ToimetttS/Tallinnas, Sunr tUrg' 10, k?ns»
traat 3>12, awatud k. 9h. 1.10 Sht.
Öösine walwekord, ,Uhrselu* triikikoias
kõnetraat I>3o.

TaNtnS, Suurturg 10, kõnetraat 5-31.
awatud k. '/#9 honi. kuni k. 0 v. l.

Abttalttused:'
Tartus. Suur wrg 8, 3. korrah Wkljanbls,
Tartu Pämus, Nstlttlt uul. 41.
Psaloimetaja kSnetund £. 10—11 hom.
kõnetraat 2-SS.

Arijuhataja kõnewnnid UUa1 [alO—ipli
ja 3—4 p. I» kõnetraat s—-81.

Ilmuv igapLew.

Pankade nõupidamise
puhuks Tallinnas.
ETA. „Jaunakas Sinas" teatab 17.
sept.: Muu hulgas peab selgeks tegema,
missuguste wäljamaa pankadega tuleb Bal
ti riikidel ärilisi sidemeid sõlmida wäljaniaa
operatsioonide puhul. Konwerentsist osa
wõtjad on saanud Inglise juhtiwatest ring
kandadest ettepaneku, walida kolme suurema
Inglise panga wahel. Seega tahetakse saa
wutada Balti riikides ühistööd, algades
ühise pangaga wäljamaal. Siin toonitab
Balti riikidele weel kord oma
nyu: «Ühinege!" Leedu on walinud. soo
witatud pankadest «Royal Bank of Scot
laud". Läti, kes ftni oma pangaoperat
sioone on teinud Lloyd panga kaudu, osalt
ka Shoti panga kaudu, ei õle weel, samuti
kui Eesti, omale panka walinud Inglis
maal.
Wenelased taHawad Riias
elewaatorit rentida.

Tellimise hind»
PoStiga:
Ise ära raiieS:
l, kuu peale 75 mrk. i. kuu peale mrk.
3. , „ 220 0
3. , m 204 0
0. ! ! 408 m
6. - ... 450 «

Wäljamaale 1 kuu peale 200 marka»
Aadresflmuutmine 20 marka.
Tellimist wõtaroad wastu talitus, abitalitufed
oma tellimiste waStuwõtlad ja kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, PrantsuS
maal ja mitmes muuS wälisrligiS wõtab . iga

kohalik postkontor tellimist wastu.
Kuulutuste hind:

«adresS Mjkawcchetnserst .Kaia' Tal
linn, postkast 28»

Üks millimeeter ühel weeruk lehe eesotsas

U«nvtta«. jSSnud klrlakSõd hSwttatakse ära. rm tagafl
laatmlsek» postmarkifis juurdelisatud et ole. Igale käst

Naulutust wSkawad waSM kodumaal kaUtu», abttaN.

«msamutt. tasunSudmwe, rm kästNrt mitte alalise nqa

.Ala
Berlln, Krausenstr.3SL»
. eSkiS Ed.Hehholz, Qfu&rta.etlo.JJUaa,

rkiale ««le» saatja ntmt ja aadress alla nrjutada,
saatja poolt ei tule.
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AksiCtt nAWvrS hiÄd 3 märkis

teksti keskel 6 mrt, kuulutuse kllljsl 3 mrk.
ja aaentuurld.. Soomes Sanomanlehttea 11.
cnottuStolmls o. Selstnkl: Saksamaal ja Austria»
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Tsirkus
Miimi»!"

V* asstakäik.

xafljW 21. septembril maadlewad järgmised paarid:
Populaar Eesti ilmameister
JÖIL Haane h%IASE DISDI Benehki oa
maadlus Tigase wäljakutse peale.

Eesti üliõpilased Soomes külaskäigul.
Läinud teisipäewal sõitis ligi neliküm
mend Eesti üliõpilast, suuremalt jaolt Tar
tu ülikooli juures töõtawa Eesti-Soome
üliõpilaste klubi liikmed, .Helsingi Soome
üliõpilastele külla. Tagasi Eestisse jõua
wad ekskursandid arwatawasti tulewa nä
dala algul.
Jtaalia-Greeka tüli liAviVeerimine.
London, 19. sept. (ETA.)
Ateenast teatatakse: Saadikute konwe
rentsi tingimuste täitmiseks oli Saint-De
uis peakirikus leinajumalateenistus
tapetud Itaalia kindralile Tellinile ja tema
staabi ohwitseridetö. Jumalateenistusel wii
bisid kõik Greeka walitsuse liikmed ja dip
lomaatlik korpus täies wormis. Liitriikide
laewastik, mille eesotsas õli kaks Itaalia
lahingülaewa, sõitis PhaleroNi lahte, kus
juures teda Greeka laewastik terwitas.
Liitlaste laewastik Wastüs törwituspäuku

«Jaunakas Sinas" teatab 27. sept.:
Riia linnawalitsuZ on wolitanud kauban
dusosakonna juhatajat algama läbirääki
misi Äewaatori wäljarentimise asjus Vene
saatkonnale. Viimane on nõus 6 miljoni
rbl. äwansma sisse Maksma. Leping loe
takse maksmaks sellest päewast, mil ele
waator on ennesõjaaegsesse seisukorda wii
dnd. Seda loodetakse saawutada 21. märt
dega.
stks 1921. a. ETA.
- Berliin, 29. sept. (ETA).
Läti arupärimine Leedule ja
Korsust teatatakse, et itaallased.teewad
Poolale.
ettewalmistusi saarelt lahkumiseks 27! sep
ETA. «Jaunakas Sinas" kirjutab 18. tembril.
sept.: Leedu keeld kalakonserwe Lätist sisse
liri Parlamendi awamine.
wedada ja Poola määrus 199% tolli wõtta
London, 19. sept. (ETA).
sisseweo kaladest on Lätit walusalt puuduta
Dublinist teatatakse: Uus liri parla
nud. Välisministeerium on otsustanud
pöörata Leedu ja Poola walitsuse poole aru ment awati täna. . Parlamendi iseseis
wuslikud liikmed (De Välerä poolehoid
pärimisega.
jad) puudusid äwamiselt.
Loomatoidu muretsemisest
Londött, 19- sept. (ETA.)
Lätis.
Dublinist, teatatakse liri parlamendi atpa
ETA. «Latwijas Kareiwis" teatel on mise puhul kogus parlamendi maja ette hulk
Läti pank, silmas pidades käesolewa aasta iseseiswuslikke (De Välera pooldajaid) naisi
üldist loomatoidu puudust, otsustanud anda prouade Despard'i ja Macbride juhatusel ja
75 miljoni lomatoidu sisseostmiseks wälja tahtsid meeleawaldüst toime panna, kuid po
maalt. Nimetatud summa antakse põllumees litsei takistas seda. Meeleawaldajad kandsid
tele wekslikrediidina 6 kuu peale. *
lippe pealkirjadega, nagu: «Vabastage
wcmgid!" Nad püüdsid parlamendi sissekäi
Läti leht eestlastest.
gule ligineda, Protesteerisid wihaselt ja
ETA. „Latwijas Kareiwis" kirjutab hüüdsid ähwardüsi politseile, kes neile tee
19. sept., et Lätile ei olewat sugugi ükskõik, eest kinni pani. Tõsisemat kokkupõrget ei
mida Lätist teawad ja mõtlewad wäljamaa olnud.
lased. Sel puhul ütleb leht eestlastest:
«Eestlasi peetakse wahwateks sõjameesteks,
liri uus Peaminister.
headeks rahwapoegadeks ja rahwuslasteks.
London, 19. sept. (ETA.)
Ka piirituse kontrabandist kõneldakse Eu
SDußlimfi
teatatakse:
Cosgrawe waliti
roopas, mis Eestis õitsemas. Tiisikusehai
ühemeelselt
tagasi
liri
walitsuse
esimeheks-guste suur protsent ja rahwa juurekaswu
Valimiste
tagajärg
wõeti
kõigi
parlamendi
«võrdlemisi wäike protsent teeb muret, kuid
selle eest on eestlased head ärimehed, üldiselt liikmete poolt kiiduwaldustega Wvstu, töö
hoolas rahwas, kuigi külmad wõõraste erakondlased wälja arwatudwasw.
Nõupidamine kindla hpäär
Wenemaast eemalhoidmine
tusega raha loomise asjuA.
osta otstarbetu.
Berliin, 19. sept. (ETA.)
Täna oli rahaministeeriumis nõnpida
Nõukogude Wene-maalt tagasi jõudes
„Rnl'i" teatel senato-r de Mänzie Pariisis mine majanduse esitajatega. Kiideti üldi
ilmuwa „Poslednija NoWosti" kaastöölise selt heaks kindlaiväävtusega raha loomise
le arlvamist awaldanud, et Prantsusinaa eelnõu põhijooned. Mitmesuguste üksikasi
eemalhoidmine nõukogude Venemaast mitte jade pärast peetakse weel läbirääkimisi.'
otstarbekohane ei olewat. Tähenduse pea
Saksa riigipäewa kokkuastumine.
le, et ka eemale hoiab, ütelnud
Berliin, 20. sept. (ETA.)'
de Monzie: «Ameerika wõib olla küll, kuid
Saksa- rügipäew astub 26. septembrid
ameeriklased mitte.. Venemaal joõite prae
gu igal pool Inglise, Ameerika, Itaalia ja koNu.
teisi eMsi leida, kus aga tvõimalik too
Kuuldused talupoegade
resaineid .sisse osta ehk oma kaupadele
mässust Bulgaarias.
turgu leida"- ETA.
Pariis, 19. sept. (ETA.)
Esimene põhjamaa usuteadlaste konwe
Belgradist
tuleb
sõnum, mida ettewaa
rents.
tusega tuleb wõtta. Nimelt teatatakse seült,
Esimene põhjamaa usuteadlaste konwe
eents awati läinud kesknädalal, skp., et mitmel pool Põhja-Bulgaärias olla ta
Lundi linnas Rootsimaal. Osa wotawad lupojad, keda kommunistid toetawad, mässu
Iseäranis ahwardawa iseloomu
konwerentsist peale 299 usuteadlase ja kin tõstnud.
olla liikumme omandanud Tirnowo ia SlikuõpetaM

Tornow (Leedu) Arroküll (Eesti).
Wene herkulesilmameister Iffan RomanOW

Ameerika ilmameister neeger ksmWq
Rauer (Eesti) Melke (Eesti).
Eteud. algus k. 8 õht. Maadluse algus k. 10 5.

ZuMe ja VraNWse NeammiskrZke koKMamwe
Kõne all heakstegemislüsimus olnud.
London, 19. sept- (ETA.)
. Bviitr ringburdades Pariisis kõneldakse,
et Baldwini ja Poincarg wahel enam uut
läbirääkimist ei. wke, ehk olgü siis, et
Poincarö seda soowib, mis äga tõenäoline
ei näi olewat.
. Nagu kuulda, olla Baldwin wäga rahul
läbirääkimise tagajärjega, mis wõimalda
wat Wõlemale peäministrile paremat aru
saamist üWeise seisickohast, kõnelemata ju
ba sõbraliku kontakti loomisest, mis Põhje
neb isiklikul wtwusel. .Edasi kuuldub, et
kõne all' õn Änud ainult heakstegemisküsi
mus. '
London, 19. sept. (ETA.)
Suurt huwi äratab poliitilistes ring.
kondades tänäne läbirääkimine Baldwini ja
Homcar6 wahel Pariisis, mis kestis iy2
tundi. Asjaolu, et läbirääkimine nii pikk

oli ja ainult ametliku tõlgi juuresolekul
sündis, peetakse heaks eeltähenduseks. Seda
muljet kõwendab weel teadaanne, et Bald
win on otsustanud homme weel . mitte Lon-,
doni tagasi sõita. See asjaolu õigustab
lootust, et läbirääkimine on lõpulikult polii
tilise laadi omandanud, ehk ta esialgselt
küll ainult sõbraliku isikliku jutuajamisena
oli mõeldudLondon, 19. sept.. (ETA).
Reuterile telegrafeeritakse Pariisist: Pä
rast läbirääkimist Baldwini ja Poincarü
wahel awaldas Briti saatkond teadaande,
milles seletatakse: Kuna ühelt koosolekult
lõpulikku lahendust ei wõidud oodata, seati
seal jalale waadete ühtlus. Leiti, et üheski
küsimuses ei ole sihtide ega põhimõtete lah
kuminekut, mis wõiks mõlema maa koos
töötamist takistada.

tvenimaakonnas.- Sinna olla sõjawäge
saadetud mässu maha suruma- . Teatatakse,
et. Sofias ja teistes linnades sõjaseadus on
wälja kuulutatudBerliin, 19. sept. (ETA.)
Bulgaaria saatkond Berliinis lükkab
ümber Belgradist laiali laotatud, kuuldused
talupoegade mässust Bulgaarias. Need
teated olla sihilikult wälja mõeldud.
Jaapan kawatseb suuremat
WÄislaenu teha.

RshwMeüM fgnwekevlfilt,

London, 19. sept. (ETA).
Tokiost teatatakse, et. Jaapani walitsus
kawatseb iehä 1999 milj. dollarlist laenu
maa uuesti ülesehitumiseks.
Seisukord Hispaanias.
Berliin, 19. sept. (ETA).
Viimaste teadete järele Hispaaniast
põrkab kindral. Rivera walitsus raskuste
wastu. Nii wanameelne kui ka waba
meelne.erakoüd ön awaldanud üleskutse,
milles kindral Rivera riigipööre kui Põhi
seaduse wägistamine hukka mõistetakse. Ka
lõhkuwat Rivera teguwiis sõjamäe ühtlust.
Sotsialistid jä kommunistid on tagasi wõt
nud oma üleskutsed üldstreigiks. Nad ta
häwad sündmuste arenemist ära oodata.
Marokko mässuliste juht Raisuli on
kindral Riverale. teatanud, et ta Niuele His
paama, walitsusele alla heidab .ja LääneÄärökkös kördä Peab. ETA.

London, 19. sept. (ETA.)
Genfist telegrafeeritakse: Rahwastelrtdu
tehniliste organisatsioonide komitee lõpu.koosolekul seletas Lõuna-Aafrika esitaja
Strakosch:

Parast 'läbirääkimist Prantsuse ja Bei
gia aMetiivendadega. olla tä otsustanud mit
te ette panna lubatud resolutsiooni praeguse
majandusliku seisukorra ja nende raskuste
kohta, mis rahwasteliidu tööd takistawad
ja mis on tekkinud asjaolust, et heakstege
mise küsinnvs ja rahwuswaheliste wõlgade
küsimus ikka weel lahendamata on, sest
niisugune resolutsioon wõiwat seisukorda
ainult weel- raskendada.
Rootsi esitaja Löfgren loobus ka sarnase
resolutsiooni ettepanekust. Munch (Daanist)
iitles, tema ei saawat aru', mispärast nii
suguse resolutsiooni wastu ollakse, sest see
resolutsioon rahustaks ainult awalikku ar
wamist.

Genf, 29. sept. (ETA).
(Oma erikirjasaatjält).
Rahwasteliidu nõukogu otsustas täna
ühemeelselt uurida ekspeüide abiga oma
teguwõime ulatuste seega jätkates kompe
tentsi küsimuse põhimõttelikku arutamist'
rippumatult Greeka-Jtaalia tülist, nagu
seda soowitas teisipäewal Salandra.

tunti samal ajal ka Meshedis, mis aga
kahju ei sünnitanud.
Berliin, 19. sept. (ETA.)
Tulekahju limmfi mcmlc
Mad-riidist teatatakse, et kindM Rivera
Ae Muud.
walitsus on kõik õmremängud kasinodes,
supeluskohtades jä Madriidi anstokvaatli
Berliin, 19. sept. (ETA.)
>kus klubis ärä keelanud.
NM-Uorgist teatatakse, et Kalifornia
Rahutused Baadenis.
ülikoolilinna Verkley suur tirlekahju on
nüüd linnast maale üle läinud ja metsapõ
Berliin, 19. sept. (ETA.)
? Lörrächi nMkonnas' (Badenis) on ron lemiseks muutunud. Tuhanded elanikud
gide liikumine täiesti seismas. Ka post ei on pidanud oma korteritest lahkuma. Ter
we Souoora ringkond seiswat tulest
tööta. Pantwangideks wõetnd isikud lasti
küll lahti, kmd enne pekseti nad ivaese
Lühikesed teated.
vmäks, nii et neid Pärast labastamist kohe HBBBBBHHaB&saaQEBSsaaBBZQaa
yaigemaija tuli paigutada.
Berliin, 29. sept. (ETA.)
Siia
jõudnud
teadete järgi on Mosk
Teated maawäeisemistest.
waZ
wumaStel
päewadel
kõmulisi arreteeri
London, 19. sept. (ETA.)
misi
olnud
nõukogude
mõjurikaste
tegelaste
Allahabadist telekMfeeri takse : ll>!es he
keskel.
dist tulewad teated, et Bujnnrdis (Khoras
Prantslased okkupeerisid Mannheimi
sani prowmtsts) õn 17. schtembri hommikul
kange maawärisemine olnud. Ligemad tea lossi, mis enne oli Vaadcni suurhertsogi
ted puuduNpö. Äörgeid maÄalnseid tõukeid asupaigaks.
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Kaja
Mm BOmyse ZsheneMisel.

