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Niigi 1924 aasta eelarwe
kokkuseadmisest.
Kõik ministeeriumid endi eelarwed rahamü
nisteerinmile läbiwaatamiseks esitanud.
Seni. takistas rahaministeeriumi juu
res töötawa eelarwe komisjoni tööd, asja
olu, et mõned ministeeriumid endi eelar
wete kokkuseadmise ja esitamisega wiiwita
sid. Nüüd on eila nimetatud eelarwe ko
misjonile ka wälisministeermmi tulewa
aasta kulude ja tulude eelarwe esitatud,
mis seni weel ainukene puudus, nii et nüüd
saadakse täie hooga asuda üldise 1924. a.
riigi eelarwe kokkuseadmisele, mis arwata
wasti nowembri alguses riigikogule esitada
suudetakse.

Inglise parlamendi liigete
delegatsiooni esimees teist
korda Eestis.
Eila peeti temaga läbirääkimisi mitmesu
guste majandnsliste küsimuste üle.
Pühapäewa hommikuse Riia rongiga
jõudis hiljuti Eestis wiibinud Inglise Par
lamendi liigete delegatsiooni esimees sir
Park Goff Tallinna tagasi, kus tal
Eesti tegelaste ja kaubandusliste ringkon
dadega pühapäewal ja eila mitmesugused
läbirääkimised majandusliste küsimuste üle
olid.
Eila peale lõunat sõitis sir P- Goff
Helsingi, kust ta üle Stokholmi Inglismaa
le tagasi sõidab. RahwuswaHelised maksud.
Wälisnnnisteeriumi 1924. a. eelarwe
järele ütleb Eestil tulewal aastal järgmi
sed rahwuswahelised. maksud ära tasuda:
Rahwasteliidu maks 81.589,54 kuld
franki aastas ehk 5-711.300 Eesti marka;
merekasutamise maks wälisriikidele —5OOO
krooni aastas ehk 450.000 Eesti marka;
raudteede liidu maks 5000 franki aas
tas ehk 100.000 Eesti marka, tolliuniooni
maks 6000 fr. aastas ehk 120.000 E
marka, ning muud wähemad maksud
118.700 E. marga suuruses.
Kokku tuleb meil maksta rahwuswahelisi
maksusid 6.500.000 marga suuruses.
Kapt. Wildenau sojawäe
wõimude Poolt arreteeritud.
Nagu ustawalt poolt kuuleme, on neil
päewil, hiljuti Wenemaalt wahetatud wgjl
gide.hulgas Eestisse jõudnud kapt. Wilde
nau, Eesti sõjawäe wõimude Poolt arretee
ritud^

Kapt. Wildenau oli waremalt sõja ajal
sõjaministri adjutandiks, missuguselt kohalt
ta meie Moskwa saatkonna juure nimetati.
Wenemaal arreteeriti ta Wene wõimude
poolt 1922. a. kewadel, ning Peeti wangis
kuni wahetamiseni, mis möödaläinud nä
dalal sündis.
Summad delegatsioonide
laatmiseks mäliskottiverent
sidele.
Wälisministeermmi tulewa aastasse
eelarwesse on muu seas mitmesuguste wä
liskonwerentside ja erakorraliste esituste ku
lude katteks 8 miljoni marga suurune sum
ma ülesse wõetud. '. . ,
Sellest summast jääks walismnnstee
riumi kasutada Eesti esitajate saatmiseks
Genfi rahwasteliidu ja mitmesugustele teis
tele rahwuswahelistele konwerentsidele
3 milj. märka, missugune'summa on eel
miste aastate tegelikkude fiilitbc järele
kindlaks määratud.
Teiste ministeeriumide jaoks ou nende
ettepanekul järgmised sunnnad mitmesugus-

Väljamaale 1 mu peccke 200 marka»
'AadreSstmuutmine' 20 marka. v
Tellimist wõtawad waStu talitus, abitälttüfed
oma tellimiste waStuwõtjad ja kõik Vabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal/ Prantsus

tused ta. agentuurid. Soomes Saaomanlehttea Ä»
moitastoimisto, Äelstnli; Saksamaal ja Austria» -

V. aastakäik.

septembril 192 3.
tele konwerentsidele esitajate saatmiseks
ülesse wõetud:
Haridusministeeriumi jaoks 350 000
marka, töö- ja hoolekandeministeeriumile—
-900.000 marka, teedeministeeriumile. —
1.974.000 marka, kohtuministeeriumile
20.000 marka, raudteede peawalitsusele
700 000 marka ja põllutööminMeeriumile
918.700 marka. •
Wäljaspool kodumaad Uitt=
biwatele eestlastele abiand
miseks.
Wõõrsilt Eesti kodanikkude kojutoomise ja
wäljamaal elawatele Eesti kodanikkudele abi
andmiseks -on wälisministeermmi tulewa
aasta eelarwesse, eelmiste aastate tegelikku
de kulude järele, 1.500.000 marka ülesse

Tallinna Krediit Pank A.-S.
teatab sellega, et 8. septembril s. a. arvati panga

Mmmel. Suure Wrnu maauleel ur. 32, Lepiku majas
Osakond wõtav raha hoiule, annab laenusid ja toimetab
igasugu panga operatsioone.
' ÄrUunnid igapäew kella 9—2.
Panga juhatnS.

wõetud.

Jt Rutake tana kõik tsirkusesse waatama haruldast maadlust. J!
Daani ajakirjanik Daani
kaubanduslisest läbikäimi
sest Piiririikidega ja Wene
maaga.
Meile juba tuntud Daani ajakirjanik S.
Holbek ilmutas neil päewil „Berl. Tidendes"
pikema artikli Daani karju wäljaweost piiri
riikidesse ja Venemaale. Artikli alguses üt
leb ta : „Teataw põlgtus, millega meie laie
mates ringkondades n. u.. piiririikide iseseis
wuspüüete peale waadati ja Pessimism nende
tulewiku-wõimaluste suhtes, on ikka rohkem
hakanud maad andma usaldusele ja lugupida
misele, mis selles wäljenöüb, et meie ka Ava
wa huwitusega kõrki nende uute riikide ette
wõtteid jälgime, sest nüüd oleme arusaami
sele tulnud, et need on maad, mis tahawad
ja wõiwad maksta." Edasi räägib autor
Daani karja wäljaweost piiririikidesse ja
näib selle wäljaweo tulewiku üle õige opti
mistlikul arwamisel olewat. Daani karja
wäljaweo üle Venemaale on ta juba skeptili
semal arwamisel ja ütleb, olla wähe tõenäo
lik, et Daani sulgloomade saatmisest Most
ina näitusele tänawu asja saab. Selle eest
aga olla Daani põllumajandusnõukogu
(Landbrugsraadet) Moskwa näitusele Ühe ki
nofilmi saatnud, mis Daani sugukarja pare
maid tõugusid kujutab.
(Konsulaarteade Daanist.)' .

if. Tsirkus ÄT.ÄSTÄ !!
\> 1) Ammu oodakud, nägsmata maadlus: hiiglase BenetSti (Tsheho-ElowaMa) ja <
\ Reström (Eesti) wahel. 4»
4 > 2) Romanow (Wenomaa) Waher (Eesti). < J
\l 3) Huwitaw maadlus tahe parema maadleja wahel: Tornow (Leedu) Wetmaa <
o lEesti). . J[
o 4) &amfrut« (Ameerika neeger, ilmameister) Attermaun (raudne Preislane) 0
o Algus lett 8 õhtul. Warustage endid aegsasti paasetShtedega. -J
« 5
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» Petseri põllu-, käsitöö ja tööstuse 5
|

naitus

5 peetakse ära Petseris 16.—18. septembrini f. a. !»
L Ülesandmiste wastuwõtmine on pikendatud künni fg
g 15-da septembrini. [M
a
Jj Petseri Põllumeeste Seltsi eestseisus g
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udus Honda maanina ligidal põhjapool San
ta Barbarat madalikule. Meeskondadest
puudub 22 meest, kolmteisMmmend pääsesid
maale ja saadeti haigemaija. Kõik miinihä
witajad on raskesti wigastatud. Kardetakse,
Riigi põlewkiwitööstuse käes olewatest et mõned nendest täielikult on' häwitatud.
Kohtla ja Kukruse põlewkiwikaewand ustest Laewastiku salk sõitis laupäewa õhwl Sonon käesolewa aasta jooksul umbes 8 miljoni Franziskost wälja Santiagosse. Eta.
puuda põlewat kiwi wälja wõetud. Eelarwe
Prantsusmaa on otsuses kõi
järgi peaks küll kaewanduste Produktsioon
kumata, et Saksamaa peab
smuem olema, kuid tänawused wihmased il
mad takistawad tuntawalt kaewanduste töö
maksma.
sid.
Pariis, 9. sept.
Augustikuu jooksul on Kohtla kaewandu
Sõjamälestussammaste
awamisel Dam
sest wäljawõetud umbes 1.000.000 puuda põ
lewat kiwi, ning Kukruse maaalusest kaewan villers'is ja Haudainville'is kordas Poinca
re, Prantsusmaa olla kõikumata oma otsuses,
dusest umbes 110.000 puuda Põleivat kiwi.
et Saksamaa peab temale maksma. Kõige
tähtsam küsimus on praegu laastatud maa
Uus postisaadetiste srankee
kondade ülesehitamine. Km Prantsusmaa
rimiskord Saksamaal.
näeb, et Saksamaa tahab puhtsüdamlikult se
Saksamaal walitsewa postmarkide puuduse da küsimust lahendada ja anda Prantsusmaa
sunnil on sealne postiwalitsus ajutiselt uue julgeolekuks midagi peale lubaduste, siis
postisaadetiste frankeerimiskorra tarwitusele oleks Prantsusmaa Walmis ilma eelarwämis.
wõtnud: markide asemel wõetakse postimaks teta kaalumisele wõtma majanduslikkude le
sularahas, mille iile igatliiki postisaadetis pingute tegemise wõimalust. Etq.
tele, ka neile, mis wälismaadesse aadressee.
LWkesed keated.
ritud, märkus kasseeritud summa üle tehakse
Sarnaste märkustega warustatud postisaa
London, 9. sept.
detised wäljastatakse sihtkohtades harilikus
Ateenast
teatatakse:
Greeka
walitsus was
korras ja ilma juurdemaksu nõudmiseta.
tas saadikute konwerentsi märgukirjale, awal
dades nõusolekut konwerentsi otsustele Eta.
Ameerika miinihäwataiad
Londonis, 19. sept.
hukkunud.
Santa Barbarast teatatakse: Miinihäwi
tajate madalikule jooksmisel, on hukkunud
London. 9. sept.
San Frauziskost teatatakse: Seitse Amee. 25 merimeest, päästetud 700. Üks miinihä
rika miinihäwitajat jooksid laupäewa õhtul witaja on täiesti häwinenud. Eta.
Käesolewal aastal 8. miljoni
puuda põlewkiwi wälja wõe
tud.

1

tMMÄ Med.
Sisse jõudsid pühapäeival jä eila: SooMe
aurik „Viola" Helsingist, reisijate, posti ja
segakaubaga: Prantsuse aurik „Tenerissa"
Rouan'ist, reisijate ja segakaubaga, siit reisi
jäid juure wõttes, sõitis üle Riia Rouani ta
gasi; Rootsi aurik „Rosa Grnth" Leerwick'ist
üle Riia heeringa koormaga; Soome aurik
„Ariadne" Helsingist reisijatega, siit reisijaid
peale wõttes sõitis edasi Helsingi; Daani au
rik „L. P. Holmblad" Antwerpenist üle Aai
borgi segakaubaga; Eesti aurik „Thorsten"
Stettinist reisijate ja segakaubaga; Soome
aurik „Dolly" Helsingist tühjalt, wõtab siit
elusaid loomi peale ja sõidab Helsingi tagasi;
Saksa aurik „Rügen" Stettinist reisijate ja
kaubaga, siit reisijaid juure wõttes sõitis Hel
singi edasi; Eesti aurik „KalewiPoeg" Stock
holmist reisijate, posti ja segakaubaga; Sak
sa aurik „Castörp" Bremenift üle Lübeck:
segakaubaga; Saksa aurik ..Oberbürger
meister Hacken"; Eesti aurik „Wasa" Hel
singist reisijate ja segakaubaga.

Wälja sõitsid: Soome aurik „Ebba Munck"
Helsingi reisijate, posti ja segakaubaga, Soo.
me aurik „von Döbeln" Stockholmi reisija
tega; Soome aurik „Alfred" Holmwiecki wa
na-raua koormaga; Eesti mootorlaew „Lää
nemaa" Vest Hartteboli propsi koormaga;
Inglise aurik Manchurian" Riia ülejäänud
kaubaga,
osooooooo»

2—

Nr. 241.

Teisipäelval, 11. sept-1923.

Kai a.
MM-Gmka (üll mhWKsleWhn MkSM ses.

y Genfis, 5. septembril 192?.
Greekä-JtÄdlia tvaheliscd sündntused
on Poliitilise ilma tähelepanu täielikitlt enc»
se peale tõmllmnud. Ei kõnelda enant Rtth
ri küsinttvsest, mis seni palawamaks harutus
ainÄks oli; Ruhr, repnnatsiovnid ia Saksa
maa kokklWarifemife hädaoht on selle wärs
kema keerdsõlme ees täitsa uwrjule jäänud.
. Kõikide silmad on nüüd pööratud Gensi
poole, sitt oodatakse selle tüli lahendamist.
Oodatakse, mis seisukoha Wõtab rahwasteliit
selles ttilirKjas, kas tal läheb korda kuidagi
omg kahe liikme wahel lepitttst sobitada, wõi
jääb Vaemlliue seistekord nende nxihel püsima

ja wõib weel kogimi süwenedagi. Asjaosalis
tes mVadeS ongi ttähtawasti kited lõkkele
löömas, sest eilased teated kõnelesid juba
Jwalw-MrennÜistest meelevMaldttstest Gree
ka pealinims Atheenas ja sealse Itaalia saat
konna rüüstamisest.

Siiu, koha peal, paislab, et rahMÄeliidu
jichtiwad.tegebased- omalt poolt küll katsu
wad teha mis wõimalik, et kttidllgi le
pitttst sobikadv, kuid seni Pvle need püüded
kahjuks kuigi palju tagajärgi annnd. _ See
on, wõib olla, sellega seletatafw, et rahwaSte
liit alles Uovr asutus on ja tvl raske on nii
sttures kusttmvses end kohe Maksma pannv.

Eila ja täna harutas rahwasteliidu nõt?kogN jällegi seM küsimust. Itaalia esitaja
Sala n d r a palus eila kohe kovsloleku al
gul, et asja harutamine edasi lükawks, sest
üks Itaalia saatkonna liigetest on Rooma
sõitUUd Mllitsuselt juhtnööre saama ja jõud
wat alles järgmisel päewal tagasi. Inglise
esitaja lord Robert Cecil sovwitaZ siis ära
kuulata wähemalt Greeka esitaja seletusi, kui
sel nõuklPule midagi ütelda on. Greeklane
Pol i t i S WSttiski sõna ja hakkas seletama,
miks Mõtted Itaalia nõtedmised neile lvastt»wõetalbad ei ole. Greeka esitaja kõne ajal
nõudis itaallane ttuesti asja harutamise kat
kestamist. Lord Ceeil'il tuli jälle lepitaja
osa mängida ja seletada, et Greeka esitaja
seletusi tüli lvhvndttmiseks ikkagi tarwilik on
ära ktntlvta. Selle peale nõudis Itaalia.esi
taja, et greeklane oMa seletttsed kirjalikttlt
esitaks. *U tunnilise Kaheaja järele luges
Politis oma seletttse ette, k»»s ta Greeka waLjMe nimel miwresugn-sed ettepanektw tegi,
kõrge pealt, et rahwasteliit määraks ühe wõi
rohkem esitajaid, erapooletutest . rahutustest,
kes walwaksid Itaalia ohwitseride mõrtsttkate
jälgimise ja karistamise käigu üle. Edast,
et rahwasteliidrt-nõitkogu asutaks komisjoni,
mis Itaalia ja Greeka esitajast koos seisaks,
keS kohe Genfis kokku astuks ja kindlaks
määraks, palju Greeka Peab Itaalia tapetud
ohwitseride perekondadele kahjutasu maksma.

Komisjoni esimeheks soowitas ta kas SHWeit
si liidu kohtu wõi Haagi rahwuswahelise kdh
tukoja esimeest määrata, Lõprcks palus ta
rahwaStelridrt-nõukogult selleks nõusolekut,

Znoned Sakssmsli majssdiisest.

