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Eestlaste opteerimiue
Ukrainast.
Eeltöödega algust tehtud'.
Sellekohane konwentsiovn on Eesti kui ka
nõukogude Walitsuse poolt ratifitseeritud
ning dokumendid saadeti Moskwasse, 'kus
need wastastikku wahetatakse. Lähemal
ajal algab Moffwa saattond nõukogude wa
lUsusega läbirääkimisi opteerimise tehnilise
labiwmnise üle.
Arwatawasti saadetakse Ukrainasse Eesti
komisjon, kes koha peal opteerida soowijate
p.alwed läbi waa-ürb.

Haridusministri abi küsimus
Nagu - haridusministeeriumi ringkonda
dest kuuleme, lükatawat haridusministrile
uue abi otsimine mõneks ajaks edasi, ku
ni selle küsimuse ümber kujunenud „kuum
õhkkond" wähegi jahtub.
Algkoolide usuõpetuse kaiva
walmis. saamas.
Esimesel puhul profess. Põllu poolt
wäljätöötatud usuõpetuse katva näis hari
dusministeeriümile liig laialdane ja koor
maw tarwitamiseks, mille tõttu prof. Põld
selle kawa teist korda ümber töötas. Peale
Zäbiwaatamist ministeeriumi poolt anti itsu
õpetuse kawa mõnele eriteadlasele. arwamise
awaldamiseks. Käesolewa nädala lõpul,
eriteadlaste arwamist silmaspidades, waa
datakse nimetatud kawa ministeeriumi poolt
weel kord läbi ja seekord jitba lõpulikult.
Teistkordne eksami soorita
mise wõimalus kooliõpeta
jatele.
Haridusministeerium on lubanud neile
algkooliõpetajaile, kes fuwistel täiendus
kursustel ühes õpeaines eksamitel läbi M
küsid, weel teist. korda samas aines
eksame sooritada tingimisel, kui koolitoa
liMsed nende õpetöö kohta kiitwa otsus C
on annud. Teistkordsed eksamid korralda
takse Tallinna ja Tartu seminckaride jun
res detsembrikuus s. a. Eksamineeritakse
seminaari õpekawade järgi.
Hoolekande kooli Põhikiri
wabariigi walitsusele esi
v tatud.
Eilasel hariMtsmmisieeriunn nõukogu
koosolekul waadMi läbi ja kinniwti kalvät
setawtt hoolekande kooli põhikiri, mis peale
selle wabariigi walitsusele edasi saadeti. Ni
metatud kool asutatakse nõrgaandeliste ja
ulakate laste jaoks, kes seni terwete lastega
ühes pidid õppima. Nõrgaandelised ja ula
kad lapstd on praegu koolides teistele õpi
lastele ja" õpetajatele suureks takistuseks ja
tülinaks, mille tõttu tähendatud kooli asn
tamine hädatarwiliseks on tunnistatud.
Wäljamaal on sarnased koolid juba hulga
aastate eest asutatud. \
Läti sõjulväes teenistuse uju
arwesse wõtmine.
Mitmetel Eesti kodanikkudel, kes waba
dussõja lahtipuhkemisel Lätis elasid, ei ol
nud wõimalik Eestisse isamaa kaitsest osa
wõtma sõita ja asusid sellepärast Läti wäe
osadesse, kus nad sõjategewusest enamlaste
lvastu osa. wõtsid. SilMasPidades, et sun
duslise sõjawäeteenistuse eesmärk Eestis on
kõikidele kodanikkudele sõjawäelist haridust
anda, mida isikud, kes sõjaajal Läti. sõja
wäes teenisid, omandanud on, oleks soowi
taw, et aeg, mis Eesti kodanikud Läti
wäes teenisid, saaks wäeteenistuse läbimi
neku juures Eestis arwesse wõetud.
Selles mõttes esitas wabariigi walitsus
riigikogule seaduseelnõu, millega Wäetee
nistuse määrustikku selles mõttes täienda
takse. Nimetatud eelnõu anti läbiwaatami
seks xiigikgitse komisivni.

1923.
Balti riigid Rootsi turuna.

Tellimise hind.
PoStiga! j l J se ära
1, vm'peale' 75 mrE.|j i. lim peale 63 mrk.
j 3. , 204 0
8. 22a 0 ,
10. . J 403 „•
6. 0 0 450 M I

Wäljamaale 1 kuu peale 200 marka.
Aadreöstmuutmine 20 marka.
Tellimisi wõtawad waStu talitus. abUalitufed
oma tellimiste waStuwõtjad ja kõik Wabariigi
postkontorid. SoomeS, Saksamaal, PrantsuS

maal ja mitmes muus wäliZrligis wõtab iga
kohalik postkontor „Sta[am tellimist wastu.

Kunlutnsts hind?
üks millimeeter ühel wssrul: lehi! eesotsas 5 mr?

teksti keskel 0 knulutuss küljel 3 mrk.

Kuulutult wStawad waStu kodumaal tfllltuS, aditaN.

kused sa agentuurid. SoomeS Sänomanlehtten ll

moituütokmiSto, Qelstutt'. Saksamaal sa Austrias
.Ala' VsrUalgts Au,. Gesellseh» Aerlia, Krausenstr.ZlA

LAtt« Cd. eela. Niaa.

V. aastakäik.

Tsirkus ..NOdMMMKKI."
„Dagvns Nyheter" kirjutab 29. sept.
jBKJHT-'* Tana, 3. oktoobril rutake kõik tsirkusesse waatama maadlust.
pealkirja all: „Balti maad Rootsi turuna".
Kuna Baltimaad Wene ajal olid n. n. wal
Nägemata päew maadlewad 5 paari
likraawiks kontinentaalsete suurriikide ja
Skandinaawia Wcchel, on nad nüüd saanud
kõik otsustavad.
kcnlbanduslikuks ühenduslüliks uuesti siin
dinud turgude wahel. Rootsi kaubandus
seisab niiwiisi wõimaluste ees, mis teata
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH
wal määval sarnanewad neile, mis iseloo
Ha OHISIIDIHHIBIIDIHIBIBIIBIBiniBIIBIIBIIõIIBIHIBIOgHHHIn Q
mustasid ta õitsenguajajärke wikingite päe
wadest saadik. Huwi neid wõi-nmlusi kasu
tada on end mitmel wiisil ilmutanud. Kau
Bn j liiknfllilinli nJniiHnl# amSSSS» ISM
bandusminisbeeriumi ülesandel korraldati
majandusime uurimisreis piiririikidesse
nn n (H IHISSIMHIf 111II10' lon
parlamendiliikme, suuvmaaomaniku Lind
nn JUulilllliUli UÜDWIUI lil Ui. !nn
greni juhatusel. Ta jõudis otsusele, et
HIBI wtHwnw<wa& lastMUw. iknn-ii
Rootsi ekspordiks nimetatud riikidesse wäja
NN . I 1111 11
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läheb 3 miljoni krooni suurune riigikvediit.
nn
..
.
.
5
BB
Teise ettepanekuga esineb nüüd Stokholmi
maakonna majandusühisus. Tema kawa
|| .Horch -ommbus M
järele tuleks priririikidWe saata Rootsi
põllumajanduslik instruktor, kelle ülesandeks
[QIIQ 20-ne istmeline, kõigeuuema tehnilise dd
oleks Rootsi suguloomade ja külwiseemnete
|s|r= sisseseadega, elektri valgustusega ja J ' =! =j
ekspordi wõimaluste üksikasjaline uurimi
jyjjy küttega varustatud, täiskummide peab I 0101
ne. Tööd tuleks toetada Rootsi osawõtuga
1010 täiesti korras, vähe pruugitud, J fOIB
näitusest, milleks ka rnklist toetust palu
BE ' hind Eesti marka 695.000. JBB
takse. Rootsil on hoopis suuremad wõima
II 1 toeoaufo ..Horch" §j|]
lused kui Daamil piiririikidega kaubitsemi
seks, kui me ainult neid kaupu nõuame,
][ 3 tonniline, uus. Hind Emk. 585.0Ü0. 3B
millega piiririigid maksta Wõiwad. Nad
tarwitawad nimelt põllutöömasinaid Meelgi
01. 1 toeoäufo „Uomag" . nn
hädalisemalt kui suguloonü ja wiljaseemet
jgjjg : tou., uus. Hind Emk. 575.VVV.-ning miski muu, kui ainult raskused maks
misel, ei hoia neid taHasi Rootsi
kaupu ostmast. Kui seda raskust krediidi
läbi kõrwaldada wõib, pole Rootsi riiklist
V i-!. lili lillM ž li.. Tiilion 11|
toetust lvaja. Rvotsi-Balti pank wõib reh
kendada', et wähemall pool tarwilikusi ka
pitaalist piiririikide intressentide Poolt sisse
makstakse ja ka Rootsi pankadel ei puudu
EE Kentmanni uul. 5. Kõnetr. 21-59 j DS
wist tahtmine end kaubanduslisteks kredii
nn Ena
trdeks kohustada. On rõõmustas et Rootsi
põllumajanduslised organisatsioonid Rootsi
gBgngnngnnnHnBHnHHHHHHHHBHHiDiIIII
wru wastu Baltimail nn suurt huwi üles
on näidanud. See on tõotusrrkas ajamärk,
IBIHHHnHHHHBIIDIHHHHHIBIBHIDiggiHIHIõIFTIInIInIInIInI
et Rootsi põllumehed kriisiaja ettekujutus
test wabaneWad ja ilMaturu järele orientee
ruwad. ETA.
rasiidid olla. Proklamatsioonis nõutakse
Trotski, Dshershinski, Krasstui ja teiste
Wenemaa ei seaa end Saksa
lahkumist sega-aktsiaseltsidest ja trustide
'juhatustest. Lõpuks nõutakse aruannet
kodusõjasse.
kulutatud summade kohta ning krediitide
fžDEAzm
Mõskma, 1. okt. (ETA).
keelamist.kominternile. ETA.
Jutuajamisel Ameerika senaatori Kin
giga seletanud Trotski, et Wenemaa ei as
Poola-Wene piiri kinnitamine.
tu sõjaliselt appi Saksa rewolutsioonile, ei
„Rzeczpospolita" teatab 29. sept., et
sega Saksa kodusõjasse, qi tungi Poola
kallale. Ainult kui monarhistid Saksa Warssawis peetakse oktoobrikuul Poola ja
maal wõidawad ja ühes liitlastega Wene Wene-Ukraina delegatsioonide kongress,
maa wastu sõda algawad, ainult siis alga mil otsustatakse Poola idapiiri kinnitamise
Ainult Ght, kui wabriku nimi
me wõitlust. Meie tunneme kaasa Saksa tähtaeg, ratifikatsioon ja piiri üleandmine,
OIKO.
proletariaadile, toetame teda muul wiisil, mis arwatawasti sünnib 1924. a. jaanua
ris wõ? weebruaris.
kuid sõda meie ei taha.
. peal, mida ostmise juures hoo
Uue majanduspoliitika (NEP) kohta
lega tähele panna palume.
tähendas Trotski, et see peab püsima jää
RsmWM.
ma, sest „tema tühistamisega purustaksiine
oma Pea". ETA.
llttä liikumise reivibent
kitsaroopalisel.
Kihutustöö kominterni
wastu Moskwas.
1. oktoobrist Peale suurendati PärnuTallinna
kitsaroopalisel raudteel liikrimise
„Dni" teatel on Moskwas laiali 'pillu rewidentide
arwu kahe peale. Teiseks re
tud lendlehti, kus töölised-kommunistid widendiks määrati Julius Trubock, kelle
nõuawad partei keskkomiteelt aruannet alla kuulub piirkond Tallinna sadamas oa
rahwa raha kulutamise kohta wäljamaa mast kuni Wiljandini, ühes Paide ja Lelleorganisatsioonide toetamiseks. Juhitakse Eidapere haruteedega. Senise rewidendi J.
(sö
tähelpanu ka keskkomitee ning kominterni Treufeldti piirkond ulatab nüüd Miljon
kuritarwituste peale: wiimasel reisul Eu dist Pärnuni ühes Laiksaare harutee ja
rööpasse saanud Nadek ja Buharin 300 Walga jaanmga.
igal mSõdul oskab
kuldrubla päewas. Nad olla 9 miljoni
Hra Trubock teenis sõja ajal soomus
kuldrubla tagajärjetult kulutanud nõukogu rongide diwiisi liikumise korraldajanci.
de Wenemaa wälispoliitika toetamiseks.
—d—
Kominterni kulude pärast olla nüüd riigi
tööstus sunnitud rahakriisi pärast kokku
Tartus.
Loödetaw ilm 3. oktoobril.
tõmbuma, tuhandeid tööta töölisi uulitsale
Keskmise kiirusega läänepoolne tuul.
heites. Edasi loetakse üles Radeki, Si
WaStulvõtmine Tiigi uul. 72,
nowjewi, Kamönewi ja teiste kuritarwitu Muutlik pilwitus wihmaga. Temperatuur
sed. Neid nimetatakse kommunistide aris esialgu, ilma suurema muutuseta, kuid
'tokraatideks, kes töökiste-kommunistide pa- eoaspipi on ka langemist oodata.
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K a s a.

