
ara planeeritaks.
Wallanõukogu otsustas Põllutööminis
teeriumi ees palwega esineda, et Toikwere
mõisa, samuti ka Torma mõisa peale selle
osa, mis on määratud põllutöökooli jaoks,
saaks täielikult planeeritud ja maasoowija
tele sõduritele ivälja antkld.
Juhtumisel kui aga Põllutöökooli sisse ei
seata, siis tuleks ka Torma mõisa täiesti ära
jagada. —t—
Sttwcwili wnlmib.
Nõo ümbruses on odra- ja kaerapõllud
juba kollaseks löönud ja tõotawad warsti
küpseks saada. K.-k.
Otepää reanlgnmttaasittmis

algas õpetöö 27. aug. Õpilased olid Pea
kõik ilmunud. Manadest õpejõududest lah
kns kuus. Uusi on senini samasugune arw
juure tulnud, ning wajatakse ineel kahte
uut kooliõpetajat, ühte Eesti keele ja teist
laulmise jaoks.
Ka kooliruumide eest on sel aastal hästi
hoolitsetud. On . remouteeritud 'aal ja
praegu on weel paaris klassis remonttööd
käimas, nii et koolimaja päris korraliku il
Kaks õpejõudu juure walitnd.
me on omanud.
Koolijuhatajaks on kobalik kirikuõpetaja
Talli 6-klassilise algkooli hoolekogu ette
hra Lauri.
Ome.
panekul harutas wallanõukogu kahe kooli
oooooococo
õpetaja juurewalimise küsimust. Laste ar
wu suurenemise tõttu tunnistati uute õpe
tetefoe aM.
jõudude juurewalimine tarwilikuks. Et
aga lapsed Tatti mõisa ära ei mahu, siis
Karskusliidu Harju maa
otsustati osa klassisid endisesse koolimajasse
konna keskkorraldus.
tagasi wiia, milleks endine koolimaja was
tawalt korda seatakse. Walimistel sai
Et karSkustööd Eestis paremini ning põhja
häälte enamusega Talli walla kõrgema alg likumalt organiseerida, leidis Eesti karskusliit
olelvat maakondlisi keskkorralduse ellu
kooli kooliõpetajaks Lilly Neimanu kut tarlvililu
kutsuda, kelle ülesandeks on olla kohalikuks kesk
seõiguseta lõpetas tänawu kewadel Pärnu kohaks wastaivas maakonnas kõigile karskusliidu
linna ühiSreaalgümnaasiumi ja Jaan Tam liigetele, kohalikkudele karskusrühmadelc ja juh
mann kutseõigusline ja ka warem kooli tida nende tegewust karskusliidult saadud üld
juhtnööride ning kohalikkude olude järele.
õpetajaks olnud- —o—
Nüüd ou sarnane karkusliidu maakondline
keskkorraldus ka Harjumaal olemas. Eesti
karskusliidu ja Tallinna karskusseltsi «Idee"
Palutakse hvbusc postijaam awada.
Senini wedas Tori wald omal kulul
posti Sindi postkontorist Tori postkonto
risse. Et nüüd posti korralikku kättesaamist
postkastide ülesseadmisel kaugemates küla
des hõlpsamaks ja kättesaadawamaks teha.
tunnistas wallanõukogu tarwilikuks Tori
mõisa hobuse postijaama awamise, keS siis
ka Sindist Posti Torisse tooks ja agentuu
ride wahel laiali weaks. Postijaama awa
uute ettepanekuga otnistati pöörata maa
konnaniaOisuse poole, —o-'

omalvahelise kokkuleppe järele on Tallinna k.-s.
..Idee" kõik karskusliidu Harju maakonna kesk
korralduse funktsioonid enese peale wõtmid, kus
juures ka keskliidult igakuulist toetust saab. mil
lega omale wastnwaid tööjõude teenistusesse
wõtta wõib.

Praegu töötab karskusliidu Harju maakon»

na keskkorralduse juures karskusharidusinstruktor,
kes. keskkorralduse töid, kokkukõla? karskusliidu

tööiaktikaga, tegelikult juhib ning korraldab ja
kelle ülesandeks on Harju maakonnas astuvaid
karskusseltse koondada, audes neile ühtlasi juht
nööre nende teaelvuse korraldamiseks.
OCCOOOOOOtf
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Rakwere linnawolikogu jär
jekorraline koosolek)
oli 28. augustil kell 5 p. I.
Juhatab wolikogu esimees J. Lill.
Päewakorras 12 punkti.
Esimesena tuleb arutusele ivolikogu ot
sus 21. juulist k. a., mille järele pagari- ja
kondiiüi äridele lubatud on hom. kella 7
kuni õhtu kella 8-nt lahti olla, kuna 15.
nowembri 1906. a. normaalpuhkeaja seaduse
järele kaubelda wõidakse ööpäewa kohta
mitte üle 12 tunni. Sel põhjusel oli oma
walitsuse asjade peawalitsus! nimetatud
määruse tagasi lükanud.
LinnMvalitstlse ettepanekul otsustatakse
pagari- ja kondiitriäride kauplemise aega
määrata äripäetvadel kella 7 kuni
kella 7 õhtul.
Trahterite 1921. a. maks määrati
järgmiste gruppide järele: 1. grupp —alkohooliga restoraanid ja einelauad
2.150.000 znarka, ülemmäär 360.000 marka,
alanlmäär 120.000 marka. 2. gruppe
alkohoolita tee- ja söögimajad ja einelauad
120.000 mrk., ülemmäär 75.000 marka ja
alammäär 45.000 marka.
Maksu tähtaeg weerandäasta wiifi ette
maksmisega.