I.
et Greeka walitsus snba nüüd kohe mõnda
Shweitsi panka 50 matsani liiri sisse mak
Hiigla jõupingutust, mis Saksamaa nem oldi walmiski kannatama uut
saks, Itaalia tapetud ohwitseride perekonda Praegu majanduslisel alal läbielab, hin kuni sest lapselik, silmapilkselt kohe abi loo
dele kahjutastl maksmise kindlusttrseks.
natakse liig madalalt, ei anta enesele aru deti. Nagu haige neelab esimese arsrlise rohu
Nende ettepanekute kohta rvhwasteliidu sündmuse ulatusest ja wõimalikkudest taga rõõmsa lootusega kohe terwist tulemas tun
nöllkogu seisukohta ci wõtnnd. Koosolek lõ järgedest.
da, kuid lapselikus lootusis petetult, see was
petati ära. Kuuldus arUxltnisi. et need ette
Mis tuleks Homme, Fui Saksamaa täna tikuks muutub, sarnane meeleolu walitseb
vattekttd siiski wõiksid ttili lahendamiseks julw majandusliselt lõpulikult kokku langeks? praegu ka Saksa tuajauduslisis ringkonnis.
kaasa aidata.
Rahwuslased andsid endi hääled häda
Kuidas selle Euroopa südame kangestumiue
Täna aStns rahwasteliidtr-nõnkogu jälle muude osade peale mõjuks? Kas tagajär surnul uute malsildc, kohustuste ja hädator
kell 11 hommikul kokklr, et asja harutamist jed wahest ci oleks samuti ootamatult suu raldnstele: tööliste saadikud, saades wal
jätkata. Itaalia esitaja Salalldra wõt red, kui sõjalisel kokkuwarisemisel? Ega tea mis enneolematuga, tulid jtl parlamendi
tis sõna ja teatas Itaalia walitsnfe nimel, et sugugi.
koosolekule ja nõudsid rahwasaadikute hul
kuna see Itaalia kotnisjon, mille liikmed
Aga wõimalik on see katastroof wäga ja gas sõtta ning uulitsail hõljus winge mässu
.Greekamaal ära tapeti, saadiknte-nõnkogu wäga. Kõigist headest lootustest, troosttst ja witte. Pealegi olid siis weel ohjad oma me
poolt ametisse oli seatud, siis oletnat üksnes julgustusist hoolimata, nihkub ta kohutama he Enno käes: teati, et ega see aeg
wiimase? õigus kttriiegn tmrida ja süüdlasi Londina lähemale. Alles nädalat kolm, kui latte mees waese wäsinud riigiwankri
karistada, rahivästeliitu see asi aga sugugi ei moodustati praegune koalitsiooni walitsus rtlunaga tuhat nelja kihutama ei hakka.
puutuwat. Edasi seletas ta, et Korfu sants ja jäädi teatud rahuldusega imet ootama, Nüüd aga, kui sots pukki roninud, keeldu
okknpeerimine ei oleivat fttgugi mingi waenn mis sündima pidi. Sotsialdemokraadid ju wad, nemad, rahwuslased, kaasasõitmast.
awaldtts, see saar olouwt aimrlt pandiks ok
see uue walitsuse pärin olid nii impo Kardawad wankri toelt libisemist ja kõrgelt
krtpeeriwd. Ei olla mingit sõja hädaoht»», neeriw-iseteadlikud heas kordaminekus ja kraawi kaldumist.
isegi mitte diplomaatilise läbikäimise lõpeta asusid sarnase andumusega asja kallale, et
Nende hiljuti wastuwõetud resolutsioon
mist Itaalia ja Greeka Wahel karta, sellepä ka pessimiste tunne waldas: nüüd läheb! on sootuks taganemine antud lubadustest ja
rast lootwat tenta, et mhwasteliidn-nõnkogu
saatusele!... Ülesanded tegutsemiseks oppositsioon karmimal kujul. Nad ihkawad
Greeka kaebtttsele käiktt ei anna.
kui- ka teed tallamiseks paistsid uuel wõimul ..watttsnst, kes ei olene uulitsast, nagu prae
Järgnes äge wastuwaiekns Greeka esitaja leiged. Dewiisid olid auk, kus koer maetud. gunel kes tegutseb tugewal käel, aga teises
pvolt, kes seletas, et rahwasteliit selle tüli Rahaminister, sots .Hilfferding, nimetas sihis; kes ohjab hulki uulitsal ja kindlus
lahendama peab. Juhataja, Jaapani esitaja oma programmikõnes 23. aug. piltlikult de tab kodanikule kolderahu; kes ei kohku tagasi
vicomte Jsh i i, soowrtas nõukogu liigetels wiise uue walitsuse poliitika matemaatili diktaatorliste wõimuwõtete ees ning lubab
Keel lvõimalnst anda küsimuse üle järele tttõt seks funktsiooniks: on dewiisid on kõik, loowal ja riikliselt mõtlejal elemendil ise
lemiseks,' Sellega ühines ka Inglise esitaja dewiisid kadunud kõik kadunud. Ja häia korra kindlustuseks wäljaastuda, kui te
lord Robert Cecil, knid toonitas, et imS tigi jalamaid tõuswal dollaril sabast kinni kib sarnase otsustama sammu tarwidus."
kovsdlek tingimata hvMNw ära peetaks. ning kisuti hulk maad allapoole. Libises Need soowid räägiwad küllalt selget keelt.
Peale selle palus ta. et rvWasteliidtr põhi lahti ja tegi uut katset tõusta, tegutseti jälle Awaldajad ei salgagi, kust nende king pigis
kirja §lO, 12 ja 15 ette loetaks. Need para otsuswivalt. Mis ohlvreid need kaunis jirl tab: praegune wõim teeb kummardusi kom
grahwid näewad nimelt ette, kuidas rahlüas ged käeliigutused.maksid, teadjad üksi äm munismile, demoraliseerib töölist, kägistab
teliidu liittned omawahelisi tülisid rahulikuk walitsetud
(„Rote Fahne") haistmise järele kapitaali kurku kõrgete maksudega, heidutab
teel Peawdd ja wõiwad lahendada. Haua lõhnata 100 kuldmiljoniga). Harilik sure erakorraliste hädaseadustega koduseid ja ih
tvaikns lvalitses saalis, ftn tõlk Prantsuse ja lik pidi aga sellest mulje saama, et heida õh kab kokkulepet wälise waenlasega. Lubas
Inglise keeles need kolin paragrahlvi ette lu tul rahulikult unewoodi: homme saad oma taewast dewiise sadama sundida, toidutu
ges, mis nähtawasti manitsuseks ja meeletu
rud täita, tööd ja teenistust töölistele, dol
fetusefs pidid olema. Uuesti sõna wõttcs tä margariininaela ilma sabas seismata. Ja lari tujusid tõkestada, rahapressi rauges
see
sündiski.
Aga
ei
kuigi
kauaks.
'
Paari
hendas Inglise esitaja lord Cecil, et ktn neis
tada. Kuid tegelikult on dewiisid tulemata,
paragrahwides leidnwate Põhimõtete nädplise siktötvmise peale wäsisid hoidjate dollar teeb surmasõlme, toiduainete ladud
käed, dollar libises lahti ja kukkus kohe kuul
järele ei käida, .siis purtrsta
matult tõusma: hakati pakkuma ühe „ jänki" endiselt lagedad, tööstus tõotab koguni koo
takse sellega ka uue Euroopa
eest ..ametlikult" 12 miljoni, aga lihtsal leda, tööta tööliste arw tõuseb, rahawäntwu
alusmüürid.
rab nobedamini kui kunagi, kuuldused ka
"" NeeB sõnab "lintsib sügäMt niõjst' äwal wiisil, omawahel, weel euam. Kadusid jäl pitulatsioonist halwawad Ruhri tööliste
dawat. Näeme Homme, kas neil manitsuse le margariin ja kartulid, hakati jällegi oma wastupaneku wisadufe.
wahel rääkima kõiksugustest ..wõimalikkn
sõnadel ka positiiwseid tagajärgi on: ' •
dest Hullem weel, kui kar
Valitsusel on tõesti palawad päewad.
Nii keerleb siis küsimus praegu eestkätt
tüliteta
jäämine,
oli
usu
kaotamine
sotside
Ei
puudu
head tahtmist, polnud alguses
selle ümber, kas rahwasteliit asub tüli la
hendama, nii km Greeka seda pglub, wõi an kõikwõimisesse. Needsinatsed, kes soodsa usustki puudus asja edusse. Kuid kuidagi ei
takse küsimus.Pariisis asuwa liitriikide tvahe silmapilgu mõjul olid omad südamed aju kleebi. Kui palju waieldi, kirjutati, kiruti
lise saadikute-nõukoglt kätte, nagu Itaalia tiseks pööranud sotside messia poole, taga walitsust ja uut poliitikat näiteks uute raud
soowib. Wimiasel korral jääks rahwasteliit nesid endi wanu jumalaid kummardama. tee ja postitakside maksmapanekul. Mii
asjast eemale, mis aga küll lovmulik ei oleks, Walitsuse kabinetti hakkas, kui külluse sar maks wäsiti, lepiti seisukorraga ja walitsus
sest rahwasteliidu põhikirjas on ettenähtud, west sadama proteste ja palweid kõigist riigi hakkas ootama rahawoolu tühja riigikas
et ta just niisuguste tülide lahendamise eest äärtest uute maksude kõrguse ja kõlbmatuse, sasse. Seal langes mark häkki poole wäär
sundusliste ülemäära kõrgete tööpaikade, tuseni, endised koletukõrged tariifid said
ise peab hoolitsema.. ,
dewiiside korralduse ebaõigusluse, walitsuse korraga madalateks ja lugu tuleb algada
T—s.
ennekuulmatult kitsendawate reeglite ja otsast peale. Samane lugu tööliste palka
wäiklase segamise üle eraomandusse. En- dega. Tuleb irns ja kahekordne kallidus-
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Sir John Retcliffe romaan.
Umbes püssipaugu kaugusel hakkasid indiaanlased kol
tttes kohas, mis olid just mõisa eeskülje wastu, haopinusid
ja rämpsu hunnikutesse koguma. Mõisagarnisoni korratu ja
kindluseta tuli takistas neid ainult wähe selles talituses.
Imestusega nägi senaator ratsanikke igast küljest juure
kihutawat ja mlsi haotagawarasid toowat. Kolm wõi neli
ratsanikku tõid, nagu selgesti näha wõidi, loomi. See oli
nähtawasti nende jahisaak. Kuid kauguse pärast ei wõi
dud ära tunda, mis loomad need olid.
Teised kandsid sülega rohtu hunnikusse, ja kolmandad'
lõid langenud härgadel päid ja jalgu maha, ning kandsid
neid' haohunniknte juure.
Silmapilgu oli senaator artvcnnises, et apashid tee
wad ettewalmiSwsi mõisa korrapäraseks Piiramiseks ja
kehakinnituseks pärast öö wintsutusi.
Ent km ta parimini oli järele mõtelnud, sai ta aru,
et indiaanlased waewalt mõisa piiramisega hakkaksid aega
wiitma, sest neil pidi ju teada olema, et kaitsjatel toidu
tagawaraöest puudu ei olnud- Indiaanlastel oli järjeli
kult miski kuradlik plaan.
Don Esteban kutsus seepärast mehed jälle oma koh
tadele ja manitses neid, et nad kahekordselt walwsad oleksid.

. Siis oli näha, kuidas indiaanlased haohunnikud Põ
lema süütasid ning härgade sõrgu ja sarwi ja juuretoodnd
rohtu tõuswatesse leekidesse hakkasid pilduma.
Paks haisew sttits tõusis tulede kohalt ja läks ikka
paksemaks, tuna hommikutuul teda mustade pilwedena
mõisa poole ajas.
Mõne minuti pärast oli terwe mõisa õu haisewat
suitsu täis- Õhk ümberringi oli nii miirgitud, et walge
tel hingamine raskeks läks. Ainult indiaanlase kopsud ja
nina wõisid niisuguseid haisusid wälja kannatada.
Indiaanlased panid wahetpidamata ikka uut põletis
ainet tule Peale. Et nemad ise pealt tuule olid. tuli neil
haisust wähem kannatada-

Selle talituse ajal nähti üht noort indiaanlast ilma sõja
riistateta, kuid oma kuue hõlmas miskisuguseid nägema
tuid asju kandes, tulede wahelt ilmuwat ja mõisa poole
tulewat.
Mõisas walitses kohkumine ja segadus. Poolaka
roodu mehed olid suuremalt osalt oma kohtadelt juba lah
kunud. Isegi pärismaalased ei suutnud haisu enam wälja
kannatada. Igal pool oli silmade hõõrumine, läkastamine
ja sajatamine.
Mis mõte sel Punasel kuradil küll wõiks olla?
ähkis senaator, kes waewalt weel kawscl suutis seista.
Kas kellegil ei ole kuuli selle kuradi jaoks?
Mitu pauku lasti apashi peale, kuid ükski ei taba
nud, sest ei olnud wõimalik sihtida.
Indiaanlane ligines mõisale umbes 30 sammuni.
See oli Miaukih ehk Hiippaw Wasikas, sama noormees,
kellele tema esimese sõjakäigu ajal ühes teise kaaslasega,
kes wahwält oma postil langes, indiaanlaste hobuste wal
wamine nende laagri ligiduses ülesandeks oli tehtud- Tema
Põgenes aga argpükslikult, fui Ristikandja oma kaaslas
tega hobuseid maldas.
Nooremehe põgenemist nägid seekord muidugi teised
indiaanlased, kes appi ruttasid, ja teda wöeti seepärast
laagris hirwituse ja sõimuga wastu. Ainult Hall Karu
waikis siis ja ei ütelnud midagi, eh? noormees küll tema
ainsa õe poeg oli.
Rüüd, kus haohunnikud põlema olid süüdatud, kutsus
Hall Karu poisi pealikute koosolekule jtt andis temale
ülesande, mille teostamisel meie teda praegu nägime.
Miaukih teadis wäga hästi, et selle ülesande teosta
mine temale kindlasti surma toob, kuid olles kaswatatud
oma rahlva kölbliste mõistete ja kommete järele, oli te
male niisugune stlrrn Palju soowitawam kiti sündisttrs
argiuses, mida ta. kuulsat ja apashide juures wäga kar
deüld Ristikandjat nähes, oli ilmutanudPealiku kästi kohaselt wõttis ta piisoninaha, mis
temale anti, ja käitis selle hõõguvate sütega. Siis anti
temale wcel nahkkoti, millesse jahilt hilmtb kütid endi

poolt tapetud kolme looma teatawad osad olid pannud.
Siis, oma sugulast ja kaaslasi jumalaga jätmata,
koguni peadki nende poole pööramata, algas noormees
oma kardetawat käiku.
Meie nägime juba, et walgetö kuulid teda seni ei
tabanud.

Kui noormees oli mainitud läheduseni jõudnud, pani
ta naha sütega maha, wiskas mõne käputäie kuiwa rohtu
nende peale ja hakkas kotti awama.
Jumaluke Z ähkis senaator, kui ta nägi, et ka
metodist põrguliku suitsu eest oli põgenenud. Arwan, et
sestsaadik kui minu mõlemad kütid mõisast lahkusid, ei ole
siin ühtegi enam-wähem korralikku püssi. Asdke mulle
minu oma püss.
Don Esteban wõttis kõik oma jõu kokku, et lammas
tawale suitsule wastu Panna- Ta sihtis kaua ja hoolega,
enne kui ta kuke maha tõmbas.
Käis pauk. Indiaanlane pani käe kramplikult rinna
peale ja waarus silmapilgu. Kuid warsti sai ta oma
tasakaalu tagasi, awas koti ja hakkas selle sisu sütele
puistama-

Andke teine püss! käsutas senaator. Tahak
sin teada, mis see punane kurat seal teeb.
Uks hobusekarjus ulatas senaatorile oma püssi.
Seekord sihtis senaator weel hoolsamini, enne kui
kuke maha tõmbas.

Noor indiaanlane lõi käed nlessc, keerutas korra enda
ümber ja langes maha- Esimene kuul oli tal rinnust läbi
läinud, teine pähe sattunud.
Kuid poiss oli oma ülesande täitnud. Tema sugu
konna wigwamides ei wõidud tema nime enam põlastu
sega nimetada.

Tema keha wõpatas weel snrmakrampides, kiti süteHunnikult paks walge suits tõusis ja, tuulest aetud, tulede
musta suitsuga ühinesMõne silmapilgu järel jõudsid esimesed suitsulained
mõisasse.
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MlismiMeeMml 1924. a. eesgrwe.

PaewattVdised.

