EokmetUS, Tallinnas/ Snn? knrg ' 16/ rjttj,
traat 3-12, omatud k. 9 fj. 110 Sht.
Öösine wal wekord, ,Uhiselu^' trllkikojaa.
kõnetraat.l-80.

Talitus, Suurturg 10, kõnetraat 6-81.

arvatud E.. l/« 9 hom. kuni k. go. t

Abitalitusedt'
Tartus, 'Suur turg 8, 3. korral, '. Wiljandis,

Tartu uul., Möoseri ttt* Pärnus, Mlitli uul. 41.

Psatöimekaja kSnekund k. 10—n hom.
kõnetraat 2-83.

Arijuhataja kSnetltnnid kella —i/all hoiu,
la 3—4 vi L kõnetraat s—Bl.
Stedetf* kirykawayetufekSk ,sfasa- Tal
linn, postkast 28.
ja«nud kkriatöSd hSwitakakse ära, kui tagafp

pofwlarkiftd jmttvelisalud ei ole. Igale käst
ffwjale tuled saatja nimi sa aadress alla. kirjutada,
«mfanmst, tasnnSttdmine. tai käsikiri mitte atqMe kirja»

Ätsika «umbri hiuv 3 marka
Tellimise hind.
PoStigat j fi Fse ära wkkeSi
li kuu peale 75 mrk. IIl l« kuu peale 68 mrk.
2. „ 22S , j
ü« • 0
6. , . 450 . j
* 408 m
Waliamüaie'l
kuu
peats
200
mqrka,
Aadressimuutmkne 20 mar?a.
Tellimist wõtawad wastu talitus. abiwlitufed
oma tellimiste waStuwõtjad ta kõik Wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, PrautsuS

maal ja mitmes muus wõtab. iga
kohalik postkontor «Kaja- tellimsst^wcG.».

KttulutuStshind r
Üks mMlmeeter ühel wesrul: lehe eesotsas «m?
teksti keskel 6 mrk., -kuulutuse kastel 3 mrk.

Kuulutust wStawad waStu kodumaal <tWaS»

tused sa aaentuurtd. Soome» » Sanomanlehciea R.
moituStolmtSto, Äelstnkt: Saksamaal ja Austrias^-
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saatja vvolt ei tule.
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Merine woitlns separatistide ja Saksa politsei tvahel
Düsseldorfis. Kuuldused Rheini Wabariigi wäliakuulu
tamisest.

jf
1. oktovbrU awab Ja

Pondon, 1. okt. (ETA).
Düsseldorsist teatatakse, et seal püha
paewal tõsiseid kokkupõrkeid on olnud Rhei
nt wabariigi poolehoidjate ja Saksa polit
sei wahel. Prantsuse sõjawäed astusid
wahele. Neli politseinikku ja 12 separa
tisti said surma. Paljud on haawata saa

linna, kus sõjawägesid ei-olnud. Köstrini
komandandil läks korda kommunistide
juhti kinni , wõtta. Garnisoni kõwendati
teiste naabruses olewate kohtade wäeosa-"
dega. Sojawägedele anti käsk korda ar
mutalt jalale seada, selleks kõiki abinõusid
tarwitusele wõttes.

London, 30. sept. (ETA).
Münchenis peetakse wõimalikuks sõja
lahtipuhkemist Rührimaal punaste ja sepa
ratistide wahel. Kommunistid panemad
toime wastumeeleawaldusi ja on osalt pas
siiwse wastupanu jätkamise poolt. Kuni
200.000 separatisti olla Düsseldorfi mars
simas, et seal Rheinimaa wabariiki wor
miliknlt Välja kuulutada. Walitsuse poolt
on Wik abinõud tarwitusele wõetud korra
alalhoidmiseks.
London, 30. sept. (ETA).
Düsseldorfis oli eila hommiku äge
kokkupõrge elanikkude ja Saksa politsei
wahel. Separatistid ktppusid põlitseima
jale kallale, andes rewolwritega tuld. Ko
hale jõudnud politsei toetussalgad püüdsid'
märatsejaid keppidega laiali ajada, kuid
asjata. Wõitlus lõppes alles siis, kui mä
ratsejatel padrunid otsa said.
Berliin, 1. okt. (ETA). '
Ametlikult teatatakse: . Kommunistide
salgad katsusid täna hommikul Küstrinile
(Berliinist idapool) ootamata kallale tun
gida. Neil läkski korda sissetungida wana-

Berliin, 1. okt.. (ETA.)
Baierist seni saadud teadete järgi on seal
pühapäew igal pool rahulikult möödunud.
Nädala lõpul laiali lagunenud kuuldused
eelseiswast Rheini wabariigi wäljakuuluta
misest ei ole tõestunud. Rheinimaa tõsise
malt mõtlewates poliitilistes ringkondades
ei ole mingit elewust Rheini puhwerriigi
loomiseks. Iseäranis järsult.on Rheini wamõtte wastu kõik ametiühisuste ring
könd za tsentrumipartei.

ttud.

Berliin, 1. okt.. (ETA.)
Düsseldorsist teatatakse: Juba enne
weriseid kokkupõrkeid separatistide ja Saksa
politsei wahel oli mitu wahejuhtumist, mille
tekitajateks olid separatistid. Umbes 10.000
separatisti jõudsid erarongidega kohale, nen
de hulgas oli 2000 sõjariistus. Vealtnägi
jäte tunnistuse järele on separatistid esimes
tena tule awänud. Saksa politsei wastas
tulega alles siis, kui üks politseinik raskesti
haawata oli saanud.
' Linna kodanikud ise hoidusid meeleawal
dustest eemale jä jäid erakondade ja ameti
ühisuste üleskutsete kohaselt majadesse. Joo
gikohad, kinod jne. olid terwe päew kinni.

A Carl Wengerfsldt. J
SL RttkUi u«l. 7, omas majas, kõneZraatS—lB,
õ suurema spetsiaal

kuda tarwitajatele Lättesaadawa hinna eest.
Ladus alati: suur wäljawalik moodsat ja ka wastupidawat 2§P
meesterahwa palitu-, ülikonna- ja Püksiriietz nais- AM
terahwa mantli- ja kostüümiriiet z kõik rätsepa HM
''«M kaupa pak»
I Carl Wengerfeldsi Sri eesmärl on tarwitused.
wSimalilult head
Tellimiste wastuwõtmine meeste, kui ka naisterahwa riiete peale. W?
Ladus qlati meeste- ja naisterahwa walmisriided.
Tööd juhatawad endised paremad Peterburi juurelõikajad.
Kõige suurema austusega
Carl Wsnaerkeldt. @
«
DSWWGTWGGGGMWK

; -1 Hans Kawaoi «Ä* Aupst Brilla J
Inglaste hutöi Balti riikide
wastu.
«Westevn Mailis" 20. sept. kirjutab
Inglise ParlamenMiige mr. Lewis Lvng
her pMamondi delegatsiooni külaskäigust
Balti rimdLsse: Nende maade tähtsamateks
töLÄnsharüdeks on psllumaja-nduZ ja met
satööstus ja kui arwesse wõtta sõja läbi
sünnitatud häMust, siis tuleb ainult imes
tada, et edu wõimalik on olnud
nende riikide probnktiiwsuse ülesehitamisel
Need riigid UxllmiZtaWad mitte ainuüksi
oma tapwiduste rahuldamiseks, waid ka
wäljcäveoks.. On arujaadaG, et Wene jva»
litsuse ajal põllÄmitjlcöndus kaunis primi
tiiwsel seisis, kuid uued ivalitsu
sed teeÄciö kõik, mis tvõimvlik, et põllutöös
mopdscnö põlluharimise metovde tckrimtusele

wõtta. Ühenduses põlluMajanduslise äre
nemifega awaNeb Briti töösturitele wõi
mälus Warustada Balti põllumehi põllutöö
masinqte ja -riistadega, mille järele nõudMtte suitzr on. ETA.
Cok Nyan f
Col. Ryan'i surmast, -kes Ameerika pu
nase risti esitajana sõjaaegu Eestis töö
tas, kirjutab «Chicago Tributte" 22. sept.:
Col. Edward W. Ryan, Ameerika tehniline
nõunik Persia walitsuse juures, suri kaks
päewa tagasi Teheranis malaariasse. Mõni
kuu tagasi saatis .Ameerika punane rist
Persiasse mcwwärisemisest kannatanuile ra
halist.ja materiaalset toetust ning selle ja
gamine < moodustas osa Col Ryani tööst.
Col Ryani kui soldati karjäär, kes wõit
les rahjvuswahelise inimsõbralikkuse lipu
all, on omapärane. ' Ta' sündis LõunaAmeerikas ja oli .40 aastat Mana, Õppis
arstiks nittg tegutses sellena Mexico' linnaS,
kui kemölutsioon algas, mis Huerta reshii
mile lõpu tegi. Col Ryan päästis tookord
sajad ameeriklased. Sattudes hiljem man
gi, mõisteti ta surma, kuid pääsis nagu ime
kombel. 1914. a. seisis col Ryan Ameerika

Punase risti hospidali eesotsas Belgradis.
Peale rahutegemist tegutses ta Ameerika
punase risti esitajana Saksas, kus ta roh
kem kui 3000 Wene sõjawangi eest hoolt
kandis. Ta tegewus ja isik awaldasid iäa
wat mõju Lätis, Leedus, Eestis, Soomes
ja naaberriikides. Ta töö tüüfuse taudi
ajajärgul Eestis, 1920. a. kewadel, on
ajajärgul Eestis, 19?0. a. kewadel, on üks
mise administratsiopm annaaliöes.
ETZk.
Prantsusmaa ootab Saksa
sündmuste arenemist.
Pariis, 30. sept. (ETA)
Bois Dailly's kõnet pidades, ütles
Pointaro: Hoolimata Saksa walitsuse üles
kutsest passiiwse wästupanu . lõpetamiseks
peab Prantsusmaa wälwel olema ja Saksa
tegusid ära ootama. Saksamaa peab
Prantsusmaale kergendama wõetud panti
de kasutamist. „Meie ülesanne ei ole weel
lõpule wiidud. , Teha on jäänud raskem
osa tööd. Prantsusmaa ei ole endale
weel kindlustanud Wõiw, mis temale le
pingutega on tagatud."
Meemeli küsimus.
„Robotnik" wuleb Kownost, et Leedu
walitsus ettepaneku on teinud Meemeli kü
simust mitte rahwaSteliidu, waid rahwus
wahölise tribunaali kätte anda. 'ETA.
Mis Wenemaa rahwad Prae
gusest Wene riigikorrast
teadwad.
Moskwa näitus on' muu kõrwal huwl
taw sellepoolest, et seal ühele ja samale plat
sile moodsate tehniliste abinõude ja masi
nate kõrwal on „waljapandud" Siberi met
sades elutsewate pool-metsikute rahwatõugu
de «esitajad", sealsamas leiduwad ka nen-

M M tsilsiilssss. . k
£"gf, Oma tuluõhtu auks esineb hra Kawan ennenägemata pols-matschis.
. » . 8 I. Poks-matsch Kawani wäljakutsek künni wõidun! Kawan Piuetski
Ci—S N fl 11. Otsusiaw maadlus künni wõidun! kahe senini wõitmata wastase wabel —"4
BvUla Bamvula. .1
r-i-a » I .111. Otsustav, künni ttiSibunt Äeimann Tornow.
53 |l. :iv. Wene-Kekveetsia wsõwõitlus Kawan Romanow.
A I Kawani' tuluõhtu auks wõttis Wens hiialane Romanow Kamani wäljakutfe '
— tg. | ' , wastu oma rahwusttfes maadluses. .
'S i l --------- Pileti hinnad harilikud ------e—i I Tstrwse wiimäne etendus on pühapaewal, 8. oktoobril s. a.

de algastmel olewad elumajad-kibitkad ja
jurtad. „JWestija" teatel küsinud keegi
moskwalane ühelt näituseletoodud ostjakilt,
kas ta Lenini, Trotskit ja teiste nõukogude
maa juhtiwate tegelaste nimesid tunneb.
Selgus, et ostjak nendest midagi pole
kuulnud, teadis aga küll, et tsaari enam
ei ole; nüüd walitseivat „rahwcävanemad".
Küsimuse peale, mis ostjak «rahwawane
matelt" ootab," WaStanüd see, et nad od a
wamat leiba soowiwab: '2O öralvak
puuda jahu eest olla liig kallis, sest juba
nael püssirohtu maksab 5 orawat, „Rah
wawanemad" hoolitsegu odawama leiwa eest.
Ajalehte ei tunne ostjak isegi pime järele,'
kuid raamatut olla ta näinüd.
Jaapani ettetvõtjate dele
gatsioon Wenemaal.
Jaapani tööZwrite saatkond, kes sep
tembris Wenemaale jõudis, oli läinud kuu
lõpul Harköwis; Kiiewis ja Odessas.
Jaapanlased waatasid nnnet. linnades
wabrikuid ja töökodasid.
Muu seas olla Jaapani laewaseltsidel
kawatsus Odessa ja Jaapani sadamate
wahel otsekohest korraldada.
Delegatsioon peatawat Krimmi pool
saarel. '

„Gee rikkussts"
iGaada igalt lehemSüjalt
ja Lioskist

igal mõõdul ostab 'JD
Tartus. i
Wastuwõtmine Tiigi uul. 72, ..«
QOOOOQ^QQOOOQOO
Loodetaw ilm 2. oktoobril.
skeskmise kiirusega edela (SW) tuul.
Muutlik pilwitus wihmaga. Temperatuur
wähe tõuseb-
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KaubimdN'! ZöslusminisieeMmi pooli footolfoiuö muudüluied
Tsriu Vkoolis.

Nhwusle mm ja fclls tlllne tselus.
Petserimaa on ilus loodusliselt ja kehV
ei ole ta pind üldiselt ka. kuid mis seal
puudub, vn ajakohane põllupidamine ia
rahwa Vaimtlharidus. Koolid olid Wene
ajal Viletsad, õpekeele poolest kättesaadawad
ainult Venelastele. Petseri eestlased (le
tud) pidid aga oma lapsed kõige pealt wene
laste juure karjusteks saatma, et lapsed seal
pärastiseks kooliskäimiseks pisut Wene keelt
õpiksid. Sellega on ka feletataw setude mõni
aasta tagasi Veel nii tugew arwamine, et
neil koplis tingimata ka Wene keel silma
paistVaMaks llpÄrineks peaks olema. Nüüd,
iseäranis kus Setu külades pühapaewa
koolid paar aastat jubq töötanud, on setude
rahwustunne ärganud, lugupidamine ene
sest km teatcüvä rahwä liikmest kasVamas
ja sellepärast Püütakse rahVahariduses en
diÄe aegade puudujääki hoolega tasa teha.
Läinud aastatel tööwsid umbes 60 pühapäeNeist tiikki 30 stlmapaistValt heade
tagajärgedega. Pühapäewa-koolide jumes
ptt õpilaste tarwitada kovlikohased raamatu
kogud,. peale selle on aga weel awatud küm
mekond awalikku rahwvraamatukogu üldi
seks tarwitamiseks kõigile soowijaile. Se
tivde hariduslist tegewust pühapaewa-kooli
des, seltsides j. n. e. juhib Petseri lmnas
asuwi. Petseri Eesti haridusselts, kuna pü
hapäewa-koolid mõjnwat toetust sgawad ha
ridus-mimSteerwm ilt.
Petseri maakonna Eesti kooliõpetajate
auks peab tunnistama, et rahwa hariduZ
tööd' Setu külades tahetakse. Püütakse ning
jõutakse teha, et osatakse vahwale selle täht
.sust selgeks teha ja tegewusele raywaft kaa
sa kiskuda. Ainuke wiga vn see, et tööd
oleks palju, wõiks Mju teya, kuid Peale koo
-liõpetajaw vn külades Eesti haritlasi wäga
Mähe ja peaaegu kõik töö lasub ainult koo
liõpetaijate. õladel, mis ülejõu kIPM M-.
nernja. " *
Teine lugu on kohalikkude Venelastega.
Olgugi, et koolid vlid neil emakeelsed, ek
Wene kü>lades koolid olid paremaid ruumi
liselt kui ka õpeabinõude poolest, ei Või
öelda, et Venelased Petserimaal eestlastest
hgridusliselt ees olekside . Tahaksin öelda,
etZHenelastelt eeskuju Võttes ongi PetseriMÄ! eestlased südamaa suguwendadest tahs
jäänud. KunA setude seas puhapäewa-koo
lid juba paar Aastat töötanud ja VenelaS
tel haritlast palju rohkem ning toetuse saa
miseks ministeeriumilt
lused kui setudel, ei ole Wene kooliõpetajad
senini weel ühegi pühapäewa-kooli wõi lü
hikeseajalise Vnrsnsegi awamisega hakkama

