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1 traat 3-12, avatud k. 9h.—t.19 Sh t.
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kõnetraat 1-39. ' "
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«vatud k. l/s 9 hom. kuni k. S
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Tellimist võtavad waötu talitus, abitalitufed
oma tellimiste vastuvõtjad ja kõik Wabariigi

kõnetraat 2-35.

postkontorid. SoomeS, Saksamaal, Prantsus

Arlsichatasa kõnewnnid kella t/alO—i/ill fjota,

kohalik postsvntoc „Kaja" tellimist wastu.

ja 3—4 p. L. kõnetraat s—Bl.

maal ja mitmes muus välisriigis võtab tga
Kuulutuste hinde
Üks millimeeter ahel veerul: lehe eesotsas 5 mr?
teksti keskel 3 mrk., kuulutuse küljel 3 mrk.
Kaulatust wStawad waSta kodumaal talltuS, abltast»

jJlmnv igapäew.

kused ia agentuurid. Soomes Sanomanlehttea Zl
nwtoitotaiWtoj Aelstttkt; Saksamaal ja Austria» saaga.voolt ei tule.
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V. aastakäik.

Vannutatud advokaadi abi
Põllumajandusliite Weskühisus „ESTONIP".

August Leps
?-ai uni. ?. ftcskoeres Lai »»>> ?

Wirümaa esitaja

Vastuvõtmine igal tööpäeval kella B—lo
ja 3—5 p. 1.

Rakroeres, PiKK uul. 32. Telef. 1-2* ==
, ' l • t- .
annab nõu Ja juhatust piimatalituste Ühisuste organiseerimise Küsimustes, teateid põllusaaduste
hindade Ute ja korraldab
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AU- kanamunade ja wSi ostmist
Johan
jJ
! tatti
HaiKuusk
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ja maksab kõrgemat hinda.

NARVAS, Sir DBl. 13 O
Peakontora Tallinn, Jaani uut. 6-

Wasiwõte iga päev. feella B—lo ja 3—5 Jj)
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tthstegewus eraettewõtlik
kuse ees taganemas.
Pariis, 14.. sept.
,Irasnaja Gaseta" teatel on koopera
tiiwkaupluste
arm Petrogradis 1. jaan. s.a.
Genfist telegrafeeritakse: Rahvasteliidu
kuni
1.
juulini
345 pealt 100 peale vähe
koosolekul seletab Skirmunt (Poola), et
nenud- , ' ETA..
Poola kõigi jõududega rahvasteliiduga koos
tahab töötada. Ta toonitab lepingu 10.
Saksa-Prantsuse ühine sõja
artikli tähtsust, mis tagab tarviliku kind
käik?
lustuse rahvusvahelisele ühistööle rahvas
teliidu kaitse all.. Poola on suuresti osa
Jutuajamisel Jaapani ajakirjanikkude
võtnud -rahvasteliidu sõjaliste. varustuste ga tähendas Tshitsherin, et Saksamaa sise
vähendamise töödest. . Kaubanduslised ja mine seisukord praegu Euroopa rahule HB
mäjanduslised lepingud, mis Poola oma
- muutub. Saksa-Prantsuse kok
naabritega teinud, vastavad põhimõtetele, kuleppe tagajärjeks wõiwat olla nende ühi
mis rahvasteliidu majanduskomitee asetad. ne sõjakäik nõukogilde Wenemaa vastu.
Midhat Frasheri (Albaania) avaldab Al
ETA.
baania rahva tänu rahvasteliidule ja se
Kord jõutakse arusaamisele.
letab, et Balkani rahvad aru saama hakka
vad, et rahu võidakse kindlustada mater
„Edast" 13. sept. kirjutab, et Wenemaa
iaalse ja mtoraalse solidariteedi kaudu.
kommunistide seas juba hoopis uusi hääli
võib
kuulda: „Tihti kuuleme arvamisi, et
' Erich (Soome) avaldab nõukogule tänu,
eraomanudse
ja eraettewõtlikkuse alusel tõu
et see esitas alalisele rahvusvahelisele koh
seks
Wenemaa
tööstus palju kiiremini ja
tukojale Jda-Karjala juriidilise.tüliküsimu
jõudsamini,
kui
praegu
natsionaliseeritud
se. Kuid et Wene keeldus andmast teateid,
tööstuse
juurest
Ehk
kui
viimaks lepitakse
siis arvas tribunaal ka mitte nõutud kon
tööstuse
natsionaliseerimisega,
siis heide
sultatiivset nõu anda võivat. Soome va
takse
ette,
et
nõukogude
valitsus
segab
end
litsus kahetseb tribunaali sellekohast otsust.
riiklikkude
ettevõtete
juhtimisse
ja
seega
ta
Erich tähendab, et Lausanne'i leping ette
kistab
meie
punaste
ärimeeste
tööd
töös
näeb väinade komisjoni asutamist, mille
liikmeks ka Wene oleks ja mis sei tuse jaluleseadmise suhtes. Teiste sõnade
saks rahvasteliidu all. Sarnastel oludel ga, ei peeta tööstuse plaanikindlat regulee
ei või' Wene enam tõendada, et rahvaste rimist otstarbekohaseks. Arvatakse, et ma
liit ei. või käsitada küsimusi, uus Wene: janduslikkude jõudude „waba mäng", nagu
see vabadel kapitalistlikkudel maadel mak
puudutavad.
sev on, viib otseteed majanduslikule tõu-'
James Allen (Uus Merimaa) tähendab,
sule." ETA. r*
et rahvasteliidu lepingu parandustest veel
Ameerikasse täbirändajaid
ükski maksev pole, sest et mõned maad,
juute
nõukogu liikmed veel parandusi pole räti
fikseerinud. Loudon (Holland) ülistab nõu jõudis suurem hulk 13- septembril hommi
ko„u, rahvusvahelise tribunaali ja rahvus kul Narva. Läbirändajaid oli arvu poo
vahelise tööorganisatsiooni tegevust. Lou lest 43 isikut; kõik nad paigutati karantiini.
don toonitab lepingu täpse teostamise atr
' M.
wilikkust. Ta avaldab kahjatsusi, et lepin
gu parandused veel maksvad Pole mõnede
ratisrkatsiooni allkirjade puudumisel. Ta
palub delegaate oma valitsuselt nõuda, .et
need. parandused ratifitseeritaks. . Eta.
Ztahwasleliidil konweeenlsiN.

London, 14. sept. (ETA.)
et maavärisemisest laastatud maakondade
elanikkudel jäetakse tänavu kas koguni ära
või vähendatakse tulu- ja ärimaksusid, vas
tavalt kannatatud kahjudele. Teiste riigi
maksude tähtajad lükatakse edasi.

iial
liim» Eesß» üiaiü^ll
Severin Keller Tffin^nnrtfitlilinilll
Talllmi, «W j, 10, tel 2«a llfllljyüllulllllUUu

'j jj
1 I ülemaaline kunstinäitus jj
M \on aroatud igapäero k. 9—7. W
W 'tuletõrjujate majas S. Turul j|p

| piletid LV, 2S ja 19 marka

Täna, 16. septembril
MM SUUR RRHIURETENDUS
mA poole hindadega 25—175 margani
Hata maailioa M-sdiimpanse. Konsuli osawittel
tsiwiliseeritud kui inimene
taiilDd tiigrite wiimane wäljaaste ja teised uued eesKawa wMI
JS Õhtul heii 8 GBLR-ETENDUS
Uuesti sissesõitnud näitlejate kaasfegerousel
- Täna maadlewad järgmised paarid;
S 1. Kaks wöitmata wastast » HAWAII - » DEHETSHL

Jaapan peate maawärise
mist.

Osakast teatatakse:. Ametlikult teatatakse,

Bic&ard Tiiiici: ''

Ainult eht kui wabriku nimi
OO O OSJtO 000
peal, mida ostmise juures hoo
lega tähele panna.

S3S 2. uibo (Eesti) Maschka (Tireel)
. 3. Qauer (Eesti) Torn OIU (paremad pnmiswe maadlaie iebnlkcd)
Js-Üs 4. Bambuia (Ameerika) Rrroköll (Eesti)
'eSÜ Maadluste algus kell 8 õhtul.
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Kafa
WUMs riuualaske futenmfega.

4.
Rinnalaste kodudel on iseäranis suur
tähtsus wäljaspool sündinud laste eest hoo
liisimisel. Nende laste protsent on wõrdle
misi õige suur. Suuremalt osalt on nad
pärit kõik kehwemast kihist. Jäädes ilma
toitjata, .kannatab ema ühes lapsega harili
kult suurt puudust. Arwustik näitab, et
mitteabielulistest lastest sureb esimesel elu
aastal kaks korda nii palju, kui abielulis
test. Mitteabielulistest lastest jääb suurem
osa wäikese haridusega, neis tuleb ette roh
kem degeneratsiooni, niisama on nende kes
kel ka wanemas eas kriminaalkurjategijate
arw suur. Sellepärast nõuab nende eest
hoolitsemine iseäralist tähelpanu. Hoole
kandel tuleb just nendega palju tegemist.
Aegade jooksul on riikides wälja kujune
nud mitu süsteemi, kujdaK nende eest hoolt
kanda.

Roma a n i süsteem on tarwi
tusel kõige rohkem katoliku-usu riikides,
osalt Prantsusmaal, peaasjalikult aga
Itaalias, Hispaanias, Brasiilias jne. Te
ma eesmärgiks on kõigepealt lapse elu
kaitsta; hoida selle eest, et emad häbi wõi'
hirmu sünnil lapsi ära ei tapaks, ehk aborti
tehes last enne sündimist idus ära ei hä
witaks. Selle abil tahetakse kaitsta ka mitte
abielulise lapse ema häbi eest, mis tema pea
le langeb, kui sünnitamine teatamaks saab.
Seal wõetakse lapsed hoolekande alla, il
ma et laste emade järel küsitaks. On wõi
maldatuh laste salajane kaswatusmajasse
andmine, nit. et suurem osa lapsi ~leitud
M. siSsekirjutatakse. Nii katkeb kas
tyatusmajasse sattudes igasugune side lapse
ja tema sugulaste wahel. Selle süsteemi
sümbooliks on weel praegu mõnel pool tar
witusel „kSSn-kät?i". Emal on tarwis ai
nült last panna kaswatusmaja wärawa kiil
jes olewasse tühja kätkisse ja kella tõmmata.
Kätki käänab wärawast sisse ja korrapida
ja wõtab ta sealt wälja. Kuna kään-kätki
lapse terwise peale kahjulikult on mõjunud,
siis on tema asemel suuremalt osalt tarwi
tusel lapse wastuwõtmine büroos. Ainult
Hispaanias, Brasiilias ja--mõnes Itaalia,
rüas on alles täiesti salajane waswwõtmi
m Tagajärjed, millega leitud laste war
jgpaigad töötawad, on just wastupidiv Kõige paremad odama hinnattstest
ü'' paberysstdest on
K A»S. Astoria
¥ aromaatttsed paberossid
.«{«tl".

sed neile, mida kätte saada soowitakse. Nagu
eelpool nägime, on surevus neis suur.
Sellepärast on Prantsusmaal sellest
süsteemist juba kõrwale kaldutud. Leitud
laste warjupaigad on seal peaasjalikult hai
gete laste jaoks, kuna terwed lapsed peale
wastuwõtmist antakse perekondadesse hoo
le alla. Selle juures wõimaldatakse nende
jaoks imetaja palkamist. Kuna sarnane pe
rekondades kaswatamine riigile suuri kulu
sid teeb, siis on hakatud laste emadele enes
tele toetust andma, et neil tarwis ei oleks
lapsi leitud laste warjupaika anda. Ainult
Pariisi devartemang. wõetakse lapsi wastu
endist wiisi salaja, mille juures katsutakse
siiski mõnesuguseid andmeid lapse kohta
saada. Romaani süsteemi muudetud ku«
jul leiame mitmes teises riigis.
Austrias olid enne sõda lastewar*.
jupaigad olemas, ' neist Katsuti lapsi aga
wõimalikult pea perekondadesse hoole alla
saata. Linna lapsed saadeti maale kaswa
tada. Ka Austrias wõeti lapsi saladuse
katte all wastu, - nõuti aga mõnesuguseid
andmeid näit. rahwuse kohta. Neid teateid
wõidi aga ainult kohtule awäldada.
We n e j ä Rootsi warjupai
gad läksid lahku peaasjalikult selle poolest,'
et seal rinnalapsi amme piimaga toideti.
Pea iga lapse peale tuli amm. Ka ema ise
wõis warjupaigas omä last imetada, kus
juures talle selle eest amme palk makseti/
Wenemaal wõeti lapsi wastu awalikult,
nõudes sündimise tunnistuse ettenäitamist.
Stokholmi warjupaigas maksab määrus,
et ema, kes warjupaigas oma last 4 kuud
imetanud, järgmised 4 kuud kodus amme
na, wõõrast last peab imetama. |
Saksa süsteem katsub sideme ema
ja lapse wahel alles jätta. Emadele, ehk
ligematele sugulastele antakse toetust, et
nad last ise wõiks üles kaswatada. Seal
puuduwad moodsalt sisseseatud warjupai
gad. Mõni aasta enne sõda hakati kor
raldama rinnalaste kodusid, kuid neid asu
tati üksikud suurematesse linnadesse. Nende
sisseseade on sedawõrd kallis, et neid ainult
jõukad fogukonnad' Inndawcw'soetada.' *>j
Ungari süst e e m on wahelmine
Romaani ja Saksa süsteemi wahel. Selle
süsteemi juures katsutakse lapsed wõimali
kult ema ehk sugulaste juure jätta; kui see
aga wõimalik ei ole, siis wõetakse nad riikUstesse warjujiaikadesse. Hoolitsetakse las
te eest nelja wiisi:
1) Laps jäetakse ema juure,- maksetakse
abiraha imetamise eest.'
2) Laps antakse ühes emaga perekonda
hoolitsemise alla.
3) Laps antakse perekonda, kus imeta
ja naine on, hoolitsemise alla.
4) Laps pannakse warjupaika, kui ta
haige on ehk teda mõnel muul põhjusel
wälise hoolitsemise alla ei saa anda.
Ungari süsteemi' juures on tähele pan-

Inka warandused. 86
Sir John Retcliffe romaan.
J Siis järgnesid haawatu kandjad, kelle korival Tuule
oiS kõndis; siis lord ja tema kuller jalgsi, Rodu lõpus
lAs Raudkäsi.
Jaaguar oli meeleldi toonud kõige tarwilikumad loo*
mad, keda apashid karjamaale olid sööma jätnud, et põge
nemist mitte raskendada üleliigsete loomade kaasawõtmi
sega. ~ Siis wõttis ta weel kolm hobueeslit, kes kaljudes
ja mägedes paremad ronijad on kui hobused^
Nende Plaan oli muidugi mõisasse jõuda, kui see
lveel wõimalik oli, wõi wähemalt redusse, mis nad õhtul
endile olid otsinud ja kuhu nad oma hobused olid maha
jätnud. Redus olles, wõifid nad endile teateid muretseda
selle kohta, kuidas indiaanlaste kallaletung mõisa Peale
lõppes. - .
Oli umbes kümme minutit selle möödunud, kui wäike
põgenejate salk kuristikust lahkus. Kuristikus walitses
nüüd waikus, mida ainult naiste madistamine segas.
Seal awanesid äkki põõsad mäeoja allajooksu kohal
ja tume kogu ilmus nähtawale.
See oli kümnes sõdur, kes laagrit oli Pandud wal
wama, seesama, kes wõitluse algul oma kaaslasega redusse
oli läinud, kust ta ohwitseri Peale paugu laskisEhk küll Ristikndja, kes ülewalt kaljuseinalt apashide
äraminekut oli maadelnud, wäga hästi teadis, kui patju
nad waltvurid maha jätsid, oli ta Põgenemise rutus siiski
tähelepanemata jätnud, et see üks walwur wõidetute hul
gas puudus- Wõi arwas ta, et see walwur samuti oli
Põgenenud, nagu põgenes teine walwur, kes kuristiku suhu
oli pandud wahti pidama.
Indiaanlane wahtis wõitluswaljal ettevaatlikult
ümber, püss käes, ja libises siis nagu wari Puude, surnu*
kehade ja' tulede wahelt läbi, jättes tähelepanemata kinni
teotud naiste hüüdeid, kes tahtsid, et ta neid oleks wabas-

dud, et laps kõige paremini kosub, kui ema
le toetust antakse: nr. 2. juures sureb riit
nalapsi 2 korda ja nr. 3. juures kolm korda
nii palju kui nr. 1. tarwitamise juures.
Eesti hoolekande seaduse eelnõu ott alu
seks wõtnud Romaani süsteemi, selle peale
waatamata, et see süsteem hoolekande teo
reetikeride poolt käredat arwustust on leid
nud. Meie seaduseelnõu näeb ette rinna
laste eest hoolitsemist ainult rinua l a s
te kodude kaudu, määrates kindlaks,
et lapsed sinna kolmeks aastaks jääwad.
Wanemate laste kaswatamise juures ott et
tenähtud kahesugune kaswatamine: laste
kodudes ja perekondades. Mispärast ei kat
sutaks ka rinnalaste juures kasulap
seks and m i st. Riiklise toetuse korral
leiduks kasulapse wõtjaid ja see tuleks palju
odawam, kui mitme rinnalaste kodu asu
tamine. Rinnalaste kodu wõiks jääda, ta
'ei tohiks aga ainsaks hoolekande abinõuks
olla. Peab nimelt silmas pidama, et rin-

nalaste kodud niisugused asutused on, mis
wõimaldawad laiemal ulatusel kuritarwi
tust. Raske on seal kontrolli pidada. Suu
remad lapsed wõiwad kaebada, wäiksed
mitte. Ka on need asutused, kui neid wä
hegi korras hoida, õige kulukad. Üldse on
rinnalaste kodusse puutuwad punktid eel
nõus nõrgalt wälja töötatud. Ei ole näi
teks öeldud, missugused on need „ puudust
kannatajad" lapsed, keda sinna wastu wõe
takse. Sest ühele osale „puudust kannata
jatele" peab antult sellest jätkuma, et oma
walitsus neile arstitähe järel kuue-kuu jook
fui maksuta toiduaineid annab.
Ei ole huwituseta, et Inglismaal jär
jekindlalt läbi on wiidud süsteem, mis Sak
sa omale sarnane. Seal antakse kõik leitud
lapsed perekondadesse kaswatada, kuna nad
alles wiieaastaselt kaswatusmajadesse pai
gutatakse. Meilgi wõiks seda küsimust roh
kem järelkaalnmise alla wõtta.
W. H. W.

