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Palganõudmise lübiwaata
mine töl>-hoolekandeminLs
tooriumis.
Töö-hoõlekaNdeministeeriumi poolt 27.
skp. kokkivkutsutud koosolekul, millest osa
wõtsid Tallinna suuremate tehaste juha
tuste ja nende tööliste wcmemate nõukogu
de, wabrikantide ühisuse, Eesti tööliste
üldliidu. Tallinna linnawalitsuse, Harju
maakonna, teedeministeeriumi ja kaubandus
tööstusministeeriumi esitajad, arutati töö
liste pälganõludmise küsimust.
- Wabrikantide ühisuse esitaja hra K.
Mauritz seletab pikemalt meie tööstuse
praegust seisukorda ja näitab ära, et meie
tööliste tööwiljakuse juures ei ole wõimalik
tööliste Padade tõstmise peale üldse mõel
da. Tema tähendab siiski, et mõnes etteWõttes wõiks siiski palkasid tõsta, kuid
nõudmistega peaksid töölised otsekohe oma
wabrikujuhatuse ees esinema, kes siis läbr
kaaluks, kas tööliste palkasid wõiks tõsta
wõi mitte. Töö-hooilekandeministeeriumi
tuleks wahetalitajana rahule jätta, selle
pära, et kollettiiwselt palgakõrgendust ette
wõtta Pole wõimalik.
Tallinna linn-awalitsuse. esitaja hra Ko
gel tähendab, et praegusel ajal linnatöö
liste palkasid tõsta ei saa. Linnawalitsus
wõiks palkade rewideerimist ette wõtta alles
1. jaanuarist 1924. a. uue eelarwe piirides.
' Peale pikkade läbirääkimiste teeb töö
hoolekandeminister kokkutvõtte, milles näi
tab, et tvaewalt on küll loota lähemal ajal
palkade tõstmist, tööandjad ütlewad palkade
tõstmisest kategooriliselt ära. Minister leiah.
et kokkulepet pole wõiiWlik saawutada ja
lõpetab koosoleku. —tS.
Nõupidamine kaubandus
ministeeriumis tolli-tariifi
de uuendamise ja sisseweo
piiramise otstarbel.
Eila oli kaubandus - töös tus mm istes
rmmisse kutsutud tekstiil, naha ja tualett
seepide töösturid ja kaupmehed, kelle aüwa
mist ministeerium soowis kuulda sisseweo
tollide kõrgendamise kohta naha-, tekstiil
ja seebikaupade pealt.
Arusaadatvalt erinesid tvõsturrte ja
kaupmeeste arwamised wajaduse kohta, sisse
weo tolli tõsta. Kaupmehed toonitasid, et
km meie wabrikud suudaksid head kcöupa wvil

I Ostan rukkid, otri, linaseemneid, eksport j
I M„„ ja Pariisi wSid. i
plOull: woitünnisid, wõi soola, pergament paberit, margariin!, mannat, riisi, S
Müük ja ostmine vaiksel ja suurel arvul. g
Isuhkrut, sõredat
ja pehmet
nisupüüli,
rukkipüüli, kontor
tangu, kruup
U)oldemar
3uhansoni
kaubanduse
Tartusesjne. jne. 2
Riia uul. nr. 55, telefon 100. 2
»SO«SVGVGTSSV»»SSOOOV«»GV«S»»V«»«O»«VGVOVV»G««VS»V«V»»Vv«a

Narwa maantee 13
end. wA POL L O" ruumis

3S
TSZŽ B>

| Tsirkus ~K ONTIN E N TflflL"
8 Täna 29. septembril
I Haruldane maadluse päero.
I I. Maadlus kuni võiduni. Brilla maailma eshn.—hiinlane tlrsus 1
8 Benetski (Tshehi). 1
11. Maadlus kuni võiduni. Kaks mustä vaenlast. Bambtlla (Amee- |
rika neeger) Pmbroslo de Susi (Afrika neeger). 1
111. Tigane (Eesti) Tornoro (Leedu). 1
IV. Otsustav maadlus. ItrlstOiD (Eesti) Maschkci (Baierist). I
Etenduse crtgus kell 8 õhtul. Maadluse algus kell 10 õhtul. 1
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abwndmist wasAmölsid.
SMre puhul Jaapanis
ruttasid mitmed riigid kannatada saanud
maale abi andma, nende seas ka nõukogude
Wenemaa. Wladiwostokist saadeti aurik
«Lenin" toiduainetega Nokohainasse. Kuid
sealsed Jaapani wõimud olid teada saanud,
et nõukogude laewal peale toiduainete ka
suuvel arwul kommunistlikku kihutuskirjan
dust leidub ja ei olnud „ lahke abitooja"
Wastu mitte iseäranis lahked.
Kuidas «Lenini" Yokohamas ivastuwõe
ti, selle kohta kirjutab «Edasi" järgmist:
Silmapilgul kui aurik kohale jõudis,
wõtsid Ao kohama sadama wõimud ja polit
sei kõik abinõud tarwitusele, et laetva sada
inasse mitte lasta.
Aurik seisis poolteist miili kaldast ee
mal. Isegi neid, kellel selleks wiisad olid,
ei lubatud kaldale. Ka laewale ei lastud
kedagi. «Lenini" kaitse seisis koos sõjawäe
kaaterrtest, millised ööl kui päewal reidil
wahtt pidasid. Öösel walgustasid miini
: laewad «Leninit" kiirteheitjatega.

mistada, siis wõiks tollitariisi kõrgendada.
Praegu aga jätawad mitmed kaubad hea
duse poolest mõndagi soowida. Paljuid
kaupu mevl üldse ei walnüstatagi, nende
sisseweo tolli oleks Aekohus tõsta jne.
Enam ühemeelsele otsusele jõuti seepide
kohta, toonitades, et nende stssewedu wõiks piirata, sest on selgunud, et Ees
tis walmistatud tualett-seebid iväljamaa \.
omadega kõigiti wõistslda suudawad. >
Sõjatväe mundrikawa wäl
Ka nahakaupade kohta jõuti tollikõrgen- >
jatöötamise raskused.
damise suhtes ligikaudsele ühisele avwami- i
sele, et wõiks ehk sissewedu tollide kõrgen-'' Teatawasti on wabariigi kaitselvc'ele
dufe abil kitsendada. Erinelvatele seisu-koh uue mundri soetamise Wajadus muutunud
tadele jäädi ainult riidekauba juures. Rii üsna tarwiliseks. Näib ju sõjamäe mun
dewvbrikandid oleksid nõus garanteerima, der mitmeti ebaühtlane ja mitmetlaadi,
et hinnad siseturul ei tõuse. Ei saadud aga eviti wormt-palitute poolest. Mitmed oh
kindlat wastust, kuidas nad kindlustaksid witserid kcmnawad näiteks lühikesi Inglise
kauba wäärtust.
palituid, teisied pikki weneaegseid. NatscySellega oleksid esialgsed nõupidamised Mäel on oma algatusel wäljatöötatud mun
ja arwamiste kogumised lõppenud. Saa der. Isegi pagunid on ohwitseridel kahe.
dud muljetest on kaubandus - ministeerium sugused.
arwamise saawutanud, et mõnede sisseweo
Kõiki neid asjaolusid silmaspidades
kaupade tollitariife tõsta tuleks. Nüüdsest movdilstati sõjaministeeriumis uiõni aeg
Peale algab tehniline töü
tagasi kes uue mundri kawad
Pidi wälsa töötama . Nüüd on komisjon
tollitariisi muutmisck^,'
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Sõjawöe juhatuse Möga Mtbfumvto,
OI »
kes laewale tuli, tegi Wene wolinikule et
tepaneku, anda kõik toiduained Jaapani sõja
wäele, tõotades, et wiimane need elanikku
®T 3
dele wälja jagab. Wene esitaja awaldas
soowi selles asjas läbi rääkida Jaapani
&SO% """ '
kannatada saanud elanikkude komitee esita
GM»«2 ES
jatega. Seda läbirääkimist ei lubatud. Siis
nõudis Wene esitaja Aokohama linna ku
«S9
berneriga kokkusaamist. Sellest lubati ku
» »
»
bernerile teatada.
Kuid kell 8 õhtul samal Päewal' ilmus
Narwa maantee 13.
polkownik Takeda, tuntud Kauge-Ida in
end. „A P O L LO" ruumis
terwentsiooniaegse kapteni Sibutshi saatel
laewale ja luges tõlgi läbi ette Tokio walit
suse käsu aurik „Lenini" wiibimata lahku
mise kohta lokohama sadamast, ilma õigu
seta Jaapani tevriivriaal wetesse sõita.
Balti riikide rahaasjanduse
Palwe, anda krrjalikkil käsku, lükati tagasi.
konwerents.
Aivviku nina ette seati dreadnought.
KoMvevents astub kokku Tallinnas 16.
Miinilaewade saatel sõitis „Lenin" lah
tisele merele. Ameerika laewästik saluteeris oktoobril. Konwerentsist wõtmvad osa Eesti.
meie lahkumisel, Jaapani oma aga stmikis. Läti, Soome ja Poola walitsuste esii»rjate
na riigipankade juhatajad.
Konwerentsi eeltöödest wõtalvad praegu
juba hulga nädalaid pea igapäew koos is osa rahaminister hra G. Westeli juhatusel
tunud, kuid, nagu kuuleine, ei olewat tööl riigipanga direktor L. Sepp, N. Köstner,
seni kuigi wiljakat tagajärge olnud. Tun A. Sack ja H. Schnlmvnn.
Päewakorms on riigipankade Wastas
dub, et töö nii korraldatuna ülejõu käib.
Otsused, mis ühe ehk teise muuda osa koh tikuse rnfonnatsiooni küsimus, keskpankade
ta täna wastu wõetakse, muudetakse hom lähedase koostöötamise tarwiduse küsimus,
lne ümber, mõni keeruline nisinms jäetakse kaubmrduslise läbikäimise hõlbustamine ja
lahtiseks. Tellitakse mütside ja pagunite laenu ning diskonto poliitika ühtlustamine
prvowe, küll Rootsfft, küll Itaaliast. Isegi tu-lewikus.
sõjaministrit tellitud Genfist kojutulles
Ingliskeelne raamat Eesti
mõnda «proowi" kaasa wõtra. Walunsta
üle.
takse igasuguseid proowiinundvieid. mis
hulga kulu nõuab. Seni oleivat mitme
# Inglise konsuli hra Leslie aruan
kordse ümberotsustamise järgi suudetud ne Eesti majandusliste ja tööstusliste tin
ainult mütsi küsimuses kokku leppida: gimiste üle on Inglismaal trükis awalda
müts kombineeritud Itaalia ja Schweitsi tnd. Aruanne käib aja kohta 1922. a. iuu
sõjamäe omadest
nist kuni tänaw'u. jnuninr.

žkusfofloU?*r 20. ?cl.
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fcfefeflS efontfitb, et seal olla „Suxxr
Tõll"*) istxmud jne. Ühe sõnaga, saare
elaniKude jutt äratas minus niisugust
Mekümne aask eest rewolutswvni kee teel teha, selleks oli tarwis Saksamaa Vas
mnbusaldust ja kartxlst ja sundis mind ja
rus wõrsunud noort Prantsuse wabariiki tupanujõud täiesti murda, temalt sõjariiv
rÄmõtlema, kuhu ma selle häbiga lähen,
tcrwitasid sakslased sellega, et nad temalt tad käest ära wõtta, mis wiimase peensuseni
mis mind wõiks tabada, kui saare
ära kiskusid loodusewarade poolest rikkamad läbi Viidi. Kui targalt see tehtud oli, km
wilademete asemel knnrsalademed on. Siin
prowintsid ElsaSsi ja Lvrraine ja nõud wõrd kaugeleuägelikult siin talitati, selle
langeks minu peale niisugune wastutus,
sid prantslasteltsisse 5 miljardi srangilise üle Võib alles nüüd otsustada. Kaheksa
mida ma kanda ei suudaks. Ei jätkunud
sõjakahjutasu. Oli selge, et noor Prantsuse kuuline Võitlus Ruhris nõudis ainult mõ
mull julgust eeltööde tegemisele ja Plaanide
wabariik seda alandust wrgelt ara ei unuS nifada ohwrit, aga kui suur oleks olnud
walmistamisele asuda. Et ettewaatus tär
ta. Waen hõõguS pvueS, koguti jõudusid ohwrite arw, kui Saksamaal sõjariistad käeS
klise ema olla. siis kandsin sellest kohtumi
nii Prantsusmaa kui Saksamaa pool, kuni oleks olnud!? Ka ei olnud asjata, et
nistrile ette; otsttstati tänawu strwe jook
lahti läks wõitlus, millesse tvrwe maailm Prantsusmaa Washingtoni konwerentsil sõ
sul Wdngide tööjõuga ühe asjatundja ju
jawägede Vähendamist soowitatud kujul ei
kaasa kisuti. .
haülsel
saarel uurimise tööd toime panna.
olnud nõus läbi wiinra. Oli põhjendatud
Ei saa.wist keegi salata, et sakslased olid kartus, et sõjalist jõudu Veel tarwis läheb.
Uurimise tööd algasid 1. juulil s. a.
selleks wõitluseks paremini ettevalmistatud
27. juulil s. a. käisin kolmat korda Kes»
WõitlnS, mille Prantsusmaa Ruhris
hii prantslased. Peale selle, kui raudsel
solaius,
et seal wimepandawsid uurimise
kantsleril Bismarcfil korda oli läinud Sak alustas, ei olnud iseenesest kerge. Asudes
Md
waadata.
Selgus, et ierwe saar on
kohtasid prantslased kohaliku rahwk
sa riikisid ühe keisri krooni ja Preisi riigi Ruhri,
üks kiwrrüngas. kus seda materjaalx rni
hulgas
kõige
suuremat
waenu
enese
wastu.
:estkostmise alla ühendada, kaswas Saksa Ametiasutused tõrkusid Valitsemise ülesan
palju leidub, et julgesti wangrmaja üles
keisririigi wõim nii majandusliselt kui sõ
ehitvda ja kiwitööstuse Xpabrik sisseseada
deid täitmast, raudteed jäid raudteelaste
jaliselt ' imekspanemiswäärilise kiirusega, „paSstiwse waStupaneku" tõttu seisma,
wõib, milles wangidele määramata ajaks
nii et Saksamaa maailmakaubanduses Jng tusasutused sulgusid uksed ning Prantsuse
tööd jätkuks. Kollase pae kihid on 3 jaloi
liSmaale suureks wõistlejaks sai ning Saksa sõjamäel tuli päris tõsist sissisõda pidada
sügMrseni 2 4 tolli paksud: siis algawLii
sõjariistade tärinat ja kannuste kõlinat igal elanikkudega, kes ei jätnud juhust kastttama maal.
10. kMMstil 22. o. nr. 7270 vll kaNdsktt 6 12 wlli paksused kihid kuni 1 sülla su
pool maailmas hoolega tähele pandi. Saksa ta, et Prantsuse sõduritele kallale tungida;see
kohtuministrile inseneeride Wolmeri ja cMvuseni, kus kollane paas lõpeb ja sinme
organiseerimiswõime ning tööarmastus
paas 10—12 wlli passustes Ühtides al
kõik tegi seisukorra Väga ning
olid suurepärast wilja kannud, oli loodud prantslastele tarwilikku süsi oli Võimalik Krassi käest saadud andmed, mille põhjal gab. Puuritud oli 34 jala süga Xnu seni. kus
nii majandusliselt kui sõjaliselt suurejoone ainult päris tühisel määral Välja Vedada. geoloogilised uurimised Kessolaidus lähe?- paasi weelgi edasi jatkxlb. Kruxrsa all. inr
line organisatsioon, millega rehkendada tuli. Seisukorra tõsidust iseloomustab weel see, sid makSmtt 1 miljon Mrrka. Äkad. Polesi da savre keskpaigas 6 jala passune kiht.puy
fhniki teadete järele olla geoloogilised miri
Kniwõrd siin demokraatline kord, mib et Ruhri okupeerimise küsimuses prantslas mised Kessolaidus ja terlllel Saaremaal Wd» wwad kiwilademed. Kõrkidest saare peal fet
Prantsusmaal ja Inglismaal walitses, kaas tel tõsised lahknmimmd tekkisid oma pare
wd kiwisortidest kvalmistvti prvowid 5
ne ajal wime pandud ja selle üld
tegew on, ja süüdi isewalitsusline kard, mIS mate liitlaste—inglastega. Kuid Paincaarö KMmvt kirjutawd, nõnda et ,rut uurimisi tsentimeetrrlised kxmbükud,
Saksamaal wõidukäigul oli, peab kõrwali ei kohkunud, prantslastel oli tarwis äralõ ette Võtta Maja ei oleks. KiM jötkuS prooiõe geoloogidele ja kiwitoösrunteke
seks küsimuseks jääma, kuid Saksa rahwa hutud maakondi ülesehitava, mis hiigla km Võiks saada Petrogradist geoloogia inšti raHtositL Wiimaled on kinn headxrsest otse
õnnetus oli see, et tal puudusid juhid, kes lu nõuab, kusjuures Prantsuse eelarwes nii tmrdisi, mille saamiseks wälisministeeri- üllatud ja arwküvad. et kui ta ennast polee
seda rahwa jõudu targalt ja otstarbekoha* km nii miljardilised puudujäägid on, saks Kessolasirs määramata ajaks. Raamatut rida laseb, siis mett Itaalia marmori en«Tl
selt, rahwa huwide kohaselt, ära oleks osa lased täitsid aga oma kohustusi Väga kor umi poole pöörasin.
iwja ei ole. Akad. Polestshuk ütleb, et kvnud kasutada, kuna aga prantslased ja ing rawlt, sellepärast ei jäänud prantslastel
14. auyustil 22. cl. Nr. 2IM kandis koh Xvid ennast poleerida lasemad. Uirrinrme
lased selles suHteS palju õnnelikumad olid. muud teed üle, kui mõjuwaid tagatisi mu tuminister sellest wabariigi ivalitsusele -et lõpetati 15. airgilstil ja läks maksma npe
Nüüd, kus Saksa walitsus ametlikult retseda, et sakslased oma kohustusi täidaks. te, kes otsustas 6. septembril 22. a. kohtu miljoni asemel, mida ettewõtjad nõudsid
teatanud, et Üks lahing kaotatud on, ui
Kui sakslane selle peale passiiwset was ministrile ülesandeks teha, kiru aja jooksul aimrlt 77.000 marka.
melt passiiwse waswpanekuga peetud tupanu paljaste kätega algas, siis pani ta wabariigi Valitsusele sunniwcmgimaja koh
Sellest kõigest kandsin ühes koba veal
kokkuseatud aktidega kohtuministrUe ette.
lahmg Ruhris, on Saksa rahwal jälle põh suuri lootusi nende lahkuminekute peale, ta kindel ettepanek teha.
just, oma raudset kantsleri taga nutta, sest mis okupatsiooni eel inglaste ja prantslas
15. septembril 22. a. nr. 2046 all andis kes esines 21. augustil nr. 7270 Xrabarirgr
tema tagasitõrjumise järele walitsuse küü te Vahel olid. Hiljutine Prantsusmaa ja kohtumin. minule käsu, kiires korras erikomis walitsusele ühes kiwiprovwidega ja ettepane
rilt on Saksa riigilaew hulkunud kuiküü Inglismaa peaministrite kokkusaamine kus jon kokku kutsuda ja ilma geoloogiliste knga: Kessolaid lõpulikult sunnitööline
rita mere! ning Saksa rahwas on läinud tütas siin 'Viimase ' lootuse helgi, millele' dl mrrimistetä küsimus ära lahendada.
wangintaja ehitus paigaks kindlaks määrri
kaytuse juurest kaotuse juure. Wõtame ai- lawandumine kiirelt järgnes.
20. septembril 22. a. astus erikomisjon ta. Wabariigi Xvalissns kmnrtas 22. rn*
Mb" wiimase aastakümne ja meie näeme,
Saksamaa tuleb sellest Viimasest wõitlu kokku ja otsustas ime sunnitööivangimaja git-tfl s. a. kohtuministri ettepaneku. Od«
sused on ..Kodaniku" kirstrtuses ülesloetud.
kuidas oma juhtide lühinägelikkuse tõttu sest Välja halwemas seisukorras kui peale asukohaks soowitada Kesso saart.
Saksamaa Belgiasse sisse tungib ning selle maailmasõja lõppu. Nagu ilmcgõja järelgi,
25. septembril 22. a. nr. 2046 all tegi 3'das punktis on ..Kodanik" jmnelnamu»
ga juba esimestel sõjapäewil enese wastu wõtawad toitlusrahutused maad, ning re kohtuminister wabariigi walitsusele järguri» ..miskisugirste" metsawäärtuste
mobiliseerib Inglismaa ja kutsub walja wolutsiooni tont tõstab kahelt poolt korra se ettepaneku, mida wiimane kinnitas: misoks kuna walitsuse otsus lihtsalt kaid:
määrata Kessolaid (Shildmr saar) ehitatawa metsawäärülste xröljamaksmiseks.
pahameelt kõigis maailma demokraat lrselt
ga pead, kuid lisaks sellele on
Arnxm. et ..Kodanikul" nuud kullalt
mõtlewates ringkondades; kuidas ta oma riigimaandusest järele jäänud ainult sunnitööivmigimaja asukohaks ja kohtumi
metsiku weealuse sõjaga wägewa Atlandi ta rusud, tööta tööliste hulk kaswab nistrile ülesandeks teha simnitöömaja ehi selge peaks olema ..siiski mis võbjuswlguse wabariigi waenlaste leeri awatleb, kur iga päewagä, Saksa rahwamajan taimseks barwilikknde eeltööde tegemisele Kessolaid sunnitööliste lõangrmaja asxW
asuda.
duse üks wgewamatest teguritest
vas ta sõda kaotades terwe oma
haks walitnd. .. . 12. oktoobril 1922. a. nr. 7270 pööras
tuse ja laewastiku wälja annab ning kõike tööstus on soodsa wru konjunktuuri kaota
Edasi küsib ..Kodanik", kas rix gxma
seda arwesse wõtmata jättes tõrgub täit nud ja nüüd on selle kättewõitmine raskem, kohkkminister põllntööministri poole pal jandusliselt on õige aeg käes sunnx
mast enese peale wõetud kohustusi, mis wiib kui ilmasõja lõpul. Krediidi mõttes on wega, Kesso saart Vangimajade Peavalit tööwangimaja ehitamiseks jne. Selle peale
Ruhri okupatsioonini. Seal alustatakse Pat Saksamaa aga wiimase usalduse kaotanud: susele ülecmda, selleks komisjon moodus wastame, et riigikogu liigetest moodustatud
ja kätega wõitlust, mille tagajärjed läbi kui jaanuris Saksamaal weel lootust oli tada ja senistele saare elanikkudele, Välja
eelarwe komisjon, wangunajade
nähtawad, seda wõitlust peetakse suure hoo oma kohustusi rahwuswahelise laenu abil arwdtud tuletorni teenijaid, Võimaldada 1923. a. eelarxvet, minule nleandeks tegx,
ga, järjekindlusega ia püsiwusega, selle veale täita, siis on nüüd igasugune Võimalus sel irued asukohad Väljaspool saare
xviibimata wäljatövtada kindel wangxma»
kulutatakse muinasjutulist summasid, (Sak leks Võetud. See kõik on. Ruhri sõja taga
27. jaanuaril 1923. ilmus ..Päeivalehes"
jade ehituskaxva. .
sa presidendi üleskutses nimetatakse 7000 järg.
nr. 25" kirjatükk allkirjaga H. A., mis sun'
Ka see kawa, mille esitasin
biljoni wiimasel nädalal), kuid praegusel
Reparatsioonide tasumine on Saksamaa nitöölistewangimaja ehitust Kessolaius rile 16. xnail s. a. nr. 2900 all, nägi ette
ajal ei otsusta sõjakäiku mitte moraalne le Veelgi raskemaks muutunud, tal tuleb ebaõnmestcmuks nimetab jne. Selle kirja Kessolaidu wangimaja ehituse.
warustus, waid materjaalne, ja sellepärast enne, kui ta midagi maksta jõudb, hiigla peale Vastasin mina 3. Veebruaril 1923.
Kxxi suur tähtsus on riigimaianduswelt
peawad nüüd sakslased jälle, peale selle kui jõupingutusi teha, et oma riigi majandust a. „Waba Maas" nr. 28/1227.
wangide töödel, mille arenemist meil prae
riigimajandus rusudesse on muudetud, sõja karkudele upitada, mis palju aega Võib
17. märtsil 1923. a. ilmus „PäeValehes gxxsed wiletsad waxxgixnajade rmnnid tõigitx
käigu lõpetatuks tunnistama ning kapitulee wõtta.
ühe endise Vangimaja ülema sulest pikem takistaxvad, ja mis uute ajakohaste elutus
rma. Siiamaale ei lubatud sakslaste poolt
Loomulik, et sarnasel juhtumisel prants kirjatükk, mis niisamuti Kessolaidu simni tega kõrwaldataks, näitab järgmine kirbel
mingisuguseid läbirääkimisi prantslastega lased ei mõtlegi Ruhrist lahkuda. Ruhr töölisteirxmgimaja ehitust hukka mõistis. dus tvangimajade peawalitsuse tegewusest.
enne pidada, kuni Ruhr wabastatud ei ole, jääb prantslaste kätte, kaheksakuulise häw,- Selle kirjutuse peale ei leidnud mina tar
Wangide töid hakkasin organiseerima
nüüd kapituleeritakse ilma ühegi tingimise tawa sõjaga-ei ole küünewäärtki kasulikku wilikn olewat Vastata, sest mehega, kes 1919 aastal ümbertölgitud ja wangimaja
ta, vresident ja walitsus kwuitawud ainult kätte saadud, kuid kaotused on äraarwamata mind peaaegu igapäew nägi ja minuga ülematele iuhtxxöörideks kättesaadewd Wene
pühalikult, et nemad Saksa maapinnast üht
suured. E. Jrääkis ja kellel selle peale Vaatamata nii seaduste põhjal. Rewolntsiooni ajal olid
ki tükki käest ei auna, kuid ka see on ainult
passil kodanlist julgust ei et oma wangimajadcs kõik tööriistad kui xnater
shest. ' _ : „
mõtteid otsekohe cn valda da, pealegi oli ar saalib ärahäwitatud, nii et kõik sisxeseaded
Sel ajül kui juhtide puudusel SaksamaA
tiklil intriigi maik jmrres, mina ajalehtede uuesti xnuretseda tulid. Selle tarwis lae
nas riik 30.000 marka, millega tööle hak
kaotuselt kaotusele sammub, on Prantsus
kaudu polemiseerima ei hakanud.
I e Nõudke awult tuntud «
maal ja Inglismaal, Me peale wõitluse
22. märtsil 1923. a. käisin jääd mööda kasime Esialgu läks asi wäga wisalt, kuxd'
frov. Zi. ürgcns'i 1
pearaskus langes, kaugelenägijad juhid, esi
teist korda Kessolaidus, kus komisjonist osö aegamööda muutus tegewus intensiuvse
meses PoincarL, teises Lloyd George, kes
Võtsin, et saare elanikkudele, kes omale Põl xnaks. ning praegu wõib rõõmuga selle toõ
tekkinud olukorras alati kõige kiiremalt
lutööministeerimni korraldusel Wana Wrrt põllxx peale waadata. 1919. aastal ond
orienteeruda suutsid ning õige tee oskasid
su ja Savstna mõisatest Läänemaalt mred wangid wäljatöötanud ühes riigi ja wan
I g's Kaubamai laps" «
walida. Heade poliitiliste matemaatikeri
kohad juba kätte saanud, hoonete ja ümber gimaja osadega 315.485 marka 1920 a.
k Z.I Kõik sarnadnfed lü?ake «
deua rehkendas nii üks kui teine ilmasõja al
kolimise eest tasu kindlaks määrata. Kok 3.286.282 mrk.. 1921. a 6.79. .607 mr m
1922. a. 12.112.403 mrk. Jookswal 1923.
aul juba, et wõitlus liitlaste kasuks peab L.2 Kõrgemas headuses tualettseep: wistri? A knrtepe saawutati kol)a peal.
aastal oxx tänase päexvaui xoäljatöötatud
lõppema, kuigi sõjawarustuses sakslastele 1 § lude. tedretahtede, päewituse põiend ja
Ehk küll Nxrbariigi Valitsus otsustanud 12.000.000 ja aasta lõpuks on arwata xveel
higistamise wastu. teeb naya «
tükk maad oli järele jõuda, inglastel aga l\ o üleliiale
siledaks ja töölgets. Müü? apteetldess jn oli Kessolaidu nxmgimaja ehituseks ta rivi
sõjawäqi uuesti luua tuli, kuid nii üks kui | w rchn- ja teistes paremates kauplus.e, jg likktlide eeltööde tegemisele asuda, paistis umbes 6.000.000 mrk., sest aaSta lõpul ede
newad tööd ikka jõudsamini, nn et ulosiese
teine leidis, et wõitlus paratamatu Pikale
nrulle iväga kardetaw oleivat uurimata töö tulekuks umbes 18.000.000 wõxb arwata
wenib, ning selle järele seati fa sammud.
le hakata. 22. märtsil saarel Viibides ja Niigi poolt 1919. aastal antud 30.000 mrk.
Kindlas teadmuses ja usus, et wmt lntlaste
saare elanikkudelt küsides, kas on sealt ki
pool, ei suutnud siis kohutada sakslaste Igale suitsetajale olgu teada, et Eestis kõig e paro j tva wälja Veetud ja kui pvöju, ütlesid Vii on riigi kassale tagasi xxxakstud, nnsamutx
ka 500.000 mrk. xuiS motsatõöstnse orgnnx
wõidud ja kordaminekud. Kui Saksamaa lo mad paberoßaid o* ~§Eti2Q" fl jjSCSfiOn** |
mrHed, ei pote siit ja
vuks Wilsoni kandu rahu Palus, sus ei jüd flOittllig tgalpool. # Q'o* ~Tabalt".{ km patjn jeail kiwa mi, nemad ei tea. Saa frnimifril .Ii
nud tookordne Prantsuse peaminister Cle
re keskpaigas asuwa künka kohta sain Vas
menceau ühtki abinõu kasutamata, et seoa
tüse, et seal kruus olla. Küsisin kas all
rahu ka kindlustada. Raske wõitlus nou
*) „Smn- Tõtt" on toovfošlcl ?wi.T;iia,
!"wib„; MLci©r©cä faiSok"]
pool kruusa on kiwilademeid, öeldi et ei tea.
dis lõpuarwet, see pidi Saksamaale luusse jmasstele ori iBMe iga|poo| 3aaj„. j Aukude kohta, mis idapool mere ääres. nt ts, tticil nuinuernkial ..ikücuüpoo.Q''.
ja lihasse lõikama, et seda ka tõesti rahulikul
Passiiwse wastuPaneLu lõpp Ruheis.