ürtcTftt.. S. oktoobril 1923.

Iflifoo
Omas deklaratsioonis lubab Streseman
ni walttsus kõik ivastutuse oma kanda wöt
ta. Wastuseks nwnarhistide ning kommu
Pärnu linnaMlitsuse
nistide tlwaidnstee nanttseb walitsnS
(Meie Saksamaa kaastööliselt)'.
rahule ja lubab kõik wäljaastumised karmilt poolt ülikooli juures ettenähtud 3 sttpen-.
SaksämAä on siis nüüd juba teist kordu pandud, iseend halatfemäta. Nagu kange, maha suruda. Et walitsuse energiat ja jõu diumi on 1923. a' määratud üliõpilastele
S. Seemannäle, H. Jiida'le ja M
kapiwleerinud: 1913. a. andis Prints Mar kaelne laps pahurtujus end maha wiskab ja du demonstreerida, häiatt ka pilwil hõljuwal
von Badem walitsns sõjaliselt alla, praegi,- pead Wasw põrandat peksab, kas wõi katki, dollaril sabast kinni ning trrtti ta sealt Pt Kand'ile.
Wiljändi maakonna
nii on toimetanud ka Saksamaa. Mis sut allapoole: askeldawatel perenaistel oli
se Stresemanni kabineti allaandmine oli
rohkem majandusime, olgugi, et nähtusel 011 Ruhr Saksamaale, seda seletab õieti alles selletõttu rõõmupäew margariin ja rasw käesolewa aasta maakonna eelarwes on 2
oma puhtpoliitiline iseloom ei puudu. Ta kord erapooletu ajalugu. Üks kohaline leht olid korvaks pisut odalvamad, kuid see ei stip. a 1000 mk. aastas loomaarstiteadus
gajärgi kuulutatakse praegu weel kurjemaid, lausub, et Pärastised põlwed pööriwfe saa kestnud kaua ja dollar algas jälle oma ka konna üliõpilastele ettenähtud. —t—kui 1918. a. Ruhri kapitulatsioon on kõi toad, kui Ruhri üle loewad. See oli hiigla wakindlat ülespoole ronimist.
gil suus ja südames, pildis ning kirjas, panama, suurriiklikes masstnabis. Ta mak
Tänased lehed aga rahustawad. et
Õigusteaduskonna lõpetajad.
paberiuputus Pole Praegu wist 1918. a. sis aineliselt mõnede arwamisel üle kolman Münchenis ja mujal on wiikne. Nii ka
Õigusteaduskonna täieliku kursuse on
nowembrist kehwem. Kaleidvskoobiliselt diku kõigest Saksa rahwa warandusest, nto wist jääb. Baieri rahw-uslaste lärm on ju
keerlewad waated, ooted, manitsused, ähwar raaliliselt ehk. tuli weel kallim. Terwelt ka rohkem kõmutegennne. Peab ju endid läbikuulanud ja lõpueksamid teinud ning
dused, kujud, poosid. Head nad knulutawad 12 miljoni elanikuga rikas maakond wõõru ikka kuidagi julgustama, poolehoidjaid er 2. järgu diploomi wäärilisteks arwatud:
pisut, aina halba. Kui 1913. a. allaand tati loowast tööst ära ja harjutati teiste km gutama ja Wastastele kartust peale ajada Paul Hirsch (ekstern), Ernst Zihrul.
Eduard Soom, Paul Sormul, Bo
misele rewolutsioon järgnes, siis kuuluta-, lul elama. Kui tööstur Paremaid Protsente katsuma. Tõsiselt aga midagi selletaolist
ris Karw l e s, Johannes Sonin,
takse praegu kurjemat kodusõda. Baieri mo sai tehase seismisel, kui. tööline tööta olleS ettewõtta, kui rahwuspartei riigipäewa
Ilmari
Reimann, Hermann Liiwak,
kaks
kolmandikku
palka
riigilt
sai,ise
sinna
narhistid kõlistawad ju ammu kurjalt kan
fraktsiooni resolutsiooni näiteks soowitab,
Gustaw-Karl Kromel, August Kih
nuseid ja täristawad ähwardaivalt mõõte. juure soowi mööda lisa teenides, siis oleks purumeeletus. Ultimaatum Prant
berg, Johann Holberg ja Julius
Lubawad kas wõi' oma järel roostetanud pole töö enam kummagi huwides. Kiu sel susmaale Ruhri suhtes, sellele loogiliselt
lejuures
nende
inimeste
km
kuldwasika
üm
Annok,
kus juures wiimastel 7 lõpeta
suurtükid wäljale wedada ja „Saksa küsimus
järgnew waenu seisukord «kõige wastntuse
se" Baieri rusikatega lahendada. Kommu ber pöörast ohwritanttu lüüakse, neid lnärt wastase peale panemisega" need on kõik jatele õigus on 1. järgu diploomi saada,
nistid ttknwad pnhtpatrioottlise Pildi all na riteks ning maa ja rahwa päästjateks iilis ainult kõlawad laused, nagu neid rahu alla kui nad kuue kuu jooksul wastawa kirjaliku
hast wälja, tehes ettepanekuid omadele ja takse, siis kõduneb kõlvemgi Moraal. kirjutamisest peale ju küllalt öeldud. Kui töö esitawad, mis teaduskonna heakskiit
wõvrastele, nendega ühine ja „wiimasel Tagajärjed ongi ju näha: kuni Berliinist ka ttthanded Schlageter:d- leiduks, kes Mal
mist leiab. minutil" saksamaad' tõöliste-talnpoegade rongidena paber-raha Ruhri saadeti, oli Pas mis oleksid oma werd walama lootusetu
Usuteaduskonna lõpetas
wabariigi kujul Pääsw. Kommunistide siiwne wasttlpanek „kõikumaw ja elanikku asja eest see seisukorda ei parandaks.
dest ühelmeelel niipea aga km
Heinrich
Laas,
grad. stud. theol. astmega,
päästeankirc aga jääb wist ka seekord tar
Nagu parempoolsete ~wabaduHsõda"
witamatat hukkawatel puudub usaldus tq Berliinis muutusid tuuled, tegid seda Ruh prantslaste Wasw, samuti lootuseta on ka õigusega cand. theol. diploomi saada was
haakide tngewnsse ja Põhja pidawnSse. ris ka meeled: pmegused meeleolu kirjeldu kommunistide „ilmarewolutsiooni" sütttami tawa kirjaliku töö ettepanemisel.
Just seekord ei wea kom,nmnistcdel: „Rote. sed okkupeeritud mailt lõhnawad aina suisa ue praegu Saksamaal. Tülpinud rahwas
FahNe" sulnti suure suu eest ja siseminis separatismiga. Rhemi. wabariik Pole enam on puudusest ja simrtest sõnadest tüdinenud.
Usuteaduse üliõpilane S. Aaslawa
ter Sebering otsis nende iõjariistade ladu käputäie „Pnmtsufe rahaga äraostetttd" uu Ta soowib rahu. Kui walitsusel rahwa
üles. Nii läheb hea moment kaduma ja nameeste limle, .waid hulkadest kantud idev. jaoks leiba jätkub, siis lööb rabwas kogu on kinnitatud usuteaduskonna seminaari ja
Preisi aktsiad langemad hoogsalt luulelisel poliittlise käratsejatesalga Peale käega.
skandaali pealegi laialt.
ristiusu arheoloogia muuseumi tegelikuks
Kas monarhistid endi Peidul roostunud Rhemil. Mõnede asja algatajate käed pole
Ootame siin walitsuse ..manifesti" uute korraldajaks ja asjaajajaks. —t—?
kuulipildujatega usaldaivad wälja tulla, on ehk puhtad neetud mammonast, kuid riigi - sündmuste suhtes. Okkupeeritud maade
ka kahtlane. Neil on Mll toetust ja tugi' walitsusel endal on ju küllalt juhuseid olnud jaoks peab- eraldi teadaanne ilmuma, kus
Pros. Mag. O. Seesemann'ile
viigi kaitsewäes, kitid ilma rahwa laiemate tõendada, et ilma selle alattv-asjata, maim elanikkudele jälle soowitatakse tööle asuda.
hulkade toettrseta on wõimata midagi ära Manata, ei sobi ka kõige „puhtpatriootilise Sellega oleks lõpetud wõitlus, mis isesugu on ülesandeks tehtud lugeda käesolewat
teha'. Seda näitas ju Kappi airantüür: mad" asjad, nagu nätteks Passiiwne 'was ne sarnaste ajaloos. Terwelt kaheksa kuud poolaastal Heebrea grammatikat 4 t. ja
üks ipäew' üldstreiki ning kõige wõimsam tupanekki. Ja unda ehtsam idee, seda pöö kestts see wõitlus, juhiwd enam tunnetest pidada seminaarharjutusi 2 t. nädalas.
diktaator likwideeriti. Rahwa-masfi nieele raseimid kulud.
kui kainest loogikast. Ilma selge eesmär
Sotsiaaldemokraatide parteipäew otsus gita, ilma reaalsete wõidueeldusteta, ku
,lu on aga lvabarnMne, sellega Praeguse
kas endise kantsleri. Enno kohtulikule waS - junes ta lõpuks terweks effektidewooks, mis
poliitiko Pooldaja.
TerwishM ÄM.
Sakslastele Mi KaUossKsö minna, tuli tutusele wõtmist nõuda liig killuta rah ähwardas häwttada wõttlejate eneste read.
Ruhri küsimuses alla wanduda, sest olud wuslik-riiklise walttsns-poliittka pämst. Kuid Ei Wõinudki olla .edu. sellel wnnetetormil Broshüur tiisikltsehaiguse nähtuste sa selle
Mh tahtmisest wgewamad. Proowiti mitut ka sotsid ei näe Palki ouas silmas: Cuno heitluses organiseeritud reaalse lõnga.
wõitlemise abinõude selgitamiseks.
kantsler Wirthi ajal aett täitmispo poliitikat jätkas ka ju uus kabinetti lootu
Mis ootab' Saksamaad ees? Petw
Tiisikuse wasw wõitlemise seltsi wälja
liitikat, Ennoga Proowiti wastupidist, nüüd sega, kulusid uute maksudega katta, kuni asi mus, karedad kohustused, milledest kõrwale
tuleb Stresemcmnil uuesti Wirthi jälgile kujunes täieliseks krahhiks. Et passiiwse puiTemine äpardanud, nn et ainult lile andel ilmus neil päewil Dr. med. A. Liin'i
asuda. Poincare oli raudne oma nõudmis Wastupaneku jätkamine (eelarwe järele) jääb neid nurisemata kanda wõtta. Läbi poolt kokkuseatud huwitaw proshüür „Tiisi
wiimsel nädalal 8000 biljoni maksma oleks rääkimised reparatsioonide üle ju tnlewad, kus, tema tekkimine, äratundmine ja arsti
tesi: kuni passtiwne wastnpanek kestub
mingid läbirääkimisi. Oma hiljutistes kõne ttünud, seda suminat aga wõimata oli liht kuid et nad nüüd Saksamaale soodsamaid mine". Raamat sisaldab eneses kokkuwõttt
deS (mälestussammaste awamisel) oli ta salt ,/Malmis trükkidagi", siis tuli alla an tagajärgi tooksid tuleb kahelda.
ku ülewaate tiisikuse minewikust, tema alia
kihivtisem, kui kimagi enne. Sakslaste ha da. Et kuristiku kaldale, oli jõutud, sanuuu
Tänased lehed aga toonitawad õieti lilagunemisest üksikutes maades wanal ja
riliku anarhiaga ähwardnse üle naeris tae enam kuhugi teha polnud, siis tuli kapita effektsed teated Rheinimailt. Seal tahe uuemal ajal, tiisikuse pisilaste kirjelduse,
las'. Saksamaa WapnZtuda ning kas wõi kok leerida, tingimisteta allaanda wastase av» takse ikka muust Saksamaast lahku lüüa. haiguse käigu ja arstimise wiistde selgita
mise. " —g.
kn wariseda, Prantsusmaa püsib kindlalt mule-hirmUle.
Wasttlpaneku kattestamiseks ülesseatud Preisimaad ähwardab sellega rikkama maa
oma nõudmiste juures. Kuid Saksamaa ei
konna kaotus, Saksa riiki aga tükeldus
torma peadpidi kuristikkuta jääb äärele „rahwusau ttngimisi" oli wiis: trahwialus protsessi edasiarenemine halwemail motii
seisma, mõtleb järele, ja tagasi pöörata on te amnesteerimine, Wäljasaadewtele tagasi widel omawahelistel hõõrumiste!. Äh TsrSDISIiSGIt head la odawad paberossid,
mille tubak keemiliselt puhastatud ja selle tõttu
pööramise wõimaldamine, Saksa mnetikoh
tal teel siis weel aega Ullalt.
ivardab
ju
mrs
wabarnk
Prantsuse
mõju
nende, suitsetamine keele, kurgu, ega rinde
Pöincarel oli õigus: Saksamaa mõtles tadele tegewuse jätkamise wõimaldamine, konda sattuda.
peale ei hakka, on ainult:
>
majanduselu
wabaks-laskmine
ning
ühen
järele ja jättis kuristikku kargamise katki.
„LaUIUPIDU",
Saksamaa
karikas
pole
weel
kaugeltki
Elawale organismile on ju hukkumine was duse jaluleseadmine okkupeeritud ja okkupee põhjani tühjendatud...
„FOPTUmu la „MOPITS".
ttk. Troosttks jääb, et kõik abinõud katsu rimata riigiosade wahel. Et aga Pind jal
J. W.
Palutakse proowida.
tud on: ka wiimase wõiinaluseni wastu ge alt kadumas, siis tuli kõigilt positsiooni Berliin, 27. sept. 1923.
delt
taganeda,
ning
wne
asemele
pgigutaj.
pqnemine.
0./ ü. TÜBAK.
Otse poõtase kangekaelsusega on wasw öa juba palju üldsõnalisem lause.. '
WMtoitte Balrit.