Voola rahaasjade korraldamme.
/Inglase Boungi plaan Poolarahaasjanduse terwendami
seks.
f Lodzi „Republika" mille wäljaandjaks on Poolale terwendamislaetttt saamine wäga
.Pooseni sm»rem tekstiiltööstur, kellel head madala protsendimääraga, sest ainttlt siis
wõib ka sisemaal krediit madal olla ja ai
wäljamaa rahandusilmaga,
awaldvb telegrammi oma Londoni kirja nult siis on woimalus wõõrale konkurrent
saatjalt hra Ämmgi ülesannete kohta Poo sile wastu panna. Praegustes oludes on
las:
inglastel usaldust Poola majanduslikesse
jj' Ühendlöses Inglise ja Poola lehtedes il wõimetesse ja nad on kindlad,, et Poola
'munud teadetega Inglise rahanduslise nõu tööstus selle kriisi üle elab.
andja kohta Poola tarwis, pööras teie kir
Mis puutub monetaarüksusesse eneses
jasaatja wälisjministeeriumile ligidal seis- se, siis ei ole see küsimus siiasaadik mitte
Londoni mSõduandWate poliitiliste weel konkreetset kuju omandanud. Inglise
poole ja sai sealt järgmisi ük pankade poolt on ülesseatud lahtine kawa,
-.sUasjalisi teateid nõuandja tegewuse kohta: Poola pangatähti ümbertembeldada nõn
Inglise rahanduslise nõuandja tegewus on da, et 1000 praegusest margast saaks pool
seotud Poola waluuta- üldise terwendamise marka. 10.000 praegust marka 5 uut
ga ja tema töö jaguneb mitmesse ossa, ni- marka, 50.000 mk. —25 marka. Teised
Melt:
pangatähed tembeldataks samuti wasta
j • 1) Põhjalikult läbiwaadata Poola eel walt ümber, kusjuures uued 1-, 2-, Z-, 5arwe tõelist olukorda. Inglise nõuandja
tegewus on tingitud selle järel ja 10-margalised rahad metallist tuleksid
waatuse tagajärgedest. Ta on wõimalik ai lüüa. 100 uut marka (200.000 praegust)
mult sedawõrd, kmwõrd selgub, et läbi saab nimetatakse Poola dollariks, mis jaguneks
wiia niisuguffeid eelarwe refornie, mis nia« 100 margaks (nii siis iga uus mark
2000 praegust marka). Praegused.paberi
janduslist terwestdamist Wõimaldawad.
e 2) skui läbiwaatamise järeldus positiiw- rahad annulleeritakse järk-järgult ja wahe
saab, siis asutakse läbirääkimistele Poo tatakse ümber uute rahade wastu, mis kuni
la emWioonpanga asjus, Inglise ja Amee 10 marga wäärtuseni metallist lüüakse,
rika kapitaalide toetixsel. Arwatawasti saab 10 margast suuremad lastakse wälja pan
panga Fapitaal ulatama 100' miljoni zdol gatähtede näol Ve ja kõrgemate Poola
latini, mis lubaks wäljalasta 200 miljoni dollarite wäärtuses.
Peab tähendama, et see plaan praegu
Poola dollarit. See summa kataks Poola
rahalise tarwidnse täielikult. Selles osjas weel ainult Inglise kawa on ja alles pä
tehakse juba kaugeulatawaid ettevalmistusi. rastpoole Poola walitsusele esitatakse. Ise,
3) Rahanduslik nõuandja kannab ise äralise hoole alla wõetakse tekstiiltööstus,
äralist hoolt Poola rahaasjanduse eest üle mille tarwis tooresaineid sisseweetakse, ja
mineku ajajärgul. Inglise rahameeste ring Dombrowi-Sileesia kaewandused, kust suu
konnad on arwamisel, et kullaivaluuta pea rel mõõdul kõrge wäliswaluuta
le üleminek Poolas, on seotud määratu ma maapõue warandusi eksporteeritakse. Lõ
jand Miku ja sotsiaalse kriisiga. Selle krii puks kriipsutab kirjasaatja alla Poola-Jng
si üksikasjaliselt läbitegemise twgimuseks on lise liginemise tähtsust ja tarwidust.

anud, ning kadus kuristiku suhu, jälgides Põgenenud waen
laste jälgi.

taewa poole lööwat ning sealt tähtede wihmana alla sada»
wat. Ühtlasi oli lagendiw poolt kuulda wtnedaid püssi,
pauknsid-

Ristikandja salk põgenes kõige suurema rutuga, kuid
ka kõige suurema ettewcvttusega. Mitu korda Peatus salga
kogenud juht, et kõrwa maa juure panna ja kuulataKord kutsus ta koguni Jaaguari enda juure, kelle
kõrwu ta iseäranis usaldas, et kuuldud müdina wõi Matt*
tawa tee üle nõu pidada, sest ta teadis, et Jaaguar ühes
oma sõbraga mõnda aega kütina mõisa ümbruskonnas oli
tegutsenud ja seepärast seda ümbrust tundisSelle peatuse ajal asus Raudkäsi oma noore sõbra
asemele haawatu kanderaami juure. Volaros arwas nüüd.
et teda tähele ei panda, ja katsus maha jääda. Raudkäsi
aga nägi seda ja ütles kullerile, et kui ta oma katset weel
peaks kordama, siis saab ta kohe kuuli pähe wõi noapiste
põlweliigetesse.

MahajLämiskatsete kordumisele tegi ka lord ise lõpu,
kuna ta Volarosele käsu andis waheldamisi Jaaguariga ja
Diaziga haawatud ohwitseri kanda.
Ristikandja ja Raudkäsi lootsid alguses, et nad weel
enne päikese tõusu järjelikult enne apäshide kallaletung
gi mõisasse jõuawad. Nad arwasid wäga õieti, et
indiaanlased kallaletungi lagendiku poolt ette wõtawad.
Ka teadsid nad, et mõisas iga märguannet, mida nad wõik
sid anda, tähelepannakse. Seepärast otsustasid nad katset
teha, mõisa idapoolsete wärawate juure pääseda.
See oleks neil wahest ka korda läinud, kui mitte kaks
asjaolu nende plaanist kriipsu läbi ei oleks tõmmanud.
Esimene ja kõige Pahem asjaolu oli see, et haawatu
transporteerimine nende edasijõudmist wäga takistasRaudkäsi andiS küll kord mõista, et haawatu tuleks
kindlasse redusse jätta, kuni temale mõisast abi tuuakse,
kuid Ristikandja ja Jaaguar olid kindlasti selle wastuJa nii tuli wiiwitnsega leppida.
Kui koitma hakkas, olid nad weel terwc penikoorma
mõisast kaugel. Ja siis nägid nad mõisa poolt tulewihku

Ristikandja peatas kohe.
Pagan, ütles ta, need kuradid on juba oma
kallaletungi alganud. Kuid meie sõbrad ei ole endid ka
üllatada lasknud, nagu see tulekera seal tõendabPoisid, pange ohwitser õrnalt maha, sest meie peame
nõu pidama, niida teha tuleks, et senaatorile appi minnaArwan, et neli head püssi nende rööwlite seljataga awal
daks õige head mõju.
Järgnes lühike nõupidamine, kus otsuseks tehti, et
Ristikandja ja indiaanlane peawad katsuma mõisa kaits
jatele appi minna, kuna Raudkäsi ja Diaz ühes naiste
ja wangidega esialgselt maha jäid.
Mõlemad tvanemad mehed olid weel oma plaani ha«
rutamas kui toojalane oma sõbra käsiwart puudutas ja
ütles
— Huug!
Raudkäsi pööras kohe tema poole ja kiisis:
Mis on, Jaaguar?
Komantsh kuulatas tähelepanelikult ja andis märku,
et waigitaks.
Tõesti kuuldi mõne silmapilgu Pärast hobuse hirnu»
mist, mis weel kaunis kaugel oli, kiud siiski ühest kohast
siinpool mõisat näis tulewat.
Kohe selle järel wastasid mitmed teised hobused hit*
numisega.

Pagan! sosistas Raudkäsi, poisil on õigus.
Indiaanlased on wist meie ja mõisa wahele walwurid
wälja pannud. Hobuste hirnumise järele otsustades, ei
ole niisuguseid wahipoSte mitte wähe.
Minu walged sõbrad, oodake wähe aega, ütles
toojalane, mina muretsen teile teateid.
Ilma nende nõusolekut ära ootamata, pani ta oma
Uüssi kalju nõiale ja kadus vimedusse.
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Aahuslawad lealed ValtauM.

Wewauudised.

Uus ülipõnew
Wnbariigi kaitsetvke
mundrikawade wäljatööta
mine.
on praegu sõjaministeeriumis sellekohases
erikomisjonis käsil. Pikka järelmõtlemist
ja arupidamist nõudis sõdurite uue m ü t sikawa kokkuseadmine. Ettepandud ka
wad ei pakkunud küllaldast rahuldust: olid
kas ebapraktilised ehk liig lähedalt järelai
matud teiste riikide omadele. Enam tähe
lepanu waldas kawand, milles sõduri müt
sile oli püütud anda wanalaadi Eesti talu
maja püstkatuse kuju stiliseeritud näol (wiiUid, kelbad jne.).
Lõpuks, nagu kuuleme, tunnistanud eri
komisjon soowitawaks (põhimõttelikult) sõ
durite mütsiks wõtta umbes samataolise rii
dest kiiw r i. nagu seda kannawad näitu
seks Inglise asumaade sõdurid Indias j. m.
Kiiwer oleks aga pehme, wildist. Arwa
takse, et niisugune mütsttüüp praktilisi nõu
deid kõige enam rahuldab.
Praegu töötab erikomisjon muu mund
rikawa kokkuseadmise alal.
Eesti teaater
„KIREU> MRSK"
Eesti Itaalia saadik oma ametikohale tagasi
sõitnud.
Eila sõitis Eesti Itaalia saadik härra
Hellat, kes mõnda aega Tallinnas wiibis,
aurik Mügeniga" siit wälja, et Rooma ta
gasi oma ametikohale sõita.
Nõukogude-Wene ametnik
Wene wõimude Poolt Me
piiri Eestisse tagasi saade
tud.

London, 14. sept. (ETAI)
London, 14. sept. '(ETA.)
Genfist teatatakse: Sõnum, et Korfu ' üldise ärkamise järgi ollakse Grecka- >
ewakueerimise küsimus rahuloldawalt on la Itaalia tülis kõige raskemast punktist üle
hendatud, awaldas kõige paremat muljet saadud. Awaldatakse rahuldust selle Ae, et
Korfu ewakueerimise . lõpulik tähtaeg on
rahwasteliidu ringkondades.
kindlaks määratud.
Berliin, 14. sept. (ETA.)
Wiimaste teadete järgi Roomast ja
Teatatakse, et Itaalia nõudmise rahul
damiseks terwitab Greeka laewastik esmas Belgradist ou ka Fiume küsimuse p.öueWnZ
päewal Pireusis Itaalia laewastikku 21 lahtumas. !
suurtükipauguga.

Berliin, 14. sept.- (ETA.)
Berliin, 15. sept. (ETA.) >
Roomast teatatakse, et Itaalia kabinet
on ühemeelselt heaks kiitnud selle -wiifi, kui
das Mussolini Greeka-Jtaalia tüliküsimust
käsitab.-

Itaalia pakkuwat Zarat ja Lussini saart
Lõuna-Slaawiale. kui wiimane loobub oma
nõudmistest Fiume kohta. Kuid osa LõunaSlaawia kabineti. stikmeteÜ olla selle wabe
tuse wastu. .

Inglise ja Prantsuse peami
nistrite kokkusaamine.
London, 14. sept. (ETA.)
Nagu kuulda, saab Baldwin Aix-les
Bains'ist tulles 'l9. septembril Pariisis
Poincarsga kokku ja jõuab 20- septembril
Londoni tagasi. Baldwini külaskäik Poin
car6 poole olla ainult wiisakuswisiit. Ei
ole arwata, et mõlemad peaministrid põhja
likumat poliiWL^^'^"Q2^>wõtaküd.

MsWue lMumiue Hispaamas.
London, 14. sept. (ETA.)
jõudnud', kus ta Hispaania sündmuste are
Madriidist teatatakse: Täna oodatakse nemist tahab ära oodata.
Hispaania rewolutsiooni üldist wõitu. Pä
Berliin, 16. sept. (ETA.)
rast kuningas Alfonso tagasijõudmist Mad
Madriidi lehe „El Sol" teatel on sõja
riidi arenesid sündmused kiiresti. Nõupi wäelaste Partei Hispaanias praegu seisu
damisel kuninga juures nõudis peaminister korra peremees. Kõik garnisonid on liiku
Alhucemas Barcelona mässuliste karista misega ühinenud. Barcelona rewolutsionää
mist.' Sellele järgnes Mhucemttsll kabineti
lahkumine, kelle Wasw liikumise teraw ots ride juht kapten-kindral Primo de Rivera
oligi sihitud. Lõppeks tegi kuningas Batfe on kuninga poolt Madriiti kutsutud ja te
lo na rewolutsionää ride juhile kapten - kind male on ülesandes tehtud uut walitsust kok
ku seada- -\
ralile Primo de Riveralle ülesandeks uut
Berliin, 15. sept. '(ETA.) !
walitsust luua.. Teised liikumise sõjawäeli
Madriidist
teatatakse:
Kataloonia kap.
sed juhid ühiuÄvad Riveraga.
ten-kindral Primo de Rivera krahw Estella
Berliin, 14. sept. (ETA.)
jõudis Madriidi, kus ta kuninga ettepanekul
Wiimased teated Hispaania mässust sõjawäelist direktoormmi hcckab moodusta
näitawad, et sõjawäeline partei mitte nii ma. Krahw Estella programm sisaldab
wäga peaministri Alhucemasll wastu ei ole, muu seas järgmisi nõudmisi: poliitika pu
kui mõne tema kabineti ministri wastu. Ehk hastamine, .seaduste austamine, rahapilla
küll mässulised mitmes maakonnas sõjasea .Mise lõpetamine,... töökaitse.. makKympanÄ. ja
duse wälza ow kuulutanud ning' "posti jav Marokko lüüasaamise süüdlaste wastutusele
telegraafi endi kätte wõtnud, ei takista nad wõtmine. Saadikutekogu saadetakse laiali.
kodanikke rahulikus töös. Nad olla otsus Piiramiskord on üle maa wälja kuuluta
tanud lõpuotsust kuninga teha jätta, keda wd. Wäljamaalaste järele walwatcckse hoo
nad olla palunud wäljapääsu leida raskus

Õõsel wastu 13.-septembrit sõitis reisi
jäte rongiga Narwa kaudu nõuk. Wene
maale nõuk. Wene wäliskaubanduse komis
sariaadi ametnik Stulow. Kingissepast
(Jamburist) saadeti aga ta tulewa rongiga
nõuk. Wene wõimude poolt üle-piiri- Ees-tisse tagasi. Stulowil oli küll Wenemaale
stssesõitmiseks luba, kuid sõiduks mitte Eesti
kaudu, waid mujalt.
>Nü siis saadawad nõukogude Wenemaa
legawõilnud, nagu see nüüd juhtunud, koguni test.
oma riigiametnikudki, liht reisijatest juba
üldiselt on raske Hispaaniast usalda
Teatatakse, et Hispaania trooni preten
rääkimata, kes puudulikkude lubadega sisse dent prints Aimö Bourbon, Bourbonide waid teateid saada, sest seal on wali tsensur
sõidawad, üle piiri tagasi.
karlistliku haru pea, on Nizzast Pariisi mksma pandud^
Eesti teaater
„KIREU> MRSK"

Raudteetimlitsuse wastutu
lelikkus seltskonnale.

Uns saadetus rukist.

Raudteewalitsuse liikumise osakond tea
tab, et lähemal ajal muudetakse mõnede.
reisirongide sõiduplaane.
Seltskonna tõelistele huwidele wastu
tulekuks oleks soowitaw, et ameti- ja selts
kondlised asutused teataksid Tallinna raud
teewalitsuse liikumise osakonnale kuni 25.
sept. s. a., millised muudatused otstarbeka
hased oleksid ühe ehk teise rongi sõiduplaa
nis ette mõtta.
Soowiawaldused wõetakse sõiduplaa
nide kokkuseadmisel sedawõrd arwesse, kui
mõrd see tehniliselt läbiwiidaw. ETA.

