Toimekus, Tallinnas/ Simr kurg IS, k?ns
traat 3-12, awatud k. 0 h. c. 10 õht.
öösine rval wekord, trükikojas^
kõnetraat I^o.

Talitus, Suurturg !6, kõnetraat 6-31.

awatud k. l/,g hom. kuni t. 6 p. U

Abitalitused:'
Tarws, Suur turg 8,. 3. korral, Wiljandis,

Tartu uuL, Moöseri nt, Pärnus, Rüütli uul. 41.

Psatoimetaja kõnetuud k. 10—11 hom.
kõnetraat 2^5.

Attjuhataja kõnetunnid kella hoia,
ja 3—4 p. kõnetraat s—Bl.
AudresS kwjavahetufers» .Kaja' Tal
lina, postkast 28.

jasnuv ktrjatSSd yzwltatarss ara, kui tagust
ftotmlfcl» postmarttstd juurdeltsatad et ole. Igale täst-

Ilmuv igapäev:

TMale tuled saatja ntmt ja aadress alla ttrjutada.

Uttsammt. tasunSudmtno, kat kästkirt mltte alalise ttrja»

saatja voolt et tule.

Nr. 247.

Esmaspäeval. 17. 4/ptembril 1923.
y

Hffß» nuttevrk hiud 3 matta
Testimise hiud.
PoStigat
l, kuu peale 75 mrk. !Fse
l. ülu ära
pealevtkeSz!
63 mrk.
3. v 0 225 0
3. , . 204 *
6. « . m 450 „
• m tf 408 m'
Wäliamaale 1 kuu peole. 200 marka»
AadreSsimüutmine 20 märka. .

Tellimist wõtalvad vastu talitus, abitalitüfeb
oma tellimiste vastuvõtjad ja kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal,' Brautsus

maal ja mitmes muuS välisriigis 'wõtab tga
kohalik poswontor tellimisi, wastu.
KttttlutuSteHittd:

üks mlNmeeter llhöl weuuk - lehe eesotsas
teksti keskel 6 irrcL,; kuulutuse VUZeI s mrk.
Kuulutust wscawad.waStu kodumaal talitas» abitaS»

kused ja aaentuurld. SoomeS Sauomanlehkien Jt»
moUuStoimlsto. Äelstnkt: Saksamaal ja Austria» -»
.Ala- VttUaigte Am. Gesellseh. Berltn,

.Latis.Sd^.Devholj,.SkaSnu<eela.L?ia^

V. aastakäik.

Tallinna raudteesõlme üm
Enne passtiwse toriWwfHmn
berprojekteerimine.
lõpetamist ei alga Prantsus
tsirkus „Btontinentaä!"
maa läbirääkimist.
Projekti lõpulik läviwaatamine lähemail
päewil.
Täna, 17. septembril.
Berliin, 15. sept. (ETA.)
Ainukese maailmas ahw-shimpanse „Konsuli" wõõruseten
Nagu kuuleme, on juba pikemat aega
Wiimase Pariisi teate järgi on. Poin
duse järg ja teised eeskawa numbrid.
Päevakorral olnud Tallinna raudteesõlme carö uuesti' kinnitanud, et Saksamaaga ei
ümberprojekteerimisega nii kaugete jõutud, ole enne passiiiwse vastupanu lõpetamist
jodShti Täna maadlewad järgmised paarid:
et käesoleval nädalal projekti lõpulikule Ruhrimaal mingid läbirääkimised võimali
. 1. Otsustan? tasuwõitlus kahe wastase wahel
läbivaatamisele asutakse. Tarvilikud ka kud.
JBLfffL Weimann (Eesti) Benetsti (Tsheh). Wiimases wõitluses loeti
vandid ja skitsid, mille väljatöötamisel
JL.B Benetski'le peale kolmekordse märkuse kaotus. Nüüd deponeeris
kolm teedeministeeriumi eriteadlast ame
Hispaanias hakkad sõja
Benetski 5000 marka kautsjoni, et saab maadlema korrektselt.
tis, on wasmis saanud; peetakse võima
2. Ambrosi de Susy (Aafrika neeger) Tornow (publikumi pailaps).
wäeline direktoorium wa»
likukS, et lõpulikul läbivaatamisel nendes
3. ' Otsustan, maadlus Hans Kawan (ilmameister) Rauer (Eesti
litsema.
mõnesuguseid, muüdatusi ette võetakse.
Parem maadleja).
Peale selle tuleb päevakorrale eeltööde
Berliin, 15. sept. (ETA.)
4. Arrokiill (Eesti) Romanow (Wenemaa).
ja kogu projektt teostamine koha peal. .
Mädriidi tehe teatel moodustab kapten
, Etenduse algus kell 3 õhtul. Maadluste algus kell 10 õhtul.
kindral - Priina de Rivera marquis d'Es
tella direktõoriuMi. Tol tcchab esialgul va
Uute ivedurite ostmise kiist
•
litseda ilma parlamendita, kes laiali saa
mus.
.
ft Vusla kõne ratzwaskeliidus kaastundmuse
detakse. .
Praegu meie raudteedel liikumasote
Haöasile teatatakse Madriidist, et kind
maldamise puhul ZUpanile,
wad. vedurid on teatawastt veneaegne pä ral Munoz Cobv on uue sõjawiäelise direk
randus ja suurelt osalt kõik juba vanane toormmi presidendiks nimetatud. Ajutiseks
nud ning väga mitmetüübilised. •
siseministris on nimetatud endine Madrn
Genf, 10. septembril (Postiga).
Prantsuse sõnastik on liig. keM, et tõlgit
Raudteewalitsus * kavatseb lähemate di politsei peadirektor Millän de Prjego.
Tänane koosolek,. mille tähtsamaks sünd seda kõiki minu läbielamisi. Juba kaheksa
aastate jooksul praeguseid vedureid liiku
Miänaste teadete järele Madriidist, mufef§oli liri' WUstuwõtmine rahwaste
päewa eest arwas täiskogu ühemeelselt au
miselt -kõrvaldada ja uusi osta.
walikseb terwes Hispaanias täielik' rahu.
liitu, lõppes mõjuwa poolehoiu awaldusega' wäarilise Austraalia esitaja. ettepanekul
Tuleva aasta jooksul tahetakse 5 we - Nagu Madriidist teatatakse, ei wõeta Jaapanile. Täiskogu tundmuste tõlgitse heaks awaldada oma sügawat kaastund
durit ömandada, milleks riigikogult tar Hispaanias uusi valimisi enne ette, kui jana esines . Eesti saadik Pusta, pidades must
minu kugele kodumaale, miZ käesole
praegused poliitilised organisatsioonid on järgnewä kõne: . ' .
vilik summa krediiti palutakse.
wicrl
silmapilgul
nii õnnetu. See oli meile
uuendatud
wõi
täiesti
laiali
saadetud.
' Pakkumisi uute vedurite peate on saa
,)RahiMs.telndu .täiskogu. neljanda is
d'ud Ämeerikoist, Belgiast jä mujalt. Mut Kindral Rivera soovib pidada valitsust käUgjärgU. algust Märkis ära põrutav mõ suureks ' lahutuseks ja jääb meile kestwalt
praegusel sõjaväelise direktoo
dügi olenöb ostmine sellest, kui palju raha
iu, mida tekitas hirmus sõnum enneowna Püsima! kalli mälestusena äjast> kus. meie
riitmi käeS ja alles hiljem -selle asemele
nwa elas üle kõige fuiftemlai kataströost,
lubajcsikfe.
jta' mis suuremeelset
seada kabineti, kui leiduv tsiwiibisikud,' kes Jaäpgni. üahwast. Meie tundsime kõtt sek mida tunneb teMa pikk 'ajalugu. Täna
Samal ajal tahab' raudteewalitsus ve vabad oleksid' parteipöliittkast' ja oma
hommikul älZvas meie Mvääriline ameti»
silmapilgul, kus auwäärllme Austraalia esi wend. Eesti esitaja, minu kallis sõber, tema
dureid, mida meil tarvitada ,ei saa, ära ülesandega suudavad hakkama saada..
müüa. Nii on lätlastega läbirääkimised
Teatatakse, et endine Hispaania wäliS tasa meile, meele tuletas. hirmsat õnnetust,
pooleli jihe suuretimbilise weduri müümi minister Alba ön Biarritz'i juüres üte Pii st meie kaastundmust' pooldasid sama soo ekstsellents hra Pusta heaks sel ajaloolisel
jält meie MitmesugrO-te maade rahvad. koosolekul, kus Meie ridedesse 'aÄNZ suure
se asjus. .
ri Prantsusmaale põgenenud.
Nmtd, kus õnnetuse - ulatus vähemalt Kg,- meelne liri, .uuendada a-walöusi sugawast
Sarnaseid on meil ainult üks, mis täit
kaudu teada, näib ta meile kurvastavalt käastundmüsest, mis iMdoiwad tema' mcwd
sa tegevuseta seisab. •
Saksamaal kõrgendatakse
kohutäsi?: M poole miljoni surnuid, mit meie koh.utaiva õnnetuse puhül. Kuidas
Üldse ön meie raudteedel praegu lähe
raudteetariisi.
med
miljonid ilma Pechvarjuta, äpaärsya wõiksime tänada selle korduwa poolehoiu
malt 100. wedurit tegewusel. :
mäta Majanduslik kahju. Meie ei wõi, mi- Ävalduse eest? Ma ei tea', missuguseid
Berliin, 15. sept. (ETA.)
samme kaWatsewad astuda minu äuwääri
Uu härrad, seda õnnetust keset
Saksa raudteeraiifi kõrgendatakse 18. sep
Wabafadama ehitamine Bal
tembrist jälle Lihtne linnaräudtee neid küsimusi, mis' wäldawad meie, tähele lised ametiwennad minu maa Kuid
tiskis lõpule jõudmas.
sõit maksab kaks kuni kolm miljoni märka. panu: Meie esitame. siin' peaaegu kogu uskuge, minu daamid ja härröw, eijee uus
inimkonda'. Meie arwates .on kohane,- et mpnifeStatsiovn, mis lõpetap selle ilusa
LäheMail päevil jõuab Baltiski Vaba-»
abitovivate soSmmrde ootel, mis praegu kõne koosoleku raWasteliidu tüünete pühaliku
sadama kordaseadmine sedapuhku lõpule.
Toiduainete hindade tõus
all, meie uuendaksime kõikide kUrwastatud Apaldusega Jaapani kohta,:, jääb käpaks.pü
Praegu on käsil silla prügitannstööd, mida
Saksamaal. -,f
rahlvas-te
nimel omL elawa Poolehoiu Aval sima Minu kaasmaalaste täMikus males
toimetatakse peenendatud paekivigct. Sar
Berliin, 15. sept. (ETA.) " dusi Jaapanile, suurele rcchwastenidu liik tuses, kes, nagu teie Hästi teate, on äär
nast matersadli leidub kohapÄ loodüslises
Leib maksab Berliinis wabanmügsl. 6 mele. Ma söowitan lõpetada tänase koos miselt tundelikud kõige wastu, mis on ilus.
külluses. Kõik sadama muulid ön 'täiesti
miljoni
300.000 marka. Piima hinnad on oleku,. aipaldades Fabpanile ow'a elawa õiglane, - suuremeelne ja. ichMzMtSwüäri
korras. Head rnhljet suured'mas
Berliinis
4 miljoni peale liiter. tõstetud. - poolehoiu, imetluse jg sõpruse tundeid." tine."
stiwsed kiwiaidaö värskelt wärsvitird katus
(ElAbad kiiöuawaldused)
Pärast seda, kui suur osa, delegaatidest
tega i Aidad on kõikiprdi kaupade Mahuta
Jaapani esitaja rahwasteliidu täiskogus olid tõusnud oma kohtadelt ja isiklikult
Saksamaa kullalaenust. |
miseks kõlbulikud. '
Adatci wastas järgmise sõnadega:
awldanud kaastundmust Jaapani esitajate
Nii /otekš Äaltiski sadam laevade Kas
Berliin, 15. sept. (ETA.) F
le,
lõpetas esimees täiskogu ühelmeelsel
„Teie
sagite
kõik
kergesti
aru
tunnetest,
t Mõõtmiseks Eesti Valitsuse hoolel korda
Saksa riigi alalise väärtusega kulla- ~
mis
mind
tvaldasyad
käesoleval
silmapil
heakskiitmisel
koosoleku podlehoiu.avaldu
seatud. Sadam wõib ühekgrraga' mahutada laenu, mille tellimine 18. septembril lõpe-: gul. Enam kui-kunagi kahetsen, et minu'
seks
Jaapani
vahvale. ETA. .
kaks suuremat lcAöa. ' '
tatakse, on seni 7 smiljoni kuldwargy eest.
tellitud. Seda esialgset saadust peetakse H
' Peale nende, kindlate- auhindade .wõidak
• WSistluskirjutused noor
rahuloldavaks. , Jtaalia-Mreeka tüli lahene
se
määrata järgmiste paxemate. töpde au
soole.
misel.
toritele jurh äranägemisel kiituskirjad või
Tokio ja Hokohama üles
Eesti noorsoo karskusliidu poolt on karskuskirjanBust.
Teatatakse, et paljud Itaalia ametni
, ehitamisest.
Kõik auhinnad antakse wälja kirjanduse
väljakuulutatud wõistluskirjutused noor
kud on juba Korfust lahkunud. Greeka
Berliin, 15. sept. (ETA.)
soole järgmistele teemidele:
näol auhinnasaajate valiku järele.. '
politsei olla oma ametikohuste täitmisele
' Eesti noorsoo karskusliidul on õigus va-asunud. Kitsendavad määrused laevasõi * Havas'i teatel Tokiost arvatakse Toki,
i 1. „Miks tarvitavad inimesed joo
remaid töid oma väljaandeis avaldada,
du kohta on tagasi wõetnd.
ja lokohama ülesehitamiseks ligi 1< wastawaid jooke?"
2. „Kmdas käis Oru taadi käsi, kui nende eest autoritele hönoraari määrates
Itaalia saadik Pariisis on teatanud, et miljoni jeeni tarwis minevat. .
hariliku korra järele.
naaberkülas
kõrts awati?"
Itaalia jätvat omale õiguse Haagi kohtu
WõistlUskirjutused tulevad mõne. mär
Wõistluste tingimised on järgmised:
Waikse ookeani maadel
poole põõrdit, et Greekalt Korfu okkupat
gusõna.all
Eesti noorsoo karskusliidu juha
Esimesele
teemile
kirjutajate
vanadus
d
uueAti maa-aluseid tõukeid
sioovikulude tasumist saada.
tusele
(aadr.:
Tartu, postk. 86) hiljemalt
tohi
15.
jaan.
1924.
a.
mitte
üle
20
a.
olla.
tuntud.
Kirjutajad käsitagu eestkätt oma tähelpane 15. jaan: 1924. a. saata. Kinnises ümbrikus
Berliin, 15. sept.' (ETU.)
Ztaalia uued ettepanekud
kuid elust ja ümbrusest, ühtlasi pidagu sil tuleb juure lisada sama märgusõna all au
tori nimi, sundimisaeg. aahress,, organisat
Hadas'ile
telegrafeeritakse
Pekingist,
et
mas ka vastavat kirjandust.
Ajume küsimuse lahenda
siooni _ nimi, kuhu autor kuulub.. kool ja
Taoting-Fu
TshM
juures
on
14.
septemb:
Teisele
teemile
kirjutajate
vanadus
ei
miseks.
ril maavärisemist tuntud. Ligemad tea tohi 15. jaan.. 1924. a. mitte üle 17 a. olla. klass (kui õpilane). Ümbrik tuleb alles pea
London, 15. sept. (ETA.)
ted puuduwad. . . - » . Kirjutus wõib enam-wähem ilukirjandus le tööde hindamist ohjamisele. .
Esimesele teemile kirjutatud töid' hinda
list laadi olla.
Roomast teatatakse, et Itaalia valitsus
Autasuks annab Eesti noorsoo karskus wad härrad Dr. J. Wilms/ Dr. H. Jürgen
on teinud pued ettepanekud Fiume küsi,nn
Loodctaw llm 17. septembril.
liit paremate tööde eest autoritele vanemas sõn, W. ErmtS, dir. Hans Rpos ja üliõp.
se lahendamiseks.' Niihästi ka
rühmas: 1. 3000 marka, S. 2000 mk., Al. Juhanson. Teisele teemile kirjutatud
Kagu
(SE)
poolne,'
pärast
järsku
lää
Lõuna-Slaawia. peavad otsekoheseid, läbi
töid hindawad prof. pr. Hilja Kettunen,
3.. 1000 marka.
nepoolne
pöörav
hoogline
tuul.
Muutlik
rääkimisi soowitawaks. Läbirääkimised gl
-Nooremas rühmas: kolme parema töö dir. J. Tork ja karskuSkaswätuSinstruktor
gavad, niipea kui Lõuna-Slaawia välis pilvitus. Möödaminevad kõuÄvihmasajüd.
autoritele ä 600 marka, ja järgmise nelja J. Johanson.
minster Nintshitsh esmaspäeval Belaraa Eilsest vähe jahedam.
Eesti noon*Q3 karskusliit.
töö on toritele a 400 marka.
Tartu
met.
obsettv.
'
di tagasi jõuab.
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tüli lahenemine eahlvasteliidu abiaa.
Mnme küsimus. Rahwasteliibu konwerents. Sarsa
walispvliitika sammub uut teeb. Rewolutsioon HisPaanias. .Hollandi juubel. Jaapani maawärisemine.
». „BalkanimW hõõguwaid süsi maha Prl
latü, on Magi wäga kardetaw. tegu.' Maa
pind on seal tM paol naftaga läbi intbu
nUd, Mis sfitt ja' seal WNbalt niriseb ja ker
gesti ttrld wõtab. Sarnased söed panid
seal tule loitma, mis Ulatas soiimaks üle
kõigi maailma maade. See oli alles 9
aasta eest. Tulease hõõgub alles, suits
lõikab silmadesse ja paneb köhima. Weel
ei saä seal selgeÄi näha, ega wäbalt hinga-,
toi. Mõnikord lööb punane tuleteel suitsu-,
sadWküst läbi jtt näitab,et tuli ei ole ikka weel
täiesti kusttmud. Jg siiski on olemas rii
gimehi, kes sellest midagi ei hooli, waid
hooplewalt. ümber käisvad Põstwate hao
kubudega."