Walismittisieeriumi korraline eelarve 128.194.920 marka suur; seega 1923. aasta
eelarvest 11.242.880 marga võrra suurem.
Neil päewil on tvälisinmisteeriunlis tes, kui ka edasiõppimise ehk walminemise
1924. a. eelarwe kokkilseadmisega lõpule jõu mõttes.
tud ning eelarwe on rahaministeeripmiju llres
Palkade kõrgendamise läbi tekkinud wäl
töötvwale riigi eelarwe kokkirseadmiise komis jammekud on Mahendatud ametnikkude ar
jonile esitawd.
wu kärpimise läbi.
Ministeeriumi juhatus, osakonnad ja nende
Eelarve suurenemise Põhjused.
jaotus.
Wälisministeeriumi 1924. a. korraline
Ministeeriumi
juhib
riigikogu poolt Wa
eelarwe on 126.194.920 marga peale kokku
litnd
wälisinister,
kuna
tegelikku
juha
seatud, ja et ministeerium erakorralist eel tab ministrilt saadud juhtnöörideltööd
ministri
cirwct tulötoo aasta peale esitada ei kawatse, abi.
siis tuleb ülswal tähendatud summat ka lõ
Ministeeriumil on kolm osakonda: polii
siulikuks lugeda. Riigikogu poolt 1923. aas
tilis
- kaubandusline, juriidiline ja adnnnist
ta peale kinnitatud eela-vwe oli 114.952.040
ratiiw
osakond oma juhatajatega.
marka, seega oleks siis tulewa aasta eelarwe
Poliitilis - kaubandusline osa
käesolewa aasta eelarwest 11.242.880 marga
kond jaguneb kolme büroosse, kellel igal ühel
wõrra suurem. Eelarwe simrvnemise pea oma juhataja ja sekretäär. Selle osakonna
põhjuseks on uuesti asutatawa Washingtoni jimre kuulub ka muidu autonoomselt töötaw
saatkonna kulude katteks üles wõetud
informatsiooni büroo (kelle ülesandeks po
9.444.000 marga suurune summa, mis käes ltitiline informatsioon ja propaganda) oma
olewa aasta eelarwest pMldus. Samuti on juhataja ja selle abiga. Poliitilis - kauban
wõetud' 1924. ö. eelarwesse ka teiste minis duslise osakonna käsitada on asjad, mis puu
teeriumide Lonwerentside kuludeks 4.862.700 tuwad Eesti poliitilisi ja kaubanduslisi suh
marka, missuglme summa samuti käesolewa teid wälisriikidega.
aasta eelarwes puudub. Peaasjalikult need
Juriidilise osakonna üleskaks summat stmrendawad tulewa aasta' eel
on lahendada Eesti ja wõõraste
arwet, kuna inuidu üldiselt 1921. a. eelarlve riikide wahelisi, kui ka eraisikuid puutu
käesolewa aasta omaga peaaegu ühesmwune waid küsimusi, milledel juriidiline iseloom.
on.
Samuti kuuluwad selle osakonna alla wä
lisministeeriumi
kaudu tehtawate lepingu
EelarEe kokkuseadmisel aluseks wõetud
te ettewalmistamine, rahwasteliidu asjad
põhimõtted.
W äliÄm inisteeriumi 1924. a. eelarwe kok ja Eesti kodanikkude kaitse wäljamaal. Osa
konnal on oma juhataja ühes temale allu
kuseadmisel on kinnipeetud põhimõtetest
eelarwe aastal wõimalikult wähes wa büroojuhataja ja stkretääriga. Peale
selle töötab ühenduses selle osakonnaga ju
te kuludega saawutada wiõima
riidiline nõuandja (wannutatud adwo
likult häid tagajärgi. Seejuures
kaat), kellel ülesandeks üksikute küsimuste
on wäljamindud seisukohast, et lvälismiuis arutamine ja asjade ajamine kohtutes.
teerrumi peaülesanded, nimelt sõlmida ja
Admini st ratiiw osakonna al
vlalhoida suhteid. wõõmste riikidega ja hoo la kuuluwad: arhiiw ja registratuur, kant
litseda riigi. hea käekäigu eest rahwuswahe selei ühes shifri jaoskonnaga, pasfilaud,
listes Wcchekordades, et need ülesanded kuu arwepidamine ja administratsioon ühes
luwad oina tähtsuse, ulatuse kui ka mõelda isikliku koosseisu kohta käiwate asjadega.
wate tagajärgede poolest riigi tähtsamate kü Selle osakonna ülesandeks on ka ministee
siinuste hulka. Seda enam, et Eesti kui uus riumi maja korrashoidmine.
liige raywaste peres alles looma peab kõiki
Kulude suurus 1924. a. eelanves.
neid majandüslisi ja poliitilisi sidemeid, mis
Keskasutuse wäljaminekute, s. o.
teistel juba olemas, ja mis meile nii häda palkade, kantselei kulude, esituse summade
tapwilikud.
jne. katteks on eelarwesse ülesse wõetud
Ministeeriumi kovsseis on arwulilelt 26.188.800 mk.
lviidud selle rnnurmumi peale, mida korralik
Wälisesi tuste ülespidamiseks ku
töö praegustel oludel iganes lubab. Ci aga lub wälisministeeriumi eelarwest kõige
diplomaatiline töö, mida wälisesitustes te suurem summa, nimelt on tulewa aasta
hakse, palju suuremaid nõudeid seab selle te eelarwes kõigi meie wälissaatkondade ja
gija wastu, kui s-se teistes ametkondades on, konsulaatide ülewalpidamiseks ettenähtud,
100.006.120 marka.
siis on wälisministeerium kõigiti silmasprda
des kokkuhoidmise põhimõtet, 1924. a. eelar
üldine wälisministeeriumi kulude suu
wesse üleswõtnnd iiksikute ametnikkude lii rus, 1924. a. eelarwe järele, on wlewal
kide palgaolude parandanlise, et selleläbi töö aastal kokku 126.194.920 marka.
külge köita ametnikku, ja sellega ühes tõsta
Tulusid
nende kwaliteeti, mida annab kogeneinine ja on aga sama aja jooksul loota 10.250.000
wilumus ametis. Peaasjalikult on tõstetud marka, mis peaasjalikult saadakse konsu
Wälisesitustes teeniwate isikute palkasid. Ise laar sissetulekutest, nagu wälispasside wäl
äranis raske on seni olud saatkondade sekre jaandmisest, nende wiseerimisest jne. Ai
tääride palgaolud, nimelt selle ametnikkude nult passide wiseerimisest on loota sissetu
liigi palgaolud, mis eriliselt tähtis töö suh- lekuid saada 6.000.000 marka.
A • m a I • tA • m

arw (indeks) palgad kerkiwad kohutawalt,
tööstur aga ei saa kusagilt nõuetawat raha
kokku: puuduwad ostjad. Organiseeritud
proletariaat, kelle sissetulek automaatselt
ühes kallidusega kerkib, oleks ehk ostujõuline,
kuid need musttuhanded, kellel puudub in
deksi õnnistus, kellel üldse puudub kindel
sissetulek, kes oma algatuse hooleks jäehld,
need on tarwitajate ridadest koguni wäl
ja surutud, nende osa kaupu jääb "ladudesse
ning tehastesse. Maksuwõimetu tööstur
on walitsuse palwel: kas toetate wõi olen
sunnitud äri sulguma. Mis nüüd teha. Et
tööstust tuksumas hoida ja töölistele leiba
kindlustada tuleb toetada. Iseäranis
kui ettewõte on «riikluse eest kannataja"
okkupeeritud mailt. Nii elab häda sunnil
ka eratööstus riigikaükal, rääkimata riik
lisest ja kommunaalsest. Maade ja kogukon
dade kulud katab ju ammu riik: ei saa ju
walitsusmasina' wähemaid rattaid järsku
seisma jätta, need peawad weerema. Muud
kui anna ja anna. Ruhr, kui Põhjatu ku
ristik, on praegu lahti ja ta neelamisisu
hullem kui kunagi. Seal tuleb lihtsalt toi
\a milonid kõhud riigikaükal ja pealegi kanda
terwete rahawagunite konfiskeerimisest tek
kinud kahjud. Ruhr tarwitab raha rongi
deua. Sotsialistlise lõhnaga walitsus, na
gu praegune Saksa oma, ei hakka muidugi
oma truudele teenijatele pakkuma kiwi, kui
need paluwad leiba: riigiametnikkudele lisas
uus peremees kohe palka ja maksis laitma
tult wälja nõuetawad weeraudaasta awan
sid. Tuli kütt sõrmed sugawale kaukasse
suruda kuid jumal armastab rõõmsat
andjat. Sellcwastu aga inimesed ah,
nad wõiwad ometi olla kadedad: millise
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wõimatü wäiklusega sorib kodanline aja
kirjandus arwudes ja katsub kindlaks teha,
mitu korda ametnikkude rahuldamiseks tuli
walitsusel rahawänta pöörata. Ja tegidki
uue järjekorralise numbri sellest ametnikkude
palkade asjast: et polla sugugi waja olnud
neid kulusid, et polegi ametnikud rutanud
saadud summadega majanduslist kribu-kra
bu muretsema, waid tõtanud jalamaid „pu
deliplakatid wäärtuskindlustama": börsel
dewiise ülesoftma ja helde leiwaisäle lonkur
rentsi tegema. Praegu on see asi kondina
kodanlisel ajakirjandusel suus kanda. Ka
sotsidel tuli see kulu nagu ootamata ja tekitas
terawawõitu tooni „Vorwärts'i" weergudel
ning torkawa tähenduse rahaministri prog
rammikõnes:
Kelle weskile kogu lugu wett lõpmatult
lisas, on „Rote Fahue". Kodanlaste ja
sotside ühine wärdjas praegune walitsus
tahta waesed ametnikud kui ka töölised
näljakannikal kooleda lasta.
Ainult kõigi töötajate wabariigis pole
eksploateerimist, ja selle riigi loomiseks
Saksamaal tulla ametnikkudel ja töölistel
ju walmis ühist wäerinda kindlustada.
Nii istub «Rote Fahue" Absalomma linna
wärawais ja tõotab õigust mõista kõi
gile, kellel midagi kaebada: ainult pange
teda kohtumõistjaks. Ja kaebada on neilsi
natsil kurjel päewil paljudel, wäga paljudel.
Sellepärast pole ime, et «õiglase kohtumõist
ja" ihkajate arw järjest kaswab. Wiimasil
Päewil leidub „Note Fahue" weergudelt nii
ohwitseride kui ametnikkude kirju, milles
«rahwa teenistusesse astumine" koguni loo
mnlik leitakse olewat.

Wene sotsialistlikkude waba
riikide liidu wolituste ära
andmine.
Täna, 11. sept. annab Wene sotsialist
likkude nõukogude wabariikide Liidu saadik
Stark oma wolitused riigiwanemaleEesti saadik Wenemaal, sõi
dab homme Moskwasse.
Eesti Moskwa saadik, hra Birk, kes
senini Eestis suwepuhkusel wiibis, kawatseb
homme Wenemaale sõita, kus ta oma ameti
kohustuste täitmisele asub- Praegu täidab
saadiku kohustusi Moskwas saatkonna nõunik
hra D i t m a r.
Ühes saadikuga sõidawad Moskwa ka
saatkonna sskretäär Jõgi, kes praegu Ees
tis wiibib ja uus Moskwa saatkonna attasche,
hra Wöhrmann.
Daani saadik Tallinnast tall
kunud.
Teatawasti wiibis möödaläinud nädalal
Tallinnas Daani erakorraline saadik Eestis
hra Flemming de Lerche, kus ta
Eesti walitsuse esitajatega läbirääkimisi pi
das Cesti-Daani ja Eesti-Jslandi wahelise
kaubalepingu sõlmimise üle.
Peale kaubalepingute allakirjutamist,
mis laupäewal sündis, sõitis Daani esitaja,
kelle alaline asukoht Helsingis on, eila pea
le lõunat Tallinnast ära.
Ameerikasse asutatakse
Eesti saatkond.
Saadiku kohale maäratawat A- Piip.
Teatawasti puudus senini Eestil oma
saatkond Ameerika Ühisriikides. Nüüd ka
watseb wabariigi walitsus ka Ameerikasse,
nimelt Washingtoni, Eesti saatkonda asuta
da. Kuna praegustes wälisministeeriumi
koosseisudes Washingtoni saatkonda ette po
le nähtud, siis esineb wabariigi walitsus
arwatawasti juba oktoobrikuul wastawa et
tepanekuga riigikogule.
Eesti saadikuks Ameerikasse kawätsetak
se määrata A. Piip'i, kellega juba selles
asjas läbirääkimisi olla peetud.
Kuuldawasti olla hra Piip oma esialg
set nõusolekut saadiku koha wastuwõtmise
suhtes awaldanud^

Uus Eesti saadik WarssawiSaadiku kandidaadiks hra A. Rei.
Peale hra A. Hellati lahkumist Poolast,
Warssawi - saadiku kohalt,' jäi meie' Poola
saadiku koht wabaks. Nüüd kawatseb wa
bariigi walitsus uut saadikut Warssawi

wõtab ja lubab Korfust ja naabersaartelt
lahkuda niipea, kui Greeka kõik märgukirja
nõudmised täielikult ja lõpulikult on täit
nud.
Itaalia kaupade boikott lõpPenud.
Berliin, 10. sept. (ETA.)
Ateena kaubanduskoda otsustas tagasi
wõtta Itaalia kaupade boikoteerimise ot»
M*
Jtalia waenulikka meele
awaldusi Pole olnud.
Berliin, 10. sept. (ETA.)
Ateenast lükatakse ametlikult ümber tea'
ted Itaalia waenulistest meeleawaldustest
ja Itaalia konsulaadi mahapõletamisest Pat
räsis. Samuti lükatakse ümber teade Gree
ka ultimaatumist Albaaniale.
0000000000

Maawürlfemiseft Zaspanis.
Jaapan kosuv kiiremini, kui
Euroopas arwutakse.
London, 9. sept. (ETA.)
Jaapani saadik tähendas jutuajamisel
„Sunday Timesü" kaastöölisega muu.seas,
et maawärisemisest purustatud Jaapani
maakondade ülesehitamine ja õnnetusest ta
batud rahwa elujärje parandamine teosta
takse Jaapanis Palju rutemini kui seda
wäljamaal wahest arwatakse. Rutulise pa
ranemise tundemärgiks olla asjaolu, et Jaa
panist saadud sõnumite järele seal edukalt
juba ärjlist läbikäimist uuesti alatakse,
elektriwalgustus sisseseatakse jne- Isegi pan
gad on oma tegewust uuesti alganud. Mui
dugi sünnib see weel piiratud määral.
Rahwusliku jõukuse uuesti ülesehitamise
tagatiseks olla asjaolu, et Osaka, Jaapani
tööstuse ja ärielu tõeline keskkoht, ja Na
goha, kaswawa tähtsusega kaubanduslik ja
tööstuslik keskkoht ühes suure Kobe sadama
ga ja tähtsa Kyushu mäetööstuse piirkoüiM
ga maawärisemisest puutumata jäid. „
Wälissaatkoudade kahjud
Tokios.

Berliin, 10. sept. (ETA).
Poolametlik telegramm, mis Tokiost
Jaapani saatkonnale Pariisis saadetud,
teatab, et Tokios on maawärisemise järel
dusel täielikult mahapõlenud Ameerika
Uhisriikide saatkonna maja. Osaliselt on
määrata.
mahapõlenud Prantsuse, Belgia ja Jtaa
Nagu wälisministeeriumi ringkondadest lia saatkondade majad. Surma on saanud
kuuleme, nimetat. uueks saadikuks Poola Ameerika ja Prantsuse konsul Pokohamas.
Saksa, Schweitsi, Daani, Hiina, Mexiko,
maüle riigikogu liige hra A. R ei.
Norra, Portugali, Siiami, Rootsi Brasii
Juutide wabariik.
lia ja Tsheho-Slowakkia saatkonnad on au
' ETA. „Dziennik Gdanski" teatab Kow nult aineliselt kannatanud.
nost, et kommunislliku erakonna keskkomitee
Kadunud saar uuesti üles
Moskwas harutab Juudi wabariigi loomist
Lerkinud.
Walge-Wenes. Homel-Witebsk-Minski piir
konda, kus 300.000 muulase kõrwal 600.000
Berliin, 10. sept. (ETA.)
juuti elab, peetakse kawa teostamiseks kõige
New-Z)orgi kaudar teatatakse Tokiost, et
kohasemaks paigaks- Juudid saaksid sel wulakanisaar Oshimo, mis maawärisemise
wiisil oma esituse nõukogude sotsialistliste ajal merde kadus, on uuesti pinnale kerki
wabariikide liidus. Stalin ja Kamenew nud ja nimelt uue purskawa wulkaaniga.
olla projeM poolt.
Sama telegramln teatab ka uutest maawõpa
tustest Jaapanis.
Hirmus õnnetus Inglise
vllvooooooo
rauatehases.
London, 9. sept. (ETA).
Mnmssd keaked.
Hirmus õnnetus juhtus eila Middles>
Berliin, 10. sept. (ETA.)
brough rauatehases. 40 tonni sulatatud
Nagu
Moskwast
teatatakse, on laupäewal
metalli sisaldawa hiigla kulbi tõstmisel
Omski
ligidal
Siberis
kiirrong rööbastest
murdus kett, mille tagajärjel kulbist wedel
metall tulejõena kaheksa töölise peale woo tväljajooksnud. Reisijatest on 82 surma
las. Wiimastest surid neli, kuna teised ja 150 wigastada saanud.
raskeid wigastusi said.
Berliin, 10. sept. (ETA.)
0000000000
_ Esimesel rahwustvahelisel automobiilide
wõidusõidul Monzas, Milano ligidal, suure
Euroopa auhinna peale, wõitis Itaalia
Z?aM'G?se?a lüli..
„Fiat"-ailto Solalttvano jirhatusel. Saksa
Greeka wõtab saadikute kon
„Benz"-autod tulid neljandamale ja wiien
dale kohale.
werentsi tingimised wastu.
Berliin, 10. sept. (ETA.)
Berliin, 10. sept. (ETA.)
Prantsuse lendur Sadi Lecointe seadis
Greeka walitsus wõtab kõik saadikute üles uue üleilmlise körgusrekvrdi 10.711
konwerentsi märgukirja tingimised wastu, meetriga.
kuid nõuab, et itaallased wõimalikult vea
Korfust lahkuksid.
Loodetaw ilm tcisipäewal -11. sept.
Berliin, 10. sept. (ETA).
Soome lahel N.W. (loode) torm. Mujal
Stefani agentuuri teatel olla Mussoli köwa lääne tuul. Muutlik pilwitus. Möö'
ui saadikute konwerentsile teatanud, et ta daminewad wihmasajud. Jahedam.
konwerentsi märgukirja tingimised wastu
coooooooo©

4^— Nr.

TeikivöeKal. 11. sept. 1933.

K «sa
Mne-Eesli eleklrofilseerimise (oma.