n.
(Seda fõtfc nähes, tultftfö 'afttb. Vokest
tshukiga ühesugusele otsusele, et paremat
kohta sunnitöölistewangrmaja ehitamiseks
ei Või olla, kui Kesso saar ja kiti parema
käes, siis paremat enam ei otsita.
12. juunil 22. a. kandsin oma sõidu ta
gajärgedest kohtuministrile kirjalikult ette,
kes 28. sinm. 22. a. nr. 2046 all wabar. Valit
susele ettepanekuga esines, et komisjon
moodustataks lelle asja läbi Vaatamiseks.
5. simlil 22. tu otsustas Vabariigi MiMsuZ moodnswda erikomisjoni tnleivase
fumiitöömnja asuwW leidmiseks järgmises
koosseisus: esimees Vangimajade peatvalit.
suse ülem. liikmed: haridusnõunik Polest"
sh?Ä ja põllutöö-, teede» ja töõstusminiS
teetktmide esitajvd.
23. juul. 22. a. ckstus NiMet. komisjon kok
ku, ja vtsustas asja edasi lükata, kmri geo
loogilised mrrimised ei ole selgeks teimrd
kiNnladomete paksust, tema omadusi ning
Väärtust ia Vee rohkust: Kessolaidus, Lõõt»
sal Muhumaal ja Mustjalas Saare
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PSewauVdised»
Uus korraldus kruntide
eraldamisel Põllumajandus
usteks eriotstarweteks.
Eraldamine wõib sündida ainult Põllutöö
ministri nõusolekul.
Kruntide eraldamine põllumajainbuM
seks erwtsitarbeks sündis warematt põllu
-maianduse- ja maakorralduse peatoalitsuse
omatoahelisel kokkuleppel ning wastatoad
maalibad selleks eraldas ja kinnitas planeePeakomisjon. Kuna iarnane kord
kullalt hästi ei toõimaldatmd eriots-tvrbe;
kohasust ja sündsust koha peal äramäärata,
on põllutõömmrstev selles asjas.uue korra
maksrna pannud. Uus kõrra järele jääb
põllumajandiuÄiseks eriotstarbeks kohtade
eraldamise atgatus! põllumajanduse.peava
litsuse kätte, kes toastatoa ettepanekuga,
milles äratähendatud peab olema krundi
suurus, asukoht ja kasutamise otstarb, mvw
korralduse peawalitsusele esineb. Wiimane
esitab oma seisukohi ja ettepanekud põllutöö
ministrile, kelle otsuse kohaselt planeerimi
se peakomisjon krunti wastcüvalt eraldama
Peab. Ka endises korras toäljaplaneeritüd
kuid senini kinnitamata kohti er wõi planee
rwrise peakömtsjon enne lõpulikirlt kinni
toda, kui selleks Põllütõõministri poolt luba'
saadud on.
Nimetatud korraldus on makseto ainult
põllumvjandusliseks eviotstarbeks eraldata
wate maa-alade kohta,, kuna kõiksugu teiste
MisksjMiste ja omvwalicksuste asutuste
' tarwis Maaualade eraldamine seni makswa
karra järele sÜMib.

Wene esitus Saksamaal ko
dusõda organiseerimas.
ETA. „Vortoärts" 25. sept. kirjutab:
„Wiimastel päetoadel on Berliini poliitiline politsei õige suure tähelpanutoäärilisi lei
duši teinud: on awalikuks tehtud kaks sõja
riistade ladu, mida kohalise Wene esituse
ametlikud orgaanid Saksa kodusõja otstar
beks siia soetanud. Kahes salaladus leidus
13 kerget ja 7 rasket kuulipildujat, 1 miini
pilduja ja hulk tagawaraosasid ning laske
moona nende jaoks. Asjasse segatute üle
kuulamisel on stlgunud, et nimetatud sõja
materjaal nõur. Wene sõjatoäelise attaschee
korraldusel on muretsetud. Seni on kolm
arreteerimist ette wõetud, nendest üks kom
munistlise noorsoo organisatsiooni liige.
Mis puutub aga peasüüdlasse, Wene sõja
toäe saadikusse Petrotoisse, siis toõib siin
muidugi ainult diplomaatlikul teel samme
astuda. Praegusel juhtumisel on palju sar
uadust nowembril 1918. a. ilmsiks tulnud
Joffe looga. Ta näitab, et kõikide Wene
ametliste kinnitamiste peale toaatamata ik
kagi weel tõmmatud pole lahutusjoon kol
manda mternatsionaali ja Wene walitsuse
toahel, ka mitte seal, kus kommuniftliseks
mässuks ja kodusõjaks etteto.almistusi tehakWene sõjatoäe saadiku Petrowi tegu
toiis on Rapallo lepingu ränk rikkumine."
E. R. Muuseumi loositähega wõidate
500.000 mk. sisult 50 m. ml

Hulgalised kommunistide
arreteerimised ja mahalask
Uued SW-margalised wal
mised Wenemaal.
mistamisel.
„Dni" teatel on Mosktoas arreteeritud 6
Liiktoele lastakse uued rahad tulewa
kommunisti kubrmangu parteikomitee liik
aasta algul.
metest, 11 kommunisti reameest, kes partes
Kuntt osa praeguseid 500-margalisi pa- keskkomitee kantseleis kominterms tegetoad
Lerrrahasid juba katkenud on ja nende seas olid, ja 35 kommunisti töölist. Hulgalisi
suurel MääM toõltsituid leidub, katoatseb' kommunistide arreteerimisi on tertoes Mosk
.riigikassa lähemal ajal uute 500-ma-rgaliste toa kreisis ja tööliste linnajagudes ettewõe
triikimisele asuda. Kõik tartoilised eeltööd tud. Dfhershinski kinnitab, et Mosktoa
trüKimiseks on itehtrrd. Rahapaber on
organisatsioon olla
walmistatud Saksamaal, Kölni linna lähe liktoideeritud. Suurem jagu tegelastest ol
dvil asuwas suures Paberitehases ning on. la tabatud. Prowintsis otsitakse hoolega
oma kõtoiaduse ja toastupiöatouse poolest Moskwa kontrretoolutsioonMse organisatwäga hea.
osakondi. Öök toasw 20. septembrit
. Riigi trükikojaga tehtud sellekohase le saadeti Hodõnka toäljal surmaotsus täide
pingu järeile on tonttfone kohustatud and- 27 punawäelase kallal, keda retoolutsioonili
Ma rahasid 1. detsembrist alates, kusjuures ne tribunaal distsipliini rikkumise pärast
wnmased rahad tulewad 1-seks weebrüariks
sWma oli mõistnud. ETA. ~ " \
.riigikassale üle anda. »
* Uus üllatus. }
Uued rahad tõotmviad joonistuste järgi
Reuterile telegraseeritakse Korjust: Linn
õige nägusad tulla. Nende eesküljele on
paigutatud Toompea loss waksali poolt kA anti täna greeklastele üle. Greeka kodanlik administratsioon on saarel jälle sisse sea
jest waadatuna. ' " 4
• tud ja linnas toalitseb täielik kord. Jtaal
laste wastu ei wäljendatud mingisuguseid
Uued IttO-margalised las- '
ähtoardust. Seda suurem aga oli elanik
takse liikmele.
kilde üllatus, kui neli Itaalia dreadnoughti
Nirgitrükikoda 'on hiljuti lõpetanud ja seitse miinihätoitajat täna keskpäetoal
imrte IIXI-nmrgalrste trükkimise ning toal uuesti linna ette nähti ilmutoat. Itaalia
mrstatud rahad riigikassale üleantud. Uued
sõjalaetoade uuesti ilmumise põhjus on
rahad lastakse liikwele käesolewa aasta lõ teadmata.
pupoolie. Wälinmse järgi on rahad õige
kenad, nende eesküljel on
Ruttu rikkaks saab l R. Monseumi loositäiie omanik; I
umi kujutus aset leidnud. /(
150 m. eest saalesoo.ooo marka.]
Graafilised albumid Eesti
GreeTa jameda ÄleLgHtu
kohta.
ohwmna. (
Tulewal aastal katoatseb riigi statisti
London,
27. sept. (ETA.)
ka keskbüroo graafilised albumid Eesti koh
Ateenast ielegrafeeritakse: Suurt ülla
ta wälja anda, milledes tertoe Eesti ma
jandusline elu, põllumajandus, haridus tust tekitas siin teade, et saadikute kontoe
olud, tertoishoid ja teised alad diagrammi rents on Greeka poolt Schtoeitsi panka maks
de ja kartogrammide abil pildistatud, oleks. tud 50 miljoni liiri Itaaliale määranud.
Neid graafilisi albumist kawatsetakse Siin toalitseb üldine artoamine, et Greeka
trükkida suuremal artoul ning laialilaota on jämeda ülekohtu ohtoriks saanud, sest
da wäljamaal Eesti olude tuttoustamiseks. Grecka toalitsus olla kõik teinud, mis tema
Siseriigis oleks nad tähtsad koolidele, iga toõimuses seisis, et Janina mõrtsukatöö te?
sugu hariduslistele asutustele, riigiasutus gelasi kätte saada.
tele ja teistele asjast hutoitatud isikutele.
Selguseta seisukord Bul-.
gaarias.
Piiritust augustikuus müü
Seisukord
Bulgaarias
on ikka weel sel
dud 5.175.35 C kraadi.
guseta. Bulgaaria saatkond Roomas lük
Aktsiisi pcawalitsuse andmetel on augus- : kab ümber sõnume Peaministri Zankovü ta
tikttus üldse müüdut) piiritust 5.179.356 l gasiastinnisest ja kuningas Borisü troonilt
kraadi. Sellest nimeliÄe Übade järgi I lahkumise kawatsusest.
3.246.125 kraadi, restoraknibele 331.796 kr.,
Milano sõnume järgi on Orient Expressi
mitmesugusteks otstarwsteks 354.148 kraa- irong Sofias kinni Peetud, sest Bulgaaria
di, piirituse jätiseid 21.616 kr. Kokku sise- ]kommunistid olla raudtee, mis Türgimoale
maa tarwitus 2.955.687 kraadi. Wäljamaa- 1toiib, ära lõhkunud. ETA.
Ic on müüdub 5.179.356 kraadi, s. o. ligr
Wiljasaak läinud aastast
3 miljoni kraadi rohkem kui eelmisel kuul
wäiksem.
(juulis Matjamaale 3.973.632 kr.). Te
uaiurceritud Piiritust müüdi augustikuus > „Petrogr. Prawda" 26. sept. kirjutab
11.160 toopi, s. o. kõige suurem hulk, mis 1toiljasaagist Petrogradi kilbermangus: „üks
kunagi tooremalt müüdud. Eelmise kuuga jkr põld ei anna üle 41 puuda tiinult. M «võrreldes on sisemaa müük ümmarguselt ,nes kreisis langeb saak 18. p. peale tiinult.
vaarisata tulmnde kraadi wõrpa suurene- iÜldse on toiljasaak toäiksem möödunud aas
ta saagist." ETA. '
uud. ' *
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RovssZek DrsNhlZWiseks
peeti 23. sept. Tallinnas „Estoonia" teaat wõi eest wähem maksab kui mõned eraäri
rimaja punases saalis Eesti Põllum. kesk mehed. Selle wastu näitawad aga mitmed
seltsi korraldusel.
teised, et „Estoonia" siiski kõrgema hinna
Ilmunud oli üle maa lähemalt kuue on maksnud. Nii on Umbuse ühisus „Es
kümne ühispiimatalituse esitajad, peale sel toomalt" 112 marka naela eest saanud sel
le weel suurel artoul meierist.
ajal, kui keegi ärimees neile 96 marka mak
Koosoleku awas E. p. keskseltsi sekretäär sis. Samuti on Puiatu ühisus korra poole
agr. Jürmann, toonitades ühispiima saadetust „Estooniale" saatnud ja teise poo
talituste tähtsust meie põllumajanduses.
le kellegi eraärimehele, ja „Estoonia" on
Koosoleku juhatajaks walitakse Hend neile 4 marka naela pealt rohkem maksnud
rikson Leebikust ja sekretääriks p. keskseltsi kui eraärimees. Wastawaid näiteid tuuakse
asjaajaja J. Rist.
weel õige mitmed, millest selgub, et erakaup
ühistegelise liidu esimees A. Kask kan mehed küll lubawad rohkem maksta, kuid
nab ette ületoaate ühispiimatalitusie seisu tegelikult keegi kõrgemat hinda saanud ei
korra üle ühistegewuse liidu rewidentide ole kui „Estoonialt", wälja arwatud ehk
poolt kogutud materjaalide põhjal ning kä mõni üksik juhus.
sitab ka kapitaalide korraldamise küsimust
Nii näeme, kuidas eraärimehed kõik
meie ühispiimatalitustes.
rattad meie ühistegewuse wastu käima pa
ühistegewuse liidu rewidentide retoidee newad ja isegi wälisturgu halwawad. Koos
rimise andmetest paistab, et meil suur hulk olijad awaldasid aga täielist poolehoidu p. k.
ühispiimatalitusi weel õlge koduselt asju
„Estooniale". Sol.
Artoepidamine ei wasta ajanõue
Koosolekul wõeti järgmised resolutsioonid
tele, tööstuse raamawt ei peeta, samuti wastu:
. 1- Ärakuulates ülewaadet ühispiimatalitusie
Puudub waranduste nimel'?i jne. Niisugu seisukorra
kohta, millest selgub,
se asjaajamise juures on arusaadato, kui
1)
et
paljudes
ühisustes asjaajamine ja
äkki selgub, et ühisus kahjuga on töötanud; arweprdamine wäga
puudulik on, mille tõttu
tekiwad omawahelised hõõrumised, sest il arusaamatusest liigete ja juhatuse ning juhatuse
ma tööstuse raamatupidamiseta on wõima enese keskel tekiwad, mis ühisuste tegewust yal
ta Liigetele saaduste eest õiglast tasu maksta.

