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?o!metnS, TaMnnas, Snar turg 10, kõne
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SalituS, Suurturg 10, kõnetraat 5.81.
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Abttalitused:«
Tartus, Suur turg 8, 3. korral, > Viljandis.

Tartu uut, Mooseri m., PScuiis, Nliütli uul. 41.

Peatoimetaja kõnetund k. 10—11 'hom.
kõnetraat 2-83.

Achuhataja kõnewrmid tella Vaio—i/»li hoia,

ja 3—4 p. Iy kõnetraat s—Bl.
«adras» kwjawayetaferse .Zkaja* Tal
linn, postkast 28.
Zlmuv igapäew.

Tellimisi wõtawad mastu talitus. abitakitufed
oma tellimiste woStuwõtjad ja kõik Vabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, Prant sus»

maal ja mitmes muus wättsriigks wõtab iga
kohalik, postkontor „Kaja* tettimist.uastu.'

Kuttsukuöts Hinbs
Üks mMmsetsr ühet roeeruk lehe eesotsas S mrk
Naulutttst wStawad waSta kodumaal talitus. abitak»
Jf* 1 agentuurid. Soomes Sanomaulehtlen 31»

misamuli. tafunõudmtne, kut käsikiri mitte alalise kirja»

,Ala MniZta An^Gesellseh^Berlin, UrausenftnZSM

«kale mled saatja nimi ja aadress alla kirjutada,
saatja voolt ei tule.
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teksti keskel 6 kuulutuse klttssl 3 mrk.'

Seq, tal tagasi*
kaatzniseks poflmarkistd juurdelisatud et ole. Igale kSst'

0(r.4?.f0' Selsinki; Saksamaal ja Austrias
. Lätis Ed..PeShol^Skuhnll.etla..R!aa.
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V. aastakäik

Tartu trükitööliste osaline
streik kestav edasta
(Traaditeel Tartust).
Eila oli trükitööliste streigi asjus ette
wõtjate ja tööliste ühine nõupidamine,
mis tagajärjeta lõppes. Ette
wõtjad ei olnud nõus tööliste poolt esita
tud 15 prots. lisa maksma. Ettewõtjate
poolt pandi ette teine kombinatsioon, mille
järele töõnormi tuleks tõsta.
Senise 7000 tähe asemel tuleks 7500
tähte päewas laduda ning selle eest saaks
iga tööline nädalas 150 mk. lisaks.
Töölised jäid oma nõudmiste juure
ning ei lubanud töõnormi tõsta. Selle
järele lõpetati koosolek ning streik kestab
praegu edasi. . Ettewõtjad asuwad täna
uute tööliste palkamisele.
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Taltvise raudtee sõiduplaani
kokkuseadmise ümber.
Raudtee sõiduplaan talwise hooaja
peale on teatawasti juba kokkuseatud.
Teiste muudatuste seas on Pärnu-Tällin
na waheline sõiduaeg endisega wõrreldes
tunni wõrra lühenenud.
Teedeministeeriumil oli kawatsus
caudteeühendust Walk-Mõisaküla wahel
ümberkaudsete elanikkude soowide kohaselt
korraldada. Kuna nimet. raudtee osalt
Läti piiridest läbi läheb, tuli selles asjas
Läti raudteewalitsusega läbirääkimistesse
ashtda.
Nagu teatatakse, on läbirääkimised ta
gajärjetaks jäänud, mille pärast ühendust
Walk-Mõisaküla teel peaaegu endise kawa
järele jatkatakse.
Alewitvolikogude Valimist
lubatakse toimetaba kaks
Päewat
Siseministeeriumile on soowi awalda
tud, et alewitele lubataks wolikogu wali
misi toimetada ka kaks päewa, nagu lin

T6IN6 RIRNDUSE 3B MESINDUSE -

Nftrrus
Tallinna Eesti Põllumeesteseltsi näitusplatsii
homme keti 12 päetoal. Kestab 1. okt,
Näitusplats on muudetud lilleaiaks. Palju huwitawaid wälja panekuid.
Mängib parem pealinna orkester.
KEEGI E! JBTB SELLEL NRITUSEL K&SMRTR
6esümaa Aianduse ja Mesinduse Selts.

Riikline WSidulaenu loost
miue 1. oktoobril.

E. W. 1920. a. wõidulaenu 15. järje
korraline wõitude wäljaloosimine pannakse
Selle kohta teatab omawalitsuse asjade toime 1. oktoobril s. a. kell 1/23 p. l. Eesti
peawalitsus kõigile alewiwalitsustele järg panga ruumides fWabaduse puiestee nr. 3)
ETA.
mist:
nades.

Alewiwolikogude walimiste seaduse ja
Postkastid segarougide
selle muutmise seaduse järele (R. T. nr. 3
külge.
1921. a.) toimetatakse alewiwolikogu
Posti' peawalitsusel on kawatsus tule
walimisi 15. juuli 1917. a. alewiseaduse
põhjal, tarwitusele wõttes linnawolikogu wikus segarongide bagaashiwagunite külge
walimiste kohta seadustes ettenähtud muu postkaste ülesseada, millest post lõpujaama
des wälja wõetakse.
datusi.
Senini olid postkastid ainult posti
Et seaduse järele linnawolikogu wali rongide
küljes olemas.
knisi kahel päewal toimetatakse, siis on see
Imelik looduse nähtus.
küsimus alewiwolikogude walimiste kohta
nimetatud seadustega iseenesest juba la
Norivas mitmel-pool aedades on kirsi.
hendatud ja alewiwolikogude walimisi tu pMd teist korda õitsema hakanud.
leb niisama laupäewal ja pühapäewal toi
See nähtus on wäga imelik, haruldane
metada, kui linnadeski. Le.
juhtumine meie kliimas. . W.

„ Tana 28. septembril maadlevad järgmised paarid:
5S§ I. Otsustav maadlus kuni võiduni BAMBULA (AmeeS •• rika) - BENETSKI (Tscheh) iPIM
g§ 11. NESTREM (Eesti) TORNOV (Leedu)
j= 111. VEIMAN (Eesti) KAVAN (Austria)
Täna on huoitao maadluse matsch
M AKKERMANN (Preislane) KINISHNEV (Berliin)
Etenduse algus kell 8 oht. Maadluse algus kell 10 õht.

E. St Liidu

tuletõrjujate majas
lõpetatakse pühapäeipal, 50 sept, k, 7 õhtul.
.
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I l^soowliab warsket wahu- ja
j \ n 0 kohwilcoort
f I I r Vi-, V 2" ia pudelites.
1 W W Müük kõigis P. K. „Estoonia" ja paremates era,
2 £jl kauplustes. Tellimistega pöõrda piimawedajate
I ja piimaäri poole.
| Jakobsoni uul. nr. 4. Kõnetraat s—lB.
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Kaja

Vangimaja Kessolaiu saarele.

Saksamaa hädad.
(Meie Saksamaa kaastööliselt.)
Iga siaeK loob' uusi katsumisi. Lagu mine, siis wabastamme nõuab Pom
nemine edeneb tundidega. Pole enam carsmingit usku, kindlust, alust tühine tõuge
Saksa walitsuse praegune seisukoht on:,
kõigutab riigihoonet põhjani.
passiiwne wastupanek. wõib kohe lõppeda?
Pärast Wiimast kantsleri kokkulepet ot tasumine saab kindlustatud peale
siwät kõnet, pärast kindlaid kuuldusi, et ko randuste raudteed, post, tollid, mono»
hapöalsed läbirääkimised Prantsuse saadi polid ka eraomanduse (põllumajandus,
küga käimas, et reparatsivonikomisjoni lii kaubandus, tööstus, pangad) koormamise,
ge Berliinis, prosi Haguenin, Saksa walit ga; aga selle teoreetilise lepingu Põhjal lah<
suse ettepanekutega Ruhri asjus Pariisi on kugu ka kohe okkupeeriwad wäed. Ühe sõz
sõitnud hingati majnndusringides ker naga: enne wabastamine, siis tasumine. :
aemült, börse reMeeris rahuldustundega:
Et nüüd Prantsusmaa oma wõlglase
hokkür peaaegu seisis paar-kolm päewa. heaSse tahtmisesse kui ?a ta majanduse ala
Kuid seal tulid toitlnSrahutused hulga tasa langemasse kandejõusse usu kaotanud,
ohwrstega Soraus, pärast LõrrachiS. Öai ega wäärtusl. pantide kälPandmisest kuul
göd närwid said tõuke. Ja PvincarS mi dagi ei taha, siis jääb Saksamaale ai
newpühüpäewased kõned tÄöwisid wiimase rnutüks tee: seisukorraga leppida, mõlemale
rahu, Jälle tõuseb dollar tundidega, hin poolele kahjulik wastupaner lõpetada ja
dabel pole piiri. Eika käis dollar erawiisil uuesti oma kohustuste täitmisele asuda.
39() miljoni marga ümber, kuni riigipank Peale maiaudusliste raskuste on aga see tee
kõige jõuga wahele segadeD ametliku kursi poliitiliselt kole okkaline. See on ju täie
150 miljoniga lõpetas. Bõ.rse rahustuseks line kapitulatsioon, alandus, häbi kriis
tõttas walitsus ju oma pooleli kawade wäl kab wastasrind mõlemalt tiiwalt. Stre
jakuülUtamisega: Wäärwskindla raha soe semanni Valitsus tahab käskida ametnikku
tätnisega ollakse walmisprojektini jõutud. de ja tööliste ühisust Ruhris passiiwne
Riigipank saab iseseiswaks asutuseks, rip wastupauek lõpetada,tõendada,et kogu luge
puwatuks riiklisest rahaasjandusest; ta ei matuid vhvwreid maksnud liikumine pol
ttÜki edaspidi enam walitsuse kasul luge nud lugugi rahwalik-ürgjõuline, nagu se
mata arwul kullaga katmata paberraha;'an ni ikka tõendatud, waid lihtne wõimude se
nab küll rähamärkisid wälja, aga ainult pitsus. Juudalik sotside kabineti peseb omad
wäärtMise rahaga (kallaga, dewiisidega) käed ja annab waese kannataja riigitruu
kindlustatuid. Nii katkeSwks.katmaw Pa Ruhri tõKise ja ametniku petetud ohwrina
wäHa. See on kisendaw patutegu ja ot
berraha trükkimine.
Peale riigipanga, mis edaspidi kuld? sustab Stresemanni kabineti saatuse. Maha
panga Ülesandeid täidaks, kutsutaks Memi oma maad ja rahwast äraandja walitsus!...
neku aiaks Weel üks. teine pank ellu, mis ra Sõda Valitsusele kuulutawad kommunistid
hamärrisid trükiks, millised kindlustatud ja monarhistid. Esimesed õhutawad Ber
küll mitte kullaga, kuid majandusliste liinis uut üldstreiki ja teised koguwad Baie
wäärtwarabegn (Võllumafandus, tööstus, ris ristisõitjaid „kommunisilise Preisimaa"
kaubandus, pangcw). Need eramajandus Kastu. Stresemanni kabmett on Kerenski
liSte WSärwstele põhjenewad rahamärgid Valitsus: ta tasandab teed järgnewale
käiksid riikliste rahadena, kuni riigimajan kommunismile...
biti niiwõrd jalule saab, et riigipank oma
Kannatuste läbi kaalumise kaotanud
tägawaradega kogu raha eest hakkaks was hulkades heidetakse nobedasti õnge. Pole
tutama. Praegune kindluswmata paber nii hullu usku, mis ei leiaks järelkäijaid;
mk. käiks ka edasi, wgenedes ju eelnimewd pole nii pöörast poliitilist õpetust, millel
uzäärtuslistele rahamärkidele; teatud wahe puuduksid pooldajad. Mil moel tahaksid
tusmrss reguleeriks marga ning rahamärgi larmMejad mõlemist laagrist Saksamaa
wahekorda. Nii tõmbab uus projekt ka saatuslise seisukorra lahendada, et rahwal
eramajanduslised Väärtused riiklise rahaas aina mõnutunne järele jääks jääb sel
janduse eest waskutuseke. Peensused' fo%u gusetuks. Ni: kaugele ette ei arwatagi:
see kõik wleb pärast iseenesest; julge päralt
kawas alles saabumas.
ükski abinõu pole küllaldane riigiraba on maailm.
Walitsuse seisukord on tõesti lõpmata
asjandusi tasakaalu tooma, kuni „auk Õhtus
on lahti". Sellepärast kogu energia selle raske ja pole wõimatu, et paisust pääsenud
kinnitoppimiseks.' Ruhri küsimust aruta sadtuSliste sündmuste wood ta minema
wad kõik lehed, parteid, isikud igaüks uhuwad. Paremad pilgud on kasutamata
oma waatepunkttst. Oluve sunnil leiab ak mööda lastud, on hilja selleks, et suurtest
tiiwne poliitika päew-päewalt enam poole murrangutest mööda pääseda. Majandus
hoidu. Keskerakonna leht „Germania" elu languneb kärmesti, wabrikud suluwad
soowitaV kabineti aktiiwse poliitika kind wärawad ja tööta tööliste ning riigitoetus
luZtuseks Saksa saadikut Pariisi määrata. liste arw suureneb alatasa. Ka päratuid
Parlamenisdienst" nimetab ettewõtteid, nagu Siemensi metallitööstus,
praegust seisukorda Väljakannatamatuks ähwardab üldine saatus. Mainitud etteja soowitab walitsusele waielused jätta Wõite töölised apelleeriwad riigiwõimude
nsitg praktilistele sammudele asuda, üks poole, kuid kaua suudab siin riik sunni
sarnastest oleks reparatsioonikomisjonile wõimuga wõi subsideerimisega aidata. Riik,
ettepane? teha Saksamaa maksuwõimist weel jfes. ainult ühe seitsmekümnewiiendiku oma
korv kaaluda. Samal ajal Lukewad alga kukudest maksude kaudu sisse wõtab...
Riigi siseminister Sollmann nimetab
wd läbirääkimised Pariisiga edasi jätkata.
nelja maale saatusliku küsimust: ruhrikon
Rahwusparteiline targuwv, et
prantslased ju hoimoad meelega aktiiwsu {lifti lahendamine, rahareform, toitluskü
sest kõrwale: neile on kasulikum, kui Sa?- simus ja töõtatõöliste hooldamine. Need
samaa end praeguse passnwse wastupane walaskalad wõiwad Saksamaa neelata.
kuga kokkulangemisele weel lähemale wiib. Rührikupmuse, kui kõige kurja juure, ta
Keskerakondline minister Hirtseser leiab, et hab walitsus lahendada täies teadmises saa
nüüd kõik Võimalikult peatses tülilahendu tuöliste tagajärgede suhtes. Et lõikussaa
duses seisab. Ruhr! õnnemängu ei suuda dust turule meelitada, peab walitsus weel
Saksamaa enam jatkata. On enesepettus, sellel kuul wäärtuskindla rahaga wälja tu
aktiiwset wastast passiiwse wastupaneku lema. Muu sissewedu kärbitaksewõimalikult,
ga Võita. LõVvaw nõrkeb ikka ennem kui kõik wabad dewiisid kasutatakse hädatarwil.
lööja. Riik ei jõua enam endist rikkamat toiduainete— eraldi raswade, margariini
mäükonda, 12 miljoni elanikuga, omal ku muretsemiseks. Ettewõtted, kes uksi sulgu
lul ülespidada. Pealegi, kui see ülespida da ähwardawad, katsutakse tööliste esituste
mine, nagu tmoaliselt sõjaoludes, kon-. kaasabil läbi ja trahwitakse põhjuste puu
trollita pillamise laadi kannab. Lõpp ruh dumisel tagawarade ja dewiistde konfiskee
rimisega. Walitsus tunneb puudustkanna
ripöliitikale wõi lõpp riigile.
Stresemanni kabinetil tuleb kõnedest, ka tawate häda, aga seesmised rahu
wädest, Pinnakatsumistest otsekohestele ette tused surub ta waljult maha: wabariigi
panekutele Üle minna. Äga just see ongi üks sõjaline ning politseiline jõud olla tugewam
keeruline asi. PoincarS ei tagane sammugi kui kunagi peale rewolutsiooni! (Lõhnab
oma nõudmistest: passiiwne wastupane? Kerenskiga.»)
Milliseid abinõusid see „wgew löalitsuswleb koguni lõpetada ja maksusid edasi tasu
Kõim"
on sunnitud tarioitama, kujutab ei
ma hakata; ainult tasutud summadele was
tawalt järgneb okkupeeritud maaalade wa lane „dewnside diktaatori" korraldusel toi
bastamine. Paljade allkirjade, kohustus mepandud wälisraha jaht Berliini suure
te lubamiste wastu ei taganeta põrmugi. mates kohwikutes. Endistest aegadest on
Neid on küllalt antud ja jälle tagast Võetud. tuttawad politseilised „oblawad" sulipoiste
BrantsuSmaa on oma nõudmiste kindlus peate. Paks kõht raske kuld uuriketiga
wseks ülifulnka okkupeerimwwllsiooni lä wvis selle jimres rahulikult toolile tugen»bi Viinud, Varblane on pihnõ, seda ei laS deS lõbusat naeru lohistada, kuid nüüd on
ta lubawd tuwikese waStu katusel mitte kord nende käes: kelle wälimus dewiistde
lendu. Ruhr on produktiüvne Pant: ta tundemärke awaldab, otsitakse „wiisakalt
ekspluateerimine Võimaldab Prantsusinaa ja tagasihoidlikult" läbi. Siis tuleb doku
menteerimine. ia wõimalik konfiskeerimine.
le pikkamööda tasu saamise. Esiteks

I.
Umbes kolm nädalat tagast awal
dasime arwustawa artikli Kessolaiu
saarele wangimaja ehitamise aZjus.

Vangimajade peawalitsuse ülema
hr. Ä. Strandmanni poolt on meile
nüüd pikem kirjutus saadetud, mil

les selgitatakse üksikasjaliselt kawat
suse tekkimist KeSsolaidu wangimaja

ehitada, ühtlasi põhjendatakse ka
seda kawatsust. Kuna asjal
laiema ulatusega tähtsus, ning ka

watsuse läbiwiimine mitukümmend

miljoni marka kulusid nõuab, mis

pärast asja igakülgne läbikaalumine

wäga tarwilik, anname hra A.
Strandmanni seletustele ruumi.