ga j. n. e. seltskonnategetvuses wäga Vähe
algatusiwõimet, on Tallinnas moodustatud'
Wene haridus- ja heategeVate seltside liit,
mille eesotsas Wene rahwussekretäär hra
A. Janson. Nimetatud liit tahab rahwa
haridustöö juhtimist ning seltskonna sellele
tööle organiseerimist oma peale Võtta.
Liidu poolt on riigiwanemale, haridusmi
nisteeriumile ja siseministeeriumile esitatud
1923.-24. õpeaasta kohta ivälishariduse laia
jooneline töökalva ja eelarwe, mis> ulatab'
kaugelt iile miljoni marga. Kõik tegewus,
peaaegu Viimse pennini, on oelarwes ette
nähtud riigi kulul. Selle HaVa täielik tevs
tamine nõuaks haridusministeeriumilt Pea
aegu Veerand vsa terivest ministeeriumil
Välishariduse edendamiseks üle riigi oleVast summast, kuna Venelasi Eestis on ai
nult umbes 5,7% rahVa üldarwust. Sa
muti ja samaks otstarbeks nõuab Tartu
Wene selts „Rasivmnõi dossug", kus tege
laseks tuntud hra Pawel GorshkoV, riigilt
tuleVaks aastaks pool miljoni.
Haridirsministeermm omal Viimasel
nõukogu koosolekul leidis Wene haridus, ja
heategewate liidu töökalva osaliselt teostataVa olewat ja määras, selle teostamiseks
527.000 marka tingimisÄ, et asja juhtinn
ne oleks Wene rahwussekretääri ja nimeta
wd liidu käes, kuna Tartu nmg teistel
Wene seltsidel mi palju,kui neid on .ja nende
tegewus -sellele liidule ning ministeeriunti
le VastnVõetaV', liidir näpunäidete järgi
töötada tuleb, ktn whawad määratud' sum
mast toetusi saada. Summa peab hiljemalt
15. detsembriks ära tarVitatud olema. Pea
le selle tähtaja Vabaks jäänud osa ttfrfrn
tab haridusministeerium ära üldisteks ots
tarwetM oma äranägemise järgi.
SaMttsi on CestsZ umbes 1,6%, roots
lasi 0,6% rahVA üldarwust. Mõlemil räh
wusel on haridusministeeriumi juures ame
tis omad rahwussekretäärid. Sakslased
Eestis on fmrreMalt osalt enam-wähem ha
ritud, sellepärast ka nende kultuurilised' nõu
ded suuremad. Neil ön omad raamatuks
gud, peetakse linnades loenguid n. e.
Rootslased on Peaaegu kõik külarahwas,
elawad rannamail ning saartel. Haridus
liselt on Eesti rootslased eestlastega Pea
aegu ühesugusel tasapinnal.
Rootslased on agarad oma hariduse eest
Mljaspool kooli hoolt kandma. Neil oti
Pürksi mõisas oma põllumajanduslise ilme
ga rahwaülikool alaliste äpejõududeaa, mis
«parast mtmtus pöllumajundüsilisekZ kooliks
täiskaswmunle. Külades on vmad raaina
saanud.
tukogud j. N. e., ainult lühikesajaliste kur
Setu pühaPaÄvA-kvdlides tehtaks e tood, suste korraldamist, mis eestlaste juures ha
' esitatakse siis töö-aruanne, palutakse ja saa rilikuks Nähtrrseks saanltd ning säärtel asu.
dakse ritkl. toetust tehtud töö järgi,wenelased wate roptslaste juures Vististi saMa tar
Aga taWrkd, et neile summad Ävanslntt unlised oleksid, ei ole senini karwilikuks
ette wälja makstaks, selle juures eelarwed PeetÄ.
ArVetzse Mõttes nende kahe rahwuse
kokku seades Mmafe wõiMaluseni maksta
maalsed. Et aga niisugune awansside and protsentuaalset arwu on ka nende rWvuste
mine Võimalik vi ole, ei srK Va Venelaste wälisharidltse jaoks VastaVaile rahwussek
rahVaharidustööst külades suurt asja, Vaa retääridele haridirsministeeriumi Poolt kre
tamata, et neil endisaja Pärandusena ning diidid 16. detsembrini aVatud, sakslastele
igasuguste emrgmntidena haritud jõude kuni 9.0,000, roMaltele kuni 35.000 marka.
küllaldaselt vn.
' O. K.
Et Venelastel Petserimaal, NarvoVa taInka warandused. 102
Sir John Retcliffe romaan.
Kaks korda selle aja jooksul jäi ka lubatud' toetus wa
litsuse ning kaupmeeste ja maaomanikkude liidu poolt tule
mata, sest ka seal olid waenulikud woolud krahwi wastu
tekkinud. Ainult oma wastuwsel suutis senaator krahwi
salga ülewalpidamiseks tarwilikku krediiti muretseda.
Et see kõik krahwi meeleolu peale mõjuta ei jäänud,
wõib juba arwata.
Kaks ainukest sõpra, kes krahwil olid ja keda ta üsal
das, puudusid tal nüüd: Susanna ja Bonifatsius. Ka
von Kleistist oli tal kahju, sest ta Pidas sellest preislasest
suurt lugu. Kleisti saatuse kohta ei olnud tal ikka weel
mingit kindlat teadet.
Selle kõige järeldusel läks krahwi meel ikka tusase
maks ja tema teod ikka hoolimatumaks. Ta muutus ko
guni karmiks ja tema iseloomu rüütlilikud omadused äh
wardasid tumeneda.

Tol ajal ilmus Pariisi lehtede. weergudele . jälle
krahwi nimi. Tema reisist jutustati kõige imelikumaid
lugusid. Kõneldi mõistu, et julgel onnekütil kawatsus
olla iseseiswat Sonoora riiki asutada.
Prantsuse uudishimu pöördus nüüd suure riigipöörde
pealt, mida Prantsusmaa sama julge kuid palju kawala
ma ja õnnelikuma õnnekütt juhatusel oli läbi elanud,
maalt wäljaaetud Vamboni peale, kelle soontes weel Hein
tich IV kangelasweri näiS wvolawat.
Pariisi lehed olid täis kõiksuguseid teateid krahlvi koh
ta. mis osalt õiaed. osalt ebaõiged olid, Pariisi aristo-

. Vabariigi walitsusele esitatud Tartu
ülikooli seaduse kohta saatis kaubandus
töösülsministeerium eila haridusministrile
pikema seletuse, milles peamõttelikult järg
mist toonitab.
Kõigepealt näeb ministeerium ebasoo
witawat kawatsust selles, et professionaalne
haridus praMlise iseloomu tõttu tahaplaa
uile on tõrjutud.
Sarnase ülikooli ülesannete tähtsuse ,
järjekorraga ei saa kaub.-tööstilsministee
rium Uõus olla järgmistel põhjustel.
Eesti riigi tulewik ja tema iseseiswus
teiste iseseiswate rahwaste Peres on raja
tud tema majanduslisele tegewusele. Rah
wa tulewik ei arene aga üksi rahwa taht
mise ja tööjõu tõukel, waid oleneb ka tub
lidest ning majandusteadusliselt haritud ning
kogenud tegelastest, kes suudaksid meie maa

ning rahwa iseäraldusi ja Võimisi silmas
pidades elu majandusliselt korraldada ning
tema arenemist ajakohaselt juhtida. Sar
naseid ettewalmistawd tööjõudusid ja eri
teadlasi Vajab niihästi meie riigiwalitsus,
kui ka majandusalal tegewad eraettewõtted,
asuütsed ja isikud igaüks omal alal. Esi
mesele on nad tarwilikud kooliõpetajateks
kaubanduslistes keskkoolides, ametnikkudeks
igasugustele erialadele, näiteks konsulid,
walitsuse finans- jä kaubaagendid (atta
scheed) wäljamaal, kellel peale põhjalikkude
majandusliste teadmiste weel wastaw eri
ettelvalmistus Peab olema, et oma ülesan
beid õieti täita. .Peale selle on walitsuse!
oma asutuste juhtiwateks tööjõududeks kau
bandus-tõöstuS (lepingud, töösiusettewõte
te. organiseerimine ja juhtimine j. m. f.),
raha, maksude, tollide alal jne. hädaliselt
tarwis samuti ettewalmistatud teadlasi, kes
ülikooli lõpetades wõiksid ühel ehk teisel ni
metatud aladest tööle asuda ning seda nõueV kõrguselt täita.
Mitte wähema tähtsusega pole eritea
duslised tööjõud ja- tegelased juhtiwate
funktsioonidega ka meie omawalitsuse ja
eraasuwstele, majanduslistele, organisat
sioonidele ja ettewõtetele (kauband.-tööstuse
pangad, kinniwsseltsid, linna- ja maakonnajne.). Haridusministeeriumi
poolt wabariigi walitsusele esitatud ülikooli
seaduseelnõu jätab aga wnmaste ettewal
mistamise peaasjalikult tulewiku hooleks,
nagil oleks sarnane ülesanne iilikoolile kol
manda järgu tähtsusega. Et juba praegusel
ajal wndub suur puudus riiküse kui ka
rahwa töö juures erialades ettewalmistatud
tööjõududest, siis tuleks seaduseelnõus was
tawad muudatused õpekawa suhtes teosta
da, arwesse wõttes meie riigi rahwamajan
duse nõudeid.

Edasi ei käsita ülikooli põhimääruste
kawa soowitawalt ka teaduskondade õpeka
wasid ega Õpeaja'kestust, jättes neid teadus
kondade. eneste määrata. Samuti Pole eel
nõust näha, missuguste teaduskondadega ja
missuguses ulatuses neid ehk teisi ühiselt
õpetatawaid aineid käsitada mõeldakse.

kraatlikkudes ringkondades teati, et krahw ühe wäljaspool
abielu sündinud poja järele oli jätnud, ja Saint-Cyri sõ
jakooli kaswandik sai, wähemalt mõneks ajaks, üldise
tähelepanu esemeks.

Awaldati üleskutseid krahwi toetamiseks. Kogus kau
nike salkkond juhwmisotsijaid, kellest Pariisis kunagi puu
du ei ole ja kellest iga walitsus hea meelega lahti tahaks
saada.

Enne aga, kui toewssalk kokku saadi' jõudis pärale
kuulujutt krahwi saladuslikust äpardusest, mis kõigile suur
tele kawatsustele lõpu tegi.
Rohkem kui Pariisis, äratasid krahwi sõjalised edud
tähelpanu Meksikos endas.
" Meie oleme warem kord ühes peatükis möödamin
nes tähendanud, millised poliitilised segadused Meksiko
riigis tookord walitsesid ja kuidas seal presidendi koha
pärast Võideldi. Et niisuguses olukorras krahwi isik ja
tema ettewõtted walitsuse ja salajaste wõimupüüdjate koh
ta seda suurema täheduse omandasid ja teda warsti kart
ma hakati, on wäga arilsaadaw.
Sõjakäigu ajal indiaanlaste wastu olid kindral
Santa Anna kui ka kindral Awalose salaagendid krahwi
sõjalaagrisse tulnud, et teda igasuguste lubaduste ja mee
liwste abil cma wolitajate nõusse wõita.
Oma tulewase äiaga tehtud salajase kokkuleppe Põh
jal hoidis krahw pealt näha presidendi Eawallose poole,
kuni ParaS aeg tuli mna Plaanide awaldamiseks.
Krahwi Plaanid, Sonoora ja Ehihvahua täielikust
eraldamisest ja nende ühendamisest iseseiswaks kuningrii
aiks Bourbonide walitiuse all, tulid aga enneaegw awali-

Memim.es õigusteaduskonna kau.
bandusteaduse osakonna õpekohtade kawa zuu

re, leiame, et seal ettenähtud on mnVlt en
alade õpejõudena kolm professuur:: polnt:lise ökonoomia (tegelik), $ eramaiandustea
duse ja kaubandusõiguse jaoks, nmg
dotsentuuri üks raamatupidannseza.nt
jawahewse jaoks, teine liikuw. Kmk uld
hariduslised (teoreetilised) õpeained, nagi:
teoreettlik-poliitiline ökonoomia, stnans-m.
gus, tsiwiilõigus, kaubandusõigus, Mwnl
ja kaubandusline kohtupidamine za ka kee
led õpetatakse ühiselt teiste teaduskondade
ga, kusjuures need õpeained nähtawasti sa
mas ulatuses ehk samade programmide lä
tete loetakse kaubandusteadus-osakonna õpi
lastele nagu ka õigus, matem.-loodust.
teistele teaduskondadele, kus õpeaineid üht
selt õpetatakse. Sarnast olukorda ei wõi
waga ministeerium soowitawaks pidada. Nii
sugune kaubandus-teadus osakonna program
miline mitteeraldamine teiste teaduskondade
õpeainetest koormab üliõpilasi-kaubandus
teadlasi üleliigse ballastiga ülearuste töö
tundide näol, nagt: nätt. riigi ja kodanl.
administratiiw-õigused j. t., mis kõik wä
hendawad kaubandus-teadus-osakonna Põhu
, ainete laiendamise wõimalusi, millede hul
gas mitmed tähtsad rahwamajandust ja eriti
tema üksikuid alasid käsitawad ained seni
puuduwad. Sarnaste nähtuste kõrwalda
nnseks wleks seaduseelnõus ära määrata,
ntissugune ülesanne Peaks üldse olema kau
bandus-teadus-osakonnal, ning kindlustada
sellele ülesandele wastaw õp-tkawa. Sel
leks on kaubandus-tööstusministeermmi ar
utamise järgi tarwilik, et praegune kauban
dus-teadus-osakond teiste teaduskondade
eeskujul isesciswaua teaduskonnana Tartu
ülikooli juures funktsioneeriks, kusjuures
õpekawa tuleks jaotada kahte osasse, nimelt
iildmajandnsline haridus ja teadmiste
omandamine fpetsiaal-ainete järgi. Et ni
metatud teaduskond wõiks ajanõuetele was
tawalt mäjanduslist haridust anda, tukaks
ministeeriumi arwamise järele õpeaeg. 4
aastaseks mnnta.

Õpekawa üksikasjalise muudatusega on
ministeeriunt nõus esinema, kui see küsimus
haridusministeeriumi poolt arutusele wõe
takse.

Samuti asub kaub.-tööstusministeerium
seisukohal, et majandus- ja eriti kaubandus
hariduse korraldus Tartu ülikoolis ei peaks
teostuma ilma kaub.-töõstuSmimsteermmi
osawõtmiseta.

Kogu Eesti poolehoiu on leidnud
A.-S. „ASTORIA"
aromaatilised paberossid
„SULEIKA"
10 tk. 15 mrk. ja 20 tk. 30 mrk.

kuks. Kuuldused sellest pääsesid Meksiko ajalehtedesse.
Wahest oli see ainult umbusaldusest tekkinud oletus, wõi
oldi sellest kuidgi haisu ninasse saadud. Kindel on
ainult niipalju, et awalik arwamine krahwi ja tema le
pinglase sammudest ja Plaanidest teada sai.
Sellest hoolimata edenesid krahwi ja senaatori ette»
walmistused jõudsasti ja nende salajase plaani teostamise
loows suurenes iga päewaga, seda enam, et nende wasta
sed wäliselt tegewuseta näisid olewat ja midagi ette ei
wõtnud.

Jlrdiaanlaste wõitmine tegi krahwi nime tema uhku»
sest ja waljusest hoolimata rahwa keskel populäärseks,
olgugi, et tema enda salga keskel rahuloleinatus kaswas.
Teisest küljest Püüdis rikas senaator oma kullaga katvaise
tud riigipöörde kordaminekut kindlustada.
sd:ahw lootis, et rahulolematus tema metsikus salgas
kaob sel silmapilgul, mil ta meestele oma uue ja palju
tõotawa eesmärgi ilmutab.
Kaks korda wiimase kahe kuu jooksul oli don EstebaN
Guayamasse sõitnud. Kaks korda oli krahw sama aja
jooksul mõisas käinud, kuhu tema pruut maha oli jää
nud. Iga kord oli leitnant Carbohal krahwil saatjaks
kaasas, sest krahw ei usaldanud teda üksi oma salga juure
jätta.
Dolores oli oma ümberkäimises peigmehega endine.
Krahw arwas tema armastuses juba nii kindel olewat, et
ta rohkem oma Plaanidega kui pruudiga tegemist tegi.
Ta jättis pruudi koguni hooletusse, ehk ta Kill pidi tead
ma, et Meksiko daamid wäga lipitsdmist ja rüiMMku
tähelepanu nõuawad^

Teisip., 2. oktoobril IS2Z.

K a ? a.