Lstyd George heiÄrV seda ette Mussolr
nile, kelle käsrrl Itaalia, sõjawäed okkrrpee
risid. Kopsu ja mõned wähMad saared selle
lähedal, Sullr-Brttiannia, wäikelrrduj ja
mitme.teist rttgi Põvlt tuge leides, kandis
Greeka selle asja kõige kõrgema' rahwus
toahelist asutuse ette. RahWstelilt, kelle
täiskogu parajasti kods, pidi PMa erapoole
trr otsuse läbi nõrgemast kaitset põkkuma
tugÄvÄma kallaletungimist ivgZtu. Temä
põhikiri Ütleb wägq stlgestt, kuitwS ta peav
sõjs lahttpuhkemise äro Wdwa,, ertti v,mv
liikmete wcchell Greeka ja Itaalia on mõle
mM paWaSäeliMt Mkmed, ötn mõlemad
põhikirjast alla! kirjutanud. Ei wõrnud
mingit kahttust dM, et Grevka-JtaUlia tüli
peab käima rahwastelirdu alla. Ja ometi
tõcktts Itaalia mitmesuguste ettekäänete
all, wiahelöMtuMrst wastu
wõtMast, ähwärdaNss, kvgunr liidNst lahkr;H kui tema W stal arutusest wSekakse.
Kindlat? vtsuMöat sammu ei astunsid
rÄHGasteliit mitte, peaasjalikult küll suur
riikide liidlk -huwidS pätast, kellel stturpo
ltttiltsteS küsimustes tuleb teatvwal mää<
M tõsiselt rehkeudvÄa.. JtMia.. svowidegg..
Nõukogu. haKasl kokkuleppe"
teed) otsima Kt leidiski selle. Hispaania effc
OuwvneSj. de Leoni andis
w' tiMküstmtust 'lahendamist kitriikide omaVahelise kõrgema asutust. - saadikute konWeöentsi kätte, kelle toosilt Itaalial midagi
ei olnud, sest seal on temal VM , seisukoha
LMSmitte Märksa kergem kui rvWastelii
dus. Wiimase akrwriieeti piiAi alal hoida
selle Abi, .et säadikust konwerenks dikteeris
Greekale süü tasumist. kohta nõudmised
ette MswKalt rahMMeliidu nõukogu

poolt tehtud resolutsioonile.
Mõlenmd asjaosalised wõtstd saadikute
kouwerentsi otsused Wastu. Greeka maksis
kahjutasu kindlustuseks - tasu summa,
määrab lõpulikult ära Haagi Wahekohlls -7otsekohe Shweitsi panka 50 miljoni liiri,
nõudis aga omgltpoolt Korfu ewiakuoerr-.
mist ivõimalikult yrttu. Jtaalitt -lubas stdä
teha, kui Greeka on kõik tingimised täieli
kult täitnud, aga tema sammud näitasid, et
ta sugugi ei mõtle Korfu saart, millel suur
strateegiline tähtsus, nii hõlpsasti käest M
da. Ta saatis' sinna kõrgemaid ametnikka
tööle ja okkupeeris lisaks weel paar wähe
mat saart. Wiimjaks. Määras saadikute
konwerents Korfu ewakueerrmise tähtaja
kindlaks: 27. septembril psaWaZ Itaalia
ivaed sealt lahkuma, „kui UM-tmiskamrsjoni
tööd seks ajaks lõpule wiivkfe." Tõepoolest,
Itaalial ei jää muud üle. Temal tuleb
tõsiselt rehkendada ' Lõrma-Slaawiaga, kõi
gepealt aga Srmp-Britanniaga, kes seda
sugNgr dr salli, et nii tähtts strateegiline
punkt Wahemvrel Itaalia kätte läheks. Ja
juttrd sõjalistest ettewalnnstustest LõunaSlapwias ei olnud wististi mitte ilma alu
setai, sest seal on Veel tegemist FrNme küsiMttsega.

Mõtte Nädala eest, enne Jkaalrce-GrSeka
ttttr tekkimist, saatis Mussolittr Belgkadi
Mlrtsusele llltrnraatunri laadi kirja nõud
mtsteM. Mis stlle povst sihtisid, et Fiume
linn Ms vma sadamaga Boros läheks
Itaalia wälitsust alla. Kuid esiteks on ses
sadW LöltnchMalcMake lubamd, kellest
tedtt hädasti tarwis lähÄ, ja teiseks seisab
Kume arrtaNdoMNe WlrtsNZ Magi Jtaa-.
segMMrsjSni käes, kes
üksi wlõib selle ivaba linna
lõpulikult ära Märata. Ultrmaatitmi PM«
le nõuti Vastust 16. septembriks. 'Kas see
ntliid'MÄÄ», ei uõst' tõdeda,' --- Äga Niipalju -on

selge, et Belgradi walrtsus ei wöi ultimaa
tltzni Nõudmist MMi' Võtta. Wõimälik,
et ka JiNM kchtMG rvWMeMu ette
kantakse, sest kema kiphb MMcks mimma.
Näib, nagu oileks Itaalia, praegu saagi
peal MkjaZ. Kuna ta Korsttt käes hoM
ei saa, tahab ta, Fttmstst tasu leida. BiiiMastd teated. köuelewäd kM' põnMust. lah
tumisest Fittme küsimuses, aga siin tuleb
weel ära oodata, soe lähtumine ka lõpu
lik on. '
RahWstMdu konwerönts Genfis ei

Inka warandnsed. 87
-Sst John Retelisse romaan.
kauguses kestis edasi, Samuti oli ka HoLuste hirnumist weel mitu korda kuulda. Hääle järele
otsustades, wõisid hobused küll weerand tunni maa kau
gel olla.
' Umbes psöst tunnl parast ilmus koMantfh uuesti,
niisama äkki ja tasa, nagu ta pimedusse oli kadunud. Ilma
et ta sõnakestki oleks laüsünud, haaras ta hobueesli rats
.med, kelle seljas senjoora istus, ja pööras looma tagasi
' Mis sed tähendab, Jaaguar? Ms on juhwnud?
»orf«e! ,
Komantsy « hakanud Vastamisega atzga writmä, waid
läks teatawa rutuga tuldud teed tagasi. Alles kui nad
wäljaspoole kitulmisulatust mägede ja kaljurahnude Ma
hele üliö jõudnud, jäi Jaaguär silmapilguks seisma ja
ootas teisi järgi, kes teda rahutusega jälgisid.
Kui RistÄandja tema juure oli jõudnud, ütles, too
jalane: ;st'• : " :Tv i*-- •
Minu Valge isa kõneles redust, kuhu ta hobused
oli wiinud ja kuhu ta hädaohu korral mõtles Marjule
minna. Wahest ütleb ta mulle, kas see redu kaugel on?
Ristikandja mõtles Äraneetute Orgu, ivastas
Ristikandja eest Raudkäsi.
Tublil Tean seda orgu. Tulge!
Kuid mispärast peame tagasi minema, enne kui
põhjust teame?
_ Lenballl Nool kühesäja ratsanikuga on meie ja
mõisa wahel-- Tema Malwab teed.
Must Madu ja Hall Karu olid ettewaatuse pärast
tõesti tagawarasalga mõisa ja mägestiku wahele jätnud,
kellel peale selle ülesandeks oli mõisa garnisoni Võima
likke pogenenliskatseid takistada.
Aga minu isa? hüüdis senjoora kohkudes.
Püha Neitsi nimel, mehed, ärge jätke minu isa hädaohtu.
Walgete Suur Waim kaitseb saja majaga isandat.
Tema ja apashide wahel on kiwimimrid ja tema sisinad on
lahti. Tulelille kaitseks ei wõi meie siin muud midagi
pakkuda kui etteMaatust.

See kindel seletus, mis, nagu uhke mõisnikupreilr
wäga hästi aru sai. noore pealiku kirest oli dikteeritud.
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saanud oma tööd täie hooga teha, stst nõu
kogu ja üldse juhtiwad jõud olid ItaaliaGreeka tüli arutamist kallal ametis. Küll
ei astunud vahwasteliit stlle lahendamiseks
kindlaid, otsustawaid samme, aga ta MÄrl
das oma mõjuwõimu asjaosaliste Peale
ivarjatud kirjul, neid kokkuleppele Wiies.
Kui nüüd Jtaalia-Gveeka tülis kõrge ras?
kemast punkttst on juba üle saadud, siis tu
leb seda küll kõigepealt just rahiõasteliidu
teeneks Pidkdd. Kes teab, kuidas konflikt
oleks kujunenrrd, km rahWasteliitu ei oleks
olttud. Wiimasel ajal arutati koNsverentsil
aruaNnet nõukogu tegewuse kohta mööda
läinud aastal, mis rahwasstlirdu tähtsusest
head tunnistust andis. Üks uus liige tuli
juure? lirimaa Wetr oaHWaSstliidu liik
meks wastni.

~ Saksamaa, kes oma Välispoliitikas mõn
-6a aega teelahkmel strsis ja aru prdÄs, on
jM ttUt teed mööda sammuma hakanud,
mis tõotav. Mia kokkirleppele Ppantsusinaa
ga ja Belgiaga. See näis ainuke õige tee
olewat juba RrHvi algul,
kuiÄ siis äi saadud sellest aru. Passiiwst
wastupanekuga taheti dNM tahtmist läbi
sviia ja loodeti Wäljse abr peale, mida mui
dugi ei tulnud. Mud alles wnniswb Sak
sa Äalitsus päris atvalikiM, et passiiivne
lvasiupanek ongi see olUud, mis Saksa
margalt tema, tviaävtust täiesti wõttis, ja
et ratzadsjade kordaseadmises on ' kõige
pealt taMZ IoMM RUyri ainelisest tõe
tamistst.. Söninr vn iga Rirhri elanik rii?
gMssale maksmioj läinud kolm
. Kantsler StiestmaNN.peäb tihti kõnesid,
nirtte üksi stllew, et .Londöu ja Pärus seda
wõrksrd kUlllda, Gaid et ka sisemaal Meele
olu lüüa ja kMmtada kokktrleppimist mõt
te poole. Mlssugustrd saMme selleks astu
tud/ sellest VaikiVad alles, ametlikud teated
täitsa. Erateaöed aga ütlelbad> et maakuu
lannst töö on juba tehtud za asjalikud lä
birääkimised kasile svõetud. Berlrmis on
Mlitsuse jnhtiÄch jõüd Prantsuse' ja Bel
gia säatkondode limnetega kokkuleppe wõi"
mälust üle nõu pidanud ja pärast seda on
iiks MantsUse sciatkonna liige otsekohe Pa
riisi, sõitnud Äsjast aru emdnroi Nüüd
ovdabakst Berliini tööministrit
Le Tröcgue'e!i. KõiMt sellest kõtteleMd' le
hed wäga ettevaatlikult, ka Pariisis, et
Mljalobistmine eeltöödele kahju ei teeks.
Hrspaaniatz puhkes järsku rdwdlutsioon
lahti, mis näib fastismi Wärwi kõndivat.
Alles hiljuti seadis seal peaminister Gar
cia de AthUcemas uue kabmeti kokku, aga
see ei svahendvnrrd nttrrNat kõigis kihtides
ja rahiva meelepaha walitsust ivastu. Wä
ga.terawlalt süüdistati wälitsust tenra polii
tika pärast Marvkkos. Seal oleks tulnud
teha emba-kmnba, kas korki jõudusid kokku-

lõpetas igasugust waidluse, ja salk, keda nüüd Jaaguar
juhtis, senjoora hõbueestl käekõrwal, läks rutuga teist teed
edasi.

RaMäsi, kes ikka rodu sabas läks, peatas kaks korda,
et kuulatada müdinat, mis tema kõrwa õli kostnud. Et
müdin enam ei kördunud, jäi ta warsti rahulikuks ja ei
märganudki, et apüsh, keda nad wortlusts indiaanlaste
tähelepanemata olid jätnud, neid wühetpida
mata kuni reduni jälgis.
ilmbes poole tunüi pärast jõudsid nad redusse. See
oli umbes samal ajal, kui stnüator wäikse laewasuurtiiki
abil apashÄe teise tormijooksu mõisa peale tasast lõiSuurtüki mürts, kaljude kajast kantud, ulatas kuni
Põgenejate kõrwu. Ja kui nad Doloresilt kuulsid, et pä
rast Jaaguari ja Raudkäe mõisa teenistusest lahkumist
mõsasse ka suurtükk o limuretsetud, lootsid nad kindlasti
käitsjate wõidu peale.
Ristikandja poolt päewal enne seda leitud ning
Diazile ja mõlemale kütile hästi tuntud redu asus ühe
wulkaani kraateris, mis aastasadade wõi aastatuhandete
eest oli kustunud. Tee sinna oli raske ja koht ist niisu
gune, et wäheStele julgetele meestele kaitsmist suure
ülejõu wastu wõimaldas.
Järsud ja siledad kaljuseinad' wõimaldasid juurepääsu
ruumikale kraaterile ainult ühest kohast, kust wiinrase
tulepurskamist ajal, kui mägi krampides wiskles, tuline
laawa endale tee oli murdnud.
Selle juurepääsu wastas oli maa-alune tuli kraateri
seinas sügawa õõnsust sünnitanud, mis sügawusest wäl
jaheidctud kiwimürakatest weel rohkem oli kaetud. Sel
les õudses katlas ei kaswanud ühtegi puud, ühstgr põõ
sast, ühtegi kõrt, sest pind oli liiga läbi rMbUnUd wääw
liniisutüstst, mis iga imme kaswU wökmatuks tegi.
Kaswawas hommikuwalgnsts ja maast tõuswa udu
all awaldas kaljukatel fantastlikku wõi wiirastttslikku
muljet, mispärast ümbruskonna karjased teda täie öigu
sega Äraneetud Oruks kutsusid. Isegi täies päikese wal
gusts ei jäwud see koht õudset muljet Maldamata.
Kui raske juurepääsu redusse ka leida oli, sammus
Jaaguar, kes kord juba oma wanema sõbraga siin oli
wnbinud, kõhelemata edasi, ja warsti oli terwe seltskond
redus, kits neid hobused oma. hirnumisega ja norskami
sega terwitasid.
Siin Peatati, kuni. Jaaguar ja Diaz koopas tule
iileS teaid. mis iuba naiste .pärast tinaimata tarwilik

wõttes ja tööle pannes Mässu maha suru
da, wõi jälle pärismaalastega ära leppida.
Walitsus aga saatis sinna Wähe Mehi', we
nitas Wõrtlustd pikale. mää
ratnid ohwrid, tihtipeale stawad hispaan
lased lüüa, wähe pääseb neid sealt eluga
tagasi kodumaale, maksud suu
reks ja sõja lõppu ei ole ikka Weel näha.
RÄvölutswonr ettevõtjateks ja läbiWiijateks on nähtaivasti ölnud parempoolohwitstrid, kes ilinra werewalamiseta
wõrmu oma kätte wõtsid, nagu Jtaaliaski.
Rewolutsioon ei ole käinud mitte kuninga,
ivard stuise Valitsuse Wastrr. Ta algas
Bartewnast. Nimetatud prhMntsi sõja
waeline kuberner ehk gene'ral>kapten Prr
mero de Rivera tõotab saada Hispaania
Mussoliniks, sest uue Wälitsust moodusta
mist on kuningas tenw katst ännüd. De
Rivera diktütooriümi programm tuletab
selgesti fascistide oma meest: ta nõuab
poliitika stadüste austamist,
rahapillaMrse lõpetamist jä Marokkö lüüa
saamist süüdlaste Kastutustle Võtmist.
ArWata ott, et Marokkö sõjast nüüd Ättu
lwe lõpp tehakse, mittö rahüliktt kökkulep
pimise läbi, Mille poole senine wälisMrniS
ter Älba püüdis, waid Mässajast. jösi taie
likid häwrtaMise läbi. Seda rewolntsioonr
wõib iseäranis Itaalia heameelega terwr
tada, krtna ta Prantsusmaale wist mitte
meeltmööda ei sst.
Hollandi prihrtsts oma kuuinganNa Wil
helmine -26-aastast waiitsemisjuubelit. Selle
kestel vtt Hollandi rasketest aastatest,
eriti ilmasõja päewil,. õnnelikult üle sta
. NUd'. Waljitlt erapodstiUsest kinni pidades,
ei annud ta kellelegi Põhjirst etteheiteid teha.
Wilhelmine Valitsemist ajal Sn Hollandi
tähtsus ja lugupidamine tema wasttt wä
lrsrlMas weel kõrgemast toUAnird, kui see
eNne dii.
Jaapanist haKäs juba tillema , ametlik
ka teateid hlrmsa mäawärisemist häwitus
töö kohta. Nad tõendaGad stdasaNm, mis
esimesedki sõnumid iitlesid, et hawitUStöö
on lihtsalt hirmus olnud, kuigi inimes
ohwrist arw wahest nii kõrgele ei jõust, kui
kardeti. Waittsns on kolinud wanasse
pealinna Kiotosst, kuni Äokro uuesti üles
ehitatakse. Oma wifadüse, agarust ja tegu?
jõu abiga on jaapanlased alati, endjb- läbi
löönud ja kõrgist takistustest üle.
Nad on wõidelnud Eurõopä! eestkostmise
Hiina tviastnpüneku WastU, Wene
maa saagi ahnitsemist wastu, ÜhiZiwõistlttse Wastu ilmatnrgndel.
Ja rzstüd Leewad nad sipelga Usinusega tööd,
et uuesti üles ühitada, miS loodusjõud
häwitanud. Ei ole karta, Jäapan kosub,
kuigi see aastaid nõuab, sest tema mõistab
tööd tehä, paremini kitt Euroopa.

oli, sest öö oli külm. Peale selle oli tuld' tarwis kihwtise
hommiku-udu. eemals peletamiseks.
Koopa > sügawuse, kraateri seinte ' kõrgust ja .koha
eralduse pärüst ei olNnd karta, et tuli wõi suits sel ajal
nende redu wõrs ära anda.
Km tuli, mille tegemiseks Jaaguar oma kaaslasega
teel notte ja hagu oli korjanud, rõõmsalt põles, wiidi
naised ja haawatu koopasse, kuna Ristikandja loomad
teiste loomade juure wiis ja kinni pani.
Kõik tundsid kehakinnitust ja Puhkust tarwidust, sest
keegi ei olnud hommikust saadik midagi söönud. Siiski
oli Raudkäe ja tema kaaslaste esimeseks mureks, haa
watu eest hoolitsemine. Wäheste waipadega, mis neil
olid, tegid' mbf temale hea astme, ja tule walgusel hak
kas nüüd Ristikandja tema haawu ligemalt waatama.
Selgus, et kuul oli küljekontide wahele kinni jää
nud, ilma et mingi tähtsam soon wrgastada oleks saa
nud, sest ohwitseri hingamine sündis ilma raskuseta.
Hästi kordaläinud lõikega sai Ristikandja kuuli haa
wast kätte. Ainult apashide halbadele püssidele wõlg
neti tanu selle eest, et paugul tõsisemat tagajärge et
olnud.