Toim.

Teie lugupeetud lehes 5. sept. s. a.
nr. 236 ilmus allkirjaga «Kodanik", toi
metuse märkuse järele ühe tuntud kohtute
gelase sulest pärit, pikem kirjutus „KaKaisuse puhul Kessolaidu wangimaja' ehi
tada" kirs muil seas öeldakse, et „mõnesu
gustel isikutel, awalikkudeft Wasturääkimls
test hoolimata ja õigustawaid põhjuseid
õrnalt poolt toomata, on korda läinud ni
gi Krgemat wõimu juba oma kawatsüste
kasuK liikuma panna". Et käesoleK asi
kõige rohkem minusse puutub, ja ..Kadani
ku" svosvrdele wastutrrlles, palun järgrnist
seletetst 'Kessolaidu kvangimaja ehituse as
siks aKaldada.
Meie wangistusasrriused on nii wi-let
sad ja ebanormaalsed, et juba Wene. tvalit
fusel kawatsns oli kõlbMataks tunnistatud
Tallinna Kangimdjade asemele uut ehita
da. Nendeis Kaldad' õudne tundmus,
sisfeastndes näiteks Tallinna. eeluurimise
ehk kavistusWckngimaija krrs Pimedus,
õhupuudus ja isesugune sumbunud lõhnaga
õhk Kasw hoowäwad. Seda teaivad kg
mitmed meie seltskonna- ja poliitikategellk
sed, kellel, Kõõvaste wõimu ajal, wangima-jade sisemusega pikemalt tutwüneda tull.
Wene walitsirs walis wangimaja asrrkohaks
Tallinna ja Nõmme ivahel Smrre Pärml
maantee ääres olelva heinamaa. Ta pidi
linna läheduses olema' sellepärast, et siin
ainult lühemanjalised ja kohtrralirsed asu
sid, keda kohsiläsutustest karrgemale saata ei
wõi-Mld. Kõik srmnitöölised ja Kangiroodu
Mõistetud sianSporteeriti tol ajal Wene
siseriiki. .
Arwesse Võttes, et rewolutsiooni aegu
3 Kcmgrmajoi ävahäwitnti, kerkis meil esi
le kõige teraKmnal kujul nii öelda „Wangi
majade kriis". Hädas Katsime patarei ka
sarmud appi, kuid Viimased ei kannata, kui
wangimaja, mingisugust arKuswst wälja.
Ma wõiks meie Võimatute wangimajade
olude üle palju üksikasju tuna,' mis aga
liiga pikale wdnrks. Ütlen ainult, et Kang
jääb ikkagi inimeseks ja tuleb temaga kui
inimesega ümber käia. Ei ole meik õigust
neid suruda praegustesse õhuwaestesse kon
gidesse wauade niiskete müüride wahele
ilma füüsiliste Irigutivsteta, Wabä õhirta ja
tegevuseta luues neist alalisi haigeinaja
elanMe ja moradlsÄt nete Keel enam
langetades.

Meil kõigub sunnitööle mõistetud' Kan
gide cwiv 399 umber. Need on enamasti
kõrk noored tugewad mehed, kelle tööjõud'
kasutamata jääb, sest tööd neil wangimaja
des ei ole, wäljaarKatud mõned znhuslised'
wäkjaõppinud käsitöölised, kes hea ülewal
pidamisega ja ilsalduswäärilised põgenemi
se suhtes.
Kõiki neid asjaolusid arwesse w.õttes,
tegi juunikuu algusel möödunud 1922.
aastal tolleaegne kohtirminister hra Reich
mann minule ülesandeks, leida koht, kuhu
wõiks sunnitööle mõistetud Kangide kinni
pidamiseks ja nende tööjõu ärakasutamiseks
tvangiinaja ehitada.
Et seaduse järele sunnitööliste Peale
sunduslikult kõige raskemad tööd pannak
se, niihästi sunnitööwangimajades kin ka
wäljaspool, siis tuli kõigepealt otsustami
sele küsimus, missugune töö oleks Eestis
neile kõige kohasem.
Läbirääkides ja järelkaalndes asjatund
jatega, jäime kiwitööstuse juure peatama,
mida Kõlks sisseseada Tallinna lähedal
Lasnamäel wõi Harku Kadaka küla ümb
ruses, Wõi Baltiski lähedal Osmussaarel,
wõi jälle Saaremaale. Wiima.se, s. o. Saa
remaa kohta, andis huwitawäid teateid aka
deemik Polestshllk, kes Saaremaal sündinud'
ja üleskasvanud. Saaremaa kiwi olla
kollakas, sile, ilina cnrkndeta liiwapaas,
nägitsam ja maa sees pehmem kui Tallinna
Sarnase saatuse osaliseks wõib „waene"
rahamees mitte üksi lõbusas lokaalis, waid
ka kodukoldel isegi perekondlisel une
woodil saada. Kuis nluutuwad ajad...
Berliin. 19. 9. 23. J. W,

pool; aja jooksul aga muutuda tuult
käes kÄmmaks ja Kalgemaks, nii kui Pet
rogradis Wassily saarel geoloogia instituut,
mis Muhust weetud kiwidest olla^ehitatud
ja mis nüüd lumiwalge olewat. Saaremaa
krwtlademetes olla kiwid paksemad ja wähem
pragnlised, hn Tallinna ümbruses, nii e:
näiteks treki ja fassaadi kiwide Valmis,
tamine poole odawamaks nlinna kui Tal
linnas. Ühe kantsülla, -kiwide wäljaivõtmi
ne Lasnamäel maksta umbes 3999 marka,
sest 2 meest peaKad terwe nädala tööd te
gema, et Kalmis saaks, kuna Saaremaal 2
meest umbes 2—3 päeMga kantsülla wäl
sa WõtaKad, mis üle 1590 marga ei maksa.
Ka trepikiwide hööweldamine maksta Tal
linnas 120 marka jalg, Saaremaal' 59
marka.

Saadud andmete põhjal sõitsin 6. jmmil
1922. a. ühes akad. Polestshnklga Muhusse,
asja koha peal järelwaatama. Peatasime
Kuüvastes. Siit sõitsime 7. juunil wara
hommikirl kuni Lõõtsa külani, kirs algab
mererannal umbes 6 wersta ja 1,5
wersta laiune kiwimägi, mis Lalli rannas
lõpeb. Sellest mäest ranna Pöõlt küljest oli
juba kiiva Võetud (paks paas), kuid terme
mägi näis rmrmlvta oleivat. Mere äärest,
krrst kiwa praegugi Kälsa iveewkse, cn uä
ha, et kiwi, mida ta sügawamol on, seda
ka paksem. Metsa siin ei ole. Mäe peal
kaswab ainult lühikene rohi lammaste toi
duks, keda siin mõni sada näha oli. West
olewat siin' iväga Koha peal ar
wasime, et krri paremat kohta ei leidu, oleks
siin sünnis Kangimaja ehitada, sest tööd'
leidub siin Kangidele küllalt.
Lallilt sõitsime tagasi siledat maanteed
mööda, mis Saksamaa omadega täiesti
wõistelda wõib, kurn Wäikse iväinani ja
sealt SaaremMe nõndanimetatud „Si
nöwjewi tamba" mööda (4% wersta.pikk),
mis Muhut Saaremaaga ühendab, —Qrisaare postijaama, kus hobuseid Kahe
tasime. Orisaarest sõitsime kuni Taaliku
kiwilademeteni ja Vaatasime Pulli rannas
endist ennesõjaaegset kiwitöastirse iwabri-t
kut, mis täiesti ävalõhrrtud ja ainult seinad'
järeljäänud. Siin leidsime et kiwilademed
rnnast liiga kaugel on, nris wäljaWedu ras
kendab ja trrltme arwamisele. et Muhu saa
rel, Lõõtsa küla jrmres koht sündsam on
rvangrmaja ehitanriseks ning sõitsime Kui
wastesse tagasi.
8 juunil kell 6 hommikul Kniwaste
kõrtsis, tvangimaja wastas (weneaegne tapi
punkt) kus öömajal tviibisime ja laewa oo
tasime, et Tallinna tagasi sõita, teed jun
es, silmasin läbi akna meres üht kõrgemat
metsatuKa, mis kaunis lähedal paistis ole
wat. AZad. Polestshuk seletas, et see olla
Kesso saar, kns tema poisikesena olla käi
und. Saar, ehk see küll ligidal näis oleKat,
olla aga 7 Kersta ba-wgüsel. Et aega oli,
sest laewale wõisime alles öösel kell 12 sat
tuda, otsustasime kohe sinna sõita* palka
sime purjepaadi ja astusime teele. stell 8
hommikul sõitsirne KüiwaZtest ivälja. Ilm
oli ilus, puhus mahe tuul. Paat. liikus
nobedasti edasi ja rrmbes kell 9 jõudsime
metsa poolt küljest saarele. Paadist tvälja
astudes ja maad jalge all tundes, olin mi
na nii üllatud kõigest sellest, nris siin nä
gin ja kuulsin, et imestuse pärast esialgu
sõna simsi wälja ei saanud. Esiteks wõt
sid meid Kastn ööpikrrd oma wõrdlemata
kena lauluga. Ka teised linnud attasid kaa
sa, luues niisuguse kontserdi, mille sarnast
mina küll warem pole kuuluud. Teised
see weetlew ilus loodus, ümberringi päi
kesepaistest säraK West, igalpool puhaS
õhk, õitsewate lillede lõhn j. n. e., mis kõik
.Pea uimaseks tegi. Olen Peaaegu terme
Euroopa läbi sõitmrd, Shweitsis, kus mitte
üht laululindu ei ole, kuude Viisi peatanud,
niisamuti ka Lõuna-Jtaaliast läbi reisinud,
aga' meie kodumaal on weel kenamaid
nurki ja üks neist on Kesso saar.. Sam
musime ühes paadimeestega metsa ja waa
tasime endise omaniklt suwimajasid, mis
äralõhutud. Läksinre edasi tuletornidest möö
da panga (Glint) poole, kus kiwilademeid
Kaotasime, kiwiproowisid kaasa wõttes, tu
lime saare põhjapoolse nretsa äärt mööda
tagasi. Mina jäin teistest natukene maha,
kui korraga üks noor jänes minu ees sei
sis. Ta oli nii julge, et seisates minu otsa
Vaatas, käega aga ennast kinni tvõtta et
lasknird, waid ära jooksis. Pärast rääkisid
saare elanikud, et jäneseid seal küllalt ole»
Kat. Saar on umbes 1,5 iverSte pikk ja
nnstnna M. DMn vrwritmsete, et lsõdüs,
WÄba kovvuS, see wtmvs- ülewsrst,
mis kõiki terkõeudab sfc eülstab, 4t see kop
dus meie raskesti eksinud kaaskodanikkude
nnlrtud biuae kosutada suudab.
(Järgneb.)

Reedel, 28. kevt. 1923. a.
WewmmdM
Riigikogu juhatus nõuab
meie- lehe toimetaja wastu
tusele wõtmist.
Meie lehes nr. 251 ilmus sõnum, mil
les teatati, et hra J. Tõnisson temale
määratud riigi korteri sisseseade uuenda
mist soowib. Riigikogu kantselei saatis
meile sel puhul oma juhataja allkirjaga
Varustatud seletuse, mille meie aga awal
damata jätsime, sest et trükiseadus ainult
õienduste awaldamist nõuab, mis isiku
allkirja kannawad, kelle kohta teade käis.
Riigikogu juhatus on sel puhul oma
eilasel koosolekul järgmise otsuse teinud.
„Ajaleht „Kaja" 251. numbris
21. septembrist 1923. a. awaldatud kir
jutuses ilmunud teadete ümberlükkamiseks
riigikogu esimehe korteri mööbli täienda
mise asjus riigikogu kantselei juhataja
poolt 21. sept. 1923. a. nr. 1409 all saa
detud õienduse awaldamata jätmise eest
ajaleht „Kaja" wastutaw toimetaja trüki
seaduse § 11 Põhjal („Riigi Teataja" nr.
43 1923. a., sead. nr. 44) Vastutusele
Võtmiseks prokuratuuri poole pöörata, sil
mas pidades, et riigikogu esimehe korter,
selle werustaMine ja korrashoidmine maks
wa korra järele kuulub riigikogu kantselei
Võimkonda ja ülesannete hulka, mispärast
riigikogu kantselei juhataja trükiseaduse
§ 11 mõttes täielikult õigustatud ja kohus
tatud oli eeltähendatud ajalehe teadete
ümberlükkamiseks ametlikku õiendust awal
dama."
Toim. märkus. Kuna meie sõnum
isiklikult hra J. Tõnissoni maitset ja nõud
likkust puudutas, siis ei olnud tarwidust
riigikogu kantselei poolt saadetud õiendust
awaldada. 1
Meiereide esitajate nõupi
damine.
algab täna kell 4 p. l. „Estoonia" punases
saalis. Arutusele tulewad küsimused pii
masaaduste wäljaweo kontrolli asjus.
Päewakorras on referaadid piimasaaduste
wäljaweo kontrollist, kontrollkomisjoni se
nisest tegewusest, piimatalituste esitaja wa
limine piimasaaduste wäljaweo komis
joni jne.
Kõrgemate ohtvitseride ko
mandeerimine wäljamaale.
Wabariigi Valitsuse otsusega on kind
ralstaabi kolonel Nikolai Neek, ajakirja
„Sõduri" wastutaw toimetaja ja sw. õpe
tuskomitee liige, komandeeritud Prantsus
maale sõjawäelise hariduse täiendamiseks.
Kolonel Reek astub Prantsuse kõrgemasse
sõjakooli „L'Eeole Supörieure de Guerre".
Samuti on inseneriwäe inspektor .ko
lonel-leitnant Riiberg komandeeritud
Inglismaale, Chatami sõjainseneride kooli
juures olewatele kursustele. —kk. .
Eesti rahtoa enesemäära
mise wõitluses rahwalaulul
suur tähtsus.
ETA. „Prager Presse" toob oma pil
bilisas 23. septembrist waliku üleswõtteid
Tallinna laulupeost, tänahm suwel, awal
dades lehes endas järgmisi ridu: „Eesti
rahwa enesemääramise Võitluses on rahwa
laulule määratud silmapaisteV, osa; ainult
tema kaasabil oli Võimalik Võõra rahwa
surwe ajajärgul Eest? rahwa häält kuulda
lasta.
Käsmu sadama korealdami
sest.
KäSinu sadam, mille ümbrus Wiru ranUas üheks suuremaks kalapüügikohaks,
on seni täiesti korraldamata. Et ümbrus
konna kalameeste palwetele Vastu tulla,
kawatseb mereasjanduse peawalitsus tule
wal aastal Käsnm sadamat korraldma ha
kata. Selleks ehitatakse sadamasse 30—40
sülla pikkune sadamasild, mille juure lae
wad pääseksid, nii et ci pruugiks laewadell
kaupasid ja reisijaid paatidega maale weda
da, nagu see senini on sündinud.
Sadama-silla ehitamine Käsmu on
jvõrdlemisi kergesti ja wäheste kuludega
teostataw, kuna mereasjandus-Pcawalitsus
koha pealt metsa, kust tarwilikul arwul puid
saab, oSta kaivatseb. Sadama - silla ehitus
tööde läbiuiiiiniseks on tulewa aastasesse
celarwcsse wastaw krediit üles Võetud.
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Kaiu
Sahwasleliidu kouWereuGli.
Liikmed-riigid peaksid otsusi kiiremini
ratifitseerima.
Genf, 26. sept. (ETA).
Nahwasteliidu täiskogu koosolekul esi
tab Motta (Schweits) juriidilise komisjoni
aruande rahwasteliidu lepingu paranduste
ratifitseerimise küsimuse kohta, mis 1921.
aastal teise täiskogu poolt wastu Võeti,
ükski neist parandustest ei Või tegelikult
jõusse astuda, kui puudub tarwilik rati
fitseerimiste arw. Täiskogu kutsub pea-

sekretääri ühendusse astuma kõikide kllh
wasteliidu liikme-rükide delegatsioonidega,
kes weel parandusi pole ratifitseerinud, et
need oma wastawate Valitsuste juures
esineksid nõudega, et ratifitseerimist kui
Võimalik kiirendataks. Täiskogu alustab
selle järele arutust Dr. Nanseni (Norra)
aruande kohta mandaatide küsimuses. See
aruanne lõpeb resolutsioonidega, milles
awaldatakse rahulolekut edu üle, mis saa
wutatud mandaadi, all seiswatel territoo
riumidel.