"' 3gaiiks teab, et
sWokkusediud' riigi tttrbätööStuse juhatuse pbolt)'.
EStlffitfft 2100 hob. jõulisele turba-elektrikesk-ianmalc kawatsetakse juurde ehitada kaks
hüdro-elektrikeskjaama. Wiimaöte tugewus 01ek5.4200 hob. jõudu. Jaamade walmissaa
mise järele suudetakse terwrt Läänc-Eestit elektrienergiaga warustada. Nute elcktrikesk
jaamäde, mttgistraal-liinide ja alajaamade chl-wmine läheb maksma 638.500.000 marka.
Nawatsns ka wõõrast kapitanli juure tõmma-tn. Ellamaa 2100 hob. jõulise clckirikeskjaa.
ma wõime juba 20aasta peale ära müüdud.
» GAn m WahekvllwA WeMNMkgv ei ole
Wulikult selgimnd, mis sellest oleneb, et
wiimane weel ise selguseta seisukorras wil
bib, tuleb' Narwä kose kasutamist edasi lüka
ta ja Löänõ-Eestis elektrofitseerimisegd pea
le hakata. AlUs sellele.mõttele Pandi riiki:se turbatööstnse poolt Ellamaa jaanm ehi
tamijega, mis esiotsa elektriga ivarustab ola
LääMS- ja Harjumaad. Selleks otstarbeks
on ehitatud kõrgepinge liin 15.000 wdlti El
lamÄält HMlpsala ja ehitamisel liin Ella
maalt Tallinnani 35.000 Wolti. .Kawatsusel
on ehitadtt Weel Keila-Baltiski liin ning ha
kata warustania ka Baltiskit Ellamaa jõu
jaatrta elektri energiaga.
Et nendes maakohtades sunremaill wee
jõudusid ei leidu, siis on kohalik tööstus ja
põllumajandus WägN huwitatud odawast
elektrienergiast, mida sellest wõib järeldada,
et enlle km Ellamaa jõujaam korralikult käi
ma hakkas, on Pe a kõ i k te m a wõi m e
juba leping il te järele 20 aasta
peöle ette är(l müüdud. Ellamaa
jaama Wim'e Ml 2100 hvbuse jõudu eh? 1600
kifotöatti, lepinguid on aga tehtud juba 1000
klw. peale; tegemisel weel lepingud 100 klw.
peale, mille jimres arwesse ei ole WSotud
Keila ja NõMMe alewikka, mis tnlewikns
tingimMa Ellamrmlt energiat wõtma hakka
wad, sest et nende südamest kõrgepinge lii
nid läbi lältzwad. Peale selle tarwitab tur
batööstus ise onm rabade ärakasutamiseks
560 kIK. Nõnda siis, kui kõik abonendid
korralikult hakkawad wvvlu tarwiwma, vn
jaam' täielikult koormatud.
KlAa kindel on erga, et Mdltt WtVõiiu?
aasttt-Mrstalt kaswab, peab juba nüüd hak
kaMtt kas Ellamaa jaama laiendama ehk
mujalt tagvMira jõudu muretsema. Et agn
Ellamaa raba on kandiksid täis ja sellepärast
seal praeguste bvggermasinatega töötamine
wõiMÄta, kilna Lalpassaares (Joõpres) see
paremini wõimalik on, siis tuleb ka seal
(LaLwassaares) tulewikus turba wäljatööta
miUe ja elektrienergia vdawam, kuna turba
Wäljawedu Tallinna sõlme, jälle Ellamaalt
on soodsam. Sellest järgneb, et Ellamaal tu
leb rohkem Müügi-turba Walmistannse peale
r(õhku panna ning Lawassaares jõujaama
wõimet suurendab. .
Tnleks asuda Wcejõududc aMkasutaTnisele.
- Weel odaMMaks elektrienergia allikaks
on aga Teejõud, mille tõttu teistes riikides,
iseäranis aga Ameerikas, kõik kosed ning

MM jiminr

Pärnu jõele, Tdri lähedale ehi
tada, k U s W õ i m a l i k saada, 9 m e e t
r i kõrg u s e pai s u ehitamise kor
ra l, wähe m a l t 3000 hobuse j õ u d u
pä e w a?. Koht. kuhN uut jõujaama ehitada
kawatsetakse, on üks parematest Pärnu jõel.
Ta asub allpool Naioaste jõesuud, nii et ka
Nawaste jõe weehulka ärakasittada saab; pea
le selle on seal suur ineeukkumine olen Ms. Üle

ivdlpool asuwad jõekaldad on kõrged ja jär
sud ning lubaNtad wedpinda 9 meetri wõrra
tõsta, ilma et maaalade üleupntust karta
oleks. Sanmti ei saa selles piirkonnas ra
bastamisi ette tulla, sest et Praegu seal ümb
ruskonnas olewad rabad umbes 1,6—2 mtr.
kõrgemal asusõad, kui tulemase paisu läbi
tõüsuud weepind. Seega jääks ineel wõi ma
ltrs dlemasolewaid rabasid ning soosid Pär
nu, Naivaste ja Halliste jõgede ivahel kraa
witamise läbi kniwatada.
Maaala, mis otsekohe paisutamise läbi
üleupntatakse, on Wõrdletnisi iõäike, umbes
65 tiinu, ja üleupntatakse peaasjalikult kal
daäärsed lieinamaad ja järsud kaldad. Seda
maaala tuleks seadusandlisel teel wõõran
dada.

lIIUII ilUllii

des, ek selle aja sees riigi tnrbatööstuse ka
pitaalid on suuremaks kaswanud amortisee
ritud stünMade arwel, peaks põhikapitaaliks
määratama esimeses järgus 600.000.000
marka, ja hiljem seda suurendama kuni --»
600.000.000 margöUi. Sellest põhifa
pitaalist on tarwis 19Ä. aastal':
praeguste jaamade ja töösttkste saadete ja
hoonete ehitamise lõpetamiseks ja Lawas
saare tööstuse laiendamiseks 1'43 miljoni
marka ja Tori hüdro-elektrijaama? ehituse ha
katuseks 40 miljoni marka foffit 183
miljoni Mar ka. ülejäänud' osa, um
bes ühe suurustes summades 40 miljoni mar
ka aastas.
Mis puutub küsimusse, kust seda raha saa
da, siis arwab juhatus, et Peab asutama se
ga aktsiaseltsi, kust ka eräkapitaal osa
wõtaks. Juhatusel on läbirääkimised mitme
soliidsania lbäljamaa raliameeste grupiga,
et ka wäljamaa ?apita'ali jmtre tõmmata,
kas aktsia-kapitaali ehk 'obligatsiooNi-kapitaM
näol. Senini on juhatusel kindel laotus se
da läbi wiia. Kui Euroopa konjunktuuri
tõttu ülepea Wäljamaa kapitaal ääreriikidesse
tuleb, siis on jirhatitsele lubatud, et Eesti
riigi turbatööstus esimesel kohal seisaks.
.Kui korda läheb WäljaMaa kapitaaU 160
miljoni marga suuruses, nagu esialgselt
selt M»lt lubatud, juure tõin Mata, siis jääks
riigi eelarwe kaudu paluda 140 miljoni

i Paberossid
|fl j
2O tükki 10 mk.
t Esimene Eesti tubakatehas.
| 0-u. „HAVANNA".
2 m.' 11,2 sek., 2) Alsok (Tall. Kalew) 2 m.11,6 sek., 3) Jncnwicz (Warssawi ak.- sp. k 1.).-

Hooga kattguspüpe: 1) E.- Neumann (Ak.
sp.- kl.- Tartus) 6.24, 2) Percwersin (Tall. Ka
lew) 5,98, 3) Steinberg (Tarw Kalew) 5,94.5000 mtr. jook?: 1) Tiisfeldt (Tall.- Kalew)
17 m.- 15.7. 2) Allik (Tall, Kalew) 17 tn.26,8, 3) Reimann (Tariit Kalew).- Siin jook
sis ka Tarin kalewlane Anison kaasa, ktiid kat
kestas 3000 m. pealt jooksu, seade? üle? uue
Tarttt maakonna rekordi 9 m. 52,4 sek.- 3000