Pahem odahaaw reies. Siin tuli esialgul kõik
lootus panna haawatu noorusliku jõu ja noore indiaani
neiu rawitsuskNnsti peale.
Eomeo oli arstimisrohtude tllndmises osaw, sest
mõnes indiaani suguharus annawad emad oma tead
mised arstrmiskilnstis tütardele hoolega edasi. Niisugune
komme wälitsts ka komantshide juures.
TiMleöiele ei olnud wenna meeletuletust tarwiskt.
et teekäigul, kui kilu paistis, mitmesuguseid taimi kiwide
wahelt korjata.
hõõrus ta need taimed kahe kiwi wahel pu
ruks ja pani selle segu ohwitseri haawade peale, mis
siis finni seoti.
Ohwitser pigistas tänutäheks tüdrukul tugewast!
kätt, nii et wiimane pidi punastama.
Waheajal oli Raudkasi oma jahikotist mõne kuiwa
tatud wiilu hirwelrha wõtnud ja neid' oma püssi laadi
miswarda otsas küpsetama hakanud.
Kõik hingasid himukalt praadima kista löllnsi sisse,
kuna jutt oli wõitlustst, pedtr id Mille
tagajärgede kohta oletusi tehti. Mehed püüdsid näisr
rahustada, seletades, et mõisa kaitsjad kahtlemata edu
kalt snudawad wastu vanna.
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Eila awati prowintsiaal-muuseumi ruu
miöes kujur J. Kooris tööde näitus. Näi-,
tusel l esineb J. fooril produllfioon 1912.
kuni 1923. aastani, kokku 33 kuju ja 33 joo
niswst, maaki ja Pastelli. Näituse awami
sel w.iibisid eila haridusminister ja kogukas
hulk meie.kMWikkajäklMteAGxaZtejat pub-.
likmnsi
Tallinna rahtvMikooli seltsi psüholoogia
laboratooriumi töökawa
on käesoleVcrl aastal järgmiselt öokkuseatub:
teisipäewal. kella 6 8 prosemmäärimn eks
perimentaalsest psüholovgiast algajaile, ree
del kella. 6—B feMinaarium eetikast kõigile
Peale selle nrineiva-aastastele tegelastele
praktilised tööd eksperimentaalsest pfüholoo
giast. Uusi sooMjaid vegistreeritakse rahiwa-.
ülikcwli bürvjos, Si Kteostti Ml. nr. 16.
Talltnna linna elektri-kesk
jaama tefleiiufeft 1922. a. Tähtsamatest töödest läinud aastal oleks
nimetada Pelgulinna, Noblessneri ja Maye-1
ci raioonide ühendamine linna
gugä, milleks ehitati uusi kõrge-, kui ka ma-1
dalpinge kaabeliliine ja seati üleS 5 uut
transformaatori kioski.
Teiseks Falgi ja Toompuiestee nurgal
wõrguläieuduse puhul wäikseks jäänud
transformaatori kioski ümberehitamist suu
remakS uuetüübiliseks keoskiks. Edasi ehi
tati läinud aasta jooksul Endla-Koidu uulib
sate nurkadele ning Kaasani platsile kolm
uut transformaatori kiöski ning wudi sinna
juure kõrge- ja madalpinge kaablid.
Wõrgu üksikute osade pinge parandami
ses pandi maha kõrgepinge kaablid Lossi
platsi kioskist Kaarli uulitsa ja Falgi tee
kaudu Falgi ja Toompuiestee nurgal ole
wasse kioskisse. Toompuiestee kioskist End-,
la uulitsa kaudu Endla ja Koidu uulitsate
nurgal olewasse kioski; Polgu uulitsa kios--».
kist S. ja W. Juhkentali, Laada platsi ja
S. Tartu m- kioski Wilmsi uulitsa
Peale selle paigutati liikumise
mise tõttu Wanaturu kaelas olew kiosk rae
koja keldrisse, ühes juuretulewate kõtge
madalpinge kaablitega. ; *', . ,
Kaabelwõrgu laiendus.
Elektri kaabelwõrku laiendati: .kõrgepin
geljst maa-älust wõrku kuni 8331,35 meet
rini, madalpingelist maa-alust wõrku kuni
3176 meetrini; madalpinge õhnliini laien
dati kuni 3482,6 meetrini-- .
Majclühenduste arwel laiendati kaabeli
wõrku:.kõrgepingel, maa-alust kuni 1150,47
meetrini, madalpingelist maa-alust Worku
kuni 818,2 meetrini' madalpingelist Shulii
ni laiendati kuni i142;75 meetrini. Läi
nud aasta jooksul on mäjaühendusi juure
tulnud kokku 164. Selle järele.oli 1922.
a. lõpul majaühendusi: õhus 553. ja 15 aju
tist, maa-all 909, kokku 1432 ühendust.
Wõrgus töötawaid transformaatoreid oli
1922- aasta lõpul 62. '

gehakkaivaid haigusi: kurguiõbe >- 23. kö
hutõbe 4,. lapsewoodi palawikku - 8,
pidalitõbe 2> ajukelme epid. põletikku
2, leettid 32, läkastusköha 36, sarla
kid 35, silma-marja 26, • kõhu soetõbe - -98, paratyphust 10, teisikust 111, tnu
lerõugeid 2. Kokku 386.
Sama kuu jooksul on reg litereeritud su
guhaigust..— 383 juhtumist. Eta,

Kas ilmades Pööre pare
musele?
Ammugi ei ole engm niisugust sooza za
päikesepaistelist ilma olnud kui eila. Kui
gi juba. paar päewa warem ilmade seisus
Pööret paremusele märgata õli jä taewa
wõlwilt tinahällid wihmapiÜped kähüfid,
tundüS. neil päewil õhus siiski weöl sü
gistuutte kõledust. '
Eila oli ka see jahedus õhust täiesti
kadunud, ja külmast wihmaweest põhjani
läbiimbunud maa .oma sigitawat
rüpet söojendawate päikesekiirte hõllitusel
wähe kohendada. Ka pealinn oli endale
eila kesksuwe kaunima pühapäewä ilme
wõtnud. Siin-seal liikusid inimesed. kerge
tes suwihilpudes ja ruttasid hulgana üle
tüki aja jälle wabasse loodusesse puhkepäe
wa kosutust otsima. Ent.
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Hooffl HM Balli riikide wasku kõusmss.

Tallinna sõnumid.
kujur J. Koo«t'i näitus.
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Kommerzkolleegium Eesti inimtaudide suhtes rahuloldawaks tunnistanud ja reisijate
ihu üleVaateise ara jätnud. Kaubandusliste ringkondade koosolek kaub. min. Wohlini
juures tagajärg kahe aruandja saatmine Balti riikidesse, et selget pilte saada. Eks
portpanga asutamine kawatsusel. Reisiläewade wõistluse tõttu sõidu- ja
Prahihinnad tublisti langenud. Soome lacwaäri „FinSka Anfartygs A: B." tahab kogu
reisijateliiniA onia kätte wõita Balti merel. Rootsis meie saadik Wirgo soowitanud
otsekohesesse läbikäimisesse siinsete äridega astuda, et wabaneda juhuslistest Vahemees
test, kes pahatihti mitte aja kõrgusel ei seisa ja sekeldusi on sünnitanud.
Nk. Rootslased oma aeglase iseloomu
luures põse senini tahtnud Balli riikisid tõ
siselt wõtta, ega ole suwenenUd nende alus
tesse. Ilmasõja äjal õppinud rasWasett tee
uima, ei Huwitanud neid siinsed Väiksed
ärid ja peale ilmasõjas tekkinud ärikahjud
wõtsid ärilt ajutiselt tahtewõimu toibumme sündis aegamööda. Senini oli roots
lastel ka Eestts kardetawaks wõistlejaks
SäksaVaa, kes kaupu palju ödawami
ni wõis Müüa kui Rootsi, mis ju praegu
simsis , kõige kallim msia oma siseturu hinda
degä ja tööpaikadega. Nüüd on olud muu
tsinsid Saksamaa kahjuks ja Rootsis on püüd
mine tekkinud meie turgudel ennast maksma
panna,-peale selle, kui palju sumemad Maad.
nätt. Inglismaa, juba ka mitmed kasiban
imsharüd onV kätte wõtnud on ja näiteks
Dcvani.seda kauemat aega püüab. Õieti on
Rootsil jn suur soodsus tema lähedus ja
läbikäimise hõlpsus. Shn siia juure arwata
tema järelejäänud jõukust, siis wõib tema
tublistt abiks olla kogu Balti -riikide üles
ehitamisel.

Senini .tahtsid' aga Rootsi ärid kauban
duslises läbikäimises kaupade tasumist ette
maksu teel, millel suured raskused on ja. mille
tõttu normaaÄogadel, mis pikkamisi, meil
vnnMed ffl
käes läbikäimine wõmmto.
Kes suwest peale Rootsi olusid jälgi
Autoõnnetus Tondi uut.
nud, näeb, et siin jää sulamas ja Pööret
tunda on, mis muidugi tuleb sellest, et
Autojuht surma saanud.
Laupäewal, Ib. sept. peale lõunat juh Rootsi oma tööstussaadusi tahab ja Peab'
tus Schneider ja Ko. autoga Tondi uulitsal lnitüma, kui Mitte ei soowi, et olud seal
maja nr. 24 kohal õnnetus. Rahumäe Poolt weel raskemaks ei läheks ja tegewus ei
tulles sattus auto tagumine ratas mäe poolt wäheneks.
Esimene pääsuke oli reisijate ihu ületulles raudtee ülesõidu kohal raudteerööpa
taha, mille järeldusel auto kummuli wiskus, Vaatusest loobumine, mille tõttu nüüd juba
kusjuures autojuht/ surma sai ja: 6; seeHistu Stokholmi.- jwõib.: sõita ilma isiku alanduseta;
olgugi, et seal elu kallis toiduained um
jast 2 kergemaid wigastusi said. .
bes 2 korba keskmiselt kallimad kui meil ja
palgad samuti. Tänawuaastane sealne
Väga halb suwi ja wilja rikki minek nõuab
suuremat leiwawilja fissewedu mis asja
SM.
olud õn sundinud Rootsi ärimehi silmi Tal
linna poole pöörama, ja sealse, wrljakaüp
Eesti - Latwija üliõpilased
lejateühisuse esitaja hra Holmstedt jõudis
jalgpallis.
ka neil päewil siia, et Wene kaubandusest
tusegä
rukiste müügi asjus kaupa teha.
14. sept. kohtasid Eesti ja Latwija üli
Ajakirjanduses hakkas teateid mere üle
õpilaste jalgpalli komandod Tartus. Eest rohkem ilmuma, millele mõjus kaasa
laste mäng oli loid, iseäranis nõrgad olid
mõned mängijad, tormajateliinis. Selle ajakirjanikkude suwine ringreis Eestis',,
kus Rootsi oli eriti hästi esitatud. Peab'
wastu oli Mlaste mäng e-nmn ühtlasem. ütlema, .et Rootsis meist armetu wähe tea
Mäng lõppes eessiaste kaotusega 2:0. —n.
takse. Snwel Göteborgis olnud' hnwireis
lased jutustaKad mumasjutte, kuis sealsed
Esimene Balti riikide aka
elanikud simseid olusid ette kujUtcüvad
Wene köMMuuna ja musid midagi nüüd'
deemiline olümpiaad Tar
on wahest Veidi olud muutunud. Ometi
tus.
on Äga riikide Vahe 20 tunsii merireis!
Teise päewa tagajärgede kokknwõte.
Isikud,, kes Rootsist siin käinud, .ei jäta küll
kiitwaid otsUsi tegemata kuid on
(Traadi teel Tartust.)
' Ilma 10-wõistluse. punktideta on Eestil hoopis wähe siiamaani. Meie wõõräste
kergejõustiku alal 161 punkti, teiseks on majade halwad olud ja hinnad ei anna' õi
Woolutar Uutajate juurekasw.
Lati 75 punktiga jä kolmas koht Poolal 72 get pilti, kahjuks, meil Valitsejatest hin
dadest, mille tõttu neil palju jääb kahel
Aasta jooksul tuli uusi tarwitäjaid juu. punktiga.
silma Vahele. Ka ei armasta rootslane
te 1336, mis endiste aastate tarwitaja
wälist uhkust, aga on noobel oma soliidsU
Meie sportlased Ungaris.
tega kokku wälja teeb 6690 tarwitajat.
ses.
Tema. wõrdlemisi karskejamoiaalikindla'
Aasta jooksul on woolutarwituse juure
'
Klumbergi
wõit
diskuseja
odawiskes,
elu
psahsiwi
on korrapärasus ja seda on
kasw 559,37 kilow- tundi, sellestarwust. lan
" Tammeri wõit kuulitõukes.
igal
pool
Stokholmis
ja msial' märgata.
geS 306,83 kwt., ehk 55 protsenti mootorite
Ei saa salata, et meie sportlaste eduscrm
..
(Oma
kirjasaatjalt
Budapestis.)
V*
peale.'
mud Göteborgis. ka öMÄt pvoll kcwsa Mõ«
Elektri energia lväljätöõtannne.8. ja 9. september olid' Budapesti, spor jusid, et Eestt nimi ttrtta-Valsiaks sai '— nii
mõjusid mitmed asjavlud huwi tõusmiseks
Wäljatöötatud elektri energia hulk on dipublikumile haruldasteks päewadeks.
Nimetatud
päewadel
peeti
ära
Buda?
kaasa. '
eelmiste aastatega wõrreldes tuntawalt kas
Kuid peaasi on,- nagu öeldud' ärili
pesti ülikooli spordiühingu juubeliwõistlu
wanud. Nii ' töötati 1920'. a. wälja
1.987-420 kwt. elektrit, 1921» a- —j sed, nns paremateks omal alal kujunesid'. lised sidemed' ja wiimased' ongi Äsja edene-'
3.323.170 kwt. elektrit, kuna 1922. aastal Iseäralist tähelpanu äratasid Eesti sport
see arw 4.235.710 kwt- peale tõuseb-- <§el-'; lased Klumberg; Tammer, Ewer ja Wil
lemson, kelle ülesastumine ka kõige nõud
lest hulgast on Wglguswseks müüdud
likumaid
spordiharrastajaid rahuldas. Kõi ka Ungari sportlaste saawutuste peale, kes
1.908-146 kw. tundi; tööstuseks 601.732'-.
seekord, öma endiste rekordideni ei küünt
kw. tundi, kuna kaduma on läinud ja oma ge suuremat huwi äratas siiski Klumberg, nud.
keda heameelega Ungari mitmekülgse
tarwituseks ära on tarwitatud üldse
Tõsist imestust äratas noor ja wähe
sportlase SomfaPga wõrreldi.. Klumbetg,
1.745.832 kw- tundi- /
kui ka tema kolm kaaslast, rahuldasid täit traineerwüd Ungari sportlane Juhasz, kes
sa ootusi, mis Budapestis nende peale oli ainult .ägeda wõitluse. järele hollandlase
Küttematerjaali tarwitamine.
pandud. Nende saawutused' olid nende en Paulen'ile kaotas. 800-meetri jooksus,
Küttematerjaaliks tarwitas elektri kesk-'" distest rekordidest küll wähemad, kuid seo oda- ja kuulitõukes ei olnud ungarlased
jaam aasta jooksul 4.040 kubiksülda Puid. h asjaolu tuleb suurel määral uue spordi- Paulenile kui ka Klumbergile ning Tam
Platst arwele kirjutada, mis kõwaduse ja merile kardetMvad.
Võistluste üldised tagajärjed olid järg
elastilikkuse poolest mõndagi soowida jä
mised:
tab.
Waatamata
selle
peale
wõitis
Klum
Külgehakkavate haiguste
Kõrgushüpe Caspär (Ungari meis
berg diskuse- ja odawiskes ning Tammer
liikumisest augustikuul.
kuulitõukes ja haamriwiskes heade taga ter) 180, Orban 173, Klumberg 173.
Kepihupe: Nagy 340,Ewer 320. Ewer
Terwishoiu peawalitsuse aruande ja: elc järgedega.
Spordiplatsi puudused awaldasid mõju ei saawntanud kõhuwalu ja käenikaswse
on augusti jooksul Eestis registreerinud kui-

ma sundinud. Sellekohasel Rootsi kanban
dnsministri Wvhlini poplt kokkukutsutud
ättringkondside teosolekul räägitt ettewõtte
tõsidusest ja otsustatt koguni referentist
koha peale saata, eestkätt küll Ppllumehi,
Nimelt parlamendi liiget Lingreni ja hra
Elli.
Deatawasti eksporteerib Eestt, Rootsi
toiduaineid (1922. a. umbes 50 milj. Emk.
eest) Võid, liha, mune, kaeru, jxluskid,
kartulid ja tsementi (1922. a. umbes 6
milj. Emk. wäärtuses). Sisfõbesm, on aga
teksttilkaubad,. umbes 20 miljoni, .tselluloo
se 18 milj., metallikcmpa 17 miljoni,
Äid ja tõrwad 5 miljoni marga..eest.
Eestkätt Veetakse Rootsist sisse Masinaid
30 miljoni/traktoreid 7 miljoni.ja põllu
töömasinaid 7 miljoni, marga Väär
tuses. LaeVakäik jm samptr Öoto , .Root
sist Tallinna 134 laewa jõi tagasi 130
laewa. Samuti ön sellel koöSoleksil. puudu
öatud krediitide küsimust jä .päewakorda
tvõetud. Baiii eksportpanga asutamise küsi
mus 10 miljoni kvopni suuruse PõhikapiTaaliga, mis oleks ühenduses kohaliste pan
kabega maksuõiendusi lahendades. Edasi
on Wene transiitkaubanduse Nw imalusi sil
mus peetud jä huttntatud. ollakse WeneMaalt haawapuu sisseostmise, Võimalusest,
missugusest PUW sUUi? pulttms. tihttööll
tuses.