(Meie Saksamaa kaastööliselt)'
Ct ilmasõja wägewa lainetamise järel lud üle jõu hakkawad käima, algab kainene
wood weel mõnegi laksu lööwad, wõib olla mine. Ja üks sarnastest ülikulukatest pöö
kellegil üle peagi käiwad on iväga tõe-" rasustest oli Ruhri poliittka- Kui praegu
näoline. Aga Ruhri konflikti laheirdamisega Bayeri „haakristlased" (rist haakidega
lõpeb siiski „järelsõja" hwvitawam osa. nmrurahwuSlaste märk) weel isamaalist
Kaheksa kuud on ta ilma põnewil hoidnud, mõnu edasi teewad (suuwärgi kulu pole ju
ta tagajärjed on saatuslikud kaotawale poo suur asi!), siis mõnitab „Vorwärts", et
lele, huwitawdd aga kõigile: ta oli ju „mo baherlased loodawad prantslasi Ruhrist isa
raali wõitlus sõjariista wastu", algaiud suu maaliste kõnedega wälja saada. Kuid kas
re õhinaga ja lootusega wõtta. Aga ta ei ammu sai ta ise targaks! Sedasama kuu
woitnud, woib olla sellepärast, et, nagu lutasid ju rahwale kõikuniatu tõena üle
omal-ctt'al ,/Vvrwärts" arwas, inimsugu poole aasta kõik strnred ja wäiksed lehed,
weel nii kaugele arenenud pole; wõib aga ka „Vorwärts" ise. Kirjutatt, kõneldi, ki
olla, polnud woiöuihkaja moraal wõiduks rutt, protesteeriti „koigeterawamalt,
küllaü tugew, ja sellepärast tuli taganeda kindlamalt, waljemalt" ning kõigil muu
sõjüriiSta ees'
del wiisidel ja arwatt sellega kõik tehtud
„Ruhrifojasi" Kõib ju möödunud olema. Trükitt küll weel hoolega raha. Ja
ajaS kõneleda, olgugi, et lõpulik rahu see oligi kõik- Mitte ühte asjalikku sõnaalles wlemaka. Ta tuleb warstt. Meeltes Kõige pealt ei lubatud iial Kanossa minna.
ja südametes on see ammu igatsetud rahu Kuid selgus, et tuleb minna. Ja praegusel
ju Walmis, aga wälisesse wormi alles wala walitsusel tuleb see karikas juua. Ning
mata. Ju algusest Peale oli kainele waat wõimalikult pea. Waim ongi walmis, kuid
lejale lõpp ette näha, kuid sõda on ju sel liha nagu weel tõrgub: kuida jood'kaewust,
leks liig Mottew, d mõistust kuulda wõtta. kuhu eila nii wahwalt sülgasid.
Seda ka Ruhri sõda. Otsatu walskus,
Rahwusparteilased ongi Preisi maa
tui hulkade crrwel. Rdhwa tahtmise nimel päewal arupärimisega esinenud „riigiwalit
toimiti ju Ruhri sõda, nagu tawaliste iga sufe maskeeritud kapitulatsiooni asjus Ruhri
sõda' RahwaS pidi ju „passtiwse wastupa- poliittka suhtes, miS Preisi suweräniteett
NÄU" organiseerija ja kandja olema, ja eri Rhettttmail tõsiselt ähwardab." Rahwus
tt just ruhrlased ise. Need pidid olema parteilaste arwateS pole wist linnad weel
wankumatud omas püüdes, mille wastu küllalt wäljanälginud; wõi ehk ruttawad
walitsus wõimew. Samal ajal tegutsesid nad nüüd, kus koKuleppe otsimine mööda
RuhriS banded, kes nende kodanikkude ak pääsematu, awalikkuse ees ' käsi pesema:
naid ja mööblid lohkusid, kes prantslastele kuri walitsus on kõiges süüdlane, rahwus
midagi müüsid wõi neile ulualust wõimalda laste puhtus jääb endiselt neitsilikuks- Kuid
sid' Ja tööd oli neil küllalt. „Äritatud ka walitsus leiab omale patuoina: tema
kohaline rahwas" pidi teid ja sildasid lõy häälekandja „VorwärtS" ruttab seletama,
kuma, wõöraste soldattga kokkupõrkeid toi- et „rahwa rõhuw enamus" ikka peatset kok
Mima, õösett karauliPoSttde peale laskma
kulepet endise walitsuse surma
j. n. e. Rahwa „püha tahtmise" arwele patt olla, et seda seni pole soetatud. Nõn
kantt kõik. Wolksünisels, malele, ässitusele da siis: kas nii wõi na, sinna wõi tänna,
pühendasid ajalehed kakskolmandikku omast tulla wõi minna ikka tahma Püha taht
ruumist. Mtte üksi marurahwuslised lehed, mine!-- Ja see suur suwetään ise, kelle kõi
ka sotsialistlised suurlehed, nagu „Vor kumatul soowil. kogu aeg kõrget .poliitikat,
ivätts", hoidsid üldses kontserdis kõik regist aett, seisis sabades ja joõksiS
ttd lahti. Milline panama Ruhris arenes, warukal naela kartulite ja tükikese marga
kelle tahtmisel siin tegutsett ja mil wiisil riini järele; kui soolikad wahest õige tungi- asju aett, hakkab nüüd alles
walt „marjaasi lõid", tuli suwerään ka uu
«Kölner Tageblatt" nimetab üliisamaalist litsale ja katsus enda majesteetlikku tahtmist
paSstiwse waSwpaneku jantt „hiigla moraa omamoodi awaldada, kuid „passtiwse waS
lilageduseks" ja aineliseks ning waimliseks tupaneku murdmatust" Wõisid ainult selle
hullustuseks, mis rahwa arwel ja nimel sotsiaalharu spetsialisttd neis awaldusis lu
sündis- Mehed, kes rahwalt rahamasina
geda. läbi wäljapressüud toö-waewaga taskud
Nii tegutsett kaheksa kuud „fuweräänse
tyiisid, käisid ju Berliinis kantsleri palwel, rahwa", „töötawate hulkade", „kandwate
ch ikka weel passiiwse wastupaneku lootuse- ' kihtide" ja muude sarnaste ilusate asjade
titt komettt edasi peaks etendatama. Walit nimel, kuni üllatawate tagajärgedeni jõuti:
sus ju saattS Ruhri igapäew rongide kaupa hulgad ja kihid tahawad tänamatult endi
raha, suurematel ettewõtetel oli luba endil juhte lihtsalt üksi jätta- Õrnus- ja ar
hädaraha lüüa, ja resultaat oli pöörane mastussidemed kipuwad wägisi walla. Rhei
alaline dewiisiöe-nõue okkupeeriwd tööstuse nimaa tahab lahti, Vaher kipub oma teed ja
poolt. Riiklised abirahad, laenud ja oma Sakseniga on käre tüli päewakorral. Kipu
trükitud hädaraha pandi wäkrrtuskindlalt wad nünema neid nii isalikull hooldaja rii
dewiisides paigale- Äri oli hea ja pealegi gi rüpest. Toowad ette mõnesuguseid põh
kogu asi ülipatrioottline, miS muud, kui jussid, mis riigi emasüdamele päris walu
las' käia-- Praegune sotsialdetnokraatline ra sad kuulda, puhta sümpaatia „waenlaste"
haminister tõendab, et ta kohkunud, kui tvastu nii Rheinimail kui Baheris! Riik
Ruhri arwetesse waadanud. Aga õiett po kipilb üksi jäänm oma kõrge loosungitega.
lekS temale , pidanud asi uus olema. Oli Wõeti siis julgust ja keeratt lehel sootuks
nüüd, kuidaS oli, aga walitsusel tuli Ruhri teine külg. Nii sai kokkuleppe poliittka.
subsideerimisel „äärmisele kokkuhoidmisele" Põhjus möödapääsematus; eesmärk
asuda. Omad piirid on ju ka pöörasusel, elu instinkt; tegewusalus rahwa tahtmi
olgugi patriootilisel: nimelt seal, kus ku- ne.
Inka warandused. 91
Sir John Netcliffe romaan.
Mõne minuti pärast nägid tüdrukud pimeduses tule
sädet teKiwat, mil warstt leegiks mmttus. Ja Jaaguar
tuli põlewa laastuga naiste juure tagasi.
Selle hädatõrwiku walgusel nägi senjoora, et nad
'tõesti madalamas käigus olid. Selle käigu oli kahtlemata
laawa endale kunagi murdnud, et kraaterist wälja pääseda.
KoobaS oli waewalt inimese kõrgune, täis lubjastuNud krob elust ja kühme. Ta wiis nähtawasti mäe stse
musse.

Kui komantshide noor pealik tagasi oli tulnud, kinni
tas ta oma tõrwiku kiwide wahele ja tegi kaks korda tea
talva linnu häältKohe selle järel ilmuS Raudkäsi ja winnas end ka
u&sf*
Jaaguar, VaS kõik on walmis? sbardan, et enne
ftti kümme minutit möödub, on kuradid meil kannul. Ner!
näib nõupidamine olewat. Nad kawatsewad wist tormi
jooksu ette wõtta
— Minu walgel sõbral on ju püssirohtu. Jaaguar
läheb ees. ja näitab naistele teed. Raudkäsi pangu tee

Riigi kantsleril Stresemannil „jatkuS
kodanlist julgust" oma 12- sept. kõnes midaM ittelda, mida Prantsuse lehedki enam
„kui paljaks protestt - awalduseks" nimeta
wad. Saksamaa lubab maksta, ja pealegi
sellega kohe almtst teha, kui... ja nüüd tuleb
see igawene haige koht kõigis kõnedes: kui
prantslased okkupeeritud Ruhrist wälja lä
hqjoad. Ja oraaklisett tunre on see koht;
siin Püüab kantsler weel seljataha silla ter
weks jätta, wana seisukohtadega ühenduse
hoidmiseks. Poincar6 nõuab enne inaksmist
ning lubab siis alles lahkuda, Stresemann
nagu seaks lahkumist tasumise eelttngimu
seks. Ka mõned Prantsuse lehed tahawad
Stresemanni nii mõista- Kuid Berliini
„mõõdua:towates ringides" seletatakse, et
asi nii täbar pole, wõib kantsleri ka teisitt
mõista. Peab ju ikka wäiksekt diplomaati
line olema; tuleb ju kantsleril nii parem
kui pahempoolse opposttsiooniga rehkendada
ja nendele pala suupärasemaks tegemiseks
ongi sarnased wäiksed udusused kohatt soo
witalvad-

Teine hellem koht asjas. on passiiwse
wastupaneku katkestamine- Prantslased
nõuawad seda ju enne läbirääkimiste algust.
Siiamaani punnitt siitpoolt waStu, kitid,
et nüüd kogu kurikuulsa wastupaneku kre
diidid „wiimase wõimaluseni kärbiwd", siis
sureb kogu wastupanek ise oma loomulikku
surma, ja asi lihtsustab. Polegi päriselt
enam kogu wastupanekut sellest silmapilgust
peale, kui rahawool Berliinist katkes. Lei
dis loomuliku otsa. Aga mis ta haawu lõi.

Mvnarhistlised woolud
Saksamaal.
Ludendorff ja Rupprecht.
MouarhMtsed ringkonnad Saksamaal
jagunewad kahte laagrisse. Ühelpool seisa
tDftb Preisi protestandid, Hohenzollernite
walttsejasoo ja Suur-Saksa aate eest wõit
lejad; teisel pool Baieri katoliiklased, lahk
püüdlused, Wittelsbachi walitsejasoo pooles
hoidjad. Esimeste juhiks on Ludendorff,
teiste juhiks endine Baieri•• kroonprints
Rupprecht. Kumbki mool ei salli lugugi
waöackikltst korda ega praegust põhiseadust.
Mõlemad käiwad käsikäes wabariiklise korm
kukutamise töös. Aga nende teed lähemad
otsekohe temwalt laMl, niipea kui tarwis.
tuleb ime riigihoone ülesehituni seks eel
töösid teha. Need wastolud, mis juba am
mu parempoolsetes ringkondades maad wõl
nud, tulowad nüüd juba wäga selgesti näh
tatvale. Ludendorff ja Rupprecht ei taha
kumbki teine-teist hästi sallida.
Nagu „Franks. Ztg." kirjutab, käinud
üks kõrgem Baieri riigiametnik kewadel
Ludendorffi juures tõsist lepituskatset tege
mas ja annud temale tungiwall nõu toeta
da Ruppvechti kandidattmri Baieri kuninga
kohale. Ta seletanud Ludendorffile, et Nup
recht Wõidaks siis Preisi taguMsed ring
kowiad enese poole ja astuks kogu „waba
duSlnkmnise" etteotsa. Et wõimalik oleks
ettewõtet läbi wiia, peaks Baier end mõ
neks ajaks Saksa riigi küljest lahti lööma.
Selleks olla Baierile juba Prantsusmaa
poolt poliitilist ja ainelist toetust lubatud.
Ludendorff lükanud aga selle ettepaneku
järsult tagasi ja seletanud kindlalt, et tema
ei hcckka iialgi oma toetust pakkuma Baieri
lcchkpüüetele, mis tahawad Saksa riiki kil
lustada. Frankfurti leht arwab, kui mo
narhistlised organisatsioonid Saksamaal on

kinni, kiti ta apashi huntide hulumist ttmleb.
Wäga hea! Minge siis nüüd eemale, et keegi lm*
gastada ei saaks. Säh, wõta minu püss ja anna üks nen
dest halbadest püssidest minule. • Meie wõime seda weel
kasulikult tarwitada.
Püsside wahetus sündis ruttu-- Raudkäsi pani püssi
sisse rohtu ja tõukas kuuli asemel ainult
tropi peale
— Mis teie tahate teha? Kas tahate apashe takis
tada meile järele tulemast? küsis senjoora.
Seda saate kohe teada, senjoora! wastas Raud
käsi. Kas näete seda kiwiblokki, mis seal seinast wälja
ulatab? teie käe selle bloki külge panete, siil tunnete
et ta kõigub. Kõwema wapustuse korral kukuks ta alla ja
tmbaks selle kaigu, nii et sut hiirgi enam läbi ei pääseks.
Kuna Raudkäsi neid sõnu ütles, pistis ta wääwli
nööri püssi süüteauku. SiiS ajal ta püssi rana otsa kal
juprao waheke, mis blokki ülewal hoidis.
Jaaguar, tee ruttu!
Toojalane wõttis tõrwiku ja andis naiöteke märku,
et nad tenm järele tuleksid, ning läks ise käiku mööda
edasi.

Dolores jälgis teda, ronides üle kiwide, mis teel ees
olid. Senjoora järel tuli tema toatüdruk, wärisedes hir.

mis rahwale maksma läks! Kiu kõik see
lviletsus, õnnetus, puudus, aine- ja energia
kulu, mis tõi ~tmssiiwne wasttchanek", wõi
malik oleks rahas wälja rehkendada, siis
saaksime wististt summa küllaldase, et katta
kõik reparatsioonid. Ms woideti paSsiiw
se waswpanekuga? Wanasõna järele Pole
halba ilma heata. Mõned arwawad, et ka
Ruhri wasttlpanekuga Saksamaa teattld
määral wõitts. Prantsuse nõuded olla ala
nenud. Inglismaa ja Ameerika päris „peh.
meks" läinud; aga mis peaasi: osake enese
armastust päästetud. Ka sotsialisttd ärwa
wad, et selles wiiniases suhtes suure rah
wa enesestlugupidamise waatepunkttst
wastupanek ikka tarwilme oli- Kuid üks
on kindel, oleks ette teatud, millise hinna
eest siin enesearmastust wleb päästa, poleks
julgust jätkunud mängu alata.
Nii on siis praegusel walitsusel kahet»
seja rüü ümber ja Kanossa tee jalge allWäikseid wimpe ja käänakuid ehk tttleb weel
ette, kuid otsus on küps: eesmärgile! Maa
ja rahwa tõsine tahtmine on rahu ja
leiba- On nii alatt olnud, kuid seda tõsise
suwerääni tahtmist on alati wõltsituü ja
walestt walgustatud. Lärmilööjad parem
ja pahempool kilkawad praegugi: walitsus
peab ju salajasi läbirääkimisi wastasega,
on passiiwse wastupaneku likwideerinud
ja kapituleerib ttngimisteta!... Ja kui ta ka
seda teeks, siis pole siin ometi midagi Para
ta. Asi on ju korra niikaugel. Ka proteS
teerijad ei suudaks teisiti J. W.

oma ülesastumise senini ikka edasi lükanud,
siis kõigepealt küll terailvate wastolude pä
rast, mis nende keskel walittemas.