Arem seisukord SüksõmM
Wabariigi ja julneoleku kaitseks wõetakse Saksamaal
äärmised abinõud tarwitusele. Ka Põhiseaduslised wa
badused kuuluwad kitsenduse alla.
Berliin, 26. sept. (ETA.)
Münchenist teatat.: Baieri ministrite kabinett
awaldas määruse ajutiste abinõude kohta,
mis awaliku korra kaitseks Baieris tarwi
tnsele Võetakse, ja nimetas kuni edaspidiseni
Baieri endise peaministri Kähri peariigiko
missariks, kelle kätte kohe täitew Võim lä
heb. Wälja arwatud kohtud ja sõjawäe
Võimud, peawad kõik amctiwõimnd pearii'
gikomissari korraldusi täitma. Määruses on
ette nähtud isiklik:: Vabaduse, ajakirjanduse
Vabaduse, ühinemise ja koosoleku Vabaduse
ja postisaladusc kitsendamine, kui ka maja
de läbiotsimised ja konfiskatsioonid.
Kähr awaldas teadaande, milles kinni
tatakse, et tema ametitegewns on kantud tu
lisest armastusest Baieri kodumaa, Saksa
rahwa ja Sunre Saksa isamaa Vastu. Iga
suguse Vastupanu tahab ta armutult maha

kohustamaks pidada. Sügaw lein passiiw
se Vastupanu lõpetamise pärast ei tohtiwat
aga äwaliku rahu jä korra rikkumisele Viia,
sest sellest ei olla mingit kasu, see ainult
Veel suurendawat häda ja Viletsust.
Berliin, 27. sept. (ETA.)
Riigi siseminister keelas ära Saksa rah
wapartei häälekandja ..Deutsche Zeihtngi"
ilmumise, arwates 27. septembrist.
Berliin, 27. sept. (ETA.)
Kommunistid Hamburgis ja Altonas
teewad kihutustööd üldstreigi heaks. Kan
takse plakaate pealkirjadega, milles streigile
kutsutakse.
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Eesti üliõpilaskond rah
wuswahelise üliõpilaste
liitu wastu wõetud.
. Oxford, 26. sept. (ETA.)
. Rahwuswahelise üliõpilaste, liidu kon
werents otsustas täna jaatawalt Eesti üli
õpilaskonna wastuVõtnlise.
Soome-Wene wahekord nor
maalseks muutumas.
Moskwa, 27. sept. (ETA.)
Nõukogude kaubandusesitaja Soomes on
jutuajamisel tähendanud, et kaubandusläbi
käimine Soomega normaalseks on muutu
nud. Soomlased olla Vastutulelikud kre
diidi asjus. Kaubandnsesituse Vahekord
Soome Valitsusega olla hea.
Kawatsused sadamate pa
randuse ja süwendamise
tööde alal.
Selleks 1924. a. eelarwesse peale 399 mil
joni marga üles wõetnd.
Kuna soja ajal meie sadamad, Vähese
hoolitsemise tõttu Võrdlemisi Viletsasse sei
sukorda on läinud, siis kawatseb nüüd me
reasjanduse peawalitsus tulewast aastast pea- le sadamate parandusele ja kordaseadmisele
asuda. Selleks on mereasjanduse peawa
kitsuse tulewa aastasesse tegewuskawasse
üles. Võetud Tartu, Wõõbsu jä Mustwee
sadamate põhjalik parandustööde läbiwii
mine ja kordaseadmine. Peale muu kawat
setakse weel Tartu sadamakapteni jaoks uus
hoone ehitada, kuna praegu' sadamakapteni
maja otita ülesandeid täita ei suuda.
Süwendustöösid kawatsetakse ettewõtta
Ktllgu ja Tartu sadamates. Wirtsu ehita
takse sõja ajal õhkulastud tuletorni asemele
uus raud-tuletorn, kuna Baltiski jä Kunda
sadamates päästejaamasid uuendada kawat
setakse. Käsmu ja Wõsu kalasadamatesse
ehitatakse uued sillad ja seatakse need sada
mad korda. Peale selle kawatsetakse tule
wal aastal Tallinna sadamas tertve rida
uusi juureweo raudteesid ehitada ja prae
gune sadamatehaste territoorium ära pla

Berliin, 26. sept. (ETA.)
Käremeelsed pahempoolsed katsusid tei
sipäewa ööl Zittaus (Saksis) raekoja peale
tormi jooksta. Politsei jndi korra jalule
seadmiseks sõjariistu tarwitama.
Berliin, 27. sept. (ETA.)
suruda.
Rheinimaa poliitilised erakonnad ka
Berliin, 27. sept. (ETA.)
Awaldati riigipresidendi määrns awali watsewad pühapäewal toime panna hulga
rahwakosolekut, et separatistide püüete
ku julgeoleku ja korra jaluleseadmise kohta, lift
wastu oma lojaalsust Saksa riigile toonita- mis kohe jõusse astub ja milles on ettenäh da.
tud mitmete põhiseadusliste Vabaduste kit
sendämiue, nagu ajakirjanduse Vabadus ja
neerida.
Sõna jääb liitlastel ütelda.
koosoleku Vabadus, siis Veel majade läbi
Üldsummas on kõigi nende tööde läbi-"
Berliin, 26. sept. (ETA.)
otsimised ja konfiskatsioonid. Täitetv Võim
Viimiseks tulewa-aastases korralises eelar-'"
Saksa Valitsuse üleskutse kohta passiiw
läheb kohe riigikaitseministrile Või tema
Ves umbes 187.800.000 marka ning era-"
poolt nimetatud sõjawäelistele käsntajaile se Vastupanu lõpetamise asjus tähendawad korralises eekarwes mnbes 149.700.000 m,
ja tsiwiilkomissaridele. Nende korralduste lehed, et . Vastupanu on lõpetatud sisepolii ettenähtud.
mittetäitjaid ootawad rasked Vangistused ja tilistel põhjustel. Olla täiesti Võimata, et
rahatrahwid, ka surmanuhtlus. Erakorralis passiiwse wastupänuga prantslasi Ruhri
Znglis-AmeerM WkaalKosia
niaalt oleks Välja saadud. Täielik tööta
te kohtute sisseandmine on lubataw.
olek ähwarömmd sadasid tuhandeid. Ka
Berliin, 27. sept. (ETA.)
ralMndKst lerwendamss.
Awaliku korra ja julgeoleku alalhoid pitulatsioonist Või mittekäpitulatsioonist ei
„Kurjer Polski" teatab, et 5. oktoobril
mise otstarbel awaldas president Ebert ööl wõidawat passiiwse Vastupanu lõpetamise
jõuab
Warssawi Poola Valitsuse kutsel
wastu neljapaewa määruse, millega piira' puhul üldse kõnelda. See küsimus esinewat
Inglise
rahandusnõunik Poung, et koha
Saksamaale
alles
siis,
kui
läbirääkimised
miskord terwel Saksamaal wälja kuuluta
peal
uurida
Poola rahanduse terwenda
liitlastega
tagajärgi
annäwad
ja
otsustada
takse ja täitew Võim kaitseministri Gessleri
tuleb liitlaste tingimiste Vastuwõtmise Või mise Võimalusi. Mr. Poung jääb mit
kätte antakse.
meks kuuks Poolasse, kus ta Poola raha
Baieri Valitsus kuulutas eila õhtnpoo mitteVastuwõtmise üle. Nüüd olla liitlas ministri külalisena elab. Tema kaastöölis
tel sõna. :
likul piiramiSkorra wälja ja andis täitwa
te Valik on Poola rahaministri ja kauban
Berliin, 27. sept. (ETA.)
Võimu endise peaministri Dr. von Kähri
dus-tööstusministri
anmd. Mr.
Pariisi teate järgi olla PoincarL teisi Poung kawatseb kõigehoolde
kätte.
esiteks
tutwuneda
OmaZ üleskutses rahwale seletab Baieri päewal ajakirjanikke wastu Võttes öelnud: Poola eelarwega, mille järele ta astub
Valitsus, et ta ühineb riigiwalitsuse otsuse Teated, mis. Saksamaalt tulewad on Väär läbirääkimistesse Poola emissioonipanga
tuslik tunnus, kuid ka mitte rohkem kui
ga passiiwse Vastupanu asjils, kuid sellest tunnus.
asutamiseks Inglise ja Ameerika kapitaali
hoolimata jääwat Ruhri okkupatsiooniga
de
osawõttel. Panga põhikapitaaliks mää
Poolametlikkude Prantsuse lehtede ar
teostatud õiguse ja lepingu murdmine maks wates olla weel wara kõnelda Ruhri sõja ratakse arwatawasti Ivv miljoni dollarit,
ma. Bersaillessi lepingut, mida sissetungi wäelise okkupatsiooni majaudutzUuks ob mis Võimaluse annab Poola Valuutat
200 miljoni dollari Väärtuses Välja lasta.
nud riigid õlla murdnud, ei wõidawat enam kupatsiooniks muutmisest. '
Inglise rahanduslised ringkonnad on ar
wamisel, et kuldwalunta juure üleminek
loob Poolas majanduslise ja ühiskondlise
kriisi.
EL kriisist pääseda, on Poolal waja
õnn nteiS ta snnelnst mlik M...
saada wöliskrediiti madalate protsentidega,
et Poola tööstus Võõrast konknrrentsi wal
Metsad jäälvad laastamata, ka Wastastikusel rahvusli
ja Võiks kannatada. Mis puutub raha
süsteemi, siis pole seda küsimust weel kon
kul waenul pole pinda.
kreetselt arutatud. Inglise pangad tegid
„Reue Preussische (Kreuz-) Zeitlingis" sa istutatakse eh? ainult serwadel. Oli ettepaneku Poola paberraha, niiwiisi ära
kirjutab?3. sept. H. v. Koppenfels: „Peale suur eksisamm, mis warematel aastaküm tembeldada, et lvvv praegust Poola marka
Eesti wabariigi asutamist wõõrandati netel ja -sadadel tehtud, et Balti prowintse V» marka on, 10.000 5 uut marka,
maareformi seadusega 1919. a. oktoobri Saksa poolt kawakindlalt Saksa asunikku 50.000 —25 uut marka. 200 uut Poola
kuul kogu sakslaste suurmaaomandus, esi dega ei koloniseeritud. On tähtis ja soo marka (praegu 200.000) nimetatakse Poo
algselt ja arwatawasti jäädawalt ilma iga mitaw, et Saksa kwalifitseeritud töölised, la dollariks. Iga uus Poola mark on
suguse tasuta, sest, nagu ametlikud asutu meistrid ja insenerid siin kindlat jalatugo 2000 praegust marka. Praegused paber
sed isegi tunnistawad, pole riigil lihtsalt leida katsuksid. Siin on mitu ettewõtjat,' rahad annulleeritakse aegamööda ning
Võimalik neid miljardidesse tõuswaid kes Süksa kwalifitseeritud töölisi
nende asemele tulewad metallrahad kuni
nõudeid rahuldada. See tähendaks siin näit.: elektriwabrik Ulilas. See
10 uue marga Väärtuseni, üle 10 marga
sete olude kohta tormilist Eesti marga Saksa propaganda paremas mõttes.. Sak- - Väärtuse lastakse Välja krediitpiletid, mil
langemist. Ka sakslastelt ärawõetud lii sa ja Balti saksluse sidemete kinnitamist le wäärtus yn weerand, pool ja rohkem
kumata ja liikuma inwentaari tasust on tähendas 17 Saksa üliõpilase sõit
kui 1 Poola dollar. See kama on Inglise
waewalt juttu olnud ning kõige rohkem lv siinsete Saksa kultuuriliste ühisuste kutsel. ' oma ning antakse Poola Valitsusele läbi—l5 prots. selle wäärtusest on makstud. Oleme sel sõidul palju õppinud; meie tänu
Vaatamiseks. ETA.
Metsad on riigistatud. Rööwmajandus, seisku selles, et me riigisaksa ringkondis "
mis siin maksew, on lihtsalt kirjeldamata. huwi äratame simse saksluse wastn ja teda
Loodetmv ilm reedel, 28. septembril.
Nagu ma mitmelt poolt olen kuulnud, ta rahwuslises wõitlules olettwsolu pärast
Muutlik pilwitus ja tuul. Hommikul
raiutakse metsi armutult maha: noort mettoetame." ETA.
paiguti udu. Muidu suuremalt jaolt kuiw.
jahedam.
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WDfu sadamasse silta-ehita
mine kabvatsnsel.
. Meie Wirn ranna suuremas sadamas—
Wõsul puudub seni weel sadamasild, mil
le tõttu reisijate maalepääsemine raSkenda
tud on. Iseäranis terawalt annab ennast
aga tunda silla puudus laewadele kaupade
pealelaadimise ja mahalaadimise juures. Et
sarnast puudust kõrwaldada, kawatseb mere
asjanduse peaivalitsuS tnleival aastal sada
masilla ehitamisele asuda, tarvilikkude eel
tööde tegemisele juba eelolcwal talwel asu
des. r • • .
. Enne silla ehitustööde alustamist tuleb
ettöwõtta Wõsu sadama sügawuse moõtmi
ne ja mere liiwase põhja uurimine. Ni
mett on karta, et silla alune paari aasta
jooksul ära ummistab, mis aga tnlewikus
jälle, sadama süwendamist nõuaks. Kartuse
põhjuseks on asjaolu, et Wõsul kerge lii
waNe raud on, millel harilik sillaehitus ei
kõlba. Nii ehitas paar aastat tagasi sinna
kohälik liiwawabrik oma tarvitamiseks silla,
mille alune aga nüüd juba täiesti ummis
tatud on. Sadama sügawuse ja merepõhja
uurimine wõetakse seal talwel ette, mil meri
jäakörraga kaetud on.
Wosu sadamas on mererand wäga ma
bal ning tarwiliku sadama sügawuse kätte
saamiseks tuleks sinna esialgsete arwamiste
jäkel wähemalt 300—400-sülla pikkune
sadamüsild ehitada, mis mereasjanduse peakaunis suure summa maksma
läheb. Kui aga leitakse, et sadamasilla
alune paari aasta jooküll äraummistada
wõib, siis jäetakse artvaraivastt selle silla
ehitamise mõte wähemalt lühemate aastate
jooksul korivüle.
Aurulaev? „'General Suwoparaudustõöd lõpule
jõudmas.
TeatäMZti andis Saaremaa maakonna
tvalitsus ötn'a a.-l. «General Surowtscw'i"
sadamatehastele pärandada, loowsega, et
nimetatud läelva paranduseks saadakse riik
lift toetust. Saaremaa maakonUaMlitsuS
nähes, et krediidi saamiseks lootusi et olnud,
muus laelva ära a.-s. «Kütteweole", kes
teda' ömÄkotd jälle kailbandus-tööstus osa
üyisils „UniKõ'ele" on müünud. Nimeta
tud ösäühislts ott kaeMi kordaseadmisele
asimiid, Uin'g tööd sadamätehastes on täies
hoos, nii et lähemal ajal paAandnstööd lõ
pule wiiakse. Ladlv hakkab peale parun
düstöod arwatawasti kohaliste saarte ja
mannekmäa. ivahel ühendust pidama, kui
wõimalik, siis weel tänawu aasta nawi
gatsiooni ajal. LadKa juhiks on määratud
kauaaegne kaMn J. DjkWMin.
'-N. 1