Lähemail päewil oodatakse Narwa
transiidina Wenemaalt miwkümmend wa
qunit rukist, mis Saksamaale määratud
on. 23. M.
Nimetus.
ETA- Õigusteadlane August Kitzberg
on teedeministeeriumi juriidiliseks nõuni
kuks nimetatud, arwates 16. septembrist
1923. a.
Traktorite proowitböd.
Põllumajanduse peawalitsus teatab, et
traktorite proowitööd pannakse toime SBa?>
kiila mõisas (Waeküla jaama lähedal).
Proowitööd algawad 24. septembrilETA.
Ruhri konflikt wõib lähen
dust leida.
Berliin, 14. sept.
Prantsuse poolametlik „Homme Libre"
kirjutab: Prantsuse walitsus ei taha suuren
dada kantsler Stresemanni raswsi, kes näh
tawast soowib parandada Prantsuse-Saksa
wahekorda. Prantsuse walitsus ei anna aga
järele küsimustes, mille peal kõik tema po
liitika põhjeneb. Leht ütleb, et Strese
manni ettepanek ekspertide nimetamiseks
wõetakse läbikaalumisele Prantsuse walitsuse
poolt.

„Morning Post" usub, et Stresemannile
korda läheb Ruhri konflikti lahendusele
wiia. Eta.
Berliin, 16. sept. (ETA.) ;
Brüsseli parlamendi ringkondades ei
olda liiga optimistlikud Ruhri konflikti la
hendamise wõimaluse suhtes, ehk seal mui
du küll Stresemanni kõne levlikku wainm
tunnustatakse.

Eesti teaater
..KIREU) MaSK"
kunst ja WMus.
E. K. K. K. ü. jö E. K. L. poolt korral
datud näitusel wäljapcmdud tööde eest au
hindade määramiseks moodustati haridus
ministri määruse Põhjal komisjon, mille esi
meheks oli ministeeriumi teaduse- ja kunsti
osakonna juhataja kohustetäitja haridusnõu
nik G. Ney ja liigetes kunstnikud Kr.
Raud, A. Laipmann, J. Kompus
ja M. Root. Komisjon käis 12. ja 13.
septembril s. a. näitustel ja määras auhin
nad, mis ministeeriumi poolt natukene muu
detult on järgmised:
E. K. K. K. Ü. näitusel Mljapandud töo
de eest esimese auhinna 35.000. marka
maali alal N. Triik'ile maalide kogu eest
ning skulptuuri alal Koor t'ile, Martna
pea nr. 76 eest. Teise auhinna 25.000.
marka, maali alal Wabb elle, maalide ko
gu, Mägi'le nr. 112, P. Aren'ile nr.
7, 8, 9ja 12, A. Jan sen'ile nr. 50 ja
Burm a n n' ile maalide kogu eest. Tun
nusraba (erautnsraha) Web e r' ile maali-

OLI VE WADSLEY romaan
Tciss piu"
algab
JUUS" KR. 15.
Peale selle sisus:
Jaapanlaste elust (piltidega);
Wanamõisa põlewkiwi kaevan
dus (piltidega; Tuletõrjujate 60aastane juubel; Eesti merewäe
kadettide 1 õpereis (hulga pilti
dega) ; Ühe päevaga miljonär
Eesti rekord; Hulljulge hüpe;
Pühad elevandid; Kodune kä
sitöö ja palju muud huvitavat.
,M" nr. 16 ei iäta ükski ostmata!
Üksiknumbri hind 30 mk. Saada
vai paremates raamatukauplustes,
lehemüüjatel ja raudtee raamatu
kaoides.

tiks katse tõendab. .
Cforia S Simploii
seepide kõrget headust. lÜSIäS
Kaitsemärk
MMMUBNHUUM
n

I Ita nii

tui I

I „PERA"I

|I
Karpides Ils nl. 50 marka 5
! ja lU nl. 100 marka. 5
»

Walmistatud kõigeparematest, walitad, . S
aromaatilistest Türgi tubakatest. Hea- S
*5 dus waljaspool wõistlust, S

| Patome proawida ja otsnsfada. j
de kogu eest 16.000°. märka ja Melifflfv
B
ule nr. 100 eest 16.000 mk.
5 1 Eesti tubakatehas §
E. K. liidu näitusel Wäljopandud Köde
eest esimese auhinna 35.000. marka,
j I „Haoanna". {
skulptuuri alal A. Adam s o n' ile marmor
tööde eest, ja teise auhinna 26.000. mai>
ka, Egorow' ile maalide kogu eest.
MllllllllllllllllimUIIHIMIlllHlllllllL»
Peale ' selle otsustas komisjon ministee
riumile omandamiseks ette panna järgmised
200-meetri jooksus: Piontkowski (Poola)
maalid E. K. K. K. Ü. näituselt: Aren —<
24,4 sek., Weiss (Poola) 24,7 sek.,
Tallu tuba nr. 12, Kangro-Pool --- Ekals
(Läti) - 25,0 sek.
Joonistused nr. 56, 67 ja 67,
1500-meetri jooks: Huuk (Eesti) 4
Toledo nr. 118, Triik Portree nr. 157 m. 28,6 sek.> Kostrowski (Poola) pool
ja Wabaduse sunnil nr. 169, Wabbe
rinda järel; Tiisfeldt 4 m. 31,4;
Lõuna nr. 165 ja Joonistus nr. 169, Wc <
Raskuswõistlus: Treiberg 12,66 ;
bsr Seltskond nr. 186 ja E. K. L. näi
Teatejooks: 4 kõdra 100 mtr.:
tuselt: Egoro.w Hoow nr. 13. ning P,
Eesti 48,2 sek.; (Neumann, 'Stein
SepH JäriSe kaldal nr. 76. .
berg,
Jaanwaldt ja Steinburg); Läti
' Ghü
48,2 sek.; Poola 48,6 sek.
100 m. lõpujooksu pääsis üksiklllt Jaan
waldt sisse.
SpM
Esimene Balti riikide Ai
õpilaste olümpiaad. .
(Oma traaditeade).
JooksuÄS 2 uut Eesti üliõpilaskonna re
kordi 800 mtr. jooksus. Jaanwaldt 2
min. 5 sek.; 1500 mtr. jooksus Huuk
4 min. 23,5 sek.
Olümpiaadi awas eilq Tartus ülikooli
rektor prof. H. Koppel- 'j
Wõistlustes saawutati tagajärgi: "
Kaugushüppes: Neumann 6,30
Steinberg 6,10 Kraman. (Kõik Mm
Eesti).
800 m. jooksus: Jaanwaldt 2 m.
5 sek-, Huuk 2 m- 5,5 sek- Tiisfeldt
2 m. 6,7 sek. (kõik kolm Eesti).
Kuulitõukes: Raminsch (Läti) 11,99
mp. Kolk 11,63 m, Jwask 11,44
ms' .(mõlemad Eesti).
Kõrgushüppes: Steinberg (Eesti)
1,65 mpr-, Ekals (Läti) 1,60
Neumann 1,60 m

Lühikesed teated.
Berliin, 16. sept. (ETA.)
Preisi maapäew kawatseb walimissun
dust sisse seada-

Berliin, 16. sept. (ETA.)
;• Saksa sotsialdeurokraat Wilhelm Pfann
kuch suri 82 aastasena Berliinis
t. * Mussolini olla Belgradi walitsusele
nrõista annud, et ta walmis oleks Fiume
pärast otsekoheseid läbirääkimisi uuesti al
gama.

London, 15. sept- (ETA-)
\ New-Dorgist teatatakse, et endine Saksa
riigikarrtsler Enno on sinna jõudnud.
- Loodetaw ilm pühapäcwal, 16. sept.
Baltimerel ja Riia lahel kõwa kagi:
(SE), mujal keskmise kiirusega idatuul.
Wäike pilwiüls. s!uiw- Öösel õige jahe.
Päewal soe.

$—

Ne. Z 4 6.
Mljamaa Eestist.

<„N?w'Nõrk TilffeSsi" kuuwäljaaune
l,Cuurnt History" awaldab septembrikuus
A. PranSpilli artikli „Kommunistlik hädaoht
CeStiS". Artikkel annab ülemaate une par.
lamendi koosseisust ja rahwahääletufe taga»
järgedest ning kommunistide tegcwuscsi. A.
P. kirjutab: Eesti, kommunistid töntawod
käsik?: S Wene kommunistidega ning saawad
Moskwa internatsionaalilt ettekirjutusi, na»
gn selgus Kingissepa protsessi ja Kreukst
100 puhul. Eesti kommunistid saawad rik»
kalikku toetust nõukogude Wenelt. Wene
kuldrublasid kulutati Eestis kommunist!:kuks propagandaks ka kõige terawama nälja
häda ajal, mil Eesti walitsus Wene nälja
hädalistele toiduaineid saatis. Kuid nõuPropagandast hoolimata on Eest!

enamluswaennlik, mille mõju ta Mast koge»
musest tunda on saanud.
EeSti kousul New-Porgis, H. Leoke, ta.
hendab parlamcudi walimiste kohta:
On täitsa loomulik, et põllumehed kõi
ge rohkem esitajaid on saanud. EeSti kogu
tulewik oleneb põllumajanduse küsimuse la
hendusest, sest põllumajanduslikud saadused
on Eesti eksportkaubanduse peatugi. Eesti
walitsus seisab kindlal demokraatlikul alusel
ja ta poliitika on korraldatud. Eesti tõõS
tust ei wõi ulatuse poolest nõukogu Wene
omaga wõrreldä, küid ometi on Eesti ärid
rewolntsioonist saadik nõukogude Wene wc
durid parandanud,, ja Eesti tekstiiltövStus
warustab Wenet oma ülejääaiga. Eta.

WWM kWüsed Soome maW iöiUWes.
% «Helsingin Sanõmat" awaldab 13.**
sept/ K. K-ho artikli Soome margakursi.
hiljutise halwenemise kohta: Lähemaks põh-'
juseks Soome marga wäärtuse langemiseks
oli osalise halla läbi tekkinud wiljakahju.
Kaugemaks põhjuseks on meie maa üldine
majandusline seisukord. Neis kirjutustes,
mis läinud kewadel waluutaküsimuse üle
awaldati, toonitati üksmeelselt, et eksport
ärid, eestkätt puukauba walmistajad, wäl
jamaalt wäga suurel määral sissemaksu,
olid wõtnud. Soodsa kursi tõttu olid nad
need sissemaksud ka kohe Soome rahaks
wahetanud. Selle tagajärjel kogus. Soo
me Panka suur waluutatagawara, mis
wiimasele wõimaldas äkiliste kursside
muutuste wastu wõidelda ning spekulat
siooni takistada. Et sissewedu kogu aasta
kaunis elaw on olnud ja kuna osa neist
wäljamaalastest, kel meie maa erapankades
raha olnud, selle wälja wõtsid ja wäliswa
luutaks ümber wahetasid peaasjalikult
sellepärast, et marga kursi püsiwus enam
spekuleerimiseks wõimalust ei annud
siis on rahaturul wäliswaluuta järele suur
järelpärimine olnud. Selle, resultaadiks
on. kursside tõus olnud, mis aeglaselt juuli
kuu! lõpust saadik jätkunud. Aga alles selle
järele, kui sõnumeid halla häwitustööst tu
lema hakkas, on tõusu takt kiiremaks muu
tum»d- Hoolimata mõnest ebasoodsast as-

jaolust, pole seisukord halb. Kõige walu
sam koht on aastalõikuse küsimus. Põhja»
Soomes walitsenud hall on laial ulatusel
söögiwilja ja kartulid häwitanud, kuid 3n
neks elab neis kohtades kaunis wähe ini
mesi. Asjatundjad on wäljaarwanud, et
halla piirkonnas elawate inimeste toitmi
seks unibes 22 milj. kilogr. rukist waja lä
heb ja et riigil üle 15 milj. kilogr. tagawa
ras, siis tuleb ainult wäike murdosa harili
kust wiljaimpordist rohkem sissewedada.
Suuremas osas maas on keskmiselt parem
rukkilõikus olnud, hea heinamaa ja kartuli
saak parem kui läinud aastal.
Halla läbi tekitatud kahju lisab wilja
sissewedu, kuid kuna ta ühtlasi üldist ostu
wõimet nõrgendab, siis jääb wist wäljamaa
kaubabilansis kõigest hoolimata ülekaal
wäljaweole. Kuid kui wäljamaalased ka
edaspidi oma' raha wäljawõtmist erapan
kabest jatkawad, ei muutu sügise jooksul sei
sukord wäluutaturul mitte palju. Soome
mark paraneb waewalt, kuid ta wäärtuse
halwenemiseks pole ka mingisuguseid ma
janduslisi eeldusi. Kursside arenemine
oleneb sellest, kuidas puukaubäga kaubitse
mine areneb ja kas jälle wäliswaluutat
sissemaksude näol Soome woolab. Kui nii
sünnib, siis pole Põhjust oletada, et Soome
marga wälishind balweneb. ennemini was
tuoksa. ETA.

Afganistani ajakirjanik
Tallinnas.

dik, peale Inglise"protektoitäadk alt waba
nemist, iseseisew on. Afganistanis on
praegu umbes 10 miljoni elanikku, keda wa
litseb emir Amanula-Ghasi ühes parlamen
diga, kus 150 liiget, kes prowintside järele
walitakse. Walitsemine sünnib demokraat
likus waimus. Praegu on walitsemise
alal mõõduandwad põllumehed, n. n. sar-

' Praegu wiibib Tallinnas Afganistani
ajakirjanik Dalip Singh Gill, et Eesti,
elu ja oluga end lähemalt tutwustada.
Siinsete ajakirjanikkudele jutustas hra
Gill, et tema kodumaa 1919. aastast saa-

sepäewalgi toast lahkumine, sest kordusid sa
gedad hammustused. Wiimaks ei oldud ise
Siilid ja Siili-Pärdi talu
gi tubades ja karjaaedades nende eest jul
tekkimine.
ge. Esmalt arwati usside nuhtlust nõidu
- Umbes kolm-neli inimiga tagasi, sel ajal seks, kuid kord oli opmann lossikatuselt näi
kus mõisasaks weel „koll" oli ja wald teol nud mitu ussi alla roomawat ja hoolsal tä
käis, walitseS Läänemaal' W. lossis krahw helepanekul jõuti otsusele, et usside rohkus
N. kelle surma järele «aujärjepärija" Sak kurgede teene on.
Olukorra päästmiseks otsustati kurgesid
samaalt isa mõisa asus. Noorel krahwil
oli proua: kuulsast aadelisugust «kaugelt hiiwitada, kuid mõisaproua asjast kuulda saa
Saksamaa Põhjast" nii kui mõisarahwas se des, pole sellega nõus olnud ja kuulutanud
letas. Noorproua oli suur kurgede austaja, suuremat õnnetust ette, kui pühasid lindu
sest tema kodukohas peewd toonekurge Pü sid peaks puudutama. Ussa aga tekkis jär
jest rohkena »
haks linnuks ja maja - kaitsjaks- Nii siis
*
sündis, et juba paari aastaga W. loSsi ümb
ruskond ja park kurgede koduks muutus
kus nad takistamata Pesitasid. Kuid wars
ti ilmus häda- Nii kui teada seisawad us
Sel ajal oli Mõisas wana wäljaivaht, ni
sid kurgede söögisedelil ja et ümbruskonna mega Pärt. Pärt oli mõisasakste ees au
rabad neist aina kubisesid, siis kandsid kured mees. Kuulus oli te»na oma ilmade ette
neid - ohtralt pesadesse poegile söögiks, kust kuulutamiSte poolest: seal tema sõna maks
aga ussid uimastusest toibudes end alla ku nud ikka. Kord palawal Põuasel ajal saa
kulasid. Nõnda oli Peagi lossi park ja detud teomehed kesa kordama. Warsti tulnud
ümbruskond „soonäkklasi" täis, kes mõisa Pärt mõisa, kohtanud mõisa õucS härrat,
rahwa hirmul hoidsid. Keelati lastel päi- palunud alandlikult paar sõna rääkida ja
sõnunud: „härra teewad suüre kahju, kui
Jutustatud lugu on omal ajal sündi- wad heinad põllul ja luhas, wihm järgulisel
Manade inimeste suust wõib seda praegugi söömawahel wäljaö aga mehed künd
weel kuulda- Tegelaste nimed on aga unus mas". Käsutudki lnehed jalapealt heinu
tatud, kõneldakse Põlluwahist kes sel ajal ko kokku panema ja õhtuks walanud wihma
ha peremeheks oli saanud, kui see weel ha kui oawarrest.
ruldaseks sündmuseks oli. Talu, wõi wähe
Pärdil oli aga hea ilmaklaas kodus sau
malt selle asukoht, olla aastat 60—70 ta nct taga tikerpuu põõsaS: wana siil, kes
gasi sealt poolt rahwal teada olnud. Kui seal kümneid aastaid pesitanud. Siili elu
das tema nimetus on olnud, ei teata ellani ja kommetega olnud Pärt harjumld ja kuu'
rahwa suus, scllep. on siin waba mõttelendu lutanud selle järele ilmasid ette- Nimelt
kui hommikul pesa suu labti. ivana wälias
tarwitatudTMeus wauawara.

Pühapäew., 18. sept» 1923.

Kala
merid. Emiri ja parlamendi asukoht on
KabüM, mis Afganistani pealinnaks. Wii
mases on umbes 100.000 elanikku. Olles
ühtlast ka kultuuriliseks tsentrumiks, asub
siin ülikool, ilmub umbes 10 ajalehte ja
ajakirja, ning siin leidub ka teuater ja kino.
Ülikoolis töötawad pärismaalaste kõrwal
Saksa, Ameerika ja Prantsuse professorid.
Elanikkude enamuse moodustawad mu
hamedi usku semiidi tõugu pashtod, wähe
muses on hindud. Riigikeeleks on käesole
wast aastast saadik Pashto keel, mis sarna
neb Persia keelele.
Rahwa kultuuriline tasapind on madal,
waldaw osa rahwast on kirjaoskaniatu.
Kirjandus on algastmel. Kultuuri tõstmi
seks on suurt rõhku rahwa hariduse peale
pandud, mis awaldub» esimeses järjekorras
selles, et lastele 5—15 aastani sunduslik
koolikohustus maksma pandud on.
Rahwas elatab end suuremalt osalt põl
lupidamisest, eriti aiatööst. Suurel hulgal
kaswatatakse puuwilla ja siidiusse; ka lam
maste pidamine on laialiseks tuluallikaks.
Maa on looduse warade poolt wäga
rikas. Nende ekspluateerimisega teeb
Ameerika, Prantsuse ja Itaalia kapitaal te
gemist.