Korfu evakueerimise
küsimus.
Nagu teada, wõttis Mussolini täitmi»
seks wastu saadikute konwerentsi otsuse,
mis ütleb, et Itaalia wäed peawad 27.
septembriks Korfu saarelt fabkuma,-kat
selleks ajaks Itaalia ohwitseride mõrtsukad,
kätte leitakse eh? wähemalt tõendust pakil
takse, et Greeka walitsus ei ole kuritöö
uurimisel wähematki lohakust üles naida
nud." Kas lohakust on olnud,' selle üle ot
sustab muidugi saadikute konwerents ise ja
tema poolt ametisse seatud liitriikide oma
waheline uurimiskomisjon, kes walwab ko
ha peal Greeka walitsuse sammude järele.
Nii fonwerentsil kui komisjonis on Jtaa
lial oma koht ja hääl olemas. Nõnda
wõib tema seal weel protesti tõsta ja ewa
kueerimist edasi lükata, kui ta seda jonna
kalt tahab. Teiseks on Mussolini nõud
nubf et need 50 miljoni liirat, mis Greeka
walttsus kahjutasu kindlustamiseks Schweit
si Panka sissemaksis, otsekohe Itaaliale kätte
anda, kui tema eelpool tähendatud tingi
miste täitmise korral Korsu ewakueerimi
sele asub. Weel on kuulda, et Mussolini
tahab Greeka walitsuselt nõuda Korfu ok
kupeerimise kulude katmist, mis sealpool
muidugi suure summa peale rehkendatakse.
Nõnda ei wõi praegu sugugi weel kindel
olla, et Itaalia wäed tõesti 27. septembriks
Korsil saarelt lahtowad.

mu pärast. Kõige wiimasena järgneS Comeo. 3
Kui Raudkäsi oma ettewalmistused oli lõpetanud, kuu»
ta koopa suu Poole. Paras silmapilk näis tulnud.
Ta süütas käsnaga pölewa wääwlinäöri, mille ta püssi
smiteaukuoli pistnud, ja ruttas niiiid, kiitega kobades,
kmku mööda teistele järele-Waewalt oli ta saanud wiis sammu teha, kui ta enda
ja laawaseina wahel tundis pehmet inimese keha, kes edasi
püüdis tungida. '
Pagan, kes siin siis weel on? Katsuge, et eemale
saate, plahwatus järgneb kohe! Pagana naine, kuhu teie
tikute?

Raudkäsi tondis inimese keha oma käte lvahelt ära
libisewat ,enne kui ta teda sai kinni haarata. Ta kobas'
asjata ümber ja tahtis parajasti Jaaguari hüüda, kui
kõle kisa, mida ta hästi tundis, tema kõrwa kostis, ja
kohe selle järel kais plahwatus, miS 'koopa seinu wabutos
ning õhu tolmu ja kiwikildudega täitis.
®n7!e põgenejaid jälgmw, pöörame mõMs fllma
jäid ° inimeste juure, kes koopasse maha
. . olid kadumld, pööral lord oma kulleri
poole kujnmiega, mtba nüüd teha-.

Kaubalepingu sõlmimisest
loodetakse head.
ETA. „Latwis" teatab 19. sept., et Lä
ti väliskaubanduse bilans Eestiga läinud
aastal on passiivne olnud. Pärast LätiEesti kaubalepingu sõlmimist avanevad
Lätile paremad väljavaated Eesti turu
võitmises.
Lastekaitse ühing kinot
korraldamas.
Mäletawasti. sõlmis linnavalitsus omat
ajal E. 0.-ü. „Estoonia filmiga" lepingu,
mille järele Viimane kohustatud oli kino
„Rekordis" laste-etendusi korraldama.
Nagu hiljem selgus, ei suutnud „Re-°
kord" linnavalitsuse nõudeid rahuldada,
mille tagajärjel ka.o.-ü. „Estoonia silmi
ga",tehtud leping tühistati.
Nüüd ott Eesti lastekaitse ühingul .ka
vatsus ise kinot asutada, kus lastele ainult
teadusliku ja õpetliku stsuga filme näida
takse. KiNo oleks lõbUstusmaksust Vabas
tatud.

Takistust selle kavatsuse läbiviimiseks
sünnitab esialgu ruumide. puudus, kuid. sel
lest takistusest loodetakse ülö saada. —C—

Tööliste palwed kawatse
takse tempelmaksust wa
bastada.
Nagu teada, tuleb tempelmaksu seadus
lähemal ajal riigikogus uuesti läbiwaata
misele. Kuuldavasti kawatseb töö-hoole
kandeministeerium ettepanekuga esineda, et
palvekirjad, mis tööliste poolt töökaitse
komissaridele antakse, tempelmaksust Va
bastatud saaks, kuna tööandjate palwed tk
kagi tempelmaksu alla käiks. See oleks
tarvilik sellepärast, et töölistel pole tihti
võimalik tempelmaksu kulu kanda ja selle
tõttu võimaluse kaotavad seaduslist abt
saada.

Tööliste Palgamäärade läbi
waatamine nnesti päewa
korral.
Töö - hoolekandeministeeriumi algatu
sel kutsutakse 27. septembril s. a. kell 12
päewal ministeeriumi ruumidesse nõupi
damine kokku, kus tööliste palgamäärade
küsimus läbivaatamisele tuleb.
Kutsed on saadetud Tallinnas asuwate
suuremate vabrikute juhatustele ning töö
liste vanemate nõukogudele,- kaubandus
tööstus- ja teedeministeeriumile, ' wabn
,kantide ühisusele, Eestimaa tööliste üldlu
dufe, Tallinna linnavalitsusele ja Harju
maakonnavalitsusele. —ts.
Arstiabi andmise takside
rewideerimine.
21. flp. on töõ-hoolekandeministeeriu
mis koosolek, kus senised riigiteenijatele
arstiabi andmise taksid uuesti läbiwaata
misele tulewad.
Nõupidamisele on kutsutud rahaminis
teeriumi, riigikontrolli, arstide seltside lii
du, tervishoiu peavalitsuse ja töö-hoole
kandeministeeriumi töökaitse osakonna esi
tajad. —t§Talwise raudteede sõidu
plaani
läbivaatamine on teedeministeeriumis
kesknädalal 26. skp. .
Tähendatud ajani on asutustel ja or
ganisatsioonidel võimalik sõiduplaani kok
kuseadmise asjus oma sooviavaldustega
esineda.

Eesti-LLti kaubalepingu ka
wa ja Liiti töösturid.
ETA. „Jaunakas Sinas" kirjutab 13.
sept.: Läti-Eesti kaubalepingu kawa on
tublisti arutatud Läti töösturite ringkonda
des. Kawatsetud lepingus on ette nähtud
paljude importkaupade tollita sissewedu.
Kas see on soowitaw Läti tööstusele? Ees
ti tööstus on sõjas wähe kannatanud. Eriti
Läti tekstiil- ja paberitööstus saawad tolli
ärakaotamisel tuntatvalt kannatada. Nii
näit ei suuda Läti töösturid võistelda
hiigla Kreenholmi tekstiilivabrikuga, nns
töötab Narva kose odava meejõuga. Leht
awaldab lootust, et Läti esitajad oma toos
tnrite huwi silmas peawad lepingu souni
misel.

-3

Mässuline liikumine Hispaanias.

Päewauudised.
Riigikogu esimees nõuab «ii
gi korterisse uut sisseseadet.
Hra J. Tõnissonile praegune riigikogu esi
mehe korteri sisseseade kõlbmata.
Mees, kes ei Väsi Eesti rahvale ja Va
kitsusele igal võimalikul juhtumisel versta
pikkustes artiklites põhjendamata etteheit
mast Pillamist ja üleliigset uhkitse tagaajamist
ja neid manitsemast kokkuhoidmisele on hra
Jaan Tõnisson. Sellega täielises Vastolus
on seltskonnas liikuv jutt, et hra J. Tõ
nissonil läinud suVel 4 korterit kasutada
olnud, neist" 2 Tallinnas, i Tartus ja 1
Sillamäel. Nüüd kuuleme ka Veel, et rii
gikogu esimehe korter, kus senini mitmed
riigikogu esimehed täielises rahulolemises
elanud, tmüdse esimehe hra.J. Tõnissoni
juures rahulolematust wäljakutsunud, ni
mett leidvat hra Z. TõmssõN korteri sisse
seade kõlbmata olewät, kuigi see sisseseade
endiste riigikogu esimeestele kõlbas ja see
riigivanema korteri sisseseadest palju taha
ei jää.
Härra J. Tõnisson olewat õige kärmasti
riigikogu esimehe korteri sisseseade täielikule
uuendamisele asunud ning, kuuldavasti,
olla riigikogu juhatuse Poolt tvalitsuse poole
pööratud nõudmisega, et riigikogu esimehe
korterisse üüS mööbel antaks
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Wäeteenistus ka tväljaMaal
wiibijatele kohustaw.
Latwijas Westnesise" teatel kutsutakse
kõik Väljamaalased, kes. Läti kodakondsusse
Vastu Võetud ja alla 30 aasta Vanad, te
gelikku väeteemstusse tullewal kevadel.
Teenistuse aeg on 13 kuud, nagu. kõigil
Läti kodanikkudel. ETAI.
Linnade arvepidajate
kongress
peeti ära. 20. septembril linnavalitsuse ruu
mides. Kongressist Võtsid osa umbes 20
linnade pearaamatupidajat. Kongressi
awas linnade liidu esimees U e s s o mKottg
ressi juhatusse Valiti Wõru linnapea Suik,
S ch m i d t ja K l e m m e r.
Päevakorras oli ette nähtud rida mlt
mesuguseid linna arvepidamisesse puutu
vaid küsimusi. . ~

Barcelotta.
Bareelona, samanimelise proVitttsi tu
gewasti kindlustatud pealinn f Katalonias,
umbes 620.000 elanikuga, on üks tähtsama
test tööstuse- ja ühtlast sadamalinnadest
Hispaanias. . Juba ammust ajast on ta ok
nud poliitiliste kirgede koldeks. Pea kõik
streigid) rahutused, mässud võtavad oma
alguse ikka Kataloniast, ja Bärcelöna on
Väga tihti näha saanud.Veriseid kokkupõr
keid, elu. kallale tungimist, lõhkepommide
Viskamist. Ka praegune revolutsioon al
gäs jällegi Barcelonast.
VarceloNa garnisoni komandant kind
ral Primo de Rivera krähw d'Estella astus
ööl wastu 13. septembrit sõjariistus jõuga
Valitsuse Vastu üles ja Võttis võimu
koha peal oma kätte. Laialdase organisat
siooni tõttu, mis sõjaväe erakonnal, kõrge
matel ohvitseridel, Hispaanias, on, lagu
nes see liikumine otsekohe ka teiste linnade
peale, ja iuba Ib. sept. oli Alhucemastt ka
binett kukutatud ning kuninga käsul seadis
de Riveta sõjaväelise direktooriumi kokku.
See sõjaväeline revolutsioon ei olnud sihi
tud kuninga ega kuningriiklise riigikorra
vastu, vaid ainult valitsuse ning parla
mentarismi vastu. -t
Hispaania, ajaloos on juba traditsioon?liseks nähtuseks saanud kõrgemate sõjaväe-

laste, ..ohVitseriõe, püüdmine alkuwselt osa
wõtta Valitsuse poliitika ajamisest. Ohvit
seridel on omad hästi korraldatud organi
satsioonid, juntes, enam-wähem salajased
ühingud. Seal käivad nad koos ja kriisi
aegadel panevad nad valitsusele oma
nõudmised ette. Iga Valitsus on nende
ühingute käes hädas ja keegi ei ole suutnud
neid likvideerida. Wiimased ei toeta end
ühe ehk teise poliitilise erakonna Peale,
vaid äjawao ise oma poliitikat. Kuninga
koja wastu on nad üldiselt lojaalsed, sell
kuningas Alsons on harilikult püüdnud
juntade nõudmistele vastutulelik olla. Kõ
neldakse, et Primö de Rivera olla kuninga
pailaps.
Wiha Valitsuse wastu . süttis nüüd jun
tadel põlema Marokko poliitika pärast. Sõ.ja suuri ohvrid ja wähesöid tagajärgi sil
mas pidades tahtis Alhucemas'i kabinett
Marokko küsimuses leplikku poliitikat ajada,
Vastuhakkajate pärismaalastega kokku lep
pidä. Juntad nägid selles sõjaväe, ühtlasi
ka Hispaania au alandamist ja tegid otsu
seks, sõjaväelist diktatuuri maksma panna,
mis neil ka korda on läinud. Nüüd taha
vad nad suurejoonelise operatsiooni läbi
Marokko pikaldasele verisele sõjale lõppu
teha, et elanikka päästa raske maksukoorma
alt.

Soome jooksja Paavo Nurmi poolt
uus ilmarekord 3000 mtr. jooksus. Nimelt
jooksis Nurmi selle maa 3 m. 27,8 sek. ära.
Soome abiandmine Jaapanile ning Un°

Linnade arwepidaorise seisukorraga ILes
olewal ajal
tutwustas kongressi arvepidamise instruk
tor Neuh a u s. Kõneleja arvamise järe
le on linnade raamatupidamine wiimasel
RahAusMstmus Soomes.
aja! tuntavalt paranenud ja ühtlaseks Helkngi ülikooli rektori kõne ülikooli sügisse
muutunud pea kõikides linnades. Üksikud
' mestri awamise Puh»l.
wähemad puudused, mis seni kõrwaldama
.Sanomat" . awaldab 16. sept
ta, kõrvaldatakse juba lähemal ajal.
Helsingi ülikooli sügissemestri awannsel ülikooli
Järgnewates päewakorra punktides rektori, prof. Hugo Suolahtt Poolt peetud awa
puudutati neid kawatsusi, mida .linnade miskõne, milles see rahvusküsimuse kohta zarg
raamatupidamise suhtes tulewikus läbi mist tähendas:
Wnmäõtel kuudel, ja nadalatel on awalik
wiiä.kavatsetakse^
kuses kuuldud huwitäwaid. arwamisawaldusi,
.üksikute päewakorra punktide kohta sea milleks Põhjust -on . annud kinnitatud uus üli
ti kokku wastaVad resolutsioonid, mis - sel koöliseadus, kuid.mis ühtlasi ka meie rahwus
leks valitud komisjoni läbivaatamises küsimust puudutasid ning meie rahwa keskel tek
anti. ' .
kinud Voolusid pildistawad.- Põllumeeste haa
Kartulilihisuste liibu peakoosolek.
.. Kartuliühisuste liidu juhatus teatab,.et
liidu 2. aastakoosolek peetakse ära 30. sept.
1923. a. kell 12 Tallinnas, Harju maakon
navalitsuse ruumides järgmise päewakorra
järele' 1922.—23. a. aruande kinnitamme
ja ülejäägi jaotus, 1923.-24 a. eelarwe
kinnitamine, walimised põhikirja
koosolekul algatud küsimused.
AjüliWuduse AewMe.
Oh, seda waSsimist!

lekandja awaldab rahulolemawst. ülikooli õppe
keeleküsimuse lahendamise üle. Asetades Snell

manni eeskujul eesmärgiks Soome rahwusliku
riigi ja ühise rahwusliku hariduse, konstatee
rib auwr, et seda eesmärki saawutatud er ole,
kuna rootsikeelne haritlaskond Snellmani üles
kutset Soome keel hariduskeeleks wõtta, lälgi
nud pole .ümberpöördult on arenemiskäik nik
edenenud, et Rootsi keel ja Rootsi haridus on
kännud Germaani ja Suur-Rootsi mõtte toeta
-saks Prof. Suolahtt tähendab selle kohta, et
"kuigi Snellmani üleskutset.nii üldiselt n zal
aitud, kui ta lootts. siistt ta lootus küllaldasel

Odaro ia tõesti hea /"*
•jii

on tubakas
JiaSULIK"
. . V* n!. 75 mrk.
uis. aiFEsir.