Inka warandnsed. ios
Sir John Rrtcliffe romaan.^
Dolores tundis end oma uhkuses haawatud. Iga
Maskäigu ajal kaswas tema salajane wiha krahwi Mas
w, sest ta teadis wäga hästi, kus krahw mõisas wiibimise
ajal oma ööd mööda saatis.
Südame tundmused, see seletamaw waimline ära
timdnüne, Mesid waesele Susannale, et uhke senjoora te
ma waenlane on. Ta aimas koguni, et senjoora tema
saladust teab wõi aimab, sest' sagedasti kohtas ta temä
luurawaid pilkusid.
Kuid Susanna ei julgenud sellest krahwile kõnelda,
sest ta kartis, et krahw tema hoiatusele teisi põhjuseid otsib
woi koguni sellegi nõrga sideme purustab, mis neid weel
ühendas.

Nii oli siis kõnepilwel, mis julge õnnekütt silmapii
tile tekkis, küllalt aega kaswada ja üles tõusta.
Nüüd wõidi indiaanlaste sissetungimist juba täieli
kult likwideerituks pidada. Apashide ja komantshide wa
hel olid juba sõja ajal Meksiko walitsuse agenttde õhutusel
wanad Mid uuestt lahtt puhkenud. Mõlema suguharu
sõdurid pöörsid tagasi oma endistele eluasemetele Bolsoni
laande. Sonoora oli nendest nüüd täiesti puhas. Ainult
Ehihimhua läänepoolsetes kuristikkudes ja mägedes leidus
weel üksikuid indiaanlaste salku.
Nisttkandjast, Jaaguarist ja tcnra õest,ei saadud mõi
saS mingit teadet, kuid senjoora teadis, et tema punane
austaja kusagil mõisa ligiduses wiibis, sest sagedastt lei
öis ta hommikuti oma akna wõre küljest lõhnawatest lille
dest pärja, niisuguse, nagu Jaaguar oma waenlase wa
vastamise ööl temale oli toonud.
aiiuiifp inimene, kellel - Jaaguarist ja Nistikandjast

maja platwormil ja wahtts tardunud ja tühja pilguga
kõige selle askelduse ja rõõmsa elawuse peale, mis tema'
ees arenes. Tema isa, senaator, oli praegu tema juurest
ära läinud, et õues weel mõningaid korraldusi teha.
Don Carboyal, kuberneri adjutant, kes eelmisel'päe
mürki.
wal ühes Diaziga pärale oli jõudnud, wiibis senjoora
Nüüd, pärast kahekuulist waheaega, jatkame sünd kõrwal. Tema pilk oli lagendiku Poole pöördud.
muste käigu jälgimist.
Äkki pöõris daam adjutandi poole ja küsis:
Härra adjutant, kas teie tõett usute, et salk õiget
Loojaminew Päike' kuldas oma kiirtega bei Cerro ajal siia jõuab?
mõisat ning ümbruses olewaid mägesid ja kaljusid.
Volaros ütleb seda. Tema lahkus eila salga juu»
Ei olnud enam jälgegi näha purustusest ja Merisest rest, et krahwi kullerist ette jõuda. Nüüd ootab ta neid
wõitlusest, mis siin mõne nädala eest oli möllanud. Otse Parwe juures. Ta jõuab õigel ajal siia, kui ta märgu
wastupidi: kõik oli piduehtes.
annet näeb.
Katustelt ja • müüridelt lehtvisid sajad lipud ja
Ja teie korraldused on kõik tehtud?
lipukesed Meksiko kirjude wärmidega ja Bourbonide liilia
Jah, senjoora! Muidugi kui meie teie otsuse ja
tega. Lõhnalised rõdud olid ehitud pärgade ja wäätidega. teie meelekindluse peale wõime loota.
Isegi koplites hobuste lakkade ja loomade sarwede ümber
Püha Neitsi, tahaksin, et meestel oleks sajandik
olid lilled ja lindid pandud.
osagi
sellest
meelekindlusest, mis on naistel! Härra adju
Kõikidel nurkadel ja kõrgematel kohtadel oli näha
tant,
kordan
teile
weel kord meie lepingu ttngimused.
ettewalmistusi ilusaks tulemänguks: seati üles wärmilisi
Olen
täiesti
teie käsutada.
paberikestasid ja Hiina laternaid. Mõisa õues mängis
Don
Juarez
kindlustab minu isale koha Meksiko
ja lõi trununi mustade muusikameeste orkester. Suure
tule ääres tehti ettewalmiswsi rammusa härja praadi kongressil?
Isamaalaste erakond oleks õnnelik, nähes nii täht
iniseks.
sat
maaomanikkude
esitajat oma ridades. Ma kardan aga
Olid pulmad noore senjoora pulmad, kes oli kõigi
ikka,
et
need
meeletud
plaanid...
nende tvaranduste omanik ja kõigi nende rõõmsate ini
See olgu minu asi. Kui mina toetuksin selle
meste käskijanna.
Tunni aja pärast- Pidi Lvuis Aim 6 krahm Naousset- wäljamaalase plaane, siis ei suudaks ka kümme don
Voulbon oma wahwa salgaga pärale jõudma ja siis pidi Juarezi taolist kuberneri nende teostamist takistada. Don
kohe donja Dolorese laulatus olema lilledega ehitud al Esteban läheb mõneks ajaks PueblaSse, tingimusel, et...
tari ees, mis mõisa õue keskhoone ette oli üles tehtud.
Siin on paber, millega härra senaator ülema
Ilus pruut. teemantidega - rikkalikult ehitud, seisis kohtukoia esimeheks nimetatakse.

kindlamaid teateid näis olewat, oli Slonghkes ühes mere
rööwli Hawthorniga mõisa garnisoni hulka maha oli jää
nud. Slongh käis mõisast sagedasti ära, ettekäändel, et
tema suur jahimees on ja loomi armastab püüda. Kuid
isegi Hawthornile ei awaldanud ta oma käikude tõelist ees
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Baieri diktaator.

õüSsamm sünhMsed.
Pahempoolsete kawatsused
eelolewate omawalitsuste
walimiste puhul.
Nagu üsna kindlalt oletada wõib', kuju
newad pahemal tiiwal eelolewatel omawa
litsuste walimiste korral Uued poliitilised
rühmitused ja liigitused. Pärissotsid ja ise
sotsid mõtlewad ühte kampa lüüa ja neist
ülejäänud üksikutest hingedest, mis neile
maal weel ustawaks jäänud, ühe „wäike
se aga kindla sots tali silise wäe
rinna luua." Sotsialistid on kimbus
selle asjalooga, et neil juhtisid rohkesti
ti leidub, wähe aga karjalambaid, kes ennast
neist juhtida tahawad lasta. Kommunistid
lähewad jälle „iihise wäerinnaga" platsi.
Kuid kuuldawasti on maatö õlised
omcvs suures enamuses kom-.
munistide wastu waenulised,
ega soowi enam edaspidi ennast neist nina
pidi wedada lasta, nagu riigikogu walimis
tel, kus tööliste nimekirjaga wälja mindi,
aga peale -Maimust olid tööliste esitajad
järsku kommunistideks muutunud. Selle
pärast mõtlewad maatöölised mitmel pool
maakondades oma nimekirjadega
walimistel esineda ja nimekirja kandidaati
deks töölised wõtta, kes mitte kommunisti
de usku ei ole.
* Raske näitab seisukord töö- ja rahwa
erakonnal maakonna walimistel olewat.
Siiamaani püüdsid nad segases' Mees omale
kalu, iseäranis asunikkude keskelt. Nüüd
kuuldub aga, et asunikud pea igal pool töö
ja rahwaerakonna keelust hoolimata ise oma
nimekirjadega walimistel esineda mõtlewad
ja siis ei jää töö- ja rahwaerakonnal kuigi
palju lootust, et nende esitajad maakonna

Kommunistide mäss Kiistm
uis sumbutatud.
Berliin, 1. okt. STA).
Seisukorra kohta Kttftrinis teatatakse
ametlikult weel, et komandant oma südi
ülesastumise tõttu lühikese aja jooksul sei
sukorra peremeheks on saanud. Mitmed
mässuliste juhid on kinni wõetud. Mas
snlised on arsenaalis sissepiiratud. Kohale
marssiwaid toetuswägesid ei lähe arwata
"masti tarwis.
' Berliin, 2. okt. (ETA).
Küstrinist teatatakse: Kuna arsenaalis
sissepiiratud mässulisi wabastada püüti,
tekkis lühike Wlewõitlus. Mässulised on
täielikult ära lõigatud. Nendelt hakati sõ
jariistu ära wõtma. Küstrini ümbruse pu
hastamisega on algust tehtud. Toetus
mägesid tarwitati. ainult osalt. Berliini
ümbrust walwatakse reichswehri ja politsei
poolt terawalt.
Küstrinist teatatakse: Mäss on täieli
kult maha surutud. Mässulised ühes juh
iidega on wiimseni wangistatud ja neilt
on sõjariistad ära wõetud. Peale selle
pilluti Küstrini ümbruses 30-pealine salk
laiali. Küstrini toodud wälised wäeosad
lähewad weel täna. oma seisupaikadele ta
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seldorfi Prantsuse komandant on linnas
piiramisseisukorra wälja kuulutanud.
Kokkupõrked kommunisti
dega.
Berliin, 1. okt. (ETA).
Wolfenbüttelis Braunschweigi ligidal
oli laupäewal kokkupõrkeid kommunistide
ja politsei wahel. Kommunistid püüdsid
neile mittemeeldiwate kodanikkude kallal
wägiwalda tarwitada. Politsei seadis
korra uuesti jalale. Sõjamäel ei tarwit
senud wahele segada.
/Sotsialistide enesekaitse
organisatsioonid laiali saa
detud.
Berliin, 2. okt. (ETA).
Münchenist teatatakse: Riigikomissar
saatis laiali kõik sotsialistlikud ja kõmmu
nistlikud enesekaitse organisatsioonid. Uute
niisuguste organisatsioonide asutamine on
keelatud.