tvab;

2) et ühisuse tegewuskawad ja eelarwed pal
Siis ei ole kapitaalide koondamist küllalt
judes
kohtades puudulikud, mis ei wõimalda
õiglaselt, korraldatud. On ühisust, kus leh
summasid kuludeks arwata, mille ta
ma pealt osamaksu üks ehk wns marka wõe tärwilisi
gajärjel puudujäägid tekiwad;
takse; eelarwe puudub ja tööstuse kulu on
8) et liigete wastutvõtmrsele mitmel pool
tegelikult suurem; kui see ette on nähtud kunstljsi takistusi tehtakse. mille tõttu ühisuste
jne.
liigete ega piimajoojate arw ei tõuse ning ühi
Piimatalituse instruktor Emblik teeb süstel kuludeks tuleb suuremaid summe ühe
ületoaate ühispiimatalituste tehnilisest sei naela wõi walmistamiseks arwata, kuna suure
liigete arwu juures kulud wäheneksid;
sukorrast. Puhtuse puuduse all kannatätoad ma 4)
et ühisuste talituskapitaalid peaaegu
suurem osa meie ühispinnataliwstest, mis kuskil tarwidustele ei wasta, mis takistab ta
wõi headuse peale mõju atoaldamata ei gajärjerikast töötannst ja sagedästi kutsub esile
jäta. Paljude meiereide hooned on nii nurinat liigete juures,
wõrd halwasti ehitatud, et seal eeskujulist tunnistab piimatalituste ühisuste paew tarwipuhtust wõimaia pidada. Põrandad ei ole Itkuks tungiwalt kõikidele ühisustele soowitada
seniste puuduste kõrwaldamist ja asuda kapi
hästi ön pragused ja lagu
taalide loomisele neil alustel, mis 13. mail s.
nenud. Mustatoee jaoks ei ole põranda a. ühispiimatalituse päewal heaks kndeti.
alust kanalisatsiooni. Mustatoee aukudest
1) Wõi peab kuni tarwitajale kättejõudmi
tuleb alaliselt halba lõhna meierei ruumi seni, walmistaja kontrolli all olema, et paremat
desse, mis omakorda, wõi maitse ja hinna hinda saada ja wõi headust turu nõuetele was
peale halwawalt mõjub. Meieritel tuleks tawaks teha.
Ainuke tee selleks on ühistegeline wõimüük.
alaliselt hoolt kanda, iseäranis neis ühisus
2) Tuleb kontroll-komisjoni ametisse panng
tes, kus piimanõude aurutamise sisseseade kõrgema haridusega eriteadlane, kes täiesti aS
Puudub, et piimatoojad piimanõusid kodus jatundja oleks. Selleks
korralikult puhastaks. Nüüd aga tuleb et soowiawaldus saata.
8) Ajalehtedes tulewad iga nädala
te, et piimanõusid sugugi ei pesta ehk ai
nult külma toeega. Selle järeldusel on pii hinnad wälja kuulutada ja nende ajalehtede
manõud seest limased ja õnarustes kollane tellimine piimatalitustele tarwilikuks teha.
4) Esitaja wäljamaal pidada, kes turgusid
kõnts, kus mädaniku^patstllused pesitsewad. otsiks
ja wõi müügi üle kontrolli peaks.
Niisuguste nõudega toeetaw piim rikub ka
teiste puhta nõudega piimatoojate piima
Koosolek Piimasaaduste
ära ning meiereil on wõimata head ja kal
wäljaweo kontrolli asjus.
lihinnalist eksporttoõid walmistada.
Kaseini toalmistamise ala on
Eila Peale lõunat kella 4 paiku algas
meil praegu alles täiesti wäljaarenemata. Eesti põllumeeste keskseltsi Poolt piimatali
Ligemale kuuskümmend ühispiimatalitust tuste omanikkude ja nenbe esitajate koos
walmistawad praegu kaseini, kuid ainult olek. Juhatas Tartu piimatööstur Saa
üksikud teewad head kaupa, mida wälja go. Osawõtjaid kogus „Estoonia" puna
toõiks toedada. Kaseinist on heäd sissetule sesse saali niiwõrd rohkesti, et waewalt kõi
kut lõota, kui seda osatakse walmistada ja gile ruumi jätkus. Koos oli umbes paar
ainult head kaupa wälja weetakse, mis wä
listurgudel meie kaseini kuulsust ei riku. sada inimest, nendest üle 100 piimatalituste
Senini on aga igasugu halb kasein meilt ja meiereide esitajat.
Koosolek algas põllutöõministeeriumi
wälja läinud.. Tulewikus tuleb kaseini koh
esitaja
Janholdi kõnega piimasaaduste
ta samuti riikline kontroll maksma panna,
wäljaweo kontrolli kohta.
nagu wõi kohta jubg olemas.
P. k. „Estoonia" direktor Uritam kan
Selle järele kõneles kontroll-komisjoni
nab ette ületoaate wõi wäljaweo orgmiisee senisest tegewusest komisjoni liige J. Kukk.
rimisest, ära näidates, kui palju meil wõid Mõlemate kõnede peamõtted ja andmed on
tänawu wälja. on suudetud toedada; nii on meie lehe eilases numbris ilmunud.
loota, et riik aasta lõpuks wäljaweetud
Kõnedele järgnesid elawad läbirääkimi
wõi eest 500 miljoni marka saab, kuna see
sed,
milles muu seas toonitati ebasoowita
läinud aastal ainult 200 miljoni marka oli.
waid
nähtusi kontrolli tegewuse alal ja osu
Esimese sordi eksportwõi toalmistamise
tati
põhimõtteid,
nulle alusel kontroll-ko
määr ühismeiereides on tublisti tõusnud,
misjon Peaks töötama. Nõutakse, et ko
uimelt peale.
Wõi wäljaweokontroll on meil wõrdle misjoni liikmed peaksid olema eriteadlased,
misi puudulik, wõi walmistajate eneste neid tuleks eksamineerida jne. Selles suh
kontrollist, nagu teistes maades, näit. Daa tes esineb pikemate wäidetega hra Luiga,
ms, Soomes jne., ei ole juttugi. Nimelt kelle kõne kontrollkomisjoni esimehe, hra
kontroleeriwaad walmistajad nende poolt Ro g er i poolt ägeda wastiuvaidluse esile
saadetud wõid ka wälisturgudel oma esita kutsub. Hra Noger seletab, et tema enda
jäte kaudu, enne kui see tarwitaja kätte oskuse kohta 18 aastat järgimööda eksaame
jõuab. Meie kontroll on aga niiwõrd puu teinud ja arloab, et Luiga, kui endine kös
aulik, et ärimeestel wõimalik on alama sor ter, kompetentne ei saa olla wõiasjandusega
ai wõiga meie wõi kuulsust wälisturgudel teda eksamineerida. Eesti wõi olewat just
cikkuda.
wäljaweo kontrolli tõttu 4 shillingit naela
Nii oli lugu, et wiimasel ajal, kui juut Pealt kallimaks tõusnud Läti omaga wõr
Zchulzo Eestist wõid wälja wedas ja koha reldes.
aeal koguni kõrgemat hinda maksis kui ta
Keskühisuse „Estooina" esitaja härra
se wälisturul wõi eest sai, meie wõid JngHansen
tähendab leplikult, et kontroll-ko
Ise turul alamalt hakati hindama kui Läti
misjon
Eesti
wõi headuse propageerimiseks
võid. Põllumehed said küll Schulze läbi wõi
iest kõrget kinda, kuid wälisturg oli ka märgatawalt kaasa on aidanud. Paneb ette
neie wõile rikutud. Nüüd, kus see isand jääda küsimuse juure, kuidas edaspidi tu
neilt kadunud, hindab Inglise turg jällegi leks kontrolli organiseerida.
Koosoleku juhataja silmanähtawa saa
neie wõid kõrgemalt km Läti oma. Sellest
meme, kuidas' eraärimehed meie piimaas matuse tõttil kipuwad läbirääkimised korra
andnsele kahju wõiwad tuua.
tusse. Nõutakse uut juhatajat. Isegi pro
Läbirääkimistel tõstetakse paari isiku tokolli kirjutaja protesteerib ägedalt, et te
ivolt küsimus üles, miks p. k. „Estooma" ma sarnase segu ja korratuse juures enam
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rahwasteliidu tiiisLogn liigete arwamised rah
wasteliidu tähtsusest üldse ning tema mõjuwõimu awal
dusest eriti Ztaalia-Greel'a tüli lahendamises.
„Europe Nouvelle" 22. sept. number natama. Saadikute konwerentsi poolt
sisaldab mitme rahwasteliidu täiskogu liik rahwasteliidu nõukogu surwel wastu wõe
me sulest ilmunud kirjutusi Greeka-Jtaalia tud otsustega on suurem osa Itaalia poolt
tüliküsimuse kohta.
nõutud heakstegemisest tehtud rahwus
Prantsuse delegatsiooni liige Heury d e wahelise uurimise aineks. Ilma rahwaste
Jouvenel kirjutab muu seas: Pole
liiduta poleks saadikute konwerents mitte
kahtlust, et rahwasteliit oli' kompetentne suutnud 36 tunni jooksul lahendada kon
küsimust arutama; kui hra Hanotaux flikti, ega poleks Itaalia ilma liidu kõlblise
(Prantsuse esitaja rahwasteliidu nõukogus) snrweta kunagi nõus olnud steiste walit
tõrkus wastamast, kui temalt nõuti wõi süste wahelesegamisega.
päriti seisukohta kompetentsi küsimuses, siiõ
Rootsi delegatsiooni juhataja, end. pea
sündis see sellepärast, et kinnitades seda, minister Hj. Bran t i n g tähendab, et
mis oli kindel, oleks ta seisukorra teinud rahwasteliidu mehanism, mis loodi rahu
weel terawamaks. Kui kõneldakse Ver alalhoidmiseks, on hästi oma ülesandeid
sailles'i rahulepingu austamisest, tuleb täitnud, ehk kütt rahwasteliit mitte ei tali
tunnistada, et seda on rikutud; rahwaste tanud wastawnlt liidu põhikirja waljudele
liidu põhikiri seati kokku Väikeriikide kait määrustele.
seks; järjelikult on waja, et neid kaitstakS.
Kui itaallased wganewad Korsust, tuleb
Kuid kõikide konfliktide lahenduseks soowi nõukogule ette panna atoaldada oma ar
tab põhikiri- kõigepealt diplomaatlikke läbi wamist kompetentsuse kohta. Käesolewa
rääkimisi. Rahwasteliit nõukogu, ala tüli puhul kõneleb üks pooltest „rahwusli
line kohtukoda, täiskogu astub wahele kust aust ja prestiisisist". Rahwasteliidu
wlimases järjekorras.
põhikiri ei sisalda neid sõnn. Just wastu
Lord Robert Cecil'i arwates on kriis oksa, põhikirjas on öeldud kõige täpsemal
näidanud, et täiskogu on rahwasteliidu wiisil, et nõukogu peab käsitama kõiki küsi
wõimsam orgaan awaliku arwamise koon musi, mis puudutmvad maailma rahu,
damiseks ja awaldamiseks. Tänapäewmn ning kõiki konflikte, mis wõiwad tekkida
pole täiskogu awaldanud tegewust. Kuid tema liikmete wahel.
ei wõi salata suurt tähtsust, mis oli Genfis
Brantingi arwates ei wõi Itaalia
ühendatud riikide häältel, kelle esitajad käesolewal juhtumisel huwitatnd riigina
awaldasid oma arwamist nõukogu liigetele. üldse mitte osa wõtta küsimuse arutamisest
Nende hulgas olid nii Kest- kui Põhja- nõukogus.
Euroopa ning Lõuna-Ameorika riigid.
Lõuna-Aafrika esitaja, Inglise rah
Kui poleks olnud rahwasteliit», oleks wõi wasteliidu ühingu esimees prof. Gilbert
mata olnud näha, kuidas terwe maailma Murray arwates on rahwasteliit, sel juh
awalik arwamine asus Ühisele seisukohale. tumisel, kui itaallased, ewakueeriwad Kor
Ajaloo kestes on olnud palju juhtu su, saawutanud haruldase wõidu. Ta on
misi, kus riigid on tootnud pante. Süs sundinud ühte suurriiki austama liidu põ
teem, mille teostamine algas rahwaste hikirja, tarwitades selleks kõige paremat
liidu põhikirja wastuwõtmisega, ei sobi sõjariista: maailma awalikku arwamist.
niisuguse teguwiisiga. Riik, kolle wastu Sellest hoolimata, et rahwasteliidu täis
ühe tema kodaniku näol on patustatud, on kogu ennast otsekohe wahele ei seganud, on
õigustatud nõudma heakstegemist, kuid ta prof. Gilbert Murray arwates tema see,
ei wõi minna sõjalise wäljaastumisenk.
kes asja otsustas. .
Itaalia delegatsiooni liikme, endise wn
Täiskogu esitab Väikeriikide organisee
lisministri Vittorio Scialoja arwates ritud arwamist. See arwamine on Genfis
polnud liit kompetentne Greeka-Jtaalia kõnelenud felget ja kindlat keelt, ja fee po
tülisse segama. Selle wastu kõneleb Scia leks wõimalik olnud wäljaspool täiskogu
loja arwates kblm aSjaoln: 1) Kõik, mis istungjärk».
puutub rahulepingute täitmisesse ja
Eesti esitaja arwamine rahwasteliidu
kindral Tellini misjon seisis ühenduses ra
tähtsusest ja mõjuwõimuft.
hulepiityU täitmisega on allakirjutajate
Eesti delegatsiooni juhataja K. R.
riikide ;a nende esituste-, käesolewal juhtu Pusta kirjutuse awaldab „Europe Nou
misel Pariisi saadikute konwerentsi asi; 2) vette" pealkirja all „Erapooletu arwami
liidu ärt. 13. järele peab liit enne wahele ne" (Une opinion dösinteressee). Kirju
segamist äraootania otsekoheste diplomaat tus käib järgmiselt:
likkude läbirääkimiste tagajärjed; 3) Jtaa
„Ma wastan kõige suurema awalikku
lia poolt tarwitusele wõetud abinõud ei sega „Enrope Nouvelle" ettepaneku peale
toonud kaasa sõda ega diplomaatlikkude su atoaldada Eesti delegatsiooni arwamist
hete lõpetamist Itaalia ja Greeka wahel. Greeka-Jtaalia kriisi kohta. Isik, kes esi
Miski ei ähwardanud Greeka iseseiswust tab Eestit, ei wõi asuda sette küsimuse kal
ega tema maa-ala jagamatust. Järjelikult
puudus nõukogul iga põhjus wahele astu lale teisiti, kui täitsa erapooletult, kõige
suurema lugupidamisega mõlema, asjast
miseks.
GrKka tkeleMsWvni juhataja Poli puudutatud riigi wastu ja ainuma mure
rahwasteliidu au ja autoriteedi pärast.
tise arwates on rahwasteliit igatepidi ga:
Kas
polnud Itaalia, „uus Itaalia", kellest
ära teeninud Greeka tänu. Tema abil
kõneles
hra Salandra 6. komisjonis, see,
suutis Greeka walitsus ärahoida neid alan
keõ
aastal
7920. oma esitaja hra Schanzeri
dusi Mida tema muidu oleks pihgnud kankandu oli ainus suurriik, kes nõudis Eesti
ja teiste Balti riikide wdstuwõtmist rah
protokolleerida ei suuda. Juhataja piisib waNeliitu, ja kes hiljem sootoitas suurrii
aga kangekaelselt Mgal, ehk küll tema lah kidele tunnistada neid riike de jure? Kas
kumist wisalt nõutakse. Seletab koguni, et polnud Itaalia see, kes esimene suurriiki
tenm Palju rohkeni koosolekuid juhatanud, dest määras Tallinna täiewolilise esitaja,
kui paljud teised. Alles pika jagelemise ja ja kes toeel hiluti, oma uue walitsuspea,
hra Benito Mussolini kaudu kinnitas oma
hääletamise järele läheb koosolekul korda
poolehoidu Balti riikide wastu?
saamatust juhatajast wabaneda. Uueks ju
Ja Greeka? Kuigi meil pole olnud te
hatajaks walitakse hra Jürina nn, keda maga neid suhteid, mis oli Itaaliaga,
käteplaginaga toast» wõvtakse. KovSokek pole Eestis ainustki haritud inimest, kes
areneb nüüd korralikult.
temas ei mkeks laane tsiwilisatsiooni hälli.
Pikemate läbirääkimiste järele lvoetclkse Ja ptnteedi pärast tema suure minewiku
waSü: otsus, et tulewikus peaks woi wälja wastu peab iga tsiwiliseeritud inimene soo
weo kontroll-komisjoni ülespidanüseks tar toima, et Greeka, wanaaja Hellase pärija,
wiSminewad summad maksma põllutöö hoiab alal oma rahwusliku au ja oma poministeerium. - Selle wõimaluse ellu Milise iseseiswuse.
Kuid küsimus ei seisa sugugi selles. Meil
wiimiseni tasuks aga iga organisatsioon
ei
ole
tegemist, sama wähe kui teistel rah
oina Poolt saadetud komisjoni liikme Palga,
nfadteftidu
lngetelgi, toaliknga Greeka ja
s. o. nii nagu see praegugi sünnib.
Piimataliwste esitajaks piimasaaduste Itaalia wahel selles konfliktis, kahe rahwa
wäljaweo kontroll-komisjoni waliti tagasi wahel, kes ou ühtewiist uhked oma minewi
ku peale ning kindlad oma tulewikulootus
, senine esitaja hra J. Ku k k.
tes. Tähtis on teada, kas rahwasteliit, kel
Koosolek lõppes kell y29 õhtul.
le ette tõi konflikti üks huwitatud pooltest,
on oma asutamise neljandal aastal küllalt
KeNtz meierite Pea
t«gew ja tema autoriteet küllalt kindel, et
koosolek
ta tooife lahendada konflikti ning klndlttVia
õli ella õMI E. rchwapmrgn nnmIWV. da kõigutud rahu. TähttS on testm, kas
Kanti ette põhikiri, waliti juhatus ja re „Genfi liit", nagu tähendnumd mõned pea
iviSjoniromjsjon. arutati ruumide küsimust, liökandsed ajakirjanikud, pole mitte üksnes
nräärati sisseastumise ja liikmemaksu!» jne. wäikeSte rahwaste liit, kes temalt ootawad
tagatisi endi julgeolekule, maid et tema, väKooSvlek wckltas hilja õhtimi.

rasi seda, kui ta asutati sõja tagajärgedest
hirmunud suurriikide poolt, on saanud rah
maste ülemaks Vahekohtunikuks, kõlblisets
autoriteediks, kellele keegi ei wõi wastu
tada ilma hädaohuta endale ja teistele.
Täiskogu neljanda istangjärgu ajal on kõ
neldud suurriigi „prestiishist", prestiishist,
mis temale „põhimõttelikult" ei lubawat
rahwasteliidu otsuse all paenutada. Peab
awalikult ütlema, meie ei suutnud aru saa
da selle riigi seisukohast ega tema umbusal
dusest rahwasteliidu wastu, kelle liikmete
suur enamus on selle riigi loomulikud sõb
rad. Meie oleksime muidugi eelistanud
rahwasteliidu kompetentsi salgamise wiibi
mata kõne alla wõtmist. Kuid meie oleme
kaugel mõttest, et rahwasteliit peab tegutse
ma ainult sunniteel ja et ta oma otsust w
lewikus ainult siis suudab teostada, kui tal
on sõjawägi.
Rahwasteliidu esimene mure on rahu
loomine. Praegusel ajal, kui tõsiselt ta ka
ei wõtaks oma õigusi, ta peab kõige pealt
mõtteina tülide lahendamise ja üksi selle jä-

rele „kompetentsi" küsimuste peale. Sellele
seisukohale asus nõukogu; meie arwates on.
ta- ära teeninud rahwasteliidu tänu. Kuigi
see oli saadikute konwerents, kes lahendas
tüli, sest et tema wahetalitust eelistati ühe
srntrnigi poolt, ei suudaks keegi tõestada, et
Pariisi konwerentsi! oleks korda läinud as
ja nii kiiresti korraldada ilma Genfi liidu
ta, kes oli rahwaste rahutahte kindlaks wäl-'
jendajaks.
Kui wõkb öelda, et isegi halb rahu on pa
rem kui hea sõda, näib meil wõimalik ole
wat rõhutada Jtaalia-Greeka tüli lahenda
mise ühte head tagajärge: erutatud õhkkon
nas wõttis saadikute konwerents mõne tun
ni jooksul wasw lahenduse, mida temale
soowitas rahwasteliidu nõukogu. Tähtsa
mate riikide üksmeel, mis näis kõikuma löõ
nud olewat, on uuesti jalule seawd, ja rah
wasteliit ise on kriisist wälja läinud kindla- <'
mana kui enne. See on suureks jvlgustu
seks neljandale täiskogule, kes, alustades
oma tegewust Jaapani katastroofi rusuwa
mulje all, seisis uue Euroopa sõja hädaohu
ees." ETA.
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Jiri-Soome-Eesti-Nngari kultumilised
suhted.

