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V. aastakäik.

R/S. „Rotermanni tehaste" I
(Kõige kõrgemöärtuslisent nisupüül, mis Eestis saadama!, on
uues nisupüüli meskis puhtast MS M 11111 1
läpastamata nisust jahmatatud II |A U |yr UU I |

RahwasteWll konMerentfilk.

Täna, 24. sept. Tsirkuse juhataja D. W< Burmiftrowitshi Täna, 24. sept.
TulN-9htN "«l

Mawad tõaielused nõukogus rahtvasteliidu kömPetenttt
küsimuse kohta. Itaalia esitaja deklaratsioon sel puhul.
Genf, 13. sept. (ETA.)
(Postiga oma erikirjasaatjalt). Kõikide
ootuste kiuste püsib Jtaalia-Greeka tüli en
diselt rahwasteliidu nõukogu päewakorras,
ehk küll üldisemal kujul tüliküsimus ise on
muidugi lahendatud. Eilane nõukogu koos
olek näitas seda kõige eeskujulikumalt. Nõu
kogu arutas wastust saadikute konwerentsi
teadaande peale Greekale saadetud mqrgu
kirjast. '
Rootsi esitaja nõukogus, Branting,
awaldas kahetsust, et nõukogu pole aruta
nud kompetentsi küsimust. Selle järele esi
nes pikema ülewaatega terwest küsimusest
lord Robert Cecil, kes seletas:
Saadikute konwerentsile tuleb konflikti
lahendamise puhul õnne soowida. Waewalt
oleks aga konwerents suutnud tüliküsimust
lahendada ilma rahwasteliidu nõukoguta.
Liit awaldas tugewat rahusurwet. Liidu
tegewus wastas täiesti rahwasteliidu lepin
gu iseloomule. Liidu eesmärk niisuguse iüi
liküsimuse puhül ei ole mitte lahenduse pea
lesundimine, waid kokkuleppe wõimaldami
ne. Liit ei ole mitte üliriik, waid foorum
rahwuswaheliste küsimuste arutamiseks ning
kokkuleppe kergendamiseks. Liidu lepingus
on näidatud kolm teed kokkuleppe süawuta
miseks tüli Puhul. Kõigepealt nimetatakse
seal otsekoheseid diplomaatlikke läbirääkimi
st. Kui need ei anna tagajärgi, antakse kü
simus waheköhtu otsustada. Kui seda wõi
mata teostada, wõib nõukogu ise asuda kü
stmuse uurimisele. Enne selle alustamist
peab nõukogu kõikide abinõudega katsuma
saawutada.. otsekohest kokkulepet mõlemale
poolte wahel .Nõukogu ei Pea püüdma saa
wutada wõitu kas ühele tülitsewatest pool
test wõi nõukogule ja liidule endale. Tä
peab kõikide abinõudega edendama kokkule
pet rahu alalhoidmiseks. Seda oma üles
aimet on liit käesolewa konflikti puhul täit
nud. Nõukogu ei älustcmtid akadeemilisi
läbirääkimisi kompetentsi küsimuse üle mitte
sellepärast, et keegi nõukogu liigetest õleks
salganud. nõukogu kompetentsi, waid selle
pärast,' et niisugused läbirääkimised ei oleks
wõinud otsekohe kaasa mõjuda Mi lahenda
misele. Korfu okkupeerimise ja kompetentsi
küsimust pole sugugi kõrwale jäetud, ühen
duses kulude küsimusega wõetakse uii okku
patsiooni kui ka kompetentsi küsimus era
pooletu liidu orgaani Haagi rahwnswaHelise kohtnköja poolt kõne ällä. Liidu kom
pctentsi salgamine Itaalia poolt on tõsine
asi ega sobi liidu põhimõtetega, kui meie
seda nii jätame nagi: ta on. Lord Robert
Cecil lõpetas üleskutsega riikide leplikkuse
poole ja pani ette otsida teid kompetentsi kü
simuse rahuldawaks lahendamiseks.
Itaalia esitaja Salandra tähendas, et
ta järamisel nõukogu koosolekul (teisipäe-

wluõhtulase auks uuendatud ja suurendatud eeskawa.
Mttult täna astub üles kuulsam ja parem Saksa kupletist Robert Ste i
gel. Venita Welling omas originaaltantsus Wakhanal. Salerno
õhu-akt. Kuulus lauljanna *** ja teised eeskawa numbrid.
Uudis! Ainult täna wluõhtulase auks, ennenägemata Tallinnas matsh.
boks: parema Eesti professionaal boksija A. Mugur'L ja parema Preisi bok
sija Akermann'i wahel.
Täna maadlewad järgmised paarid:
1. Otsustaw maadlus kuni wõiduni: Nestrvm ilmam. (Eesti) Be
netski wõitmata Tshehi esimaadleja. Läks wikat kiwile.
2. Maadlus kahe wõitmata hiiglase wahel: Hans Kaw a n ilmam. (Austria)
Jwan Romanow ilmam. (Wenemaa).
3. Hismann esimaadl. (Skandinaawia) Waher esimaadl. (Eesti)
4. L>übner (Eesti) Rauer (parem tehnik ja maadleja Eestis).
Etenduse algus punkt kell 3. Maadluse algus kell y2ll
Palutakse warustada end aegsasti päüsetähtedega. —.

wal) esineb pikema wastusega Brantingi
„kaaluwate märkuste peale". Ta konstatee
ris rahuldusega, et küsimus on lahendatud
ja et GreÄa ja Itaalia wahel walitsennd
põnew seisukord on lõppenud.
Tüliküsimuse lahendamise puhul wõttis
sõna Greeka esitaja Politis, tänades nõu»
kogu osa eest, mida tema wastawalt liidu
lepingule konflikti ajal on etendanud. Nii
sama awaldas ta tänu Itaalia walitsusele
ja tema esitajale asja lahendamisel üles
näidatud leplikkuse eest. Erilise rahulduse
ga konstateeris Politis asjaolu, et Itaalia
on awaldanud nõusolekut teatud küsimuste
lahendamiseks Haagi kohtukojas. Mis on
loomulik riigi poolt, kes on enam kui kõik.
teised riigid teinud sundusliku wahekohtu
lepinguid.
Pidusöök Eesti saatkonna
Itaalia esitaja. Salandra kasutas.juhust
poolt.
et tänada Greeka esitajal tema wäärtUsliku
Genf, 18. sept. (ETA.) .
kaasabi eest küsimuse lahendamisel.
Tüli ön nüüd lõpulikust likwideeritud.
(Postiga oma erikirjasaatjalt). Täna
Jäänud on teoreetiline kompetentsi küsimus. kell 1 p. l. andis Eesti delegatsioon hotell
Sellele küsimusele oti pühendatud suurem Beau Ribage ruumides lunchi Inglise,
osa tänasest Nõukogu koosolekust.
Prantsuse, Itaalia ja Kuuba delegatsiooni
Salandra esines pikema deklaratsiooniga, de liikmetele.
milles seletas, .et Korfu okkupeerimine on
Kutsed wõtsid tvastu ja ilmusid: Lord
harilik pandiwõtmine, nagu seda on mitmel Robert Cecil, Inglise haridusminister Ed
puhul tarwitanud paljud riigid, ja mis ward Wood, senaator Lebrun, professor
makswa rahwUstvahelise õiguse järele kuu Bardöux, Itaalia wälisministri abi krahlri
lub rahMikkude surweabinõude hulka. Rah Tosti di Valminuta, Poola saadik Lon
wasteliidu leping, moodustades tähtsa ja donis C. Skirmulnt, Poola
jagamata osa rahwuswahelisest õigusest, ei abi Strasburger, Ungari peaminister
sisalda siiski terwet rahwuswähelist õigüst. krahtv Bethlen, ' Nawanagari maharadsha
Rahwasteliit on walitsuste orgaan, ja nii Jani Saheb ja India würstide juure komsugusena Me otstarbekohane tema segamine Mandeerrtitd öhwitser kommandant C. B.
asjadesse, milles on ötsekõheselt huwitaiud Fry, Soome saadik Pariisis C. J. A.
teised walitsuste orgaanid, nagu saadikute Dnckell, prof. Erich, Dr. Holsti, Läti pea
kõNWerents. Jkdäliä walitsns asub seisu minister Meierovicz, Läti delegatsiooni lii
kohal, et nüüd, kits tüli ise lõppenud, ei ge Salnais, Leedu esitaja Berliinis Sidzi
maksa enam üW wõtta kompetentsi küsi kauskas. Leedu wälisministeeriumi osakon
na juhataja Jonynas, Lõuna-Aafrika esi
must. Kui Briti esitaja soöwiü, et seda taja prof. Gilbert Murrey, endme Portu
tähtsat põhimõttelikku küsimust uuriksid au gaali peaminister, praegune saadik Parii
toriteetlikud isikud rippuniatalt sellest juh sis Chagas ja Kuuba saadik Berliinis
tumisesü mis terwet seda küsimust üles wee
Aguero y Bethancourt. - ETA.
retas> pole temal midagi selle wastu. Nii
sugusest uurimisest, mis sünniks erapoole
Tähtsad nõupidamised sei
tuse ja leplikkuse waimus, wõtaks tema ise
sukoha
Söötmiseks Auhri kü
heameelega õsa.
Lord Robert Cecil wõttis teatamaks Sa
simuses.
landra seletused ja tähendas, et nõukogu
Berliin, 22. sept. (ETA.)
wõtab Salandra ettepaneku kaalumisele.
Branting tähendas selle. järele, et Sa
Tulewa nädala algul wõib wist otsust
landra seletus ei suutnud kõigutada tema oodata Saksamaa tulewüse seisukoha kohta
weendumust. Maailma awalikul arwamisel Ruhri tüliküsimuses. Esmaspäewal wõtab
oleks raske aru saüda, öt Korftl wastu sihi riigikäntslek okkupeeriwd maade esitajad
tud surweawaldused on täiesti süütud ja wastu jä teisiväewäl Saksa osariikide pea
wdStawaö rahwasteliidu lepingule.
ministrid, et ühes nendega poliitilise seisu
Lord Robert Cecil wõttis weel kord sõ korra üle nõu pidada. MooduaNdwalt poolt
na, tähendades, et Salandra seletused on toonitatakse weel kard, et Saksamaa kunagi
olulise tähtsusega ja et- tema waStab nende alla ei kirjutaks lepingule, miZ Saksa sume
peale nõukogu koosolekul neliaväewal.
reniteeti Rheiniinaal ja RuhriS kõigutaks.

Abinõude otsimine ivõima
kikkude riigipöörde kutsete
wastu.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Riigipresidendi eesistumisel ja wastawa
te ministrite osawõttel oli nõupidamine abi
nõude üle, mida wahest tarwis on tarwitusele
wõtta wõimalikkude riigipöördekatsete ära
hoidmiseks. Iga niisuguse katse wastu wõe
takse riigiwalitsuse poolt kobe mõjuwad
wõiniuwahendid tarwitusele.
Wäljasaadetutele nõutakse
amnestiat.
ETA. Berliini lehtedes juhitakse weel
kord tähelpanu selle peale, et wäljasaade
tute tagasilaskmine ja amnestia Prantsuse
ja Belgia sõjakohtute poolt süüdimõistetu
tele tingimata tarwilik on.
ttttgatt toetamine majan
busliselt.
Genf, 22. sept. (ETA.)
Täna jõuti kokkuleppele Ungari ja
Wäikse Liidu riikide wahel. Loodetakse, et
üksikasjaline kawa Ungari ülesehituseks ja
Ungarile -laenu andmiseks esitatakse finanZ
konlisjoni poolt rahwasteliidp nõukogule
detsembris tänawu aasta. Kawa seatakse
kokku kahtlemata samade põhimõtete järele,
mida tarwitab rahwasteliidu nõukgu Aust»
ria ülesehitamisel.
Loodetaw ilm esmaspäewas 24. sept.
Baltiiuerel kõwa, mujal keskmise kiiru»
sega lõunatuul. Muutlik pilwitus. Pai
guti. wihmasajud. Wähe soojem.
Ilmade iilewaade 23. sept.
Maddla rõhu keskkoht Põhja (Saksa)
mere! 798 mm. Kõrge rõhu maksimum
Bulgaarias 766 mm. Lääne-Euroopas
sadaZ kaunis laialt wihina.
Tartu Met. Obs.
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Esmasp., 34. sept. 1923.

Kaja
MZWMUim MWMÄS-

RählvLAeliidu konwerentfilt. Eesti wähemnsrahwuste
küsimus lahendutud. Kaitseleping. Korfu ewakueeri
mine alganud. Seisukord Saksamaal. Diktatuur »pis
paanias. Linnawalintised Tsheho-Slowakkias. Fiume
küsimus. Lkti rahwahäaletuse lõpulikud andmed.
Rühwasteliidu täiskogu Genfis teeb oma
tööd üldiselt kaunis edukalt. Alles hiljuti,
prasgust iswngjärgn algul, läksid arwmni
sed rahwostettiöu kohkd torawall lahw.
Ühed waatüsid tema peale Ülisuurte lootus
tega teised weel suurema kahtlusega. Kon
wetöntsi töö ott aga wahmjal neid terawaid
äärmusi kastmdanud, mõnegi kahtluse ja
mõnegi lböwst kaotanud, ning üldiselt r.äi
tab ta, et rahwastllliidit mojtNvõim ja
preMfih on jarjost llMvamaS, wigi pikka
misi.

KädLöleWal istangjärgul Pidi rahwaste
liidst täiskogus Päöwükorrrlle Wlema Eesti
wähemusrahivuSte küsimus, mida mõeldi
lahendada erilise lepingu läbi, kus nende
wähemuste õigused kaitset leiaksid. Eesti
aga on juba oma põhiseaduses wähemus
rahwuste õigused kindlustanud, nende katt
seks tagatised anrntd, mis erilbpingu täitsa
ülearuseks teemad. Wastawa deklaratsioo
niga esines meie esitus rahtvvstoliidu nõu
kogus. Rahwasteliidu tiõnkogu jäi selle
deklaratsiooniga rahule ja tunnistas Eesti
esituse Poolt antud stMuse küllalt kaugele
ulatawaks tagattseks wähemuZrahwuSte oi
gustö kattsmises. SMöga oli küsimus lõ
pulikult lähendatud, ja rvHwastelndu tais
kogu kustutas oMa päewakorrast maha.
" Üleilmlise " rahu kindlustamise kohta on
ütlemata suure tähtsusega rahwasteliidu
liikmete onmwckMise wastasiikuse kaitsele
pingu loomine, mis wõimaldaks sõdade
ivastu ettewalmistamise piiramist, sõjawä
gede Wahendantist, kergendades sellega ela
nikküdÄö liig suure maksukoorma kandmist.
Selle küsimuse kallal teeb praegu tööd des
armeerimtse komisjon, kes juba on kaitse
lepingu eelstoU wälja töötanud ja esimesel
lMtzmisÄ wastu wotttud. Eelnõu tähtsam
punkt näeb ette, et sel korral, kui kahe riigi
wahel peaks sõda lahti puhkema, otsustab
rahwasteliidu nõllkogu 4 päewa jooksul,
kumb pool on kallaletungija. Wiimast was
tu peawad siis kõik riigid, kes rahwasteliidu
liikmete nimekirjas, ' otsekohe ühiselt wälja
astuma, sõjariistadega ja majandusliste
abinõudega. Kui tõesti peaks korda mine
ma kaitselepingule sarnast sisu anda ja teda
sunduslikuks köha koigi liikmete kohta, siis
alleS muutuks rckhwastölitt selleks wäge
waks ja woimsaks teguriks maailma rahu
ja rahwaste hea käekäigu eöst walwamises,
milleks ta õieti on ellu kutsutudki. Praegu
on ta sellest kähzlÄS alles kaunis kaugel,
nagu seda kullalt sÄgöSti näitas ItaaliaGreeka tüli lahenddmise asi.
Itaalia, suurriik, juhtiw jõud rahwaste.

lntnts, seadis põhimõtte üles, et rahwaste
liidul ei ole õigust wahele aSwda, wi was
tastest pooltest teine tõendab, et temal sei
sab kaalu peal rahwuslise au küsimus. Ja
rahwasteliit ei astunud oma autoriteedi,
wõimupiiride kaitsntiseks kindlalt ja W3im°
salt mitte üles, waid laSkiS end MtLsolini
poott ähwardada ja attdis oma ülesande
täitmise saadikute konwerentsi kätte, asittuse
kätte, keda liidu põhikiri ega ükski rahule
ping ei wnne. Tüli lahendamisele aitas
küll mõjuwalt kaasa rahwasteliidu nõukogu.
aga ometi ei saa salata, et terwe see asi
puudutas ikkagi rahwasteliidu autoriteeti.
See näitab meile jällegi, kuidas kõrged
aated ainult pikkamisi suudawad tee läbi
murda. Esimesed sammud on alati rasked,
tuleb maadelda lastehaigustega, kuid iga
sammuga läheb tee järjest lahedamaks, ta
sasemaks.