. Juba Äiinüd talwel räägiti Wene olu
std tundjate pyolt, et praegu Wenes tegutse
mas esimesel kohal Ameerika oma näljaM organisatsioonide läbi kusjuures kck
kaubcmduslisi huwisid silmas peetakse ja
wärändusi omandatakse, teisel kohal
Rootsi, kusjuures pcmga
koguni Moskwä asutanud ja siis. tulewad
piiririikide ärimehed, kellal aga tihti tav-.
wiliste rahatagajõaräde puudus .ei Illba'
operatsioone teha Wenemaa ulatuses. Kõik
see wõimaldab aga tulewikus Eestt-Rootsl
wahel elaivat ärilist läbikäimist..
Wiimase on äga.suure. tähtsu
sega läbikäimise hõlpsus, mis ka.tõusnud
praegu mäksab Mokholmi sõtt 5500 m..
kuna see oli läinud aastal umbes. 10.009
mk. üks reis. Praegu on Eesti liini H. D.
Schmidt aurikule woistlejä tulnud Soo
me äri Poolt „Finska Anfartygs Ä. B.", kelle
aurik „Döbeln" ka järjekorralist StokholmiTallinna veisisid teeb, mis tubli hindade
alanemise kaäsa ön' joonud, ntidä tuleb ter
jvttada. Iseenesest ei saaks äga. Soome äri
Dwkholmi-Tallinna liinile .sissepugemist
heaks kiita. NähsiMrski hn .sim. järjekind
la wõistlusega tegeMist> ims Mhab reisijate
liine oma kätte saada Balti Merel. Siin
tuleks silmas pidada .meie..Mä. kaubalae
ivade 'liikumise tarwiduse . tähtsust ja tibi
nõusid, leida, kuidas Eestt laewadele sood
said tingimisi liikumiseks kindlustada.
.Kogu see liikumine on toonud elaiva
läbikäimise meie Stokholmi konsulaadi ja
sealse kauj>meeskõnnä wahel. Saadik Ed.
Wirgo, kelle pikem usutlemisekirjeldus il
msts ;,Söens&* 12. skõ..numb
ris> soõwM. et Rootsi ärid. astuks 'otse
kohesesse, läbikäimisesse..siinsete.. äridäga ja

eenialdaks enesest kõiki Wcchemehi, kes
pahatihti on' põhjusel!» , ännüd igasugu se
keldustele, .-kunä need' sugugi pole usaldus
jvääriline- element.

Selle soowi täideminekut tuleb ainul!
terwitada ja xnplMale - Poolele kasulikul
luge da.

tõttu täit tagajärge.
4-meetri jooksus: Paulen (Holland)
30,3; Juhasz 80,6; .Willemson 52,8 sek.
DisknS: Klumberg 41.20; Dr. Csej
they. 40,40; Tammer 38,67.
HaamriwiSke: Tammer 34,18.
OdawiDke: Klumberg 58,80; Dr. Csej
they 52,33.

Kaugushüpe: Dr. Haluska 706, Molnär
681, Klumberg 669.
Kuulitõuge: Tammer 1393, Vedö 1318,
Eördjoh 1312, Dr. Csejthey 1276, Klum
berg 1257.
800-meetri jooksus: Paulen 1:37,8;
Fonyo 2:01,2; Willemson 2:03,
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Kaka
WSlja maalt.

Rahtvahääletus Lätis on kirikute kaitse
feädüse kohta oma otsuse juba annud. Hää
led ön loetud ja tagajärjed kõikidele teada.
Nüüd tuleks arwata, et rahwas ise oma ot
susega kirikutülile, mis seal palju tolmu
sünnitas, ometi kord kindla lõpu teinud.
Aga asi ei ole ometi nõnda ja tüli kestab
edasi. Nüüd Waieldakse kwoorumi pärast.
Juba siis, kui otsuseks tehti parlamendi
poolt tagasi lükatud kirikute kaitseseadust
rahwahaäletuse alla ptmna, andis wali
miste keskkomisjon teada, et seaduseelnõu
läbiwiimine rahwahaäletuse teel oleneb
põhiseaduse järele kahest tingimisest: 1)
Rahwahäaletusest peawad osa wõtma wähe
mall 50. protsenti kõigist hääleõiguslistest
kodanikkudest, see on käesolewal juhtumisel
'431.629 walijat. 2) Antud häältest peab
seaduseelnõu liht enamuse saama. Rahwa
hääletuse tagajärjed, küll mitte weel amet
liküd, vn järgmised: Rahwahäaletusest on
osa Wõtnudi 205.442 walijat. Seaduse
poolt on ankud 198.630, Wastu 5405,
makswusekaks tunnistatud 1407 häält. Jär
jelikult, kirikute kaitseseadus on läbi kukku
mid.
Käitstsevdust poolehoidjad aga ei taha
sellega sugugi leppida. Lutheri-usu kogudu
sed Rikas on kõigi Läti Ew.-Lutheri usu ko
guduste nimel wabariigi presidendile kirja
saatnud, milles nad paluwad, et president
kirikute kaitseseadust awaldaks ja maksma
paneks, sest see seaous olla nüüd rahwahää
letusel suure hääleenamusega Wastu wõe
tud, Orjas, seletatakse, et 50-protsendiline
kwoorum olla põhiseaouses ette nähwd ai
nult kahel juhtumisel: põhiseaduse muut
mise korral ja weel siis, kui wabariigi pre
sident keeldub parlamendi poolt wastu wõe
tud seadust awaldamast. Kõigi teiste küsi
muste kohta wõiwat rahwahääletus otsust
teha liht häälteenamusega, kwoorumi peale
waatamata.
Edasi toonitatakse, et walimiste keskko
misjoni ülesandeks on walimisi ja hääleta
mttd tehniliselt juhtida, selleks tarwilikka
juhtnööre anda, kuid seadusi, weel wähem
põhiseadust ei wõi tema mitte seletada, waid
see töö seisab senati käes ainuüksi. Jäädak
se 50-protstndilise kwvorumi nõudmise juu
re, siis ei olla wõimalik ühtki seadust rah
wahäälewse teel läbi wiia. Osawõtmine
hääletamisest ei ulata harilikult 60 protsen
dist palju kaugemale. Kui üksainuski era
kond seaduse wastu seisab ja enese ümber
suudab 10 protsenti koguda, siis kukutab ta
iga seaduse läbi, rahwa rõhuwa enamuse
tahtmise wastu. Seisawad aga kõik polii
tilised erakonnad seaduseelnõu poolt, siis
on muidugi ka parlament tema poolt, ja
rahwahaäletuse juure ei. ole siis tarwis ku
nagi minna. Kirgas tähendatakse weel, et
kwoorumi nõudmine ei ole loogiline. Ole
tame, et hääleõiguslisi kodanikka on 960
tuhat üldse. 479.000 häält poolt ja 500
wastü lükkawad seaduse tagasi, aga 240.001
poolt ja Mi.ooo wastu seaduse
läbi. ' ' '
midagi on mäda.
(Wäike weste.)
i Midagi peab tõesti läbimädanenud ole
! ma, sest egas muidu ööd-päewad läbi tae
j wast märga maha ei kallaks. Esimestel
aastatel kaebasid kõik wee puuduse üle. Mit
mel pool jäid kaewud tühjaks ja inimesed
j pidid wett kaugemalt jõgedest ning järwe
! dest wedama. Ka pealinna joogi- ja tar
! bewee „kaew", Ülemiste järw, kippus wägisi
l oma peale wõetud kohustusi üles ütlema,
i nii et wee juuremnretsemise asi linnaisadele
! palju peawalu sünnitas. Wett tuli kauge
j malt muretseda ja seda ei tehtud mitte nii,
- nagu taludes, kus weekehwal ajal waatide
' ja tõrtega wett lähemast jõest wõi ojast
! loomadele weetäkse,' waid Pirita jõest tõm
mati kaanal Ülemiste järwe ning pumbad
i muretsewad wee juurewoolu eest.
z Kuid tänawn, kus taewataat kõik wee
luugid awanud, teatab linna weeamet, et
Ülemiste weepind niiwõrd tõusnud olewat,
! et järlp, juba linna ähwardawat ja wana
' muinasjutt Ülemiste wanast täide ähwar
dawat minna. Trööstitakse sellega, et kaa
na! on jn walmis, tarwis wett selles ai
nult wastnpidises suunas jooksma panna
ja järw tühjeneb jällegi.
Linnawalitsnsel on- selles mõttes kiill
troost olemas, kuid talumeestel vole kus
! kilt abi loota. Kaewnwee eest vole kiill mn-

Tõepoolest, 50-protsenölline kwoorum
on liig kõrge ja teeb seaduseelnõu läbiwii
mise rahwahääletuse teel ütlemata raskeks.
Kuid kwoorumi küsimus oleks pidanud
täiesti selge olema zuba enne rahwahääle
tufe etkewõtnnst. Nüüd aga jäid kirikute
kaitseseadust wastased, walimiste keskkomi
tee seletust silmas pidades, hääletamisest
eemale, julged olles, et seaduse pooldajad
umbes 450.000 häält kokku ei säa. Wtima
sed mobiliseerisid muidugi kõik oma jõud,
mis waewatt 21 protsendi juure ulatas.
Seda ei wõi muidugi mitte enamuse taht
mise awalduseks pidada, ei wõi ka nõuda,
et kirikute kaüseseadus nüüd maksma pan
daks.

Kommunistide wangista
tmfe lugu Soomes.
ülekuulamise järele 113 isikut wabastatud.
Augustikuu esimestel päewadel wangis
tatt Soomes mäletawastt suur hulk kom
muniste, et nende riigiwaenulisele tegewu
sele kord piir panna. Walitsuse poolt pandi
umbes paarsada kommunisti trellide taha,
Kui see sündmus laiemates ringkondades
teawwvks sai, äratas ta parempoolsete kes
kel suurt rahulolemist, kuna teiselt poolt s.
o. sotside poolt suurt nurinat oli kuulda, nii
et sealt isegi suwepuhkusele lastud parla
mendi kokkukutsumist nõuti.
Kuid mõni päew pärast seda hulgalist
wangistamist esines kohtuminister, kes ka
wangistamist oli. juhtinud, ettepanekuga, 27
Soome mässutegelast, kes weel wangis is- '
wwad, lastagu wabaks, neile antagu armu--;
Nüüd sündis uus lärm —otse wastupidine
eelmisele, sest rõõmustasid nüüd sotsid, kes
ammugi olid nõudnud armuandmist kõigile
mässutegelastele, kunä parempoolsetes täies
tt kadus rahulolemise tunne kohtuministri
wastu, mis neis wangistamise järele tek
kis. Kohtuminister Akessonile heideti nüüd
paremalt poolt ette, 'et ta kommunistid ühest?
Wangimaja uksest sisse laseb ja teisest jälle j
wälja, wangistab ja wabastgb, nii öelda >
ühe korraga. |
Msid juwstawad Soome lehed, et au-3
gusttkuu algul vangistatud
ülekuulamise tagajärg on fee, et
osa, umbes 2/3 neist, on nüüd wabästattld.?
Kuu aega kestnud uurimiste järele on suu
temale jaole waugikoja uksed jälle awatud.
„Mässuwangide" ,käsi . on aga hoopis
wastupibi käinud. Ainult kuuele on kõrge
kohus leidnud Wõimaliku olewat armu au
da. Teiste kohta on aga leitud, et wangi
maja neile edaspidigi kõige parajam koht
•on,

Kõik see lugu on Soome ajakirjanduses
praegu wäga elawa tvaielüse all. Kohtu
ministril Akessoml, nagu igal teiselgi siin
maailmas, on raske olnud jagada Õigust
ja armu.
Teade, et nii suur hulk wangistatud
kommunistidest on jälle wabale jalale las- ,
tud, on selÄkonnas imestust äratanud Paisret, kuid selle juures on uputus igal pool
käega katsutaw. Juba heina ajal sünnitas
mäda taewas põllumehele palju tuska. Nil
mõnelgi pool tulid kalaworgud platsi tuua,
et weewoogudest ujuwaid heinu kinni püü
da. Ja praegu ujuwad põllul ülespandud
rukkihakid ja kuhilad. Kuid wõib kindel
olla, et ega need paigast liigu: maaiv ligi
olewad rukkiterad hakkawad kaswama, äja
wad juured mulla põue ja kuhilad püsi
wad kindlalt kohal; wesi neid juba paigast
ei wii; mis sest, et tulewal aastal magltsat
linnakse leiba tuleb süüa.
Lõpmata wihmade tagajärjel on ka teed
mädaks muutunud. Põhja-Eesti paesel pin
nal saab weel kuidagi läbu Olgttgi et po
ri teed katab, kuid porikorra. all on kindel
paas, nii et wanker edasi ei saa wajuda.
Halwem lugu on aga Lõnna-Eestis, knS
aluspõhjaks tihti wihmaga läbiligunenud
sawi ja keete liiw on, mis praegusel ajal
ühtegi sõiduriista kanda ei taha. Lugu
wõib aga weel hullemaks muutuda, sest
warsti on sügisene teedeseadmise aeg käes,
ja kui läinud aasta eeskujul ka tänawn tee
kummitamise eesmärgiga kraawi muld ju
teeäärne muda keskteed kuhja aetakse, siis
on küll enne külma' tulekut wõimata weel
sealt wankriga läbi pääseda.
Mäda on taewas ja mädaks on ka ema
ke maa muutunud, nagu tänawnsed sünd
mnsed näitawad. Ei olnud ammu, fnt
Sitsiilias maakera mäda koor vudenes ta

tab' iseäralik olewat, et peaaegu 2/& neist
'.on peale ülekuulamist lähtt lastud. Taht
mata tekib siis küsimus, kas on kinniWÕt
mine ist olnud küllalt põhjendatud ja kaL
walitsus oma kawatsusts - kommunismi
tegewustle Soomes lopp teha ei ole' ta
litanud mitte natukene ketgKt, mida sar
nast tõsise äsja juures mitte ei peaks olema.
Nagu Soömö lehtedest üäha, on komsitu
nisttde wangistämise lltgu weel teises suh
teski äratanud kahtlust. Isegi oigltstead
laste artvawised laheipad selle ülö lahku,
kas, kömmünisttde lehtede sulgumine ja
nende konfiskeerimine' käib
litsust woimupiiri. Soome trükiivaõaduse
loodud põhimõttel, et enneaegselt
ei tohi takistada ühegi trükiteost awaldamist.
Millal kirjutus on.,oma sisu poolest kurite
geline, samuti järgnewate tagajärge
de üle dtsüstab kohus. Teatud juhtumisel
Woiwad wülitsüse wointud konfiskeerimist
küll toimetada, kuid nad peawad siis selle
asja ändma teawd aja jooksul kohtu kätte
juurdlemiseks. Käesolewal juhtumisel põh
jendawad amettwoimud lehtede kinnipane
mist ja trükikodade konfiskeerimist sellega,
et lehti ja trükiködasid on tarwitatud töö
riistana kuriteo kordasaatmisel ja nende
konfiskeerimist on walitsusel. üldist krimi
näalstaduse jätele õigus.- Nüüd woidakse
kahelda, kas ste seletus on tõesti kokkukõlas
trükiivübaduse seadusega. swid igatahes
peab selle küsimust peale wastust audina
nüüd kõrgeni, kohus. bv--

WenemaaltNoorsoo kehaline Laswatus
Wenes.
Nõukogude walitsus korraldab suure
hoolega Wene rahwa, eestkätt Wene noor
soö kehalist kaswatust, tähelepannes kehalist
kaswatuse suurt tähtsust jõjategewuse suh
tes.