Kahele Rakweres asuwale kinole otsustati
Vbnsürsmaksu 1924. a. peale 300.000 mar
ka määrata. Maksu tähtaeg ühe. kuu wiisi
ette makstes.

Sõiduriistade pealt otsustati 1924. a.
järgmist maksu wõtta: Kaheratta kaarikud
wedrude peal ja pikkwankrid 300 marka; tõl
lad ja kallessid 1000 marka; mowtsükletid
500 marka; weo- ja sõiduriistad iga hobu
sejõu pealt: a) isiklikuks otstarbeks tarwita
tawate pealt 500 marka ja b) reisijate Ive
damiseks 350 marka. Jalgrattad abimooto
riga 250 marka.
Rakwere linna wanaaegsete arhiwaalide (wa
nade dokumentide) korraldamiseks määrati
105.000 marka krediiti.
Kellategija A. Rvse palwe, et temale
linnawalitsirse poolt tasu määrataks Rak
were ew. lutheriusu kirikutorni tunnikella
korrashoidmise eest, ei leidnud rahuldamist,
tähele pannes, et kell koguduse oma on, aga
mitte, linna. Siiski otsustati selle üle kiri
ku eestseisusega läbirääkida.

Palwemaja uul. nr. 5 Mortimeri liiku
mata warandirse pärija Antvnie Thali pal
wel, ivabastati teda liikumata warandufe
maksust 1923. a. kohta.
Linna 1. algkooli kooliõpetajale J. Lii
wile määrati 1922. a. saamata Palga Ivälja
maksmiseks krediiti 7934 m. 40 penni.
Linna 3. algkooli tunniandja, kooliõpe
taja Weera Birkenfeldti Palwel määrati te
male abiraha tema mehe .matmiseks 3000
marka.

Linna 2. algkoolist lahkunud kooliõpetaja
H. Nomdoki asemele waliti. neiu Hilda
Ernits.
Usuõpetajaks tütarlaste gümnaasiumi
waliti pastor Stein.
Koosolek lõppes kell 7 õhtul.
„Rakwerelane".
Omawalitsuse asjade Pea
walitsuse Poolt wallaskere
taaride kursuste juhtnöörid
wäljatöötatud.
Omawalitsuse asjade peawalitsus saatis
Harju maakonnawalitsusele juhtnöörid, mis
sisaldasid eneses teateid eelolewate wallasekre

tääride lühikeseajaliste kursuste töökawa ja
aja kohta.
Maakonnawalitsus leidis, et omakvalitsu
se asjade peawalitsuse poolt iväljatöötatud
kursuste õpekwva otstarbekohaselt kokkusea
tud on. Ühtlasi atvaldab maakonnalvalitsuS
soowi, et omawalitsuse asjade pealvalitsus
ivaldade omalvalitsuse asutuste jaoks kind
la raamatupidamise siisteemi wäljatöötaks,
millega wallaametniknd kursuste ajal tutMuneda wõiks.
Praegu walitseb Walla omawalitsnstes
ühtlusetil raamatupidamise süsteem, mis
waldade asjaajamise tööd tuntawalt rasken
dab.

Majandusline elu.
Hinna tõusu ja langemise
ettenägemisest.
'#* Igaüks, olgu ärimees wõi tarwitaja,
tahaks ette ttäha, kas üks wõi teine asi kal
limaks wõi odawamaks läheb. Otsitakse
hinnamuutuse tundemärka, rehkendatakse ja
mõnikord on ettearwamme õige, teinekord
petab. Sellepärast tekib küsimus: Kas ei ole
kindlaid tundemärka, mis hmnonmutusi et
te arwata laseksid, M et pettumusi ei ütleks?
Siin peab ütlema, et tuudemäüta on, mis
ette aimata lasewad, aga taiga seisab selles,
ct ei saa neid tundemärka kätte. Enamasti
tulewad nad alles pämst nähtavale, kui
neist enam kasu ei ole, mõnikord jääwa-d
märkamata jne. Sellest saab siis aru, kui
lähemalt misstlguste tundemärki
de järele hinna kõikumist wõib arwata.
Asjit tehtakse maailmas mingisugune
hulk. See peoks teada olema. Neid asju
tarwitatakse mingisugune hulk ära. See
peaks ka teada olema Nii walmistamisele
kui ka tarvitamisele wlewad miüniesugused
takistused ja hovguandmised. Ka need peak
sid teada olema. Müüjate ja ostjate arwa
mine, kas üht asja palju wõi wähe on ja kas
teda wäham wõi rohkem hakatakse nõudma,
tähendab hinna kujunemisel wäga palju.
See attvamine peaks niisama teada olema.
Hind ej olene ainult asja wäävbusest, waid
ka raha kallidusest, aga vahal on omaette
käik. See peaks ette ka teada olema, jne.
Statistika ei suuda kõiki neid nähtusi
kokku wõtta, mis nimetatud. Teisest küljest
jätavad teated tundemärkidest hiljaks. Ehk
küll juba teateid telegraafi kaudu ruttu wõib
edasi anda, on see nii kallis, et amult lühi
kesi teateid antakse, mis hindu näitavad,
nagu nad juba on olnud. Mmwe teadete
edasiandmine jääb kirjade ja ajalehtede
hoolde, aga need teated jääwad wanaks.
Siis kes on see, kes suudab kõiki tun
demärkisid artvesse wõtta ja nende järele õi
get otsust teha? Ei ole tveel inimest, kes
wõiks öelda, et waat' ma kuulutan hinna
tõusu wõi langemist-ette ja - wastutan aine
liselt, et kõik nii läheb, nagu ma olen öel
nud.

