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wShm«srahwasiele.
Demokraatia arenemisega omandas riik
lises elus esimesejärgulise tähtsuse uus jõu
tegur, mis järk-järgult oma mõju ka rah
wuswahelises elus Anda hakkas andma,
see õn propaganda kihutustöö.
Seda wäga mõjuwat sõjariista oskasid
igat wärwi sotsid tulusalt ära kasutada, kom
munistid olid aga need, kes sel alal iseära
lise meisterlikkusel!i jõudsid ja selle sõjariis
ta osaw tarwitamine wiis neid wõidust wõi
dule. Propaganda mõju õieti hinnates, on
meil Eestis üks osa kodanikke, kes Eesti
riigi loomisel kõige enam kannatas, sest et
ta juhtiwa rahwuse kohalt juhitawale kohale
sattus ja oma wähese arwuga kokkukõlas
pea igasuguse mõju riiklises elus kaotas,
selle sõjariista kätte haaranud oma kadunud
mõju ja wõimu jalule upitamiseks. See
osa kodanikke on meie sakslased. Nad suu
nitawad waewalt ühe wiiektimnendiku meie
rahwa arwust, seega õige tühise hulga, kuid
suure kihutustöö abil on nad terves Euroo
pas endid teatamaks teinud ja nüüd otsi
tgkse ja leitakse ikka uut õli, et tuli mitte ei
kustuks.

s Üleeila on nimelt sakslased ja nendega
ühes ka rootslased ja wenelased riigiwane
male märgukirja esitanud wähemusrähwus
te õiguste rahwuswahelise kindlustuse koh
ta. "Nimelt tähendatakse märgukirjas, et
„rahtvuslised wähemused Eestis näewad
walitsuse poolt rahwasteliidule äraantawas
deklaratsioonis rahwuswahelise wähemus
rahwuste õiguste kindlustuse kohta kõige
paremat tagatist rahwusliste wastolnde hõõ
rumisteta lahendamiseks kodumaal ja pea
wad sellepärast oma rahwusliseks ja koda
niku kohuseks kõigi neile tarwitada ole
wate seaduslikkude abinõuInka warandused.

dega seda mõju wat kaitset
kätte saad a."
Selle juures soowitakse, et küsimus juba
enne rahwasteliidu konwerentsi algust, see
on enne 3. septembrit wabariigi walitsuse
poolt lahendataks.
Selles dokumendis puudub igasu
gune näpunäide selle kohta, kuidas
kujutatakse enestele seda „rnõjnwat kaitset"
rahwuswahelisel alusel ette, sellepärast on
selle märgukirja käsitamine raske. Kuid,
kuna teada on, et selle nõudmise ideoloogid
meie Saksa wähemusrähwus on, siis wõime
nõnetawa „kaitse" sisu udnstes joon
tes aimata selle järele, missugused
nõudmised sakslased selle „kaitse" koh
ta mujal üles seadnud on, ja
need oleks: eraomanduse rahwuswaheli
ne tunnustamine, wähemusrahwuste rah
wuswahelise õiguse subjektiks tunnistamine,
kellel õigus oleks rahwasteliidu nõukogu
poole pöörata ja rahwuswahelise tribunaali
ees Haagis iseseiswalt protsessisid- ajada .ja
wähemusrahwuste saatkonna akkrediteerimi
ne rahwasteliidu poolt. ..
Meie jätame kõrvale küsimuse, kuiwõrd
need nõudmised riigi suweräniteedi mõiste
ga ja rahwasteliidu korralduse põhimõtete
ga kokkukõlas, meie jätame esialgu ka tähele
panemata asjaolu, et wähemusrahwused
sarnase kaugeleulatawa tähtsusega küsimuse
neli päewa enne walitsusele ette kannawad,
kui tema kohta otsust soowitaw oleks, ka kõ
ue all olewa märgukirja energilise tooni jä
tame kõrwale, kuid meie tahame käsitada
seda asja otstarbekohasuse seisukohast ja kü?
sida, milleks on seda rahwnswahelist „kait
set" tarwis.
Oma häälekandjas on - sakslased, meie
71

Sir John Retcliffe romaan.
i Meie peame nüüd mõne silmapilgu wõrra tagasi
> minema ja waatama, mis wangistatud Jaaguari otsekoheses ligiduses sündis.
) Meie mainisime juba, et õnnetu kentuklase tvalnkisa
I mitte ainult inglase ja tenm saatjad, waid ka senaatori
j tütre, krahw Boulboni pruudi, telkidest wälja ajas.
\ Donja Dolores heitis ainult ühe pilgu simdmuste
t peale Ale juures. Ja ehk ta küll märkas, et teda otseko
| heselt mingi hädaoht ei öhwardanud, oli ta siiski küllalt
\ niipalju näinud, et kohuwsest wallatuna kiwi Peale lau
! geda, mis enne noorele komantshile isteasemeks oli olnud.
Comeo ootamata ilmunnne ja waheleastnmine õnnb
<\ tu kentuklase kasuks oli kõigi tähelepanu tema peale tõin
j manud- Ja just sel silmapilgul Aulis donja Dolores
! tasaseid, wärisewa häälega öeldud sõnu oma kõywu kost
j wat.
j Laane Tulelillel on julge süda, sosistas hääl
jj tema ligiduses. KA temal weel alles on see nuga,
! mille üks sõber temale tema au kaitseks andis, wõib ta
; sellega midagi teha, mis temale elu ja wabaduse kindlus
tab.

Dolores Pöördus sinna Poole, kust need sõnad tulid,
ja nägi alles nüüd oma isa endist kütti posti külge seo
tuna-

Tänutundnms, wahest ka miski sügawam wndinus,
sundis neidu kohe üles tõusma ja sammu wangi poole
astuma.

Püha Neitsi! Jaaguar, mis siin sünnib? Kas wõin
sinu kasuks midagi teha?
Waiki, senjoora! sosistas noormees, keda ühise
hädaohu tundmus uhke ja suurtsugu daamiga teatawal
mõõdul tihesuguseks tegi. Ml käskijanna, ole ettewast
lik enda pärast. Tulelill teadku, et sõbrad on ligidal, kes
teda tahawad päästa. Kuid temale on wõitlnse csinuseks
silmapilguks kaitswat kätt tarwis- Kas on nuga tvcel sinu
käes?

wähemusrahwuste ideoloogia cestwõitlejad,
alalõpmata deklareerinud, et neil on tähtis
keele, kooli, kiriku „alalhoidmine" („Rev.
. Bote" nr. 72 1923), lühemalt—knltuur' autonoomia saamine on nende sihiks. Kuid
see kultuurautonoomia on neile põhiseaduse
§ 21-ga kindlustatud, mis ütleb: „Eesti
piirides elawate wähemusrahwnste liikmed
wõiwad ellu kutsuda oma rahwuskultuuri
listes ja hoolekande huwides sellekohaseid
autonoomseid asutusi nii palju, kui nad
wastn ei käi riigi huwidele".
Põhiseadusega on kõigile kodanikkudele
rahwuse ja usu peale waatarnata ühesugused
õigused jäetud, põhiseadus kindlustab wähe
musrahwustele pealegi weel kntluurauto
noomia, kõigi kodanikkude jaoks on ette
nähtud ühesugune kord, kuidas ta põhistabuJega maksmapandud õigusi kaitsta wõib.
'Nrnid' nõuawad aga wähemusrahwused
enestele weel erilist kaitset peale riigi
kohtute oleks nendel weel Haagi tribunaal
protsessimiseks. Sarnast kaitse maks
mapanemine oleks olemasolewa õiguslise
korra pea peale pööramine, see asetaks ka
wähemusrahwad eesõigustatud seisukorda
enamusrahwa hulka kunluwate kodanikkude
ga wõrreldes. See on asja põhimõttelik
külg, Aidtegelik.külg nstitab -weest sej
gemalt, kuiwõrd põhjendamata see nrwataw
sõjakäik on, mida riigiwanemale antud
märgukirjas ette kuulutatakse sõnadega
„peawad oma rahwusliseks ja kodaniku ko
huseks... seaduslikkude abinõudega seda
mõjuwat kaitset kätte saad a."
Oma keel, oma kool, oma kirik, ja era
omanduse põhimõte selle jaoks nõutakse
kaitset.

Põhiseaduse § 23 lubab märgukirjaga
esinenud wähemusrahwustele riiklikkudesse
keskasutustesse kirjalikult oma keele, ning
eriseadusega lubatakse ära määrata nende
rahwuste keelte tarwitamine kohtus ja koha
tikkudes riiklikkudes asutustes kui ka omaKui seda seadust seni ei

Siin on nuga! Wõta ja tarwita teda enda ja
minu kaitseks. Minu isa annab sulle oma tütre Päästmise
eest rikkalikku tasu.

Waug tundis end oma uhkuses osatatud, kuid ta su
rus selle tundmuse maha ja wastas ainult:
Need käed peawad kütkestawks jääma, kui saja
maja käskijanna enda kohta alandawaks Peab, üht waest
indiaanlast oma käega wabastada.
Mida pean siis tegema. Jaaguar, kõnele?
Noor komantshide pealik sosistas daamile wastuseks:
Tulelill liginegu minule pikkamisi ja ettewaatli
kult. Keegi ei Pea teda nägema. Ta lõigaku raksti läbi
rihmad, millega minu käed on posti külge seotud, siis
andku ta nuga mulle ja usaldagu oma'elu sõbra hoolde.
Dolores tegi. kuidas Jaaguar soowitas. Nagu koge
mata, wõi aetud uudishimust selle üle, mis sündis teise
waia juures, astus ta wangile ligemale.
Kõik indiaanlased, mehed ja naised, seisid ringina
teise waia ümber- Oma ligiduses, um?eS kümme kuni
wiisteisMimmend sammu eemal, nägi Dolores ainult
inglast ja tema teenrit, kuid ka nende tähelepanu näis
teiste sündmuste poole pöördud olewat.
Dolores ei mär.ganndki, et kulleri teraw silm teda
oli riiwanud ja aegajalt uuesti tema poole waatas.
Nüüd oli daam juba tvaia taga ja tema üritusest
wärisew käsi puutus wangi oma külge, otsides rihmade
sõlme.

Sellest tarvilikust puudutusest wöpatas nagu elektri
säde mehe ja naise kehast läbi.
Järgmisel silmapilgul pani Dolores terawa noa,
mida ta oma riietes oli kannud, rihmade külge ja lõikas
nad- järsult läbiSamal silmapilgul käis ka Raudkäe pank ja tema
luul tabaS Öökulli, kes surnult maha langes.
Dolores karjatas teadwusetult, laskis noa käest maha
kukkuda ja, kohkudes wõitlushüüdest, millega Jaaguar
oina sõprade pealetungi kisale wastas, püüdis oma telki
Põgeneda.

Asjata haaras Jaaguar käe järele, uus Praegu
pooleldi oli wabcistanud, et nuga temalt wötta ja järsu

ole jõutud wälja anda, siis ei ole see aga ka
seni tegelikult wähemusrahwustele tüli tei
nud, sest et nad wabalt oma keelt igas wa
litsust- ja kohln-asutuses on tarvitanud.
Mis puutub kooli, siiö on wähemus
rahwustele' wõunaldatud oma emakeeles ha
ridust saada mitte ainult alg-, waid ka kesk
koolis ja ülikooli kohta tekib alles küsimus,
kelle hnwid keele mõttes seal enam kaitstud
on, kas wähemusrahwnste ehk ena musrah
wa. Siin tuleb weel tähendada, et wähe
musrahwuste kultuurautonoomia seadus,
millega kooli korraldus lähemalt ära mää
ratakse, praegu riigikogus korda ootab; kui
ta seni ei ole wastn wõetnd, siis tuleb
tähendada, et meil palju wäga hädalisi sea
duši weel wastnwõtmata ja ellnwiimata
on.

Mis puutub kirikusse, siis ei erine wähe
musrahwuste seisukord karwawäärtki ena
musrahwa seisukorrast, nii ei wõi siia ka
mingisugust rahwnswahelist kaitset nõuda,
kuid ka eesõigusi ei saa neile siin põhiseaduse
§ 6 põhjal anda. Ja eraomanduse küsimuses
on wähemusrahwuste saoks samuti kui ena
musrahwuse jaoks põhiseaduse § 2<( ära
määratud, et „eraomandus on EeStis igale
kodanikule kindlustatud."
Milleks on siis nüüd „mõjuwat kaitset"
rahwuswahelisel alusel tarwis, mis küsimu
ses tehtakse wähemusrahwustele liiga?
Wähemusrahwnste õigused on konsti
tutsioonis täielist kindlustust leidnud. Kui
meie uusi kindlustust wälja mõtleme ja
maksma panema hakkame, siis loome siin
ainult ühe osa rahwale eesõigusi. Selle
pärast on see uus loosung lipul rahwus
wahelised kindlustused wähemusrahwustele
õiguste kohta, mis unud sakslaste eestweda
misel wähemusrahwnste poolt masti on
tõmmatud, nõudeks, mis wasto lusid kunst li
kult rahwuste wahel loob, mitte aga ei ta
sanda, sellepärast ei wõi tema kohta üldse
kahte seisukohta olla.

lõikega oina teised kütked puruks tõnimata: donja Do
lores oli juba eemale jooksnud. Nuga oli wangi jalge
ees, wangi käed olid wabad, kuid tema rind ja keha olid
teiste köidikutega waia külge seotud. Nii ei saanud ta
end paenutada, et nuga maast üles wõtta.
Kuna ta oma köidikutes metsikult, kuid osjata
winskles, nägid ta silmad midagi, mis were tema soontes
pani tarduma ja südame seisma.
Mõlemad lepinglased nlewal kaljuserval olid waewalt
näinud Comeo ilmumist kuristikku apashide keskele, kui
Ristikandja ohwitserile kõrva sosistas, et aeg on minna.
Kui wäga kuristikus arenewad sündnisued ja indiaani
neiu saatus noort ohwitseri ka hnwitasid, sai ta siiski kohe
aru, et ta tüdrukut teisiti ja paremini aidata ei wõi, kui
oma wanema kaaslase tahtmist tehes- Seepärst läks ta
sõnakuulelikult ja ettewaatlikult Ristikandja järel läbi põõ
saste, kuni nad wiimaks nii kaugele jõudsid, et püsti wõisid
käia.

Oma imestuseks nägi ohwitser, et Ristikandja mitte
sealt küljest alla ei läinud, kust kaudu metodist päewal kn
ristikust oli Põgenenud, waid sinnapoole pööras, kus neil
apashidega õnnelik wõitlus oli olnud ja kust nad Ae laia
ja sügawa kaljAõhestiku olid tulnud.
Ristikandja, teie olete sihiwõtmises eksinud, ütles
noormees, siit pääseme ainult kõige suurema waewaga
ja rohke ajakuluga alla kuristikku, kui meie siit üldse sinna
wöime pääseda.

Olge rahulik, härra leitnant, oli wastusMina ei käinud ennist mitte asjata maad kuulamas. Asi
on nii, nagu ma arwasin. Need rööwlid, kui kawalad nad
ka on, jätawad sagedasti kõige elementaarsema ettewaatuse
tähelepanennata, nagil teie ise warsti näete. Arwan koguni,
et nieie nwnc minuti pärast oma sõprade piiSsipaukusid
kuuleme, ja seepärast jnft walisingi selle tee.
Nad olii> jõudnud kobani, fuõ Tuttlcõiõ silnntsköie.
mis neile lillaks oli iile lõhestiku põgeneuiise!, puutüwc
ümber oli sidunud-
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ZagUe Maksed Eestis.