Kehalise kaswatüse korraldamise juhti»
miseks osi nõukogude Wenes .moodustatud'
töõrahwa kehalise kultuuri kõrgem kesknõu
kogu Moskwas ja kohalikud, nõukogud,ko
gu nõukogude wübariikide liidu maaalal.
Kooliealisele noorsoole kehalist kaswa»
tust korraldatakse koolide juures/ ~noorte
pioneeride" salkades ja mitmesugustes
spvrdi-ühingutes.
Noorte pioneeride" salgad moodusta»
takse boh-sköutide salkade eeskujul, kuid täie
likult Wene kommunistliku noorsoo ühm
gute liidu poliitilisel mõ
jul. Salkadesse wõetakse wastu ainult
proletaarlise päritolewusega noörimehi,
kes õn kohustatud omaseks tunnistama
neid poliitilisi hüüdsõnu, mis Komsomoli"
põolt noortele pioneeridele ülesseatud. Sal
gad jagunewad lülidesse. Nööri, pioneere
kuni ,12 aasta wanaduseni nimetatakse
„hundipoegadeks" (;,woltschaata").
Läinud suwel korraldati mitmel kohal
nõukogude Wenes noorte pioneeride sal
kade laagrid.
Senini on noorte pioneeride liikumine
weel nõrgalt Wäljaarenenud, peaasjalikult
ainult suuremates linnades. Kuid enamline
Saksa demokraadid Prant
ajakirjandus teeb suuremat kihutustööd
« susmaaga kokkuleppimise
selle liikumise hoogsamaks arendamiseks.
2. sept. korraldati ülewenemaalist noor»
"I poolt.
te pioneeride päewa, ühel äjät üleilmlise
Säksa demokraatlise erakonna juht Er kommunistlise noorsoo päewa korräldami
kelenz, riigipäewa liige, pidas Hannoweris sega.
oma erakonna koosolekul kõnet ja ütles:
Moskwa näitusel on ülesseatud kihutus
Passiiwne wastupanek oli ainuke sõjariist, töö otstarbel noorte pioneeride laager, mil
mida meie wõisime Ruhri wõitluses tarwi le kaudu tutwustatakse Wene töölisi ja ta
tada eneste kaitseks. Aga tema abil ei saa lupoegi lähemalt noorte pioneeride orga
mitte prantslasi wälja ajada Ruhri piir nisatsiooniga.
Noorte. pioneeride salkades on peatä»
konnast. Ja niipea kui riiklised huwid tunnõuawad, tuleb passiiwset wastu helpanu pöördud Wene noorsoo kehalisele
panekut' wõimalikult lõdwendada. Selle 'kaswütusele ja läbiimbumisele kommunistli
tjuures ei tohi muidugi mitte silmist lasta ku proletaarlise waimuga selleks, et nemad''
mldist rahaasjanduslist seisukorda. Iga isik tulewikus moodustaks kindla kommunist
piirkonnas läheb riigikassal maks lise eelwäe, mille peale nõukogude walitsus
itno läbistikku kolm kuldmarka päewas. See end täielikult toetäda wõiks.
kon põhjuseks, miks paberiraha hulk nii
Salkades wiibiwad nöoredmehed kuni
wiisil käswas. Saksa walitsus 16 äastä wanaduseni. Jõudes 16 ä. wa
peab nüüd katsuma Prautsusmaaga ühen nusse, lattgewad noored pioneerid juba ül
dusesse astuda, et Ruhri wõitluft lõpetada. dise simdusliku noorsoo sõjawäelise kaswa
Sel teel ongi walitsus juba sammusid astu tufe alla, kus nad ühes muude noortemees
nud, mis loodetäwasti heale lõpule wii tega süstemaatilist söjawäelist ettewalmis
wad. Passiiwne wastupanek ei ole meile tust peawad läbitegema.
küll suurt kasu saatnud, aga ta on prants
lastele näidanud, et kõiki asju ei saa wägi
Wene wilja wciljaweost.
waldse jõuga mitte kätte, et kõWsed jõud,
„Prawdä" teatel on Mustamere sadä»
mis Saksa rahwas peituwad, wäga suured mäte kaudu juuli- ja augustikuude jooksul
on. Kui nüüd Saksa walitsus tarwilikuks 3.200.000 puuda mitmesugust terawilja
leiab Prantsuse ja Belgia walitsusega läbi Wenemaalt wälja weetud.
rääkimistesse astuda, siis selles kindlas
lootuses,, et Nendest läbirääkimistest' asja
Norra ostab Wenemaalt wilja.
saab la et. nendest ka. Inglismaa osa wõtab.
Nagu „Edasi" kuuleb, tahtwat Norra»
maa käesolewal hooajal Wenemaalt üle 45
' tuhande tonni rukist osta.
Etna mägi tulist laawat wälja hakkas aja
ma, mis kõik elawa looduse oma teelt hä
witas ja inimesi kabuhirmus põgenema
sundis. Nüüd tulewad aga juba uued
Hiiobi sõnumid ja seekord' Kaugest Idast --Jaapanist, kits maakera koor (wist ka mä
da) selle sisemistele jõududele encnn wastu
ei suutnud panna, waid wabistma lõi jn
kõik segi paiskas, häwitades ühes kümnete
teiste linnadega ka tõuswa päikese maa pea
linna Tokio. Sajad tuhanded inimesed
said kokkulangewate majade all suruta, na
gn lühikesed õnnetuse kohalt tttlewad.tea
ted kõnelewad. Läbikäimist teed on kiku
tud, elanikud wiibiwad kirjeldamata wilet
sUsts ja waranduslist kahju hinnatakse nii
kõrgelt, et see Wene-Jaapani sõja kulud
mitmekordselt üle lööwat.
Ja ega meilgi see maakoor nii kindel po
le, nagn Tallinna Raua uulitsale koolimaja
ehitamine näitab. Kui maja juba katuse
alla saanud ja seinu kiires korras- krohwi
ma tõtati, tuli ilmsiks, et seintesse praod
on tekkinud. Asi lõi linnawolikogns suuri
laineid. Määrati komisjon, kes krohNn
seintelt maha kratsis ja praod üles otsis.
Ehitajad seletasid, et asi ei olewatki nii 'hull,
maapind olewat wesine (wist küll mäda),
torutamine kallis ja sellepärast katsutud nii
sama läbi.ajada. Sellega lepiti, eks ta ik>
ka seisa.

Midagi mäda leidub näbtawasti ka
mitmest voliitilisest erakonnast. Kommu-

nistid, näe, kipuwad nahast wälja, et aga
narwatagustele peremeestele meeldida.
Nüüd kus riigikogu puhkusel ja sealt kõr
'gelt kõnetoolilt enam ei saa oma südit su
lase tegewust näidata, minnakse teistele ala
dele üle. Katsutakse isegi mõttewendadeie
õhnlaewastikn heaks raha korjama hakata
ja hiljuti kuulutati suur noorte kommu
naaride püha wälja. Koosolekuid katsuti
küll igas rahwarikkamas kohas pidada, kuid
kuulajate read olid hõredad. Asi on mäda
ja ei tõmba enam.
Kuuldawasti ei olewat kõik asjad enam
ka rahwaerakonna kantsis korras. Nii wilk
satawad siit-sealt teated, et hiljutisel era
konna konwerentsil Tartus olewat üürisea
duse küsimus „rewideerimisel" olnud, mui
dugi erakonna ..seisukohalt". Et omawalit
suse walimised ligi on, siis on ka niisugu
ne ..rewideerimine" arUsüadaw, sest on aru
saamisele jõNtud, et midagi on mäda ja seda
on tarwis muuta, et oma hõredaks jäänud
ridasid täiendada. Ega ..PoStimecs" bil
juti asjata selle üle ei pahandanud, et ma
jaomanikud omal wiimasel koosolekul ot
suseks tegid iseseiswa nimekirjaga linnawa
limistele minna. „Posti!nebe" arwates on
tartlastele rahwaerakdnnast küll ja kui wii
mane weel üüristadnse „rewideenmiselc"
wõtab. mis need majaomanikild siis ikka
tahnwad. Juhan Räästas.
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Kai»
Giferligist.

Harjumaalt.
Kaiu elust-olust.
Kursused.
.. DõllUMeeste-kogtl jtlhatus otsustas
zaanUans 1924. a. äräpidada läittud hooaja
toayamäja ruumes kahenäda
põMd-, mäjcnduse-,
höbüsekäSMüse. ja mäsilasNimetatud kürsused
ija IvöiMälttst mööda ka
pvamwed. Ktmä wiimastest kursustest wä
ga elawalt.osä toõeti, siis ön. loota, et eestu
kursused' niisama sooja toyswtoõttu
elamkktttde poolr leiäiväd. f
Türbaühisus. '
mis läiMch kesvadel astltati, töötab Ivüikselt
edasi, rentides lähedal astuvast rabast 10
hekt. suuruse rabatüki, kust käesoletoal smvel
600, kub. looma alttspõhu iurtoast wüljä
toõeti. 'Et.tsirba söoivijaid päljtt, sellepärast
oleks soowitalv, et jttyäiuZ
toeidi suurejövneliscmält asja ' jUhikS,' sest!
praegu leidub nurinat) turba' liig toähese ?
toäljakaetoamise üle,, kttna selle tõttu paljud j
ilnia osi pidanud zäämä. ;% - j
Piima-Wstls • ' 1
endiste aastatega tvörreldes, ra
hulõldatvalt. Pttaegu on ligi 100 piimatoo
jat liiget, 'kuna uusi alatasa juure tuleb, mis
laseh oletada, et Präegtlne ivabrik wcirsti kii-!
saks' kipüb jääma, ja juhÄUst sunnib teesid!
otsima,- kuidas tvabriku tööjõudu tõsta. Pii°!
mast makseti läinud rttül keskmiselt ligi 9,õ>
mrk. Loobist, missttgune hind küll odaw näi-!
tab olema, kui, silutas pidada, et selsatmrlj
ajatteised ühisused 10--12 mrk. on tvvinud.
toobist maksta.
Kaiu tarwitajate ühisuse
asjaajamine näikse weidi lonkawat. Nii näi
tusekS ei ole juhatus heaks arivanttd weel se
nini retoiSjoni-komisjöni esimest koosolekut
kokku kutsuda, nägu Põhikiri' nõtmb. Tar
toitajaid kuultrkse kaebama, et Paar isikut
kõik ühisttse ületoõinm .otna kätte olelvat ah-'
nitsenud, mis ühisuse toastu usaldust aina
kõigutab ja mida kohalik erakaupmees ävÄ
kasutaba ! '
Loomakasvatuse ühisus, :r
Mille Põhikiri läinud aastal rahukogus kin
nitati, uinub lvaikselt. Tenta ntarjüsurmast
üles äratamisega ei näi juhatusel ruttu, õle.-'
wat, ehk küll ümbruse talupidajad ühisuse
õnniSttrriküst tegevust kõigest hingest bota-.
toad. .'WMmgtt ktasujägü vftaisõk ömeti üks
ki puhasttoerd Pull muretseda, sest prdegu
tuntakse siin selle järele fitirrt ptmdust.
SooMaudusega
tahawäd Ärismaä, KaÄpandti ja Rasala kü
lade tcrlttlpidajad peale algäda. Selleks kõgtd
sid kohalikü wlngidaja Ataeri
juti nimetatüd külade taltchidajad Kain. Wal
lamiarjäi ko-Kü, kttZ sellekohane lvastastÄmo
leping sõlntitt? nitig' to'eel sügisel
loodetakse Eesti Põllitaeeste keskseltsi maa
paranduse talituse kaasabil loodimise- ja

Muid eeltöid' läbi iviia, et tvõimälik oleks
eelwlewal feltxibel peaktaawi kaewamisega
algust teha. KorraldatöaSse komisjoni wali
ti ühel häälel Aug. Atver, Ruudi ja
Erin.
Läinud aastal andsid lvälla talichidajad
põlltltoöm. kultunrtehnika osak.
n. n. „Rasala" jõe sMendämise asjus, kuid
kahjuks pole nimetatüd õsäkond senini heaks
arlvaNtdd selle paltoe peale taeel taastatagi.
Lagunenud sild.
Karritsu asüNdtvse jõesillast, on ülepääs
suure Hädaohuga seottld, sest silla kandekas
tid jct täläd ön lnbiMadggeNNd, nit et juba
jala inimese all sild häbavhtliknlt kõigub.
Kohaliste MettasUtUste pdolt on mitu
märgukirja selles asjas maakonnavalitsuse
teede osoköuga juhatajale saadetud, aga kõik
on jäänud seni tvanawiisi. Rehepeksu hoo
aeg on ukse eos, kuid raskeid rehspekstk-nta
sinaid on wõimata niistkgttst lagünd silda
mööda üle jõe toimdtadä.
Kaiu koniroll-ühisuse põhikiri
kinnitati juba läinttd talwel rahukogu poolt,
kuid kahjuks pole juhatusel kõige püüdmiste
peale toaatamäta wöimälik. olnud kontr.-as
sisienti ametisse säada. Ka ei saa talupi
däjad tveel ktillalt hästi kontroll-ühisuse
Ehtsusest aru, kuna lehmade Kontrolli alla
'wõtmisega kaoks nii mõnigi IväärnahtuZ ta
>ludeS, kui kä piima '%. arwainiss suhtes pii

ajalised põllutöö- ja karjakastoatase kursil
sed on põllumeOte seas elewust sünnitamtd.
On juba mõttegi kursustel antud juhatuse
teostamist siin-seal märgata. Niisamuti
on nad äratanud suuremat nõudmist nende
järele. Nii on juba nüüd mitmed üles
andmised kohalikule põllumajanduse iuSpek
tatile ära antud. Esimeses järejekorras w
letoad uhenädalijed põllutöö- ja karjatasMatuse kursused Hvldre toallas, siis sama
sUgused Soorus. Peale nende on soowi
atvüldawd pikett?aajalisi kursitsi ära pidada
Kaagjärwes. ülesandtniste Marasuse järe
le otsttstades toõib oletada, et kursusi eellu
lelväl talwel õige paljudes kohtades tahe
takse korraldada. —k.
Restu-Atttsla turba iihisus
ott toaatamata toneaastäse kestwuse peale,
omas tegetouses õige loid olnud. Põllu
meestele-liigetele lubati kohe esimesel aas
tal loomadele allapanemiseks turwast soo
witatoal määtal attda, kuid senini on ai
nult söo suudettld ära kuiwatada ja turba
andmine algab alles tttletoal aastal.
O—r
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Tartu teated.
aatH»iHißMaaßaainaT

Tartu maakonna Pollu
meeste-koaude esitajate pea»
koosolek.
peetakse pühapäewal, 23. sept. s.a. kell 10
hottt. „Kaja" Tartu abitalitüse ruumes,
Suur turg 8. —t—
Dr. K. A. Hermanni haua
samba aVamine.
Pühapäewal, 23. septembril, awatakse
Tartus ülikooli surnuaial hauasammas
kirjanikule, muusikamehele ja selisköNNate
gelasele Dr. K. A. Hermannile.
Awamispidustuste kawa oN üldjöontes
järgmine:
1) 23. septembril kell 10
muises" pidulik mälestamisekonsolek kõvri
lauluga (Tartu ühendatud kooride poolt), ja
kolme kõUega. Kõnelejateks on lahkelt
nõusolekut awaldanud: J. Aawik („Dr. K.
A. Hermann muusikamehena"), A. Jürgen
stein („Dr. K. A. Hermann kirjanikuna ja
seltskonnategelasena") ja J. W> Weski
(„Dr. K. A. Hermann keelSmehesiä")';.
2) rongikäi? peale koosoleku lõppu
„Wa'nemuise" juurest 2. ditoiist orkestri saa
tel Dr. K. A. Hermanni hauale ülikooli