PSewauudised.
Ootamata raskuste estletu
lek riikliste ehituste juures^
Ehituspeawalitsusel on praegu käsil ne
li suuremat ehitust, mille walmissaamist
käesolewa aasta lõpuks loodetakse.
Neist on esimene riigikogu kõrwal
hoone Toompea lossi läänepoolse wälli si
seküljel.— katuse alla jõudnud. Esialgse
plaaniga wõrreldes tehti hoone mansard
korra jagu suuremaks. Sellesse hoonesse
antakse riigiteenijatele elukorterid.
Riigikogu kõrwalhoone ehitamise puHui restaureeriti ka lossi läänepoolne
nurktorn. Kohaliselt Rootsi konsulilt saa
dud rootsiaegse lossi joonistuse järgi anti
sellele tornile „Pika Hermanniga" ühtlane
kuju (hambuline äär ülewal). Kolmat
põhjapoolset suuremat torni mõeldakse res
taureerida sel puhul, kui praegust riigi
raamatukogu hoonet pikendama hakatakse.
Riigikogu kõrwalhoone saab tähtajaks,
1. jaanuariks tulewal aastal walmis.
Samuti tähtajaks, 15. oktoobriks s. a.
jõuab loodetawasti lõpule töö-hoolekande
ministeeriumi hoone sisemine remont ühe
miljoni marga suuruses.
Suuremad raskused ilmusid wälis
ministeeriumi maja,. endise .rüütelkonna
hoone, wanema osa remondi juures. Laed
tulid pea kõik uuendada; .kuigi wanaaegse
tel lagedel haampalk. haampalgi kõrwal
seisis, olid nad kõdunenud otsade tõttu
sisselangemas. üllatawalt kõrge Toompea
paekünka kohta, hingis isegi keldrisse wesi,
mida betoonseintega tuli kõrwaldada.
Suurem osa remonttöödest jõuab siiski
'l. nowembriks lõpule. Keskküte on peawalmis, mis ruumide kuiwatamist
woimaldab.

Politsei raiooniitlemate
kursused.
Politsei raiooniülemate kaheteistkümne»dad kursused algawad 8. oktoobril „Akwaa
riumi" ruumides. Kursuste juhatajaks on
määrawd härra Kurwits.
Kursused kestawad 6 nädalat;
senini on eelmiste kursuste kestwus olnud 3
kuni 4 nädalat.
Eelolewate kursuste õpekawa on tublisti
täiendatud. Senistele ainetele lisaks haka
takse nüüd lugema tsiwiilõiguse eriosa,
mis käsitaks äri-, perekonna-, wõla- ja pä
randusõigust, tsiwiil-kohtupidamiseft koh
tuotsuste täitmist, wastuwaidlemata korras
sissenõutawate maksude seadust, mis alal po
litseil wäga palju tegemist tuleb teha, ning
administratiiwõigusest uusi maksma pan
dud seadusi, nagu: koosolekute-, trüki-; koda
kondsuse-, awalikkude raamatukogude j. t.
seadustt

Lektoritena esinewad kursustel: rahukogu
abiesimees Rõuk kriminaal-tsüklüse
alal, wannutatud adw. M i k f e l d t ad
mmistratiiw- ja tsiwiilõiguse alal, krimi
naalpolitsei ülem Liit kriminüal-ötsi
miste alal ning kursuste juhataja Ku r wit s praktilisest politseiteenistusest ja
pölitseiametnikkude kaswatusest..

Kursustest wõtawad osa 46 raiooniüle
mat ja eraisikud Wii
mased wõiwad kurjuse rahuloldawalt lõpeta
mise järele raioonmlemate kohtade wabane
misel politseiteenistusse wõetud saada.

Kommunistide mäss Bul
gaarias likwideeritud.

, Berliin, 1. okt. (ETA):
Londoni Timestt teatel on kommunist
lik rewolutsioon Bulgaarias täielikult ma
ha surutüd. Wiimane salk um
Tõsisem lugu näib aga teedeministee bes 1000 meest ühes juhtidega, on üle pii
tiumi majaga Toompeal Rahukohtu uu ri Äõuna-Slaawiasse põgenenud'.
litsal (end. Manteuffeli maja). See maja
omandati riigile 4.509.000 marga eest,
Srantslased keelduwad saks
istega läbirääkimisi alga»
ümberehitamiseks määrati 9 milj. mk. Küi
mast.
aga tänawu suwel ümberehitamisele asuti,
selgus, et maja on seestpidi täielikult kokku
Berliin, 1. okt. (ETA).
warisemas. Isegi wälismüürid ja üks si
Liitlastewaheline Rheinimaa komisjon
semine kapitaal-sein olid pragulised ja mõ keelas ökkupeerihid maakondade sõjawöi
nest kohast ebakindlad. Wanad puust mudele läbirääkimistesse astumast asutus
haampalkidega laed tulewad pea kõik maha tega, kes Saksa walitsusest olenewad, ja
wõtta. Suurem hulk langesid ise alla. lükkas tagasi Saksa raudteelaste liidu ette
Tuleb ehitada uusi müüre, parandada wa
paneku läbirääkimisi alata töö uuestialga
nu. näeb «monteerimisel armetu mise
pärast.
wälja: pahas wäline kooruke peab wastu
ja katus. Ehituspeawalitsus loodab siiski
tulewa aasta alguks maja elamiskõlbulis
sos'! KIM.
seks ehitada, kuid lubatud 9 miljonist ei
Kirja aadressi sovwitaw
zatkuwat: olewat paratamatult lisakrediiti
waja. Nii läheb wana maja remont ligi
kokkuseade.
kaudu sama palju maksma kui uue sama
jääb igapäew palju kirju
suuruse ehitamine. Trööstida woib ainult kasPostiasutustes
puuduliku aadressi pärast wõi adressaadi
sellega, et krunt heal kohal wõrdlemisi oda- ärasõidu, surmal ja teistel põhjustel wäljasta
Walt kätte saadi ja majasse ikkagi rutem mata.- Need kirjad, kui neil saatja aadressi
peal ei ole, kogutakse Tallinna peapostkontori,
wõib sisse kolida, kui uude ehitusse
jõutud. Ruume 0n aga teedeministeeriu kus nad 2—B korda aastas riigikontrolli ja
postipeawalitsuse esitajate juuresolekul awakakse
mil hädasti waja.
ja ärahäwitatakse. Niiwiisi põletati s. a-. iT.—
81.- augustil 14.890 lihtkirja ja 1109 tähüsirja
Uudtspakkumine keskkütte
ära, millest lihtkirjad olid wäljäskämata jää
nud 1923.' a- 1? jaanuarist kuni 1. juulini ja
alal.
tähtkirjad olid postile antud 1921. a. Weeb
Suurema Saksa keskkütte tarbeasjade ruari-juüli kuudel.- Nendest kirjadest oli adres
tehase aktsiaselts „Mollwerke" Chemnitzis seeritud Tallinnasse 3011, Tartusse 1860, Nar
kohalik esitaja, insener Krull, pakub tee wa 710, Pärnusse 374, Rakweresse 310, Wil
jandisse 275, Walka 254, Wõrusse 193, Häap
deministeeriumile keskkütte jaoks raud salusse
129,-, Kuressaarde 121, PetseriSse 121
radiaatorist seniste malmist radiaatorite ja Paidesse 86. Nõndaviisi jääb iga päew
(torude) asemele, mis. kergesti katkimine kestmiselt 37 kirja wäljastamata ja pool sellest
wad, eriti külmaga. Raud-radiaatorid ole arwust Tallinnas. Kirjade saatjad ja saajad
wal Ameerikas juba 25 aastat tarwitusel; süüdistavad harilikult postiametkonda kirjade
on märksa õhemad malmiga wõrreldes, kaotsiminekus ja ei aimagi, et kirjad kättewii
jäänud ja ärahäwitatud puuduliku.aüd
kõigest 2 millimeetrit paksud, 1 ruutmeeter mata
ressi ehk saaja elukoha muutuse puhul. Oleks
soojendus-pinda kaalub 15 kilogr., malmist aga nertde kirjade kirjasaatja enese täielik aüd
aga 23 kilogr. Hind wõrreldes malmiga ress peal olnud, siis oleksid nad saatjale wiiwi
tamata tagasi toimetanud.
55 marka ruutmeetri köhta odawam.
Soötvitaw ott kirja aadressi järgmiselt kok
Teedeministeerium on otsustanud kuseada:
raud-radiaatorist oma uues majas
a)' kni kiri linua adresseeritud:
peal osaliselt tarwitusele wõtta. *
1)' kirjasaaja nimi ja priinimi, 2)' linna
Jaani kiriku wanadekodu hoones ole nimetus, 3) uulitsa nimetus, 4) maja nr.,
wat aga raud-radiaatorid täielikult tar 5) korteri nümmer;
S) kui kiri maale adresseeritud:
witusele wõetud.
I)1 krrjasaaja nimi ja priimini, 2) talu ni
metus, 8) küla nimetus, 4) ttalla nimetus ja
6) selle poStiasutuse nimetus, kust wald oma
Tänase numbriga saadetakse kõigile posti saab.
Iga kirja tagumisel küljel olgu tingimata
„Kaja" tellijatele ja üksik numbrite ost kirjasaatja
enese täielik aadress äratähendawd.
Postipeawalitsus palub korrespondents nen
de enda hutvides iga kord enne kirja postikasti
laskmist hoolega järele tvaadata, kas kirjal mõ

ja tele

lemad, s. o. saaja ja saatja aadressid täielikult
j õieti kirjutatud on, ja kas kirjal ka tarlviline
artv postmarke peal on. Puudulikult tasutud
kirju riigi- ja omavalitsusasutused ning aja
lehtede talitused hoopis wastu ei wõta, ka ütle

nr. 12 kätte.
.Talitus.

wad arutihti eraisikud juurenlaksu krjade was

tuwõtimsest ärcu

Nr. 262

—3

«Rifgifogtt
Wabariigi walitsüse wastamised arupärimiste ja küsi
miste peale. Glawad Zvaielused korterikriisi laheudami
se küsimuse ümber.
Eila astus ligi kahekuulise puhkuse järele
riigikogu teiseks istungjärguks kokku. Saa
dikute read olid peale puhkust haruldaselt
täis, puudusid ainult mõned üksikud.
Kuna päewakorras ligi kakskümmend
wabariigi walitsüse wastamist küsimuste ja
arupärimiste peale, mis harilikult meie par
lamendis õige põnewaid silmapilkusid esile
toob, siis on pealtkuulajate rõdud wiimse
wõimaluseni täidetud ja weel pool tundi
peale koosoleku algust seisab all ooteruumis
pikk saba ootajaid korrapidaja allohwitseri
laua juures, kel soow pääsetähti lunastada
koosolekule pääsemiseks. Algab koosolek,
mida juhatav esimees J. Tõnisson. Walit
suse looshis pea kõik ministrid, hiljem ilmub
sinna ka rirgiwanem. Uutel ministritel on
palaw päew. Kohe on nendele osaks lange
nud esimestena ja suurema hulga küsimuste
peale wastusi anda. Kõnetövlil waheldu
wab F. Akel, O. Amberg, Ä. Kerem. Lühi
dalt ja -asjalikult, weidi ehk liig aeglaselt
wastab wälisminister F. Akel ettepandud
küsimuste peale, selle wastu weniwad töö
hoolekandeministri seletused pikale ning saa
hikud asuwad omawahel juttu puhuma.
Kommunistid ja isesotsid kannawad tublisti
Hoolt, ep Md ei unustataks ning annawad
wahelehüüetega oma olemasolust alalõpma

Minister jätab siiski wahelhüüde: „Aga
nad ei taha seda teha!" Wastamata. Traat,
aedade lõhkumise kohta piirrmõõtiate poolt
wastates tähendab minister mUu seas, et
need traataiad piiri peal lähemal ojal ära
koristatakse.

Küsimise peale, mispärast tõsteti piiri
joon Walga kohal meie maa-ala sihis edasi
ja kas oli Sooru walla piirkonnas meie met
satüki Lätile andmine piirijoone looduses
äramärkimiseks tarwilik, tähendab minister,
et ta peab jaatawalt küsimise esimese kui ka
teise poole kohta wastama. Edasi seletab
minister, et praegused maamõõtjad märgi
wad ära ajutiste märkide läbi piiri waStaWalt segakomisjoni poolt wastu wõetud ka
wadele. Nemad ei otsi mitte uut piiri, waid
terwe selle piiriajamise mõte on see, et kor
rdktuuri tuua meie ja Läti poolt makswaks
tunnistatud piirijoonele. Mis nüüd siin
üksikasjadest ette on toodud, siis wõib ütelda,
et Sooru piirkonnas ei olegi mitte nii pi
kal määral piirijoont muudetud, waid niisu
gune juhus on olnud Paju wallas, kus siiS
täieliku kompensatsiooni alusel ja segakomis
joni otsusel piirijoont sirgemaks on aetud.
Mis puutub' wäitesse, et seal ühel pool mets
ja teisel pool raba, siis wõib tähendada, et
maapind seal terwelt 3 kilomeetri ulatusel
ta teada.
just ühewäärtusline on.
Neljanda küsimise kohta, kas on piiri
mõõtjad warustatud wastawate plaanide ja
SügisistungjArgü
kaartidega, nii et nad ei tarwitseks piiri
ülesleidmiseks kohalikkude elanikkude poole
awamine
pöörata, wastab minister, et meie maa
ott eila kell 5 p. l.
mõõtjad on orienteernniseks kõigi tehniliste
Istungjärgu! Mas ja juhatas koosale, abinõudega warustatud.
kut esimees J. Tõnisson, svkrebääri
kohal ott T. KalbuZ.
Eesti-Wene tvayelise rahttlepingu põhjal
Walitsüse looshis on enamasti kõik mi waLastamise alla kuuluwate kodanikkude
nrswid riigiwanemaga eesotsas esitatud
asjus
Ka diplomWÄlises looshis on istang
järgu awamrsel õige rohkesti wälisrrrkide esitatud küsimise peale wastates seletab mi
nister, et Wene poolt on wabariigi walit
saätkhndaöe esitajaid näha.
DäiS on kiilutud ka peaMuulajate rõ susele Wälisministeeriumi kaudu ettepandud
dud. PM saba on eeskojas Weel pooltlmdi karistusest ehk nuhtlusest Wabastada 129-isi
hiljem parast LoõZoleku Malmist saali pää kut. Nendest on 199 kohta küsimus jUbk
lahendatud: osa on neist wabastatud, teine
femiseks järge ootamas.
ttldkomisjvni ettepanekul wõetakse koos osa Wenemdale tagasi saadetud. Ülejäänud
oleku pjäewakorrast riigiwapiseadus ära, 26 isiku kohta on weel küsimus lahtine,
mis kuidagi rahulepinguga seo.
sest et nimetatud komisjon tarwilikuks õn põhjicktel,
tud ei ole.
Pidanud.seaduse juure kuuluwates kvapika
Küsimise peale tööstusliStes etteloõte
wades weel mõned muudatused teha.
ies tööaja ja naiste enne ja Peale sünnita,
Selle järele teatab sekretäär, et SaksaBalti rühmast on tagasi astunud Martin mise töölt wabastamise konwentsioonide eel
nõude riigikogule esitamata jätmise kohta
Luther, kä järgmised kandidaadid sa wastab
töö- ja höolokandeminister £5; Am
mast rühmast Max Koch ja Hetmän 58och berg, et endisel walitsusel oli arwatawastt'
on teatanud, et nemad tagasi astllwad> mille tekkinud selles asjas mingisugune kahtlus ja
järele juhatus on kutse saätchrd .riigikogu ta andis selle tarwilikkudesse komisjonides
töödest osawõtmiseks sama rühma järgmi se läbiwaatamiseks. Praegune walitsuS
sele kandidaadile Geryard Kressile.'
tahab aga lähemas tuletvikus neid konwent
KUi üveel sekretäär teadaandmise riigi- sioone wastawate seaduseelnõudega riigiko
Ml liigete Mtdumiste kohta augustikuul gule kinnitamiseks esitada.
ette kannab, asub koosolek päeWakobra punk
tidö arutamisele.
Endistele mõisapidajatele suuremate maa
alade kasutada jätmise asjus
Raudtee sieatehaste 1922. a. puhtakasu
jaotuse seabuõeelnõu.
esitatud küsimise peale, mis peaasjalikult
Nagu teada, .oli see seaduseelnõu juba Päinurme mõisa kohta käib, seletab minis
kesvadisel istungjärgul rahaasjanduse ko- ter A. Kerem muu seas, et 1. mail 1924. a.
Misjonis arutusel ja wõeti seal teisel luge lõpewad mitmesugused rendilepingud, mille
misel Wastu. Nüüd oli wabariigi tvali-tsus järele juba wõimalus awaneb mõisatöölisi,
riigikogule selle sSaduse tagasiandmise ette popsnikka, samuti ka ajutisi kaasrentnikka
maa suhtes rahuldada.
panekuga esinenud.
Walitsüse ettepaneku kohta wõtcrb sõna Kommunist Reeseni poolt esitatud küsimise
sots Sl. PalWLöre ja tähendab, et rn
peale
gikogu kodukorras ei ole lähemalt ette näh
tuü kord, millal wõib Nialitsus seaduseel Eesti-Saksamaa wahelise sõja- ja okkupat
nõusid riigikogust tagasi wõtta. Käesõle siooni tasu kokkuleppe allakirjutamise asjus
jval juhtumisel tuleb Loguni esimest korda wastab wälisminister lühidalt ja selgelt,
ette, et seaduseelnõu tahetakse tagasi wõtta, nii et kommunistlik noormees aru saama
kui ta juba ri-igiLogu teatawas komisjonis pidi, et rahwuswahelised lepingud niisama
teisel lugemisel ivastu wõetud'. Kõneleja lihtsad ei olegi, et igaüks nende kallal tar
arwab, et otstarbekohane oleks, kui riigiko gutada wõiks.
gu niisugusteks juhtumisteks teatawa kindla
Korterikriisi asjus
korra looks ning selleks oleks soowitaw, et
riigikogu käesolewa ettepaneku läbikaalumi ivastab töö- ja hoolekaondeminister O.
Amberg, kes pikemas kõnes korteriolude
seks kodukorra komisjoni annaks.
kohta
üldiselt kogu ilmas ja eriti meie juu
A. Palwadre ettepanek wõetakse tvastu
ja walitsüse ettepanek antakse kodukorra res peatab. Nad wiletsad seal, samuti ka
meil, kuid wabariigi walitsus piiüab kõik
komisjoni.
teha, et seda küsimust rahuldawalt lahen
Eesti-Läti piirijoone äramärkimise juures dada.
Keskülli (majom.) hüüde peale: „üüri
ettetulnud wäärnähtuste kohta
seadus tuleb ärakaotada, siis laheneb ka
esitatud küsimise peale wastab Mlismmis kriis!" seletab minister, et tema nii julgelt
ter Akel, et umbkeelseid maamõõtjaid Eesti- selle hüüde peale otsekohe jaatawalt waStata
Läti piirikomisjonis ametis ei ole. Muu ei wõi.
lased, kes seal teenistuses on, tundwat siis
Peale waheaja nlgawad selle küsimise
ki niiwõrd hästi Eesti keelt, et nad isegi üle elawad waielused, mis toimetuse töö lõ
kirjatöid Eesti keeles teha wõiwat.
pul edasi jäid kestma.
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Kaia.
SchwaMMu konwerentfi
lõptoosoletulf.