Wklitsüskriisi ivõimasüs.
Pariis, 1. okt. (ETA).
Nagu Berliinist teatatakse, tunnistab
gasi.
Stresemanni häälekandja „Zeit" kaudselt
walitsuskriisi
wõimalust, kuna ta walitsuse
Ametliku teate järgi on parempoolsete
rahwuskommunistide katse Küstrini kindlust erakondi kutsub kokku hoidma.
wallata, täiesti äpardanud. Mäss on täie
Prantsusmaa püsib äraoota
likult maha surutud ja juhid kinni wõetud.
toal seisukohal.
Mässajatel on surnuid ja haawatuid. Wa
litsuse mägedel kaotusi ei olnud.
Pariis, 1. okt. (ETA).
Bar-le-Due'is kõnet pidades, kordas
Pariis, 1. okt. (ETA).
Siia on teated jõudnud, et Küstrinile Poincarö oma hoiatust, et on weel liiga
nõukogusse pääsemad.
kallaletungimine
on korraldatud Saksa wara wõidulaulu Saksamaa Ae laulda.
Maakondades on waikne Walimiseelne
rahwuslaste
poolt.
Salga juht olla endi Prantsusmaa jääb seisukorra peremeheks,
kihutustöö käimas. Iseäranis ergalt liigu
kui ta külmalt äraootawal seisukohal püsib.
ne
kappist
(Dr.
Kapp'i
poolehoidja).
wad ümber kommuuna nooredmehed.
Poincarö Ales, et homseid raskusi saab
HOIIIO.
rohkem
ja nad osutuwad tõsisematena, kui
Piiramisseisukord Düssel
seda
eilsed
raskused olid. Seni ei ole weel
dorfis.
RaHwalugemise materjaa
midagi korraldatud. Prantslased peawad
lide läbiwaatamine.
Berliin, 1. okt. (ETA).
külmalt ja üksmeeles jatkama maa üles
Düsseldorsist
teatatakse
Pariisi,;
et
Düsehituse
tööd.
Esimene wäljaanne ilmub lähemal ajal.
Praegu kestab riigi statistika keskbüroos
rahwalugemise Materjaalidie läbitöötaimine
edasi. Lõpule loodetakse töödega jõuda al
VrN rWkouwereuks.
les titlewa aasta alguks. Peale saadud
andmete üksikasjalise läbitöötamise asutakse
nende kirjastamisele. Üldse kawätsetakse
lootusi maksude saamiseks Saksamaalt. Ka
Konwerentsi awamine.
wälja anda Ih raamatut, milledest 3 wälja
hekümneaastcme kogemus on näidanud, et
London, 1. okt. (ETA.)
annet küsitaksid üldandmeid rahwalngemi
Briti riigikonwerents awati täna hom niisugused ausad mõtete lahkuminekud, na
sest saadud materjaalidest ning ülejäänud
gu neid on Briti ja Prantsuse wahel, ei
wäljaanded käsitaksid üksikasjalisi andmeid miku Downing Streetil Baldwini juhaw .ole mitte kõrwaldamatud tõsise hädaohu sil
kõigi 'maakondade ning Tallinna kohta sel. Koos olid kõigi Briti meretaguste do mapilgul, kui tarwis on mõlema maa kiud
minioonide peaministrid ja teised esitajad,
eraldi.
lat koostöötamist. Briti walitsus on kõik
Esimene rahwalugemise matevjaalide põh nende hulgas ka India ja liri wabariigi jõu kokku tootnud, et üksmeelt liitlaste wa
jal kokkuseatud wäljaanne ilmub paiari nä esitajad. Puudus ainult Austraalia pea hel ja iseäranis liitu Prantsusmaaga alal
dala Pärast, ta' käsitab andmeid rahwakrwu, minister, kes weel pärale ei õle jõudnud. hoida, sest ta arwäb, et lahkuminek Prant
sugude, verekondade jne. kohta üksikute maa Awamisel olid' ka Briti kabineti juhtiwad susmüast wmb weel rohkem wiiwitada rahu
kondade ja linnade järele.'
ministrid. Baldwin terwitas donnnioonide
jalaleseadmist, mida Euroopale nii hädasti
esitajaid ja andis üldiseid seletusi Euroopa tarwis läheb.
Poola WZtab osa Riia
ja rahwuswahelisest seisukorrast. Dominioo
Lõpuks andis Baldwin wähe pessimistli
tollikonwerentsist.
uide esitajad wastasid lühikeste kõnedega.
ku ülewaate Euroopa seisukorrast. Ta üt
Konwerentsi
esimeseks
sammuks
oli
resolut
„Nobotnik" teatel 29. sept. on Poola
les, et sojawaed on weel suuremad ja raha
walitsus Läti walitsusele teate saatnud, et siooni wastuwõtmine, mille Kanaada pea kulutatakse sõjalistes otstarweteks weel
minister
Mackenzie
King
ette
parti
ja
mil
Poola oktoobrikuus Riias ärapeetawast
Balti riikide tollikonwerentsist osa wõtab. les kuningale truudust töötatakse. Edasi rohkem kiu 1914. aastal, ja majanduslik
wõeti wastu resolutsioon, milles Manale us ühistunne on häwitatud. Sellest hoolimata
tawale liitlasele Jaapanile hirmsa maa on Briti rahwal kange soow rahu järele.
Haridusministeeriumi kor
wärisemise puhul kaastundmust awaldatakse. Rahwasteliidu koosolekud on tunnistust.-au
raline eelarwe
nud kaswawast. rahwuswahelisest tahtest tõ
on rahaministe-ernrMis jnba läbi waadatud
sisemalt wäewähendamise küsimuste kallale
ValdMni kõne.
ja tublisti kärbitud. Selletõttu esineb mi
asuda. Pealegi on ka Ameerika Ühisriigid
London, 1. okt. (ETA.)
nisteerium wabariigi walitsuse ees Protes«
wõimas rahu sõber.
Oma kõnes riigikonw.erentsi awamisel
tiga. Ka kärbituna ulataks tulelva aasta
käsitas Baldwin kahte kõige erutawamat ja
eelarwe tänawusest ikkagi kõrgemale.
London, 1. okt. (ETA.)
ähwardawat küsimust: Saksamaa desarmee
.
Reuteri
kuulmist
mööda on Baldwini
rimist ja heakstegemist. Ta ütles, et on
Uued keskkoolide õpe katvad
kõne seisukorra Ae oma sel
on haridusministeeriumis juba wäljatöö wõimatuna osutunud Saksamaad heakstege gusega a erapooletusega dominioönide esi
tatud ja praegu rotaatoritel paljundamisel. miskohustuste täitmisele sundida. Kuna tajate peale wäga head muljet awaldanud.
Keskkoolid on uusi õpekawasid juba tungi liitlased ühes nõus on põhimõtte asjus, et Waielused on edasi lükawd, kuni ka lord
Saksamaa peaks maksma oma maksuwõime Curzon ja Dovonshire hertsog (asumaade
ivalt nõudma hakanud.
wiimse piirini, usub Briti walitsus, et sekretäär) oma seletusega on esinenud, mil
Ruhri okkupatsioon wõib ainult Mahendada liseid esinemisi kolmapäewal oodatakse.
Col. Rt,an'i M. D., A. R, C..
surmast tõid ajalehed kurwa sõnumi. Wis
listi tuntakse meil Col. Nyan'i tegusid roh
lein, kui tema nime. 1919. aasta ke Kuse Mudustkannatawate kodanliste elanik haruldane organiseerimise anne sepitses sa
wadel nimetati kadunu Ameerika punase kude poole; sõjakannatajad, noorest nõrgad ma ruttu wõitluse kawa, ta inimeste tund
risti peaesitajaks JdaMenemaale ja Balti ja lvanast wäetid, sünnitajad naised, nad mine wdlis kohased abilised ja kaastöötajad
liikidesse, ja juba maikuul samal aastal kõik on tema heldet awitajat kätt tunda ja ta raugemata energia ühes lvangistalva
olid Eesti sõjawäehaigemajad tema rikka saanud. Eesti punane rist, siseministeeriu isiklise mõjuwusega wiis kalvatsetud plaa
tikkude annetuste tõttu haigemaja pesu, mi terwishoiupeawalitsus, ülikooli kliinikud, nid täpselt läbi. Lahkunud Col. Ryan oli
tekkidega jne. wiisipäraselt warustatud. —• linnade, maakondade, alewite ja waldade Ameerika suurejoonelise abiandmise suure
Sõja kibedllste kaslvamisega öaswas Va' omawalitsüsed üle kogu riigi teawad imes jooneline juht. Waba Ameerika Ühisriikt
annetuste hulk; 1920. aasta algusel, tau tuse ja tänutundega jutustada Ameerika de kodanikuna tundis Col. Ryan tekkilvatele
südamest kaasa. Ta' tegi kõik,
did? möllangul, oli Col. Ryan meie autori punase risti rohkest abist. Col. Nyan oli
teetnc, kõlbline ja muinasjutulikult helde kogenenud wõitlustes hulkade häda ja puu mis tema wõimuses, et siit läbisõitjad
aineline toetaja. Sõja raugemisel juhtis ta duse wastu. Ta wilunud silm määras Anieerika mõjumehed meist head muljed
Ameerika Punase risti õnnistusr:kka tege- imekiirnsega hädaohu suuruse, sünnipärane ühes wõtaksid.

Dr. Pun Kähr.
Kui Berliinis oli otsuseks tehtud lõpe
tada passiiwset wastupanekut Ruhri ääres,
kartis Baieri walitsus tõsiste rahutuste lcch
tipuhkemist oma maal selle otsuse puhul,
nimelt äärmiste marurahwuslaste ülesas
tumist sõjariistus, ja seadis siis iseäralise
peakomissari ametisse, kelle kätte ta terwe
täidesaatva WõimU andis. Pekomissarits
määrati endine Baieri peaminister v.
Kähr, kes oli nüüd walitsuspresidendiks
Ülem-Baieris. Kähr on pärit rahwuslaste
leerist, «isamaaliste ühingute" mees, en
dise Baieri kroonprintsi Rupprechti lähem
sõber, ei salli sotsialiste silmaotsaski, ja iga
kord nihutatakse tema ette, kui tarwis on
sots.-demokraatide wastu üles astuda. Kuid
isamaalisi ühinguid wõib Baieri parem
pooliste organisatsioonide keskel wõrreldes
mõõdukaks wooluks pidada. Nemad ei taha
Saksamaad killustada ega Baierit Saksamaa
küljest lahutada. Selle mõtte kasuks tee
wad ägedasti tööd Hitleri ja Ludendorfft
marurahwuslised organisatsioonid, kellel
lööksalgad selleks enam-wähem juba walmis
seatud.