JtaaliakGreeka tüli ise kaob päewakor
ralt. Korfu ewakueerimine itaallaste Poolt
on juba alganud ja Itaalia suurtükiwägi
laevadele asendatttd, 27. septembriks pea
wad Itaalia wäed sealt wiinmseni lahkttma,
olgu siis wahest mitte, kui Greeka walitsus
Janina kuritöö uurimises selget lohakust
üles näitab. Praegu ei ole weel' midagi
teada, kes Itaalia ohwitseride mõrtsukad
õiett olid.
Rahwasteliitu on senini ainult üks uus
liige juure tulnud, lirimaa ktti Briti do
minioon. Küll oli ka AböSsiinia ehk Etioo
pia samasugust palwet awaldanud, aga rah
wasteliidu poliitiline komisjon lükkas tema
palwe tulewa-aastase konwerentsini edasi,
sest et Slbessiinias on pärisorjus, orjade Pi
damine alles maksew, mis ei luba teda wa
bade rahwaste peresse wastu wõtta: Wõi
malik, et ka Türgi poolt palwet awalda
takse rahwasteliidu liikmeks wasttt wõetud
saada, kuna Saksamaa poolt seda oodata ei
ole.

Saksamaal on praegu tugewaid närwi
fld hädasti tarwis, et raskest kriisist üle
saada. Walitsuse ringkondadel on ammu
juba selge, et rahaaasjade kordaseadmiseks
on kõigepealt tarwis Ruhri küsimust likwt
deerida, Ruhri toetamist lõpetada, sest et
riigikassa ei suuda seda enam kanda. Aga
seda ei sa ühehoobiga teha, waid tuleb ära
oodata awaliku arwamise kaldumist Prant
susmaaga kokkuleppimise poost. Kaheksa
kuud aega tüübiti Saksa rahwale sisse, et
passiiwne wastupanek suudab üksi juba
prantslased Ruhri piirkonnast wälja ajada.
Kaheksa kuud aega toideti rahwast suurte
lootustega Inglismaa ja Ameerika abi

Inka warandttsed. 94
Sir John Reicliffe romaan.
AMshiöe lüüasaamine oli täielik. Jitba ühe inimese
ea kestusel ei olnud nad enam nii Põhjalikkit ja nii werist
lööki tunda saanud.
Kes walgete käest pääsesid, põgenesid nagu hullumeel
scd mägedesse- Mõned jooksid sinna poole, kuhu Lendaw
Nool oma ratsanikkudega maha oli jäänud, et wõimalikttl
korral mõisa kaitsjate põgenemiskatset takistada.
Krahw ei olnud mitte mees, kes oma wõidu oleks
kasutamata jätnud- Meel siis, kui wõitlus täiesti lõppe
nud ei olnud, kutsus ta kontandowilega oma patrullide
juhi Raeunba ja leitnant Morawski enda juure. Mõlentad
olid Werega kaöwd, poolakas kahest kohast^haawatud
— Dw härrad, meie peame neid taga ajama,
ütles krahw kaskiwalt. Neid ei pea rahule jätma, sest
muidu märkawad nad, et meid nii wähe on. Seal on
puhanud hobused ta nättaõ õue peale laske kõige
südimad ratsanikud sadulasse istuda ja metsalistele järele
kihutada.

Alles nüüd pööras krahw senaatori poole, kes wäsi
nutt, oma mõõga peale toetades, tema juure tuli.
Wõit! Woit! Senjoor don Esteban! hüüdis
ta. *— Aga kus on Dolores, minu pruut?
WangiS indiaanlaste käes. Jumal kaitsku minu
õnnewt kast. DM kasu on minul NHidust, ktti ma oma
last kätte si saal
Krahw MkrS PrntjaSti ja sajatama:
'— Mina lasm neil kuraditel tuliste tangidega kiha
kontide küljest ära kiskuda, kui nad peaksid julgema minu
pruudil üht juuksekarwagi Puutuda. Mehed. sadulasse
ja kihutage, neile järele!
Senaator baaras temal käest kinni-

peale, ning wälispoliitikat aeti ainult sellel
sihil. Ei ole nüüd sugugi kerge awalikku
arwamist ümber luua, elanikka otttpoliitili
sele waatlemisele wiia. Ometi on seda hä
dasti tartvis. Ei Wld-waluuta, ritkki-wa
lttuta, kttllaga kaetud paberiraha pank, wä
liswaluuta smtduslik ärawõtntine ega teised
ituendused ei suuda Pääswnst wua, niikatta
wi kõige tähtsatn majandusline piirkond
Saksamaal, Ruhri maa-ala, produttiiwset
tööd ei tee, niikaua wi kõiki elanikka Ruhri
ääres toidetakse rahatrükkimise ntasinate
abiga. Ja hoolittiata sellest, on passiüvne
wastttpanek seal juba lagunenud, ta ei saa
da enam kaudseltki kasu.
Maawulamise tööde järele oleks Saksa
walitsus otsekohe pidanud Pariisi saatma
kindla asjaliku ettepaneku, sest aeg ei lase
enant oodata. ' Aga kantsler Stresemann
ei teinud seda mitte. Nähtawastt kartis ta
sisemist wapuZtusi ja lootis Prantsuse pea
ministrilt suuremat wastutulelikkust. Poin
car6 kõtled aga näitasid selgesti, et Prant
susmaal ei ole kiiret, tema wõib weel katta
Ruhri küsimust lahendamisega oodata, ja
aswb alles siis läbirääkimistesse, ktti Sak
sa walitsus lopuliwlt liklvideerib passiiwse
Waswpanektt. 19. septentbril oli Inglise
peaministril Valdwinil tähtis kokkusaatnine
Pariisis, ws nad 2 wndi jtttttt
westsid suurtiolistiliste päewaküsimttste üle.
Nende jttwajantine, mis nuttdttgi suures
saladuses hoitakse, on kuulu järele küll mõ
lemale peaministrile wõimaldanud paremat
antsaamist teineteise seisukohast ja sõbraliktt
kontakti loomist, aga reparatsiooni wsinntse
lahendamist kiirendamiseks ei ole ta mida
gi teinud. Prantsusmaa ei mõtle järeland
lust üles näidata, ja kõik näib nüüd olene
wat sellest, kas sakslased lõpetawad passiiwse

wastupanew, wõi mitte.
Elukalliduse alusel wleb siin ja seal ra
hutttsi ette, mille mahasurumiseks politsei
peab laskeriisw tarwitama. Põllumehed
suuremate linnade ümbruses on hädas, öö
stti käidakse põldudel kartulid ivarastamas.
Tõsisemaks muutusid rahutused Baadenis,
omandades Poliitilist ilnte. Lürrachi maa
konnas korraldasid kommunistid oma terro
riga üldstreigi ja panid rongide liikumise
seisma. Äärmisel paremal pool wõtawad
rahwuslased suurt julgust ja Bayer ähwar»
dab Päris lausa end lahti lüüa „punase
Berliini" alt, wi wiinrnne peaks oma Po
liittkat Prantsusmaa wasttt mtntttna. Raha
wrss aga langeb alatasa, juba jäetakse
Saksa mark Schweitsis ja Ameerikas uotee
rimata, sest et temal Wäärwst ei ole.
Hispaanias pani kindral Primo de Ri
vera sõjawäelise diktawuri täiel ulatttsel
makäma. Parlamendi mõjemad kojad saa
dett kojtt ja uusi walimisi ei mõelda niipea
mitte ette wõtta. Walitsus seisab esialgu
sõjawäelise diktawuri käes, uus kabineti
moodustatakse wahest alles mõtte aja pä
rasi Wäga waljttd karistused on määra
tttd süütegude eest riigi julgeoleku Wasw,
wõimudele wnswhakkamise eest, separatist-

Kuulge, krahw, ütles ta,/— ma ei ole siiski
weel kõike lootust kaotanud. Sest eila õhtu sain teate, et
truud sõbrad minu tütre üle walwawad.
Kes on need sõbrad?
Ristikandja ja kaks minu endistest küttidest. Raud
käsi ja üks indiaanlane komantshide suguharust, keda Suu
reks Jaaguariks kutsutakse.
Kttihw wõpataS. Ta sai aru, et see. saatuse märgu
anne mitte ilma tähenduseta ei ole. Ta tundis, et ta ei
Pea juhust kasutamata jätma.
Härra senaator, ütles ta, mul on nüüd
käsimees, kes selle eest seisab, et teie tütar jälle wabaks
saab. Apashide kardetud pealik Hall Karu on mitut käes.
Lähme tuppa ja siis jutustage mulle kõik, mida teie teate,
et ma selle järele woiksin korraldusi teha senjoora wabas
tamistks-

Krahw andis weel mõned käsud ja läks siis senaatori
järel suurde kotta, kuhu surnud ja haawatud toodi.
Don ESteban oli juba haawatute ümber hoolitsemasPõgenenud naised hakkasid ka juba tagasi tulema. Kar
jused ja sõdurid kandsid oma haawatud seltsimehi. Teised
tungisid ligemale, et gileenode kardetud pealikut, kes nüüd
wõinietu oli, oma silmadega näha, sest sõnum tema wangi
langemisest oli kulutulena mõisas laiali lagunenud.
Sakslane Wichmann, keda krahw oma suurtükiwäe
fpraegu küll ilma suurtükkideta) komaudööriks oli uimeta
uud, wedaS kõrwapida isand Slonghi krahwi ette, süüdis-,
tades teda mõlema Poole surnute PaljakSrööwintises, kuna
ta enne tnd wõitlusest meeleldi kõrwnle oli hoidnud. Ai
klilch!»! tmmiStuS, et ta ennist ühe hästisihittw paugu
oli l«ffund j« et tema üks t>eifi ttiffjalsadest ott, S?S sen
jõõrast teate tõi, ainult see tttmtistus päästis teda
waljust karistusest.
- Teist kästjalga, Vrowni, otsiti asjata. Ta oli kadu
und wõi nll ta end krabwi tulekust saadik ära veitttud.

lise mässu tõstmist eest jne. Sotsialistid ja
kommunistid kuuwtasid diktatuuri wastu
üldstteigi wälja, wõtsid aga kohe oma üles
kutsed tagasi ja jäid sündmuste arenemist
ära ootama. Niipalju kui näha, jääb dik
tawur Hispaanias Püsima, olgu siis wi
Marokko sõjakäik temale enesele saatuslikuks
ei lähe. Itaalia ja Greekamäa kõrwal on
see kolmas riik Euroopas, ws parlantentli
ne kord on tegelikult kõrwale heidetud.
Tsheho-Slowakkias peeti 16. sept. linna
ja kogukonna walimisi, ntis hea wn
nisütse andsid riikluse mõtte kindlusest.
Vastasrinna erakonnad Böömi- ja Määri
ntaal, Sileesias, Slowakkias ja mujal ei
suutnud kuigi Palju kandidaate läbi wiia.
Nii Tfhehi, Saksa wi ka Ungari sots.-de
mokraadid kaotasid palju kohti, wähem kom
tnunistidele, rohkem aga kodanlikele rüh
madele.

Fiutne saawse kohta tahetakse nüüd paa*
ri nädala jooksul lõpulikku otsust teha, ni
mett läbirääkimiste waral Itaalia ja Lõu
na-Slaawia wahel. MuZsolini tegi Belgra
di walitsusele uue ettepaneku, mis küll amet
likult saladttses hoitakse, millest aga siiski
üht ja teist on kuulda. Ettepanek tahab
Fiume iseseiswust ja rippumatust kaotada
ning sellest lirntast Itaalia sadamat teha.
Selle juures aga pakutakse Lõuna-Slaa
wiale üks osa Fittme sadamast, Baros, ja
jõesuu. Teatakse juba ette öelda, et selles
mõttes wõib khtdlastt kokkulepet loota Roo
ma ja Belgradi wahel. Mõlemad on wal
mis Wastasttkw järele andma. Itaalia
lehed seletawad, et Fiume ei tohi mant olla
presttishi ehk Euroopa poliitika küsimuseks,
waid teda tuleb lahendada nõnda, nagu se
da nõttawad Itaalia, Lõuna-Slaawia ja
Fiume enese huwid.
Maakera ei taha rahule jääda. Osatt
kerged, osatt. Wgewad maa-alused tõuked
andsid endid wnda Indias, Maltas, Sitsii
lias, Prantsusmaal Bretagnes ja Hiinas.
Smtremat kahju sünnitas maawärisemine
Persias, laastäteö terwe maakoha ja nõudes
inimese-ohwreid. Jaapani läänerannast käis
hirmus taifun üle. Merelained tormasid
Tittori linnale selga ja 3000 elanikku sai
woogudes surma.
Läti esimese tahwahääletuse tagajärjed
andis walimiste keskkomisjon wabariigi pre
sidendile teada. Nende ametlikkttde andme
te järele on rahwahäälewsest osa wõtnud
206.937 hääleõtgttsltst kodanikku. Kirikute
kaitseseadust Poolt on antud 200.010 häält
ja wastu 5500, kuna 1417 häält on maks
wusetaks tunnistatud. Et aga põhiseaduse
järele peawad rahwahäälewsest osa wõtma
wähentalt pool osa kõigist hääleõiguslikest
kodanikkudest, kelle arw praegu 960.257
(Pool osa sellest on 480.129), siis wnnis
tab walimiste keskkomitee, et kirikute kaitse
seadus ei ole rahwahäälctusel läbi läinud.
L.

Üldises segaduses ja ärewuses, mis nüüd walitseS, hooliti
õieti wähe tema isikust ja tenm saawsest.
Krahw kttulas nüüd metodisti põhjalikult üle sen»
joora wangilangemise ja tema enda põgenemise asjusSlonghi Mudulikust kirjeldusest aimasid paljud
jused kohe seda kohta, ws meskaleerode ja gileenode laa
ger asus. Peeti kohe nõu, kas tuled indiaanlastele nende
redusse järele minnaWõib jitba artvata, et nii mõisa kaitsjad kui ka eks*
peditsiooni liikmed puruwäsinud olid, esimesed wiimaöte
päewade ja ööde alalisest walwamisest, teised kttrnawast
teekonnast.

