Tänast lehte 10 lehekülge
Mffkn «NMdei hind 3 matta
wrz IS, ksns
traat 3>12, awatud t. 9 h. k. 10 Sht.
dSSine walv>tkord, trükikoja^
kõnetraat 1-30.

Talitus- Suurturg 16, kõnetraat 6*Bl.

awätud k. l/a 9 Hom. kuni k. 6p. l.

Abitalitused^'
Tarw», Suur turg 9, 8. korral, Viljandis,

Tartu uub, Mooseri m* Pärnus, Nllütli ituL 41.

PaatOimetaja kõnetund k. 10—11 hom.
kõnetraat 2-35.

Arhuhataja kSuttunnid kella tfslO—i/all hom,

Jt B—4 p. L kõnetraat 6—Bl.
Aadesss kirsawahetuseks: #stala* Tal
lim», postlafi 28.

uerwUam. jäänud NrfatvSd yäwttatakss ära, tai lagast
fftaäniftU pofimarasth.j-urdeltsatud «t ole. Igale ttst-

Ilmub igapäew.

Urlale enleb saatja nlmi ja aadress alla kirjutada,

Tellimisic hind.
Postigat j
luuära
peale
63 mrk.
l, kuu peale 75 mrk. j !J1.se
wiieSz'
3. v m 22a , j
3. m m 204 0
€. , . 450 „ j
6., nant*
. „ 408
4nn " „
OTllnltrtmAAT A 1 Vfftl

Wanamaale i mu peate 200 marka,
AadreSsimuutmine 20 marka.
Tellimist lvõtawad wastu talitus, abitälitüfeb
oma tellimiste waSMwõtsad ja kõik Wabarngi
postkontorid SoomeS, Saksamaal, PrantsuS

maal ja mitmes muus wälisrligis wõtab iga
kohalik postkontor tellimist wastu.
Kuulutuste hinde

üks mlMmeettr ahel weerul: lehe eesotsas 8 mrk
teksti keskel 0 mct, kuulutuse käisel 3 mrk.
Knnlutust wStawad waSta kodamaal talitut, adttall
kused sa agentuurid. Soomes Sanomaulehtlea M>
moitustolmlsto, SelstnU: Satsamaal ja Austria»--

«stuuntl knt kästNrl mitte alalise kirsa.Ala' Veretuigte An;. Gesellsch. Berlin,
saatja.voolt ei tule.
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Lõima-Sltmwia koondawat (sõjawägestd Piiri äärde.
Itaalia kindlustab okknpatsiooni KorfnS.
London, 12. sept. (ETA.)
Londonis ei saadud täna Iõpulikka ,tea
teid saadikute konwerentsi tänase koosoleku
kohta, seepärast keeldiüi ametlikult poolt
arwannsi awaldamast Greeka-Jtaalia tüli
küsimuse üle. Arwatakse, et Greeka lae
wastiku terwiwspaugud liitlaste laewasti
kule ja auawaldnsed Janina mõrtsukate
ohwritele sel nädalal aset leiawad ja et saa
dikute konwerentsi poolt määratud uurimise
komisjon oma tcgewust tulewa nädala algu
poolel alustab. Wahepeal oodetakse Gree
ka wõimudelt energilist ja hoolsat mõrtsu
kate otsimist mis nende heast tahtest peab
tõendust andma. Korsu ewakueerimine on
asi, mida Mnssolini on lõpulikult tõotanud
teostada. Wäike liidu ja teiste maade kar
tusi Korsu okkupeerimise Pärast mõistetakse
ja hinnatakse Londonis täiesti-. Briti tva
litsus on oma esitajate Genfis ja
Pariisis oma seisukoha .. ses asjas. selgeks
teinuõ. Pariisi teate järele on tehtud kor
raldusi, et Valdwin, Aix-les-Bains'ist tagasi
tulles Pariisis 21. Ppt- kokku

Skahwuswaheline konwe
rents pornograafia wastn
wõitlemise asjus lõppenud.
Rahwuswaheline konwerents, mille
kokku kutsus Prantsuse walitsus rahwaste
liidu patronaadi all pornograafilise kirjan
duse müügi asjus, lõpetas üleeila oma töö.
Ta kinnitas rahwuswahelise konwentsiooni
eelnõu lõpuliku teksti pornograafia wastu
wõitlemise asjas. ETA.
Poola Jda-Galiitsia wähe
musrahwnste kiifimuses hu
witatud.
„Kurjer Polski" teatel sõidab Petruse
wrcz Genfi, et rahwasteliidu ees Ukraina
rahwusliste wähemuste k?isimuses Ida - Ga
liitsias esineda. (ETA.)
Poola tahab Matjamaal rea
uusi konsulaate awada.
„Kurjer Polski" teatab, et Poola wälis
ministeerium 20 uue Poola konsulaadi asu
tamiseks wäljamaa-l krediiti on nõudnud.
.(ETA.)
Riigiumade hindamine Poo-tas.
„Kurjer Pvlski" teatel hindab Poola
maaveformimnnisteerium praegu riigi maid,
mis 1918. a. saadik talupoegadele wälja ja
ga-tud ja mida wii maised weel wälja pole
ostnud. Hindamine sünnib praegustele elu
ülespidaiNlise hindadele svastawalt. Need
taüchojad, kes kogu sumnm wälja maksawad,
saawad 10 % hiimaalandust, teistele mltakse
pikaajaline laen kindlaksmääratud tähtaega
bega maksuks. (ETA.)
Sulaalised arreteerimised
Moskwas.
..Kurjer Poranny" teatab 'lO. sept., et
Vloskzvas on wiimasel ajal hulk citbrfcib ko
danlasi arreteeritud; muu ieas kõik need,
kes Ameerika abiandmise administratsioo
nis tegewad on olnud. (ETA.)

saaks. Londonis ei ole. see teade küll weel
kinnitust leidnudBerliin, 12. sept. (ETA.)
Roomas lükatakse ümber kuuldused Jtaa
lia sõjalistest-ettewalmistustest Lõuna-Slaa
wia wjastn laewastiku me-eleawallduste wõi
sanktsioonide kaudu. „Epoca" järele on
Itaalia walitsus igal ajal walmis LõunaSlaawiale tähtaega lopMpastuse andmiseks
pikendama wõi asja täiendGvialt läbi aru

=_ TSuo, 14. septembrU
|Jj maadlewad järgmised paarid:
** cssa Hiiglane Benetski Bambnla (Ameerika neeger).
S Otsustav, maadlus lutu mõiduni Aibo (Eesti) Bvilla (Poola).
Weimattn (Eesti) maailma efim. Ambrofi de Sush (Aafrika neeger. Maailm, efltit')

£ Publikumi pailaps Toruow (Leebuma esimaadlefa) Kintshnew (Berliin).

sel kirjutab „Kurjer Polski", et Poola ja
nõukogude sotsialistlikkude wabariikide liidu
wahekorra selgitamise küsimus hädasti tar
Laane maakonna põllumeeste
wilik ja Poola märgukiri tingimiste üle
möõdapääsetamata oli. Eriti juba sellepä
esita Mseiel
rast, et nõukogude walitsus Ovolenskit mit
te nõukogude sotsialistlikkude wabariikide
tama.
on sündsamate ruumide leidmisel
„Corviera Le-lla Sara" hrliseinate teadete liidu, waid ainult endiste Wene sotsialistlik
ülewiidud
järgi Belgradist on Wuna-SlaMla walitsus kude fõderatiiwsete nõukogude wabariikide
walmis Fiumd vüsiimuse llHendamiisÄs uusi täiewoliliseks esitajaks peab. Kui küsimuse
Kalda uut. 16, HsajisalQs
läbirääkimisi algama.
peale nii waadatcckse, siis on Poola Wenega
Berliin, 12. sept. (ETA.)
ainult de facto diplomaatilises wahekorras,
„Times" teatab, et Balkani seisukorda.
mitte aga de jure. ELA.
loetakse Pariisis ähwardawaks, LõunaSlaawia koondawat mägesid piiri äärde,
Läti Põllumehed paluwad
kõikumisi enam karta ei ole. Panga poolt
kuna Itaalia kolm uut rügementi kui ka
kartuli-fissewedu kitsen
astutud samm olla nimelt selleks ette wõe
posti-, telegraafi- ja tolliametnikke Korjusse
dada.
tud, et reguleerida nõudmist ja pakkumist
on saatnud. Rooma walitsus salgab oma
wälisriikide waluuta järele.
salajasi ettewalmistusi Lõuna-Slamvla
' teatab 11. sept.: Et kartuli
wastu. „Epoea" teatab, Itaalia tahtmat haiguse büalilagunemist takistada, on põllu
Belgradi waliisusele aega anda Fiume kü meeste keskühisus pööranud põllutööminis
TrammisteeLk NLLas.
fimuse rahulikuks lahendmnfieks.
tecriumi poole palwega,. lubada kartuli
„Latwis" teatab 11. sept.: Siseminis
fistzwetzu-ainust põllutMmnisteeriumile.
ter oit tramnn streigi asjus wähemehe osa
ETA.
oma peale wõtnud ja ette pannud sõidu
Wene tõöstMlNed kvntscK
tariifi tõsta 13 santiimi (6 rbl. 50 kop.)
LStt waskus Wenele Piiri
sioonid.Prantsusmaale.
peale, senise 12 santiimi asemel. Linnawa
äärse kaubitsemise kohta.
litsus on ka selle poolt, trammiwalitsus aga
„K.urjer Polski" 8. sept. kirjutab, et
nõuab
14 santiimi. Siiski on kokkulepet
„Jaunakas Sinas" kirjutab 10. sept.:
Prantsuse traadita telegraafi ühisus Mo.sk
oodata. ETA.
Wene
walitsuse
nõudmise
peale,
et
piiriäär
loa vaädioelektri trustiga lepingu on tenntd.
ses
maaribas
sulutaks
kõik
kauplused,
sest
et
Lepingu pvyjäil algab Prantsuse ühisus
Soome wõi-HLnd tõusnud.
üheskoos Mosöwv trustiga traadita telegraa nad salakaupa weawad, wastas Äti walit
fijaama ehitust Wenes. Prantsuse ühisus sus, et . piiriäärsed kauplused on kohalikkude
Helsingis, 12. sept. (ETA).
audis oma projektid Wene trustile, kes elanikkude, mitte aga Wenemaaga kauple
Soome
wõihind
tõusis eila 32 Soome
mise
jaoks
asutatud
ja
alluwad
sisemaa
40 % sissetulekutest prantslastele ntofsab.
wastawatele
seadustele.
Kaupluste
sulgu
'.margculi
kilogrammist,
suurel wiisil ostes.
Leping gn maksew 5 aastat. MvsklvZs lao
detcckse, .et sellele esimesele kontfesstovnile mist ei wõi wälisruk nõuda. Salakauba
grantSastega weel teised järgnewpd. ETA. wedu on Lätile sama kahjulik kui Wenelegi,
pm mässulised püüawad
mille likwideerimMs Läti kõik abinõud
JLLrimaa wastuwõtmist rah
tarwitusele wõtab. ' ETA.
Inglise rahailm Poolast hu
wasteliitu nurja ajada- .
witatud.
Läti-Leedu raudtee-ühe uduse
(Oma tegde Genfist.)
raskused.
„Rzeczpvspolita" kirjutab, et Inglise
Genfis
wliibib
pxaegu rpWarwuline li
majandus jv rahallm suure huwiga Poola
ETA„Jaumckas
Sinas"
kirjutab
10.
ri
walitsuse
saatkond,
kes Jwinlaa wastu
majanduslikke olusid uurib. Olla märgata
sept.:
Leedu
ei
hooli
rahwuSwahelisest
raud
wõtmist
ralpvasteliitu
ootab,
mss ka ainult
püüet mahutada kapitaali rufliste
laenude näol Poolasse, kui ka Poola põllu teekonwöntsioonist. Leedu 6. sept. sõidu- päewade küsimus on, sest keegi pole ju ta
majanduslistele ja tööshtslistele etteivõte Plaani järele sõidab rong Moshaikist Kow wastuwõtmise wastu. Kuid lirimaa was
tele suuri eralaenusid anda. Inglismaal nesse 6 min- warem ära ja jõuab Kownost tuwvtmist ralsivasteliitu püüalwad nüüd iil
.leidub käesolewal ajal palju lvaba kapitaali, Moshaikisse 10 minutit hiljem kui Läti latawal wiisil nurja ajada iirlased ise ja ni
rongid. Läti raudtee peawalitsus melt De Valeva mehed, kes sellega leppida ei
mis kodMnaal ainult wäikseid protsente au
nab. (ETA.)
on protestitelegrammi Kownosse saatnud taha, et lirimaa ikkagi Inglismaaga seotuks
jääb. Need liri mehed on ka
rahwuswahelise konwentsiooni rikkumise pä
Genfi
ilmunud ja teewad siin ägedat kihu
rast.
Wenomaa ihkab üle kõige
tustööd, et praegust lirimaad rahwasteliitu
rahu.
wastu ei wõetaks, sest praegune lirimaa ei
Surwe Läti kodanikkude
olla sugugi „iseseissw" ego! „waba". Muu
London, 12. sept. (ETA.)
seas on nad rahwasteliidu saadikutele ka
wastu Wenemaal.
Wene kooperatiiw-ührsuste sekretäär
Wastaivaid kirjalikka seletust saatnud.
Wise ütles tööerakonna koosolekul peetud
ETA. „Faunakas Sinas" kirjutab 10.
kõnes, et Wenemaa praegu üle kõige rahu
soowib. Wenemaale tähendaks sõda lõige sept.: Wene waliisus on määruse wälja an
edu ja jõupingutuste tagasiminekut, mis on nud, mille järele peawad Läti sõjapõgene
tehtud möödunud kolme aasta jooksul ma jad ja optandid, kes Wenemaalt ära
Zlmaiealed.
jandusliku ülesehituse sihis. Isegi kui wad, eraldi Wene wälispassi muretsema,
Ruhri küsimus lahendatakse, ei oleks Euroo mille eest aga suurt hinda 20 kuldrubla
Loodetaw ilm 14. septembril.
pa jõukusel püsiwat alust, enne kui Wene nõutakse. Waesemad Läti sõjapogenejad ja'
maa jälle hakkab normaalselt funktsioneeri optandid ei jõua seda summa maksta ja' * Kõma loodetuul. Pilwitus wäheneb.
ma, muretsedes Pool osa Kesk-Euroopale on sunnitud Wenemaale jääma.
Üksikud wihmasaod. Temperatuur langeb.
tarwisminewatest toiduainetest Euroopa
manufaktuur-kaupade. wastu.
Diskontomäärade muutmi
Jlumde ülewaade 13. septembril.
sest Soomes.
Madalarõhu ala keskkoht 725 mm. Põh
Wene nõukogude liidu tun
Helsingis, 12. sept. (ETA).
ja-Soomes. Inglismaalt läheneb uus ma
nistamisest Poola poolt.
Soome panga peadirektor Ramsay se dalrõhu ala wihmaga. Tartu met. obs.
Poola tingimiste kohta nõukogude sot letas „Jltalehti" kaastöölisele diskonto
Ovooooocxzo
fialistlikkude wabariikide liidu tunmstami- määrade hiljutise muutmise puhul, et uusi
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Greela-Zlaalia (OH ja rahwaslelU
Genfis, 8. septembril 1928.
Hanotauv palus aega and<i, et neid hispaau
Greeka-Jtaalia tüli on siin endiselt põle» lase cttep<inekuid nõukogu liikmed oma toa
Kamaks harntusaineks. Ralnvasteliidu te litsuStete wrüks teatada ja nende kohta seisu
gelased on ööd ja Päelvad selle keerdsõlme ha kobta wõtta. Juglise entaja lord Robert
ristamisega ametis. Ju mitu päolva Pole Cecil. kel see tüliküsimuse lahendamine kõige
rahwasteliidu täiskogu koosolokuidki enam robken» süda me lähedal näib seiStoat, polnud
olnud. Ka juba kindlaks määratud koosole selle uxistik, kuid lisas jume Paljutähenda
knd jäeti' Pidamata. ?!ähtatoaSti ci tabeta ivalt: Kui meie ka Hispaania esitaja ette
enne täiskogu iildse kokku kutsuda, fui selles panekud täielikult ivast» wötame, pole meie
asjas juba Pisut selgust ja leplikkust ou toa» sellega oma ülesannet weel täitnud. Meie
wittatud, sest MaStasol korral ivõiks suurel peame rahu huwideS palju rohkem tegema:
koosolekul kired ehk kergesti lõkkele lüüa. ma ei taha Praegusel silmapilgul aga rohkem
Sellest ei oleks aga tüli lahendamisele põrmu selle kohta ütelda. Inglise ivalitsnse arwates
ei olewat kahtlust, et rahwasteliit oma PS
gi kasu.
Nii kin tealltt, ott rahiõasteliidu uõukogii hikirja l 5 Myal konrpeteitt ou küsimust
juba kohkem kui nädalapäewad seda kokki»- arutama.
Kui siis toeel Belgia ja Roosti, ning mite
põrget lahendada katsunitd. Tung nõukogu
koosolekutele on selle ülipõnewa päewakorra mete teiste maade esitajad küsimuse kohta
pitttkti tõttu nn slnrr, et kord juhtumine oli. sõna olid tootnud, otsustati esimene poo!
kus isegi Greeka esitaja inimeste murrust Hispaania esitaja ettepanekutest saadikute
läbi ei Pääsenud ja alles kooSoleki» lõpupoo nõukogule teatcnvaks teha, ning neile ära
le sisse sai. Wiimase! koosolekill olid ka kiri koosoleku protokollist saata.
juba mitmesugused kitsendused pealtkuula
Nii kni senistel ralsivaste li idu nõukogu
jäte suhtes maksma pandud.
Sel wiimase! cksaliknl nözikogil kooZole koosolekutel selgunud, keerleb küsimus ikka
kitt ei tehtud ka mmgit määrawat otsiist. gi esialgu selle ümber, kes on kutsutud ja õi
Endiselt katsusid »Vu>kogit liikmed targu ja gustatud Greeka-Jtaalia wahekorda lahen
ettewaatlikirlt sesiA asja selgitada. Küsimus dama. Itaalia sooivib, et seda Pariisis asulv
on ju ka õige õrn. Suuremad waielused liitriikide maheline saadikute nõukogi? teek?,
puhkesid siiski lahti Hispaania esitaja kellelt Itaalia oma sammudele nähta Masti
de Ä6on'i ettepanekitte Pirhul, et rahwastelii hõlpsamini õigustamist ootab, kiri kirju koos
siu nõickogu soowitaks saadikute nõukogule seisuliselt rahwasteludult. Oma seisukoha
PariW ttili järgmistel pöhjitstel lõpetada põhjendused toob ta ette, et Grcekamaal
mõrtstrkatöö ohluriks langenud komisjon, oli
1) Et Greeka kõrgemad ksiöim-ud waban saadikute nõukogu poolt määratud ja selle
dnkS mnde kolme riigi saadikute ees, kelle pärast olewat üksnes miimasel õigirs nüüd
järeldirst teha. Greeka jälle' toetab end
esitajad piirikomiSjonis olid;
A Greeka korraldagu Pidulik» matirse rahwastelttdit põhikirja peale, kirs niisuguste
teenistuse Ateenas tapetute auks. millest tiilide lahendamine miimasele ülesandeks
tehtud ja loodab rahwasteliidu kohtulaua
kõik Greeka walitsuse liikmed osa ioõtkn:
SöjalaeWaÄikit poolt aupaugud ette ette sattumisel, ka nähtawasti kergema ka
ristusega pääseda.
nähtud korras;
Wahepeal on saadikute nõukogu Pariisis
4) SlSjawäe auawaldüsell tapetute auks:
5) Kcymsjom määramine mõrtsukatöö ise aSja arutämn asunud. JseloomnstpM
Uurimiseks Greeka poolt, millest ka need rii on see. et ta stl pichul rahvasteliiduga ühen
siinsesse on astunud ja oma otsustest wiima
gid osa WStakS, kelle esitajad ära tapett;
6) rahwasteliidu esitajate määramine sete teatab. Niisama informeerib rahwaste
Greekasse, kes mõrtsukatöö uurimisekäigu ja litt oma protokollide saatmisega saadikute
nÄlko stfi' si mstnuectetfü iga/' Wõimalik.
kilrjategijate malwüks:' "
Greeka maksku 50 miljoni liiri ühte wiisi mingi kokkuleppele ses tüliasjasjõutakse,
Schweitsi panka, kahstttasn kindlnstivseks ta ilma et rahwas-telttdul enesel pruugiks.sisu?
lift otsust ses tüliküsimuses tehagi ia küsimus
jKMe perekodadele ja
V) alalise kohtukoja otslwtada jäägu wõiks siin Genfis wast mõne üleminek»»
wormreliga lõppeda.-

kahjutasu küsimiuS.

Nende ettepanekutega oi olnud JtAalia
esitaja nÄuS. Ta teatab. ?t Itaalia nxilitsu
stle see wastuwõetaw ei ole, et see asi rah
wasteliidie nõukogu otsustada tahetakse an
da. Üksnes ettepanekute esimese osaga Mõi
wat ta leppida. Greeklane Politis nõudih
muidugi ttili lahendusele wStmist ikkagi rah
ivasteliidn nõukogits. Prantsuse esitaja

Aga need on kõik otetirsed. Kuna asjas
aga mäW mitmekesised huwid mängus on.
ei wõi sugugi teada, mis homne päösv.tnua
ivoib. Sellepärast ollakse ka siin ööd-päesvad
kibedasti selle kokkupõrke lahendamisega cvme

tis, nii et snurriikide juhttttiatel poliitika
tegelastel koMverentsi jovkAvatest töödest osa

mötmifektz aegagi iste ej jää.' T—s.