Genfis, 30. sept. j'ETA.)
Tätskogil lõpetas eila oma töö. Ta
wõttis wastu rahwasteliidu eelartve 1924.
aastaks, mis ligi 23 miljoni kuldfrangi
peale ulatab. Ta tutwimes desarmeerimiÄ.
komisjoni tööga. Benesh (Tsyeho-Slowak
kia) awaldas arwaniist, ei rahsvasteliit des
armeertmise asjus tähtsaid tagajärgi on sad
wutanud. Rahwvsteliit vn rahwuswdhe
lise demvkmdtia põhimõtete awÄlduseks.
Skirmunt (Poola) kui desarmeerrmis
kpmisjoni esimees, toetab Beneshi deklarat
siooni. -'
LebrUN kõneleb Prantsusmaa osast was
tastikuse abiandmise lepingu wäljatööiami
sel.

Loüdõtt (Holland) drtvds, et ivastasti
kune abiandmise leping, mis suurendab'
rahwasteliidu nõukogu wolitusi, Vähendab'
riikide strweräniteett.
Emip Dowlen (Persia) awaldas kartust,
et lepingueelnSu mttte nii Pea desavmeeri
' misele ei wii.
Täiskogu otsustas rahwasteliidu nõu
kogu paluda, anda rnkidewaheline wastas
tikust abiandmist lepiugeelnõu walitsustele
läbiwaatannstks. Ta wõttis wastu des
armeerrm iskpMiMom töökawa tulewaks

Branttug (Rootsi)' ütles, et ta Pare
maks oleks Pidanud rahwuswahelise tribu
naali poole pööramist.
Robert Certl (Suur Brtti) näitab, et
nõukogu üksmeelne otsus sisaldab deklamt
siooni nonde kohustuste kohta, mis Põhikirja
15. artikkel asetab rahwasteliidu liikmetele.
See täheiHvb wastnst kõigile neile, kes dr
wcrsid, et neist kohiistustest hoiduda
takse. Robert Cecil näeb nõukogu otsuses
tähtsat näidet, selleks, 'et mitte küllalt pole
konkreetsete küstmirste harutamisest artva
iniste lahkinninekul, lvaid et ka tarwis on
põhimõtteid kindlaks määrata, milje järele
tulewrkus niisuguste küsimuste puhul wõi

wastaks, wõib olla, kõige paremini reali
teeditundele, mis Eestt rahwa juures wäga
tugew. Meie arwame, nagu aruandjagi, et
põhikirja art. 10 ta kõigö wilsonilikum, Põ
hiartikkel on, ja - meie küsime endill, kas
esimese komisjoni poott ettepandud ja ta
aruandja poott nii hästt kaitstud ettepanek
tõlgitseb artikli autori mõtet ja riikide wn
net, kes ta wastu wõtsid, astudes rahwaste
liitu. Meie pole kindlad, iseäranis pärast
Prantsusmaa saadiku hra Barthslemy kõ
net, et see selews, täiskogu poott wastu
wõetull, ei too muudatust art. 10-dasse, mis

dbkse talitada.

Nansen (Norra) awaldäs lootiist, et kui
erilise komttee otsus rahilldaw pole, siis
nõukogu küsimuse rahwuswahelise tribunaa
li kätte annab.

aastaks.

Weel rahwasteliidu Põhi
kirja tõlgitsemisest.
Seletaw resolutsioon põhikirja artikkel 10.
kohta tagasi lükatud.
Rahwasteliidu põhikirja p. 10 kohta esi
tas täiskogu esimene komisjon järgmise aru
ande:

Rahwasteliidu nõukogu 8 mitiMalise
liiklne walimine.
- Täiskogu asus selle järele mhMskelttdu
Nõukogu 6 mltkealaliist ltikmõ saktajastle
walimistle. Hääletajaid on 46. Enamus
24.' Esimees teatab, et nõukogu mitteala
listeks liigeteks on Walitud: UvuMay '4O
häält, Brasiilia 34 häält, Belgia 32
häält, Rootsi 31 häält, Tshehv-Slowak
kia 30 häält ja HtZipaania 30 häält,
Esimehe lõpu kõne.

! ; Esimees Torriente (Kuuba) pidas lõpu
kõne. T-a awaldas soowi näha rahwastelii
du. järgmisel täiskogul Argentiina, Peru,
Boliiwia, Guatemala, Nicaragua, Mw»doori, Meksiko ja Dominico delegatsioone.
AnOertka Ühisriiki-dest. Ta kandis ette
täiÄogu tanu Genfi linnale ja terwele
ScWeitsi rahwale. Ta toonitas nõukogu
osawust jd tarkust Fshii (Jaapan) juhatusel
JtaÄia-Greeka tüli asjas. See komistuskrwi - andis kõigile wõiMaluse konstateerida,
'mis wäärtus on rahwasteliidul inimkonna
jaoks. ' Esimees kirjeldas suurtes joontes
kolmanda täiskogu poolt tehtud tööd jurti
dilistl, tehnilisel, poliitilisel alal ning kõi
ge pealt sõjawarilstuste wähendamise küsiMUses. Ta toõnitW, et rahwuswahelise
ühistegewuse arendamiseks on tarwilik hea
tahtluse ja südamlikkust waim-. Ta ntMetaZ usaldus- ja Wiljariköa ühistegrwuse
näitena Prantsusuwad j'a Suur-Britiü
Rahwasteliidu nõukogu - esimehena esiNes Jshii (Jaapan) deMratsiooniga täis
kogu ees nõukogu resolutsiooni puhul liidu
põhikirja artiklite tõlgitsemist ja teiste rah'wuswahelise õigust punktide küsimuses.
Teaaker ja muufika.
Julius Põderi ll>-ne aasta
näitleja juubeli pubul.
(Juubelid tekkiwad aastakümnete möllLumise puhul. Selle tähe all VN kä meie
näiteseltskond Viimastel aastatel liikunud,
kus üks ja teine meie tähtsam näitleja
juubelit pühitseb.
Üksikuna wõetud' on' need juubelid' suu
red sündmused meie teaatrielus, millede
tähtsus aga kokkuWõMs crtttst tähelpäUu
meie kultuurelus Määrib. Need jitttbelid
näitawad, et meil dn olemas teaotrialal
wanemdib jõude, kellel vn omal alal juba
kindlad sihtjooned ja waljakujunenud ilme.
Sel puhul awaneb meil Wõimalus kõnelda
juba teaatri minewikust, ajaloost, kirst Wõime
wälja lugedU nii mõnegi jmrriöka näitleja,
mis Miks julgustuseks olla neile, kes sveet
esimesi radäsid näitelawal täimas.
„Wa'N'eMnise" teaater, kelle juures iva
nemate näitejõudude. arw on kahanenud,
wõis hiljuti ühe oma WaneMa näitleja
praeguse näitejuhi J. Põderi 10-aastast
juubelit pühitseda.
OMÄ tegewust Uaiteläwal algas J. Põ
dev -1906. a. Narwa' kohalikkudes seltsides,
kust ta 1912. a. Menning'i ajal «Wanemui
se" juure tuli. Siin ON ta peale ühe aasta,
kus ta draamMeaatri juure asiks. wahetpi
damäta töötanud. Esimeseks ülesasteks
ManemUises" oli «Esimene käsk" Martini

Esimene komisjon, olles läbiarutanud
Kanaada ettepaneku mõnesuguste paran
duste tegemiseks põhikirja 10. artikli juure,
paneb täiskogule ette wastu wõtta järgmist
resolutsiooni:

«Täiskogu, soowides kindlaks määrata
põhikirja 10. artiklisse üleswõetud kohus
tuste ulattist, niiwõrd kui see puutub Ka
naada delegatsiooni poolt esiletoodud punk
ttdeSse, wõtab wasw järgmise resolutsiooni:
«Kümnenda arttkli mõttega on kooskõ
las, et sel juhusel klli nõukogu loeb tarwi
likuks sõjaliste abinõude tarwituselewõtmist
kallaletungi hädaohu wõi ahwarduse puhul,
tuleb temal arwesse wõtta iga riigi geo
graafilist seisukorda ja erilisi olusid.
„Ms puutub kohustusesse liigete rippu
matust ja territoriaalset puutumatust kaits
ta, siis kuulub iga liikme konstttutsionaalse
tele Võimudele õigus otsustada, mil määral
see liige kanda wõtab selle kohustuse täit
mise oma sõjaliste jõudude abil.
«Igatahes aga tuleb nõukogu Poolt teh
tud soowiawaldust Pidada kõige suurema
tähtsuse osaliseks ja seda kõikide liidu lii
gete Poolt tähelepandawaks wõtta soowigä
Parema tahtmisega '(bona side) oma kohus
tusi täita."
EeSti saadik K. N. Pusta kõne.
Kui see seletus rahwasteliidu täiskogus
25. sept. aruwsele tuli, wõttts muu seas
sõna ka Eesti saadik K. R. Pusta, kes üt
les: Eesti, nagu paljud teisedki wäiksed rii
gid, nagu ma mõtlen, ei loe art. 10-dat ja
ta teostamist tähtsusetuks. Lihtne ~ja"
vsaZ. Sellest algades on ta esinenud nii
Mitmetes pea- fui ka kõrwälosades. Mõ
ned tähtsamad vsad, mida teMa' tegewuses
Wõib eriti silmdpaistwateks lugeda? M.
Hälbe «Nookus" üliõpilase 'ösas, Needra
KM osas K. Hamsnni ' «Kuningriigi WäMvatel",J.Halbe „No'orusiüliõp:l. osas, Need
ra„Ma'a" ins. Karenoosas, Gogoli«Rewisöv"
Hlestakowi osas, E. Wrlde «Pisuhänd" Lud.
Sanderi vsäs,. L. Andrejewi «Kuningas
Nälg" stimwsäs, DoswijeMki «Kuritegu ja
kckrrstiis" Raskolnikowi 'osas, Tammsaare
„Juudit" nimetu osas.
Wiinmse austa tegeVnses, mil ta' ka näi
tejuhina tegutsenud, on ta eriti wälja paist
nud «Woyzeckis" ja «LilioMis" nimiosasid
täites.

on, nagu weel eila hra aruandja ütles, põ.
hikirja kõige wanem artikkel. Eestt saat
kõnd ei wõi selle arttkli muutmise poolt haa*
Naha Selle tõttu tuleb Eestt saatkonnal,
olgugi' et ta põhimõttelikilll selle arttkli põh
jal rahwasteliidu liikmete Peale langewate
kohuste prättseerimise Poott on, hääletami
sest hoiduda.

Hääletamisel andis 43 hääletajast 29 haalt
seletuse Poolt, 'l' wasw ja 13 jäid erapoo'
letuks. Y.
Et põhikirja seletuseks nksmeelsns tar
wilik, loeti stletus tagasilükatuks.

Tallinna sSnumid.
Tallinna linnateenijate or
ganiseerimise küsimus.
Kohaliku Tallinna linnawalitsuse amet
nikkude ja teenijate koondumiseks kutsuti
koha peal mõne aasta eest linnateenijate
selts ellu. Et tarwidus sarnase organisat
siooni järele suur oli, näitab asjaolu, et
seltsi ümber peale 500 linnateenija koon
dus. Seltsile soetati oma raamatukogu, ei
nelaud jne.
Et aga tähendatud selts juba mõnda
aega elumärke pole annud, on linnateeni
jäte keskel küsimus päewakorrale tõstetud,
kas poleks soowitaw tähendatud organi
satsiooni uuesti ellukutsumiseks tööle asuda.
—9Aianduse ja mesinduse >
näituse
lõppes eila õhtul k. 6 ajal. Eila kella 3-st
oli auhindade wäljajagamine. Auhindu ja
gati wälja üldse: 1 suur kuldauraha (Eesti
seemnewiljaüh.), 6 wäikest kuldaur., 16
suurt hõbeauraha, 22 wäikest hõbeaur., 5
pronksauraha, 12 kiitusekirja ning 40.400
marka sularaha, kokku 53 auhinda.
Näitust wõib oma Mljapanekute poolest
nimetada kordaläinuks, kuid waatajate hulk
oleks wõinud suurem olla. Kõige rohkem
käis rahwast näituse teisel päewal 4007
inimest, esimesel päewal 477 ja wiimasel
umbes 500 inimest.
Suurem osa wäljapanekutest, peaasjalt
kult on näituse wiimasel päewal
ära müüdud.

Kodanline reMreerimine.
' Linna stattsttkavüroos on 9.-29. sepiemv
rini registreeritud avielluaswmisi 5 paari ja
sündmisi 11 juhtumisel,

Sport.
„Kaletvi" omavahelistel maadluS
wõistlustel
läinud nädala lõpul tulid kohtadele: kärbes
kaalus I'. Lõwi, 2. Pärn. Sulgkaalust 1.
Eigi, 2. Kõolman. Kerge skaalius 1. Grün
baum, 2. Lagle. 'l. JukS, 2.
Lauivberg. Pvv.lraskes kaälus d. Baltiment,
2 Plchkur,
C klaSst meister löödud.

PühapäeMal, 30. septembril kell %2 p. t
peeti Nõmmel jalgpalli wõistlust Nõmme «Kai
ju" B ja Harku «Tasuja" meeskondade wahel
hra Strömblingi poolt Mäljapandud kuju peale,
uus lõppes 3:2 „Kalju" kasuks, poolaeg 6:1Erapoolikult toimis Mahekohwnik, kes omawoli
liselt mängu pikendas 10 minuttt, et «Tasuja
le" Võimalusi anda mängu tasakaalu Viia,
LaewaWW teated.