27. septembrit Peeti Münchenis wäga
kardetawaks päewaks. Sel päewal oli
karta Hitleri meeste ülesastumist sõjarns
tus. Peakomissar Kähr, kellel diktaator:
wõim käes, keelas aga igasuguste koosole
kute pidamise ja kokkukogumise waljult ära
ja wiis selle keelu läbi, ka Hitleri meeste
wastu. Kokkupõrkamist ette ei tulnud.
Hitler, kes end juba Baieri walitsejaks p-das, on kuulu järele oma julguse kaotanud,
ka Ludendorff ei tahtwat riigipöörde läbi
toitmisest enam midagi teada. Arwatakfo}
et tõsiseid rahutusi Baieris ette ei tule. .
;;
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Aednikkude-mesiniVkude
päewa
peeti Tallinnas 30. sept. ja 1. oktoobril,
esimesel päewal tütarlaste kommertskooli
saalis ja teisel päewal näitusehoone ruumis.
Juhatusesse waliti hrad Paimal, Aamis
sepp ja Lass.
Aiandus-mesind.us keskseltsi moodustamine.
Peale Tallinnas asuwa aianduse-mesin
duse seltsi „Õie", on üle riigi praegu weel
mitmel pool 11 iseseiswat seltsi olemas.
Koosolek tunnistas nendest keskseltsi moo
dustcnnise tarwilikuks, mille teostamine
ti „Õie" hooleks'.
Aiawilja seemnete
asjus tunnistati tarwilikuks katsejaama
asutamine ning otsustati asuda peaasjlikult
Saaremaa metsikute seemnete korjamisele.
Kutsekooli ja kursuste ellukutsumine.
Äednikkude-mesinikkude majanduslise sei
sukorra parandamise küsimuse arutusel tun
nistati kutsekooli ellukutsunnne, niisama
teoreetiliste kursuste organiseerimine tege
likkudele aednikkudele ja mesinikkudele tar
wilikuks. Põllutööministeeriumi poole ot
sustati pöörata märgukirjaga, et praegused
mõisade aiad, mis häwinemisel, saaks wäl
jarenditud elukutselistele aednikkeele.
Mesinduse kaitseseadust

projeM kokkuseadmine ja selle esitamme tu
lewal aastal peakoosolekule jäeti Tallinna
aianduse ja mesind. seltsi „Oie" hooleks.
Mesipuude süsteemide

arutusel tunnistati kõige soowitawamaks
püstraamidega „Tartu-Tan:" mesipuud.
Kuukirja toetamine.
Koosolek otsustas praegu ilmuwat aed
nikkude ja mesinikkude kuukirja kõigiti toe
tada, toetamise kohalikkude seltside
otsustada jättes.
Tentoloogia aia asutamine (ilupuud ja
põõsad)