Nõtchidamise ajal püsis gileenode pealik liikumata
seina nõjal- Ta oli alguses kukkumisest wastu koja Põ
randat uimane. Kiu ta uuesti toibus, katsus ta oma köi
dikuid purustada. Kuid see ei lahtud tal korda ja nii
pidi ta oma saatusega leppima.
Crboyal, kes wõitlusest ainult ntõõdukalt osa oli
wõtnud, näis Halli Karu walitsuse wangikS pidawat. Ta
oli tenm juure lasknud panna kaks walwurit, kes iga tema
liigtttuse järele pidid walwama.
Haawatute hoigantise, haigetalitajate askelduse ja
juhtide Nõupidamise sekka kostis klaaside ja pudelite kõlin
ja lõbuS naer, sest senaator oli meestele kosutuseks wiina
lasknud wtta. Joodi, suitsetati ja jutustati üksteise wõidu
oina kangelastegusid. Naised aga, kelle mehed surma olid
saanud, nunksusid wõi palwetasid tvaikselt.
Sellesse metsikusse müraZse kostis wäljast äkki hõis*
kamine. Hüüti: „Hurraa! Diaz! Diaz elab!"
Krcchw jättÄ sirm fänvt fcw* stm«at«r ücc»
llmseS tal käest kinni hciara?.
Keõ seal on? küsis krahw.
00, see ou see poiss, kes minu tütart läkS otsima.
wastaZ senaator. Lälnne kuulama, mida ta jutus
tab.
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Päewauudised.
Dr. K A. Hermanni haua
samba awamine.
Eila oli.Tartus Dr. K. Sl. Hermanni
hauasamba pidulik awamine. Kell 10
hom. peeti „WanemUisi" saalis mälestus
koosolek; näitelawale 'asetatud pärgadega
ehitud kõnetoolilt mälestati ja hinnati ka
dunu teeneid.. Kõnede algul ja lõpul esi
nes Tartu ühendatud . laulukoor K. A.
Hermanni tööde ettekannetega. Saal oli
rahwast täis. Peale koosolekut mindi teise
diwiisi orkestri saatel ülikooli surnuaiale.
Pärgasid oli umbes 30.
Hauasammas awati tema walmistaja
kujur Melnifi poolt peale prof. Rahamägi
waimtüiktt- jä Jõgeweri awamiskõnede.
Peale awcrmist asetati pärjad hauale ja
hüüti mälestussõnu. t.
Riigikohtu seletus regula
tiiw maksude asjus.
Omal ajal pööras
seletuspärimtsega riigikohw poole, et kas
on põllutöömMisteerium kohustad tasuma
endiste omanikkude Poolt wõlgu jäetud, reMlatiitv maksusid aja eest enne maaseaduse
jõusse astumist. Riigikohus seda küsimust
arutades leidis, et regitlatiilv ntäksud olid
kiriku.seaduse § 717 ja Balti eraseaduse
Z 1306 põhjal rsaakkohustused ja tasusid
liikltmata warandüse peal sä nende eest on
tvastuww liikumata svaratldus, selle Peale
waatamata, kes selle waränduse 'omanik on.
Maaseaduse Z 7 kaotab küll ära riigi
omanduseks wõõrandatud maade pealt
reaalkohustllsed kirikute, heaks, tähendab ka
regulatiiw' maksud, kuid need maksud, mis
enne maaseaduse väljakuulutamist, s. o.
enne 25. okt. 1919. a. makstud, Pidid
ma ja maksmata jäid, peawad makstird
saama wõorandatud maade Uue omanikit,
tähendab Eesti ivaba-riigi pöolt. e.
Pojastatud lapsed ja pere
konna abiraha.
Tihtipeale tuleb ette, et riigiteenijad
oma pojastatud (adopteeritud) lastele pe
rekonna abiraha nõuawad, põhjendades
Balti eraseaduse § 135 peale, kuZ seisab, et
kasulastel (adopteeritud lastel) on kõik
need kohustused ja õigused, mis lihaste!
lastel. 21. sept. seletab riigikohus oma
otsusega, et Perekonna abiraha saamise õi
gus on ainult lihaste! lastel ja kasulaste
peale seda laiendada ei saa. e.
Tartu Peetri Tirigu teise
õpetaja ametisse õnnista
mine.
Pühapäewal, 23. sept., õnnistati õpe
taja J. Tremnann Tartu Peetri koguduse
teise pihtkonna peale ametisse. Õnnista
mist toimetas piiskop J. Kukk ühes Tal
linna Kaarli kiriku õpetaja A. Kapp iga
ja Tartu Maarja kiriku õpetaja' Funcke'ga.
t.

sest Bulgaaria walitsus oi: Louua-Slääwia
walitsusele kinnitanud, et ta bandede ivastu
kõige waljumad abinõud tarwitusele wõtab.
Nõukogude Wene sinoodi
keeld.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Nõukogude Wene sinood on wäljamaal
elawatele Wene piiskoppidele.ära keelanud
igasugused waimulikud talitused.
Uued rahutused Saksamaal
elukalliduse tõttu.
Berlim, 22. sept. (ETA.)
. Mitmest kohast Saksamaal tuleb teateid
uutest rahutustest, mis elukalliduse alusel
tekkinud. Dresdenis oli täna hommiku uusi
kokkupõrkeid politsei ja märatsejate wahel.
Jaapani uuesti ülesehita
misest.
London, 22. sept. (ETA.)
Tokiost teatatakse: Älesehituskomisjon
otsustas awaldada määruse, millega walit
sust wolitatakse ostma ja müüma
terjaali ja igapäewaseid tarbeaiNetd kogu
sumntas 100 miljon: jeeni eest ning oma
äranägemise järele ära keelama niisuguste
kaupade wäljawedu. Teatatakse, Aokohama
sadamas ivõetawat walitsuse pooli ligemal
qjal uurimine, ette, et ülesehituse kulude
üle selgusele jõuda. Arwatakse, et sadama
ülesehituseks 10 miljoni jeeni tarwis lä
heb.

Wahejuhtmnisest Wene au
rikuga Jaapani tpetes.
London, 22. sept. (ETA)'.
Osakast telegraseeritakse: Nagi! usal
duswäärilisest allikast kuuldub, käwatses
Jaapani walitsus wastu wõtta toetust,! mi
da nõukogude aurik „Lenm" Jaapani
maawärisemise ohwritele tõi. Kuid Aokä
hama Merewõimud keeldusid laetvale luba
andmast oma koormat mäha' panna. Ar
lvawkse, et keelu põhjuseks oli whkem lae
wal asuwa Wene woliniku märkus külas
käigu tõelise eesmärgi kohta, kui kahtlus,
et laeni wahest kihutttskirjaNdust on too
und. Üldiselt alvaldatakse siin wahejuhtu
mise üle kahetsust
lepingu täit
mine.
London, 22. sept. (ETA.)
Ateenast teatatakse: Lehtede teatel on
Türgi wõimud Lausanne lepingu täitmi
seks Tenedose saare eila greeklastele üle an
nud. Jmbros. antawat täna üle.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Londoni teate järgi on Türgiga tehtud
lepingu täitmiseks, liitlaste wäed nüüd ka
Sedil-Vahrist lahkunud, mis asub Gallipolt
Poolsaaxe äärmises tipus.

Sootõib rahivasteliidu liik
Türgi kindralstaabi pidulik
meks.
tulek Konstantinoopoli.
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Berliin, 22. sept. (ETA.)
Hedshasi kuningriik on rahwasteliidule
Konstantinoopolist teatatakse, et Türgi
palwe saatnud, et teda liidu liikmeks wõe kindralstaabi pidulik sissetulek Konstanti
taks.
noopoli on I'. oktoobril. Kindral Haring
tou lahkub Konstantinoopolist 2. oktoobril.
Belgia-Poola kaubaleping.
Laetvaühenduse korraldami
Berliin, 22. sept. (ETA.)
ne London-Peterburi wahel.
, Belgia ja Poola wahel on kaubaleping
ratifitseeritud, mis 14 päewa Pärast jõusse
Berliin, 22. sept. (ETA.)
astub.
23. septembril awab Wene laewaühisus
Londonis korrapärase laewaühenduse kaupa
Põnewus lahtunud.
de ja reisijate wedamiseks Londoni, Ham
burgi
ja Peterburi wahel. Seda wahet sõi
Berliin, 22. sept. (ETA.)
dainad
aurikud „Tobolsk" ja „Kolõma".
Pariisi „Matin" teate järgi on põne
wus Sofia ja Belgradi wahel lahtunud.

Tallinna seatakse traadita
telefoni aparaat üles.
Politsei peawalitsuse poolt on neil päe
wil W. Zimdini kontorile luba antud
tvciadita telefoniaparaati demonstreerimt
seks üles seada. KuuldawaAi seatakse
aparaat juba tulewal kmtl tegewusse ja'
awatakse publikumile Pariisis ning Lon
donis töimiwate kontsertide ja muude
awalikkude ettekannete kuulamiseks.
Pidulik jumalateenistus
Eesti apostliku usu kiriku
iseseistouse Loäliakuulutami
se puhul.
oli eila Toompea peakirikus hommikul kella
10 ajal. Jumalateenistust peeti Eesti,
Soome ja Wene keeles mitropoliit Aleksand
ri, Soome piiskop Hermanni ja piiskop
Jewseniuse poolt paljude waimulikkude osa-

Primõ de Rivera.
Hispaania diktaator kindral Primo de
Rivera markii de Estella, on 50 aastat
wana, pärit. tvanast sõjamehe perekon
nast. Tema isa oli kindral, onu Hispaania
marshall ja ta wend, ratsawäe kolonel, lan
ges Marokko sõjas. Oma sõjawäelist kar
jääri algas ta noore ohwitserm.a Aafrikas,
kus ta oma wahwuse ja tubliduse eest kõige
kõrgema sõjawäelise aumärgi sai, San Fer
Mõttel.
nando
ordu tähe. Primo de Rivera on se
Rahwast oli kirikusse tulnud rohkel ar
naator,
mitme ordir rüütel, kõrgema sõja
wul.
nõukogu president ja piuta liige. Ta oli
enne Madriidis, siis Barcelonas kõman
Eesti kunstnikkude, liidu
dant ehk capitan general.
kunstinäitusest.
on seni õige elawalt osawoetud, sest näitu
selkäijate arw ulatab üle 1500 inimese, ku on ka politsei wõimude poolt tähelepanu
na aga näitusel käinud kooliõpilaste arw leidnud.
Linna politsei poolt on tsirkuse juha
weelgi rohkem wälja teeb. Ka töid on hea
hulgake östuteel omandatud mitmelt kunst tusele hoiaws tehtud, et korduwate kakle
nikult ja kindlate teadete järele, õn seni töid miste puM- maadlused tsirkuses hoopis ära
keelatakse. :.r.;ä
müünud : P..Sepp 2. pilti, H. Kuusik
i pslt, A. Jegoroff —4 piltt, E. Foerster
2, A. Kalmus 1, G. Moötse 2,°
TeMse jn m«uM
J. Schp-Schmidt.,— % A. Wihwelin 3,
O. Jungberg 1.
„Estoonia" kontsertsaalis on täna, es
Suurema.summa eest on tõid omanda maspäewal 24. sept., kell %8 õht. Eeska
nud hra riigiwanem, kuna eraisikute poolt ivas aariad ooperist „Rigoletto", „Pärlite
selles suhtes.seni wägä leiget wastutulekut otsijad", „Mignon", ..Tosca",' „NõiakilP"
on ülesnäidatud. Näitusel on nii mõndagi ja weÄ muud.
Pääsetähed eelmtiügil teaatri kassas.
ilusat ja meeleolulist, mida. wäärt oleks
„Estoonia" koirtsertbüroo.
omada ja hellega .kunstniku seisukorda aida
ta kergendada, aüdes wõimalust edaspidisele
loomingule. , >.
Spef.
Näitus on awätud kmü 26. septembrini
Jalgpalli esiwõistlaste
Pritsimajas
wõiMus.
Toores sport tsirkus „Konti
A ja B klassi meister „Kalew".
nentaalis".
- Eila lõppesid „Kalewi" wäljal ärapee
kud lõpuwõistlustega 1923. a. jalgpalli esi' Politseis kawntseb maadlust takistada.
Wiimasel ajal tsirkus „Kontinentaalis"" Wõistlused A ja B klassis. B klassi
maadluste juures ettetulnud kordMvad skan-' meistri nime pärast wõistlesid' Tallinna
daalid.õn tsirkuse publikumile juba harili „Kalew" ja Tartu noorsoo selts; wõitis
„Kalew" ülewõimuka tagajärjega 6:0,
kuks nähtuseks saanüd. . Isegi . ajakirjandus kumbki poolaeg 3:0.
ses on sellest mitmel puhul juttu olnud, i
A klassis wõitis sama' tagajärjega
Päetväkangelasteks on maadlejad, kuid „Kalew" Akadeemilist spordiklubi. Meistri
maadlemine mUuwb, sagedasti
wõistlnste wõitjatele andis liidu juhatus
Iseäralise kuulsuse kakleja osas on omanud ' Peale wõistlust tammepärjad üle.
tsheh Benetski, kes oma toore
A klassi meistermeeskonna koosseis
misega korduwalt rähwa seas pahameelt oli: Lass, Pihlak-Wain, Kaljot-Paalbergäratab. Tsirkuse juhatus rahwa meeleolu Kaarmann, Wäli-Rõks - Ellmann - Jolb
ga nähtawasti ei rehkenda, sest wastasel Brenner.
korral oleks toores tshehlane juba
B klassis: Tanne, R. Põder-Felitstus,
Liiwer-Freiberg-Kallaste, Piperal-Prunnareenalt kõrwaldatud. f
Kipp-Läll-Räästas.
Wiimane kisklemine, mis jällegi Ve
C klassi meistriks tuli juba eelmise!
neiski poolt esile kutsuti ja mis oma skan pühapäewal Harku „Tasuja" oma ' ühewä
daalsusega kõik endised kaklemised üle lõi, rawalise wõiduga Narwa „Wõitleja" üle.

tm M NõükoWde WMZMM.
Läti rahaminister ametireisil Wcncnmal.
Nõukogude Wene saadik Riias Ara
. Kõik see olla tõenduseks, et Lätimaa
low on hiljuti Moskwas wiibides enam rahuliku koostöötamise ja heade wahekor
lise ajakirjanduse esitajatele oma arwamisi dade arendamise poole Püüab. Edasi on
awaldanud Läti ja nõukogude Wenemaa Aralow ütelnud: Kui Läti walitsus rand
wahekordade arenemise kohta tulewikus.
tee tariifide alandamisega meile wastu tn
Enamline diplomaat on arwamisel, et leb, wõime meie oma wilja wäljawedu
Läti walitsuse ja töösturite ringkondadel Riia ja Windawi ning tulewikus ka Lii
tviimasel ajal tõsine soow on lähemate si bawi sadama raudu suurewiisiliseks areu
demete loomiseks nõukogude Wenemaagä. , dada.
Läti põllumajandus tõuseb, talupojad
Uue Läti saadiku Osolsi kohta Mosk
seadwad oma majapidamised korda: selle was on Aralow tähendanud, et tms saa
ivastu tundub tööstuse saadustest suur dik nõukogude Wene wastu suurt süm
puudus, sest wabrikud 'seisawad. Nõirdmi paatiat tunneb ja mõlemi maa poliiti
ne kummi-, manufaktuur, ja teiste kaupa liste ning majandusliste sidemete kõwen,
de järele on suur.
damiseks palju wõib kaasa mõjuda.
Läti rahaminister Wenemaast.
Aralow arwab, et Wene tööstus seda
seisukorda peaks kasutama ja oina saadusi
Läti rahaminister Punge on Moskwa
Lätimaale jllhtima. Wastukaubana wõiks sõidil eel „Latw. Wehstn." kaastöölist ju
Lätimaa põllumajanduse saadusi anda.
tule wõttes iitelnud, et Läti wahekord
Jutuajamisel on Aralow nutu seas puu nõukogude Wenega on põhiküsimuseks lä
dutanud Wene transiiti üle Läti; ta ar birääkimistel teiste maadega. „Tsentro
wab, et ka selles küsimuses Läti walitsus sojusi" panga asutamine Lätimaal olla
wastutulelikumaks on muutumas.
tingitud majanduslistest tarwidustest.
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SaLsämmt majanduslise
Lsiisi põhjus.
Passiiwse waStnpaueku toetamine Ruhri
ääres.

Saksa rahäminister Hilsitding andis
Neil päewil riigi majanvuslise nõukogu
koosolekul seletust Saksamaa raHaasjandus
lise seisukorra üle. Ta toonitas seal, et rist
gi rahaasjadega on Mgu ütlemata paha.
Kõige rohkem nõuab riigikassalt raha Ruhri
.toetamine; summad,mis sille heaks lähemad
on wäga suureks kaswrmud. Praegu mõib
öelda, et pea kõik ekanMd okkupeeritud
maadel peetakse ülewal, ja toidetakse riigi
kulul. Peale selle tuleb suuri toetussumma
sid ändd tööstuse ettewoketele, sest neil puu
duiväd sissetulekud, nemad ei saa oma saa
duši müügile saata. Ka tööliste palgad on
riigi kanda. Isegi waba elukutsega isikud,
nagu arstid, adwokaaöid, kunstnikud, nõua
mao riigi käest toetust, ja samoad Ma suu
rel määral.
Pärast hiljutisi rahutusi Ruhri piirkon
nas jäid kõik toiduainete kauplused kinni.
Kaupluste omanikkudele, kes ilma teernStu
setä jäid, tuli toetust anda- Hiljem anti
nendele meel suuri summasid, et nad saak
sid töiöuaineid sissi osta ja kauplltsi uuesti
käinm pannaTöetusstttUNlade Wäljaaudmise järele
wallvälnine, kontrolleeriinine koha peal on
ütlettlata raske, sist Saksa vdnnnistratsiooni
ei ole okkupeeritud maakohtades õieti ole
maski.- Kõik ametnikud, kes oma ülesande
kõrgusel seisid, on sealt Malja saadetud.
PoUda ei jää muud üle, kui Ruhri kre
diitisid wõimalikult kärpima hakata. Sel
küsimusel on wägn suur poliitiline tähtsus.
HädaSti on tarwis Ruhri konfliktile lõppu
teha, rutuliste läbirääkimiste waral, sest
seda nõuawad tilngiwalt Saksamaa huwid.
Praeguse poliitika järsk muutmine tooks aga
enesega kaasa raSkeid sotsiaalseid wapustusi.