Kõik Eesti suitsetab
A.-S. „ASTORIA"
kõrge headusega aromaatlisi paberosse

SULEIKA
\

määral tõeks on saanud, et garanteerida Soome

S®OSSGT©©©©©©©©OT©S©SGGGVGGUV©

rabtousliku hariduse tulewikku. sellest

Rootsi keelt rääkiwast haritlaskonnast worsuwad

1 jõudis müügile: I

need juhid, kes Drjö Koskisest alates on kind
lustanud soomekeelse hariduse põhza,

| Ajakiri 1

Meie lehes 19. stp. awaldatud P. K. „Es wõiks kannatada raskete päewade katsumist, mi
tooma" kiri on „Waba Maa" wäga ärapahan da Snellmann aimas. Neile juhtidele on zarg
danud. Naaber tõendab, põhjendades ~Waba nenud lugematud haridustöötegijüd za nende
Maa" nr. 209 peale, et „seal pole sõnagi „Es töö ning Soome rähwa omadused on korda saar
tooma" (wist ikka P. K. ..Estoonia"- Tmm.) nud. et katsumused õnnelikult läbi on tehtud.
eestkostmisest...- jne." Ometi loeme aga samast Nüüd on soomekeelne haridus meie maal reali
..Waba Maast" nr.. 209: ..27. opnthl muudab teet mille olemasolu ja arenemine käitsttw on.
ka siseminister, arwesse wõttes kaubandus-toos sest'nüüd kui tattstawad tammid kõrwaldawd,
tusministeeriumi ja k.-ü. „E stoo n i a" saab ta rahwa ridadest ikka uusi haridustöötegi
(Meie harwendus. Toim.) mng Harzu panga jäid. Soomekeelne rahwas on sacüvutanud selle
arwamist, esialgse otsuse... ja lubab Schultzele määramiswõimu maa asjus, Snellman
edasielamiseks peawsluva anda...^
talle nõudis ja mis talle kuulub. Sellelt seisu
Lapselegi on selge, et sim k.-u. ..Estooma kohalt tuleb arltustada rootsikeelse wähemuse
eestkost m i s e st juttu on, kuid ..Waba Maa seisukohta. Rootsikeelse haritlaskonna noore
pöörab külma rahuga asja päris pahurpidi.
maS põlweZ näib pinda wõitwat suun. Mille
Järjekordne näitus, kui armptalt „Waba tunnuslauseks on „üldrootsi koondus". Selle
Maa" sulekmigelascd wassiwadl
suuna pooldajad, kes end ..idarootslasteks nr
metawad, tahawad kõige enne ja wõrb olla—
ainuüksi rootslased olla. Kuid see suun pole
seni määrawaks saanud. Wiimasel ajal on
Rootsi haritlaskonnas tekkinud wool, mis seisab
Sporl.
Nunebergi ja Topeliuse isamaatunde all. Selle
ühise isamaatunde tähe all wõib soome- ja
Uus ilmarekord 3000 mtr. jooksus.
rootsikeelne haritlaskond lähedases ühistegevuses
17. skp. seati üles' Kopeuhaagenis nllo
rahvusvahelistel kergejõustiku wõiüluste!

| ,^.oodus<( |
s nr. 3. 1923 a. Hind 60 mk. 8
9 Sisuks: 5
g Prof. J. Vilip: «Elektrisäde". 1
0 Stud. E. Prommi-Saarsen: «Ole- o
J tused elu tekkimise üle maakeral". §
§ A. Audova: „Weel loodustea- J
© duste ja kõlbluse vahekorrast. ©
J G. Vilberg: «Inimese kaudne 3
§ mõju taimede levimisel". jj
® R. Livländer: «Vanade saarlaste «
3 täheteadus praegusel ajal." 3
jj Dots. H. Bekken «Reisist Fen- 2
® noskandiasse." 5
3 Hulk huvitavaid väikseid tea- 2
2 teid. Arvustused ja referaadid. 2
1 K.ü. «Loodus", |
g Tartus. |
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hoolekande korraldus Väljamaal.
Hvvlckänd'- kokkilldu» sa asutused Toome», Roots,» ja Saksamaal. Laste eest hoole
kanoe korraldus llugarts. ületvaade Lati hoolekande korraldusest.

kasulikum tarmitada kodumaa »

töö- ja ministee rrumi hoolekande. osakonna juhataja härra
woswoniti.
I Heinamaade waetamiseks kaesolewal sügisel on kõige J
EnNem^ist'iga.)
Neil PäeM jõuKZ sMjaimm ringreisilt
Maal ja linnades teostawad kohtade
tägäsi töö- sa ministeeriumi
Põllumehed, tarvitage katseks Ülesharitud soode ja 2
peal hoolekannet hoolekande nõu
hoogande osakannd juhataja hra Enn
heinamaade wLetamiseks wosworiiti, mis kõige oda- A
kogud, kes abiandmise küsimusi jne. ot
wam ja tulusam wosworiwiietis on. Mõjub aegla- S
mstist, keö hoolekande as-übuMe ja hoole sustatöad. Peale selle on weel nõukogude
semalt kui superwoswaat ja thomasiahu, kuid seda V
kande kotraldusegd SopMes, Rootsis, Sak liikmed kohnsbatud hoolealuseid wähemalt
iinhlamglt ja.mitme aasta jooksul. O
jamaal, Ungaris ja Lätis tutwunemas 4 korda aastas Vaatamas käima, et Wtwu
22
OtM veffÄ kvgytud muljetest hoole neda nende puuduste ja hädadega. Nõu
9 Tellimistega pöörata: G
kande korMdttss alalt, jutustas hra Enne kogu liikme amet vn cvuvmet ja tasusacrmise
» 1) Woewovitt'i" peakontoris, Tal- '5
muist meie tormesttse lMnplie lahkelt järg alla ei kuulu.
J linn, Estoonia (Wiruwcirawa) puiestee nr. 15, #
mist:
Nõdrameelsete eest hoolit
§ E.L)T.s-ü.
st. „Cesti
ruumides.
J
Wosworiiti"
tehased. Harju O
Hoolekande korraldus Soomes.
sem i n e on samuti > kogukondade käes.
ä
maak.,
Zõetthtme
wallas,
üle
Zkaasiw.
J
. SvoMe hoolekande korraldus läheb üld Soomes on nõdrameelsed paigutatud suure
3) Eesti Tarwitaiate ühisuste Ksstühis«s,Tai- S
josntes kokku meie uues hoolekande seadu malt jaolt Vanadekodudesse, eriasutusi
Z linn, Estoonia (Wirttwarawa) puiestee nr. is. z
ses, Ms Viimasel istungjärgul riigikogu nende jaoks on lvähe.
poolt VastU Võeti, ettenähtud korraldusega,
SU jainwaliidide eest hooli t
kuna Meie hovlekcmde seaduse kokkuseadeni semise alal snnri korraldusi ei ole,
sel Meti osalt aluseks Sppme sellekohaseid kuna neil sõjainwalnde Mõrdlemisi Mähe on.
ntakswaid seadusi.
€>if eriigist.
Saawad ainult pensiooni, kuna nende jaoks
PeaaNjcklikült lasub Sd'vmes
õpetöökodasid jne., nagu meil, korraldatud
hoolekallde kõrpalSamiNe omaei ole. Samuti ei ole seal ka juriidilist abi-'
Harjumaalt.
1919. a. sügisel asutati Kaiu ka tar«
Valitsuste õlgadel. Wiimpsed kan andmist Vaesematele kodanikkudele kuigi
MINBIIHaiUHH
witajate ühisus, kelle liikmeteks kaugelt
nawäõ omal jõul hoolt igd isiku eest, kes plaanikindlalt senini weel korraldada suu
suurem osa põllumehed. Ühisus kaupleb
kuidagi, kas Vaesuse ehk muul põhjusel, dewd.
Koer 10 lammast ara murdnud.
omas majas.
hoõleÜMnet Wrwitab. Mn-idngi antakse
Riigiteenijate Pensiooni kü
Neil päewil on Jngliste Mallas Palu
Käesolewa aasta algul asutati weel loo
riigi pvolt omawalitsustele selve teostami simus on praegu • lahendamisel, milleks
seks ka toetust Kchä näol, kuid' need toetus kõigi riigiteenijate jaoks, wäljaarwatud sõ külas Metrawi talu pidajal Mihkel Koch'il makaswatuse, kontroll- ja turöatööst. ühi
jurnnt. dn Võrdlemisi Väikesed ja antakse pea jawäelased ja raudteelased, ühine pensiooni tema oma koer 10 lammast karjamaal ära sused. Wiimasel läks korda kewadel tur
murdnud. —Venic—
baraba rendile saada, kus töö lõpulikult
asjalikult ainult nendele maakondadele, mis seadus wäljatöötvtakse. Praegu on seal
malmis. Kontroll-ühisus kawatseb ka lähe
kodusõja ajal kõige rohkem kannatada on cöga maksmas miwmsugnste cvmeti alade sä
Majandusline elu Kaius.
mal ajal tegewust alata. Peale selle on
saanud. Peale selle toetav riik weel üksi pele errpensiovni am'dmise korraldiised. Üheks rohkem arenenud wallaks Lõuna- wallas 2 kartuükaswatajate ja 6 rehepek
kuid. asutusi, nägu lastekodusid
Terwishoiu ja hoolekande
jne.
al de Vahekord, mis meilgi' omal Harjumaal wõib Kaiu malda pidada. Ise sumasinate ühisust. —Venic—
Ri?giG6lktfllsa llleSvndeks
ajal kaunis teräwalt päewakorral oli, on üranis on iiin majandusline elu nhistege
Tartumaalt.
hoolekande . ckläl on So.omes.
Soomes lõpulikult lahendatud. On leitud, wuse läbi edenenud.
BIBSBMIMIIBHBm
Kõige wanem ühisteadline asutus on
peaasjcklikult järelwalwe teo.s
et need kaks eriala on, sest hoolekanne ei'
Kaius
ühispiimatalitus,
mis
juba
enne
ilta mine, milleks riik õ raiooni savtatud ole mitte terwishoidline ala, maid roMm
Uulitsate «monteerimine Otepääd.
asutati. Praegu töötab ühisus kor
on, milledes igas ühes ametis on üks hoo inajandusliNe. ' Muidugi on neil mõlemil
Nüiid alles sügisel asus alewiwalitjus
lekande inspektor. Need inspektorid wal aladel ka kokkupmitunnst. mis aga Veel neid' ralikult; piima wõetakse 1. juunist alates
uulitsate
renwntoerimisele.
igapäew
Vastu;
piimatoojaid
0n.33,
kelle
waVad vlnawailitsuste hoolekande tegewuse mõlemaid ühendada ei luba.
Et
üks
osa uulitsaid päris soo peal ajub,
dest
ka
õige
suur
protsent
asunikud.
Isegi
järele. Üksikute tüliküsimuse lahendamine
Peale üldiste hoolekande küsimuste tutsiis
on
ta
kewadeti ja sügiseti päris läbi
nende kompetentsi ei kuulu. Need kantakse Dunes hra Ennemstist Soomes ka üksikute Atla ja smimetsa asundustest weetaNe pii
pääs-inata
mülgas. Sillutamist kiwidega
ma.
Valmistatakse
peaasjalikult
eksportinspektorite poolt maahärradele lahenda hoolekande asutustega, nagu lastekodudega,
ette
ei
ole
nähtud.
Maid tee wõi tänaw te
Võid,
mis
P.
K.
„Estonia"
kaudu
müügile
miseks ette, kes asja kohta lõpuliku otsuse Vaitadelvdltidega, ltöömajadega, rinnalaste läheb.
hakse
postmaantee
eeskujul korda. Kahele
teewad. Sanmti pannakse ka kõrk sotsiaal ja Vigaste lastekodudega jne.- Kõik need
poole
tõmmatakse
suured
kraamid, mille lõi
ministeeriumi Uued korraldused maksma asutused on Soomes korralikud ja wäga
kanrise
süllast
36
marka
maksetakse
tee
inaahärrade kaudu, nii, et hoolekande ins eeskujulikult sisseseatud.
Praegu tegntsewad seal lastekaitse. alal peale Veetakse hästi paks kord kruusa. ja
Krnu»
HuwitaV oli ka.Helsingis afuftv sotsi kaks eraorganisatsiooni: Stefani selts ja sa kantsülla weost maksetakse 700 marka.
pekiörid ainult - sotsiavlMnisteeriumr ja
maahärrade informeerimises hoolekande aalmnuseu m, mis sisaldab hulga wäl Ungari lastekaitse liiga. . Tegelikult teos Kruus. saadakse aleMi oma piirkonnast
teostaMse alal ön.
japanekuid, diagramme, üleswõtteid, mo tawad nad oma eesmärke riigi rahaga. Nii „Mäe tänawalt", mis selletõttu, et sealt
Soomes vn 'hoolekande korraldamine delle hoolekande ja eriti töökaitse ja termis on siis kõik laste eest hoolekanne kruusa wõetakse, käimiseks snlutud on.
hoopis laiemale cÄusele seatud, km see meil ho.ru aladelt.
koondatud riigi kätte, kes selleks
Ome.
kawatsetud on. Nn vn neil hoole
Peale Soomega tntVunemise sõttis hm määratuid summasid wäljaannab, kuna
kande älal ettenähtud ka elu
Ennemuist Stockholmi, klrs ta
Ungaris praegu suure sõja järele peale
Tartu teated.
korterite eHitamiU e, ehituslae
Rootsi hoolekande korraldusega. .
32.000 waeselapse ja 100.000 sõja all kan
wttviuNes.
nude andmme jNS.
natada saanud perekondadest pärit lapse rii
Üldistes joontes läheb Rootsi hoolekan gi ülewalpidada on.
Dv. K. A. Hermanni haua
Uute hoolekande asutuste körmldoömiseks
antakse riigi poolt omvwalitsusasutustele de korraldus ühte Soome omaga, kuna
samba
awamispidustused
Äke maa on loodud laste eest hoolitse
toetust, kuid Sinult kuni pool kogu uue asu Soome hoolekande seaduse kokkuseadmisel inise punktide wõrk, kus peale andmete ko on Tartus pühapäewal, 23. sept. Pidustu
tuse sisseseadmise peale läinud kuludest. suuresti Rootsi allikaid tarwitatud on- Mrs
sed algawad „Wanemuises" Dr. K. A. Her
Toetust saawad La mchoolekande seltsid, km aga Rootsis .erilist tähelepanu aratäd, see gnrnise hoolekannet tarwitawate laste köhta, mann'i mäelestuskoosolekuga kell 10 hom.,
nonde poolt asutatvVad hoolekande asutused, on asjaolu,, et Rootsis ainult mõnede üksi Meel kuni 1 a- Manuste laste jaoks kus paar K. A. HermanVi laulu ette kan
lapsepiima Mälja jagataksenagu lastekodud jne. ülemaalise tähtsusega kute erafeltside poolt ülewalpeetawad laste
See
piim on terwishoidliselt puhastatud •ja takse ja kõnedega esinewad J. AaMik
on. Nendes tasub harilikult riik kuni 75 %; kodud on, kuna riigi- ja omawalitsuste poolt
„Dr. K. A. Hermann muusikamehena", A.
sõjas kannatada saanud perekondade laste ülewalpeetawad lastekodud täiesti puudu-' teda antakse kõigi, nii Maste kui lvaeste Jürgenstein „Dr. K. A. Hermann kirja
' lastele arZtt ettekirjiüuse järele wälja- Mm
ülewalpidamisest.
nikuna ja seltskonnategelasena" ja J. W.
wad- Nimelt Valitseb Rootsis põhimõte, et
Waeste ja laste. eest hodlekanne on um kõik abitarwitajad lapsed onrawalitsusV ku dugi wõetakse jõukamate kodanikkude käest Weski ~Dr. K. A. Hermann keelemehe
tasu,
kuna
waefed
seda
piima
ilma
rahata
bes samuti korraldatud, kui soe meiegi uues
na".
hoolekande seaduses ettenähtud. Nimelt lul perekondadesse on paigutatud- Pea igas saawad. Nii on seal wäga hästi kuni 1
„Wanemmsest" minnakse sõjawäeorkest
paigutatakse kõik hoolealused sellekohasesse linnas on küll olemas n. n. «lastesõimed", aasta Manuste laste toitmise küsimus lähen ri saatel rongikäigus Dr. Hermann'i haua
kus
lapsed
nii
kmra
wiibiwad,
kuni
wõima
dawd.
hoolekande asutustesse ehk jälle antakse ük
le, kus waimulik talitus on. Hauasamba
Waesemate perekondade lapsed, kelle wa
sikutesse perekondadesse, kellele nende üle lus leidub neid kuhugi perekonda paigutada.
awab kujur W. Melnik, mil
tvalprdiainrin omwmlitsuste poolt ära tasm Olemasolewate era-lastekodude ülesandeks nemad neid kaswatada ja iilewalpidada ei lele pärgade panek ja järelehüüd järgne
on peale kaSwatuseandmise Meel lapsi tööle jõua, samuti ka kõik leitud ja mahajäetud wad.
takse.
Kerjamine vn SvttmeZ MvvZti keelatud. õpetada,. milleks lastekodude juures suured antakse riigi killul perekondadesse kaswata
Mälestuspidustuste korraldajateks on
Hoolealuste perekondadesse panek on Soo töökojad heade meistrite juhatusel sisse on da, sama kui Rootsiski.
Eesti kirjanduse selts ja „Wauemuine".
mes palju otstarbekohasem ja majandusli seatud' nimelt tahetakse lastest häid tööte
Tagasisõidul tuttvunes hra Ennemuist
selt kasulikum leitud oleMiat, kui nende üle gijaid kastvatada.
Riias ka
Wiljandi teated.
' »CBBBKBOBBBRBiaaBnMBHIiaX'
walpidämine hoolekande asutustes. Mui
Stokholmis tutwunes / hra Ennemuist
Läti hoolekande korraldusega,
dugi ei anta hoolealuseid igasse perekonda, hoolekande asustrste tegewusega. Samuti
Lillede ja pärgade kadumine Viljandi
waid ainult heakmilsnsega ja korralikklldesse käis ta ka Göteborgis olewat näitust ja sel mis üldiselt nendesamade põhimõtete järgi
surnuaialt.
on
korraldatud
nagu
see
meilgi
senini
oli
perekondadesse.
lekohaseid Väljapanekuid hoolekande alalt
manade
Wene
seaduste
alusel.
Praegu
ol
Palju
on
nurinat
tõstetild selle iile, et
Waesematele perekondadele, rmrimas. .
Viimasel
ajal
surnuaialt
ilusamad pärjad ja
lakse
seal
uue
ajakohasema
hoolekande
sea
keda hoolekande asutustesse Paigutada ei
Saksamaal
saia, cintakse abi. ta ha näol ja na tutwunes hra Ennemuist peaasjalikult Sak duse kokkuseadmisega ametis, kusjuures lilled äm kaolvad. Ei ivarastata tiksi poti
lillesid, wäid ka lilled kistak
tuuras. Rahaline abiandmine on alles sa hoolekande asutuste tegewusega. Need muu seas allikana-ka Eesti uut hoolekande
se
ühes
juurtega wälja ja' wiiakse ära.
seadust
tarwitatakse.
Viimasel ajal suure tMes linnades mvodi on seal, Vähemalt suurtes linnades, kõik
Nähtaivasti
ei aita siin enam selle inetu te
Riias
töötatvad
hoolekande
asutused,
läinud, kuna Käremalt abi ainult natuuras wäga eeskujulikult sisseseatud. Töökojad
anti. Kui ffgö leitakse, et rahaline abi abi
nagu rinnalaste kodu ja mõned teised, on guwiisi kõrwaldamiseks sunuaia Mähist üksi.
saaja poolt mitte otstarbekohaselt ärakasu töötatvad kõik elektrijõul käiwate masinatega hästi sisseseatud ja ei jää oma korraldusega ivaid tarm idust tundub juba politsei Mahi
posti järele. R. J—s.
tatud pole, Muudetakse rahaline abiandmi jne- Iseäranis suurt huwi äratas Hem Lääne-Euroopa sellesarnasest asutustest su
nitzis
olewvd
pimedate
ja
idioot,
koolid,
mis
ne kohe ainete natuuras andmise peale ära.
gugi mcrha » Ka on Lätis hoolekande sta
Soome hoolekande' seadused cm ettenäh kokku oma alla terwe linnajao, umbes 20 tistika korraldus wäga korrapäraselt ja
Nsmsos leofed.
tnd ka, et ettewvtjob oma teenijate eest, kes hoonega wõtsid. Nendes asuwSteS, mis ühe süstemaatiliselt läbi wiidud.
juhatajaga
ibötasid,
oli
üle
lM
hoolealuse.
nende tehaSteS enmn km 20 a. teeninud, peaWastutnlek
Peale Saksamaa Wtwunes hra Enne'
KcsNooMe waheline noorsoo.ttyingu toovslek.
Mad Vanaduse päewil hoolt kandma ja neid
muist
hra
Ennemuisti
reisi Puhtll oli igal pool
ületööl pidama. Mingisuguseid abinõusid
16. schtembri! peeti Pärnu kestkoollde Vahe
hea- Iseäranis soojalt wõeti teda aga Mas lise voorsoo-ühingu kooSolewt seltsi ruumides.
Ungari lastekaitse korraldusega,
tvalitsusel ettewõtjate sundimiseks- ei ole,
kuid siiski vn paljud ettevõtjad oma Vanade mis seal täitsa omapäraselt wäljaarenenud iu Soomes, kus ta ka kõige kauem Peatas- Liikmetest oli 26 kokku tulnud. Arutusele talid
tööliste jaoks eeskujulikud Manadekodud on. üldse peab tähendama, et Euroopas Üldse on hra Ennemuist oina Poolteiseknu mitmed asjad, mis clawaid waiclusi tekitasid.
tuli ka päewakorda noorte püha küsi
sisseseadnud, kus Viimased VõiVad oina lastekaitse kõige enne Ungaris wäljaarene • lise reisi tagajärgedega täiesti rahul.
mus.
mille
korraldmmieks wiieliikmeline ko
nud
on.
wanadltse Päewi ral)itlikult möödasaata.
misjon tvaliii. SapienS
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Teaaler ja «««astla.
Draamateaater.