pomoloogia aia jmwe, mille asutamine
Tallinna juure otsustatud, tunnistati koos
oleku Poolt 'tarvilikuks.
Koosolekust wõttis osa esimesel päewal
umbes 90 ja teisel Päewal umbes 60 selt
side saadikut ja tegelikku aednik-mesinikku.
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Hariduskomisjoni koosolek
gune Eestt walitsus raha Peab wõtma, sel
Riigikogu hariduse komisjon pidas käes
lest ei räägi keegi.
Kui weel M. Martna oma seisukohta olewal istungjärgul 2. oktoobril onia esi
kaitsta on püüdnud, asub juhataja ülemine mest koosoleM. Et komrszoms esialgu
(Esmaspäevase koosoleku järg.)
mitte lm palju seaduseelnõusid M:waada.
knwormelite hääletamisele.
Soiside atüsiärlMwe korteriknsimuse kohta tundma, seda. Tööd tehakse, kuid liiga wä
ta
ei ole, määrati nadalas kaks koosolekut,
Wastu wõetakse liht üleminekuwormel.
he, mõnede üksikute tegelaste asemel peaksid
. lihiülcntinekuwormeliga lõpetatud.
igal
teisipäewal ja kolmapäaval ara Pidada.
kuna sotside oma tagasi lükatakse.
Homsel
koosolekul wleb esimesele lugem:Peale töö- ja hoolekandeministri wasta linna omawalitsused, seltsid jne. selgusele
Koosolek lõpeb kell kolmweerand 12 öösi.
sele muinsuskaitse seadus.
mist sotside arupärimise peale korterikriisi jõudma, kui palju meie tõestt nüüd korteri
Järgmised koosolekud on homme ja üle
asjus, algasid õhtul üldised waielused, mil oludes järele jäänud oleme. Meie omawa homme.
lest õige rohkesti saadikuid osa wõttis. M. litsused peawad terwenema, peawad asjast
Wswgewus.
Martna esines koguni mitmed korrad tõsisemalt osawõtma, sest walitsus ei saa
Riigikogu teise istungjärgu
igale
poole
minna
ja
ehitama
ning
uulitt
pikkade kõnedega, milles wälja paista las
Eesti ühistegelise liidu
awumisk oosole k
kis, nagu oleks walitsus korterikriisi lähen said tegema hakata. .
peakoosolek
Riigikogu ei saanud oma esimesel is
Kokkuwõttes peab ütlema, et korteri
mases loid ja ei andwat majatie ehitami
tungjärgul õieti enda päristõö, sea peeti ära käesolewa nädala algul „Estoo
seks küllaldast laenu. Majaomanikkude esi puudus on meil suur, meie elame wiletsates dusaNdluse juure asudagi, kuna temal kõik nia" pimases saalis. Koosolekust wõtsid osa
korterites,
nii
linnas
kui
maal.
See
on
tajä hra Kes küll pidas korterikriisi pea
aeg, terwelt kaks kuud ära kulus, kuni wa 42 ühisuse esitajat. Juhatas Kuu de w?ta.
põhjuseks üüriseadust ja soowitas oma pikas õige, et rahwa arivu kaswamine meil kit litsuse kokku seada suutts. Et walitsuse kriis
Liidu käesolewa aasta tegewusest
saste korteriolude tõttu takistatud on. Meie
kõnes selle otsekohest ärakoätamist.
korterid on wäiksemad ja kallimad, sest et nen kauemini kestaks, selle eest kandsid hoolt tõi ülewaate liidu juhatuse liige Ka sk.
Et M. Martna omas kõnes isegi rii
riigikogu keskrühmad, kes walimistel kõ Lttdu rewidenttinstruktorite poolt on lamud
giwäneinat puudutas, oli iviimane sunni dele palju kõrwalkulusid juure tuleb, mida wastt sulgi olid kaotanud ja kellel nüüd 9 kuu jooksul läbikäidud 450 ühisust, kus
tt:d korterikriisi tekkimise ja selle wõimalik:: teistes maades ei tunta. Meie peame oma kriisitamine nõrka troostt kaotuse walu pea asjaajamist ja artvepidämist rewideeritt.
korterite peale Palju rohkem kulutama, kui
'Liidu tegelased esinesid 122 mitmesugusel
lahendamise kohta pikemas kõnes sona WÕt
'tahame
nii elada kui inglane, daanlane wõi le pakkus.
ma. ' *
koosolekul, kongressil jä kursusel ühistege
Wististi oleks tvalitsuse moodustamise wrrse mõtet selgitaivate referaatidega.
mõni teine lõunamaalane. See tähendab,
et meie peame oma Palgast oma korteri walttd riigikogu weel kauemini wintsutanud, Ühisuste tegelaste teadmiste.täiendaniiseks
Riigiwanem K. Pätsi kõne»
jaoks rohkem wälja andma. Kui meie oma kui mitte ilmad järsku cmgustt algul soo on 4 kohas kursusi korraldatird.
Kõige pealt tutivustab riigiwcmem saa korteriolusid wõrdleme mõne Kalifornia jaks ei oleks läinud, mispärast keskrühmade
Oma kirjastust on liit täiendanud Mitt
dikuid selle ajaloolise tagaseinaga, kust korteriga, siis tuleb neil näiteks 5 tuba linnaisandad tarwidust puhkuse, suivituse ja mestrguste trükitöödega, nagu ariveraamä
; meie, eriti Tallinna korterikriis alguse sai. odatvam kui meil 1 tuba. Waatke, nii saa suplemise järele tundsid, sellepärast Pisut tutega, ühisuste põhikirjadega j. n. e.
Ühistegeliste broshüüride ja raamatute
j Korterit riisi hädaohtu nähti juba enne sõda me kokkuwõttes selge pildi,ja wõime öelda, leplikumaks lõid ja walitsuse moodustan::ette, ja EesU seltskonna tegelased, nende ees ei seal elawad 5-toalises korteris. Ette sele enam takistust ei teinud.
kirjastamist takiswb aineline kitsikus.
otsaS ka hra riigiwanem ise, Püüdsid kõigiti tuues stattsttlisi andmeid, wõib ju kõike näi
Liidu ja ühisuste liikmetele on pea iga
Walitsuse amettsse kinnitamise' järele
päew
juriidilist nõu ja abi antud.
inimesi majade ehitamisele õhutada, selleks data. Statistika on paenduw asi.
lahkuski riigikogu koost ja tõttas suwisele
ttusl liikmeid on liitu juure tulnud 08.
igasugu wõimalusi ja holbustusi otsides.
Ne£d on kõik need asjad, mis meie sil puhkusele. Nii ei saanud rahwas kõiki oma
Kuid tolleaegsed kohapealsed Wene ivoimud mas pidama peame. Korterikriisi lahenda walitnid mehi palest-palesse näha, ei wõi Üldine liidu liikmete arw ulatab praegu
356-ni. . .
tegid igasugu takistusi kartuses, et eestla misel peawad walitsusele omawalitsus ja uud nendega ka mitte tuttawaks saada.
Liidu 1924. a. liikmemaksu normeerimine.
sed ehitawad palju maju ja saawad sellega seltskond kaasa aitama. Meil on siit öel
Oodati sellepärast põnewusega uut is
Koosolek otsustas , liikmemaksu määrad
Tallinnas ülewõimu oma kätte. Koigi nii dud, et walitsus on süüdi. * Walitsus ei saa tungjärku ja ühes sellega uute ministrite
järgmiselt
kindlaks määrata: sisseastu
suguste takistuste tõttu titlt majade ehita ilma seltskonnata ja omawalitsuseta midagi esinemist. Esimene koosolek selles järgus
mise
maks
igasugustele ühisustele 100
mises seisak, mis end nüüd ka kibedalt tun ära teha. Üks kaitseb üüriseadust, teine andis ministritele rohke wõimaluse esinenn marka. Liikmemaks:
majanduse-, ta?da annab. ,
wõitleb selle wastt:. Meie Peame selle Poole seks, kuna koosoleku päewakord terwelt 24 Uutajate-, Piima-, kartuli-, turba- ja teistel
Selle. ajaloolise ülekohtu järeldusena on minema, et meil see üüriseadus ara kaoks, punkti sisaldas, suuremalt osalt kõik kom
ostu-müügi ja töötusühisustel _ l°/co (pro
nüüd ka lõpuks praeguse üüriseaduseni jõu üüriseadus kaob siis ära, kui meie korteri munistide keerdküsimised, arupärimiste ni mill) eelmise aasta läbimüügi ehk läbi
tud, mille puhul nüüd igasugu hääli ja ar häda rahuldud on. Meie peame minema me all riigikogus tuntud, mida seletades ja töötamise summa Pealt (1 mk. tuhande mar
wamisi • kuuldawale tuleb. Ühed arwawad, mitte üüriseaduse kaitse poole, waid kaotuse selgitades walitsuse liigetel mahtt oli oma, ga Pealt. Laenuasustustel 1%0 (Promill)
et üüriseaöusega saab korterikriisi lahenda poole.
1. jaanuari bilansi summa Pealt. Masina
osawust ja waimuterawust näidata.
M. Martna tunneb end osatatud ole
v da, kuna teiselt poolt jälle etteheiteid teh
tarwitajate ühisustel Vi % tulu ja kulu arwe
Lihtfüsimiste Peale wastamine läks rutt sissetuleku summa Pealt. Vastastikku kin
takse, et seda kriisi mõnede reaalsemate abi wat riigiwanema arwamisest statistika and
nõudega lahendada ei püüta.
mete ' tarwitamise kohta ja waidleb riigiwa tu ja libedasti. Wälisminister Mel ja pituse seltsidel l°/00 (Promill) aasta jooksul
Mina tahaks nüüd pdatada nende reaal nema wäidete wastu ning seletav, miks te põllutööminister Kerem said mõlemad oma sissetulnud poliisis summa Pealt.
Uued ühisused, kes aasta esimesel poolel
sete, abinõude juures.
ma oma statistilisi andmeid tarwitanud. ülesanded warsti ära Ivastata. Kuigi kom
Kõige pealt tahetakse muidugi teada Edasi toob ta ka endistele wäljamaa linna munisttd, sotsid ja nende arupäriwad kaas tegewust algawad, maksawad liikmemaksu
saada, missugused abinõud walitsusel on dele lisaks weel Zürichi, et meie kitsaid lased antud wastustega muidugi rahul ei .200 marka, aasta teisel poolel tegewust ai
olnud, parata ei olnud aga ka midagi ja galvad ühisused 100 Marka.
kriisi lahendamiseks. Tähendab, igaüks ta korteriolusid näidata.
tuli leppida. Terwe see küsimiste wasta
Osamaks määrati järgmiselt kindlaks:
haks teada, missugused abinõud oleks wa
mine
oli
üks
igaw
asi,
millele
ainult
Pitka
Osatähe
hind on 100 marka; iga liige on
litsusel tarwitada ja arwav, et riik peaks
Riigiwanema teine Wne.
kohustatud
1924. a. jooksul omandata oma
partei
suurus,
isand
Uibopuu
omaltpoolt
suuremaid summasid selle jaoks ohwerdama.
Mina ei ole iialgi seda mõtelnud, ' et weidi elawust sünnitas, kui ta kõnetooli il kapitaali iga 6000 marga Pealt ühe osa
Hra Martna tegi ettepaneku Soome eesku
Arwesse on wõetud siin 1. jaan. 1924.
i jul seda lahendada, kuid mina soowiksin statistika andmetega ei peaks riigikogu kõ mus ja kõnelema kukkus mispärast ja tähe.
a. äriseis. Summad alla 2500 marga jää
milleks,
jäi
ka
temal
endal
wist
saladuseks.
netoolis
seisukohti
tõendama
tulema,
waid
wäga, et kõik riigikogu liikmed järel mest
wad arwesse wõtMata, üle selle summa
leksid, kust riik saab need summad, mida ta ma tahtsin seda rõhutada, et statistika elust Keegi tähendas, et hra 11-le waim äkki peale kohustawad aga osatähte wõtma.
wälja peab andma ja mis nüüd juba lõ lahus wõetult, ei anna mitte teatawaid ta tulnud.
Jookswate asjade all arutati mitmesugw
pul on. Teisi sissetulekuid meil ei ole, kui gajärgi.
Hoopis elaivamaks läks lugu, kui päris seid ühistegewuse alasse puutuwaid küsi
Kiu meie andmeid ette toome, siis ta «arupärimised" päewakorras arutu
jooksivad sissetulekud, mis õige piiratud.
musi. —e—
Kui annaksime 500 miljoni ehk miljardi, hame sellega teatawal wiisil oma majandus sele tulid. Wastne töö- ja hoolekandemi
ühistegeliste4 asutuste teenib
siis peame kodanikkude peale suured mak poliitikat juhtida. Peale lähedalt waata nister hra Amberg nägi palehigis waewa
jatele abiandmine.
sud panema, mis neid wälja kurnab. Teisi ma, mispärast Zürichis on wõimalik ja meil korteriküsimust seletades ja arupärimiste
Eesti ühistegeline liit koolitas juhatust,
mitte ei ole. Meil ei ole wõimalik oma peale wastates. Ta rääkis pikalt ja laialt,
sissetulekuid ei ole.
Warstt esitatakse teile riigi eelarwe, kus majade sisse nii suuri summasid kinni pan luges hulga paberid kuulajatele ette, kuid et witmane ühistegeliste asutuste teenijate
teie wõite näha, Missugused wäljaminckud na, sest see ei ole siis mitte enam loow ka kahjuks ei tulnud tema Peale kõne ajal kor wanaduse ja haiguste puhul abiandmise or
ja missugused sissetulekud riigil- olemas, pitaal. Meie ei wõi mitte nii kollides kor dagi waim, mispärast ka wist see küsimus ganisatsiooni käiva waljatöötaks.
Kui tähendatud kaiva wäljatöötatud, kut
siis jääb teie otsustada, kustkohast meil neid terites elada ja sinna juure weel kallist kuulajatele tumedaks jäi ja sotse ei rahul
sub
juhatus kokku ühistegeliste 'asu
miljoneid wõtta oleks. Öeldakse, et Daani kütet muretseda. Meie maa ei ole küllalt danud. Ministri kõne järele ilmus wana tusteliidu
kongressi,
kus siis kawa lõpulikult
maal elatakse kolmetoalistes korterites, see rikas selleks. Meil öeldakse, Daanimaal härra Martna kõnetooli, ähivardaw nagu
wastu wõetakse. —c—
on õigus, olukorda tuleks meil kiires kor ehitatakse maju, meil mitte, millest see ole ees ja weel suurem raamatute, tabelite ja
Kinnituse TesLseltsi
ras teiste riikide'eeskujul parandada. Kui poliitikat juhtida. Peame lähedalt waata dokumentide kimp kaenlas, kui ministril.
asutamine.
nüüd siin tahetakse walitsusele etteheiteid kõige suurem kaubasadam, sinna on kulda
Kuulajad ohkasid, õieti ette aimates, et
kokku
woolanud,
kuna
meie.
oleme
sõja
ajal
±eha, siis peame ikka lahttse silmadega asja
Eesti ühistegeline liit otsustas kinnituse
nüüd sel korterilool niipea lõppu loota ei
peale waatama. Siin loeti stattsttlisi tea waeseistaks jäänud. Meil pole kapitaali. ole. Mitmed sotsid, kes arupärimiste aegu keskseltsi asutajaks liikmeks hakata. Teiseks
teid ette, waatamata missuguste majandus Ma ütlen, soe pole kellegi kapitaal, kui meie rahulikult uinunud, noogutasid peaga ja asutajaks hakkab kartuliühisuste liit. Kott
liste ressurside juures seda luua, siis ei saa trükime paberit. Meil käiwad ringi äri puhkasid edasi. Neid wõtsid Martna kõne mas asutaja liige on seni weel leidmata,
meie mitte edasi. Mina ei taha öelda, et mehed, kes ütlewad, lööge aga tuhanded aegu ka mitmed parempoolsed härrad sel kitid seda loodetakse juba lähemal ajal
leida.
meie peame oma nõrkust unustamü. Mida wälja ja andke meie kätte, küll nieie siis les küsim u s e s toetada.
Asjaga tahetakse niiwyrd rutata, et
gi peame aga siiski tegema ja seda tehakse, elu loome. See on nende kõige suurem
Tuttaw kahekõne, nagu seda hra Mart keskselts uuel aastal onra tegetvust alusta
poliitiline
tarkus,
aga
Peab
hoidma,
et
sest esimene laen oli jn ka jõupingutus.
na kõnede ajal harilikult kuulma oleme
da wõiks. —c—
Kuigi see õige ei olnud riigikorra walitse meie niisuguste teede peale ei lähe, sest harjunud, kordus ka siin, kuid oli igawa
mise järele, et selle aasta sissettilekutest suu niimoodi kapitaali meie ei 100. Teie- ar wõitu. Elawamaks läks lugu, kui liidu
ÄtMfügt? §ZiM.
rema summa andsime, aga häda sundis .wate> meie wõime seda anda, sest ±.000.000 kristlik koolinõunik Luur Martnale wastu
wõi i.000.000.000 ei tähendawat siin mi
meid seda tegema.
Sisse
jõudnud 2. oktoobril:
läks waidlema ja omas segases seletuses
Kui siin. tähendatakse Eesti Panga dagi, aga näidake, kust seda anda, kui meil partei kaaslase Uibopun. «selles suhtes" kau Inglise aunk ..Luninghill" Danzigist 3817 tündri
heeringatega Kuulmanni nimele; Inglise Petrov
peale laenuandmine panna, siis peab rohkem anda ei ole. Mis selle arupärimi gelt üle trumpas.
leumiaurik „Murex" Stokholmist 1342 tonni Pet
sega kätte tahetakse saada, ei ole arusaadaw.
ütlema, et ega Eestt Pangal ei
Martna tähendas Luuri kohta, et selle rooleumiga; Daani aurik ..Harald" Antwerpenist
Korterihäda
tunnen
mina
sama
hästi,
kui
ole lõpmatg suured tagawarad seismas, et
pärast Jumalat wõib tänada, et Luur kõi segakaudaga; Soome aurik ..Alfred" Stokholmist
tema wõib ka miljonid.-wälja anda. Eestt teie, olen selle asjaga sama Palju tegemist gest koolinõunik on, aga mitte haridusmi üle Helsingi tühjalt ja wõtab siit elusaid kariloo
mi peale; Soome mootorlaew ..Mery" Hangõst ki
pangal on ka piiratud wäljaminekud. Eesti teinud, nrnl on niisama wastawad raama nister, nagu kord sellest juttu oli, mis wikoormaga; Soome aurik ..Viola" Helsingist' rci
pank wõib raha anda sel määral, nagu ta tud ja olen oludega koha Peal tutwunenud. koolinõuniku segase kõne Puhul oli öeldud. siiate, posti ja segakaudaga. _
Wälsa sõitsid samal ajal:
kindlustatud on. Muidugi meie wõime Awl pole sugugi ükskõik, kas inimesed ela
Riigikogu teise istungjärgu awamise
„ Inglise antil „Edmee" Riiga koormat juure
trükkida paberiraha, aga ega Paber ei ole wad wõi surewad. Minu oma naine suri
wõtma ja sealt edasi Londoni; EeSti purjelaewad
mingisugune kapitaal. Meie teame riiki tiisikusse ja ma tean ise, mis tähendab, kui koosolek oli wärwita ja unine. Isegi mui „Malle" ja „Lega" Helsingi kartulikoormaga;
du
nii
ergad
ja
tragid
kommuuna
noored
Eesti purielaew „Lilly" Wiiburi kartulikoormaga;
sid, kuS miljardid käiwad, ega siis seal ei keegi perekonnas tiisikuses haige.
Meil räägitakse, et Soomes on, Daanis mehed olid waiksed ja murelikud. Suwine Eesti aurik „Karoliine" .Helsingi tühjalt; Soome
ole sellepärast miljardilisi warandusi. Ma
aurik ~Ebba Munck" Helsingi reisijate, vosti ja
tahtsin Peale selle weel tähendada, kui meil on, Brasiilias on, igal pool ilmas on kor puhkus nähtawalt wärskemaks riigikogu scgalaubaga, Saksa aurik «Emal" BalUsli tüh
liikmeid
teinud
ei
ole,
M.
A.
J.
terid.
siis
on
see
arusaadaw,
aga
kust
praeialt.
?ortend' balwad on. siis veame õppima
Riigikogu
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Tallinna sõnumid.
Linna ISA 4. eelarwe
Autoomnibusside liikumist
läbiwaatamine.
ööseti.
Osakondade eelarwed lätiwaadntud. Puu kui tramm k. 11 õht. tegewuse lõpetanud,
dujääki weel 20 miljoni marka.
palub lubada korraldada O. Martinjoni
Linna, 1924. a. eelarjve läbüvaatamme ettewõte. Liikumine sünniks Wene turu
lmnawalttsüse povtt edenob jSubsalt. Seni ja Tartu m. sihis ja Wiru uul. nurgalt
on juba läbiwaadatud kõikide linnawalit Poska uul. nurgani ja tagasi, piletihind
strse osakondade eelarwed. Läbiivaatantata oleks 10 maika; peatused oleks trammi
on weel linna ettowõtete eelarlved, wälja jaamades. Liikumine sünniks k. 1-m öösel.
arwatttd linna gaasi- ja! Keewätgi eelarwe, Et äga .trammi osakonna seletuse järgi
tramm liigub k. 12-ni õht., peale selle lii
missugune juba lõpulikult walmis on.
Eelarlve pudivjäägi katmiseks on osakon guwad deshuurtvagunid k. V2X I'Ni öösi,
dadele eelarvetest kärbitud üldse 93 miljoni ei leia ehitusosakond airtg-omntbnsside käi
marka. Selle tagajärjel peaw.td osakonnad mapanemiseks wajadtvst. Linnawalitsus
jättis palwe tagajärjetaks.
omi kawatsusi tuntawalt Lcckkutõmbama.
Praegu ulatab linna eelarwe puudujääk
Tapamaja karjaaia maksu
20 miljoni margani. Seda summat tahe-,
takse linna ettewõtete eelarwete wähenda
kõrgendatud.
mise arwel katta.
Linnawalitsn.se
otsust! wõetakse praegu
Eelarwe läbiwaatamisega sõutikst ariva
linna
tapamaja
karjaaias
öö-Päewa Pealt
tawasti juba käesolewal nädalal lõpttle.
50
marka.
Kuna
paljud
isikudaga tõvgirwad
Linna terwishoiu osakonna eelarwest.
seda
maksmast,
makstes
endiselt
5 marka,
Linnawalitsus on terwishoitr osakonna
palub
tapamaja
juhatus
linnavalitsust
eelarwe läbivaatamisega lõpule jõtldnud.
Üldse kärbiti nimetatitd osakonna eelarvet ntakstk kõrgendamiseks wolikogu otsus nõu-,
tada. Linnawalitsus wõtab kiisimuse Woli
9 miljoni marga wõrrn.
kogu päewakoxda.
Mutt seas oli osakonna oelarwes ette
nähtttd 2 miljoni marka Röntgeni kabineti
Turuhoone ehitamine
sisseseade nõutamiseks, kooliõpilaste anrbu
laadaplatsile.
latoornrmi jaoks.
. Linnawalitsirs leidis, et tähendatud sis
Ehitusosakonna pooll esitatt llnnawalit
seseade muretsemiseks wastawad nuumid süstla laadaplatsile ehitatawa turuhoone
puudttwad, kuna osakondade ümberpatgtrta projekt. Linnakvalttsus otsitstas ehitada
nrrseks ka wõimaltlsi.pale. Pealegi on kesk turuhoone ühes katuse korraga elukorteri
haigemaja jumes Röntgeni kaknnott juba jaoks.' Ehitus läheb maksma 1.648.000 m.
sisseseatud. '«
Nimetatud asjaolusid arvesse wõttes,
Wene uulitsas asutda linna
otsustas linnawalitsus, selle kawatsuse jaoks
maja remonttööd.
määratud strmmat eelarwest maha kustu
tada. Enne 1925. a. seda kawatsust arwa
Linnawalitsus pidas tarvilikuks Wene
tawasti läbiwna ei suudeta.
uulitsal nr. 23 asuwoi linnämäjä kaprtaal
Weel on osakonna naha- ja sugithai remont-tööde läbiwiintist juba käeso.lewal
guste haigemaja eelarwest 700.000 nwrka aastal alata.
mahaktlstutattld. Nimetatitd summa oli
Säinaks otstarbeks otsustati käesolewa
määratttd haigemaja ümberehituse tööde aasta lisa - eelarvesse linna tagawara kapi?
peale, missugused tulewal aastal läbÄviiq' toolidest miljoni marka - üleswõtta.
kawatseti.
Tjähendattrd maja keÄvätsetakse tulewikuZ
Linnawalitsus leidis, et haigemaja üm linna hoolekande osakonna ja Mestelaste
berehituse töödega rutata tu-leb ja otsustas kohtu kasutada anda.
tervishoiu osakonnale ettepanekuga esineda,
et wiimane ülaltähendatud sumuta weel
käesolewa aasta lisa eelarwesse üles ivõtaks'
ja haigemaja ehitustööd juba sel aastal lä
Sütt-Koppel'i
biwiiks. Haigemaja juure tahetakse haige
maja teenijate jaoks elukorterid ehitada.
MMWM"