WeepaisutuZ «Maks Mnast tunda Na
lvaste jõge mööda ülespoole kuni 14 klm.
ja Pärnu jõge mööda kuni 10 klm. ulatuses.
Seega sünnitataks suur tiik. mis NawastoHalliste jõgv nwöda 25 klm. ja Pärnu jõge
m. jooksus.
mööda 9 kilomeetri ulatusel laevasõiduks
MiSte kaugushüpe: 1)' Einstein (Narwa
kõlbulik on. Et laeKadele paisust möödapää
Kalew) 4,67, 2) Pease- (Tall. Kalew) 4,53,
su kõõimaldäda, selleks kavatsetakse ehitada
3) Pee? (Tall. Kalew) 4.39.
1 kilomeetri pikkune kaanal.
Pühapäewal oli ilm ilus ja selle tõttu ka
Ter lv e ehit u s, s. v. NMt sä lVeskite
valuvast palju vealt waatanras. Wõõrastawana
woõrandamine, pais, jõujaama hooned ja
ttmdus tntlusika puudumine platsilt. Jüri Loss
manni platsile ilmumist terwitaiakse aplodeeritarwrlikud elmnajad, läheks maksma
misega.
kokkusekktud ecldrlste iärele
Teiste wöistblstega ühel ajal peetakse fun
130.000.000 ma'r k a, mille julges arives marka.
nijooksu, kust osa wõtab ka Lossmann.- Al
se pole Wõetud kõrgepinge liinide ehitamine,
0000000000
i gnsest peale loeab Lossmann, järgnetvad Sin
mis jaamast Milja lähewad- Ehitnst
' kel. Neimann ja Kreis. Ning-ringi järele wa
dakse läbi lbiia 2—B aasta jooksul. Jaamtt'
jub Jüri teistest ctic ja lõpetab olles jargtm* j
Venemaalt.
elektrienergia oma hind tuleks imibes 4 mar
sest 3 ringi ees. Järgneb üldine owatsioon
Lossmannile. Lossmanni (Tall.- Kalew) maa
ka kiloMtt tund, mille järele wõiks kiljuneda
- _ 16 klm. 823,30 mtr.-, mis 250 meetri wörra
mäljaniüügi hind, arlvesse wõttes liini kao
Töötzmlk Wenemaal.
wähem Eesti rekordist. 2) Sinkel (Tall.- Sport)
tust, amortisatsiooni jne., umbes 6 nirk. ki
15 klm. 967,73 m., 3) Rcimann (Tarm Ka
Petrogrädi
töö
statistika
büroo
andmete
lowatt tunnist.
15 klm.- 116,40 (uus Tartu maak. rek.).
järele oli Petrogrädi tööliste sõjaeelne pal lew)
4) Kreis (Tartu Kalew).
Laäne-Eestl.elektr!k'or'M fntim.
gakõrgus 32 rubla. Käesolewa' aasta jaanu
Teiste wõistlnste tagajärjed olid järgmised:
Ellam'a'a elektrikeskjaamast hakatakse lvov arikuus oli Petropradis töölise esknnne töö
100 m. jook§: 1)' Pcrewersin (Tall. Kalew)
lu dndmtt mööda järgmisi mapistraal-liiinsid: palk 18,93 kaubarubla. weebruäris 19,05, 11,7, 2) Liljencranz (Tall.- Sport) 12,3, 3)
Ellamaa-Haapsalu, Ellamäa-Tallinu, Keila- märtsis 28,49, aprillis 18,95 ja mais 19,50. E. Neumann (Ak. sp. kl.),
60 m. jooks naistele: 1) Prass (Tall. Ka
Baltiski. Pealeselle üliendatakfelÄel Ellamaa Nii ulatab praegune tööpaik 61?» sõjaeelsest
lew) 8,5, 2) Einstcin (Narwa Kalew) rinna
keskjaam Lasvassaare (end. Jõõpre) ja Tori tööpaigast.
, jagu taga, 3)' Lükin (Akad.- sp.- k 1.).jõed Wabrikute käinmpanemisekS ärakasutatud keskjaamaga, üle Pärnu ja Sindi. Tori kesk
200 m. jook-Z: 1) Pcrewersin 24,2, 2)' E.
on. .Hüdro-elektrikeskjaaMade tväljavhiius sood jaamast ehitatakse järgmised magistraal kõr
,
Neumann
24.6. 3) Liljencranz rinnaga taga.
satel- tingimistel ei ole Miga Palju kallim gdpinge liinid: . Tori-Wändra, Käru-Paide,
Kõrgushüppes tagajärjed nõrgad: 1) Stein
MM
tirrbn keskjaama ehitusest, aga Pärastine .Käru-Rapla-Tallinn, ning Tori-Wändraberg (Tartu Kalew) 1,65, 2) Tiitso (Akad. sp.
eksploatcitsiovn on wõrdlemaw odalvam.
Seega töötaksid kõik kolm rügl
kl.) 1,60, 3) Martin (Tarin Kalew) 1,55.
Prof. K. Krohn Tartus.
Teiwaöhüpe: 1) Martin 3,20, 2) E. Nen
Peale Narwa kose on meil Lääne-Eestis suu
elektrikesksaama paralleelselt,
mann
3,10, 3) Nenke (Tall. Sport) 3.00.
remaks jõuks Pärnu jõe jõud, mida wõib mis ühtlasi kindlustab alalist Ivooluandmist
o. septembril jõudis Helsingi ülikooli Väljaspool
wõistlnst Neumann ja Martin 3,30.
ära kasutada 2 astmes: juures
tarvitajatele. Juhtumisel kui üks keskjaam, rahtvaluule prof. K. Krohn Tartu, et siinses
KmU: 1) J. Neumann (Tall. Kalew)
umöes 3000 hob. jõudu ja Taali
näit. Ellamaa oma masina rikete tõttu mõni ülikoolis Soome ja Eesti rahwaluule iile 12.66, 2) Saar (Tarin aKlcw) 11,95, 8)
mõisa juureS umbes 1200 hob.
Päelv Iboolu anda ei suudaks, siis täidaks te loenguid piKida. Loenguid peab ta eesti Mitt (Tartu Kalew) 11,68.
jõudu; kvkku 4200 hõbuse jõudu. ma aset kohe Tori clektrikescjaam, kuna wõi keeles ja need kestalvad septembri lõpuui ja
110 m. tõkkejooks: 1) E. Neumann 15.4.
2) Steinberg 18,8, 31 Wiin «"Tariti noorsoos.).
Tori jõujaama ehitus tuleb maksma sijewete mata on, et kõik kolm elektrikeskjaama kor pöörab siis Helsingi tagasi.
Oda: 1) Saat 52,96, 2) Nedlich (Tall.
büroo ja riigi tirrbatööstuse poolt kontrolee raga rikki läheks, ning oma Peale wõelud
Teatalvasti on prof. Krobn Tartu un
ritud projekti järele, umb e s 130 mil j v kohustusi, energia andmise suhtes, täita ei kooli audoktor ja Eesti kirjanduse seltsi au Kalew) 45.39. 3) Wiin 43,00.
1500 m. jooksus ägeda wõistlusega tuli en
ni marka, kuna 2100 hobusejõnline jaam suudaks.
meseks K. Gern (Tall. Sport) 4 m. 27,7, 2)
liige. " . nühes turbatööstusega sedasama maksab. Sel
Hüdro-elektri jaam Taalil.
Anison (Tartu Kalew) 4 tn. 27.5, 3) Jucewicz
Yttclugemiötc katva.
le wastu on Ellamaal 1 Üvt. omahind B—9
4. m. 35,8. —tt.Nagu tehtud kokknwõtetest selgub, ei sai'
Ülikooli ettelugemist? kaina _ käe-olewa
cooooooooc
mk., kuna Toril oleks t'a 3—4 mk., sea
ku
üksi
Tori
jõujaama
wõimest
Tori-Wändrapoolaasta sooks on hiljuti trükist Lmimud.
on rohkem kui povle odawam. Neist and
kursid.
metest wäljamiimes tuleb Peale Ellamaa ja Tallinna liini jaoks, mille pärast tuleb weel Sisukord sarnane eelmiste aastate kamadele.
Pärnu
jõe
teise
järku.
Taali
mõisa
lähedale,
—n.
Läwctssaare tööstuste kordaseadmise asuda To
©OOOOOOOOO
Tallinna börse burfisedel.
ri Hüdrvelektrijaama ehitamisele, aga mitte teine wäiksem büdro-elektrijamn ehitada.
Sealt
wõiks
saada
esialgsete
kalkulatsioonide
7. septembril. 1923. a.
ümberpöördult ja turbajaamade laiendaimi
sele asuda alles siis, kui weejõust enam ei särele keskmiselt 1200 hobnsejõudn.
Tehtud. Ostjad. Müüjad
Sport
jätku. Osaliselt tuleb küll kohe Lawassaaro Selle jaama ehituskulude suurus on arwaiud
1
Dollar
.
.
317,5
346 347,3
1 ZtaelsterUnz , 1578 1573 1579
jaama laiendamist ette wõtta, mis on tingi 63.000.000 marga peale, ningühes tarwi
Rahwuswahelised spordi
1000000 Saksa tn . 15
tnd turbamüügi lepingust Sindi Ümbrikule, tikkude ehitustega, magistraalliinidega ning
alajaamadega
läheks
ta
umbes
105.500.W0
100 Soome „ 915 932,5
wõistlused kartus.
kuid see ei muuda üldist sihtjoont. Et Sin
100 Rootsi krooni. - . 9.25 32; 5
di Wabrikule wäljatöötada lepingu järele marka maks ma.
Kohaline spordiselts ..Kalew" korraldas 8.
100 Saani „ . 6275 6375
Terwe
eelpool
toodud
sa 9. sept. wõistluscd, kust osa ptdtd hJorata ka - 100 Prantsuse fr.. 1935 1965
kohustatud määral turwast, peab LaMssaa
re Mel 3—4 tirrbapressi ülesseadmd, aga Lmine-Vesti clektrofitsccrimise teostamine, lätlased sa Poolakad, ftttb wõistlustel cjtms rtctb ' 100 Hollandiguld. 13600 13700,
i 100 Läti rubla . 133. 13600
selleks puudub jaama wõime, mida emis s. o. praeguste elektrikeskjaamade Ellamaa ja ainult siin elaw Jnccwicz. .?õ'stleza,d on : 100
Tsheho.Sl. kr. 1935 106 d
49, järgmistest spordiselyldeit:
Tori jaama ehitamist, mis aasia kolme üm Lawassaare lõpule ehitamine ning uute jaa ülcZannnd
1 kuldrubla. . 170
linna „Kaleiv" ja ..Sport", Narwa „Kalcw .
ber kestab, suurendada tuleb. Ehk jälle mõiks made ja alajaamade ning magistraatlünids Tartu ..Kalew", ning WarSsawi ja Tarm alad. . 100 Itaalia liiri . - 147 a 1530
100 Helweetsia fr. 627 s 632»
ehitada EllamAa-Lawassaare kõrgepinge liin, ehitamine läheks eelarwe järele maksma um spordiklubid.
et esimese ja teise aasta sMvekuudel Ella bes 638.482.000 marka, millega oleks labi
SrtubrtClüftl sada? pea ierivc hommikune pool
l a w 2-2 %
maalt 200 klw. Lalbassaare üle kanda saaks, wiidnd terllx' Lääne-Eesti elektrositpwrimi i vihma jn plats oli weeloikndega factiib, ninn
; Säärt- S- gjg J H
fn inõiitluoif njnl niisutas wihm platsi. Lan
eeldades, et raudtee kõike lepingu järele lo ne.
; || |i '§ i
lõptttvöisilnSte knnlnesid
hustatnd energiat 1000 kbu. esimese kolm»
Arnxsse wõttes. et seda programmi mitte väewased
jnvflmic-tefs:
Obligatstouid
aaSta jooksul wõtta ci suuda.
ühe ehk kahe aastaga teostada ei saa, waid
.Ketas: 1) Kalkun (Tarin Kalew) 40.41,
r E.
W. Wõidu, „110
et teda astalc jooksul teostada tuleb, on riik 2> Ernesals «Tall. Kalew) Ju,73, 3) Jwask
Tori hüdro-elektrilcsjaamn rljitamiscst.
1 laen
- -.** 97
linc
turbatöösjus
armanud
tema
läbimiimist
«Tartu Kalew» 35,37.
0000000000
Uutest clektrikcskjaamadest lawalseb riigi
BN«> mtr. jookS: 1) St. Gern (Tall. Sport)
turbatööstus kõige pealt suurema jõujaama et teda aastate jooksul korda saata, ülincispid
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Koguteos „EestL" ilmuttud.
Tallinna sadam käesolewa
nädala algul.
Wennad Parikas'tc kirjastusel on ilmu
Ilus sadam: Wäikese puusilla ääres tüh nud uus hulga piltidega kaunistatud raa
on kõigi põhjamaa rahwaste ühine omandus.- jendab purjelaew „Frid" propsikoormat; Soome
Tallinna keskkoolide asemik
See on koguni meie. Soome ja Eesti, rahwa m,rit „Dollh" wõtab elusaid loomi peale; Eesti mat Eesti üle neljas keeles: eesti, prant
kude-kogu koosolek
suse, inglise ja saksa. Raamatu kokkusead
lmilesje tunginud, nagu prof. E. N. Setälä on aurik „Totrn" tühjendab segakanbakoormat. _
Lainemurdja juures on «monteerimisel misest on osawõtnud prof. J- G. Granö,
fieetk äva lämud pühapäeval, 9. septentbril. tõendanud.- Sest Hamleti elu suur kmbmäng—
see on Kullervo traagiline saatus, ta suguwõsa Balti päästeseltsi aurikud ..Alice" ja „Gladia
Osawõtsid simrewa hulga Tallinna keskkoo Hukkumine,
Prof. A. R. Cederberg, profi A. M. Tall
ta kaswamine weriwaenlase majas,
ning aurik „Solid".
lide esitajad, kes ülelmnalisesse spordiringifa ta nõdrmneelsust aimaw tegewus, ta saatmine tor"Saksa
aurik ..Granitz" wõtab segakaupa gren, dots. H.- Sepp, riigi statistika keskbü
ühingusse kituluwad. PäeKaLorval olid' wõõrsile, õe naermine ja lõppeks kättemaksmiuc.- peale; Eesti aurik „Lucie" tühjendab kitvisöe roo abijuhataja A. Tooins, toiinetaja G. E.
peale harilikkldde arttalluete ja walimiste Weel kaugena mälestusena kajastub see meie koormat; pnrjelaew „Wsitja" laadib lauakoor Luiga, N>- Köstner ja piltide walikul abiks
mitmed tegeKirse laienemisesse puutllwad ..Kalewipojas": Kalewipoeg on Hamlet, saare mat ;purjelaew ..Taara" ja teised wähemad olnud E. Wirgo, E. Laaman, A. Laipnmn,
küsimused. Nii otsustati pvale kergejõustiku neiu Ophelia. See on meie kõigi õde, kellest purjelaewad tühjendawad telliskiwikoormaid.M- Martlia, J. Lintrop, ja teose toimetaja
jutustab, waene, pe
ka Poksi harjutusi korraldama haMa, kuid kuninganna Sha?espeare'il
.
Uue
sadama
põhjakaldal
wõtab
Inglise
au«
na ja korraldajat,a H. Wellner. Raamat
tetud õde.- 1
ainult omawaheliAe harjtrtuste piirides.
„Meie rahwajutt ei ole Shakespeare'i draa ..Rebal" lauakoormat peale; purjelaew „Erna on trükitud Leipzigi paremas pildi-trüki
TegewllskÄvas on ettenähtlld terwe rida ma mõjul sündinud, ega Shakespeare': draama ni" tühjendab telliskiwi koormat.
Elewaatori taga puusilla ääres wõtawad kojas, suures kaustas kriidipabori peale.
ivõistlusi. Nii korraldatakse smve jooksul meie rahwajutu mõjlll, llnd ometi on neil ühi- '
aurikud
„Woldcmar" ja „Ecstimaa" segakaupa
Tekst on jagatud wiide peatükki: 1)
traditsioonilised murdMa'a>jooksud, ümber lin ne juur kusagil aegade ääretuses."
peale.
Hamleti
osas
pühitseb
Hans
Lauter
laupäe
geograafiline ülewaade, 2) waimline elu.
na teatejooks ja kergejõustiku Kõistlnsed, tal wal. 13. skp., oma 10-ne aastase lawaiegewuse ' Baikowi sild: purjelaeivad ~Ost" ja 3) majanduslised olud ja läbikäimine, 4)
tael talispordi wõistlnsed. Tahetakse ka eks m, õhtut.- tühjendawad puukoormaid; purjelaew riigikord, kohus, sõjawägi, 5) ajalugu.
knrsroonlsid korraldada: Ühingu lanpäewased
Homme ..Silwa", Teaatribüroo. Ä. tühjendab palgikoorntat; Saksa aurik
spordiõhtlld', mis möödunud tegetansaastal
„Vital" tühjendab ktwisöe koormat; Eesti aur.- Igas keeles umbes paarkümmend suurt Ic.
„Thorsten" tühjendab segnkanba koormat; Sak hekülge Peenikest trükki kahel weerul.
noorsoo hulgds elawa osasvõw leidsid ja isegi
Draamateaater.
sa aurik ..Wendemuth" tegewnseia.
suurel hulgal wanentaid inimesi ligi meeli
Homme, kolmapäewal, kell õhtul esime
Meie aja närwiline ja ruttaw inimene
Pöörsilla ääres tühjendab purjelaew „Nura"
tasid, jatkntaad käesvlewal tegÄriusaastal seks korraliseks esietenduseks G.> Kaiser'! wägew
. pnukoormat^
ei
läbe
kannatlikult uurida Pikki teadusilsi
N. M. K. Ü. wõimlemishooUes, kuna endi ja ülipõnew/näidend ..Hommikust keskööni". j
töid,
ta
tahab kõike omada kergelt ja lõbu
Kaupmehe
sild:
Daam
aurik
„L.P...Hommihlst
keskööni"
on
Draamateaatri
se
seid ruume Kloostri nul. ntaneeshis enam
kasutada ei saa. Ühittgu rahaline läbikäik ntstcst tõlkelawastustest kahtlemata see. mis Holmblad" tühjendab segakauba koormat; Eesti salt, ning seda on käesolewa raamatu kokku
kõige enam ütleb meie aja inimesele. Meie aurik „Paharet" ja Rootsi aurik ..Rosafred" seadmisel silmas peetud. Peaosa selle töö
ulatab üle miljoni. '
aja kohane on tüki tempogi. Ei ole tüütawalt - tühjendawad segakauba koormaid; reisijate au juures etendawad pildid, mis suudawad ela
Ühingu uude juhatusesse Kaliti: esimeheks pilli
ettewalmistusi ja ..ekspositsioone", sõlm rik ..Rügen" on ärasõiduwalmis; Soome aurik
Jürisson, abiasimoheks kooliõpetaja Wich on aUtud kohe näidendi esimeses waatuses, ja ..Viola" seisab tegewuseta; Soome mootor-pur wanmt ettekujlltust ltma ja enam tõenda
man, sekretääriks prl. Rindberg, laekahoid tegewuS areneb peadpooritawa kiirusega. Oma jek ..Pääkyniemi" tühjendav kiwikoormat; Sak walt mõjuda kui sõna. Pilte leidub selles
jaks kooliõpetaja Müür. E
töösse kiwinenud peategelast kassiiri kel sa aurik ..CaStorp" tühjendab segakauba koor raamntlis ligi kolm ja pool sada, kujuta
Antow, Peale selle Keel Abo ja Pullissaar. lega tuttvltneme wäikcpangaS, kus teda roobas mat. Sealsamas tühjendawad rida wähemaid wad meie kodumaad ja selle elu huwitawalt
test wälja wiskab ühe naise juhuslik käepuude, purjelaewn puukoormaid.kk.
Mereasjanduse hoone ee? olewa silla ääres ja mitmekesiselt samas järjekorras, nagu
nii et ta panga paljaks röötvib, näeme järg
miscs Pildis wõõrastemajas damm kes ja Läänemuulil seisawad suuremal arwul pur- eelmine tekst ja kannawad aWrju samuti
Külncliakkawate haittustc
temas pöörde sünnitanud, kuid kes temaga ühist
jelaeivu —r—
neljas keeles.
teed minna ei kawatsegi ent kassiiril ei ole
liikumine.
OOOOOOOOOÖ
Alguses on looduse pildid geoloogiast
enam tagasipöörmist.Pöörase kiirusega hakkab Weerema sündmus
ja pinna ehitusest, maastikkest oma iseäral
Külgehakkawate haiguste liikumisi on
Nohkem tähelpanu
dustega, jõed, kosed, järwed, taimestik, Mi
registreeritud 2.—8. septembrini: kurgulõbe te hiiglaratas, ühes lohistades kassiiri, kelle ta
lastekaitsete.
ma- Sellele järgnowad pildid clanikkest,
1, leetrid 1, läkastusc köha 1, sar wiimaks purustab.- Näeme teda lumiwäljal ju
iseenda sümboliseeritud minaga,
lakid 2, silmamarja haigusi 2, kõhu tuajamises
edasi oma kodu. siis juba kuuepäe
Kõige raskemad ajad lastekaitse kõrval ja elllasemetest maal ning linnas. Edasi
tüüsus 14, parat,"liisus 3 ja tiisikust wa wõidnajamistel, öölokaalis, lõppude-lõpuks dnse
alal on meil küll üleelatnd, kuid nad tulewad pildid wainmelust: koolid, teaat
14 juhtumisel.
suurem päästearmee koosolekul, mis saab te annaivad ennast siiski weel tunda: paljud rid, wanemate ja nooremate seltskonnatege
ma Kolgataks.
laste portreed, kõigilt aladelt, terwishoid,
..Honnnikust keskööni" lõi kewadel hnlgawalt lapsed on jäänud Kauemateta, paljud isata,
Kodanlised registreerimised.
läbi; nüüd läheb ta täitsa wärskena üle lawa, perekonna pead on tööwõimetnd ning sume? sllhituskohad, sport. Majanduslikelt, alalt
2. kuni 8. septembrini on toimetatud ko vsalt ümberlawastatuna. W. Mettus n reshu, puuduses ja wileisuses, lesed-emad lastega, on pildid põllutööst, karjakaswatnsest, met.
danlisi registreerimist linna statistika bü ?l. Tuurandi dekoratsioonid, mis juba kewadel korterita, himu ja ahastusega wilu sügist ja saasjandusest, kmtbandllslistest ja töösws
roos: abiellu astumist —'3 paari, sündi äratasid üldist tähelepanu. Peaosas R. Klein. karmi talwet ootmas. Wõnnata on kõiki listest ettewõttetest, sadamatest, teedest, sil
Tegcw kogu näiteseltskond ja koor ilma eran neid põhsnsid üleslngeda, millistel lapsed wi dadest ja teistest läbikäintise abinõudest. Lõ
mist 1 ja surmajuhtumist 1 kord.
dita. samuti orkester.letsusse sattunud ja hooldajata jäänud. Mõ
Ärgu jätku ükski teaatriskäija Kaueri wa ned näited tõsioludest: Paliivere koloniist puks on walitsuse asutused, sõjawägi, sõja- liy}
laewad ja politsei, kuna läinud aegu meele- " ,
gewat ja ühtlast äärnnsclt effektikat näidendit
JärjÄoeeaLine liunawoli
waatamata, ct Draanmteaakri suur töö selle tulid linna kaks last, kellel mingit ulualust tuletavad ohwrikiwid, kalmed, ordu- jam/:
ei ka iihtegi hooldajat, lelk ema kahe alaeali piiskopi-losside waremedtüki kallal asjata ci läheks kaduma:
koau koosotek.
Laupäcwal Moliere õhtuna '..George Dan se lapsega juba kelvadest saadik lahtises puu
peetakse ära 12: septembril k. a. kell 6 õhtul din" ja „Arst wastu tahtmist".Kims lSnsetrüki kaasannet meie tähtsa
kuuris, lesk ema kolme, alaealise lapsega sa
Teaatribüroo.
raekoja saalis.
matest
ja kaunimatest kohtadest ja ehitus,
mas
seisukorras,
wns
Alaealist
last
mustas
0000000000
Päewakorras on kokku 41 punkti.
kongis joodiku ja mäWseja isa meelewallä test tõstawad wäljaande kunstilist mõju,
all. Sarnaseid näiteid Hvõiks tuua kümnete kaardid kujntawad maad ja ühendusteid.
Trahterimaksu määramine
kailpa. Linna hoolekande osakonna andmed, Raamat on komas köites, ja kaant ilustab
1924* a. Lohta
kus '.'lõnikümmekond last lmivjnpaika Pääse wapp kolme sinise lõwiga kuldsel Põhjal.
mist cotalvad, tõendalvad sedasanm. Mis
Linnawalitsus otsustas kindlaks määra
„RUBEROID«
Sarnase teose järele on ammugi tuntud
wöime loota lastest, kes niisugustes oludes
ta trahterimaksu 1924. a. peale: alkohooli
kibedat
tarwidust. Saksa keeles ja meeles
liste jookidega trahteriasutuste pealt 22 on kõige odawam ja parem kafüsekatmise-materjaats üleskaswaNxld, wõib iga wähegi mõtleja ko on waremalt ilmunud ..Balti browintside"
Peaesitaja kontor „Edasi" Tallinn, Lalina tiul. 3. danik ise juba otsustada. .Harku alaealiste
miljoni marga peale (ülemmääraks 1 milj.
kurjategijate kaslvatttsmaja hoolealuste arw kirjeldused, mis sisaldawad saksa elu maak
Telef.
3-69.
300.000 marka ja alammääraks 100.000
pberoldi müüakse paremates ehltusäride. laslvab järjest, ja asutus ei suuda kõiki was ja linnas ning kujntawad mõisaid, kirikuid,
marka), alkohoolita trahterite pealt üldine
tn wõtta, ning parandada. Siruremate lin gilde ja klubi maju, kunagi aga midagi ei
summa 3 miljoni marka (ülemmääraks
nade ja maakondade walitsnsed, samuti ka teadnud Eestist ega selle päriselanikest ega
250.000 marka ja alammääraks 3000 m.)
punase risti peawalitsus, katsnwad kiik teha, Eesti ettewõtest; neis üheski ei leidu näi
0000
et wacstelaste wrletsnst, ivarjupaikade asu teks ..Estoonia" ega „Wanemuife" majade
õnnetused ja kkrNöd.
taznisega kergendada. Ka Eesti lastekaitse pilte.
Teaaler ja mavfika1 ühing töötab Uxnjupaiga asutamise kallal,
See teos on ülitarßiline tittwustamise
Lnnetttscd hoVuStcga JngeriS.
kuid seda kõike on weel wähe. Siin tuleb
abinõu
nii sise- kui wäljamaal, mille ette
„EStoonia" tcaatcr.
Kalliwere küla (Jugeri keskpunkt) elanikul tõsiselt asja ivõtta ja hoolega tööle asuda.
walmistnsed
on nõudnud ligi kolm aastat.
Soetame ja loome kõigile lastele nvr
Täna. esietenduste päeMal ettekandele tule- Johannes Tahwosel satws kewadel hobune pe
rukSminnes
kõige
wankriga
Rossoni
jõkke
ja
Raamat
tohiks
olla kõige ilusamaks wälja
maalsed kaswatnstingimised, siis kaob ker
Ma ..Hamleti" kohta lubatagu esitada mõned
wäljawõtted Fr. Tuglase wäga lugemiswäänl,- uppus.
juste ja ka alaealiste kurjategijate arw eri andeks, mis seni Eesti üle ja Eesti keele
2, sep/embril uppus temal jälle teine Ho
sest esseest William Shakespeare'! üle (ilmunud
ilmunud.
bune ära. Kahju ulatab 30.000 margani. Jn ti ja kurjategijate arsfi üldiselt.
Tartus 1920.). . .
Wacstelaste
paigutamine
perekondadesse.
gerlascd on omanud wenelaste kombe, pidada
..Nagu alaliselt tegewa, lnkuwa, kaswawa
Lastekaitse ühingu jllhatlß omal wiinm
mõttega marustel kirjanikul, ei tvõi Shakes terwc külä hobuseid öösiti koos karjamaal; kuid
selleks puudub suurem karja,naa ja hobuseid sel koosolekul timniAtas hädatarvilikuks ja gtttksid sajad ja tilyanded, millest puudusita»'
peare'il ühtki teost leida, mis juba üksi täieliku peetakse
metsas, teiselpool Rossoni jõge. Noorte
käsituse meistrist annaks. Kuid kui peab walikut
hobuste
ja
mitteoskajatele ujuda tarwitatakse ühtlasi ka otstarbekohaseks korraldada Pea oiatajatele toetust wõib määrata. Selleks
tegema, siis on kahtlemata Põhjust malida km
,varjuta laste paigutamist perekondadesse, haseid soolvtawaldusi wõib teatada kirjalt
ülewnnnseks parwc. - .
ae pealt ...Hamlet". Ses teoses on edustet pea
teatud tasu eest. Ühing wõtaks setskonna kuilt elfk suusõnal Tallinnas, Wabaduse pk.
Juhtus
aga,
et
tagasitulekul
mõned
kula
aegu kõik ta kalduwused; siin näeme läbilõlke mehed wiisid oma hobused üle, kuid Tahwonen kaasabil ja toetusel nende laste käswa-tamise nr. 4 lastekaitse ühingu büroo igapäew kuni
ta ainete, inimeste, mõtete ja meeleolude maa
ilmast; see on nagu kristall, mis enesesse ta sel ajal puudus ja karjane ei teatanud ka te ja koolitamise k,Mrd oma Peale ja lapsed, kella 563. Soowiaickoldustes tuleks ärata
hinge soojuse ja külmuse, walguse ning sünkige male. nii ajas karjane hobused jõkke, et hobu ühingu sellekohase Ntalwe alla. Nende rida loendada sovwitanta kastvandiku ivanadus.
on kogunud.' Siin on ajalugu ja shaattn,. scd ise üle ujuks. Nende seas oli ka Tahwo de ülesande>ks ei ole selle abiandmise ja kas sugu ja tingimised millistel Malmis olfafW
sündmustikku ja filosoofiat, kurbmängu ja jau ucni noor hobune ja uppus..- .
Tahtvonen süüdistab karzast za nhwardab watnswiisiga tnümrstamine, Kaid seltskon last kasvatada wõtma. Lastekaitse ühingu
fi salmi ja proosat, elu igawcstr põlewmd ku
na toetuse soetannne, olgu siin ainult tähen tegewivspiirkonnaks on põhikirja järele Ees
iimusi ja wäiklase inimese mardika-unistusi.- asja kohtu anda.
Õnnetus juhtus ka sama küla elanikul Alek dud. et wäljaimval niisugune kord juba ware ti Mbariik, nii siis tvõidakse ka ] oo,otamd •
Nina lõppeks, siin on kirimnk isikukum km
üheski muus töös." Ning edasi: .Hwnlet on sander Säkkil, temal uppus ka hobune ära. See nMlt makfew ja häid tagajärgi on toonud. dustega esineda üle terlve kodumaa..
kunstilises mõttes niisama suur saladus ku, juhtus niidumasina pesemise juures, hobune Leid,rs ju meil Eesti perekondi, kes :väljas
Üksikult ei sõim meie laste _ lwolekande
keeras end ümber, nii et hobune kaldal ja nn poolt kodimmad lapsi oma perekonda wStsid, alal suuremat ära teha kuid ühiselt ja koon
pnikoloogilfieski."
Õmnletisse sünnib löpumtu pal;u, za ome dumajin Mees oli, äkilise kalda tõttu hakkas ma seda enam wõib koota oma rahwirsest maha dunult lastekaitse ühingu ümber, suudakfi
ii °n ta nagn isik kindlalt piiratud. Ta on siu iöepoole weerema. hobune ei jõudnud kinni jäetud ja wiletsüsse sattunud-laste üleskaS- me nii mõnegi süütu lapse päästa ja wöimal
ifcbtif, jõnciu kc° rcslckiwom luilusc all hoida, wajus Põhja ja uppus. Nndumasin Umtamises wasfirtulekut.
daksime neil kaÄüada sa areneda mõistlrkku
kannatab; ka -n jöukiMuM It.B te «. tõmmati wälja, kuid hobune hukkus. Kahin
26.000
marga
ümber.
W.
M.
Tiin tvaituurikas, et õnnestada, ta on unistaja,
Lastekaitse ühingu juhatus usub, et Meik faks, õiglusteks ja kasnlikknfakZ kodanikku.
B.Mi "-.amäta äkki ja nsawakt t°w°tab
leidub perökouüi, kes ei keeldu mahajäetud faks.knd kõige pealt on ta ,n,mene. keda näeme, kuu
Mis Meil Kõimalik teha, otsustame weel
Suurem Mrgus Restus.
ehk ivanemateta lastele oma abi Pakkumast,
leme ning tunneme."
täna
ja teatame lastekaitse ühingu büvdosse!
-Öösel wastu 7. sept.- tühjendasid wargad kas ühte last wsntv, ehk teatud kokkuleppel
Ent kõige huwitawmu. wahemalt melle Restn
piimaühijuse
juures
Walganmal
asuwa
ühingu krnul, oma Perekonda kaswandikuks
millele juhib tähelpanu Tuglase ee. on
kaupluse. Wargad olid mic kmibit wöttes, oh? ühingule mõnesugust kaasabi
..Hamleti" wõrdlus põhiainaa rahwaluulega. poodi hmgtnnb.
- 0000000000
Kahju ulatad kuni 100.000
eriti Ophelia' sa saarcnein saatige sarnasu^
ühekordsete annetuste ehk igakuuse toetuse
ittctrgmü; n*l
...Hamleti" ideeline ulatu? on Pnntu.
määramisega, sest kümnetest markadest ko0000000000
da huwitawam, et ka selle aine uktm-iaw o>a
Tallinna sSnnmid.