Genf, 22. sept. (ETA>.
(Postiga oma erikirjasaatjalt).
Täiskogu wiienda komisjoni tänasel
koosolekul wõeti wastu intellektuaalse
koostöö komitee aruande puhul resolutsioon,
milles awaldatakse soowi, et täiskogu suu
rendaks komitee autoriteedi tõstmiseks ko
mitee liigete arwu. Nelja rahwusliku
grupi hulgas, kelle õigustatud nõudmisi ko
mitee täiendawate liikmete nimetamise suh
tes soowitakse tähele panna, on nimetatud
ka Jiri-Soome-Ungari grupp. Kelti-Soo
me kultuurring wõeti sisse nelja riigi dele
gatsioonide õnnestanud koostöö tagajärjel,
ja see tagajärg kinnitas omakord liriSoome-Eesti-Ungari sõbralikke kultuurilisi
suhteid.

Sõjapagulaste seisukord Eestis hea.
Samal koosolekul esines rahwasteliidu
ülemkomissar aruandega abiandmises sõ
japagulastele. Muu seas puudutatakse ka
Wene pagulaste seisukorda Eestis. Dr.
Nansen leidis selle wäga hea olewat. Eesti
wõimud ei takista Wene pagulasi omale
leiba teenimast, ja maa majanduslik seisu
kord wõimaldab igale terwele inimesele
töö leidmist. Eesti walitsus ei ole küll
seni weel nõusolekut awaldanud Eestis
asuwate pagulaste Varustamiseks rah
wasteliidu passiga, kiud ta wiseerib takis
tamatalt kõik teistes riikides wälja antud
rahwuswahelised passid.

Ka heakstegemisküsiumse lahendamine hi*
leis rahwasteliidu hoolde usaldada.
Genf, 22. sept. (ETA).
(Postiga oma erikirjasaatjalt.)
Täna lõppes rahwasteliidu nõukogu
aruande arutamine täiskogus. Nagu Dr,
Nansen eila, tõstis Lõuna-Aafrika esitaja
prof. Gilbert Murray üles heakstegemis
küsimuse, kusjuures ta lootust awaldas, et
kui asjast lähemalt huwitatud riigid kust
must lähemal ajal ise ei suuda lahendada,
siis selle usaldawad rahwasteliidu hoolde.
Greeka delegatsiooni protest.
Berliin, 28. sept. (ETA.)
Genfist teatatakse: Greeka delegatsioon
rahwasteliidu täiskogus protesteeris saadi
kutekonwerentsi otsuse wastu, millega need'
50 miljoni liiri, mis Greeka walitsus
Schweitsi panka deponeeris, Itaaliale mää
ratakse.

Täiskogu peab iga paew kaks koosolekut.
Genf, 27. sept. (ETA.)
Et komisjonid oma tööd on lõpetanud,
otsustas täiskogu iga päew kaks koosolekut
pidada. Hommikusel istumisel esitab Bon
nevie (Norra) aruande oopiumiga ja teiste
uimastawate anetega kaubitsemse üle. Täis
kogu awaldab soowi, et Türgi saas sisseweo
loa. Täskogu kiidab heaks rahwuswahelis
te konwerentside kokkukutsumise kawa. ühe
nende konwerentside sihiks oleks teha leping
ümbertöötamata oopiumi määra wähenda
mise kohta.

NsWO PMRNd ZKksMWk°
Umf määrused ia korraldused, mis Passiiwse wastupa
neiuga ühenduses, Laotatakse ära. Kommunistid Md
streiki ju passiiwse wastupanu jätkumist õhutamas.
Berliin, 27. sept. (ETA.)
majanduselu kokkuwarisemist. Partei ju
ühenduses rügiprcsidendi ja walitsnse hatus - tahab alaliselt ühenduses seista rii
eiläse proklamatsiooniga kaotatakse jnüa tn* giwalitsusega ja kõigi organisatsioonidega,
na kõik määrnsed ja korraldused, mis pas kes Malmis on wabariiki kaitsma. Igasu
siiwfe wasütpann teostamiseks on awalda gune eraldi wäljaastunnne peab tingimata
tnd.
ära jääma. Tööliste flastj Keab wabariigi
Nuhrist teatatakse: Kommunistid kuulu kaitseks wälja astuma, niipea kui erakond
tasid wälja üldstreigi. Ametiühisused ei kutsub.
ole enam seisukorra peremehed. Nad on
Niigipäew astus eila uuesti kokku.
oma mõju tööliste Peale kaotanud. Palju Wõeti muu seas wastu seadus, mille jä
des kaewanduStes Necklinghauseni ja Gel rele palgamaksmine ametnikkudele edas
senkircheni ringkondades on töö jilba seis pidi ajutiselt kuuwiisi peab sündima, kuna
see seni weerandaasta wiisi sündis.
ma pandud.
Berliini lehtedd tßlkel lvõttis riigiküNts
Mrgi wabaeiigi weiljakuu
ler täna üksteise järel wttstu liitriikide esi
tajad, et nendega poliitilise olukorra asju»?
lutamist oodata.
läbi rääkida. ETA.
Berliin, 23. sept. (ETA).
Mimchenift teatatakse: Ohtu möödus ül
Nkgu Angoorast teatatakse, on ligema
diselt rahulikult. Hitleri poolehoidjate tel püewadel oodata Türgi wabariigi wäl
koosolekud, nris täna õhtuks olid määra jakuulutamist. Presidendiks saab Mnstasa
ftld, kuid peakomissari poolt ära keelati, Kemal pasha.
jäid pidankata. Kokkupõrkeid ei olnud.
Itaalia laewastik jääb tea
Berliin, 28. sept. (ETA.)
tawaks ajaks Korfu ette.
Nuhrimaalt teatatakse, et kommunistid
Berliin, 28. sept. (ET?l).
seal elawat kihutust teewad passiiwse wastil
Pariisi Matin'i teatel jääb Itaalia lae
panu jätkamiseks. Laotatakse laiali lendleh
wastik Mussolini kasul niikauaks Korsu et
ti, milles meeleavaldustele ja protestistrei te, kuni Greeka walitsus korralduse teeb, et
kidele kittsutakse. Eila on streigid osalt ju saadikute konwerentsi poolt Itaaliale mää
ba algmutd. stuid korda seni kusagil riku ratud heakstegemissumma (50 miljoni lii
tob ei oft.
ri) wälja maksctaks.
partei jnhatnS ja
ritgipäewa rühin awnldas iileSklüse, milles
Loodeimv ilm laup., 29. sept.
öeldakse, et kõik, kes riigi ja rahiva poolt
Merel kõwa, sisemaal keskmise kiirusega
ou, Peawad kõik oma jõud kokku tootma, et edela (SW) tuul. Muutlik pilwituS. Wih
aidata ärahoida Saksa wabariigi ja Saksa masajud. Temperatuur wõrdlemisi kõrge.

LlmHaew.. M. leLt. MZz,
Tallinna sõnumid.
Kodanikud, ohwerdage täna
ja homme tvalge-lille kor«
janduse heaks kordamine
kuks!
Meie oleme wöitnud endile wabaduse, endi

poegade ja wendade werega piirijoont tõmmates
ümber meie riigi.
Meie oleme kindlustanud endile majanduslise
seisukorra, luues hoolsa töötamise järele robkel
arwul uusi wäärtufi.
Nende wõitude tagajärjed kaotawad aga oma
tästlise wäärtuse, kui meie ise koduneme ja kaome,
kui tiistkusehäiaus meilt iga aastaga rohkem ohw

reid nõuab, kut sõja-aastad sedä teinud on.

ühegi teise haiguse all et kannata inimsugu
nõnda palju ja ükski teine haigus ei nõua meie

keskelt sarnast hulka ohwrid, kui tiisikus.

Tallinnas tuli IS2I. aastal iga 1000 ela,tiku

kohta üle kolme tiisikusehaige (3,4), 1922. aastal
ligi neli haiget (3,8).
Tiisikuse wastu wõttlemise selts on üksi jõuetu
heade tagajärgedega tiisikuse wastu wõitlemiseks,
kui selleks mitmesugused asutused ega kogu selts

kond kaasa ei aita. Esimeseks hädakorrauseks
ülesandeks oleks haigemajade ja sanatooriumide
ehitamine, haigete terwetest eraldamiseks ja uen
dele paranemise wõimaluste loomiseks, rahuiale
tiisikuse wastu wõitlemise abinõude selgitamine
sne.

Kodanikud! Et kättesaadud wõitude tagajärgi
kindlustada, tuleb meil wihast wõitlust pidava lii
sikusehaigusega.

Ärid, pangad ja teised mitmesugused asutused!
Pange suva täna mingisugune summa walmiS, et
kui korjajad korjanduslehtedega wõi korjanduskar
pidega teie juure ilmuwad, siis ilma pikema kan
lumiseta teatama summa wõiksite ohwerdada.
Tutwustage lähemalt endid tiisikusehaigusega,

selle HSwitawate tagajärgedega ja selle wastu
wõitlemise abinõudega. Tiisikuse wastu wõitle

mise selts on seda teile täiesti hädaohuta wöimal
danud ja selleks „Grcmd-Marina" kinoteaatris pü
hapäewal kella 12—2 päewal maksuta kinoetendu
se korraldanud.

Lugege tiisikuse wastu wõitlemise seltsi kirjas
tusel ilmuwat raamatut ..Tiisikus".
Tiisikuse wastu wõitlemise selts.

Aianduse ja mesinduse näi
tus.
Täna, 29. septembril, kell 12 päewal
awatakse Tall. põllunieeste näituse Platsil
aianduse ja mesinduse näitus. Plat
sile on korraldatud näitlikult eeskujulik
aed, milleö olemas mesila, marjapõõsad,
juurewiljaaed, puukool ja muud aiandusse
puuwwad osad. Pawiljomdes esinewad
paljud wäljapanijad aianduse ja mesinduse
saadustega ja tarberiistadega. Wäljpani
jäid on üldse umbes 60, mõned ka kauge
matest riigi piiridest. Näitus kestab kolm
päewa. Näiwse ajal mängib ka muusik.
Kuna wäljapanekud õige mitmekesised ja
näiwse kordaminekuks hoolsalt tööd tehtud,
tõotab ka näiws oige buwitaw saada.
Teine hädaohtlik linnawä
raw Tallinnas.
Omal ajal kirjutasime, et Suure-Ranna
tvärawa wõlw ähwardab kaela langeda.
Enda hoolealuse hoone õnuetustkmilutawast
olukorrast kuulis haridusministeerium wis
trsti alles ajalehtedest. Ja ometi on nime
tatud ministeeriumil oma arhitekt, kes ehi
tuste järgi peaks uxilwama.
Sama õnnetu lugu näib ka Lühikese-jaloi
tvärawaga olewat. Wana rootsiaegne puu
wärawa raudhingedest on üks täiesti läbi
roostetanud, teine poolroostetannd peab'
weel waewalt wastu. Nii ähwardab ühe
roostest kõdunema hinge otsas ripnev? raske
rautatud wäraw iga silmapilk möödamine
jatele Pähe kukkuda. Arusaamatu näib,
mispärast teda klambritega müüri külge
pole kinnitatud. Ühel öösel olid ulakad
wärawa Pea täiesti kinni lükanud.
—el.
Mereasjanduse peavalitsuse
hoone ehitustööd lõpute
jõudmas.
Mereasjandus-peawalitsuse hoone üm
berehituse tööd hakkawad juba lõpule jõudma.
Endisest äraluiwnud wälimusega kahekord
sest majast, on nägus neljakordne maja
saanud. Praegu lõpetatakse weel hoone
uute pealmiste kordade sisemisi töösid.
Ka sadama signaali-mast, mis praegu
Madala sadamakapteni maja peal asub,
wiiakse mereasjandus-peawalitsuse hoone ka
tusele üle.
Nannawärawa kordasead
znist nõutakse 1. nowembr.
23. aug. k. c. ilmus „Kajas" sõnum
Rannawärawa kardetawa seisukorra kohta,
mille Põhjal politsei poolt asjaolu Peale
järgmisel Päewal linnawalitsuse tähelepanu
whiii. 13. septembril waadati linna ko
misjoni Poolt Rannawäraw järele ja letti,

NL . 359 .

Kafa
raadid läheksid maksma umbes 6.620.000
'marka, kuna nende korraspidamine umbes
180.000 marka maksma läheb.

et Mraiva WAW mitu aastat ilma katuseta
Uue autoretseli tellimine.
wihniade käes olles ühes kohas umbes 1
tolli allapoole oli wajnnud ja praod sisse
Liuna walguswse ja wemmretsemise ko
wõtnud, mille tõttu läbikäik Ivärawast kar misjon pidas tarwilikuks linna tuletõrju
detawaks muutunud: ka krohw on mitmest jäte jaoks uut ailto-redelit tellida. Redel
kohast mnhalangenud ja ähivardab weelgi läheks maksma umbes 2 miljoni marka.
langeda.
Ühe miljoni wõtab linna Walguswse ja
Lwna)valitsns otsnstäs nõnda haridus weemuretsemise osakond oma kntlda, kuna
ministeeriumilt, kes wiralva peremees, teine miljon tuletõrjujate seltsi Poolt mää
ratakse.
selle kordaseadmist 1. nowembriks.
Katvaisust tahetakse tvõitualikiilt pea
teostada.
Eesti rahwa-muuseumi loo
sital,tede mjittk
EleFteomootorite tellimine.
läheb loosimise liginemisega (10. now.) kord
korralt elawamaks. Loositähed on weel lühikest
Linna Walguswse ja weemuretsemise ko
aega (kuni 15. okt.) igas müügikohas
misjon
otsustas linna elektrijaama jaoks
Lahkelt on müümist oma peale wõtnud postkon
elektrimootori tellida.
torid, apteegid, raamaw- j. m. kauplused, pan
Tellimine anti ära Zürirhis ainlva
gad ja- ühistegelised asutused, koolid, muuseumi
lt ilmed ja m. Iseäranis waswtnlelik on posti „Escher Wyss" firmale. Töö peab lõpule
peawalitsus olnud, kes ntuuseumi paltvele was wiidud olema 9 kuu jooksul 5. oktoobrist s.
iniulles kõigile postkontori ülematele ringkirja a. arwates.
liselt teatanud, et nad muuseumi loterii reklaa
mi-plakaatisid publiknmile nähtawale kohale üles
Sõjawäe lasLePlatsi maaala
paneksid. Peetagu seda silmas ja lunastatagu
hindamine.
postil käies oma auwõlg 50-mcnHaline inuu
sennii loositäht. (Ja kes jätakski tähe ostmata,
Mäletalvasti otsustas - linnawalitsus üht
kui temaga ju terwelt 500.000 inarka wõib
wõita. Kellel aga kahju on 50 m., see teadku, linna maa-ala sõjamäele laskeplatsiks wälja
et. suurem osa loterii sissetulekust läheb rahwus rentida. Hiljem moodustati erikomisjon,
raamatukogule hoone muretsemiseks. Oma 50
keö rendileantawa maa-ala ära hindas.
margaga panete nurgakiwi ühele Eesti kultuur
Selle järele ohustas linna majandus
templile, mille rahwuslik ja riiklik tähtsus
mitte wäike.
komisjon järgmised rendimäärad wastumõe"
Nii siis, lähemail päetvil muretsete omale tawaks tunnistada.
E. N. muuseumi loterii tähe. kui see seni tege
Metsa rendiks määrati 506 m. aaSta
mata, ainult 15. oktoobrini saate neid weel wa renti iga hektari pealt, ühtlasi jääb metsa
balt igast müügikohast.
ekspluateerimise õigus linnale. Soo all
olewa heinamaa rendihinnaks määrati 500
Habeesti ja Mustjõe mõisa
marka hektari pealt aastas.. Tammetalu
tesse ehitatawate hoonete
raba ja Aniaru lagendik jääks sõjaminis
ülewaatamine
teeriumi kasutada.
oli eila. ülewaatnsest wõtsid osa linna
walitsuse ja ajakirjanduse esitajad ning
Otseühenduse loomisest
mõned eriteadlased. .
linna ja Pelanlinna wahel
Mustjõe mõisa ehitataw linna-teenijate
ei saa niipea asja.
elumaja wõeti komisjoni poolt üle.
Elumaja ehitustööd läksid maksma
Raudteewalitsus ei tule linnawalitsuse
850.000 marka.
soowile wastu.
Ruumi leidub hoones 10-le perekonna
Polgulinna elanikkudele oluliselt nii
le.
tähtis otseühenduse loomise küsimus linna
Habersti mõisa ehitatawa kniwatushoo ga on juba mõnda aega arutuse all olnud,
ne püstiwstööd edenelvad rahnldawalt. kuid tänini pole seda suudetud lahendada.
Hoone antakse linnale üle oktoobrikuu kesk- Mõni aeg tagasi waadati selleks maodnSta
Paigas.
tud erikomisjoni poolt Nohu uulitsa kohal
olew raudtee iilekäigu koht järele, mida
Kalaranna korraldamisest.
praegu täiesti korraldamata olekus tegele
Linnalvalitsns tegi linna elektrijaama kult tarvitatakse, ning jõuti otsusele, et
juhatusele ettepaneku, et wiimane elektri niihästi wnneli kui ka Iviadukti ehitamine
jaama taga mere ääres astuvad punwirnad' sinna läbiwiimata oleks. /Ülekäik praegusel
ära koristaks. Pnuwirnade all olewat maa kujul üle hulga roopa paaride tunnistati
kardetawaks. Linnawalitsus leidis, et tä
ala tahetakse muruga katta.
Nagu nüüd selgunud pole elektrijaamal hendatud ülekäikn elanikkude poolt häda
runmi-pnudusel wõimalik puid mere äärest ohu peale waatamata ikkagi tarwitatakse
ära koristada, mille tõttu nad esialgu at ning esines raudteel valitsusele ettepanekuga,
wcttawasti endisele kohale jäetakse.
et wiimane hädaohu wähendamiseks ehitaks
1 sülla laiuse teeraja, mis oleks roopa Pea
dega ühes pinnas. Niigi raudteenialitslls
Uue weewärgi
teatas nüüd linnaUxttitsusele, et ta teeraja
Linna Walguswse- ja weemuretsemise ehitamise asjus eitawal seisukohal asub ja
komisjon otsustas Oskari, Graniidi ja Wee raudteel liikumise tingimisi arvesse wõttes
renni uulitsatele weewärki sisseseada.
seda teha ei saa. LinnaNxtlitsus andis kii
stninse ehitnsvsakonnale seisukoha wõtmi
Tallinna laat
seks.
peetakse ära 9. oktoobril. Seks puhuks sea
Koidula uulitsa laiendami
takse laadaplats täielikult korda.
Kauplemiseks saawad luba kõik platsi
seks
rentnikud kõikide, laadal kaubeldawate ai
otsustati linnawalitsnse poolt omandada
netega. Maksu wõetakse kõigilt laada pu K. Kool'i kinnisvarast maad 15,75 ruut
huks juurewlnud kauplejatelt järgmisel sülla wõrra.
määral:
Iga wankri pealt, kust oma majapida
Hinnaalandus kooliõpilas
mise saaduseid müüakse 50 marka ja iga
tele trammi sõidul.
laua Pealt, millelt Wabrikutööswse saadu
seid müüakse 150 marka Platsi Pealt.
Trammi komisjoni ettepanekul lubas
linnawalitsus eelkooliealistele ja kooliea
listele lastele, kes wovmiriides ehk selleko
Arhitektidelt ja inseneri
hased tunnistused ' ettenäitawad tvanuni
delt nõutakse regiftreerimis
sõidul
50 protsenti hinnaalandust.
tunnistust.
Linnalvalitsus otsustas lubada linna
Koolide õpemaksn kindlaks
piirides ainult neil insenerides ja arhitek
määramine 1924. a. Peale.
tidel ehitusi projekteerida ja ehituste tehni
Linna kooliwalitsns esines IhmalixtlU
lrst juhatust oma peale wõtta, kes kuni 1.
nowembrini 1923. w. ehituse osakonnale susele ettepanekuga määrata 192!. a. peale
esitnwad riigivalitsuse tehniliste jõudude õpemaksuks linna keskkoolides endised nor
registreerimiskomisjoni tunnistlise ärakirjad. mid, nimelt: kesk- ia kommertskoolis 2.500
mk. ja kaubanduskoolis 2.000 mk. aas
tas: õpilased, kelle wanemad elalvad wäljas
Tulekahju signalisatsiooni
pool linna Piiri wõi kes wäljamaa kodani
sisseseadmine.
knd 4.000 mk. aastas. Pedagoogika nõu
Linna walguswse- ja weemuretsemisc kogudel oleks õigus õpilasi õpemaksust
komisjon otsustas linna uut tulekahju sig täieöti wõi osaliselt -vabastada. kusjuures
nalisatsiooni sissescada.
ivabastamise kogusumma ei tohi ulatada
Selleks otstarbeks otsustati umbes 100 iile .25 protsendi kooli tcii.võpciuafsu kogu
automaat-signaali aparaati tellida. Ava- summast.
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Kinode lõbustusmaks 1924.
mštti peale kindlaks mää
ratud.
Rahaasjanduse osakonna ettepanekul
kinnitas lwnalvalrtsus kinode jaoks lõbus
wSmaksu 1924. a. peale järgmiselt: ..GrandMarina" 2 miljoni m., „Passash" 1
milj. 400.000 m., ..Kasino" 1 milj. 100.000
mk., „Apwllo" 800.000 m, „Kaksva"
750.000 rn„ „Amor" 700.000 mk.. „Re
kord" 1 milj. 200,000 mk., „Modern"
550.000 mk., Jhml Rio" 550.000 mk..
..Mars" 175.000 mk., ..Koppel" 12?
tl ih. mk., „Kungw" 650.000 mk.
Kunstnikkude keskühingu
näitusel
käib wiimasel ajal rohkelt gruppidena koo
liõpilasi waatamas. Pilte on müüdud näi
wsel kahekümne wiie ümber. Näitus on
üldiselt rõõmsawärwiline jä jätab onia roh
kearwulise kordaläinud ja huwitawate töö
dega kõigiti hea mulje. Näitus on aUvllud
kuni 8. oktoobrini.
Ülemiste jiirwc wceseiS
lztt Praegu 42 tolli üle nulli. Kui ilusad
ilmad kestawad, pole kkrta, et wwsi praegu
sest weel kõrgemale tõuseks.
Maa-ala rentimise palwe tagasi lükatud.
Noortemeeste kristlik ühing esitas liu
nawalitsusele palwe, rentida temale Wee
renni uulitsa piirkonnast maad spordiplatsi
sisseseadmiseks. ' '
Kuna linna majanduskomisjonil on ka
tvaisus tähendatud uulitsa piirkonnas ole
wat maa-ala ümber planeerida, otsustati
pahve eitawalt.
Teaalsr ja ZM«W.
5. rahwakontsert „EStooniaS"