Wanemateta lapsed antakse
Perekondadesse kaswatada^
Praegused kaswatusmajad ei suuda kõi
ki wanemüteta lapsi küswatada wõtta ruu
mipuudusel. Ka pole lastekaitse ühingul
wõimaük laste kaswatamist täiel määral
oma steale wõtta.
Ct olükörda parandada, pidas lastekait
se ühing tärwiliruks, lapsi perekondadesse
kaswatada anda.
NliÜb ön selles, suhtes juba algust teh
tud. Seni ott mitmed perekonirad laste
kaitse ühingu kaltse all olewaid lapsi kaswa
tada wõtnud. Uusi söowiawaldusi on mit
me perekonna poolt awaldatud.
Perekondadesse wõetawate laste üles
pidamise kulud kätab soowi korral lastekait
se ühing. —(£—
Laste toitluspunktidest.
Kohaliku lastekaitse ühingu poolt üle
walpeetawate laste toitluspunktide toidu
olusid tahetakse tuntawalt parandada.
' Seni tarwitatud toiduained olid pea
asjalikult Amöerika poolt siia saadetud; ku
na wiimüstd juba lõpukorrale jõnawad, as
tub lastekaitse ühing samme, et toitluspunk
tideSse suuremal määral omamaa toiduai
neid soetada, ühtlasi peab ühing tarwili
kuks praguftid toidunorme suurendada ja
toitusid waheldawamaks teha.
Samaks otstarbeks suurendatakse laste
toitmise kulusid umbes 3 miljoni marga
peale aastas.
Muu seas muretseb ühing omalt poolt
lastele torduriõud. Seni Pidid lapsed ko
duste toidunõudega warustatud olema.
Vähematele lastele antakse luba ka toitu
koju wiia.
Praegu saatvad toitluspunktidest üle
walpidamist umbes 1000 last. C—
Tallinna rahwaüliLool.
Tegewus rahwaülikoolis algab esmas
päewal, 24. skp. k. 6. Käesolewal poolaas
tal loewad järgmised lektorid:
Esmaspäewal õp. Tallmeister (Jsräeli
usk Wanä-Hommikumaa walgusel), teisipae
wal A. Tamm kultuuri kesknä
dal Dr. Otto üldine terwishoid, nelja
päewal. Ernst Peterson Eesti kirjandus
ja tegelik Eesti keel ja reede OrgUsaar
murchka ajalugu.
Loengud õhtuti k. 6—B poeglaste güm
naasiumi aulas (S. Kloostri uul. 16). Kuu
lamismaks 1250 marka poolaastas) tuleb
ära tasuda sissekirjutamise juures; sõjamäe
lastele maksuta.
Rahwaülikooli juures awatakse ka keele
kursused Ingl. ja Saksa keel. Soowijad
registreerigu ennast büroos. (Maks 500
marka poolaastas.) Tunnid kolm korda
nädalas.
Lastekaitse ühing tahab ka
edaspidi Harjuwärawa mäge
kasutada.
Teatamast: esitas kohalik karskuseselts
„Walwaia" linnawalitsusele soowiawaldu
se, et wirmane Harjuwärütva mäe seltsile ka
sutada ännaks.
Samal otstarbel pööras linnawalitsus
lastekaitse ühingu poole järelpärimisega,
kas wiimane Harjuwärawa mäel olewaid
ruume tulewikus kasutada tahab.
Nagu kuulda, ei leia lastekaitse ühing
põhjust, ruumide kasutamisest lahti ntlemi
seks. Just wästuoksa tahab ühing oma
tegewust weel märksa laiendada, mil puhul
ka Harjuwärawa mäe kasutamine temale
wlewikus tungiwält tarwilik on. —C—
Tulumaksu peakomitee
liikmete kandidaatideks linnawolikugu poolt
ualiti Loik (tööer.) ja W. Obst (saksl).
Walimised pidamata jäänud.
Wiimase wolikogu päewakorras oli ette
nähtud mitmed walimised liikumata waran
duZte hindamise komisjonidesse, kuid wali
mised jäid kandidaatide puudusel ära. '
Poliwerr lastekodu juhataja walttud.
SaAekaikfe ühingu poolt ülewal peew
tou Pakiwere lastekodu juhatajaks waliti
kooliõpetaja PugaS.
Selle järele algab nimetatud lastekodu
tegewust arwatawasti juba 1. uowembril.
Ppaejlu remonteeritakse nimetatud asutuse
—C—

21. algkooli Hoolekogus^.
waliti linnawolikogu poolt J. Tomp ja A.
Sprenk.

-s

Röötvlite salk Naissaarel
tabatud.
19.- skp. teatas politseile Naissaarel Lutheri

Homme, laupäewal, wiiendat korda Adsoni külas eluisew Emilie Promitshew, et 14, shi.
..Läheb mööda", mis peaks kõiki huwitama kui ilmunud tema korterisse saWond kohalikke kala
käesolewa hooaja esimene algupärand.-

mehi ja rööivinud temalt 8000 marka raha ära.

Pühcchäewal kell 8 p.- l. lastele teist korda Teisel päewal ilmunud samad kalamehed uuesti
ilus muinaSmäng «Härjapõlwlane Nina", öh Promitshewi korterisse ja riisunud wiimaselt
3000 marka raha ja palitu ära.- Wähe hiljem
tul ..Hommikust kestööni",
Wöljamaalastele liikumata waranduse
Järgmise pttmjaärina etiewalmisiusel P, annud rööwlid Promitshewile palitu tagasi, ku
omandamiseks
na aga raha omale jätnud. Asjale on seadus
Clandel'i «Wahetus". Teaatribüroo,
lik käik antud. —ll—
anti linnawolikogu poolt luba: Saksa riigi
alamatele A. ja Dörivaldile Raua mrl.
„EStoonia" teaater.
Margused Tallinnas.
20, ja Tsheho-Slowakkia kodanikule Bedriclj
Täna, reedel, rahwaetenduseks „Hmnlet".>
19. flp. warastati Paul Uulal teemdja kas
Urbanile.
Homme teist korda Offenvachi „Hoff
sast umbes 10.000 matka raha ja mitmesugu
manni lood"- !. Teaatribüroo,
Juudi usu PuHa
seid dokumente, Reinhold Oljumil töö juurest
puhul eila olid paljud kauplused sulutud.
mitmesuguseid tööriistu umbes 3000 marga
wäärwses.- Emilie Kuulbasil maja pööningult
Kinni olid muu seas ka eestinimelised ärid,
lukustatud kastist walewõtme abil nmmesugust
Kohas.
nagu «Eesti kell". Eesti magasin" jnepesukraami umbes 17.000 marga waartuses.
Karl Kergel hoowi pealt ahgijas-koer 6000 m.
Liunawolikogu erakorraline koosolek
J. Gallini asjade arutami
wäärtuses ja Susanna Aigul lahtisest pesukõö
gist mitmefttgust pesu umbes 9000 marga wäär
ne
edasi
lükatud.
kesknädala õhtul lõppes k. kwoorumi
tuses, —ll—
puudusel. Koosoleku lõpul esineZ Tomp
J. Gallini süüasjad riigiwaranduse rais
(tööer.) linnawalitsusele küsimistega Areh kamise asjus olid eila Tallinna-Haapsalu
Suurem rahawaraS rongis tavatud.
na uul. koolimaja müümise ja Raua uul. rahukogus arutusele määratud.
17, skp. warastati Petseri linnas elltisewal
koolimaja walmissaamise wiibimise kohta,
Kuna teine kaebealune kohtusse ei oluud Jakobsonil IVV.OVV marka raha ära.- Kahtlus
mille tõttu Tällinnas tänawuse õpehooaja ilmunud, otsustati asja kohtulik arutamine toimepandud tvarguses langes tagaotsitava kur
jategija Tõnis Tolmu peale, kes Wöru ja
algul suurem hulk õpilasi koolist Wälja jääb; edäsi lükata.
Nimetatud asja arutamine on juba mit Antsla jaamade wahel rongi peal tabati ning
niisama ka linnateenijate palgakõrgenduse
läbiotsimisel tema juures ligi 92.000 marka
mendat korda edasi lükatud. —C—
asjusraha leiti, mille peale Tolm end eeltoodud tvar
Ln. Saat teatas, et palgäküsimus ko
guses süüdlaseks tunnistas ja wahi alla pai
gutati, kuna aga tema juurest leitud raha oma
nnsjonide kätte otsustada antud.
nikule tagasi anti, " —ll—
Terroisllselt head Ja odawad paberossid,
mille tübak keemiliselt puhastatud ja selle tõttu
Paar sõna Tallinna Lobani
nende suitsetamine keele, kurgu, ega rinde
kn LõHuLiifimusest.
peate ei hakka, on ainult:
Mkoo?.
Tallinna söögimajadest on juttu olnud
..LAULUPIDU", ..WABMEN".
ajakirjanduses nii mõndagi plchku. Ei ta
..FORTUNA" la ..MORITS".
W. Mno
haks wist keegi tulla tõendama, et meil
Palutakse
proowida.
rahwa tottlii.sc mõttes asjad kuigi hiilga
loeb ülikooli ülesandel käesvlÄNK 'aastal
wad Need «söögimajad", mis meil
„Differentsiaal ja integraal arwntus" õ-t.
0./ O. TUB AK.
olemas, on enamasti Vtxiga räpased, toi
mid. ning juhatab' 2-t. harjutusi.
dud on alwväärtusliselt walmisiatitd, hin
—t.^
nad aga wõrdlemisi soolased. Ei ole jlb
õnnetused jn kuritööd.
hus, et söögimajade pidajad enamasti
SisemiSjonl kongressile
«jalgsi" rikkaks läheivad. Linna kohta on Täiendawad teated satvinõnde waSrikn Põlemisest
WitteNbeM sõidab eradotsent W. GrNehn.
olemas ainult kaks-kolm söögimaja, kus
Jõgewal.
kaunis korralikku toitu saab ja mis tvõrd
Ella teatasime suuremast tulekahjust Jõgewa
lemisi puhtad, kuid need on lõuna aega wallas Sumuste külas, kus Joosep Tiimanni
Dr. J. Kozeny
del alati inimesi kubinal täis, mis näitab, satvinõude wabrik ja jahuweski tuleroaks lcm
et meil eeskujulikkude söögiinajade järelt gesid. Nüüd on selles asjas järgmist selgunud: kullullvtehnika ja geodeesia Hdtooli dot
Umbes Ma 12 ajal öösel ärganud tvabriku seni, lahkub semestri lõpul sellöst anietist.
tatwidtts waga smrr. Praegusi restoraanisid oi saa täiel tööline, kes katlaruumi kõrwal teisel korral asu
määral söögimajadena tarwitäda, - Wähenialt was toas maganud, tule pragina peale üles ja
Prof. J. Kopp
,niite keskpärane intelligents ja tööliskond, märgates, et kogu katlarnum leekides ja tema loeb ülikooli ülesandel käesolelval semestril
uks põlenud, hüpanud läbi akna wälja, ku
sest seal ott maksmine põhjendatud igasugu toa
na aga tvabriku puutööline Aleksander Kastanja, 3-t kursust: ,Matteuse ewairgeeliumi ek
jootrahade süsteemi peal, mis täitsa mõtte kes kõrwal toas maganud, tulde jäi ja teda al
seguse —t.—
tuks «walilraha" maksmiseks kujuneb
les siis märgati, kui surnukeha ühes tvabriku
laega alla kukkus.
koornrawäks läheb.
Kogutud andmete järele on tuli kätla-ruu Aj. abijõuks psüholoogia laboratooriumi
Rahjv akorralikust toitlusest peaks ka
mist
alguse saanud, kus kauemat aega lauad on kinnitatud ülikooli walitsu-se poolt ütr
linnawalitsus olema huwitatud. Tõsi küll,
et linna poolt ülewal peetakse «raHWaköök", kuitvamas olnud ja millele palju kuiwa, ker õpil. Ed. Bakis, arlvates 1. sept. s. a.
geZti tuldwõtivat tolmu kogunud ja kuhu tule
—t
kuid seda ei saa wist keegi tõendada, et see sädemetel
wõimalik olnud sattuda. Wabriku
Tartu rahvaülikooli
kellegile lvõiks heaks eeskujrvks olla. Nagu hooned ja sisseseade tule wastu kinnitub ei ol
kuulda, läheb isegi see ..köök" nüüd hooipis nud. Omanik hindab oma kahju üle 10 miljoni loengute ja praktiliste tööde korraldamiseks
marga. —ll—
erakätesse.
on käesoletvaks õppeaastaks endiste aasta*
Auid uue awara, korraliku ia kätte
te eeskujul ülikooli auditooriume ja kabi
saadawa söögimaja awamine ei tohiks jää
Tähelpanemiseks ilma wänotte lubatud tarwitada ülikooli tööst wa
da ometi öhklr ri-pplvua. Wiimasel wolikogu
waljarändajatele
bal ajal. —h—
koosolekul otsustati sulgrlda tirlewal aastal
Ernst Ein
novrtemeestele.
kolm suuremat restorckmi.
Oleks aeg mõtelda, kas ei saaks neid
Eesti saatkond Pariisis saab Eesti kon on ülikooli stipendiaadiks Rovma õiguse
rinrme edaspidi ärakasuiada eeskujulikkude suli kaudu Antwerpenis sagedasti soowi alal määratud, arwates li sept. s. a. kg
heks aMaVs. —t.——
rahivasöögimajade awämiseks.
awgldusi wälispassi saamiseks isikutele, kes
Linnawalitsus wõiks !vähe,nalt asja al ilma wälispassita Eestist raewal lahkunud.
I järgu diplomni õiguSlibteks
gatajaks olla, klma söögimajade juhatuA Need isikud, enamasti noored, tihti sõja
peaks täitsa paenduw ja mitte bürokraat!!- wäekohustuse ealised,. tulewad Antwerpeni on järgmised isikud tunnistatud, kes õigus
ne asutus olonm, mis põhjeneks küll ärilisel kindlas lootuses leida kas hästi tasntawat teaduskonna omal ajal lõpetasid ning nüüd
alusel, kuid millel oleks ka seltskonna tööd ehk laewa, millel end Ameerikasse kandidaaditöö ette panid, mis õigusteadus
kontroll tuntaw.
„üle töötada". Kuna aga Belgias praegu konna heakskiitmist leidsid: Peeter Ah ???
suur tööpuudus walitseb, laewadele kohta nr an n, Juhan Sutt ja Konst. Ta s«
Eila siginesid mllitsate nurkadele kinv saada ilma wälispassita wõimata ja Amee sa; samal tingimisel on Arwed Krahn
teaater ..Rekordi" uued roklaamikuulutused rika laewad ühtki eestlast enam teenistusse mat.-loodusteadnjÄkonna poolt acnd. math.
suure punase nõukogude tähega keskkohal. ei wõta, põhjusel, et nad kõik end ainult ja A. Luha cand. rer. nat. diploonn
.Kuna näidatawal filmil sisuliselt enamluse, „üle tõötawad" ja Ameerikasse jõudes de wäärilisteks tinmistatud.
—t.—
ga mingit tegemist pole, jääb arusaama serteeriwad, satuwad passita eestlased Bel
gias
äärmiselt
raskesse
seisukorda.
Saat
ticks, miks tema reklameerimiseks Eesti et
teivõtte poM just kpmmunismi märki tar kond Pariisis wõib wälispasse anda ainult
ZlmsleakeS.
politsei peawalitsuse loaga. Kirjawahetuse
witatakse. kestes Antwerpen-Pariis-Talliuna wahel
Loodetaw ilm reedel, 21. septembril.
uälgiwad need inimesed, mõndagi neist
Keskmise kiirusena lõunatuul. Pilwi
wangistatakse kas kuriteo pärast ehk liht
tus
wäheneb. Kohati kerged sademed. Tem
salt kui rahata hulkureid. Andmete kogu
mine Eestis iga üksiku isiku kohta kestab peratuur mähe langeb:
,M" NWle.
wahel wäga kaua, iseäranis siis, kui passi
Ilmade Aemaade 20. septembril.
soowija pärit kuskilt sisemaa wallast, aad
Madala rõhu kiil 745 mm. Islandi jä
Skaudinaawia wahel. Kõrye rõhu ala 770
Talituses ettetulnud paha elfituse, ress Eestis puudulikult ülesantud jne.
Peale wiimase „stow-away'de" wastu mm. Lõuna-Prgntsusmaal ja Uraalis.
tõtt» jäi osale tellijatest leht paari sihitud Belgia seaduse awaldamist (w. Mo*
Tartu met. obs.
päewa jooksul wälja saatmata. Wälja niteur Belge nr. 228—229) tülrtatakse ise
saatmata numbrid järele saateS, palume gi ööseti Antwerpenis konsulit. Konsul
Külm ja lumi Põhjaaustatud tellijaid soowimata eksitust lah püüab ennastsalgawalt kõik teha, et inimes
Ameerikast
kelt «vabandada, ühtlasi kättesaadetud! tele tööd leida, olgu kaewandustes, raud
teedel jne., aga wiimasel mjal on see pea
P Põhja pool ühisrjikideS on lumi ja külg:
meelctuleinst makSwusetaks lugedes.
aegu wõimata.
walitsemas, ja põhja-lääne KanaadaS on tem
Passita eestlaste wäljasõit Tallinna sa? peratuur külmamise punktist allpool, teatab
Talitus
mes".
damast aga jätkub. ETA.
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Majandusline elu.
KaÜbSMVus - tööstttsminis
teeriutni seletus Eesti wõi
kohta.
KÄKWiMoöstusuünlsteeriuMi kau
öandusöscckoUd awaldab - järgmise seletuse:
„Eesit Majandus'' kirjutas 7. sept. pealkir
ja all ,;Eesti woi hind Londoni turul ma
dalam kui Läki WoU", et „The Groceri"
wiimase nunwri järele mrkkstitd LondoinS
Eesti Wõist 160—164 shill. tsentnerist, kuna
samal äjal LM Wõid lrfiMi 162—166
shilliMlla.Sellest järdlöttsed, et meie wõi
asjus Lakist oleme taha jäänüd, eksportöö
rid ja meiereid lohakad on jne.
See teabe niisugusel kujul wülgustäb
seisukorda Kamgelt ja need, kes meiega
wõi-ökspordi ülal Woisllewäd, sääwad meie
ajakirjandusest tunnistuse, mida nad Eesti
wõikaübanöuse kähjllks Woiwad tarwitada.
Sellepärast pellb näitama, kuidas lööd toe
likult an.
Me Mdröt" Wkkas Eösti ja Läti Koi
hindu lßimastel kuudel lahus nöteerima,
lvaremM nimekas ka neid koos. Ta märkis
neid zärginiselt:
11. aug. kiMtäb ta, et Eõsti woi oli
samas hinnas, kui Läti omägi.
18. aug. teatatakse, et Läti päkeM wõi
maksis teine sört 168—160 shil
lingit- Eesti woi oli heas Nõudmises 160
-164 sKll. eO.
25. aug. teatäb „The Grocör", et parem
Läti Wõi 166—163 ja tNlle sort 160—164
shill. maksis. Eesti Wõid müüdi 164—163
shilliifgi eest.