Inka varandused. 84
Gir John Reteliffe romaan.
Toatühruk, keS hirmsast sündmusest kangesti oli koh
kunud, oli igasuguseks abiandmiseks täitsa wõimeüiTuuleoiS wõiS nüüd rahulikult ohwitseri kallal tali
tada, sest ta nägi, et wend oli waba ja päästetud.
Senjoritta iStuS filmi korgipuu all ja tema Pilk eksis
segaselt ümber/kuna tema käsi kramplikult ja teadmuse
tult Jaaguari kästwart hoidis.
Jaaguar seifis liigittamata, kuna tume puna tema
nägu kattis. 3v
ttkki näis senjoritta stindmusc ja oma seisukorra
teadmusele tulewat Ta pööras oma muStod silmad noore
indiaanlase Peale, kuna ta tema käsiwarrest ikka weel kinni
hoidis.
Minul oli surm silma eeS, nagu tookord del Eerro
möisaS, ntleS Preili tasa. kuid selgelt. Sina oled
?a?S korda minu elu Päästnud.
Noor toojalane waötaS kirglikult
Tuhat korda oleksin oma elu ohwerdanud teie elu
eest- Kuid Suur Maim ei tahtnud, et see käsi wäcnlase
olekS maha löönud. Tuleõie käsi läks nõrgaks, kui ta
Jaaguari köidikuid tahttS puruks lõigata. Sõber Pää§tiS Tuleõie elu!
Pagana Poiss, sina oled liiga alandlik, ütles
Raudkäsi. wahele tulleS. Arwan, et sinu sõna maksab
laaneS sama palju kui minu sõnagi. Arwan, et meie töö
stin on tehtlid nüüd on aeg ära minna, kui need huku
wad uSsid waikima oleme sundinud. Seal ütleb ka minu
kaaslane ja tema on minuga kindlasti ühes arwamifes.
Ristikandja ligines tõesti.
Wanamehe nägu oli wäga murelik, sest la pidas noo.
rest ohwitserist suurt lugu, ja nüüd tegi ohwitseri raske
haaw teda wäga rahutuks.
Meie Peame minema, sõbrad, ütles la. sest
meie ei tea, miS mõisas praegu sünnib- Ja meie Peame
need naised kindlasse paika wiima- Soowin leile õnne.
isand Raudkäsi, et oma noore kaaslase õnnelikult nende
röowlite käest päästsite.

Nobeli käesoletöa aasta rahu
auhind.

kes sarnasest ajakirjandusest rahuldatud tun
nemad olewat paremini, kui „oma" lehest.

Krrstiaonias itmuto „Aftenposten" jutus
tab, et käesoletoa aasta Nobeli rahu-auyinna
jagamisel on üles seatud juba 10 kandidaati.
Nende keSkel esincwad m. s. Ameerika nais
adtov-kaat Jane Adda m S, - Rootsi Punase
RiStt jubtttv liige, neiu Elsa Bränd
st rö m, kadimud president Ha? din g, kes
nõhikirja järele wõib ka peale surma küsüml
ic alla tillla. Edasi Ameerika iväl ism mister
Hughes, timtud rahstmstoliidu tegelttue
ingstrne Robeist Ecc i l, tuntud majandus
teadusemees ia firfemif inglane J. M. K c N
nes. Jtaatta end. minister Nit t i ning
Stockholmi linnapea Lindb a ge n. bb.

Komnmnistjd maal kaotnscs.
Berliin, Iy. sept- (ETA.)
saadud teate järele on Wene
kommunistid toalimistel linnades edu sao
wutanud, kuna aga maa! tommlmiStidc
waStane mool kastoab.

Inglise tööliste häälekandja
ei leia lugejaid.
Umbes nädala eest ilmids „Times'is"
teade, et ainukene tööliste lehi Inglismaal.
Daily Herald", on hinge waakumas.
Nmeti-ühisirste kesknõukogu on otsnstänud
käesvlelval kitul ärapeetnwate ametiühisulste
kongressile ettepanna lehe wäljaandmist lõ
pettÄa. Leht ei tasik end ära.
See teade on teotud mõttes iseloomulik
Inglise tööliste liikumise kohta. .Kutseliselt
organiseeritud tööliste hulk tõuseb ju Jng
liSmaal kuni K miljonini, poMiline tööera
kond iaadnb parlamenti umbes 150 esitajat,
eriamettühisused mmrMrd oma erilehti mäl
ja, tööerakonna ringkondades unistatakse
enamuse saamisest ateemkojas ja oma »volit
suse mvodustamisest, kuid sama tööerakond
ei suuda ülewal pidada ühtki oma igapäelriast
ajalchte. ..Daily Herald" on sunemas luge
jäte puuduse tõtinr. Praegu on tal neid
.100.000, oleks aga tnrwis mee! wähemalt
100.000.

Kuid neid hädahüüdeid, mis ..Daily
HeraM" weergudel sellepärast mismastel
päewadel wõib lugeda, ei tadwitse mitte ise
äwnis tähelepannu. Inglise töölised tunne
wad -sedatähtsüstt mis' on asjaliktil .ja .era
pootetnl 'käsitlusel tähtsates, t ööküsimusteS.
Kõigil suurtel kodanlistel lehtedel on nimelt
omad ..labour" (töö) kirjasaattad, kes anret
mehe asjatundmisega wõrwad kirjutada koi
gist sotsiaalsetest küsimustest. Ei ole ka ha
ruldased jichtmmsed. kus need kirjasaatjad
aseütMgd tööliste huwMd kaitsma, istm
nende rat)uldmnrst nõudma, wastn üldist
kodcmliste ilmamaadel. Suuremates Inglise
ajalehtedes kiriuteMnd Inglise tööliste
ise sagedasti päeutaküsimuste iile. Sesse
pärast on Inglise ajakirjandus lma lugejate
nngfonria soetanud ka tööliste ringkonnas,

Ristikandja rõõmustas. Jaaguari terwena leides ja
ulatas temale oma käe, mida indiaanlane wiisakalt ja
teatama aukartusega Puudutas.
Minu malge isa teeb Maesele indiaanlasele suurt
au, ütles Jaaguar Peaaegu alandlikult. Ristikandja
on näinud palju talwesid ja tema nimi on kohuwseks
apashide wigwamides (telkides). Uina tema abita oleks
Randkäsi ühe sõbra kaotanud.
Jah tõsi! Meie oleme koik oma .kohust täitnud.-ütles Ristikandja. Kuid kõige Pealt mölgneme sinu
wahwale õele tänu selle eest. et meie nii kerge wõidu sai
me. Kahju ainult, et meie sette wõidu ühe Mahwa mehe
kaotusega' oleme pidanud ostma- Sellest mehest oleks tea
tama kasmatusc korral wõinud laane uhkus saada.
Kas on siis ohmitser surnud? küsis Raudkäsi,
kuna ta teise rühnia juure äriviS minna.
Mitte surnud. meunaS ütles Ristikandja.
ta on ainult raskesti haawatud. Siiski on termekssaamise
wõimalus olemas, kui ainult korda läheb teda hästi ära
wiia ja temale Paremat rawitsust muretseda. Praegu on
ta küll kaunis hea hoole all, sest komantshi (Jaaguari)
õde rawitseb teda- Ükski linna arst ei Mõiks teda poee
mini rawitscda. Ent meie peame siit ära minema, ja nii
ruttu kui wõimalik. Mis sa arwad. Raudkäsi, mida pea
mc nende huluwate nõidadega tegema?
Äõige parem on, et meie nad kinni seome ja siia
maha jätame, kuni nende mehed ja wennad meriste pea
dega- tagasi tulewod. armas Raudkäsi. Aga mida
peame tegema nende Malgetega, kes nii wäljakutsuwalt
wabitoad, nagu tabaksid nad meiega tüli norida?
Mina ci taha midagi tegemist teha inimestega,
kes oma endi märwi salgawad, et punoZte waraste ja
rööwlitega ühist äri ajada. urises Ristikandja.
Oleks parem olnud, kui kindral sellel kcchwatunäolisel
inglasel ja tema sandil kaela oleks määnanud. selle asemel
et ta neid wabaks laskis- .Kuid see on tema asi, i'a meil
ei »le sellega midagi tegemist.
Mehel oli ka omajagu õigusi. j atlas Ristikandja.
--- JütuStnn teile teine kord selle 100. Pidage meeles,
meie leidsime neid siit oma waenlaste liitlastena, ja see
pärast ei wõi meie neid siia jätta, kuni meie endi elu eest

bb.

Õudne linn.
m Jaapani raadiojaam teatab, ei pealinn
Tokio on nüüd sarnane, nagu oleks sealt
hirmus sõda oma laastamisega üle
Jgalpool uulitsatel wedelewad wigastatud
surnukehad maas. Linnapargi suurtes tii
kides ujiktovd surnukehad nagu kalad. Mö
nes linnaosas on kõik tuleroaks langenud.
Uitlttsad on täis surnuttlid, põlenud tram
miwagnnite ja autode tükkisid, kokkuwaju
yud majade ristustd. Inimesed elawad ae
dades ja parkides, toiduaineid antakse nen
dele walitsuswõimude poolt.
Jaapani uue kabineti pidulik ametisse
astumine süüdis Akasaka linnas lageda toe
toa all. kus toalitsus ka oma esimese koos
oleku Pidas. Maaalused tõuked andsid en
did alatasa tunda ja walitsme liikmed kört.
sid kinnisesse ruumi minna.
Kogu üle Inglismaa korjatakse annetusi
Jaapani jaoks. Londonis on palju isikuid
selleks suuri summasid kinkinud, tuhandeid
laetou. Inglise sõjalaeiixid Kanges-Jdas on
osalt juöa Jaapani jõudnud, ojalt toidu
moonaga alles teel. Austraalia toalitsus on
esialgu 60.000 naelsterlingit annetanud.
Kanaada saadab rohkesti toiduaineid. Hii
nast toeetakse riisi ia liha.
Prantsusmaal oli 7. sept. ametlik lein
Jaapani õnnetuse prchul. Lipud lehnnsid
poolmastis, teaatrid olid kõik kinni. Lin
nades korjatakse andeid. Rootsis on asuta
tnd abiandmise komitee,
eesotsas.

Reklaam Daani wõile Zng
lismaal.
Eesti .Kopenhaageni esituse kirjast '3l.
mig s. a. loeme, et daanlased leiawad, et
nad oma Mõile wäljamaal, eriti Inglismaa
turul, küllalt reklaami teinud pole. Nüüd
on wõi wäljaiveo alal tegutsewate organisat
sioonide ja äride wahel nõupidamised ja lä
birääkimised käimas, kuidas Daani wöile
Inglise turul kõige paremini reklaami teha
tuleks. Arbxitakse, et Daani mõi hästi kor
raldatud reklaami tõttu rohkem ostjaid ja
paremaid hindasid leiab, kui tänini ia seega
Daani kaubabilansi tähtsalt parandab.

julgeb ei mõi olla. Nemad cm aga kristlased ja seepärast
ei Mõi meie neid kinni siduda kui apashi koeri- Mina
wähemalt ei saaks sellega hakkama.
Rüudkäsi, minge löön juure ja kuulutage temale, et
ta oma sõjariistad siia peab jätma ja meiega kaasa wle
ma. Ta Peab meid saatma kuni mõisani, siis wõib ta
minugi Pärast jalga laSta. Mina waatan selle aja soes
järele, kuidaS meie haawatud sõpra ja senjoorat siit ära
wiia saame.
Mõlema manema mehe juüt aja! hoidis toojalane
Jäagua! end müstikalt kõrwale, nagu wiisakus üldse tema
loomu joon oli.
Kas on mind Tnlekillele weel toaja? küsis
Jaaguar mahedalt. Õe kõrto ootab, et toojalaste pealik
teda tänaks armastuse eest. Ja sõber ootab, et ta tema
haawu järele toaatakS.
Lugeja teab toist, et mvismkupreili oma punase aus
taja õde toeel ei ümnud, sest Tuuleõis lohkus apashide
laagrist kohe Pärast seda. kiu Halli Karu salk senjoritta
wangina siuna tõi. Seepärast ei timmid senjoritta ka
indiaani nesu eneseohwerdalvat julgust- Ta oli malmis
oma tänu toojalase waSW tema õe peale üle kandma, sen
oma uhkuses hakkas ta juba jälle häbi tundma toojaldsest
ja Pidas endale alandamaks temaga koos olla.
Jaaguar, kui see sinu õde on. kellest sa mulle toist
waremalt juba oled kõnelenud. ta punastas tahtmata
sellest meeletuletusest, sest see oli tol ajal. kui ta mõlemad
kütid oma majast ära ajaS, siis too. ta minu juure.
Tahan tema eest kõik teha, mis suudan, ei sinule oma
tänumcelsttst tõendada.

Noormees läks sõnakuulelikult ja tuli Tuuleöie juure,
kes ikka toeel ühes Diaziga haatoatu kallal talitas.
Leitnant van Kteift oli suurest toerekaotusest mines
tuSse langenud- Kuid indiaani neiu äratas ta toärske
allikaweega jälle meelemärkusele. Ja Ristikandja, kes
laanes nii mõndagi arstimiSabinõu oli õppinud, pani toe*
rejookin reiest kinni, seks otstarbeks Diaz'i wööd tarwi
lades.

Jaaguar pani käe oma õe õlale. Tüdruk tõusis kobe
püSti ss mõttis alandliku ieisandi, nazu see indiaani tüd
nikute kohuS on nealiku eeS.

Needel. 14. sept. 1523.

3-1Rshwaskeliidu üwmemOll.

KäewauMsed.
Pavln Hetfking Geirfis.
(Oma teade Gensist.)
Balti sakste „adwokaat" rahwuswcchelis'tel konwerentsidel, parun Hepkiug, on rah
wastslilidu konweventsi puhuks ka .Genfi il
munud, sedakorda ajakirjanikuna. Seni ei
ole te teMWstst.Mn uzgel.muremai Lunida
olnud.

Balti riikide konwerents
tolliküsimuste selgitamiseks.
ETA. „Latwis" teateb 11. sept.: Balti
riikide konwerents tolliküsimustes peetakse
ära ühe nädala pärast 3iiias- See sünnib
Läti wälitsuse algatusel Balti riikide ühise
esinemise põhijoonte äramääramiseks rah
wuswahekise tollikonwerentsile, mis kokku
astub ' oktoobrikuul Genfis. On wõimalik,
et Balti riigid saadawad koirwereutsile ai
nult ühe esitaja, kui Riia konwerentsil sel
leks kokku lepitakse.

Wiilisnnnisteermmi Sicnbtts.
Wälisministeerimn seletab, et m?nes
ajal»hes wvaldatird arwamiue, nagu oleks
saadik Pusta Eesti delegatsiooni liiku,ena
rahwasteliidu nõukogus wähemgste küsimu
ses wabariigi wälitsuse poolt saadud direk
tiinudest kõrlvale kaldunud, asjaoludele ei
wasta. Wähemuste küsimuse arutamisel
rahwasteliidu nõukogus tekkis küll arwa
nnste lahkuminek, mille lahendamiseks de
legatfioon wälisnnmstrilt juhtnööre nõutas
ja neid ka sai. ETAEesti'kirjanduse setist ka
watsustest kirjastamise alal.
Nagu teada on.Eesti kirjanduse selts
enese peale wõtmid suurema hulga raama
tute kirjastamise nii oma- kui w/iliskirjan
dusest.

Arutused Austria Mesehitamise kohta.
Pariis, 12. sept. (ETA.)
Gensist telegrafeeritakse: Rahwastelii
du üldkoosolek jatkab arutusi Austria üles
ehituse kohta. Strassburger (Poola) too
uitab Austria ülesehituse tähtsust Kesk-Eu
roopa riikide kaubandusele ja majanduski
kule õitsengule. Hanotaux (Prantsusmaa)
seletab, et Austria ülesehitus rahwasteliidu
poolt tõenduseks on, mida wõib korda saata
ühistunne ja rahwuswaheline wendlus.
Tänu rahwasteliidule, areneb uue Euroopa
konsolidatswon. Lord Robert Ceeil (SuurBritannia) tähendab, et üheks rahwastelii
du edu põhjuseks Austria asjus see on, et
rahwastelist kosutab rahwuslist kadedust ja
tundelikkust. Scialoja (Itaalia) seletab, et
Austria ülesehitus on aukroon rahwastelii
dule. Itaalia on rõõmus, et on wõinud'
kaasa aidata oma endise wastase püstitami
sele. Gimeno (Hispaania) ja Awramo
witsh (Jugostaawia) soowiwad õnne Aust
ria walitsusele ja Zimmermannile (Hol
laud), Wiini ülemkomissarile, tehtud töö
eest:

Nõulogn prefidendi teadaanne ItaaliaGreeka tüli asjus.
Jshii, rahwasteliidu nõukogu president,
kannab üldkoosolekul ette järgmise nõuko
gu deklaratsiooni:
Tüliküsimus Itaalia ja Greeka wahel
köidab jatkuwalt nõukogu tähelpanu ning
läbirääkimised jatkuwad. Nõukogul on
lootust, et Jtaalia-Greeka tüli rahuldama
lõpuni jõuab. Sel Põhjusel usub Jshn, et
üldkoosoleku liikmed käesolewal silmapilgul
tahawad hoiduda igasugusest arutusest ses
tähtsas asjas. London (Holland) seletab,
et te wist üldkoosoleku liigete arwannst
awaldab, lootust et Nõukogu
enne üldkoosoleku lõppu üldkoosolehtte
Jtaalia-Greeka tüli aSjus teateid annab'.
Läinud aasta tegewuse aruande arutamine.
Üldkoosolek asub nüüd nõukogu Poolt
üldkoosolekule sisse atüud aruaniA üldisele
arutusele tööde kohta, mis tehtud läinud
aasta jooksul. Edwards (Tshiile) seletab, et
nõukogll aruanne annab ilusa arusaamise
ja Kauni nruW rcchwasteliidu tegewuse mit-

Praegu trükitakse tal järgmisi raama
tuid: Jaan Bergmann Laulud, Wolde
mar Bonsels Mesilane Maaja, E. Sil
lanpää Waga wiletsus, Eesti keele õige
kirjutuse sõnaraamat, Tartumaa (koguteo
sest „Eesti"), .Eesti rahwalaulud (Dr.
Hurt'! ja teiste kogudest) ning Kodumaa
õistaimed.
Suurem teos Eesti haridus
Osalt trükiwalnus, osalt walmimas on
ojtude kohta kokkuseadmisel.
terwe rida teoseid kodumaa klassikal irjan
dusest ning ilmakirjandusest.
Tnlewäl aastal kawatseb riigi statistika
Peale selle tahetakse tõlkida järgmisi keskbüroo suurema statistilise aastaraamatu
tõid, milledele pole aga senini tõlkijaid lei Eesti haridusolude kohta wäfia anda. Kõik
duttud:
tarwilised uurimistööd on juba tehtud ja
S. Petõfi Walik luuletusi, A. Järne andmed kogutud, millede läbitöötamisele
seldt Isamaa, F. Herczeg Paganad, ja kirjutuste kokkuseadmisele juba lähemal
A. Strindberg Uksi, W. Shakespeare
ajal asutakse.
Kuningas Lear, W. Korhonen Metsas
Nimetatud põhjalik statistiline töö sisal
ja õues, A. Lydecken Tähtede ilmas, daks andmeid Eesti koolimajade seisukorra,
Lehtonen Soome muinasjutud, Stem kooliõpetajate koosseisu, kooli majanduse,
gren Astronoomilised miniatüürid, W. õpilaste töökuse jne kohta, ning ta annaks
Nerst Maailm, W. Shakespeare
peale täieliku pildi hariduse edenemise koh
Macbeth, Dante Uus elu, M. Ceroan ta> ka ülewaate meil makswatest koolikorral
tes Nowellid, Edda Rolandi laul,
dustest ja wastawatest seadustest ning mää
Jensen - Müüdid, jahid ja teised jutud, rustest, mis Eesti iseseiswuse ajal maksma
Jensen Jäälingustik, H. Ibsen Keiser on pandud.
ja Galilealane, W. Shakespeare — : Julius
Caesar. •, >—ei. PortugaalL peaministrit sur
mata kawatsetud^
MmM ..ero,.
„o°-ö. TUBRH"
unMm.ummnKumm
* m - a-A B Z

Berliin, 12. sept. (ETA.)
Lissabonist teatatakse:' Seitse radikaalse
partei liiget, kes kawatsesid surmata Portu
gali peaministrit, arreteeriti Lissabonis pea
ministri maja ees, kuhu nad olid kokku iul
nud.

Itaalia sadamad Kreeka
laewadele jälle awatud.

ntekesidustst. RlchwasteMt on keskkoht, kIS
walmistub ette kuid kindlalt kõige
suurem kõigist rewolutsioonidest, mis ott
tekkinud suhete organiseerimist! rahwaste
mahel. Edwards awaldab lootust, et Aust
ria ülesehitus saall eelmänguks kogu Kesk-Euroopa rahaasjandusliku ülesehituse hiig
lateostle. Santiago üleameerikalise konwe
rentsi Uõõd wõiwad rahwasteliidule tulusad
olla. Ladma-Ameerikal on wähendatud
armeed ja tema moraalne desarmeerimine
on. wVsiaspool kahtlust. On tõsi, .et Santi
agos pole weel.teostatud' täielik kokkulepe
desarmeerimisküsimusts, kuid fee Wkulepe
Mb lähemas tulewikus tevÄMvat. ÄldLM wõib öelda, et 'Santiagos 21 ladina
keelse rahwa poolt awaldatud waim sarna
nch rahwasteliidu ideaalile.
Arsa-ed-Dowleh Wersia) kõneleb tarWidustst, anda rahwasteliidule materjaalstt
ja rahalist tyewst, mis- tcyttvilik rahu mis
jyn teosttmpfieks.
Aaalia-Kltlia Mi arutamw» nõukoguA
cöasi Mawb.
Berliin, 12. sept. (ETA).
Gensist teatataHet nõu
kogu ennelõunasel istangul täna seletas
esimees, tema pidawat tüliküsimuse rahuli
ku lahenduse huwides otstarbekohaseks
Korfu konflikti arutust uuesti edasi lükata.
Rahwastekiit lükkas arutuse weel kord edasi.
Genfis, "12. sept. (ETA.)
(Oma erikirjasaatjalt). Eila ja täna
arutas rahwasteliidu täiskogu teise komis*
joni aruannet abiandmisest Austriale. Lord
Robert Ceeil awaldas lootust, et rahwaste
liit kordab tulewikus aktsiooni teisal ja suu
remas ulatuses. Wõeti wastu Adori reso
lutsioon, milles rahulolekut awaldatakse
saawutcüud suureks eduks.