Kõige rohkem, mis praeguses olukorras
alles teha wõib, on üksikuid teateid seisukor
ra kohta õiglaselt edasi anda ja järelduste
tegemine igaühe enese hoolde jätta. Sellel
gi alal on tveel palju teha Nimetame mõn
da puudust.

Meie oma turg on alles meile wõõras.
Wonemaaga koos oli statistika ühine. Ai
nult elanikkude' majapidamiste ja ettewõtete
hulk lasewod natuke arwata, kui palju meil
üht wõi teist asja waja on wõi kui palju
meil walmistatakse. Täielikumat -selgust
wõime aastate pärast loota.
Wälisürrgude tundmine teeb niisama
raskust. Meie kaubitseme juba paljude maa
dega. Nende maade tuvil d peaksid meile na
gu oma peopesa kõigi ta joontega tuttawad
olema. Nad ei ole. Meil puudub ajaleht
wõi ajakiri, mis lvälisturgude tutwustami
se Eesti lugejatele oma ülesandeks oleks
teinud. . Wõimalik, et ta järele ei tunta tveel
tar.widu.stki. Praegused lehed toowad juhus
lisi teateid. Wäljamaa ajalehtedest käib
meil peaasjalikult Saksamaa lehti. Nemad
jätalvad lugejale wäga segase ettekujutuse,
niisamasuguse, nagu Saksamaa praegune
seisukord.

Niisuguses olukorras on raske ja koguni
wõimata ette näha, kuidas hinnad mujal
maailmas kujunewad.
Ehk küll üldse praeguste teadmiste ja
andmete juures hindade kõikumise ettenäge
mine niisama raske on kui ilmade ettekuu
lutamine, siiski, kui palju andmeid käepä
rast, wõib aimata, kuidas lood lähemad. Tu
leb teinekord pettumlrs, siis Peab sellest
troosti leidma et majandusime tegewus
on igal alal riisikaga ühendatud. Püüdma
peab, et pettumuse läbi makstud % % suure
umd ei tule, km oma ja terwe rahwa majan
duslised hllwid lubawad. Majandusime
tegewus ei tohi olla õnnemäng, kus üldse ei
tea, mis peale tuleb, kas kull, wõi kiri. Siin
on, nagu öeldud, Eestil weel palju teha, ise
äranis, kitsamalt öeldud, tulewasel kauban

Omawalitsuse asjade pealvalitsnse poolt
1. sept. 1. okt. k. a. kindlaks määratud
kursuste aeg,. on Harju maakonnavalitsuse
arwates kursuste pidanliseks ebakohane, sest
eesolewad maakoilnanõukogu liigete tvalimi duskojal.
sed toowad endaga wallawalitstlstele hulk
Andmed pealvad hakkama tillema raadio
erakorralist tööd kaasa, mille tagajärjel Ival teel, telegraafi kairdu, õhupostiga, rohkem
laametnikkude kursustest osawõtinine raskeen kui nüiid. Siis juba wõib Tartu ilnlade
datud on. Sellepärast tuleks kursuste pida kuulutajatele järele teha katsuda, muidugi
mise aeg ümbcrmuuta.
teadnlijes, et ilm wäga ilus wõib tulla kui
—c.—
sagedad wihmahood on ette nähtud, wõi was
ooooooooot.

tupidi.

Reedel. 31. augustil 1923.
Daani-Leedu kaubaleping.