Riigi majandusline seisukord on hea.
Niigiwõlga ei ole,riigi tulud ja kulud on ta
sakaalus. Käimas on ainult kuld- ja hõbe
raha, kusjuures raha üksuseks on rupri, mis
wõrdub ühe shillingile.
Härra Gill sõidab siit Soome, kus ta
umbes kuu aega peatab,mille järele ta weel
gi mõneks ajaks Tallinna tagasi pöörab.

põhja wajunud; need laewad, mis osalt we
nelastele, osalt sakslastele kuulusid, on
nüüd Eesti walitsuse waldamisel. Paljud
nendest on üles tõustetud ja peale põhjalik
ku remonti uuesti tegewusesse pandud;.kuid
suurem osa on weel merepõhjas. Uppunud
laewade ülestõstmine on raske ja kulukas;
ei ole ka teada, missuguses seisukorras lae
wakered on ja kas nende ülestõstmine end
ära tasub.
Wiimasel ajal on katseid tehtud, laewa
keresid enampakkumise teel ära müüa, kuid
see ei taha edeneda. Nagu kõneldakse, olla
hinnad kontrolli nõudel liiga kõrgeks aetud,
mis ostjaid heidutab.
Oktoobrikuus tahetakse uus enampakku- >
mine wälja kuulutada, kuid arwatakse, et ka
see ei õnnesta.

taewMgn keM
Sisse tulnud 15. septembril.
Wene purjelaew „Kalina" metsakoor
maga ja sõidab siit Daanimaale. Eesti
pur;elaew „Aino" Helsingist tühjalt. Eesti
aurik „Torm" Wiiburist tühjalt. Soome
mootorlaew „Nansen" Kotkast puupapi
koormaga. Soome aur. „Pellerwo" Hel
singist tühjalt. Soome aur. „Ebba Munck"
Helsingist reisijate, posti ja segakaubaga.
Saksa aur. „Rügen" Helsingist, wõttis rei
sijaid juure ja läks Stettiini. Eesti aur.
«Eestimaa" Kuressaarest reisijate ja sega»
kaubaga.

Lendamise kõrguse rekord
Eestis. 4300 meetrit.
Eila oli Lasnamäe aerodroomil korral
datud „Aeronauti" poolt kõrguse lend
„Dwigateli" tehases ehitatud lennukiga.
Kell 12 päewal tõusis õhku lennuk „E. 12"
Maibachi mootor, juht Peeter Olt
nelja reisijaga: riigikogu liige O. Strand
mann, Robert Holst, A. Snisoff ja Jüri
Ots. Kogu kasulik kandejõud oli 622 kilo.
Übe tunni jooksul tõusti 3000 meetri kõrgu
sele ja järgmise tunniga saawutati kätte
4300 meetriline kõrgus, mis tuleb lugeda
Eesti kõrguse rekordiks lennukil. Senine
rekord sõjawäe aeroplaaniga oli 3200 meet
rit. Ulewal oli külma 20 kraadi, udu tõttu
wäljawaade tume. Siiski oli kaunis kau
gele näha Soome rand, selgelt paistsid Pär
nu, Baltiski ja Haapsalu, otsekui kaardi
peal. Lend oli ette wõetud katsena, et näha,
kui kõrgele wõiwad tõusta meie „Dwiga
teli" tehases ehitatud lennukid. Katse andis
igatahes häid tagajärgi ja loodetakse wõi
wat tõusta kuni 6000 meetri kõrguseni.
Uus katse wõetakse ette lähemal aja?.
Uppunud laewade müümine
ei edene.
Eesti wetes on praegu umbes 20 suure
mat ja wähemat laewa, mis sõdade ajal

Wälja läinud samal ajal:
Daani aur. „Karonne" Riiga ülejää
nud kaubaga ja kaubaga Bordeaux jaoks.
Rootsi aur. „Jris" Helsingi segakaubaga.
Soome aur. „Viola" Helsingi reisijate,
Posti ja segakaubaga. Rootsi aur. „Llbau"
segakaubaga Göteborgi jaoks. Inglise aur.
„Baltabor" ülejäänud kaubaga Riiga ja
kaubaga Londoni jaoks. Inglise aur. „Lo
schee" Grangemouthi metsakoormaga. Norra
mootorlaew „Skjömli" Borgasse tühjalt.
Saksa aur. „Baumwall" Wiiburisse ülejää
nud kaubaga. Saksa aur. „Mosel" Petro
gradi tühjalt. Eesti aur. „Thorsten" Stet
tiini reisijate ja segakaubaga. Eesti aur.
„Grenen" Pärnu üle Hiiumaa ja Kuressaa»
re reisijate ja segakaubaga.

on eelttllew päew kuiw ja ilus. On koo
pa suu kaettid aga siil wäljas wleb tuult.
On aga koopa suu kinni maetud ja siil pe
sas on wihma oodata ja mida hoolsamini
kinni pandud, seda pikaliseni sadu.
v Usside hädaajal läinud kord Pärt jälle
mõisa. Jutt kohe usside peal. Pärt aival
danud argselt arwamist, et.tema wõiks kat

sest kadunud, wähemalt päise-päewa ajai
pole enam jalus- Sakste heldus suur: ütel
gu Pärt mis soowib, kõik lubatakse täita.
Pärt tveeretab pihus niütsilotti ringi, sügab
wargsi kuklatagust ja piilub altkulnm saks
te poole just kui püüaks selgusele jõuda nen
de helduse suuruse iile. Wiimaks lausub
pikkamööda nii kui sõnu otsides: „Mis minu
sugusel küll õigust nõuda wõi tahta 00, aga
kui saksad käskwad rääki, olgu siis: Kui hel
dus lubaks moole seda wa' raiSmiku söödi
tagust, männa - wkaga wasttl luha sõrwa
kus wnamullu ttlli lahti pänsis- Mool poisid
kasuwad koa, eeselgi ramm iveel käsiwarres
ehk soaks uudist juurida ja õuni koa pea
le raiuda oleks wanul päewil oma moa
lapp kus silmad wõiks sulgu..."
Silmi tõstes härraste poole näeb Pärt
seal imestust. Imestatakse, kas talupoeg
tõesti midagi paremat ei mõista soowida
kui põlesmaa raiesmikku-

suda ussisid ära kaotada ka niimoodi, et kured

alles jääksid. Oina plaani ta aga ei awalda
nud ja sõnus ainult, et töö on raske ja pa
lunud kuuks ajaks mõisa tööst priiks ja 3
taalrit raha ka. Härral hea meel, annud
kümme taalrit ja lubanud, kui asi õnnestab,
kõik Pärdi soowid täitaKoju minnes Pärt kohe tegewuses. Ter
we perega külasse käsku andmas, et püüta
gu sulisid ja toodagu tema kätte: maksab sii
list kana hinna.
Kus seda sebimist ja sagimist, mis nüüd
algas: Päewade kaupa naised, lapsed koer
tega ja ilnia, põldudel, metsades siilisid püüd
maS- Laupäewa õhtuks siilisid nii Palju,
vt Pärt saanud 3 selgkoti täit mõisa wiia,
kus ta nad parki lahti laZkis.
( Pühapäewa hommikul leidnud härra
Puiestikku minnes kümmekond ussi teel
MaaS läbi hammustatud peadega. Imes
ttis suur, aga teadmata kes murrab- Pärt
iu siilid aga tegutsesid. Siilid sõid mis
jõudsid, mis üle selle, need jäett surnult
lebama.
*;

Sõi tähtiNg mööda Pärt mvksa. Hiir
ral proual tuline lieameel ussid ümbrik

PX3 ,Fortuna"
" O-a. „'IUBAK"
Õiendus.
Meie lehe reedeses rumbris on ilmunud
sõnum kurjategijate salga tabamise kohta
Tallinnas. Sõnumisse on Naeri uul. nr.
5 elutsewa Heinrich Alliku nimi ekslikult
sattunud. H. Allikut ei ole mingisuguse ku
riteo toimepanemise eest wangistatud.

MöönduV aasta. Päiksepaisteline sügise
ne pühapäew. Mäeweerul luha serwal
hljcndab uudsemaadel rukkioras; männiku
rüpest walendab hiljuti ülesraiutud palki
dest eluhoone kamvripoolne ots: siin on
ehitus, oma kolle, pooleli- Praegu tuTcö
Part hiljuti kaewatud kraawi kallast mööda
nurmelt hobust köictamast. Pilku üle wäl.
ja heites paistab ta silmist rahulduse
ilme.

Nii saabus W- mõisa piirkonnas esime
ne wabalnees, peremees Pärt.
»,No neh!"

PühaPaeiS.. 16. ke«t. 1923,

ülewaatuse kohta tähendatakse ehiwse oma*
imikule Wäljaanwd projektile. Ilma niisu
guse wnniswseta ei ole majasse asumine

Tallinna sõnumid.
Linna hariduse-oiakonna
1824. a. eelarwe

Kruntide planeerimise kawa heaks kiidetud.^
Aiandus-ühing >„Kodu" esitas linnawa-j
kitsusele KoPliS ühingu Päralt olemata
kruntide planeerimise kawa
Linna ehiwSkomisjon kiitis, esitawd kawa
heaks ja saadab sÄle linnawalitsusele kinni
tamiseks. 0
Ehituse jnnreS mnudatnsi ettewõtta ei
lubata.
Ehitajate ühing ..Oma maja", kes prae-,
gu püstitab, esitas linna
walitsusele pallve, et temale luba antakse
ehiwse sisekülgi laud-seinaga wooderdada. i
Linna ehiwskoimsjon leidis, et esitawd
soowiawaldus makswate ehitusmäärustega
koKukõlas pole ja otsustas Palwe eitawalt.
—e— j
Lõbusttismaksust MabaStamisedll '
LinnawalitsuS otsustas lõbustusmaksust
labastada K. E. Soänsi kontserti ..Estoo
niaS" 20. sept. ja E. kiinswikkude wdu
kunStinäiw-st.

Linna raamatukogu laienda
mine kawatsusel.

— S,

Teaaler Za mvuflka-

Baritonilaulja Karl Erik SoanS
lubataw.
on Itaaliast tagasi jõudnud, kus tema end laulu
Jaani wanadekodn jnurc chitatawa clnma
Omanik on kohustawd teatama uute alal täiendamas käis. Hra SoanS annab „Eõ
ja ehitustööde wäljaandmine.
eluruumide walmissaamisest linnawalitsu- toonia" konisertsaalls kontsertt neljapäewal, 20.
Linna ehiwskomisjon otsustas wälja sele.
septembril.
„EStoonia" teaater.
anda Jaani wanadekodu juure ehitatatva - Majaomanikule Wäljaanwd projekt w
elumaja ehiwstööd, ettewõtja Padrik ja l leb alalhoida ehiwse paigal kogu tööde te
Täna. pühapäewal. kell %8 p. l. Mlba";
õhwl kell t/28 ..Neetud talu".- Homme
Waldekile 1-315-000 marga eest. Siia juu ' gemise ajal.
re on artvawd ka kanalisatsiooni, walguöwse - Ehiwsmäärusi wõib saada linna-ehitus „Hamlet". Ettewalmistusel Ofsenbachi ooper
lood", Teaatribüroo.

fiii lõpulikult kokkuseawd ja saadetakse lähe
mal ajal linnawalitsusele läbiwaatamiseks.
üldises kulude ja wlude kokkuwõites on
ettenähtud kulusid 154.597.073 marka, tulu
sid 71.433.466 marka. Sellega lõpeb eelar
we 83.063.607 marga suuruse puudujäägiga. ja weewärgi sisseseadetööd.
Suuremaid kulusid sünnitab kovliwõrgu
Ehiwsega tahetakse juba läh'«iiail päe
ja kaswawsmajade ning lasteaedade ja -ko
wil algust teha. —c—
'dude tegewuse laiendamine. Peale selle
toob uusi kulusid enesega kaasa linna awa
Kujur J. Koorti tööde näi
liku raamatukogu ümberkorraldamine, mida
tus.
tulewal aastal läbitama tahetakse.
Käesolewa aasta eelarwest on osakonna awatakse täna, 16. sept., kell 10 hom.
1924. a. eelarwe 19.137.610.15 marga wõrra Toompeal prowintsiaal-muuseumi ruumi
des (Kohtu uul. nr. 6).
suurem. —c
Lisa-chituSlaenn jäämiseks
esitas E. Reimann linnawalitsusele selle
kohase palwe, põhjendades soowi sellega, et
saadud laenust ehituse tööde lõpulewiimiseks
ei jätkuLinna ehiwskomisjon otsustas ehitus
täid koha Peal järelwaadata ning selle jä
tele alles laenuandmise asjus seisukohta
Wõtta.' ' c

Nr. 246.

Kaia

Rahwaköök tahetakse era-asutusele rendile
anda.

osakonnalt.

Draamateaater.

Lasteaedade- ja laste-män
gumurude korraldamisest.
Linna haridusnõukogu kawatseb linna
lasteaedade ja mängunnrvude tegewust tule
ival aastal märksa laiendada ning on selleks
otstarbeks osakonna eelattveSse tazastataxrd
summad üles wõwud. Nii tahetakse tule
wal aastal 5 lasteaeda alõada/kus suuremal
arwnl alaealisi lapsi terweks Päewks hoiltte
wõetakse.

KöesvlÄval aastal töötaivad 4
Wiimasel linna majanduskomisjoni koos
uus,
s. o. wiies lasteaed Ättatakse Poska ml
olekul arutati linna rahwakvögi kasutamise
litsale;
nimetatud lasteaia korraldamiseks
küsimust.
Komisjon leidis, et see asutus ärilist on linna haridusosakond wastawad summad
laadi kannab, ega ole sellepärast kokkukõlas osakonna 1924. a. eelarwesse üles wõwud.
Üldiselt on lasteaedade korraldamiseks
linnawalitsuse otsekoheste ülesannete ja te
tulewa
aasta eelarwes 5.793.956 marka
gewusega, - mille tõttu soowitaw oleks, et
.rahwaköök mõnele eraettewõtjale ehk asu määratud.
Ka laste mängunwrude tegesvust tahe
tusele rendÄe antaks.
takse
laiendada. Hariduse osakonna 1924. a.
j Sellekohase soowiwvaldusega esines kohaeelarwes on tulewal aastal 5 mängumuru
Ilik ..ldee", paludes rahwakööki
ettenähtud, missugused 3 kuud töötaksid.
Iseltst kasutada anda.
Komisjon on rahwaköögi k. s. „Jdeele" Mängumurule wõetawate laste arwu tahe
grandile andmisega põhjusmõtteliklllt nõus, takse kuni 1.000-ni tõsta. Selle järele etalo
Zühes tingimisega, et „Jdee" rahtaxckoögi kasu neks wõimalus ühele mängumurule kuni
tamise eest linnale 50.000 marka aastas 200 last wasw wõtta. Käesolewal aastal on
renti maksab ja remondi kiilud oma kanda see arw märksa Wäiksem.
Ühtlasi kaiSatsetakse mängumurudel ka
wõtab. Üheks tingimiseks on. et tõttude
Hinnad endiselt odawaks ja laiemale hulgale laste toitmist sisseseade. Toitmise otstarbel
on eelarwesse 900.000 marka üles wõetud,
zi kättesaadatazaks jääks.
|i Sõpulikult otsustab küsimuse linnawalit- missugune summa iga lapse toitmise kohta
10 marka päewas wälja teeb. üldse on las
Kus. '
temurude korraldamiseks 1.212.500 marka
|i Linn omandab kinniõwara.
eelarwesse asetatud. - —c
! Sinna majanduskomisjon Pidas tarwi
Linna koolide õpilaste ar!v
t likuks Wene uulitsal nr. 21 asuwat kinnislinnale omandada ning sellekohase et
kaesolewal õpeaastal.
i tepanekuga linnawaiitsusele esineda. Maja
Sigita, kooljwalitsns.es olewat? andmete
ostuhinnaks..awxtti 2.V00.W0 maM.. . Kre järele
õpiwad käesolewal aastal tiuua alg
i posteernnise kwud jäataxid kinniswara prae koolides
umbes 10.000 õpilast, linna kesk
guse omaniku kanda. ~"vC~
koolides umbes 4000 õpilast. Peale selle
weel erakeskkoolides ja algkoolides mõni tu
. Turu platsmaksude määra
hat õpilast, üldiselt pole õpilaste juure
mine 1924» a. Peale.
kasw suur. —C—
Sinna majanduskomisjon waatas läbi
Linna lastekodude ja kas
'1924. a. turu platsimaksude kawa ning mää
watusmajade iilewalpida
ras selle järele ka platsimoksu kindlaks.
mise kulud .
Selle järele jääwad nimetatud maksud'