Wisüla meski et anna elektrit.
Restus astlw Wisula weski, mis eel
mistel aastatel ümbtltskonna taludele elekt
rit.walgüstüseks andis, ei lubanud käesole surnuaeda;
wal sügisel elektrit eNam kellegile anda,
3) atoamtstalitus: Maimulik kõne E.
kuna see ennast ära ei tasuivat, mispärast k. s. abiesimehe H. B. Rahamätzi poolt,
paljudel nüüd kallid elektri sisseseaded kasu atoamiskõne E. k. s. esimehelt A Jögetoe
tämata jäätoad. " Orrilt, samba awamine walmistg)U kujur
iinaühisllStes.
W. Melniku poolt, järelhüüded sa mäles
Tartumaalt^
„,Nändaja"
tussõnad üksimilt seltsidelt ja isikükelt.
Korraldajad seltsid Eesti kirjanduse
Wiljandimaatt.
selts ja „Wanemuine" palUtoad kõiki) kel
RApina Sillapea loss reaal
kallis on Dr. K. A. Hermanni mälestus,
gümnaasiumile.
eriti aga neid, kes ühel toõi teisel toiisil on
Wiljandi teaatri „Ugala" hooaja awamlke.
Räpina reaulgümnaasimn on üürilepingu atoitanud haMsamba püstitamist toõimal
15. septembril awati Wiljandi teaatri järele senini Sillapea lvssirümnides asunud.
atoamispidustustest osa wõkma ilmu
'„Ugala" tänawune höõaeg .Sophokles-Hoss Et kool Mli st korterit tartoitab ja loss kooli dada,
da.
mannsthali faktilise tragöödia „Slektraga" rulünidele ibdsiawalt remdnti ehk kohati
EeStt kidjanduse selts.
!„Koidü" seltsi süalis. J. P.
ümberehitamist nõllab, mille läbstviintiseks
„Wanemuise" selts.
! Abikool Wiljandi.
aga apsult siis! mõtet oleks, kui MaäkönnÄÄa
Linn elawamaks mnukunud.
t 1. oktoobril awatakse Wiljandi linna 1. litfitfel rullmide kohta.kindlad alused' on, sel
Wiimastel päetoadel on Tartu palju
algkooli ruumidesse abikool. Abikooli ma lepärast otsWtas Räpina' Silkapeck loss reaal
jhutatalse kõik mittekörralikud õpilased . 2., gümnaasiumi alalisteks ruumideks oMaitdada elawamaks muutunud, kui nädal tagasi,' sest
ning pöovati pasivM ssiaõariigi Mtlitsuss üliõpilased, kelle arto umbes nle 4500 ula
3. ja 4. õpeaastatest ' Õppust
kantakse õhtusiolosiknl. ..AVikÄoli"- juhata poole, et loss alandatud' hinnaga koölr otstar tab, on oma liikumisega palju ekatoust juUMni
beks maakonnatvalitstrsele ärg müüdaks. Ma toonud. Iseäranis on liikümine hommik»!?.'
sjäks on hr. Äsberg. J. Pja lõüna ajal elaw. jsiõü
jas tavatsetakse suuremat rentonti teha ning
Majapidamise kursused Wiljandis.
Palju on näha noori üliõpilasi) kes lm
/ Viljandi Eesti põllumeeste seltsi korral kohati ümberehitamist ette ivõtta. Majas
dusel atoäti 11..septembril põllumeeste seltsi tuleb kooli otstarbel koridori süsteem löök naga alles tuttounemata ja seda. rutiu püüa
.'ruumides WiljaNdis, mazapidamise-kursu wiia. Hoone Ümber- ja juureehitzrse tooda toad ära õppida. Palju on ka wärskeid
ktlltlde eelavtoe on 9.409.694 m. peale toastu üldmütse, kui ka toärtoimütse suure tulnud
l iod. Kursusi juhatab Preili Zdekvlamen.
wõetud
ning haridlvsMmisteeritMkile kinni ja mütsikauplused on läbi päewa inimesi
J. P.
täis.
tanisekssaadetud. Lesta
Uus laat Wana-Suislepis.
Ka söögimajad on kella r—3 inimestega
Hobuste ja kartloömade laat, mida en
Posti korraldtts Rannu Mllas.
sedatoõrd täidetud, et ootama pead) enne kui
nemalt WaNa-Suislepi wallamaja juures
Tartu maakonnavalitsuse ettepänektll öt korra katte saad. Paljud söögimazad on ka
12. septembril peeti,, peetakse nüüd 25. sep
süstas Ranntt svallanõukogu oMa Malla etteteatamise sisse seadnud, et üleürust tungi
tembril sealsamas kohas ära. J. P.
ära hoida. Arko.
posti Uderna hobusepostijaäma kaudu lasta
ära ioedada. Postijaamal tuleb kogtk loblla
Walgamaatt.,
Pärnu teated.
post wallamdjasse ära andä, kust Kialla Dos
Nõudmine lühikeseajaliste põllutõZ. ja kar tiwedajad posti küladesse laiali ivöatväd.
Pärnu töõbötse.
KorraWs hakkas mstksma 10. sept. s. ct.
jnkaSsvatuse kursuste järele eeliulewal tal
1. aug>- kuni 1. sept. tööotsijaid' tööbörse
wel ou eläw«
järele registreeritud ei olnud. Samal ajal
' Wiimastel aastatel ärapeetud lühikese-oli köha pakkumisi tööbörses kõigist kaks,
mõlemad naispõllutõölistÄe.
1. sept. kuni 14. sept. oli tööotsijaid
kolm. Sapiens.
tartoie
kunstnikkude
keskühingu
ja
ülenivä
Osatoõtmine oli elaw.
kAnfi ju kirjönSus.
lise kunstnikkude liidu kunstvnäitustel, kui
Saal ja rõdud olid publikumi täis.
Pärnu linna HAdlelanVe alalt.
wäljapä-stekud atMlstamse alla NGeti ja selle
Pärnu linnal oli kuni X. sept. 1923. a.
Aino Kallase uus teos.
jäöele hiljew atchwnäd määvati.
Hans Lauteri ty-aastase /
676
hoolealust, kes linna kaest abi said,
Komisjoni poolt WastttwSettlb otsused!
näitelawategeivuse juubeli
Aine Liitoimaalt 1500 a. pakgnlt.
nendest
oli 209 hoolealust linna toaeste
tnääramise kohta, mtmdeti hiljetp
etendus.
majas, kelledest 109 linna poolt täieliku
Nagu 'Helsingi lehed teatavad, on Aino haridusministri pdolt osaliselt ümber.
Läinud laupäewal, 16. sept., pühitses Kallas neil päetoil lõpetanud uue teose, no
LöMikult arMUi auhindade osaliseks ülespidamise, korteri, söögi ja riided said;
kuna saja hoolealuse ümber, kuhu enam
~'EStoonia" tcaatri näitejuht ja Eesti an welli Barb a r a von Tis enhaus en, järgmiste klMstnikkitde tväljapanekud:
toähem nooremad töötoõiMulised köonda
dekam näitleja Hans Lauter oma 10-aas mille aine on wõetnd Liiwimäält 1800- a.
Eesti
tud ott; linna pllolt korteri ja ka- lõuna
tast. näitelawa tegewuse juubelipäewa.
Paigult. Teos ilumb sügisel Helsingis närtirsel Määvati 1. auhind' \ ktmstnik söögi said. Teistele linna toaestele annab
Esimene H. Lauteri etteaste elukutselise
N. Trr ik't le Mtljapandud eest
„Qtawä" kirjastiisel. bv.
Näitlejana oli 1913. aastal uUe, toast toal
ta kunstnik J. K o'o rt'.i sb ~M. Martna linnawalitsUs abiraha näol abi 50—-1000
margani waese peale kUus. - Peale selle an
miõsaanuö, „Estoonia" teaatrimaja atoä
portree" gipsi kIW eest.
Kunstnikkude
liidu
Protest
miSetendusel, kus ta ge4
2. auhind määärati kunstnik A. takse nendele, weel ka puid ja muid tartoi
duši. * Sapiens.
kunstitööde hindamise as
maalsemas teoses „Hamletis" lühikest
K. Mägi' le
prints. Förtingbras'se osa etendas. Nüüd
jus»
maalide kogu eest; P.Aren'ile „portre'e"- Nketva teated.
aga, 10 aastat hiljem, esines härra Lauter
..Metoi kõrts", ..Kasvul" ja eest.
.Mstinäiiüste
hinÄünise
töö
algul,
kiu
samas tükkis' juba pea- ning nimiosas,
A.
Jans e n' ile wäljapandud ~stavandi"
Uus ajaleht NarMZ:
oma raSket ülesannet omapärase käsitus jutt) koosseis ajalehtede läbi teatamaks sai, eest ning P. Bprmann'tle wgn tööde
esines
kunstnikkude
liit
haridusministeerm
ning tõlgitsemisetoõimega läbi wiies. Siin
Narsvas hakkab ilmuma läupaetvitt
eest.
üks kord näWläs. ajäleht „Meie Elu". / Toi
tegi Lauter oma küpsuse eksami auga läbi. mile jury koosseisu protestiga, millele
Ergutstsraha
määrati
kunswrk
K.
Läinud. kümne aasta jooksul on algajast allakirjutasid liidu juhatuse Sepp
Weebev'ile ja ktlnstmk Melnik'uke mebajaks on' end: Põhzg Kõbu" toime
näitlejast meie parem karaktec-osade ttmn ja prof. AKunson ja wäychawmte poolt „Santa Maria" bvonkZ kujtt eest.^
täza Mmpel ja tsäljmndjipts % Seemann,
giia, draamade kandeni jõud, üks parema A. Egöroto. HäMüsNimiSter.. jättis _ Peo
ÜleiMrlise kunstnikktide liidtl näitusel kes ka Wene ajalehte NclMks Uxilja cmnab.
teifi Äüsid, Deale auhin
test . näitejuhtidest ja lawastaiatest saanud.
Nüüd on NarMrs kolm cgailehte, kaks eesti
määräti:
Juubelietendusele oli kokku kogunud dade mõisstnist, mis liitu ei rahuldanud, on
keelset ..Põhja Kodkl" jä ,* Elu" ja
1.
auhind
kirjur
Adamson'tl6
terwe pere teaatriharrastajate seltskond, liidu juhatuses seisuwha IvSwtiseks läbirää tväljapäntard marmvr kujude eest.
üks Mnekeälne ..Nartoski LiAto?" (~NarKa
kes etenduse lõpul Lauteri kauakestwa kä kimised käimas.
ID-ke). M.
2. auhind krmswik Egöroiv'ile.
teplaginaga austab Kümne-aastase latoa
Peale ftlle otsustas haMilsministeerium
Nmwa llnmttvoUtSigu kövSdttk
Haridus»,wisteerwmi au
tegewuse mätestnsõhtn puhul §ÜU*erJT
Eesti
mlkuseumile
12
Wljapanekut
oska.
hinnad
kujutawate
kunst
Ic paarkümmend lillekortoi feoletiÄ, nt»
Väntaks otstatVdks mvoÄKtatud kömisjon on 18? septembri peale killölllks määratud.
nikkude kunAi-niiituseke.
jubilaarile publikumi elawate fttdttatoal
läheb lähpmail päelvil näitustele waljapa Paewakörtas on muu seas trähteri-maksu
dnste all üle anti. Ka terwttasid lubtlaa
suuruse kindlaks . määramine 1924. aasta
Haridüsntimsteeriunti Poolt moodusta nekute hulgast tväljatvalikuid tegema.
ri antetilvcnnad ..Estoonia" ja ~Draamat
peale ja linnatvalitsute 1921.- a. aruanne.
' W. M.
eaatrist". WEne näiteseltskond ning ntn tud komisjon, millest osawõtsid ministeeri
med teised näitelawal tegutsewad trupld. umi esitajad ja kunstnikud, käis Eesti fuju-
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Kaka
Myjaudusline elu.
LMOe arto Eeslis ja wamudusliue
Jwsfeis 19Ž3. aastal.

. RiiA'MMtK KWükvd dndmelel, too- sikaid '12,8%, kuna mmtbe õlube poolest te
Me allpool-ntõned arwud üksikute loomaliiki male sarnases Lääne nmalonnäs neid 16,44%
de ...Ma.yabuslise koosseisu ja loontade drlvu ja Saare iülad?on'Ml 16,6% dn. .Suure lin
koHy WädelM iMdd MenMtisMkU, nii na ligibuse tõttu oN Harju -irraäk. piimakarja
pa>hu>Mn Ma HÄMtZke haNgte pndmed lu ipiõansine röhkew edenenlrb, millega ka eel
bawad. ' \ . toobub Nähws stletatalv on. Üldiselt wõib
1. HvWsed. KÜWMIt tovme andüted täWe panna, et Lõuna-Eestis rõWiN pii
hobÜM drwü Msia Eestis endiste kirju makarja Peale rõhku pannakse ja selle tõttu
tuste jatm M? mötst hobuste arwu katzwa wasikstid ja noorkarja wähem Peetakse mift M MMnW MmVfe 20 tMZW jopksill Sinult niiword, kui seda karja uuenduseks
teaMwal Määral tsÄVvMtlMaMd.
tarwis läheb.
oli Eestis 1900. aastal toimeta . > LüPsileMade wanadusline koosseis.
tud MMksutamise järtzle yöbulöid 263
W'anad'üslise koosseisu järele jagunesid'
iuh- 172. Mist PMö-EeMW 101.197 ja kõik lüpsilehMid 1922. aastal järgmiselt:
LõMä-EWtis ~ 102.876; käkku Me riigi
kukli 6 aästä IvÄnaduseni 32,2%, 6—3
306.672 hobust. '4'912. v-a s tül õli Vohjad. Wl. 46,4%, d. Mn. 16,6%'
EeM « MM tzMt, iiMMWeKiS -ja üle l'l to;Ä fe>9%. Kttt lüpsilehmad
96.472>WM M.IS2 Müst. Mk 94?3%! ioanädllse järAe jaoiadä kähte tühmÄ esi
4900. mm KttO MMe Ä 1916.
mMe küNI Blz., teise üle 8 6. siis
öVs fö® M 87.224 yonäeme, ei MkaälUlv osa 78,6% lüpsilehlna
— 01.238? kMll 178-447 dest 8 d. lv. on.
hobust, m 87,7%. IM. a. ölmld hobMs
Hakjü, Lääüe Jä Sääre inäbkonNäs ott
arwust. 49Ä>. ÜSStb-l öli PõMEöSkis
MMMM tükita» mm, m kõigis Ms.
81-M KohM MuMNEestis 83.408
te"s MäWdaöeH. täMpanü
hobM mh\ 1M717 hövüst, ehk 80,9 % wääki hn sed kahe Miiüase LääNe Iä Saa
4900. % AttUS höMke StMfft. W 2. ddw re mdakoWa kohHl. Seal d'n ivasikate '%
tal öli ~PõOt " EeSÄs. Möo4 hobust, kõige smmm, Mis pl?sks olemä eelduseks,
— 97.295 WV? köKst 192 et siiü katja MÜdnteeriMinv' inteÜsiüVseMolt
tuh. k 199 höSüst Mk IÖOÕ. a. dlnüb sunnib ja lüpsilehmade lvonadus mädalam
hobtlske Mvast. Seegb õli 1922. a. hobu ön; Žitib selle fetle MmaMta änNÄb lüpsi
seidi ztäfe sMh Mjlt, küi enne sõda, 1912. leMwöe WdnÄdlft neH Maakondades kvhum
aastal. 1
ivWtUpAise pildi. SaÄsalle nähtus küjuiad
1922, a. üMsKiHtMuö hbbMte ko'gu üldiselt loomapidamist neis Maakondades,
arlvüst 0 tööealisi üte 4 atrsta Mtnuseid
kus NWI Pearõhku pinna produtseetinlije
71)29%, Mi 4 dASW MMkStstM BM%,
peÄe ei panda ja kii's sveel
sälgtvsiB4 ä. B. .klttst SöettstsM 114) %% endist rädd lkäib.
warsu kttüt Ja. (0. 8,45 '%. KM lvmta
ützdnMses Oa'nad'üslise koosseisiW 'ott
ka ahtrsite axN Nii on
ftW MMAttsenl ja säkgUsid 1'
a. jÄtnäöüsest kuni stiiseälisteni, säame I—4
jä Ayästd MüWiW, kus üle 8 a.
wan.' lMilWminWsiMttm, ka ahtraid lüp
a. MdNstsöid yoblsickd 20,66 %\
See ärwFleks. pesta vMtz jMrrtzkaHi, Mis sslehMi WK sWötti'' MMM. MakonNas
aM! köhA 6-06%) vMkab.
4v,I'%WMÄksäUAÄÄK tn Mõfe
WM?e
kõWW, .Kch üle SH'.Mtn,llüWlöhmi MiiniCt fteMWs M-. MM.' oN Wrach^llüpsttehnii' Wihem'
MI tämjmmrš tx fe;
Z,'4A, Mõru
ÄMdöÄi tehmabd
wäib £t MK 'WvtWMOMS ekilMt ÄMieMd' M, Miiamlö ka ktttvtkd eelmMest kogU MK Mle, siis saaMe 23°
tatest: .LoOMllMt Stt Ms
M. 6itz Wvak "lehma, .Ms
ka. ÄWMtd m KMft. ZKtzie Wahsst - dMsiÄÜti kIMIO iMmWilt sviahesidÄ. ...
]• • DMtq MKM Äügüde järele. ''
ipannakse hobus pMkr WI-.!
xümaäs, kuD nsõtve rõM Oaik
>I9H. d, arWeM llöõMüdd üleskirsirtasem. Äa M leal j;egt nii maM, il steisi ek Msel kogM. and Mid ts weiste tõu kohta.
jätku ijegt köMseisü MWdatnt-.
stIeMMUM juüres
seks,'Niis MMst lubab, K stia Wsiüserd teis
ei ole MidW wöiniÄtk MnKsügüst
koNtVölli 'loMatõhgilde nleÄnidmise köhtä
test DWMKMk Me tMAsex Mstes
maHondaM Kn MhttM jüMMMMbt
MömeitzöN /aWsteüa wõetÜd,- NaA» "iileMrWZ
-sent eMM'-wäWst MtläkK, « : '
2. Weised. Weiste Wv MiMb' MlmW-'
; Wbsielt ott kchiMekßüd' ' Veiseid ilma
te MV., 1920. sq 1922.) MMM MMM
-MMxK. tükft.M tõug
tamiste järele üksikute pMM - ZWä Wga
lahkMinewaö Kl^ajärjed'.
Messe täKnöAlid, üWäimd. osa kohtä ,on
Alch tDMWMta lägnüd. Weised,
MaakonNäd 4916. d-.- Ml/m 1922. 'a.
Wiru 4 " .M.707, 0.628 58.645
keste/Whta toM ön Messe tähendatud, M
Järwia *66.368 29,098 34,478
36:647/ neist Eesti Maatotlgü 40,7
Harju/ - . K 7,617 '48.944 , 64.416 !%, Ait ffle r'ib Viitsib' 24,0% FriisiLääne V 2.812 '42.1Ä 49.930
MM238%, MK tõhgu 11,9%/
Saare - tzo.ll?! . W.4Ü3 . 28.864
Eebki MatõN'g döimheerlb Wirlt, Lää.ne,
Pärnu 66.230 46.242 61.016
'Sääre la' MyrMmisr
v'n Eesti mKPUzü Kä
Tartu f . 93.26Y 86.913 94.279
Walgc/ 51-182 '19)039 21.357
he Äötljandi jä JätM Mgle
.'sZ.voS - 4T.4& - 62563 ri-sliH tõNg.ln peaaßMiküst Lõbna-Eesiis
,vk—r; )|—• f*- ;t, 1 1 t .
kvhkeM
Mls 166,4%). Wägü lvähe ön seda toUgu
, 518,947 442.284 6038Y6
5 Mtes 1976. a. MUK aMU 100-ks, Harju, LaäFe ja
Näeme, it 1920. ö. jä 1922, a. 2,9%! HöMnöi tõsig Stf PMsiälikült LäM (491
weiseid.töäheM 6n ülesktrjttMM Peale
(47,6%) %
SaMmM, klch MäMMta' köhtä 16)8'%? wei
KõM rohkM M seega tilMeDtlüd Ees
ti kuid
seid 4916. a. MMtrWaMlstst rbh-kept laä
MiKldes teistä tõügizdegä,
dud) öst WM I9M ct.
weiske arw tMtaWalt ivLheck. Sim tuleb
kõihe -v^'
jälleFi süur *•% Mhest puuMikÜ MeÄirsu
3. LämVaP. Lammaste arM Näitab' lvii
mMl Äoites
tämste arjMH -ZsianM.'. 1922, b. SMstte iiles
kirjutMitte dttbis, tMkrelbes 1916. äastäba, 1916. d.,sämMNsteMdarwü. IÜO-ks, ott lam
ainM Sadbemäal.smwemä Osiste ärwü. baid 192). f|a'. wähem, 1922. a. —1922. p.D'etste tilõVMUst W hargi jg pulle 16,6%'-Ähkem M 4916.'Maaköüdäde.jä
3,09%, lehmi 57,87%, stöorlkarjä —> rele on see aD pea iga Hool ligEaudu ühe
24,89%, lchsikaid' kulli 1 v. Dailädusem 14,16 wõrÄt tõusntD Wiljandi Maäk. on lam
1%. tÜNlvSvalt iÄhkem küi teisMs MSäkõll maste arw wõrKldes 1916. a. äüdmetega
dades zht hargi ja Wlls Hcnlu (4,96%), kõige tõhkeM tõttsnUd. 1916. a. oli Eestis
Saare (4)93%), fa Laänb.l4,oB%) mhakoy 622 M laMMast, 1920.M.^-.630.711 lam
dades. Wäh'e öll Mid Järtvä MäükoM (1,93 mast MN'g l92ä.ji. W.618 KnüNast. Sar
%). Harju, LääNe ja Saate mäakolluas on nast siWt lamMäste IlMü jüüwkaswil itileb"
osa härgi tõohärgaKeks üles antud. Lehmade suurel määral uüle Wikemajapidämiste dr
|%-t kogu weiste ärwust kõiKrb maäkondade wele kirjutaba, .sest et . endistes mõisates,"
Peale üksikute, kus lambakaswatüst eriliselt
järele lTartu Maak.) kuni 62,66%
(Saare maak.) Lehmade % on loomulikult edendati, peeti lätnbaid wähe, künd . nüüd
wähem neis. nMakonbabes, kus wasikaio, iga asunik oMa koduste tarwidüste täitmi
noordkarja ja pulle rohkem ja ivästüõrsa —1 seks lambaid peab. SaMuti ön lambakaßvu
wasikaid öll neis maaköNbädes Wähem, kus suurenemisele kaasa mõjunud ka üldmajan
piimakarja peale rohkem rõhku pannakse. duslrsed tingimised: meie riidetllrg oli wii
Wähese. wasikate arwu poolest wäljapaistwa ntastel aastatel õige kehw ja wõrreldes Põl
seisukoha omab Harju maakond; siin on wa- lumajandusliste produktidega, hinnad kõr-
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ged, kuna teenijad aga selle wastu stmrentalt
vsalt palgana.riidetd nõudsid. See kõik sun
dis põllüpidajaid lambcckaswÄÜst laiendama,
et kõiki tekkinud nõudeid taita'kodusel teel.
Lammaste koguärtvüst oli üle 1 a. lvä
llttseid lambaid 1922. a. 67,6% ja alla 1 0.
tallesid 42)4%. WaNaöe lammaste %'
vn kõige sustrem Saaremaal. Rühmitust
lvõttes ön ja Saare maa
konnas wanu lambaid 62,0%, noori
88,0% ; teistes maakondades vn Vanu lam
teid 64,7% ja noM 46,3%. üldiselt
peetakse ÄirU. Harju, Lääne ja Sääre maa
konnas rohkem lambaid üle tallve. Peale sel
le ka binoid, .kuna Lõuna-EeZti Maakonda
des oinaid aimtlt h'arükorbabel ületalwe
jäetaksä