Ka krediitide wähenöamist ütleb ettewaatli'kult toimetada, sist kohalikud elanikud, kes
isegi juba suureS ärowusis, sittulsid muidu
äärmiste parem- G payeMpooliSte erakon
dade mõju alla, fa tõstsid rahutused puhkek
sid lahti.
Kõik andmed tõendaMd, et paberiraha
uputus rahaturul ja suur Uoudmme wälis
waluuta järele bõrsel olendwad ära määratu
suurte summade maksmisest okkupeeritud
maade elanikkttbele. Täitsa woimatu on
Saksamaa rahaasju tvähegi korda seada, kui
Ruhri toÄantiseks ikka MFÄ senisel wiisil
rahä Wälja loobitakse. Ängllnata on tarwis
ka Mahendada kreöiitisid Rheinimaa jaoks.Teekond Hayi mSgeskMn.
(Järg.)
Härz ise on umbes 100 klm. pikk ja 30
Hm. lai woogline massiiw, saarena kerki
mas Põhja-Saksamaa tasandikust. Wanal
hallil ajal vn siin ürgjõud maakooriku süga
wamad korrad mollidena kõrgele kanguM
nud, pärastiste merede wõimsad mood need
kortsud ümberringi jälle tasaseks uhtnud,
ainult keskkoht ürgnwi lademikust on meie
späewini Püsinud Harzi mäemassiiwina.
Ümberringi Viljarikas sawiliiwane uhtmaa.
Sellelt õnnistatud tasandikult ta lugematu
külade ja linnadega kõusewad järsult pai
guti enamasti aga metsaga kaewd
Harzi kaljused küljed.
Walisest Vaatepunktist Harzi silmitsedes
näete woogawa linikuna silmapiiri lõpuni
ainult metsa ja metsa. Kõrgemal mustatv
okaspuu laan, allpool weergudel ja orgu
des wärwides heituwad lehtpuu lihawad
hiied: enamasti pöök, tamm ja kask. Tun
gides aga kaljuMttlla sisemusse, leiate palju
lokkawaid aasu, isegi laialdasi Viljapõlde.
Harzis pole lmnemägesid ega pilwetaguseid
kõrgustikka; ta on mõnisada meetrit mere
pinnast kõrgem kiltmaa, läbilõigatud lau
gude weergudega ja lampide ahelikkudega.
Elukohad üksikult ja küladekaupa tulewad
igalpool ette. Jõgede orgudes mngawad
alewikud ja linnakesed, üle terme mägestiku
wõrk toredaid isegi raudteid.
Kus Meer tandrunnale järsk, on roobastee
keskel kolmerealine hammastik: selle Püga
latesse lööb wedur oma raudsed kihwad, M
pole libisemist karta. Mäkke sõites tõukab
masin alati takka, allq orgu jaSteA hoiab
eest wastu.
Pea sissepäcisuleeö Harzi lähewad jõge
de orgude kaudu, millest suuremad Bvde,

See rahaministri seleüts tõendab auto
riteetliselt sida, mis Väljaspool Saksamaad
juba ammu on selge olnud: Rahaasjandus
lise kriisi Saksamaal on walja ktttsunud
passiiwse wastupaneku toetamine Ruhri
piirkonims.
Humitaw on Meel, mis „Westfäl. Volks
blatt" kirjutab: Ta ütleb: Ruhri toetami
seks on siiamaani raha wälja loobitud nõn
da, nagu oleksid Saksa riigil olemas kuul
maiu suured sissetuleku allikad, kust kuld
imlgi otsa ei lõpe. Majanduslised ringkon
nad Ruhri piirkonnas, kes algul ei moel
undki riigi käest rahalist abi yõutada, sun
niti lihtsalt raha MaStn wõtma, ja sellest
tõusis warõti suur pahe. Niipea kai ära
nähti, et nende toetussummadega mõib ilu
sai äri teha ja suurepäraselt spekuleerida,ha
kati abiraha peale otse tormi jooksma. Anti
üles mitte ainult tõepoolest saadud kahjud.
Maid ka Väljamõeldud kahjud. Keegi ei hoo
linud enam aust ega häbist, igaüks õppis
kätte, missuguste knwalate konksudega Mõib
ilma tvaelvata määratu suuri summasid toe
tusrahaks Välja nõuda, ja neid, kes oma
taskuid ei täitnud, peeti lihtsalt eesli
teks. ühed ei saanud wahest aru, et nad
alatul wiisil riiki petalvad ja warastätvad,
suurem jagu sai aga sellest wäga hästi aru.
ükskord peaks awatama dokumendid
põhjenduste kohta, mille Varal Ruhri piir
künnab määratu suured summad on toetuseks

wälja nõutud, siis ajawad nad küll igale
mõistlikule inimesile jälkuse peale.
„VorMärts" nõuab, et sellele Enno kur
jale pärandusile otsekohe lõpp tehtaks ja
süüdlasid Valjule MaSwtusile Võetaks.
Praegused olud Judias.
India isefeisivuse wõitlus. Missu
gune on India tähtsus maailma kul'
tuurile?
Euroopas Viibis praegu ringreisil Jn
dia õpetlane C. Jinawpadasa, kes oina kõ
nedega MMINm kultuuri Uuesti loomisest
MaimuUÄrdde abil, on suurt
tähelepanu ävcstannd. C. Jinawpadasa. on
müu seas ka üleilmlise teosoofia seltsi abi
esimees. Oma ringreisil peab ta ettelugeMrsi ka usulise liikumise ja iseseismll.se piiüe.
te üle praegifies Indias. SkandinavMia
lehtedele on C. Jinrtrapadasa India prae
gnste olude kohta seletanud mitu seas järg
mist:

—„Praegune feisukovd Indias on ses
sugune, et India rahvustunne on üle niaa
LMmaZ. India on olnud ikka MnmZises
suhtes ärganud ja iseteadew raywas. Nüüd
pn India wh-tval tarwis ka poliitilisi ja
Oker, Ilse.
Eelpool rõhutvad Bode sängi mõlemilt
küljelt kaljumassid ja algab tüübiline kal
jumägestiku jõepanoraama oma geoloogi
liste eraldustega. Lõpmatute ajajärkude
jooksul on woolaw wesi endale sajad
meetrid sügawa sängi uhtnud graniidi,
gneisi, diabaasi, marmori, tahwelkimi ja
muude Harzi moodustawate mäetõugude
rüppe. Põhjal niriseb närune mägestiku
jõeke ülewalt langenud kaljupankade wahel
Mahtu loksutades, aga külgedel tõnsewad
paiguti poole wersta kõrguneni hallid hiig
laseinad, ülemal sakiliste sammaste, ham
maste jn mitmesuguste müstiliste kujudena
rea Viirastusi tumed. õhtutaewal tekitades:
kõik selle kummatu tahumistöö teraskalgi
raudiiwi rüpes on otsatute aegade jooksul
toiminud praegu sügawuses nirisew wäike
jõeke (wõi ehk oli ta waremail ajul Mõhn
sam).

Siin, kiividel kobrutaMa ja kohawa mee
äärel, surutult sügawale kaljusse kiindunud
kuristiku poolpimedasse põue, kuhu ülewalt
kitsa kiiluna paistab pimenem õhtutaewas,
siin Maldab harjumatut liikmeid litsuwa
liittundena mõõrastus, teadmatus, kohme
tus, otsekui kartus selle suurepärase saladus
lise ümbruse ees. Eriti elaw wõib see Lun
ne olla üksildasel siintviibijal õudsel aasta
(tjctl, kui sügis ja talwe. Küllap abitut ürg
elanikku tõsiselt sarnane hirni painas, ega
ta muidu neis weidrakujulistes kaljurah
nudes seal ülemal kahtlustanud müstilisi
elaMolewusi: siin on hallist muinasajast pä
ritud igal iseloomulise kujuga kaljul wõi
grupil oma nimi manaoska manaema,
muul mütsiga, paatost, müebantfdl jne. Ter
wed fakadaSlised müsteeriumid kujutlesid
manad inimpõlwed endile sündimas nende
fantastiliste meekujude tvallas, mille tekki
mise saladust nad aimata ei osanud. Oleme

ühiskondlisi teadmisi omandada. Ja selle
Poolest edenemad olud mu kodumaal wäga
kiirestis Indias on kaks suurt erakonda,
sellest üks on mõtmrd enese tunnuslauseks
"Lahti Inglismaast!" ja teine soowib ornM
Nialitsilst (Home Rule) ühendilsis Briti klt
:rmgriigiga. Wlimane erakond on arlva
misil, et India, kel mitu seas määratu pikk
rannik kaitsta, tarMitseb Inglismaa abi,
kuid India Peab saama samasuguse iseseisMa Mrliksltse õigilsi nvgit näit. Austraalial
praegu.

Teinld erakond, kelle jirht Gandhi, nõuab
täielikku lahtilöömist Inglismaast. See
erakond tahab oma programmi teostada ai
milt suurte rahvahulkade abil...ja selle poo
lest on temal paljlt sugulust enamlise liiku
misega Weilemadl. Tema tunmtslause on:
migrsugust põhiseadirst ega parlamenti,
ivaid otsekohene Malitf-emino rahMayulkade
kaUdu. Tuleb tunnistada, et Gandhi, kes
Praegu istub Mingis, on teinud palju head,
India rahvas äratustööd juhtides, kuid te
ma abilised on tema äratushüüetest Malesti
aru saanud ja haaranud sõjariistad' kätte,
uiille tagajärg ainult wevesaun. Gandhi
ise on suur idealist ja kui tema kaaslasid'
oleksid samasugusel svaimlisil tasapinnal, ei
oleks rahutusi tema õpetuste pärast kunagi
sündinud, sest teoorias ei ole Gandhi Mägi
ivalla Poliitika poolt.
India autonoomia erakond püüab suu
rendada India parlamendi fõõirnu. Parla
mcndjl on praegu näit. õigus walivata Jn«
dia haridusolusid, kuid ta-l ei ole õigust
määrata maksusid ega otsustada riigi sisse
tulekute üle, seda teeb Inglise Malitsus.
Home Rule'i kaitsjad nõuawad India par
lamendile õigust maksusid määrata ja riigi
eelarwet juhtida. India parlamendi ena'muse sünnitawad indialasid. Ministeeriu
mis on pooled indialasid, pooled inglased,
ja ministeerium, mille liikmed määrab ase
kuningas, ei ole Mastutasv parlamendile.
Home Rille nõudjad püüawad m. et
mlmisteerium oleks lvastutaw parlamendi
ke. Wähendatud erakond loodab, et 10 aas
ta pärast on India saawntannd samasugu
sid õrgirsed, nagu need on teistel Inglise
äsuma'adel. Inglise svauameelsete erakon
dade liigetest on ainult üksikud harfbad hea
tahtlikud India onmivalitsusi püüete Ivas
w, kuid suurem osa neid ei usu, et India
on juba küllalt küps omalvalitsusiks. Sel
le soastu toetab Inglise tööerakond omaValitsust, ja niipea kiti see erakond pääseb
Inglismaad Valitsema, on India omawalit
susi-lvotus ka tõestunud."
Oma jutuajamise lõpul on kuulus Jn
dia õpetlane awaldanud kindlat usku oma
350-miljomlisi rahiva tuleviku sisse. „.Jn
dia on teile Mana maa", ütles ta. „Kuid
meile on ta noor. India suur tähendus
maailma kultuurile ei seisa selles, et meist
tuleks euroopalik rahwas, Maid selles, et
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Ainukene
inglismaitseline odaw piibutubak
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'/< naela 60 mrk.

I."IFiFIFIFIFIFIRRRRPnRRR
me jääksime India rahtvaks ja hoiaksime
alles India Maimu ja hinge. India on
täis sarnast hinge, mida ei leidu kuskil mu
jal. Seal on wärive, usulist Marmustust ja
elu, siäl ei kaaluta inim-esi mõõ
dusiuuga, maid teabmisiga. See on Ida
kõige suurem rahwas, kel on rohkem Ida
kvaimlk kui kellelgi muul Ida mhwal."
Rahatväartuse
Saksamaal.
Kuna Saksamaa rahaasjad ikka roh
kem ja rohkem tagurpidi lähemad, tõuseb
ka elukallidus pööraselt. Enam ei rehken
data sadade ehk tuhandete markadega, maid
mängus on ainult miljonid.
Nii maksis läinud esmaspäewal, 17.
sept.-, leiwa nael Berliinis mabal müügil
juba 6.300.000 marka, kuna paar päewa
enne seda nael alles 5.200.000 marka mak
sis. Äõõsa piima toop maksis samal paeMal 4.200.000 marka, kuna eelmisi nädala
lõpul sama piima eest ainult 1.200.000 m.
nõuti. üks elektriwoolu kilöwatt-tund
maksab 6.800.000 marka. Samuti on ka
kõik teised toiduained ja majapidamises
tarwilikud asjad mitmed miljonid wäärt.
Selgelt näitab Saksa marga wäärtuse»
tust ka walitsuse korraldus, mille järele 30.
sept. peale kõik 100-marga wäärtused ja
alla sida olewad postmargid oma wäärtuse
kaotamad, kuna praegu kirjade peale juba
mitme tuhande eest marke panna tuleb.
Inglise futffnmitte Lätile.
„Jaunakas Sinas" teatab 20. sept.:
Inglise masinaMabrikil „Marshals ja Ko"
tltolinik on pööranitd rahaministeeriumi
Poole ettepanekuga anda Läti põllumees
tele rehepeksumasinaid ja teisi põllutöö Mo
sinaid ja -riistu krediidi peale. Masina
tvastu wõtmisil on maja sissi maksta 25%,
ülejäänud summa Mõib ära tasuda 3 4
a. jooksul. WaStutuse wõtab Läti pank
enda peale. (ETA.)
Põud tttVistab wiliaLülwi.
Derwes Ukrainas takistab põud Milja
külmi. On karta rfrna taliwiljata jäämist.
Samasugune (seösukord ivalitses Samara
kubermangus.