Linna 1924. a. eelarwes on ette nähtud
linna awaliku raamatukogu ja lugemistoa suuremalt osalt endiseks, kuna wähesele osale
teaewuse laiendamine, ühenduses sellega on neid maksusid weidi kõrgendati tarwitatawa
ka raamatukogu eelarwe summa, käesolewa platsi suuruse järele.
Nii on leiwanmüjate kasutada olewad
aasta eelarwega wõrreldes, marksa täieneplatsid suuremad, kui esialgu ette oli nähtud;
Tõuget raamatukogu laiendamiseks and selle tagajärjel suurendatakse ka nende maksti
sid asjaolud, et riigi keskraamatuk. km ka so 3.000 marga Pealt 5.000 marga peale aastas.
wöiwad Platsi kasutada reed
jaministeeriumi raamatukogu osaliselt lm
kaitplejad
(põllumehed,
kalamehed jne.), kes
nale üle antakse. Selle järele tekib loomuUkult tarwidus raamatukogu ruumistd lmen oma kaubad otsekohe nende saawutuskohalt
dada, sest praegused ruumid ei suuda kotti ise turule toimektavad.
Waheltkcmplejad - ülesostjad kuuluwad
kogusse juurewõetawaid raamatuid ara
endiselt maksu alla. Maksuta Platsi kasuta
wõimalus awaueb raamatukogule jäte! kindlaks määratud kauplemise kohta ei
awaramaid ruume leida, siis kaswab ka raa
ole. £
matukogu kasutajate hulk. Nii tekib tarwi
dus ka raamatute komplekte suurendada.
Kurna mõisa heina, ja karjamaade puhas'
Raamatukogu juhatus tahab tulewal
tustööd wälja antud.
aastal wähemalt 6000 köidet eestikeelseid
Sinna
majanduskomisjon
otsustas Kurna
raamatuid juure muretseda, nii et üht köidet
mõisa
heina
-ja
karjamaade
puhastustööde
wähemalt 10 eksemplaari raamatukogus
leiduks. Selleks otstarbeks on 900.000 mk. ga algust teha. Esialgu antakse ettewõtja
tulema aasta eelarwesse üles wõetud. Peale Käbule 14 tiinu suurune heina- karja
selle tahetakse tulewal aastal tellida 80 aja maa-ala puhastamiseks wälja, hinnaga
13.000 marka tiinu pealt. c
kirja ja 90 ajalehte, selleks otstarbeks on
132.500 marka eelarwesse wõetud.
Köita tahetakse wähemalt 7200 raama
Wäliawõte ehitus-sundusli
tut. missuguseks otstarbeks eelarwesse 643
kust määrusest Tallinnas.
tuhat marka asetatud.
Üldine raamatukogu kulude summa ula
Majaomanik, kes on saanud tööde tege
tab I.o32.soomiargani.
mise loa, ei wõi töödega ensie peale hakata,
kui ta ei ole kinnitatud Projekti esitanud
politseijaoskonna ülemale, linna ehitusre
Linna Päralt olewate Pärnn
widendile, tööde juhatajale ja linna maa
maantee äärsete maaalade
mõõtjale.
ProjeM esitamisest tehtakse Pro
planeerimine.
jektile wastaw märkus.
Sinna majanduskomisjon Pidas ta:wili
Tööde katkestamise Puhul enmn kui
tuks" S Pärnu maantee ümbruskonnas asu aastaks Wlewad need esitamised uuendada.
waid wabu lmna maa-alasid ümberplanee
Alusmüüri rajamisel ja hiljun, toores
rida. kusjuures üksikute kruntide suurus ehiwse walmissaamisel, s. o- peale seinte
300 400 ruutsülla Peale kindlaks maara- püstitamist, hoone katmist katusega ja trep.
Pide ning wäljakäigukohtade tegemist, peab
ettepanek esitatakse linnawa
ehiwse omanik teatama sellest mõlemawi
kitsusele, ning avaldatakse ühtlasi powi, et
metatud
puhul ehitusrewidendile tehwd
kinnawalitsus ülaltähendatud maa-alade Pla
tööde
kohapealseks
õigekstunnistamiseks kiu
neerimise linna ehitusosakonnale ülesandeks
nitawd
vroiekti
järgi.
Tunnistus tööde
teeks. c

tõusewad Wlewa aasta eelarwe järgi tunta
ivalt. Nn on lastekodude ja kaswatusma
jade üleivalpidmmseks tulewal aastal ette
nähtud kulused 15.994.157 mk.. Sellest Dr.
Martin Sutheri nimelise kaswatusmajale
4.282.345 marka (asutuses umbes 100 last);
Riisiperes asuwa piiskop Plato nimelise kas
watusmaja ülewalpidamiseks on eelarwes
määratud 8.987.442 marka (asutuses umbes
200 last) ja Paska nimelise kasivatusuiaja
ülewalpidamiseks 2.724.370 marka. "
Muu seas on linna haridusosakonna
1924. a. eelarwes ettenähtud Riisipere mõisa
ja kaswatusmajale ajakohaste põllutöö riis
tade ostnnne. —c
Mustuse woori korraldamise
küsimus.
Praegu ei suuda linna mustuse lveo Koor
oma ülesannet täita. Põhjuseks on asja
olud, et Woori asukoht Mustjõel ja mustuse
wäljaweo paik Pärnu maantee ääres RiHtiLiiwa läheduses asub.
Selle tõttu Wleb wäljawedajal iga ööse
hulk werstasid ärakäia, mis weo kiiruse ja
töö tagajärgede peale takistawat mõju alval

Et mitte lasta jahedaks minna praegu pubt

likumi seas walitsewat huwi Adsoni algupärandi

wasiu, ou Draamateaater otsustanud Adsoni
algupärandit, kui wärSlet tükki, ettekanda sel
nädalal kõigil Draamatcaatri päralt olewatel
õhtutel, tähendav, esmaspäcwal, kolmapäcwal ja
laupäelval.

EttewalmiSwsel Paul Claudel'i näidend

..Wahetus" ja käesolewa hooaja esimese suure

nm lawaSwsena Lope de Vega mässudraama
vveiuna". Teaatribllroo.
kohus.
M.-l. „Snl!" areStist wavaötud.
5. aprillil s. a. pandi otsekoheste maksude
peawalitsuse korraldusel m.--l. ..Luik", kui
Hansile kuuluw kreposti aktt järgi, aresti alla,
kuna aga laew juba warem oli ostuteel Herm.
Jermakoffi omanduseks saanud. 11. sept. s. a.
oli asi riigikohws aruwsel; kus Jernmkoff lae
wa omanikuks tunnistati. ja m.-l.
„Lnik" arestt alt wabastäda.
õnnetused sa lurilõöd.
Enesehaalvamine kuritöö
lvarjamiseks.
Neil päewil ilmus «Paide kriminaalpolitseisse

Järwa maak. Miku wallas elutsew Kaarel
Hanson käest haawatuna ja teatas, et tema sa

ma walla kod. Hans Tämmo poolt, kes teda

ära lubanud tappa, haawata saanud. Haawami
se juures lasknud Hanson kaasasolewast rewoltv

rist kaks pauku Tämmo ja wiimase kaaslase
Johannes TvnSbergi peale ning jooksnud ise
metsa ja sealt kriminaalpolitseisse.

Ettewõetud juurdlusega tehti kindlaks, et

mitte Tämmo pole kawatsenud Hansoni tappa,
waid' wiimane esimest, missuguseks otstarbeks

Hanson Tämmo toast õue lasknud kutsuda ja r
seal wiimase peale ilma sõnalausumata karöI!
pauku lasknud ning ise metsa põgenenud,
omale ühe paugu käe sisse laskis ja sellega euv'"'
kf.rgelt haawaS, et sellega näidata, nagu aleks
tema wastasttkusel tulewahetusel haawata saa

nud, kuna aga Tämmo haawawlt maha kukkus
ja sealt haigemajja toimetati, kus arstlisel üle

waawsel selgus, et Tämmol parema käe luu wähe

altpoolt õla täieSti purustatud ja sellega haaw

raskete liiki kuulub.

Karl Hanson tunnistas end lõpuks süüdla
seks ja paigutati wangimaija. —ll—
Rõöwimine NidalnS.

Lääne maak. Ridalq wallas elutsew Jakob
Umalas olnud aSjaõiendamisel Pärnus, kust
õhtul umbes kella 0 ajal kosu poole teele asu
nud ja umbeS kolm wersta linnast eemale. Jä
neselja kimiteele jöudeS wlnud temale kaks wnd
mata meeöterahtvast wastu, kellest üks hobuse

suuraudadest kinni haaranud ja teises käes re

wolwrit hoides hüüdnud ..Käed üles", kuna aga
teine kallaletungijatest Ilmalasele mingisuguse

fÕioa aSjaga pähe löönud ja wankrist maha
tõnnnanud ning temalt rahatasku ühes 600
marga raha, suuremal arlvul mitmesugust kmipa

jä kübara ära räötvinud. mille peale mõlemad
metsa jooksnud. tl
Tulekahju Laane külas Võrumaal.
Neil päewil põles Wõru maak. Laane kiilas
Juuriku kasutada oletvad riigihooned: rehi. ait
ja karjalaut ühes sceSolewa kramniga, umbes
100.000 marga lväärwseS ära. Ehitus oli
..EeZti" kinnitusseltsis 45.300 marga waSw kin»

nitatud. kuna aga nende wäärtus kaugelt iile
300.000 marga on. Tule tekkimise Põhjused
esialgu kindlaks tegemata. —ll—
Tulekahju õnnetu juhtumise tagajärjel Jõgewal.

Köl wastu 16. stp. Pääses Jõgewa alewis
Pnmanni
ahjukiwiwabrikuS tuli lahti, mille ta
Et tööd kiirustada, pidas linna majan gajärjcl kõik
wabriku hooned ühe? warandusega
duskomisjon tarvilikuks osa wedajaid Pär tuleroaks langesid. Peale waranduse on
uu maanteele paigutada, kuna töö tellimiste ' põlenud wabriku tööline Aleksander Kastapza,
wastuwõtmine majandusosakonna kantseleis 70 a. wana. Esialgsete andmete järele olla tule
alguse põhjuseks õnnetu juhtumine. —ll—
sünnib. c

dab.

Margused Tallinna?.

f»
Maitsewam ja aromaatlisem
A piibutubak Eestis 011 4^
A.-S. ASTORIA T

14. skp. waraStati Aafrika uuk. nr. 41 elut>
sewa Alice Koppelil korterist mitmesugust pesu

umbes 16.tI)0 marga wäärtuses. Elmar Tan
uil jalgratas 10.000 marga wäärtuses. Marie
Torpelil hoowist kalakäru 8000 marga wäärtu
ses ja Kentmanni uul'. nr. 14 elutsewal Mart
Rosenfeldtil lihnkaupluses sissemurdmne teel
liha umbes 20.000 marga wäärtuses.

I,LOOTS4 I

Õnnetu juhtumine Balti puuwillawavrikuS.

14. sept. jm ketruse jaoskonna naistööline
Pauline Nigo parcniat kätt pidi kraaSmasina
wahele. Varem «lasi iai randmest saadik purus

tatud. —oh—
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Sife riigist.

Harjumaalt:

paistab Käga imelik sellepoolest, et kartulid
alles kaswawad ja paiguti isegi õitsewad
ning warred täiesti haljad on. Muidugi
tuleb seda hartrldaselt wihmase ja külma su
we ärwele panna. Ka on kartulid tänawu
ivähe alla kaswanud, kuna muidu nonde suu'ruse üle nuriseda ei wõi. Igatahes tõotab
tänawune kartulisaak nnnewa aasta omast
hakwem olla. Arko.

Lina Paiguti wrel ffaljas.
Samuti nagu suwiwili, on ka lina alles
lnitmel pool haljas. Sarnast hilist linawal
mimtse aega ei mäketa isegi wanad inimesed
enam. KaÄßu poolest on lina tänawu kan
nis lühike, kuna kiudu hästi näikse olewat.
Muret sünnitab llna keotcmttne, sest wesi on
selleks liiaJ külm ja aeg kmwatvmifekS liig
Suwiwlljad alles haljad.
hiline, kuna siinPM wttsM on linu
Suwiwiljad on alles haljad, waatamata
peale kiikumist likku Peetakse kõige
kohasemaks tänawu linad kmwalt maha lao warase wõi hilise seemendamise peale. Kõi
tada, mille all aga kiu mlAvtuz kannatvwat. %t enam walminud on suur oder, kuid sellegi
lõikuseni kulub weel 2—3 nädalat ära. Se
Arko.
gawiljad on kõik weel alles toored ja ei näi
gi küpfewat, sest hernes kaswab täie hooga
Ristikheina hiiNala Vilets kasw.
edasi ladwast õitsedes ja alt mädanedes.
Haruldaselt kidur on tänawu ristikheina Mõnes kohas ulatawad herne ja peluski war
hädal. Kõrgematel põldudel pole teda üle r»d kuni 9 jala pikkuseni ning rõhuwad oma
üldse olemas, Ittm madalamatel hästihari kvAvamisel segawiljas leiduwad odra ja kae
tud põldudel tv alleS Paari tolli pikkune on. va kõrred maha.
Sedasama peab Sa metsaheina hädala kohta
Mitmed põllumehed on iegawilja Põllud
ütlema, sest rahupundus, mida sügisel kuna juõa heinaks ära niitnud, sest teri niisugu
gi pole nähtud, on sedawvrd tunww, et loo
sest wiljast loota pole. Arkomi praegu tublisti käest peab söötma. WaeWalt on loota, et tänawu hädalat weel palju
JcirMamrmlt.
kaswab, sest wähegi madalamad kohad on wee

all ja külmad tuuled, ning öökülmad touwad
selleks stmri takistust. Arko.

restoraani omamiseks luba
annud.
Viimasel Karksi wallanõukogu koosale
:ul esines keegi palwega temale luba anda
Karksi-Nuias restoraani awamiseks. Wal
lanõukogu otsustas palwe jaatawalt. Lõ
puliwlt otsustab küsimuse muidugi maakonMtw«litsus. —n—

Rnkkikulimine lõppemas.
Ruttikülimine, mis juba üle kuu aega
on kestnud, on Praegu lõppema sest suured
wihmasajud parajal rukkikülwi ajal tegid
külimise «VimatttM. Weel praeMgi on ruk
kipõllu ääred mitmel pool wee all, miS se!
aastal täiskülimata jääwabki, sest Pole kelle
Wallasekretäüri palka kõrgendatud.
gil mõtet wtlja asjata raisata. Paljudel ta
lupidajvtel ongi madcÄanmtel põldudel kül
Seli wallasekr. palwel otsustas sama
watud seemned nnSknse ecchkltsel käärima wallanõukogu sekretääri Palka kõrgendada
läinud ia idanemise ttMme kaotmmd.
pOO marga wõrra. —o—
Arko.
Kooliõpetaja walitud.
Riikki waltamid Kmwn wßtene.
Eelolewaks õpeaastaks uueks õpsjõuks
Nutti kaswu jäerele wvis tänawn head Taali Urumarja algkooli peale waliti wii
saaki loota, kmd nüüd, kus rukki peksmine «tasel Taali wallanõukogu koosolekul M.
käsil ja osalt juba lõppemas, cm selgunud/ MooSmann, keS ka warem pikemat aega
eßwäljaand haruldaselt Wäikene on. Põhjw
koolitööst osa wõtnud.
seks on siin liig krnw rukki õitsemise aeg
—o—
mille tõttu kõik õied SttfelM ei iammd. W
Pvstiagenkuur Uulu.
rastine Wthm, miS terwe vutti kaSMmttst
Senini puudus Uulu wallamajas pos
ja wakmimise cksa keMZ, muuttZ iwv kesiseks.
kiagentuur.
Viimasel wallanõukogu koos
Samuti dli weesMdvwus iwcrs liig smrr,
mille tõttu iMK> hßrast nii Kokku jä peeneks olekul arutati postiagentuuri awamise kü
kuiwasid, et headest kõõmlitest palju pare simust ja otsustati esineda posti peawalit
mad pole. Üldiselt on ruttiterade savk föäik suse poole palwega, et Uulu wallamajasse
sem, kui lättmd aastal, ntts ifogi juba Ww postiagenwur awatals. Posti saab agen
oli. ska uudisleib tSoiMlb onm nmSkä wü tuur 3 korda nädalas Pärnust.
limusega rukki Wiletfat keKwuaega. Arko.
Hobuse postijaama awamine otsustati
eitawalt. sest et wallast raudtee läbi läheb
RKMWVIWe Srakrnd akgmmd.
ja samuti ka mitu auto ühendusliini, nii et
järele mingit wajadust
RändlinSnVest cm stturem osa laululind hobuse postijaama
ei ole. ' —o—
juba. ära lennanud. Isegi kuldnokad on
Põhja-Eesttst Lõuncv-EeÄi üle kalmud. Ka
Ruumide puudus takistab koolikohustuse
pääsukesi pale paaril nädoilcll enam smrrel hu>
laiendamist 8-aastaste laste peale.
gal näha. Knred on tänawtt tublisti histaks
jäänud, sest estinssed kurepanved lendasid nä
Et koolikohustuse laiendamisega 8-aas
taste laste peale kooliskäijate laste arw
dal tagasi lõuna poole.
Üldse jääwad foolinnud oma äralennuga weelgi tõuseb, kuna juba praegugi koolima
tänawu hiljaks, sest noored linnud on alles ja liiga kitsaks kipub jääma, otsustas Uulu
liig nõrgad pikema teekonna ettewõtutiseks, wallanõukogu koolikohustuse laiendamist 8aastaste laste peale tänawu weel mitte
milles tänawune wilu aeg süüdi. Arko.
soowitawaks pidada. o
Raastku-Kuufalu kiwiteel
Tartumaalt.
kaks smtremat silda sulutud.
Hiljutiste suurte sadude tõttu muutnS
Puudulik isetegemine.
suur Soodla puusild Jägala jõel Soodla
Pritsu jaama, läbi Palupera soo, mi
willalvaöriku juures (Raasikult 10 klm.
Kuusalu potffe) niiwdrd kõlbmatuks, et ta newa tee sillutamine pole weel lõpule jõud
ülesõiöuks neil päewil kinni pandi. Silla nud. Suuremaks tööks on betoonsilla te
äpardus omaga Raasiku waksali ja Kuusalu gemine. Arwatawasti sel aastal seal
wahel wäga suureks takistuseks: wiib ju üle enam omnibussi liini awada ei saa ja
Soodla silla postitee järgmisse postijaama kahtlane on, kas seda järgmisel aastalgi
Kiht mõisa ja teine haru Kuusalu kiriku lubatakse, sest kiwid surutakse, aururulli
juure. Nüüd tuleb näiteks pvsthobustega puudusel, käsitsi kinni, mis aga kuigi kõwa
.Raasikult Kuusalusse üle Jõelehtme sõita, ei saa, sest walmis olewal teel on juba
mis- hulga kaugem, rääkimata sellest, et ko praegu roopad sees, kuna omnibuss ta hoo
haliseb elanikud mitu kilomeetrit ringi Pea
pis ära lõhuks. K—?.
wad käima.
Kuuldavasti nõuMdt Soodla silla uuen W. Neiman'! mälestuse jäadkmstamise
komitee
dainiue wähemalt 200 tuhat marka.
Samuti lagunenud on ka wähsm puu põhikiri on registreeritud ja komitee on
sild eespool nimetatud Soodla sillast umbes oma tegewust alganud. Komitee tegewus
4 kilomeetrit Kuusalu poole minna.
Maäko-nnawalitsuse esitajad ei ole aga sünnib terwes wabariigiS. Komitee juha
kahjuks Pika ootamise peale ikka weel sildu jä tuse asukoht on Tartus. W. Reimani haua
le püStitakse suurem rist. swju wõi au.
relwaatama ilmunud. el.
sammast pole kadunud enese hauale mitte
soowinud- Pea jäädvustamise töö on ka
Kartulid mädanemaõ.
dunu kirjatööde kirjastamineRawrlal kurdasvad mitmed põllumched, et
Komitee saab oma sissetulekud korjan
kartulid madalamatel põldudel juba mädane
dustest,
loteriidest, annetustest jne.
misel olla, iseäranis olla seda warasemate
Likwideerimise korral läbeb komitee wasortide juures märaata. Nimetatud asjaolu