Täna algas nõukogu aruande arutami
ne täiskogus. Nõukogu esimees Jshii Pa
lus täiskogu hoiduda Greeka-Jtaalia tüli
arutamisest, et mitte teha keerulisemaks kü«
simust ,mille õnnelikku lahendust nõukogus
on Pea oodata. London (Hollandi) awaldas
lootust, et nõukogu annab aru küsimusest
weel enne täiskogu lõppu
ühtekokku wiis tundi kestsid, arukas saadi
kute konwerents eila Korfu küsimust, et
jõuda kokkuleppele, mis oleks wastuwõetaw
kõikidele. Leiti tarwiliütts uut koosolekut
täna ära pidadaAmeerika abi Jaapanile.
Lottdon, 12. sept. (ETA.) '
Washingtonist teatatakse: President
Coolidge üleskutse peale on ühisrnkides
korjatud juba üle wiie miljoni dollari abi
andmiseks maawärisemift kannatanuile
Jaapanis.
Ruhripiir awatakse uuesti.
Berliin, 13- sept. (ETA.)
Belgia. okkupatsiooniwõimud annawad
teada, et Ruhri piir 16. septembril uuesti
awatekse.

Saksa marka ei noteerita
enam Baaseli bõrsel.
Berliin, 13- sept. (ETA.)
Baaseli börsel ei noteerida enam Saksa
marka tema täieliku Määrtusetuse pärast. ,

RAgikantsleri lootused.
London, 13. sept. (ETA.)
Berliin, 13- sept. (ETW
*
Oma
kõnes,
mis riigikantsler Strese
Roomast telegrafeeritakse: JtaalioßWa
mann eila Saksa ajakirjandüse esitajate ees
litsus laskis Ateenas teatada, et Greeka pidas, ütles ta waluutaküsimuse kohta:
laewad wõiwad jälle Itaalia sadamatesse „Arwan loota wõiwat, et kahe ligema nä
1 Meiki
sõitadala jooksul kestma wäärtusega raha loomi
se küsimus lahendub."
Albaania teadaanne Greeka
Z W»VWWWM«MMW» M
walitsusele.
X* M
Berliin, 12. sept. (ETA.) ''
s?| 10-ne, 11-ne ja 12-ne naelaline S
Albaania walitsns on Greeka walitsusele il Kõige paremad odawa hinnalistest |
:; paberossidest on |
teatanud, et kui Greeka walitsus peaks keel
1X1
duma Janina mõrtsukatöö tegelasi arretce
ii A-S. Astoria |
rimast, siis lähewad albaanlased ise üle piiri
2t A
Greekamaale, et arreteerida mõrtsukaid, kes
; | aromaatlised paberossid |
M köhale jõnanud ja
neile hästi tuntud.
ladus saadawal. 5|
Korfu küsimus saadikute
£s> » « IÜE
konwerentsil.
* i"S. mSlob
London, 13 sept. (ETA.)
I o©*oe®o««OMeoa«a®a«**'f
Pariisist teatatakse: STaljcl istangul, mis
1 li® Illi «
fr M ZT

Nr. 244* 3.
SMa rügikaulsleri kõne.
Saksamaa uus ettepanek
Prantsusmaale.
Berliin, 13. sept. (ETA).
Eila õhtu pidas riigikantsler Strese
mann ajakirjanduse esitajaile kõne, milles
tähendas, et Saksa passiivist wastupanu
eesmärk olewat Rnhrimaa wabastamine.
Saksamaale olewat otsustama tähtsusega
Rheinimaa smvereniteedi küsimus ja wwba
duse tagasiandmine Ruhrimaale. Saksa
maa olewat malmis selle eest reaalseid ta
gatisi andma. Saksa walitsus pani ette
eraomandust otsekoheselt kaasa tõmmata,
minnes fiin üle Versailles'i lepingust. See
eraomanduse kaasatõmbamine on realiste
rttam pant. Kui riigi omandust ja majan
dusliku eraomandust peale teatamas kõr
gusts hüpoteegid tehakse, mõiks neid reaal
st liikuma wäärtebjektina üle anda erilisele
hooldamistthingule (Treuhandgesellschaft),
millest ka heakstegemise Võlausaldajad osa
wõtaksid. Nende hüpoteekide intressid la
hetsid hooldamistthingule, kes obligatsioo
uide Väljaandmise teel laenusid mõiks saa
da. Prantsusmaa saaks seeläbi kohe mak
susid ja prantslaste nõudmised Rnhrimaa
ewakueerimise korraks leiaksid täitmist.
Kantsler stletas, tema lootwat, et niisugu
ne lahendusmiis wõimalik on. Prantsus
maa olewat seletanud, tema ei tahtwat
mingisuguseid anneksioone. Inglismaa,
Belgia ja Itaalia olewat kindlasti niisugu
st lahendust poolt. Juhtiwad Saksa töös
tund olla pakkund walitsusele teetust, mis
wõimaldawat ettepandud maksude teosta
mist. Kantsler awaldas oma kõne lõpul
lootust, et Prantsusmaa juhtiwad mehed
end õiguse ja rahu poliitikast juhtida lase
wad.
Saksa ajakirjandus kantsleri kõne puhul.
Berliin, 13. sept. (ETA.)
„Vossiscke Zeitung", kommenteerides
riigikantsler! kõnet, ütleb: „Terwe kõne
tunnistab tahtest kokkuleppele jõuda Prant
susmaaga."
„Vorwärts" paneb oma juhtkirjale
pealkirjaks: „Meie maksame, seepärast
ewakueerige!" Leht ütleb, Saksamaa ei
kapituleeri, et pärast kauplema hakata, tvaid
aÄub läbirääkimistesse, et mitte kapitulee-,.
rida. Prantsusmaa seatakse küsimuse?ette;
kas tahab ta ühe osa Saksamaa üle walitse
da wõi oma maksud saada. Saksa rahwas
oma enamuses, wälja arwatud äärmised
ollused pahemalt ja paremalt poolt, kiidab
heaks ja toetab wälitsuse seisukohta Ruhri ja
heakstegemise küstnrases.
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Anija metsades ci k. aasta sügisel jäi
legi hunta nähtud. Nagu näha, on siinsetes
metsades huntidel alaline peatuskohi, sest
juba kolm aastat on „hallnvatimehchd" lvahe>

tewahel ennast inimestele näidanud. Selle
kolme aasta jooksul on nad ka ümbruskonna
põllupidajatelt mitu hobusewarsia, mftmniti
rohkesti lambaid eneste «maiusroaks" ära
murdnud.
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Lilhlkesed kested.
Berliin, 13- sept. (ETA.)
Konstantinoopolist teatatakse: Liitlast',
wõimud andsid teisipäewal Tschanaka Itnnt
ühes kõigi kindlustustega Türgile tagasi.
Berliin, 13- sept. (ETA.)
Alates 2(1- septembrist, kõrgendatakse
Saksamaal jälle Postimaksusid. Wäliskiri
niaksab siis 250.00(1 marka.
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EeStt wiilisesttustes teenis
luate ametnikkude palaa
olndest.
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faatkonna attachh ja konsulaarageudi koht, 39

dollari suuruse kuupalgaga.
Kõik need tväkisesittlste ametuikknde ktiu
palgad, mis eelpool dollarites ära on too
dnd, on põhipalgad ja need maksetak
se wäNsesituste ametnikkudele nii mitme
kordselt, tlagu iga wäliSriigi iualuuta ja nm
jandttslised olud seda tarwilikuks teewad.
Nende Mkade Wahede. sikseerimisiks ou iga
maa kohta äramääratud kindel koefitsient,
millega tuleb kaStvatada Pwhipalkasid.
Tttlewa aasta eelariveS ott järgin isid
koefitsiendid maksma Pandud: Toome jaoks
2,3, Läti jaoks 1,75, Leedu 2. Saksa
maa 1,76, Poola I,7s,.Prantsusmaa
3, Itaalia 2, Inglismaa 3,5, Rootsi
5, Norra ja Daam 4, Ameerika —•
6,25, Mosknn ja Peterburi 2,5, Jamlmri
2,5, Pihkwa 2,5, Siberi 2,5, ]q
Ukrsina - 2,5.
OOOOOOftnr".

Maita ewam ja aromaatlisem
£ i-; piibutubak Eestis on
$ A.-S. ASTORIA
!,LOOTS'

Nks püew Verliivls.
Tändpäew ei tuube endist Berliin? evaM
Ahtsalt ära. Jnba FriedrichstraSse tvaksalis
rongilt maha aStudes, tundub kõik Pisut
Kõõrastaniana. On nii imelik mai kits. Oled
suurlinna siidatnes, kuid ei mingit iseäralik
ku kära ega müra, mis suurlinnale muidu jit
nii omane. Alles kui Pisut tähelepaneliku
malt ringi silmitsed, märkad, et sõiduriistu,
neid müra sünnitajaid, pole Palju nähagi.
Autosid on koguni wähe, nad on kallid ja ei
leidu sõitjaid. Rahalise kitsikuse tõttu on ka
Mitmetel trammiliinidel liikumine linnawa
litfttse poolt seisma pandud. Inimesed rü
hiwad nüüd Berliini rohkenrwnlisteft jaa
madest enamasti igaüks jala oma koju. Pa
kid ja sumnradanid wõetakse selga ja minnak
se. Õnnelik ott muidugi see. kellele kodused
pisikese karukesega taastu on lulnnd, sel ei
saa turi nii palju taaetaa tnttda.
Teed siis ka teiste eeskujul, wõtad oma
kompstt katte ja samnrud wõõrasiemaja poo
le. Reis on nüüd waba ruumi küll, kuid
kohe antakse sulle teada, et sa kui wnljamaa
lane toa eest 70% rohkem pead maksma.
Pole midagi Parata, Fui niisugune seadus on,
mis hotellipidajat käsib 'wÕõramaataselr lahe
kordset hinda wõtta. Test kui ia hotellist
lahkud, ei anta sulle mingit kwiitungi selle
7058-lise wäljamaalasc maksu tasumise koh
ta. Selle pistad hotelli peremees kõige suu
rema rahuldustundega lihtsalt oma tasku.
Nii siis lähemalt Berliini silmitsema.
Esinene käik on muidugi wabeliiSkassassi.
et Saksa ralia saada. Seal aga ci wahelata
5a kohe. Ei olla lveel börsilt kindlaid tea
teid, kas dollar jälle mõned miljonid on tõus
nnd wõi langenud. Vkähiawasti ufutvad
sakslasid ikka lvee! ka iviimasesse niõitualu
sissegi, olgugi et kõnesolewa päewa wäitel
Saksa mark ühe kolmandiku oma nii kui nii
tühisest tväärtusest meelgi kaotac.

Spott.
Teine wSistlnS Läik nliõvilaSte.qa

W 24. attStast algades tõstetakse WäliScsitustc
ametnikkude palkasid.

Et kokknkõlaStada keskasutuse ia wäliS
esituste ametnikkude teeniStnSaswieid, on
wäliSminiSteeriumi poolt ttllelva-aaStaseS
riigi eelarweö läbitviidud järgmine liigita
mine kutide järku:
I'-Ne fä r k ministri abile lõaStab erd
korralise saadiku ja täietvolitttslise mmistri
koht 100 dollari suurusi kuupalgaga; 2-ne
järk wälisministeeriunn osakonna jtt
hatajale tõaõtab asjaajaja (tljavgõ
d'affaireS) ja peakonsuli koht 80 dollarltse
kuupalgaga: 3-as järk ministeerimnt
büroo jtthatajale waStab saatkonna nõtk
nikn koht 70 dollari sturrnse kuupalgaga 7
4-aS järk —mlnistecrimni esimesele sek
retäärile WaStab saatkonna esimese sekre
täöri ja konstlli koht 90 dollari suurnse
ktwpalgaga; 5-es järk ministeeriumi
teisele sekretäärile tttastab saatkonna teise
sekretääri ja asekonsttli koht, 40 dollari
suuruse kuupalgaga ja 6-eS järk —»
ministeeriumi attachö'le toastab wäliS

Reedel, 14. sept. 19Z3.

It« i«

head 1

bensiini
ISiorentsiiMetns |

kohale jõudnud* "v
Vi

H ..M" g
@000666666®®®5$
hatiMniipt»"!». Laulupidu'
paberossid. 20 tk. —25 mk. 0-ü. ,TUBAK.
Soome telefoniastttuste te
gewus.
ETA- ..Suomeit Sosialidemokraatti"
awaldab 10. sept. .Helsingi telefonijaama
juhataja hra Emil Wirtnsc jutuajamise
lehe esitajaga riigi telesoniasutuse tegewnse
üle. wjimastel aastatel. jutustab,
et riigi telesouiasutus oma tegewust IVIV.
a. jaanuarikuus algas, mil Soome riigi
kätte sõjasaagina langenud wenelaste ajal
ehitatud telefoniliinid Helsingist Wiiburi,
Turgu ja Tallinna tarwitnsele wõcti.
Piiratud tegewusest hoolintata on riigi
telefoniasntuse tegebmS iga aastaga elawa
maks muutunud. 1920. n- anti Helsingist
ühtekokku 31.773 ühendust, neist Viiburi
13.462, Tallinna 13.039 ja Turgu
11.263.- Järgmisel aaStal auti juba 67.434*
ühendust, neist Viiburi 17.696, Turgu
13.233 ja Tallinna 12.286. Läinud
aastal oli tegewtts Õieti elaw, kokku anti
96.587 ühendust, neist Viiburi 36341,
Turgu 20.878 ja Tallinna 16.080. Täna
wtt on kutti juunikuu lõpuni 53.053 ühen
dust antud. Telcfoniasutus andis- 1920. a.
riigile Smk- 200-416,80, 1921. a. Smk.
293-437,10 ja läinud aaStal Smk.
449.093,33. Täuawu aasta esimesel poo
lel tõusid sissiwlek. juba Smk. 279.274,10
prale.
Kaupluste waateakuadvn enam-wähem
kraamiga endisel kujul täidettid. Kuid hin
dasid Pole asjadel pea kusagil juures. Kolta
ti on mingisugused saladusi ii ed märgid kau
padele külge Pandud ja keset akent on tabel,
mille järele siis asja hinna uiitmekordsitr.
kaswatamiste järele wälja wõid rehkendada.
Tallinnas kõneldakse Berliinist kui ime
dvinaast, kus- Saksa marga alalise langemise
tõttu kõik pööraselt odaw olla. Astud siis ka
mõnda kauplusesse, et oma silmaga selgusele
jõnda. Astud sinnde ärisse sisse, kuid sie
on täiesti tühi. Mitte ühte ostjat. Kümme
kond müüjannat cm ostja ilmumise üle „ch
talvaSti algul üsna üllatatud, kuid pea ou
nad siud kõik jvalmis teenima. Küsid miv
see wõi teine asi maksab, siis algab üks lm
witaw protseduur. Müüjanna waatab, mis
nmubcr asjale peale on märgitud, wõtab
seinalt suure tabeli ja rehkendab wastatvaid
kaswatnsi tehes asja hinna wälja. Siis !ä>
Peb peremehe juure, kes suuremalt ioolt lel
lega ametis, et börsilt n teistest wäZiaiea
test kohtadest marga kursi kõikumist ühtelu
gu särele pmrida ia küsib talt, kas selle hin
naga müüa wõib. Kui siis toitmaks asja
luud nimeta takse, ou see mitu korda kallim
kui Tallinnas. Lähemalt järele kuulates sel
gub. et kaupmehed ka marga langemist lähe
matel päewadel juba ette arwesse wotawat
ja sellepärast siis ou ka hinnad Berliin!?
praegu rohkem kui soolased. Selle-tõttu on
ka kauplused tühjad. Väljamaalased ott
Berliinist laiali walguuud. Berliin on üheks
kallimaks linnaks Euroopas muutunud.
'Siin ja seal au toiduainele fiuipluMtf
ees. kust iilterfidega aineid müüakse. pikad
ootajate sabad, cnanioc-ii naised. Nähtawa?ii pole aga kauplusesse meel odniunninlt müü
gile las lamad nincb pärale jõudnud. Uksed
on aUcv finni. Sabasseisjad on ärawäiiuud
sa nuliiniU' moha ictuuud. nina ooiaUHid u;

oli eila „Kalewi waljal Tallinna koondus
meeskonnaga- See woistlus ei olnud lät
lastel enam jõu järele ja lõppes nende kao
tusega 4:0.
Esimesed kolm taärawat lõi lätlastele
Tell, wiimase. Joll.
KoonduSmeeskond mängis koosseisus:
Tipner, O. Silver. Pihla?, .Kaarman, Rein,
Kaljot, ÜprauS, Joll, Tell, Rõks ja Wäli.
Tartu skautide kergejõustiku wöistlusid
korraldatakse Tartus 13. ja 14. sepst. s. a.
Gpordiwõiftlnsed WiljandiS.
ttlemaalised kttgejõustiku wõistlused on
otsustatud ära pidada Wiljandis 29. ja 30.
sept. s. a. Kawas on ettenähtud kuulitõn
gc, kettaheide, odawiskc, 100 mtr. jooks,
teiwashüpe, kõrgushüpe, kaugus- ja kol
mikhüpe kaugem aa jooksud. Kuulda
wasti saab wöistlejate arw suur olema.
R. J—s.
„Kuitde" spordiringi iegrwusest.
Käesolew aasta oma wihmaste ilmade
ga on maal sportlaste peale halwasti mõ
iunud. Kuid sille peale waatamata on
Kuude" sportlased kaunis edttkaid samme
teinud harjutustes, fui ka spordi edenda
mises. Mi tuli täuawu maakonna meist-

„RUBEROID"
on käige odawam ja parem katüsckatmise-matcr&als
Peaesitaja kontor „Edasi" Tallinn, Saüna uu!. 3.
Telef. 3-69.

Rberoidi müüakse paremates ehitusäridc.

riks kuulitõukes „Kuude" spordiringist J.
Siilak. Spordiring on korraldanud oma
wahelisi kooSwiibtmisi ja pidusid. Üldse
paistab ring täitsa elujõulisena. Praegti
ne liikmete arw nlatab üle saja. R. J—s.
Nued Wiljandi maakonna rekordid kerge
jSuStikns.
Kergejõustiku liit on uuteks Viljandi
maakonna rekordideks kinnitanud: 100
mtr. jooksus J. Telltssar 11,4 sek., hoota
langusis O. Nahe 2,88 mtr., kuulitõukes J.
Ziilak 10,78 mtr., hoota kõrguses O. Nahe
1,23 mtr., kaugus hooga naistele H. An
wekdt 3,97 mtr., 60 mtr. jooksus naistele
H. Anweldt 9,4 sek., hooga kõrgus naistele
T. Palu 1,03 mtr., 3MO mtr. jooks mees
tele A. Rüütel 10,05 sek., teatejooks 3X109
mtr. meestele meeskond J. Siilak, A. Mäl
ton ja O. Nahe. Teatejooks naistele 4X60
osawõtjad Serman, Anweldt, Roosenberg
ja Palu ajaga 41,8 sek.
Rekordid on ülesseatud wõistlustel, mts
ärapeeti Wiljandis 4.---5. aug. s. a.
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9 jahimeeste seltsi poolt renditud jahikruntidel ja kaitsemetsades. [
W ' Jahimeeste seltsi jahimetsad on: Wilmfi. Harku, Saue, Jälgimas, [ff
gfj Jälgimäe- (Piiiiskiila) raba, Klooga, Põllküla, Leetsi-Pallaste, Nabala, Suure- sij,
SaUsti, Mardu-Saha, Keila, Ohtu, Tuula ja Lehola ja kaitsemetsad: s
Maana, Wääna-Witi. Keila-loa, Sõrwe, Nannamõisa, Muraste, Naissaare,
iA Lohusalu ja Türisalu. jJ
sA Keelust iileastujad saawad kohtulikule Vastutusele «õetud. jK
D Ühtlasi teatatakse Jahimeeste Seltsi liikmetele, et Seltsi juhatuse s»
m korraldused ja teadaanded on Jahimeeste Seltsi ruumides liikmetele teadmi- g
ffij seks Väljapandud. rj[
|s Tallinnas, 12. septembril 1923 a. sM
rS Jahimeeste Seltsi juhatus.
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aotalvad, et raasukesi margariini wõi mõnda
naela kartulid adatvamalt saada.
Kõigi? õudsemalt mõjub aga kerjajate roh
kus. ?keid on igal sammul ja need pole hari
lift laadi arnuppalujad. Siin seisab wana
haklipeaga kiärra, wanad. kuid korralikult
puhtad riided seljas, puhas kraegi kaelas.
On kübara wälja sirutanud ja seisab tiun
nuilt. Niisuguseid on palju. Puudus peab
küll iimr olema.
Ja seda wõib igal sammul näha. Be?liiui? on palju rahwasöögimajasid,
kuS aga mäga pnlias on ja korralikult toide
takse. Eesti rahasse ümber arwalult vale
neis praegugi kallis einel wõtta. Tõin iibes
neist õhtust. Kõrtväl-laua juure asub pere
kond, uähtataasti isa ja ema tütrega, -tcllt
takse üks vortssou praadi. Kelner on näh
taNxisti niisuguste wõõrastega ju fmrpmnd
ia toob ühes liba tükikesega ka kol«n taldri
kut. Ema jagab lihatüki kolmeks, igaüks
saab tubli suutäie, ia see on kogu sekle pere
konna õhtusöök. Seal istub intelligent näo
ga noormees. kaustikud ja raamatud lauale
Wist mõni õpilane. Ta tellib
taldriku-täie sttrtulisuppi. wõtab taskust kõr,
uxrte wäikse tükikese leiba ia ?ee on kõik.
Kuid need on toccl õnnelikud, neil on meel
mõni miljon, mille eest seda natukestki saab.
kuid kuidas veatud elama need. kellel tööd
ia teenistust ei ole, kellel kuskiltki neid mil
ioueid wõtta ei ole. Ja tööta inimesi on
Saksamaal palju.
Ja siis need miljonid ise. Tõesti hukluk-?
ajab- kui järsku selle miljonite keeru sisse >a
tud. Rehkenda ia rehkenda kole suurte sum
madega. millel aga tegelikult pea mingit
wäärtust ei ole. Sakslaste!'.' endile ehk ei
ole see miljonite tants nii pärmide peale füini,
nemad on iie algusest peale seda kõik laena
elanud. Aga ega nemadki Ünui igalveste.
nmberarwamiste. kasmitamiste ja jagamj-.
leia läbi ei saa. Nii kiijutacki äke- Sakia

pildileht iväga tabanmlt vraeguit seisukorda.
Uulits on inimesi täis. manu ia noori, kõi
gil on mütside mõi kübarate asemel aga reb
kendusmasinad peas. Wasnta nuptt peale ia
kohe tead, Palju see unn teine asi wastawa
margiiknrsi juures maksab. Tegelikult tai-witatakscgi aga juba mingit sellesarnast riis
tapnud. Nägin ühel sakslasel mingisugust
suurt paberipoognat, mis peenikeies f irjas*
numbreid täis oli trükitud. Tuli wälia, et
iec tabel on, kus juba wälsa rehkendatud on
palju see wõi teine tarbeaine .võiks maksta,
kui Saksa mark nii wõi nii palju langeb.
Seal olid wälja rehkendatud Pinnad isegi uit
suguseks puhuks, kui dollar juba 100 miljont
Saksa marka peaks maksma, muidugi rahu
aegsele hindade põhjal, knllakursi järele. See
tabel oli juhtnööriks „müüiatele" määratud,
kes seal näidatud summadele muidugi iie
omad ..taksid" oma äranägemise järele juure
rnõirnad lisada. Keegi nupukas mees oli sar
nase ..automaal-arwaia" juba malmis- sivit
sinud.