Neljapäewa õhtul korraldati riigikogu usutunnistuse wabadust, wisa püüet kõrge
juhatuse poolt Briti parlamendi liikmetele ma hariduslise tasapinna poole, eriti uue
pidusöök, mille jooksul hrad J. Tõnisson, maaja nõuete järel. Kõik see oli mõlemale
Wiimasel wabariigi walitsuse koosole sir Park Goff, Wirma ja sir Harry Brit maale ühine.
Sir Harry Brittain lõpetas wäljenda
kul määrati Eesti täiewolitusliseks esitajaks tain sõna wõtsid. Sir Harry Brittain tn
Saksamaale hra Menning. Täna sõi letas meele neid sidemeid, mis ühendasid des lootust, et tema Eesti sõbrad kõik mis
dab hra Meuuiug, kes senini Eestis puh Eestit ja Inglismaad minewikus was wõimalik teewad, et oma maad ning selle
kusel wiibis, Saksamaale oma ametikohas- < tastikune teenistus ja julgustus sõjapiu wõimalusi tutwustada Inglise rahwale,
gutuste kestusel. Ta toonitas heameelega kes terwitaks iga juhust, et tundma õppida
tuste täitmisele. 5
Saadiku wolituste äraandmine Saksa fakti, et Suur-Briti käsikäes töötas Eestiga tingimusi ja waljawaateid, mis walitse
Täna, l.septembril s. a. ' '!
ses sõjas, mida wiimane pidas oma rah wad tema sõprade juures Balti riikides.
presidendile sünnib lähemal ajal.
kell 8,13 min. . <y 7
wusliku wabaduse eest ning mis lõppes ta
Peale pidusööki sõitis osa inglasi, nimelt
iseseiswuse
saawutamisega.
Nende
sideme
kolm siia sõitnud delegatsiooni liiget, öösel
Saksa saatkonna sekretäär f
rahrousmcifoelis© i:
tega, mis ühendasid Suur-Britit ja Eestit kell 12.30 min. ühes. kohaliku Briti konsuliga
lahkub Eestist. g,
sõja ajal, ühinesid nüüd rahusidemed
ning salkkonna riigikogu liigetega Kohilas
Eila õhtul oli korraldatud kohalikus - huwide, kultuuri, ühiskonna ja majandus se, riiklise põlewkiwi tööstusega tutwunema.
ühtlus. Ta olla rõõmuga täna esimest
Saksa saatkonnas wastuwõtmine, praeguse elu
korda
kuulnud, et Inglise keel on sunouslik Kaasa sõitis ka riiklise põlewkiwitööswse
lil II &II gi 111 il MIIIII j
Saksa saatkonna sekretääri Dr. skoesteri õpeaine
Eesti koolides ja et Eesti seltskon juhataja ins. Raud. Kaasa wõeti ka paar
lahkumise pirhul Eestist. *
autot,
millega
Kohtla
jaamast
edasi
sõi
na pojad ja tütred edurikkalt Inglise kol
Dr. Koester on nüüd Saksa walitsuse ledshides ja ülikoolides õpiwad. Edasi kõ deti.
poolt määratud Saksa wiitse-konsuliks Poola ueles sir Harry Brittain mõlema maa
Eila käisid külalised Kohtla põlewkiwi
awamln®. j
alla läinud Sileesia osas asuwasse Katto ühistest majanduslastest huwidest, Suur- kaewandust ja Aseri tsemenditööstnst waa
witzi linna. n
Britil on eriline wõimalus Eesti tarbeid tamas ning sõitsid autodel Narwa-Jõe
1923. a. ilmatshemploni nime peale orga- |
taita, temale muretseda põllutöömasinaid suhu. Seal waadati Eesti suuremat su
niseeritud eeskujulislc tnaadlejate ühinqu Z
Maailma tähtsamad kars
ja igasugu töõstussaadusi. Teiselt poolt on imwskohta ning sõideti Nariva, kus kohalik
Poolt. Wõtawad osa kõik Paremad tshein- Z
Eesti wäljawedu, peaasjalikult liua, mets kude tööstusasuwstega tuüvuneti.
kustegelased Eestis.
Pionid üle ilma. Seni on sisse kirjutanud t
ja piimasaadused, eriti tähtsad sarnasele
Üks
delegatsiooni
liige
sõitis
eila
hom
järgmised tähestiku järgi: |
Teisipäewal, 4. sept. jõuawad Eestisse suure tarwitusega maale, nagu Inglismaa.
mikul
kindral
Larkaga
Haapsalu,
kus
nad
;_t
17. rahwuswaheliselt karskuskongressilt Ta ütles enese kindla olewat, et Eesti nen
Haapsalu
ümbrusesse
pardijahile
pidid
mi
Prinz
Ambrosio
de
Sisi,
ilmatshempion,
«
Kopenhaagenis Rootsi ja Soome kaudu tul de wäljaweoainetega tema maal turu wõi
Aafrika neeger. Z
les paarkümmend tähtsamat karskustege dab ja et Eesti püüded ses sihis kahtlemata nema. Ülejäänud neli külalist jäid Tallin
last, nendest 7 daami, Ameerikast, Inglis edukad saawad. Praegu on Inglismaa na, kus nad linnaga tutwunesid ning Tal
Mkermann, Jda-Preisimaa wõitmata
maalt, lirimaalt, Prantsusmaalt, Saksa teine maa nende maade nimekirjas, kellega linna sadamat waatamas käisid. Sadama
tshempion. 4
maalt, Itaaliast, Shweitsist, Tsheho-Slo Eesti kaubanduslises läbikäimises seisab. kapten tutwustas külalisi sadamategewusega,
sõidutas neid mootorpaadiga. Õhtupoole
Brilla, August Poola ilmatshempion. $
wakkiast, Daanist ja Soomest, nende hulgas Sir Brittain awaldas lootust, et ta warsti
wiibisid
külalised Tallinna ümbruskonnas,
mitmed parlamendi liikmed, tähtsad teadus esimeseks saab. Eesti õitsemine ei olene Pirital ja Kosel.
Bcnetzki Hiiglane Georaiast. Pikkus !
mehed ja ajakirjanikud. Teisipäewal ja kol mitte ainult idast, waid waga suurel mää
Täna
hommikul
jõuawad
külalised
kõik
3
arss. 6 werss. Euroopa tshempion. |
mapäewal wnbiwad külalised Tallinnas, ral ka läänest.
Tallinna
tagasi.
Päewal
on
külaliste
auks
Ta
jälgis
suure
huwiga
Eesti
arene
kus nad meie pealinnaga ja wõimaluse kor
Bambula neeger Ameerikast, ilma- !
ral ka ümbrusega tutwunewad. Samal mise märke, Eesti raha stabiilsust, tarka in wälisministri juures wastuwõtmine korral
tshempion. Z
datud.
Õhtul
kell
6
sõidawad
wõõrad
üle
ajal korraldatakse Tallinnas mitmel pool flatsioonist keelduwat rahapoliitikat, rah
Gismann 'Skandinaawia tshempion. |
koosolekuid, kus wõõrad kõnedega esinewad. wast esitawa walitsuse loomist, täielikku Riia Kowno poole edasi.
00000000000000000000
Neljapäewa hommikuse rongiga jõuawad
Kinshem Berliini tshempion. Kolme f
külalised Tartu, kus nad ühe päewa peata
aasta zooksul ei olnud tal ühtegi kaotust. 4
wad ja siinsete tähtsamate asutustega tut
Greeta-Ztaalia waheksNd muulub põneWamaks.
Saksamaa pailaps. , J
wunewad. ühtlasi kawatsetakse ka Tartus
mitu kõnekoosolekut ära pidada. Õhtul on
Weimann, Karl ilmatshempion. |
wastu.,ettewalmistab,
,Greeka
wäljakutsu
kooswiibimine karskusliidus. ... ,
Greeka lükkab osa Itaalia
wal olekul wõiwat ettenägematud tagajär
Melker, Johann Baltimere laewasti- Z
Siit sõidawad külalised neljapäewa õh
märgukirja nõudmisi tagasi.
ku madrus, lõi rekordi raskekaalus. -J
jed olla, sest Mussolini ei mõtlewat üheski
tuse rongiga edasi Riiga, et Läti karskus
London, 31. aug. (ETA).
ultimaatumi punktis järele anda. Rooma
kongressist osa wõtta.
Kawan, Hans Austria ilmatshempion. <>
Reuterile telegrafeeritaksc Ateenast: poliitilistes ringkondades kõneldule, et
Greeka nmstas Itaalia märgukirja peale, Itaalia kawatseb oma nõudmiste kindlus
Tartu näitus.
Meshka Alpi mägede kuningas Münmõttes mastu järgmised nõudmised muuda tamiseks mõned Greeka saared okkupeerida,
chenist. ' Z
tustega: Ateena komandant awaldab Gree nende hulgas ka Korfu.
(TraadUeel Tartust.)
'o
Juba eila wara hommikul oli nÄtüse ka walitsuse nimel kahetsust Itaalia saadi
Sltol,
Aksel
Rootsi
tshempion.
|
Waenuawaldused GreeLa
Gree kas; mõrtsukatöö ohwrite matuse
platsil elawat liikumist märgata- Ühes ja kule
teenistus peetakse Greeka walitsuse liikmete
Podubnõi Wene ilmatshempion. f
wastu Itaalias.
teises kohas. korraldati Meel wäljapaneknid juuresolekul; samal päewal annab Greeka
«
Berliin, 31. aug. (ETA).
ja pawiljone, et anda awamisele piduliku wäeosa au Itaalia lipule, mis Itaalia
Romanow,
Jwan
Wene
tshempioni«
Milanos jooksis määratu rahwahulk
mat ilmet. Suurem osa jõudis seda ka saatkonna majal lehwib; Prevezas asuw
de kuningas. 2
|
teha, kuid osal tuli tööd kuni õhtuni jat Greeka wäeosa annab au tapetute põrmule, Greeka konsulaadi peale tormi # ja kiskus
kata.
Theodor Thornow Läti tshempion. I
kui neid seal Itaalia sõjalaewale kantakse maha Greeka mapi. Triestis põletati
Greeka lipp ära, rüüstati greeklaste kõrte
Kell 11 hommikul awati näituse plats kodumaale wiimiseks. Itaalia märgukirja rid ja pandi meeleawaldusi toime Greeka
Kohalisest professionaalsest maadlejate 1
neljas, wiies ja kuues nõudmine lükatakse
waatajatele.
kiriku
ja
Greeka
kooli
ees.
ühingust
ott endid üles annnd järgmised ±
Kell 12 p. awas Tartu Eesti põllu tagasi, sest need puudutawat Greeka suwe
Florenzis
ja
teistes
suuremates
Jtaa
tähestiku järgi: |
meeste seltsi esimees prof. J. Mägi näituse reniteeti ja au.
i'4
lia
linnades
pannakse
toime
leinameele
Berliin, 31. aug. (ETA)
Neström, Jaan ilmatshempion, 1922. Z
lühikese ülewaatega Tartu näituste arene
awaldnsi
ja
peetakse
protestikoosolekuid.
Ateena sõnumi järgi on Greeka wastus
a. 1. auhind Eestis. Z
misest. Kõne lõpul lauldi riigihümni. Itaalia ultimaatumi peale ueljapäewa
Greeka
sootvib
asja
rahwas
Selle järele ütlesid terwitusi riigikogu esi õhtupoolikul Itaalia saadikule Ateenas ära
Rauer, Gnstaw Baltimaade tshem- 4
teliidu lahendada anda.
mees J- Tõnisson ja põllutööminister A. antud. Wastnses lükatakse tagasi süüdis
Pion. j
London, 30. aug. (ETA).
Kerem ja loeti ette haridusministri abi Mi tus, et Janina mõrtsukatöö Greeka wõi
|
Uibo, Ludwig Euroopa tshempion.
Ateenast teatatakse: Nagu kuulda, ei
kelsaar'e terwitustclegramm. Näituse aMa mude silma all sündinud. Ei wõidawat
.. |
misel wiibis ka siseminister K. Einbund kindlaks teha, et mõrtsukad Greeka rahwu ole Greeka walitsus nõus wastu wõtma
Ja Palju teisi maadlejaid. Z
Itaalia
märgukirja
„alandawaid
tingi
sest
on;
ei
olla
ka
mingit
põhjust
niisugu
ning Mõõrastest Saksa konsulaadi esitaja
musi", ehk ta kull walmis on sügawat ka
P. Warmke- Rahwast oli omamisel rohkesti. seks oletuseks.
Tähelpanu! !
heisnst awaldama ja mõrtsukatöö ohwrite
Peale awamise asuti näituse waatami
Mussolini ei anna järele.
perekondadele kahjutasu maksma. Kui kok
sele, kuna auhinnamõistjad kella 1 p. l. lii
Wõistlused ott ignpäew tsirkuse juhatuse Z
Berliin, 31. aug. (ETA).
ku ei peaks suudetama leppida, paneb
hikesele nõupidamisele läksid.
poolt garanteeritud preemiate Peale. Z
Pariisi telegrammid Roomast kinnita Greeka walitsus ette asja rahwasteliidu
Kuni kella 3 p. l. mängis platsil muu wad teadet, et Itaalia end iga wõimaluse otsustada anda.
Võitjad saawad Vif wõidetud h'. |
1 Võistlus sünnib maadlejate ühingu cesi- Z
siku. Auhindajad asusid omale tööle ja
I seisja härra A. lvtnguri juhatusel, rohalikkella 5 Paiku p. l. wõidi mõnes osakonnas
I kude ja waljamaa spordi-ajakirjanikknde X
auhinnad juba wälja panna, kuna teistes
j järelwalwel. Z
Faseistide erakonna sekre
seda hiljem tehakse.
| Arbiter A. Mugur %
täär tapetud.
Põllutööriistade ja -«masinate osakond
Wenemaa loogad fa saapad
Peale selle kõik tsirkuse nuendud eeskatva.
on tänawusel näiwsel Wgew. Hobuste,
Berliin, 31. aug. (ETA).
5 Uned numbrid ja etteasted. %
on kohale jõudnud ja soowltame suu
weiõte, taimekaswatuse ja aianduse osakon
Triestist teatatakse, et seal fascistide
Päcwasensatsioon dresseeritud tiigrid. |
remas walikus mõõdukate hindadega
nad on aga märksa wäiksemad, kui läinud erakonna sekretäär Morai, Mussolini noo
X Hinnad harilikud. |
Wene turg nr. 9 end. Kure pood.
aastal.
russõber, maha on lastud. Mõrtsukas
|
Kassa
awatud kella li hommikul. %
M. Zürgeus ja 3. Peet.
Maaparanduse alal on wäljapaneknid Sollaroli seletas, et ta tapmise kättemaks
Z»
õige wähe. Täna ja järgmistel päewadel mise otstarbel on teostanud. Kõik ärid ja «SBVSSGGGSBSSBSVGSGSSSSOSSSVDS
awalikud
asutused
on
kinni.
Majadelt
peetakse uuel näituse platsil kella 11—1 p.
IB«BSMHBH«BnMaB*BMaiinBHHMBnBHMBBBnMH«HBMMa«iaiiaH>OMnancaBB«n«BEH=BHaaBB«B!IHHB»aaanB
lraawilaewamise wõistlusi ja toimetatakse lehwiwad leinalooriga ümbritsetud lipud.
Mustasärgi
meeste
patrullid
käiwad
mööda
näitlikktl torude panemist.uulitsaid.
Käsitööde alal on rohkesti huwitawaid
„Kale!vi" jalgpallimees
väljapanekuid.
konna wõidud.
Metsaasjanduse alal on ainult ülikooli
Riias, 11. aug.
üictsa-teaduskoZld oma tväljapanekutega esi
...... tr umi-jaja rasa n
Eesti Kalewi meeskond lõi Kowno
nen.udjj peetakse 16.—18# septembrini L. a. Petseris. |
Piimaasjanduse alal on uudiseks põllu L.T.L.S. meeskonda tagajärjega 5:0 ja
majanduslise kcskühisnsc „Estoonia" wälja koondud meeskonda tagajärjega 3:2.
S Ülesandraiste wastuwõtmine lõpeb 10. septembril 5. a. jj
Loodetaw ilm laupäewnl 1. sept.
pancknd oinas uues pawiljouis.
S Petssri Põllumeeste Seltsi Eestseisust. 3
Uuel näituse Platsil töötasid masinad
Kõwa lõunatuul. Merel torm. Suur
nDSBiBB»BaBBBiBBtBBEBBaHBBnB»BB«BttBB*OnBaBi]«DBBOnin2ffaB«Haaei:BaaBtBSEBSiBnnnEBaanKBHnaHiiHB
dilwitus. Wihmasaiud. Jahedameila õhtuniEesti Saksamaa saadik sõi
bab täna Berliini.
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Nr. 331.

Eestis ärasuenud wäljamaa
laste pärandus käib maksu
Ma.
Välisministeerium seletab, et päran
tusmaksu seaduse § 28 Põhjal („R. nr.
67/68 >1926. a.) ärasurnud wäljamaa
laste pärandus Eesti wabariigi piirides,
waatamata selle peale, kas see wäljamaa
lastele wõi Eesti wabariigi kodanikkudele
pärandatakse, käib Pärandusmaksu alla hari
tikkudel alustel. Kui rahwuswahelise
lepingu Põhjal pärandustomp tuleb
WÄjania diplomaatilise esitaja hoiu alla
anda, siis arwatakse maks wälja ja nõutakse
sisse enne üleandmist.
Seda silmaspidades, tulewad iga wäl
jamaalase pärmiduSasjas nimetatud seaduse
määruse nõuded wastawate wõimude poolt
täita enne päranduse üleandmist wälisesi
tajatele wälisministeeriumi kaudu ehk selle
korraldusel sellekohase konwentsiooni Põhjal,
kui pärijad wäljamaalased ning mitte Eesti
wabariigi kodanikud ei ole.
(sellepärast tuleb iga ärasurnud wätja
maalase pärandusasjas järelejäänud päran
dus politsei ehk kohtu wõimude Poolt kind
laks teha, siis tuleb pärandus ärahinnata
ja wastawa kohtuwõimude korraldusse saa
ta, kuna päranduse nimekiri asjade hinda
misega, "wäljamaa pass, testament ja muud
päranduse kohta käiwad dokumendid ja tea
ted wälisministeeriumi saata tulewad.
Eesti sadamad, kuhu Soome
kalurid wõiwad sõita.
ETA. „Uusi Suomi" kirjutab, Soome
fvälisministeerium olla Wiiburi lääni ku
bernerile teatanud Eesti walitsuse uõnsole
kust, et Soome kalurid wõiwad peatada lõi
gis neis Eesti sadamates, kus nad käima
on harjunud, tingimisel, et wastawas sada
mas piiriwalwe on olemas, ühtlasi palus
kuberneri niisuguste sa
damate nimekirja kokku seada. Wiiburi
lääniwalitsus andis selle peale järgmised
Eesti sadamad üles: Narwa, Maholm,
Port-Knnda, Toolse, Werg ja Wõsu.
Laew ühes kgorntaga ära
- warastatud.
Hiljuti juhtus järgmine lugu, mida
Meie mereasjanduse ringkondades harulda
seks loetakse. Nimelt on üks üle 166-ton
silme Eesti mootorpurjek ühes koormaga
ära warastatud- imet. laew kuulus kahele
Tallinna arstile ja tegi lühemaid rauna
sõidu reisisid. Ühel päewal, kui laewa
Tallinna oodati, nähtud seda täiel hool
mööda purjetawat. Sellest ajast jäi laew
kadunuks. Alles mõne nädala pärast said
omanikud teate, et laew on ..õnnelikult"
Peterburisse jõudnud. Ühtlasi selgus, et
laewa kapten, end. merewäe ohwitser, on
kokkuleppel meeskonnaga, sõidusihti muut
nud ja laewa Tallinna asemel Peterburisse
wiinud. Nagu hiljem selgus, wõtuud kap
ten omawoliliselt, ilma laelvaomanikkude
teadmata, mitmesugust salakaupa peale ja
sõitnud sellega Peterburisse, kus laew, kui
kontrabandistide oma arreteeriti- Ka kap
ten wõetud wahiallaSündmusest teada saades saatsid laewa
omanikud Tallinnast une kapteni tarwiliste
wolitustega Peterburisse. Wiimasel õu
nestas laewa ülesleida ja seda mõnesn
guste wahejuhtmnistega Tallinna tuna.
Teekond ei olnud aga kerge, sest endine
kapten oli peale laewa laadungi ka kogu
laewa warustuse ja merel orientcerimise
abinõud nmha müünud. Arusaadawalt olid
omanikud rõõmsad, kui laew, olgugi „pal
jalt", Tallinna tagasi jõudis. Muidugi
tuleb omanikkudel peale muu ka laewa laa
dungi eest wastutada, missugune summa
ka chlst mitte wäike ei ole.
jSmteent miklitte aadress
raamat lolluseadmisel.
Raamat ilmub knesolewn aasta lvpnl.
Käesolewa aasta lõhul, s. o. detsembri
kuus, kawatseb riigi statistika keskbüroo
suurema riiklise aadress-raamatu ehk ad
ministratiiw käsiraamatu wäljaanda, mis
pregu keskbüroos kokkuseadmisel on.
Niuietawd aadress-raamat seisaks koos
kolmest suurest osast.