Nagu Kopenhaagcnist teatatakse, on seal
alla kirjutattld Taani ja Leedu ivatul aju
tine kaubaleping enamsoodustuse põhimõte
Te kstiiltööstuse tooresaine
tol.
Samasuguse lepingu on Leedu sõlmi
te ja -saaduste wäljawedu
nud Islandiga.
Eestist 1923. a. esimesel poo
Ameerika kiwisöe kaewan
lel.
dustes streik oodata.
Nimetatud aiueid 1.489.028.433 marga
# Inglise ajakirjanduses peetakse wõi
wäärtuses wälja weetud, seega üle poole
malikuks, et Ühisriikide kiwisöe kaewandus
terwest Eesti wäljaweost.
Käesolewa aasta esimesel poolel on Ees tes tööseisak ütleb.
tist riigi statistika keskbüroo andmete järgi
Masinatööstus Saksamaal
tekstiiltööstuse tooresaineid ja saadusi järg
#
Teatatakse, et Saksamaa masinatöös*
misel arwul wälja weetud:
tas
raskes
seisukorras on. Wabrirud wõiLinu 481.110 puuda 903.288.500
Kad
ainult
30
prots. tovresmaterjaali saa
marga wäärtuses, mis kogu 1923. a esi
da,
mis
neil
waja
läheb.
mese poole wäljaweost 34,7 prots. wälja
teeb; takkusid 32.145 puuda 32
Linakasw ja linaturg.
milj. 172.600 marga wäärtuses; puuwil
# Wäljamaa lehtedes teatatakse, et We<
la lõnga 8.497 puuda 56.448.500
ne linad õitsewad ja head saaki lubawad.
weost 153 Prots. on; linast riiet
Inglismaale on juulikuus Wene linu
56.805 puuda 423.040.800 marga wäär
450
ja takku 350 tonni wiidud.
tuses, mis kogu 1923. a. esimese poole wälja
Inglise
andmete järele on tänawu aas»
weost 15,8 prots.; linast riiet
205 puuda 454.000 marga wäärtuses, ta Pärnust 1.031 touni linu ja 210 tonni
takku wälja saadetud.
w.illa st riiet 2.192.000 marga
Shotimaalt teatatakse, et seal wabrikird ik*
lväärtuses; kalewit 1.415.683 marga
wäärtuses; purjeriiet 45.815.000 m. ka ainult niipalju ostawad kui just waja on.
Belgias takistab rahakurs linadega äri
Iväärtuses; linast lõnga 4.035.000
tegemast.
marga wäärtuses ja muid eelpool nimeta
tud tööstusesaadusi wähemal arwul.
Siberi tvZi Londoni turule
Üldse on tekstiiltööstirse tooresaineid ja
Walmissaadusi Eestist 1923. a. esimese kuue
# Siberi wõi on jälle Londoni turul
kuu jooksul wälja weetud 603.098 Puuda müügile ilmunud, nagu Inglise lehtedes
1.489,028.433 marga wäärtuses.
teatatakse. Hind on 140—160 shillingit
Kogu Eesti wäljawedu sama aja jook tsentner, nii kuidas wõi headus. Hinna
sul oli 2.688.109.668 marka suur, seega on poolest on Siberi wõi wäga odaw. Ka We
siis tekstiiltööstuse tooresaineid ja -saadusi ne munad on jälle müügil, aga neist öeldak
nii rohkel määral wälja weetud, et nende se mõni jagu halwaks läinud olewat.
wäärtus üle poole terwest Eesti käesolewa
aasta esimese kuue kuu wäljaweost on.
Toiduainete hinnad
Üksikute maade järgi on tekstiiltööstuse
maal.
ainete wäljawedu järgmiselt kujunenud:
Belgiasse 402.390.000 m. tväärt.
G Wõihinnad on augustikuus kõik aeg
Inglismaale 259.142.200 „ „
kallimad olnud kui mõni aeg waremalt.
Saksamaale 215.340.300
Augusti teisel nädalal langes hind natuke
Daanimaale 140.889.250 ~ „
alamale. Nüüd 25. paiku oli jälle kallim.
Lätimaale 138.741.983 „ „
Sealiha on jälle kallinenud ja õige palju.
Rootsimaale 112.298.900 „
Munade hinna tõus näib seisma jäänud ole
Soomemaale 111.562.350 „ „
wat, isegi wäikest langemist on märgata.
Danzigi 45.267.150 „ „
Juustuga on lugu niisama kui ämmadega.
Prantsusmaale ' 59.020.300 „ „
Mrnewäaastaste hindadega wõrreldes
Norrasse 3.280.000 „ „
on wõi ja liha hind odawam, aga juustul
Wenemaale 1.094.000 „ „
kallim, kuna munadel peaaegu sarnane.
Sama aja jooksul on Eestisse sisse
weetud teksMtööstirse walmisaineid
Hindade kõikumine Inglis»
872.108.260 marga wäärtuses, peaasjalikult
maal.
Saksa- ja Inglismaalt, nimelt
# „Times Trade Suppl." ülewaade näi
Saksamaalt umbes 450.000.000 marga wäär
tuses ja Inglismaalt 350.000.000 mar tab, et plmwillade hind wiimasel ajal palju
ga wäärtuses. Teistest riikidest, nagu Lätist. on kõikunud ja ikka tõusta püüdis. Head
Rootsist, Soomest jne., on nimetatud saadusi keskmised Ameerika puuwillad maksid.SiberPoolis 23. aug. 15,38 pensi nael. Puuwil
sisse toodud wähemal arwul.
Nagu sellest näha, ei ole meil tekstiil lane lõng on juunikuust saadik odawamaks
tööstuse saadused, nagu kalew, puuwilla läinud.
Willade hind püsib augustis paigal. Ta
riie jne., just kodumaal weel turgu suutnud
wõita. Ostetakse ikka endiselt weel Inglise on odawam kui juulikuus oli.
Siidi hind langeb juba maikuust saadit
ja üldse iväljamaal walmistatud kangaid,
kuna aga meie oma tööstusesaadused wälja alaliselt.
Naha hinnad on odawamad kui enne fõ*
maale wiia tulewad.
da ja müük on wäike.
Nisudel, lvomatoidnwiljal ja jahudel öft
Ksseini wäljaivedu Eestist.
hind augustikuu kolmandal nädalal laugema
Käesoleiva aasta esimesel poolel on riigi hakanud. Riisil oli langemine augustikuu
statistika keskbüroo wäliskaubanduse andme teisel nädalal.
te järgi Eestist kaseini (keemiline aine, mis
Kohwi ja tee hinnad seisawad paigal.
esineb piimatööstuse saadusena) wälja wcc Suhkru hind langes hiljuti, aga nüüd on
tud 5727 puuda 4.801.300 marga Määr jälle püsiw olnud. Õliseemned läksid au»
tuscs.
gustikuus odawamaks.
Üksikute kuude järgi ön kaseini järgmi
Metallidest on augustikuu kolmandal
sel määral wälja weetud: Jaanuaris
nädalal toores ra>ud ja teras, wask ja elaw
1650 puuda 1.018.000 marga wäärtuses, hõbe hnmas langenud, Inglise tina. anti
weebruaris 1149 puuda 654.360 mar mon, nikkel ja tsink aga kallimaks läinud,
ga wäärtuses, märtsis 1037 puuda
kuna seatina juba kauemat aega oma hinda
590.520 marga wäärtuses, aprillis 683 ei ole muutnud.
puuda 819.600 marga wäärtuses, mais
662 puuda 894.400 marga wäärtuses
Seisukord suhkruturul.
ja juunis 544 puuda 814.500 marga
G Inglismaa on omale, nagu sealsed
wäärtuses.
lehed teatavad, suhkrut õige rohkesti taga
lvaraks muretsenud, tarwitamine aga 'on
Saksamaal kaslvab tubaka
märksa ivähenenud, sest et suhkru hind kai
tarwitamine.
lis. Nüüd ei ole seisukord turu! kindel.
G „Comm. Rep." pöörab tähelpanu hu Lepingutes, mis suhkru ostmises edaspidise
witawa nähtuse peale, et Saksamaal, kus aja peale tehtakse, määratakse hind odaw.uu
rahawöärtuse langemine elamise kalliks teeb, kur kohal olewa suhkru hind on. Euroopa
tubakatarwitamrne alaliselt kaswab, sest et mannermaa peedisuhkru saagi lootused on
inimesed oma näljatunnet tubakaga püüa head.
ivad maha suruda. Piiblttubakat on haka
Kiwisüte hind.
tab tarwitama 50—60 prots., paberossitnba
# inglismaa kiwisöed on winnasol ajal
kat aga 100 pvots. rohkem tui enne sõda.
jälle odtavamaks läinud paremad söed
rohkeni, halwemad mäbem.
iihisriigid ostawad Euroo
past tclliskiwa.
Kuila M hõbeda hind.
„Comm. Rep." teatel on täuawu iile
? .^u[la biild pünb -uii:nofol a\:l raev
20 tuhande tonni tellisküva Hollandist Ülnö
pcnii
ulc HO jliiliin,ii uuk-. Hõl-eca uuk
riikidesse weetuo.
maksab MaiDt alla liuü üle 31 pcmi