on pühapäelval, 30, sept. s. a. kell 14 S õhtilk.

Eeskawa tähtsmnatest paladest oleks MaSscnew

awamäng RaSsine'i tragöödiale „Phedra", We
ber-Weingartneri „Kutse tantsule", Glasunowi
..Tantsustseen", Kalinnikowi sümf. poeem „See

der ja palm", N. Lemba ..Hällilaul" j. w. m.
Solistina esineb hra Alfred Sällik aariaga
oop. „Gioconda", Kontsertbüroo.
„ESloonia" teaater.

Täna, laupäewal, alandatud hindadega. Of
fenbachi fantastiline ooper ..Hoffmanni lood".-

Lindorf-Eoppeliuse-Dapertutto-Mirakeli osa? B.

Hansen. Homme, pühapäewal, kell p. I.
..Kerjus üliõpilane"; õhtul kell wümast
korda „Neetud talu", Ettevalmistusel Mo

liere'i „Jhnus", milles peale pikemat waheaega
Toomas Tondu esineb, Muusikalisena uudisena

ettewalmiLtusel Leo Falli operett „Madame
Pompadour".-

Pääsetähed eelmüügil' teaatrikassas kella
10—1 p. ja õhtul kella 5-st peale. Reisibü
roos äripäewadel kella B—4 ja pühapäewiti
filllrt 10—8-ni. Teaatribüroo.
Draamateaatcr.

Täna, laupäewal, esietendilseks P. Claudelll

..Wahews", näidend kolmes waawses.- W. Met
tuS'e reshiil, A. Tuurand': dekoratsioonid, osa
deS R. Klein, E. Türk, O. Teetsoff ja M. Möl
wr. Aeaatribüroo
gjMMsd w
Margused TaNnnaö.

27. stp. warastati Johannes Paalmannil

töötoast wihmamantel 8500 marga wäärtilses.
Kadaka uuk. nr. 2 elutsewal Aleksander Mannil
maja sahwrist sissemurdunse teel mitmesugust

riidekramni umbes 50.000 marga wäärtuses.

Otto Naelapeal korterist kaks elektri armatuuri

33.000 marga wäärtuses. Elfrrrde Nehel pöö
ningult üks paliw ja wilksaapad. ..Wnba Maa"
trükikojast neli puuda paberit. Juuli Kruus
bergil korterist mitmesuguseid kuld asju umbes

25.000 marga wäärtuses ja Raudsepal
korterist mitmesugust riidekraami umbes 0000

marga wäärtuses. Johannes Saarel warastati
Balti jaamas paliw, mida keegi T. toime pan
mid kes tabatud ja wangimaija paigutati.
—II—

Postkontor põlemn sünda
tnd.
Neil päewil pääse? Petserimaal Lanra post»

kontoris umbes kella 12 ajal öösel tuli teadma
ja põhjusel lahti, mida aga tule algusel naab
ruses elutsewad kodanikud märganud ja tulele

koduste abinõudega piiri panid, '
Arwatalse. et situ süütatnisega tegemisi.
Postkontori üleni Pilt on wangimaija paiguta
tud, kuna aga kahjusumma kindlakstegemine
kestab. —3—
Supsejatclt riiete wargnd tabatud.

Pirita rannas suplemise ajal, warastati
Eduard Mikk'il riided ära. Tehti kindlal?, et
warguse on toime pannud leent A. ja P., kes

tabatud ja end wargnses süüdlaseks tunnistasid,
seletades, et nemad ka Elsa Susilt, Margarethe

Adamsoni ja teiste riided Virita rannas ära
on warastanud. —ll—
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Nr. 259.

Ka s a

s. o. 1100 marka lapse pealt. Wallanõuko
Tartu teated.
gu otsustas elanikkude soowidele wastu tui
la ja nõus olla, et Kabli külas kool ajuti
Kool nime minrrtftnrt *
mahooneid seest- ja Välraspoolt. kck ka muid selt jällegi käima pandaks ühe öpejõu ja
Wene kooliõpetajate ühisuse e
kõrvalhooneid, mille tõttu need nüüd õige 1.—3. klassiga eelpool nimetatud hngimi gümnaasium on ühisuse soowil hari
sel.
,-o
nägusad jääivad. Jamnaesised Parandatakse
nisteeriumis „Tartu. Wene era-ühr
ja ehitatakse osalt uued, sest ajajooksul olid
nitaargümnaasium'i" nime all ümber
Tartumaalt.
need õige anklisteks ja konarlisteks muu
reeritud.
tunud. Järwala.
Mihkli laat
Ulila wallamajassc elektri ÄalguStuS.
peetakse Tartus tänawu 12. oktoobr
Autoomnibnssi ühendus Ambla-Tapa liinil.
Ulila wallanõukogus osi hiljuti walla
Jngliskeele õhtukursused
0.-ü. „Kiirus", kes tänawu kewadel majasse ja walla koolide ruumidesse elektri
omnibussi ühenduse Tapa-Anibla-Aralvete
Tarhr Eesti kooliõpetajate seltsis _
liinil awas, oli sunnitud reisijate wähesule walgustuse sisseseadmise küsimus arutusel. inrlt nr. 14) kooliõpetajatele algan
Otsustati
walla
ruumidesse
elektri
walgus
tõttu ühenduse Ambla-Arawete liinil kai
oktoobril. Kursuste juhatajaks on
kestama. Praegu on ühendus ainult To his sisse seada ning anti wallawanemale naari Jngliskeele õpetaja K. We
woli
sel
alal
Ulila
elektriwabriku
walit
pa-Ambla ivahel, mis nagu kuulda, ennast
Kursused peetakse kahes rühmas, ah
rahuloldawalt ära tasuwat. Järwala. susega läbirääkimistesse astuda. —t— ja edasijõudnuile. Maks isiku peo
mestris on 700 marka.
Walla postikorralduse alal
Koolielu Tapal.
Loodusuurijate seltsi koosolek
Kohalisel keskkoolil on nüüd lõpuks õn walis Ulila wallanõukogu wastawa komis
nestauud saada uut koolijuhatajat. Nagu joni, kelle hooleks jäeti poshkorralduse ja osi neljapäewal 27. sept. kell 8 õhtu
kuulda, asuda uueks koolijuhatajaks agro agenhmri sisseseadmise asjus sellekohase loogia instituudi kuuldesaalis, Aia
nr. 38.a. Kõneles 'F. Lipman aine
uoom Tomberg, kes praegu Pärnu läheda?
ettepanekuga, esineda. —t—
„Antoküaniinid ja karotiinid". Kõ
põllutöökoolis ametis.
selgitas suhkrukultuuri mõju karo!
Koosis walitsewa ruumipuuduse tõttu
Waktasekretääride patkade
tekkimisel kloroplastis ja sellest ting'!u
on kool sunnitud kahe wahetusega töötama.
ast Tartu maakonnas.
roplastide muutumisest kromoplastiks
Õpilaste arw koolis ulatab umbes 150-m,
Mai kuul s. a. wõttis Tartu maakonua
kuna õpejõude käesolewal õpeaasta! 12
Narwa teated.
ümber ametis.
nõukogu põllumeeste rühma wastuseismi
Lastevanemate algatusel awati hiljuti sel otsuse washl, mille järele wallasekretää
koosis einelaud, kust õpilased odaiva hinna ridele maakonna poolt palkasid normeeri
Miinid Narwa fles.
eest koolitundide keskel kehakinnitust wõiwad takse. Tähendahid otsus läks rahwaerakon
Läinud nädalal leiti Narwas end.
saada. Einelaua korraldajateks on kordan na eestwõttel ning sotside toetusel läbi.
lowi sadama kohal jõe PõHjaZ miine.
mööda lastewanemad.
Nagu nüüd kuuleme, on sarnane otsus
Miinid on uputatud Saksa okkupa
Õpemaksuks on käesolewal kooliaastal kohapeal rahwa pahameelt sünnitanud.
ui
wägede
poolt. Nende leidjad on ka!
2000 marka, kus juures õpemaks ühine
Nii
on
Ulila
wallanõukogu
8
häälega
hed,
kes
teatasid
nende leiduse üle;
kõigi õpilaste kohta. Minewa aasta aga
wõeti wäljaspoolt alewipiiri asuspatelt õpi poolt ning 3 häält erapooletut (wastu mit sei poolt on selle kohta Protokoll tc
te ühtegi) leidnud, et see wiis, kuidas maa
Miinid on kõik ilma kapsliteta.
lastelt rohkem õpemäksu. Järwala.
konnanõukogu wallasekretääride ja nende
Nnrwa rahwaülikool.
abide palkasid normeerib demokraatlikule
Pärnumaalt.
Narwa rahwaülikooli juhatus algu
põhimõttele, mille peale kogu riiklik kord
rajatud, mitte ei wästa, sest kohaliste wal lewal nädalal oma tegewust. Lekto
Tahkuranna mehed nõua
lanoukogude, kui otsekoheste palgamaksjate, on ligi 15 keskkooli kooliõpetajat. Loe:
wad heinamaad.
osawõtmist ja nõusolekut ei ole küsitud. Tei peetakse Nariva 1-se reaalgümnaa
aulas. W
Teatawasti on Tahkurannas rohkesti seks leiab nõukogu, et waldades, kus kuni
Keelte
kursused NarwaS.
maapidajaid, kel maad- ainult kuni 6 tiinu. 1500 elanikku, määruste järele sekretäär' ja
Läinud aastate eeskujul korral
Waremalt renhsid nimetatud wäikekohapi abi peab olema, kuna sekretäärist ja õpila
Prantsuse instiwut Prantsuse, Inglise
dajad omale heinamaad juure, Häädemeeste sest küllalt oleks.
Seda kõike arwesse wõttes otsustas nõu Saksa keele kursused.
mõisast. Kuid nüüd on mõis planeeritud
kogu
maakonnawalitsust paluda 31. mail
Kursused on Narwa kommertsgümn
ja aasunikkudele wälja antud, nii et Tahku
1923.
wastuwõetnd
määrus
wallasekretää
siumi
ruumides. sAirsuste maks on wõh
ranna mehed selle tõttu ilma heinamaata on
pidanud jääma. Et aga ilma maa juure ridc palkade normeerimise asjus uuesti re Itkult madal; Prantsuse keele kursused ai
wideerimisele wõtta. —t—
jatele on maksuta. 25. M.'
rentimiseta selle wäikese maalapikesega,
üksi raske on ära elada otsitakse wälja
Narwa-Iõesnu postkontori uued korral
Mustweesse uued ametnikud ntääratud.
pääsemiseks teed.
sed.
Nagu nüüd kuulda, ongi Tahkuranna
Tartil maakonnawasitsuse administra
Läinud nädalast peale wõib Narwa-?
wäike kohapidajad Rannametsa ja teistest tiiwosakonna juhataja Hans Priimägi on
suu postkontorist telefoni otseühendust ki
küladest, arwu poolest üle 40, wallanõukogu Mushvee jaoskonna rahukohtunikuks määra Eestiga saada, kuna waremalt see ai;
poole palwega pööranud, et wiimane nende tud ja Tartu maakonna politseüvälitsuse üle Narwa magistraali sündis.
rasket majandussist seisukorda parandada sekretäär Augustin Maask on ümberpaigu
Niisama on ka telegrammide saatrr
püüaks. Wallanõukogu, kes asja läbi arutas, tatnd Mustweesse Politsei 2. jaoskonna üle miD enne üle Narwa toimetati ja wäga
rna
kohustetäitjaks.
Mõlemad
kohad
olid
leidis, et nimetatud wäikekohapidajatel ela
aega kestis.
üle kahe kuu wabad. —as.
niine tõesti raske ja wilets on ja et Ran
Nüüd on ka see hõlbustatud.
uametsa külad moodustawad suure osa ko
Wa-Jõesuu postkontor annab telegramm
Administratiiw karistused'.
gu walla elanikkudest ja maa-alast ja nen
edasi. M.
Siseminishi poolt on administratiitv
de elujõuetus ka walla elujõudu tähtsalt
wähendab. Neid asjaolusid arwesse wõttes, korras karistatud Wõtikwere Malla elanik
Suuremad wihmasajud.
otsustati Rannamõisa külade wäikekoha Aleksander Nõnun 500 margalise rahatrah
on
Saaremaal
umbes nädalase waheaja
wiga
ehk
3
päeivase
arestiga
ja
Mushvee
pidajate ettekannet õigeks pidada ja tarwili
alewi
elanik
Jnlius
Wilde
1000
mar
rele
jälle
hoogsamalt
alganud.
kuks tunnistada, et palujatele wähemalt 5
galise
rahatrahwiga
ehk
10
päewase
ares
tiinu igale riigi maast nende kohtadele jun tiga ilma lubata laskeriista hoidmise Pä Riigistatud mõisate hoonete kasutamist
leks kiirendada.
re planeeritaks, mida wallanõukogu ära rast sõjaseaduse piirkonnas. as.
nägemise järele wõiks saada lühiduses ole
Saaremaal rännates wõib mitmel
watest riigi metskondadest.
mõisates näha niihästi peahooneid ku'
Walgainemlt.
i —o—
BSBBBHBOniIBBBIIBSESB'
kõrwalisi majasid, mis remondi puu!
Kooliõpetaja walitnd.
halba seisukorda on sattunud: kat
Filosoofilise üliingn Uuslapäew.
ei pea, wõi osalt isegi sisse langenud, n
Wiimasel U.-Kariste wallanõukogu
1. oktoobril pühitseb Walga filosoofiline müürid osalt lagunemas jne.
koosolekul teatas wallawanent, et Neinse
Sarnaste wigade tõttu muutuwad \
algkooli juhataja omalt kohalt lahkub. Uueks ühing oma 2. aastapäewa. Ühing on wõrd
kooliõpetajaks eelolewa õpeaasta peale wa lemisi lühikese' ajaga omal jõul kena raa jud majad, mida ehk omawalitsuslised >
liti Helmi Kiilaspea, kes möödunud kewa matukogu asutanud. Kogus on 100 köi hried tulcMikus oma otstarwete kohaselt
del Wiljandi reaalgümnaasiumi lõpetanud. det, selle seas kõik, mis Praegusel ajal mõt kasutada Mõiksid, lühikese ajaga kõlbmat
teteaduse kirjandusest Eesti keeles saada.
ja wariseMad Miimaks kokku.
—o—
\
ck.
Et sarnast kahju ära hoida, tuleks kii
Palutakse kooli nucSti awada.
korras lõpulikult ära otsustada, missis
Minewal aastal käisid Kilingi-Kabli kü
sed mõisate hooned alale jääMad ning m
la lapsed Taali walla Pustuski algkoolis,
sugused hoopis ärakaotamisele on määr
mis eest Kilingi wald Taali wallale nime
tud. Esimesed tuleksid kohe nii kaugele
Suurem uus purielaew wal
tud algk. majandnsliste kulude katteks mak
monteerida, et ilmamõjudele Mastu pan
mis
scmmas.
sis 1100 marka lapse pealt. Et aga Pus
jaksaksid, teised aga maha müüa asunikk
tuski kooliruumid niiwõrd kitsad on, et las
Saaremaal Luhtsa rannal lasti läinud dele wõi teistele elanikkudele, et nad n
tel wõimaluS puudub sinna öömajale jää kewadel Küdeiue lahte uus suurem purje Mõiksid ära kasutada materjaalina uute n
da, kuna kauge maa tõttu lastel õhtuti ko laew, mille ehitas üks Hiiumaa tublimatest
jade ehitamisel. P-i.
duskäimine iseäranis talwel raske on, siis meremeestest, G. Teng. Laew on 3 mas
Sügisene TalasaaL on Lehd
esinesid Kabli küla elanikud Kilingi walla tiga ja rannad umbes 210 reg. tonni. Prae
nõukogu ees palwega, et wald lubaks Kab gu on laewa juures käimas peaasjalikult isegi paremates püügikohtades Saaremai
lil uuesti kooli awada. Kooli ntajandusli
taglase tööd. P-i.
nagu Ninasel ja Sõrwes. P-i.
sed kulud, kooliõpetajate Palgad selles osaS.
Nnkkiuss orascgõldudelc kahju tegemas.
Saaremaal ou tänawu õunu wähc,
mis kooli ülewalpidaja maksta ja üldse kõik
Mustjala ja Kärla kihelkondades »
rooli kulud, wõtawad Kabli küla kooliskäi aga siiski käiwad ülesostjad ringi, et neid mitmel pool näha orasepõldusid, kus tän
jate laste - wanemad oma kanda, kui wald wäljaweo jaoks kokku osta. Õunad on tä'- wusel wihnrarikkal aial rohkel armul sicp
neile toetuseks sellesama sumina maksab, nawu wiljaga peaaegu ühes hinnas.
nenud rukkiuss oma häwitamat tööd ju!
mis praegusel juhtumisel Taali wallalegr.
P.-i.
on alustanud P-i.
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LLänemaatt.
Uns laat,
Wida 24. sept. Kirbla kiriku ees oli
üsna rahwarikas. Kmibeldi peaasjalikult
hobustega, 25 tuhanda marga eest wõis ju
ba üsna hea hobuse saada. Warsad maksid
6—lo tuhat. Sea põrsaid oli rohkesti
30 marka nael ehk 5—6 nädalane Põrsas
800—1000 m. Lehmi oli wähe hinnad
3—6 tuhat marka. Müüdi mitmesugust
käsitööd, nagu korwid, hobuseriistad üsna
mõõdukate hindadega.

Salawiinamüük paistis suuresti õit
sewat.