Esimene osa sisaldaks andmeid riigi- ja
omawalitsuS-asntuste kohta.

Raamatu otstarwe on hõllms
tada läbikäimist riigi- ja omawalitstls-asu
tustega- Iga asutuse ja selle üksikute osa
kandade kohta on toodud lühike tegewuse

Laupaewal, 1. sept. 1328.

Kaia
kirjeldus, täielikud aadressid, juhatajate,
nende abide ja kõigi tähtsamate ametniKu
de nimed, telefonid ja wastuwõtmise aeg.
Selles osas on mahutatud ka täielik wal
dade nimesttk.

Teine osa on aadress-raamatuks töös
ttlse-, kaubanduse-, terwishoiu-, hoolekande-,
haridlsie-, teede-, liikumise-, läbikäimise jne.
kohta. Seal leiaksid aset, meie tööstusette
wõiete täielik nimestik, tööstttsalade, lin
nade ja maakondade järele, kaubandusette
loõtcfc nimesttk üksikute kaubandusalade ja
linnade järele ning Eestt töösturite, kaup
meeSte ja etteivõtete uimeZtik tähestiku jä
rele. Ka paigutakse sinna 1924. a. ärapee
tawate laatade nimekiri, täielik
koolide, kohtute, notaariuste, adwokanttde,
haigemajade, arsttde, posti-telegrafi asu
tttste jne. nilnesttkKolmas osa on määrattrd käsiraa
matuks kodanikkudele. Tema sisaldaks
kirjeldusi pankade operatsioonidest, aktsia
seltsidest, kmmttlstest, näitustest, posti-tele
grafi-, telefoni operatsioonidest, läbiwaata
mise korrast tolliwalitsuses, wälispassi saa
mise ja wiseerimise korrast ning teateid
EeSti lvabariigis olewatest õpeasuttlstest ja
neisse sisseasttunise korrast.

Aadress-raaniatttle on lisatud juure ka
E. wabariigi põhiseadus. Tähtsamad Peal
kirjad raamattls on ka Saksa- ja Prantsuse
keelde ümberpandud, nii et raamatut ka
wäljamaal informatsioon-materjaalina tar
witada wõib.Auto-omttibussi liinide arlv
Eestis.
Kuna Paari aasta eest auto-omnibussid
meil pea täitsa tundmatud olid, on nende
arw wiimasel ajal suure kiirusega tõusmas.
Kuni käesoleva ajani on teedeministeeriumi
Poolt luba antlld 83 auto-omnibussi liini
awamiseks. Nende hulka ei ole arwatnd
linnades toötawad omnibtissid, kirs neid tea
taUmsti õige palju on.
Eriii palju on auto-omnibusside liine
aloatud Pärnu ümbruses; seal on peaaegu
iga rahloarikkama kohaga autoühendns loo
dud. Ka Jõgewa ümbruses töötawad mitu
liini.
Tuleb karta, et paljud etteivõtjad tar
lvitajate piludusel liine ülespidada ei suu
da. Igatahes on mõned juhtumised teada,
kus ühenduse pidamine mõne nädala Pärast
katkestati, sest et ettewõte end majandusli
selt ära ei tasunud. Mõned liinid, mille
awamiseks luba nõutatud, ci ole tegewust
üldse alganud.
Käesolelva aasta wihmane suwi tegi rõs
kete auto-omnibusside liikumisele mitmel
pool takistusi, eriti sawistel ja kruusaga sil
lutatud teedel, mis sadude mõjul Poristeks
muutMvad. Kuna meie teed iga aastaga
Paremasse seisukorda wiiakse, siis muutu
wad ka omnibusside sõiduiiugimised soodsa

Suurejooneline WMnb -mim awaiiksks kehlud.
Salakauba wedajateLs Rootsi juudid.
Juba käesolewa aasta kewadel sai Tallin antud wasepuru peale, nns wõis sisaldada 5
na kriminaalpolitsei teada, et Tallinna olla 10% lvase tükke.
elama asunud salkkond Rootsi juute, kes siin
Kõik tünnid olid tväga osatvastt laaditud,
kõiksugu äri kawatseda ajada. Esiteks hakkasid tünln põhjas ja peal umbes 2—3 tolli wase
newad wasepuru, selle kõrwal ka wase tükke puru, kllna aga keskel suured tükid, mis kuni
üles ostma. Et peaasjalikult wasepuru igal 5 puuda raskuseni ulatasid.- Kust neid saadi,
pool figureeris, siis ei pannud seda keegi tä on esialgu kindlaks tegemata, sama lugu on ka
hele, peale selle oli ka juutidel selleks kaubandus,
töõstuSministcernnm luba.

Augustikuu algist läks kriminaalpolitsei kor
da kindlaks teha, et juudid olla kusagilt sume
ma hulga tühje wasest püssi ja suurtüki padru
neid ostnud ja kawatseda neid wäljanmalc saa
ta. Tehti kindlaks, et organisatsiooni eesotsas
seisab W. Tartu maantee nr. 29 elntsew Root
st riigi kod. Hjalmar Siimon p. Hnnible, kuna
aga tema tagaselja wõõrastemajas
elutsewad Rootsi riigi kod. Erich Eugeni p.
Moser ja Preisi kod. Sigbert Wittenberg, kes
ka ettewõtet sinanseerisid. Koha peal sidemete

loojateks ja ülesostjateks olid Ahju uul.- 2l
elutsew Juhan Jürgens, Jaanm uul. ur.- 4
elutsew Hmm Ziiron, Walgas elutsew Mendel
Schames ja palju teisi.- Kõik kaup, mille tväär.
tuS kaugelt üle 2.000.000 marga, paigutati ja
pakiti sisse peaasjalikult E.- F.- Gahlnbäcki la
dudeS. Esimeses partiis 699 puuda, mis k. a.
märtsikuul „Schcnbw ja Eo." kontori poolt

padrunitega.

Et reivident mitte kogemata kauba rewidce
rimisel tüllide peale ci sattuks, selleks olid kõik
tünnid järgmise tähtedega märgitud: „R" tä
hendab tvase tülid. tühjad padrunid ja
„H" tvasepuril, mis ka rewidendile ette näidatt.

Augusti 25. päewal oli kõik wast sadamas
Kaupmehe sillal seiswa Saksa a.-l.
peale laaditud, kes samal päewal wälja klaa
ris ja weel samal päewal ära sõira kalvatseS.
. Kell 4 peale lõunat ilmus laewale krimi
naalpol. ülem Karsna ja enne kui tema oleks
saanud oma ilmumise Põhjust teatada, wõis
igal pool jooksu ja ärewust märgata, mis la
seb oletada, et sellest sepitsusest paljud teadsid.

Kohe pandi läbiotsimine toime, fust_ üle 60
tünni waSke leiti, mIS nagu kaalumisel selgus,
järgmiselt jaguneS: walgewase plekki 36 p.- 28

n., toa sest sõelasid 22 p. 36 n>, punast waske 67

p. 14 n., suurtüki ja Püssi padruneid p.
23 naela, suuri walgewase tükke ja masina
Stettini saadett, oli kõigest 5% wasepuru, kuna' osasid 245 ppp. 14.n.. walgewase laastusid ja
aga ülejäänud 96% kõik suurtes tükkides ol wäiksemaid ttikke 433 p. 6 n., mis kõik kokku
nud, mille wäljawedu keelatud.
tulnud komisjoni poolt salakmwaks ttmnistatt
Teine saadetis 1600 puuda ja järgmine ja tolliwalitsusele, kui salakmtp, üle antt, kuna
umbes 1000 puuda sisaldasid kõigest s—lo % aga salakmiba wedajad, kellel Eestts igasugune
tvasepuru, kuna aga ülejäänud kõik tükid ja äritunnistus puudub ja keda kokku wiis isikut,
wasttttusele wõett. —ll—
padruni kestad olid, kuna aga luba wälja oli

sest), teleks tarvilik wähenmte ettewõtete pealvad seda harimatuse tundemärgiks.
tarwis teist tööliste kmnrttlsühisust nwo Sellepärast on neil päewil üks wanameelse
te erakonna liige, nimega Ben n, alamko
dllstada.
Nagu nüüd kuuleme, on töö - hoolekande* jas esinenud seaduseelnõuga, et iga saadiku
ministeeriumid selle seadn>se ellnwiimise kandidaat peab enne, fui. ta alamkotta Pää
küsimuse lahendamiseks eila koosolek ära seb, eksami tegema, ajaloos, maade
teaduses, matemaatika algõpetu
peetud, millest ministeeriumi jnhtiwad jõud
sed ja õigekirj u t u s e s. Kindlasti
osa wõtsid.
Koosolekul leiti, et suuri ja wäikseid on need ained rahwaesitaja kui seadusandja
ettewõtteid poleks otstarbekohane ühe kiu ..kutsele" iseämis tähtsad, kuid kahtlane on,
nitusühisuse alla koondada; see wõiks mõle kas ta alamkojas arutusele wõetakse.
mate seas nurinat sünnitada ning ühisus,
mille juhtimine snnretiewõtjate käes, koo-r
rhb JmUMM*
-maks wäiksemaid kõrgete kinnitnsmaksu
dega.
PllhapLewal, 2. septembril f. a.
Et wõünalikke nxiäratusi uue kirnütns
laks suurt etendust. Kell 3,30 mm. väiwal
ühisuse asutamises ära hoida ning õiglase
rahroaetendus
linnitusmaksnde tariifi NÄljatöötamiiele
asuda, otsustas komisjon 1. oktoobriks s. a.
poole hinnaga.
imes seaduses ülesloetud ettewõtete ja neis Inwaliidid, kes roarustatud inwaliidide liidu
toötaloate tööliste arlvu kohta teateid mu
tunnistusega pääsemad sisse maksuta.
Õhtuse etenduse algus punlt kell 8 õhtul.
retseda ning alles siis lõpulikult ära otsus
tada, kas liirt kinnitusühisnst luna wõi
mitte.
ooooooooos

öWeisfed la kariisõd.

fc-, piu- la piii

Wngislaminc.
Ööl laastu 27. augusti s. ci. on Haaslamaks.
U>a lvallas, Sawikn-Klaose talus ärawägis
Teedeministeeriltm tahab omnibussi lii talud teenjatüdrnk Rima Anijärw, 17 a.
uide arwu suurendamisele kõigiti kaasa ai wana, smna talu sulase Karl Snups'i poolt.
—a?>
data: järgnelvatel aastatel, kui omnibussi
liinide wõrk'weelgi tihenenud, kawatsetakse Thokolandi wabrikn „Uus Bcne" magasini siösc
Tartus, Kaubahoov/ nr. 2.
autode abil posti edasitoimetama hakata.
tungitud.
Telefon 4-81.
Teede Paremale järele seadmisega wõi
30. skp. on Margad Rüütli uul. nr. 2 asu
ivad auto-omnibttssid meil tnlewikns iväga iuaöse shokolaadi tehase ..Uus Vene" magasini
Soowitab suures waiikus: meeste
tarwiliknks ühendusabinõuks saada, sest lei maaicakna purustamise teel sisse tunginud ja
ja naisterahwa pesu, kaelaside
dnb küllalt isegi rahwarikkaid kohti, mis lä ära warastanud suuremal arwul shokolaadi,
meid, trakse, kindaid, sukki,
hemast raudteejaamast 30—10 klm. kaugusel nii et kogu kahju SO.OOOmatga peale ulatav.
Samuti on margad Rataskaeivu uul. nr.
asmvad. Ja lvaeumlt on loota, et meie
sokke,
wõimiemise trikoosid ja
maja keldrisse sisse murdnud ja sealt wõid
praegune hõreraudteewõrll lähematelaastatel 24
kingi, koetud willaseid jakke,
ja kanamune umbes 8000 marga wäärtuscZ
tuntawamalt täieneks.
ära warastanud.
switerid ja koetud lastekostuu
Wõistlnse toitu lvõüvad praegused wõrd
Samuti tvarastati Meksandra Pinkowskajal
me; wihmawarje, jalutuskeppe,
lemisi kõrged omnibusside sõidilhinuad tu Paar kingi 1500 marga wäärtuscs ja Richard
Käbinil
paar
saapaid
1500
marga
wäärtuscs.
lewikus alaneda, mis nende tarwitamist
pitse, pesatse, käsitöö niiti D,M,C.
igaühele wõimaldab.
0000000000
jne. jne. jne.
Lähemal ajal astub jõusse riigikogu
Muesvgusl.
poolt ivast» wõetud „jõmvankrite seadus",
Halosse
mis omnibusside wõrgu loomises seniseid
Algupärane
seaduseelnõu.
puudusi aitab kõrsixildada.
------- Hinnad võistlemata
Londonist teatatakse: Wiimasel aja! on
Uus tööliste kinnitus-ühi- alamkojas sagedasti juhtunud, et uued saa
Müük suurel ja väiksel arvul.
dikud teiste kohta tväga lubamatuid sõnn
sus asutamisel.
tarlvitawad. Vanemad parlamendi liiktned
Teatawasti on riigikogu poolt 4. augus
iil s. a. lvastlNvõetud tööliste õnuetusjuh
tuuliste lvastu kindlustamise seaduse nnult
mise seaduse Põhjal, rida eritööswsharusid
T. tammaaiii WIM (%<
kohustatud omi töölisi riigi järelwalwe all
töötamas kiuuitusiihisuses kinnitama. Sar
soowitab Eesti keele õpetajaile järgmist käsiraamatuid tarwitamiseks
liase kinnitusühisusena esineb plaegusel ajal
alamates klasstdes:
ainult Tallinnas asuw Eesti tööliste kinni
jaga, aabits jn algiugSmi! I õppeaasta jaoks, loltu
iusühisus, kelle liikmeteks on kõik suur- sa
seadnud
W. Tammann ja ?l. Rull.
kesktööstused. Kuna mtc seaduse järele jun
duslise kinnitamise alla knuluwad hulk eri
!! jagu, lugemik I! õppeaasta jaoks, koiku seadnud
**J #*«?/WW»WjIW' W. Temmann ja A. Rull.
tööstusharusid ja kõik ettewvtted, kus alati
selt tegewnses kuni 5 töölist, näit. isegi kiila
3) ja 4) „Oigekirja algharjutused"
sepikojad ' (seniajani olid kohustatud finni
tarna omi töölisi ettewõtted alates 20 tööliaiatoolide ja iestloolide alamate klasside jaois, I >a II mihk, toim seadnud Aado Rull»

LaupaeVal, 1. seK. 1523.

Kaja
taja Petshi töömajast, krma s. s. ..Kalew" po
le seda maad taNvitanud. Linnawalitsus
otsustas ..Kalewilt" järel pärida, mil põhju
sel pole ta maatükki kasutanud.

Tallinna sõnumid.
Ele kt«iwalg«stufe fissesead
mine
Lasnamäe, Toom-Kuninga uulitsa sa Kad
rioru ryioonis.
Linna elanikkude poolt on rohkelt Pal
weid awaldawd elektriwalguswse sissesead
miseks iseäranis neis rajoonides, kuhu gaa
äi-magistraalide wiimine kulukaks läheksWalgustuse ja weemuretsemise komisjon
oma wiimasel istumisel leidis, et kasulikum
on walgustamata linnaosadesse elektriwal
gustust sissewiia, ning otsustas juhatajale
kohustuseks teha elektriwalgustuse sissesead
mise peale eelarivet kokku seada Toom-Ku
uiuga uulitsa, LaSnamäe ja swdrioru
raioonide walgustamiseks.

Trammi sõidupiletite raa
matud otsustas linnawalit
Piiskop „Platoni lastekodu"
sus müügile lasta hinnaga
wanemaks halastajaks õeks waliti linna
90 marka 10-piletilise raa
tvalitsuse poolt E. Reimaun.
matu eest
Walgustuse ja weemuretsemise osakonna
otsustas linnawalitsus müügile lasta hin eelarwe sisseandmise tähtaega pikendati
naga 90 marka 104»iletilise raamatu eest.
iinnalvalitsuse poolt 7. septembrini.
Elektri tariifi alandamine.