Hm WNjKweo konkrM fegeilf korraldus.
Aasta algusest kuul 22. septeMbrlttr s. a. wõid' kontrolli kaudu wäljamaale saadetud
110.000 puuda. Seni registreeritud ligi 230 meiereid. Käesolewa aasia esimese Poole
jooksul kontrolccritud 15.788 tünnist 42 % esimese sordi ja 48 % teise sordi wõid.
Wälja Praagitud wõid 5y2 %*
. Silmas pidades wõi sväljawv). eriti sil
Nii organtsoerttud wõi Wäljaweo kont
mapaisüvat tähtsust meie rahWainajanduses roll peaks põllutöömmisteeriumi atlvates
ja teisest küljest awalikkuse ette wodud kurt kõigitt erapooletult ja asjatundwalt kiud
misi wäärnähtuste kohta wõi wäljaweo. lustama, et ainult nõutaiva headusega wõi
alal ning etteheiteid kontrolli kohta, andis wäljamaale Pääseks ja et meiereidele kui ka
põllutööministeeriumi esitaja härra Jan eksportööridele ülekohut ei sünniks.
hold eila suuremate ajalehtede esitajatele Kuipalju on wõid Eestist wälja weetud?
wõi kontrolli teostamise kohta lähemaid se
Põllutöömimisteeriumi andmetel on aas
ketusi, ühtlasi korraldades ajakirjanikkudele ta algusest kuni 22. septembrini s. a. kont
põllumajand. keskühisuse «Estoonia" kiil rolli kaudu Eestist wõid wäljamaale saade
snetusmajaS sadamas kohapealse tutwune tud 110.000 puuda. Möödunud aastal aga
mise Koi wäljaweo kontrolli ° tegewusega terwe aasta kohta kõigist 03.000 puuda.
ning külmetismaja sisseseadega.
See on igatahes rõõmustalõaks tõenduseks
Praegu maksew wõi wäljaweo korralLus. et hoolimata halwast Kihnlasest siNvest pii
Seniste määruste järgi peawad kõik masaaduste Kaunistamine märksa suurene
meiereid, kes wõid wäljaweoks soowüvad mid on. See wõi hulk on riigile Wäliswa
jvalmistada, endid põlliKöoministeeriumis luutat au mid ligi 400 miljoni marka.
irgistteerima. Seni on registreeritud 223
Käesoleiva aasta esimese poole jooksul
meiereid. Põllittöömi-nistverium registree on kmttvoll-komisjon läbi wavdanud 15.788
rib ainult need meiereid, mis oma sisse tünm. Sellest märgiti 42 % esimese ja
seade poolest wõimaldawad Eksport - wõi .43 % teise sordi wõiks, ja ujmbes 5 % praa
walmistamist.
giti wälja.
Wäljaweoks määratud wõid hindab Tal
Läbisegi on 10 —l5 % wäljaweoks
littnas kolme-liikmeline komisjon, mis Mõeldud wõist mitteivastaWa headuse tõttu
kodsneb põllutööministeeriumi, põlluineeste sisomÄa tarwittlseks määratud.
keskseltsi ja registreeritud piimatalituste
Poole aasta jooksul on läbi Waadatud
esitajatest.
153 meierei wõi. Nendest on rahuloldawalt
Wõi järelwaatamiseks pealvad igal eks töötanud ainult 27 meiereid, 1 valmistades
portööril Tallinna sadamas asuwas külme nMjaiveoks üle poole üldisest produktsioo
tusmajas oma ruumid olema, kuhu wõi uist (8.597 ttinni), sellest 64 % esimese fordi
kohe peale Tallinna jõudmist asendatakse.
wõid.
Wõi hindamise juures esitatakse komis
.HalKemini töötawad pett kõik era
sonile nimekiri, kus meiereide järele paigu meiereid. Kuna ühistegelised meie
tatnd gruppide nunibrid järjekorras on. reid ajaga ühes Püüalvad sammuda, kursusi
Nende numbrite hulgast lvalib komisjon, korraldaKad, ajawad eraettewõtted enamasti
kes eraldi ruumes töötab, juhuslise numbri, iganud sisseseadetega läbi, tarwitawad wä
igast grupist ühe, kui aga grupis üle 10 hese oskusega tööjöudnsid jne. Ainult esi
tünni, siis igast 10 tünnist ühe, ilma et ta mest sorti wõid Walmiswdes oleksime hinna
wõi wcrlmistajat teaks.
poolest 6 kuu jooksul wõit n u d 0y2
Wõi, mis hindamisel saanud 12 —l3 141/" miljoni markä.
keskballi, loetakse I. sordi wõiks ja tünnidele
Wäärnähtused wõi wäljaweo alal.
kleebitakse Eesti wõi headuse märk. 10—12
Mitmed registreeritud meiereid saada
balli aunaKad teise sordi, kusjuures tiin
ivad oma ivõi Tallinna'ilma kontroll-mär
uid jäetakse, ilma.märgita. ,
Peale selle kustutatakse kõrkide Käija kideta, wiimaseid eriti postiga eksporiöö
weoks kõlbulikuks tunniswbnd wõi tünnide ridele saates. Selle tõttu wõtb leida eks
peal oleivad kontroll-märgid nii, et üks osa portööride ladudes ilma fontroll-märkideta
templist kontroll-märgile, teine osa kavne wõid mitmest meiereist, mõnel korral ei tea
peale jääb, mis tõendama peab, et sellest isegi eksportööri esitaja, kes wõi walmistaja
grupist on proow ivõetud. Gruppide tün õn.
Walgtzd kontroll-märgid paigutatakse mõ
uid, millest proow saanud alla 10 keskballi,
loetakse wäljaweoks kõlbmataks. ja kaanele nes meiereis kaane alla pergamendi peale
ehk eripaberisse, mis täies
lüüakse märk «Siseturg".
Peale komisjoni hindamist asetakse kõik ti lubamata. Paljudel meiereidel on ühe
Kõitünnid, mille gruppidest Köetud proo sama tünni sees leidub mitmet sorti wõid.
wid 10 —l3 keskballi saanud, eraldi külma ne: pea igas tünnis ise sort, isegi ühe ja
Mumi, kuhu nad jääwad kimi laeWale laa sama tükki sees leidub mitmet sorti wõid.
dimiseni kontrvll-komisjoni esitaja ladu See on küll kõige halwem pahe, et meiereid
ühte sorti Kõid ei ivalmista. Ka on iveehoidja jäkellvailwele. >

Inka warandnsetz. 98
Sir John Rrkeliffe romaan.
Jaaguar Kottis kiwi ja wiskas alla kalju taha, mis
nende waadet warjas. Esimene kiwi ei läinud sinna, ku
hu ta sihtis. Ta wiskas teise kiwi. See tabas. Kiud
kalju tagant ei ilmunud ühtegi looma.
Noh, senjoora, arwan, et meil tiüiib midagi karta
ci ole. Pealegi ei ole midagi parata. Meie peame alla
.minema. Siia ülesse meie ju jääda ei wõi.
Jaaguar, et senjoora esimesena tahab minna, seepä
tast otsi paras kiwi, mille seljas ta mõnusalt wõiks alla
ratsutada.

Naudkäsi Kottis oma jahitaSkust rulli nööri, mis
peenikestest kitid kõmadest kanepilindest oli punutud ja mi
da laanekütid harilikult nülitud loomanahkade kokkusidu
miseks ja kandmiseks tarwitawad.
SÄle aja sees otsis Jaaguar koopast, kust nad olid
lahkunud, laia ja lameda laawakiwi,' umbes hirve pea
suuruse. Ta mässis selle küvi Raudkäe nahksärgi sisse,
mille wiimane ilma häbenemata endal seljast oli tõmma
nüd, .lükkas kiwi kuristiku- sertoale ja wõttis nööri otsa
pihku.

Mlldkäsi kinnitas kiwi peale Keel oma jahipauna ja
ütles siis, Dolorese poole pöördudes:
Senjoora, see ei ole küll mõnus iste, aga kiti
teie rahulikult istute ja kõwasti kinni hoiate, libisete nii
ilusasti alla, nagu ma oina uoorespõlwes poissa Hudsoni
ääres kelkudel mäest alla nägin sõitwat. Nii laske,
et ma selle silmuse teile keha ümber Panen. Jaaguar ja
mina hoiatne nööri otsast kinni.
Preili süda põksus rahutuse pärast, kui ta endale nii
sugust weidrat kelku nägi tehtawat. Kuid kõige tõsiduse
juures oli see asi ka natuke naljakas. Ja see naljakuse
ttmne aitaski preili kergemini üle teatamast piinlikkuse
tundest.

Preili laskis nööri endal kaenla alt läbi panna, wõt-

tis oma seeliku pükste moodi kokku ja istus weidrasse sa-"
dulasse, kuna ta oina «sadulast" käte ja jalgadega kõwasti
kinni hoidis, laskis ta selja wastu jahipauna, mis teda
kalju seina eest kaitses.
Naudkäsi andis sellele aparaadile kerge tõuke, ja
kiwikelk libises kaunis kiiresti järsku kaljupinda mööda
alla.
Nüüd jatkas wäike seltskond täies päewawalguses
oina teekonda, mis lahtises mäepraosj kord ülesse, kord
alla wiis ja wiimaks kaljurõdul lõppes, kust waba waade
mäe jalale ja Cerro mõisa peale awanes.
Senjoora esimene pilk oli isamajale, ja rõõmuhüüe
tilli tenla suust:
Naudkäsi! Jaaguar! Waadnke sinna! Nenlad oit
päästewd.
Mõisa peahoone peal lehwisid tuule käes Pikkade
warraste otsas kaks lippu. Ühel lipul olid Meksiko wär
wid, teine oli Bourbonide walge lipp.
Mõlemad kütid pühendasid sellele asjaolule ainult
õige wähe tähelpanu.
See, mida nad otse endi ees all nõos wulkaani ja
kõrwalmägeöe jalal nüüd nägid, andis neile hoopis pare
mat aimu sündmustest.
Püssi paugud kostsid alt nende kõrwu. Püssirohu
walge suits tõusis kiwide, metswiigipuude, mürtide, kor
gipuude ja seedrite wahelt ülespoole ja walgus laiali.
Jaaguar tõstis käe ja tähendas ühe koha peale
indiaanlaste wõitlusliini taga.
Tuulcõis kõnnib seal ühe sõbra kõrwal.
" - Tõsi. Jaaguar, sul on küll Mli silmad. Senjoo
ra, waadake sinna, kahe kingu wahele, Palmide taha. Mina
näen selgesti tüdrukut kõttdüvat hobuse kõrwal, kelle sel
jas üks apash noort sõjameest kinni hoiab. See on küll
fee noormees, keS omv elu Tuuleõie eest kaalule pani.
Kuulge, teie seal all! SWI ttäe kümme meest sealt pa
hemalt poolt mäe walli tagant üles saadate, wõite neid
punaste timukate käest päästa.
Naudkäsi oli liiga asia juures, seepärast hüüdiski ta

Saksa ja Austeia-Ungari
durite matusepaikade kor
raldamisest Eestis.
Wälismimsteerium pööras
teeriumi poole soowiawaldusega teateid
saata Saksa soost Eesti territooriumil
maetud sõjawäelaste kohta ja et korraldust
tehtakse lepingu põhjal Eesti ja Saksa rii
kide wahel matusepaikade korraldamiseks.
Surnuaedadele maetud sõjawäelaste kohta
on ministeerium juba andmeid saanud
Et aga wäljaspool surnuaedu samuti neid
maetud on, pööras siseministeerium maa
konnawalitsuste poole, kiires korras Saksa
soost sõjawäelaste matusepaikade kohta
andmeid saata. Ühtlasi kogutakse ka sa
mas korras andmeid Austria-Ungari sõja
wäelaste kohta. Kui need andmed wasta
watele riikidele edasi antakse, on loota, et
ka Eesti wabariik sarnaseid saab
Eesti sõjawäelaste kohta, kes ilmasõja ajal
Saksa ning Austria ja Ungari riikide maa
aladele maetud. Selle tõttu oleks lange
mld sõjawäelaste omakstel wõimalus teada
saada nende matusepaikade asukohtade üle.
Le.
Protsent "'>2 ja sama saadetrrse juures Ka
ga kõiki»:!.» (11,4—19,556) j. n. e.
Kontroll-?omisjon ei wõi sarnasel kor
rai iialgi wastutaw olla kõikide tünnide
eest. Täiesti arusaadaw on juhtumine, et
komisjon ühte ja sama saadetust teist korda
hinnates teistsugusele otsusele jõuab, need
löahed wõüvad mõnikord üSna luured o!la. Otsekohene watztutaja on igal juhtumi
sel wõi walmistaja, siis alles eksportöör.
Wäärnähtuste kõrwaldaniiseks
tuleks põllutööministeeriumi arwateS kõige
Pealt Koi wäljaiveo-seadus maksma panna,
kus oleks eeldatud karistused igasu-.
guste wvi-märkrde kuritarwituse ja muude
pettuste eest. Praegused wäljaweo määru
sed mingisuguseid karistusi kahjuks ei sisal
da. Sellekohase seaduse eelnõu kalvatseb mi
uisteerium weel tänawu tvälja töötada.
Külmetusmaja sisseseade kohta koha pea!
andis kontroll-komisjoni juhataja, härra
Roger, põhjaliku ülewaate, ühtlasi wõi
hoiuruume ja külmetusmasinate sisseseadeid
näidates. Üldise mulje järgi näib p.-t.
«Estonia" külmetusmaja praegu heas kor
ras olewat, nii palju kui seda Wene ajal
aitadest ümberehitatud ruumid lubawad.
Eriti ajakohane ja korras hoitud on masi
nate-ruuMid. Masinate näib
üsna täielik ja ajakohaselt tööwõimne ning
jõmnasinad töötawad tubli eriteadlase ju
hatusel.