S

Nr. 241.

Teisipäeival. 1 1 . sept. 1923.

Kaia
Sis eriigift.

Elektri tvalglist taludes
on näha igalpool Wändra jõe ümbruses kus
Põhja-Eesti põllutöö keskkooli wilistlaste asub rohkesti weskrd, mis dünomomvotoriga
kogu asumisel.
warustatud. Iga weski harilikult annab 8
1. sept. peeti Jäneda põllutöökooli juures kuni 10 talule energiat, mis ka tulekahju suh
endiste õpilaste üldine koosolek ära, kus ot tes on wähem kardetcüv kui petrooleumi ival
gus. Nord.
sustati kooli lõpetajate artirn alatist kaswa
irnst ja nende suurt kultuurilist tähtsust meie
Wiljandimaatt.
põlllnnaja-nduse arenvnnses arwesse wõttes.
lähemat sidet Inna kooliga, mis ka Pärasti
Püsside müük enampakkumise teel.
ses tegevuses neid oma wahel ja kooliga
ühes hoiaks. Organisatsiooni ülesandeid
Wiljandis müüakse maakonna politseist
lähemalt läbi arututes, tehti ülesandeks põhi enampakkumise teel wanu püssa, mis enam
kirja komisjonile põhikirja kaivaga esineda lased rahwa käest kokku korjasid ja milledele
tillewa aasta kolmekuninga päewal siinsa olnnniklld järele ei ole temirnud. Püssa oli
lnvs peetawal üldkoosolekill. > R.
üte tuhande. Hinnad on siianiaani olnud
33 —l6OO margani. Püssid on ärarooste
Wirumaalt.
tanud ja mõned osalt ka täiesti kõlbmatud.
R. J —s.
Madude rohkus piiril.
Rimmu laat.
Nõukogude Wene piiril Nisõ küla ümb
3. skp. peeti Koarli-Rimmu alewikils esi
ruses, Kose wallas, on palju madusid; nii on inest laata. Laat oli kaunis rahlvarikas.
üks puntrüväelane wäsinult tukkuma jäänud. Loomi oli toodud kaunis kogute. Nümn
Tukkumise ajal roomas tema juure madu ja pullidest maksti 12 —13.000 mrk. Parema
hammustas sõdurit kaelast. Puremise taga test lehmadest nõuti 8 9.000 m. Pudu
järjel Walu tundes, tõusis sõdur üles ja kauplejaid oli ka 20 ümber laadale tulnud,
tundis kui kael paisus. Püssi pauguga kut hinnad aga olid Palju kõrgemad, kui harili
sus ta seltsimehe ja teatas õnnetusest. Puna kult. Ei puudunud ka laadal „märjute", oli
lväelane suri hirmsate piinade kätte.
näha miinneidki nokastanud isikud. „Mär
Seenelistel ja marjuliste! tuleb 'selles jukest" müüdi kaunis awatikult pudukaup
metsas ühti ussidega kokkupõrgata. W. M.
lejate putkadest. Kz.
Harjittmaalt.

Läänemaalt.

Postikorrcildus Za lehtede lugemine
W.-Suislepas.
Jädiwere asuniku elust.
Ennem wahetati Walla Posti Tckrivastu
Wigala Jädiweres asub 18 asunikklt. Pöstijaoskonuaga kolm korda nädalas. Üldi
Maapind on madal ja wiimased sajud tnn selt oli aga Posti ja lehtede kättesaamine
tawält wähendawad wiljasaagi lootusi. Kaer walla kaugemates taludes wä ga im lets ja korra
on kehw', kohtadel päris äpardunud. Odra tu.Nüüd on aga asi palju paranenud. Juba
põllud on häw menud osalt tveeuputuse all, käesoleiva aasta kewadel hakkas autoomni
ja ka iseäralise haiguse mõjul, nii et nendest buss, mis ühe kohaliku ettewõtja oma, posti
midagi.Hote loota. Rukis on keskmine. Ta iga Päew Viljandist föfte trä-uriama, ja tee
ga saalvad wallad, kust omnibuss läbi sõidab,
lnrisu sn pareni, kui suwimsu.
posti wärskelt ja korralikult kätte. Niisa
Ehitustega ollakse kibedasti ametis, ma on korraldanud Silislepa kaugem nurk —-kui-d paljudele teeb takistusi ehitamise jätka Lavneküla oma postitasku, mis teatawas
misel ehituse riiklise laenu teise poole kätte järjekorras talude poolt iga päew wallama
saamine, mis pole jõudnud weel kohale ja jasse ära wiiakse ja post tagasi tuuakse, kesk
selle tõttu on kä mitmetel ehitused pooleli. kohaks on K. Waheri kauplus. Igal talul
Üksikud, et ehitust jatkata, müüwad oma ka aga iseseiswalt wallamajas Posti järel käia,
riloomi. . Kmawisüsteennd tulewad siin
B—7 klm. kaugel, oleks _ lväga tülikas.
suuremas ulatuses läbi wiia, muidu asunik misÜldiselt
on huwi ajakirjanduse
upub otsekohe oma põllul Põlwedeni. Hil Wastir tõusma häkM ja ajalehti rohkem
juti käis Pärnust moaprvowija ja toimetas
loetakse,i,.V.kui
—son.
maa hindamist ja 2. sept. walitj erikomisjon
hindamise läbiviimiseks. N o rd.
Kariloomade ülesostmine Wiljandi
ümbruses.
Pärnumaalt.
Wiljandi ümbruses käiwad lihunikud ta
lusid
mööda ringi ja ostawad suurel määral
Pärnu näitus 8. ia 9. sept.
kariloomi üles. Müüjaid on rohkesti, sest
Laupäewal, 8. sept. kell 1 päewal oli näi et tõnwili ähwardab tänawu täiesti äpardada
tuse pidulik alvamine. Kõnedega esinewad ja suurt loomatoidu puudust kardetakse.
maakonnawalitsuse esimees Markson ja tei
R. J—s.
sed. Kõnelejad toonitawad seda tulu, mis
näitus majandusliseks, eriti põllupidamise
Parika järw iväljarenditnd.
arendamiseks toob ja käsitawad lühidalt neid
Parika järw renditi käesolelva aasta su-'
puudusi, mis senistel näitustel on olnud.
wel
walitsuse poolt 12 aastaks kalapüügi
Kella 12—3 mängib näituse platsil muusika.
Kella 1—552 auhinna-mõistjate koosolek, kel otstarbeks lvälja. Nent on kogu järwe eest
le üldine juhat .agr. Länd on. Kell 2 au kaheksa tuhat marka aastas. Järwe kogu
hinna mõistmine, hobuste iväljatoomine ja weepind on ligi kaks ruutkilomeetrit Üld
se on järw wäga kõlarikase R. J—s.
mõned' kõned.
Näitusel on esitatud 12 osakonda: kari
loomade, hobuste wäike- ja sulgloomade, pii
mataliwse ja karjasaaduste, põllupidamise ja
põllusaaduste, aianduse ja mesinduse, kalan
duse, terwishoiit ja statistika osakond. Eel
mrse aastaga wõrreldes on wäljapaneknd roh
kenenud, iseäranis karja alal, eriti Eesti
maatõugu karjal, missugune ka rohkel armul
' waatajate kiitust ära teenis. Hobustest on
esimesel kohal Tori-Roadsteri tõug. Ka ha
riduse ja statistika, põllumajanduse, tööstuse
ja Põllutööriistade osakonnad on lväljapane
kute Poolest rikkalikud.

Laupäewal käis waatajaid üle tllhande
inimesi, kuna pühapäewal nende arw mitme
kordselt suurenes. Pühapäewane näituse päo
wakord oli järgmine:
Kella 7—lo hoin. künni, kraawikaewämise
ja weo wõistlused ning traktorite proowi
künd. Kell 9 h. näituse rumm de awamine.
Kell 10 hom. lamba-niitnnse wõistlus, hobus'te ja masinate demonstreeriini
ne. 11—1 P. muusika. 5512 lüpsiwõistlns
karjatalitajatele, misined kõned ja muusika.
Eriti huwitaw Paistis lüpsiwõistlns. Ül
diselt Peab toonitama, et tänawune Pärnu näi
tus on kõige esimesel kohal näituste hulgas,
mis Pärnus senini peetud on. Kord on näi
tusel eeskujulik. Saptens.

Parandüstõöd Wiljandi uulitsatel.
Mõned Wiljandi uulitsad seisid siiamaa
nii te)hati täis auke ja roopaid, nii, et lttfit
mine sarnastel kohtadel raske oli. Nüüd on
uulitsate parandpstööd kibedasti känwas.
R. J—s.
Maaparanduse laen huwitav põllumehi^
Sest ajast, kiri ajakirjanduse kaudu põl
lupidajatele teataivaks sai, et põllumeeste esi
tajate poolt esitatud maaparanduse laenu
seaduse eelnõu riigikogu poolt wastu on
wõetud, käib õige palju põllumehi laenu
saamise wõünaluste ja tingimiste üle järel
parimas küll maakonna põllumeeste esituses,
keskseltsi instruktoritelt kui ka maakonnawa
kitsuselt. Paljud põllumehed, kelledel maa
paranduse plaanid ennemalt Walmistatud,
on nende eelarwed P. keskseltsi maaparandu
se büroole ümberarivamiseks saawud, et
siis praeguste hindade ja töökulnde suuruse
alusel laenu. Pallida.
Nagu märgala, on tõuget maapärandä
iniseks annud ka tänawune wihmane suwi,
kus nmdalamad -Põllud niiwõrd pehmed sei
salvad, et paljud põllumehed tänawu masi
natega üldse põldlrdel töötada ei saa.
Sol.

Uus kontrolluhisus asumisel.
Plliatu karja kontrollühisus algas dma
tegewust läinud aasta oktoobrikuul. Tema
tegewuse piirkond ulatas Puiatu, Kõpu, Pä
ri ja Hehntali waldade peale. Aasta jooksul
on uusi lii kinoks astuda soowijaid õige roh
kesti üles annud, nii et tänawu esimesest
oktoobrist ühisusel wõimalus on kaheks ja
guneda. Kumbagisse ühisuse piirkonda ko
gub liikmeid wähemÄt 25 karjapidajat.
Ühisuse kaheksjagrmemise läbi saawad kont
rollipiirkonnad ümmarguseks, misläbi assis
tendi töö tergendub.
Iseäranis palju kontrollühisuse liikmeks
astuda soowijaid on Puiatu ja Kõpu walda
dest, milleks tõuget on annud Puiatns ühis
piinlatalituse käimapanenline. Sol.

Taelu leaked.

Üks wäike näide Tartu
eluolust.
Oleme mitmel korral kirjutanud Tartu
wiletsatest kõnniteedest, kanalisatsioonist ja
teistest puudustest, millede kordaseadmine
aga wäga wisalt edeneb. Toome allpool
ärakirja ühest palwest, mis Tartu linna
walitsnsele antud:
„Meie, allakirjutajad, palume linnawa
litsust korraldust teha, et Rebase ja Rikka
uulitsa nurgale walgustuseks latern üles
seataks, sest et need uulitsad kusagilt wal
gustatud ei saa, kuna nad wäga porised ja
ilma kõnniteedeta, lahtiste kraamidega ja
lisaks lagunenud sildadega on, nii et "õhtul
ja öösel käimine siinkohal mitte ainult tee
Tartumaalt.
käijatele hädaohtlik ei ole, waid ka kodus
wiibijatele
sellega, et siinkohal tihti kakelusi
Walimistööd Tartumaal.
ja akende lõhkumist toime pannakse..
Need on hirmu ja õudsuse jutud tõesti
Tartu maakonnanõukogu walimiskomitee
teeb kõigile walla ja alewiwalitsustele kohu sündiwatest asjadest ja neile ei ole midaa)
juure lisada.
seks:
1)' teatada hiljemalt 18. sept. s. a. maa
konna' komiteele terwe walla ehk alewi hää
„Wanemuise" teaatri
leõigusliste kodanikkude arw; 2) 2. riigikogu
24. a. hooaja awamine.
Walimisteks walitud jaoskonna komisjonide
le trrleb ette Panna oma tegewust ka maakon sündis laupäewal, 8. septembril A. Kihbergi
nanõrckogu walimistel jatkata ja selleks te 8-waatuslrse draanmiga „Tuulte pöörises".
Rahwast oli awaetendusel hõreda wõitu.
gewust lviibimata alata. Juhtumisel,' kui
Ei
tea,
kas sellepärast, et üliõpilased weel
komisjonidest mõned liikmed on lahkunud,
sügiseseks õppeajaks linna ei ole walgnnud,
tulelvad nende asemele imed ivalida.
el.