Kui nii mõne hmnigi Berliinis oled lii
finnid, tunned, ei wastutabtmin oled rnllesie
võõrasse nõiamäugu kaasa kiciud. Sa ei
leia rahu kusagil, isegi mitie toas luku taga.
sest ka seal vead rehkendama. mitu miljoni
'a lahkudes näiteks teenijatele jootraha
vead andma. Valdab äärmine õudiuse tun
ne. Minema siit >'ee loota kaslvab igcr
iilmnpilgugo lugema maks. üfc-loptilia kubu.
kui aga scklest miljonite nõiaringist wälta
pääseks ja jälle raim saaks. Lähed saama m
lunastad ierwe hulga miljonite wastu pile
ti. Ning alles siic, kui Berliini majamüra
kad jn kaitgele seljataba on jäänud, rong aga
Saksamaa rajale ikka lähemale ja lähemale
kihutab, tunned, et vea Piiasid sen rminrnu
meeleolust ja miljonite lantnut, mic- praegu
Saksamaal walilseb.
Ex.

Reedel. 14. iebt. 1923.
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abil ehitatawate ehitustööde järelwalweks tehases warguse katse toime, mis aga ööwahi
ilmumise tõttu korda ei läinud.
48.000 mk.
1. septembri kp. ööl tungisid wargad Falks
L. Nicot'ile kulude eest temalt omanda
pargi
uul. nr. 8 asuwasse lihakarni sisse ja
tud
kinniswara
kasutamise
ajal
81.000
Linnawolikogu järjekorra
22. sept. k. a. õhtul on lahkunute mäles marka.
warastasid ära raha ja mitmesugust kraami.line koosolek.
Samal kombel pandi 4, skp. ööl Willardi
tamiseks jumalateenistus Kloostri kirikus
ülesõidukoha parandamiseks Mayen ai uul. nr. 5 elutsewa Neuhausi kioskis murdwar
ja
23.
sept.
k.
10
c.
l.
tänupalwe
ja
liturgia
kesknädalal, 12. sept. kestis kuni k. 1612 Toomkirikus.
tade haruteel Hollandi uul. 35.000 mk. gus toime ja waraõtati ära mitmesuguseid kau
õhtul, ilma et Päewakorra punktisid läbt
Uue ametniku palkamiseks hoolekande' pasid umbes 8000 marga wäärtuses.
Samal wiisil murdsid wargad sennasse kioski
wõtta oleks jõutud. Põhjuseks oli asjaolu, et
osakonda 22.750 mk. ja weel mitmed
Korjandus tuletõrje-abi
ööl wastu 7.- skp. teist korda sisse ja warasta
wähemad krediidid.
esimese päewakorra punkti juures krediidi
sid ära mitmesuguseid kauvasid umbes 17.000
nõude soetamiseks.
määramisel trammiknnri ehitustööde lõpe
marga wäärtuses.
tamiseks waieldi terwelt kolm tundi jär
Rahwalugemise mälestus
Tallinna
wabatahtlit
tuletõrjujate
selts
Järgmisel ööl tungisid töargad Tehnika uul.
gimööda.
korraldab 15. septembril lehtedega ja 16.
nr. 7 elutsewa Liisa Anbersoni pööningule,
märkide wäljaandmine eel
murdsid seal kõik kohwrid ja kastid lahti ja Wa
septembril f. a. karpidega uulitsatel korjan
tulewal pühapäelval.
raStasid ära mitmesugust riidekraami umbes
ühistegelise liidu erakorra»
duse autoredeli ja mootorpritside soetami
40.000 marga wäärtuses. '
Eesti üldrahwalugemisest osawõtnud
seks.line Peakoosolek
Kogutud andmeid ja warguse wiisi arweSse
isikutele
rahwalugemise
mälestusmärkide
ja
Tuletõrjujad töötawad ilma miski ta
wõttes
jõuti otsusele, kõik eeltoodud wargu
peetakse ära 30. septembril 1923. a. kell 1611'
suta ja ilma lvahettegemata sõbra ja waen wastawate tunnistuste wäljajagamine kor
hommiku! Tallinnas, «EÄoonia" teaatrima lase wahel, rahwuse ja usu Peale waatamata. raldatakse pühapäewal, 16. septembril was sed ühe ja sama salga poolt toime pandud, kus
juures kahtlus Endla uul. nr. 40 elutsewa sõi
ja punases saalis.
Pealegi maksawad tuletõrjujad weel omast tawate aktustega.
duwoorimehe Eduard Jaagu p. Jnderi, 19 a.
Päewakorras on muu seas liidu liikme käest juure, näiteks, jalanõusid ja riideid
Mälestusmärke jagatakse wälja järg wana, peale langes, mispärast tema juures lä
-6i otsimine toime pandi, kus osa warastud kraa
maksude kindlaksmääramine 1924. a. peale kulutades.
mistes kohtades:
mi üles leiti, mille peale tema ennast eeltoodud
jne.
1
raiooni
registreerijatele
linna
1.
poegl.
Tallinna wabatahtlised tuletõrjujad on
süüdlaseks tunnistas, seletades, et
oma kohut 61 aastat truilt ja auga täitnud reaalkooli ruumides kell 12 päewal. Seal wargustes
kõik
wargused
Suur Pärnu maanteel nr. 32
Trammi ehitustööde lõpeta
ja teewad seda ka edaspidi. Mis oleme aga samas jagatakse mälestusmärgid wälja ka elutselva August Sepsiward, 17 a. wana, ja
meie, kaaskodanikud, nende töö tänuks tet 2., 3., 4., 5„ 3. ja 12. raiooni registreeri Naeri uul. nr. 6 elutsewa Heinrich Alliku, 16
miseks linnawalitsuse Poolt
nud? Peab ütlema õige wähe. Et jatele. Jagamist toimetatakse kõigile eel a. wana, kaasabil toime pannud. Kaks wiimast
linnawalitsuse poolt nõutud 11/2-miljonilist ühtki osa sellest tänuwäärt tööst ära tasuda, pool tähendatud registreerijatele kell 12 p. tabati ja tunnistasid endid wargustes süüdlas
krediiti wolikogu poolt ei lubatud, waid kutsun Teid, kaaskodanikud, üles: ohwerda 6. rajoonis jagatakse mälestusmärke wälja teks. mille peale kõik kolm wangimaija paigu
wõeti Tompi (tööer.) ettepanekul wastu ot ge 15. ja 16. septembril nende toetuseks mõ pühapäewal 16. sept. kell 12 J. Westholmi tati.
Warastud kraami leidmiseks pandi terwe
sus, millega nõutakse ilmsiks tulnud wäär ned summakesed, ärge minge neist puigeldes eragümnaasiumi ruumides, 7., 10. ja 15.
läbiotsimisi toime, kusjuures suurem osa
nähtuste põhjalikku uurimist ja selle taga mööda ja ärge sulguge nende eest omi toa raiooni registreerijatele jagatakse märgid rida
warastud
kraami üles leiti ja omanikkudele ta
järgedest teatamist wolikogule, mille järele <uksi. Wõtke neid lahkelt wastu ja andke nen wälja linna 1. tütarlaste gümnaasiumis
gasi anti. —ll—
alles krediit lubatakse. Selle ettepaneku de toetuseks summasid igaüks jõudrunööda, (Wene turul). Jagamist selles osas korral
Kaldalt alla kukkunud.
wastu ei hääletanud keegi wolinikkudest.
datakse
kell
11
e.
l.
sest et kogutud summad lähewad Mi Teie
3. septembril kukkus Noriva jõe kaldalt,
9. raiooni registreerijatele jagatakse raudtee silla juures 1-se diwiisi orkestri muusi
endi toetuseks ja nimelt Teie kaitseks irute
Linna rewisjoni-komisjoni
märgid wälja J. Kirsipuu era-ühisreaal kani Ewgeni Lapshin, wiie sülla kõrguselt alla.
riistade ja abinõude muretsemist peale.
õnnetu purustas käeluu, kaks ribikontt ja põru
esimehe tvalimine«Ühenduses on jõud" ja ühisel jõul wõib gümnaasiumi ruumides kell 12 p.
tas tugewaSti pea.
Mälestusmärkide
wäljajagamisel
loe
ära teha ja korda saata ja sellepärast,
Ta toimetati kalapüüdjate poolt sidumise
vüsjb juba mõnda korda wolikogu päewa Palju
takse ette wastaw tänukiri ning tutwusta punkti
kaaskodanikud, käed külge." Kodanik.
ia sealt Tallinna peahaigemajaSse.
korras, kuid iga kord on ta ilma tagajär-'
takse registreerijaid rahwalugemise ja selle
W. M,
gedeta jäänud. Ka wiimase! wolikogu koos
tagajärgede tähtsusega. Kes aktusele ei saa
Raua
uulitsaleehitatawa
olekul oli küsimus päewakorras ning Kul
Mitme tvarguse toimepa
ilmuda, säawad mälestusmärgid hiljem
koolimaja järelwaatus.
lerkupp (üürn.) seadis rew.-komisjoni esi
linna statistika büroos kätte. g.
nija tabatud.
mehe kohale kandidaadiks Joh. Depmanni
Silmatorkawaid puudusi hoone juurest ei
Ööl
wastu
16, juuni kp. s. a. warastati
üürnikkude rühmast, kuid hääletamisel sai ta
Tallinna tehnikumi esimesed lõpetajad.
leitud.
Roela
wallas
Toomas
Annukase lehm ära, mis
poolt ainult 27 häält ja wastu 36 h. ja tuli
Linnawolikogu sellekohast otsuse 'põhjal
Tallinna tehnikumi esimeste lõpetajate dip paari päewa pärast metsast puu külge kinniseo
seega läbikukkunuks lugeda.
korraldati eila linna ehituskomisjoni esi löomprojektide awalik kaitsmine on laupäewal. tult üleS leiti.
24. juuni kp. ööl murdsid wargad Küti wal
16. septembril tehnikumi ruumides. Vikk tml
mehe ins. Bürgeri juhatusel Raua.'. uu nr.
20.
las elutsewate Mihkel ja Juhan Kobinite elu
Kõrtside küsimus linnatvoli
litsale ehitatawa algkooli hoone järelwaatus.
majasse sisse ja waraStasid ära mitmesugust
UuS ajaleht Tallinnas.
kogu Pale ees.
Järelwaatusest wõtsid osa peale linna ehitus
kraami umbeõ 80.000 marga wäärtuses.
Kuuldawasti hakkawat Tallinnas uus aja
Samuti warastati Järwa maak. Nõmmküla
Uute kõrtside awamisega pole wnmasel inseneride weel wäljaspoolt kutsutud asja leht ..Kurjer" Eesti ja Wene keeles ilmuma.
wallas
elutfewa kodanik J. aidast sissemurd
ajal linnawolikogus enam õnne; pea kõik tundjad.
Uue ajalehe esimene nummer ilmutust juba mise teel
suuremal arwul wilja, Sõidla mõisast
täna.
Komisjon
jõudis
otsusele,
et
hoone
juu
sellekohased ettepanekud lükatakse alati suu
jalgratas,
käesolewa aasta juunikuus Wajangu
re häälteenamusega ühemeelselt tagasi ning res silmatorkawaid puudusi ei ole; samuti
raudteejaamas jalgratas.
on*
osaliseltkõrwaldatnd
juba
waremalt
lei
uute joogikohtade awamine ei leia armu
Kahtlus kõigis toimepandud wargustes lan
ges tägaotsitawa elukutselise kurjategija Johan
ei paremalt, pahemalt tiiwalt ega keskpinki tud puudused, kuna hoone seintes olewad
Teaaler ja muusikad
nes Mihkelsoni, 87 a. wana, peale, kes 7. skp.
delt. Nagu näha, loewad kõik rühmad juba praod suurenenud ei ole.
politsei poolt tabati ja Rakwere kriminaalpolit
Komisjoni arwates ei ole hoone juurest
praegustki kõrtside arwu Tallinnas liig
„Estoonia" teaaier.
seisse toimetati, kuS ta end kõigis eelnimetud
leitud puudused ehitusele hädaohtlikud.
suureks.
wargustes süüdlaseks tunnistas, seletades,. et
Reedel,
rahwaetenduseks
„Siliva".Hõm
Kesknädalast! wolikogu koosolekul oli
Lõpuks otsustati leitud pragudele linna meHans Lauteri 10-e aastase lawategewuse kõik warastud kraami Wiru maakonda Awan
terwelt nelja uue joogikoha awamise küsi walitsuse templiga warustatud wahapaberi mälestamise auõhtuks. „Hamlet", mille sissetu duse wallas elutsewa Karl Lippingi juure toi
mus arutusel. Eesti kaubalaewastiku me ribad peale kleepida, et selgusele jõuda, kas lek peab wõimaldama hra Lauterile kahekuulise metanud, kelle juures läbiotsimisel suurem osa
haanikute ühing palus küll ainult luba oma praod weel laienewad. Lähemal ajal ivaa wäljamaa reisi Helsingi, Stokholmi, Kopcnhaa warastud kraami üles leiti ja omanikele tagasi
einelauda Wiru uul. nr. 14 üle wiia S. tab linnawolikogu poolt määratud komisjon geni ja Pariisi. Ettewalmistusel «Hoffmanni anti, kuna aga Mihkelson ja Lipping wangimai
ja paigutud, —ll—
lood", Offenbachi ooper kolmes waatuses eel
Karja uul. nr. 13 Laenupanga maja keld
hoone weel kord üle. —c
ja
järelmänguga,
Teaatribüroo.
risse; et aga einelaud Wiru uul. ruumides
Wale kriminaal politseinik
tegelikult juba oli sulutud, siis näis siingi
Linna keskhaigemaja sisse
Draamateaater.
tegemist olewat uue kõrtsi awamisega. Ai
wiiljapressijana
seade täiendamine.
nukeseks luba andmist poolt kõnelejaks oli
Laupäewal, 16. stp. teist korda A. Adsoni
Orajõe walda, Penu külasse, Martin
«Läheb mööda", mis esietendusel suure hutviga
üürnikkude liider Kullerkupp, kuid see ei an
Linna keskhaigemaja sterilisatsiooni ruu ja
Otto
p. Grandt'i juure ilmus 2. sept. um
soojalt
wastu
wõeti.
nud tagajärgi. Ühemeelselt mõisteti, hukka mi ja operatsiooni toa sisseseaded on seda
Pühapäewal, 16. sept., kell 3 p. l>- laste bes kella 10 ajal õhtu Grandfile tundma
weel uue joogipaiga awamine kooli, kohtu wõrd ära iganenud, et iga silmapilk rikki
etenduste awamistükiks ilus muinaSmäng 7 ta isik, kes ennast kriminaalpolitsei ametni
ja kiriku ning laste mängupaiga naabru wõiwad minna ja lõikust jaoskonna töö pildis,
„Härjapõlwläne Nina", muusika ja kuks nimetas ja kategooriliselt Grandfilt
sesse.
seisma panna. Terwishoiu komisjonis oli tantsudega. Kassas saadawal abonnement-kaar mingisuguste wekslite wäljaandmist nõu
Tagasi lükati ilma pikema jututa ka tol uue sisseseade muretsemine mitmel korral did' ka lasteetenduste peale.
dis, mis Grandt kellegi Johan Bauman
Teaatribüroo«
liteenijate ühisuse palwe alkohoolilise eine arutusel, kus otsustati terwe rida mitmesu
0000000000
nilt laenu wastu oli saanud. Wekslite
laua awamiseks; ei antud õllemüügi luba gustid aparaate muretseda, milleks ühendu
mitte wäljaandmise korral ähwardas ta
ka Eestimaa aianduse ja mesinduse seltsile sesse astuti wäljamaa firmadega. Pakku
kõiki seesolijaid rewolwriga maha lasta.
näituse ajaks 29., 30. sept. ja 1. oktoobril, miste juures jäi komisjon peatama F- ja
Katselise taimeteaduse õppewahenditeks
Wekslit Grandfilt kätte saades, andis ta
soowiiame:
niisama otsustati eitawalt O. Nuudi palwe M. Lautenschlägeri, kui wähem nõudwa ja
sellele kwiitungi wastu, mis allkirja „Sala
..likööri toa" awamiseks Rüütli ja Harju enam tuntawama soliid firma peale. Telli
Wilberg-Schmeil, Eesti taimeSti?
H" ja weel arusaamata nime kandis, kust
uul. nurgal.
mise täidab firma umbes 10—12 nädala
koolidele. Hind 220 marka.
ta peale selle lahkuS.
jooksul.
& Männik, Praktilised tSSd bo
Kriminaalpolitsei hoolsal ja energilisel
Majaomanikud liihewad ise
paanikas (kaustik). Hind 15 mk.
Wolikogu Poolt määrati krediit sterili
tegewusel läks korda kindlaks teha, et kuri
Edm. Spohr-Wilberg, Õistaimede
seiswalt omawalitsuste tva
teo organiseerija oli wekslite omanik Jo
satsiooni ja lõikustoa sisseseade muretsemi
määramise abiwihk (kaustik).
limistcle.
seks 1.793.000 m. suuruses.
han Baumann, kes oma wekslid Grandfi
Hind 25 marka.
juurest kätte saada tahtis ja selle oma Plaa
Majaomanikkude seltside liidu juhatus
Nende Vahendite tarwitaja õpetaja tõõ
Krediitide mäiiramised too»
ni teostamiseks Laiksaare trallas elutsema
kannab head wilja.
pööras üleskutsega sel nädalal kõigi maja
Johan Orawa, 13 a. wana, palkas. Bau
likogu
Poolt.
omanikkude seltside poole, soowitades seltsi
R-fi.
MM',
Tartus.
manni juurest saadi ka rewolwer, millega
dele linnades ja alewites wolikogu wali
Wiimase wolikogu koosoleku poolt mää- '
walekriminalist rõöwimist toimetas, kätte.
miHtele minna iseseiswate nimekirjadega.
rött järgmised krediidid. £
Kuna ka mitmed teised tõendawad faktid te
Üleskutse hoiatab majaomanikke ükskõiksuse
Kinniswara omandamiseks A. Mälko
ma süü selgeks.tegid, siis tunnistas ta Pea
eest enda kasude kaitsmisel.
wilt Müüriwahe üul. nr. 56 —: 93.500 mk.'
Sõnelused ia kuritööd.
le esialgse kangekaelse salgamise oma süü
Tallinna majaomanikkude seltsi juhatus
Kinniswara ostueesõiguse tarwitami
üles. Ka Oraw tunnistas oma süü üles.
ühes täiendama walimiste organisatsiooni seks Ertte uul nr. 10 917.400 mk.
Mõlemad kurjategijad on wangimaija
Tallinnas
tegutsenud
wa
ga on otsustanud Tallinnas walimistele
Lisakrediiti linna pandimaja
paigutatud 10. sept. „Sapiens."
minna iseseiswa kandidaatide nimekirjaga. damiseks 490.346 mk.
raste salk tabatud.
Rongi alla jäänud.
Lisakrediiti linna obligatsiooni kupong
Pühapäewal, 9. septembril jäi NarwaS kella
Käesolewa aasta juunikuu 2f päewa ööl
Pidulikud jumalateenistu
lehtede trükkimise kuludeks 100.000 mk. Murdsid wargad Baltiski maanteel nr. 87 asu- 12 ajal, ülekäigukohal manööwerdawa weduri
Kruusaaugu wahi palkamiseks 22.500 Masse biskmiiditööstusse sisse ja waraötasid ära alla keegi Salme Kruus, 22 aastat wana, <tmcit
sed Eesti ja Soome kirikute
mitmesugust kraami umbes 18.000 marga wäär poolest sukakuduja. Surm oli silmapilkne. õn
marka.
rsejeiswuse saawutamise p«netul jäi järgi abikaasa ja rinnalaps. M.
Tasu maksmiseks majade järelwaatami tuses.
Äkiline surm rongiS.
üöl
tvastu
28.augusti
kp.s.
a.Warastati
hul.
seks moodustatud komisjoni liikmetele. —< Warblase uul. nr. 3 asuwast keldrist sissemurd
Pühapssewal, 9. septembril suri äkitselt
Eesti apostliku õigeusu firif pühitseb 26.000 marka.
mise teel suuremal arwul mitmesuguseid toidu raudtee tongis Jõhwi-Oru jaamade tv ah cl, kee
Laste toitmiseks linna lasteaedades —; aineid ära.
Eesti ja Soome kirikute ühist, iseseiswuje
gi Jwan Sobolew, Skarjatina walla kodmnk.Samal kombel pandi ööl wastu 26. augusti Surm on tulnud terawa kopsuhaiguse tagajär
saawutamist pidulikkude jum<llateenistuste 517.500 marka.
jel. M.
Ehituskümniku palkamiseks ehituslaenu kp. Baltiski maantee nr. 87 asuwas biskwiidiga 22. ja 23. septembril k. a.
Tallinna sõnumid.
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Reedel, 14. sept. 1923.
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Taelu teated.