Reedel, 31. auaustil 1023.
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PSUumajandNs.
Läänemaa Põllumajandus
line ülewaade.
Läinud suwi on põllumehele palju pea
wnlu teinud oma wähese päikese ja rohke
wihmaga, mis põllumehelt suurt osawust
nõudis, et oma tööga korda saada.
Nüüd, kus taliwilja peksmine ja külw
käsil, on jälle wihmasajud sagedamaks läi
nud, mis seda suuremat muret sünnitab.
Taliwili on põllul hukkaminemas. Suu
rcmate masinatega peksmine sünnib lageda
taenn all. Wiljaküünisid, kuhu wili ära ma
huks. on nmhe olemas.
Seemendamine on juba täies hoos. kuid
paljudel puudub seeme, mida uudsest peab
wõtma. Mõnel pool on juba orased põldu
del punetamas, teistel on külwitöö kibedas
ti käsil, kuna tasase ja madalate maade juu
reö on weel maa ettewalmistuse-tööd poo
leli.
Snwelvili on keW, iseäranis odra-põllnd
peale ussi häwitustööd. Ainult kartul an
nab weel lootust, wõib olla, heaks saagikski.
Kaugeltki ei wõi weel kartnlisaagi üle julge
olla. On sügis soe, wõib saaki saada, tule
wad aga öökülmad wärakult, siis on ka need
lootused maha maetud.
Sarnased, mittekorralikud ajad näita
wad aga ka põlltunehele waga selgelt, km
tähtis on see, Fui põldu hästi ja korralikult
haritakse ja mäeta takse. Hoolas põllumees
saab.alati lvähem kannatada, mida igal pöl
lumehel tirleb ineeles pidada.
-st.
Wirumaa Põllutööde üle
waade.
Rukkilõikusega ollakse juba suuremalt
jaolt lõpul. Seemne tarwis on Paiguti
ka rukist pekstud. Wciljaand on keskmine.
Kellel wana seemet tagawaraks oli, nen
del on rukis külwatud ja paiguti haljen
dawadki juba orasewäljad. Utte seemnega
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ntakse 7—B marka toobist. Kanamunadest
küsitakse 11—15 marka paarist. Nõõsapiima
toop 11-—15 marka, hapupiima toop 7—B
marka. Wõinael 65—70 marka, lauawõid
müügil ei ole. Lihatnrul hinnad endised.
Kalaturul liikumine nxiike. Heinal nr g
wõrdlemisi rikkalik: küntakse põllnheina
Puudast 80—90 marka, maaheina puudast
55—60 marka. Marjal urg: Tikerberid 30
marka toop. Nxiarikad 15 marka toop. mus
tikad 25 mk. toop, punasedsõstrad 13 marka
toop. Sapiens.