nimelt siinsel kitsal Bode murrangukohal ikka enam kui ilma; peaasi printsiip
läbi raudkiwi kaljumäe suisa saagade Mal päästetud.
las: ühel pool kõrgel kaldal „nõidade
Alt orust „hobusejäljele" tuleb meil
tantsuplats", teisel „hobujälg", mõle „Bülomi rada" mööda tõusta. See on ju
mad suurepärasemad kaljupartiid Saksa pisut pikemate keerdudega ja käimiseks köl
keskmägestikkudes.
bulisem. Selle teeraja on lasknud kaljusse
Siit ülewalt on Maade wõrratn: üm raiuda vou Bttlow 1818. a., millise sünd
berringi luuleline meest uhutud kaljustik muse mälestuseks siinsamas sammas peast
tuhattujuliste tahude ja hullude urgitsuste kirjaga.
ga; all kuristikus wahutaw Meejuga; pare
Kaljugrupp ise on madalam „nõiatanü
mat kätt otse äkilise kaljuseina all Thale suplatsist" ning pakub loodusliselt wähem.
linnake oma wärwitud villadega; kaugemal Lmid tal on oma iseäraldused: ühe kalju
lõpmatu lagendik tillukeste täppidena paist- seisak on sarnane, et siin tekkinud hääl
Mate linnade ja küladega; otse üle wastas ümbruse kaljudes 7—B-kordselt wastu kõ
kalda kaljuderäga paistab selgesti sunrepä lab; sellel alal siin siis uus nummer: istub
rane mäetipp Brocken oma laugude Meer mees ja paugutab tellimise peale pistoli,
gude ja tugema Maatetorniga. Üldpildina pauk 1500 marka; ja teenistust tal laialt.
kaks kontrasti: pahemal pool Harz oma Peanummer aga on „hobujälg", kust ka ni
sammetliste tumeroheliste metsaga kaetud meius. Kõrgema kalju lihivitud lagipeal
weergudega, eemal paremal lage mada on muinaslooline jälg suurendatud ho
lik ruuduliste hallkollaste wiljawäljadega.. busekabja kujuline. Arheoloogide arwates
Ülemal põletam päike ja õhus sulataw soo Võisid muistsed druidid selle märgi endi
jus.
pühakspeetud walge hobuse müsteeriumidel
Nüüd algab meie reisiseltsil teekond: siin sisseraiunud olla. Igatahes on kindel,
Maja siit läbi kuristiku Vastaspoole „hobu et koht manade germaanlaste usulise kultu
sejäljele" pääseda. Tuttawat ra
sega seotud. Siin leiduwad ka mallide riis
da" mööda allapoole läheb täna hõlpsam, mdd ja urned surnute jäänustega. Muistne
kui eila üles. Ainult halb, et inimesi pal saaga aga jutustab: Kord tull tige Böömi
ju liikmel. Imestame, kui lahedasti mit kuningas Bodo oma rööwkäigul siia ja süt
mel ju Manal inimesel kaelamnrdew üles tis! armastusest hiiglasiewürsti tütre Brun
ning alla-teekond läheb: on wist kohalikud hilde wastu. See aga põgenes ta eest rat
elanikud ja harjunud sääremusklitega. All sul. „Nõtatantsuplatsil" jäi hobune kuris
orus „kuradi silla"- kõrwal jälle kõrts sama tuu kartel äkki seisu, kuid minnas siiski
rummeliga, kui ülewal ja igalpool.
uhe hüppega üle põhjatuse. Kabjajälg jäigi
Kaljupankadest tekitatud paisukohtes teisele poole kaljule. Kuri Bode aga lau
moodustab Bode meeldiwad Maikse Meega ges tagaajamisel kogu oma ratsuga kuris
tfigikesed; neis toimetataksi praegu „ühis tikku. Jõele jäigi hukkunu nimi Bode.
tevtlemist", sist supelda tawuliseõ mõttes Põgenejal printsessil langeb kroom jõe põh
sAusiS käreyMNS ei saa. Moraali fnhtes vn sa, kiis seda praegugi must tulisilmaline
pilt pisut pingem, kui meil Pirital: kõigil koer walwab. SeMpärast sille koha nimi
„wiigilehed" Marutud; kellel ühes pole „krooinraba".köidab kohapeal kaks taskurätikut kokku —[(Järgneb.)
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Õmohoalitsus.
Narwa linnatvolikottu koos
olek 18. sept.

J. Toming, R. Noorkukk, M. Eikelmann ja
G. Tensing, kandidaatideks: T. Elbrecht,
A.
Pitsar, P. Lushkow ja J. Tiitso. Kin
Koosolek algas kell Kl õhtul raekojas.
nisel hääletusel waliti need häälteenamu
Juhatas Han s i n g.
sega.

Linna 1921. aaSta aruanne.
Aruanne wõeti lmnawalitsnse poolt ette
pandud kiljul ühel häälel wastu.
Trahteri-maksu sllmma kmdlaksmäärann
ne 1924. a. peale.
Küsimuse kohta wõeti lväga elawält sõ
na. Otsustati trahterite arwu mitte suu
rendada, waid jääda senise arwu 16
-• juure. Linna-maksu määrati nnle üld
mmmns 6.000.000 marka. Pahempoolsed
panid ette 10.000.000 marka. Trahteri pea
le määrati alammääraks 200.000 marka' ja
ülemmääraks 700.000 marka, õllemüügi õi
gnstegä. enielaudadele 120.000 marka. Il
m-a alkoholita tee- ja söögimajadele mää
rutt üldsummas 200.000 marka, ilma alko
holita einelaudadele 25.000 marka,
25.000 mrk.,
kohwimajaoele 70.000 marka.
Lahtistest weekraanideft wõetawa wee
maksu suuruse kindlaksmääramine.
Linnapea esines wolikogule projektiga,
Milles seletas, et wee tarwitamise eest wõe
takse kolm marka kuus iga elaniku pealt,
mida majaomanik kogub ja ära toob. Iga
kuu on majaomanik kohustatud majaela
nikkude nimekirja jisseandma.
Niisugune makjuwüs on juba maikuust

V. Eesti algkooli hoolekogusse
walitakse lahkunud G. Tamweliuse asemele
lw. Laewa.
Wigastatud sõjameeste ühingu Narma osa
konna

palwe peale wabastatakse osakonna poolt
„Wõitlejas" 25. aug. s. a. korraldatud pidu
lõbustusmaksust.

ilnH ia Siiiil, niie ainl liigianl
masinarihmu,
mis müügil kõigis tarwitajate ja majandusühisustes.
Nahast masinarihmad. Inglismaalt, Norris & Co. tehaspst.
Ehtsad ainult E. T. K. märgiga.
Haameiikaranist masinarihmad. Reddawey & Co. tehasest
Inglismaalt.
• Laiata masinarihmad. Parematest Inglise tehastest.

Peqladu: §?a Tallinn.
Punase risti
palwel wabastati lõbustusnlaksust nende
poolt 16. sept. korraldatud näitemüügi pi
letid, kuid mitte tantsupiletid.
Narwa teaatriseltsi
Panemata jätta. Selle ettepaneku poolt on maa-ala ja ehitamiseks antawa metsaniÄ
palwe peale kustutatakse läinud aastal wõl ka wolikogu enamus, peale mäjaomanikku terjaali eest tuleb raha ära maksta üks
gu jäänud lõbustusmaksu summa 12.875 de esitaja, kes protesti tagasilükkamise was kolmandik lepingu sõlmimisel ja kaks kol
mk. 20 p. suuruses maha.
tu hääletas. Wolikogu jätab Protesti ra mandikku raudteel liikumise Manuse pu
Samuti paluwqd
hulöamata.
hul. Riigi turbatööstuse esitaja ettepanek
Liikumata waranduse maksu prots. raudtee alla tarwismineiv maa-bla anda
Narma teaatriselts ja karskuseselts „Wõit
määramine 1924. a. peale lükatakse järg tasuta, ei leia ivastukaja.
leja"
newak
wolikogu koosolekimi edasi.
Linnawalitsuse etteisKmekul otsustakse
neid 1923.-24. a. hooajal lõbustusmaksust
End. Waldhofi wabriku hooldajate linna talude rentnikkude hoonete ostuhin
wabastada. Räägitakse palju poolt ja
wastu. Lõpuks otsustatakse mõlemate protest liikumata waranduse maksu läastu na maksulist Pikendada kuni rendilepingu
teaatrite poole ettepanekuga pöörata, et lükatakse tagasi, sama saatuse osaliseks kestWuse astk lõpuni. Esialgne hoonete os
tuhinna maksu tähtaeg oli ainult 5 aasta
nad ühineksid. Narwas ei ole tarwidust saawad ka teiste protestid'.
W. Kuke uulitsa alla jvõõraUdäkdö Peale määratud'.
kahe teaatri järele, üht aga oleks linnawa
maariba eest otsustakse maaomanikkudele
Et a.-s. Lennuk luöatird ülesandeid
litsusel kergem toetada.
tasu maksta 100 mk. runtsüllol eest.
keostcmlrd pole, siis otstlstakse linnawalit
Linna pensionääri Aleksander Säkki palme
Trahterimaksu summa 1924. a. peale susele luha kurba protsessi alustada Len
peale sisseseatud.
pensiooni suurendamise asjus
Linnawalitsus paneb selle wiisi woli jäeti tähelepanemata. A. Säkk'ile maks määratakse kindlaks eelmise aasta eeskujul nukiga ja maa-alad, miK lmn Lennukile
s. V. 1. liik alkoholiga joogPsutused, müünud, Lagast osta müügihinna eest.
kogule kinnitamiseks ette. Teiselt poolt
takse
pensiooni
endises
suuruses,
s.
o.
100
3K milj. mk.; 2. liik akkoMjtÄ jooqi
soowitatakse maksu 5 m. peale tõsta.
Kr. RlkmWoldti ja Martinsoni' pallved
marka kuus.
afutused (tee- ja söögimajad)' 100 tuhat ehititsplatside suurendamise asjus otsirs
Hääletamisel wõetakse lmnawalitsnse
Koosolek lõppes kell 9 õhtul. W. M. marka.
takse rahulda Kr.
ettepanek 18 häälega wastu.
Pärnu-Sindi
raudtee
alla,
'
inissu
SaMuti ötsuskakse ehitusplätsisid müüa
Kreenholmi elektrijaama päewase woolu
Pärnu linnawolikogu järje
gune algab Rääma koolimaja juurest, see M. Tllrfile, J. Mõtus'ele, J. Mitfile ja
saamiseks linna generaatori ülesseadmise
korraline koosolek
ga jätkates Jõõpre raudteed, ja lõpeb Sopaauküle.
küsimus.
Sindi wabrikuZ, maaanömise küsimuses vn
Tööerakonna arupärimist e. st ot»
oli
21'.
septembril.
Linnapea teatab, et päewase woolu
linnawalitsus seisuwhale asunud, et m'a'ad' sitswkse wii malle, lihapoes ettetulnud kn
KooZvlekir
awab
wolikogu
juh.
Uus
karwitamiseks on palju soowiawaldusi teh
tuleb anda, kuid tasu eest. Tasu oleks ritarwituste asjus, kimi asjadlicde selgune
tud. Linnawalitsus algas läbirääkimisi talu. Päetvakorda täiendatakse ühe punk järgmine: liuna piiris 300 mk. ruutsllld miseni edasi lükata. Teine aruipärimine
tiga.
Kreenholmi wabriku walitsusega, kusjuures
Linnawalitsuse ettepanekul määratakse ja wäljaspool linna —> põllumaa 30.000 linna elektrijaama jmrreehituste asjus
jõuti kokkuleppele, et Kreenholm annab
mi., heinamaa 15.000 mk. ja karjanlaa kuulatakse ava ja avttandja seletus tunnis
tarwitada 1250 hobuse jõulise turbiini ja uue linnavolikogu walinlise tähtajaks 8. 7000 mk. Wakamaa. Raudtee sihi pealt
takse Vahulöälvaks. -v
linn paneb omalt poolt generaatori, mis ja 9. dets., missugused päewad ka linnade maharaiutud mets müüakse raildtee ehita
Koosolek lõpetakse kell %V 2 öösel.
liidu
poolt
kõige
kohasemaks
timnistatud.
linnal juba olemas on. Kreenholm wõtab
Kinniswarade makstrkomisjoni liikmete jale taksihinna eest. Raudtee alla antawa
kümme marka kilowatt-tunnist.
Generaatoril puuduwad aga mõned ja nende aset. walimine tekitab waielltsi.
osad, millede muretsemiseks 233.400 marka KinnisWamde omanikkude aset. J. Jfak
läheb. Põhimõttelikult wõetakse ettepanek esineb sovwiawaldusega, et konnsjoni üldse,
kond, et seltsi poolt on lväljcrmäal kaks fii
MM.
ühel häälel wastu, kulude summa ja tehtud mitte tvalida. Iseäranis palju pahameelt
sikirsehaigilst selgitavat filmi lastud ival
Mag. geogr. Ä. Tammekttun
töö aruanne tuleb aga järgmisel koosolekul on sünnitanud linna poolt pealepandud
inistada, mis edaspidi Tallinna kui ka
liikumata Waranduste maks, mis tänawu saadetakse ülikooli stipendiaadina üheks teiste linnade kinoteaatrites dentonstreeri
kinnitamiseks ette panna.
läinud aasta Maksust kaks korda suurem.
aastaks Soome. —t—
misele tulewad', kuhu kooliõpilastele hinna
Seisukoha tootmine riigimaksu kohta linna
Linnapea seletuse järele otsustakse ko
ta
sissepääs seltsi Poolt wõimaldatakse.
üliõpilaskonna
lugemise
laud
piirides asuwate kiuniswarade pealt.
misjon ikkagi walida, kuhu. walitäkse:'
" ghl.
asub
ühiselumajas
tuba
nr.'
16
ja
on
igapäew
Linnapea teatab, et otsekoheste maksude Amende, Jsak ja Tärk. ning asetäitjateks
peawalitsuselt on saadud kiri, milles pea Wieva ja Pusill. Lmnawalitsnse esita kella 11 e. l.- 8 p. l. awatud. ka—
walitsus nõuab kinniswarade maksu tõst jateks walitakse Martinson ja Lindau.
Tartu Soome-Eesti üliõpilaste klubi ramnatu
kogu
mist, see aga on linnale majandusliselt hä
SnnMed \a knrilösd.
põllumeeste seltsi palwe, näitust
witaw.
asub
ühiselumajas
tuba
nr. 24, ja on awatud
toetada löbuswsmaksu summa suuruses,
Maha lasknud.
Linnapeliidu koosolekul otsustati pöö tekitab jällegi elawaid waielusi. Pahem igal teijipäewal kella 7 h.- 8 õht. ka—
17. septembril laskis enese Pärnumaal
rata protestiga maksude peawalitsuse poo poolsed' 'alates kommunistide ja lõpe»?
Jäärja wallas elutsetv August Fridolm
le, et kinniswarade pealt maksu mitte ei tades tööerakonnaga, asuwad ühisele seisu
KM ekN.
wõetaks.
kohale, näitust mõte toetada. Tööerakond'
jahipüssiga aidas niaha. Surma põhjus
Lw. Aron fvowitab, et maksu mitte nuriseb selle üle, et põllumeestele olla ka HnridttsmtnsSteerittMl seletus kooliõpetajate senini selgitamata; arwatakse, et' elutüdi
mufega tegemist on. Sapiens.
sissenõude, waid lubada linnawalitsusele riloomade ja hobuste eest mchindu antud.
ametisse määramise kohta.
samme astuda ja protesti selles asjas sisse Sama seisickohta kaitsewad ka kommunis
Mõnede kooliwialttsuSte sellekohaste jä Wang ise arreteernniseks prokuröõr! juure
anda.
tid, ühtlasi nõudes, miks pdle neid au
ilmunud.
relpärimiste
peale on haridusministeerium
Häälteenamusel wõetakse wiimane ette hinna mõistjateks pandud ega neile au
21. sept. ilmus Pärnu prokurõöri noo»
kooliwalitsustele teatanud, et juhtumisel,
hindu antud.
panek wastu.
rema
abi juure 10. septembril s. a. Tallinna
kus
Vallanõukogud
oma'
süü
pärast
sarna
Peale seda, kui Jsak ja teised näituse
Filipp Pantelejewi pärijatelt Sepa -uni.
seid kooliõpetajaid, keda registreerimise karistuse wangimajast ärapõgenenud wang
tegelased
asja
selgituseks
sõna
lootnud
ja
ääres asuwate ehituskruntide linnale ta
tööerakonna ning kommunistide naeru määruse järgi ametisse wõiks registreerida, Johan Brandmann, kes ennast wahi alla
gasi nõudmise küsimus.
wäärilised seletused' ümberlükanud, wõe koolitöö alguseks ametisse ei Vali, siis on wõtta Palus, seletades et tema oma karis
Linnapea teatas, et Filipp Panteleje takse linnaivalitsuse ettepanek, näitust toe kooliwalitsusel õigus ntistl!gn.ssle kohale tust Pärnu wangimajas ärakanda tahab.
mil oli tehtud leping linnaga 1912. aastal tada lõbustusmaksu summa suuruses pa omalt poolt määrata kooliõpetaja kohuste
Sapiens.
kolme krundi peale, mis asuwad Sepa uu hempoolsete lvastuseismisel ikkagi wastu.
täitja ühe aasta Peale. Ghi.
Õnnetus hobusegk Pööglis.
litsal, wastu linna haigemaja, tingimiste Näituse pääsetähtede järele on sissetulmrd
Neljapäelval, 20. sept., ostnud Põögli
Erakeskkooli registreerimine.
ga, et F. Pantelejew pidi wiie aasta jook 399.170 mttrka, millest 15 prots. lõbustus
mõisq astmik Nuia alewist masina wikati,
HaribuAinirnistserium on registreerinud
sul ehitama peale hooned ja pii
maksu on 59.875 marka. Kokku on näitu Tallinna Juivdr günmaasiumi, esialgu ül mille teenija K. ratsahobusega koju pida
rata neid jalgteedega ja aiaga. Selle eest sest sissetulnud ligi 700 tuhat marka. Et
und Viima. Koju ligi jõudes kukkunud
difel alusel kimi kooli põhikirja ivastuwõt sõitjal kübar peast maha ja hobune löönud
maksis F- Pantelejew 4330 rubla.
linn näitust lõbustusmaksu summa suuru
mrseni. Ghi.
Linnawalitsus teeb wolikogule ettepa ses toetab, siiZ on näitusest 26.136 marka
kartma' rabelemisega lõiganud wikat Ho
neku lepingut tühistada ja F. Pantelejewi
ülejääki. " Ettelugeunsed tiisikuse haiguse üle koolides. busel jalad alt läbi ja loom . tuli maha
pärijatele raha tagasi maksta kursi järgi 1
Pärnu E. kooliseltsi palwe karske eine
Tiisikuse waZiu wõitlemise selts korral lasta. Õnnetu sõitja, kahju suurust nähes,
iys marka rubla eest. {
laua awamise asjus otsustakse jaatalvalt.
dab 29. ja 30. septembril s. a. Tallinnas lubanud enesele otsa teha ja läinudki talli,
Ettepanek wõeti ühel häälel wastu. s>
Pärnu majaomanikkude seltsi protest! ivalgelillepäewa awalikn karbi korjanduse ja kuhu ta enese ülespoonud, kohe järele rut
Rinnalaste kodu awamise küsimus Narmas. kohta liikumata tvaranduse maksu prots. märgikeste müügiga sissewlekir soetamiseks tajad lõiganud nööri katki ja õnnetu tul
Linnapea teatas, et töö- ja hoolekande määra Wastu wõtab sõlm lnp. Soo. Omas tiisikuse Ivastlt wõitlenriseks, ühtlasi laota nud pikkamisi meelemärkusele. - T.
Suurem tulekühju.
ministeeriumi tulemase aasta eelarwesse on seletuses - püüab lnp. Soo. näidata, et lii takse laiali ivastawäid broshüüre ning pee
kumata
waranduse
maksu
prots.
Pärnus
Öösel
ttastu
17? sept: põles Wõrumaal Pila-»
wõetud summad Narwa rinnalaste kodu
takse rahvale tiisikuse haiguse ning selle
sugugi kõrgem ei olewat, kui Tallinnas ivast» wõitlemise abinõude üle selgitawaid järwe mõisa küün macmi maha.- Tuli algas
asutamiseks.
öösel %11, ning tuld ei märgatud enne kui see
Linnapea soowitab, et ministeerium chk Tartus. Lõpuks jõltab siis arusaa kõnesid.
juba wõimu enda kätte oli wõtnud.
misele,
et
nimetatud
maks
on
ennesõza
«õtals oma eelarwesse üles iga aasta rin
Seltsi fellewyasel pallvel soowttav hariSisse pAes lõv koormat asunikkude heinu,
nalaste kodu kulud ja kodu linna hoole alla ngsegy wvereldes kaswanuv sajakordseks,
Kmipttewcck 2V. ftptembrA *0 koormat peSmata ntffit ja rehepeksu masin,
kuna
aga
üüriseabllse
järele
üüri
lubatakse
annaks.
s. a. kõM>«? kooAdeS ws koolmrNti, loodus knna katel loälja suudeti kuna:
võtta aiMlt 60 korda ennesõjaaegsest üü loo õpetaja WZ5i teiste wvstwvate isikute
Hoone oli kinnitatud öOO.ÖtJÖ marga eest,
Ettepanek wõetakse ühel häälel wastu.
ust. Et aga linn sissetulekuid wajab ja Poolt pidada õpilastele ühe tunni jooksul kuna kogu kahju palju suurem on.- Tuli artoa
Narma jaoskonna kinniswarade maksuko eda kõige kergema waewaga majaomanik
ettelugemist tiisikusehaiguse ja selle wastu takse kurja käe läbi süüdatud olewat, sest katla
miteesse liikmete walimine.
kmnmer, kust tuli lõast muidu alguse wõis saa
kudelt saada lyõib, on linnawalitsus ot wõitlemise abinõude üle.
da, põles wiimasena maha, kuna tuld enne Loo
Lmnawalitsnse poolt olid ettepandud: mstanud lnajavmanikkude protesti täheleÜhtlasi teatab nnnisteeriumi kooliosa- pis teises, otsas nähti:

C—

Nr. 254

K « | ct
Wõrumemlt.

oife¥ifgif£*
Wi«un»Mlt<

mides.

Koos olid esitojad neljäst
Rakwere linna vla-osakonna poolt kaks ja
Narwa-Jõesuu-, Jõhwi- ja Wasknarwa ala
osakondadest, igaühelt üks esitaja..
Koosoleku juhatajaks waliti H. Awikson
ja protokolli - kirjutajaks N. Eigi.
Praeguse põhikirja järele on esitajate
kogu koosolek otsusewoimuline, kui üks
wiiendik liikmeid koos on. Osakonnal on
20 alaosakonda, kovs neli, seega otsuselvoi
muline.
Koosoleku juhataja tukivustäs koosöli
jäid uue põhikirja projektiga. Uus põhi
kiri kannaks nimetust „Wirnmna Lastekait
se ühing". Ma-ojakounad jääwad „ osakon
dadeks".

Endise põhikirja järele lboisid alaosakon
nad iga 20 liikme kohta ühe esitaja esitajate
kogusse saata. Uue põhikirja järele saa
dab iga osakond ühe esitaja. Liikmeks loõi
wad eraseltsid ja üksikud isikud olla, kes soo
wiwad sellel alal töötada ja liikmemaksu
ära maksawad.

Piduõhtu Otepääs.

16. skp. pani Elwa iuletõrje-selts Otepää
tuletõrjujate seltsiniajaS piduõhtu toime. Nah
wast oli wähe, wast ainult 89 inimese ümber.

Ettekanded olid wõrdlemisi labased, nii et

nad rahwast wähe huwiiasid.

Ome

Saadjärwe wald ei awa postijaama
ega poStiagentunri.
Postiagentouri ja postijaama asutami
se küsimust Saadjärwe walda arutades, lei
dis wallanõukögu, et nende järele praegu
tarwidust ei ole ning asus a!vamise küsinm
ses eitawale seisukohale. —t—
PlUlgodi haridusselts saab uued ruumid.
Pangodi walla päralt olew Laguja ma
gasiait seisab praegu ilma kasutamata, kuna
aga maja jookswat remonti tarwitab, mis
wallalt kulusid nõuab.
WiiMase Pangodi wallanõukögu ees esi
ues Pangodi haridusselts palwega, et tä
hendatud niagasiait antaks seltsi tarwitada,
millega kä nõukogu nõus oli. —t—
Kodijärwe wülliNMjasse ei awata poSti
agentuuri.
Kodijärwe wallanõukögu lükkas posti- te
legraafi- telefoni peawalitsuse ettepaneku
wallamajasse postiagentouri awamise asjus
tagasi põhjusel, et wallamaja postiasutusest
ainult õ wersta kaugel seisab ning Post ise
gi kolm korda nädalas wallamajasse käib.
—t— i

UuZ põhikiri wõeti ühel häälel wastu ja
nimetati komisjon, kes asja läbi waatab ja
kohalikus rahukogus registreerib.
Teiseks otsustati Wirumaa osakonna ja
alaosakondade wiie aastase tegewuse üle
waate kohta raamatuke kokku seada, kui
wõimalik piltidega, ja 1000 eksemplaaris
trükkida laõta.
Wkstsc-Otcpää wallatnajasse postiagen
Lõpuks otsustati 11924. aastcil wõimali
tuuri awada
kult suuremat ja laialdasemat, kui endised,
otsustas hiljuti tähend. wallanõukögu. Sel
laste laulupidud Rakweres toime panna.
Laulupidu korraldus ja aja määramine leks annab wald omalt poolt tasuta ruumid,
kütte ja walgustuse. —t—
jäeti juhatuse hooleks. —x—
T©rro!sifS6?thead ja odawad paberossid,
ullie tubak keemiliselt puhastatud ja selle tõttu

tende suitsetamine keele, kurgu, ega rinde
peale ei hakka, on ainult:
I„LnULUPIDU", ..HBRMEN",
..FORTUNP" ia „MOKITS".
Palutakse proowida.
0./ ü. TUB AK.

Pärnu teated.

DniIIPSSBHIIIHBIII 7

Tartumaalt

Eesti lastekaitse ühingu
Wirunwa osakonna esita
jatekogu koosolek
16. septembril, maakonnawalitsnse ruu

Esmasp., 24. sept. 1923.

Wastse-Otepää wald palub telefoni sis
seseadmiseks maakonnawalitsuselt toetust.

Kuna telefoni postide muretsemine tele
foni sisseseadmiseks Wastse-Otepää wallal
suuri kulusid nõudis, mida ivald oma wilet
sa rahalise seisukorra juures ei jõua katta,
otsustas nimet. Wallanõukögu palwega maa
konnawalitsuse poole pöörata, et wiimase
poolt selleks otstarbeks kulutatud sumina
katteks 9000 mk. toetust määrataks.
Pärnumaalt,
Praegu on telefoni postid limi Otepää
postkontorini püstitatud ning lähemal ajal
Posti korraldusest KÄelasktzZ.
on oodata ka traatide ülestõmbamist.
—t—
Wiimasel Kaeluste wallanõukögu koos
olekul arutati posti korraldamise küsimust.
Otsustati esineda posti peawal- ja maakon Wallawalitsuste rewidcerimise .tagajärjed
Tartumaal.
nawalitsuse ees palwega, et Kaeluste hobu
sepostijaama peale pandaks kasuta kohustus,
Wallawalitsuste rewideerimisel Tartu
ja et Kaelaste postipoiss, wedades posti maal on järgmistes waldades asjaajamine
swelaste agent, ja P.-Jakobi postkontori wa hea leitud olema: Nõelas, Kirepis, Wauahel, wõtaks minnes kaasa ja tooks tagatul Kuustes, Elistweres, Sootagas ja Tähkwe
les Ärase ja Langermaa külade posti ning res. Nahuloldawad asjaajamised leiti järgm.
laseks selle nimetud küladesse ülesseatud waldades: Udernas, Hellenurmcs, Ä!eeril,
postkasti. li.—
Pangodis, Kambjas, Luunjas, Tammistus,
Wesneris, Raadil, Worbuses, Laiusel, Ku
Sunduslikud «Kiirused
dinal, Härjanurmes, Puurmannis, Laewas,
kauplemise aja ja korra koh
Krüüdneris, Ahjal, Kastre-Wõnnus, Wastseta Pärnu maakonnas.
Kuustes ja Nasinal. Halb ja korratu oli
(Wasiu tvõewd maäkonncmõukogu poolt 14..
asjaajamine: Waral, Saadjärwel, Lukel,
septembril).Kodijärwel, Paluperas ja Maksal. Kõige
Kaupluste llchtiolemine ja kauplemine on luba suurem korratus walitses Kawastus, kassa
tud kõikides ärides, mille kohta allpool erandit po
pidamises. Wallakassa raha seisis kassa
le tehtud kella 8 h. 6 õhtul laada paelva
del'kella 6 h. 9 õhtul; kauplustel, kus ka asemel wallawanema käes, kes summadega
rastawaid jookisid ja igasugu toiduaineid kohal oma arwamise järele talitas. Kuuldawasti
tartvitamiseks müüakse kella 7 lj. 9 õhtul; kawatseb Tartu maakonnawalitsus Kawastu
seltside einelaudades, tee- ja söögi- ja kohwi wallawalitsuse liikmeid wastutusele wõtta.
majades ja sissesõidu- ja öömaja kohtades
Ed. W.
kella 8 h.—11 õhtul, kuna awalikkude pidude
ajal einelauad pidu lõpuni lahti tvõitvad olla.
SeaksssVatuse DZsrsus
Teekäijatele peab sissesõidu- ja öömajade koh
tades sissepääs igal ajal wõinmldatud olema.
Udevnas.
Kemplemine lõpetatakse kell 6 õhtul kõigis
kauplustes ja ärides, selleks „R. T." cttenäh
Wnmastel aastatel ärapeetud ' lühikese
tud pühade laupäevadel.ajalised
põllutöö ja karjakaswatamise kursu
Kauplemine on lubatud nädala pühadel ja
suurema pühade wiimasel päewal: a) kella sed on igal pool põllumeeste seas elawust
12 p. l. kuni kella 6 õhtul kõigis kauplustes, äratanud. Et seakaswatuseks ka teatawaid
wäljaarwatud allpool tehtud erandid; b) kella juhtnööre saada ja nendest saadawat tulu
12 p. I. kuni kella 1 3. seltside einelaudades, tee
söögi- ja kohwimajadeõ ning sissesõidu- ja öö tõsta, otsustas Uderna walla põllumeeste
kogu, põllumees A- W—n algatusel, koha
maja puhwetiteS.
Igasugune kauplemine ia köõtamine on kee peal lühikesedjalist kursust ära pidada. EeSti
latud järgmistel pühadel: uuel aastal, waba seakaswatajate seltsile saadeti järelpärimine,
riigi aasta - Päewal, palwepäelval, ristipäewal, seakaswawse instruktori kohale saatmiseks.
suurel reedel ja kewade- ja jõulu - pühadel, kaks
Kohalikkude põllumeeste poolt saab osawõtt
päewa, samuti ka 1.- mml,
Käesolew määruõ et ole maksew apteekide arwatawasti elaw olema, sest püüab ju iga
ja joowastawate jookidega kcmplewate äride koh talumees oma majapidamises nnngisugust
ta. Samuti ka nende alewite kohta, kus ennem uuendust läbi wiia, et talupidamise sissetu
sarnased määrused alewiwolikogude Poolt on lekuid wäliamineknteaa tasakaalustadawäljaautud. Määrus astub jõusse tema wal
Ed. W. '
jakuulutamise Päewast „N. T. . aiatee

Põllumehe elu Walgjärwes.
Pindala poolest on Walgjärwe suur.
Walla ühest äärest teise saab ligi 30
)versta. Maapind on mägine, kuid siiski
wiljakandwa sawika mullaga kaetud.
Täuawu on põlluniehed kaunis halwas
seisukorras, mis tingitud halbadest ilma
dest. Kewadest kuni senini on alatasa Pea
aegu igapäew wihmä tulnud. Wiljad on
kastou poolest enamasti üle keskmise, kuid
haljad. Septembri algul lõpetati siin weel
rukkilõiku. Tõuwili on simremalt osalt
weel päris haljas, ainult kohati on kaerad
ja odrad kollaseks löönud. Mitmel pool
kurdetakse wäheldase tõuwilja kaswu üle.
Läinud aastal oli tõuwili kaswu ja Põhu
poolest parem, kuid siis ei
saadud teri kuigi palju waewalt 3—4