Hiljuti on kordaseatud ka munade hoiu»
ruum, mis korraga 4 miljoni muna wõid
mahutada, s. o. rohkem kui meil aostane
Wäljawedu seni olnud.
J. P.

need sõnad, itagu oleksid wõitlejad seal all tenta häält ja
nõuandmist wõinud ktntlda.
Senjoora, kes sama äge oli, seisis mäerõdu serwal
ja lehwitas oma taskurätikut, nagu oleks ta niiwiisi oma
sõpru, wõinud juure kutsuda.
Jaaguar sirutas weel kord oma käe wälja ja näitas
ühe punkti peale taganewate apashide reas.
Ristikandja!
Näen teda, mu Poiss, imen teda. Nad wiiwad teda
teisi teed ära, kui tüdrukut ja ohwitseri. Kuid wanamehel
näib teataw wabadus olewat. Ta kõnnib Pea Püsti oma
wahtide keskel ja kätest ei ole ta ka seotud. Minul oleks
himu katset teha nende wabastamisekS.
Ja mispärast ei peaks teie niisugust katset tegema?
küsis daam. Mis takistab teid neile õnnetutele appi
minemast wõi wähemalt meie sõpru nende jälgile juhti
mast, sest meie sõbrad ei wõi neid näha. Minge, Naud
käsi! Mine, Jaaguar! Otsige endile tee, kust teie alla
pääsete. Ärge kartke mind siia üksi jätmast. Minul ei
ole siin midagi karta. Tõotan teile, et ma siit ei liigu.
Naudkäsi raputas pead, wõideldes kiusatusega, mis
teda ajas wõitlusest all osa wõtnia.
Senjoora, see ei taha hästi minna. Wahest juh
tub teile siin miski õnnetus...
Ärge mõtelge selle peale. Kõige wähematki ei
wõi mulle juhtuda. Ja waadake, Naudkäsi, meid on juba
nähtud. Meie sobrad teawad, et mina olen Päästetud, ja
nad tulewad mulle appi. Wannutan teid, ärge wiiwitagc
kauemini meie sõpradele appi minemast ja minu armsat
sõbrannat Comeod minu juure toomast.
Tõesti näis krahw ja tema ünibrus wäikest seltskonda
ülemal kaljurõdul märganud olewat. Krahw wahtis bi
nooklign nende poole, wiibutas siis terwitadeS kübarat
nende poole ja kihukrS kaljurõdu alla.
Naudkäsi nägi nüüd, et tema muretsus ja rahutus
põhjendamata olid. Ta wõttis püssi õlale ja ulatas oma
joonelise ja karvase käe Preilile jumalagajätmiseks.

Reedel. 28. sept. 1923. a.
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S&lliltlta f 9tl tlntlbv
Sadama uulitsa laienda
mine.
Töödega jõutakse veel käesoleval aastal lõpule.
Seili oli sadamasse pääsemine Sadama uulitsa

kitsa otsa tõttu raSke. Tihti võis näha uulitsa

sadamapoolses otsas veoautosid ja weowoorimeyi
sabas seisvat ning sadamasse sissepääsemist oota
mai.

Et sarnast nähtust kõrvaldada ja sadamasse
pääsemist kergendada, hakkaS mereasjanduse pea

valitsus kevadel Sadama uulitsa sadamapoolset
otsa laiendama. Selleks kisti sadama kapteni ma

ja küljes olevad kõrvalehitused maha ja vabas
tatud maaala, jäeti uulitsa alla. Praegu ollakse

uulitsa teise ääre laiendamisega ametis. Nimelt
kisti maha ösa sädämatehaste planli ja selle taga,

olev maaala võeti uulitsa alla. Selle uulitsa
osa sillutamine on praegu kasil.
Uulitsa laiendamistõödega. loodetakse tuleval
kuul lõpule sõndä, mille, tagajärjel Sadama uul.
sadamapöolne ots hoopis laiemaks muudetakse.

üiltns f e I leAI e ö.

Peale selle on kawatsusel uite raudkiwi
küüni ehitamine, mis läheb maksma 300.000
m.; karja suurendamise peale on määratud
150.000 mk. Praegu on mõisal 148 pii
malehma, 6 pulli, 29 mullikat ja 35—40
wasikat. • Lehmad on liigitatud piimaanni,
niisama ka toidu suhtes 6 liiki.
Eelolewal aastal mõeldakse ka mõisas
suuremal arwul loomajuurikaid hakata kas
ivatama. mille tagajärjel Piimasaali loode
takse tõsta umbes ühe kolmandiku wõrra.
Sissetulekut saadakse uiõisast 1 miljon
mk., talu rentidest 700.000 mk. ja metsa
kasutamisest 600.000 mk.

PrantsusLeetne
Soome-itgri rahwaste tutasutatud.
"Rebite des ewdes Hongroises et Fm
no-Ugriennes" nimelise Prantstrskeelse aja
kirjot esimene nummer on neil päewil Pa
riisis Ed. ClMnpidouü kirjastusel ilmunud.
Ajakirja toimetajaks on Dr. Zoltün Bara
nyay, Ungari esitaja rahvasteliidus.
Utte ajakirja ülesandeks on tutvustada
Euroopat Soome-Ugri rahwaste keeleliste
Mrrimistega, hõimrahvaste ajalooga, kir
jandusega, mütoloopittga, ja antropoloogi
liste mlrim istega.

Tall. Eesti kaupmeeste seltp peakoosolek
peetakse ära 7. oktoobril k. 11 hom. SuurPärnu maantee nr. 16, krt. I'.

Pärnu sadama-suu puhasta
mine.
Tõid' takistawad tnnlised ilmad.
+ Praegu on käsil mereasjanduse peawa
kitsuse korraldusel Pärnu sadama suu puhas
tamise tööd. Nimelt korraldatakse sadama
suust üht Wene walitsuse poolt põhjalas
tud laewa. Tööde läbiviimiseks on kohal
üks tõstelaew ühes kraanadega.
Merepõhjas olelva laewa kere Purusta
takse miinidega tükkideks, mille järele üksi
knd osad kraanadega wee Peale tõstetakse
>ja kaldale toimetatakse. Tööd takistawad
suuresti wihmased ilmad.
Sadama suu puhastamise järele wõi
dakse uuesti sadamas tuld põlema panna,
kuna praegu põhjalastud laew just sadama
suus ees on ja öösel suurte laewade tüüri

Sadama eleloaatori korda
Kõnekoosolek kaupmeestele.
seadmise tööd.
edenewad kaunis jõudsasti, kuna Venelased
1. oktoobril kell 7 õht. korraldatakse
asjaga kiirustavad, sest et tänawu sügisel «Lootuse" seltsi saalis Tall. Eesti kaup
Eesti kaudu wäljaweetaw Wenemaa wili meeste seltsi poolt koneõhtu, millel käsita
läbi elelvaatori lasta kawatsetakse.
takse krediidi küsimust, tulumaksu seadust,
äriraamatute tähtsust, üüriseadust, üleliig
Linna suguhaigete haige
sete maksude wastu wõitlemist.ja linnava
limisi.
maja ümberehitamine ka
lvatsusel.
Praegused haigemaja ruumid kitsad.
Wiimasel ajal kogutud andniete järele
kaswab suguhaigete arw järjekindlalt. Selle
tagajärjel on praegused haigemaja ruumid
linna keskhaigcmaja juures niiwõrd kitsaks
- • || '. "
jäänud, et' paljud suguhaiged, kes alalist
rawitsemist ja walwet wajawad, Wngiwa
ruumipuuduse tagajärjel haigemajast eema
le peawad jääma.
I (Hüatsindid, tulbid, närtsis- f
Ka punduwad praeguses suguhaigete
sfd, liiliad fne.) |
haigemajas üksiknumbri toad, kuhu haigeid
||
haiguse liigi järele teistest eraldada wõiks. \\ paremais sortes köhale jõudnud |
Selle puuduse tagajärjel on ka haiguse ra
witsemine raskendatud, sest üldhaigetubades
U SoMi KK j
wõib üks haiguse liik 'ühelt haigelt teisele
ülekantud saada.
Ka näis-suguhaigete haigemajas pole
jj Estoonia teaalrimajas. |
t|
olud 'ruumide mõttes paremad.
- Osaliseks puuduste kõrwaldanüseks pee
takse tarwilikuks linna keflhaigemaja juu
Tesaker sa m««W.
res olevat suguhaigete osakonda sellega
täiendada, et sinna üksikkambrid juure ehi
Estoonia teaater.
tatakse nii pea kui selleks tarwisminew kre
Täna, reedel, rahmaetenduseks «Hamlet",
diit saadud. Ka nais-suguhaigete haigenia
Shakespeare'! geniaalsem teos. Homme
ja tahetakse nõuetele vastavalt ümberehi William
«tzoffmanni lood". Ettevalmistusel «Ihnus",
tada.

Moliäre'! populaarsem komöödia.

Teaatribüroo..

Autode muretsemine sõnni
Paul Claudel'! „Wahetus" Draamateaatris.
ku ja mustuse weots.
Paul Claudel on Andrg Gide'i, Nomain Rol
Linna nmjandus-osakonnal on kawatsu land'!, Charles Pegny j. t. kõrval üks moderni
juhtuvamatest maimudest. E. R.
sel Habersti-Mirstjõe mõisa jaoks muretse Prantsusmaa
Curtius ütleb Clandel'i kohta, ta tunduda teiste
da autot sõnniku weoks. Niisama tahetakse modernide prantslaste seas ainsana ürgvärasena
muretseda ka üht veoautot, mis kaugema luuletajana, ehtsana ja sügavana luuletajana, kel
kõik on uus nagu maailma loomispäewal.
test paikadest, nagu kasarmutest jne., mus
Charles Louis-Philippe ütleb oma kaasmaala
tust weaks teatud paika, kust ta mõisate se cköyta: Ta on stmr nagu Dante. Miks ei wõi
öelda kellelegi, kui seda kohtad: «Teate, et meil ou
põldude wäetisena ära kasutatakse.
suur geenius, sarnane Dantele?" Claudel on
suurim elaw geenius... Ta on nii suur, et sa ei
tunne tarwibust talle wastu rääkida. Ta on mil
Kultuurtööd linna mõisa
gi kombel ürgjõuline. Usuti, et on olemas Tolstoi
tes.
za Ibsen. Ei, on olemas Cldudel.
Edasi ütleb sama autor: Leidub maewalt kolm
Kurua.Lchmia mõikas Jatoatfetaffc 1924, sada
inimest, kes tunnewad praegusaja suuremat
aastal suurimal määral maapuhaStamisele kirjanikku. Kirjanikud ise ei tunne teoa.
asnda.

Kurnja-Lehmja mõisates kawatseb ma
jandus-osakond eelolewal aastal suuremale
maapuhastamisele asuda, milleks osakonna
1924. a. eelarwes tahetakse mõisa, talude
rendist ja metsade kasutamisest sissetulekud
maapuhastamise kulude arvele kanda.
Kurna mõis on soja aegadel rohkelt
saanud kannatüda ning ta majapidamine
nõuab suuremat kohendamist. Maa ontoö*
aa suurel määral lopsakalt worsutva wosas
tiku all. Üldse on lepavõsasse kasvanud
maad seal umbes 550 tiinu ja kasevõsa all
heinamaad umbes 100 tiinu. Nüüd on
osakonnal kawatsus neid maid wõsast puhas
tama hakata, millega juba osalt algust teh
tud Traktori künni jaoks tahetakse Puhas
tada esialgselt umbes 40 tiinu. Edaspidi
kawatsetakse ka põldusid hakata puhastama
kiinidest traktori künniks. Kultuur-tõõde
peale tähendatud mõisates on eelarves et
tenähtud: Kurnal 15 tiinu karjamaa
puhastamiseks - 150.000 m., 20 trnrn
heinamaade puhastamiseks

Lehmjal 15 tiinu heinamaad 180.000
m., 10 tiinu põllumaad 250.000 mrk.,
mana Põllu puhastamiseks 20 tiinu
200.000 m.; üldse ' ott määratud kultuur
töö peale 1.400.000 marka.
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«Wahetus" (L'Echange), mille kaudu Draama
teaater tahab tutwustadä meie publikumi selle
suure maimuga, on kirjutatud juba 1893.—94. n.
New-Horgis ja Bostonis ja ilmus trükist 1991. a.
Ta osutab elu enesehävitamist amerikaniseerumise
läbi, mille Põhimõte on,' et rahaga kõik on saada.

Suurt oja näidendis mängib üks meie praegus
aja tähtsamatest teguritest dollar, dollar,
mis looduslast Louis Laine igi wiib niikaugele, et
ta rahakultuse esitajale, suurmaaklerile Thomas

Londonis 4—5 kirjanduslikku õhtut korraldada
ise-klubides, niisama Edinburghis.

Aino Kallase novellide, muu seas just Bern
hard Riivese kohta kirjutab kuulus Inglise krii
tik William Archer: „Olin suuresti üllatatud
nendes ilmumast väga haruldasest meelekujutus

likust võimest". John Galsworthy kirjutab:
«Nendel on tõe ja nägemuse tiib". T. P. D'Gon
uor, Inglise ajakirjanduse veteraan, kirjutab
Bernhard Riiivese kohta: „See on iseäranis hea.

See ott väga mõjuv jutustus, kuid jutustatud
Prantsuse kirjanikule omase tagasihoidlikkusega".

Georg Brandes kirjutab Lasnamäe valge

laeva kohta: Tõesti see on suur kunst, niisama lü

hike kui sügav. See ou tõelise psuholoogi kirju
tatud, jttlgen öelda, suure psuholoogi.
«EStoonia" kontsertbüroo

Peterburi sadama tegewus Wene teadetel.
Moskwas, 27. sept. (ETA).
Peterburi sadam wõib läbilasta 300
wagunit wilja päewas ja 2,5 milj. puuda
kuus. ;

mi st sadamasse raskendab.

Mnstweesse rahukohtunik.
Riigikohtu üldkoosoleku otsusega 24.
sept. s. a. on Tartu—Wõru rahukogu 7.
jaoskonna (Mustwee) rahukohtunikuks mää
ratud Hans Priimägi, endine Laiuse valla
sekeretäär ja praegune Tartu maakonna
walitsuse abiesimees ning administratiiw
osakonna juhataja. —e.
Raudteesild üle Naewa jõe.
Raudtee-silla ehitus-töö hakkab lõpule
jõudma.

Läinud nädalal on hulk töölisi lahti
lastud, suuremalt jaolt puurimise tööde

beVi wormikaunis tõlkes.

Deaatrtbüroo

Äks neist laeiöaõest, nimega „Algol"
tõsteti juba 1919. aastal üles ning seati
korda. Praegu sõidab ta „JmaWa" nime
all ja on üheks suuremaks Soome laevaks.
Teise „RaWensbergi" nimelise laewa
ülestõstmise kallal on juba ligi neli aastat
töötatud, ning senini pole teda smldetud
lõpulikult üles tõsta. Wiis korda ou küll
korda läinud laewa Veepinnale tõsta, kuid
igakord on laeiv uuesti põhja tagasi Vaju
nud, Nüüd on kõik laewa päästmise katsed
otsustatud lõpetada, sest et seni on üles
tõstmise töödega juba üle miljoni Soome
marga ära kulutatud.
„Naivensberg" on endine Saksa laew
ja juba. umbes 50 aastat Mana Tema ma
hutus on 950 wnni.
on raha?
kuid naistel on waja seda ja teist.

Uus kalender wõetakse tar
Neetijad teevad kiirelt tööd, neetisid on
wttusele.
veel lüüa 25 tuhande iimber.
Moskwa, 27. sept. (ETA.)
Alumine sillaosa on täiesti walmis.
Tihoni
kirik
võtab Ida patriarhi ees,
Arvatavasti jõimb sild määratud ajaks
kujul oktoobrist tarvitusele uue kalendri.
walmis. W. M.
Kaubabõrse tegewns wähenennd.
Moskwa, 26. sept. (ETA.)
Nimetused kohtu alul.
Moskwa kaubabõrse tegewus on septemb
Riigikohtu üldkoosoleku otsusega 24. ris wähenennd.
septembrist s. a. nimetati:
' 1) Rakwere-Paide rahukogu abiesimeheks
NalMuslik terror Karja
sama rahukogu alaline liige Harald Ju
las.
kum, arwates 1. oktoobrist s. a.
Moskwas, 27. sept. (ETA).
2) Pärnu 3. jaoskonna kohtu-uurija Jo
Karjalas Soome piiril on Wene piiri
han Teodor Kurs Tallinna I'. jaoskonna
Tähtsam, asjade kohw-uurijaks. 3) Woru l'. komisjoni esimehe asetäitja surmatud, üks
jaoskontla kohüt-tmria kohuste-täitja Joo liige ja GPU esitaja on haawatud. Tap
sep Luik Walga 2-se jaoskonna kohtu jad on Karjala valged, kes Soome põge
nenud.
uurijaks e.
Raudteelaste ühingute kesk
ühing asumisel.
Nagu teada ou raudteelaste juures asu
tatud mitmesugused ühingud teenijate eri
alade järele, kuid seni puudus keskühing.
Nüüd, nagu kuuleme, olla kawatsusel
keflühingud asutada, millesse wastuwõe
takse kõik raudtee ühingud. —N—

Eesti sõsaiõäelaste teekond
Nootsimaale.
traagilisele lõpule.
Wäga omapärased on kõik näidendi tegelased
Sõjaministeerituni ülesandel sõitsid neil
dollarkuningaS Thomas Pollock, kellele meie
päewil
Stockholmi leitnant Leithammel ja
ei wõi jätta awaldamata oma sümpaatiat tema
printsiibi veale waatamata, Louis Laine, kelle kapt. Mollin, kelle reisul muu seas otstcu
soontes indiaanlaste meri, Martha, see „mahe boks Rootsi sõjawäe sügisestel manööwritcl
lihawõtteliilia", nagu teda nimetab Lechy Elber wiibidu. Teekond wältab umbes kaks nä
non. näitlejanna ja Thomas Pollock'! armuke,
ianduses mähe. Tegelastena esinewad: Louis
Laine R. Klein, Thomas Pollock E. Türk,
Martha O. Teetsosf, Lechy Elbernon M.
Möller. Näitejuht W. Mettus, dekoratsioonid
A. Tuurand'ilt. Näidend läheb üle lama M. Un

masse.

pealt.