Siseriigist.

.made ase iialgi marg ei seisa. Peale tähenda,

tud ruumide on jaamal tarwitada weel tapcnna»

ja laboratoorium kus lima lõpulikult walmis
iehtakse ja jääkapis alal hoitakse.
Tatka linna tapamaja tegewvsest.
Valmistatakse peaasjalikult detrnti.
Tarin linna tapamaja on awatud 1903. a.Aiirtvamaalt.
Hariumaatt.
sa seisab koos: 1) tapahoone, kus asuwad
Läinud aasta jooksul tarwitati katselooma
sarwloomade. pudulojuSte ja sigade taparuu deks 13 katse-muvikat, 1539 gravrmi
mid 2 soolika puhastamise ruumi, sõnniku tu walmislima saadi. Lima müüdi aasta jooksu?
Põllutööde ja wilja seis.
Kooliõpetajate walimine Rawilal.
ba. 'masinate ruum. sterelisatsiooni ruum. kon 44.215 inimese jaoks ehk 1769 grammi.
Siinsed pikaajalised wihmasajud ei lu fiskeeritud liha ärahäwitamise ruum, Ilhumk
Kävsolewal aastal awati Kose alewikku
L. a. tuli sisse lima ja katseloomade müügist
Uus 4-kl. algkool. Kool paigutati esialgul banud põllumehi rukkipeksu peale mõtelda kude riidekapi ruum, masinate ruumi otsas asub 443.338 mk.; iegelilud kulud olid 269.755 mk.
masinisti ja katlakütja jaoks.
Laenu-hoiu ühisuse saali. Raskusi sünnitab gi; taliwilja hakkide! tuli igapäewase saju elukorter
ülejäägid antakse linnawalitsuse
Tapamaja
on kiwiehitus. tsement põranda Sissetulekute
le. teenistuses on 3 ametnikku ja 1
wallale kooliõpetajatele korterite leidmine, tõttu paremaid aegu oodata. Wiimasel ga. seinad ja lagi krohwitud, auru küte.
tööline. —i—
sest swsel on kortervpuudus juba ammu suur ajal on siiski mõned kuiwad ilmad olnud,
2) Liha läbiwaatamise hoone puu - ehltuS
Tartu linna pesukoda
olnite ja kaswab järjest. Kooliõpetajate wa mida igaüks kasutama ruttas, et wilja põl tsement kiwi - katusega, Põrand tsemendist: hoo
ott asutatud 1918. aastal ja töötab kestmiselt
' limine nimetaüid kooli peOle sündis 7. sep lult ärawedada. Läinud pühapäewa õhtul ne otsas on.ühetoaline töölise korter. °
3) Haigete loomade tapahoone, "kuS taudide 13—22 inimesega.
tembril Rawila walla nõukogu ees. Kirja wõis pimedas töötegijaid näha. üldiselt
Pesu - pesemise hind on 10—13 mrk. nael.
kikult olid endid 7 isikut üles annud ja annab kohaste wiljaküünide ja rehtede kahtlased loomad tapetakse.
Aasta
jooksul pestakse kestmiselt 4000 puuda
4)
Kontori
hoone,
kus
kontor
za
laboratoo
isiklikult 2 Ununute. Waliti kaks kntseõl puudus talumajapidamistes end eriti käes rwm asub; kontori peal on 3 ühetoalist too
pesu. —t—
olewal
sügisel
terawalt
tunda;
waewalt
ta
guslist kooliõpetajat, nimelt sama walla
Tuletõrje korraldus TartuS
liste
korterit.
.
.
Woose algkooli juhataja G. Lindwest, kelle haks keegi tänawu oma wilja kaua wälja
5) 2 kiwist tallihoonet tapäloomade hoiu seisab koos lendsalgast ja wabat. tuletõrjujatest.
peale ka kooli juhatamine jäi ja teiseks koo del seista lasta, kuid äraweoks puuduwad
tarwis. . , , Y- .
6) Elusloomade kaalumise zaoks kaalukoda. Linna tuletõrje komando teenijate arw on 22,
tihti tarwilised ruumid.
liõpetajaks Prl. Elisabeth Rannamees.
7) - Eraldi 2 kiwist elumaja ja 1 kahekordne kuna wabatahtlikude arw 313 peale ulatab.
Rukkipeksuga tehti mitmel pool nädala
Palwere kooli juure awati 3-3 klass, mil
Läinud aastal oli Tartus üldse 50 fuTdaH
puust elumaja. Y
les õpetöö sel Poolastel algab. EdaSPidt esimestel päewadel algust. Wäga suurt ta
KõikteeS tapamaja ehitustes on elektri wal ju.
kistust sünnitab peksumasinate . wedu, sest austus ja oma weewärk. Kogu tapamaza
Tulekahjude ieadaandmiseks wõib iga tele
awatekse 6-S klass.
Wöose koolijuhataja walimisega Kosele teed on tihti äärmiselt halwaks muutunud. wäärtuS oli 1. jaanuariks 1923. a. inwenwurr soni tarwitada, kuna peale selle on weel 60
Tänawuse taliwilja külwiajaga ei ole järele 2.455.272. Külmetusmaja ei ole Prae aparaadiline tuletõrje telefoni wõrk üle linna
kaob Woose algkool maakonnawalitsuse kawa
korraldatud.
järele ära, sest õpilaste avw selles koolis üldist korrapärasust, sest mitmesugused maa gu olemas, kuid seda kawatsetakse ehitada.
Läinud aastal alustas ka veale 5 aastasi
Jätised saawad liha -j ahuks ja raswakS sel
ulatab waewalt sile paarikümne ja juure pinnaliigid ühtlast külwiaega ei wõimalda
waheaega jälle oma tegewust „ü!iövilaSte
lekohase
aparaadiga
ümber
töötahte.
Lamud
kasw wäheneb iga aastaga. Wooselastele nud. Nii on kõrgematel ja keskmistel maa
pritsi oooo
—i—
tapeti tapamajas 9240 sarwlooma (kaal
wöimaldatekse sel Puhul kooliskäimine Ala del rukis ja nisu maha tehtud ning oras aastal
32.031 puuda), 3360 wasikat (kaal 13.299
weres ja Paunkülas. Ka walla seisukohalt üles tulnud, kuna madalamatel maadel puuda), 4421 lammast (4421 puuda), 714
on see õige, sest kooli ülespidamine lähed külw alles käsil, kuid ei puudu ka maatükke, siga (4934 puuda) ja 3 hobust (72 Puuda). «
Nama lekked.
wäga kalliks ja teiste koolide korraldamine
mis liigniiskuse all halbade
Läbitvaatamisele toodi läinud aastal: 1253
kannatab ainelisel puudusel. Arko.
ilmade juures külw waewalt mõeldaw on. sarwlooma liha (kaal 6190 pd) 4997 wastka
Joobnud olekuS arreteeritud.
Mis puutub suwiwiljadesse, siis wõiks liha (7475 pd.). 5239 lamba liha (6239 pd.)
14.137
sea
liha
(106.149
pd.)
791
seaja
lam
Arreteeritute arw Narwa uulitsatel jood
Kose alewikku aVvwksc reStoraan.
hariliku suwe juures rahuldawat saaki saa
basinki (496 pd.). ,
nud olekus on augustikuu jooksul 80. Neist
Rawila walla nõukogu otsuZtaS oma 17. da, kuid tera walminemine wiibib ja kaer
Tapamajas tapetud ja läbiwaatamisele too meesterahw. 76 ja 4 naisterahwast.
augusti koosolekul Kose alewikku restoraani test wõib kergesti ilma jääda. Oder on dud liha tarwitatakse linna elanikkude poolt ata.
W. M.
Tapamaja teenistuses on praegu 11 töölist
awada. Restoraani awamMuba anti 7. enam-wähem kollaseks muutumas ja saab
ja 9 ametnikku. 1 .
septembri koosolekul endise Rawila walla ehk ka'walmis. Hästi kenasti on mõnel
Sisse tuli I. a. 5.432.659 m. Tegelikkudeks Narwa linna elanikkude arw rahwustc järgi.
politseikordnikule hra Jürgensonile, kellel, pool kaera-herne segadik kaswanud, kuid kuludeks
Statistika osakonna andmetel oli Narwa
läks wälja 4.914.103 m.
kuulu järele, wastawad ruumid juba walmis kestwate wihmade juures on wilja küpseks
linnas 1-sekõ septembriks 24.932 elanikku.
Sissetulekute
ülejäägid
antakse
lmnawalit
saayiine küsitaw; mõni taluomanik on selle susele.olla. Arko.
Rahtvuste järgi oli: eestlasi meesterahw.
tõttu oma segawilja mahaniitnud, et loo
6953, naisterahw. 9389; wenelasi m. 3206.
madele ära sööta. <—n.
n. 4039; sakslasi m. 215.. n. 179; juute m.
Rõugelima walmiStamine Tartu tapamaja
Autoühenvus Kose-Tallinna wahel.
Läinud feföabel vwoS Dittmar ja Ko.
Kose ja Tallinna wahel autoühenduse, mille
omnibussid esialgul 3 korda nädalas sõltu
sid tegid. Nüüd aga on ühendus iga Päew.
OmnibusS sõidab Koselt ära hommikul ja
jõuab tagasi õhtul.' Seisukoht Tallinnas
asub Wabaduse platsil. Peatuskohad on igas
"tähtsamas kohas tee ääres. Sõiduhind on
edasi-tagasi pileti eest, mille kestwuS üks
päew, 500 mrk., ühe otsa eest tuleb aga 300
mrk. mvkÄa. ~
Sõiduhind vn küll kallis, vga sõitjate tel
dub siiski mi rohkesti, et mõnikord kõik
peale ei mahu.
Omanikkude eneste seletuse järele tasu
wat autoühendus ennast hästi ära. Ka
watsusel olewat weel swse-Raasiku, KoseKehra ja ka Kose-Paide liinide awamine,
mis aga siiski weel järelkaalumist nõudwat.
Kose haridusseltsi näitemüM.
Pühapäewal, 9. sept. korraldas Kose ha.
eidusselts näitemüügi. Inimesi oli kaunid'
rohkesti, olgugi et ilm külm oli.
Osaw-õtu järele wõib oletada', et näite
müük hästi korda läks ja ka Plthast kasu ja
rele jäi. Krko.
Wirumaatt.

Wiliandimaalt.

juures.

149. n. 160; poolakaid m. 33, n. 124; soomlasi

m. 80, n. 69; lätlasi m. 36, n. 55, ja teistest

Tartu linna rõuge-kaitselima walmistamise rahwuStest meesterahw. 122, naisterahw. 73.
jaam asutati 1919. aastal linna tapamaja ruu
Augustikuu jooksul on Narwa juure tulnud
mides. Jaam seisab koos 5 ruumist. Laudas 656 inimest, neist 205 naisterahw. ja 261
Uueks algkooliõpetajaks walitud.
on katseloomade jaoks 7 boksi, mille põrandad
meesterochtv. W. M.
Uue-Wõidu Saarepeedi 4-klassilise alg äratõstetawate restidega kaetud, nõnda et 100kooli juure waliti abikooliõpetajaks.Leeni
HaiguSte juhtumised NartvaS augustikuul. Ott, kes möödaläinud aastal Wiljandis pe
Augustikuu jooksul on registreeritud külge»
dagoogilised kursused
hakkawaid aigeid 6 inimest: 4 sarlaki, 1-.
tiisikuse, 1 rõuge.
Tartumaalt.
Suguhaigeid on registreeritud 33. Neist 31
Aino Kallase kirjanduse õhtu Wiljandis. Alewiwolikogu walimiste tähtaeg Tartuntaal. meesterahw. ja 2 naisterahwast. W. M.
Narwa Peetri tuletõrjujate seltsi aastapäew.
Kirjanik Aino Kallas oma kodumaa
Teatawasti
tuleb
sellekohase
korralduse
Pühapäewal, 9. septembril' s. a. pühitses
reisidel korraldab 13. okt. s. a. Wiljandis
Narwas
Peetri linnajao wabatahtlik tule
järele
maako-nnäwalitsustel
alewiwolikogude
„Koidu" saalis kirjanduse õhtu, kus ta oma
tõrjujate
selts oma 19-aastase tegewuse
walimiste
tähtaeg
kindlaks
määrata.
tooteid ettekannab. R. J—s.
Tartu maakonnawalitsus on Tartumaal mälestuspäewa. Algusel oli jumalateenis
asuwvte alewite wolikogu walimiste täht tus Eesti ja Wene keeles. Ilm oli wäga
Kehw puuwilja aasta.
wrhmane, jumalateenistust tuli depoo ees
aiaks 8. ja 9. detsembri määranud. —t
Õunu ja teisi puuwilju on tänawu õi
wrhma käes pidada.
ge wähe. Kel omal aeda ei ole, need ei saa ' Arula mõisa härrastemaja koolimajaks.
Peale jumalateenistust anti seltsi liikme
õuna katsudagi. Laatadel ja alewi turgu
tele
hoolsuse eest hõbeaumärke ja kiituskirju,
Oma hiljutisel koosolekul otsustas Pa
del, kus ennem pea iga wankri peal õunu
ühtlasi
teatati, et meeskonna juhtidest on
müüdi, ei ole tänawu weel ühtegi õuna lupera wallanõukogu Arula mõisa härras mõned ettepandud tuletõrje liidu hoolsuse
temaja uue hindamise järele koolile ära
näinud. Gr.
osta, silmaspidades, et senised kooliruu märgi saamiseks.
Peale selle oli korraldatud laud auwõõ
mid ajanõuetele ei wastanud. —au—.
Heina weel teha.
rastele ja seltsiliikmetele. Auwõõrastena
Jõeäärsetes madalates heinamaades on
olid teiste seltside esitajad. Laua juures
Tööstusmaksu tähtaeg Nasina wallas.
weel loogu maas ja ka heina kaswamas.
peeti terwituskõnesid.
Nasina wallanõukogu määras hiljuti wa
Kui ilmad wähegi lubawad, saab ikka 100
Möödunud aasta jooksul on seltsi liig:te
ära koristada, kuid heina niitmise peale ei batahtlikuks tööstusmaksu tähtajaks 10. arw tuntawalt tõusnud. Praegusel ajal on
oktoobri s. a.
maksa enam mõteldagi. Gr.
seltsis 60 tegewat, 132 toetajat ja 9 auliiget,
Tähtaja möödumisel nõutakse maksud po
kokku
215 liiget. n.
" . 0000
litsei kaudu sisse. —t— .
Pärnumaalt.

Rukkipõllud teistkorda seemendatud.
Suurte wihmasadude järelduse! on mit
mes kohas esimene rukkikülw mädanema läi
uud, nii et esimene külw on ümberküntud
Plastilise tantsu õhtu Abja . Paluojal.
ja uus seeme peale külwatud.
Suuremalt jaolt on see uue seemne
Pühapäöwal, 16. sept. s. oi. on tuletõrju
juures ette tulnud, küna wana seeme kõ jäte seltsi saalis Beatrice Tobiase
wem on märjale waStuPanema. —£.—
plastilise tantsu õfjht, mis abjalastele ise
äranis suureks uudiseks. Wäikene Beatrice
Kartulid miidanewad.
Tobias on Eestis juba läinud talwest saaMitmetes madalates maakohtades on Mf tuntud, ja nendes kohtades, kus ta üles
kartuli pealsed täiesti kolletanud. Kartulid astus jäi temast kõigeparem mulje järele.
on wäiksed ja mädanenud. Paljudel on Warsti läheb ta Soome, kust ta sellekohase
kartus, et ei saa seemetki. - —x.—,
ettepaneku juba ammu savnud.
Kartulid Varastamas.
PoSti korraldamine Tõstamaal.
Rakwere lähedalt põldudelt on wiimasel
Viimasel Tõstamaa wallanõukogu koos'
ajal hakatud kartulid ja muud aiawilja
olekul arutati Posti korraldamise küsimust.
warastama.
Mitmes kohas on peenrad päris tüh Et Tõstamaa mõisas hobuse.postijaama
jaks tehtud; enamasti turupäewade eelõö jaoks maa wälja planeeritud on, awaneb
del. Arwatawasti müüakse warastatud kar wõimalus postiwedu agentuuride ja post
kontori wahel tasuta hobuse-postijaama pea
tulid turul ära. —x.—
le panna. Ühtlasi otsustati esineda posti
Korterite puudus
peawalitsuse eeS palwegn, et wiimane omalr
annab ennast Rakweres äärmiselt tunda. poolt Murru külasse, Kasina külasse ja Er
Juhtub kusagil korter tühinema, siis jooks mistik mõisa postkasti üles seaks. Tõhela
takse selle peale tormi ja pakutakse kuul külasse tunnistati terwilikuks postiagentuu
mata kõrget hinda. Umbes 6 ruutsüllalise ri awamine, kusjuures postiwedu agentm»põrandapinnaga korterist maksetakse 1000 ri ja postkastide wahel tuleks Tõstamaa Ho
l2OO mk. kuus. Uutes majades on uur buse-postjaama Peale panna.
—o.—
weel märksa kõrgem. I

Wõru ja Tartu maanteed,
mille juures põhjalik remont ettewõeti, on
nüüd lõpulikult walmis ja rcchwale awatud.
Palupera Vallamajas arvatakse ligemal
ajal postiagentuur.
Senise postikorralduse järele toodi post
walla kulul Otepää postkontorist, mis päew
hiljem kohale jõudis kui tarwis, see wä
hendas ajalehtede lugejate arwu, sest et
leht päew hiljem kohale jõudis, kui mõne
desse naaberwaldadesse.

Mm iealed.
Kuritarwitused Pärnu linna
wäljapressijana.
Pärnu linna lihapoe tegewust
rides, tulid paljud kuritarwitused ilmsiks.
Nii on paljud kwiitungid linnawalitsusele
esitatud liha sisseostmise üle, kuna liha kus;
kil näha ei ole. Ka arweraamatus on suu
remaid wõltsimisi toime pandud. Esialgu
ei ole kahjusummat weel korda läinud kiud
laks teha, kuid seda arwatakse sajatuhan
deteni ulatawat. Poe juhataja Tölp on
ametist tagandatud ja asi kohtuwõimude
korraldusse antud. „Sapiens".

Kohalikkude elanikkude huwifid silmas
pidades, otsustas nimetatud wallanõukogu
oma hiljutisel'koosolekul wallamajas pos
tiagentuuri awada.
Maakonnawalitsuselt paluti korraldust, Linumoalttsus hakkab linna eest hoolitsema.
et post ligidalolewa Pritsu jaama poolt ta
Palju on ajakirjanduses juttu tehtud
suta iga päew (wäljaarwatud suured pü
wiletsate
Pärnu uulitsate pärast, mis koha
had) postiagentuuri toodaks. —au—
ti isegi korralikule küla maanteele ei was
ta. Nüüd on nähtawasti linnawalitsusele
Majapidamise kursus KrüüdneriS.
wiimaks asi ometi südamesse hakanud ja on
Demobiliseeritud sõjawäelaste liidu enam-wähem kaelamurdwad kohad prügi
Krüüdneri osakonna korraldusel algas 8. skp. tamise alla wõetud, nagu näiteks Rüütli,
Krüüdneri wallas majapidamise kursus.
Supelus, Karja, Uus ja mõned
Osawõtmine keskmine. teised uulitsad. Sapiens
0000
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Reedel. 14. sept. 1923.

Kaj»
pfitnu näitus.

Eeskujulikud wäiketalud
Pärnu näitusel.