4. Sead. Sigade ärft? on alatasa Mhe«
neilud, wõxreldes 1916. a'. äclvüga. Nii oli
1916. h. iileskirjulamisel saadud ändmete jä
rele Eestil 304.288 siga, 1920. o. 260.761
siga, 1922 "c, 261:144 siga. Nende and-

tnete järele näitab küll sigade arw 1922. <t
wäikest tõusu, kuid arwesse Mõttes 1920. a.
söj.tõlüdeft ärapeetud üleskirjutuse, püüdu
likkust, tuled oletada, et see brw 1926. 'a. smt
rem oli.
Sigade ivanaditsline koosseis. oli 1922.
tt. järgmine: Me 10 kuu wanüstid.37l-6
%, 6—JO kuu wanusetd 17,97%, 3—6 kuu
wanuteid 16,8tz% ja kuni kolme kuu lõa
nuseih.— 27,95 %. WanädÜsline, koosseis
mäakolldade järele erineb tuntäwalt. Nii
on LõuNÄ-Eestis wõxreldes Põhja-Eesti
määkondadega,. üle 10 kuu Wanüstö sigade
llriv smwem; järgmine rühm, 6—ld lüu tva
nadilses, ön Vastuoksa Pphjä-Eestis. suurem.
Peale imtu tuleb üleskirjütüsest tt äh talvale
ka üks seakaswatuse IseäMdustest ! LõunaEestis; uimelt sügisesed, . üleskirjutamise
djal 6—lo kuu wanuseid põrsaid, jäetakse
seal ületallve wähe, kuna Põhja-Eestis selles
wanaduses sigadest Umbes üks .neljandik Md
arwust ületalwe jäetakse.

linawarte ümbertöötamist.
Koduloomade hulk Wene
maal.
saab wabrik linad'
Ajalehtede kirjutuste wõib kodu- ühisuse liikmetelt, kuid suurel wiisil
üle Wenemääl järgmised and ostetakse linu,ka teistelt põllumeestelt. Li
med.saada)
uu. ostetakse nii leotatult kui ka leotama
.wähMasid
talt; kuid leotaMata linu .tahetakse parema
de arM Westemaal tvordlemisi jvähe, tväljaar
meelega, fesi, koduselt leotatud
tvÄüd nebb kohad, piis just sõjalise teFeivüse all
kaNNaküsid. Astes kodüsõdä tä ikalduse-asg M - linad olewat tihti halwad: 7as. liiga peh
meks leotatud ehk kõwäks jäänud'; tulewat
jusiö koduloomade arMu MaheNöamiseks palju.Samaara kub. on., näituseks seisukord nii kuju ka ette,..et linad on mitmekesiselt.ligünenud,
nenüd, et 81% taludest Wse enam suuremaid s.. o. osalt kõwä,.osalt pehme jne. Kõige
koduloomi ei ole. .Menemaa^.teadete järgi oli selle tagajärjel ei olewat enam..wõimaul
1916.' -a. .Põhja-Lääne ja Weneküllalt IväärtÜslikku .kaupa wälmistada ja
MaÄ, ja KriMMis, Põhja-Kaukaasu palju kiudu mitteivät lakuks.
ses, .Siberis ja .Kirgiiside Mäal 29,1 miljoni
Wädrikul on osakond;
hobllft, nüüd 1922.' a.- .13)1 Mljõni, piimaM
see
ön
suur
woMaja 44 basseiniga, - igasse
nii . oli 1916. a. 21 Miljoni; läinUd aastal 1*7,7
miljoni, laMbäid 1916. a. .77)8 milj., nüüd basseini mahub ligemale,'sio—80 - pd. li39 milj?; sigu Me 18 nNljoni, nüüd 7 miljo
Linad harili
ni.
kült püsti;.kui aga lühike Hrta on ja ruumi
hobüste üle jääst, siis pannakse ka..risti peäle, nii et
ga.sMis weel on jäänud, üleÄnäara, nii et bassein parajasti jäis 4aab.
hobused armetitks jääwad ja üUsi .wähe juure
Leotamine süttNid soojenhatud weega ja
tuleb.- wähemÄt il) aastät ara
kulub, enne küi hobüstepidaMiNe jälle endisesse wesi saadakse wabrikü Jaheduses
miD maaaluse Joruxja. pumba abil
seisukorda '
on ..pNmälehmade

kus wstsi sööjaks aetakse,

arw kõige tvahem on
aga tuWäasti laNjzõNud.' Arwatakse, ei nõuk.WeMaaASi'6. a. 1.173 Mjöni'pange piima
jfc .4,5 sttttfjöHt KWöa wõid sai.- m ar
wäti .piimasaäit.Loo ja tvõisacck
1,2 .MiljoNi puuda silur olewat.
loM: tväbem, siis tapetakse,loomi.palju
wähemLa selle jätidle on Jä nahkü, willa ja
harjäkseid paljü tväWn tarwitadä .müüa.

ligudesse .juhitakse. sisseseade
juures on Juba wöimalik>.lina hästi ja ühe
tasaselt leotada. 'saa. lina kunagi
üleliia.leotada. MNa. ./igüde.juures alati
kindel.järelwalwe olemas. Kä tahetakse,
linäwarte lövteeriittise .pannal
sest ühtlane. Ja Näi
teks. ligunöb..jäMedawarreline jtrna . kiire
malt km lpeenewarreline. .Puhastamise
'wäga?Jahtis, et linawarred
sorteeritud.oleks. -ühtlane'lina annab en
näst 'paremini üMdertõõtadä, ühtlast
kiudu ja paremat 'kaupa walniistada.. Jäattüad 'alati .jämedama
ja pöenswarreline peenemä kiu.
Leost wõetud linad lastakse wäljas kui
tvada ja päikese kaes pleekidä. . Kuiwanud
linad köidetakse lübüdssse Iä 'tveetakse wabjuure ehitaiud küünidesse. Niimoodi
leotatakse -jä /kuiwäjatakse -suwe läbi, et
ülati tväbriksil aasta linad lägawaraks
oleks. asjatundjate,-choölt tähele
pandud, jfüt linawarred aasta, äegä .seisa
wad, et siis/paremat liüdü saab,.kui wärs
kest ehk kohe ümbertöötatud linast.
.EttNe puhastamist pannakse linad kui
watuse ruumi, küs mad juba. mõne tunni
jooksul parajaks kuiwäwad. Nii kuiwaks,
nagu Meil .taludes linu kuiw atakse, .ei lasta
kunägi jest Ääga kuiwäl linal on
kiud püdewaks läinud jä tal ei õle enam
ilusat läiget.
Küiwatud ,'linad lähewad murrumasina
alla, kus wältside/wahel luu puruks mur
takse, kuid mi puruks, magu taludes tehakse,
ei murta Mitte. .Ka ei ole seda tarwis, ku
na.luudest./puhästämine aurüjõul wõrride
peal- sünnib.
W Murtud ) linad , rõpsitalse wõrridel luu
dest pea .täielikult puhtaks. Iseäranis
peab just linapeö keskpaik luudest puhas
olema, kuna otsad Mii -puhastatakse,
et nad ära ei pürussil. Peo Ise ei tohi so
rakaks jääda, 'waid lüwe ots -peab. ühetasa
ne olema, niikui peoga ümbert kinni
wõtame, et siis ta harja ehk pintsli moodi
wälja näeks.
- sorteeritakse kiusortidt
järele, dnnö kui ta müügile, läheb, ära.
<. Peale selle ön wabrikus weel teisi lina
puhastamise masinaid, magu nõndanime
tud „Pobi" masin, mis lina murrab ja ka
luudest puhastab; kõik need masinad ei ole
aga annud soowitawaid tagajärgi. Nende
jaoks' peab eriti hea lina olema, siis wõib
nendega ka kaunis rahuloldawalt töötada.
V Üldiselt ei ole aga siiski praegu lina
puhastamiseks paremaid abinõusid, kui
wõrrid ehk ropsimise masinad, sest seal te
hakse kiu pea täielikult luudest puhtaks ja
ta omandab ka parema läike.

Kodulindude .kohta .ei .ole kindlaid

Mustade kallis hind tunnistab, et kodUlindusid
wähe on.-

, Selle järele kuidas - praegune sek
fu?orb_oh, palju aastaid ära,

kui Wenettma pÄnmajandus oNiä koduloomade

artvü Nii suudab et endise
oleku juure jõuda.- .. . <
VöbÄakse siiMiuna tõusu.
JäapÄiis Aökohämäs maa
wäriseintse ajal.snuLed siidi- ja toote siidi ta

gätvarad ön HÜÄunüd.- Mn ~Amöerikas kui .ka
JNglistnaal ' mõeldakse Jellepärüst,. et sndituÄil

hind NÄv-Mrgis on. siiöimüük koguni
seisstia jäätud,..et.oodata, kuidas seisukord sel
gineö. Enne maatvarisemist peatati Jaapanist, et
neil.hka keskmine siidisattZ tüleb. Londonis on

giJääpani lüdihmb juba stSar shillingit naela
pealt tõusnud.

MyäMä MDKMs^M2H'a..Lößest,siidi
ligi 67 milj M.naelsterlingi wäärmses, peale
selle tveel siidi-jaänttsid üle Miljoni naelsterlin
gis eest. jä miljonite.MelsteMngite wäärtuses
mitmesügüst ümbertöötatud siidi.-

KÜi jjSljiiJiibi tagakWädrst. nüüd , hätvt
õle õiett tMä, ,äga ühd teme .jÄele on

NõköhMüs üle 6)B tnilzom Inglise naela toorest

siidi Meleekidesse jäänud.- üldse...LspöktetriS
IH22. a. kõiksugN skauhäsid loos 89.6

mlljöM. naelsterlingi tNääriuseS.-. Mi siid
kõigü tähtsam kaup, Mda sealt Mlja tveeti.-

Abja MKitsa m linatöõstu
se v wabriku tegewuse üle
v " - tvaade. r
asub Abja jaama läheduses, umbes 2,5—3
klm. kaugusel Mõisaküla poole wüwa
maantee ääres. Ta vn esimette sellesarnas-.
test wahriku-test Eestis. Ehk küll wabrik
pälju kitsais äegu .üle on,.elattl!v ja mitmel.
korral tuleönuetuste. all kännatattud; on te-1
edü olnud, Mis et meil
linätõöstus /wõib..püsida -ja edeneda ning
olla üheks.tähtsaks sissetulekuallikaks põl<
lumelz ele küi ka riigile.
Suuremat edenemist on märgata Abja
linatööstuse wabrikus wiimasel ajal,
püütakse linade ümbertöötamist"
tehniliselt wiimase ivõimaluseni wäljaaren- '
dada. .
Praegu töötab wabrik mitme .
naga. .Siin waatame kõigepealt

Esmasp., 17. sept. 1933.
Linadest saadud takud puhastakse selle
kohase masinaga „Küchelmeistriga" luudest
Puhtaks ning pressitakse neljakandilisteks
pakkideks, missugusel kujul nad ka müügile
lähewad. Headuse järele sorteeritakse ka

Nr. 24?

Kaka
MumajMims.
TiihelPanemiseVs tatUilx*
kaswatajatele.

xxxxxxxxxxxxxxx
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Intri iealed.
Narwu turg 16. septembril.