1. söpt. numbris. söisäb tdade, et Läti
parem Koi maksis 168—172, kõine sort
162—'1'66, Eesti Wõi aga parem 174—176
ja teine sörk 168—17*2 shtll. tseNtner.
8. sept. teatab >,The Grocer", et Läti
parem Koi maksis 176—I*7B fhillingit ja
teine sort 170-474 shtll., kuna Eesti pa
rem Koi maksis ja teine sdrt
Mingit.
Nagu sellest selgub, on „Eesti Majan
duses" ilMUnub teade „The Cröceöls" 18.
aug- ilmunud teate Poojal kirjutatud. Sel
leaegses „The teates on Eesti
wõid ainult üheS sordis nimetatud. Wõi
mälik, ei sel PNhUI Eesti wõist ainült teine
sort MilnOl oli- JgütäW ei woi uiisu
guse ühekordse noteerimise Põhjal seisukorda

hälwäks kujutada- Teised, hilisemad tea
ted, tunnistawüd, et Eesti Woi LöndöNi tu
rul' paremas hinnas oli, küi Lati onm
Sedasama tõendab ka wiimane konsulaar
teade, mille järele 1. sept. maksis:
sisEesti Koi 1. sort 174—178 shlll., 2. sort
168—172 shlll., kuna Läti Wõi sel ajal
168—174 shilliNgit maksisÜldse ,Me Groceti" Hmnateadete järel
suudab EÄti Wõi Läti omaga LõNöotti tu
rul wõistelõa. Kltigi see meid omajagu
wõib rõõmustada, ei tohi ta Meid rahulda
da ega loiuks jätta- Meie wõihind schsab
mõne teise maa wõihi üllast Keel.kaugel taga
ja see pöäb wirgutaina meid oma wõid ikka
parem6ks tegeMa. ETA.
EestiMvotki kauvatvahetu
sest.
Eestist 1922» a. ja 1923. a. esimesel poö
lel käDäsid wniiktuse järele enam wälja
weetnd km sealt sisse weetnd.
„Svettska Dagbladet" äwäldab 12. sept.
kirjutuse EeSti-Roötsi kaUbäwähetuse üle
arwude walgustttsel. Eesti import Rootsist
oli 1920- a. 9)057 tonni wõi 10,9% kogu
impordist; 1921. a. 7;366 tonni wõi 4,9%;
1922. a. 9>652 tonsti Wõi 3,8% ja 1923.
ö. esimesel poolaastal 4,704 tonni wõi
3,1% kogu impordist. . Eksport Rootsisse
oli 1920. ä. 10-073 tonni Woi 7,3%; 1921a. 6,976 tontti wõi 5,8°%; 1922. a. 13,817
tonni wõi 4,6% ja 1923. a. esimesel pöol
aastal 2>271 tonni Wõi 2,4% kogU ekspor
dist.

'1922. a- jooksul weeti Eestist Rootsi
316,7'Miljoni Enik- wäärtuses kaupu, Root.
sist Eesti 150,5 milj. Emk. eest. Ka
käesolewa aasta esimesel poolel on Rootsi
rohkem Eestist ostnud, kui ta sinna müünud
on- Eesti importeeris aasta esimesel poo
lel Rootsist 127,0 milj. Emk. õest kaUpu ja
eksponeeris Rootsi 235,2 Mili. Emk. eest
kaupu- . ..
Aastal '1920. seisis Rootsi kolmandal
kohal Saksa- ja Inglismaa järele Eesti
eksportööride hulgas (kaalu järele arwa
teZ). A. 1921 surus .Soome ta neljandale

fllctž&cl. 21; sevtembril 1923.

kohäle ja '1922. a. seisis Rootsi kuuendal
köhal.

• Kaupade loomu suhtes on import Root
sist wäga mitmekesine olnud. A. 1920 eks
porteeris .Rootsi psaasjalikult süsi ja õlisid
Eestisse (2,3 milj. kg ). Nettde kaupade
import ön aastast-aastasse wähenenud.
A. 1921. tulid peaasjalikult toidu- ja nau
tiinisained Rootsist 4,3 milj. kg. ku
na 1920. a. neid kaupu importeõriti 1,7
milj. ja 1'922. a. 1,3 milj. kg. WiiMasel
aastal seisid esimesel kohal keemilised saa
dused 3,9 nulj. kg. 17,7 Milj. Enik. wäär
tuses peaasjalikult superfosfaat, 14,8 milj.
ja nahaparkimisekstraktid, 1,3 milj. kg.
Wäärtuse järele seisid 1922. a- esimesel ko
hal masinad ja transpörtwähettdid, 29,1
Milj. neNde hulgas traktorid, 7 milj.
ja põllutööriistad, 6,6 milj. EMk. Töised
kaüllüd. Mis impõrtderiti Roölsist' 1922.' a.
suuremal ulakusel, olid paber, tselluloos,
18 milj- Emk-, toiduained ja NäutiMisaiNed
21)1 milj. Emk, heeringad 7L Milj. Emk.,
msujähu 5 milj. Emk., tübak ja tubakasaa
dused 3,5 milj. Emk., kaerad 2,1 milj.
Emk- ja Mi'l,s Milj. Emk. Oeöile selle
iinportöeriti suurenMl ulatusel Rovtsist Ees
tisse metalle ja metallikaupu, 17 milj.
Emk., seal hulgas wasktraati 6,5 Milj.
Wäärtüses Fing tina 2,3 milj. EMk. eest.
Dilvisöetorwa eest on Röötst Eestilt saaNNd
1,2 milj. Emk., bensiini eest 1 milj. Emk-,
bensooli eest sama palju ja tõrwa eest 3,1
milj. Emk.
Klti ekssMdiMaa Eesti kaupadele, sei
sis Rootsi a. 1920 ja 1921 neljandal ko
h'al, Inglismaa, Wene.ja Sööme (1920.)
ja Hollandi (1921.) seisid tema ees. 1922a. seisis Rootsi seitsmendal kohal (kaalu jä
rele arwates) ja kuuendal kohal (kaalu jä
rele arwates) importööride seas Eestist.
Tähtsamad saadused. Mis Eestist Roöt
sisse eksporteeritakse, on toiduained jä tseMeNt. .Tsemendi eksport Eestist Rootsisse
on MMst-Mstasse kaswanttd: 1920. a. 3)2
milj., 1921. d. .8,6 milj- ja 1922. a. 10,2
milj. kg. A. 1922 Eestist Rootsisse ekspor
teeritüd tsemenäi wäärtus öli 47)4 Milj.
Emk- Paberi ja' puÜkaUpäde eksport Eestist
Rootsisse ön tuntawalt wähöttenud, samutt
lina-eksport. Ä- 1920 eksporteeriti wiimast
kaupa Rööisisse 341,600 kg., '1922. ainult
118.900 kg.
Kaupade wäärtuse järele seisis toiduai
nete eksport Rootsisse Eesti wäliskauban
duses teisel köhal, 189,8 milj. Emk. Esi
mesel kohal oli eksport Wenesse, kuhu kül
wiwiljä suurel määral saadeti. Rootsisse
eksporteeritud toiduainete hulgas oli wõi
esimesel köhal 108,1 milj. Emk., selle
järele Mid munad 21 milj., sealiha 7,2
milj., kaerad 6)8 milj., liha 3,6 milj., karMid 1,5 milj. ja tapetud haned 1,1 Milj.
Emk.. - Tekstiilkaupu eksporteeriti 1922. aEestist Rootsisse 81,6 milj. Emk. wäärtu
ses, seül hulgas puUwillariiet 57,4 milj.,
PUUWillälõttga 10)9 milj., linast kleidiriiet
10,8 milj- ja linast pesuriiet 1,1 nulj.
EMk. Elusloomi saadeti Röötsisse 1.837
tükki 11,6 milj- Emk. wäärtuses. Peale
selle eksporteeriti Rootsisse wana rauda
3,6 milj., parkimata lambanahku 5,7 milj.
ja keemilisi saadusi 1,1 milj. Emk.
Transiit-kaub. seisis Eesti samuti Rootsiga
ühenduses- A. 1922 transiteeris Eesti 8,8
milj. kg. Eesti kauM ja 27 wedurit We>
nesse, kuna kogu transiit Eesti kaudu oli
363,6 milj. kg. kaupu ja 76 wedurit.
Eesti Rootsi kaubänduslisi suhteid
gustawad kg merisõidu andmed- A. 1922
tulid Rootsist Tallinna 134 laewa kokku
40.955 netto reg.-tönni mahuwsega, kuna
nimetatuh sadamas üldse käis 'l-766 laewa
kokku 749.193 netto reg.-tonni mahutusega.
Suurem osa laewadest Mi Stokholmist (84
laewa 24-880 netto r.-t.) ja Göteborgist
(16 laewa 4-853 netto r.-t.). Rootsi sõit
sid Tallinnast 130 laewa kokku 55.280 netto
reg.-tonni mahutusega, nende hulgas 71
laadungiga, Mm nimetatud sadamast wälja
sõitis 1.792 laewa kokku 734.894 netto
reg.-tönni mahutusega-

~RUBEROID"
on kõige odawam ja parem katusekatmise-materjaals

* Peaesitaja kontor ..Edasi" Tallinn, Sauna nui. 3.
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Rberoidi müüakse paremates ehitusäride.