Pärnu haigekassa tegewus 1923. a. esimesel
poolel.
üldine kassaliikmete arw oli 1923. a.
esimesel poolel 1500 ümber. Haiguse juhtu
misi on olnud 160; nendest 56 õnnetut juh
tumist. Abi on antud kassaliikmetele 2/8
päewapalga suuruses ja surma korral 30kordne paewapalk. Abiraha makseti 6 kuud
haiguse puhul ja õnnetujuhtumistel, kus
teataw % tööjõust kaotatud sai 13 nädalat,
kuni kindla tasunormi äramääramiseni.
Perekonnaliikmetele oli arstiabi maksuta,
kuna sünnitamise puhul 800—1200 marka
abi on antud. Surma korral määrati abi
1200—2500 margani, üldiselt anti käes
olewa aasta esimesel poolel kassaliikmetele
426.003 m. abiraha, kuna kõik haigekassa
wäljaminekud 865.190 m. p. olid. üldine
seemet.
haigekassa sissetulek oli 1.070.357 m. 13 p.
Kogu siinne ümbruskond kannatab Puhas ülejääk-205:166 m, 48 p.
maapinna külma Põhja pärast; maapind
} Sapiens.
on pealt kaetud sawrga ja umbes 3—5 jala
sügawuselt algab leetene faVtri segu, mis wett
sept. Kärdlas, kus Põhja-Hnumaa põllupi
läbi ei lase ja sellepärast põllupinna kül dajate otsused heaks kiideti ja ühel häälel
ma hoiab.
wastu woett. Peale selle wõeti weel terwe
Rukkikülwiga ollakse praegu ametis. rida uusi otsust wastu. Metsa kasutamise
Smkrenialt osalt on rukis weel külwaMata: asjus otsustati paluda riigiwalitsust, et
seemne puudus teeb takistusi. Seeme pek praegune riigi metsast puude müümise kord
setakse enamasti rohega. Kogu wallä kohta muudetaks nii, et omavalitsuse asutustel
on kaks rehepeksu ühisust ja ühispinnata ja neil maapidajate!, kel omä maa peal
lihts. Leidub ka põllumeeste selts ja metsa ei ole, oleks õigus wäljaspool wõist
põllumeeste kogu.
luspakkumist taksihinnaga tärwilikul mõõ
Talud on enamasti nii umbes 120— dul tarbe- ja kiittepuid saada, kusjuures
180 wakamaa smrrusega.
peaks ära hoitama igasugused wäärnähtu
Wallas on kõik 7 mõisat ära tükeldatud. sed, mis seni maad leidnud.
Praegu on asunikke meeleolu ärewil, sest
Peale selle otsustati paluda rngiwalit
nende kruntisid tahetawat weel poolitada, sust, et maatarwitamise seaduse wäljatöö
sest nad olla Äka liiga suured. Asunikele tamme ja maksmapanemine kiires korras
on mõõdetud kaunis suured talukohad, nii läbi wiidaks, sest rentnikkude praegune
umbes 100—120 wakaMaalised.
kindluseta seisukord on terivele riigimajan
duslisele elule kahjulik.
WakMmaalt.
Ei Kärdla alewi elanikud ja wabriku
BBBBBBBBBBBBfIBBBBBBn^
töölised pea kõik loomi peawad, mis neile
tähtsaks ülespidamise toeks on, otsustati
Põllutööde seisuLoro
palwega pöörata Põllutööministeeriumi Poo
Walgamaal.
le, et Kärdla alewi elanikkudele ja wabriku
Wiimane nädal oli põllutöödele rahuloldaw. töölistele antaks nende endised karjamaad
Mtu nädalat järgunööda kestnud wih „Lodju" ja „Puguri" metsad, seaduses et
mawälingutele tuli pühaipäewal 9. sept. tenähtud tasu eest kasutada, sest et need
lõpp, ja ilm muutus kniwaks ja soojaks. maaalad metsana tvähem kasulikud on,
See on ka õige edukalt põllutööde käigu kui nende tarwitamine põllumajanduslisel
peale mõjunud. Nii on rukis juba pea alal.
igal Pool peksetud, lina on katkutud ja
Et Põhja-Hiiumaal suurt puudust tulu
siiu-seal pannakse juba tõuwilja kokku.
takse loomaarsti järele, otsustati paluda
Kuiwad ja soojad ilmad vn ka hilisemaid maabmnawalitsust, et- sinna loomaarsti
imljasid kiires korras hakanud walmista jaoskond awataks.
ma, nii et lootost on ka nendegi küpsemise
Et Hiiumaal palju korraldusi on teha ja
peale enne lumetulekut. Ka sügiskünniga need ühisel nõul ja jõul kergem läbi wiia,
on juba siiu-seal algust tehtud. Üks wõi tunnistati waldadetvahelise esituse loomi
kaks korralikku nädalat wõiwad lveel pal ne tarwilikuks ja selleks waldade nõuko
jugi parandada seda, mida korratu suwi gudele ette panna esitajat ja selle awmikku
ära on rikkunud. Ka heinatööle ehk saab walida alalisele Hiiumaa waldade esitusele,
nüüd alles lõpu teha. —k.
kes ilma igakordse walimise ja wolituseta
wõrks Hiiumaasse puutuwaid asju aruta
Helme põllumeeste seltsi erakorraline Pea da ja nõukogu poolt wastu wõetud otsus
koosolek

oli 16. septembril Helme asutatawa Põl
lutöökooli ruumides. Liikmeid koos roh
kesti. Tähtsamad päewakorra Punktid:
Helme põllutöökooli tali: 1922.—23. a. te
gewuse aruande kinnitamine ja põlluma
janduslise näituse toimepanemise küsimus
tuelwal aastal.
Aruande kandis ette koolitalu juhataja
Aug. Rondik, kusjuures ta 2H tonni pik
kuses kõnes põhjalikult koolitalu organisee
rimise tingimusi ja asjaolusid walgustas.
Kõnest selgus, et põllumeeste seltsil vn asu
tmmsraskustega wäga palju wõidelda tul
nud. Pea-takistajaks on kogu aja olnud
kaprtaali puudus, siis on ka paljude muu
de takistustega kogu aja tegemist tulnUd
teha. Siiski kõigi raskuste peale waata
nrata on esimesed kaks tegewuse aastat nlõn
dagi juba ära lasknud teha ja eeldusi kiire
maks edenemiseks on juba Paljugi olemas.
Aruanne, ni rahaline, kui ka tegewusli
ne wõeti ühel häälel wastu, ainult soowi
awaldusega, et järgmisel aastal aruanne
trükitult liikmetele kätte saadetaks, mida
seni tehtud ei ole.
Näituse küsimus sünnitas elawat meele
olu, peeti timgiwalt tarwilikuks tulewal
aastal Tõrwa oma näituse-platsil jälle en
diste aastate eeskujul põllumajanduslist
näitust ära pidada. Ettepanek wõeti ühel
häälel wastu. Näituse esialgne eeltööde
tegemine jäeti juhatuse hooleks.
Koosolek oli wäga asjalik ja lõppes
kell 3 õhtul, kestis 4X tundi.
—k.
Saartelt.OaBBtIHBOBBiaOB

Hiiumaa waldade esitajate
koosolek.
Hiiumaa waldade ja Kärdla alewi esi
tajad pidasid omawabelitt koosolekut 13.

tega esineda.

Maakonnanõukogu walimistele otsustcu
ti ühise Hiiumaa esitajate nimekirjaga
minna.
Tehtud otsuste põhjalikumaks läbitöö
taimseks ja seaduste eelnõude kokkuseadmi
seks waliti iseäraline komisjon, kuhu kuu
luwad: O. Luberg, Wold. 'Quarnström ja
Tikerpim.
Hiiumaa waldade esitajaks, tehtud ob
süste tarwilisele poole ettekandmiseks wa
liti O. Luberg.
Uus Põllumeeste selts Hiiumaal.
Põhja-Hiiumaa põllumeeste seltsi põhi
kiri saadeti neil päewil Dallinna-Haapsalu
rahukogusse registreerimiseks.

Esimene sügisene laat
Kuressaares.
oli 14.- sept. Haruldaselt ilus ilm, esimene
sellesarnane seitsme nädala pikkuse wihma
aja järele, oli rahwast hulgana laadale mee
litanud. Sarwloomi oli rohkesti laadale
toodud. Neid osteti kangemalt tulnud äri*
meeste poolt Palju. Keskmises wäärtuses
lehmade eest makseti 4—5000 marka. Oli
aga ka odawamaid ja kallimaid. Hobuseid
oli keskmisel arwul müügile toodud ja kaup
lemine sel alal wõrdlemisi loid. Head ho*
bused maksid 20 t. kuni 35 tuh. marka, kesk
mised tööhobused 10 t. kuni 20000 m. ja
wanad „setukesed" alla 10 tuhande marga.
Põrsaid oli laadal tublisti. Hind 400 kuni
000 marka, suuremad isegi 700 marka. Noo
remaid põrsaid oli mõni mees aga ka 200
margaga müünud.
Hea lõikus oli wiina - kauplusel. Selle
ees seisid inimesed terive päewa pikas saba?.
Suuremaid kakelusi ei olnud. P—i.

Esmasp.. -£4. febt. 1923
Majandusline elu.
©edü transiitkaubandus We
nemaaga 1533. a. esimesel
poolel.
Riigi statistika keskbüroo andmete järe
!e on Eesti transiitkaubandus Venemaaga
käesolewa aasta esimese kuue kuu jooksul
zärgmiselt kujunenud.
Läbi Eesti on selle aja jooksul
Wenemaale
saadetud Lääne-Euroopa riikidest saadud
kaupasid kottu 1.550.170 puuda. Sellest
üldarwust tera- ja jahwatud wilja, kartulid
ja loomatoitu 5732 puuda; toiduaineid
ja karjasaaousi 20.466 puuda; kala ja
kalakaupa —-12.954 puuda; muid toidu- ja
maitseaineid, jookisid ja piiritust 11.077
Puuda; nahka, nahakaupa ja muid looma
saadusi 6.066 puuda; seemneid ja elus
taimetd 265 puuda; puu- ja puutööstuse
saadusi 7120. puuda; paberit, paberikau
pa ja trükitöösid 7.120 puuda; puuwilla,
liua ja muid kiuaineid 279.460 puuda;
tekstiiltööstuse saadusi —' 18.709 puuda,
metallisio 59.986 puuda; muid metall
kauoasid 140.962 puuda; põllutöömasi
naio ja -riistu 11.065 puuda; muid
töö- ja jõumafinaid 123.416 bd.; inst
rumentisid. aparaatisid ja laskertistu
1041 puuda; kiwtsid, muldasid ja nende
saadusi 5593 puuda; kiwisüsi ja koksi
635.917 puuda; õlisid, raswasid, waikusid
ja nende saadusi 80.232 puuda; keemia
aiueid, wärwisid, apteegikaupasid 41.631
puuda; kunstikaupasid, muusikariistu ja
muid eelpool nimetamata kaupasid ja sega
kaupa 77.956 puuda ja kauvaproowtsid
236 puuda.
Seega on Wenemaale kõige suuremal
arwul läbi Eesti saadetud kiwtsüst ja koksi,
mida sealt enne sõda isegi teistesse riikidesse
wälja weeti.
Kõige suurem on transiidiwedu läbi
Eesti olnud märtsi- ja aprillikuudel, kuna
teistel kuudel transiitkaubandus palju wäik
sem on olnud.
Samal ajal on .. ,
Wenemaatt
käbi Eesti Lääne-Euroopa riikidesse wSlja
weetud kaupasid järgmisel arwul:
"Tera- ja jahmatatud milja, kartulid ja
koomatoitu 905.398 puuda; kala ja ka
lakaupa 150 puuda; muid toidu- ja
maitseained, piiritust, jookisid 16.198 p.;
nahka, nabakaupa ja muid loomasaadusi
9305 puuoa; seemneid ja elustaimeid *
82.461 puuda, puu- ja puutööstuse saadusi
—2463 puuda; puuwilla, linu ja muid kiu
aineid 313.115 puuda; õlisid, raswasid,
waikusid ja nende saadusi 1764 puuda;
keemiaaiueid, wärwisid ja apteegikaupa
7840 puuda ja muid atneid 11.840 p.
Kokku on Wene kaupasid transiidina läbi
Eesti Lääne-Euroopasse saadetud 1 mil
jon 350.540 puuda, neist kõige rohkem tera
wilja.
Palju nõutud
odawahinna Ilsed aromaatlised
paberossid Eestis on
A.-S. „ASTORIA"
„ASART"

Wene tuletikutööstus
juulikuul.
Juulikuul töötas Wenemaal 23 tuletiku
wabrikut, ja nendes oli walmistatud 45.549
kasti tuletikke. Vahetpidamata töötas sel
lest arwust ainult 3 wabrikut, teised aga töö
tasid 3 kuni 23 päewa. Täiesti sulutud oli
13 wabrikut. Töötawates wabrikutes oli
1. augustiks 5255 töölist. Wääwli-tikkusid
juulikuul enam tehtud ei ole. R—r.

Nõudke ainult

tahwelshökolaadi ja Kompvebke.
Tallinnas, Rüütli uul. 2.
Kõnetraat 12-29.

Tmu leaked.
Tallinna tnrg 22. sept.
Rahwast tttrul rohkesti. Kauplemine
elaw, iseäranis jtuirewilja- ja kalatitrul.
Lihawrul
on sealiha hinnad weidi alanemcd. Küsi
takse sealiha naelast 40—46 mk., terwe sea
wiist ostes küsitakse naelast 37—44 mk.,
soolatud sealiha hinnad weidi kõrgemad.
Loomaliha hind kõigub 16—33 marga
wahel, terwe looma wiist ostes hinnad
märksa odawamad. Vasikalihast, küsitakse
18—25 marka nael; lambaliha naelast kii
sitakse 22—28 marka. Teeworst maksab 40
—4B. mar.ka, suitsuworst 70—90 marka.
' Terawilja turul
wilja müügil ainult waheltkauplejate lau,
dadel. Hinnad püsiwad. Rukkijahu Pint
dast küsitakse 286—866 marka, nisttjahn
puudast 466—436 marka,odrajahu puudast
366—836 marka; odratangu naelast küsitak
se 16—12 marka, rukki puudast kuni 380
marka, wiimast müügil tvähe; otradest toobi
wiist Mües 16 marka toop; nisud kuni
446 marka puud. Herneste eest küsitakse 26
—36 marka naelast, kama jahu maksab 20
—22 marka; riis 15 marka nael. Leiwa
naelast küsitakse 6 mk. 46 p. 7 marka,
peenleiwa naelast küsitakse 12—13 marka,
sepiku naelast 12—13 marka, sai naela wiist
15—20 mk. Terwe leiwa ehk saia wiist
Pijeä hinnad weidi odawamad.
Kalaturul
küsitakse räime naelast s—lo marka, kilu
dest 10—12 mgrka, suitsetatud räime kümnest

küsitakse kuni 12 mk., kiludest kuni 12 mar
ka. Soolatud silgud maksawad' 3—16 mar
ka nael, heeringad 15—20 marka nael, ahKena naelast küsitakse kuni 16 marka, an
gerjatest 45—60 marka suuruse järele, hau
gid 15—20 marka nael, kameljad 26—25
mk. Suuremal määval on müügil mitme
suguseid suitsetatud kalu.
Juurewilja turul
on kartulite hinnad alanenud'. Kartuli

Tapamajade tegewus ISS3.
a. esimesel poolel.
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tsetwerikust küsitakse 96—110 mk., toobi Mi ist

müües 6—B marka toop., sibula naelast kii
sitakse 17—20 marka; kaalikad maksawad
Riigi statistika keskbüroo andmete järe 6—B mk. nael., peakapsad' 6—B mk. nael.
le on käesolewa aasta esimese kulte kuu
Aiawilja turul
joioksul tapamajas tapetud looma
de arw järgmine: weiseid on tapetud üle küsitakse herne kannade toobist 16—18 mar
riigi olewateS 16-nes tapamajas 91,081' ka. WärÄed kurgid 5—25 mk. tükk, lille
tükki, wasikaid 81.135 tk.; lam
kapsad .maksawad 10—W marka pea; to
baid 8.626 tk.; sigu 26.469 ja
maadid 166—126 mk. nael. Wärsked her
põrsaid 28.469 iiififi.
ned 46—50 mk. toop.
Sama aja jooksul on tapetult tapamaja?
Mttrjaturul
desse arstlisele läbiwaatttsele toodud
marju
ja
õujnu
rohkesti.
Õunte eest küsitak
waise-weerandid 53,793 tükki;
se
tükr
wiisi
umbes
5—15
marka, toobist 15
wasikaid 101.644 tükki; lambaid
19.816'tükki; sigu 18.989 tk. ja —3O marka; sõstra toobist küsitakse kuni
35 marka, Ploomidest 45 marka toop.
põrsaid - 793 tiiM.
Piimasaaduste turul
ESmaSPa-wal, 24. septembstil
küsitakse rõõsa Piima toobist 16—18 marka;
ou tsirkuse tiontinentaal'l juhataja
köögiwõi eest 75—35 marka nael; lanawõist
30—165
marka nael. Kohupiim maksad
D. Bttrmistrowii^chi
kuni 14 mk. MÄ, hapu kopr krmi >4 ms.