Et elektrijaama puhaskasu tviimasel
ajal tuntawalt uute agregaatide ja abonen
iide arwu kaswamise tõttu suurenenud on,
leidis elektrijaama juhataja wõimaliku ole
wat 1924. aastaks elektri tariifi alandada
tööstuse jaoks 22 m. asemel 15 m. kwt., s. o.
tarwituse järele 16 m. 13Ih m. knü., ja
Nxilglkstuse otstarbeks 27 nr. asemel 24
marka
kwt.
Neljanda baraki ehitamine
Komisjon otsustas eelarwe kokkusead
Sitsi uulitsale.
mise juures aluseks wõtta tööstuse tariifi
Linna ehituskomisjon pidas tarwili keskmiselt 15 m. kilowatt-tund sa walgustuse
kuks Sitsi uulitsa ääre 4-dat barakki ehita tariifi 22 m. kwt. Sellega ühines ka linnada, kohtu poolt korteritest wäljatõstetud pe Walitsus.

x ekondade sissepaigutamiseks.

Ehitusega tehakse algust juba lähemail
päewil. Ehitustööd anti ettelvõtjate Pai
rick ja Waldeek'i kätte. c—

Reklaam-plankettide tar
witamine arwete jaoks.
Telegraafiwalitsuse eeskujul otsustas
walgustuse ja weemuretsemise komisjon ar
wete jaoks reklaam-plankettisid tarwitusele
wõtta, millest sissetulek läheks maja ehituse

ttue linna öömaja ehitamine
kawatsusel.
Linna ehituskomisjon esitab linnavalit fondiks.
susele ettepaneku, et wiimcme linna uue öö
Linna elektri-trammi
maja ehitamise otstarbel wastawad smnmad
linna 1924. a. eelarwesse üles wõtaks.
ehituse juure otsustas trammikomisjou pal
Põhjust selleks a-nnab asjaolu, et prae gata teemeistrit 12.000 m. kuupalgaga.
gune linna öömaja Tatarski uulitsal kõiki
öömaja tarlvitajaid rahuldada ei suuda, sest
Katusepapi uulitsa korda
et ruumid kitsaks ftpuwad jääma. —c—
seadmine wõetakse käsile.
Linna ehituskomisjon esitab linnawalit
Kanalitatsiooni sisseseadete
sirsele
lähemal ajal Katusepapi uulitsa
~ ehitusprojektide kinnita
kordaseadmise eelarkve.
mise lihtsustamine.
Nimelt on ehitusosakonnal kawatsus ni
f * ' •••
v Senini oli korraldus maksew, mille jä metatud uulitsat põhjalikult prügiiada ja
eele kõik ehitusprojektid ehituÄnseneri poolt sillutada.
Põhjust sarnaseks kavatsuseks andis as
kinnitati. ,
Nüüd otsllstas linna ehltuskoiMjoU ' laolu, dt 'Katusepapi nnltts kannis 'elawas
ehituste juures sisseseatawate kanalisatsioo liikumise keskkohas asub, kuna tema ümb
uide ehitusprojektide kinnitamise wöimalusi ruskonnas mitmed tööstused ja tehased te
laiendada sellega, et tähendatud projektide gutselvad.
Ühtlasi esitab ehituskomisjon sealsete te
kinnitamist wõiwad toimetada firmad, kelle
kätte ehitustööd antud. Elektrisisseseadmis! haste omanikkudele soowiawalduse, et need
te tööde juures on sarnane korraldus juba- osa korralduskulusid oma kanda wõtaks.
Kuuldakvasti on mõne tehase juhatus ehi
warem maksew.
UuS korraldus toob majaperemeestele tuskomisjoni soowiawalduse puhu! oma
nõusolekut awaldanud. —c—
mitmesuguseid kergendusi. —c—
Omnibussi sõiduliini Piken
damine.
Keegi W. Tatsi palus lubada pikendada
omnibusside sõiduliini Tallinn—Kopli teel
kuni waksali platsini. Sõiduhind jääks en
diseks. Omnibussid töötaks hom. k, 8 kuni
k. 1-ni öösi. Linnawalitsus andis küsimuse
ehitusosakonnale arwamise awaldamiseks.

Elektriwalgustnst sisse seada
otsustas linna ehituskomisjon Uue-Sadama
uulitsal asuwale linnamajale, kus korteris
umbes 10 perekonda linnateenijaid. Elektri,
sisseseade tööd antakse etiewötja Mathie
senile. —c—
Trükikoja ja litograafia tööstuse mumm-,
seks

—5

T. J. K. ja ..Sport" ähtvar
dawad.
. Jalgpalliliidule on w.-s. „Sport" ja T.
j.-k. kumbki ühe kirja saatnud, mille sisu lu
bab oletada mõlema seltsi eemalejäämist esi
wõistlustest.

T. j.-k. ähwardus esiwõistlusteft loobu»
da on tingitud liidu otsusest nende mängija
keda liit mitmesugustel
põhjustel T. j.-k. wärwide all startida ei lu
ba. T. j.-k. on nüüd esinenud nõudmisega,
Süstade wäljnüürimiseks Sbnelli tiigil sõit Jttrgens'i lubada wõistelda T j-k —' A
meeskomlas, wastasel korral ei mängi T.
miseks antakse luba.
j.-k.
juba pnhapnewal Narwa „Wõitleia"
K. Toots esitas linnawalitsusele palive, wastu.
lubada temale Shnelli tiigi ääres süstasid
sõiduks wäljaüürima hakata.
„Sport" on pahandatud hiljutise otfufcv
Liuna ehituskomisjon toetab pallvet ga C meeskondade kohta, samuti ei pea ta
põhrmõttelikult. Süstade lväljaüürimist õigeks, et suuremate wõistluste ärapidami
wõimaldatakse ainult sel juhtumisel, kui ette seks „Kaleivi" wäli määratud on. Kirjas
lvõtja Shnelli tiigi ääre 3 pawiljoni piis on samuti hoiatus liidule kui teie meie
titab ja nende projektid linnawalitsnse Poolt nõudmist -ei rahulda, jääme B ja A klassis
heaks kiidetakse. —c—
wõistlustest eemale.
Mõlemad seltsid on nüüd liidu ees nõud
Maäsaamise palwc tagasi lükatud.
mistega esinenud, mida liit arwatawasti ei
Keegi ettewõtja esitas linnawaliLsusele täida. Sellega tahetakse nähtawasti wõist
palkve, et linn temale Salongi ja Jnstituu lustest loobuda.
di uulitsate nurgal astuva rohelise platsi ehi
tuse püstitamise otstarbel rendile annaks. Lossmanni nimelised kergejõustiku wõistlu
Linna ehituskomisjon ei pidanud wõi
sed
tnalikuks Palwet rahuldada, sest linnawalit
snsel on katvaisus nimetatud p/ztst Wladi algawad täna „Kalewi" korraldusel seltsi
omal wäljal. Wõistlejate arw ulatab 70-ni;
miri uulitsaga ühendada. —c—
kaasa wõistleb ka Lossmann, kellele need
wõistlujed 10-aastase wõistlemise iuubeliks
Kioski püstitamiseks
Jaani kiriku lasteaia ehk Uue turu
piirkonda Palus luba keegi L. Kruuse. Liu
nawalitsus leidis, et kuni tähendatud piir
kandade üksikasjalise planeerimiskawa kok-'
kuseadmiseni ei wõi selleks luba anda£OOOOOOOOO

UÜfOOL
Keffkooliõpetasate kutseeksamid.

Keskkooliõpetajate 1. ja 2 liigi kutse
eksamid korraldatakse käesolewa aasta sü
gistähtajal 18. kuni 29. septembrini. Eksa
mite. Juhatajaks ..on. Prof. Põld. .Ülesand
misi lvasst: ülikooli kantseleis kuni
15- septembrini. —n.
Untc sisseastnjatc arw ülikoolis.
Senine uute sisseastujate arw on ka
heksasaja ümber. Kõige rohkem on uusi
sisseastujaid kaubaudusteaduskounas, ter
welt üks neljandik kogu sisseastujate ar
wust, järgneb õigusteaduskond. Minewal
aastal oli suureni sisseastujate arw õigus
teaduskonnas, eelminewal aga arstiteadus
konnas. —n.
Üleskutse Üliõpilastele.
Teiste kodu-unrimise tööde körwal on meil

Eestis käimas terwishoin olude uurimine ehk sa

nitaar-topograasilised tööd, mis ettewõetud selleks,

et awalikuks ja kindlaks teha terwishoin Puudusi

anti luba P. Leoksele ja Ko. Brokusmägi
nr. 7.
Kaupluse awamiseks
Gaasiwabriku juhataja teatab, et 1923. ei antud luba kellegile J. Pillmannile Koi
ti. eelarwes teatud arw laternaid uulitsate dula uul. nr. 16, kuna seal elukorter häwi
walgustamiseks ette nähtud on, kuid esi tatud saaks.
algu kawatsetud elektriwalgustus Pelgulin
nas weel wõimalik ei olnud teostada, tuli Sõit poole hinnaga trammiteel kooliõpi
lastele
tähendatud raioonis gaasitaternaid põleta
da, mitte tõttu dõlewate gaasilaternate arw on lubatud 1. septembrist kuni 1. juunini
eelarwest üle läinud. Gaasiwabriku kulud koolijuhatajate poolt antud tunnistuste ette
on selle tõttu umbes 600.000 m. suurene näitamisel.
nud. Kuna eelarwesse elektriwalgustuseks
summad sisse on wõetud, otsustati gaasi 520 ruutmeetrit parkettkiwa kohale jõudnud.
wabriku kulud sellest katta.
Neil päewrl jõudsid linna poolt Soo
ntcft tellitud 520 ruutmeetrit uulitsate sittu
Kautsjoni suurendamine
tltseks määratud parkettkiwa kohale. Ki
eleLtriLaama abonentidele.
wid läksid maksma umbes 380.000 marka.
Kohalejõudnud
kiwidega tahetakse silluta
Et praegu elektrijaama abonentidelt
nõutaw kautsjon wõlgade tekkimise takista da käidawamaid uulitsaid ja ülesõidukohta
del olewaid kõnniteid. - —c—
miseks liig wäikene on, otsustas walgustuse
ja weemuretsemise komisjon kõigilt walgus
Linnale kinnjSwara ostmine.
tuse kui ka tööstuse otstarbeks woolu tarwi
tajatclt kõige suurema (detsembri-) kuu tar
Linna majanduskomisjon otsustas A.
wituse järele kautsjoni iy2 kuu eest sisse Mälkowilt osta Miüriwahe mil. nr. 56 asu
nõuda, kusjuures suurte tarwitajate jaoks wat kinniswaro, hinnaga 85.000 tnarka. tin
wooluandmiseks wõiks iseäralik leping sol gimisega, et müüja krundil olewad majad
mida.
omal kulul ise lammutaks.
Nimetatud kinniswara omandati linna
Kokst hinna kSrgendamine.
uulitsa laiendamiseks. —c—
Linnawalitsus otsustas gaasiwabriku ju
Maatüki rentimine.
hataja ettepanekul kõrgendada koksi hinda
Linnavalitsuselt Palub maatükki 250
75 m. pealt 35 marga peale puuda eest, ku
ruutsülla suuruses rentida 5. algkooli juhana koksi hind turul üldse on kerkinud»
Gaasi tvalgustuse kulud suu
renenud.
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ja määr näh kusi.

Terwishoiuliselt tähtis on peale muu ka joo

giwee uurimine, sest joopiwesi on tihti lülgehalka
wate haiguste edasikandjaks, niisama wõib ka ta

koosseis mitte rahuloldaw olla. Et laiemalt ja

kiiremalt Eesti joogiwee oludest ülewaadct saada,
esinen üliõpilaste ees järgmise Palwega: igaüks

toogu sügisel Tartu sõites wühemalt Pool toopi

wett oma ja, kui wõimalik, ka naabri kaewudest

ning anblit see ära terwishoin instituuti, Aia
uul. nr. 33-a.
Joogiwesi walatagu hästi puhastatud pude-

Usse, seda enne kolm korda wvetawa weega lõpu

tades. Pudelile kleebitagu paberi sedel, millele

märgitagu wee wõtmise koha täieline aadress, s.

o. maakonna, walla, talu; wõi linna, alewi, täna
wn, maja nr. nimetus ja weewõtja nimi. Pude-»
liga kaasas toodagu leht wastusega järgmistele

küsimustele: 1) Weewõtmise koha aadress; 2)
Saenm tüüp (salm-, pump-, puur-, jne.) ja sal
wede wõi toru materjaal; 3) Salwede (rakus)
kõrgus üle maapinna; 4) Kunas tehtud, kunas
wiintaks parandatud; 5) Kaugus (meetrites) lõi
gist reostawatest kohtadest: wäljakäignkohast (kui
see on olemas), laudast, tallist, sõnniku kogumise

kohast jne. 0) Aee kangus maapinnast; 7) Wee
kihi paksus; 3) Kas on meel lõhn, missugune ja
kunas; 0) Kas ja millal on joogiwee wõtmise
koht tühjaks jäänud, kust siis wesi wõetakse.

Toodud proowid uuritakse terwishviu insti

tundis maksuta ja tagajärgi wõiwad toojad iustiUmdis teada saada.

Tartus, 27. aug. 1923.

Prof. A. Nämmul.,
Tartu ülikooli terwishoin instituudi juhataja.
OOOOCOOOQ

ZpM.

.JOOOOOOO»

Kohus.
Politseinikule wastu haka
nud^
fS. notvembril l- a. kuulis posti peal
wahil olew kordnik Ho lm rewolwri pau
küsid. Laskmise kohale rutates, kohtas kord
mk ühte sõduri riietes isikut, kellelt laskmise
kohta seletust küsis. Enne, kui see midagi
wastas, tõstis ta käe rewolwriga üles ja
tahtis kordniku peale lasta, kuid kordnik
kargas tal käest kinni ja pauk läks kõrwa
le. Kordnikule tuli appi eraisik Kadarik -kuid kinuiwõetul läks korda tema peale
lasta, kusjuures ta raskelt õlast haawata
sai- Saadud haawa tagajärjel kaotas Ka
darik wõimaluse parema käega töötada.
Kmmwõetud isik, nagu hiljem selgus,
oli wäejooksik 6. jal. rügemendi sõdur Alek
sandcr Oraw, ennast süüdi ei tunnista
mid ja seletas, et ta purjus peaga eesmär
gita paugutanudSõjaringkonnakohus mõistis eila Päe4
nu maak. Koonga walla kod. Meksander
Augusti p. Oraw'a 12 aastaks sunni
tööle. Oraw on waremalt kolm korda ka
ristatud, muu seas ka 16-aastalise sunni
tööga, mis amnestia seaduse vuhul ära
jäi.
Wäejooksik 4. aastaks wam
giroodu.
Sõja ajal lahkus 2. jal. rügemendi so»
dur Kristjan Kangro Tartu langemise
juures omast wäeosast ja jäi wäejooksu. 5<
dets. l. a. ilmus ta rahwawäe ülema juure,
kus ta wahi alla wõeti. Sõjaringkonnako
hits mõistis Kangro 4 aastaks wangiroodu
oooooocooo

Teaaler ja
Drnamatcanter.

Draamateaatris on mänguaja algust ette»
walmistaw töö kõige suuremas hoos. Praegu

tehakse hra Sepp'a juhatusel proowe A. Adsoni
..Läheb mööda" kallal, mis näidendiga hooaeg

algab pühapäcwal. 9. septembril. Adsoni al

gupärandile järgneb täitsa wärskena, osalt üm

bcrlawastatuna Kaiseri wägew ..Hommikust
keskööni". Sesoni teise esietendusena tuleb
mängule Paul Claudel'i ..Wahetus" W. Met

tuse juhatusel, milles m. s.- jälle kaasa mängib
pr. Teetsoff.
üksikasjalisemat terwe hooaja mäugukawa
jne. kohta lähemail päetvil.
Teaatribüroo.

„Estoonia" teaater.

lttediwiisilised spordiwõist
Täna. laupäetval, «Lõbus talupoeg". Hom»
lused Narwas.
me pühapäcwal, kell H 3 p. l. operett «Kerjus
Narlva garnisoni haridnS-meelelahutns üliõpilane": õhtul lell liB ..Neetud ralu
komisjoni poolt korraldati 25. ja 26. augus Kistbcrgi komöödia £ tv. Teaatriburoo.
til s. a. ..söjawäe platsil" ülediwiisilised wäe
0000000000
osade ma heliseb'' wõistlused. ä>. M.
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Walozude Vene fejataeroasfitu nteneitrine.