Uutest turbawalmistamise Viisidest Saksamaal. Uutest turbawalmistamise wnsideft
äratab kõige suuremat tähelepanu hüdro-turba Valmistamine; sel teel saadakse tunva
turwast kõige odawamalt. Turba briketeerimise alal Saksamaal suuri edusamme teh
tud. Ka meil tuleks turba briketeerimisele asuda, mis hulga turwast kaotsiminekust
päästaks ja kõrgewäärtuslist turwast lubaks muretseda.
(Jutuajamine riigi turbatööstüse direktori ins. H i n t o'ga.)
(Järg.)
Ka meil tuleks turba briketeerimisele üle jat leida ja riigi. turbatööstusele mntud ra
minna.
ha leiaks teed selle otstarbe täitmiseks,
Kaks wiimast suwe alaliste wihmaste milleks ta alguses oli määratud.
Kui turba briketeerimise wastased peak
ilmadega on selgesti näidanud, et. saada
sid
ütlema, et ka ennemalt on katsutud bri
suuremat hulka ohuküiwa turwast 25—30
keteerida
ja see ei ole majändusliselt mitte
prots. weega õhu ja Päikese käes on täiesti
õnnestanud,
siis wõiks selle peale ainult
wõimata. Minewal aastal jäi riigi turba
ütelda,
et
ajad
ja olud olid siis teistsugu
tööstusel Ellamaal maha märga turwast
40—50 prots. niiskusega umbes 50 prots. sed. Saksamaa ei mõtelnudki enne seda
ja teistes rabades 20—30 prots.; tänawu turba briketeerimise peale, kui tal kiwisütt
aciitci ott asi weel pahem: Ellamaal ön wäl külluses oli, kuid nüüd ehitab briketeerimise
jatöötätüd. 4000 kub. sülda turwast ja sel otstarbeks üles suured wabrikud. Arwan,
ldst kokkupandud ainult 1300 k. s., wae et. meie olud Saksamaa omadest kütteaine
kvült 30 prdtsi; .Arukülas on wäljatöõtatud suhtes palju paremad ei ole jä peaksime se
1100 l }. kokkupandud 687 k. s., natuke dasama teed käima.
Hüdroturba kuiwatamine sünnib nõnda,
ne üle poole; Läwassaares waljatöötatud
et
wedel
kord, kui temast suurem wesi wälja
2000 k. s., kokkupandud 800 ls. üldiselt
on
jooksnud
za masse ennast koorikuga kat
i)tt seega Väljatöötatud 7100 k. s., kokku
pandud aga 2787 k.s. ehk waewalt 40 nud, lõigatakse labidatega käsitsi brikettideks,
prots.; praegu jääb weel wiletsat sügisest mis põllule maha jäetakse, kus nendega kõik
kuiwatamist 2—3 nädalat, mille jooksul needsamad operatsioonid tehakse, km harili
weel röige rohkem 20 prots. märjast tur ku elöwaätormasina turbagagi. Mis puu
wast.kuiwatatakse, Uonda et ka sel aastal tub kuilvatuswäljade äraummistämisesse
riigi tutbatööstusel wähemalt 40 Prots. ajajooksul peenikese turbamassega, mis
ehk 2500—3000 k. s. turwast nlärjalt ma ühes weega kuiwatuswäljades olewatesse
ha jääll, mille wäärtus tulewal kewadel poläaridesse imbgb, siis on see kartus tea
mitte rohkem kui 30 prots. tema wäärtusest tawal mõõdul põhjendatud ja wõib hüdro
on, Mis tal siis oleks olnud, kui ka kuiwaks turbale ka saatuslikuks saada. Seda küsi
oleks saanud. Peab weel.tähendama, et ka must on aga hüdroturba ülesleidjad juba
see turwas, mis senini kokku on pandud, uurinud ja mõned abinõud ummistamise'
keskmiselt üle 30 prots. wett sisaldab ja sel wastu leidnud: nimelt tuleb wedelale tur
lepärast Mitte peakütteaine ei ole. Täna bamassele tiiki, kuhu ta enne kuiwatamist
juhitakse, juure lisada gipsi, mis
wusest turba toodangust on kaduma läinud
kiirendab
kuiwatamist 5—6 päewa wõrra
umbes 28 mille eest juba 75 prots.
ühtlasi hoiab ka kuiwatuswäljasid ummis
tema . omast hinnast ära on makstud, ehk ja
tamise eest.
rahaliselt läheb kaduma 20 prots. kõigest
Kokkuwõttes wõiks hüdro-turba kohta
turba eest wälja antud.summast. Käi tä järgmist
ütelda:
nüwüaastast turba üldist omahinda wõtta
1)
Hödro-tööLamisewüs
annab täielise
ümmarguselt 15.000900 mk., siis on äbspl.
wõimaluse
turba
wäljawõtmist
rabast me
kaduma läiüüd summa 3.000.000 markq.
haniseerida
ka
kättnulistes
rabades;
2) töö
Praeguste briketeerimiste .wiiside juures
tamine
sünnib
wähese
armu
inimestega;
3)
tuleb ühe puuda briketeerimine maksma turba Väljatöötamine on kontsentreeritlld?
maksimaalselt 4 mk.>, s. t. 3.000.000 marga iihes kohas, ei ole tarwis pikki elektrikiinisid
eöst wõiks briketeeridä 750.000 pd. briketti wrjeeride Peale, nagu see baggerite ja
ehk teise sõnaga ainult täitsa kaduma lai waatormasinate juures on; 4) Wäljatõö
nud. rahaga wõiksime terwe tänawuaasta tamine kännulistes rabades pealiskaudsete
se Ellamaa toodangu brikettides saada, mil kalkulatsioonide järele peaks kuni oda
lede hind wähemalt 30 prots. kallim oleks wam tulema, kui elewaatormasinatega ja
olnud kuiwa turba hinnast ja peale selle 5) turwas oma headuse poolest ei ole hal
päästaks meie kõik nüüd kaduma läinud mcm elewaator-turbast.
turba ning suurendaks meie praegust too
Teistest turba walmistamise uuematest
hangut 30 prots. wõrra, rääkimata sellest, wiisidest äratab weel tähelepanu
et meie siis turule wõiksime saata ainult
turba briketeerimine.
esimest sorti kütteainet, millele turu leid
mine ei,süniütaks mingit raskust, kuna
Turba briketeerimise alal töõtawad
Pooluiiske turbale turu leidmine mitte ker praegu Saksamaal kaks suuremat wabri
ge ei ole.
kut, nimelt: Hamburgi linna ligidal (16
Kui Ellamaale auruga kunftkuiwatus ja klm.) „Steinerti" wabrik ja Friedlandis
briketöööiUtitte sissöseäda, siis ei tarwitaks Ferdinandshosi jaama ligidal teine n. n.
see mitte wäga palju kapitaali ega ka aega, „Friedländeri" süsteem. Mõlemad wapri
sest et seal juba palju öu olemas, mis bri kud töötawäd erakapitaaliga.
keteerimise.jaoks tarwis läheb, nagu: auru
Steinerti turba briketeerimise süsteem.
lokomobiilid, kust auru saab, elektri energia
Märg turwas, 50$? wee sisaldamisega,
mehanismuste jaoks, walmis turwas, hoo tuleb rabast ja tehtakse sellekohase purusta
ned tööliste jaoks, raudteed raba peal, ra jaga wäikesteks tükkideks ning tõstetakse
ba.ettewalmistus jne., ühesõnaga wähe elewaatori abil üles ja paisatakse kuiwata
malt 60 prots. sellest, mis iseseiswa briketi mise-trumlisse, kuhu ta umbes 2 tunniks
tööstuse juures tarwis teha oleks, peale ot jääb ja seal ära kuiwab. Kuiwatamine
seköhese briketeerimise sisseseade. Saksa sünnib Põlewa gaasiga, mida saadakse
tööstused, mis kõige wiimasel ajal on wäl Pintshi generaatoris ja mis iseäralises eel
ja ehitatud, on maksma läinud umbes trumlis õhu juurelaskmise abil peaaegu
400.000 Saksa kuldmarka ehk umbes 35 täiesti ära põleb ja igatahes mitte enam
40 milj. Eesti kui nüüd arwesse
üle 3%0 hapnikku ei sisalda, nõnda et kuiwa
wõttä, et. meil juba umbes 60 prots. kõigest tustrumlisse lähewad gaasid, mis peaaegu
sisseseadest olemas on.ja meil masinad ehk hapnikust wabad on ja'sellepärast, waata
natuke kallimad tuleksid, siis wõiks umb mata wäga kõrge temperatuuri peale (Stei
kaudne summa, mis briketeerimise sissesea nerti enese ütlemise järele 16.000 kraadi)
deks tarwis läheks 20. milj. olla. Riisugu turwast ei põleta, waid ainult kuiwatab.
ne sisseseade annaks siis aastas 2.006.000 ühtlasi põlewa gaasiga juhitakse kuiwatus
pd. briketti. Ei wõi siin ka tähendamata trumlisse teisest otsast kuum wee aur sisse,
jätta, et meil Ellamaal turbamasinad su mis ära hoiab plahwatusi. Peale kuiwatus
wel umbes 800 hob. jõudu äratarwitawad, trumli läheb turwas weel kord weskisse,
mis teistel kuudel (9 kuud) praegu täiesti kus ta päris peeneks jahwatatakse ja peale
wabaks jääwad, sest kuigi elektri tarwitus selle juba pressidesse läheb.
talwekuudel walgustust arwesse wõttes
„Friedländeri" turba briketeerimise
suurem ön km suwel, siiski ei ole mingit
süsteem.
alust arwata, et see kõikumine nii suur oleks
ja igatahes 500 hob. jõudu jääb wabaks,
Siin tuuakse turwas kuni 60 prots.
mis. kõige ratsionaalsemalt wõiks äratar weega rabast, jahwatatakse wäikesteks tük
witada turba briketeerimise peale.
kideks ja siis aetakse kuiwatus-trumlisse.
Kui meele tuletada lühikest ajalugu, Kuiwatamine sünnib siin auruga; kuiwa
mis otstarbega meil Ellamaa ja terwe rii tus-trumlist käib terwe rida torusid läbi
gi turbatöõstus asutati, .nimelt, et warus mida mööda turwas edasi liigub, kuna to
tada kütteainega peaasjglikult. Meie riigi rub wäljastpoolt küljest auruga (1100 kraa
suurt tatwitajat, raudteed, siis näeme, et dl) soojendatakse. TrumMel keerab 2 3
meie. selles tükis palju kõrwale oleme kai tiiru minutis ja.turba mass- iulcb , wälja
dunud ja senini raudteele weel'ühtegi puu trumlist 12—-15 prots, weoga, läheb weel
da turwast ei ole annud. Turba briketee
walts.de wahelt läbi, kuS ta päris
rimine annaks meile aga wõimaluse raud peeneks turbapnlbrikS tehtakse ja siis cdali
tees tõesti Ellamaa M?.duktL.o.oni tarw.ita- aurupresjidcsic läheb, kust ta siis üba br -
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Teine aianduse ja mesinduse
Ka aianduse, mesinduse, taimekaswatuse,
kalanduse ja metsaasjanduse jaoskondades
naitus
Tallinnas, 29., 30. sept. ja 1. okt. 1923. ft. leidils üksikuid wõrdlemisi häid wäljapane
Tallinna linna uus ehitataw
Olgu siin nimetatud asunikud', maaparan
kuid, znillede eest lväljapanijad I. jall. au
Halivad, Wilud ilmad ja alalised wih hinnad omasid.
eksport-tapamaja ja riikline
duse laenud, nhispiimatalitused, wäljaweo
tapamajad, teedekorraldus jne. On arusaa mafajud, mits aiasaaduste walminemije
toetuslaen.
Naisterühma käsitöö jaoskonnas
daw, et meie kitsades majanduslistes olu Peate takiswwat mõju awaldasid, lasid olid iseäranis tähetepanemisivöärt maali
Meile kirjutatakse põlluharijate ringkon des riigiraha w -toetus sinna peab mine loota, et eelotewale aianduse- ja mesinduse
Setu perenaiste käsitööd, mi-Ss,taus?d ka
ttast:
ma, kus seda kõige enam wüja, ja wist on ka näitusele ivähe wäljapanijaid ilmitb. Nõõ tväärilift mrhindamist leidsid. ' "
Teatawasti on Tallinna linnawalitsusel aeg jõudnud, kus juba kümnete ja sadade nnkZtawal wiisil on cögv, iseäranis WiimaZ
uue ajakohase tapamaja ehitamise eeltööd miljonite wäljaandmise juures õige tõsiselt tel nädalatel llfesandnüSte tmtJ suure hoo
Tööstuse saadustest
käimas. Kes Tallinna linna wiletsaid ta
ga stmvenenud. Wiimvsed ilusad ilmad on
kaaluda tuleb. O. S.
pamaja olusid tunneb, wõib selle üle ainult
aednikku ja mesinikka näitusele ülesandma oli tähtsam Mljapanek 0.-ü. „Gipß'i" poolt,
rõõMN tunda, kuid kahjuks on asjal ka tei
ergutannd. Peate Tallinna ja lähema ninrelt gipsikiwi ja jahu, tedred ning üm
Wiljandi näituse eeliile
ne külg olemas. Nimelt ei kawatse Tallin
ümbruse aednÄkuöe jv mesinikkude on roh. bertöötatud saadused.
waade.
na linnäwalitsus mitte üksi linna tarbeks
kesti ülescmdimsi ka kaugemalt, peaaegu
tapamaja ehitada, mis hästi wähemas
igast mdakonnast, nii et looka wõib, et
Platsi korraldamine .
Statistika siwSkonstt,
masstüabis teostatud wõiks saada, waid
näitus
meie aiandusest ja mesindusest kül
Näituse platsiks on W. p. selts senini
ehtisid Petserimaa maakorralditse komisjoni
Palju ettäm teenimise huwides eksport oma ruumikat hoowi tarwitanud, kuid wle lalt kujukat pilti pakkuda suudab.
alalise
liikme Matteus'i poolt kokkuseotud
tapamaja. Eksporttapamaja suurusest tin wrkus ähwardab see Wiljandi kui jõukama
Silmöspidades aiasaaduste hilist wal
siiiud, laheks uus ehitataw tapamaja Tal maakonna näituse pidamiseks kitsaks jääda. minemist, on näituse juhatus otsustanud plaanid ja diagrammid, mis Petserimaa
linna linnale kaugelt üle 200 miljoni mar Jirba tänawtt on ruumi puuduse tõttu näi ülesandmist lvastu Võtte kuni 24. sep maakorralduse tööde kohta selgitawat Mi
ga maksma, missugust summat Vabariigi
tembrini; selle järele antekse näituse ni ja ülewaadet pakkusid. Wäljapaneku eest
walitsuse toetusel loodetakse saada. Siin tuse platsi alla wvetud selle kõrwloi olew uu mekiri trükki.
määrati I. auhind. Näitirsel Mlitses ees
lits. Kogu plaksite on pavwi jala pakslme
juures tekib küsimus:
klrjnlik kord, mida küll noore ja algaja,
Näitusele
on
wäljaspvvlt
auhindu
mää
mulda peale weetud, krttusaga tasan
Kas sünnib uue Tallinna tapamaja kord
knid agara Petseri põlluttweste seltsi teenu
ratnd:
põllutööministeerium
10.000
mm
datud, ning anrurulltga üte pressiwd. Nii
seks wleb lugeda.
ehitamine Eesti põllumajanduse huwides ja
ka,
kmlbanknrs-tööstuSmittisteeriltm
6000
ei ole karta, et Wihnmga plats liiga Poriseks
kas on soowitaw, et riik eestkätt Tallinna muutuks, nagu ennemalt.
Marka, Eesti tarwitajateühisuste keskühi
Ofalvõtlnine näitusest
tapamaja ehitamist toetaks.
sus 5000 marka ja Eesti seemnewilja tihi oli wõrdlemisi elad).
Ka
sissekäik
nättuse
platsile
põllumeeste
Okeks küll loomulik, et seesugused põllu
siis nritmestrguieid aianduse ja Mesinduse
mehe kulttl teenimise püüded ära jääks, seda seltsi walmisfacÄva' rrue ja' nägusa majg tarbeaKju. Wiimalle esineb näitusel ka ftm
kcmgialuse kqudu, awakdab head mul
enam, et omaabi Ühistegewuse kaudu ka anxnajet.
rema kogu wäljapmMkutega, mis teistel
.
kõige wähemät edasi aitab ja kannab.
Tsru keaked»
maakonna näitustel elawat tähelepanu on
Merle on Daam, kui arenenud wäike
äratanud.
Wäljüpanekud.
põllupidajate riik oma ühistegewusega ees
Otepää turg 18. sept.
Näituse platsi ilustcümse joe lillede istrr
Ariöukiselt
on wäljapanekuid iile 400 tamise tööd on juba käimas. Aednikud
kujuks. Daanis on loomade ja liha wäl
Maainimest oli kaunis rohkesti turule
jawedu täiesti põllumeeste oma asjaks saa numbri, seega pisut rohkem läinud aasta püüaivad oma osmmrst näituse publikumile
nud, mida übtStegettSte wäljaweotapama- näitusest. Ülesannete järele otsustades on nähtawaks teha ja hoolt kanda, et näituse», ilmunud. Rukkijahu puudast nõuti 280—
jade. kaudu toimetatakse. Heade Ühenduste need snatn süstematiseeritud, kui eelmistel plats näituse ajaks kenamaks kohaks muw. 300 mk. ja segawilja jahu puudast 226
230 mk.
ja lähedate turgude peale waatamata wee näitustel Wiljandis.
tuks. Aiandlrse- ja mesinduse seltsi poolt
Piimasaadustest oli turul rohkesti
Hobuste ja. kamlovmkdtz poolest on Wib ehitatakse näituse platsi raudtee ääres oletakse Daanis loomi peaasjalikult elusalt
wälja jä seda teise järgu turgudele.
jandi näitus teiste hulgast alati wälja paist Wäle osale eeWku-juline talu aed loomulikus rõõska piima, mille toobist makseti 10—11
mk.; wõi nael maksis 60—75 mk., kohupiim
Eestis unistatakse loomaliha wäljaweost nud; seda tõotab ka tänawUne näitus. Ho stttwuses, millest osa juba walmis.
Inglise turule. Kahjuks puudub meil jä ei buseid on ülesantltd ligemale Wnskümmend,
Et pitttwili hiljuti alles müügile ilmus 11—13 mk. nael, kanamunad marka
saa arwatawasti kunagi pinda leidma Peajasjalikull roadsterid.
ja tänvwune saak kehlvapoolne on. siis on paar.
Aiawilja oli wähe turule toodud. Ouw
Kariloomadest
MvKkd
artvulise
üle
nuumloomabe kaswatamine, missugune
puulvilja kauplejad näitusest YMaitatud ja
liha Argentiina Schotthornide lihaga wõis kaalu anglerid, siis maakari. Ka friisid ei loodawud näitusel suuremate aednikkudega te järele oli nõudmine wäike; makseti 8—
telda wõiks. Suuremal Inglise lihaturul puudu. Kokklt esitub näitusel kariloomi lahenraSse äriühendusesse aswda. Niisa- 10 mk. toop, suuremad I—3 mk. tükk, pir
Londonis Smithfieldis ei leidu isegi mitte 80 pöa ümber.
Muti ött mee järele nõudmine tänawit ni toop maksis 10 mk.
Kaladest oli turul kiisku 5 mk. nael,
Hollandi loomaliha, sest et see küllalt hea ei
Põllutööriistade ja masinate poolest saab karmis elalv. Loodetakse puuwiljaäride
suitsurääbised s—B mk. kümme.
ole Jnglrse turu tarwis.
tänawune näitus õige rikkalik. Esinewad' esitajaid ka Soomest näitusele ilmuma.
Poodides maksab leiwa nael 6—9 mk.,
Sellest järeldades on mähe '
wrlvttajaie kefkühisus, Wirkhaus Tarwst,
saia
nael 17—20 mk., suhkru Nael. kõigub
lvstust EeStist loomaliha Inglise turule Winnal Tallinnast, Wiljandt P. S. kauban
Petseri põllumajanduse- ja
25—29 mk. wahel ja püülijahu 17—19
wälja ' wedada. -Wäljaweo matorjaalina duse osakond. Tegur Tarwst, Werncke Wil
tööstuse näitus oli 16.—18.
mk. ..aa—..
jääwad Meile tulewikus piimakarja pida jandist j. t., üle tosina lterrnitreuridega. "
sept.
misel waljalüpsatüd lehmad ja wanad su
" - " 'DI
gupullid, ühes teise järgu lihaturgudega Hobuste jaoskond.
Maaparanduse osakond,
Soome, Rootsi ja Vükwmaa.
Mksid.
Peale paari E. Tori Roadsteri tõrlgre
Mis sealiha wäljaweosse puutub, siis mis läinud aasta näituselt peaaegu puu hobuse olid Väljapandud stkuremalt jaolt
Tallinna börse kursiseNel
peab see loomulikult Ühistegeliste eksport dus, on tänaiwu wõrdlemisi rikkalik ülesand
segvwerelised
hobused,
kokku
27
hobust
18
miste
poolest.
Waatemate
halwa
aasta
tapamajade kaudu sündima.
19. sept. 1928. a.
tväljapanija poolt.
Kõigest sellest järeldades, ei ole Eesti peate, kus igasugu mvapa-mnduse, sordi ja
Waluuta
Tehtud Ostjad Müüjad
Põhjustel, et Petserimaal ametlikku su
loomalihal mitte Võimalik esimese järgu wöetUskatsete tööd takistatud olid, on siiski
1
dollar
3471/2 346. 847%
guhobuste märkimist weel pole olnud, nrää
turgusid leida, ja ei sünni see mitte Eesti selles osakonnas Üle paa-riktinrüe wälja- vati
1
naelsterling
1680. 1574.— 1581.
auhinnad
ka
segawerolistele
-hobustele.
põllumajanduse huwides, kui meil loomade PanekU, nende htrlgas paair suuremat maa
1 milj. Saksa m. .— —.— 3.
Höbtrstest
tunnistocki
11.
auhinna
wäarili
paranduse tööd.
ja liha wäljawedu tahetakse linna eksport
100 Soome mk, .— 918. 933!
Ka seemnevilja iihisn.se ja sordiparan seks 8, kuna ülejäänud 111. auhinna omasid.
tapamaja abil lihunikkude kätte ulatada.
100 Rootsi kr. —9200. 9250.
Weised.
Köteest ülemaltähendatust järeldades, ei duse seltsi wäljvpanekltd tõotajad tänawu
100 Daaui kr. —6225. 6325.
oleks Tallinna, linnck eksporttapamaja ehi Wrljcmdis rikkalikumad olla, kui kunagi en
Ka selles jaoskonnas oli mMtline üle
100 Prants. sr. —2035. 2065.
ne.
Kahju
ainM,
et
tegumajaptdamiste
tamise toetamine, riigi poolt mitte Eesti
kaal segcüverelistel. Wäljapandnd oli kokku 100 Holl. guld. —13610.—13710.
wõistlusega algust pole smrdewd teha.
22 weist. Ängleri tõugu weiseid 5 tvälja
põllumajanduse huwrdes.
100 Läti rubla 136. 132.50 136.
Tallmna linnawülitsus ehitagu omale
panija-poolt, nendest omasid $ iväljapam
100 Tsh.-Slw.kr. —1045. 1075.
ajakohane tapamaja linna tarbeK,. mtssu
jat Weiste eest I. ckuhinna ja kaks tväljapa
TegeliVude tööde wSistlused
1 kuld rubla —.— 170.
gune ehitus märksa Vähemate kuludega lä- ,on meie näitustel alles, uudiseks. Aimllt nijat 11. auhinna. Ainuke Maatõugu lehm
100 Itaalia liiri —1526. 1575.
viwiidaw ött. j
Pärnu näitusel tehti tänviwu sellel alal esi omas 11. auhinna. Hollandi-Friisi tõirgn
100
Helweets. sr. —6175. 6225.
Põllumajanduses seisawad aga lähema- ,mesi katseid, Sellepärast on neist wõistws karjakogu Väljapanijate määrati I. auhind.
Obligatsroonid:
te aaState jooksul suured uuendused ees, \test osawõtmine ka tagasihoidlik. Kuid siis
Wäikeloomade jaoskonnas
missugused mitte wähe kapitaali ei nõua. \ki ott Wiljandi näitusel kormldatewate töö onms Oxfordfhievdaumi tõllgu lammaste E. W. woidulaen —.— 100.— 118.—
de Võistluste iga liigi peale sedaivörd Üles kogu wäljapanija 4 lamba eest I. auhinna.
andmisi, et neid kõiki Võimalik on ära pi
Piimansjanduse
ketina Välja tuleb ja harilikku puurenni dada ning mulgid oma töömeistrid atpqU aloil omasid terwe rida wäljapattijaid I. ja Väljaandja Kirjastuse Osa Ühtsus „Kaja"
möödä kõhe wagunisfe jookseb; päewane ku-lt wälja kunUstada wõiwad.
11. aichinnad pariisiwõi eest. .
Wastutam toimetaja A. TupitS.
tööstus 120 tonni walmis brikettturwast,
ehk aastas umbös 2.ÖÖ0.Õ00 puuda.
Paktiljonid.
Äür kuiwatamise jaoks Võetakse nen
Et Uäitilse Plats alaliselt kaupade all,
destsämadsst aurukatladest, mis presside,
Metsaoksjonid.
mehäätilnse sisseseade ja elektrijaama jaoks siis ei ole ka platsile Võimalik alMsi pa-!
baggerite tärwrs üles on seawd. Praegu wiljone ehitada. Ajutiste PawUjonide Mi
briketeeritakse seal minewa-aMast turwast, tüse kulusid ei taha aga keegi kanda. Tei
Enamhakknmisel müüakse:
mis. märjalt hunnikutesse oli laotud ja seks wõimaldowad p. seltsi aSvkrad ja nxrl
nüüd nstida ära on kõdunenud talwtse lüb ged ladude ruumid stuere osa wäljapaneku
1) 20. oktoobril 1923 a« Kuresaares, Kuresaare metsaülema kantseleis,
ma ii need hunnikud turbatukkifid test enesesse mahutada, mis ertpawaljonide
Kubermangu
u. nr. 28, Karialasma metskonnast 621 puud ja 23,72 tiinu 77
enam ei eraldagi, waid ainult mulda, ehitamise otstarbetuks teeb.
tükis
hinnatud
1.383.025
mk.
Oma
pawiljonid
on
tän-cümt
ainult
põl
mis Meie oludes täiesti kõlbmata mater
2) 22. oktoobril 1923 a. Tallinnas, maakonna metsaülema kantseleis,
jaali». lvetäkse ning raba peale koristama lumeeste häälekandjal „ Kajal" ja „Omct
Maal" ning tööstlwitest Wirkhausil' Tar S. Roosikrantsi u. nr. 12:
ta ntehä jäetakse.
a) Wtimfi metskonnast 16,27 tiinu, 13 üksuses, hinnatud 595,717 mk.
tust.
Turba briketeerimise Vabrik on ehtta
b)
Wihterpalu inetstonnast 502 puud ja 87,40 tttnu, 24 Üksuses,
tud täiesti iseseiSwa tööstusena raba peale
hinnatud 1.820.918 mk.
Näituse forrnlKtifes
ning on mehaaniliselt hästi sisseseatud,
3) 23. oktoobril 1923 a. Lehtse Vallamajas, Rawa metskonnast 23,63,
suur tölliskiwi ehitus, töötab hea kasuga. on üldiselt tänaMk rohkem WkiudW Mar
tiinu 21 tükis, hinnatud 818,587 mk.
Kuiüi tüõib olla soojuse protsessid siin mitte gata kut eelmistel aaStetel. Ka uusi kvr
4) 24. oktoobril 1923 a. Rituldi metsaülema kantseleis Salajve mõisas,
nii Malikult ärakasutatud ei ole, sest auru raldcwmtd jõuduksid on rohkem asjaajamise
Muldi
metskonnast 270 puud ja 14,41 tiinu, 13 tükis, hinnatud 675.125 mk.
maKmtte juure» on harilikult rohkem kao ümber koondatud, mi» tagatiseks, et täna»
5) 25. oktoobril 1923 a, Tartus maakonna metsaülema kantseleis, Riia
|f|K kai guasiaeneraatori juures, peab siis Mune WiZjandi näitus oma UeSandeid eol «eit. nr. 37:
n uklema, et siin wabrik täiesti kindlasti, mistest pcvremisii täidvb.
a) Ahja metskonnast 20,23 tünu, 9 tükis, hinnatud 1.431.052 mk.
ilma mingi hädaohuta ja riisikota töötab
Näituse einelmta rikkalikkuse sa nägki
b) Otepää metskonnast 6,07 tiinu, 2 tükis, hinnatud 342.308 mk.
ning kõrgewäärtuslist (4200 kalooriat) ja suse eest hoolitsewad keednkursnste õpilased,
Ligemaid
teateid metsatükkide üle annawad kohalikud metsaülemad ja Metsade
igal pool tarwitatawat fütteainet anda oma koka osawust näidates p. keskseltsi itta Peawaiitsus. Tallinnas,
Toomkiriku vl. nr. 3.
wõib.
ja/pidamise instruktori Kekkäläise slchaiuso^
Metsade Peawalitsus.
Sol,