SiSfe tulnud 1. oktlooHril;
Eesti mootorpurjelaeMad «Juuli", «Oiwa".
~Tnr" ja «Emma"' Helsingist ttihjalt- Soome
aur, «Pellervo" Helsingist tühjalt, MõttiS elus
loomi peale ja läks tagasi? Rootsi mootorlaev?
«Blenta" Orwlngist puupapimassega, Lätt au
rik «Biruta" Rangemouihist kiMisöe koormaga.
Saksa aurik «Karlsruhe" Riiast tühjalt, wõtab
siit metsakoormat peale- Saksa aurik «OVer
bürgermeister Haaken" Stettinist reisijatii ja
Walgelille Päewa korjandus
segcckaubaga- Lätt aurik «WeetUrs" kaera ja
andis sissetulekut karbikorjandusega 423.917 segakauba koormaga- Dacmi aur- «Tiber" Bor
marka, selle hulgas on ka Scheeli panga deauxist üle Kopenhaageni segakauba koormagapoolt annetawd 50.000 marka. Korjandus Eestt aurik ..Kalewipoeg" Stokholmist reisijate,
ja segakmtbaga- Soome aurik «Ariadne"
lehtedega kestab 10. oktoobrini ja annab posti
Stettinist reisijate ja segakaubaga, tvõttts reisi
loodetawasti umbes samasuguse summa.
jäid juure ja sõitts Helsingi- Eestt moowr
laeM „Tui" HMngist tühjalt- Saksa aurik
..Fredenhagen" Lübeckist reisijate ja segakaubaga.
Pikajala läbikäik ToomEesti
aurik „Waasa" Helsingist reisijate ja se
Peale sulutud.
gakaubaga. Eestt aurik «Eestimaa" Pärnust
.Pika ootamise ja mitmekordsete meele üle saarte reisijate ja segakaubaga.tuletuste järele on wiimaks ometigi maha
Wälja läiUnd:
waristnud tugimüüri ülesehitamine «Pikal
Soome aurik „von Döbeln" Stokholmi reisi-»
jalal" alganud. Sel puhul vn läbikäik ka jäte ja segakauvaga- Lätt aurik «Verndene"
jalakäijatele sulutud ja Toompeale mineja Riiga koormat juure Ipõtma- Eesti aurik .Ka
roline" Waasasse tühjalt.
tel tuleb nüüd sagedamini jala"
kaudu ronida.
Moliere sündis 1622, a, Pariisis, sai hea
Pean tunnistama, olen kaotanud palju selle '
hariduse, astus 21-aastasena lawale, rändas aja jooksul ja kaugele Maha jäänud oma kaas
kaksteist aastat mööda Lõuna-Prantsusmaad, lastest.- Sellest hoolimata olgu mu tanane efi- üle elades mõndagi wiletsttst, kuid ühtlasi tut- nemine sügamaks tärntkümmarduseks wavarügi
MunedeS commedm dell'orte traditsioonidega.1668, esineb oma näiteseltskonnaga Pariisis ku

ningas Sonis XIY ec§» jääb siit peale Pariisi,
kus saab pärastise maailmakuulsa Eomedie

malitsuse, seltskonna, Estoonia teaatri juhawse.
mu seltsi meeste ja kõigi tundmatute ees, kes ai
nelise toetusega wõimaldasid Mullö tulla tagasi
mu töö juure.-

francaise'i direktoriks, Oma teostega põhjendab

Loodan täna teaatris näha kõiki neid. kelle
Moliere Prantsuse naljamängu, kuid saab üht
ette mül on tarMiduseks sügaMas tänutundes
lasi karatrikomöödia suurmeistriks- Eriti ta kummardada
oma pea.
„JynuS" on koondus kõigist ihnsa omadustest,
mis eriti reljefselt wälja päistaMad, kuna nad
Toomas Tondu.
on Vastamisi seawd pillaja omadustega, mille
de esitajaks on Harpagoni (ihnsa)' poeg Cleante,
See omaduste wastasus rikaswb meelgi mitme
suguste humide kokkupõrgetega isa ja poja Ma

tanane kontsert on üks huivitawamatest käesole»

jateks peale nimetatud kahe on Meel terwe rida

on tänane kontsert kunstniku wiimane esinemine

KontravaSslkunftttiku Ludwig Juht'i

yel, mis loomad ülielawa mille kand wal hooajal, oma algupärasuse tõttu. Pealegi

teisi tegelasi, ~Ihnus" tuleb ettekandele meie publikmni ees. sest juba lähemail päelvil
Oma juubeliks oli J. Põder G. Kaistri Hans Lauteri labastusel Peet Areni dekorat lahkub ta pikemaks ajaks kodumaalt, et oma
..Hommikust keskööni" esietendusele seadnud, sioonidega. Harpagoni osas esineb esimest korda õppimist energiliselt jatkata. Saksa riigi koukus ta kassiiri osas esines. Selle näiden pärast pikemat lawast eemalolekut hra Toomas Wivatooriiuni prof, P, Juoni õpilasena on L.
diga pakuti palju uut ja wärskendawät mee. Tondu, Cleantt osas A, Lüdig. Peale nende Juht tahelepanemisewäätt tagajärgi saawuia
Pinna Kuuskman, Gleser ja härrad nud ka heliloomise alal, nõnda et kõik Berliini
leolu nii näiteseltskonna >kui ka peaosa täit daamid:
Paris, üksip, Lipp ja teisedja Rna paremate arwnstajate suled temast,
ja poolt.
Homme ..Hoffmanni lood" hra Wiitoliga mitte ainult km heast kontrabassimängijast, Maid
Jubilaari austati rohkete lilledega.
ka km heast muusikcrist kirjutabad.Lindorf-Coppeliuse-Daperttitto-Mirakeli ojas.TeaatribürooA—n.
Kontserdil kaastegelaseks on prof. Th. Lemba.
Draamateaater.

v „Estoonia" kontsertbüroo.

Homme, kolmapäewal, kolmat korda P.- Clau

del'i ..Wahews"- Lmipäewal «Hommikust kesk
ööni".

Minu sõpradele.

Prof. dr. A. Nippoldti loens
kurgu tiisikus laivalt lahkuma. See maakera magnetismi uurimise üle on täna õfn
eemaloleku aeg on olnud mulle kibedaks tvõitlu
t 8 ohvitseride kasiinos. Loengust MöiMad
„(?Ztoonia" teaater.
seks, milles mind paljud, paljud sõbrad on ai inl
osa wõtta ainult kutsutud eriteadlased ja asjast
neltseli
ja
kvaimliselt
aidanud.
Täna, teisipneMal, esietenduseks Moliere':
Täna olen õnnelik, et tohin seista jälle teie hüvitatud isikud za ajalehtede esitajad.
..Ihnus", selle maailmameistri

Ettetvalmiswsel Molnar'i kolmewaawsline
naljamäng „Hunt"« Teaatribüroo.-

üks kuulsamatest teostest.

Kahe aasta eest sundis mind kuri ivaenlane

keskel, et wõin iatkata oma tööd.

Vabariigi tvõidalaeuWilelitt jatjefortaiine loosimiae.
1. oktoobril 1923< a.
Peawõtt 250,000 marka:
Seeria 5824, pilet 63.
Wõit 100,000 marka:
Seeria 8996, pilet 70.
Wõit 50.000 marka:
Seeria 6391, pilet 31.
Wõidud ä 10.000 marka:
Seer. Pil. Seer. Pil. Seer. Pil.
7978 32 6455 85 7929 53
6074 9 368 34
Wõidud a 5000 marka.
Seer. Pil. Seer. Pil. Seer. Pil.
9186 11 10 30 2656 80
1660 29 6252 91 7679 34
616 3 102 31 6709 50
9613 46 9183 58 3547 37
Wõidud ä 2000 marka:
p Seer. Pil. Seer. Pil. Seer. Pil.
2511 73 9269 22 8016 43
7212 58 1354 46 5835 11
8133 67 1474 82 2405 17
2697 44 3376 98 4647 64
537 57 1704 47 5796 10
7817 50 6388 70 612 .27
8410 2 578 31
Wõidud « 1000 marka:
Seer. Pil. Seer. Pil. Seer. Pil.
3799 60 3311 96 3132 96
3041 44 6344 39 3307 27
835 97 7960 19 7123 33
2332 18 7714 69 3319 90
1506 88 2502 52 7769 24
3261 53 6576 64 1921 74
3806 93 8686 88 3462 53
1550 87 6975 58 9903 38
8770 66 4327 56 2015 88
7928 57 8003 24 6632 73
9829 54 1241 77 3165 36
7756 31 1119 90 1128 95
6367 8 8247 98 909 73
7960 68 3597 8 6148 92
8730 24 9549 49 3818 49
2538 34 6883 58 3977 4
5834 75 2799 66 7577 83
358 33 5177 46 4836 48
2190 -95 2215 59 1082 63
8246 61 8637 26 7876 56
Wõidud d 500 marka:
Pii. Seer. Seer. Seer. Seer. Seer.
46 7699 9699 1699 3699 5699
95 8661 661 2661 4661 6661
15 3519 5519 7519 9519 1519
39 3136 5136 7136 9136 1136
26 4171 2171 171 6171 8171
54 940 2940 4940 6940 8940
67 6440 8440 440 2440 4440
36 5665 7665 9665 1665 3665
4 6429 8429 429 2429 4429
. 90 53 258 453 658 358
72 7362 9362 1362 3362 5362
12 7984 9934 1984 3134 5184
11 3950 5950 7950 9950 1950
5 2533 4538* 6538 8538 538
45 2181 4181 6181 8181 181
18 2053 4053 6053 8053 053
4 999 2999 4999 6999 8999
83 7200 9200 1200 3200 5200
78 899 2899 4899 6899 8899
85 7239 9239 1239 3239 5239
88 8982 982 2982 4982 6982
59 1908 3908 5908 7908 9908
41 8930 930 2930 4930 6930
64 3333 5333 7333 9333 1333
92 1962 3962 5962 7962 9962
33 9337 1337 3337 5337 7337
Kohns.
Kelle Peal lasub waestele
abiandmise kohustus?
Selle küsimuse on riigikohus (tv. adm. toim.

Pil. Seer. Seer. Seer. Seer. Seer.
100 5136 7136 9136 1136 3136
72 9356 1356 3356 5356 8356
30 5449 7449 9449 1449 3449
59 6394 8394 394 2394 4394
47 9972 1972 3972 5972 7972
59 9424 1424 3424 5424 7424
22 7593 9593 1593 3593 5593
66 4105 6105 8105 105 2105
34 7878 9878 1878 3878 5878
85 4333 6333 3333 333 2333
49 2171 4171 6171 8171 171
34 3639 5639 7639 9639 1639
12 7405 9405 1405 3405 5405
15 8450 450 2450 4450 6450
5 1003 3003 5003 7003 9003
19 1901 3901 5901 7901 9901
65 4095 6095 8095 095 2095
85 1454 3454 5454 7454 9454
71 3528 5528 7528 9528 1528
15 1039 3039 5039 7039 9039
80 9881 1881 3881 5881' 7881
63 8612 612 2612 4612 6612
70 3007 5007 7007 9007 1007
I 188 2188 4188 6188 8188
63 5121 7121 9121 1121 3121.
92 8877 377 2877 4877 6377
83 3269 5269 7269 9269 1269
73 7736 9736 1736 3736 5736
96 197 2197 4197 6197 8197
62 1166 3166 5166 7166 9166
38 9932 1932 3932 5932 7932
23 v 8157 157 2157 4157 6157 j
4 2202 4202 6202 8202 202
20 4036 6036 8036 036 2036
24 7529 9529 1529 3526 5529
19 4056 6056 8056 056 2056
25 6930 8930 930 2930. 4930
15 3033 5033 7033 9033 1033
80 8259 259 2259 4259 6259.
62 8956 956 2956 4956 6956.
85 5251 7251 9251 1251 3251;j
18 3331 5331' 7331 9331 1331
62 3358 " 5353 7358 9358 1?58
98 8633 633 2633 4633 6633 .
34 .3128 128 2123 4128 6128
77 2394 4394 6894 8394 894
23 9857 1357 3857 5857 7357
19 3371 371 2371 4371 6371
60 8115 ' 115 2115 4115 6115
41 6161 8161 161 2161 4161
57 932 2932 4932 6932 8932
68 9872 1872 3872 5872 7872
56 532 2532 4532 6532 8532
10 5180 7180 9180 1180 3180
87 146 2146 4146 6146 8146
94 2796 4796 6796 8796 796
71 3289 5289 7289 9289 1289
36 6844 8844 844 2844 4844
81 4782 6782 8782 782 2782
37 9807 1807 3807 5807 7807
36 7426 9426 1426 3426 5426
86 5159 7159 9159 1159 3159
50 8512 2512 4512 6512 512
97 9623 1623 3623 5623 ' 7623
33 8158 158 2158 4158 6158
19 3266 5266 7266 9266 1266
42 1635 3685 5685 7685 9685
75 8760 760 .2760 4760 6760
26 5881 7881 9881 1881 3881
II 6790 8790 790 2790 4790
90 6022 8022 022 2022 4022
41 7764 9764 1764 3764 5764
4 7845 9845 1845 3845 5345
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oli. kus ta ära uppus, missugust asjaolu ka
arst tõendab, —ll
Inimene rongi alla jäänud.
lahti läks ja karjapoisi elu wõttis.—Kolmanda
Tallinnas elutsett Andres Sebastin, '42
K. talu sulane tootnud puuriida peale pandud Ivana, jäi 30.. skp. Balti jaamas manöötverdapüssi, mis lahti läks ja sulase surmas.- Kõik Iva rongi alla, kusjuures ta pahemast käest ilma
need kolm õnnetusurma juhtumist on ühe na jäi, Sebastin oli purjus, mispärast ka õnne
dala jooksul ette tulnud, do.
tus juhtus. mk.
Teise R. talu karjapoiss saanud jälle selkombel
surma, et talle antud kodust püss marjakorjajate
hirmutamiseks kaasa, mis aga õnnetul kombel

Margused Tallinnas.

Ohwitser end' maha lastnud.

30. septembri kp. waraõtati Herman Lerchen>

30. septembri kp. hommikul umbes kella 7 bamni korterist läbi lahtise akna Lks wld kaela
ajal laskis ennast maha inseneri bataljoni kor ehe ja 10 Ameerika dollarit umbes 65.000 m.
rapidaja ohwitser noor, leitnant Gurtmanu, 23 wäärtuses. Pikal null nr, 36 .elutsewal Hans
a. wana, ning paigutati wäheste elumärkidega Esse korterist mitmesuguseid kuld aSju 66.000
sõjawäe haigemaija, Enesetapmise põhjused est marga wäärtuses. Jaan Tomeil kuurist luku
algu teadmata. —"
purustamise teel mitmesuguseid asju 7000 m.
wäärtuses, Peeter Reetil kondiitritöotoast
Sõdur auto all sunna saanud.
suhkrut ja siirupit umbes 20.000 marga Wäar
30, septembri kp. sõitis Tarws. Jaama uu tuses. Maneshi uul, nr, 7 elutsewal MoHes
litsal sõidumlto nr, 63 esimese jalatväe rüge Straschil korterist ukse purustamise teel nntme
mendi sõduri Robert Karli P. Kaasikule peale, suausied hõbe asju 60.000 marga tväarwses.
kusjuures wiimane peast surmawalt haawata Anna Sandbergil korterist sissemurdmise teel
sai ja kliinikusse toimetati,
mitmesugust pesu unibes 27.000 marga waar
RonM maha hüpates surma saanud.
Neil päetvil leiti Antsla ja Sõmerpalu jaa

wses,

made wahel raudtee kraawist wee seest surnult

Wabina walla kod, Richard Piion, 34 a. Ivana,
keS nagu hiljem selgus, eelmisel päewal Wo
rust Antsla poole sõitnud oli mng_ arwatawasn
sõitwa rongi pealt maha hüpates, õnnetult kum

muli raudtee kraawi kukkus, milles wähe wett

OmeMed M?M!ssd.
Piirituse müük Rahuste
rannas. Saaremaal.
Neil päetvil sai Kitrcssaare kriminaalpolitsei

nr.- Id 3 23. a.) järgmiselt lahendanud, sele teateid, et Nahuste rannas seisew purjelaetv
tades, et praeguste makswate seaduste järel Nepwni" kapten wahetada kartulid piirituse
waeStele abiandtnine ei olene mitte sellest ara, mastu wäga soodsate tingimistega, mispärast
kuskohast waesed ennemalt ülespidamist on saa
nud ehk missuguse walla hingekirjas nemad on,
waib sellest, missuguse walla liige keegi on tema
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arwamisel oldi, et siin salakaubaga tegemist ja

laewal, ja samuti selle ümbruskonnas läbiotsi
mine toime pandi, kusjuures laewalt mitu mar

alalise elukoha järele. Ei ole mõõduandelv, ga kotti roostemttrkidega leiti, milles plekknoud
olnud ja laewa lähedalt lnwa seest
kus hingekirjas keegi isik äratäyendatud on, piiriwsega
tvaid missuguse kogukonna piwdes kellegi ala üks suur plekknõu piiriwsega, kuhu kapten selle
oli peiwud. Edasi andmeid kogudes, on
line elukoht on, 5 okt, 1906 a, seaduste za ära
jeisüSte ärakaotamise ,caduie ilmumlsgea (Rn- selgunud, et laewa kapten Tallinnast wäljasõ,L Töataia nr, 129/180 1020., a.) on istku tc§ ligi kolmsada liitrit piiritust kaasa Wowud,
sadamas esialgu kottidega mere
olemine teatawa kogukonna hingekirjas oma mis Rahuste
lasknud, kust aegamööda kohalikkudele ela
tähtsuse kaotanud, Kogukonnal on rngus mak põhja
karwlite wastu lvahetanud.- Laewa
susid nõuda nende isikute käch kellelJwUn> mkwdele
kapten
ja
üks madrus wõeti wahi alla za tor
nas' alaline elukoht on
ülesleitud pitriwse ja asitõendustega
18/19 20, a.), sellest zargmb,^seesama metati
tolMvaktksuse wrvaldnssssv, —n—
ka MMatud -n «st
Ktfftn eitttweflfet snrnm pSSsi lM Mv nftbasa
Mk k«kdnm, k«i irav Mm*™
jooM Snure-JaaniS.
m PlnMb cm .wsviske Wpsele tori*»
jnife wöimaldamisesfe, sus peao selle eest hdo.t
Umbes nädal tagasi laskis A, talus oma
kandma eelpool tähendatud asiaoludew . a\- niku täisealine poeg enese rewolwnga maha.
liku algkooli seaduse §.lB järele kohank kogu Surma Põhjuseks olnud halb wahekord isaga.—
kond kus alalme..asnpcnk ow.