Enamlisest ajakirjandusest on näha, et
nõukogude valitsus nüüd smwema jõupin
gutusega püüab arendada oma merejõudusid.
Daani kommunistide kätte sattunud sala Ühenduses merejõudude suurenemisega tahe
takse arendada intensiiwselt ka mevelennu
paberid.
wäge, sest moodne sõjalaewvstikkude lahing
Landsmandsbanki pankrott on Daanis teg-ewus nõuab kõige energilisemat lennrr
palju kõneainet sünnitanud: seda enam, et wüe kaastegewust.
sellesse loosse olid segatud isegi mõned ku
Baltimore punases sõjalaewastikus sea
nmga perekonnale lähedalseiswad isikud ja takse korda 2 dreadnoughtt „Marat", endine
ka inuidu panga tegewuse kohta nrittnesugu-. ~Pvtropawlowisik' ja „Parishkaja kommuu
seid juttusid oli liikumas, mis pangajuha na", endine „Sewastoopol". Korda on sea
tust ei lasknud mitte paista heas walguses. tud selles laewastikus nähtawasti kerge rist
Nüüd on Daami lehtede järele selles loos leja „Auroo<ra", mis 1917. a. oktoobrikuul
uusi asjaolusid ilmsiks tulnud, mis niisama tegelikult wõttts osa Talwe palee Wene
suurt huwi on äratanud, nagu waremgi. ajutise walitsuse asukoha pommitamisest.
Kas haruldase ettevaatamatuse wõi Warguse Selle ristleja shefiks ideeliseks ja aineliseks
teel senini ei ole seda korda läinud tveel toetajaks, on wiimasel ajal wäljakuusittawd
kindlaks teha on Daami kommunistide nõukogude liidu „Tsik".
kätte sattunud Landsmandsbanki
„Auroora" on üks wanenemld tüüpi sõ
kohta mitmesugused saladvkitmendid, millel jalaewadest, tema tegelik wäärtus moodsas
kõige suurem suurpvliittlme tähtsus ja mis merelahingus pole kmgi suur.
pmldntawad iseäranis Daani wcchekovda n.
Walmisehitatud on, arwatawasti. mõ
Wenemaaga. Kommunistid on jõudnud ned miiniristlejad ja weeälused paadid, mis
mõned neist dvkivmemtidest juba awaldada ilmasõja ajast ehitusel olid.
oma ajalehtedes. Ühest awaldatud doku
Petrogradi sõjawäe ringkonna lennu
knendist öeldakse selgmrud olewat, et Daani wäe ivalitsuse ja ..õhulaewastikn sõprade
poliitika ja pangamehed on segatud Weme seltsi" poolt on alatud kihutuskäik ühe Balti
wastu sihiwd wastttrewolutstoonilistesse te tnere sõjalaewastiku merelennu eskadrilli
gudesse, m. s. ka swttshakki tema sõjakäigul moodustamiseks „Punane Baltilane"
toetanud, ühenduses sellega nimetatakse ka (..Krasnõi Baltiijets") nimetusega.
mitmeid tähtsaid Rootsi tegelasi. Daani pa
Mustamere sõjalaewastikus on, nähtarempoolsed lehed' nõuawad põhjalikku uuri
mist, kuidas niisugune tähtts dokument on
wõinud sattuda kommunist, kätte. Wiima
Rootsi wõtab nlgatnse enese kätte?
sed ähwardawad aga omplt poolt asja kanda
Moskwa tribunaali ette.
Stokholmist teatatakse: Kopenhaagenis
peetild rahwuswahelise parlamendi konwe
N.Wenemaa tSS- ja kaitse
rentsi poolt heakskiidetud otsuste puhul
nõukogu.
maailma majanduslisa ülesehitamise kohta
Rootsi riigipäeva rahwllswaheline parla
Nõukogude Wenemaa riigikorra muut on
mendirühm, arivesse wõttes neil Päewil al
misega on üks tähtsam keskorgaan, ntznelt gavat rahträsteliidu täiskoosolekut, ivalit
töö- ja kaitsenõukogu uuele alusele seatud.
Tema ülesandeks oleks majanduslisc ja susele teinud ettepaneku, et wnmane uuesti
rahaasjanduslise plaani elluwiimine kokku läbiwaatainisele wõtaks ettepanekil. mis rüh
kõlas majanduslise- ja poliitilise olukorra ma poolt käesolewa a. 31. mail tehti re
ga, samuti rahwakomissariaatide lähem paratsioomküsimuse kohta. Rühm on niinelt
juhtimine majanduslistes ettewõtetes ja arvamisel, et Rootsi peab algatuse enese
kätte wõtma.. et rahvasteliit rcparatsiooni
kaitsekorralduses.
tülides asuks wahetnlttajM:-Rühma ärwa
Töö- ja kaitsenõukogu esimeheks on tes on tõenäoline, et liidu enamus seda et
rahvakomissaride nõukogu esimees, liik tepanckut toetab, kui ainult selleks on ole
meteks rahwakomissaride nõukogu poolt mas algatus.
nimetatavad isikud.
Töö- ja kaitsenõukogul, nõukogude kee
Ludcndorfs, kncbab kvhtusse.
ios „Sto" (sowjet truda i oboronõ) on
Baieri leht «Miinchener Post" kõneles
oma ülesannete täitmiseks õigus kõigi
kesk- ja kohalistele asutustele sunduslikku mõne aja eest oma juhtkirjas Ludendorffist
määrusi wälja anda,-mida ainult rahwa kui kõige suuremast ilmasõja pikale wenita
jast. Wiimane nägi selles - enese laimamist
komissaride nõukogu muuta wõib.
Uus Pööre Daani Lands
l mandspanki loos.

Zxrliiuis lahe nädala Kirele.
(Oma kaastööliselt).
Wõõrad põgenewad.
Kahenädala pikkuse waheaja järele olen
jälle Saksamaal ja otse Berliinis. On hu
witaw tähele -panna muutusi, mis selle lü
hikese aja jooksul Saksamaa Pealinna elus
on juhtunud.
Esimene asi, mis otse silma torkab, on
igasuguste sõiduriistadega liikumise wähe
nemine ka kõige käidawamates kohtades,
nagu Friedrichi uulitsa ja Pärnadealuse lä
bilõike kohtadel ning mujal. Tulles Kopen
haagenist, kus jalakäijale Paistab, et pool
linna, kui mitte autoga ci kihuta, siis wähe
malt jalgrattil on, et siud esimesel wõnnaln
sel alla ajada, paistab Berliin nüüd lii
kuulise suhtes otsegu olewat:
kuna igal Pool isegi kinnisilmil tvõid üle
uulitsa minna, ilma et sinuga midagi soowi
matut juhtuks. Eraautodega sõidetakse
wõhuulikult wähem, sest bensiin on kallis.
Woorimehc auto jäetakse ka tarwitamata,
sest taks on kallis. Ja linn likwideerib
uulitiaraudtce liikumist, eila jäi jälle um
bes kümnel raudteeliinil liikumine seisma.
Teine nähtus on see, et kohwimajad, õlle
kõrtsid ja restoraanide söögisaalid tühjaks
jääwad. Wähesed inimesed lähelvad nendes
se aslltnstesse sisse, ja kes sinna läheb, see
ei osta suurt midagi, waid tellib hinnakir
ja, uurib seda tüki aega, ja laseb enesele siis
peale õlle mõnikord weel ühe käigu mingit
aseainet tuua, kuna korralikku sööjaid har
wa mõni juhtub.
Waatlesin eila, mil pühapäew ja ilus
ilm oli. Zooloogia aias berliinlasi, kes suurel
hulgal sinfoonia kontserdile olid tulnud
ühes naiste ja lastega. Istuti kontserdita,
wa ümber restoraanide ees laudade ääres
tuhandate kaupa, kuid wähe oli neid, kel koh
witass wõi õlleklaas ees oleks olnud, kuna

seM. "1923.

Ka ? a

wasti, ajalehtede teadete järele, kordaseatud
kerge ristleja „Komintern", end. „Pamjatj
Merkuuria". See laew on wananenud
tüüpi, ehitatud 1903. aast., temal on 7.100
tonni weewäljasurwet; Varustusel on temal
umbes 16 6-tollilist ja 2 3-tollilist
suurtükki: proowinnsel oli tema kiirus 17
nroresõlme (tunnis). Peale selle on Mtsta
meve sõjalaewastikus kordaseatttd mõned'
miiniristlejad, miinrpaadid, suurtükipaadid
ja weeälused paadid.
Mustamere sõjaläewastiku lennudväge
korraldatakse õige suure intensiiwsusega, re
monteeritud on nwned wanad hüdrolennukid
ja juure on mõned uued hüdro
lennukid; moodustamisel on mitmed
hüdrvlennukite salgad ja Mustamere kesk
hüdroawiatsiooni baas.
Kauge-Jda sõjalaewastikus on mere
põhjast tõstetttd ja' renwnteeritttd. 1 miini
rtstleja.

Käesolewal ajal on Balti- ja Musta
merel teostamisel merelaevastikkude prak
tilised harjutused, muu seas õpesõidud. Au
gustikuu keskpäewadel oli Eesti territoriaal
wete läheduses 4 „Nowiku" tüübilist miini
ristlejat märgata, mis arwatawasti mingi
sugitstest punalaevastiku harjutustest osa
ivõtsid.

Aug.-kuu algul käis Mustamere sõjalae
wastik õpesõidul Sewastoopolist Odessa ja
Kaukaasirse meresadamatesse. Ram.

ja andis asja kohtu kätte. Protsess tuleb
septembri lõpul arutamisele ja tõotab oma
poliitilise tahtsine poolest wäga huwitaNäks
minna, sest kohtualuse poolt on palutud tun
nistajateks ja eri-asjatundjateks kohtu ette
kutsuda sarnaseid mehi, nagu wiimane Sak
sa keisririigi kantsler Baadeni prints Mox.
kindral Hoffmann, kes Brest-Litowski rahu
lepingu wenelastele ette dikteeris, Austria
feldmarshall Hützendorf j. n. e.
Wenemaul uusi dõlewLiwi
sademeid leitud.
Nagu Peterburi „Ed." teatab, olla põhja
vool Wciiitart1 jaama uitst põlewkiwi lade
meid leitud. Lademed asuwiad seitsme jala
sügavusel ja 40-werstalisel ulatusel.
Weretasu KauLasnses,
Moskwast teatatakse, et iseäraline komis
jon on Tifliisis asja uuride? eelnõu kokku
sssSr X - paimsiä ..MM"
20 tk. 10 mk.' O-ü, .TUBAK"

ometi muidu wiisakakski ci peetud ilma bikäilnise raha", mis raudteede Varanduste
joomata ja söömata niisuguses paigas is ga kindlllstatud. Igatahes ajab selle une
tuda. Kasisin seal ka oma keelt ja maksin rahasordi juurdetillek asja weel keerulise
wäikesest soodawee pudelist 120.000 marka.
maks. Ei ole wõimatu, et nende rahade
Sõin Berliinis lõunat samas kohas ja juures knrsiwahed tekiwad ja sahkerdami
samasugust, nagu kahe nädala eestki, ning seks Pinda leidub.
maksin selle eest nüüd 3'A miljoni marka,
Mis rahaga sahkerdamisesse puutub,
kuna kahe nädala eest weel 1,3 miljoniga siis on see päris pöörane. Wõõral reisijal
kõhutäie sain. Elukalliduse tõus on kole tuleb selle juures palju kannatada ja kulu
suur. Sest selle 3% miljoni kättesaamiseks tada. Tshekkisid Saksamaa pankade peale
olen pidanud üle 300 Eesti marga kuluta ei saa ta tarwitada, kuna pangad raha puu
ma, kuna Tallinnas samasuguse lõuna igal dusel tsheki Väljamaksmist kohe ei saa teos
ajal 100 margaga saan. Nael sealiha mak tada. Teiseks wõib raha iväärtus kuni wäl
sab VA milj., klaas limonaadi wõi õlut V\ jomaksmise ajani ränka langeda. Kannab
miljoni.
wõõramaalane wälisraha taskus, siis ei saa
Wõõral on üldse paljit santi sa tuska ta seda mitte alati pangas ära wahetada,
nende Saksa markadega. Wahetasin eno kuna pangad lühikest aega aivatud, aega Po
sele Saksamaa piirijaamas Pisut Saksa ra le sabas seista ja kuna ka suuremat smmnat
ha, wist 6 miljoni sain. Täna sain kelneri korraga wahetada ei wõi, sest mine tea, mis
käest kuulda, et ma seda wast mälestuseks silgune hind dollaril juba Päewa ehk paari
wõiks enesele Pidada, tema aga ei oskawat pärast on. Wahetades aga ärides, wahe
sellega midagi peale hakata. Waatan lähe tuskontorites, wõõrastemajades ja kelnerite
malt, Mecklenburgi hädaraha, kahemiljani juures saab waewalt poole kuni kakskol
lised Paberid, mis ainult Mecklenburg- mandikkn sellest wäliswaluuta hinnast, mis
Schlverini wabariigi Piirides seni maksew, Pank maksab.
kui seda mitte pole tühjaks tunnustatud.
Nõnda on lvõõras praegu Saksamaal
Mine nüüd ja wõta kinni, kus Saksamaal rahasahkerdajate ohwer, kannatab suurt elu
kellegi wabariigi Piirid on, kuna siin kohti kallidust, on reisides „hädarahadega" kõige
leidub, kus raudteel ühe tunniga mitme1 suuremas hädas, ning wõõrastemajades on
wabariigi piirid twib läbi sõita. Ja mitte wäljamaa reisija otse lüpsilehmaks: wälja
ainult wabariigid, tvaid üksikud linnad ja
niaalaselt wõetakseVerliinistoaeestkahekard.
Wabrikud on oma hädarahasid UKilja annud, set matsil ja peale selle suurt linnamaksu, ühe
mille makswust ainult teataNXls piiratud oö magamüre wõib üle 10 miljoni maksta,
kohas ja ajal tunnistatakse. Läbisõitjal ka hhtsaski wõõrasiemajas.
irwõral pole wõimalik neid rahasid tarwita
$a muidu on wäljamaalane Saksamaal
da, kuid ta wõib hätta jääda, kui küllalt tä. nagu kurjategija, igaühe peale waadatakse
helepanelik ei ole ja neid wastu wõiab.
otjegu tvaenlase Peale, kes on tulnud Sak
Isegi Saksa riigiraha ei ole nüüd enam lamaab Paljaks sööma. - Juba Saksamaale
hõlbus tarwitada, kuna järjest uusi mustrid Nsiechjduks luba saamiseks on tarwis sõitu
juure tuleb, mida järsku raske tundma õp. ..Põhjendada", piiril pead nii sisse, kui wäl
Pida ja teistest lahutada. Aga weel enam: lasõidul Saksa nuuskuriputkast läbi käima
riigi kasfatähtede kõrwal seatakse weel ise läbiotsimise sLeibesuntersuchuna) otstarbel
sugune paberiraha sisse, nimelt raudteede Berliinis pead' end isiklikult 24~ tunni ioof!
walitsuse poolt wäljaantaw tähtajaline „lä- lul politseis meldima. Uulitsal kõndimise

Nõudke ainult

taMsMolaedi ja kompvekke.
Tallinnas, Rüütli uul. 2.
Kõnetraat 12-29.

seadnud selle kohta, kuidas werise
sumise kommet Kaukaasuse elanikkude keskel

kaotada. Uute seaduste järele peawad was.
tased pooled oma tüliasja lahendama hari
liku kohtu kaudu. Werine kättetasumine
peetakse kuriteoks, mis käib riiklise korra
wasw, ja süüdlased selles antakse kõik po.
liitilise peavalitsuse, endise tsheka, kätte.
N. Wenemaa tccb Ida maadele silmi.
Nagu „Edasi" teatab, on kutsehariduse
pealvalitsus wälisasjade komissariaadi pal«
we peale Türgi ja Persia üliõpilastele We
ne kõrgemates öpeasutustes 100 kohta an
nud. Kohtade ärajagamiseks olla eralda
tud eriline, komisjon.
OCOOOOOOOQ
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WZru semi näärist.
Nagu teada, korraldati Wõru seminaari
sisseastujatele läinud kewadel wõistluskat
sed. mis omajagu huwitawaks kujunesid.
Esimeses klassis oli 18 waba kohta, soowi
jäid seminaari sisseastnda 67, neist suurem
osa 6-klassilise algkooli lõpetajad. Wõist
luskatsed korraldati ainult kolmes aines:
emakeeles, matemaatikas ja laulmises. Ke
wadel tegid katsed rahuloldawalt ära ja
wõeti wastu ainult 0 õpilast. Järelkatse
määrati 9 õpilasele. Ka need tegid katse
rahuldawalt ära ja wõeti wastu. Ülejäänud
49 olid niiwörd nõrgad, et asjata oleks ol
nud neile järelkatseid määrata. Üldine mul
je katseist oli niisugune, et meie 6.klassili
sed algkoolid maal ei ole weel suutnud alg»
kooli õpekawastd täita.
Seminaari algkooli tahtsid sisseaStuda
104 õpilast, neist wastuwõetud 33: wii
mastesse klassidesse Vastuvõtmine korral
dati ka Väikeste wõistluDkatsete järele.
Leska.
*>ooooooooo

ja kõrtsis käimise eest erimaksu ei ole, 'aga
muudes kohtades ja asutustes Pead wististi
juba midagi mäksma. Riiklistesse muuseu
midesse sissepääsu eest maksab Berliinis
sakslane 50.000 mrk., wäljamaalcme 500.000
nrk., ja igas teiseski kultuurasutuses tuleta
takse kuni kümnekordse maksuga wäljamaa
lasele meelde, et teda siin näha ei sovwita,
nagu teaatrites.
Tekib küsimine, et kui wäljamaalastega
lugu sarnane, mis nad siis Saksamaale ot
siwad. Seda otr ka nähtawasti wäljamaa
lased ise küsinud ja tänawuse hilissuwe rei
sijad on püüdnud Saksamaale mitte tulla,
kuna Saksa kurordid tühjad on, wõi wäheste
wõõrastega läbi peawa dojama, ning kes
siia keivadestsuwet tulid, lasksid wiimastel
nädalatel kiiremini jalga, kui muidu. Ka
Saksamaa messedele ei riskeerita enam min
na, ei leita sel ka õiget otstarwet olewat.
kuna kindlust ei ole, kas ja kui palju Sak
samaa tööstus ja kailbandus raskete majan
dusliste olude pärast ligemas tulewikuS
oma Peale Wõetawaid kohustusi täita suudad.
Leipzigi messe, mis eila algas, on surnud.
.Haruldaselt kalliks on trükitööd läinud.
Raamatute normaalaja hindu kaswatatakse
300.000-go. Ajalehe nummer maksab 80—'
100.000 marka: ostsin 150 leheküljelise bro
shüüri ja maksin 5 miljoni. Raudtee sõidu
hindu tõstetakse täna nõnda, et normaal
aja hinda kaswatatakse 600.000-ga, kauba
weo hinda aga 2.400.001>ga. Kolme päe
wa Pärast hakkawad need hinnad ka maksma.
Waateaknal nägin Äerpzigi uulitsal Berlii
nis naisterahwa mantlid, mille hindu 150
—350 miljonini rehkendati. Need üksikud
näited lasewad aimata Saksamaa hindade
kallidust ja Põhjust, miks wõõrad Saksa
maalt kaowad. J. H.
Berliinis, 27. aug. 1923.
©ooooooooo
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Kaia
Siseriigist.