Hallika sild, mis praegu ehitusel ja paa
ti nädala pärast walmis saab, takistas
paljuidki hobustega laadale tulemast.
P.-Mikk.
SrtaUmmäftlt*
Asltniklt elu Järtvämunr
Asuniku seisukorda ei wõi kuigi kiidu
sfääriliseks lugeda, sest tänawuse ebasood
sate ilmadega Wiljakaswu aasta tõttu ei
saa wäljawaadet käesoleiva sügise wil-ja
gi üle kuigi rahuloldavaks lugeda. Rukki
seemendamine tviibis erandita kõigil, waa
tamata, et rukis faimis Wsimknlt koristati,
kuid peksmist takistas tarwiliste ruumide
ja masinate puudus. Peksmisega tuli järge
oodata, sellepärast asid just asunikud need
kes seemendamise kõige hiljem lõpetasid.
Ka suiwilja seemendamine ttnibis kewa
del tööjõu puudusel, millega seletatalvad
ka praegu rohelised tbiljad asunikkude põl
dudel. Oddr kannatas, nagu mujalgi, lehe
kärbse häwitustöö all, mispärast loodetud
odrasaak õige Väikene tõotab olla.
Eluhoonete ehitamisega tehti tänawlj
Palju rohkem algust, kui eelmistel aastatel.
Üldse hakkab asunikkudel usk oma tulewikku
palju kindlamaks mun-huna, kui see senini
oli.
Karjakastvätamise peale on ka asunikku
de juures rõhku hakatud panema, olgugi et
asi alguses ebasoodsate tingimiste läbi
kannatama Peab. Järwala.
s Lokul,tl Jartvamaal.
Selle kuu keskpaigas sünnitasid öökülmad
mitme! pool kaunis hmtawat kahju. Kar
tulipealsed on iseäranis kannatanud, nii
et kogu kartulikasiv selle tõttu takistatud
saab. Wiljale külm suuremat kahju ei tei
und, ainult soosiäiffetel Viljapõldude! lllõis
öökülma tagajärgi siüüiwilja põldudel mär
gata. Et ööd iviimasel ajal enmnasti pii
wised ja tnulesed, siis on öökülmad esial
gu ärahoitud, kuid ühes pilwise ilmsiga
saab aeglustatud ka suwiklnlja valmimine.
Praegust ollakse Viljakoristamisega ametis,
>. osalt on see töö ka juba lõppenud.
Järwala.
Mmnlwõtntine JartSnmaal.
Praegu on käimas elalvad tööd maa
mõõtmise alal, raiutakse sihte ja mõõdetakse
heinamaid ning põldilsid. Põllumajanduses
oi see juba tänawu teine tähtis töö, kui
esimeseks tööks loeme maahindamise. Maa
hindamise kui ka maamõõtmise tööde taga
järgedega ollakse enamasti igalpool rahul,
olgugi et mõnelpool wäikesed arusaamatused
ette tulid. Järvala.
Kõnniteede tegemine Tapal.
Sellekohase alewMasitsuse käsu peale on
silganud kõnniteede ehitamine, mida senini
Tapal ei olnudki. Kõnniteed ehitatakse
enamasti tsemendist, kusjuures iga maja
peremees oma maatkla pikkuse teeosa ära teeb.

Kuid siiski ei tee kõik tööd küllalt otstarbe
kohaselt, täites kõnniteid ainult pehme liiMaga, niis Mlrsti laiali Majub ja mudaga
segamini läheb ehk jälle lahtiste kiividega,
mis jalanõudele kardetmvad.
Teiste kõrwal on ka kohalises raudtee
ijpamas parandustööd, nii sisemised kui
wälimised, ette wöetud. Wärwitakse jaaI Kogu Eesti poolehoiu on leidnud j
I A.-S# „ASTORIA4< |
aromaatiiised paberossid |
I „SULEIKA"
10 tk. 15 mrk. ja 20 tk. 30 mrk. &

Laupäetv., 29. sept. 19:

Laupäew.. 29. sevt. 1923.

Põllumajandus.
Piimatalituse juhatajate
meierite olukorrast Eestis.

Saadud waswste arw on aga ikkagi
sedawõrd rohke, et materjaali läbitöötades
üsna tõenäolise pildi meierite üle saame.
Põllumajanduslise ühistegewuse alal Tuleb aga weel kord tähendada, et teadete
on meil pnmaühisused kahtlemata tähtsa andjad suuremalt osalt meie paremate
mateks kujunemas. On kindel tõeasi, et meierite hulka Wuluwad.
kodumaa Põllumajanduses piimakarja pida
mine kõige wlutoowamaks majapidamise
JsiNise koosseisu
osaks areneb. Ja sellega omawad ettewõt
ted, mis maapidajal karjast saadawat pii kohta oli huwitaw teada, fui pastu meil
ma aitawad ümber töötada, aast-aastalt mees-meierite kõrwal nais-meierisi tegut
ikka suurema tähtsuse. Nendest ettewõtetest seb. Selgus, et mehi on 37 eh? 86%;
ja naisterahwaid 6 ehk 14% üld
on esimesel kohal ühispii m a t a l i
arwust.
Seega wiimaseid wõrdlemisi suur
tuse d ja wähemal määral ka era- ehk
arw. Nii Palju, kui kuulda, oldakse nais
ostumeiereid.
ühispiimatalitustel on seega suur ja meieritega kaunis hästi rahul, kuid on ar
wastutusrikas ülesanne meie majandusli wata, et see tööala ikkagi meestele ;aä&
se elu korraldamises ja kindlustamises täi On wähe naisi, keda masinad huwitawad ja
ta. See asjaolu kohustab riiklisi ja mitte pealegi nõuab meieri amet suurt kehalist
wähem ka seltskondlisi asutusi selle ühiste jõudu.
gewuse haru peale tõsist tähelpanu põö
Wanaduse järele on:
20—30 aastaseid 12 ehk 27,5%
rama.
Peab tunnistama, et siin juba õige
30—40 „ . 24 „ 55,5%
mitmes suhtes põhjapanewat tööd tehak
üle 40 „ 7 „ 17,0%
Perekonna seisu järele:
se. Olgu nimetatud ainult riikline toetus
abielus 19 ehk 44,5%
ühispiimatalitustele, P. K. „Estonia" te
wallalist 24 ehk 55,5% .
gewus wõi wäljaweo alal jne.
Uhispiimataliwstes on omakorda
Arwesse mõttes, et suurem osa marist
meieril, kui piimata l i t u s e ju
täies eas, on abielus olewate % küll wist
hata j a l, eriti wastutusrikas ülesanne wäike. Põhjuste leidmine oleks aga ras
täita. Kõiki tehnilisi nõudeid täitew meie ke ülesanne.
rei nõuab kõigiti osawat ja asjatundlikku
Hariduslise tasapinna ja kutsehariduse
tehnilist juhti. Kuid see ei ole weel kõik. üle saadud andmed on õige tähelepanu
Meie oludes peab meier tihti kogu piima wäärilised.
ühisuse majanduslist asjaajamist juhtima,
Kõrgema algkooli (kih. ?., min. ?. jne.)
raamatuid pidama jne. Kuna meil tihis haridus
oli 33 meieril ehk 77% ja walla
ettewõtete tegewus alles algastmel, siis tu
kooli
haridus
10 isikul ehk 23%.
leb juhtiwatel tegelastel siin rohkesti selgi
Seega
on
waldawal enamusel rahul
tustööd teha ja ühtlasi palju kibedust kan
natada. Tahab meier oma kohust hästi oldaw üldharidus. Kuid arwata on, et nii
täita, peab ta seega mitmekülgselt ettewal mõnigi kõrgema alghariduse rühmas nim.
mistatud, ja mis peaasi, wbli ühistege koolis ainult lühemat aega on käinud.
lane olema. '
Teoreetiliselt on ametit õppinud:
Selle kõige juures on meieri elukutse
piimaasjanduse koolis 4 ehk 9 prots.
wõrdlemisi raske. Pealegi wleb tema! aas
lühikestel kursustel 23 ehk 53,5%
ta läbi wahetpidamata tegewuses olla.
ilma teoreetilise hariduseta 16 ehk
-Kõigil neil asjaoludel wõib ütelda, et
37,5%.
ühispiimataliwste edu Paljudel juhtumis
tel just meierist oleneb. On teada hulk pli- " > Kuna lühikeseajalised kursused tihti ai
mis halwa meieri pärast kiratse nult paar nädalat on kestnud, siis ei saa
selles rühmas tuntawat hulka mitte teoree
ma on jäänud. " '
'alustan nüüd meierite tähtsus nn suur, sus tilise ametiharidusega isikute hulka arwata.
wleb küll tõsist tähelepanu selle elukutse alal Seega näeme, et teoreetiliste teadmiste
. tegutsewate isikute koosseisu peale pöörata. poolest meie meierite koosseis õige nõrga
Ei ole sugugi mitte ükskõik, kelle kätte pn poolne on, kui ühtlasi arwesse wõtta, et
meieritest üldse teoreetilisi teadmisi
maühisused oma miljonilised, warandused 37,5%
ei
ole.
usaldawad. Weel raskem, kui majandus
Ka praktiline ettewalmistus on meieri
line kahju, on usalduse kaotus ja pettumuse
tunne karjapidajate hulgas, kui Piimaüh,- tel õige puudulik.
Meieri kutses on täielise praktilise wilu
sus oma tegewuses ühel wõi teisel Põhjusel
muse
omandamine ainult 2-3 aasta pikkuse
allamäge läheb.
Mewaate saamiseks meierite olukorrast praktika juures wõimalik. Meil on aga
korraldas selle kirjutaja ankeedi ja saatis kaugelt üle poole 65,5% puuduliku
kewadel 70 küsimislehte meie pnmaühisus wilumujega ametisse hakanud. On selge,
tes -teeniwatele piimataliwse juhatajatele et nad Ma ametis olles ennast pikapeale
__ meieritele wälja. Täidetult tuli ta täiendasid. See sündis aga juba ühiskon
na kulul ja kallilt. Kui palju majanduslist
aasi 43 lehte ja nendest osa oige wisalt
alles wiimasel ajal. Nii on hea hulk meie kahju meie põllumajandus/ piima wiletsa
ümbertöötamise läbi on saanud ja praegu
risi ja kindlasti mitte kõige tublimad
oma olukorra ja isiku üle paremaks arwa saab, seda on raske ligikaudugi kindlaks
pärata. Suur on see igatahes.
nud waikida.
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Sir John Retelisfe romaan.
Olgul Sündigu, nagu teie tahate. Jaaguar
Mgu weel silmapilguks siia l° wnndaku et nccb
eal ott teed siia leiaksid ja mette ara °. Mm
annan sulle märk», niipea kui s-laus-le olen ,andnud,
kust parem on nendele rööwlitele kallale trmgeda.
Faaguar nikutas waötuseks tnmmalt pead >a hakkas
avashid oma wangidega läksid, läks ta Imrele.
Mahw ei kawatsenud indiaanlasi mägedesse taga aza>
ma minna. Seepärast andis ta oma ohwitseridele tattoi
liliib käsud ja pööras nüüd kõik oma tähelepanu noorele
mõisniknpreilile. Ta lehNütaS mitu korda senioora Poole,
ja kui ta kalju jalale oli jõudnud, kargas ta hobuse seljast
mafia, et teed leida ülesse.
Jaaguar nägi kõike seda föäga hastr, kmd uksk: tema
liigutus, ükski tema märk ei ilmutanud, mis wahwa
indiaanlase südames sündis. , . Jhty senjoora oli alguses natuke kohmew. s£a Wcn)«
NZ maha. Ta nägu oli tõsine ja mõttes. Siis aga, nagu
oleks ta oma otsuse teinud, astus ta indiaanlase zuure za
tuleb Jrmgnar Tnnlcõiega kaasa, kni Tuuleõis
oma sõbranna juure wleb? Muu isa ei ole Jaaguari zu
uvcl tänanud oma tütre päästmise eest.
_ Saja majaga mees ütles Pealikule: kasi nunema.
Komantsh ei ole mõni koer, kes oma isanda jalge ees -roo
mab. kui isanda käsi teda on löönud
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Kala
Kutse iseloomu
kohta annawad selgust kaks ankeedi kusimusi
ja nimelt: kui kana meierid oma ametis on
olnud ja kui kaua praegusel kohal.
Kuni 3-a. on am. pidanud 19 ehk 23%
3—lo-a. on am. pidanud 13 ehk 42%
üle 10-a. on am. pidanud 15 ehk 35%
Praegusel kohal on ametis:
kuni 3-aastani 28 ehk 66%
3—lo-aastani 13 ehk 30%
üle 10-aasta 2 ehk 4%
Näeme, et meierite suur enamus (75% )
üle 3 aasta meieri ametit on pidanud, mis
oletada laseb, et igaüks, kes selle kutse wa
linud ja õppinud, ka seda pidada katsub.
Koguni halwaks nähtuseks tuleb aga lu
geda asjaolu, et suur % meierist —66%
koguni lühikest aega a. oma
praegusel kohal on tegutsenud ja ainult 4%
üle 10 aasta oma kohal on püsinud. Nagu
nägime, oli üle 10 a. ameti pidajaid aga
35 co .
00/
Liiga sagedane koha wahetamine on wn
mõtuseks, et on põhjuseid, mis meieri ameti
findlusetaks teewad. Tõenäoline on, et
siin süüdi on meierid ise, km ka ebasoodsad
olud ja tingimused meie ühisustes. Mui
dugi mõjusid ka sõjaastad selleks kaasa, sest
paljud piimatalitustest suluti ja need on al
les wiimase paari aasta kestusel tegewusele
asunud.

Elutingimused ja palgaolud,
milles meieritel töötada tuleb, on õige mik
mesugused ja näitawad suuri lahkumine
kuid. Palka maksetakse rahas ja natuuras
piimasaadustega.
Rahapalka said:
kuni 4000 mk. kuu 12 eh? 27,5' prots.
4000—6000 mk. kuu 16 ehk 37,0 prots.
6000—8000 mk. kuu 3 ehk 18, sprots.
üle 8000 mk. kuu 7 ehk 17,0 prots.
Natuuras said:
kuni 1000 mk. kuu 11 eh? 26 prots.
1000—3000 mk. kuu 26 ehk 60 prots.
üle 3000 mk. kuu 5 ehk 12 prots.
Uks meier ei saanud üldse tasu natuuras.
Kni suur peaks meieri palk olema?
Selle peale on muidugi raske wastata.
Aga 4000 mk. ja wähem kuus wleb igata
hes liiga wäikeseks palgaks lugeda. Sa
muti ou, 4000—6000 margaline kuupalk,
arwesse wõttes meieri rasket tööd, ikkagi
wäiksepoole. Nii on kaugelt üle poole
meierite palgaolud puudulikud.
"""Kuigi natuuras antaw palgalisa siin
olukorda wähe parandab, tuleks siiski meie
piimaiihisuste tegelastel silmas pidada, et
hästi maksetud töötegijalt ka sednwõrd roh
kem nõuda wõib. Ja lõppude lõpuks saa
wad põllumehed palgaks enam kulutatud
raha mitmewõrra tagasi. Eriti wastutule-liwd peaks ühisused olema täieliku teoree
tilise haridusega piimaasjanduse kooli lõpe
tanud meierite wastu, kellest kahtlemata
tublisid tööjõude on loota.
Olgu weel tähendatud, et paljud meie
rid nende palkade juures kogu meierei töö
oma inimestega ära peawad tegema.
Küsimise peale, kas meier oma palga
ga rahul, wastawad 19 ehk 44,5 prots. ja,
3 ehk 18,5 prots. on ena m-w äh e m ra
hul ja 16 ehk 37 prots. ei ole sugu
g i rah u l. >

Jaaguar, sina ei tohi kättemakslik olla. Meie olime
ülekohtused sinu wastu, kuid meie tahanw seda ülekohut
jälle heaks teha. Tahaksin finb weel kord enne oma Pul
mi näha, ja krahw ise peab sind tänan,a.
On parem, et mägi oleks Lahtise Käe (krahwi)
ja Jaaguari wahel. Kni Tulelill mehele on läinud, siis
hoidku ta oma meest, et see mitte laande ei tuleks. Jaa
guar ulatab küll oma tomahawki maha, kuid Raudkäe
knul ei jäta oma märki kunagi tabamata.
Aga mispärast siis wihkate teie krahtm?
Kas peab walgetel pealikutel, kes suure ivee ta
gant tulewad, õigus olema laane lastelt kõike ära wõtta
ainult sellepärast, et laeme laste nahk on punane? kii
sis noor indiaanlane kirglikult. Kas Peab neil õigus
olema tappa laane lapsi ja nende sõpru, riisuda nende
isade kulda, mida Suur Waim kõrbesse on peitnud, ja
murda lille, mille lõhnast punane mees õnne tunneb,
kuigi ta kunagi oma kätt selle lille järele ei tohi wälja
sirutada.

Senjoora lõi silmad maha.
Minu isa on mind krahw Vonlboniga kihlanud,
ütles ta tasa. Mina pean oma seisuse ja usu järele
mehele minema. Minu peigmehe soontes woolab kunin
gate weri.
Indiaanlane toStis uhkelt otnaa käe üles ja näitas
üle maa, öeldes:
Jaaguar on oma isade wiimne Poeg, kes nende
mägede ja orgude üle walitsesid weest weeni. Mina ei
teadnudki, et need walged mehed sealt mere tagant endile
kaks naist wõtawad.
Sina eksid, Jaaguar. Krahw ei ole abielus. Meie
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Korteriolude kohta selgub, et wbasid
järgmiselt tarwitada on: 1 tuba 13 meieril
ehk 42 Prots., 2 tuba 20 meieril ehk 47
prots., 3 ja enam 3 meieril ehk 7 prots., üh
tegi tuba ei ole ühisuse poolt 2 meieril ehk
4 prots.
Selle järele tuleb korteriolusid küll wi
letsateks lugeda. Sest harilikult on meieri
korter ka kontoriks ja juhatusele nõupida
mise ruumiks. Mis ;ääb siin siis weel 1toalise korteri juures meierile?! Parau
dused on siin hndatarwilikud, sest tihti on
just halwad korteriolud süüdi, et tubli
meier pikemalt oma kohale ei taha jääda.
Maad on tarwitada 23 meieril, kuna
20-el üldse maa!) ei ole. Ka selles asjas
peaks katsutama parandust leida, sest ilma
maalapikeseta on maal ikkagi raske ära
elada, eriti perekonnaga inimesel.
Lõpuks ei ole huwiwseta, kuidas meie»
rid oma wahekorda ühisusega iseloomusta
wad. Nii on: hea wahekord —2O meieril
ehk 47 prots., enam-wähem rahuloldaw
22 meieril ehk 51 prots., koguni halb 1
meieril ehk 2 prots.
Kui arwesse wõtta kogu meierite oim
korda, siis on arusaadaw, et ainult pool
osa oma ühisustega heas wahekorras on.
Kehwad palgaolud, wilets korter, maa
puudus kõik need on asjad, mis kipu
wad wahekordi tumestama. Halwa wahe
korra põhjus wõib ka meieri enese isikus
peituda, olgu see ameti mittetundmise, hal
wa iseloomu, hooletu ametipidamise, ausn
se puudumise ehk mõnes muus asjaolus.^
Kõigi eelpool ettetoodud andmete põh»
jal wõiks kokkuwõttes tähendada, et meie
meierite olukorda kui mitte wiletsaks, siis
ometi mitmes suhtes puudulikuks wleb lu
geda. Teiselt poolt ei ole ka meierid suu
remalt osalt oma ametile mitte küllalt Põh
jalikult ettewalmistatud. Edaspidi tule
wad selles suhtes hästigi suuremad nõud
mised maksma panna. Seda nõuab meie
maa põllumajanduse edu.
Nii peabki piimaühisuste keskkorraldus,
P. K. „Estoonia", Oisus piimaasjanduse
kooli ülewal, et põhjaliku ettewalmistusega
meierist ettewalmistada, kuna juba tööta
watele meieritele perioodilisi täiendus
kursusi korraldatakse.

Ka tuleks edaspidi praktiliselt õppinud
meieritele iseäralised katsed ehk eksamid kor
raldada, mille järele sellekohased ameti
tunnistused wätjaanda tuleks. See oleks
piimaühisustele suureks hõlbustuseks meie
ri ametisse walimisel. Praeguses olukor
ras walitakse tihti ühisuste peale kõlawaie
wnniswstega warustatud inimesed, kellel
aga oma ametist kuigi palju teadmisi ei
ole, mille tagajärjeks muidugi kollide masi
nate rikkumine ja teised kahjud. Ameti-'
tunnistuste tarwitusele wõtmisega aga hoi
taks need ära.
Terroisliseithead Ja odavad paberossid,
mille tobak keemiliselt puhastatud ja selle tõttu

nende suitsetamine keele, kurgu, ega rinde
peale ei kakka, on ainult!
..LBULUPIDU", „«RRMEN",
..FORTtIW ia ..MORITS".
Palutakse proovida.
0./ ü. T U B A K.

usk lubab mehele ainult üht naist pidada ja naine on
mehega täiesti ühewääriline.
Jaaguaril on ainult üks süda. Kui Lahtine Käsi
(krahw) Tulelille armastab, mispärast tõi ta siis oma
naise sealt suure wee tagant kaasa? Tulelill peaks esi>
mene olema suure pealiku wigwamis.
• Dolores Montera ei jaga kunagi oma mehe ar
mastust teisega, ütles uhke Hispaania daam wälku
wail silmil. Sinu rahwa halwad kombed lasewad sinus
eksiarwamist tekkida. Krahw ei ole kunagi abielus olnud.
Saja majaga käskijanna wabandagu ühe rumala
indiaanlase eksitust. Jaaguar uskus, et wanamehe tütar,
kellega walge pealik reisis, on tema naine, sest see pealik
magas temaga ühes woodis.
Saagu Tulelill õnnelikuks ja Pidagu meeles üht
sõpra, kelle weri tema Päralt on. Raudkäsi hüüab juba,
ja pealegi kuulen ma teie sõpru tulewat.
Tõesti oli teatamast kaugusest kuulda kulli kisendamist.
See oli Raudkäe märguanne. Jaaguar Pööras ümber,
et minna.
Mid Dolores hoidis teda kinni. Senjoora nägu
hõõgas, tema silmad wälkusid.
Jaaguar, mida sa mõtled? Kelle tütrest sa kõne.
lesid?