Igale suitsetajale olgu teada ,et Eestis kolge dare*

mad paberossid on tICOQ" jä »ISglOHM
Nõudke Iqqlpool. Q'n« t.Tubak".

gile ijeliiotelt >g W»M mtit litiMlt* |
i sinine iigtaMt ößsenasta alani, lõi- %
fel lingni inouianiatnib: 1
Loodusteaduses» Matemaatikas. |
- —Mr • *\riiää |
«»* , o— 2. õpeaasta. fiinb oo ml. o. ope- x»
Koqerman - Männik - Mahlstein: Loo- lnb Tfo m?> 4. õpeaasta. M
& ' duseõpetus. 4. õpeaasta. Hind - {nb IQO 5 SpeaaSta. Hind j»
150 matra. 6 gpeaagta. Hind 135 mk. j»
ST Koaerman « Männik - Mahlstein: Loo. UuteS trükkides esineb aritmeetika M
X duseõpetus. 5. õpeaaSta. Kahe täienduseks ka geomeetria eelkursuM wärwilise tahwl. \\ \ -?J< —3- Gritnthal: flpmsiMe- M
M O. Schmeil: Wiiike looduslugu, tzind
A 100 marka. Shaposhmkow ja N. Waltfetv: Al. ,
Männik: Praktilised tööd botaani. gebraliSte ülesannete kogu. 1. j. M
faZ. Hind 15 marka. Hind 150 marka.
Prof. W. W. Polowtiow: Taimede ehi- üles. 'D
M tus ja elu. Hind 125 marka. anMu kogu. Hind 100 marka.
M G Wilberg: Eesti taimestik koolidele. Weski-Grünthal: Stereomeetria. Hind j||
2& ' Hind 220 marka. 85 marka.
£ Ebm. Spoh- -«. *• R. Ralh-wdli: , D
W de määramise abiwWk. Hm Rägo: Tasapinnalise analttüti- W
M max lise geomeetria põhijooned. Hind ,M .
W Prof. W. OelS: Katsed taimede elust. 185 marka. /
Hind 160 marka. Prof. G. Rägo: Matemaatilise analüüsi
K Dots. H. Reichenbach: prak- raama.
A tilum keskkoolidele. Hmd 130 mk. >5 ? õpetus. Hind 230 mk. ja H
W Prof. J. Wagner: Zooloogia Speraamat walgel paberil 250 mk. M
W keskkoolidele. 1. ja 2. jagu. Hind Prof. J. Sarw.: Nelja kohaga logarlt- M
ä 145 marka. mide tabelid. Hind 23 mk.
Prof. J. Piiper: üldise zooloogia põhi- J. Lang: Füüsika Ülesanded. M
W jooned. Hind 140 marka. M
W Audowa - Nniwer: Bioloogia õperaa- Terwishoid ja sp /
W> mnt. Hind 100 marka. Arwo Ylppö: Lastetoast koolipingile.
K. B. Raikow —H. Riikoja: Praktilised Hind 100 marka.
tööd anatoomias ja füsioloogias. Hintzer: Wabaharjutused. Hind 60 m. «
M Hind 175 marka. K. Hintzer: Kepiharjutused. Hind 55 mk. >
A- Dots. ö. Reichenbach: Juhe zooloogi- / M
<šL listeks maatkusteks ja kogude kor- Popttlaar-teavustikud ja igj
W raldamifeks. Hind 55 mk. lasteraamatud: •' M
I f W)njen):
I - Ä'Ä/Ä 1
~ raamat 60 mk. ja 2. raamat 95 mk.
m aw^«»«,w,ses» M. SMaots-H. Riikoja: Kodu 1. Hind
M Maaieavuses. Ksws '
Mag. Jaan Rumma: Maateaduse õpe- E. Tompson-Seton: Tito. Hind 60 mk.
loiig. Hind 95 marka. E. Tompson-Seton: Loomkangelased 1.
Mag. Jaan Rumma: üldine maatea- 10?,mJ'o
W dtts. Hind 195 marka. E. Tompson-Seton: Loomkangelased 2.
M J. Kents: Eestimaa geograafia õperaa- Hind 7o mk.
0 mat. Hind 155 marka. E. Tompson-Seton: Loomkangelased 3.
A|
G Sült ja Koppel: M«-t-ad«l° üp°w°- „ Linnul». Hind 125 ml. Jg
jgk mat. 5. õpeaasta. Dr. A. Lipscbütz: Miks me sureme. J*
A. Tammekann: Lühike kaardiprojekt- Hind 90 marka. M
M siooni õpetus. Hind 130 mk. Tõlkasepp: Meie õhkkond. Hind
G. Wilberg: Harjumaa. Hind 215 mk. 95 marka. i|s
Tallinna juht. Hind 150 marka. E. Laid: Eesti muinaSlinnad. Hind
dST Eesti kuurordid. Hind 240 marka. Krii- 150 marka.
# dipaberil 300 marka. Ajakiri „Looduse" tellimise hind: aasEeSti kuurordid: üksikväljaanded: tas 600 mk., a. ,a %a.
I ***** Tas 1
A Vsh,„!E-M tcntnll. Hind 70 mi. >°ii-id Palume saata 10 marla J>
|-"W«SS«WSe «
W Walgel paberil 230 marka. " M
U K.-ü. „Losd«s", 2
Tartus. lm
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Wiljandimaatt.
niNimiuiiiinuii

Kiriku L-dat aaStapäewa
pühitses Pauluse kogudus 30. sept. Juma»
lateeni siust pidas õpetaja A. Habicht.

Olustmere jaama ümber alewik tekkimas.
ka
Kodila kontroll-ühisuse koosolekut
Olustwere jaamas ei olnud senini roh
peeivkse Kodila koolimajas 14. okt. Kõneleb kem maju, kui jaamahoone teenijate maja Autobussi - ühendus Tartu Viljandi
Rapla kihelkonna langenus
Lohu kontrollassistent keZ ka Seli kogukon ga ja postkontori hoone. Paar aastat ta
wahel
sõduritele hauasamba awa
nas tegew. —v.
gasi planeeriti jaama ligidal olewast mõi on 1. okt. s. a. alates järgmine: Tartust
sa põllust ehituskruntisid ja anti läinud
mine
Sikeldi asunduse kuiwatus.
aastal soowijatele wälja. Kewadel hakkas sõidab omnibuss Välja igal esmaspäewal,
kolmapäewal ja reedel kell 7 homm. Raa
Raplas 30. septembril.
Sikeldi asimikud on ühisel jõul otsus üks ehituskrundi omanik maja ehitama ja tuse platsilt. Wiljandist sõidab omnibuss
Meie rahwas vskab hinnata nende kan tanud wilja kurwatäda. Weel k. 0. sügisel sai selle augustikuus Valmis. Maja on wälja igal esmasp., kolmap. ja reedel kell
gelaste mälestust, kes isamaa eest on ohwer kawatsetakse kuiwatise ehitusega algust teha, sawist ja õige nägus. 1. septembril awati
6 pl. Turu platsilt. ka
uues majas pood, mis hästi läheb, ümb
danud oma kõige kallima wara oma elu. ainult aineline külg teeb Weel raskusi.
Lõbulennud
ruskonnale oleks ka hädapärast tarwis
-Seda on näidanud rõhkerrrwuline hauasam
-4d.
muid asutusi, nagu piimameierei, king olid pühapäewal 30. sept. Tartu kohal a.-s.
maste püstitamine iile riigi, seda Näitas ka
sepa ja rätsepa töökojad jne. —gr.* „Zseronaut'i" poolt korraldatud. Lennud
langenud sõduritele »nälestussamba awami
Telefoni liini ehitamine Waltu ja
ne Raplas 30. sept.
Kodilasse.
algasid kell 10 homm. Ilm polnud lõbu
Wõrumaalt.
Hommikul wara paistaMaö heledad päi
lennuks küllalt hea. Oli külmawõitu ja
Wastu ja Kodila kogukondade seltside ja
kesekiived, mis nreeMcrwad Nälja novri ja
sadas wihma. La
itxrnu, kuid Peagi kavb päike pilwedesse, na talupidajate poolt esitati hiljuti palwed
Põltumajandusliste kursuste
Rahaline loosimine edasi lükatud.
gu kataks ka tema end leinalovriga ning pil Rapla postkontori ülemale, ülemal nimet:
korraldamine.
wed ei saa tagasi hoida Pisaraid. Akkab kogukondadesse telefoni liini sissewiimise
Terwishoiu muuseumi rahuline loosi
wihma tibama.
asjM. Nüüd on Rapla postkontori poolt
Et meie põllumajanduse parem tulewik mine, mis pühapäewal, 30. septembril pidi
Hoolimata Vihmast, Vakitseb igalpvol WiastoKaid korraldust alustatud ning abo nõuab põllumeestelt igakülgset ettewalmis olema, lükati edasi 11. nvwembri peale f. 0.
elvwus: leinalipud ehiwad majasid, rah ttentide nimekiri 1924. a. peale kokkll sea tust kütselisel alal ning seda saab osalt oma
wast kogub murruna. Kell y2ll homm. tud.
da kättesavdawate lühikesajaliste kursustt: Saksa akadeemilise laulukoori kontserdid
algab kirikus jumalateenistus. Peale ko
kaudu,
siis korraldatakse Maakonna põllu Tartus on 3. oktoobril s. a. «Wanemurses"
Kodila koolimajasse saab kollektiiw kesk
ha-lise õpetaja terwituse Alalistele ja Was
majanduse inspektori Poolt lühikeseajalifi ja 11. oktoobril s. a. Saksa toaatris. Koor
jaam. —ld.
tundmuse awaldam-ise' langenute omastele
kursusi, kui seda seltsid, ühisused ehk era
on 31 lauljaga Franz Wagneri ju
isikud nõuawad.
peab päewakohase jMuse Hageri õpetaja
Kooliteenijate palkasid kõrgendatud.
hatusel. ka
Pwost Thomson. Jltmalateeinswft ka,mis
Ettelugemist kursustel peetakse põlluma
Wiimasel Rapla wallanõukogu koosole janduse inspektori Traati, instruktorite
tawad ühendatud pasuna- ja laulukooride
kul otsustati Kodila ja Sikeldi algkoolide Wolti, KiiNdoki, Timpka ja Reimi poolt.
Palad.
SmlWillilsys.
Kirik on Vanikutega ehitud ning altari teenijaöe palkasid, kõrgendada kuni 1300- Ettelugemist selgitawad mitmesugused pil
margani
kuus.
ld.
did,
mudelid
ning
diagrammid.
Käesolemõlemil PM seifawvd kiheltpnna organi
satsioonide lipud.
Val aastal on muretsetud proektsioon-apa
Lääne maakonnanõukogu
Uus koolilvanem tuditud.
ravt, mis aitab ettekandeid arusaadawaks
Peale jumaläteenistifft liigub Versta
tähtsamad otsused.
ning huwitawaks teha.
pikkune leinarong eesotsas piiskopi, riigiHiljuti waliti uueks Rapla kooliwane
Kursuste pidamine on ainult wäheste Eelmise kuu 28. ja 29. septembril ärapeetud
Logu esimehe, srsiministri, sSjaministqeriuj maks hra Hamburg.
kuludsga seotud, sest ettelugejad instrukto Lääne maakonnanõukogu koosolekul tehtr
mi esitaja 001-onek SiiMyni, kunstnikkude
rid tootaVad maksuta, kuna neile ainult järgmised tähtsamad otsused:
Koorti, Laipmani sa teistega merowäe or
Wirumaalt.
.
korter ja söök tuleb muretseda. Kursuste
kestri leinahelrde saatel surnuaiale lange
Üleriiklise omawalitsuste asutuste kinni
hovaeg algab umbes 1. nowembril.
mite hauale, kus riigiwgg esiywes J. Tv
tüse seltsi ellukutsumist otsustati tarlvilikicks
Et põllu majanduslise ühistegewuse tunnistada ja oma esitajate kaudu kinnitus
msson kõnega esines.
PirasGere põllumehe mured.
elustamine on wõimalik ainult kursuste seltsi põhikirja Väljatöötamisest osa wõtta.
- Sealt liigub leinarong tagasi kiriku
kaasabil, mis Paneb mõtted liikuma ja Maakonna- ja Haapsalu linna-haigemajade
õue, kuhu hauasammas püstitatud.
PaOsVeve põllumees Vaatab tulewikku
Wahepval on wihm üle jäänud, kmd rohkem murelikult, kui kunagi enne. Ke- koondab inimesi ühiste ettewõtete ümber, ühendamise küsimus jäeti lahtiseks. Wiga
siis on õige mibned seltsid jnba soowi la linatoostuse ühisusele otsustati maakon
puhub kõwa tuul.
Vade jäi hiljaks, suwi oli sajune, hein jäi awaldanud kursusi korraldada.
Mvamistalitust toimetab piiskop Kukk, jaost tegemata ja osalt sai halb.
nawalitsuse ettepanekul rendileping üles
Leska
rõhutades hauasamba ühel küljel feiswat
öelda. Maakonna ametnikkude ja teenijate
- S 1 ' . -t ! . ' ?
RukiZ kasVaS kõrre pdolest rahuloldaw,
pealkirja: «Suuremat armastust ep' ole
ning tööliste ja nende perekonna liikmetele
Wõrumcm koolinõunikud.
ühelgi, km see, et ta oma elu jätab sõprabe kuid tera wäljaand on harilikust saagist
arstiabi andmise kord ühtlustati riigiteeni,
70 —75 %, Tõuwili oder fa kaer 6n
eest." - .
Wõrumaal töötab praegu kaks kooUncu jäte arstiabi saamise korraga.- Kinnitati
Silmapilgul, mil piiskop õnnistamist hÄljas, hilisemal kübvil paris roheline, mis nikku hrad Muuga ja Sultson. Maakonna Risti raudteejaama maa peal olewa liiku
algab, kõlawad kolm kogupauku kohale il küpseks ei saagi, tuleb heinäks niita, mii koolid on nende wahel järgmifalt arajao mata Varanduse müügi-leping; Varandus
munuö allohwitseride kooli sõdurite poolt med ongi selle heinaks juba mvha niitnüd. tatud: Muuga alla jämvad Põlwv, Hargla, on müüdud Lääne maakonna maarahwa
nmg m?rewäe orkestri helid „Las' mv N Tulewal kewvdel dn tõnwilja seemne puu Urlvaste ja Kanapää kihelkondade koolid. majapidajate ühistrsele „Nist'ile". Hoolekan
dus suur iseäranis soo- ja madalamaa ela Mõru linna keskkoolid, linna II segaalgkoö? de-kohtu liikme kandidaadiks waliti Taebla
hen..."
Esimesena asetav riigikogu poolt riigi nikkudel, kelledest paljud ei saanudki kewa ning Saksa õppekeelega algkool, kuna Sult tvallawalitsuse sekretäär Ado Heide. Lää
kogu esimees Pärja samba jalale, tuletada dÄ wilja külwata. Kartuli saagi kohta ei soni aa jääwad Räpina, Vastseliina ja nemaa ühisgümnaasiumi hoolekogu liikme
moele raskusi, mida tuli üle elada sõjapäe tea kindlat ütelda, Varred on rooste rikku Rõuge kihelkondade koolid, Wõru linna teks waliti Karl Tammeweski, Ernst Wei
nud ja scw- ja liiwamaadal Võttis umbes 'poeglaste algkool, Wõru linna I segaalg dermann, Jakob Aljaõ, GuÄaw Kokla ja
wil.
Teisena asetab siseminister K. Einbund Pakri nädala eest külm ära, umbkaudu wõib kool ja Räpina ühisreaalgllmnaasium.
Ferdinand Jürgenson. Hiiumaa Purjelae
Leska.
wade omanikkude palwe laewamaksust wa
pärjad, siseministeeriumi, kaitsewae ja kind kartuli saaki 60 % rehkendada kiti aga neid
bastamise asjus jäeti tähelpanemata.
ral Laidoneri nimelise iMvaliidide kassa ki enne lume ja külma tuleküt saab üles
'Võtta. Maksukoormad ähwardawad aga
keskkomitee poolt.
Mihkli terwishoiu-jaoskonnast otsustotr
Tartu teated.
BHHanaecißaflaaaraiaHr
maakonnawalitsuse ettepanekul Meltsa wvld
Selle peale kannab ette sõjaministeeriu hinge killni Matta. TMbmaksu maksmine
terwishoidliselt liita Lihula jaoskonnaga.
mi esitaja colonel Srbmpn „WoN'a sõjamehe vn praegü käes, kmd paljudel on see ülla
Esi«iene Poiste koosolek
talvalt Mju stkürM, kui möödaläinud
laulü nvvrele."
Haapsalu radiojaama administratiiwselt
aastal. Praegu jagatakse kurikuulsaid „nvr poeti N. M. K. il. ruumes Kaxlowa uul. Haapsalu linna külge liitmise küsimus vt
Edasi paneb Veel teribe rtLä kodrl kihel mitvilja" Vaheraha maksu arlveid Välja
sustati eitawalt.
konna ja wäljttspovlt tulnud organisatsiöo härkaõe Juhkami ja Ülesdo allkirjadega, nr. 24 pühapäewal, 30. septembril. Kõne
uide esitajaid pärjad mälestussamba jalale. Wbardüsega peale 16. oktoobrit Va st «Vaid les mr. Chester Älexander Chicagost aine
Lääne maakonnanõukogu liikmete arm
Peale pärgade asetamist kannab ühendatud lemata korras sisse nõuda, mis PaaZVere üle: „Jmed maailmas". Kõneleja rääkis
imedest,
mis
huwitawad
poistele
ja
mille
1924.—1926. aasta peale määrati nõuko»
laulukoor kolm isamaa laulu ette, mille ja Vallas kaugelt iile 600.000 marka- on, tu
gu poolt 16 peale kindlaks.
rele õp. LHw hvuttfamba ehituskomisjoni -seb paljudel Vist oma majapidamine likwi dega neil elus tuleb kokku puutumist.
tegewuse aruande ette kannab ning haua» öeerida, et see tasa saaks. Kuid siin ei ole
Lõpuks rääkis kõneleja mikroskoobist ja
Kärdla alewi plaani kinnitamine
samba kihelkonnale üle cmnqb.
jällegi põllumehed süüdi. Wiru maakonna inimesest.
Hauasammas on Valmistatud' kujur J. walitsus käsutas wiljavUdjad Rakke jaama
Et inimene kõrgele wõiks jõuda, on te
Lääne maakonna nõukogu poolt esitatud
Koorti kaivandi järele Saaremaa raidki wiljaga, kuid wastu ei wõetud wilja. öel mal tarwis esiteks terwet ja puhast plaani pole ministeerium kinnitanud, mis
wist ning kujutab nelinurkset sammast, mille des, et pole paikagi kuhu panna, kirjutati keha, teiseks puhast mõtle nr ise pärast plaan ümber töötati ja uuesti nõu
otsas rist ringi sees asub. Igale küljele im Vilja toojate nimed üles ja saadeti wiljaga
wiisi ja kolmandaks kõrget mo
kogule esitati.
raiutud inimese näo kujutus ning ülemiste koju, ja nüüd nõutakse waheraha.
r äa l i.
Maakonna nõukogu wiimasel koosolekul
äärte peale kirjad: «Oma isamaa ja w'aba
kinnitati ümbertöötatud plaan ära.
Inimest
takistawad
kõrgele
jõudmast
duse eest, langenuZ poegi mälestab Rapla Läänemaalt.
just pahad elukombed ja halb mõtlemise
'kihelkond 1923. a. 30. sept." „Mu isctwiis. Iga poiss peab warakult ära otsüs Lääne maakonna ärimaksu komisjoni liik»
Maa mU õnn ja rõõm 1918. a. 24.
mete walimine.
tama,
mis temast peab saama.
weebr." „Su üle Jumvl wastbaku, m'u
Wäärnähtused pidudel.
Selle
järele
tutwustas
üliõpilane
Lu
Lääne maakonna nõukogu wiimasel koos
armas isamaa 1919. a. 23. apr." ja
Maapidudel on hariliseks nähtuseks, et kats koosolijaid pioneeride klubi ideaalide olekul waliti esimese jaoskonna ärimaksu
«Suuremat armastust ep' ole ühelgi, kui
need kunagi wäljakuulutatud ajal ei alga. ga, missugune klubi K. N. U. Ü. juure asu komiteesse Andres Serga Keinast, Mart
see, et ta oma elu jätab sõprade eest
23.
sept. pidas Hanila rahwahariduse selts
tatakfe. ka
Liiwalep Karuselt ja Karl Ottenson
1,914. —1920." Hauvsamba alumise osa
Mässus
pidu,
mis
wäljakuulutatud
ajast
Matsalust; kandid. Hugo Holmberg Kei
külgedel on 141 langenu nimed.
Meeste koosolek
nast ja Roobert Laane Ridalist.
Peale hauasamba üleandmist lauldakse 21/2 tundi hiljemalt algas. Eeskawas oli
Teise jaoskonna ärimaksu komiteesse wa
«orkestri saatel riigi hümni, mille peale sõ näidend „Jüri Rumm" 2. jagu, kupleed ja peeti N. M. K. Ü. ruumes 30. sept. kell
sawägi tserenwniaal marsis ümber haifa lõpuks tants.
õhtul ära. Rääkis mr. B. R. Ryall New- liti endise liikme Jaan Nurk'i asemel Mih
Wihmase ilma peale Vaatamata kogu Morgist, aine üle: „Eesti suurem alus." kel Trautmann Paatsalust.
samba marsib ning ühes seltskondliste or
ganisatsiöoni lippudega pritsimajani läheb. nes kaunis rohkesti rahwast isegi kaugema Kõnele järgnesid kino pildid. ka--- °
Ehk küll külm luul Vahetpidamata pu» test nurkadest. Mängiti keskmiselt. Nüüd
hub, ei tahtnud rahwas enne pimedat laia tulid aga uued wiiwitused ja ootamised.
Waheajad Venisid kolmweerand - tunnilis
li walgnda. ld.
PVVYVYVVTVWYTVYYVVWTWTTVVTTVWYTYYVYTVymTVTTYTTTTVTTWyj
teks ja lõpuks jäigi näidendist kaks wii
» Agiatundjad tarwitawad ainult Tartu Aiawilja- ühisuse
mast Vaatust ettekandmata. Sarnane
Kodila haridusseltsi Piduõhtut
t Modeirat ja Portroeini 3
„uudis" tekitas publikumis tõsist paha
peeti 23. sept kohalises koolimajas. 1 meelt. Pidu tõi seltsi kassasse wist kena
fe kui kõige paremaid kodumaa weinisid. Uudiseks soowitamc <
Rahwast oli rohkesti, nii et aineliselt jsummakese sisse, kuid wõib olla, seda ' ka
Saada igaipooi. Eesti Soufernes ja Barsac. Saads igaipooi. z
hästi läbi tuldi. Ka eeskawaga wõis rahul Iwiimast korda. Kui sarnased wõtted ikka
olla. Ei puudunud ka kupleed kohalikust )weel korduwad, siis küll rahwas sinna
fcv Pealadu: Sauna ja W. Karia uul. nurgal, Passaash 12, kõnetr. 10-70, Prsns. Loskit ja No. J
&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3
enam ei lähe. 3Z^B.
elust. <
Harjumaalt,