Sildade parandamine.
Tartu nlaakonnawalitsusele titlnud teade
te järele ütlewad mõned wallawalitsused en
nast nende sildade parandamisest lahti, mille
awaüsed üle 3 sülla ja rakete allategemist
tarwitawäd, põhjendades sellega, et maakon
nanõukogu Poolt 31. mail s. a. lvastuwõetud
määruste järele wallad nende sildade paran
damisest wabastatud on.
Eksiarwamiste ärahoidmiseks teatab põl
lmnajandu.se osakond, et nimet. maakonna
nõukogu määrus näeb ette uut korraldust
teede ja sildade korrashoidmise alal ja hak
kab maksma sest ajast, kui selle uue korraldu
se järele teed luõõdetud ja walda de wahel
ärajagatud saalvad, kuna seni kõik teed ja
sillad waldadel endiselt korraldada tulewad.
Krnusaaukude wiiljainvõtmine.
Tartu maakonnanõukogu otsusega 31.
maist s. a. teede korralduse alal tuleb uusi
teid tegemise alla, millede tarwis aga kruu
saaugud täiesti puudilwad. M paljudes
ivaldades on endiste teede tarwis kruusa
auke liga wähe. Et siin wäljapääseteed lei
da, on maakonnawalitsuse poolt kruusaauku
de wäljamõõtmiseks ajutiselt maamõõtja
ametisse palgatud, kes koha Peal kruusaaugud

üle lvaatab ning wallawalitsustele ettepan
dud kindlaks teha krunsaaukude arw ja nende
asukohad. —t—
Uute teede jaotus Äaldadc Uiahcl.
Et maakonnawalitsusel wõimalik oleks
waldade wahel uute teede jaotust õiglaselt
läbi wiia, palub maakonna põllumajanduse
osakond kõikidelt waldadelt teateid wallas
olewate teede tegemisest osawõtjate nwapi
dajate puhtakasu rublade arwu kohta, ühes
arwatud ka metsaametnikkude maade puhta
kasu rublad) mida nemad Põllumajandust
selt palgamaana „R. T." nr. 82 1322. a.
awaldatud määruse järele riigi metsaga
ühenduses olewast maaalast kasutawad.
Kui wallal mõni lahus küla ehk üksikud
talud mõne teise walla piirides asuwad, mil
le isetegemine oma walla Piirides raskusi
sünnitab, siis nende külade ehk talude puh
takasu rublad lahus üles anda, juureMades,
missuguse walla Piirides nendel teetegemine
kõige otstarbekohasem on. —t—Luunja tarnid ei soowi postiikgentuuri awada.
Postiagentuuri awamise küsimus Luun
ja. wallamajasse oli hiljuti wallanõukogus
arutusel, kus selles küsimuses eitawale seisu
kohale asuti, arwesse wõttes tähendatud wal
la lähedust linnaga. —t—
Luunja hiftlb Tartu liuna terlvishoiuosakon
na walla haigete rawitsemise kulude arwe
tagasi lükanud.

Dr. K. A. Hermanni haua
samba Püstitamine.
ja samal ajal kadunud muusikamehe, selts
konnategelase ja kirjaniku mälestamise päe
wa korraldamine on Eesti kirjanduse seltsi
korralduses. Hauasammas püstitatakse loo
detawasti 23. septembril, mil on Hermanni
72 aasta sünnipäew. Ühel ajal korraldatakse
ka mälestuspäew „Wauemuises". —g —RahiVuswahelised kergejõus
tiku wõistlused Tartus.
9. sept. anti Tartus pidulikul aktusel rah
walugejatete mälestusmärgid kätte. Ring
konna juhataja K. Kirp tuletas meele tehtud
töö tähtsust, tänas osawõtjaid hoolsa töö eest
ja toonitas, et just rahwalugejate agaruse
tõttu läks töö hästi korda. Niigi statistika
keskbüroo juhatajale saadeti terwitustele
gramm. Lõpuks pildistati rahwalugejad.
0000

n.

Rsrm fealey.
Maletamise eest töölt lahti lastud.
Mõni päew tagasi registreeritia Nariva
kalewiwabrikus hoowitöölisi ja wärawäwahte,
et saada andmeid, kui kaim keegi on teeni
uud; juhtusid mõned põhja-lääne armeelased,
kes siia elama jäänud ja teatasid, et nemad
on iile kümne aasta teeninud. Maletamise
Pärast lasti nad aga päewapealt lvabriku
walitsuse Poolt lahti. Ka mõned hoowitöö"
lised on lahti lastud. V. M.
oooooooooc

Walqamaalt.
Nurin piimatalituse wastu.
Restu ühispiimatalitusse piimawedajate
arw on märksa wähonenud. Siin on walt
süüdi üldine piimasaagi kahanen:me, kuid
teiselt poolt kimldub nurinat ka ühisuse tege
ivuse wastu piima hindam. asjus. Kontroll
ühisuses asuwad talud toetuwad assist, poolt
tehtud' primaproowi peale ja protesteeriwad
talituse poolt tehtud proowi tagajärje! saa
dud märksa wähema raswaainete protsent
lnääraoooooooooc
wastu. ali.
SooK elu.

Abiraha andmise uus kord Woru feminaariS
Tartu linna tervishoiuosakonna poolt
Et Mõru seminaaris senini kõiki klassi
on Luunja wallale nõudmine saadetud, et lin
na haigemajas rawitsemisel olnud iv alla hai sid weel awatud ei olnud, siis oli õpilasi
gete rawitsemise kulud 1663 m. 33 p. suuru wõrdlemisi wähe, mispärast nendest ka Pea
ses saaks tasutud.
aegu kõik seminaari korraldusesse antud sum
Wallanõukogu, kus tähendatud nõudmine inadest stipendiumi said. Nüüd aga, kus
arutusel oli, leidis, et mitmed esitatud haige kõik klassid awatud ja sellega ka õpilaste arm
te nimekirjas isikud ei kuulu Luunja walda, kaslvamrd, tuleb abirahadega kokkuboidliku
kuna teiste kohta puuduwad andmed, kas on malt talitada ja stipendimm osalisteks saa
nõukogu oma nõusolekut awaldanud nende wad ainult kõigeparemini edasijõudjad ning
rawitsemise kulude enese peale wõtmiseks. hoolsamad õpilased. Abiraha suurus on 280
mispärast otsustati osakonna nõudmine tähe margast kuni 1000 margani kuus. Lesta.
lepanemata jätta. —t—
OOOOOCOOOO

Teisipäeval. 11. sept. 1923.

Kaja

Nr. 241.

—7

jahn sissewedtt oli tväiksem. Kaslvanud on
Wäljaweost juulikuul; Daanimaale
3.272.000 marga wäärtnses: Da nzigi
ka kohwi, suhkru, tubaka, õlikookide, toorete
2.751.450 marga wäärtttses, Prantsns nahkade ja kiwisüte sissttoedn.
maale 2.500.000 marga wäärtnses:
Wälja weetud oN wärsket loomaliha, wõid
konnas seisid' Pooled wöljapandud' loomadest Saksamaale 1.645.825 marga wäär
Jõgewa näitus.
põlwini tvees! Asi ei oleks mitte nii kurb tuses: Rootsimaale 128.000 marga ja jutlstu wähem, tsellulooses ja wil te eri
Jõgetva näitus on lväljakaswamld en olnud, kui plangil äärt mööda oleks olmtd
rohkem kui läinud aastal.
distel aastatel Laiuse põllumeste seltsi poolt juba tootem kraaw lõigatud wee ära juhti wäärtuses ja Lätimaale 35.000 marga
peetawast näitilsest. Et Sootaguse seltsima miseks. Siin oli tvist lihtsalt näituse büroo wäärtuseS.
Danzifli rahaasjad.
Sama aja jooksul on Eestisse pinki ja
ja, kus senini Laiuse näitused poeti, aga ivak hooletusega tegemist! Näituse plats oli ka
'alist ja raudteest liig kangel, wäljapanekute sedawõrd pehme, et hobuseid wäljatuua ei puntööstuse saadtrsi peaasjalikult lvalmis
#' Danzigis, kus seni Saksa raha käis,
kohaletoimetamine raskendattrd, loobus Lai saMld': tvajusid porri! Waatajad ei pääse aineid s is s e t oodnd 16.612 puuda
on
Saksa
marga kursi langemine soowi ära
use põllumeeste selts mõttest täualmt uäitust nud loomade juure: laudadest kõnniteed plat 6.308.170 marga wäärtnses. Neist Saksa tanud, Danzigi oma rahasüsteemi luua.
korraldada. Asemele tuli aga Jõgewa ttät sil toilctjad ja tükati Pttndusid, ktma Pori maalt 3.476.000 marga lväärtttses, Dan Mblvasteliidnle ott plaan selles asjas ette
zigift 962.900 marga wäärtuses, Daani
ws, korraldatud juba ümbruse Põllumeeste läbipääsemata oli.
maalt 930.17Y marga wäärtuses, Läti pandud. Uue raha alus oleks Inglise nael
seltside ja ühisuste ühisel jõul. Seega õieti esi
Et kõige selle peale toaatarnata siiski toäl maalt 622.700 marga wäärtuses, teistest sterling. RahaüksnS oleks gulden ja ta
mene algatus, kus maa seltsid ühiselt näitust japanijaid leidus, kes omad hobttsed ja Wei
oleks Vik>l>osa unelsterlmgist. Raha wälja
korraldamas. Ettewõte on Oga selle läbi sed külma Wee ja pori sisse seisma wiisid, maadest wähemal arwul.
andja oleks Pank. millel 20 miljoni guldnat
kahtlemata Palju wõitnnd ja wõiks eeskujuks peab oletama, et wnljapanijatel põllumees
põhikapitaali. Ajutise abinõuna asutataks
Tekstiilsaaduste ia toores
olla mujalgi matt seltsidele, kui tahetakse tel tahtmine! ja tung ei puudu mitte üldise
„cleariughoust", millel 200.000 naelsterlin
ainete wäliawedu.
maal paremat näitust korraldada.
git põhikapitaali oleks .
asja heiaks käsi külge panna.
Nii näib, et emte näitivst on tehtud wörd
Käesolewa aasta juulikmtl on riigi stta
Wihmiased ilmad ja läbipääsemata keed
lemisi hoolikalt eeltöid. Igatahes on Jõge mõjusid igatahes kaasa, et näitusel käijate tistika keskbüroo wäliskatlbanduse andmete
Wäljamaa linaturaudolt.
wa, Laiuse ja Puurntanni põllumeeste selt arw hästi wähem oli, kui esialgselt loodeti. järele, Eestist tekstiiltööstuse saadusi ja too
sidel head tahtmist olnud parem'a maanäituse
resaineid järgmisel määral iväljaweetud:
, ln.
P Wäljaman lehell iSataMld, et Belgia
0000 ''tkorraldamiseks.
Linasid —. 23.764 puuda 47 milj. lina saak pool suurem on kui lämud aastal.
Näitust osakondadest kõige tugeivam oli
526.000 marga wäärtuses, takkusid
Lina hinnad on Belgias wäga kindlad. Hil
igatahes, toeiste osakond. Esitatud olid kõik
4.141' puudri 4.966.800 marga wäärtuses, juti on sinna üks laeto Tallinna linadega
Toiduainete wäljatvedu Ees
kolm meil tunnistatud tõtlgu. Ävwuliselt
puntotllt lõnga 2054 pttubit —
jõudnud. Shotimavl on linu iga nõudmise
tist 1523. a. suulituul.
kõige suurem, nagu Tarwmaal ikka, anglo
16.400.000 margdi wäärtnses, puu toi Ila inrlvis küllalt müügil. lirimaal naib Bel
rite osakond. Teisel kohal mOakari ja kol
Riigi statistika keskbüroo wäliskauban riiet- 6.813 puuda —' 54.488 margA
mandal kohal friisid. Wäljapandnd toeiste duse andmete järele, on Eestist käesolewa wäärtuses, tv ill a st riiet 20 puuda gia raha kirrs linaturul segadust tekitawat.
Belgia linane kaup tungib ikka enam liri
koguarw oli üle wiiekümNe ldoma.
aasta jttulikuul mitmestrguseid toiduaineid 302.000 marga wäärtuses, purje-riiet maal müügile. Riiast on Shotitnrttle snn
- Angleri karjade hulgas esimesel järgmisel maaral wäljalveetud:
2.991 puuda 17.934.000 ntarga wäär rem jägtt linu saadetud. Läinud aasta li
kohal —nagn see ka mujal on olnud —rnõi
Terato i l j a I.oll' puuda 202
tuses ning mitmesuguseid teisi tekstiiltöös nade tagawarad näikse üldse toeel õige suu
sale karjad; nii KuremOa karjakaswcvtusekooli luh. IÖO marga wäärtuses kõik Lätimaale, tuse saadusi wäheMal artvnl.
red ofetoai. r
kari, Jõgewa ja Puurmanni mõisate karjad. jah' ii 106 puuda 37.000 marga wäär
Üldse on juulikuul tekstiiltööstuse saa
tuses Soomemaale: kartulid
Saagiawud keskmised.
dusi ja tooresaineid (linad, takud j. n. ej,
Maakarja ütiljapanek Wändva õpetaja 28.080 puuda 3.790.700 marga wäärttt Eestist wäljatveetnd 40.988,5 pütt
Miks wõi \a sealiha Inglis
hr. Nuttdi karjast (läinud sügisel Jögewale ses, neist Soome 21,794 puuda ja Rootsi d a 44.762.676 marga to äär.ttt ? c s.
maal kallinenud?
aetud) äratas näituse! käijate hulgas elaWat : 6.359 puNda; piiritust 10.200 pd.
Sama aia jooksul on Eestisse sissetoodud
M Wõi ja sealiha hindade tõusmise pea
: 31.000.000 marga tväärtnses, kõik Läti- samu kaupasid 25.754,5 ptmda 135.766.190
huwi oma tõutüübi ja ühtluse
le
Inglismaal
on sealsete ajalehtede seletu
maäle;
liha
ja
li
ha
kaupa
459
poolest. Wäljapanek oli seda huwitcüvam
marga wäärtttses.
se järele weotakistnstd liri lvabarngis mõ
selle pärast, et tähendatud karjas sarnane ; pUuda 851.800 marga wäärtuses, suure
junud, mis ej lasknud wtmmsel ajal wõid
ühtlus on wäljaarenenud lühikest aja jook malt jaolt (398 Pd.) Soomemaale ja wähe
Mitmesuguste maitseainete
ja sealiha Inglismaale wedada. Arwatakse.
:
mai
arwul
Saksamaale:
wõid
17.067
sul: algmaterjaaliks on olnud Wõrmnaalt
sissewedu Eestisse 19T3» a.
et see seisukord katta et kesta, sest et Daänist
püüda
54.6k1.600
marga
tväärtnses,
sel
kokku kogutud maakari.
juulikuule
nimetattrd kaupasid ttüüd, ktts lõtkusweg
Hollandi-Friisi karja wäljapaNijaks olit lest Rootsimaalc 6.860 puuda, Inglis
.
maale
4.930
puuda'
ning
Daanimaale
selle tõukarja seltsi instruktor hr. Kangro.
Käesolewa aasta junliktml on Eestisse möödas, fmkremal hulgal saatma hakatakse, ja
lirimaal toetut jälle algab.
.
5.567
puuda:
fuNstn
3
7
Wäljapandnd kari oli wördlemisi hästi toa
mtm seas ka.) mitmesuguseid maitseaineid'
tuh.
300
marga
wäärtuses
Rootsi
ja
Saksa
litud, põltoeneb end. mõisate karjadest.
järgmisel määral sisstweetud:
Hindade kõikumine
Weiste osakonna kõNval korraldas Eesti i Male: mtknad 1368 puuda 2 milj.
Stthkrut 55.815 pd. 16.644.000
i
194.900
marga
tväärtnses,
neist
1557
puuda
Inglismaal»
maakarja kaswvtajate selts weel noorekarja
marga wäärtuses, soolo 65.559 puu
toõatust näihist platsil. E. maatõugu noort-,. (s. o. 311.560 tükki) Rootsimaale ja 810 pd. da— 1.635.400 marga wäärtuses, kohini
P
„Times
Trade
Suppl" üleiväade näi
karja oli wäljapandtrd 5 pead õp. Nuudi lar-.. (ehk 200.000 tükki) Saksamaale: kilusid 1.234 puuda 2.347.100 marga wäärtuses, tab, et punwilla hinna kõikumine augusti'
jäli. Kogu jättis rahulõldätoa mulje. —', __ 7 Muda 7100 marga wäärtuses ArnCc teed 523 puuda 1.572.400 Marga wäär lõpul hinna alamale on toitnud kui ta üks
Weiste osakonnas ott. nagu selgus, auhinna i rika Ühisriikidesse, õlikookisid ja
tnses, kakao 1.868 puuda —1.677.800 toahe Waremalt oli. .Head keskmised Amee
mõistmine üldiste juhtnööride ja punktide : muud loomatoitu 212 Puuda —•
mMga wäärtnses, tubakat 4.665 pd. rika puuwillad maksid Liverpoolis 30. attg.
29.100 mdrga wäärtuses Saksamaale.
süsteemi järgi täiesti läbitottdüd.
9.334.800 marga Wäävwses, Veinisid ja 15,30 pensi nael.
Hobuste osakonnas esines märgitud f ko tn pwekid 44 puuda k 00.006
ntitmet sorti napsist d 1.352 pd. 3.430.900
Willade hind oli angttstikMis algusest
täistoerelisi hobuseid, kuid' nende kõMn kaj marga wäärtuses Soomemaale, jo o kitid marga wäärtuses ja sahariini 26 puttda
lõpuni
püsiw. Nahad langesid jälle.
segawerelisi, märkimata. Ei saa siini mitteZ ja napsusid (peaasjalikult liköörisid
612.600 marga wäärttrses
tähendamata jätta, et märgitud hobused hinI 3,6 puuda 15.000 marga tväärwses Root
Nisude
hind langes kõik aeg augusti tei
si- ja Norramaale ning teisi toiduaineid'
«*aU nTKiÄh» iltfillifinTtihp. tötlflt. fitthi 5ö
i' ,
Tööturg Soomes.
nati kuu. uiDisie jitnrnooipoe vicyi, tuiu w
sel
poolel.
Jahud läksid niisama oda too
segawereliste jaioks oli mvvdustatud oma ko tvähentol arwtu.
maks.
Kohwi
hind püsib, tee on hakanud
Üldse oN Eestist käesolewa aasta juuli
'# Soome panga aruanne titnnistab kallinema ja fuhkttr
misjon, kes kõik tväljapastekud, mis ühegi
seisab Mi masti ajal
tõu alla ei kuttlnnd, siiski ära hindas. Näh kuul toidtt- ja maitseaitreid wäljaweetnd 59 jLmgimistd töötttrul jälle heaks. Ehituse ühekõrgtrses hinnas.
tuh.
324.8
Zptmda
93.317.735
marga
tväärj
tus, mis edaspidi ka maa näitustelgi ära tuses. Kõige rvhkem on Wästaweetud kaupa- töös on lokaitt löppemtd. Ta kestis umbes
Metallidest tõusid' nikkel ja tsink hinnas
kutt aega. Mõlemalt Poolt on järelnadmisi
peab' jääma, kui tahetakse auhindamisel jät>
Seatina ja tõask ott wäga wähe kõikunud.
* sid Rodtsi-, Soome- ja JNglismattle. Mu- tolnud.
jekindel olla. :(
* faT6 nwadele on need ained wäiksel arwul
TööpMtdust ei ole. Ennemini on töölis Sedasama wõib ka Inglist tina kohta öelda.
PõllumäjanbllsL osakonnas, sa
Tervst hmd Püsib, aga kaup ei lähe^
- to&lnd. . j
te puuitntst. muti ka katseasjanduse alal olid pealvälja-.
i
%
Sama
aia
jooksul
on
Eestisse
eelpool
ntStandard hõbe seisab 31 pensi peal unts
pamjateks seemmetoilia ühisttst Jõgewvi mõis I nuiatud aineid sissetoodud 503.546,7 Ptruda
Lõikuselootused Soomes.
ja
kulla
untsi hind on 90 shill. 6 pensi. -Öcl
ja sordipatanduse selts. Wäljapaneknd olid!
184.982.438 marga wäärtttses.
igatahes head ja ühtlasi ka õpetlikud.
P Soonte panga bülletiin augustist üt dakse, ct kallismetallide hind natuke kõiku
Kaseiini wäljawedu Eestist.
Sooparanduse alal esines ainult üks ai
leb. et kesk angttstis üldiselt keskutist wõi ma kipttb.
nuke wnljapanok jttba Tartu näituselt
Riigi statistika keskbürop wäliskaubandu- ,natuke üle keskmist wiljasaaki wõis Soomes
Kiwisüte hmd on mõttel sordi! ostja, tei
tuntud Annoki svopavandNstööd Kudina' se andmete järele on Eestist käesolewa aos- \loota. Pärast 15. airg. on aga öökülm ise sel müüja poole hakanud hoidma.
ta juulikuul kaseiini (keemilist ainet, mis ;äranis Põhja-Soomes kartulitele, otradele
HulvitaMd' olid' weel wäl
; piimatööstuse saadtlsena esineb) Wäljaweetttd
ja kaertele kahjtt teinud, aga rukistele ja
Toiduainete hinnad
japanÄud. Igatahes on märgata, ei meil Soomemaale 667 pmtda 1.000.500 marga ]nisttdele üldiselt tnitte. Kui paljtt see toil
Inglismaal.
maal möldrid jahtoaiusprvduktide wäärtuse' wäärtuses.
jasagi peole mõjub, ci ole n>eel selge. Hei
P
DaiZm
wõib
on hind Inglise turul
tõstmise peale mõtlÄstad.
uateoks ei olmtd ilmad head. Mõnes kohas
Wäikeloom'ade osakond' oli küll wõrdle
wMnastl
augtksttktttr
nädalal üle 10 shillingi
on küsstato, kas kaerad sügiseks toalmitoad.
' Puu ta puutööstuse saaduste
ntisi arwurikas, kuid wäljapanekute wäärtuse
tseNtnerr
pealt
tõusnud
ja öeldakse, et see
; wätjalvedu Eestist 1923. a.
wõi
peagi
200
shilliNgit
tsentner maksma
küsimus (sea ja lambad) nimelt kui tõtmia
Uus Plaan Soome näituste
{uulifuut
hakkab.
Ka
teised
wõid
Su
hmnas tõusnud.
terjaalil oli täiesti lahtmö.
jaoks.
Juuni- ja juttliklNls maksis parem Daam
Peab,älMeom«Mna esineb Inglismaa.
Naiskäsitööde osakond oli wõrdlvntisi rir
Hiljutine näitus Soomes on pettumust wõi alla 160 shtllingit. Sellest wõib näha,
Käesolewa aasta juulikuul on, riigi sta
kalik, kitid wäärtuse poolest ei tõusnud ükski
toonud,
sest ct äri wähem tehti kui wareutalt. fui suur hinna tõus on olnud.
wäljapanek 'üle keskmise tasaPw'Na.
tistika keskbüroo tvältskeutbauduse andmete
Kõik teised osakonnad olid kokku lapitud järele, Eestist Puid sa ptwtööstuse saadusi Nüüd on soomlastel kavatsus, nagu wälja
Sealiha hind seisab witmastl ajal ühe
maalehtedes kirjlttatakse, näitusi edaspidi kõrgune ja' oodatakse ta langemist. Kai mu
kas juba mujalt näitustelt tuntud wäljapa järgmisel arwul wälja lveetud:
Laudasid ja plankusid' 963.539 teistwttsi organiseerida. Tahetakse iga wiie nade hind püsib wiimasel ajal paigal.
uefutest (nn ETK wäljapanekud, karskus
liit jne.), wõi jälle esinesid nendes ärimehed puuda 96.436.400 marga tväärtnses, ti aasta pärast smw näitus pidada, kus peaas
ja prvoivireisijad om'a kunstnõeltega, saapa kutraati 2.003 ptmda 951.400 mar jalikult Soome töös titse saadused wälja pan
Inglise inseneride artSami
liimiga', likööridega jnd. Igatahes ballast, ga wäärtuses, tn tt u d mc t s amat gt< nakse. Väljamaa ärid wõtksid neil näitustel
ne Wenemaa asjust.
jaa li 551.738 pttudd -- 27.276.800 ka' oma kaupasid tvälja panna. Wahepealst
mis näitustelt ära jääda wõiks.
P Mõned Baldwiu-Marsljalli kaubandus
Kuigi näituse korraldamise ja eeltooduga marga wäärtuses, tool ipõhjasid ja tel aastatel peetakse antult ivätksed kauba
tvineerpkatesid 34.632 puuda —' proowide nästttsed, mis harilikkudele äriwa lise saatkonna liikmed on Moskvast tagasi
wördlemisi rohkesti toaewa oli nähtud ja
minemas.
JõgeWa näitus tolast Paljudest maa nattustesi 15.964.800 märga wäärtuses, Walmis jadtrstele toastaksid.
mööblit
302,3
puuda
468.000
marga
parem oli, olid siiski mõned puudu,cd, nndc
9drgu „Times Tvade Suppl." kuuleb, ei
wäärtuses, muid puutööStuse saadusi NtäheSoome sisse- ja wäljaweost.
mitte olema ei oleks .....
ole nad WeneMaal häid inuljeid saanud ja
Mal atüvnl. . ...
Nii oli tähtsamatele opkondadele #' Soome Panga biilleitm näitab, et Soo nad ei looda, et Weuemaa«w iwtfomat kcnr.
üldse on jmtltkuii jooksul ntmetatud aiweiÄe, sigade ja wäikeltwmade osakonnad
me
tänawn on palju nohkein wilja sisse we bii semi st wõib alata.
rahalisteks auhindadeks ww,«jagamt,ek Neid Eeslist wälja weetud 1.555.122 puuda damrd kui ivaremvlt. JammapisL juulini
0000000000
143.370.525 marga wäärtttses.
3.000 iitf. määratud. Mkpd rc
tänawtt
on
rukkid
pool
rohkem,
uisu
iile
poole
Üksikute maade järgi on PntttööstttseO
maa näitused sisu peale rohktl pa
saadusi
saadetud järgmiselt: Inglis ja kaeru wiis korda rohkem sisse '.veetud fui
nema hakkwua. .Siis wõib ka wal,aPaneku
aastal waremalt. Nisujahu ja riisi sissewedu 'Väljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja".
telt sisu nõudma hakata. Teiseks, ott tuutu maale— 133.030.250 marga tväärtnses ehk on tänawu ka sxrljn suurem olnud. RukkiWastutaw toimetaja A. T u p j t s.
wõimatumas seisukorras. Wetste o,a 92,9 protsenti puntööstuse saaduste üldMajandusline elu.
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4 £ Leipzigi noholiauplsis T