Nr. 244. Üksikutest täkkudest, kes esimese auhinna

said, olid silmapaistwamad W. Rõõmussaa
re 11-aast. täkk, siis Jüri Woogase ja Was
fiili Nanti 3-aastased täkud. Kuna wii
maste kahe täku wauemad aga sarnased po
le, nagu eelmistel, siis tuleb ära oodata,
missuguseid tagajärgi nad suguloomadena
attnawad. Kõik esimese auhinna saajad tä
knd olid Tori-RyadSleri tõugu.
Ka teise anhinna atta arwatud täkkude
hulgas olid mitmed silmapaistwnd looniad,
kuid mitmesuguste, wähemate pundttste pä
rasi langesid nad teise liiki.
Väljapandud sugumaradeft wõitfld 5
looma esimese ünhinna: Tori hvbüsekns
wandnsest kolm noort mära, kindral A. Tõ
nissoni 8-aastane mära „Daisy" ja Jaan
Tõnissoni, Seli wallast, Eesti tõugu mära
„Aara".
Põllumehel-hobnsekaswntajal pidi Pär
uu näitusel käies hobuste osakonda maadel
des eemalt silma torkama üks asjaolu: su
gumära maksab paaritada ainult hea ja
proowttud takuga. Mära tundmata tõttst
ja kahtlase wnärtüsega täkuga pnaritades ei
anna kunagi esimeseklaösi järeletulijat.
Sellepärast said näitusel oma hobuste
eest kõrgemaid auhindu ka ainult need Ho
bnsekaswatajad, kellel olid wnlja pandud
kuulsate täkkude „Doppelgängeri", ~Held
enknabe", „Hondo", \. t
järeltulijad. M. Laarman.

wiimõse larja nxrd efimcjsst muidugi märk
sa wältem on. Ta ei wasta tüübi poolest
mitte häSii Eesti kiKidtkntele: on keha ehi
Pärnu näitusel äratasid auhinnamõtst tuse poolest wmuasost suurem ia leidttb .ka
jäte fui ka näitusel käijate tähclpanu M. teisi lahkuminekuid, kitid pikema-aegse sihi
Siimi wäga maitserikkalt ja suure hoolega kindla waliku läbi on tvärto siiski jttl-a üsna
tehtud tabelid. Niisama M. Gerbersoni konstautjelt ivalkjaspunaseks mttttiumrd.
popsikoha raamatttpidamiue, katsed jne.
Selle, karja piima-and on kauaaegse kontra
Mõlemad wnljapantjad on wttiketalu leerimije ja lu:r«ttehe stture boole tõttu õi
pibajöb, kuid nagu koha Peal käinud järel ,?e hea. kuid Friisi karja weri annab ettnast
waatuse komisjoni protokollist näha, ott madalas raslvn' % köwasti ittnda. Kogu
nad omas ümbruskonnas teistest kaugele iai teise äuhinna ja 3 paremat lelnna iga
ette jõudnud. Seda kõik ainult tsiklise töö üks teise auhinna.
ja usinuse läbi, ilma riiNise laenuta.
Taali pttlli-ültisuse poolt olid tväljapiin
Nagu koha peal käinud komisjoni otsu düd Pttll ...Kaleiv", kes esintese auhinna sai
sest näha, on M. Siimi Anni talus 1915. a. ja 5 lehma, kellest 2 Ek tõttraaPtatus, kuna
ainult 6 karilooma olnud, nüüd aga pee teised segatverelised. Iga lehm sai teise au
takse 30 wakamaa suuruse, põllu juures 15 hinna, peaasjalikult kõrge saagiaunt Pärast.
karilooma, nendest 9 lüpsilehma, 5 noort
Chr. Nikolai lehnt „C;lfif", st.i teise au
looma ja üks sttgupttll. Seisukord on raske hinna.
weel sette tõttu, et talu krunt 6 osas laiaKat mis lieü Angl e r i karjakogu oli
li on. . '
Sindi Pölltttnajanditslise osaühisuse poolt
M. Gerberson, Tori Riisakülas, on 10 wäliapaudtid. Selles oli 2 pulli ja 8 lehma.
aasta jooksul ülesehitanud ilusa wäiketaltt. Kogu sai esintese mthinua. satnuti ka iiffifub
Seal juures ise tööd tehes oma naisega ja paremad lehmad selles kogus.
harwa wõõrast tööjõudu tarwitades.
Teine suurem angletite kogu oli 1 Pttll
Komisjoni protokollist on näha, et pop- ia 6 lehma M. rstasackeni paolt. Rao di mõi
sikohta peetakse. 25 aastase rendilepingu sast. Wäliapauditd lelnttad ci olnud halwad.
alusel, kuid siiski on hooneid ehitatud ja kitid 'kes M. Näsackeni karja koha peal on
suuri maaparanduse töid tehtud, mis on uätnttd, see peab tunnistmna. et näitusele fflrlljnpmtefiib ifmibufc |n statisti»» ala,
omanikku suure töö järele majandusüselt toodud loomad ka ainnkesd toina karjas ou.
"»tl«.
kindlale jalale aidanud, majapidamine on kes arlvttstust wäljakatmatalrmd. Kogu sai
Näituse peahoWes ja flöötides oli hulk
ümbruskonna wanadestki taludest palju esintese auhinna, ttmaUta ka mõ»: parene
wäljapanekuid
havrdnse ja statistika äla
eeskujulikuni.
lehm selles.
delt, nagu kirjandus, trüki- ja raamatu
Mõnesuguste, puuduste pärast ei ole
Sanga * Eametsa pulli-ühisuse Pttll sai
need wäiketalud praegusel, näitusel terwete teise auhinna; lstilb koliaelütus takistas esi köitmise tööd, õpemahendite kogu, mitmesu
gused tabelid, diagrammid, õliwärwi
majapidamiste wõistlustel meel esineda mest saautast.
wõmud, kuid juba ligematel aastatel on
Hollandi - Friisi karjadest oli ai pildid jne.
Teiste seas esines ka. Pärnu kooliõp.
loota, et seda wõiwad, kui endiselt edasi mllt Audru rngimöisa karjal koutroll-andmed
liidu
kauplus oma rohkcarwulise ja kõigiti
pünawad.
terme aasta kohta, ktma teistel kvu.troll-audNäitusel wäljapandud andmed, katsed Mcd ainttlt poole aasta kolsta elik ainult proo asjakohase õpewahcudite koguga,, mittes
ja tabelid andsid ainult uduse Pildi nendest wilüpsi numbrid teada- olid, Audru mõisast aset leidsid pildid, kaardid, kabinetid, spor
talupidamistest, kuid kes asjatundliku pil oli loälja smndud.l pull ja 6 leluna. Kogu diriistad jne. Kogtt jättis hea mulje. Puh
tad ja õige mõõdukate hindadega olid A.
guga on Ertsma-Auni talu ja selle, pida iai esimese aichsima.
Fanieni raamatükvitmtse tõod; ka trüki
mist koha peal waadanud, see teab wäga
Jäueselja mõisa ja J. Naudi kori' said tööd olid ilusad. Wiimaite kogu sai esime
hästi, et alles 25 aastane noor peremees mõlemad teise anhinna. olgugi, et puudulik
M. Siim on selle aja jooksul, mil ta talu kude saa ajan u( immbrtte pärast üldiste au se auhinna.
> äratas selles osakonnas
pidamise juhtimise, oma kätte wõttis, talu " l)niüa 'inõiffjttf;eT"'?nnkiprt§4c "iärr
lehüikeri' A."Lättrfeldti ~Eesti raudteede
ümbruskonnas eeskujulikumaks muutnud.
saama ci oleks pidanud. Pärnu näitusel
.: . Eelöeldu. on mafsew, M,..Gerbersoni waljapaudüd eritõugu karjade, kilel terme wõrk tttlewiktts" (projekt).
kohta, mõnede teisenditega, sest ka tema on aasta kontroll-uumbi id teada, keskmine saa
Tööwõistlused Pärnu näitu
10 aasta jooksul suure töö oma koha jutt giand oli järgmine:
res ära teinud. H. S-—kk.
sel.
Eesti maakari 23 lehma 5871 Ifacla
piima. 2257 n. wõiraswa, raswa % 3.86,
Esintest korda katseks korraldati Pärnu
Veiste osakond Pärnu näi-100 toiduük attttud 1.46-6 n. piinta. 5.5 uäitttse ajal tööwöistlusi. Et asi ise weel
n. wõiraswa. Aitglerikari 12 lehma
tusel.
uus ja Pärnus emteolemata, siis oli osa
6135
n.
Piima,
223.1
n.
wõiraswa.
raswa
wõtmine
küll kaunis wäiksearwttline, kttid
Wätjapandud 97 looma. Kõige tttgewa
3.63,
10Õ
toiduük.
aunud.—
137.1
nhea
algattts
tehti siiski.
lnini oli esitatud Eesti maakari, keda kokku
Tööwõistlused peaks igatahes enam tä
43 pead oli ja kus iväljapattekud peale ühe. viinta, 5.0 n- wõirnsum. Frtisikari 0 leh
kõik wätkepõllttmeeste oinad olid. Angleri ma 6664 n. piima. 223.9 n. wõiraswa, helpauu teenima, sest suurel määral ole
neb ju meie põllumehe hea majandnsline
karja oli A 5 pead wäljapandud kabe sttnr rastva % 3 36. 100 koidunk. annud
käekäik
settest, kuidas ta suudab oma maja
121.5
n.
piima.
4.1
«.
wõiraswapõllumehe ja üks Püll pülli-ühisuse poolt.
Nagu sellest näha, on maakari kõige roh pidamises tööd paremini ning kiiremini
Hollandi-Friisi karja oli 56 pead, nendest 20
kont wõiraswa auuttd ja täituvus iellega ära tehä.
looma suurpõlluntceste poolt.
Pärnumaal leidub igal alal põlluma
kõige sttttrem olttttd. olgttgi, et maatõttgu
Maakarjast oli esitatud: H. Wir
janduses
praegttgi hulk häid ja osawaid
tehmadest
mstmcd
alles
koguni
noored
otid.
kuse poolt Libatse mõisast pull „Mälli" oma
töötegijaid-, soowida oleks, et neid järgmise
l.
6 järeltulijaga ja H. Rõigaie poolt Pitll
näitust korral rohkem wõistlema ilmuks, et
„Ukko", oma 5 järeltulijaga. MõlemaS ko
nende tööd wõiks wääriliselt hinnata ja
Hobuste osakond Pärnn näi
gus wöis näha, ktiidas pull oma tväliseid
teisi ergutada.
omadttsi wäga hästi edasi oli auuud, ka olid
tusel.
Küuniwõist l u s e l e, mis Pärlit
need kogud üksteisele wäga sarnased. Mõ
mõisa
ntaa peal korraldati, oli ainult kolm
Hobuste
osakond
tnuanmfcl
Pärnu
näi
lemad kogud said esiutesoks auhinnaks 4.000
osawõtjat
ilmunud.
tusel
oli
mullusega
wörreldes
wäljapaneku
ntarka. peale selle weel iga järeltulija Pealt
I. auhinna 2500 mk. sai Jakob
te arwu poolest palju suttrem, fmuuti ka
ä .-100 ntarka. .
H. Rõigasc poolt oli meel toaljapaudttd sisuliselt hoopis wäärtuölisem, uu et temaga Tamm au Taalist. 2. auhinna 1500
3 lehma, kes wõistlesid kogus ia üksikult. See täiesti rahule wõis jääda. Et Tori hobuse mk. •--- V. Aldorf Pärlii mõisast.
Kraawika e w a m i s e wõist l n
kogu sai cümeseks auhinnaks 3.500 ntarka. tüüp Pärnumaal läbi on löönud jn
se
d
peeti samas kohas, ktts. 1) atthiuna
põllupidajate
poolt
üldist
lugupidamist
veale selle meel lehmad „Uttc" ja ..Mrdi".
1200 mk. A. Kuitra ja 2. atthiuna SOO
wõituud,
selle
kohta
rääkisid
wäljapanekud
esimeseks atthiunaks ä 1.500 marka. Selles
Kristjan Nikolai sai.
kogus esinewad lehmad olid õige kenad, ivalk näitusel kõige selgemat keelt: kolme mk. Lambaniidu
wõistl u s e d peeti
kümne,
suuremalt
jaolt
heade,
Roadsteri
jaspunased ja täiesti sarnased Lääne - Soo hobuste kõrwal, kadusid paar Ardenni ja pühap. näituse, platsil. Auhindu said: 600
me maakarjale.
mõni segawereliue loom üsna ära. Roads mk. Auni Anderson Torist; 500 m. Lii
J. Printsi karjakogu. Are - Pari
teri.hobused olid õige ühetüübilised ja fui sa Kaldus Torist; 500 mk. Hilda Laas
seljalt. milles 1 pull ia 5 lehma, sai esimese mõni aeg siin weel sihitiudlalt tööd tehtakse,
Torist ja 100 mk. Katta lansou W.
auhinna. Et selles rühmas esinewad wo wõib -meie hobusekaswattts oma töö taga Vändrast.
mad kõik alles kauttis noored olid. 1917
järgede peale uhke olla.
1019 a. süüdiitud. siis ei olnud nende saagi
Väljapanekute hulgas paistsid iseäranis
Lkpsinwistlttsed Prirnit niittnsel.
and meel miile kõrge. Loomad olid uxrlkjas silma tahe hobusekaswataja wäljapauekud:
punased sa nudid.
Lüpsildõistlusi, mis esimesed sellesarna
Tori Aadujaani Ja a u Riisi ja Are
Näitusel iväljapaudud karjadest ol: kõige Aadu talu H a n s H ö ö w e l i hobuste ?o sed meie näitustel, peeti Pärnu näitusel
parem tt.-Wändra Kurgjalt A. Ruugi kar
pnhapäewal9. sept., millest osawõtsid 10
gitd. 1
jakogit. 1 pull ja 4 lehma, mille eest kogu ja
Jaan Riis on Pärutunaal kaua aega inimest, nendest I meesterahwas. .Hinda
peale selle meel iga loom üksikult esimese au tuntud parematta hobusckaöwatajaua. Te mise alla tuli üldiste wäljatöötatuö miili
pinna sai. Lehmad olid walkjasvnuaied ja ma hobusekaswanduse alus ott kuttlsa Tori ruste järele lüpsi wiis, lüpsi kiirus fui
sarmiliied, pull nudi.
„Hetntaui" järeltulija, 23-aastane mära palju piima minutis lüpsnud, tühjaks
M. Siiuii karjakogu Ertsma-Annü!. mil „Elli", kes ka tättawu mitme järeltulijaga lüpsmine ja lüpsi puhtus. Esimesed au
les 1 lehma ja 1 Pull, sai teise auhinna, sest näitusel oli ja siit kõrgema auhinna kaasa hinnad ii 2000 mk. said: pr. Siim, neiu
E. Klauseu ja neiu lantsou, teise auhin
pull oli liig timte jn 2 lehma alles esimest wris.
,V Riisi hobustest said weel talud, 7- na st 1500 mk. saajaid oli 5 ja'kolmanda
korda lüpsnud, mille pärast snagwud nv.t
loite. Kaks paremat- lehma kogus ?aid kiinil^ aastane „Tntiuau" ja 5-aaötaue „Hetman" i 1000 mk. auhinna saajaid 2.
Lüpsnvõistlused koutrollassisteutidele olid
auhinnad.
kr esiuiese auhinna.
H. Höötvli hobustekogn wöitis teist rsmaspäewa 10. sept. honttnikul, kus esi
E. Tomiugas'e poolt. Pärli uiõiuist. oli
kogu küüdikuid lehmi ia ival»- auhinna. Äogns oli iseäranis silmapais mese auhiuua 5 2000 mk. said Tori koulr.
jasplmane null ..Koit". See kari on Eestl tew l aastane lätt ..Are", tes esimese au assistent neilt M. .Kosettkrattitts ja Pari
mere karjarawitseja neiu V. Liirtq, triip au'
maatõugu küüdikute ja Friisi karja segit. ku? lsiuua sai.

7.

hinna ä 2000 mk. Pöögle kontr.-assistent
neiu J. Wahter ja Taali kontr.-assistent
hra A. Haller. i
Aiandus ja mesindus Pärnu näitusel.
Pärnumaa oma laiade soode jn rabade
ga ning kehwa maapinnaga ei ole soodne
laialiseks aia pidamiseks. See on üks põh
jus, et aiandus wniksel mõõdul näitusel
esitatud oli. Teiseks põhjuseks peab küll
waidlemata tänawuse aasta halba, külma
ja liig wihmast iima pidama: september
poote peal, aga weel walmimata warase
mnd suweõuuad!
Wäljapanijaid oli tosina üntber, neist
üle poole Pärnu linnast. Suurema kogu
keeduwilja jne. oli wäljapannnd Pärnu
maa aianduse selts.
Ilusad, moodsates sortides, olid J.
Pnlk'i roosid, kenamad õunad J. Diedrich
sonil Tahknrannast.
Mesindusel on Pärntnuanl lahedamad
olud kui aiandusel, aga ka mesindus oli
kehwalt esitatud, nõrgemalt, kui möödunud
aaötal.
Kodukäsitöö osakond.
Naiskäsitöö osakond oli näitusel rikka»
lik. Palju oli wäga nägusat ja maitse
rikkalt walmistatnd käsitööd,' mis tunnis
tust annab Pärnumaa neiude ning noori
ütte tööarmastusest. Aina rõõmustama
peab selle üle, et praegused ja tnlewased pe
renaised mingit waewa paljuks ei pane, kui
neil eesmargiks on oma praegust ehk tule
wnst kodu ehtida. Ja mis on armsam, sel
leks, kui oma käsitöö, mis juure waewaga
ning hoolega tehtud. X.
Sügisene Postitee rewideeri
mine Tartumaal
m, nmäiaind maafuimn politseiülema poolt
järgmiste päewade peale:

tB. septembril k. 9 hom. Tartust Kuri-ta
mõisani ja kell 12 päelva KuriStast knni Moi
sekatsiui sWõrumaa piirini),

18. seutenibril kell 9 ho»n. Tartust Pichjani

ja lell 12 päewa Puhjast kuni jõesuuni.

18. sepientbril kell 9 hom. Mnstwee aleimst

knni Lohusuu ivallamajam ja kell 11 c. l. Lo
lunum wallamaja- imirell kuni Virumaa piiri
ni..

19. seplenibril lell 10 hsm. Tariuir läbi
Tälüwere kiini Ismaisalil inöisatil.
20. septembril, kell 9 l,oin. Mustwee alewikt

luni Torma mõisntn, lell H e. l. Torma mõl
last Laiuse, mõisani ja l. 12 p. Laiuse mõisast
kuni - Iõgewa raudtee - jaamani.

20. .sebiembril kell 9 dom. Tartust luni
Maidla postijaamani. kell 12 päelval Maidlast
Võrumaa piirini ja. kell ? p. l. Kambja kiriku
Mõisast läbi Tatra, Nõela Valge kõrtsini.
29. sept. kell 9 hom. Elwnst Suure-Kongota

niõisani.

21.- sept. kell 0 hom. Tartust Nõo raudtee
jaamani ja kell 'll e. I. Nõo raudteejaamast
kuni Nderna postijaamani.
21, sept. kell 11 hom. Vlwast Rõngu kõrtsi
ni ja lell 12 e. l. Rõngu kõrtsi juurest kuni
Valgamaa piirini.
Sl. sept. kell 9 hom. Tartust Wokdi mõisani,

kell 11 e. l. Wokdi mõisast kuni Kassinurme
kõrtsini ja kell 1 päewa Kassinurme kõrtsi jmt
rest lögelva teeosa löpnni.
21. sept. kell 9 hom. Tartust Elifttvere ival
linnajani. kest 12 pnelva Clisktverc tvaklamaja

juurest Lelvala kõrtsini ja kekl 12 p. Lewala

kõrtsi juurest Torma mõisani.
22. sept. kell 9 hom. Jõgetva raudtee - jmt*

mast.trallamajä kaudu Põltsamaa piirini sa
tagasi Oima kõrtsi kaudu Jõgetva raudtee saa
mani.

02. sept. kell 9 hsm. Ptikmt (Walgamaa Pü

rist) Otepää nlewini. —ai.
OOOOOOOOtf
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j Karpides J/« nl. 50 marka S
£ ja Vi nl. 100 marka. S
Walmiatatud. kõigeparematent, walitad, |
«Temaatilistest Türgi tubakatest. Hea- »
" dus wäliaspool wõistluat. S
[ Palume pnwi ja otsustada. ]
5 I Eesti mehaaniline tubakatehas »
f a „Haoanna". j
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Roorekarja waatused.
Eesti angtarite taswatajate selts kor
raldab oma liikmete tarjades nvoretarja
maotust. Wnawstel antakse rahalisi auhin
!m ja kiituskirju. Rahaliste auhindade
juure antakse selleks walmistatnd tunnistu
sed. Auhindamisele wõetakse wasikatest pea
le pullid kuni kaheaasta wanaduseni ja
lehm-mullikad kuni poegimiseni. Auhinda
misele ei wõeta loomi, kes segawerelisest ehk
teist tõugu pullist saadud, niisama ka puu
duliku tüübiga rohkete walgete märki
dega jne. Waawse punktid määratakse niisugus
tcSse kohtadesse, kus rohkem seltsi liikmeidLiikmed toowad oma nooretarja määratud
kohta kokku, kus selleks määratud komisjon
neid hindab ja auhinnad wälja cmmw.
Tänawu on terwe rida waatusi ära pee
tud Pärnu- ja Wiljandimaal.
Põllumajanduslistel näitustel on noo
rekarja waatusi korraldatud ja korraldatakse:
Wirumaal.
25v 26. augustil Wäita-MaarjaS.
Auhindu said:
A. Grünewald Triigi mõisast noo
rekarja kogu eest (10 looma) 1. auhind
1600 marka
. J. Tat ri k, Triigist, kahe lehm-mulli
ta eest i. auh. 500 m.
J. Aleksei, Ärinalt, ühe tahm-mulli
ta eest 2> auh. 150 m.
J- Läänemets, ' Awispealt, kahe
lehm-mullika eest 1. auh. kiituskiri.
R. Läänemets, Awispealt, ühe
Zchm-muMta eest 1. anh. kiituskiri.
Tartumaal
8. sept. Jõgewa näitusel.
Wihmase ilma ja poriste teede parast
ott noortkarja wähe kokku toodud.
Kmremaa karjakaswatuse koo>
lim õ i s sai põllumeeste seltsi poolt mi*
hinna.
An glertte kastbatajate 0.-ü.,
Puurmanni mõisast, noorkari waremalt au
hinnatud.
Ztarl Wickberg, Painkülast, kahe lehm
mullika eest 2- auh. - 500 mk.
,- SestS korraldab ta Rakwere näitusel,
16. sept. nooretarja waatitse.
Põllumehed, kandke karja
eest paremini hoolt!
See hüüdsõöa kõlab küll pSllutöökmsus
tel, kõnekoosvlekutel ja kirjutatakse sellest
erikirjanduses, aga see jookseb nii mõnelgi,
nagu öeldakse ühest kõrwast sisse ja teisest
wälja. Wlabanöatakse ennast selle harilikn
ükMikse ütelusega. „Mida sä ikka paremi
ni .hoolitsed, kui põld, heina- ja karjamaa
kehwad, ja sul loomadele midagi anda ei
ota." Pikemalt ei mõelda Zäreh kuidas sel
lest kitsikusest üle pääseda.

Elatakse ikka Mkna mvvdi päewast päe
iva edasi jp kari, see põllumehe tuluallikas
ühelt Poolt ja kui tähtsam» osa Põllumajan
duses, kelleta läbi ei saa, teiselt pooli, nälgid
ja kiratseb edasi, ega mõtlegi tõrkuma ha
kata.

Mdnikorö'paistab, nllgn ei tasuks parem
toitmine ennast Mitte ära. Sarnasel korra?
leitakse, et küllalt on kui lehmad kõrstoidu
sõnnWks teewdd, sest jõutaiw ei anta ja pii
mast, Peale mõne tilga, ei ole juttugi.
Just ümberpöördult läheb sarnane sõnnl
kutegemine õige kalliks ja seda ei jätku meie
põldudele. Olgu siis, kui palju häid heina
maid kasutada, ka nendegi tagawara ei ole
lõpmata.