ei ole weel niikaugele jõutud. Iseäranis
on asunikud seemnega hädas- Wana ei ole
ja uue peksmiseks puuduwad tarwilised
ruumid. Nii jääb mitmelgi seemendamine
hiljaks. Madalamates kohtades on Pai
guti seemendamise maa nii märg, et hobust
peal ci kanna.
Enamasti- on tõnwiljad kenad, wälja
arwatud rikutud kohad, ja tõotawad sanmti
Wõru laat 27. augustil.
kui rukkidki. keskmist saaki.
Kartulid on kõrgemates kohtade? kenad
Üle paarikuulise ivaheaja peeti siin lao
ja kaunis suured, kuna madalamates Pai ta, mis rohkesti inimesi kokku meelitas. Ka
kades mädanemise märkisid küljes leidub. mõjus rahnxchulga suurenemisele rohkesti
Warem mahatehtud on kenamad, kui hili kaasa koolitöö algiks, milleks ligi tuhat õpi
sed, niihästi warte kui saagi poolest. Ise last maalt linna tulid. Juba hommiku wa
äranis on punased märjas maas terwemad va hakkas ralnvast kokku nzooltma ning kes
tis poa kella 10. Igal linnatnlijal oli ikka
kui walged- —x—
ga midagi müügi jaoks kaasas. Rohke raki
wahitlga peale Maalaulata oli ostmine ja
Metsloomi baswatajad
nrümnine keskmine.
talud Kanaadas.
Palju oli hobuseid ja lehmi müügile too
P Niisuguseid talusid, kus metsloomi dud. .Hobustest osteti ja müüdi umbes
nahkade saamiseks Kanaadas kaslvatati, oli 20.000—40.000.margalisj, kuna odawaniaid
..TimeS Trade Snppl." teatel läumd aastal ja kallimaid tvähe kaubeldi. Lüpsilehmade
üle 1000. Suuremas jaos neist, nimelt hind kõikus 6000—8000 margani, kuna häist
960, kaswatasid rebaseid. Teistes kaswatati lihalehmi st ka vohken? makset?. Lambad mak
mitmesuguseid muid nahaandjaid. Talude sid 500—1000 mk., laasi ka d 700—2000 ;nk.,
arlv, kus metsloomi kaswatatakse, suureneb. põrsad hädalised 900—1200 mk. paar.
Rebase-talnsid üksi oli 1922. a. 185 tükki
Kodukoetnd riiet oli igal pool näha. Nii
rohkem kui 1921. a. Teiste arw fin 12 lvöx de küünar maksis 125—300 mk. Samuti
kaubeldi ka wabriku riidega. Koguni tal
ra suur^enud.
lve kampfone oli laadal näha.
Rohkesti ning iseäranis talmneeslele tar
sllns
minewast kaubast oli puuanumaid, mil
Turu k euiev.
lede müümine ja ostmine elaw oli. Ämbrid
maksid 275—300 mk., Mannid 200—250 mf.,
Pärnu turg 28. augustil.
wäikesed sõelad 276—300 mk., suured kartuli
Puntnrg tühi. Kõige rohkem liikumisi sarjad 800—1200 nrk. jne. Oli ka kaunis
aiawiljaturul. Jahu turul nxihe: küsitakse suur hulk kartuli koilve, mis 25—10 mk.
rukkijahu puudast 280—290 niarka, nisujahu tükk maksid. Lihtsad toolid uraksid 200—300
puudast 380—400 marka, odrajahu ei ole marka.
Sõidllriistu oli ivähe. Tööwankrid' mak
müügil näha. Terawiljast miiügil ainult
odrad, needki toobiwiisi, küsitakse 1 -i—l6 sid 9000—11.000 mk., pitkirankrid 10.000
nmrka toobist. Kartulid kaunis rohkesti, kii- kW? 13.000 mf, jne. •

Mööblist oli kummutid, laudu ning sän
ge. Kummutid maksid 1000—6000 mk.
tükk, lauad 600—1300 mk. tükk ning sängi!'
1200—3000 mk. tükk.

Rahakanplnsi oli ka igalpool näha ning
müümine oli elaw. Pastlanaha nael maksis
110—115 mf., mustaks pargitud tvasikanahk
600—800 mk. tükk. lambanahk 350—500 mk.
tükk. Hobnseriistad walmistchtud maksid
3600—1200 mk. headuse järele. Saabastest
oli samuti laat üleujutatud. Weesaapad
maksid 1700—2300 mk. paar. kamassid 600
kuni 1600 mk. paar. naisterabwa kingad 650
kuni 1200 mk. paar.
Pudukaupinehi oli keskmiselt.
Ostu - müügi loidust tuleb muidugi seb
lega seletada, et Praegu rahwal raha mähe
on. Leska.
OOOOOCOOOO

Kursid.
Tallinna börse kursisedel.
30. augustil, 1923. a.

Tehtud. Ostjad. Müüjad.
1 Dollar . . 346 347,59
1 Naelsterling . 1575 158 Z
1999999 Saksa m. 39 39
199 Soome „ 952 962
100 Nootft krooni. 9240 9299
100 Saani „ . 9499 6599
199 Prantsuse fr.. ** 1983 2010
100 Hollandi guld. 13590 13690
100 Läti rubla . 133,25 136,75
100 Tsheho-Sl. kr. 1015 1045
1 kuldrubla. . 170
100 Itaalia liir! . 1195 1525
100 Helweetfla fr. 6275 6325
ea e> -o

WLärt' 25 S 5 ja .2,
.S.ji ej.o ea ca
paberid £i« ;~g S B
Z 2 NZ O K
Obltgatstonid

E. W. Wõidu

laen 9 7 119
0000000000

Wäljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja".
Wastutaw. toimetaja A. T u P i t s.