Tartu teated^
Riikliku ehituslaenu saa
mine Tartus.
Elumajade ehitamiseks Tartus soowisid
käesolewal aastal saada riklikku ehituslae
nu ja kogukondlikku toetust 32 isikut, kogu
summas 35.652.000 m., selles summas
4.434.000 m. kogukondlikku toetust. Et
Tartu linnale lubatud ehituslaenust waba
krediiti kõigest 9.428.000 m. weel olemas,
otsustas Tartu linnawolikogu jagada selle
waba olewa krediidi 32 laenusoowijale,
millest igaüks saaks 30 prots. esitatud eelar
wete järele, kuna puuduw osa ehituslaenu
tuleks wälja anda lisakrediidist, kui seda
käesolewal aastal Tartu, linnale lubatakse,
ehk kui mitte, fiis 1924. a. ehituslaenu kre

Narwa teated.
Koolistud NarwaS.
Kõigis Narwa koolides õpib praegu 3
tuh. 747 õpilast. Arwata wõib, et see arw
kindlasti üle 4000 tõuseb, sest paljud
õpilased on weel maalt tulemata ja karja
lasteks olnud lapsed jääwad kooli tulemi
sega hiljaks. Peole selle leidub wanemclio,
keS ainelise puuduse pärast lapsi ei suuda
kooli panna. Linna kooliwalitsuse andmete
järele on kooliealist lapsi, kes weel pole koo
li astunud, umbes 350. oxi
abinõud tarwitusele wõtnud, et kõik kooli
ealised lapsed koolitööst osa peaksid wõtma.

Õpilaste arw koolide järgi.
Narwas on kolm keskkooli, milledes õp
diidist.
õpiwad 978 õpilast. Neist on kõige rohkem
Tähendatud linnawalitsuse otsus saade õpilasi 1-seS reaalgümnaasiumis 3LS,
ti riikliku ehituslaenu komiteele ühes 32 järgmine 2-seS reaalgümnaasiumis (Wene
nõudekirjaga.
soost' õpilaste jaoks, Wene keelega) 362
Riiklik ehituslaenu komitee lükkas aga ja kommretSgümnaasium 230 õpilasega
nõudekirjad tagasi põhjusel, et lahtine kre
diit nii ära jaotataks, et majad, mis sellest
Õpilaste arw algkoolides.
krediidist osa saawad ka walmis ehitatud
Algkoolisid on Narwas 12, neist 8 EeS
saaks, sest komiteel täiendawat krediiti
1923. a. krediidi arwel linnawalitsuse poolt ti ja 4 Wene õpekeelega. Eesti algkoolides
on ühtekokku 1878 õpilast; Wene algkoolides
nõutawal määral ette näha ei olewat.
891.
Need on arwud, mis igatahes muu
Nimetatud otsuse peale otsustasid ehi
tuslaenu soowijad omal koosolekul märgu tuma saawad, kuid suurt kõrwalekaldumist
kirjaga Tartu linnwalitsuse poole pöörata ei saa enam olema.
ja paluda wiimast wastawate ametiasutuste
Uute õpLlaSte arw.
ees sammusid astuda, et nõutaks Tartu lin
nale kiires korras lisakrediiti ehk määrataks
Uute õpilaste arw on Narwa koolides
ehituslaenu krediit juba käesolewal aastal tänawu umbes 800 õpilast, neist on kesk
kindlaks selles suuruses, mis rahuldaks seni koolides kottu 219, Eestt algkoolides 46S
wolikogu poolt lubatud 32 laenu nõudmist, ja Wene algkoolides 127.
tingimisega, et seda juba tänawu wälja an
da. —t—Usuõpetuse küsimus.
Mõned andmed haridus
Praegu ei ole weel kindlaid andmeid' kui
alalt Tartus.
suur protsent õpilaskonnas usuõpetust õpib,
Tartu linna algkoolide ülespidamise ku kuid üksikutes koolides on usuõdetust wõt
lud 1923 a. (17 algkooli 4271 õpilasega) jäte õpilaste arw wäga rohke. Mõnes koo
nõuawad linnawalitsuselt 14.483.043 mk. lis ulatab fee 99 protsendini.
Wäiksem on see protsettt kesttoolideS, kus
ja riigilt 11.003.000 mk. Seega läheb lin
keskmiselt
usuõpewst wõtjate ariv 60—75
nal iga algkooli õpilase peale 3391 m. ja
prottendi veale arwata tuleb.
riigil 2577 mk.
V. M.
11 keskkooli peale, kus 4760 õpilast,
läheb linnal toetuste näol 2.178.233 m. ja
riigil'l4.Btzo.ooo'mk. 'lga kesttobli' õpila
Naewtt <audu lnbikäimWe
se peale läheb linnal 458 mk. ja riigil 3129
Wenemaaga.
marka.
Venemaalt tulnud.
Kolme kutsekooli peale, kus 125 õpilast,
fji
läheb riigil ülespidamiskuludeks 650.000
Augustikuu jooksul on Narwa kaudu Ve
mk. ja linnawalitsusel toetuseks 335.000 nemaalt tulnud 67 rongi, millede koosset
marka. —t—sus 319 mitmesuguse transiit-kaubaga
laaditud wagunit ja platwermi.
Juriidilist bürood
Neist 46 tühja kaubawagunit ja 29 laa
on Tartu üürnikkudel kawatsus kehwemate ditud tsisterni
üürnikkudele juriidilise abiandmise woimal
Venemaale läinud.
damiseks awada. t—'
Augustikuu jooksul on Venemaale läi
nud
70 rongi mitmesuguse transiit-kaubaga
Alkohooli müügi õigusega restoraanide,
ja 3 Eestis parandatud wedurit ühes
einelaudade ja õllemüügi kohtade awamise tendritega.
soowiawälduste sisseandmise tähtajaks on
Tartu linnawalitsuse poolt 15. okt. määra
Optantide läbikäimine.
tud. t^.
Wenemaalt tulnud 103 opteeritud Ees
randus kas E. rahwa muuseumile wõi E. ti kodanikku. 9. sept. tuli Wenest Eestis
se 16 opteeritud Eesti kodanikku,
kirjanduse seltsile. ka—
wa karantiini paigutati.
Suwitus hooaja lõpp Pühajärwel.
Reisijate läbikäimine.
Pühajärwelt on juba wiimased suwitaWenemaalt tulnud 326 reisijat, Vene
Zad lahkunud. Vihmase' suwe tõttu oli tä
maale läinud 341 ja 23 pantwangi.
nawu Pühajärwel mähe iuwitajaid.
Saartelt.

PostiwahetuS.
Wenemaalt tulnud augustikuu jooksu»
"424 postpakki ja 189 -kotti postisaadetusi.
Meel üks põllumehe waenlane tekkimas.
Wenemaale läinud 480 kotti postisaa
Tänawune ilmastik on loonud soodsad
detufi
ja 41 postpakki.
siginemis-tingimised mitmesugustele põllu
mehe waenlastele. On nähtud ja kuuldud
Pärnu teated.
seda, et odrauss odrapõlde rikub, ja et ris
iiiinmiiiiiiiiiNiiD
trkheina seeme ristikheina-ussi wõi „kärsa>
ka" tegewuse läbi häwineb. Nüüd oli nen
Pärnu linna lugemistuba.
de ridade kirjutajal oma põllul weel wõima
Pärnu linna lugemistuba, miS sep
lus tähele panna seda, kuidas üks ussiliik tembrikuu algul neljakuulise kinnioleku jä
rukkipead läbi uuristab, mis selle tagajär
jel kõrre otsast ära langewad, nii et järele rele awati, seisab puupüsti lugejaid iga
zaawd ainult lühemad wõi pikemad osakesed päew täis, kuna ta ka ainuke awalik raa
rirkki Peast, milles leidub ka õõnistatuh te matukogu Pärnus on. Ka kirjandusliselt
ri. Sarnast rukkisöödikut ei ole wanad ini on raamatukogu kaunis tuumakalt korral
mesed näinud, kellele niisuguseid rukkipäid datud, mis igapidi uuema aja raamatuis
näitasin. Ei ole teda ka minu Põllul wäga gule wastab. Raamatukogu awamisest ku
laialdaselt olnud, kuid igatahes oleksin sealt ni 14. sept. käis raamatukogus 2200 luge
jat. Sapiens.
mitu tuhat fatftsöödiid rukkipead kokku
korjata wõinud. Ka kusagil teises külas
Issandamuutmise kiriku loterii.
nägin möödaminnes sel wiisil rikutud rukktPäid. Kõrred seisid ilusasti püsti, nagu ha
Issandamuutmise koguduse hoolekogu
rilikult.
poolt korraldatud näitemüügist 9. sept. on
Kahjutegija ise oli nii umbes poole cm. sissetulnud 111.449 mt. raamatutega kor
Pikkune tvalkjaskollane tumeda peaga uõsi jandusest 28.292 mk. Kulud olid 39.537
kene.
mk. Puhas ülejääk 100.153 marka.
P-i.
.Sapiens.

Pllhapäetv.. lii, levt. 1«2».
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KIRJUD TEATED MAAILMAST.