Tetstp., 2 oktoobril 1923.
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Seakaswatuse rurmieo.
Aianduse ja mesinduse
Majandusline elu.
Vaeselapsena oli meil siiamaani seakas«
näitusel.
watus.
Sigu kaswatati ainult oma maja
Muljed ja mõtted.
pidamise tarwiduseks ja wähesel maaral
H- Wäga halb aasta oli tänvdvitne Puu müügiks. Pilku üle mere Daarnmaa poole
Tähelpandaw on ka kulla, plaattna ja
Saksamaa kalisündikaadi
hõbeda wäljawedu, mida juunikuus 13.716 -viljale ja mesilindudele, külm ja Vihmane. heites näeme, et seal pnmakarja kaswata
esitus Eestis.
Kgr. 1.313.433 latt wäärtuseS, peaasjalikutt Niisugusel aastal näituse pidamine ei ära mise ja karja aaduste ümbertöötamise kor.
Neil päewil wiibis Saksamaa kalisündikaadi Inglise-. ja Prantsusmaale inüüdi.
tanud lootusi, et sel näitusel midagi Vaada mal, seakaswatuse tähtsusest on. aru saadud.
veadirettor Forthmann Tallinnas, kus temal pea
Põllumajanduslistest
saadus
sihiks oli Eestis asjast huwitatud isikutega lä test weeti wälja: wõid 296 tonni 747.893 ia on. Tegelikult Mõis aga näitusel näha, Lühikese ajaga on seakaswatus seal suur,
et meil kasVab Wga rTitsart puuwilja, õi edusamme teinud ja Daani õitsele puhkenn
birääkimisi pidada ja grupet luua. kes hiljuti
Riias asutatud Balti wäetisainete aktsiaseltsist lati wäärtuses, peaasjalikult Inglismaale. gem, et teda ivõ kui püütakse kas»
seks palju kaasa aidanud. _ ..
Wähemal arwul weeti wälja kaeru, her Vatada. Juurwiljaga on niisama. Hiigla
osa wõtaks.
Meil,
Daani eeskujul, on selleks kolk toot»
Nimetatud aktsiaselstil on -siht ratsioneeritud neid, linaseempeid ja konserwe.
kõrVitsad, ilusad porgandid ja Peedid, kogu malused, et seakaswatus wõiks tulusamaks
ja intensiiwset wäetisainet Eesti-, Läti- ja Lee
Tööstussaadustest on lväljaweetud kõige guni melvonidki, kõiki annab meie maa, õi põllumajanduse haruks kujuneda. Eksport
dumaa jaoks hõlpsamini kättesaadawakS teha,
rohkem
tuletikke 405 tonni, Wähema! gem wõib anda. Ja kui ilusaid lillesid meel tapamajade kaudu on Eesti paadel kmdel
mis-mõttes ka Saksamaa kalisÜndikaatt on ni määral piiritust,
nõelu ja keraamika saa Eestis kasivad! Ka selle kohta andis näi turg wäljamaadel, mis kindlustab põllu
metatud seltsile peaesituse annud.
tits tunnistuse.
dusi.
....
Peadirektor Forthmannil on Tallinnas läbi
mehele rahuloldawad lihahinnad.
Kõige suurem oli Lätt Mljawedu Jng
Waatad kõik need head ja ilttsad asjad
rääkimisi pidades tagajärge olnud ja sellesihili
Eesti seakasvatajate seltsi asutamisega
ne grupe on loodud.
lismvale 48.922 touni 7.470.664 latt ära, istud pingile ja mõtled siis järele, mis
ou märgata juba seakaswatuse alal edusam
Wäetisainete esituse juhtimise ja tegewusesse Wäärwses; sellele järgmwad Belgia, Sak
näitusel sa mis seal eemal maal on. Wõrd me. Seltsi lühikesel tegewusajal on ule
wiimise on Eestts olewate sellesihilise wanenmie
sa
ja.
PrantslOmaa;
Eestt
seisab
seitsmen
led. Ja siis tulewad mõtted, mis nukrad.
äride kätte usaldattw, keS oma tegewust pea al
maa asutatud sugusigade lawad, mMeks
dal kohal.
Aastasajad, tuhanded, Sn siin maad ha selts toetust ja abi andis. Kulinühlsustele
gatvat.ritud, ühede Majade asemele on ehitawd ja kuldijaamadele on wõimaldatud selts,
Nimetawd kalisündikaadi eesotsas seiswat
Läti metsa kontsessioonid
ka EeStt kodanik W.- Zimdin, kes peadirektori
uued, kaswasid uired kadusid ja til poolt toetussummad jne.
tema reisil Baltt riikides saatmas oli;
lid jälle teised, aga mine sõida nüüd maal
Wenemaal.
Teadmiste laialilaotamiseks seakastvaiu»
ringi, siis näed, et pmtwilsaaedasid alles se alal, nagu : sigade tõugude, söötmise, pxi
Läti
saatkond
Moskwas
on
nõukogrwe
Soome wäliskaubaudvs.
hakatakse asutama, aimrlt üksiktttes koh
Walitsusega läbirääkimistesse astunud met tades on nad jirba olemas ja mõnes kohas listuru nõuete jne üle., nagu hiljutistest leh
tede teadetest näeme, korraldab Eesti seakas
# Soome keskkaubanduskojä teadaanne sakontsessioonide asjus, mis Wenemaa rahu
toob mitmed' tabelid Soome wänskauban lepingu Põhjal Lätile peab andma. Wene ei kasiva weel kaske ega womingatki õitel. watajate selts põllumeeste keskseltsi kaasabil
duse kohta. Neist on näha, et Soome ta laste Poolt olla sel Puhul ettepanek tehtud Keedttwilsade kaswatamisega on lugu selles 20—28. oktoobrini s. a. ülemaalise!) ühe
nawu esimese seitsme kuu jooksus üle 500 segakapitaaliga Läti-Wene aktsiaseltsi asuta'- mõttes natuke parem, et ivähenralt kapsaid päewased kursused wäljaweo-sigade kaswata
miljoni marga eest rohkem on kaupasid sis da, kelle hooleks lubatud kontsessioonide ja kaalikaid wõid enamasti iga elumaja lähe inise üle. Kohapealsetel põllumeeste seltsi
duses kasivamas näha.
del, põllumajanduse alal töõtawatel ühisus
se Wedanud kui läinud aastal samal ajal.
kasutamine jääks. . . Miks on edenemine nii pikaldane ja lvi tel ja põllumeeste kogudel tuleb kursuste
Wäljawedu oli tänawu selle sama aja jook
sa olnud? Miks ei ole meil juba igal pool toimepanemise soowiawaldustega kas Eesti
sul üle 70 miljoni Marga wäiksem läinud
Hindadest Saksamaal.
suured puu- ja keeduüvKjaaiad? Miks ei seakaswatajäte seltsi (Tallinn, postkast 254),
aastasest. ~ '
ole meie Vanemad juba neid meile jätnud? wõi maakonna põllum. inspektori Poole
'#
24.
sept.
peale
pidi
Berliinis
liiter
MiS puUtub eriti Eestiga kaub:tsem:ses
se, siis oli tänawüne Soome sissewed:: Ees piima 7.600.000 marka maksma hakkama. Kas nendele ei maitsenud õunad, ploomid, pöörata, ära tähendades kohad ja aeg, kus
tist 2,3 miljoni marka suurem M läinud Wõi nael maksis 23. sept. 40 miljoni mar porgandid, maasikad? Wäiksestpeast olek kursus soowitakse ära pidada.
Soowitaw on kursusi nii korraldada, et
aastal, wäljawedu Eestisse on äga 43,4 mil ka. Arwame miljon Saksa marka 4 Eest: sid siis juba õppinud lapsed neid häid asju
joni marga Pealt 13,6 miljon: märga Peale marga suuruseks, siis maksab Piima liiter kasVataMa jq inimesed oleksid elanud klti üks instruktor teatawas piirkonnas 5—6
lilleaias.
30 ja nael wõib 120 E. nA-rka.
päewa wõiks töötada. Instruktori sõidu- ja
langenud'.
Niisuguste küsimistega Võib meie aia ülespidamise-kulud jääwad kursuste korral
Kõige rohkem on Soomemaa Saksa»
Tööta töölised Inglismaal.
inimene esineda ja etteheiteid teha esiwane dajate kanda.
maalt kaupasid ostnud 35%' kõigist Soo
Need on esimesed erikursused sel alal ja
me sisseweetud kaupadest. Oma kaupasid
# 10. sept. oli Inglismaal 1.221.760 matele,, et need hoolimata on olnud. Ette
on Soome kõsge enam Inglismaale müü tööta töölist. Lühikese aja töölisi oli sel heited ei ole põhjendatud.
ei kordu sel talwel enam teist korda, sest
Peab teadma, et maa oli teise oma ja pärastpoole pn instruktorid teiste, üldpõllu
nud 42% kõigist müüdud kaupadest.
samal ajal 74.400. Wiimasel ajal on toota
puu
tunnistati seaduse järele selle omaks, majandusliste kursustega, seotud.
tööliste arw kaswamas. Ta on siiski wüu
kelle oma maa oli. Olid istutanud õuna
Teadmiste ja oskusega warustatult art
Läti wäliskaubändus käes
sein firi tänawu jaanuarikuus.
puud, lõppes rendiaeg otsa ja läksid ära, nab häid tagajärgi iga töö, iseäranis aga
olewa aasta juunikuus.
siis pidid minema ära ilma oma puudeta.
Pnumaterjaali turult.
põllutöö, kus keegi ei wõi öelda, et ta juba
Keegi renditalu pidaja ei olnud kindel,
Statistiliste andmete järele weeti juuniküllalt tark on. iii
Rootsist on tänawu wähem p:m et ta weel mõne aasta pärast omal kohal on.
Lätjst kaupa, wälja. 14.769.474
Jääks
soowida
kursuste head
materjaali seni wälja weetud kui eelmistel Keegi ei tahtnud sellepärast puud istutada.
miljoni latt wäärtuses.
kut ja rohket osawõttu. .
aastatel. Inglise turg on rohkem ehttuse Mõnes kohas istutas mõis ise taludesse mõ
Esimese poolaasta wälzawedu ymnatakse
ja mööblipuid saanud kui lämud aastal. ned puud. Teises kohas ei hoolinud ta.
kogusummas 81 miljoni lati peale.
Wiljaikaldtts PSHia-Wene
Walgemere sadamatest cn tänawu Seal jäi. wiljapuude eest hoolitsemine ini
Juunikuu Wäljaweost langeb luur osa Wene
maal.
100.000 swndarti metsamaterjaali wälja» mestele hoopis wõõraks ja majade umbrus
puumatevjaali peale 69.396 ton
maale
saadetud.
Londonis
on
koha
Peal
Arhangelski ümbruses olla lõikuselootw
ni 6 milj. lati wäärtuses; sellele järgnev olewa 2 tolliliste materiaalide hind tõus lagedaks. Aedade asivtamine algas alles
mõnikümmend aastat tagasi suuremal ar- sed wiimasel ajal halwenenud. Arwatqkse,
lina 1766 tonni 3,4 milj. lati wäärtu
nud.
Vul, siis, kui juba talusid pärisomanduseks et wiljasaak ainult 50% keskmisest wälja
ses. = , .
müüma hakati. Puu kasVab aegapidi ja teeb ja sedagi sel juhtumisel, kui wili walmi
puu kasVatamme on oma kohast kunst. Ini da jõuab.
mene oma loomuliku mõistusega ei oska
Heinasaak on tuntawalt wähem kui lau
nud aastal.
puult üleliigset oksagi õieti ära lõigata
Talupojad on karjade lähendamisele
Põllumajandus.
ta lõikab nii hellalt, et- puu põeb
enne kui prkaksjäetud oksatüw! ära mädaneb asunud.
ja haaw Mrl kinni kasVab. Wiljapuu
LLnakasWatus Saksamaal.
nõuab rvhkem, kui ainult okste lõikamist.
«Morasle waenlaue põ!dt-g«
Inimesele, kes on puude keskel üles kas
P Saksamaal öeldakse tänawu 55.000
on tänawu sügisel mitmelpoal kodumaal ribes kust selle kohta kindlad' teated on saa ivanud, paistab kõik pimkasivatus lihtne, HMari lma luaas olewat. Saksamaa hak
dud/ Nähtawast: on nende häwitustöo ka aga eemalolijale on see saladus, mille jun
haruldaselt rohkel arwul siginenud ja teeb teistes waldades, kuid senini wähemal maa
kas alles wiimasbel aastatel jälle suureuiai
nüüd oma suurt hästnwstööd. kUUa ta wal vdl. Mõnes kohas on nende wastu ka wõ:t re minna kardetakse. On nähtud tntmest, hulgal linu kaswatama. 1913. a. oli Sak
dgde kaupa pea kõik orasepõllud paliaks sööd, lem-ise õbinõusid tarwitussle wõetud. Las kes toob kaugelt metsast suure õrnusega Pi samaal ainult 1(3.700 hektari linade all.
sikese õunapuu taime koju. Ta oleks ivahe Tänawune saak peab iväga hea olema.
nõnda, et rõõmsasti haljaks löönud' n W
na nnrstendab. Põldtigu ilmumise ja tema wa walla põllumehed tavwitawad tigude ha ,na waewaga ise niisuguseid tuhanded mm
kustutamata üwja, kiilides fim nud iga aasta kaswatada, aga ei kaswatanild
wastu wõitlemise kohta on toimetusele wn witamiseks
mast rukkipõllule wara hommikul, nnl tl ja toob metsast selle ainukese, mis seal ku
mastel päewadel jörgmised ttvjutused Wl
aude tegewus täies höoS on. .
Mrsid.
dagi juhtumisi maha pudenenud seemnest
nud:
DeisekS abinõuks on rukkipõllu r:M:m:nö on kasivama hakanud. Millal ta nutmist
Tallinna börse lursisedel.
roopasrulliga tigude tegewuse Piirkonnas.
Mõni sõna põldttguöest.
omöe aia saab?! . . „
Need wõttlemisabinõud on kaunis hmd ta
1. oktoobril 1923. n.
Palju peab Veel teadmisi vahwa sekka
- Põldtigu teise sõnaga PõldnälkjW (ag
annud. On Proowittw kapsa lehti laiali minema, enne kui puude kaswatamr
Waluuta Tehtud Ostjad Müüjad
tiolimax agreatis L.), on hele- kuni tume gajärgi
tigude tegewuse- kahtadele laialilaotada; nen
1 dollar —.— 346V0 3471 b
tzall, miMade juttidega sööd:k, sageda:mm de alla koguwad tiud keskpäewa a;al selge ne ja nende eest hoolitsemine tõsiselt edene
1 naelsterling 1584.— 1577.— 1584.
leidub hele-pvuuni wärbnttsi, kelle pikkus päikese paistel, kust neid wõib kergest: ara
ma hakkawad. .
Mis puutirb keeduiviljä ka»ivatamnesse,
umbes 1 wll. Rukkwrast häwiwwõd nad
1 milj. Saksa m. —.— —•— 2,75
häwitadoi.
siis on selle edenemisel teised takistused, 100" Soome marka —1 924. 934.
enamÄt jaolt ja «>« AWÄt
mida linnalane mõteldagi ei tea.
Kõige struremat häwliustood on soõdlk he:100 Rootsi kr. —9200. 9250.Põldtignde häwitustöo Pühajärwel.
Wõta Puu otsast toores õun '«oot Ploom 100 Davni krooni —• 6175.—' 6275.
namaa, ristikheina ja seaaw:l,a wastas
nad maitsewad head ja maitsewad iga •100 Prantstlise tfr. —.— 2130. 2160.
olewatel põldudel teinud, üheks paremaks
Lisaks odraussi häwiwstööle odrapõl
põldttgude wastu wõitlemise abinõuks on dudel, waritseb ka rukkioraseid suurem ha ühele ilma harjmnata. Keeduwiljaga on 100 Holladi gulb. —.—13625 —13725.
lugu teine. Hapu kurki pead enne sooma
10Ö Läti rubla 133,25 136,7 r
sool, mida tuleb põldudele hommikut:,' er,t:
daoht põldttgude Poolt. .....
harjuma, kui ta kurgust alla läheb, ja to 100 Tsheho-Sl. kr. —1045. 1070-1
siis kui suured udud, külwata.
Tigude häwitustöo paistab tanawU er:likult tahab neist lahti saada, sellel tmlekS liselt järsk olewat, kus mõni põllumees seda makiga, mis siliMle nii kena. °> °ske> mi
1 kuld rubla —.— l 70v~ ~~
orasepõllud üle käia ja igale nalkials.natu. alles siis märkab, kui põllud juba enamast: mene. kes kokakunstis wahe edasi jõudnud
100 Itaalia Kiti —1595. 1620-100
* xe soola Peale riputada, mille tagazarjel see laastatud ja abinõusid sellele piiripanem:- midagi peale hakata. Maasikad maitsewad 100 Helweotsia fr. *7-.— 6250. 6300.
toorelt head, aga kanad ja külalapsed nopimSne fekitndi hämst KrS-b. KülwikS tuleb
Obligatsioonid: _
seks. juba hilja gn tarvitusele wõtta.
Vad nad salaja ära, hea Plankaia tegenn
loola kaunis ohtrasti taMtadÄ, nMjel Vl
E. W. wõidulaen —loo. H£nimetawd ntkn-eaol ennm ««
seks aga on Puu kallis.
-tg.—
Niisugustes tingimustes on edu ivaga
ful:f. Kui häwrktstöö algastmel, tuleks td,
Kiejalvastused.
Visa wlema ja on arusaadaiv. miks keeduaudest pimtumata Põld Wao läbi .'eraldada,
Ed. W., TartuS. Kodumaa ajakirjanduses
Viljade kaswqws kapsast, kartulist ja kaa
kubu Põhja ka soola riputada, mille moist
teis?est ainetest näit. tuhast, gipsist: I- «lift enamuse jimres. Palju kmlgemale ei oie tväljanopitud sõnumeid meie ei tarwita. pealeg
<» Odavahinnaliatest pabei
leiaksime neid tartvilisel korral toimetuses i\
kaugelt Põldu?'
jõudnud. ' ...
*' witakse Eestis kölg
Paarkümmend aastat head rahuaeg eda- üles.
j; A-S^ASTORIA")
t, NaktSereS. Palutud andmed ltteS. Xa
W.
arwatawasti on siis juba seisukord pal name'«
Põldtigu häwitustöö Wvrumaal.
Sundusliku nmärufe palume saataii' n
teisem.
Usirme,
et
siis
juba
Vähemalt
M, tmm ja
Viis korda suuremat Platsi aianduse näitu
MeNniM. °t MM» «W®* ***
WMutaw fointctaia N. Tu pits.
se jaoks tarivis on kui nüüdne, näitus WÄiaaMa kiniaMrse osaÄhiius ,/Kaia.
liselt häwiwb.
nõudis
Iseäranis on hoogu wõtmaA nende tegeMs Wõrn, WalgjäM ja Laswa walla fcrt-
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Kaubandusühisus 5