Harjumaalt.
Harjumaa Põllumehe iile
luaade.
Rukkilõikus on wiimasel wecrandil.
Paljudel on rehed ülewal, mõned ka peks
miscga peale hakanud. Olgi on tänawu
palju, kuid wäljaaud ei ole keskmisest mitte
parem, sest leidub õige palju päid,' milles
ainult 3—4 tera on. Rohkesti on ka tühje
päid ja kaswu ajal wihmadest ja tormidest
wigastatud kõrsi.
Oder on mitmel pool söödikutest häwi
tatud. _ Palju on kannatanud Harjumaal
järgmised ivallad: Koiga, Nehatu, Rae,
Kurna, Harku, Saue, Kohila, Rapla,
Kloostri, Vihterpalu ja Nõwa, seega 11
walda. Nimetamata ci saa ka jätta Kaiu
walda. keda kahtlemata wõiks keskmisesse
häwituse järku arwata. Odra saak saab
üldse nõrk olema.
Kaer on kõrre poolest lühike, kuid tera
poolest hea.

Segawili on igal pool hea, iseäranis
head on herned ja wikid.
Kartulid on keskmised; õitsemine on
lõppemas ja ka mõned kanamuna suurused
mugulad ou juba alla kaswanud.
Heinatöö on suuremal osal põllumees
tel lõpetatud. Saak läinud aastaga sar
nane.

Rukkikülwiga on iga maapidaja kibe
dasti ametis, kui aga seemet on, millest pal
judel puudus, sest madalatel maadel ei saa
nud rukis enne 20. aug. küllalt küpseks.
—Vcnic—
Rahwalugemise masestnsmarkidc wiilsa
jagamise

korraldas Kohila wallawalitsus läinud
pühapäewal. Lugejad olid rahuldud, lei
deS et nende waewarikast tööd wääriliselt
tasutakse. Kiwirist.
Õpereisile sõitsid

kuidas wikki kuiwaks saada ja sellepärast ei
julge keegi seda maha niita, kui ilmad kuiWake lähewad. Möödaläinud nädalal oli
küll kuiw, aga wikk oli liig noor ja rõõsk,
et niita ei kõlbanud- Nüüd läks korraga
jälle wihrnale.
Jääwad ilmad jällegi pikemat aega sa
juseks, siis ou küll põllumehe palgel mure
pilwed ja süda raske. Sügis jõuab ligi;
aga wiljad päris haljad- Jääwad mihkli
kuu külmad pikemale, siis ehk jouawad ka
suwiwiljad walmida, aga tulewad need wa
rakult, siis on küll kardetaw. —£—
Wiljandimaaltk
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Rikkalikus walikus
koolitaside
saapaid ja turniraiskingi.
KuZ. paamat & Co.
Saare Karja uulitsal 18, Laeaupanga majas. .

ühispiimatalitus, mis kõik rasked ajad
elujõulisena mööda saatnud. Kuni mine
wa aastani asus meierei üürikorteris, siis
osteti senine asupaik omanikult ära, et wõi
malik oleks tööstusele kohasemaid ruume
soetada. Esineti walitsuse ees toetuslaenu
nõudega ühe miljoni suuruses, kuid terwet
'summat ei läinud korda saada, pidi leppi
ma ainult poolega. Talwel muretseti ehi
tusmaterjaal kohale ja kewadel alati kahe
kordse maja ehitamist. Ehitatakse uus
.töõstusruum, mis alumisel korral asub;
teisele korrale paigutatakse ühisuse koosole
kusaal. Ruumid saawad awarad ja wasta
wad tööstusele.
Meierei tegewus seisab eksport-wõi wal
«ristamises, mida ühisus praegu Tallinna
„Estooniale" saadab. —n.

Teede küsimus W. Suislepi Laane külas:
Et ükski kruusatud maantee Laane küla
läbi ei lõika, waid wõrdlemisi kaugelt möö
da käiwad, on tähendatud küla põllumehed
tee küsimuses alati mures olnud. Suwel,
kui ilmad kuiwad, on ikka kuidagi wõimalik
maanteele wälja pääseda, kuid poriste! ae
gadel ja sügisel-kewadel ou külast wälja
minewad teed nii põhjatumad, et hobusega
Postijaama asutamine Nlatskiwilc.
käimine ja koormatega liikumine wäga
raske. Mõni aasta tagasi tegid kohalikud
Postt-telegmafi-telefoni peavalitsuse et
põllumehed omal kulul tee Räägi talu jun iepaneknl otsustas Alatskilvi wallauõukogu
rest kuni Tarwastu Kantsi taluni umbes 3 walda postijaama asutada ja selleks nõuda
klm. pikkuselt läbi, mis hea summa maks Altskiwi mõisa planeerimise korral 12 nor
ma läks ja missugust teed praegu 30—10 maaltalu suurust maatükki.
talu tarwiiawad. Raskusi sünnitab aga
Praeguse postiweo korralduse otstarbel
K. talu rentnik, kes kaardi peal näidatud otsustati wald smiduslikkudeks ringkonda
sihis teed mitte läbikaewata ei lasknud, deks jagada.
waid selle üles kündis ja tee põlluäärt
Lahepcra-Rupsi teed 9llatski!vi wallas,
mööda juhtis, mis aga kõwer ja käimiseks
täitsa kõlbmata on. Nüüd aga ou uuesti milxr juba 5-dat aastat on kihelkonna teena
ivana tee kordaseadmiseks samme astutud, parandatud, on Älatskimi ivallanõukogu maa
mida ka maakonnawalitsuses on lubatud konnaivalitsusele ette pannud teise klassi tee
toetada. Niisama otsustasid sama küla de hulka mõtta.
Samal koosolekul otsustati ka tähenda
masinaühisuse liikmed teed teises sihis Tar
wastu ja Suislepa wahel läbi ajada, mille tud tee kraawid, mis tee tegemise ajal alati
pikkus oleks 2—3 klm. Kuuldawasti ou mett täis seisawad, tasu eest lahti lasta kae
wöta. —t—
Riidaja wallauõukogu otsuseks teinud, selle
h-.r .Otepää .- ..
tee otsani- Riidaja külateed läbi ehitada.
—j on.
Otetüiä lihaäripidajatele ou kindel käsk
antud, et nad oma lihaärid ja lihahoiukohad
Pärnumaalt.
puhtaks teeks ja Malgeks lupjaks, ehk was
tasel korral sulutakse ärid. Nüüd ongi ärid
Instruktorid põllu majandusliste instruktu käsu täitmisele asunud, nii et tulewikus
ritc kursustele „Wahile" 12.—26. sept. meie ärid kaunis korraliku wälimuse oina
nawad. Ome.
lubatud.

'kesknädalal,. 29. aug. Lohu koutroll-ühisuse
liikmed kontroll-assiStendi juhatusel- OpeÄlsi sihiks ou Tartu näitus ja paremad
Tartumaa majapidamised. Osawõtjaid
oli 8, seega 10% ühisuse liigetest.
Kiwirist.
Halwad karjamaad.
Loomade karjatamisega ou Lohu Põllu
Pärnu maakonnatvalitsils on Pärnumaal
Wõrumaalt.
meestel suur mure. Karjamaad on kõrged tegemnses oletvatele põllumajauduSl istele
metsaalused maad, kus kunagi Palju rohtu instruktoritele lubanud sõita instruktorile
ei kaswa, ja tänawu oli teda hästi wähe. kursustele, missugused korraldatakse ..Wa
Wsrnade Lodu MZnistesse.
hil" 12.—26. sept. , Ori on.
Igal aastal MõiS sel ajal loomi juba
Wõru maakonnawalitsus wõttis mõtte
põllu-karjamaale ajada, kuid tänawu on
üles maakonda uxmadekodu asutada ja maa
Üleriiklisele kalameeste kongresstle
see wõimata ja ka heinamaadel Puudub hä
lonnauõnkogu kiitis selle heaks. Leiti, et
dalhein.
on maakounatvalitsuie poolt esitajaks m-äära lõige kohasem on tvanadekodu Mõniste mõi
Loomade toidu - puudusel langeb ka tud põllutöö osakonna j ulataja J. Laud.
sas aiva-da, knst tvõimalik on tartvilise re
3.
piimaand, mis praeguste kõrgete piim ahin
uwndi järele umbes 150 manale ruiune
dadc juures puhtmajanduslist kahju toob^
saada. Mõis asub Mõniste jaamast 15 kilo
Kiwiristmeetrit eemal ja mõisas on hobuste-posti
Seltsielu Pulli-Perakülas.
Siin töötavad praegu haridus- ja irab. jaani. Endise Mõniste härrastemaja oman
Wirumaalt.
tulotõrjeseltsid. Wiimane neist asub juba damise üle on läbirääkimised käimas, kuna
teist aasiat onias unes maias, kuna esimese põlltttööniinistecriumi esitaja niaja, niis
Auto-omnibussi iiljendn? Rakwerc sa Ase kindlani kodu kohalikus koolimajas on. Mõ sõjaajal täiesti lõhutud sai, liiga kallilt hin
ri wahel.
lemad seltsid töötawad enam-wähem käsi da-Z. Maja kordaseadmine läheks eelarwe
käes, ilma et suuremaid hõõrumisi ette oleks järele 1.688.053 mk. maksma.
O /Ü. „Nool" autojamu awas läinud tulnud. .Haridusseltsi tegewust juhiwad
Üldse nõuab tvanadekodu wvmuine eel
nädalal Nakwere ja Aseri wahel auto-onini seekord kooliõpetajad J. Torn ja L. Lind. artve jäiele 1.122.755 mk., millise summa
bussi ühenduse- Wäljasõit Okakmerest igal hrad J. Sild, J. Parts ja neiu Anna Puu katteks töö - hoolekandeministeeriumilt 2J/b
teisipäewal ja reedel kell 10 hommikul. sepp. Wabat. tnlet. seltsi esimehena on milj. marka loodetakse saada, kuna 300.060
marka Eesti pangalt laenatakse ja ülejäätva
Peatuskohi Wiru-Nigulas. kust reisijaid praegu tegew J. Kõdar
maakond tä natin iie eelarlve summadest
peale wõetakse. Tagasi - sõit Aserist samal
Haridusseltsi raamatukogu, kust maailma osa
katab.
päcwadel kell 4 Peale lõunat.
sõja ajal palju raamatuid kaduma läks. on
Waitadekodusse wõetakse tvastu waeseid
Sõidupilet Rakwcrest Nigula 175 nüüd lmridusministeeriumi lahkel toetusel
wanu
tvaldadest selle tingimisega, et Uxtlfab
marka. Nigulast Aseri 50 marka. —x— jällegi täiendatud ja kogu rohivale lugemi
peatvad
selle summa vanadekodu juhatusele
seks awatud. Pius.
edasi
maksma
manade ülespidamise kulude
Üldrahwalngcmise miilestusmärkide
katteks, mis uxrffab senini tvanade ülespida
wnljajagmnine Rakweres.
Tartumaalt.
misekS andsid. Siin tuleb artvestada ainult
Malestusmärgid jagatakse ilma mingi
kõige tvaesemate manadega, kelledel muid
Karksi iihispnmatalitus Elistweres.
suguse pidustuseta linnawalitsusc ruumes
ülespidamise mõ imalusi ei ole, sest kõiki
Üheks wanemaks ühisuseks Elistweres tvanu ei jõuaks see ainukene tixmadekodu
ärihmdide ajal registreerijatele kätte. Mär
ära mahutada. Leska.
gid öu kahesugused, kandadega ja nõeltega. 01 1012. aasta kewadel asutatud Karksi
Kas nimetud mälestuSmärgikesi ka Ees
ti riigi wärwilindil kanda wõib, küsiwad
mitmed, aga sellekohast wastusi ei tea keegi
Shokoiaad
anda.

Wikki ru?keöti maHatchtud.
Et läinud kewadel põllumaad suurte sa
dude järeldusel mitmes kohas nnwõrd mär
jad olid, et tõuwilja õigel ajal maha ei
saanud teda. siis külwati wikki Peale, loo
tes, et ehk heina ikka saad.
Praegu on wikipõllud suuremalt osalt
ülikeuad jn javsalad ja õiisewad lokkawalt.
'Üks aji teed 09.a Põllumehele ikkagi muret,

—7

Õpetõõ algns Wõrus.
Esmaspäewal, 27- aug. algas kohalik
kudes alg- ja keskkoolides õpetöö. Linna
uulitsatel wõis jälle näha rohkesti wärwi
lisi wormimütse, neist paljud wärskelt oZ.
tetud, kuna Paljud, ivanad, katkised. Päcwa
liikus suwepuhkusest kosunud ja Päewitanud
koolinoorsugu linna mööda. Elamust oli
kohe märgata. Leska.
0000000000

-*

Tarku leakedÕigekirjutuse sõnaraamatu walmiuemine.
Õigekirjutuse sõnaraamatu teisest trükist
on juba 5 poognat täiesti ära trükitud. Ka
watsetaw sõnaraamat saab 1 kuni 5 korda
eelmisest suurem.

Sõnaraamatu trükkimine on wiibinnd
asjaolul, et trükikodades wastawab trüki
märgid Punduwad. . —t—
Eesti kirjanduses leiduivate raamatute
nimekirja kokkuseadmise asjus,
mida E. kirjanduse selts kawatseb ivälja an»
da, otsustati wiimasel E. K. S. eestseisuse
koosolekul raamatukoguhoidjate seltsilt järel
pärida, missugused oleks seltsi nõuded lähen
datnd nimekirja asjus. —t—
Eesti rahwawiiside kirjastamise kapitaal.
Teatawasti korraldati Elwas laulupidu,
mille puhas, sissetulek 31.715 m. määrati
Eesti rahlvawiiside kirjastamiseks. Et fee
summa aga tegelikkudeks sammudeks wäike,
siis otsustati Eesti kirjanduse seltsi eesisei
suse koosolekul Eesti rahlvawiiside kirjastu
se alal kirjastamise kopitaal luua. Koos
olekul moodustati sellekohane toimkond.
,/KalewiPoja" Parnudamistöõlc,
mille juure Manomalt asuii, mis aga nüüd
on soiku jäänud, on Eesti kirjanduse selts
otsustanud uuesti asuda ia töö lõpule Miia.
Wäljaanne oleks piltidega ilustatud.
Eesti kirjanduse seltsi usaldusmeeste nime»
kirjast

kustutati miimasel eestseisuse koosolekul
Nõmme esitaja Hjalmar Mäe maha.
'seltsi usaldusmeheks Berliini otsustati
Paluda konsuli a. h-ra A. Sinuni.
Eesti rahtvalaulude kogust
on juba 1 poognat ära trükitud ning praegu
kestab töö edasi, kuigi Mast tvistilt, mis sellest

on tingitud, et korrektuurid tehtakse Soo
lnes ja meil, mis palju aega wõtab.
Ilmateated.
1. sept. alates annab Tartu ülikooli
metreoroloogia obserwatoorium iga päew, ka
pühapäevadel, ilmade bülleteni wäli?, mis
sisaldab saena päeiva ilmateateid ja ilmade
kaardi. Tellimisi bülletezii peale wõetakse
kõigis postkontorites Nxistn ja maksab 55 mk.
kuus postiga kojlk saates.
Kolmanda Tartu laenu- ja hoinuhisnse
tegewns