lakäija möödasõitwa'auto alla sattuma, kuid tikutoosi kaasawõttes maja katusele ning
üks teine jalakäija tõmbas ta weel õigel wiis oma ettewõtte õnnelikult läbi- Kuna
asi küllalt hädaohtlik oli, süs pMitati hil
ajal tagasi.
Tihti on teateid saadud, et kusagil oota
' Ärapäästetu tänas südamlikult, kuid jem Madridis julgele sõdurile ausammas,
mähilt mõni saar merest üles kerkinud on;
päästja kadus juba järgmisel silmapilgul- kus tähtsamaks osaks petrooleumi-kannu
kuid samal ajal kõneldakse ka, et juba kõigile
Järgmisel päewal ilmus wõõrastema peetakse.
tuntud 'aar ühel päewal jäljetult kadunud'
jasse, kus ärapäästetu elas, keegi mees.
ott. ; Saarte tekkimine ja häwinemine on
Loomade dresseerimine
See oli eilane Päästja, taskus oli tal
uuesti kõneaineks saamvd wimmse uiaawäri-.
wangistamise käsk. Päästja oli salapolit
traadita telefoni abil.
semise puhul Jaapanis, kus samasugused!
seinik
ja
päästetu
kauaotsitud
rööwelNähtused ilmsiks tulid. - Selle üle kõneleb'
Londoni loomaaias on-hiljuti huwita
Mussolini loss.
Salapolitseinik seletas, Päew warem
lähemalt prof. Verill omas raamatus
tnaid katseid tehtud loomade dresseerimise
Praeguse Itaalia peaministri Musso päästnud ta rööwli sellepärast, et ta wangi alal. Püüti nimelt wastust leida kahe kü
„Saared ja nende saladus". .
lini.
noonis läks mööda wäga karedates elu maja wiimase jaoks otstarbekohasemaks Pi simuse peale: kui loom oma taltsutaja sõna
„Suur osa saari ei ole kaugeltki nii kiud'tingimustes.
Ta elutee ei läinud läbi roo danud kui haigemaja.
laktrjulised, kui arwatakse. ' Paljud nendest
kuuleb, mis on selle juures mõõduandew,
siaidade.ning
ta senine elulugu juwstav
muudawad oma suunist, üksikud osad lan
kas hääleline mõju - awaldmuine wõi im
paljudest wiletsustest ja puudustest.
Esimene naine Türgi parla
gewad wette ja teised tõnsewad üles.
mest isiklik juuresolek?
Nüüd on tujukad poliitika-tlmled Mus
Kuid on ka sarnaseid saari, mis äk it
mendis.
Kas telefoni aparaat, mille kaudu dres
sei t merest tõuseivad ja sama ruttu kao-, solini kõrgustele tõstnud ja teda loetakse rik
seerija käsud loomale selgelt kuuldawad on,
Türgi
naisliikumine
on
wiinlasel
ajal
wad'..'. - ..
kaniaks Itaalia riigimeheks-' Muidugi on
wõib looma peale samasugust mõju awalda
Mõne aasta eest kerkis kusagil ookeanis ta seda kätte saanud oma haruldase energia suuri edusamme teinud. Weel Paari aasta
da, kui. dreSseerija juuresolek?
eest
loeti
Türgimaal
surmapawks,
kui
naine
saar üles; selle iga näis kestew olewat ja ja suure mõistuse 'tõttu, kltid kadestajaid ei
skatseid tehti elewantidega, kelle.puuri
katmata
näoga
uulitsale
ilmus;
seda
juh
peagi lehwis Inglise lipp ta pinnal. Kuid leidu wähe, seda enam, et Mussolini wii
juure traadita telefoni wastuwõtte apa
mõne päewa pärast oli saar ühes lipuga mastel kitudel, erakorraliselt toredalt elab. tuski wäga harwa.
Nüüd on aga Lotife Hanu m, tull raat ülesseati-- '
jäljetult kablinud ja praegu sõidawad laeNöoma lähedal olew Sangöllo loss
Elewant wiidi just aparaadi juure.
Wad sellest kohast iva bait üle. Omal ajal on hiljuti ta omanduseks läinud; seal saa tud Kemal-Pasha naine, ühest walimisring
Dresseerijä
andis mõne miili' kaugusÄt
tõusis Al ja ska jimres üks suurem saar tis ta suwe mööda..
konnast Türgi rahivuskogusse waliwd, kus
loomale
käsu
maha heita. Olgugi, et käsk
weepinnale. '
Igal hommikul sõidab Mussolini autos ta täieõiguslise liikmena esineb- On ant
Uus sünnitus oli osialgirl nüwõrd kuum, Rooma ja pöörab öhwl tagasi oma lossi, saadaw, et selle nähtllse tagajärjel Türgi selgelt kuulda oli ja hariliku hääle kõlaga
et merelinnud, kes sinna lasklisid, kõrweta
naise seisukoht kodus ja awalikus elus tun edasi anti, ei awaldanud see elewandi peale
kusjuures ise autot juhib.
mingit mõjw
tud jalgadega ära lendasid; mõne aja pärast
Ajalooline ' Süngollo loss kuulus omal tawalt iseseiswamaks muutub.
Samuti jäid tagajärjetuks ka teised kor«
oli saar jällegi kadunud.
Kuid weel traagilisem oli India ookeanis ajal Colonnä'de perekonnale jä oli hil
raldused,
mis traadita telefoni teel anti.
Kuidas neegrid katekismust
olewa Krakatoa saare saatus, mis ühes jem arwltrikaste paawstide asupaigaks,
Elewant ignoreeris neid täiesti.
õpiwad.
kuni Itaalia riigiwalitsus 1870. aastal sel
elanikkudega jäljetult merde kadus.
Kui dresseerijä samaseid - käske hiljem
le
üle
wõttisNüüd
on
loss
Mussolini
„Ei ole midagi huwitawamat", kirjutab otsekoheselt kordas, oli elewant sõnakuulelik
-Paljud, mägised saa-red lasewad.aimata,
et nad 'waremalt wee. all- on olnud, näiteks oma, kes hoolega ehituse wanaaegset' stiili üks Aafrika misjonäär, „kui neegritele ka ja täitis iga käsu täpipealselt.
Jda-Jndia saared, mis praegu tuhanded ja kaitseb ja igasuguseid moodsaid „parandusi" tekismust õpetada". Peab tähendanla, et
Ka siis, kui dresseerijä asemel hoopis
põlgav.
lad üle weepinna sersawad.
õppimine täiskaswanud neegrite jaoks üks, korwaline isik käskusid andis, leidsid need ele
Kõige tähelepanemisSväärilisemad' on
raskematest .asjadest. qn.. Ka. kõjge saamas ,wandi poolt kohe. täitmist.
MetÄoomade ohlvridJn
uj u w.'a d' saar e d, mis peaasjalikult jõ
tum koolipoiss wõib selle ajaga te.rwe lehe
Nendest katsetest selgub, et looma alis4 .
gedes" ja järwedes tekiwad. Nende aluseks
-M«Sv
' külje pähe õppida, kui neeger ainult ühe tumiseks inimese tahtele on tarwilik inimese»-,
on harilikult Mõni puutüwi, mille ümber,
Ametlikkude teadete järele, on 1922. aas sõna omandada suudab- Kuid häda teeb juuresolek, kuna nägematult anwd käsud,,
Meetaimed, puulehed ja mutt mass koondub.
leidlikuks; et õppimises rutemini edasijõu
Limiud' kannaMad edasi puu- ja rohuseem ta jooksul Indias 4883 inimest metslooma da, on neegrid õige omapärased abinõud tagajärgi ei annaneid, mille tagajärjel ujüwal saarel peagi de ohwriks langenud. Kihwtiste. madude
24 tundi elusalt maetud^
taimestik lokkab ning saar kaÄvab suure kii hammustamise tagajärjel suri 2090 inimest, tarwiülsele wõtnud. Üks nendest on wäga
leopardid wõtsid eineks 460, hundid 509 ja lihtne: neegrid kogunewad gruppidena mis
rusega.
Austria, lehed teatawad järgmisest loost;
jonääri maja ette. Iga grupi keskel seisab'
tiigrid 1609 inimest. ..
keegi
tallimees tahtnud oma maja juure
keegi juba kirjaoskaja neeger ja loeb kõwa
„Suenud koera poliitika."
uut kaewu puurida; et kuludega kokkuhoid
häälega
teatawaid
lauseid
ette,
mida
jun
1000-aastase ajalehe lõpp.
Kuidas lendsõnad tekiwad.
resolijad selli kordawad, kuni lause kõigile likum olla, pole ta kaewumeistrit palganud,
lvaid asunlld tööle oma 19-aastase poja
Paberihindade ja trükitööde kallineinise pähe on jäänud.
Endise Prantsuse peaministri Dupuy
abil.
surma puhul, tuletas Pariisi ajakirjandus tõttll elav ajakirjandus mitmel pool ras
Teine abinõu on huwitawam. Neegrid moo
Ühel päewal, kui kaew juba umbes 6
lendsõnu meele/ mis mitte ainult tähend. keid aegu üleduõtaw- endist korraliktt rea, mille eesotsas
on paljud lehed ilmumise lõ wilepuhuja marsib. Ettelugeja jookseb meetrit sügaw oli ja mõlemad mehed Me
poliitikamehega ühenduses ei ole, ivaid mit
mesuguste parlamendi liigete poolt öeldud' petanud, kuna teised hiljem sama teed pea rea kõrwal ja laulab reasolewatele wa dastl tööl olid, langes üks kaewu sein sisse.
Isa jõudis end päästa, kuid poeg jäi
on.. „ '.
wad minema.
hetpidamata õppimisel olewaid lauseid. s?ui
Rahivasaadik Tardien tähendas kord
Kahjuks ei ole see nii mitte ainult Eu niimoodi' 200—300 meetrit . ära jookstud allalangewate mullakihtide alla. Pääste
parlamendis Briandi walitsuse poliitikat ar roopas. Nagu Ameerika lehed teatawad,
tööd, mis kohalerutanud inimeDte poolt
vustades, see oleivät «surnud koera poliitika." on Pekingis ilmuiv Hiina ajaleht ..Tshing on, pööratakse endisele kohale tagasi; see ettewõeti, ci olnud kerged- Et mitte uusi
'
kordub
niikaita,
kuni
wärsked
kristlased
mõ
Hiljem sai tähendatud ütelus pariislaste' Tao" majanduslistel põhjustel hiljttti seis
inimelusid hädaohtu saata, tuli kaewamise
armsamaks lendsõnaks, mida' igal pool kor ma jäänud. Nimelt hakkas leht ilmuma ne salmikese pähetnupinud on. > töid wäga ettewaatlikult toiinetada.
Eelkirjeldawd õppimise metood' ei. ole
rati ja teisendati.
Alles järgmisel päewal, kui õnnetu jw
umbes iÕOO aasta eest ja on sellega üks harjumata kõrwale küll niitte armas kmllda,
Söna-sõualt oli Tardien ütelus Brian
ba 24 tundi maa sees oli olnud, läks korda
wanematest ajalehtedest ilmas.
kuid kergendab neegritele nende «peamurd
dile järgmine:
teda wälja tuua- Noormees oli küll wäga
wnt" tööd„Mu herra, Teie ujute poliitikas nagu
jõuetuks' jäänud, kuid ilmus päewnwalqele
Sport
loomade
seas.
surnud koer jõeMoolus."
ilma
suuremate Wigaswsteta.
Teiseks tuttaivamakS lendsõnaks oli n, n.
IQO kilogrammi Paberiraha
Praegusel spordi ajajärgul on huwitaw
«omeleti poliitika".
teada, et ka paljud neljajalgsed ja linnud
ühe härja sest.
Kihwtitatud jõgi.
Selle autoriks oli raywasaadik Chau uusi kiiruse-rekorde ülesseawad' ja inimes
Saksanmal juhtunud hiljuti järgmine
me t, kes ühes kõnes äärmiste tiibade Po test sel alal kangele ettejõudnud on.
Bulgaariast teatatakse, et Donau ääres
liitikat kokakunsti seisukohalt arivüstadeZ
üle tuhande elaniku teadmata põhjustel hai
Ei ole jooksjat, keS tunni kestel 36 klm lugu:
Keegi talun,ees müünud ühel päewal geks on jäänud. Haigete juures tulid kihw
järgmiselt ütles: «Enne- kni omeletti lauale ära jookseks, kuid jahikoeral on liht
18-pundalise
härja ära ja nõudnud looma titamise wndemärgid awalikuks. Üle saja
serweerida, lõikab foff selle mõlemas otsad ue asi 70 ktni- tunnis ..äraneelata."
eest 50 kilogrammi tuhandemargalisi. Lihu inimese surid suurte walude käes.
ära, mis harilikult kuMad ja ära Põlenud
Jooksu kestwuse poolest seisab hunt nik oli kaubaga nõus ja maksis wabatahtli
on; wõõraste ette lauale tmmkse ainult
Järeluurimiste tagajärjel selgus, et
esimesel
kohal, kes öö jooksul ilma suurema kult koguni 100 kilogrammi tuhandemarga
keskmine ja. Parem.osa. .
kihwtitajars
oli Donan wesi, milles suurel
waewata
150
werSta
edasiliikuda
wõib;
Nii peab ka walitsus talitama. Mõte
lisi.
määral
wasehapnikku
leiti. Mil teel mürgi
kaamel
suudab
terwo
päewa
kestel
25
mad äärmised tiiwad on läbipõlenud ja hal
Hiljem raha ülelugedeS selgus, et talu ne aine jõkke sattus, ei ole teada.
wersta
tünnis
ära
käia.
waks läinud; need. tulewad maha lõigata
Korgusehüpetes Woistlewad inimesega mees oma härja eest 36 miljoni mk- oli
ja ainult hästihoitud keskkoht alale jätta."
saanud, s. o. nieie raha järele ainult 360
Sõda Paljastele kiisiwartele!
Sellest ajast on «omeleti poliitika" Par Antiloope ja kits, kes oma paendn EmkAteeua
«kõlblusekaitsjad" on naiste
lamendi ringkondades tuttaüianlaks lendsõ wa kehaga. 4 meetri kõrgused hüpped ele
paljaste
käsiwarte
wastu piiha sõda kuulu
naks saanud ja. seda ..poliitikat" tarvitatakse gautselt läbi teewad, kuna jaaguari
Petroolemnikann
miilestus
tanud.
ka tegelikus elus heade, tagajärgedega. ,
hüpped kuni.6 meetrini ülatawod.
On tarwitusele wõetud wääwlihape ja
sambaks.
Ainult kõrguse . lennus on re
muud
mürgised ained, et aga awaliKu ~mor
kord inimese käes: 10-000 meetri kõrgusel,
Liig ruttamine ei ole hea.
Kogu ilmas on wist ainuke mälestus
aali"
kaitsta.
Üheks suuremaks patusta
kuhu
prantslane
Lee
oi
nte
tõusis,
ei
sammas, mille suureks ilustuseks petroo
Ameerika raunas juhtunud hiljuti järg
miseks
moraali
washt loetakse paljastatud
leidu ühtegi lindu.
leumi kann on.
mine lugu: '. / er._
käsi.
Üle
ookeani
Euroopast
Ameerikasse
suu
See tähelpanu - wäärt mälestussammas
. üks wäljarändajate mille peal 599
Wtil hiljuti juhtus lugu, fuS keegi kõtt*
wenelast ja 250 poolakat olid, ootas Amoe tiS soni ainult Albatross lennata, kuid leidub Madridis ja on ühe Kuuba sõjaö
lusekaitSja
Ateena peauulitsal ühe 14-aa?Peagi
tuleb
tal
seda
au
uuemate
lennumasi
rika raNNa läheduses 1. septeinbr: tulekut et
ettetlllnud juhwmise mälestuseks ülesseatud.
tase
tiitarlapse
Paljad käsiwarred wääwli
natega
jägstda.
siis lähenmsse sadamasse sõita. Angtlsttruu
Kord piirasid hispaanlased ühte maja,
happega
iile
walas,
mille tagajärjel tüdruk
sisserändajate arw oli juba täis, irnue pa
kus salkkond mässulisi end kindlustanud oli.
raskeid
haawu
sai.
Publikum
on kõlbluse,
rast Ameerika wõimud laeiva enne ;eptembnt
Päästmine ja kimnwõtinine.
Et majale kuidagi läheueda ei saadud, tuli
kaitsjate
tequwiisi
pärast
wäga
ärritatud.
sadamasse ei lasknud. . .
Pariisis juhtus hiljuti iärgmme lugu: üks Hispaania sõdur mõtte Peale maja põ
Muidugi leiduS ka teisi ..ootajaid lae liiktuniserikkal Ooperi platsil pidi fccat ia- lema Panna: La roniS petrooleumikanuu ja
wu", mis kõik esimesena püüdsid sadamasw
Kuidas saared tekiwad ja
kaowad.

jõuda. Sarnase wõiduajaMise juures oli
ühel .wäljavändajate laewal õnnetus 15
sekundi enne 1. septembrit üte karantiini
joone sõita, mille tagajärjel kohalik toalja
rändajate komissar kvgu laewaiäie immest
Euroopasse tagasi saatis, sest a ugusti -.
kuu sisserändajate arM oli täis. Saipa
sugltseid «eksitusi" olla ka teiste wäljarän
dajate laewadega jlchtunud.
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Kaja

Kalmere põKnmajan&usiitie näitas.
Põlewkitvtosa Wrrnmcm tu
lew.ikus.

Anrujõulisle piimaialiiusle

b) keskmised 25 25
Tapetud sigade nl. hind, üle 6 pd.
a) nuumatud 41—44 33> •40 37
Pärnu turg 14. septembril.
b) keskmised 38—40 35
Tapetud sigade nl. hind, alla 6 pd.
Rahwast turul rohkesti.
Heinaturg: müügil maaheinu, ris a) nuumatud 41—44 33—40 37
b) .keskmised 38—40 35
tikheinu, timutheinu, küsitakse ristikheina
puudast 100—110 mk., timutheina puudast
90—100 mk., maaheina puudast 60—70
kursid.
marka.
Wilja t u r g: küsitakse odrajahu puu
Tallinna bõrfe kursisedel.
dast 260 mk.,' nisupüüli puudast 450 mk.,
15. septembril, 1823. a.
rukkijahu puudast 280 mk.
Piimasaaduste turg. Wõid
- Tehtud. Ostjad. Müüjad
turul rohkesti; küsitakse rõõsakoore wõist
1 Dollar . . 346 347,5
.1 Naelsterling . 1573 1530
90 mk. naelast ja hapukoore wõist 60—70
1000000 Saksa m. 6
mk. naelast. Piima toobist küsitakse rõõsast
100 Soome „ 017,5 932,5
13 mk., hapust 7 mk., kohupiima toobist 10
100 Rootsi krooni. .9210 9260
marka.
100 Daam „ . ~ 6225 6325
100 Prantsuse fr.. " 2020 2020
Juurwilja turg iseäranis rikka
Hollandi guld. 13600 13700
lik; õige rohkesti on turul kartulid, küsitak 100
100 Läti rubla . 133.60 137,10
se 280—300 mk. wakast, toobiwiisi 5—7 m.
100 Tshcho-Sl. tr. 1045 1075
1 kuldrubla. . 170
toop, porgandid 7 mk. kimp, kaalikad 4—3
100 Itaalia liiri . 1515 1575
mk. tükk, sibulad 25 mk. nael.
100 Helweetsta fr. 6210 6260
Kalaturg waene. Wärsked anger
c 2 -s»wo JO
jad 50 mk. nl., suitsetatud 15 mk. kuni 150
Waart. 2ij
i 5 .o Ä
mk. tükk, suitsetatud wimmad 's—lo mk.
•P.ä £5 -o ö 2J3
paberid S:a b I
tükk, suitsetatud räimed 7—lo mk. kümme.
Zs c> K
Lihaturg:' hinnad endised, ka sea OLligatstonid
wiisi hakkab liha müügile tulema; küsitakse
E. W. Wõidu.
35. nzk. naelast. Sapiens.
laen
97 110
0000000000
Turu leaked.

kindel on aga, ,et maapealne põlewkiwi kae
wamine kiirelt tulutoowaks suurtööstuseks
wälja areneb ja meie Wirumaa majandus
On kindlaks tehtud, et põlewkiwi la
bemed peaaegu üle terwe Wirumaa ulata lise arenemise käigus suurt osa hakkab eten
dama. J. O.
wad; need lademed asuwad paiguti maa
pinna läheduses, paiguti aga wäga süga
Wirumaa looduse warandu
wal maapõues. Riikline põlewkiwi töös
tus on näidanud, . et kiwi wäljawõtmine
sed.
kütteaineks ennast tulutoowalt ära tasub,
kuid kiwi suurem wäärtus saadakse alles ki
Wirumaad tuntakse küll kui wiletsat
wist õliäjamise läbi kätte. Praegu tööta põllumaad, kuid igal pool pole ka siin ki
wad ainult riiklised Kohtla-Järwe ja Kük wine põld ja kadakane karjamaa, waid tn
ruse käewandused. Järwe kaewandus on leb ka ette üsna keskmist " põllumaad, mis
mõne aastaga suurewiisiliseks tööstuseks põllumehele tema tõöwaewa ära tasub.
muutunud. Seal töötab peale tuhande Põhjast piirab Wirumaad Soome laht,
töölise. - Nende jaoks on ehitatud elumajad mille kaldast kümned werstad eemale pae
ja muud tarwilised hooned. Praegu on ehi rahk ulatab. Põlluharimine sarnasel pin
tamisel suur õliajamise wabrik, mis wõib nal on wäga julge ettewõte ja tasub rahul
olla tulewa aasta algul tööle wõib hakata. oldawalt ainult kõige korrapärasemal su
Kiwi tellimisi on palju ja neid tuleb alati wel. Teisest küljest piirawad Wirumaad
juure, sest et mitmesugused tööstused põlew sood ja metsad, mis wõõdena paiguti kuni
kiwi kütte peale üle on läinud.' Iseäranis mereäärse pae pinnani ulatawad. Kraa
palju ja kasulikult tarwitawad põlewkiwi witamata sood seisawäd lõpmata weega
meie tsemendiwabrikud, kus ka tuhk, mida täidetult ja rikuwad põllusaagi oma liig
põlewkiwi suurel hulgal järele jätab, ots niiskusega. Paremat maad leidub raudtee
tarbekohaselt ära tarwitatakse ja selle kõr- ligikonnas saarekeste näol ja Rakwerest
Maldamine enam kulu ei tekita.
õhtupool.
Nähtawasti tuntakse wäljamaal suurt
Wiru maakonnas peituwad aga meie
huwi meie põlewkiwi mida näitab as
riigi kõige suuremad warandused. Siin
jaolu, et maaalasid uurimiseks ja. kasutami seisawad meie riigi kõige suuremad metsad,
seks wäga palju on nõutud, kuid paljud turbarabad ja hommikupiiril kohiseb hiigla
uurijad on siiski wististi kartma löönud
sellepärast,, et kiwikiht Paiguti õige sügawal kosk määratu jõuallikana. Peale selle lei
ja õhukene on, mispärast suuremat kapitaa dub peaaegu terwel Wirumaal maapõues
põlewat kiwi. Need on suured looduse wa
li-kõõstusesse mahutada' kardetakse.
Riiklisel tööstusel on Kohtla-Järwel randused, mis Minimaale tema tähtsuse
maaala, kust kiwi kätte saab umbes ühe sül annawad. Wirumaa metsad on suuremalt,
la ja paksema maäkihi ümberpaigutamise osalt riigi omanduses ja põllumehed karda
teel. Maad paigutatakse .wst juba wad juba, et need hiigla metsad pea häwi
põlewkiwi wäljawõetud ja nii et seoa sile newad, kuna riik laialt metsa müüb ja ase
daks tehes kas põlluks ehk muuks otstar mele istutamine wähene on. Kuid riik ka
beks kasutada saab. Põlewkiwiga ühes wõe watseb edaspidi laiemas ulatuses ka maa
takse wälja ka ehituseks kõlbulik paas. Sar paranduse tööd tegema hakata. üksikutel
nane maa sügawalt läbikaewamine ja maa põllumeestel käib soode ja rabade kuiwata
pinna ümberpaigutamine niiwiisi, et seda mine üle jõu, kuid riigi kaasabil on see
jälle kasutada saab põllumajandusteks ots? wõimalik. Riigi ainelisel toetusel lõiga
tarbeks, wõib üsna häid tagajärgi anda takse peakraawid soodesse ja rabadesse, sel
ja mõnigi põllumees, kes sunnitud on kae lega wõidetakse hulk kultuurpõllupinda juu
wanduse eest ära kolima, wõiks maad saada re ja ka metsad hakkawad paremini kaswa
juba läbikaewatud maaaladest. Sel teel ei ma kui senini. Olgugi, et riik metsasid hä
wähene siis ka liig suurel arwul haritaw witab, kuid teiselt poolt peab saadud raha
samale maale tagasi minema ja seda
maapind, mille pärast praegused kaewan jällegi
sust soode kultiweerimise näol.
duse lähedased põllumehed juba hirmu tun
Teiseks suureks Wirumaa waranduseks
newad. Hoopis wähem lootust äratab tu
lu mõttes maaalune kaewamine. Wististi on maapõues peituw põlewkiwi, mille kasu
saab see tulurikkalt töötama seal, kus põ tamme alles katse-ajajärgus ja tulewik näi
lewkiwi kiht paksem on, kuna õhukesed ki tab, mis Wirumaale tähendab enda pinnas
niisugust ainet warjul hoida.
hid esialgul kasutajaid ei leia,
Ka maapinna kõlbulikkus põlluharimiseks,
Kolmandaks waranduseks on hiigla
Ka maapinna kõlbulikkus põlluharimiseks jõuallikas Narwa kosk. Juba praegu
ära ja pind langeb läbikaewatud kohtades seisawad tema kallastel suured wabrikud,
tükati sisse.
kuid neid wõib sinna weel juure ehitada
Praegune põllumeeste kartus, et nende kawatsetaw Narwa elektri jõujaam oleks
põllud maaaluste kaewanduste pärast lõhu ülemaalise tähtsusega^
tud saawad ja nemad omalt kohtadelt lah
Nii näeme, et Wirumaal lootusrikkad
kuma peawad, on aga siiski liig warajane.
Ajani, ws maaaluste kaewamisteni wäljawaated tulewikku on. J. O.
jõutakse, wõib weel palju aastaid minna;
Hiitele iwilie: 1