Jõudis müügile: Kogermann-Mannik-Mahlstein „LOODUSE V. ÕPPEq AASTA" (eluta ja elus loodus) 240 Ihk. 2 warwilise tahwliga, Q
kriidipaberil* Hind 150 marka. K-ut wLOODUS", Tartos. g
OOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOGGGGOGOGGGGGGGGOGOGGOGGOGGGGOGGGGOGG_
Nööwiile!en&fal^Mi»iaal<
Asja arutns sõjaringkonnakohtus.
22. weebrltaril 1918. a.,. kui enamlaste wäed
Tartu maakonna olid waldanud, ilmils õhtul üks
salkkond sõjariistus isikuid Ahja wallas taluoma
niku Karl Möldre juure. Eluhoonesse stsse astu
des, ähwardasid need isikud Mõldret maba lasta,
murdsid kapiuksed lahti ning nõudsid kulla ia hõ
beda waljaandmist. Kaasa wõtfid nemad elutoast
kaheraudse jahipüssi ja ühe rewolwri.
14. jaanuaril 1919. a. umbes kella 11 ajal õh
tul ilmus Karl Mõtdre talusse jällegi üks salkfoud

Poeruumist wõtsid nad mitmesugust kaupa ja pa

sõjariistus isikuid, kes hobuste ja regede peäl sõit

ja riistadega 13.5V0 marga wäartuses ära.
Juurdlusega tehti kindlaks, et 1913. a. ja jaa
nuarikuul 1919. a. .enne enamlaste wahede taga

kõige rööwitud warandusega minema, kästes selle

juures Nagelsou'i järgmisel päewal hommikul
Järweselja lossi juure mahalaskmisele ilmuda.

Selsamal päewal ilmus Jakob Nagelson'i
wenna Jaani N. talli salk sõjariistus mem, kes

ühwardades Jaan Nagelson'i surmaga, witsid te

ma juurest mitmesuguseid aSju, hobuse ühes saani

sid. Et taluperemeest Karl Möldret kodus ei ol

nud',.siis ähwardasid nemad taluperenaisele Hele
ne Mõldrele Püssitilku kurku ajada ja maha lasta.

Möldri tallist wõtfid nad kaasa kaks hobust ja

rakendasid neid oma regedele ette. Aidast wõtsid

nemad wilja, riideid ja liha ja ladusid neid oma

koormate Peale. Peale, selle, kui need sojarirstns
isikud wiljasalwest 13.130 rubla üles leidnud olid,
sõitsid nemad täidetUd koormatega Möldri talust

V-es õppeaasta,
Wabaduspkatsi äärse ehitns
mis wiibinud kirjastusest mitte olene
watel põhjustel, ilmub 6.-7. okt. s. a.
piirkonna äramääramine.
K-i. JOODDS", Tartos.
Kino „Kalewa" omani? Tang pööras
tinnawalitsu.se poole palwega, et temal lu
bataks Wcrbabusplatsi ääre S. ja W. Roosi
krantsi uul. wahele kinohoonet ühe kaup-,
luse ja laburunmidega ehitada. Kuna tä Jakobsoni uul. kohalt läbikäik ule Politsei
hendatttd platsi ääre lrnnawalitsuse otsusel
aia sulutakse?
lubatud on ehitada ainult 6-kordseid' inaju,
Tallinna üürnikkude sells rentis' maad
teatab paluja, et hoone oleks ajutine. Pea
..politseiaialt"
sinrrwilja kaslvatämiseks.
legi ei saaks praegu nõutud suurilsega ma
ju ehitada sinna ilma ivähemate Majade Niiüd, wilja Walmimise ajal käiwat inime
sed Jakobsoni uul. inaja nr. 21 plangu awa
ntahalõhkumiseta.
Linnawalitsus andis küsimuse ehitus use kaudu üle juurwilja-aia ja tallawat
osakonnale seisukoha wõtmiseks, ettepanna wilja; iseäranis tehtawat seda maja nr. 2-1
tähendawd Platsi äärsed ehituspnrkonnad elanikkude poolt, üürnikkude selts palub
äratähendada .ja majade kõrgust ja täisehi-- linnawalitsust tähendatud läbikäikiv sulgu
da. Linnawalitsus andis asja chitiižgsa;tttst ning fassaadi pikkust wäljatöötada.
Wabatähtlik noortemeeste tuletõrje sells konnale koryallmje tegemiseks.
oli paari ktm eest sünnitud lahkuma senis
Uus ekspresside seisukohi
test ruumidest. Nüüd on ta uue ruumi
leidnud, hinnaga 5000 mk. kitus. Et see.
Mõnie aja eejst keelati linnalvalitsUse
sumina seltsil ülejõu käiwat, kuna selts roh poolt ekspressidel raekoja ees seismine ära,
kelt kulusid teinud tuletõrje abinõude mu kuita ta seal tülitawaks niuutunud. Niiüd
retsemisel, Palub ta linnawalitsust.määrata palus ekspresside ühing raekoja Platsi ääres
üüriraha toetusrahana. Linnawalitsus ot uut seisukohta lubada, nimelt Oldekopi ma
sustas wolikogule ettepanna määrata toe ja ees, kus asub Mansi äri. Linnawalitsus
tust 25.000 marka. •
andis luba seal seista kolmel ekspressil il
ma kärudeta ja raamideta.
. pelusmajade alalhoidmi
Trahterimaksnst walzastamlne.
seks
Balli puuwillawabriku haridusseltsi
kuni 1. nowembrini esitati linnawalitsitsele
palwel
otsustas linnawalitsus seltsi eine
asjast huwitatud isikute poolt palwe, põhjen
lauba
wabastada
trahterimaksust 11. pool
dades seda asjaoluga, et arstide poolt mv
itelgi juhtumisel külmad wannid soosima aasta sest.
ivaks ttmnistatakse. . '
TMinna sadam nädala
Ehitusosakonna arvates et saa sttpci
algul.
maju jätta sügiseste tormide kätte, mis nad
ärapurustaks. Linnawalitsus ühines selle
Uus sadam. Wäikese puusilla ääres tiih
arwamisega ja liikkas Palwe tagasi.
jendawad ükõ purjelaew ja üks praam laua
koormaid; saelsamas lvõiab Soome aurik „PelIcrbo" elusaid loomi peale, üks tvähem mirik
Nõudke muuseumi loositähti postkontori

nid selle oma regede peale. Tallist wõtsid nad

Nagelson'i hobust, ree ühes riistadega ja sõitsid

seisab tegewuseta.

te V. . äridest, pankadest, liind ainult 50 mk.

Uue sadama lainelõhkuja ääres remonteen
takse Balti päästeseltsi aurikud „Alice" ja „Gla

Peoro6lt §OO.OOO Mk.

diatori"Uue sadama lõunapoolsel kaldal tühjendab

minema.

nemist ja Tartu linna ärawõtmist Eesti wägede

poolt hakkas tähendatud waldades üks salk tege
wusse, millel eesmärgiks oli kohalikkude talupere
meeste käest wnrandust ära wõtta. Sakslaste ok
kupatsiooniwägede tulekul weebruari lõpul 1913.
a. taganes see salk nõukogude Venemaale ja kui
pnnawäelased jaanuarikuul 1919. a. Ahja ja Kast
re-Võnnu waldades walitstsid, astus salk uuesti

Selsamal õhtul ilmus Kastre-Vonnu wallas nendes waldades kuid öösel wastu Ib.