on jälle tublisti edenenud- Iseäranis on
märgata suurt Hoiusununade jmlrewoolu.
Aasta algul oli 20.666.501 marka hoiu
summasid, kuna 1. juulil juba 30.071.100
mrk., seega ligi 100% tõusu. Niisamuti
on osamaksud ligi 200% kaswanud: Aas
ta algul oli lisamaksusid 1 006-138 mrk.
ja 1. juulil 3.126.286 mrk.
Liikmete arw oli 1. juulil 1301 veale
tõusnud, nendest suurem jagu 750 lii
get põllumehi, siis linna-majaomanikka.
haytlasi j. n. e.
Wiimascl ajal on põllumeeste keskel
suur tarwidus laenude järele ja sellega se
letataw nii suur liikmeks astumine- Pea
asjalikult tarwitawad põllumehed laenu
hoonete ehitamise ja renwnteerimise Peale,
siis põllutööriistade ja kunstsõnniku mu
retsemiseks wähem on maaparanduse
peale nõutud. Iseäranis elaw on olnud
laenu nõudmine kunstsõnniku muretsemiseks
fäesolewaks riikki külmiku.
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väljaveetud 207.636 puuda tsementi
241.906.700 marga wäärtuses, Soome
19.360.400 marga wäättuses.
88.803.500 marga Väärtuses, Saksamaale
84.321.200 marga lväärtuses, Prantsusmaa
le 58.760.900 marga wäärtuses, Nootsi
Aafrika uurib oma
kesii wüliskaubundus köesolewa aosla juulikuul.
maale 34.245.900 marga väärtuses.
põlewkiwi.
Danzigi 1.564.400 marga Väärtuses,
Lõuna-Aafrikas on põlewkiwi lademed
Riigi statistika keskbüroo majaudusline
Wäljawedu.
Daanimaale 598.500 marga wäärtuses.
uurimisel.
Rehkendatakse, et sealt wõib wä
ojalond on neil päewil käesolewa aasta
Puudades Lätimaale 491.300 marga Väärtuses ja
ga
kasulikult
põletamise kui ka määrdeõlisid
juulikuu väliskaubanduse andmete kokku
Norramaale 370.000 marga Väärtuses.
ajada.
võtmisega lõpule jõudnud, mille järgi all Tera- ja jahwatud wili, lar
Üldse teeb linade lväljaweost saadud sum
tulid, loomatoit 29.408,8
pool mõned andmed meie sisse- ia wälja
Sealset põlewkiwi on suuremal hulgal
ma kogu poole aasta wäljalveost 34,7
Toiduained,
karjasaadused
,19.133,0
weo kohta juulikuul avaldame.
Inglismaale
katsete tegemiseks saadetud.
protsenti.
Kala, kalakaup 132,2
Muud toidu- ja maitseained,
Hindade tõus Moskwas.
Sissewedu.
piiritus, joogid 10.650,8
Tsemendi
wäljawedu
Ees
puudades
Augustikuu kolnmudamal nädalal on
Elusloomad ja linnud 1795 tükki
tist.
Tera- ja jahwatud wili, kartu- '
Moskwas hinnad üldiselt 14 % wõrra tõus
Nahk, nahakaup ja muud loo
lid, loomatoit 276.304,8
Riigi statistika keskbüroo andmete järele nud, kuna endise kahe nädala jooksul kalli
masaadused 1.780,7
Toiduained, karjasaadused 531,9 Puu- ja puutööstuse saadused 1.555.122,6 on käesolejva aasta esimesel poolel Eestist nemine 13 % peale ulatas.
Kala, kalakaup 70.234,7
paberikaup ja trükitöö 43.546,5
Muud toidu- ja maitseained,
Puuwrll, lina j. m. kiuained 23.535,8
piiritus, joogid 156.426,3
Tekstiiltööstuse saadused 12.452,7
Elusloomad ja linnud 13 tükki
PSllumajandns.
Metallid 41.419,8
Nahk, nahakaup ja muud loo
Metallkanbad 547,6
masaadused 6.858,9
Põllutöömasinad' sa -riistad ' 465,1
Seemned ja elustaimed 196,7
õpeasutllseks ja teewalmistajaks tuleVasteke
Sigadekaswatuse edenda
Muud töö- ja jõumasinad,
Puu- ja puutööstuse saadused 16.612,8
ühistegelistele wäljaweo -tapanrajadele.
transport abinõud 1.523,3
misest Eestis.
Paber, paberikaup ja trükitöö 59.470,1 Instrumendid, aparaadid, las
Ühes wäljaweo-tapamajade ehitamisega
Siga on Eesti põlluharija juures alati peaks ka sigade pidamine täiesti uuele alu
Puuwlll, lina j. m. kiuained 18.146,8
keriistad 372,7
Tekstiiltööstuse saadused 7.607,7 Kiwid, mullad j. u. saadused 39.340,4 üheks tähtsamaks koduloomaks olnud, selle sele juhitama ja seda eestkätt meie karjatas
Metallid '49.253,7
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi 1.200,0 Peale waatamata, et lihamüügi võimalused lvaiuse, s. o. piimatelituse raioomdes, kus
Metallkanbad 46.167,2
turuolud, seni Ivaga halwad olid. Suu selleks juba elwm-wäheni arenenud eeltin
Õlid, raswad, waigud ja nen- - Põllutöömasinad ja -riistad 50.215,2
relt osalt on see kõik tingitud olnud meie gimised olemas.
de saadused . 75,8
Muud töö- ja jõumasinad,
Põllumajanduse kultuuri ja arenemiswõima
Wäetisained 18,6
1) Müügiks tuleks kasutada uoon sigu.
transport abinõud - 24.892,9
Keemiakaubad, apteegikaup 34.421,3 lnstest. Kuni sõjapäetvadeui, kus karjakas
Instrumendid, aparaadid, las
watus ja piimaasjandus hoogu hakkas wõi 5—7 pmldalisi eluskaalus, missuguste
Kunstkaubad, muusikariistad j.m.
keriistad 784,4
. eelpool nimetamata kaubad 144,1 nia ja Eesti weel lahutamatu Wenemaa osa puudade arw Uxmaduse kuude arvule Peaks
Kiwid, mullad ja nende saadused 150.859,2
oli, wõis sigadekaswatuse alal edenemist ivastema, n. n. 5-kuune hästi söödetud siga
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi 163.732,5
Kokku pd. 1.820.797,3 märgate, kuid wäga takistavalt mõjusid tu 5 puuda jne. jne. See sigade pidamise wiis
Õlid, räswad, waigud ja nende
on ühtlasi ka kõige testnvam, sest selles wa
Markades jukad kodumaa, Riia.ja Petrogradi turu
saadused 77.934,3
olud, kus liha hinnad alaliselt tugevalt naduseS ja raskuses tasub siga oma toidu
Tera- ja jahtvakud wili, kar
Wäetisained 115.997,8
kõikusid ja kuigi suurt edenemise Võimalust kõige paremini.
tulid, loomatoit 4.059.465
Keemiakaubad, apteegikaup 37.915,8
ega
kindlust ei pakkunud.
2) Baconi walmistamiseks tulewad
Toiduained, karjasaadused 57.807.570
Kunstkaubad, muusikariistad j.m.
Käesoleval
ajal on seisukord märksa pa noored sead kui lihasead kasvatada. s. o.
Kala, kalakaup 139.100
eelpool nimetamata kaubad 666,5
ranenud ja sihid selginild. Wenemaa, kui emise järelt Võõrutatud põrsaid tuleb kogu
Muud toidu- ja maitseained,
ka
teised lvähemad lihaturud naaberriikides
piiritus, joogid 31.311.610
Kokku pd. 1.330.860,2
tulewad
teisele plaanile jätta ja kõik püü kaswu aeg parajas jõus pidada, et lihakude
Elusloomad
ja
linnud
14.463.100
Markades on meie sissewedu järgmiselt
ded Lääne-Euroopa suurturgude poole juh de wahele raswakorrad kaslvaksid. Kõige
Nahk, nahakaup ja muud loo
kujunenud:
tida, s. o. tuleb sama teed käia sigadekas Parem bacon saab sigadelt, missuguseid su
masaadused 3.483.440
lvel põllu peol rohelise toiduga hästi sööde
Tera- ja jahwatud wili, kartu-.
Puu- ja puutööstuse saadused 143.370.525 watamise ja lihmnüügi alal, mis praegu takse, jõutoittr termilisel nrääral lisator
lid, loomatoit 79.039.130
wõiwalmistamisel ja ekspordi alal küllalt
Toiduained, karjasaadused 624.250 Paber, paberikaup ja trükitöö 25.199.456 õigelt on tabatud. Kui aga seda tahetakse, duna juure andes ja siis sügise kuudel
Puuwill,
lina
j.
m.
kiuained
52.807.300
17—1V2 kestel uuumatekse. Selle
Kala, kalakaup 17.376.678
Tekstiiltööstuse, saadused »'• -? , * Z i 91*945476 siis,Meb ka Mtelva 4ihaturu uõudyte terg
jullres Mlb aga silmas pidama, et peki
Muud toidu- ja maitseained,
wält
silmas
pidada
i&
selles
sihis
tood
teha.
Metallid " ' 4:435:250
kord paras paks tuleks, s. o. mitte üle 11/?l1/?
piiritus, joogid 84.945.330
Kõige suurem ja tähtsam lihaturg Lääne- —2
Metallkaubad
2.794.250
tolli.
Elusloomad ja linnud 91.500
Põllutöömasinad ja -riistad 437.000 Euroopas on Inglismaa, kui tööstusemaa,
Nahk, nahakaup ja mUUd loö
missugune rohkesti sisseweetawat liha tar
3) Et. head baconi saada, mille eest
Muud töö- ja jõumasinad,
masaadused 20.557.002
witab. Ka Inglise lihaturul tiilef» hindade Välisturul kõrget hinda maksetakse, wleb
transport
abinõud
5.388.250
Seemned ja elustaimed 230.140
kõikumisi ette, kuid mitte selles ulatuses, sigade toitmisel ja iseäranis nuunramisel
aparaadid, las
Puu- ja puutöõstuje saadused 6.303.170 Instrumendid,
nagu seda wähematel turgudel oleme harju lväga suurt rõhklt toitmise wiisi ja toidimi
keriistad
3.698.000
Paber, paberikaup ;a trükitöö 25.503.563
und nägema. Nagu ülemal juba tähenda nete walikn peale panna. Sarnaseid ai
Kiwid,
mullad
j.
n.
saadused
1.419.920
Pimwtll, lina j. m. kiuained 66.341.200
tud, tuleb Inglise turuga rehkendades ka neid, nagil maisi, peab baconi sigade toit
Kiwisüsi,
koks,
põlewkiwi
12.000
Tekstiiltööstuse saadused 69.424.990
Inglise
turu nõudeid silmas Pidada ja sel misel õige wähe tarvitama, ehk kui seda
Õlid,
raswad,
waigud
ja
nen
Metallid . 18.753.720
leks
eeltöid
teha. Inglismaa ostab ja tar tehtakse, siis esimestel kuudel, kuna lõpu
de
saadused
18.000
Metallkanbad ' ' ' 45.034.026
Wäetisained
1.800
wilab
peaasjalikult
kergesti soolatud noorte perioodidel maisi söötmisest raswa sisse liig
Põllntöömasinnd ja -riistad 84.167.630
Keemiakaubad, apteegikaup 4,752.852 sigade liha u. n. „baconi". Soolatud seali palju õlisid kogub, mis Ameerikas sigade
Muud töö- ja jõumasinad,
ha ehk baconi lvalmistemisel sa wäljaweol uuumamise juures, maisi odawuse tagajär
Kunstkaubad, muusikariistad j.m.
transport abinõud 83.451.135
eelpool
nimetamata
kaubad
211.700
on weel see suur tähendus, et siin hulka jel, selleks kaasa mõjub, et Ameerika seali
Instrumendid, aparaadid, las
odawat liha, nagu pead, jalad, seljakont ja ha Euroopa turgudel alati märksa odatva
keriistad 14.774.020
Kokku
mk.
447.755.964
sisemised raAvad ja elundid siseturule jääwad lnalt hinnatakse. Ka lõhnawaid ja palju
Kiwid, mullad j. n.' saadused 19.593.500
ja
seega siseturu nõudeid rahuldada aita soola sisaldawaid toidujätiseid ja kalajahu
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi - 10.165.570
Üksikute riikide järgi on wäljawedu iuu
ivad. Baconi Valmistamine ja wäljawedu ei tohiks baconi sigade nuumamisel tarwita
Õlid, raswad, waignd j. n.
likuul järgmiselt kujpnenud:
wõib aga ainult selleks ehitatud wäljaweo da. Sigade tähtsamateks toitudeks olgu
markades
saadused 30.810.700
tapamajade kaudu sündida, nagil see Daa kodumaa teravilja, peaasjalikult edrajahud,
Wäetisained 10.392.200
443.600
Argentiinasse
uis, Iluel-Meremaal, Rootsis ja mujal siin kliid, kartul, loomapeedid ja -porgandid,
Keemiakaubad', apteegikaup # * 34.207.368
il 1.216.000
Belgiasse
uib. Need wäljaweo-tapamajad peawad, noore ristikheina ja lutserne hekslid (too
Kunstkaubad, muusikariistad j.m.
Daanimaale
-42.767.700
nagu loomulik, põlluharijate poolt ühiste relt ja kuivatatult), kooritud piinr ja piima
eelpool nimetamata kaubad 4.822.200
2.529.000
Danzigi
gelisel alusel, ühispiimatalituste eeskirjitl tveed. Sinna juurde head ristikheinaga kü
2.751.450
Hollandisse
ellu
kutsirtama. Eestis on seni a.-s. „Kül litud sigade kai-jamaad (koplid). Majapi
Kokku mk. 726.661:172
183.809.688
Inglismaale
inetus'e"
poolt üks ivähem iväljaweo-wpa damistcs kus rohkesti kooritud piima ja
üksikutest riikidest on sisseweetud mit
2.943.050
Jaapani
maja
asutatud.
See eitewõte on rajatud pinnawett, leotatagu jahud ja teised jõntoi
mesuguseid aineid juulikuu jooksul järgmi
Lätimaale
56.406.806
puht-ärilisele
alusele.
Kuid, nagu näha, ei dud enne sigadele söötnnst esiiueõtes. seal
sel arwul:
7.598.400
Prantsusmaale
ole
linnameeste
äritegemine
maameeste oi juures wett lvähem ehk mitte sugugi tar
markades
100.000
Poolamaale
wel
tänapäew
mirte
enain
kõige
kergem witades, sest mida toitwam ja palieur sigade
Belgiast 7.327.450
43.176.185
Nootsimaale
ülesanne.
Teiseks
oir
ehitilsel
P.
K. „ES toit, iseäranis nmnnnaja lõpul, tihe
Daanimaalt 15.827.438
57.797.765
Saksamaale
toonia"
algatiisel
Tallinnas
smrrem
eesku dam ja wäärtttslisem saab bacon. . Kõiki
Danzigist 40.463.817
23.897.495
Soome
jnlik wäljaweo-tapamaja, missugune käes toiduaineid on keedetult ehk aurutatult
Hollandist . 40.906.076
Wenemaale
4.774.525
olewa aasta lõpul walinis saab. Ka see et märksa tulusam sigadele sööta, kui toorelt,
Inglismaalt. 110.620.595
7.489.300
Arn. Ühisriikidesse.
tewõte on osaühisusena ellu kutsutud, kus kuid mingil tingimisel ei tohiks sigadele
Lätimaalt 28.408.336
50.000
Muud maad
jtlures 60% osatähtedest P. K. „Estoonia"
Leedumaal! 388.838
Seega ott juulikuu jooksul Eestisse sis käes on ja ülejääw osa sunrenrate kodumaa kuuma toitu anda ka talwel mitte.
Prantsusmaalt 4.861.140
fcweetud kaupu 1.330.860 puuda
4) Nuumsigade ja sugusigade Pidamisel
ühisuste päralt. Siin ei olnud wõimalik
Poolamaalt 282.800
726.661.172 marga wäärtuses ning wälja teist teed walida, .sest see aga on kodumaa ja toitmisel tehtagu kindel lvahe. Sugu
Rootsimaalt 33.919.497
weetud 1.820.797 puuda 447.755.964 põlluharijatele weel täiesti tundmata,
emiseid Peetagu majapidamises nii palju,
Saksamaalt. 377.336.124
marga wäärtuses.
Soomemaalt 31.812.121
uus, ja nõuab küllalt suurt kapitaalide lii kui palju põrsaid tarwis ja ärgu suguemist
Wenemaalt 22.482.640
kumapanemist, uris nii uue algatuse juures liig noorelt l)äwitategu, sest ainult tugeSeega on ka juulikuu
Arn. Ühisriigid 12.023.010
bilans p a s s i i w n e, s. o. sissevedu wäl ühistegelisel alusel waeivalt wõimalik oleks Walt, hästi peetud emiselt wõime elujõu
Muud maad 1.290
jaweost suurem.
olnud. Kui esimene katse õnnestab, wõib lisi põrsaid saada, mis sagedasti, siaade pi
kindlasti loota, et juba läheinal ajal uusi damise tulususe küsimuse otsustab .'aead
wäljaweo - tapamajasid puht - ühistegelisel suguemist: peetagu nii kaua kui ta korralikult
Woebruans 107.136.5 203.552.700 platwormil kodumaal ehitada wõib. Teiseks poegib sa oma perekonda toidab. Nende
Lmade wKliawebu Eestist
on esimese suurema wäljaweo-tapamaja osa ridade kirjutajal on praegu üks 9
Märtsis 86.735.5 16-1.792.700
1923* a. esimesel Poolel.
tähed peaasjalikult ühistegeliste asutuste emis ja see on üks parematest. Selle ase
Aprillis 75.987,2 151.968.000
käes ja seega wõib terwe asi ainult Eestt mel, et tvähese emiste pere juures kulukat
Mais 70.899,2 141.792.000
Niigi statistika keskbüroo wäliskauban
sigadekaõUxltejate huwides juhitud saada. suguknlti pidada, nüüd kus kodumaal 14
Immis 39.775,7 49.544.600
duse andmete järgi on käesolcwa aasta esi
Kolmandaks saab lerwe asjaajamine loode lugu sigade lawa olemas, on aeg sugnkuldi
mese kuue kuu jooksul Eestist linasid välja
veetud 481.110 puuda" 908.288.500
Kokku 481.110,5 908.288,500 tawasti ueilsaiuadcl alustel sündima, nagu ühisust asutada, et pareinaid sngukuliisid
Üksikute riikide järgi on wäljawedu järg see Daani ühistcgelistes wäljaweo-tepama ühiselt muretseda ja pidada. Siin on Inin
marga väärtuses.
jades tarwitusel on. Seega kujuneks prae käega katsu talv ja Pikad seletused asjatud.
Üksikute kuude järgi kujuneb linade wäl misclt sündinud:
Belgiasse on linasid wäljaiveetild käes gune ehitataw wäljaweo-tapamaja übtlasi
jawedu järgmiselt.
- -icu—
Piludad. Margad.
oleva aasta csiinese poole jooksul
397.226.100 marga wäärtuses, Inglismaale
Jaanuaris 100.576,4 166.639.100
Majandusline elu.
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ft tt f a
wiisi ostes 13—15 niarka nael, kamaiahu
maksab 20—22 marka, riis 15—16 m. nael.
Kalatilrul oii rohkesti räimeid nliiii
gile toodud. Hinnad üldiselt alanenud,
kuid kõiklNvad. Räinienaelast küsitakse 7—9
niarka, suitsetatud räimedest 6—12 marka
kümnest, lvärskeid kilusid nlüügil wähe; kü
sitakse 10—12 marka • naelast; suitsetatud
kilusid müügil ei ole. Kanimoljad maksa
lvad 25—30 marka nael, lvärsked aiigerjad
snurnse järele 30—50 marka nael, hangid
15—20 mk. nael, muid kalu müügil wähe.
Heeringad maksalvad 15—20 marka nael,
silgud B—9 mk. nael, wiimaseid müügil