I B-5. »Helios" §
t&l Pptegi- jo kosmeetlkaainetega kauplemise, keemia- ICSi
fg3 farmatsöitliste präparaatlde «valmistamise, arsti- (039
Hm rohtude ja tehniliste taimede kasivatamlse Ja Umber- NÜ
töötamise selts.
D Rofiukauplus, ladu la peakeafar: M
fiES Tartus, Promenadi uut. 7. Telefon 5-62.
een Utabrik ja katsepõtlud: llus-Säioi uu'. 1. Telefon 2-30.
Lõhna-õUd l j^c
Hn| Puudrid kodumaa ja toäljamaa PAG
tSžl Eau de Cologne J filü
C«| Oegetat |Egf
MK Hambapulbrid gwi
Tualett nahakreemld 2§|
fjPS Tualettasiad, käärid, peeglid, kammid, nessesW> säärid jne. gSš
Kssjj Tualettseebid kodumaa ja roäljamaa
Mm Kummikaubad pJjSj
Marie ja sidemed gjge
I&ft Keemia klaas ja araeomeetrid LII
Pöeroapildi aparaadid ja tarbenõud. bd
Ea En eras. En detail. |§

Tallinnas, PIU nui. nr. 28.
Kõnetraadid: 6—24. 17—03.
tttlekinnftased
Elukinnitused

9 ül
MMMMAMIN WIWUAIAMMW

Onndtisjuiiusle kinnitused.
, Ueo kinnitused

— —— o

Kiranfitage mmst «wsnraatsSust Zs
elu kuusil «we®i eega[Sattunum Panil
Noosna kariuliühisns, lärwama-l, Nõinküla wallas wa-O
H end. Mõisnikkude Krediittassa ruumides, Lihaturg nr. 7. D
I Võiab raha joiule ja annab laemfld I
Laenude saamiseks on Põllumeestel eesõigus. 9
H Tähtajalised hoinsmmnad saawad tarbekorral m
Kl igal ajal wäljamakstnd. —JH

jab eeltulewass heoajaks hästi wilunud

piMimM.
kes ka ühtlasi piiritusewabrikn raanlatupidamist ja pnrituie.
kirjade waimistamist Kästi tunneb. Toendawad tunnistused
endise teenistus* ja ameti oskuse üle tarwilitud. Soowltaw
oleks ka wabriklt sisseseade remonteerimise tnndmme. Palk tolku,

leppe teel. Kaupa tehakse piihapäewal, 2. septembril s. n. leu

4 p. !. Roosna mõisas, Ambla ligidal, üle Tapa.
Ähifuse juhatus.

1 Miil MM
wõtab ja
tellimist mõstu herra J. Eam,
Adumõisos.

WtzflZN»!!.
wõtab za

iellimist wastu peremees h-ra

J. Wäärsi.

see©©©©©©©
OtälßSltftö IPfISS&F
vn/ssaibspilla
II *v
«"iiLS.
\Jii' 4 P«? H? SJv W «•*,
« V«s»

! L PEEISI Hitil, latlos

Reedel, 31. augustil s. o.

lell rool 8 shtul.

| Pihkwa uul. nr. 64. Telef. 5-35.
| Tööala:
| wasewalaraine, wasesepa-, katalsepa-,
t lukusepa-, sepa-, (Tartus enneolemata
kiirtagumine rõhutud õhuga) ja treimine.
| lüalmistab:

Rahwaotenduseks

fulsi"
f f iL© il ** Ir^lHSõ
A. Kitzbergi 4. tunni, komöödia
Laupäewal, 1. sept. s. a.

lell vool 8 õhtul.

| Piimatalituse sisseseadeid (masinaid),
i igasugu teisi masinaid ja nende uusi
t osasid.

iii tiwr
Illi fT

Leo Fnll'i operett 3 waatuses.

{ja riim
Puukruwe
.ialiliiiii.
Pühapäewal, 2. septembril s. n.

kell pool 3 õhtul
E»toonia sümfooniaorkestri

Zlthatab R» Kull.
Solistid: pr. S. Walk-Bog
danowökafa (arpha) ja pr.
M» Päts-lakobson(foprano)
Algus lell pool 8 õhtul.
Pääsetahed 50—100 margani.

Katusepappi
Pliidiraudu
lati-, Mi- / nsolii
papi- ja lirM- i II dc lii
Pilliroogu
Traati igas jämed.
W-, pilidi- j iibn
Krista- ja padast, t M
ijoklappe
Siibrid ja kriisKastd

Masti, esaleerilDd patte ja
padasid

Hain- li «II n
laam- ja HUI IU
Ireag- HvllC
LMgii

| £hitab ja seab Oles:
| Piimatalitusi, jõu- ja käsitsi tõotamiseks.
| Parandab:
! | Piimatalituste sisseseadeid (masinaid),
i rehepeksumasinaid, lokomobiile, moo
f tor-traktoreid jne.
| Töö laialt tuntud headuses ja
| eešku]ulikkusega wõistlemata. *
| Blatl saadatoal:
| Piimatalituste sisseseades igasugu maZ sinad, transmissiooni wõllid, rihma
| sheibid, rõngasmääre laagrid, lae ja
Z seina laagripukid (krausteinid), mitmet
| sugu rehepeksumasinate, reha ja sarja
Z wõllid pea igas mõõdus ja laagrid,
| aurukataldele armatuurid (kraanid, wenZ tülid jne.)
| C. Peetsi masinatööstus, Tartus
| Pihkwa uul. nr. 64. Telef. 5-35.

H1

I teatab, et aurik |
hakkab 4. septembrist alates nädalas uks kord I
ühendust pidama Wiru Kinil. B
Wäljasõit Tallinnast igal teisipäeval kell 8 hom. I
Laewasöidu Amet I
LÄrasõit Wõsult igal neljapäeva!
kell 7 2-96.
hom. |9
Tallinn, Kõnetr.