Pollock Nageoire'ile müüb wahetab oma
naise Martha. Tsüüniline põhimõte, mis peitub
selles Vahetuses, wõib loomulikult wiia ainult

kreool, haruldaselt huvitav naise tüüp, mida kir

Hangö sadamasse põhjalas?
tud laewade iuestõstmi
sest.
Ilmasõja esimestel päevadel lasti We
ne valitsuse poolt Hcmgö sadama suhu
kaks. suurt alvrwlaelva Põhja, et niiviisi ta
kistada Saksa l-aSwastiku sissepääsu sada

dalat.

Aino Kallase kirjanduslik
ringreis Eestisse.
' Aino Kallasel. oli kawalsetud juba 1914. a.
Eestis kirjanduslikku ringreisi ette wõtta, aga
selleaegne tsensor tõmbas programmist maha no

welli 'Bernharo RiiweS, mida walitsnse masta

seks ja rewolutfionäärsekS peeti. Nii jäi ringreis
pidamata.

Sama progrämmiga Vernhard Riitves,
Lasnamäe molge laev, Finiš Poeseos esines
Aino Kallas kümnes Soome linnas. Mõlemad

esimesed nowellid landis ta selle aasta kcwadel
ette kahel õhtul Budapestis.

Tulewa aasta algul on Aino Kallav.! nõu

Nayakriis Wenemaal.
Moskwas, 27. sept. (ETA).
Narkompotst)te! (posti ja telegraafi
komissar) on septembris palkasid alanda
nud raha ja krediitide puudusel, mööda
minnes kollektiiwlepinguft. Prossojus
(ametiühisus) palub narkomtrudilt (töö-'
komissarilt) kaitset.
Moskwas, 27. sept. (ETA).
Lehtede teatel on mitmes kohas raha
turu kriis. Äritegevus on langenud.
Moskwas, 27. sept. (ETA).
Odessas takistab rahapuudus wilja
realiseerimist.

Wenemem Windalvi oleivaa
tori eentnnas.
Moskwa, 27. sept. (ETA.)
Nõukogude kaubandusesitus Lätis Peab
läbirääkimisi Windawi elewaatori rentimi
seks.

Segadused Bulgaarias.
Berliin, 26. sept. (ETA.)
Itaalia teadete järgi liiguwad mässult
sed Lõuna-Vulgaariast Sofia poole. Kunin
gas olla Zcmkowi lahkttmispalwe wastu wõt
nud. Parlament olla laiali saadetud. Uueks
wälisministriks olla nintetawd makedoonlaste
juht Aleksandrow.
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Nr. 258.

Kai a
&<*tiu teated.

Sis eri igist.
harjumaalt.
Kõige suurem Harjumaa
mõis. wõetakse tükeldan,!sele.
Koiga maiörSatmõisale Püüdsid tema
end. omdnikud, krahwiö Stenbockid Välja
maalase varanduse tunnuswst nõutada.
Küsimuse lahendamine jõudis lõpuks riigi
kohwsse, kus Põhjust 'ei leitud seda Varan
dust 'Väljamaa alama omaks tunnistada ja
seega' endise omaniku nõudmine tagasi lü
katt. Mõisa endised omanikud Stenbollid
on nimelt põlisest Rootsi mõisnikkude soost.
Nüüd on Koiga mõisa tükeldamine juba
tegelikult algmmö.
Poliitiline ttteeleolu wallanõükögu wali
miste eel tõusmas.
Poliitiline meeleolu on Ravilal jälle
elavamaks minemas, sest wallanõukogu Va
limised on ligi, Ollakse kibedasti ametis
kandidaatide nimekirjade kokkuseadmisega.
Arko.
HiMildasrlt soojad ilmad.
' KäesoleVa nädala algusest saadik walit
sewad hamldased soojad ilmad. Tempera
tuur ulatab isegi 46—20° C. s., mida Prae
guse aja kohta haruldaseks soojuseks tuleb
lugeda. Ka ööd on käesolewal nädalal
wõrdlemisi soojad olnud. Sooja mõjul on
ka suviviljad kiiresti küpsema hakanud
ning nende koristamine edeneb kiiMt. Ka
Vest, mis senlni kõik köhad üle ujutas, on
kiiresti kahanema hakanud. sZarnaste il
mahe kestvusel loodavad põllumehed paari
nädala jooksul suvivilja ära koristada.
Arko.

Lpereis kaVatsüsel.
Räwila Valla põllumeeste kogu kaVat
seb huvireisi korraldada eeskujulikumates
se. põllumajapidamistesse paremate põllu
töö wüsidega ja eriti karjakasvatusega wt
wunemiseks. Esialgul on kavatsus pare
mate tõuloomade asukohtadesse nunna, et
üksikute tõugude üle selgemat Piltr saada,
sest siin on niihpsti Veiste kui hobuste tõud
nii' segamini, et kiires korras parandamist
nouätvad. Ekskursioonide toetamiseks kor
raldati Palwere koolimajas piduõhtu sega
eeskawaga, mille puhas sissetulek selleks
määratA). Kui Võimalik, siis korraldaks?
weel käesolewal sügisel ekskursioon, sest koh
tadest kuhu kavatsetakse minna, ott juba
Wcrswwõtmise teated saadud. Ärko.
Wirunmnlt.
»«»»»»»»»»»»»»»»»«

Reedel? 28. sept. 1923. a.

«HmiHiniimnir

sel uusi sammusid aswda Võidi. Koosale
kul Valiti uue piimaühisuse juhaws ära.
kuhu said kohalikud põllumehed R. Glas
mann, N. Pikoff ja R. Waas ning Vastav
arw kandidaate. Liikmeks on aswnud se
ni 15 põllumeest, kuid loodetavasti tõuseb
nende arw siis kaunis kõrgele, kui ühisus
juba tegevust alustab. Praegu on osa põl
lumehi uue ettevõtte Vasw euam-vähem
umbusklikud ning osa põllupidajaid, kellel
piima rohkemal arwul, asuwad kaugemal
metsa sees, kust raske piima kokku wua, se
da enam, et teed Võimaw Viletsad on. Neil
on omal koorelahutajad soetatud ja jää
toad selletõttu ühisusest eemale.

Ruumide saamine ühispiimataliwsele
tekitas koosolekul muret, kuna Vallanouko
gu end. mõisa sellekohast selleks ots
tarbeks keeldus andmast, põhjmld. sellega, et
Jeda kooli juures tarvis läheb'. Muidugi
jääb ruumide muretsemine kui ka sisseseade
ostmine nüüd juhawse hooleks. Uuele üht
susele tvõib küll ainutt edu soovida; siis
muuwb ka karjapidamine intensiivsemaks,
kui sellest smvemat tulu hakatakse saama.
Pärnumaalt.
Kuritegewus Pärnu maak. sa linnas 1.—15.
septembrini.

Tapmisi '1 juhtumine, riisumist 3 juh
tumist, murdwargusi 2 juhwmist, liht- ja
taskuwargusi ja wõõra wara omandamist
62 juhwmist, suguwilja häwitamisi 1 juh
wntine, muud kuritegewust 41 juhwmist;
sõna ja teoga auhaawamisi 27 juhwmist,
sala wiinaga kauplemisi 40 juht.; õnnetuid
'juhtumisi 10, administratiiw-määruste rik
kumisi 20 juht., joobnud olekus rahuriMt
mist ja müid Ulakusi 46 juhwmist. Kokku
'on Pärnu maakonnas ja linnas 1.—15.
sept. 253 kuritegu toime pandud 293 isiku
poolt; nendest on awaliküks tehwd. 218 ku
ritegu, kuna awaliwks tegemata 36 kuri
tegu on. Sapiens.
Tee- ja vostiölude korraldaMTne Hallingas.
Wiimasel Hallinga wallanõukogu koos
olekul arutati posti-peawalitsuse ettepane
kul posti - olude korraldamise küsimust. Et
Hällittga Vallamaja juures postkontor asub,
siis tunnistati agentuuri awannne tarbe
tuks. Postkast otsustati üles panna Kunin
ga küla poe juure.
Sawal koosolekul tõsteti küsimus üles,
kas ei oleks Võimalik läbi wiia kiwitee ehi
tust. 3.) JakM surnuaia nurgast kuni
Hallinga kuusiku 'nurka Ruuga mõisa
juure ja 2) 'Hallinga kiwisilla juurest.kuni
Are walla piirini. Et neid teid rohkesti
tarwitätakse, siis on nad alati halwe
mad ja tihti täiesti läbipääsemawd, põh
.justel. Mis mitte isetegemisest ära ei ripu.
Seda silmaspidades, otsustas wallanõukogu
esineda palwega maakonnawalitsuse ees, et

Tigud rnkkiwnliädcl kähjtt tekiramaS.
Lisaks odraussi häwitustööle odrapõldu
del ähwardab ka rukkioraseid suurem häda
oht, põldtigude poolt. Tudulinnas on mit
me talu wäljadel tigude häwiwstöö nii
wõrd suureks kaswanud, et suured lapid
orasepoldudel Nestt mustaks on muutu
nud. Tigude häwitustöö paistab tänawu tähendatud teede kiwiteedeks ümberehitamise
eriliselt äkiline olewat, kus Mõni põllumees küsimus päewakorda Võetaks.
Nurinat aw"äldati ka asjaolu üle, et lä
seda alles siis märkab, kui oras juba söö
bisoitjad
autod maanteed niiwõrd lõhuwad,
dud, nii et wastuabinõusid juba hilja ou
et selle korrashoidmine ülejõu käiwaks üles
tarwitäda. Hein.
andeks on saanud. Kõige pahem on seal, kuS
maantee metsast läbi läheb jä tee kaua märg
WiljäköristMttme TudülinnaS
seisab, nii et autod läbisõites kruusa tee pealt
kujuneb tänawu sügisel õige mitmejärguli ära pritsiwad ja teele suured roopad sisse
seks, kuna nendel, kes warem külwi tegid, söötvad, nn et nende täitmine kruusaga üle-'
wili juba küps ja koristatud on, kuna ma jõu on, ja teiseks ka asjata, sest et järgmi
dalamatel maadel ja hilisema külwi juu ne auto pritsib ja Puistab seda jälle sealt
res oder ja kaer weel täiesti haljad on. wälja. Kõike seda silmaspidades otsustas
Kardetakse öökülmasid, mis needki saagiloo nõukogu esineda maakonnawalitsusc ees pal
tused häwitada woib. Hein.
wega, et viimane seisukorda kuidagi wiisi
—Parandaks. _o—
Kartuli - wõtmisega
Wallal katvaisus koolimaja osta.
tegid Tüdülinnas paljud põllupidajad 24,
septembril algust. Pealsed on öökülma mõ
Teatavasti asub Polli ..Longi" kool rii
jul mustaks tõmmanud, mis ka karwliteH gistatud Polli mõisa päralt olewas hoones,
kasvamisele takistuses on. Kõrgematel Põl-A mille eest Vald riigile renti maksab. Et'aga
dudel tõotab saak keskmine ning Varasemates kohasem on kui wald nimetatud koolimaja
sortide juures isegi hea saada. Kuid kartus omaks, otsustas wallanõukogu wallawalit
susele ülesandeks teha andmeid koguda „Lon
lid on tänawuse Vihmase sutve tõttu
mis wähe tärklist sisaldalvad. Ka alla pole . gi" koolimaja ostu tingimiste üle ja, kui
neid Palju kaswanud, kuigi suuruse üle ml kooliõpetajate tarvis maa-ala juure saab,
maja ostmise asi wallanõukogule otsustami
riseda ei saa. Hein.
seks ette panna.
Piimatthisuse awamiskoos
Walla ametnikkitde palkasid kõrgendatud.
olek Tudulinnas.
Wiimasel Polli wallanõukogu koosolekul
oli 23. sept. kohalikus wallamajas. Põhi otsustati sellekohase palwe peale Valla
kirja registreerimine wõttis aega ja selle sekretääri ja abi palka kõrgendada tuhanda
tõttu oli asutamiskoosolekust juba tervelt marga wõrra kuus, arwates 1. septembrist
s. a- -o—-- kolm kuud mööda, kui nüüd ühisuse rajami-

Tartu rahwattlitooti aVa
mine.
26. sept. avati Tartu rahvaülikooli
1923/24. õpeaasta. Awamiskõne pidas dots.
P. Kogermann aine Ae ..Keemia arene
mine ja ühiskonna hea käekäik". Edaspidised
loengud algasid 26. sept. Rahvaülikooli
loengud on õhtupoolel 7—9, millal on Või
malik ka töolkäijatel neist osa Võtta.

«RUBEROID»
on kõige odawara ja paremkatusekatmise-materjaaH
Peaesitaja kontor „Edasi" Tallinn, Sauna uui. 3.

Telel. 3-69.

Rberoidi müüakse paremates ehitusäridei

™Äe ..l-aswa fubakH|

——o—

Linna Nopka turbatöõstus.
Linna Ropka turbatööstuses töötab
kolm wrba-pressi kahe tööliste Vahetusega
kella 4-st hommikul wni kella 1/21 P. ja kella
1-st päeva kuni kella õhtu, vahe
peal mõlematele wahetustele poolt tundi
lõuna ajaks andes. Kolme masina juures
töötab korraga 130 töölist, kuna nimekirja
järele üldse umbes 300 töölist 'on.
Wiimasel ajal lühemat aega kestwate
kuivade ilmade tõttu on korda läinud suu
remal arwul turvast rõuku panna. Tur
vas on heawäärtusline.
Töölised asuwad suuremalt osalt töös
wse juures selleks otstarbeks määratud ba
rallides ja mõned ka ümbruskonna talu
des. —t—
Käsipritside asemele mootorprits.
Tarw Vabatahtliku tuletõrje peakoosolek
otsustas 3—4 käsipritsi, mis tuletõrjel ene
sel hädapärast tarvis ei ole, ära müüa ja
saadud raha eest ajakohast mootorpritsi ase
mele osta.
Linnavalitsus on asjaga päri. —t—
Olud Kawastu laste kolo
niis.
Linnavalitsuse poolt organiseeritud
Kawastu lasteloloniis asub umbes 150 last.