j Kella- jn hDllassepaäii nms tistus j

ll. septembril
kell pool 8 õhtul

H| Tallinnas, Wana Wiru uni. 5.
| 3. U)ärk |

Shakespeare'! kurbmäng 3 w.

I kõiksugu karwanahad

Kesknädalal, 12. septembril

kell pool 8 õhtul

I ia kunstlik karakul.

„Sttva"
E. Kalmani operett 3 w.
Eel teade: Laupae»
wal, 15. skp. Hans Lau
teri 10 ue aastase la.
wategewuse auõhtuks
„Hamlett".
56Õ00ÕÕQÕ6

Tartus, Promenaadi uul. 9. I
!SS
I S Rohkest wäljawalikust soowitame kõiksugu a]a- 5
| näitajaid, kellasid, kuid hlhla- ja laulatussõrmusele!, S
5 hõbe paberossitoose, käekotte (rediküll) ja kõiksugu S
5- kuld- ning hõbeehteasju. S
Kauba headuse eest omandatud mitmed esimesed auhinnad. *
S Tellimised kui ka parandustööd tehakse kor- 5
S ralikult ja ruttu wastutuse peale. S
J

m
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Wõrn linna elektrijaamas on kohe müüa
anrulokouwbiil.

liõiiiMf
See lokomobiil on horisontaalne, seifew ilma ra>
tasteta, ülekuumendajaga, ühe tsilindriga, .wäljatõmma
tawate katlatorudega. ja eestüttega puude kui ka turwa

Kolmapäewal, 12. sept. s. a.

Jinist Miii'

jaoks.

Soendamise pind 9,45 ruutmeetrit. Tegerous»
Võime: normaalne 19 hob. jõudu, wältaw kõige suu
rem 25 hob. jõudu ja ajutine kõigesuurem 30
hob. jõudu. Kaal umbes 300 puuda.
Lokomobiil on ehitatud Heinrich Lanzi wabrikus
1912. 0., on wähe tarwitatud ja täitsa korras; müügile
määratud linna elektrijaama jõumasinate suurendamise

Georg Kaiseri näidend 7 pildis

Lapastus: W. Mettus. Deko
ratsioonid: A. Tuurand.
Algus kell pool 8 õhtul.
Laupäewal, 13. sept. s. a.
kell pool 3 õhtul.

pärast.

,Läheb mööda'
Arthur Adsoni

Ligemaid teateid müügi kohta annab
Wõru linnawalitsuS.

seitse pilti igapäewast.

Lawastus: P. Sepp. Tekoral
sioonid: A. Tuurand.
Algus kell pool 8 õhtul.

MS» ~~
Tallinnas, Pikk uni. nr. 28,

Pllhapäerval, S. septembril s. a.

Pllhapaewal, IL. sept. s. a. '

50 hobuse, jõuline 2-tsilindriline
Noobcli tehase

Kõnetraadid: 6—24, 17—08. j

Lasteetenduseks:

Esimest korda:

JiMiliDt ii"

Sulekinititiised

Anna Schwabacheri lastemui
nasjutt 7 pildla.
Lawastus: A. Sunne.

Dfesel-mootor
ühes gaasi generatoriga, mille abil ka mootor
töötada wõib.

Slukinniiiised I

Algus kell 3 päewal.

Onneluajußiusle kinnitused. I

Pääsetähtede eelmüük igapätw

kella i—l e. l. ja 3—B oht.

A.-S, Tallinna Laewa Ühisus.
Peakontor: Töökojad:
Merepuiestee 5. Tel. 10-93. S. Batarei uul. 18. Tel. 10-80.

teaatri kassas.

. tdeokinniiused
MM MM
mõtab „fta|a" ja
tellimisi roastu h-ra A. Mats
. Põlenu talus.

21

I Kinnitage oma «varandust ja 1
elu künni «veel aega. 1

.Mu" kuHial y-j»:
RAJA FEIHSTEIH!
«riiuli • fceniseri.
Eeskawas: Händel, Bach, Kreisler,
Wagner-Wilhelmy, Vienxtemps j. t.
Klaweril Anna Feinstew.
Pääsetähed 250—50 margani eelmüügil teaatri kassas

t Teatan et mina oma naise Liisi Leppikson
(end. Piiskop, Hendriku tüt.) kes juba abi
elus moraaliiisest küljest wäga kõlwatumalt
püüdis elada ja nüüd lõbu otsimise mõttes
oma mehe ja kahe wäiksse lapse juurest on
ära jooksnud Võlgade ega tegude eest ei was
tuta. >
Aüpaklikult
it Leppikson.

septembril kell 10 hom. suusõnalise enam
pakkumise teel
üks horisontaal aurnmasin 30 hob. jõuline.
üks «Kombaund" aurnmasin 66 hob. jõul. ühes bünam.
üks „De°Kaval" auruturbiiin 40 hob. jõul. ühes dünam.
üks püst kompresfor, '
üks aurupump „Schwade.Erfurt",
wäiksed weepumbad plate peal,
üks õhureserwuaar «Atlas",
kaks õhureferwuaari,
üks raudkast wana,
üks weefoendaja 8 ruutmeetri küttepinnaga,
üks raud korsten pruugitud,
kaks raud reserwUaari,
üks laewa aurumasin,
neli malm rihmasheibi,
337 tk ahjurestisid,
üks elektrimootor 110 w. 18,5 hob. jõudu,'
üks elektrimootor „Volta",
kaks tsentrifugaal pumpa.
Lähemaid teateid saab Sadama tehasre wärustus
büroost, Meripuiestee nr. 13, ärtpäiwil küla B—lh.
Awalikul suusõnalisel

Harju maakonnawalitsns annab wälja awa
likul wLhempakkumisel Rapla alewis asuwa jaoS\'m Ena i pakkumisel müüakse paljaksrainmiseks?
1) 11. oktoobril 1923 a. Wigala Vallamajas
konna terwish. arsti maja (end. hobu-postijaama hoone
Wigala metskonnast 129 puud ja 36,02 tiinu 61 tükis,
hinnatud 1.056.434 Mk.
3 2) 12. oktoobril 1923. a. Walgas, maakonna
metsaülema kantseleist, Pargi uul, nr. 9:
a) Aakre metskonnast 7,75 t. 7 tükis, 6tn
natud 800.987 Mk.
b) Karula metskonnast 62,41 t. 28 tükis,
hinnatud 2.893.729 Mk.
f 3) 13. oktoobril 1923. o. Tallinnas, Maakonna
metsaülema kantseleis, S. Roosikrantsi uul. nr. 12:
Lähemaid teateid saab makonnawalitsufe terwis \ a) Kloostre metskonnast 11,00 t. 7 tükis, hin
hoiu-osakonnast äripäewadel f. 12—3. TempelmaksetuZ
d natud 273.41! Mk.
pakkumised ära anda kinnistes- ümbrikkudes märgusvnc a b) Rooküla metskonnast 41,42 t. 25 tükis,
' all „Rapla arstimaja", künni 14. septembrini s. a
l- hinnatud 2.453.663 Mk.
kell 10, maakonnawalitsusele, S. Roosikrantse unl. 12}<> Ligemaid teateid müügile tulewats metsatttkkide
kohta annawad kohalikud metsaülemad.
H. M. W. terwishoiu-osakonna
, Ostutingimisi wõib ka näha Metsade Peawalit
juhataja (allkiri)
suscs, Tallinnas, Toomkiriku plats nr. 3.
Asjaajaja (allkiri)
Metsade Peawalitsus.
A.-j. «Ühiselu", Tallinnas, Pikk uul. 42.

järgmised end. linnakesktoimkonna kaubad:
Petseri Laenu-Hoin-lihisuse ladus, Petse.
l7. septembril s. a. kell 10 hom.: 4 kulti
waatorit, 46. wikatit, 3 labidat, 890 luisku, 'l3B tk.
tangisid, 70 tk. pihtisid, 400 miili, 23 waati, 57 pd.
30 nl. pliidiraudu, 7930 pk. tuletikka, 463 kompl, wal
mis riideid (peewid), 152 kuube, 14 sinelit, 2032 tos.
nööpa, 12 kroomnahka, 10 pd. 16 nl. sigurid.
Põllumeeste ühisus „Koit« Walgas,
Moskwa mtl. nr. 20« a., 19. septembril s.a. k. 10 h.
üks wiljapeksumasin, 4 sorteerimise masinat „Triumph",
19 juht- ja kroomnahka, 32 pd. 10 nl. pliidiraudu,
11 waati.
Tartu Eesti Majandusühisuse ladus, Tar
tus, Holmi nul. nr. 14-20, 21. sept. f. a. k. 10 h.
1039 puuda petrooleumi/ 597 labidat, 400 wikatit, 85
kroomnahka, 43 juhtnahka, 50 pd. karbolineumi, 10 pd.
naftat, 49 waati, 744 pd. kiwisüsi, 11 arss. Inglis riiet.
Alghindasid wõib teada saada ja kaupasid näha
koha Peal.
' niigi Haagefltuii liitwid. Hp.