Ei ole ginuMastki .näidet tuna. kus karja
lviletsaÄi toidetakse, agcf talu sissetulekud
suureneksid ja põlluwiljakus tõuseks. Olgu
gi, et karjale kallid jõutoite mitte ainult juu
re ei oZteta, KaiA ka vMalt põllÄlt saadud
wili kõik rahaks muudetakse. Suuremalt
osalt kiratseb sarnastes majapidamistes, kuk
juba kari, siis ta selle pidaja omanik.
Põllud läheivad aast-nastalt ikka lahjemaks
ja selle tõtw jääb wiljakasw wäikseMaks.
Sarnastel juhtumistel otsitakse süüd isegi
wedruäketelt, kultüvaatoritelt j. n. e., sest
ennewanpst, kui neid riistu ei olnud, hark
adragä kündes ja karnäkkega äestades, kas
wjanud wili palju parem.
Wiga seisab aga koguni teisal, ja on pä
ris lihtne crrusaada. Ennewauast, kui maad
metsa alt üles hariti ja Põlluks muudeti, oli
ivues maas taimedele toiduaineid küllalt saa
do. Need kahanesid aastate jooksul, sest
Mi. mis imiiigile läks, wiis endaga ka sel
levõrra taime toitataineid kaasa. Hariliknäh
rus: kust ikka rohkem wõetakse, kui tagasi ansealt ei ole wiimahZ enam inidagi

wõtta. Nii sünditz man kurnamine ta selle
tõttu langes ka maa wiljakus. Et see pita
ma aja jooksul sündis, peab küll heinamaade
arwele kirjutama. Kuid ka heinasaak ma
heneb, km jvahest jõeäärsed heinmnacü» mahoi

tehtakse ja palju piima saadakse. Wahest au
tarwilik mõni taosolek ära pidada mõne
tähtsama küsimuse selgitamiseks,
muretsemine, pulliühisuse asutamine j. n. e.
Iseäranis Peaks kowlMÄHiftlse piirkon
nas tingimata PuWühisus asuma; sest ai
nult pulliühisuse abil, kus tootwalif on ühi
seltheadfugnpullipidadH ouArrjaparandami

arwata, kus jõgi neid üle ujutab ja wee ka se töö laiemale alusele seadmine wäikekarjapj.
hanemisel kõntsa ja muda wäetisena maha dajatcl wõinmlik. Mikul läheks hea Pulli
muretsemine ja pidamine liig kulinaks.
jääb.
Aimrbt pulli toitmine maksab wäikselt
Ka põllule tuleks sama palju tagasi
rehkendades
kena summakese. See oleks:
audm kui sealt lõikusena ära wõeti.
Ainult see wcchelttasu, niis sarnasel kvõt kui wõtta harilMudes iwormvaloludeZ laudas
misel ja tagasiandmisel üle jääb, peab põl toitmise ajaks 230 Päewa ümmarguselt:
lumehe tööd ja wvewa tasuma. Põllumehel 60 puuda heinu k 75 marka 4500 ntriß.'
tuleb tinginmta teesid leida, et see lvahelt 69 puuda põhku ä 40 matta 2760 mt&
kasu wõimalikM stlurem oleks, kuna aga 69 pd. juurwilja ä 16 maita 1104 mrk.
kapitaali, s. o. põldu ennast kurnata .ci tohi, 17 puuda kaeru ä 150 matta = 2550 mrk.
waid tatsuda maaparanduse teel põllutapi 1 üht karjamaad, kust wöhemÄtt
1200 tü. saab 800 Mrk.
taali wöärtust suurendada.
Siin tuleks loomapidamine iseäranis
' KoKu 11.414 mrk.
piimakarja pidamine etteotsa seadida. Et
Niipalju
läheb
põllumehel
ainult pulli,
aga tahmad piima ja wiõid rohkeni annaksid,
toitmine
maksma.
Talitus
ja
lauda üür
mis wiimasel ajal, kus meiereisid nagu see
arwame
wäljaarwamrse
lihtsustamiseks
sõn
ni ivihma järele tekib, peafissetulekuallitaks
nnmwb, tuleb nende eest paremini hoolit niku arwele. Peata selle tuleks siia juurde
seda. Piimatalitus ja tavjakasiwatus on arwata weel taks aaÄat pulli toitmise ku
alusmüür, nnlle peal lasub terwe põllu lusid, fui oma taswatatud, ehk tema hind,
kui ostetud.
majanduse hoone.
Sellest kõigest wõib järeldada, et maksab
Kui Meie ei trcha, et fee hdone ümber
pMiührsust
asutada ja peabki seda ilma aja
kukuks, peame tema alusmüüri kindlusta
wiitmata tegema, üks P-ull wõib käest -Paa
ma.
Selle Müüri kindlustmpises edendab pea retamiisel 80—100 lehma katta, nii et kontr.osa karja toitmine, tempAeest üldse parem ühisuses, kus lehini üle selle, tuleks kaks ehk
hoolitsemine ja tõuparandsts. Tuleb püüda kolm pulliühisust' asutada.
Kõik see terwe korralous kontroll-ühisuste
puhta tarjatõu poole, sest!, ata ult puhta tõu
päralt on tnleivak. Puhasttõugu tarja pidaja ia pulliühisustega nõuab Palju hoolt, waewa
on encm>wähem kindel, et loomad oMa oma ja kulusid. Pole midagi parata, kui tahad,
duši ka järeltulevata soole edasi pärandg- et ei tule isand nälg ja ei laulaks Wanu
Wad, kuna segawerelMÄt seda kunagi loota tuttawaid sõnu: „küs on näha hooletusta,
simia külwan õnneiusta". P. L.
ei tea.
Karja toitmine ja üldse kavjahoid' peab
paranema, sest näljatoiduga ei parane ükski
Puudused meie karjaumjapi
loom.
damises.
Kus kontrollühisused olemas, astutagu
Kuna karjapidamine üldiselt on saanud
nende liikmeks, ja kui kontrollassistendi
wiimastel
aegadel meie põllinnehele peo sisse
nõudmiste järele käiakse, on ühisusest tingi
tuleku allikaks, mida tõendab ta ühtelugu
mata kasu.
Paljudes majapidamistes kurdetakse, ci juurekäswaw ühispiimatalituste arw, ka
ci ole assistendi ettekirjutuse järele toitu au karjakaswatuse tulust on meie põllumees
da; just nagu.peaks ettekirjutatird -i toidud hakanud aru saama, kuid tema enda loiduse
otsekohe Hiinast wõi Jaapanist tellima. Kui ehk ettewõtmatuse tõttu ei ole suutnud" neid
niisuguses kohas natuke ümber waatad, wigü enda inajapldamiscs kõrwaldaba, mis
paistab silma, et asi nii hull ci olegi, !vaid meie kärjapidanrise' edenemisele takistuseks
on. Esiteks annab seda nõrk piimalehmade
puudub ainult tverstaw korraldus.
Tuleks pikemalt jävole kaaluda, kas kiil toitmine tunda. Karjapidaja Peaks alati
wikoxda pisut muuta, teistsuguseid taimi seda meeles pidama, et lehin talwel palja
kaswatada, kust rohkem ja paremat looma põllupõhuga ja ka kehwa heinaga üksi lüpsta
ei suuda, sellega ainult hinge sees tvõib pt
toitu saab.
Wahest on kasulik jõutoitu juurde osta. dada. Temal peab olema matorjaal, millest
Nende tasuwust wälja avwaies peaksime ta piima sünnitada. Selleks läheb niisugust
wäetisaineid, mis põld tagasi saab, arivesse toitu tarwis, mis rikas oleks toiduolluste
poolest, nagn mitmesugused jöntoidud, põl
tvßma.
luhein
ehk jälle parandatud heinamaadelt
Pole Meel kordagi tõsistelt edumeelsetelt
karjakasvatajatelt kuulda olnud, et kontroll saadud hein; niisama hileks nende toitude
ühisusest kasu ei oleks, Mmd otse ümber ga piimakarjale sööta juurwilja, mis aita
pöörduti, näib kujuneMat mõnel pool arnsaa ivad luiwa toitu ära seedida ja looma ter
wise heas korras hoiawad.
dawaks ivajaduseks.
See aasta saadakse juurwilja wähe, sel
K.-ühisuste tvastastel pruugib ainult
ühisune liigete majahydmniÄes, kus tööd le puudusel tuleks talwel rohkem õlikookisid
täie arusaamisega tehtakse, ümber waadata, sööta piimakarjale,'mis ka talwise kuiwa
siis leiawad nad wahe oma ja nende maja toidu rohkem libedamaks teewad; kuna aga
pidamiste, kui ka karja wahel päris kindlas õlikookide ostmine ennast paremini seal ära
ti. Wahel püütakse ka sarnaste ütelustega tasub, kus on karjasaaduske ühismüük kor
uiabandada: „Mis temal wiga koutroll-assis raldatnd.
teati talus käia lasta, temalt on kõik ilusastkju
Karja toidu rohkendamiseks oleks tin
ba ni sisse seatud, nagu kord ja kohus".
gnnata tarwilik nüüd juba sügisel meie wi
Sarnasel korral ei tvõi iLkagi ootama letsad heinamaad parandamise alla wõtta,
jääda, iseenesest ei seadi ükski asi end kor sest kewadel madalatel heinamaadel on se
da. Siin tuleb omal käed külge panna, ku da igal pool wõimata teha; põllumees peab
na assisteait näitab, kuidas seda tegema peab, meeles pidama, et hea heinamaa on põllu
ja kunagi ei ole neis näpunäidetes midagi ema, parandatud heinamaalt saame kõrge
wõiniatnt, kui tvähegi tahtmist ja hoolt on. wäärtuslist toitu piimakarjale ja selle ta
Killud ei ole siin ka suured, kõigub um gajärjel ka rohkem paremat sõnnikut.
Sügis on käes, talw ukse ees, pea lõpe
bes 120—300 marga wahel lehma kohta
aastas, selle järele, kui palju lehmi ühisuses tawad loomad karjaskäimise ja nad pan
on. Mõttes piima toobi hinnaks 10 tnar* nakse kuni .kewadeni lauta kinni. Meie
ka, läheks assistendi peale lehma kohta kõi karjalaudad ei paku aga piimakarjale mitte
gest 12—20 toobi piima hind. G tohiks soodsat kodu, harilikult on nad külmad, pi
ühtegi talu wahele jääda.
medad ja ilma õhu-wahetuseta. Piima
Kontroll-ühisnsed on meil Eestis, kui lehm nõuab pidajalt korralikuks lüpsmiseks
mõne üksiku nurga (näiteks: Pillistwere) Mälgust, sooja lauta ja puhast õhku. Nfiiid
maha arwame, algastmel. Edukamad põllu oleks meil aeg manu karjalautasid korral
mehed, kellel kontroll-ühisuse siht ja tuly dadä, tihti wihmased ilmad segawad wäl
selge, asutatvad ühisuse, kuid kahjuks on neid jal töötamist, siis peaks kasutama seda ae
ühes wallas ikkagi wähe, et ühisus wähegi ga lauda juures ära; saag ja kirwes kätte
elujõuline oleks, tuleb kaugemalt, mõni kord
aknad suuremaks ja õhu-augud seintele
isegi 20—30 kiloMetvi tagant liikmeid kop sisse, sest walges ja puhtas laudas on leh
jäta.
mad terwemad ja rõõmsamad, ning karja
See raskendab märksa kontroll-assistendi talitaja wübib parema meelega, ühtlasi
tööd, kuna see kasu, mis assistent kergemate peame ka hoolitsema, et niisuguses laudas
haiguste 4>uhitl loomadele abiandmise kujul lehmal puhas küljealune ei puuduks; sel
karjapidajale tvõiks tuua, jääb hoopis ära, leks on Maja talwine jagu aluspõhku mu
wäljaarivatud mõned üksikud juhtumised, retseda, kus turwas peab esimesel kohal
mis nxihest pool kogemata assistendi talus seisma.
wiibimtse puhul ette tuleivad.
Iseäranis tuleb aga lehma enese naha
Siili edendab tähtsat osa tveel kõlbline eest hoolitseda. Sel talwel on loomatoitu
külg. Oleks. wõimalik perenaisel ivahest ka wähe, kuna puhastamise läbi palju seda
naabri talusse waatama minna, kuidas seal kokku hoiame puhastamine on pool toi-
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tu. Palju ou sellest räägitud, aga wähd
leidub järeltegijaid ja tihti on näha ka
praegugi, el müüakse loom ära lihunikule
ehk tuuakse laadale paksu sõnniku korraga
kaetult. See annab halwa tunnistuse meie
karjataludest ja häbiks otama, et en
da lohakust kõigele ilmale weel nllidatakse.
Kui peremees ehk perenaine ei saa ise lau
das korda pidada, siis peaks sellest ühiselt
üle saadama, tuleks rohkem kontroll-ühi
süsteks liituda ja kui kontroll-assistent ha?kab taludes käima, siis on meil lauda tõid
palju wähem, loomatoidu raiskamine jääb
ära ja laudas saab kindel kord walitsema.
Kontroll-assistent kontrolleeriks weel lüps
jäid, kes tihti tahmad enneaegu kinni jäta
wad. Arwatakse kull, et see on wäikse täht
susega töö, aga wõib ilma suurendamata
ütelda, et lüpsjast oleneb suuresti tarja
talu sissetulek, sest tahm annab palju piima
sellele, kes palju lüpsta ostab.
üks snur puudus meie karjataludes on
hea sugupulli puudus. Selle juures üksik
asjalikult ei peata, aga ütlen, et pulli
wäärtus on palju suurem, kui seda siia
maani on osatud hinnata. Pull peab ole
ma see meister, kes meil mitmesuguseid nõr
kusi ja wigasid tarja seast kõrwaldab. Tei
sest küljest jälle tuleb pull kui üleliigne söö
dik üksikutest tarjadest wälja heita ja ühi
sett ümbruskonna tarwis pidada, ühtselt
wõime ainult hea pulli muretseda ja kauem
teda pidada. Pulliühisust leidub mõnes
wallas juba õieti mitu, siiski maakonna
kohta üles lugedes, on neid wõrdlemifi
wähe, enamuses aga tarwitatcrkse pulliMarssisid tarja rikkumiseks.
Et kari kahekordselt tulu annaks, tuleks
rohkem tõukarja muretsemise peale rõhku
panna. Selle edendamiseks töõtawad meil
tõuseltsid, kus peetakse eriteadlased ja
instruktorid ametis, kes põllumehe juure il
ma tasuta wälja sõidawad loomi tõuraa
matusse wõtma ja peawad tõuraamatuid.
Tõukarjast saaksime suguloomi ära müü
miseks ja ühtlasi wõib ta ka piimakarjana
olla.
Karjakaswatuse paremale järjele tõst
miseks aitawad muidugi meil palju kaasa
ühispiimatalitused; nende kaudu saame
piima eest enam raha, jääwad ära mitme
sugused tööd, mis oleks ümbertöötamise
juures, jääb ära sagedane linna sõitmine
turule wõipütikestega, nende asutamise
peale tuleks tõsisemalt waadata.
Meil Pärnumaal on neid ellu kutsutud
õieti mitmed juba, siiski peaks neid rdh
kem olema, on waldu ja terwed kihelkon
nad, kus ühtegi piimaühistut ei ole, kuna
siin waikides ei saa mööda minna Tori
wallast, kus piimaühisused on õieti sooja
wastuwõtmist leidnud. Jääb soowida, et
torilastele palju järeltegijaid leiduks, sest
piimanhisus annab karjast täieliku tasu
meile kätte, mille tõttu saame oma maja
pidamises parandusi ette wõtta ja lõpuks
terwe majapidamise paremale järjele ja
õitsele jõudmist.
Kari peab meile peasissetuleku andjaks
saama ja seda ta ka saab; kui tahame sellel
alal edasi jõuda, siis peame ka edasi õppi
ma. Wälised tööd jõuawad warsti lõpule
ja põllumees saab ka wähe wabamat aega.
Selle waba aja pikkade õhtutega tarwitame
kõige kasulikumalt ära, kui oma teadmisi
püüame laiendada ja midagi juure õppida.
Meil on igas maakonnas põllumeeste kesk
seltsi poolt ametis mitmesugused nõuand
jad-instruktorid, kelle nõu ja juhatust kõne
õhtutel ehk lühikeseajalisel kursustel peaks
katsuma ärakasutada. M. L—r
Nõudke ainult

taMMoMi ja ftüpvtt.
Tallinnas, Rüütli nui. 2.
Kõnetraat 12-29.

Paberossid

20 tükki 10 mk.
Esimene Eesti tubakatehas.
O-ü. ~HAVANNA".
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Turulealed.

Majanduslike elu.
Sõidu- ja weoautode stsse
wedu.
Riigi statistika keskbüroo andmete järele
on käesoleva aasta esiemsel poolel sisse vee
tud sõiduautosid 113 tk. (10.466 rgt.)
36.261.000 marga" eest, veoautosid 80 tk.
(9697 rgt.) 31.116.000 marga eest, autoom
nibussisid 1 tk. (314 rgt.) 300.000 marga eest,
mootorrattaid kahe rait. 70 tk. (718 rgt.)
2.318:600 mmga eest, 3 rait. 2 tk. (25
rgt.) 80.000 marga eest. Peale seda auto
mobiilide osasid 9.278.700 marga ja mootor
rataste osasid 385.800 marga eest.
Välja veetud on veoautosid' 1.900.000
marga eest (486 pd.), autoomnibussisid
3.000.000 marga eest (359 pd.) ja mootorrat
taid kahe rattaga 220.000 marga eest ?16.A
pd.). M.
Wiiljamaa Minade fisse
wedu Eestisse Poole aasta
jooksul.

Rakwere turg 12. feptembr.
Vihmase ilma jä halva teede tõttu tege
vus turul vaikne. '
Maarahvast vähe. ElaMnn liikumine
on marja- ja juupoiviljaturnl. Marjadest on
pohli kõige rohkem müügil.
Viljatu ru I: Rukkid 230—250 mk.,
odrad 185—190 mk., kaerad 200—210 mk. j
puud. Rukkijahu 250—260 mk., odrajahu«
200—220 mk., rukkipüü! 500—520 rnf. puud.
odratangud 20—22 mk., kruubid 25—28 mk.,
herned 15—20 mk., odrad 12—14 mk., üle
sõela odrajahu 16 marka toop.
Rukkileib o—7 mk., peenleib 15 mk.,
iepif 13—14 mk., naelasai 15—17 mk. nael.
Lihatnrul kanplenüne loid terve
seawiisi maksis sealiha nael 40—43 marka,
müügilaudade! 40—55 mk., lambaliha 20—25
mk., loomaliha 26—28 mk. nael. Teevorst
40—45 mk., suitsuvorst 45—60 mk. nael.
Kalat nt ii l kauplemine vaikne. Ka
lu müügil vähe. Värske räime sada 50 m.,
suitsu räime kümme 7—3 mk., soolasilgnd 7
kuni 9 mk., . kilud 1Z—15 mk., heeringaid
rohkesti müügil, nael 14 —l6 marka.
Karja saadu sc b: Soepiim 11—13
mk., hapupiim 5 7 mk., kohupiim 8 mk.
toop. Vöid müügil keskmiselt. Piitivõi 75
kuni 85 mk., länavõi 90—95 marka nael. ;
Kanamunad 70—80 marka kumme.
Juur evi lja tur u l fiifitaffe kar
tuli- tsekverikust 70 75 mk., porgandi kimp

Kogutud andmete järele on Eestisse sis
seveetud käesolewg aästa esimesel poolel iga
suguseid väljamaa wMiasid 16.730.470 mar
ga eeft. SiSseweetud on kõige rohkem vei
nisid 5.869.650 märga eest. konjakit 3 milj.
864.900 marga eest, liköörisid 1.325.400
marga eest, vahuweiniisid 3.299.900 marga
eest ja teisi 2.430.620 marga eest.
Väljaveetud on sama aja jooksul likööri 5 mk., peedid sedasama, kapsapea 10—15 m.,
std 505,8 pd. 2.677.900 Väärilt ses jä kaali tükk 4—B mk., sibula nael 15 marka.
pÄrrtust 34.000 pd. 76.816.000 märga Kurkisid vähe, tükist küsitakse B—ls nwrka.
Marja turul on niihästi metsa
wäWuseS. M.
kui aiamarju rohkesti. Õunatoop 12—15
mk., kanvmarjad 30 —35 mk., punased sõst
Pärnu sadama ülewaadc 18. sept.
rad 15 —lB mk., vaarikad 30 —4O mk.,
Wana kai ääres laeb Saksa aurul. mustikad 30 —35 mk., pohlad 5 —l5 mk.,
„Erika" Stettmist laudu Stolholmi vii
kirsid 45 50 mf. toop.
miseks. „Signe", aurul.', laeb
Heina tnrnk on heinu vähe; ristik
propse. Uue kai ääres seisavad Saksa m.-l.
heina
puudast küsitakse 70 —BO mk., metsa
„Adler" Stettmist, võtab laudu peale.
heintest
45 —55 mf.
Eesti m.-l. „Kajak" seisab tegevuseta.
Puu
turul ainult mõni väike koor
Daani aurul. „The?la" Riiast võtab laudu male, festpinidcst
nõutakse umbes veerand
peale. Eesti purjekad „Stren", „Edasi", süllosost.
"Arwed", „Elsa" ja mitmed tejsed; l.a?Wpdest 400 —'' ' :
Üldiselt on sadama tegevus
Elu
s a d seapõ r s a d on odavamaks
tvorttldfs eelmise, kuuga, suüreyenild.
läinud. -Keskintsed põrsad maksid 750—1.000
- Sapiens.
marka. x
Hindade kõikumine Inglis
maal.
„ Times Trade Suppl." ülevagde näi
tab. .et puuvillad 1.- sept. järsku tõusid. 6.sept.-'maksid Head keskmised Ameerrka puuvillad

16,02 pensi nael Liverpoolis.
Villade hind seisis püsiv, /ühtirccd villa
oksjonid olid neil päevil Jnglism-zibl. .Kuidas
hinnad neil kujunesid, selle.edhta ei ole veel

teateid.-

Uus linaostmife hooaeg on alganud.- Londo

nis on juba natuke linu müüdud.
Nisujahudel on hind viimasel ajal lange
nud, riisil seisab ta paigale Kohvi on läinud
kallimaks jä tee niisama.
Metallidest hoiab vasel ja elavhõbedal hind
ostja poole.- Väga kindlas hinna? seisab sea
tina juba pikemat aega. Nikkel kallines au
gustikuu lõpul ja jäi sept. esimestel päevadel
peatama. Inglise tina ja tsink kallinevad juba
mõne nädala jooksul. Toores raud, feparaud ja
teras seisid endises hinnas, aga müük oli väike.