Wilzandnnaalt.
««sa»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kooli 15. a. juubel.
Wiljandi EeStt haridusseltsi kool pühit
seb 'l6. oktoobril s. a. oma 16. a. juubelit.
Selleks ajaks loodetakse ka maja ehitus
töödega lõpule jõuda. R. J— s.
Postiagentuur Oiule.
Wana-Tännassilma wallal on Wiljandi
maakonnavalitsuse poolt lubatud posti
agenwuri awada Vallamajas, kuid Valla
nõukogu arvab selleks kohasema asukoha
olevat Oiul, sest et Wiljandi ja Oiu Vahel
on alaline onibnibussi ühendus, mis tun
taValt hõlbustab posti toomist, kiu ka Vii
mist Wiljandi. R. L —s.
Wõrumaalt.
Põldtigu hiiwitustõö WalgjärWes.
Waewalt sai oras päewawalget näha,
kui põlbtigu rukkipõldudel oma hävitus
tööd algas, mis nüüd täies hoos edasi kes
tab. Nimetatud tigu häwitustöö tagajärjel
onmwad rukkipõlllrd kewjadtse maastiku' il
me, mis kohati mustab ja kohati haljendab.
Põldtigu vastu pole senini siurdebud
mingisuguseid abinõusid tarwitusele Võtta.
--Tg.-
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Terroisliselthead Ja odavad paberossid,
mille tubak keemiliselt pühastatud ja selle tõttu

nende suitsetamine keele, kurgu, ega rinde
peale ei hakka, on ainült:
..LRULUPIDU", ..HRRMEN".
.PORTUNR" ici ..MORITS".
Palutakse proovida.
0./ ü. TUBAK.
Koloni asub mõisa härrastemajas. Pae
wal Viibivad lapsed peaasjalikult mõisa
pargis ehk jalutuskäikudel. Magamisruu
mide all on 13 tuba, neist 12 tuba ülemisel
ja üks alumisel korral. Päewal lapsed ma
gamiswbadesse ei pääse, mille tõttu õhk w
bades hea on, kuna aknad õhu värskenda
miseks kogu päew on avatud. Magami
seks on osalt puu- ja raudvoodid, mis õige
korralikud. Voodipesu ja tekid on lastel
asutuse poolt, ainult Vähemal osal lastel
on omad tekid kaasa toodud.
Köloniil on oma ambulants ja alalü
ne halastajaõde, kuna arst ainult tarviduse
järele wälja sõidab.
Hiljuti Vaatas linnakontrollõõr tcihem
datud kolonii üle, kes seisukorra koloniis
üldiselt hea leidis olevat. t
Tööstuse kastvamine Tar
tus.
Wiimasel ajal on Tartus tööstus kas?
Jäänud ainult mõnesuguste Väiksemate et
teVõtete läbi. Suuremaid tööstuse ettewõt
teid ei awata kapitaali puudusel, pealegi on
igal algajal suuremal tööswsel suur wõist
lejate ringkond. Märgata on tisleri-, luku?,
sepa-, kingsepa- ja teiste wähemate tööko
dade juüreasutamist, kus töötaload 1
töölist, sagedasti ilma mingisuguse jõuand
jata. Üldiselt omab Tarttr wäiksenmte töö
kodade linna ilme, sest suuremaid wabri
kuid on wõrdlemisi Vähe.
Puutööstus oli enne sõda heal järjel,
kuid sõja ajal suluti suur osa puutööstus
test, mille tõttu ka puutööstus wõttis Tar
ws laNgeiva iseloomu. Nüüd katsutakse
wähemate töökodade näol jälle ennesõja
aegseid tagajärgi sa'awntada. Läinud aas
tal kastvas Tartus iseäranis wäike- ja kesk
töökodade arw. Käesolewal aastal on mär»
gata Wäksemat Saswamist ja peaasjalikult
wäiketööstuse aläl.
> Töökojad ja wabrikud on tellimistega
Varustatud. Iseäranis rohkesti on laua
tuabrikutel tööd, nii et nad kahe wghetu
sega töötama peavad. Eelmiste! aastate!
oli laucüvabrikutel siiski rohkem tööd, mis
olenes sellest, et toorsematerjaali rohkem
saadalval oli. Metall Vabrikud on varus
tabud siseriigi tellimistega. Mõned' wabri
knd tvalmistawad ka wäljaweoks. saadusi,
iseäranis Tartu telefonivabrik. Puutöös
tuses Valitseb teatan? tagasiminek, sest
mööbli tarvitajaid' leidub meil ikkagi Võrd
lemisi wähe ja Tallinna on
Tartu omadele suurteks Võistlejateks, mille
tõttu ka Tartus puutööstus Väiksema kuju
on omandanud, kui enne sõda. —g.
Pärnu teated.
iiiiiniiHiiinmiii'

Pärnu rahwaiilikool algab tegelvust.
1. oktoobrist algab Pärnu rahwaülikool
läinud aasta eeskujul oma ettelugemist.
Loenguid peetakse kolm korda nädalas, es
maspäew, kolmapäew ja reedel iga päew
rIM W IWMimMMMBWBBMBSMMia» > 'III lilli lIIIBM g
kaks tuirdi. Lektoritena on üles annud:
Dr. Wares ja Dr. Tumma arstiteadus,
Karpides —Vs nl. 50 marka S
kooliõp.
Tomberg ja Ounap loodustea
ja iU nl. 100 marka. g
dus, J. Estam kirjandus, Mäsk aja
Walmistatud kõigeparematest, walitud, g
romaatilistest Türgi tubakatest. Hea- g lugu, Kurg ja Müristaja õigusteadus,
dus waljaspool wõistlust, g Suia riigimaksudest ja Jürwetson
majandusteadus. Ühtlasi awatakse ka rah
Palume proowiüa ja otataä ] waülikooli poolt keelte kursused. Eesti, Soo
me ja Inglis keeles; keelte tunnid on teisi,
päewal, neljapäeval ja laupäeval iga
I Eesti tubakatehas g
päew kaks tundi. ÕPemaks on loengute eest
10 m. õhtu. Pealt ehk 200 m. Poolaastas,
a „gia®emncg". |
keelte kursustel.7oo m. aastas ehk 360 m.
poolaastas. ; i; Sapiens.
„PERA"I

Needel, 28. sept. 1923. o.
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Rukki wäljaanpi üle kurdetakse igal pool.
T«r« lealed.
Nimelt on tänawune rukki wäljaattd wä
Pärnu turg 2S. septembril.
hem harilikust, mida liig kuiwa ja lühikese
õitsemise perioodi arwele kantakse. Qlesaak
Wilja
müügil ainult toobiwiisi; jahu
Saksamaa uus raha maa
N.-Wenemaa aas
on rahuloldaw.
pole
sugugi.
mark.
ta eelarwe
Lihaturg võrdlemisi waene; müüakse
Wiki ja ristikheina kaswamise ttngtmt
Kõigepealt
peab
tähendama, et nõukogude ntised olid soodsad, ainult madalatel maadel ainult laudadelt; sealiha 40—50 m., selge
# Saksamaal kawatsetakse hakata mtt
raha . käima Panema, sest wana Saksa mark Wenemaal algab riigi eelarwe aasta 1-sest ok häwitas kewadine kmtakestew külm ristik pekk 50—55 nt., rasw 55—60 m., looma
on Wäärtuseta. Uus raha kannaks nime toobrist.
Tulelvase aasta riigi eelarwe on juba üld heina põllud. Sellepärast on üldiselt ka liha 15—30 m., häkk-liha 25 m., lambaliha
„maamärk". See nimi on iseloomulik. ja joontes
kokkuseatud ning esialgsete andmete jä
ristikheina ja wiki- ja segahcina saak ra 20—25 m., wasikaliha 25—28 m. nael;
on põhjendatud sellega, et seda uut raha rele on üldine eelarwe sumnta 1.650 miljoni huloldaw, paiguti paremgi. Keskmiselt saa tapetud pardid 75—100 nt. ttikk, kanad 60
peaasjalikttlt mää kindlustaks. Eelnõu jä kuldrubla suur, Käesolewa aasta eelarwega di iga ttinu pealt risttkheina umbes 500 —9O margani tukk; elushaned 250 marka
rele, mis Saksa watttsuse poolt walmistä tvõrreldes on kulude üldsumma 10 protsendi puuda ümber. Vaatamata et heinakasw tükk.
tud, kujuneks utte raha wäljaändmine wõrra suurenenud. Eelarwe on # kokkuseatud
Piimasaaduste turg wõi poolest rikkalik;
puudujäägiga, mille suurus 250 miljoni kuld rahuloldaw, ähwardas hein siiski käest ära
järgmisM
rubla, s.- 0. umbes 15 prots, kogu eelarwest, lipsata, sest alalised wihmawalingud põllu lauawõi 80—90 nt., köögiwõi TO—75 m.
Äsittätäkse tttts pank. Tema põhikapitäal KäeSolewa aasta eelarwe puudujäägi suurus
tuleb, 2400 miljoni MaaMavka. Põllumä on umbes 30 prots., kogu käesolelva aasta eel heina koristamise ja põllult ärawedamise ttael, rõõsapiima toop 13 nt., hapttpiima
ajal ähivardasid häwitada wäärtusliku hei toop 7 nt.
iandus, tööstus ja kaubandus annawad artvest.
nasaagi
lootttse. Kuid olgugi et osa Põlltt
Juurtvilja turul kauplemine elaw; kar
üksikuid tulewase aasta eelarwe inlude pea
selle kapitaali. Littna majad hakkawad, ktti
heinast
oma
wäärtuse
kaotas,
wõib
siiski
tulid
260—280 nt. wakk, toobiwiisi 6—7
tükkisid
Maadeldes
oti
näha,
et
iseäranis
on
üüriwõtmrne wabaks läheb, ka utlt panka suurenenud maksudest''ja tollidest saada loodetaw
rahuloldawat põlluheina saaki konstateerida. m. toop, kaalikad 10—15 tn. ttikk, sibulad
toetama.
summa, nimelt käeSokewa aasta eelarweS ette
Kõik maa, wabrikud ja ettewõtted el nahttld 590 miljoni kuldrubla pealt 750 Halwem lugu on aga metsaheinaga/ mille 25—30 nt. toop, peedid 2—lo nt. ttikk,
suur West paiguti minema wiis, ehk sõnni petersillid I—2 m. tükk, porgandid 7—lo
anna mitte Puhast uuele pangale, miljoni kuldrubla peale.Huwitaw on siinjuures ära märkida, et ka kuks muutis.
waid nende liikumata ivaranduste Peale
nt. toop.
Ainwiljatnrnl kauplemine elaw; herned
kirjutatakse teatttd summa wõlga kttldmargq tuletval aastal riik on sunnitud suuremaid sum
Palju
kannatab
wihma
tõttu
ka
ristik
masid wäljaandma natsionaliseeritud tööstus
00
m.
toop, kaunade wiisi 25 m. sada, oad
heina
seeme.
Kaswama
jäänud
ristikheina
ettewõtete ülewalpidannseks. Nii on kiivisöe,
Uus pank laenab riigile 300 miljoni metalli
ja nõndanimetatud riiklise sõjatööswse seemne osad peksis raske wihm jiwa algu 25 m. toop, wärsked kurgid 5—30 m. tütt,
mäainarkä. Riik annab selle raha omA ülewalpidannseks eelarwes ettettahwd 65 ses wastu maad, nii et ta seal mädanema lillekapsad 15—30 m., lillekapsad 30—
wõlgade. tasumiseks riiglpangäle ja wii miljoni rubla. Põllumajanduse toetamiseks on läks, missugust hädaohtu kordutvad wihma 40 m. pea, tomaadid 100 m. nael. _
mane hakkab siis omä senist paberiraha, ettenähtud kõigest 20 miljoni rubla ja komnm
Punwilja turg rikkalik; küsitakse õuntest
mis vahitvä käes käimas, tagasi ostma. Kui naal-majapidannste ülewalpidamiseks 15 milj.- hood weel praegu jatkawad. Koduse seem toobiwiisi 9—lo nt., ttikiwiisi 2—6 m.,
kuldrubla. Peale selle on riigi eleltrofitseerimise ne kaswatamisele sunnib aga poe-seemne
paljuwy-ntt markasid see uus mäaMcrrk osta jätkamiseks eelarwes ettenähtud 20—25 milj.pirnid 15 m. toop, tükiwiisi 4—6 m., ploo
kallis hind ja wähene idanemisprotsent.
smtdqb) ei ole weel Mckawark ise kuldrubla suurune summa.mid, Pitnased 35 m., sinised 45 m., walged
seisad 100 pennist ko'os. Seadns l i s e k s
Lina kattumisega ollakse ka Praegu ame* 50—55 margani toop, kuremarjad 14 m.,
maksujvöiheüdiks jääb uus m<!A
tts, osalt on aga ka selle tööga juba lõpule
Maailma kauvalaewastiku
10—12 margani toop.
mark. Jgäsugu mäksmiste juures wõib'
jõutud.
Arwata wois keskmist kiusaaki, mis pohlad
swlaturg: ahwenad 18 m., haugid 25
suurus.
ka ivana raha mäksta, aga mitte rohkem
oleneb peaasjalikult seemendamise ajast.
m., kohad 25—23 m., särjed 14 m. nael.
kuni 500 maämarga WLärtnses. Missu
Wiimane Inglismaal wäljäanütd Llohdi
Kartulid äparduwad wist tänawu, nii et Suitsetatud angerjad 50—100 margani
gune wäärtns ivanäle praegU käilnas ole laewade registriraamat sisaldab täielisi teateid
wale rahale jääb, see alles määratakse lõigi maailmas olewate 100 reg.-tonni suurus osal wiinawabrikutel aegsasti oma tegewuse nael, ahwenad 2—30 m. ttikk, wimmad 35
te ja suuremate kaubälaewade kohta.- Samuti kohta lõppotsus tuleb teha. Kui sügis weel —5O m. paar, räimed 7 nt. kümme.
kindlaks. * ' "'r!
leidutvad seal ka andmed kõigi terasest ja rauast
Mnud toiduained: leib 71/2 m., peenleib
Uiks pank on kohilstätud oma mvämär walmistatud laewade'kohta, mis liiguwad Põh kaua soe seisab, siis wõib kartulist ehk hä
kasid igal nõudmisel nn tagasi ostma, et ja-Ameerika suurtel järwedel.- Raamatus on dawaewaga rahuloldawat saaki loota. Ena 14 nt., nisuleib 14 tn., sai 16—23 m. nael.
ta iga 500 maamatga eest rentkirja an teated 88.500 auru-, mootori- ja purjelaewa masti, eriti.just madal-maadel on kartulid worstid 35—80 tn., sittk 65—85 m., tan
nab, mis 500 kuldmätga krrjutawd. kohta, mille tonnide arw kokku 65.166.238 alguses kewadise külma ja rohke wee all kan gud 14 m. nael, seened 15—25 margani
Kuldmav? on 0,358 grammi Puhast kulda tonni wälja teeb.
natanud, kusjuures wiimne hädaoht weel
Wiimase 12 kuu jooksul on kogu maailma suwel kartuli kaswu juures oma mõju awal toop, wlikru ttael 24—25 marka.
suur.
Sapiens.
aurulaewastik suurenenud 992.421 tonni wõrra,
Rentkirjasid' ei tohi uus Pänk uisa kuna aga purjelaewasük sellewastu 196.969 das. Mis kartuli omadussesse pmtwb, siis
päisa wälja anda, Waid need Peawad kõik tonni wõrra tvähenenud on. Kõige rohkem on on nad tärklisewaesed ja wesised.
Kursid.
nende wõlgadega kindlustatud clema, m!S stlmenenud Saksa ja Itaalia aurulaewastikud,
WiljapUud' seisMvad täitsa tühjadena,
maa ja hoonete peale tehtakse, nagu ees nimelt esimene 702.665 tonni.wõrra ja.,teine
Tallinna börse ?ursisedel.
167.407 tonni wõrra.- Laewastikkude ton needki wäikesed rohelised „pabalad", mis
pool' seletatud.
nide
wähenemine
on
kõige
suurem
olnud
Amee
oleMas,
raputav'
tinti
enneaegu
maha
ning
VM.-eelnõu järele, ott õieti nn, kui
27. septembril 1923. a.
ja Prantsusmaal.- Esimese lõhub lõpuks usegi tagant järele wilja
teist wiisi seletada, et kulla tagawara ase rika-ühisriikidel
Valuuta
Tehtud Ostjad Müüjas
kaubalaewastik on wähenenud 141.471 tonni puudki ära. Sellepärast on esimene Puu
mel kmdlustab uut paberirahä Saksamaa wõrra ning teisel 108.548 tonni wõrra.
1
dollar
347 347 Ve
wilr ka kallis ja nii mõnelegi kättesaama
kodonikhude liikumata ioaranduA, mille
1
naelsterling
1588.—
1581.— 1588.
ta. Õuna toop maksab kohalistel turgu
peale öbligatsiõonid riigi kasuks sundusli
1' milj. Saksa m. —.—l —•— 4del
15—20
Marta.
Ka
marjasaak
oli
ül
kult tehtcckse. Uus rahat on küll 0.353
diselt halb; läksid korda ainult hvtitud ja 100 Soome marka —.— 922.— 932.—
nri kulda, iga märk wäärt, ckga kulda selle
MimajmOüs.
100 Rootsi krooni —9206. 9255.
korralikult wäetatud marja- ja wilja
raha eest ei saa, waid Wõib saäda prot
100
Daani krooni —• 6150.— 6250.
puud, mis jällegi näitab, et korralik töö
tent-paberi uuest pangast. Selle protsent
100 Prantsuse fr. —.— 2146.— 2175.
4,ja
WcreW
ennast
alati
ära
tasub.
Sõstra
Põllumehe elu olu Järwa
paberi wõib ivahetada maaukarkadeks» Siin
toop (punased) maksab 15—20 mk., mUsii 100 Hollandi guld. —.—13610.—13710.
maal.
on sellel muidu nii hulvitäWal plaanil nõrk
sõstraid on wähe näha hinnapa 25 märka 100 Läti rubla —.— 133.— 136.50
külg. MäaMürkade eest wõib' saadä rent
Suwiwiljade walmimine on hiljaks jää toop. Sügis Marjadest on kõige paremini 100 Dshehoz-Sl. kr. —1045. 1075.
paberi ja rentpaberi õest paberi
1 kuld rubla —•— —.—
See teeb maämärga jällegi ainult paberi nud, nii et karta on nende öökülmade kätte korda läinud pohlad, millede toobi hind
100
Itaalia liiri -7-. 1595. 1625.
seks märgaks. Tõsise kindlustuse wõiks jäämist. Ritkkiloikns edenes küll kaunis kii kuni 5 margani alanenud, kuid mis teiste 100 Helweetsia fr. —.— 6225. 6275.
maamark ainult siis saada, kui antaks pa relt sel ajal walitsewate kuiwade ilmade marjade pmtdusel ka rohkesti ostjaid leia
Obligatsioonid:
berinwrllide wõi nende kindlustuse -4 tõttu, kitid hoopis raskem oli nende kõris wad.
E. W. wõidulaen —loo. 113.
tamme
põllult
küünidesse
ja
rehetubadesse.
Keeduwiljaäias on kõige halwem lugu
rentkirjade eest tõelikult tükk määd kätte.
Siis oleks maämavk tõesti maätNÄrk. NWd Kes lõikuse lõpetamise järele kohe wilja kapsastega, neid on tänawu iseäraline
ei oleks määmark midagi lMud kui paberi ärawedamist algasid, neil õnnestas paar nuhtlus tabanud, kvpulvad enneaegu õit
Kiejawastused.
raha, mis öeldakse kindlustatud olewat Itt rehte kuiwaga ära peksta, kuid siis katkestus semtt ja seemet kandma. Sellepärast Pole
kumata warandustega. See on ilus. üte wihma tõttu jällegi töö. Häda suurendasid kapsaid tänawü turgudel näha ja perenäi
E. M., Tartus. Uus noorsoo ajakiri ei oli
lus ja wõib psükolovgiliselt mõjuda oma weel tugewamad tormihood, mis wihmawa feb Peakväd oma talwisest toitude nime
arwusruse tväärt. ' . .
H. S., PärnuS. ..Piirita häbematus" «
jagu, aga kas tema Peale Saksamäa raha liugutega kaasas käies rukkihakid ära lohku kirjast ühe toidu maha tõmbama.
ole soowitaiv awaldada.
asjandusi suudetakse üles ehrwda, jaab ku sid ja lcnalipaiskasid. Nii läks paljudel osa
Palju muret teeb põllumeestele täna
Tema. Sõnumeid tarwitame. Palu
sitawaks.
rukist wäljal idanema, mis rukki wäärtuse ivune loomade karjatamise küsimus. Et me jatkata. Lehe panime kaastöö arwel
peale suurt mõju awaldas. Üldiselt on tä Järwanraa see muistne «tuhande järlve"
käima.
nawune uudse-leib palju mustem minewa asupaik kesk soid ja rabasid asub, siis on
Dollari ostujõud iihisriikiaastasest.
kõik siinsed karjamaad enamasti soomaad,
Äes.
Ajutise kuitva tõttu on põllumeestel nüüd mis aga tänawuse wihmafe aasta puhul
V Kui dollari ostujõuks 1913. a. 199 korda läitmd suuremat osa wilja põllult ära üleujutatud weest. Juba Paaril wiimttsel
Toimet, saadetud kiriandus.
mtöcw, siis oli Mf
wedada ja ära peksta, kuid siiski on weel aastal pole paljud rohke wee tõttu oma
Eesti statistika, nr. 17 (6).
ortsiube järele 1920. n. mMh-uS 40,5,: im kaunis suur osa põllul saatuse hooleks.
Mõõtude käsiraamat, Hemik Treuseldt, htnd
loomi karjamaale saanudki. Ja wiimase
40 marka, 1023.
«. totolt. 72,5, 1923. a«st« (ettrtliimS K 3,7 ia
asjaolu
tõttu
kipub
harilikuks
nähtuseks
Suiwilja koristamisega tehti juba uäda
Eesti keel nr. 3, emakeele seltsi kirjastus,
nüüd septembri algusel JulilrilMs
la eest algust, nii et warasemad wiljad pea saama sügisene kõrrepõldude kündmata Tartus 1923.
ja aulg. oli w iile W. ©ette £tefe fctosi täitsa koristatud saawad, kuid hoopis hal jätmine, rääkimata lvoel Warasest koori
Tartu ülikooli tähetorni kalender 1924. aas»
vravgu mm õest sama palju
mrse künnist, et karjale MlMkäimtst Põl taks, tähetorni kirjastus 1923.
wem
lugu
on
hilisemate
wiljadega,
mis
NffWM m stdii 64,6 isendid fesis
Eesti politseileht nr. 33, 24. sept. 1923.
dudel wõimaldada. i
praegu alles täitsa haljad, üldiselt on
Looming nr. 5, september 1923. Sisu: W.
Mesinikud kurdawad meepüuduse üle, Ridala: Tasu. Katke poeemist. K. Rumor: Um
loota terast rahuloldawat saaki, ainult kõr.
lndÄS >«WÄ lePkl-mSri
mida
isegi mesilindude eneste talwiseks toit mikpimedus. Nowell. S. Ä. Properttus: Elee
Re
poolest
on
sitiwili
kängu
ja
kiduraks
jää
166 kui 1913. ci. hinnaks 199 Mvatä. Tels^
miseks
ei jätku, sellepärast on ka mee hm aiad. Tõlkind H. Wisnapuu. J. Kärner: Sep
nud. Tuntawalt mõjus odra kaslvu Peale
tembriõhtune nägemus. Luuletus. J. Aho:
nad
tuntawalt
touSnud.
Wana Kauko. Laast. Tõlkind F. Tuglas. A.
sM, maksab nüüd üle WltM dollairr. l . lehekärbse häwitustöö ja ebasoodsad ilmad.
Tänawuaastases põllumajanduses Pais JÜrgenstein: C. R. Jakobson Peterburis. Aruk
Rukkikülw lõppes alles hiljuti, sest suu
rel osal wanadel ja uutel põllumeestel puu tis terawalt silma põllutööliste puudus, al H Kruus: ühe ilmawaate loonnskatse pu
Artikkel. W. Damberg: Läti kirjanduse
Daani krooni kõikuwisest.
dus wana seeme. Osa põllumehi, kellel tä mille all Palju kannatas põllutöö korralik hul.
olewik. Artikkel. E. Enäzärwi: Kirjanduslikud
Da-mi kroom «Mine l-ngemitt-. mid- >ub« ' gawaraks oli hoiwd/wana seemet, algas kus ja õigel ajal walmissaamine. Aasta ajakirjad Soomes. Artikkel. H. Wisnapuu: H.
seemendamist 19. ja 20. augustil, kuna wii teenijale tüdrukule maksetakse rahas umbes Bahri 60-aastase sünnipäewa puhul. Artikkel.
Reumann: K. A. Hermann Eesti muuma aia-—l5OO marka kuus, sulasele 1600— Lloos
r,!eÄÄM SRFTJSR*
maseid uue seemnega seemendajaid põllul
Artikkel. A. Kalamees: A. Mwikaje Ris
2000
marka;
suilisele
tüdrukule
makstakse
weel
16.
sept.
wois
naha.
Varasematel
<i 8.78 krooni), kuid knoiolewal aas
timise wereaa" puhul. Arwustus. E. Hubel:
ür isikunud '4,S7»e(! jotaimri keskel kuni seemendajatel tõusid orased küll ilusti üles, 2000 marka, sulasele 3000 marka kuus. M Mallita «Demobiliseeritud Perekonnaisa".
n?-> «n«n! keskel. Siis, heale Iväilest iSnsu, kaid kahju kipuwad nüüd tegema põllutiud, Halwem lugu on päewilistega. Rehe Pealt ArwustuS. M. Zeller: BerlNni kunstkiri.
<š, r«*e 3,ra ir-mi HM dova.! e-^
Meie kirik nr. 38 ja 33, • ;*
feg paiguti terwed Põllud ära häwitanud. maksetakse kuni 100 marka, hariliku töö.
küll. ühel ja teisel wiisil nende päewa vealt aga 200 ja rohkem marka.
llMjko stmreuemlm, K-eSolewa ««sw eflmese
nctia fitft jooksul on Daammaale siõseweetud wastu wõidelda, kuid enamasti äparduwad
J ürpj ala. ' Väljaandja Kirjastuse Osaühisus „Kaja".
kaupasid 156 miljoni krooni wõrra rohkem, km kõik wõitluswiisid. Üldiselt wõib aga siiski
Wastutatv toimetaja A. Tuvi ts.
sama aja jooksul wälja on weetud.
oraste kaswuaa rabul olla.
aastal oli aaa wälastvedu tuntawalt ülekaalus.
Majaudusliue slu.