Indiaanlane tvaatas temale imestunult otsa.
Ms on siis walgete meeste naised pimedad, et
itad oma endi sugu ära ei tunne? Ükski komantshi tüd
rur ei pea tuwikest nooreks kulliks.
Kuidas... wäike Jcan?... Ja kust sa seda tead?..
Indiaanlane pani ühe sõrme oma pahema käsiwarre
Ueak.
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Nr. 250.

Ka { a
Majandusline elu.

Sugukarja oksjon Daanis.
Daani konsulaat palub meid teatada, et
Seelandi maakonna loomakasvatuse selts
Punase Daani piimakarja suguloomade oksMN reedel 6. oktoobril peab ja niinelt
„Äksenhalle'is" swpenhaageni loomaturul.
Esialgu on 75 noort pulli ja mitu leh
ma ülesantud.
Kewüdisel oksjonil oli kesknnne hind 63
looma kohta 1000 D. krooni tüki pealt, kõi
kudes 600 kroonist kuni 2500 kroonini.
Lähemaid teateid wõib saada Daani
konsulaadilt Tallinnas.

tud. Arlvatakse, et kahel lähemal kuul pa
remast wõist puudus tuleb. Austraaliast ja
Uuelt Meremaalt hakkab alles now. ja
langeb 66 prots. Ameerika ühisriikide ja 22 detsembril jälle suuremal hulgal wõid tu

prots. Meksiko peale. Euroopa, Aasia ja Aafrika
kulutawad kokku üldse 13 prots. nafta saagist.
Kui Ameerikas nafta tarwitamine sama suureks

oleks jäänud, kui ta 1903. aastal oli. siis jat
kuks Ameerikas leiduwat naftat 30 aastaks;
wiimasel ajal on aga selle walge kiwisöe tar
witus nnwõrd tõusnud, et Ameerika ühisrngid
juba 22 aasta pärast ilma naftata jääwad, kui
Ätte wahepeal uusi suuremaid nasta-allikaid

uleõse et leita.

Seisukord wõiturul.

lema.

Sealiha on Inglismaal niisama oda
waks läinud kui ta juuni- ja juulikuus oli.
Augusti ja sept. alguses oli ta kallis. Hin-'
dade langemine öeldakse sellest tulnud ole
ivat, et Skandinaawia maadelt palju sea
liha Inglismaale on saadetud. Rootsi ja
Daam „bakon" maksis 96—110 shillingit
tsentner Inglise lehtede teatel.
Munad kallinewad, nagu see sügisel loo
mulik. Head munad on 7 shillingit 120
muna pealt kallimad kui suwel.
Juustul on hind wiimasel ajal Pilsi w
olnud ja märksa kallim kui suwel.

Ühisrvrkidest tulnud teadete järele on
seal wõi puudus. Inglise lehtedes arwcv
takse, et ameeriklased Uuelt Meremaalt
Kartulitõbe Daauis.
wõid ostma hakkawad. Selle tagajärg oleks
WSi sissewedu Inglismaale.
Kartulitõbi ..synchhtrium endobioticum" on wõihindade tõus Inglise turul, kui ostjad
Mõnes Daani maakohas awalikuks tulnud. Daa nõus on kõrgeid hindasid maksma ja mar
Kaheksa kuu jooksul, kuni augusti
ni põllutõöministeerium teatab, et ta ei anna gariini ei hakka tvrwitania. Margariini kuu lõpuni
on Inglismaale tänawu
terwishoiu tunnistusi eksport-kartulitele. mis sissewedu Inglismaale on tänawu 200
3.683.354 tsentneri wõid sisse weetud. Läi
Daanist saadetakse maadele, kelle seadused nõua
wad, et sissetoodud kartulite päritolumaa karw tuhat tsentneri suurem kui läinud aastal.
nud aastal weeti sellesama aja jooksul
li-tõbest wäba M.
3.062.552 tsentneri.
Kriis Lati kaubanduses.
(Konsulaarteade.)
Kohwisaagi lootused Bra
Kaubanduse seisukord Jna
Läti kalakonserwide töõswsele ja üldse kalan
siilias.
lismaal.
duse asjale läheneb raske kriis wäliswru puu
P Brasiilia uus kohwisaak arwatakse dusek. Leedu on igasuguse kala sisseweo ära
*# „M. G. EoMm." ütleb kokkuwõttes
14.480.000 kotti suur tulewat. (Kotis 60 keelatud. Wäljawedu naaberriikidesse on tege seisukorrast, et kindluseta poliitiline seisu
kilogr.). Brasiilia tarwitab ise 340.000 likukt samuti wõimata. Läti kalakonserwide ko-rd Euroopas usaldust tähtsamatel turgudel
kotti ära. Nii jääb wäljaweoks 14 % mil töösws on 1922. a. 90 % oma saadustest eks kõigutab. Raina ja terase, saabaste ja jufega
432.661 klg. konserwe 23.039.926
joni kotti. Mõned arwawad, et üks Wm porteerinud:
rbl. wäärwses ja 676.222 klg. kala 9.963.912 kaubitsemine annab lootusi rohkem. Puu
nendik osa saagist läheb külma, wihma ja rbl. eest, kokw 1.107.733 klg. 37.998.337 rbl. willa hinna kiire tõus takistab pnuwillase
tööjõu puudusel huKa.
eest.
riide müüki. Willase riide järele on nõud
Brasiilia annab terwe maailma kohwi
1923. a. kalasaaduste eksport on fmnesti mine omal maal kaswarnrd. Keemia kaupa
saagist peaaegu %. TämMmne saak näib kaSwanud. Esmiesel weerandaastal weeti kala de ostmine on suurenenud ja hinnad kind
tulewat keskmine, sest wahel on 20 miljoni konserwe 29,7 korda ja kala 4,1 korda rohkem lad.
wälja kui samal ajal läinud aastal. Kalchaa
kotti kohwi saadud.
duste wäljaweo lõpetamise tõttu Leedusse, Me

Laupaelö., 29. sept. 1923.
Põllumajandusliite maks
Wenemaal.
Narkomprodi andmetel, mis „Torg.Prom. Gaseta's" awaldatud, olla tänawu
üle nõukogude Wenemaa territooriumi põl
lumajanduslist maksu (rukkipuudadesse üm
berarwatud) 1.937.500 puuda saadud.
R.—r.
Wene wili Norramaale.
Kristianiast teatatakse, et hiljuti on seal
se Wene esituse ja Norra toitluswalttsuss
wahel leping tehtud Wene wilja ostmise
asjus. Esialgul ostab Norra Wene
maalt 10.000 tonni rukkid.
„Arbeiterbl." näeb selles majanduslisti
wahekoldade jaluleseadmist mõlenü maa
wahel, mis Norrale eriti tarwilik olla.
Peterburi sadama tegetvus
augustil.
Augustikuu jooksul käis Peterburi sada»
mas 74 kaugesõidu laewa (neist ainult 6
Wene oma), 40 rannasõidu laewa ja 27
Soome transiitlaewa.
Sissetoodud on Wenemaale Peterburi
kaudu 22 tuhat tonni kiwisütt ja koksi, 9 tuHat waati heeringaid ja 21,500 tonni muid
kaupasid, suuremal hulgal puuwillu, willu,
paberit, masinaid jne. Wäljaweetud on
(65 laewal) 42 tuhat tonni kaupasid
kõige rohkem rukkid, kaeru, õlikookisid, wana
rauda ja muid Wene eksport-kaupasid.
Palju on ka metsamaterjaali weetud: lau
dasid läks üle 6,5 tuh. standardi, propse ja
muid metsamaterjaale üle 6 tuhande kant
sülla. R.—r.
Siibiturult.

# Prantsusmaa siiditööstuse keskkohast
Wenemaa kaubawahetuse
Lyonist teatatakse, et ameeriklased palju os
Rootsimaaga katkestanud.
tawad ja hinnad kõrgel hoiawad. Jaapani
300 töölisega) oma tegewust ja on sunnitud
Hiljuti teatas Krassin Wene telegraafi agen siidisaak arwatakse tänawu palju suurem
seda hoopis lõpetama, mis on suureks hoobiks
Lätt kalandusele. Wäljawedu hobustega Lee tuurile, et nõukogude walitsus on otsustanud olewat, kui wiimastel aastatel. Loodetakse
dusse Shlokr mereäärt mööda kuni 100 puu kaubawahetust Rootsiga katkestada niug sinna et seeläbi puudujääk kinni kaetakse, mis
da päewas, on nüüd ka seismas.
enam uusi tellimist mitte anda. Seda otsust maawärisemise läbi wli. Hindade lange
põhjendakse sellega, et Rootsi walitsus keeldus
mist siiski ei oodata.
kaubalepingut sõlmimast Venemaaga.
Raudtee tariifide kõrgenda
Linaturult^
mine kitsaroopalisel raud
N. Wcnemaa õhulaewastik ja Daani masina
tvabrikud.
# Inglise lehtede järele on Belfastis
teel Latis.
linadega wäga wähe äri tehtud.
N.
SBcnc
Jfes
oma
õhulaewasüku
suurenda
Raudtee pealvalitsus on põhjusmõttelikult
Schotimaal arwatakse, et uute linade
otsustanud kitsaroopalisel (600 mm.) raudtee mise kallal töötab, tahtwat, nagu „Berlinske Ti saak kõiki nõudmisi linaturul suudab vahul
dende"
teatab,
oma
piirides
suurel
hulgal
len
del sõidu ja kaubaweo tariifi kõrgendada 26%
wõrra, et wähendada suurt jimremaksu, mida numasinaid walmistama hakata ja olla sel ots bada. Praegu on alles wäga wähe nõud
riik senini sunnitud on olnud tegema. Peale tarbel Daani masinawabrikuga „Nielsen ja mist linade järele. Wabrirud ei ole sun
selle on kawatsus kõiki 600 mm. teesid ümber Winther" lennumasinate walmistamisel tarwi nitud tooresuiaterjaali ostma, sest et lõnga
likkude tööriistade ja masinate hankimise as wähe läheb.
ehitada 760 mm. teedeks. M.
jus läbirääkimisi pidanud. Wiimased ei olla
Belgiast teatatakse, et seal nõudmine
aga tänini weel positiiwseid tagajärgi annud.Jaapani majandusline sei
Kalade sissewedu Leedusse
alaliselt kasivab. Kõik linad, mis saadaM.
sukord peale maawärisemist.
keelatud.
Ival on, ostetakse kohe ära. .Hinnad on
New-Forgi börsel on hakatud uuesti kotee
wal on, ostetakse kohe ära. Hinnad on
Knupnde sisseveost Wene
Leedu
walitsus
on
wäikeste
kui
ka
kon
rima Jaapani wäärtusi, kuna selgunud on, et
tõusnud.
Kui pglju Wcnemaa linu annab,
maale.
maawärisemise tagajärjed kuigi suurt mõju serweeritud kalade sisseweo Leedusse ära
ei
tea
keegi
õieti. Linade tagawarad on
Jaapani rahaasjcmduslise seisukorra peale ei keelanud passiiwse wäliskaubanduse bilansi
# „Ost Expressi" kuulmist mööda on otsas.
atvalda.
tõttu. M.
nõukogude Wene walitsus otsustanud abi
Üldse on wiimasel ajal Euroopa man
Prantsuse tõöswrid on ärakasutanud seda
nõusid tarwitusele wõtta, et lubamata kau nermaal linadega rohkem kaubitsetud kui
katastroofi, mis Jaapmüs oli, selleks, et tublisti
Hindade kõikumine Inglis
toore siidi hindasid tõsta.
pade sissiewedu takistada. Tolliwalitsus Inglismaal.
maal.
Peab need kaubad, mille sissewedu keeldud,
Linade hinnad: Livonia ristna linad
sinna
maale
tagasi
läkitama,
kust
nad
on
Belgia klaas.
Belfastis
33 naelsterl. tonn. Schotimaal
4P „Times Trade. Suppe" ülewaade näitab,
et puuwillade hind septembrikuu kolmandal nä tulnud. Kaubad, mida Wenemaale sis seire hind seesama. Wõru-Petseri ristna linade
H- Belgia srangi odawus on Belgia dalal ikka weel tõusis. 20. sept. maksid head kesk dada lubatakse, aga mille sisseweoks ei ole
tonni hind Schotimaal 102 naelsterlingit.
klaasitööstust elustanud ja klaasi wäljawedu mised Ameerika puuwillad 18,63 pensi nael. Hin wäliskaubanduse
komissariaadilt
luba
nõu
Selles
summas on linade hind, wedu ja
on suurenenud.
dade tõusmise põhjused on halwad teated puu
willaistanduste seisukorrast, spekuleerimine Amce tatud, müüakse enampakkumisel ära ja üks kinnitus koos.
osa hinda, aga mitte üle 50 %, antakse kaurikas ja suured ostmised.
Maailma kitvisöe sa nafta
Willad läksid septembrikuu teisel nädalal kal Pade omanikule kätte, kui tollirha maha ar
Wskegelms.
limaks. Tõusmine oli kuni 4 pensi naela pealt. ivatud. Salakaup konfiskeeritakse ära.
tagawarad.
Inglismaal willa oksjonitel on Ameerika ja Eü
Kiwisöe lademeid jätkub 1500 ja nafta allikaid roopa mannermaa ostmas olnud.
Tarwitajate feffafiifufe
80 aastaks.
Rootsist tellitud wedurite
Nahkade hind seisab kestwalt madalal. Sisse
Jaubandusline
tegewus
weetud nahka müüakse natuke kallimalt kui wedu
Geoloogide wäljaarwamiste järgi kuluta on
Peterburi jõudmine.
käesolewal aastal.
maksma läinud.
takse praeguse kiwisöe tarwiwse hulga juures,
Nisud ja nisujahu langesid septembri teisel
„Ekon. Shisn'i" teatel on 500 wedurist,
kõik maakeral asuwad kiwisöe tagawarad ära
Kogusummas on esimese kuue kuu juuk
1600 aasta jooksul. Oma kiwisöe kaewanduste nädalal ja siis jäi hind püsima. ,
mis
N.
Wene
raudteewalitsuse
poolt
Rootsi
sul
kaupa müüdud. 529.266.442 marga
on hakanud kallinema. Põhjus on Jaa
ja lademete poolest ei ole kõik maad praegu paniNiis
ärilt ..Nidkwist ja Holm" tellitud. 271 ju wäärtuses. Tallinna peakontori arwel ja
ostmine.
kaugeltki ühesuguses seisukorras. Nii leidub
Loomatoidu wiljad odrad, kaerad ja mais 15a kätte saadud. Tänawu, laewasõidu ajal 69.495.636 marka wälisosakondade arwel.
Inglismaal kiwisöe tagawarasid kõigest 100
on septembrikuus küll kõikunud, aga ei näita kawatsetakse weel 55 wedurit Rootsist tuua.
Suurenenud on naha- ja tubakakanpade
aasta jaoks, kuna aga Ameerika-ühisriikideõ kindlamat
tõusmise ega langemise sihti.
neid 1600 aastaks jätkub. Ka Saksamaal lei
R.—r.
müügid,
mis juulis üle 8 miljoni ja au
Suhkur läks septemri teisel nädalal odawa
duwaid kiwisöe lademeid arwatakse kuni 1000
gustis
üle
7 miljoni marga ulatasid, wõr
maks.
Nüüd
12.—19.
sept.
on
hind
paigal
seis
aasta peale jatkuwat.
nud. Suhkrutagawarad on Inglismaal tänawu
Kaupluste
arw
Peterburis
reldes
eelmise
aastaga, kus samad arwud
Maailmas leiduwad nafta tagawarad on suuremad kui läinud aastal. Tarwitamine on
wastawalt Ae nelja ja kuue miljoni tõu
aga hoopis wähemad. Kõige rohkem 30 -ne aas niisama suur kui enne sõda.
wäheneb.
sid.
ta pärast on kõik senini leiwd nasta-allikad
Kohwi tagawarad on wähemad kui aasta ta
Nagu „Torgowo-Prom. Gaseta" teatab,
tühjaks tehtud. Nafta tarwiwse hiigla tõus, gasi ja tsentneri eest on hakatud ühe shillingi wõr
Samuti on tõusnud keemia kaupade lä\
häwitab nafta tagawarasid haruldase kiirusega. ra rohkem nõudma . Kakao oad on odawamaks on Peterburis 10.319 kauplust, neist 9406
bimüük,
wiimase kahe kuil jooksul: juuli- ja
läinud.
1900. aastal kulutati maailmas 20 miljoni
eraisikute käes, 548 ühistegelist ja riigi
augusti
kuude müügid olid, wastaloalt
tonni naftat ära, 1906. a. 28 miljoni ton
Olikookidel langes hind ' augustikuu lõpul. omasid 365. Seega on kaupluste arlv Pe
4.843.995 ja 5.846.631 marka, kuna need
ni, 1915. a. 50 miljoni tonni ja 1920. a. Sept. esimesel poolel tõusis ta, aga mitte kõrgemale
turburis wiimasel ajal tublisti wähenenud,
98 miljoni tonni. Sellest wiimasest arwust km augustis oli.
arwud eelmise aasta sama kuudel natukene
sest 1922. a. lõpul oil neid 12.264, sellest
Metallidest on wask ja seatina wõrdlemisi Pü
üle
kahe ja nelja miljoni ulatasid.
siwas hinnas Tstngil ja Lnglisetinal näib tõus üle 11.000 erakaupmeeste käes. R.—r.
mise hoog katkenud olewat. Esimene Püsib, teine
Majandustarivete müük juulikuus oli
on langema hakanud. Teras ja separaud kalli
A.-S. „ASTORIA"
1.219.021
marka, kuna see eelmise aasto
nesid.
Puuwilla saak Wenemaal.
juulis ainult 617.341 marka oli.
Kiwisõed läksid sept. teisel nädalal kallimaks.
paberosside headust ei muudeta!
12.—19. sept. seisid hinnad paigal.
Huwitaw on tähele paima, et
„Elon. Shisni" teatel on Wenemaal
Suitsetage aromaatilist odawat
lootused puuwilla saagi kohta tänawu õige jäte ühisuste kõrwal iseäranis kalameest?
paberossi
Inglismaa toiduainete tu
suured. Turkestaanis, kus puuwilla kul ühisused järjest hoogu on wõtmas. Selle
tuuride all on 160 tuh. tiinu, hinnatakse tagajärjel on mitmekesiste kalastustarwete
rult.
saan 2,5 miljoni puuda peale (50 pd. tiinu müük, eelmise aastaga wõrreldes, head edu
# Hiljuti alles awaldati arwamist, et kohta arwates). Buhaarast loodetakse 500 näidanud. Nii olid juuli ja augusti müü
Parema wõi tsentneri eest tuleb maksta tuh. puuda kiud ja Hiiwast 150 tuh. pd. gid wastawalt 826.346 marka ja 1.369.493
20 tk. 10 mrk.
200 shillingit. Nüüd on sept. kolmandal saada. Peale selle on kawatsetud Äorasaa
marka: läinud aastal sama ajaga ainult
nädalal Parema wõi eest 210 shill. maks- uist (Persias) üle 300 tuh. pd. osta.
217.639 ja 283.666 markca
Wõistlus petrooleumi müü
gil.
KöKaSel tegi Royal Dutch Shell
tühm nõukogude Wcnemaa agentidega lepin
gu, mille järele Wcnemaa 70.000 tonni pet
roolcumi pidi muretsema. Hind määrati 65
shill. tonn fob Batumis. Inglismaale
iveetult õleks tonn 90 shill. maksma läinud.
Hiljem on petrooleumi hind märksa lan
genud, nii et petwoleumi Inglismaale 75
shillingit tonn wõib muretseda. Sellest
kirjnbatcs seab v „M. G. Comin." küsimise
kas Royal Dutch Shell rühm weel
Wene petrooleumi wõtab. Seni ei ole ta
wsel Wenest petrooleumi wiinud.

nesse. Poolasse ja Eestisse wähendawad kala

konserwide tõösttlsed (Riias 16 konserlviwabrikut

Lsnplieiv.. 29. sept. 1923.
TMMm smWMm

Nx. 259.