Turg oli ivaga elaw.
Maalt oli palju maamehi tulnud oma
Et töötamise juures tolmu ei oleks, on
saadustega, peoäsjalikult kartulitega.
Iga aasta müüakse Eestis sajadtuhan
wentilatsioon sisseseatud, mida weelgi tahe ded puudad kartulid wiinawabrikutesse ja
Kartulid utaksid 100 marka tset
takso'täielikumaks nunlta. Linaluud lähe ka' siirupiwabrikntesse. Ei saa ju salata, et
werik, seene toop 20 marka, hapu koor 30
wad kõik katlaruumi, kus neid kütteks tar kartulite müümine nii mõnedeski taludes,
marka weerand toopi, hapupiim 5 marka
witatakse. <
iseäranis Wirumaal, ainuke sissetuleku
toop, kaerad 6 marka nael, sigurid 19 marka
allikas kuid seda asjaolu ligemalt, ilma
nael, rohelised herned 18 trnirfa nael, tangud
i . Wtlrnitsa tvVStus.
10 marka nael.
Peale linaliu tööstuse on wabriku juu tumestawate prillideta waadeldes selgub,
I 8 MBT j
et
hind,
mida
wiinawabrikantidelt
kartu
K e e d u w i l j a saaduste turg oli
tes õli pressimine ja wärnitsa walmista
10-ne, 11-ne ja 12-ne naelaline &Z kaunis rikas oma saaduste poolest, kuid
mine sisseseatud. Nii ostab wabrik liikme lite eest saadakse, kaugeltki nii kõrge ei ole,
mitte elaw.
telt, kui ka teistelt põllumeestelt linasse- ' kui seda. teiselt wabrikttlt piimakarjalt
H
I
saadaks.
Kapsad maksid 3 marka, 3 m.
met kokku. Ka ostetakse linu ühes kugara
nael,
lillekapsad s—B marka pea, kõrwits
tega. Kugaratest pigistakso sellekohase ma
w#
s
Sagedasti, määrawad kartulite hinnad
10 marka nael, hapud kurgid s—B marka
sina ehk waltside wahel seemned wälja. wiina- ja stirüpiwäbrikandid alles siis
tükk, wärsked kurgid s—lo marka tükk, kaa
köhale jõndnud ja M
Enne õli wäljapressimist puhastatakse li kiNdläks, kui kartulid juba ammugi wabri-lid s—B marka tükk, sibulad 10 marka, pee
ladus saadaval. $$
naseenie ära, zahwatatakse peeneks ja soo kusse on weetud. MNidUgi wõetäkse wab
did 5 marka uael.
jendatakser Söojendud linaseemne jahu rikantide tulud ja kulud särttäsel korral
Marja t u r g samuti rikkalik. Õunad
läheb pressi alla, kusjuures õli wälja nõr kõigepealt arwesse; alles siis selle osa, mis
fl-S. |
utaksid 3—5 marka tüYf ehk 'l5 marka
gub ja seemne kestad kõwadeks kookideks, üle jääb, saawad müüjad omale; ja sedagi
surutakse. 4
toop, karumarjad 25 marka toop, pirnid 1
natukest raha peab müüja sagedasti pool
XXXXXXXXXXXXXXX
Wärnitsa tööstusel on siin hea edu, nii aastat norima ja ootama, enne kui ta selle
mark tükk ehk 8 m.. kümme, mllstikad 30
r-ir.l • il--rT— .1
et wabrik ei suuda kõiki nõudmisi tänagi. kätte saab.
marka toop, neid on wäga wähe turul) pu
Praegu tahetakse uuewiisilist oKUöõshtst
nased sõstrad 25 marka toop, pohlad 9 Mar
Aga. kas ei saa põllumehed oma kartu duste kaswamist sugugi ei soodustanud ja ka toop.
sisseseadida; s. o. ekstrakisiooniga, miSjaoks
praegu ehitustööd käimas ja mis wõimal lid koous ise ümbertöötädä, olles ise wabri kõik põllutööd selleläbi käesolewal sügisel li
Heina t u r g oli kehw, ainult mõnl
dab rn rohkem läbiiöötada. Uuewiistkise kandiks?
gemüle kUu aega hiljaks on jäänud.
koorem oli heinu, nende puud maksis 45
Miks et! Põllumeestel on koöUs häid
õlitööstuse juures ei saa karjapidäjad eNatn
Huwitawa ülewaate saab raudteel sõi marka, õlekubu 2o marka.
abinõusid
ja häid mäsittatb, mille abil iga tes Tallinnast Äälgani, mida nende ridade
kõwü linaseemne koorisid, waid otsekohe
Kalaturg oti ka kehw oma saaduste
peenikese jahu; mis sellest küljest ka kasulik/ üks.põllumees kürtUkid kodus rahaks wõib kirjutajal juhus õli läinud nädalal tähele povlöst. LSHekalä maksiS 70 mk. Nael ter
et kõvkidS purustamise wäew ära jääb. , . ümber mütlta: Reed masinad õn lüpsi paullä.
me kala kaupa, naelawiifi 76 Marka, laikad
lehmad; nende abil wõiwad põllUmeyed
Tallinnas ja selle ümbruses, mis kõige 20 marka nael, silmud toored 40 marka
TahuweSkl ja lauatttöstus. '
kartulitest paremat kasu saada, kui nad seda rohketa tänawuste külmade merituulte
kümme, lutsud 18 marka nael, angerjad too
Peale lina-- ja wärnitsatööstuse on siin käesöletaa aasta hindade jnllres iganSS waldkonnas on olnud, on ka wiimaste mõju red 70 marka nael, suitsusilmud 45 marka
weski ning laua kuskilt wabriknst saawad, ja • pealegi ei Mii sUUtesti tüttda. Täimekasw. on eelmiste
kümme, heeringad marka nael.
tööstus. Weskis wõlb igasugust jahu jah nad sel Moel majapidamisest midagi wäljä: aastatega wõrreldes hoopis kiduram. Põl
Liha t u r g oli kaunis elaw. Looma»
watada, peenikest ja sõredat püüli, tangu, põld saab rima osa sõnniku näol tagasi, tü lutaktjadest õitsewad weel kartulid paiguti,
ning kruupisid teha.
likad wabriknsse medamtse kulud ja weda talwenisu on mitmel pool weel walinimata, liha maksis 20—30 marka nael, wasika
miseks kullita aöK jäätaad ära, ning raha, lölttnatotdu-jUurikad rin wäiksed ja aiawili liha 22—30 marka nael, lambaliha 28—35
Tulewiku kawatsused ja wnljawaated.
marka nael, sealiha 45—55 marka nael,
mis põllupidajad kartulikaswätajüd.—
ikaldanud. O.der ja segawili pekk 55—65 marka nael, hakkliha 24—25
Praegu on kawatsusel ja teökstl wabriku piima eest säawad; jääb jagamata igal ühel enamwähem
on söödikute läbi palju kannatanud, saak marka nael, ploomi-rasw 70 marka nael,
tegewuse laiendamine. Nii on tellitud oma taskusse.
tõotab
igatahes wäike olla. Ka on suwiwil suitsusink 55—60 marka nael, suitsu
suüremajõuline katel; mis juba tänawu sü
Praegu, mil loomanaeriste kaswäta jad'alles haljad ja tarwitawad walmimiseks ribi 55—60 marka nael, mage wõi 125
giseks. paigale pannakse ja ka muid ümber
marka uael ja soolane wõi 85—100 marka
seadmist wõetäkse ette, seega tahetakse wab mine Meil Eestis alles lapsekingades on ja weel I—2 nädalat aega.
. Iseäranis Wilets näib rohu. ja hädal nael, juust 50—55 marka nael ja Schweitst
riku praegust produktsiooni kuni neljakord Mõttes, talus sellega isegi katset pole tey
tükh ei löhiks kartUlttej kniainukesesüure heina, kasta olewat niihästi põllul kui heina-, juüst 85 marka nael, kohupiim o—lo marka
seks tõsta.
mal
määwl kaSwatütawa iüurwilja müü-' müal. Pealegi on karjamaad ja heinamaad nael, munad 70—75 marka kümme,
währikusse rohkem töölisi saada ' ja'
mtse
peale mõteldagi.. x\\\ põllumehed enamalt jäält wee all ja loomadele kättesaa kanad 125—150 marka tükk jä tapetud ka
nende elamise-olusid parandada, on käsil
süurema osa oma kartulitest sügisel äri matad.
koÜerite jaoks mitme, maja ehitamine..
nad 150 marka tükk. un
Selleks, e< üldiselt rahwa seas linakas meesteks äta müüwäd, millega Mõtlewad
Põllutöödest on lõpule wiidud ainult
Laupäewased turud on üleüldse wäga
watuse tähtsust ja ümbertöötamist tntwus niisUgiised kärjapidäjad põllumehed oma rukkilõikus ja rukki ning nisu kiilw, kuna nisu
elawad. W. M.
tada. ja ka. wabriku jaoks ametnikka walmis küiwa ja wiletsat karjatoitu talwel mitme enänkästi lõikamata on.
kesisemaks teha? Millega põllu
tada, kawatsetakse wabriku juures kursusi
PUUivilja ott kä wähem näha fui läinud
korraldada, mis oleksid teoreetilised kui ka mehed talwel oma lÜpsikarja piimaandi aastal, olgugi et õisi tänawu rohkesti oli.
Mei toimetufebo»
praktilised. Nii peetigi juba tänawu sn ü leival) et see üstta ära ei lõppeks? Wist
Untbes seesugune pilt paistab silma kuni
wel juulikuul- esimene sellesarnane kursus aittult hagauatega! Ja kui põllumeeste! Rakke jaamani; ikka wesi igalpool ja pori
Austatud „Kaja" toimetus,
ära, kust. 15 inimest osa wõttisi kelle hulgas piim suuremal hulgal püüdub,,
palun alljärgnewale õiendusel Teie lehe lä
sed teed. .
ka kolm. Eesti.põllumeeste keskseltsi taime siis meie novred ja algajad iihispiimätali
Wähe muutub lriddNs juba Räkke jaa heinas numbris lahkesti ruumi lubada.
tUsed peale hakkama ja millega uõutäme
kaswatuse instruktori oli.
25. augustil k. a. ilmus Teie lugupeetud
mast lõunapoole minnes; wesi jääb hatwe
omäle
wäliswätuutat,
ilma
milleta
meie
lehe
weergudel „õNnetuske jä kuritööde" all
Et mdl linatööstuse alal õige wähe õp
taaksj stst tasast maad ja taba on wähem,
noore
wabärngi
marga
kurs
kingi
kindel
sõttmn
rayaraiskamistst Harku koloniis; mil
pinud inimesi ehk eritundjaid on, tahab
kuna wesi mäenttkttde wahelistesse lohku
wabrik nende . ettewälmistamise peale ei . ole ja. hõljub iga wäilsemägi „tuule dessö koöUdNb. Süttnwiljad on sama hal lest järeldada wõlb, nagu oleksin mina kolo
puhangu" käes?
suurt rõhku panna.
jad', kiit põhjapool, ainult lopsakamad pais niis majandusosakonna juhatajana teenides
Et kartuli tähtsusest ja tarwidllsest .meie täivad nad olewat, flit Tallinna ligidal. riigiwara raiskamise toime pannud, mis
Nii tahetakse neid inimesi, kellel tarwi
kariakäswatümises
selgemaid ja kindlamaid Nisu on. enamasti korjatud ehk korjatakse, aga tõeoludele ei wasta: Raharaiskamist
lised eelteadmised ja huwi asja wästu ole
teadmist
saada,
sesteks
tehku iga põllumees küna riikki ja nisu külimine praegu alles kä pole koloniis üldse olnudki, tuli tfftf riide
mas) wabriku juure praktika peale wõtta,
ise
järgmiselt
katseid:
sil on. Ka hädalheina näib rohkem olewat, ladits, selle üleanÄnisel PUNd'Njääk ilmsiks,
et linatööstusega põhjalikult tutwuneda ja
küiö peagi selgus, et läöus oli Walewõtlne
neile, kellest tõesti asja saab, wõimaldakse
Katse tegemiseks wõetagu kaks üht tõu kui Põhja-ESsiis, samuti haljendawad ka abil sees käidud ja umbes 55.00 Ö m. wäär
silmaringi laiendamiseks wäljamaale sõit gu ja ühesuguste omadustega ning ühe ristikheina põllud hädalaga.
Karjad sööwad siin kõik põldudel, kuna tuses hiljuti riiete walmistamiseks muretse
paremate wabrikute juure praktiseerimiseks, suuruse piimaanniga lehma; ühele nendest
et üldise linakaswatusega tutwuneda. Nii kahest söödetagu kartulid, teisele ainult Põhja-Eestis ainult mõned üksikud nuum tud materjaali ära Warastatüd. KrimiNaal
on ka Abja wärnitsa- ja linatööstuse wab põhku ja soohewu, kuna üldse toidu krigu loomad ja hobused põllul on, enamjagu kar politsei agaral tegewusel on aga Margad
riku juhatus Tartu ülikooli põllumajandu smrus mõlemate! ühesugune olgu. Siis ja aga sööwad heinamaadel ja karjamaadel. leitud ja warastatüd riidele, kui ka warguse
wastuwõtjatele jälgile saadud, missugusesse
se teaduskonna üliõpilaste poole selles as selgttb pea, et see lehm, kelle toidu hulgas
PUu- ja aiawilja poolest on Lõunajas pööranud, knib kahjuks ei ole senini kartulid leidus, palju rohkem piima au Eesti ka rikkam, iseäranis õunte poolest. asjasse mina segatud ei ole. ,
Austusega
ükski weel soowi awaldanud,. et lina alal nab, kui see, kelle toidu hulgas kartulid Loomatoidu juurikad on aga nähtawast»
tahaks töötama hakata. Linatööstus on puudusid. -Muidugi on esimese lehma pii maakirpudest tublisti kannatada saanud,
Mihkel Kureniit.
ala, mille! meie maal tulewik on, mis aga ma wäärtus ka wiimase omast palju suu kuna seda põhjapool nii märgata pole.
ka palju teoreetilist õppimist ja präktmst rem.
Peaaegu sarnane pilt keskyll kuni Mal
wilumist ja tundmist sel alal töötawalt ist
Kus kontrollassistendid ametis on, .seal gani) ainittt weidi lopsakamad ja terwed;
kult nõuab. Nii ei teeks see mitte halwäS
Toimet, saadetud kirjandus.
ti, kes ennast linatööstusele pühendab, sest peaksid nad kartulite lüpsilehmadele sööt näiwad suwiwiljad olewat. Rukki- ja nisu
meil on sel'alal tegutsewatest inimestest misega rohkem katseid korraldama ja talu külimine op igalpool täies ho.os ja tegewus t 27, Ralf Rond, „Wirönia" kirjastus Nar
pidaMd üleSkihutama ning nendele sel wiimaste ilusate ilmadega iseäranis eläw.; tvctS 1923., 63 lehk., hind?
suuv puudus. Sälu.
geks tegema; et kartulid.mitte rohkem ära
Planimeetria, K. N. ÄilsheivSkt järele. K. R.
Ka ühe asjaolu peale peab tähendamas
ei müüdaks, kui oma majapidamise tarwi mis ivaga isewvmustata Põhja- ja Lõuna-. WeSki. K.-ü. ..Loodus", KariitS 1923?. 203 Ihk.,
dustest üle jääb, iseäranis tänawu sügisel, Eesti wahtzl, see on nimelt asunikkude elu.' hind 176 matka.
Aritmeetika ja geomeetria, K. R. WeSki ja
mis kartulite poolest kehta tõotab saada.
Põhja-Eestis ön asunikel maju õige wähe Z. Griinthal, n õpenasta, kolmas täiendatud
Argu talupidaja seda tehku, et ta kartu ülesehitatud sa ka põllul töötatakse enam-' itükk) k.-ü. ..Löödus", TaMS *928?, 96 M.
T Kõige Mmmi painnuid T
lid ivabrikutesse Müüb, kui tal lehmad tal wähem rima jõliga sa ilma masiNateta.j hind 65 matka.
SaatuSline sõrmejälg, Conan Dohle., Lõbus
wel küiwa põhku ja älawäärtuslist. söriheina LõüNa-Eestis on aga praegu igal astmikul'
Eettis OD L-t JW I
kitjÄüara
nr. 2. Mlt-Miä" kirMNS Nürwas
näriwüd) Mida tättawu, Wchmäse suwe tot maja juba walmis, enamasti ka kõrwalhoo 1923:, 32 Ihk..
Wd?
tu, pea iga põllumees kaunis rrihkesti say ned, m põllUl silmad sageli masinaid ja kor
Agronoomia, nr. 6.
kes heinateMmtsega wtiwitas. —au— * % taime loomakarju. Nähtawasti on lõuna- ' Ciötr MajanduS nr. 29, Tallinnas 8. sept.
H poolsed asunikud oma isgdelt, sugulastelt ja' 1028.-, hind 25 marka.
' äiadelt rohkem abi ja toetust saanud, kui | Die Wirtschafi EftlandS nr. 2, Juli 1923.
Põllumehe elu olu rongilt.
Die Wirtsrhaft EstlanbS nr. 8; Ättgust 1928.'$ põhjapoolset) asunikud, kes enamasti kõik
waadatuna.
EeSti Raudtee nr. 8.
l 'omal jõul teemad.
ScSti Spordileht nr. 13, h sept, 1988»
TänaWune aasta on haruldane põllu-.
Mkw»» nr. 17.
Ülßtae ülewaade on siiski põllumehele
Mdhe
eluS,
iftgi
wanemad
inimesed
ei
mä
iMHMHBaaaBMna
leta niistlgust Me, mis oma tvwma rohkuse tSnayM liig kUrV, sest kartus sügise külmade
ja külmade tuulte porisest nii rikas oleks rit ja wihmade ning warase talwe tiilekü pärast
I%?£* ..ForSuna" 'l-°..
teeb põllumehe Umbusklikuks. Arkv.
Väljaandja Kirjastuse Osa ühisus „Kaja".
nud, kui seda oli tänawune suwi.
Wastutaw toimetaja A. Tupit s.
Arusaadaw.
et
sarnased
ilmad
põllusaaO-U. ..IUBAK"
takud.-

MU mitte
EsmaspSkbal, 17. sept."

wihmakuued, j

ShakespearLl WrbmKfgk w.

Nojanduigitlsusl

meie ja kalameeste

sept.

MWM

Peakauplus Ja ladud
i|

ülikonnad,

C. MiMeköri operttt.

oma majas, Läi uul. nr. 19-8. jp
Abikauplused
)[ ' Rakweres,
KakwSrs I Tallinna uul. lil
nr. 33. ja Haljala kiriku juures. .j P

xräittiesngusfes suurustes,
Amimim.

õliriie kangas, roeehindtad presendid J. n. e.

Esmaspöttval, 17. sept.

Ladas aleti seaM nõWate Undadesa: Jj

iOliriidesti I
Puldanist töökindad,

Läheb mVöda'
Arthur Adsoni silise pilti iga
päewäst.

Põllutööriistad masinad, raua kraam, naha lii
kaup, toiduained, köögi riistad, määred, lp
õlid, põllurammu ja muud põllumajanduslist ,r \ 11
kaupa. /11 g
Ostab tiles: l||
[gauiDield põllnsaaiii ja toioetalt kanliawaMllliisi. il

põlled» presendid ja muud.

Algus kell pool 8 stztul.

Laitpäeatäl, 22. M. s. o.
Läheb mSSba'

Igal näitusel esimene auhind ehk kuldauraha omandatud,

Arthur Absom seitse pilti

6slmene Eestimaa õliriide roabrlk

kgapSewbst.

Juhatus. !| ?

Kassas .müügil aVonnkMöni

taardid taiskaswattüte ja laste

SIHSIWART X Ho.

etenduste peale.

j l Tantsukunstikool - Tartus
Uile uul.. nr. 1.

PLasetLhiede eelmllllk tgapaew

Wa e. I. ja õht.

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

töaätri kassas.

<

Ülesandmtsl wõtan uiitele plastika-, masürka- ja pldü

Tallinna Linnawalitsu
se majab

i; tantsu Bursnstsle -m
wastü küni 20. septembrini, kella 12—1 ja 3—4, Lille

2 iilid Miil

o üul. nr. 1.: õpetan kunstinõiietel süstemaatiliselt mõõdu

lt andval kujul pldü-, rahwüs-, künsttaritse ja plastikat.
IXatlnmoa Pauli

Mai.

J [ Uudised: Blües, Tamara, Rheo-Boston, Tango-Quadrille,

« Milonga, Pellkan-Fõjc-Trot ja esimehe JEesti pidutants
< Linda jne. Nari Helmer, tantsukunsti ülemõpetaja

cfl ettd. Mõisnikkude KtediitkassaruumideS, Lihaturg nr. 7. B
ProoKitöõle ilmuva igal
äripäelval kcka 11—13
osakonna kantseleis, Nun
ne uul. 2, 3. Provwitöö
de tvastuwõtmine kuni
20. septembrini s. a.

I Mlit raha hoiule ja annad laenHd >
W Laenude saantlstzks on PõMmeesiel eesõigus. B
Könn« wallas (Harju maakonnas)
on

iltrnta turbatt

IV. ottoobrtt s. a.
MM Ml! JMmo - rail
hoolekanne valüb Seltsi põhikirja,§ 60 korras ja 1
tud hoolekanoesi wadastamise seMse põhjal (..Riiäi
härrasid seltsi aktsionääre ilmUda
MMM petik,
Teatliid.saab M
Tondi MVakeha
Mj!
Ködune tMlevrel
ke harnlvvnium
wäga /zdnwalt ni
Tartu m. 1
K»W »
teMnD wastu yor
AdumMv.
MMI
wSWH fm
teMMsi wasia yert

sinis ära peetakse Tallinnas, Eesti Laenu Panga n
19, ottovbrtt 1923. a. ke«
P ä e w a k d:
1. Seltsi põhikirja muutmine ja registreeri
seaduste järele.
2. Seltsi juhatuse ja.rewiSjonikomisjoni wL
3' Läbirääkimised seltsi tegewüse ja asjaÄja!
4. LikMideerimtse komisjoni ttülimlne õigl
müümiseks kõigi päralt olemisega ja hc
Seltsi aktsiate omanikke palutälse haäleöigüse sa
»täwäid tunnistuskirjU aktsiate kohta esttäda 14 päeM
Eesti Laenu Pangas, hoöletMde liikmele hra Reittth
MärkuZ: Kui 19. oktoobril 1923. a. kooMekuks
seltsi põhikirjas Mes asjas ettenäMld aktsiate >
kordtte peakoosolek eira 2> rtowembrtt s. a. ke
sama päewakorraga, kus juures wiimane koos
otsusewõimuline on.
Hi
--

Lähem laewa sadam Loksa 16 klm. lähem raudtee
jama Tapa 36 klm. Waltawaiitsus
28. septembril s. a. kell 10 hom.
mÄKakse enampakkumiselSõjamäe kraamilüdus,'Toompeal, Tallinnas, 1550 pd
39,5 naela sõjamäele kõlbmata
s aapamääret.

f.
1. oktoobril s. a. kell 11) hom. on Toonv
?ea), lossiaias

oksjon.
Jr\
MliUgile tuleb oksjonitest järeljäänud mlt
meiuzused ehitusmaterjaalid, nii kui: kustuta.

asfaid, elektri- ja puumateriaalid.

toorustad jne.

Lähemaid teateid. saab laduwalitsejali

NUgikoguhoones, Ehituspeawalilsuse arwepl»
damije ruumis.

Chituöveawalttsus

DWll
«Siäd w
tellimisi ro astu pM

A. Laos.

"" 1

MrtutehDasS.jl.lhuU

o 15 jž vy vj' • n
Jarelpärimistega pöörata: llangasala, Soome.
A.-l. Tallinnas, Pikk uul. 42.