Telsipäewal, 2. oktoobril

Esietenduseks

M ° Sä II

„Jhtms"
Moliere'i komöödia 8 waawses.
Esietenduste abonnement kaar
did makswad.

§ Tallinn, Wiru uul. 9. Kõnetr. 14-36.
B
»

B Soowitab suurel ja wäiksel mõõdul B
fl B
b Prooenceõli, kõige parem
S Soyaõli (söögiõli) S
b Kastoorõli, tehniline
S Utaseiiinõli, roalge
B Rutoõli
* Masinaõli »
Lõngaõli 66° B« i
5 Soolahapet E
Salpeetrihapet S
5 Marseilli seepi 70/72°/* B
B»
bm
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Kesknädalal, 3. oktoobril

kell pool 8 õhiul
Alandatud hindadega

.MMM) IBDD"
lacques Offenbachi fantastiline
ooper 8 waat.

' PSasetähed eelnilliigil teaatrl
kassas kella 10—1 p. ja õhwl
kella 8 peale. Reisibüroos art»

pkiewal kella 3—4 ja pilhapäi
witi kella 10—1.

QQQQQQQQQG

Tallinnas, Plhh nui. nr. 28.
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Kõnetraadid: 6—24, 17—08.

Kolmapäewah 3. oktoobril

Tallinna linna Rahaasjanduse osakond
annab wälja

Sitlekinnitiised

„Wahet»s"!
Paul Claudel'i näidend 3' w.
kell pool 3 õhwl.

Slukinnitused

911 Bns p 9 li II ISI is ol

Laupäewal, 3. oktoobril
Lasteetenduseks

Onnetuejuhuste kinnitused.

Esimest korda.

linna 1921. ja 1922. a.

Mai [õilmelt
„ weokinnitiised

eruni frfiftKimiso.

Heinrich lõbus muinas.
mäng lauludega wiies pildis.
Tõlkinud: H. Antv.
Lawastus: E. Türk.

Kinnitage oma warandusft ja

Dekoratsioonid: A. Tuurand/
Algus kell -v pkiewal.

elii künni weel aega.

Pakkumised tulewad osakonnale ara anda kinnis
tes ümbrikkudes pealkirjaga „ linna aruanded" hiljemalt
8. oktoobriks f. a. kell 12 päewat, sissemakstes linna»
kassale pakkumiste kindlustuseks 20.000 mk. Osakonnal
on õigus tähendatud aruannet trükkimist ära anda oma
äranägemise järgi ka mittepakkujatele.
Tingimised on näha osakonna kantseleis, keskraa»
matupidamise jaoskonnas, Mündi uul. nr. 2, k. 12—1,
Rahaasjanduse osakond.

Jiiitni VM
Georg Kaiseri näidend 7 pildis

Algus kell pool 8 õhwl.
Kassas müügil abonnement»

MetfaoksjoüU

kaardid tsiiswswanute ja laste
esietenduste peale.

Päafetähtede eelmüük igapäew

Harju maakonuawalitsus kuulutab sellega wälja

kella 11—i e. l. ja V—B õht.
te aakri kassas ja Reisibüroos kella 56-4 p.l.
Hmbaarst

Tagasi jõudnud ja wõtab jälle
haigeid wastu igapäew kella
10—l ja I—7
Rarwa maantee kõnetr. VB7
lk. 11. mu.
Km-, öfna-. Ja wWWMi
Kõnetünn. kl. SVs—ll homm. ja

4—S p. I. Wiru uul. nr. 17.

wähempakkumise

Enampakkumisel müüakse:
1) 29. oktovöril 1923 a. Tallinnas, S.-Roostkräntst ü. nr 12, Harju
maakonna metsaülema kantseleis, Triigi metskonnast 58,79 tiinu 79 tükis,
hinnatud 1.449.805 mk. ?
2) 30. oktoobril 1923 a. Weriöra wallamajas, Weriora metskonnast
Wõku maakonnas 19,27 tiinu, 27 tükis, hinnatud 1.195.661 mk.
3) 30. oktoobril 1928 a. Uue-Wättdra wallümajas Wändra metskon
nast Pärnu maakonnas 29,83 tiinu, 30 tükis, hinnatud 1.589.413 mk.
4) 31. oktoobril 1923 a. Tõrwa alewis Patrüla wallam., Koorküla mets
konnast Walga maak. 45,64 tiinu ja 354 puud 26 tükis, hinnat. 2.211.213 mk.
5) 1. nowembril 1928 a. Wõtikwere wallam., Torma metskonnast Tartu
maakonnas 73.86 tiinu 97 tükis, hinnatud mk.
Ligemaid teateid metsatükkide üle saav kohalikkudelt metsaülematelt ja
Me,isade Peawalitsuselt Tallsnuas, Toomkiriku pl. 3.

80 raudwoodi
ostu peale. Lähenlaid teateid üksikasjade ja tiirgimistt
kohta saab H. M. W. Töö-Hoolekandeofakonnalt (S.
Roosikrantsi 12) äripäewadel kl. lo—-I.
Pakkunlised kinnistes üinbrikutes äraanda märgu»
sõna all «woodid", künni 6. oktoobrini f. a., kl. 10 h.
H. M. W. Töõ.Hoolekandeosakonna
juhataja (allkiri).
... Asjaajaja (allkiri).
Häid

Kõnetr. 10*28.

Sissekäik MAlrlwahe uulitsalt.
Estoonia kontsertsaal |äSä '
LUDVIG JUHT'i
(kontrabass)

alnuHene Kontsert
Kaasttgörv prof. Theodor Lemb a (kkawer)
Seskawas: NussSwitzly. Chovin, P. Zuon, L. JUht, Fr. Cenm,
Liszt j. t helitööd.
... —— Algus kell pool 8 Shtul. i <
PLästtähed 200—50 margani eelmüügil ttacrtti kassas.
Gstoonia kontse rtbüroo.

HÜBi

ANVrSW 61mm & Sons, Ltd., ££
Ees tr esitaja

3. Jamiefon. If
Oswb paervakoWe hinnaga kohe wäljamaksetawa A
I Inglise firma K
WHi d. |

müüb Tartus, Peterburi uul. 104, P. Kako.
Telef. 59.
Olen saanud uue partii

wenesaapaid

Wõtab mõstu Tartus Tähtwere uul. 15 ja Petro- j£
gradi uul. 58. Telefon 6-32. W. Earrvik. H kalameestele ja töölistele head tava., pastla- ja pinsolincchta
3wan Gunjafchin
- - ---

Pilli Masse iüUi

Gonsiori uul. 3, Tallinnas.

end. Äurepoe Wanka.

| Põllumehed! I

Teil on linu, aga pois ropsijaid. Oostke omale B
wõetakse weel õpilasi wastu. Et Spetegewus algab
linamurdmlse ja ropsimismasitt "
15. oktoobril, tuleks kooliastujate! rutata. Koolt wõe
takse eksamita wastu mõlemist ' soost istwid, kes on
wajab
i „Helsingen", i
wahemalt 16 aastat wanad ja 6-kl. algkooli wõi en
dise kihelkonnakooli lõpetanud, kuna neil isikutel, kelle
A siis saate linade eest rohkem Ja rutem raha kui enne. 5
del sarnaseid tunnistusi ettenäidata ei ole, on 10. ok
läänemaa Muii niita
S -------- tlöstge hinda Ja tingimisi ------ ®
toobril sisseastumise eksamid eestikeeles ja matemaatikas
6-klassMse algkooli kursuse ulatuses.
s °k „Mercator" Tallinn, S
Soowiawaldused ihes endise teenistuse kirjeldu
Koolijuhatus.
J Pikk uulits nr. 36. Kõnetraat 16-76.
sega saata Riigimaade ülemale Haapsalu, Jaani uul. 6
jjj Masin on esimeste auhindadega kroonitud.
Riigimaade ülema k. t. (allkiri).
isign
Sekretäär (allkiri).
A.-s. . Tallinnas, Bikk uul. 42.