Peaaegu uus 8 hobuse jõuline (24—38 effekt. hob.
jõudu) Lanzi roabriku komplekt
» nWüWil»

»Kohe HM UINH MD.
Kirjalikud pakkumised flt. „rehepeksugarnituur".

Seame kirweid

Wastuwõtmise tunnid »/-lo—
ja 3-4.
Pilk uul. 41 krt. 5.
Silmaarst

Rebwi-, raaga- f

Teatame, et oleme oma kontori Kuninga oot. nr. ii

Qmmarsusl

üle roiinud

kaadiiist, batase-, t «
wlatli- ja witsa-1

i ELfIYIBM & SBÜÜLMIH i I

Isiogitad paaga
ttlaakripasse jae.

roõtab wastu k. 3—ll ja 3—'/ LO

Sui Karja iL n.).
™ - wabriku isesõitjad ja hobustega weetawad S

soowitab mõõdukate
hindadega

Harju uul. nr. 45, krt. 7.

Saksa keele

Fr. Kangro ja Ko.
Kõnetraat nr. 6-64.

WMM

Lastele ehk tiiiskaswanutele
annab hästi

Tartus, «MM 13.

tunde,
roilunud õpetajanna.

Püharoaimu uul. nr. 8 kr. 5.
liisida 2-3 ja 5-0.

Oma tööstuse:
WankrimSSret,
Köied,
Nöörid,
Ohjad
ja masinarihmad
Ladus pSkrooleum ja mafinaõli.

on 10. septembril kell 9 hommikul länedal.
Koolijuhataja.

Kaubamaja
Zarni Maim
A.-E.
Tartu, Vabriku uul. 3, telefon 3-58.
Kauplus Kaubahoow 21-a, tel. 4.71.

Raiun kõiki Tallinna kolledzi (keskkooli osa)
õpilasi (ka neid, kes uuesti on wastu wõetud) ilmuda
1. septembriks kella 5 kolledzi aulasse. Annan sele
tusi kolledzi iseloomu ja löö korralduse kohta.
Kolledzi juhataja M, Wälbe.

I D litti M ula Musi!! I
B Raha kodus ei too ühtegi kasu! 3
j Raha on kodus kardetaw hoida! B

1 jookswale arwele ja tähtaja peale B
j ja maksab hoiusummade eest B
ajakohast protsenti B
Ita lii laia-li- lisas
1 TARTUS, SUURTURG NR. 8. f

OBBnBBBBBBBBIüBBB 88888888888888
[B B
BH
B Kõigesuurema ja wanema Inglise ®

<>oooo<>ooooooooooo<><>ooo<>o<><X><><><>oo<>o<><><><><>

| MM RÜlNlilit I

gH
j reitepeksigonnniriii j
B on ilmakaulsuse wõitnud oma tehniliselt kõige taieB likuma konstruktsiooni, tugewa ehituse, suure töö- n
B wõimu ja erakorraliselt pika ea tõttu. Kõik EestiB maale määratud garnituurid saawad eriti meie maa n
® oludele wastawalt niiske ja märja wilja peksmiseks «
® ehitatud, sellepärast ei tu!c ühtegi ummistust ette ja n
~ kõik terad, isegi kõige kõhnemad, saadakse kõige M
? paremalt puhastalult ja sorteeritult kätte, mis tõttu n
JJ CLAYTON'i garnituure meie maal kõige paremateks la
5 ja otstarbekohasemateks loetakse n
B CLAYTON'i wähemaid peksu- 5
g masinaid ehitatud töötamiseks trak- Q
toritega ia nsftamootoritega ra
B CLAYTOWi ristikheinaseemne B
B peksumasinaid B
B CLAYTON'i kõigo ökonoomilisemaid B

x Tartus, Kiwi uul. 1 X
j lokomoblile!
6 teatab, et uute masinatega on tööjõudu suurendatud ja 8
6 selle tõttu on wõimalus lraasimije-, tetramise- ja lõnga O
x torrutamise töid lühikese ajaga roõist temata headuses x 9 ülekuumendatud ja küllastatud auruga, meie maa kütte- B
X roalmistada. X
B oludele ehitatud igasuguse wäike- ja B
B suurtööstuse jaoks, 4 kunui 1000 hobuse jõuni. B
B CLAYTON'i naftamootore B
SAEKAATREID igas suuruses B
| FORDSON traktore 10/20 HP. |
Müüakse
9 OLIVER hobuseatru kõigis jg
B suurustes fl
sõjawäe loitlusladudes S. Batarei uul. nr. 13 suusõ
,
g
Sõiduja
weoautosid, auto-om- B
nalisel enampakkumisel 3. septembril s. a. kella 12
'
B
nibusse
kõigis suurustes S
aial päewal allpool järgnewad alawäärtuslised ained:
soowitab omast ladust kõige soodsamate hindadega B
1) Suitsupekki . . . 700 klg.
g Ja lahedate maksutingimistega H
2) Biskwiiti .... 16 klg.
3) Suhkrut 137 klg.
4) Soola 30 klg.
I HcmslDinnal. 1
5) Kohwi 5 klg.
6) Sardiinisid ... 15 klg.
Lähemaid teateid müümise üle, kuni müümisenii B IALLINN, S. Tatari uulits nr. 1. Kõnetraadid:
wõib saada ladude kantseleist S. Batarei uul. nr. 13.
, B 3-42 ja 3-72. Q
j. Kaus, laduwalitseja.
BB
G, Traumann, asjaajaja.
A.-j. Tallinnas. Pikk uu!. 42.