Ua i u
Ira Zeakd.
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Tartß turg 27. septembril.
Tallink Walk Irboska
Segarong nr. 17.
Tunti kauplemine õige elaw, iseäranis
Walk Riia.
Tallinn minek 9.30
wõib
seda öelda t a l u rah w a turu koh
Kiirrong nr. 1.
Baltiski 11.50 wlek
ta, kus rohkesti oli müügile toodud rukki
Tallinn minek 18.00
Segarong nr. 13.
jahu, kartulid, wõid, seeni j. t. aineid. Sel
Tapa 19.57. 20.10
Baltiski minek 19.30
lepärast oli nende ainete juures ka ibäikest
Tortlt 22.42 22.52
Tallinn 21.55 tulek
hindadd alanemist märgata'. Nõutatvad
Walk E< 1.25 2.05
Kehalised rongid.
hmnad olid järgmised: Rukkijahu 229—
Riia 7.05 wlek •
Tallinnast Nõmmele
240 m>, püül 380—450 m., odrajahn 350
Kiirrong nr. 2.
Kell 5.00 (Pääskülani); 6.27; 7.45; 9.08; m., odratangud ja kruubid 350—380 m.
Rita minek 22.40
11.32; 13.10; 14.20 (Pääskülani) 15.35; Puud, herne toop 23 m.. odratangtt toop
Walk 3.40 4.20
17.05; 18.05 (Pääskülani): 20.20; 22.20 25 m., kaera lüdkk 480—500 m. Walged
Tartu 1 6.13 6.20
ja 23.55. j
kartulid 180—200 m. wakk, wäiksed puna
Tapa 8.56 9.06
Nõmmelt Tallituta.
sed 230—250 m. ja ameerikud 150 m.
Tallinn wlek 10.30
Kell 6.02 (Pääskülast); 7.12; 8.15; 10.00; wakk.
Postirong nr. 3
12.30; 13.40; 15.05 (Pääskülast); 16.20;
Woi nael, mille hind minewal nädalal
Tallinn • minek 23.45
17.35; 18.50 (Pääskülast); 21.22; 22.55 ia 90 margani tõusis, maksis 75—80 nk-,
Tapa 2.20 2.40
0.35. \
Pressitud wõi 85 ui. nael. Mune on wähe,
Tartu 5.59 6.15
Tallinna-Wäantt.
ja selle tõttu on nende hind 15 marga pea
Walk 9.05 9.35
Segarong nr. 45.
le püsima jäämtd.
Irboska wlek 13.15
Tallinn mine? 15.35
Mee tmel maksis 65 m., seene koop 15—Walk E. minek 15.00
Nõmm e-Wä ike 16.02 16.07
20—25 m.. kaalikad 3-4 m. tükk, Peedid 6
Riia 21.00 wlek
Wääna 16.57 tulek
m. tükk, õunad I—3 m. tükk ning 15—30
Postirong nr. 4.
. . SegarSNg nr. 34.
m. Matt, pirnid 10—20 m., toop, ploomid
Rita . minek 8.40
Wääna minek 6.03
25—60
m. toop, kirsid 70—120 m. toop,
Walk E.. 13.30 tulek
Nõmme-Wäike 6.58 7.04
palnkad 12—13 m. toop, punased sõstrad
Irboska minek 16.30
Tallinn 7.27 wlek
25 m. toop, wärske kapsa Pea 5—20 m.
Walk 20.18 20.50
Tallinn-Tapa.
tükk, lillekapsa pea 10 m. tükk, tomaadtd
Tartu 23.37 23.33
Reisirong nr. 7-bis.
10—15 m. tükk, sibulad B—ls8—15 m. toop,
(laupäewadel)
Tapa 3.36 4.35
herne
kaunad 10 m. toop, kartulid 12—14
Tallinn ' 7.10 wlek
Tallinn minek 16.08
m. matt.
Tapa 18.15 tulek
Reisirong nr. 9—19.
Oli näha ka mõningaid tapetud
Tallinn minek 9.35
Reisirong nr. 10-bis.
sigu,
mille naelast küsiti 35 kuni 40 mar
(pühapäewadel)
Tapa 12.10 12.20
ka.
Tartu 15..23 16.00
Tapa minek 16.10
Li Hat urul maksis sealiha nael 42
Tallinn 18.52 wlek
Walk 18.50 tulek
50 tn., singi nael 55—65 nt., sularastva nael
Tapa-Sonda.
Reisirong m. 20—10.
80—85 m., ploomiraswa nael 75 m., looma
Walk minek 5.00
Rong nr. 99—100. (piimarong).
liha 15—24 m. nael, lambaliha 18—25 nt.
Tapa minek 10.00
Tartu 7.40 15.25
nael. worsti nael 15—35 nt.
Raktvere 11.00 11.32
Tapa 18.35 18.45
Kalaturg, mis kauemat aega Püsis
Sonda 12.50 wlek
Tallinn 21.15. wlek
tühjana,
on õige elawaks muutunud, ise
Sonda v minek 13.31
Tallinn-Narwa-Pctrograd.
äranis
rohkesti
müügil ahwenaid, haugi
Raktvere 14.47 15.30
Postrong nr. 5.
ja
särgi.
Ahwena
nael maksis 3—14 nt.,
Tapa 16.35 tulek
fcallhrn ' minek 0.30
särje nael 2,5—5 m., haugi nael 12 m., kii
Tamsnln-Paide.
Tapa 3.40 4.00
sa nael 5 m., rääbise nael 20 m.
Rongid nr. I—2.
Narwa 8.05 tulek
Piimaturg on tiihjawõitu, rohfetital
Tamsalu minek 4.15
Postrong nr. 6.
arwul müügil hapukoort, toobi hind 120--Paide 7.35 tulek
Narwa minek 21.30
.JWde.., mine? . 13.00
Tapa . .... 2.15. . 3.08
Tamsalu • • 6.15' ' "wlek
Tallinn 6.00" ' 'iülct
Rg. nr. 6.
Rongid nr. 3—4.
' Reisirong nr. 7.
PSrntr
minek 4.80
Tamsalu
"
minek:
19.60
Minn ' ' ' • tittnc? ''' 17.00 ''
Wiljandi
10.44 10.59
Paide 22.20 tulek
Tapa . 19.13 19.23
Tallinn
20.30
tulek
Paide minek 23.00
Narwa 23.00 0.20
%.
nr.
3.
Tamsalu
2.20
tulek
Petrograd 11.00 wlek
Tallinn minek 19.40
Tarw-Elwa.
Reisirong nr. 8.
Wiljandi 4.25 4.40
Rong nr. 23—24.
Petrograd . minek 17.40
Pärnu 10.20 hilef
Tartu
minek
17.35
,
Narwa 4.30 5.30
Rg. nr. 4.
Elwa • . 18.30 tule?
Tapa 9.20 9.30
Pärnu
minek 17.50
Elwa
minek
18.45
Tallinn 11.30 tulek
Wiljandi 23.43 23.58
Tartu
19.37
wlek
TaMnn-Haapsalu.
Tallinn 3.25 tulek
Walk-Jrboska.
Postrong nr. 11.
Rg. nr. 7.
Segarong nr. 21.
Tallinn minek 16.40
Tallinn minek 17.30
Walk
minek
15.20
Haapsalu 19.25 wlek
Miku ' 24.00 tulek
Irboska 22.25 tulek
Postrong nr. 12.
Rg. nr. 8.
Segarong nr. 22.
Haapsalu mittek 8.15
Alliku minek 1.15
Irboska
minek
0.08
Tallinn 9.05 wlek
Tallinn 7.10 tulek
Walk 7.20 - tulek
Segarong nr. 15.
Rg. nr.' 3-bis.
Walk-Mõniste.
Tallinn minek 8.33
Mõisaküla . minek 21.10
Rg.
nr.
1.
Haapsalu 13.00 wlek
Walk E. 1.45 tule?
Walk minek 20.30
Segarong nr. 16.
Rg. nr. 4-bis.
Mõniste 23.00 tulek
Haapsalu minek 15.36
Walk E. minek 14.00
Rg.
nr.
2.
Tallinn 20.15 tulek
Mõisaküla 18.40 tulek
Mõniste minek 5.00
Tallinn-Baltiski.
Rg. nr. 10.
Walk 7.30 tulek
Postrong nr. 13.
Paide minek 0.00
Tallinn
Pärnu.
Tallinn minek 16.00
Alliku 0.40 tule?
, Rg. nr. 5.
Baltiski 17.20 ' tulek
(otseühenduses
Tartu Trnnsdu rongidega
Tallinn minek 7.40
Postrong nr. 14.
nr.
10
ja
3.)
Wiljandi
17
20
17.35
Baltiski minek 6.08
Pärnu 23.40 tulek
Tallinn 7.43 wlek
Sw. Warustuswalitsus alustab põllupidajatelt

1 tarwiS suurema talu peale, kes ise- I
B seiswalt majapidamist juhtida ja ar- »
B wepidamist pidada wõib. Alesanda 8
B Tartus, „Kaja" abitalitus Suurturg 8 L

Teadaanne.
Harju maakonnawalitsufe teedeosakond teatab fel>
tega. et 23. septembril s. a. wähempatkumifel olnud
Kohtta-Aageri tee ehituse

s. a. kell 12 pLewal maakonntnvalttsuse
ruumis S. Roostkrantst uul. ur. 12.
Teede osakonna juhataja I
O. lürgenfeldt (allkiri).
Asjaajaja G. Ftskar (allkiri). i
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x Odnvahinnalif;test paberossidest tar& witakse Eer.tis kõige rohkem
A.-S. „ASTORI A*' paberosse <>
||
|VA " 20 th iO mk. |
140 nt. Rõõsapiima toop maksab 15 m.,
Hnpupiittta toop 6 nt., fohuptinta nael 12—
13 nt.
Heinaturul nõuti ristikheina puu
dast 115—120 marka, aasaheina puudast 55'
—6O nt., rukriõle pimdast 50—60 marka.
Kauplustes ou peenesuhkru hind'
jälle ühe marga wõrra tõusnud, nimelt 24
m. nael, leiwa hind on langenud 6 m.
peale.

o!mt
Tatttt õp!laSte onmWaheNscd'
kergcspordi wõistlused

lõppesid spordi platsil 26. sept.

Wõistluse tagajärjed on järgmised:
199 meetri jookS: a) Russak 12,2 sek.(rek.); 299 m. jooks: a) Russak 26.6 sek.;
1599 m. jookS: a) Kiwi 4 min. 52 sek.;
119 m. tõkkejooks: a) Welt 21 sek.; Kõr
gushüpe: a) Martinson ja Järtvits 1,50
m.z Kaugushüpe: a) Kitvi 5,52 m.; Tci
washüpe: a) Saage 2,20 m. (rek.); Kolmik
hüpe: a) Welt 12,13 m. (rek.); Kangus
hüpe hoota: a) Prüiis 2,84 nt.; Kuuli
tõuge: a) Feldman 11,41 m. (rek.); Ke
taöhcide: a) Feldman 84,61 nt.; Odatmske.'
a) Kuusik 41,40 m. (Re!.). ka—
Spordi kursused Wilsandis.
Kohalikul spordiringil „Tnlewikul" on
katvaisus lähemal ajal korraldada Wiljan
dis suurentaid raskejõustiku kursusi nii tõst
mistes, kui ka maadlustes. Kursused kor
raldatakse spordi keskliidu toetusel.

Tallinna börse kursisedel.
28. septembril 1923. a.
Walu u t a Tehtud Ostjad Müüjad
i dollar —3461/2 347 U.
1 naelsterling 1584. 1578. 1584.-g
1 milj. Saksa m. .— —.— 3,75 n
100 Soome marka .— 922. 932.—
100 Rootsi kr. —9200. 9250'.
100 Daam krooni —.— 6175. 6275.
100 Prantsuse fv. —2145. 2175.100 Hollandi guld. —.—18615.—13715.—'
100 Läti rubla —133,25 136.75
100 Tsheho-Sl. kr. —1045. 1075.1 kuld rubla —.— 170. —.—
100 Itaalia liiri —.— 1595.— 1625.
100 Helweetsia fr. —.— 6225.— 6275.
Obligatsioonid:
E. W. wõidulaen —.— 100.—r 113.—-

Eesti karSkuSlnt, TartuS. Teie pika Ale?»
kuise awakdmniseks puudub, kahjuks, ruum.

E. M., Tartu S.. „Tõlke kirjanduse kättesaa

matuks tegemine... jne." on mõtte poolest sega

ne. Ei ilmu. „Pudemed Tartust" . wesised
awaldmniseks.

Wäljaandja Kirjastuse Osanhisus „Kaja"'
Wastutaw toimetaja A. T u p i t s.

1-fel oktoobril s. a. kindlaks määratud hinnaga kohe
Aleksandri uul. 27 Telef. 1-74.
maksetawa raha eest.
aa«v»»o»«»o> «osaavsovsvsassNSvssasvoOsx^xovooos
Ruktt eest, mille hollandi kaal 114—118 naela,
alati metsatllike. lUUK*, irönnt-, lase-, lepa- ja
maksetakse 220 marka, iile 118 naela —230 mk. puud.
saarepalte, igasugu eksport laudu ja planke
Rukki washiwõtmist toimetatakse:
raudteede ja jögöde äärest kui ka otsekohe kohale tõeolud ja
1) Tallinnas, S. Patarei uul. nr. 13 igapäew kella
makjab ajakohast hinda.
9—B.
Peale selle ostab Slleotri, wõtab neid wastn?artus
2) Risti jaamas, 4-dal, S-dal ja 6-dal oktoobril kella
ja Wõrus ning maksab head hinda.
9—4.
igasugust puuehituse materjaali, nagu: lauda
3) Keila jaamas, 9-dal ja 10-dal oktoobril kella 9- 4. 'JvCwMV ta hööweldatud,
prusje ja palke igas jäme
4) Hagudi jaamas, 12-dal ja 13-dal oktoobril kella
duses
ja
pikkuses.
9—4,
5) Rapla jaamas 16-bal ja 17-dal oktoobril kella 9—4.
6) TürnAlliku jaamas 23-dal ja 2 4°dal oktoobril k. 9—4.
MBS Mli "
7) Raasiku jaamas, 26-dal ja 27-dal oktoobril ?. 9—4.
Rukist alla 20 puuda wastu ei wõeta. ' Rukis
peab olema kuiwatud, puhas ja raskas hollandi kaalu
totodesse asutustesse, niisama ka
järele mitte alla 114 naela.
Lähemaid teateid annab Tallinnas, inkndantunri
tõlkeid
ofakond, Pagari uul. nr. 1, alumisel korral tuba nr. 11
ehk toitluslaou, S. Patarei uul. nr. 13, igal äripäe
tehakse asjatundlikult mSSdukatt
ligi 2 o. wena. Teateid saab ! !> indadega. Ä?anatu?g 6, (üiliru
wal kella 9—2.
SõiawLe WarustuswaMsus
Tapa olew, Luuk'i raamatutpl. Iuul. ur. 2). Kirjatööde tontor.

pi iii
I Et meie kõik riidekaubad otsekohe wabrikutest suurel arwul saame, selle pärast wõime võistlemata hindadega suurel ja
I väiksel arvul soovitada: j
I Inglise ja kodumaa roabrikutest: 1
B Meesterahwa willäst: Kasuka, palitu, ülikonna ja jope ] • • g Willaseid, puuwiilaseid ja pikee woodi tekke, willaseid
Naisterahwa „ Mantli, kostüümi, kleidi ja pluuse l T 111) | suuri, sitsi ja siidi rätte. 1
I Palitu j, ülikonna j® mantli woodri, kleidi flanelll, parki, |I 11 KI Inglise wabrikutest: Naisterahwa mantli plüüsi. Prantsuse wabri- I
| moobli ja põranda, pleegitud ja pleekimata pesu ) a kutest: Kleidisiidi moodsates wärwides. I
I Kõiksugust muud riidekaupa ja rolli niiti* Musta ja walget kangalõime. |
[ Tschernoro, Luksep & Ho. j

AlMlll Mtt

ta

Laupäewal, 29. septembril

Häid Riia

Alandatud hindadega

sindli- ja latinaelu

kell pool 8 õhtul
..Matini W

Kaubandusühisus g
1 Mey jo LaiüEesen I

oleme saanud suuremal arvu! ja soovitame odava hinnaga.

Jacques ojfenbachi fantasMine
ooper 8 waat.

Põllutöömasinate ja majandusasjade ladu

PUHapäewal, 28. septembril

G. & R. Rothermundt Tartus,

kell pool 3 p. l.

Raatuse uulits 2 (kivisilla juures).

.Mi SlliW
E. Millõckeri operett.

JM lOli"
A. Kitzbergi 4. waat. komöödia
wiimast korda

Algus kell pool 8 õhtul.

Teadaanne.

MMMM
Sellega teatab SID. lüar. lOalltsus, et ostetaioa
rukki eest, mille Hollandi kaal II1»—'118 naela,
maksetakse 220 mk* puud ja ttle 118 naela 230 mk.
puud, aga mitte 250 ja 260 marka puud, nagu on
tooremalt roöilakuulutatud.

LaupLewal. 29. söpt.
Esietenduseks:

..Wahetus"
Vaul Claudelli näidend 3 w.
Tõlkinud: M. Under.
Lawastus: W. Mettus.
Dekoratsioonid: A. Tuurand.

Algus kell pool 8 õhtul.

Pühapäeval, 30. septembril
Lasteetenduseks:

Reljat Za wiimast korda

Jiiwltlm M
Auna Echwabacheri lastemui
nasjutt 7 pildis.
Algus kell 8 päewal

Metsaolsjonid.

EsmaspSSwal, 1* oktoobril

Tallinn. Wiru uulits 9. Kõnetraat 14-36. 5
H5
H . l——lj Soowitab suurel ja väiksel mõõdul; ——lu g
A Sõögiõli (Provenceõli) j®
S Vürtsi S
k Pipart »
2 Muskaatpähklid g
H Muskaatõisi g
1 Cardamoml «
n Nelke ®
H Shelatiin! g
g Wanillet B
g Apelslfnikoori }
B Kaneeli, pulbris g
9 ingverit
3 Sinepit ®
B Aniisi g
9 Äädikat H
B Kilusoolamise vürtsi 9
9 Põdrasarwesoola g
9 Türgipipart B
SSafraanl g
Loorbeerlehti g
9 Küpsetamise pulbrit B
g Nestorseepi 9
B StearlinkuQnlaid n

B Pesusinet Ejj
g Pesusoodat K
B Söögisoodat S
9 Hambapulbrii B
g Potashi g
B Wasepuhastamise B
9 kreemist» B
g Saapakreemisid g
B Salpeetrit B
g RUsitärklist ,g
B Juustulaabi-ekstraktl g
H Juustuwärwi B
g Wõiwarwi g
SB
ffIHBHBBBBBISIIBBHBBHHBISHHBISDBfiBBrmsfIBnBBBBIa
ühisus ..PlfflHiiß"

„Wahet«s"
Paul ClaudeUi näidend 3 w.
Kassas müügil abonnement

Enampakkumisel müüakse:

kaardid täiskaswanute sa laste

1) 29. ottoobril 1923 a. Tallinnas, S.-Roostkrantst u. nr 12, Harju
Pääsetghtede eeimüür igapäew maakonna metsaülema kantseleis, Triigi metskonnast 58,79 tiinu 79 tükis,
kella 11—1 e. l. ja b—B õht. hinnatud 1.449.805 mk.
t eaatri kassas ja Reisibüroos
2) 30. oktoobril 1923 a. Weriora wallamajas, Weriora metskonnast
kella 10—4 p.l.
-Wõru maakonnas 19,27 tiinu, 27 Lükis, hinnatud 1.195.661 mk.
iiiiii
3) 30. ottoobril 1923 a. Uue-Wändra wallamajas Wändra metskon
nast Pärnu maakonnas 29,63 tiinu, 30 tükis, hinnatud 1.589.413 mk.
Pühapäewal, 80. septembri! s. a.
4) 31. oktoobril 1923 a. Tõrwa alewis Patküla wallam., Koorküla mets
Cstoonia sümfooniaor kestet
konnast Walga maak. 45,64 tiinu ja 354 puud 26 tükis, hinnat. 2.211.213 mk.
5) 1. nowembril 1923 a. Wõtikwere wallam., Torma metskonnast Tartu
5 MU
maakonnas 73.86 tiinu 97 tükis, hinnatud 3.229.117 mk.
Ligemaid teateid metsatükkide üle saab kohalikkudelt metsaülematelt ja
Juhatab R. Kull.
Metsade
Peawalitsuselt Tallinnas, Toomkiriku pl 3.
Solist hra A. Sättik (tenor).
Algus lell pool 8 õhwl.
Metsade Peavalitsus.
Paäsetähed 60—100 margani
esietenduste peale.

Estoonia kontsertsaal f?!!ä

mf * «jgP 8-26 ja°2T?99.

vuutSSswssJ§|§|R :: masinaid::
kohale Jõudnud.

LUDVIQ JUHT'!
(kontrabass)

ainukene kontsert

1. oktoobril s. a. kell lv hom. on Toom

peal, lossiaias

Kaastegew prof. Theodor Lemba (klaver)
Eeskavas: Kussewitzky. Ehopin, P. luon, L. Juht, Fr. Cerny,
Lijzt j. t. helitööd.
——————— Algus kell pool S õhtul. .
Pääsetähed 200—50 margani eelmüügil teaatri kassas.
Estoonia kontsertbüroo.

oksjon.
Müügile tuleb oksjonitest järeljäänud mit»
mesugused ehitusmaterjaalid, nii tui: kustuta

tud lubi, asfaid, elektri- ja puumaterjaalid,

tööriistad jne.

Olen saanud uue partii

Lähemaid teateid saab laduwalitsejalt

wenefaapaid

Riigikoguhoones, Shituspeawalitsuse arwepi
damije ruumis.

EhiknspeawaMfnS

kalameestele ja töölistele, head talla., pastla- ja pinsolinahla
Zwan GunjLschin

Opetoo algab „WAHI« PÕLLU- B
ja AIATÖÖ KOOUS 15. okto- H
I Teadaanne. I
bril. Õpilasteks võetakse wastu B
isikud, kes sundusliku rabwa- B
kooli on lõpetanud ehk wasta- B
walt selle hariduse on saanud. B
Ligemaid teateid saab: „WAHI" B
põllutöö kooli juhatajalt; üle Tartu. B

end. Kurepoe Man ka.

Gonsiori uul. 3, Tallinnas.
3L-j. .. Tallinnas, 4Sfc