Tartu turg 21 sept.
Kaupletmne oli iseäranis elaw wilja
tur u l, kus rohkesti müügile toodud rnk
kijahtt, karttrlid ja tapetuid sigu ning lam
baid. Rukkijahu hind, mis j Üba miNewal
nädalal mõnekümne ntarga Mõrra langes,
püsib nüüd 230 260 marga peal. Kar
tulid on järgmises hinnas: wäiksed puna
sed 210 250 mrk., walged 220 230 m.
ja nteerikttd 180 200 marka wakk. Müü
gile on rlmumw ka uudst odrad ja kaerad,
mille tõttu ka nende hindade alal Niäikest
langemist on märgata. Nii maksis odra
puud 225 m. ja kaera puud 260 marka.
Rukkipüüli puud maksis 390 400 matka.
Tapetud sigadest nõuti 33—40
marka naelast, tapetud lammastest 16—20
marka, tapetud kanadest ja kukkedest 50
100 marka.
Lihaturul maksab sealiha nael 47
—6O marka, ploomiraÄva nael 70 —75 m.
sularaswa nael 80 —9O marka, loomaliha
nael 16 —25 marka, lambaliha nael 20
30 marka.
Piimat urule tuuakse piima wähe,
sellepärast pole ka piima hinna alanemist
enam oodata, selle wastu weel tõusmist.
Praegu maksab rõõsapiima toop 14—15
marka, hapupiima topp 6—7 m., kohupii
ma toop 25 36 m., hapukoore toop 126.-150 marka.
Aia- ja puuwitja turg püsib'
rikkana. On suuremal arwul müügile wal
gnuud juba õunu, misjuures, wakk maksab
400 600 marka. Matiwrisi müüakse õu
nu endisest 20 —3O m. matt. Pirni Wop
maksab 20 —26 m., tükk I'—lo marka.
Marjade jt on iseäranis rohkesti
tttrul palukaid, mille toop maksab 8 —lO
m. Aia- ja 3O —5O m.,
punased sõstrad 16 m. ja tikerberid 20—40
marka toop.
Kalaturg, mis pikemat aega waik
setta püsinud, oli juba elawam. Rohkesti
müügil wärskeid cchwenaid ja haugisid, esi
meste naelahind 3 10 m., teiste 12 pt-,
latikad maksid 16 —25 sndakad ja ihe
sed 25 —35 marka.
Heina- ja puntwrg on wäga
Käike. Ristik- ja timotheina vmtd .maksis
100 —llO m., tnMõle puud 50 inarka.
Küttepuid turill ainult Paar koormat.
Lkatvplustes on märgata toiduainete
hinna langemist. Peenstchkru hind on lan
genud 231/2 m. peale, Ameerika püüli hind'
121/2 16V2 m. peale, manna hind' 19 m.
peale, rukkileiwa hind m. peale. Ott
loota, et ka saia hind langeb, pmegu mak
sab ta 15 —l7 m. nael. —ei.
Rakwere turg 22. sept.
Wiintastel päewadel on kauplemine jäl
le elawantaks läinud. Maarahwast on igcl
suguste toiduainetega rohkel arwtrl turill.
W iljatur g: Rukkid 246—266 mk.,
odrad 186—185 mk., kaerad 190—210 mk.
puud. Rukkijahu 266—260 mk., (kauplus
tes 275 mk.) odrajahu 180—200 mk., nisu
sepikujahu 386—406 mk., rtMpüttt 560
kuni 525 mk. pmrd. Odratangttd 18—20
mk., kruubid 22—25 mk., ülesõela odrajahu
15 mk., herned 26 mk., oad 18—26 marka
toop.

Rukkileib 6—7 m., sai 15—17 mk.,
sepik 13—15 mk., peenleib 15 mk. nael.
Lihaturul ei ole elamust märgata.
Terwe seawtisi sigu müügil ei ole; müügi
laudadelt ostes maksab sealiha 42—48 mk.,
selge pekk 56—55 mk., ploomi rasw 66 mk.,
loomaliha 25—28 mk., lambaliha 20—25
mk., wasikaliha 18—23 mk. nael. TeeWorsti nael 46—45 marka.
Kavjasaadnje d: Soepiim 12—14
mk., Hapupiim 5 6 m. toop. Wõtd on
rohkesti; naelast nõutakse, köögiwõist 75
86-mk., lauawõist 96—95 mk. Juustu nael
46 —75 marka.
Kalaturul!- Wärskeid räimi ja st
lit on jällegi müügil, esimesed maksawad
45 —56 mk. sada, wiimcrsed 12 marka nael.
Soola silgud 9 —lO mk., kilud 12 —l6
mk.,heeringad 18 —l7 mk. nael, suitsuräi
ine kümme 8 mypka, sttitsn kameljaö.2s mk.

7

Elusk a n a d 106 150 marka.
Heinaturul nõutakse ristikheina
pmtdast 76 —B6 mk., luhaheina puudast 56
—6O marka. Õlekubu 18—20 marka.
Puuturuk põletispuiö rohkesti, koor»
mast nõutakse, kaskedest 666 860 marka,
kuuskedest 500 600 marka.
Katuse pülpa tnh'at 190—225
inarka headuse järele.

Poekauõa hinnas püsiwad Pea
endiselt: suhkur 25 —26 mk., riis 15 —lB
mk., manna 18 —2O mk., Ameerika nisu
püül 16 —2O mk. nael, petrooleumi nael
7 s/2 8 marka-. " ' —x
Rapla tnrg.
Rapla alewis Peetaw wrg, mis senini
ükskord nädalas oli, on üks elawamaiest
maaturg tl de st. Siia tuuakse kaugelt kau
pa kokku. Turu elawusele aitawad kaasa
wõrdlemisi ajakohased kauplused, kust põllu
pidajad kõiki tarbeaineid wõiwad saada.
Et ühest turupäewast sarnase elamust
juures wähe on, siis otsustas kohalik walla
walitsus edaspidi kaht turupäewa nädalas
korraldada, mis Rapla elawust kahtlemata
weelgi suurendab. —ld.

Toimetaja A. Bn r m S i"Z ke r.
Ülesanne nr. 41.
Kokkufeadnud Dr. R. Leopold.
Mustad,

Walged.

Walged: Kf4, Lh2, Ob 4, Rg3.
Mustad: Kf2, Lt7 ja g 2.
Walged algawad ja annawad matt
kahe sammuga.
Õiendus.
Wiimane malelllesanne, mis on trükitud
nr. 249 Kajas, peab kandma nr. 46 (mitte
nr. 41). Ülesande on kokku seadnud Martin
Willemson, Pärnus (mitte A. Reinthal)..
Turniir Tallinna malemeistri nime
peale.
Kohalikud Eesti Saksa maleseltstd
panewüd toime möödunud aastate eeskujul
turniiri Tallinna malemeistri nime peale.
Mängitrakfe 2-es gruppis, esimeses
kaks koda nädalas ning teises üks korda
nädalas.
Ülesandmist Võetakse. wastu kuni 36.
septembrini s. a. igal pühapaewa ja igal
neljapäewa õhtul kella 7-st kuni kella I»ni,
Eesti Maleseltsi ruumides.
Toimet- saadetud kirjandusTiivuse Jaak, Tiibuse kirjaNiahetuö 2-ne jagu

A? Hindrey piltidega, kogunud ja wälja
annud A. Kitzberg/ Tallinna Eesti Kirjastuse
ühisuse kirjastus 1928. 299 Ihk., hind?
Jänes Wemmalsääre juhtumised. Anni
Stvani järele Soome keelest Linda Luiga? Tal

linna Eesti Kirjastuse-ühisüse WÄjaanne 1923.,

64 lh?.. hind?
LehrSnch der deutschen Sprache für estnische

Clementarschulen, Il Stufe, Sosaar ja P.Waldson. Noor- Eesti kirjastus, Tartus 1923.,

hind 69 marka.-

Esperanto õperaamat. A. Koitla, M Tam
werk'i kirjasws, Haapsauis, 51 lhk., hind?
Loobus nr. 8, august 1923.Kanamunad 76 —75 mk. kümme.
Majandusteadus 2. J.- Adamson, Qsaühi»
JUurWilja turul nõutakse kat
„Noor-Cesti" kirjastus. Tartus, Pellervo
tilli tsetiveMrst 65 —7O marka, toobist sus
nr. 18.
4—5 mk., porgandi kimp 5 mk., peedi kimp
EeSti Statistika, kuukiri, nr. 17 (6), Eesti
5 mk., sibula nael 15 nrrk., kaalika tükk 5
statistika keskbüroo tväljaanne.Die Wirtschaft Estlanbs nr, 4, september
8 marka, hernekanna toop 15 marka.
Wärsked kurgid 5—26 nt. tükk, kapsapea 1923,
KartnliühisnSte Liidu 1925./2 S. aaöta aru
10 —2O marka.
anne. , .
Marjaon kStga «M»n pohli
EeStt nr. S 7/38 (99/041 IS. sept.
mtttkgil, tõbist nNMkfe v—s mk., punaW 19A:
nael.
sõstrad lõpukorral, toop maksab 15 —lB
tmlNõhtu
Muud' toiduained: kana munadest küsi marka, tikerberisid saina ivähe, toobist nõit
takse 15—16 marka Paarist.
takse 36 —35 marka. Õunu tvähe ja needki
Rohkesti on titriil mitmesuguseid aia suuremalt jaolt ussi tanud, toobist nõutakse Väljaandja Kirjastuse Djaiilstfus (,S?aja «
tuluõhtulase auks uuendud ia iuurendud
IQ~2O nirS,
Wastutaw. toimetaja A. Tupi.ls.
liHv —c—
eeskawa.
nael.

Et meie kõik riidekaubad otsekohe vabrikutest suurel arvul saame, selle parast võime võistlemata hindadega suurel ja
waiksel arwul soowitada: I
Inglise la kodumaa roabrikutest: !
NÄ Wi"aBt: jiaplir Ini n< Willaseid> pUUwil'auSeid ia Pik-. weodi tekke, wlllaseid
ulJconna ja mantU woodri, kleidi fianeilf, parhi !|li Dl sunr1' s,tsl la sndl rstte. j
moobli ja põranda, pleegitud ja pleekimata pesu ' j w I Inglise wabrikutest: Naisterahwa mantli plüüsi. Prantsuse wqhri- j
kutest: Kleidisiidi moodsates wärwides. 9
Kõiksugust muud riidekaupa ja rolU niiti. Musta ja walget kangalõime. I
. Tschernoro, Luksep 6 Ho. mmlZTk**

(Muie icoitct

EStoonca kontsertsaal
Csmaspöewal, 24. septembril 1923. a.

Ssmaspäemal, 24. sept.

r kell pool L õhtut.
„Hamlet"

Müüakse

Kuulsa tenori'

Shake»peare'i kurbmäng 6rv.
Eolteado: '
stlflpäewal, 26. septembril s.a'

kell pool 8 õhtul
Olga Slak-MiMi
tuluõhtuks

Irioitri Siirnoffi koniserl
eiroTa!06030^: floloratuuv-sopraan). Pianist
OJS ,Bobem", .Rigoletto-,

mereasjanduse peawalitsuse keskla-dus, wäraw nr. 3, suusõnalisel
enampakkumisel 5. oktoobril s. a. kell 10 hommikul
312 õli- ja petrooleumi waa t i.
Aateid müümise ülewõib saada mereasjanduse peatva
ntsuse Keskladu kantseleist, WanaSadama uul. nr. 21. 1

5 Algus kell pool 8 õhtul,
kassas. .Pciäsetiihed:'eAZ—loo margani eelmlliigil Estoonia teaatr

lacques Osfenbachi fantastiline
ooper 8 waat.

I «siliare.žSb iga autoomanik oÄ. 1

KIN
PaideZ.

$ ja töõwõtete seaduses § 105 ette
nähtud ja 21. skp. ärapeetud pakkumiste ümberpakki
arst. Kõnetunnid B—lo ja mine wölb muuwöä sama seaduse § 111 põhjal pak
2—3 p. l. Sünnitusabi igatajal pumiftks, seaduses, ettenähtud korras, missugune peetakse
ara Sadamatehastes, Meripuiestee 13, kell 10 e. 1.,
Olen tagasi jõudnud mwe peale järgneb ümberpakkumine 2 päewa pärast,
f. o. 27. skp/kell .10 e. l. '
ja jälle wastu tootmist alganUd
Tallinna uu!. 18 kõnttr. 68.
Prakt. arst. ja naish alguste eri

kõnetunnid kella 10—1 ja 4—7

Hambaarst
A. Lourie
KõnetrSat 0-67 Narwa mnt. 4.

Sadamatehaste walttsus

I Teadaanne. I
Aktsiaseltside, osa ühi
suste põhikirju ja igasugu
seid
leplasiiid

9 Öpetöö algab „WAHI" PÕLLU- I
9 ja AIATÖÖ KOOLIS 15. okto- 9
B bril. Õpilasteks wõetakse wastu H

waimistab korralikult ja
kiirelt wahetalituskontbr
Harju uul nr. 22.

jB isikud, kes sundusliku rahwa- H
fH kooli on lõpetanud ehk wasta- Hj
walt selle hariduse on saanud. Er

QQQQQQ©Q©S
ia Srbnotfu ja igasugustes koh

|fl Ligemaid teateid saab: „WAHI" B
B põllutöö kooli juhatajalt; iile Tartu. B

tvmmistab korralikult
Wahetaliwse kontor, Harju u.LS

Rukkid

Maaparanduslaönu, wlu

tu asjus

1 autokummide peal 1
B Wabriku esitus ja ladu Eestis; M Karl IMSW 8 Ro. B
H Tallinn, Dunkri uuL 4. Tel. 502, x H

| üoiio- ja nSi^msTl

GKLVKGSVGGGOKVVSTSG
J

ostab „Karlowa weski.

| odav ostukoht Tartus 1

v Tähe tän. 96, telefon nr. 160,- 3.T00m.

I WANA-WOIDUI

D ja vastuvõtmise koht lõngaks S|
N ketramiseks Pärnu A. S. Lmatõõstuse vabrikutele. Va- >§
Õ hetan lina ja takkude vastu lõugasid. (B
| M. MITT |

I Põllumeeste koolis J ;
I algab õpetus 1. now. s. a. 1

i

9 Kõol asub W.-Wõida mõisas, 5—6 klm. Wiljandist. jj| i
9 Kooli wõetakse wasta mõlcmist soost õpilasi, kes suu- » "
I dosliku algkooli lõpetanud Ja wähemalt 16 a. wanad. 8B \
9 Opemaksu ei wõeta, maksta tuleb amalt wäike samma ..<ll '

n korteri, kütte Ja walgnstuse eest. Sisseastumise soowi- -lj 4
n awaldused tulewad saata hiljemalt 25. okt. Wiljandi .9 '<
Müüa MmMöh wäksali ligidal f maakonnawalitsnse põllutöö Osakonnale, kust kooli üle <
ka lahemaid teateid saab. Kooli mõisas on olemas pu- " 9 4
I has karjalaut ühes kärjakoogiga; sugusigade jaam, suUr 9 <
18(10 018(0 j
| puuwjlja aedjne.
Ühes suure krundiga.
Tallinnas. S. Karja mil, ttr,v

I iaKoDiwaliM j;

| Poe uul. 9, telefon 603, Tartus ©
®QQQQ®®QGX3©Q©QQQQQG)(3QQQQ(ac>CW!aoa

fjpaic&o BmßtomSllna0ÄUb k->«b°tatwllajatele, et olen oma Sattu ;[
,e wiinud Aleksandri uul. nr. 2. Ü
teatan, et olen saanud wätjamaatt suureina saadetule <>

nStoewer'!" õmblusmasinaid ii
Need õmblusmasinad ou tehnika wiimane sõna m fttnttKfnnht.t, «xkaf ... j!
Selleparast palun igat õmblusmasina ostjat, mitte ?nn? - kohasemad. <;
õmblusmasinad on järele roaadanud. masinaid kuskilt osta, tui <»
MiiSgikohad: Tartus, Aleksandri u. 2. n, <!
M,jandis, Kauba nul. 2. MM Mjg UW WU Z!

18, kr. 13.

A.-I. .Ühiselu", Tallinnas, Pill uul. 4T