Miin MM
Reedel, 21. septembril s. a.

Estoonia konts

Rahwaetenduseks

Esmaspööwal, 24. sepiembr

Kuulsa tenori
Shakespeare'i kurbmäng 5 to.

Dimilii Smimolil

22. septembri!

kell pool 8 shtui.

.MMi ioil"
Jacques Ojfenbachi fantastiline

. ooper 8 rocmti . .

Kaastegtwad: N. Kitten (kolorc
P. Sirota.
Ceskowas: Aariad oop
,Parlite Onegin", .
plll", jwm.
Algus kell pool 8 õh
Pacisetnhed 6l)Y—igy margani eeli

StllMMler

kassas.

r jj1 "" j|j I ""^1

Laupaewai, 22. sept. s. a.

kell pool 8 Shtui.
,Läheb mööda'
. Arthur Adsoni seitse pilti

lgapaSwast/>.

PühaPLSival. 23. ssptembkil
Lasteetenduseks: - -

' teist korda

Wme A. «s «2i i I deee*^
Wiljand! maäkonna-koolit
|' ' 2 kutfeõigufega maakonna

TaUinus, Pikk liisi. ar. 28.

j'spetaj

Eõnetraadid: 6—24, 17—08.

MOlm Itiaa"

i; ja Wiljandi poeglaste güm
loodusloo Spe
Anna Schwabacheri last Mui
nasjutt 7 pildis.
!:
Soowiawaldusele
tuleb juure
Algus kell 3 pSewal
t wäärtufes temeplmarke. läbike

Sulekinsßüisssd

Etukinnihised

Georg Kaiferi näidend.7 pildis

õsmefusjufcisife kmmwsSä.

Algüs kell pool s õhtul.
Kassas müügil abonnement

kaardid tiitskmsv»anüte jä laste
etenduste peale.
PRLsetahtede eelmüük igapäew

» tdeokinnitnsed

kella ii—l e. l. ja 5-8 õht.
1 teaatri kassas.

Kinnitage oma «varandust ja
eEu künni «veel aega.

k li iil
Paides.
Tallinna uul. 18 lõnetr. 53.

Teatan austatud kaub atarwitajatele, et olen oma Tarw

jaoskonna õmblusmasin ate-äri

Prakt. arst. ja naishoiguste eri

arst. '— Kõnetunnid B—lo ja
2—3 p l. Sünnitusabi igalajal

..: Z_ ' üte vvünuct Aleksandri uni. nr. 2.
•iühtlast teatan, et olen saanud Väljamaalt suurema saadetuse
* »Stoewer'i" õmblusmasinaid

ÖJett tagasi jõudnud
jo jölle wastu wõtmist alganud
kõnewnnid kella 10—1 ja 4—7

Need õmblusmasinad ou tehnika wiimane jõua ja lunsttikandus-töödeks kõige kohasemad.

Hambaarst
A. Lomie
Kõnetraat 6-67 Narma mnt. 4.

Sellepärast palun igat õmblusmasina ostjat, mitte enne masinaid kuskilt osta, tuj
õmblusmasinad on järele waadanud.

"•2- «liim esitaja tiIKOLM KAARIS.

lj! Pn mtaiisim I

Maapyranduslaenu, tulu

ja Srimaksu ja igasugustes koh

tu asjus

valmistab korralikult
- Wahetaliwse kontor, Harju m 22

J '"" .- .1

WMms
wõtab

ja
tellimist wastu põllumees hra
Carl Loth.
Vaga 1» Mli»

on oma tegewusele asunud Pärnus, i U
S. Sepa uul. nr. IL Maakonnawa- W
iitfuse ruumes. i K
Suusõnalisel enampakkumisel müüakse: 1. oktoobril kell 12 s. a. Met
Asjaajamise tunnid on igal Sri- j » sade Peawali isuses, Toomkiriku plats 3:
päewal kella Illhom. tunni kellallp.l. M
1) Püsst metskonnas Sonda-Jõepere metsaraudtee ääres, Sirtst ladu
Maakonnanõukogu kandidaatide M
nimekirjade
on 7. ja M platsil umbes 720 kantsülda sega-küttepuid. algushind 2660 mk. kantsüld.
IB iM>«wastuwõtmine
M»tm. I
8. nowembril s. a. kella 10 hom. M
künni kella 2 p. l.
2) Roela metskonnas, Saara, Forstei, Arro ja Rõnga wahtkondadeS
Maakonna-komike: M
umbes 473 okaspuu-palki, umbes 6930 kantsalga, algushind 20 mk. k. jalg.
esimehe eest: (allkiri).
6. oktoobril s. a. kell 12 Kuressaare metskonna metsaülema kantseleis,
Asjaajaja (allkiri).
Kuressaares, Kubermangu uul.:
1) Kuressaare metskonnas, Papisaarde wäljaweelud 55 tammepakku —.
894,5 kantsalga, algushind 50 mk. kantjalg.
2) Samas metskonnas, Taawi kõrtsi juures 52 tammepakku 1292
kantjalga, algushind 40 mk. kantjalg.
Pakkumistest osawõtjad on kohustud oma pakkumise kindlustuseks 16
gyUlßiii'" i—iffiTni—— adlll IIIIHHIiJWWBMM BEStoßijw
protsenti pakutama üksuse algushinnast sisse maksuta. Lähemaid teateid müü
gile tulewate materjaalide kohta saab Metsade Peamaiitsusest ja kohalikkudelt
f= Saapaid=j
metsaülematelt. Tämmepakkude müügi juures antakse laewaehitajatele ees
õigus..
I ' kodu- ja wäljamaa parematest wabrikutest 3
.! . MeLfade Peawalitsus
> soowitab odawätt §
Politsei Peawalitsus teatab, et Narma linna
Jj Jalanõude kauplus I
1 Aug. Saarnat la Ho. I
I Siiure Karja uul. nr. 13 kaupl. 4. 3
. Laenupanga majas.
on ja Wud, kes soowimad sellele kohale kandideerida ja allpool tähendatud
tingimistele wastawad, wõiwad sellekohase kirjaliku soowiawaldufega esineda
Rarwa linnaMalitsusele künni 20. oktoobrini s. a.

Müüa

Tingimised : wähemalt täieline keskkooli haridus ja 3-aastane praksis
politsei-, kohtu- ehk administratiiw-teenistuft alal. ehk keskkooli 6 klassi ha
ridus ja 6-aastane praksis samadel aladel mõiMawäeteLltistuses omandatud
kapteni aukraad ja 6 kl. keskkooli haridus.

iäiesti korräsolew Anteerika
toõtab „Kaja" ja
tellimist wastu peremees h-ra
J. WLärst.
trrorfOißß mu
iiiiFii
wõtab aitaja" ja
tellimist wastu peremees h-ra
2. Kar»l. '

Lähemaid teateid saab
Contzentra autokumikt Suurtüki uulitsal.

. tuleb juure lisada: 1) elulookirjeldus, 2) tunnistus
hariduse ine, 3) politsei tunnistus selle üle, et kohtu ega eeluurimise all ei
seisa ega seisnud pole, 4) arstitunnistus.LerwiSlise.seisukorra üle ja 5) tun
.nistused endistelt teenistuskohtadelt.

«Ühiselu". Tallinnas. 42.