SMO Md
Reedes 28. septembrll
Rahwaetenduseks.

kell pool 8 õhtul.

liu linna 21. algkoolis

,>Hamlet"

°® Teatame austatud kaubatarwitajatele 1
H et tulewal nädalal jõuab müügile 1

Shakespeare'! kurbmäng 8 w.
Laupäewal, 29. septembril

l jj

kell pool 8 õhtul
jojfmi mr

laeques Osfenbachi fantastiline
ooper 8 roaat.

MMMM
Laupäewal, 29. sept.
Esietenduseks:

„Wahet«s"
Paul Claudel'! näidend s w.
Tõlkinud: M. Under.
Lavastus: W. Mettus.

| O-ü. „U)iru"

uutes ruumides (Raua Uu!. 31, 111 ja IV korral)
kolmapäeval, 3. oktoobril s. a.:
esimese klassi õpilastel kell 1 päeval,
2-se, 3-da ja 4-da klasssi õpilastel k. 9 hom.
Sissekäik kooliruumidesse esialgul koolimaja
lõunapoolsest otsast

H uue tööstuse kõrgewäärtusline E

I kartulijahu j

' KOOLI JUHATUS
© «WMWI J» AAAAA A MA BSBBBBM W

Dekoratsioonid: A. Tuurand.

Algus kell pool 3 õhtul.
Pühapäiwal, 30. septembril
Lasteetenduseks:

|

BBfIBfIBBBBBfIBBBIIEIBBBBBBBBBfIBHBBBfIBBfIBfIBB
f Põllumehed! j

d 111 U U vmm i

8 fi-S. Bumberg Tuber g & Ho. j

Neljat ja roiimast korda

STeil on linu, aga pole ropsijaid. Oostke omale B
Unamurdmise ja ropsimismasin

JMlii» Di"

Anna Echwabacheri lastemui
nasjutt 7 pildis.
j ..Helsingen", I
Algus kell 3 pnewal
Kassas mtiügll abonnement B siis saate linade eest rohkem Ja rutem raha kui enne. 5
kaardid tmskaswanute ja laste
{ ------- Küsige hinda Sa tingimisi =
. esietenduste peale.
PLäsetähtede eelmtittt igapaew

kella 11—1 e. l. ja 8-3 õht.
teoatri kassas ja Reisibtiroos
kella 10—4 p.l.

GGGGGGGWGGGGMTGGGGGGGGTGGGG
— O ~

i °|a. „Mercator" Tallinn. §
A Pikk uulits nr. 3G. Kõnetraat 16-76.
* Masin on esimeste auhindadega Kroonitud. 5
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ii Kaliife 1
8. oktoobril 1923. a. kell 10 müüakse suusõna
lisel enampakkumisel Läänemaal, asun
duses 384-tiinulisel maaalal kasvav
i!«U liftis
2. okt. Haapsalus,
5. „ Rakweres,
7. „ Rarwas,
10. „ Tallinnas,
12. „ Wiljandis,
14. „ Pärnus,
18. n Walgas,
20. ~ WSrus,
24. rf Tartus.

PMW'
tõittdesse asutustesse, niisama ka

tSlkcid
tchakse asjatundlikult mõõdukate'

hindadega. Wanatura 6, (Wiül
uul. nr. 2). Kirjatööde kontor.

«M

mis on kõlbulik katuste tegemiseks ja krohvitõõde
juure. Enampakkujal tuleb kohe pakutud summa
välja maksta ühes 1-protsendilise tempelmaksuga
pakutud summa pealt
Pakkumine algab Mk. 5663. peale ja peetakse
ära Rannamõisas, Läänemaal.

I Tallinnas, Mkk uni. nr. 28.
I Kõnetraadid: 6—24, 17—03.
j CulekitMitused

Läänemaa riigimaade
IV ringk. valitseja O. MATT
Asjaajaja M. ÖISMANN

I SlnlcinnituseS
1 Onnetiisjuhuste kinnlfsi§@@l.
I - weoSsinnitused

1. oktoobril f. o, kõll 10 hom. on Toom

peal, lossiaias

j Kinnitage oma «varandust ja

oksjon.

I olu künni weol aoga»
Müügile tuleb oksjonitest järeljäänud mit
mesugused ehltusmatersaalid, nii kui: kustuta

tuo lubi, asfald, elektri- ja puumaterjaalid,

tööriistad jne.

— —— o- ,

Lähemaid teateid saab laduwalitsejalt

Riigikoguhoones, Ehiluspeamaiilsuse arwepi»
damise ruumis.

Ehituspeawalttsns

i Posti Peawalitsus |
!

' ' ~r* "" "T ' ''

8 annab wälja sega wähempakkumistel 11. oktoobril f. a. kell 12 posti 8
8 peawalitsuses Kreutzwaldi uul. 10 järgmised ||

Meriasjanduse Pawalitsus kuulutab wälja 15. oktoobriks
s. a. kella 10 hom. Meriasjanduse Peawalitsuse ruumes
1 ehllllglõöd:=|
MDWWjjii JRr kere kapitaalremondi peale

(osalt, nagu waliskesta lehtede uuendamine, dokis ärateht. too).
~ , , Pakkumistest osa võtta soovijad esinevad mitte hiljem
kui kell 1U nom. pakkumisepäeval kinnistes pitseeritud ümbrikkudes/' tempel
margiga varustatud üksikasjalise pakkumisega pealkirjaga „Pakkumine m-p.
«Loodi remondi Male", kus peale üksikute tööde ka kogusumma äranäidatud
oleks ]a maksavad pakkumise kindlustuseks sisse kautsjoni mitte vähem kui
10-protsendilise osa suurusest nende poolt ülesantud parandushinnast. Kautsjon
maksetekse ehk Riigikassasse puhtas rahas ehk Eesti Panga ga
rantiiga. Tööde nimekirjaga ja tingimistega võib Peawalitsuse kantseleis tut
wuneda igal äripaewal kella 10—2.
Meriasianduse Peawalitsus

5 1) PaMdest raadiojaama hoone ühes kõrwalrnum. Nõmmel.
|| 2) Kiwist raadiojaama hoone KopliS.
8 - .Pakkumisest osawõtta soowijatel tuleb Posti peawalitsuse kassasse M
X kttMtöjonina sissemaksta: ehituse peale Nõmwel 300.000 mk., ehituse 8
w peale Koplis 100.000 ink. ehk esitada wähempakkumistel Eesti panga 2
5 garantlltirjad wastawate summade peale. Kirjalikud, warustatud 20 fz
2 «i*» «utpelutatatga pakkumised tulewad sisseanda tähtajaks posti peaM wautsuse tehnika osakonda, märgusõnade all .Nõmmel" ja $f
5 « tingimusi ja hoonete plaanisid wõib saada igapäew JK
X kella 11—13 posti peawalitsuse tehnika osakonnas. S
H Posti Peawalitsus. S

A.-s. Tallinnas. Vikk uul. 42.