Hõbeda hind on ivaga püsiv. Kullal on ta

tõusma kippumas.

Ktvifiitel seisis hind viimase paari nädala

jooksul paigal.

Soome tollitnriifi eelnõu.
G' Kuidas ..Times Trade Suppl." teatatak
se, tuleb Soome tollitariisi eelnõu järele soola
ja soolatud Heeringate toll odavam ja puuvil
la ja kanepi pealt ei wõeiagi.. Tolli tõstmine
kavatseb peaasjalikult põllumajandust kaitsta.
Kartulite kilogr. vealt on 10 penniline toll ette
nähtuda Nahk ja jalanõud lähevad kõrgema
tolli ava kui seni. Tsemendi kilogr. pealt ta
hetakse võtta 3 kuni 6 penni tolli. Wäljaweo
maksud valmiskaupade pealt kaoksid uue tariifi

järele ära. Ainult tooresainete pealt, mida
omamaa tõö-tus wõib tarwUada, võetaks tolli.
Automobiilide hinna alan
damine.
•#' Võistlus Ameerika ja Inglise auiomo
bnlibe wahcl tm' {uut. Suibos .SCimeS"
t-b. nt Sing-r ja » >•• P«äooSoUM bh ,uh°mitliine jeletamib. -t mitam-biilid- hi-da 1954.
a. veale alandatakse.

Kanaada wiljasaak.
W Kanaadast teatati neil Päevil sv«lise
lehtedes, et kui veel nädalapäevad ootuima e:
mle, siis Lääne-Kanaada niisuguse suure vil
jasaagi ome/idcil', mille sarnast ta ajalugu ei
tzmne.
0000000000
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Pärnu turu ftleMtwbc 12. septembril.
Turul liikumine frffminc, talnmehi maalt
rohkesti. Jahu turul kaunis rohkesti. Kü
sitakse rukkijahu puudast 280 mrk., odra
jahu Puudast 270 mrf.; odrajahu ivälie.
Niftk-püüli 420 mrk. puud. Teravilja
amukt toobiviifi. Küsitakse'kaertest 14
Mrk. toop. Odratangud 20 mrk. toop,
kruubid 30 mrk. tpoP. Odrad 16 mrk.

maksis 270—280 m., kuna mõnel eelmisel
päeval seda ka 250 margaga võis saada.
Kartulid on viimase ajal müügile valgunud
mihnet sorti. Valged fathiltd maksavad
240—250 marka, väiksed punased 300 m. sa
ameerika kartulid 226—230 w. Ka mativiisi
müük on elaln, kus matihind 12—15 m. vahel
kõigub.

Nisupüüli puud maksab 460—500 m..
rukkipüüli prnid 390—420 m., odrajahu puud
250—270 m., odrataugil töop A) m., tatra
tangu toop 35 m., herne wvp 16 m., kama
jahti toop 38 m., odraterade toop. 13 m., kae
mväK 536—560 marker.
! Kupatatud seene toobist nõnürkso 15—20
m.. päWi toobist 20 ni., mee naelast 70 rn.
Munade hind on tõusnud 13—15 mar
gani paar.
I Eluspõrscld maksaVad 500—1000
'm.. sltnremad põrsad kuni 2600 m., elus ka
nad ja kilked 30—150 marka.
Sügise hltekuga on ka Piiina sa p iima
saaduste hmnad wnsnud. Rõõsapiinm
hoobist nõutakse jtrba turul 15 m. ning või
'naelast 80 —9O m. Hapukoore kõrini hin-d
35 m., kohirpiima toobi 35 m., hapupiima 6
marka.

— o.

60 mk., snlaiamata searasv 50 mk. nael.
Loomalilm suvi jaoks 18—22 mk. nael, prae
jaoks 24—28 mf. nael, vasikaliha 17—19 mk.
nael, lamba liba 25 mf. nael ning vorstid
30—60 mk. nael.
Subkrulünd poodides püsib pea endisena:
naela hind 25—27 mk. Lei toa nael 714»—8
mk., peenleiva nael 15 mk. ning saiauael 17
luni 20 mk. Ameerika püül 13—20 mf.
nael: petrooleum mk. n<tel, heerin
gad 13—18 mk. nael. Lesks.
soov

WHtturn ületoaade.
3.-8. sept. 1923. a. on Eestist võid
mäljaveewd: Inglismaale 978 tünni,
Rootsimaale 308 tünni, väljaveoks kõlbm.
58 tünni, kokkn 1344 tünni.
Samal ajal on Inglise võituni seisu
kord kindel olnud ja hinnad ühtesoodu
tõusnud.
Eesti või, mis head vastuvõtmist lei
dis, maksis: 1. s. 178—180 sh., S. s. 174
176 sh.

P. K. „Estoonia" maksis läinud näda
la jooksul eksportvõi eest Emk. 110 nae
last.

PuuViklade turult.
P Auieerikast tulevad teated, et pmlsinllade

tas«warad ja saa? puuvillade vähesust ette
Hinna tõusmist on märata kai lih at u näha lasevad. Selle järele peaks hind loomu
r« l, kus sealiha naelast frifitakse 40—60 m., kikult iZlisma. Sellest hoolimata on Inglismaa
ploomirasva naelast 70 m., sularasva nae puuvillade ostmises ettevaatlik. Mitmel korral
on puuvillavabrikud pettumust saanud ja nüüd
last 80' m.. loomaliha naelast 20—28 m.
Marjatur»tl maksavad pslttkad 10 ei malda nad enam sellepärast ostma hakata,
puuvillade vähesust ette suuluiatakse- Prm
kuni 13 m. toop, mustikad 20 m. toop, ma et
villade hind töllstv Ifift Inglismaal hiljuti, aga
ja metsavabarnad 30—40 m.. tikerberid l 5 hakkas siis tagasi laugema.
kuni 40 m. ja punasedsöstrad 15—N) marka.
Aiavilja saad u s i on rohkesti nii
Toiduainete turult Inglis
vilja- kui kd juittvÄsaturnl. Värsked kur
maal.
isid maksavad 5—30 rn., kapsapea 15—30 m.
tükk, oaterad 14 —lB m. to.ap, sibulad 10 m.
M Septembrikuu esimese nädäla hindasid
toop.
on-diÄega võrreldes selgub, et või on jälle
Õunad makscMrd' 16—30 m. matt, 10 rn. kallinenud. Kõige parem Daani või on veel
toop. 1—2(4 nt. tütt, pirniä' 15—20 m. toop. amult paar shillmgit alla 200 tsentner.
Heina t u r u l heinu keskmiselt, kuid ti parem või oli 170—180 shill. nxrhel. Sev
binnad on tõusnud. Ristik- ja ttmntheina liha hind on palju alla langenud. M»mad,
pnnd maksab kirni 100 m.t aasaheinad 70 m. mis aitgusstkuu lõpul odawauraks läksid, on
ja nukkiole puud 50—70 marka.
jätte hinnas tõnõnub. Juustu hind on ka
.Kauplustes on peenfichkru hrnd Weel fõti* tõusmrd.
di. kamgenud. -hinvlt n*.. - —ei.
Wiljahinnad Uhisriikides.
Wõeu turg 9 septembris.
Maainimest turul kestmiselt. Kauplemine
sünnib peaasjalikult puuvista ja cnasaadus
kgci.

TeraGitja oli tiirul väheldaselt. Rukki
salm 290—310 mk. piu id, kaerad maksid 240
kuni 260 mk. puud, odrad 230—240 mk.
puud, odrajahu Z5O---270 mk. puud, odra
tangud 15—18 rnf. nael, kruubi toop 18—24
marka.

P 7. sept. teate järele maksid tmnased nisud

iwest lõikusest Nev-Forgis 116 nenti bushel.
Päev varem oli neilde hind ligi 115 tsenti.
Kõvade tälinisttde hind oli 119 tsenti bushel.Hind on odavam kui juunis oli. Asiljawedn
(bnroopasse on ka odavamaks läinud.

Sigade hind on Chicagos tõusnud. Aisu

bushel malsab seal mõne tfendi üle dillmn.
coao

Laada teated.

Olustwere laat.
Uute kartulite poolest firrg ikkagi rikkalik,
kuid hind püsib pea endisena. Väiksed pu
10. flp. peeti Olustvere mõisa ligidal
Piimasaa d tt j e b. Vöid kaunis nastd 350—360 mk. vakk, 110—120 mk. laata, mis oli juba natuke suurem kui eel
rohkesti, Wsitakse laua wõi naelast 90 m., mõõt, valged varajased 200—270 mk. vakk, mistel aastatel (see laat asutati kolme aas
köögi-WÄ naelast 75—80 marka. Piima toop 85—110 rnf, mõõt, tpobiwirsi 10—13 mk. ta eest). Kariloomi ja hobuseid oli vähe
rõõsk 12—14 mrk., hapu 7—B mrk.. toap.
müügile toodud, nagu ikka uutele laata
kohupiim —26 mrk toop. Juust 50—60
Aiavibja poolest tung keskmine. Porgnn dele. Lehmadest nõuti o—9 tuhat marka,
marka nael.
di kimp 5 7 mk., peedid 5 8 mk. tükk, manadest tõöhobustest 20—30 tuhat ja
Kalaturg wõrdlemifi kehv, küsitakse kurgid 10—15 mk. tükk suuruse järele, redi marjadest s—lo tuhat marka. Ostmine
värsked kalad: akstvenad 25 mrk. nael, sed s—B mk. kimp, hernekaunade toop 16—18 oli leige.
haugid 25rn. nael, ' 'angerjad 55—60 m. m., oakannade toop B—lo mk., sibulad 20
Laat oli peaasjalikult noorte inimeste
nael. Suitsetatud kalad, vimmad 30—35 mk. toop, kaalid s—B mk. tükk, kapsapea 15 tasku tühjendamiseks maiustustega ja „wa
mrk. paar, suitsetatud räimed 7 mrk. tiim kuni 20 marka.
kibedaga", mida taunis ohtrasti pruugiti.
me. suitsetatud angerjad 26 —9O mar
Piiniasaadnsi turul kaunis rohkesti, .Köö.
gani tükk. Suitsetatud ahvenad s—lo mar- giwvi 70—75 mk. nael, lauavõi 75—85 mk.
gani tükk.
nael, pinnatoop 12—13 m., hapupiima toop
luurekbi! i. Kartulid rohkesti, mille 5—6 nif., kohupiima nael 12—13 mk., sõira
Kursid.
pärast hinnad tuntavalt igapäevaga alane nael 20—25 mk., lõpukoore tvop 75—80 mar
nxid, kisid müügil ainult toobiviisi, hind 5 ka.
bõese tttgflfeSel*
—7 margani toop. Söögipeedid 12—14 m.
1?. septembril, 1928. tu
Konämnnad makftö 11—13 mk. paar, mest
kümme, kaalid s—B mrk. tiikk. Porgan
70—75
m.
nael,
elusad
kanad
90—100
mk.
Tthtud. Ostjad. Müüjad
did 5 mrk. kimtp, kapsapea 20—26 m.,
tiikk,
elusad
noored
kuked
40—80
mk.
tükk,
1
Dollar
. . 346 347,5
kurgid 15—25 Margani tükk, petersillid -«
1 Naelsterling . 1&78 15T« IBS3
tapetud
kanad
80—120
mk.
tükk,
elusad
sea
6—B mrk. kimp. Tillid s—B m. kimp,
109Õ0Õ0 Saksa m. R
sibulad 30 mrk toop, tükiviisi I—3 mrk. põrsad 300—1000 mk. tükk, lambad 000—000 100 (3t>om« 930-92% SIS 990
mk. tükk, sooned 20—33 mk. tv-op.
100 Rootsi krooni. 922 b 9375
tükk. i
Värskeid heinu ning puid oli turu! vähe
100 Daani „ . SS7S 6S7õ
EluSkanad 150—250 margani tükk, näha, millepärast ka hind natuke tõusnud on.
100 Prantsuse fr.. 3005 2085
ÄOllönM girtb. 13686 18096,
tapetud lambad 800—1200 margani tükk.
Aasaheinad 55—00 mk. Pimd, põllttheinad 100
100 Mtt rubla . 188.60 130,66
Likaturg rrKalik. kuid hinnad Püsi 85—30 mk. puud. PmOoprem maksis 350
100 Tfhsho-Sl. fr. 1045 1075
vad endiselt kõrged. Sealiha nael 40—» kuni 000 marka.
1 kuldrubla. . 170
50 mrk. Loomaliha nael 20—27 marga
100 Itaalia lii» . 1490 1500
Marjade poolest oli turg iseäranis rikas.
ni nael. Vasikaliha 16—20 mrk. nael, Metjamaasikad 25 —36 mk., aiamaasikad 40
100 Helveetsia fr. oböo 0000
lambaliha 21—27 Margani nael.
kuni 50 mk., tikerberid» 20—85 mk., punased
WSärt. If II J
Marja turg: Punased sõstrad' lõppe sõstrad 12—*16 mk., Mustadsõstrad 35—40
mas 18 m. toop. maasikad 40 mrk toop. mk. toop, mavabarnad 45 —5O mk., metsa
paberid 5--« |s «. S
£ 5 Zzx O w
tikerberid 40 mrk toop, pohlad, mis eel vabarnad 20—W mk., mustikad 15—20 mk.,
mistel päevadel kuni 0 m. eest toop mõis palukad 10—18 mk. toop, murakad 18—25 Sbligatfion id
saada, maksavad 10 marka toop.
mk. toop. .KivSse, õunu ning pirne oli ka E. W. Võidu lstn 97 110
turul õige whVeÄi. Kirsi toop 00 —9O mk.,
Tartu turg 12. septembrit.
. «ooSvovM
pirn? toop 10—18 m. ning õuna toop tz—lo
Viimastel päevadel cm turg keskmine ol mk., fim« juur emad õunad mark tükk maksid.
Sealiha seaviifi 36—M mk. nael, naela>
nud, elavam veidi nimtft wiljaturg.
kichu nutakse iseäranis rohkesti uudse, rukki viisi 40—50 «. nael, seapekk 45—50 m. nael. Väljaandja Kirjastuse OsaÜhisuS „Kaja"«
Vastutav toimetaja A. TuPits.
jahu, keetult ja km\. ?Hi#fiiahu puud suitsusink 50—õ o mk. nael, sulatatud searasm
toop.

BBgjßgjgfflßffll

Teadaanne.

SSMMK

1. Eesti üldrahwdlugemise mälestusmärkide Pidulik wälja
jagamine registreerijatele toimetatakse 19. skp. järgmistes koh

19 Äridele, ettevõtetele, asutustele H 1

Reedel, 14. septembril s. a.
Rahwaetenduiels

kell pool 8 õhwl
„Silva"
E. Kalntani operett 3 w.

tades:

1. Reaalkoolis, Wabadufe puiesteel kell 12 e. l.:

££ Wiljandi oma ümbruskonnaga on jõokam maakoht Eestis. Ta on Tallinnale ostuwõi- S
muliseks tagamaaks. Wiijandkuri Icalb ka alati pealinnas sisseostusid-teggmas. g
| Selleparast kuulutage *

Laupäewal, 15. septembril

s
8

kell pool 8 õhtul

Ha«S Laiiterr
tO-«e a. lawatsg«w»ise
a«õhe«

See annab Teile haid tagajärgi! Wana .SAKALA" on kõige loeiawam ja Tr
mõjuwam ajaleht Wiljandis ja ümburses, .SAKALAS" kuulutamine on odav. X
IDUjandi11
näfiuse
puhuli 22.-25. sept. s. a. II
..Sakalas"
ilmub „Sf)KBLft" suurendatud kujul. f|
Kuulutusi ja ktisheesid «SAKALA* jaoks wõetakse vastu X

Shakespeare'! kurbmäng s w.

Tallinn, PlialoDf. Z. raamatnliaopl&ses WW". g

MM»»

I. instr. raiooni (Koppel jne.) instr. hr. P. Ederberg,
z. „ (U. Kalamaja u. jne.) instr. hr. P. Martinsou,
J. H „ (Wabriku uul. jne.) instr. tz. Palm,
4. „ „ (Narma m. jne.) instr. hr. B. Etruk,
5. „ „ (Kadriorg jne.) instr. hr. A. Puusepp,
8. „ .. (LaSnamägi jne.) instr. hr. K. Koljo ja
12. 0 (Pelgulinn jne.) instr. hr. W. Ehristmnsen.
1. Westholmi eragümnaasiumis, kell 12 e. l.:

6. instr. raiooni (W. Tartu m. jne.) instr. hr. T. Kulderknupp.
Limw 1. tütarlaste gümnaasiumis, Wene Turg 1, kell 11 e. l.

7. instr. raiooni (Inhkental jne.) instr. pr. A. Ainomäe,
10. „ „ (S. Pärnu m. jne.) instr. hr. A. Georgin,
15. .. „ (Wiru uul. jne.) instr. hr. L. Gustawsou.
1. Kirsipmt era-ühisreaalgümuaafiumis, Ahju uul. 12,

kell 12 e. l.
9. instr. raiooni (28. Pärnu m. jne.) instr. hr. A. Mölder. .
Registreerijaid palutakse oma tunnistust kaasa wõtta. Nen

dele registreerijatele, kellel wõimalik ei olnud pidulikule tvA
jajagamisele ilmuda, antakse mälestusmärgid linna statistika
büroost, Suur Turg 9, wälja, teisipäewast 18. septembrist s. a.
igapäem kella 8—14.30.

h rahwalpgemise ringkonna juhataja

SMOMItK.

M Smetanin. -

Laupäewal, 15. sept. s. a.

kell pool 8 õhtul.
,Läheb mööda'
Arthur Adsoni

|1 Ilmunud trükist ||

fettfe pkltt igapsewast.

1 feoDiifcl, ÄijM - MüiäõL |

Lawastus: P. Sepp. Dekovat
fioonid: A. Tumand.
Algus kell pool 8 õhtul.

ImoDtdoni itmtoif.Väljaanne
M li
Põllutöömwisteeriumi
nr. N z
Teine parandawd ja täiendatud trükk. t j j
Raamatusse on koondatud kõik maarekor- fis j
miga seotud ning praegu makswad seadu- \s\
jjj sed, määrused ja juhtnöörid. gj? j
ü TarwUik käsiraamat Ih

Ptthapäewal, 16. sept. s. o.
Lasteetenduseks:

Esimest korda:

„WMIM Siif
Anna SchwabaWV lastemat
nasjutt 7 plüns.
. Lavastus: A. Smuie.

wallawalitsustele, rilgiÄntmkkudele j. t. 8s \
lomawalÜsuse asutustele, riigimaade Me matele, lil

Dekoratsioonid: A. Tuurand.
Algus kell 3 päewal.

JML (]

Kassas müügil aHonnement
kaawid täiskaswly»ute ja laste

etenduste peale.
PLZsetählede eelmüük tgapäew

Tallinnas, Pikk nui. nr. 28.

kella ll—l e. I. ja 5-8 õht.
teaatri kassas.

.||| Tallinnas, Suur Roosikrantsi nul. 12. ezj
Ta r tus, Holmi uul. 12. j \ j

Kõnetraadid: 6—24. 17—03
tulekinnitused
SlttkitmHused
' Tallinna linnawalitsus, teatades, et 12. septemb
ril s. a. asuti
lOunehiejuhuste kittnifused.
. tÕeokinnitused

iinwoliw walijgte
MMi iytrafliräle

I Kinnitage oma «varandust ja
elu künni weel aega.
VMNA adw. M

Mimntto

Metsade PeawalKsus wazab

VoHta ma ase kdstetttti afuPsN
Munga uul. (Katoliku li riku
maja) 4, 2-el korral.

Mnewnnid S—lv,

Zlelef»» 7*Bl.

kutsub neid hääleõiguslikke E. W. R. kodanikke, kes
linnas alaliselt ei ela, kuid kellel linnas kodune sisse
sead eht tui Md siin teenistuses wõi neil mingisugune
muu kindel linnaga Ühenduses feisew amet on, ennast
linna Statistika Büroos, Wana turg 9, üles andma
'nimekirjadesse üleswõtmiseks. Oma hääleõigust tuleb
wastawate tunnistustega tõendada.
Ülesandmist wõetakse wastu kuuni 20. septembr.
s. a. igapäew kella 8—14.30.
Lmnapea abi H. Snat.
Sekretäär N. Münth.

Head joowitused endifzst kohast.

Mllardi u»k'. nr. 20 krt 12.
käituse platsil

pühapäewal, IL. septembril

kellel wilumused admitlistrMw-ko«öalduse
alal.
PWvekilsad ellLkovkirjeldusega, tunnistuste ära.
kirjadega ja SV-margalife Lempelmargiga warustatud
ära anda Metsade Peüwalitsujele, Dovlnkiriku plats
nr. 3, Tallmn.
Mets<Ä« PeawaMsus

E3EBSBE3 Ml
r.- * 1

1. oktoobril s. a. kell 10 how. on Toom

real, lossiaias

Mllkl-MM
oksjon.
maitserikkalt ei puudu ka
korrawatud «seati talu tare

i soowiiab rr —

Snurepfitone lotem, 10IHI adtta
L»bi>st«s-d loitele.
Algus kell ZS püewal.

Kontserdi lell 1, lõpp kell 7 õhtul.
Kontserti-juhatab !,ra R. 5k«N.
Puhas sissetulek läheb ehitatawa Jaani kogu
duse kodu" ja waeste heaks.
eweuwtfii 26 margast peale wabatahtlik, lastele ja koolitastele
er.takista naitemütiil.

(Heas iDalikus
Aue. Raamat t Ka. I

Suur Karja uul. 18, kaupl, 4.

A.-s. «Ühiselu-, Tällmnas. Pikk uul. 42.

Müügile tuleb oksjonitest järeljäänud mit
mesugused ehitusmaterjaalid, nii kui: kustuta

osfald, elektri- ja puumatttjaalid,
wonwtad jne.
* m • pöljemaib teatejd saab läduroalitsejalt
Rilgitoguhooues, EhitilspeawaMjuse armepi
damise ruuvus.

Ebitusdeavzalitiuck
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