Pühapäew., 16. sept. 1933.

Lihaturn hinnad.
Tallinnas Tartus Wiljand. Väljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja",
»- Wastutaw toimetaja A. TuPi t s.
- .s°pt. 6.-8. 8.-8. 1.—7,: S
' Elusloomade puuda hind mk.:
a) nuumatud 550—560 520
b) keskmised 500—520 350—450 480
Kes wtnrc
c) lahjad ; 450—480 400
Tapetud loomade pd. hind:
a) nuumatud 650—700 900
b) keskmised 550—600 400—900 800
c) lahjad 450—500 700
. Eluswasikate naela hind:
Tallinna Haapsalu Bal»
a) nuumatud 25—28 3—14 18
tissi wah eilses raudteepiirkon
b). keskmised 15 11
nas. Soowitaw 30—7? Tall.
: Tapetud wasikate naela hind:
wakamaa suurune sa mere lä
hedal Teatada Kaupmehe uul.
a) nuumatud 30—35 12—20 22
nr. tr. 4 kella 5—7 v. I.
b) keskmised 24—28 • 18
Elussigade nl. hind, üle 5 pd.
a) Mumatud - . 30. 27.

Dl. kl. Asumil.
f Heas roalikus |
I soowitab =— 1

Lastehaigused.
Vastuv. tunnid: ValO—Vall e.L

ja 3-4 p. 1.
Pikk uul. 41, kori. 5*
Inglis-, prantsus-, saksa- ja
rvene keele

I Aug. Raamat & Ho. I

tunde

Suur Karja uul. 18, kaupl^4^^^^

antakse kuulsa Berlitzi metoodl
järele. Küsida kella 3—B pr. O.J.
Kadriorus, Poska uu1.51-a, k. õ
(hoowipeal).

Ahsaastaste

MMtM

sisseseadeid
Zlmalunlsaid „westsaa»a"
koorelahutajaid, aumjõul ja käsitsi.
ltootfi „BoIllc" aurvlurdsiUIOH piimatalituse sisseseadeid.
Slj. Sabroe & Ka. -"tsa,

õpetöõ algab 1-sel oktoobril kell 6 p. t. linna 13. alg
kooli ruumes, Suure Tartu maanteel nr. 33. Õpilaste
wastuwõtmine kursustele on sealsamas 27. septembril
kell 6p. I. Kirjalikke soowiawaldusi kursustele astu
iniseks wõetakse wasw ja suusõnalist seletust antakse
Eesti Ahistegelise Liidu kantseleis, Suur Karja
uulits 19 kell 12—2 päewal ja kursuste juhataja poolt
Kooli uul. nr. 13, Riigi Statistika Keskbüroo ruumes
kella 2—3 päewal.
Kursuste juhataja

Pau! Avale & So. tÄ«r
Piim «talituste ja külmetusmajade ehituste plaa
nid, eelarwed ja sisseseadete eelarwed walmistatakse
asjatundlikult ja korralikult wilunud jõudude juhatusel.
Põllumajanduse Keskühisus
..ESTONIA*4
Tallinn. Zaaniuuttts 6*

IS\" 0.-a. Slonomift
Mlßltllilllilt-lErflM

Enampakkumisel müüakse paljaksraiumiseks:
1) Ib. oktoobril 1923.. a. Awinurme wallamajas
Awinurme metskonnast 161,33 tiinu, 145 tükis, hinna
tud 5.092.512 marka.
2) 16. oktoobril 1923. a. Tallinnas, Harju maak.
mets. kantseleis, S. Roosikrantsi uul. nr. 12:
a) Anija metskonnast 39,97 tiinu 29 tükis, hm*
natud 1.475.750 marka.
b) Sutlema metskonnast 7,76 tiinu 7 tükis, hm*
natud 414.739 marka.
3) 17. oktoobril 1923. a. Pärnus maakonna po*
litseiwalitsuse ruumides, Woltweti metskonnast 65,27
tiinu ja 328 puud 42 tükis, hinnatud 6.721.181 mk.
4) 18. oktoobril 1923. a. Piirsalus, metsaülema
kantseleis Piirsalu metskonnast 15,50 tiinu 17 tükis,
hinnatud 330.787 marka.
. - Metsade peawalitsus.
headel tingimistel

Õpilaste waswwõtm. t, s—o õht. Õpetuse algus 21. sept.
Masiuakirja-kurfused
Õpilaste waswwõtm. hom. lella 11—7 õht.

mõõtudes 60X20X40 mm., 65X25X50 mm. jt
70X30X60 mm. Nõudmised saate Tartus, postkast 42.

"kn»mHnumnnunnnn^k.
| Eesli Seemnewilia illiisiisj
Pärnu Krediit Pank
1 Rakwere osakond Asutatud 1921, a. s

RAKWERE osakond
Rakweres, Waksali uul. 32 Telegr. aadr.: „KeditbankM Kõnetraat nr. 192,
~ Pank toimetab kõiksugu panga operatsioone: ~
Wotab raha hoiule jookswale arwele ja tähtaja peale.
Diskonteerib wekslid.
- % Annab laenusid väärtpaberite ja kaupade kindlustusel*
' . Ostab ja müüb väärtpaberit ja välisvaluutat.
Saadab raha teistesse linnadesse, niihästi sise- kui .wäljämaal.

H Haab F
& Sordiparanduse Seltsi kontrolli all S
S Jõgewa ja Luunja mõisatest, ning ft
X parematest Rootsi ja Daani seemne- ,• X
X kaswatustest saadud puhtsordilist X
8 teraroilja-, heina-, aia-, juure- 8
X (Diljõ- ja lilleseemet. S

Pangal on Agentuur EESTIMAA KINNITUSE A-S. „E K A"
kõige suurem kodumaa kinnituse selts wõtab kõige kasulikumatel tingimistel kõiksuguseid
tulekinnitusi, transpordikinnitusi, efukinnitusi, wästutus- ja õnnetuskinnitusi,
tööliste koliektiwseld õnnetus-kinnitusi vastu, fOdavad preemiad 1

Ühtlasi ka aianduse ja mesinduse tarberiistu. TJ
XX
g Rakwere osakonnas, g
|| omas majas, Lai uul. nr. 7. j|

I ANTON VILBERG'I |
I PõlluföSriiifade-, masinate- ia raaakaaplai §
Rakveres, Vaksali aul. 5 Kõnetraat 1-04 H
I isesõitjad .Rustov", „Veipert ja Pojad", „Lanz".
H Lõikusmäsinad ~V. Vood" „Herkules". Külvi* ja hekalimasioaid ja igasugu
W> põllutOOriista. Rootsi koorelahutajad „Reco". OH
H Majaehitajatele: Igasugu ehitusmaterjaali, lukud, hinged j. n. e. D
H Tisleriteta, puuaeppadele, lukuseppadele: igasugu tööriistu. fl|;
I P. S. On ladusmQQa 1 tarvitatud lokomobiil ja peksumasin 8 hobuse jõuline, B!

i: Ssakonnad kõigis Eesti maakonnalinnades.
Mrivsteseis 31. augustil 1923. a.

NSSSSS«GGGDS«S

j JI! LI*'!:"" !

' •'* "

Uu. -, i l'. . J.l< .j\ i;t .). „-V • .
R ft.it
va. ' - . PaSsitwo.

rrj ar(l «• »

KaSsa a) pangatähed 837.748.100. Võhlkapitaal 250.000.000,
b), riigikassatäh. Vahetusraha 592.079.884.16 Tagawarakapitaal 72.283.135,74
WSärtpabertd 40.774.908, Pangatähed ; 2.850.000.000,
Howsummad wLljmNaal 137.703.597,58 Riigikassa 1.879.703.350,18
WäliSwalüUta 50.154.519,82 Hoiufummad 971.973.544,56
Laenud wäliswaluutaS 288.891.4C0,11 KorreSp.wäliswaluuta,.Loro" 81.685.843,91
KorreSp.wäliswaluuta „Loro" 126.427.745,21 Wäljamaa korresp. „Stostro" 155.121.883,36
Wäljamaa korreSp. „Nostro", 55.889.496,48 Korrespondendid ,Loro" 12.700.477,20
Korresvondtndid ~Loro" 10.375.858,50 Garantiid 594.680.483,68
..Nostro"— 4.585.292,82 Akkredittwid 58.857.869,60
kaenud mitmesugust, arwetel 4.660.607.934,63 Osakonnad 781.642.832,33
Osakonnad 769,793.859,29 Mitmesugused arwed 261,080.666,79
Mitmesugused arwed 77.226.929,80

Harju Pank A.-1

Tallinnas. J
jaoskonnad: Rakweres, Pärnus, Tartus ja Närivas. 1
Oma speditsiooni-osakond Tallinnas I
Aktsia: ja tagawarakapitaalid üle. Emk. 66,QQ0.fiQ(Lr-»
:G

':1

|•-•j
U3õtab raha hoiule, j

" 7.452.209.482,38 7.452.209.432.38
Väärtused depoos 1.025 519.710L7 Juhaws: E. Aule, Z. Sihwer, L. Sepp.
Inkasso dokumendid 264.753.972.10 Raamatupidaja: -3. Randmev.
?ank toimetab kõiki pangaoperatsioone kodu- ja wäljamaal, nagu:
raha hoiule, diskonteerib weksleid ja annab laene. Ostab wäärt
metalle, ostab ja müüb wiMswaluutat, wõtab oma peale raha edasi
saatmise ja dokumentide inkasso. Annab walja maksntahti iga soowi
tawa summa peale ja wahetab neid oma osakondades sularaha wastu jne.
Korrespondendid kõik wäljamaa pangad.
Operatsioonid Wenemaaga Goskvana kandn.

annab laenusid,
ostab ia müüb roälismatuutat,
transferdidja rahasaatmine ilma kuludeta,
inkasso ning muud pangaoperatsioonid |
sise-ja luöliamaat I
1 Peale selle wõtab ülesandeid kaupade tollimiseks Tal- 1
1 linna tollimajas ja kättetoimetamiseks Tartu ja mujale, 1

Mm l. wtiil

I samuti kaupade wäliaweo tolli toimetusi. ~ Omad ladud* |
1A1
I1
I KUiniius 1.-S. Eesti LioM'i

jj . peaagentuur
3 toimetab Hiie-, elu-, weo> ja muid kinnitusi. |

Pakroeres Tel. 1-21.
Põllutööriistad
Koorelahutajad
IDõimasinad
Koiouiaal kaubad
Talurahrua kaubad
Piiäekaubad
Pudukaubad
ZK!wMüNj«tS!S w roähemal armul.

GOOOOGOSGGGOG«G

peetud
ja kaasametnikku
114. septembril
1923. sekretääri
a. surma Ulbi
lahkunud lugu-1I

Hans Rothberg' I

I PAlliimiUantlusllse Kesh&hisuse ..Msiiill" I
I Juhnfis ID omeinlliuti. I

laituse platsil

Mii tcootu
Pühapaewal, 16. septembril

Algus kell po»l 3^z.l.
„Silva^

pühapaöwal, 16» septembril

E. Kalmani operett s w.

liiW-iäiKwl

Oliriidest
wihmakuued,
mere ja kalameeste

kell pool 8 shwl
..AM tor
A. Kitzbergl 4. mant. komöödia
CsmaspLewal, 17. sept.

mtttttortKfllt ei puudu ka
korraldatud IPMIvWJIIvp jQlH tare

ülikonnad,

Sunrepflrine loterii, 1000 afiltu

mitmesugustes suurustes,

Lõbustused lastele. "
Shakespeare'! kurbmänge «.

.. TelsipLewal, 16. sept.

Jiln gDim"
. C. Millõckeri operett.

Algus kell 12 paewal.

Pühapäewal, 16. sept. s. a.
Lasteetendusedõ:

Esimest korda:

H*
Aima Schwabacheri lastemai
nasjutt 7 pildis.
Äkwastns: A. Sunne.

Puldanist töökindad,

Kontserdi algus lell l, lõpp kell 7 õhtul.
" Kontserti juhatab hra R. ZkuZl.
PtthaS fisfetnlek lüheb ehitatawa Saani kogu
dnse kodn" ja waeste heaks.
Sisseminet 25 margast peale wabatahtlik, lastele ja koolilastele

10 marka. Vihmane ilm ei tavsta näittmittM.

MIMM.

õliriie kangas, roeekindlad presendid j. n. e.

põlled, presendid ja muud.
Igal näitusel esimene auhind ehk kuldauraha omandatud.
Esimene Eestimaa õliriide wadrik

28. septembril s. a. kell 10 hom.
müüakse enampakkumisel

L. SIMSIWART & KO.

Sõjamäe kraamlladus, Toomp eal, Tallinnas, 1550 pd.
39,5 naela sõjamäele kõlbmata

Tallinn, Pikk uul. 7. Telefon 9-92.

saapamääret.
. . Meriasjandufe Peawalitsus ostab kinnistel wähempak
lumistel 29. sept. 1923. a. kell 10 hom. 1100—1200 tonni

Dekoratsioonid: A. Tuurand. >

Algus kell s paewal.

kiwislltt

Esmaspüewal, 17. sept.

,LSHeb mööda'
Arthur Adsoni seitse pilti iga'
piiewast.

Algus kell pool 8 õhtul.
Kassas müügil abonnement

kaardid täiskaswanute ja laste

etenduste peale.
PSkisetäh tede eelmüük.>igapõew

kella 11-1 e. l. ja b-8 õht.
teaatri kassas.

Esi w' MM
Pühapaewal, 16. septembril s. a.

EStoonia sümfooniaorkestri
) Mntseit
Juhatab R. Kull.
Solist: hra V. Hansen (bass)
Algus lell pool 8 õhtul.
Päästtiihed 50—100 margani-

Best Cardiff dry, large, steam, coaL
% » 20-maraalife tempelmargiga,
lmmPttfeeriLud iimbnttudeS ära anda Meriasjandufe Peawa.
- TSbam ni 29' reC[ 10 hom. hinnaga sod

IPakroere |
Majandusühisus!
Peahauplus Ja tadud K
11 oma majas, Lai uul. nr. 19-8. D
Abikauplused Rakweres, Tallinna uul. M
nr. 33. ja Haljala kiriku juures. M

Lähemaid teateid faab Meriasjandufe Peawalitfuse kantseleist.
Meriasjandufe Peawalitsus
GGSIOGO

Ladns elati saailawal mõõdukate hiudadeua: j

Vanuut- adw. abZ

Põllutööriistad masinad, raua kraam, naha M
kaup, toiduained, köögi riistad, määred, M
õlid, põllurammu ja muud põllumajanduslist M
M kaupa. M
M Ostab üles: D

6 hcbusejõuline

uus asupaik
Munga uul. MioUku Üriku»

V IWWÄ MisMl js ImelZd D
W juhatus.

Roman flndrejew

maja) 4, 2-ei korral.
Kõnetunnid 9—lo, 5—7.

lärelkllsida: iile Ra?were, üte Übja.

Telefon 7-31.

•NiM
A.-j. -.Ühiselu". Tallinnas, Pitt ml 42.