Itttu lealed.
Tallinna turg >il. augustil.:
Turul kauplemine elalv. Rohkesti inaa
mehi piima- ja kartulitega.
- Lihat u r u l lvalitseb elaw tegelvus.
Sealihast kiisitakse naelalviisi 40—50 marka,
terwe sealviisi ostes hinnad weidi odalva
mad; soolatud sealihast küsitakse 46 marka
naelast. Loomaliha hind kõigub 20—35
marga wahel, nmsikalihast küsitakse 28—35
marka, lambaliha naelast küsitakse 20—33
marka. Teeworst maksab 40—48 mk., snit
sulvorst turul kaubanmjas 80—90 mk., p. k.
„ Estonia" wankril 60—80 marka' nael.
Piimasaaduste tnx u l püsi ivad
hinnad. Rõõsapiima toobist küsitakse 17—
20 marka, hapupiima toobist 9. marka, kohu
piin: maksab 12—15 marka nael, hapukoor
34—35 marka, lanawõi 95—105 marka, köö
giwõi 75—86 niarka; juustu hind kõigub
40—100 marga wahel.
Terawiiljatur.nl tegeivus lvarkne.
Wilja müügil ainult waheltkauplejate lau
dadel wähesel mõõdul. Hinnad kõrged.
Maamehi wiljakovrznjatega näha ei ole.
Rukkijahu puud maksab 280—000 marka,
nisujahu 420—430 marka, odrajahu puudast
küsitakse kuni 400 marka, odratangud naela
wiisi 10—13 Marka, pimdMirsi kuni 480
marka puud. Rukkikemst küsitakse kitni 34V
marka; otradest toobiwnsi müües 16 marka
toop; nisudest kimi 420 marka Puud. Her
ned maksawad kimi 500 marka puud, naela-

Nr. 281,

maasikaid on ivähesel arwlll müügil; küsi
takse 45—50 niarka toobist. Uudisena on
marjaturnl pohlad; küsitakse 18 marka too
bist, jõhwikatest 30 mk. topp.
Muud toiduained: seened maksa
lvad 20—40 mk. toop. Wähjad suuruse jn
rele 200—600 mk. sada. Kanamunade paa
rist küsitakse 13—16 marka; tapetud kana
dest suuruse järele 150—170 marka.
Ka mitmesuguseid aialitlosid on suure
mal. määral müügile toodud. c—

wähe.

| Willakraastmise ja ketramise. f
Juureivrl j a t u r u l s on rohkesti
t
riide wärwimise ja wanutamise |
kartulid toodud. Hinnad alanenud. Kar
tuli tfhetweriknst küsitakse 100—120 mk., t tööd saawad tuntud headuses ja!
toobist 7—B marka; porgandi kimbust küsi
| kiires korras walmis tehwd: ;
takse 5—6 marka; sibulanaelast kimi 20 m.;
kaalikad maksalvad 7—B marka nael, wärs
Jaitu willitõõstuseri
ked peakapsad 8 marka nael, peedid I—2
nrarka tükk.

Aialvilj a t u r u l küsitakse hernekau
uade toobist 20 marka. Wärsketest kurkidest
suuruse järele 5—30 niarka tükist: lillekap
sai maksawad suuruse järele 25—40 mk. pea;
peakapsad 8 märka nael; toniaadid kuni 120
marka nael.

Marjakurttle on rohkest? ma marju
müügUe toodud. Karumarja toobist küsi
takse 30—43 marka, pnnasedsõstrad 20—23
nmrka toop; walgedsõstrad 23 marka toop;
ivaarmarja toobist küsitakse 50—60 marka,
mustika toobist 40—45 marka. Ka mets-

| Kalda uul. nr. 16 (puufilla !
| juures.) |

—9

hüÄto. Lcmlupidu'
paberoatid. 20 lk. —25 rak. O-ii, .TUBAK„

kmß.
Tallinna börse knrsisedel.
Sl. augustil, 1923. o.
Tshtud. Ostjad. Müüjad.
. 1 ŠÄ1 ?. - 247,5.0 346 347,50
'• l Naelfteelmg . 1577 1534
1000000 Eatfa nt 20 37 50
100 Soome „ 952 962'
100 Rootsi trooni. 9240 9290
100 Daam „ . i-40) 6300
100 Prantsuse fr.. 1931 2010
100 Hollandi guld. 13300 13700
100 Lati rubla . 133,25 136.75
100 Tsheho-Sl. kr. 1020 1030
1 kuldrubla. . 170
100 Itaalia liiri . 1493 1525
100 Helweetsia fr. 6275 6325
0 3 <l-2 JO

Wäart. S-g §jg >0 3.
paberid «'-« :s's H
> £8 ©S O §*
; Obligatsionid

E. W. Wõidu.
Põletispuude hinnad HelsitniiA.
laen 9 7 110
Kuna õige miiined Tallinna asutused' on
00Q0000000 <
Eesti saatkonnast küsinud põletispuude hin
bu Helsingis, teatab saatkond, et praegu
makslvad Helsingi sadamas 1' m. pikkused'
kasepuud 380—390 Sm?, süld (4 nr. 3) ja Wäljaandja Kirjastuse Osaühisus
okaspuud 280—300 Smk. süld. ETA.
Wastutaty toimetaja A. TuPits.

I Dr. med.
MMM?

iHIMn
&I
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Tagafi jSuSnud

kell pool 8 õhtul.

II

ma % septembril

M IchW"

11—32 Suure Pärnu mnt. 52
Vs3—4 Ilus puiestee 7 Suure
Leo Fall'i operett 3 waatusts. NoofUrniiifl uul. nurgal
Piihapaewal, 2. septembril

Naha- ja suguhai
guste eriarst.
Kenimanni itttl. 2.
(Eesti panga lõrwal)
KDNETUU. jälle Ö—II ja S—7.

C. Mivõckeri operett.

.«»> loll"
A. Kitzbergi 4. waat. komöödia

i Lastele ehk täiskaswanutele
annab hästi

' Saksa (eele

MMMM

t««de,

Pühapöewal, 2. septembril s. a.

rvilunud õpetajanna,
kell pool 8 õhtul
z
Ptihawaimu
uul. nr. 8 kr. 5.
Sstoonia sllmfoonlaovkesiti
Küsida 2-3 sa 5-6.

IMoni

WWWMSWW

Juhatab R. Kull.
Solistid: pr. S» Walbßvg
danswÄkaja (arpha) ja pr.
M. Pats-lakodson (soprano)
Algus lell pool 8 õhtul.

Viisakas Üksik soowib
päewiti
> kraansijais
Kirjalik, p. s. l. t. L.' W. all.

Päiijetahed 50—100 margani.

iiir

EIIÜMIRNI

armsam, tsirkuse direktori Adolfi
koer, walge, kahe musta lapiga

I fr. tuli

kaelal ja selgas, nimi „Bikt".
> Sellele kes teatab lust kätte
wõib saada, antakse hea roae»
watasu.'

IMW
Wasluwõtmisö tunnid '/-lO
V-11 sa 3-4.
Pilk uul. 41 krt. 5.

teatab, et aurik I
„Hungla"
Pärnus.
järjekorraline reisijate- ja kaubauhendus
Tallinnast:
STETTIIHI:

kell pool 3 õhtul.
—i—

Laewaäri A.-S, 8

flf.l. li?

Algus kell pool 3 p. l.

MlMIOBIilll

I

hakkan närwihaigeid wasluwõt

Keeni vallas
wõtab »Kaja" ja
g tellimist roasiu põllumees h-ra
| J. Nirk, Saksa talus.

Rutake! Rutake! I
Praegu kohale jõudnud selle hooaja viimane
saadetus maailma kuulsaid 3RLQRRTTRID
jyoiMr
I/ | (r/ Jl ' J järelmaksu müük!
Nõudke ilustatud
Lier & Rossbaum
Rataskaewu uul. 5.

I aurik „THORSTEN«, I

I hakkab 4. septembrist alates nädalas üks kord 9
ühendust pidama Wiru liinil. g
9 Wäljasõit Tallinnast igal teisipäewal kell 8 hom. S
B Ärasõit Wõsult igal neljapäewal kell 7 hom. H
1 Laewasõidu Amet 1
I Tallinn, Kõnetr. 2-96. B

kapten SIIMANN, g
Ärasõit Tallinnast 1., 15 sept. g
kell 12 päeval.
Ärasõit Stettiinist 7., 21. sept.
kell 1 päeval.

Müüakse

sõjawäe (oitlusladudes S. Batarei uul. nr. 13 suusõ*
nalisei enampakkumisel 3. septembril s. a. kella 12
ajal päewal allpool järgnewad alawaartuslised ained:
STOKHOLMI:
1) Suitsupekki . . . 700 klg.
2) Biskwiiti .... 16 klg.
aurik „Kalewipoeg",
3) Suhkrut ..... 137 klg.
4) Soola ...... 30 klg.
Kapten Tamm.'
5) Kohwi ..... 5 klg.
Ärasõit Tallinnast igal kesknädalal kl. 4p. 1. H
6)
Sardiinisid ... 15 klg.
„ Stokholmist igal pühap, kell 11 e. 1. I
Lähemaid teateid müümise üle, kuni müümiseni
wõib saada ladude kantseleist S. Batarei uul. nr. 13.
HELSINGISSE:
J. Kaus, laduwalitseja.
G. Truumann, asjaajaja.
aurik „WASA",
kapten LOSSMANN,
Ärasõit Tallinnast igal teisipäeval-ia reedel
kell 3 p. I.
Ärasõit Helsingist igal esmaspäeval Ja nelja
päeval kell 11 e. I.
11. septembril kell 12, kaasomaniku haiguse ja
Sõiduplaani muutused võimalikud. fl äri lõpetamise pärast müüakse Pärnumaal, Orajõe wal
Ligemaid teateid annavad agendid: | las, Dreimanni kiilas, üle Kabli, W..Lepp'a talus üks
Mundt & Schütt, Stettin, Bollwerk lt I
4—5 P. S. rehepeksugarmtuur, algushind 140.000 mk.
telegr, aadr.: «.Skandia", kõntr. 565 ja 576. B ja üks 12P.6. Inglis lokomobiil, algushind 200.000 mk.
A/B. Foerenade Speditions & Rederiagent. 1 Masinad tõik täiesti käiguwalmis.
Stockholm Skeppsbron 30, fl
telegr. aadress: .Kostkanal", kõnet. 44-50. fl
Finland Spedition-Central A/B, H
Helsingfors, telegr. aadr.: „Speditcentral', I K Tallinna Mehaan. Kudumisewabriku Ühisus &
kõnetraat 12001/3. fl
® Veerenni uut nr. 21, "
Thomns CluM & Jon,
Tallinnas. Suur Brookusmägi 14. 1
Telegr. aadress: ,ClayhillsM Tallinn. H
Kõnetraat 1-18 j, 22-17. H

K kratsib Ja katrate ®
j | wIHu «
<ggj MreS korras, ja mütib M
G puuudilawatti. J

Il 11. I I I _ !, , .

Uuesti saanud suurema saadetuse kõrges headuses
roitiakotte,

f&l UP fl«| A H> |B MM g

roiljakoti- ja presendirüet
ü yfl MM $&% 28s n

ja soowitan põllumeestele ja rehepeksu-ühisust. waga mõõduka hinnaga
M. Jänes Tartus,
Kaubahoowis nr. 11.

8j Tartus, Suurturg 12, omas majäs. Könetr. 9ja 209. S

000000000000000000000000000000000000000
toimetab kõiki pangaoperatsioone. H
iWõtab raha hoiule, annab laenusid ja Z
Juhatus. V

QQQQQQQQQS
WesitVeski

UMWWMiII

hVSne.
| Tartus, Ktwi uul. 1 8
20 wafamaa maaga, Wõ>
8 teatab, et uute rnaslnatega on tööjõudu suurendatud ja 8 '' tthös
rumaal, julztumisi odawasti
õ selle tõttu on wõimalus kraasimise-, ketramise- ja lõnga H müUa. lähemalt: J. Zlurg. Pe«
X lorrutamise töid lühikese ajaga Võistlemata headuses X terburi uuU nr. 70, Tartus.
ö walmistada. o
9GTGGGBGDD
000000000000000000000000000000000000000

'

IM Lan'i rtiitn
lIMMIHII
wiljapeksiprnHil
Rautatud Majaomanikkude Seltsi poolt
Tartus, Raatuse uul. 6. Tel. 6-50.
Võtab raha hoiule jooksvale arvele ja tShtaja
peale ning maksabITBBTU
ajakohastj kõrget protsenti.
Diskonteerib vekslid ja annab laenusid, eest
kätt kinnisvara omanikkudele nii linnas kui
maal.
Annab asunikkudele põllutõõministeeriumi
poolt määratud odavat 6°/ o laenu.
Valmistab oma liikmetele tasuta obligatsioo
nisid ja saadab raha ilma tasuta igasse Eestis
olevasse rahaasutusse.
Annab välja panga garantiisid ja toimetab
kõiki pangaoperatsioone, nagu: inkasso, akkre
ditüvid j. n. c.

S. septembrist alates sõidab
»aurik ..Ende!"
Mü-lisi-ilHnai-Sfliale
Tartust kell pool 8 hommikul iga teisipäew, nelja»
päew ja laupäew. .
Suislepast kell 5 hommikul iga kolmapäew, reede
ja pühapäew. . .
2) aurik ..Linda"

hobustega weetawad ja iaesõitjad

Rootsi originaal THERMAENIUS'e peksu
masinad ühes MATHILDEDAHL1! loko
mobiilidega
Isesõitja kummishlauhid, veeklaasid, mano< B
meetrid
Peksumasinate teras trumliliistud
Torude valtsid, asbestpapp nöör, klingerid
Peksumasinate- ja kuivatussõelad
Rootsi .Herkules" niidumasinad ja rehad
Kõiksuguste niidumasinate lisajaod
Rootsi koorelahutajad «Alfa" ja ,Globe* ja
nende lisaiaod
Rootsi piimakannud, kurnad ,Ulax*
Wõimasinad ja -pressid, piima- ja koorelahu
tajad aAstra41
Geroeri aparaadid, pipetid, korgid jne.
Täielikud meierei-sisseseaded
Riia Rasewsky adrad ja nende tiivad, terad
Tuulamismasinad ja nende sõelad
Wankripüssid ja -teljed, loomaketid
Laua- ja detsimaalkaalud, vihid
Masinarihmad ja rihmakruwid
Masina-, tsilindri-, koorelahutaja-, auto- ja
mootorõli
Heeringad, sool.

& ffifllM ArflPi raamatupidamise kur° D
WWl{\ mUfJL sused kirjateel H
s'?. Tavtn, poftkaft 56.
Põhjalik praktiline õpetus liht, Itaalia ja
&L Aineerika süst. raamatupidamises, kaubanduse M
cC rehkenduses ning kaubanduse lirjawahetuses.
'K Õpekirjad on uuesti läbiwaadatud ja täi»
endatud ning ilmusid triikist.
A- Õpewiis on kolmeaastase kogemusega näi- < '
K. danud, et ta kõigile arusaadaw on ja täieliku
A raamatupidamise oskuse annab, mida tunnis- 4
jsT tawad sajad tänukirjad ja rahulolemisawal- Ž
dused õpilaste kogude kui ka üksikute õpilaste
N' poolt.
K Õpekawa saadetakse 15 mrk. posimarlide v.
wastu wälja. Lõpetajad saawad tunnistuse
ja soowitusi koha peale.

maksab hoiusummade eest ajakohast kõrget B
protsenti. Hoiusummad antakse laenudena B
välja eestkätt kinnisvara omanikkudele ma- B
jade ehituste ja paranduste tarvis, millega U
rahvamajanduse. B
I lahendame korterite kriisi jaPanga
ehitame
üles H
juhatus.
|

feit
.nagu: katuse-, ehitus-õõnes ja telliskiwa, põranda-par»
keM, trepiastmeid, kõnnitee - platesid, torusid kuuni
36" kaewuraketeks, mustaweekastidets, silla-, kanoUfat
siooni-, põllutorudeks, weetõrsi j. n. e. soowUad omast
tehasest

S 4. mmtSilrgSAWW
«Tartus, kontor: Promenad: uul. 2, telef. 78.
Oma tööstuse:
Wankvimaäret,
Köied,

laiH-Mli-Laaiaani
Tartust kell 12 päewal iga esmaspäew, kolma
päew ja reedel.
Laashoonelt kell 5 hommikul iga teisipäew, nelja
päew ja laupäew.
Laewad. wõtawad peale reisijate ka kaupu wastu
Vedamiseks. Soowijatele saadame Tartus kauba kodu
kätte ehk raudteele.
A-S. „Kütteweo"
Tartus, S. Turg nr. 3.

Tartus, Raatuse uuU Na 6. Tel. 6-50. 1

Nöörid,
(asut. 1880).
Tartus Peterburi uul, 42. Tel. 195.

Ohjad
ja masinarihmad
Ladus pKkröoleum ja masinaõli.
Kaubamaja

I lige M mu ia Mis II!
I Raha kodus ei too ühtegi kasul
B Raha on kodus kardetav hoida 1
«MMMM
| jooksvale arvele ja tähtaja peale
B ja maksab hoiusummade eest
B ajakohast protsenti
I KslKlanuLiu-Hi-iisiis

A.-E.
Tartu, Wabriku uut. 3, telefon 3*5&
Kauplus Kauvahoow 2l°a, tel. 4.71.
oaoooaaouuuuuuuuuLiococjaoaaaaaanQaanoaao
g
B Efimest sortt B
B wiliatßliiiiEl ii walmii Kotie 1
§soowitab mõõdukate hindadega põllum?este!e ja rehe- 0
ptksullhisustele g
I Karl Abeli rütfmiu |

1 TARTUS, SUURTURG NR. 8.

H..J. .LHiSelu", Tallinnas, Pikl iml. «L-

g Tartus, Kaubahoow nr. 8.