§ eeter Jürist talu juure üks sõjariistus rõõwsalk.
t taluperemees Jüris toauft ei julgenud awada,
hakkasid need isikud püssipäradega ust lõhkuma.

jaanuarit 1919. a. Eesti wägede pealetungimist
tõttu taganes see salk üle Piirisaare ühes röõwt

inise toa uksest wälja ja põgenes aia kaudu metsa.
Rõõwlid olid taluperemehe põgenemist märganud
ja awasid wiimase peale oma püssidest tule, uus

tisse tagasi, wõeti siin wahi alla ja anti sõjaring

Ärahirmumid taluperemees Jüris hüppas tagu

aga Jürist ek tabanud. Mõne aja pärast oma tal

lu Maasi tulles, leidis Jüris, et tema kummuti

sahtlid lahtimurtud ja ära wiidud olid tema tallist
kaks hobust, kolme hobuseriistuga, tubadest mitme
sugused asjad ja toiduained.

tlld warandusega uuesti nõukogude Venemaale.
Peale nelja tulid hiljem kõik Venemaalt EeS>
konna rohtu kätte.

Asi tuli arutusele Tartus sõjaringkonncr-.kohtu

wäljasõidu-istungil. Tunnistajate ülekuulamisel

selgus, et käesolewal juhtumisel oli tegemist wae

uuliku wahekorra awaldamisega maatameeste

Selsamal päewal hommikul ilmusid sealsamas

poolt taluperemeeste wastu, osalt ka rööwimisega.
Kohus leidis suurema osa kohtualustest süüta ole

sõjariistus meest sa nõudsid wiimase kaest pusside

wese, Otti ja Misla kohta tehti aga kindlaks, et

wallas elutsewa Nagelson'! juure umbes 5

wat rööwimises. Kolme kohta nendest, nimelt ll

wäljaaudmist. Eitawa wastuse saades, wvtsid ue ' nad lendsalgas olid teeninud, mis rõõwimist toi
mad Naaelsou'i wahi alla ja hakkasid tema elutu me pani, ja mõistis kõik kolm lendsalka astumise
bades läbiotsimist toimetama, kusjuures nemad pärast kolmeks ja pooleks aastaks waugiroodu, tei
sed kõik õigeks. " —ng—
Nagelsou'i päralt olewad 1000 rubla ära wõtsid.

Eesti aurik «Aleksander" palgikoormat; Inglise

aurik „Edmee" wõtab segakaubakoormat peale.-

Sealsamas tühjendawad miw wähemat pmje
kat puukoormaid. -

Uue sadama põhjapoolsel kaldal tühjendab

Inglise aurik „Cato" stgakmibakoormat; stalsa
mas tühjendawad rida pnrjelaewu kiwi- ja
metsakoormaid.-

Elewaatori taga puusilla aares tühjendawad

Enesetapmise katse.

23. septembril wõttis Sillamäel, Virumaal,

rätsepa õpipoiss N. tt., 14 aastat wana, enesetap
mise mõttes seebikiwi sisse, millega enesel ainull
suu ära põletas. Järeljäetud kirjast wanematele
on näha, et enesetapmise katse elutüdimust taga?

järjel sündinud. M.

Suurem margate salk tabatud.

25. septembril tabati suurem waraate salk, keZ

ja wõtawad segakaupa peale Eesti aurikud juba kauemat aega Narwas tegutsenud on.
Suurem osa warastatud kraami on ühe salga
«Voldemar" ja «Eestimaa".
Baikowi silla ääres tühjendab Rootsi liikme juurest salatoast kätte saadud. M.
niootorlaetv «Blenta" puupapi koormat; stalsa
mas tühjendgwad puukoormaid mitu wähemat

purjelaewa. Balti päästeseltsi aurik «Karin'

seisab tegewuseta. Smnas kohas seisab tegetvu

seta Eesti aurik «Jaan Poska" ning Saksa aur,
„Emak". Eesti purjelaew Kajal" wõtab pal
gikoormat peale; Eestt oilrik ..Mars" tvotab
segakaupa Peale.- Saksa purjelaew «Mars" tüh
jendab telliskiwi koormat.- Sealsamas seisawad
weel rida purjelaewu njetsamaierjaaliga.-

%im\u ja mnuM
„Estoonia" teaater.

Täna, kesknädalal, Ofstnbacki wiisirikaS jan

tastiline ooper «Hoffmanni lood", mis kujutab

kirjaniku E. T. A. Hofftnanni wõitlust kurja print
siibiga, mis esineb ooperis neljakordses kehastuses:

Kaupmehe silla lõunapoolsel kaldal klli linnanõunik Lindorf, prillide kaupmees Cop
tühjendab Saksa aurik ..Vineta" segakauba koor pelius, müstiline doktor Dapertutto ja surmatoow
Mirakel. Tema abinõudeks Hoffmanni liu
mat. Sealsamas seisawad rida purjelaewu arst
samiseks on esimeses waatuses nukk Olhmpia, tei
metsamaterjaliga.- . .. ,
ses kurtisaan Giulietta, kolmandas lauljanna An
Kaupmehe silla põhjapoolsel kaldal wvtab tonia. Hoffmann A. Sällik, tema waenlane
Soome aurik ..Ebba Munck" segakaupa-peale.
K. Wiitol, sia daamid: M. PätsxJikobson, H.
Läänemuulis wõtab Eesti aurik ..Kungla Einer, O. Olak-Mikk.
Homme teist korda «Ihnus".
segakaupa peale; Eesti aurik ..Kajak" tühjen
dab kiwisöe koormat; Eesti aurik «Roscranw'
Draamateaater.
tühjendab tsemendi koormat; Eesti aurik «Emst
teeb ettewalmistusi merele sõiduks.
Laewade ülekaal sadamas on purjekate kaes.-

Asid oTszoni all.

Täna, kolmapäewal, kolmat korda P. Claudeli

..Wahetus" lawateos, mis näitab, kuhu wiib

praegugi walitsew dollari kultus, mis läheb wälja
põhimõttest, et rahaga kõik on saada. Näidend on
huwitaw sündmustikult, omapärane stiililt ja kan
uis temast läbi minewalt meeleolult.
Laupäewal «Hommikust kesköõili".

Wõlauskujate rahuldamiseks müüakse kohtu
priistawi korraldusel 10. oktoobril s. a. Otto Hein
rich Kaaberi liikuw warandus, mitmesugused töö

on neljapäewal, 4. oktoobril s. a. kell %S õhtul.

16. oktoobril müüakse samal Põlgusel ara osa
ühisuse ..Maamees" liikuw warandus, 1000 sirpi,

Sümfooma-kontsertide hooaja awamiseks on eeska
wa pühendatud peaasjalikult klassilistele helimeist
ritele ja sisaldab eneses Beethovenist awamängu

riistad, puurid, Pressid jne., oksjoni teel ära. '

kopeerimise press jne.

1. slimfoonia-kontsert „Estoonias"

..Prometheus" ja kaheksandat sümfooniat, Mo
.lartist A-dur wiiulikontsert prl. Raia Feinsteini

ettekandel (orkestri saatel) ning Brahms'i wariat
sioone ühest Haydeni wiisist.

õmeMd
Rongiõnnetus kitsaroopalisel.

Öösel wastu 2. oktoobrit juhtus Olustwere jaa
ntas kaubarongiga õnnetus. Nimelt jooksis kau

baronqi nr. 37 wedur ristroopa kohal tagawara
teel seiswate platwormide otsa. Kokkupõrke tõttu
jooksis wedur ühes tendriga rööbastest wälja, kus

mures wedur küljeli kukkus. Kaks platworm-wa
gunit said wigastada, kuna tee sülla itlatuses riku
tud sai. Õnnetuse tõttu sai läbisõidutee sulutuo,
mille Pärast öösised postirongid mööda ei saanud.
Õnnetuse kohal istusid reisijad ümber, mille tõttu
eilane Postirong Tallinna sissesõidul üle 3 tunni

hiljaks jäi. —ö—

Alaealine kurjategija tabatud.

26. septembril tabati NarwaS Harku kolouiist
ärapõgenenud alaealine kurjategija August Mirt,

kes Narwa waraate salgas tegutses. "

Juhatab R. Kull. Kontsertburoo.
«RUBEROID"

onkõigc odawam ja parem katüsekalmlse-materjaal,
Peaesitaja kontor „Edasi" Tallinn, Lalina uul. 3.
Telef. 3-69.

Ruberoidi müüakse paremates ehitusärides
Krohwitööde kiiremaks
lõpetamiseks tarwitage
stukatuurgipsi
ftrens, Loski! & Ho.
Sauna uul. 1, krt. 18, esitus.
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Keskn., 3» oktoobrid 1923üleskutse kõigile Eesti atva*
tikkudele tegelastele.
Meil puudub seni käsiraamat, kuhu oleksid

Tartu Eesti aurulaewa selts
Postiwedu Krüttdnerk mallas.
likvideeritakse käesolewal aastal. —g—- koondatud eluloolised ja. muud isiklikud andmed
praeguste EeZti tähtsamate aawalikfitde tege
Posti peawalitsus tegi Krüüdneri wal
laste kohta. Sarnase raamatu vajadust on
Kuldnokad weel SMlettdamata.
Prof.
K.
Krohn'i
loenguid
lale ettepaneku asutada walda postijaam,
toonitatud nii mitmelt poolt ja sagedasti, eest
rahwaluule üle, mis ta septembrikuull kätt ette tuues puhtpraktilist tarbeid; kuid Pea
Tänawune sügis on haruldaselt soe, kes walla posti küladesse weaks.
tundub kui oleks uus kewade käes. Kuld
Wallanõukogu seda küsimust läbiaru Tartu ülikoolis pidys, on E. kirjandusel asjalikult on kogutud andmetel suur kultuur
nokad laulawad enda pesituse kastide lähe tades otsustas maakonnawalitsust paluda, seltsil kawatsus „E. Kirjanduses" awaldas ajalooline lväärtuS. Teistes haritud maades
niisugused käsiraamatud ammu soetatud ja
dal rõõmsasti edasi, nagu tahaks nad ke et walla postiweo korraldamiseks määra da ja sellest äratrükki eriraamatuna 500) on
neid
täiendatakse alatasa uuteS trükkide?. On
eksemplaaris walmistada. t
wadisel wiisil jälle pesitama hakata ja ei taks Wastse-Prangli mõisast üks normaal
ju meilgi üksikuid juhuslikke katseid biograafi
mõtlegi ärareisimise peale. Kuldnokkade talu krunt walla postiwedajale kasutada.
liSte andmete avaldamiseks tehtud, näit.
Pärnu
teated^
rõõmus laul trööstib pisut ka põllumehe
„PoStimehe" 30.-a. juubeli-albumiS (1909. a.),
Wald palub koolipinkide muretsemiseks
ajakirjanikkude albumis „Õitsituled" (1922.
muretsewat südant, kes ju 30. sept. «lõikuse
maakonnalt toetust.
a.), kirjandus- ja ajaloo-raamatuiõ j. n. e.,
püha" ära pidas, aga põllüd on weel kaetud
Pärnu linnawaMsuse ise
kuid
need puudutavad ainult üksikuid kitsaid
Krüüdneri
kool,
kus
üle
120
lapse
käib,
walmimata suwewiljadega ja osalt õitse
alasid.
äralik korraldus.
wate kartulipealsetega. Põllumees on on pinkide poolest wiletsas seisukorras. Et
Nüüd on EeSti Kirjanduse selts otsustanud
wihmase suwe tõttu oma tööga 4—5 näda wallal enesel pinkide muretsemine täies ula
Pärnu linnawalitsus paigutas tänawu- koguteose „EeSti avalikud tegelased"
lat harilikust ajast taha jäänud. j tuses üle jõu käib, otsustas wallanõukogu se õpeaasta algul oma õhtu-keskkooli, mille! kokkuseadmisele asuda. Raamatusse tahetakse
Tartu maakonnawalitsuselt selleks otstar asupaigaks senini kaubandus-koolimaja ol mahutada teated kõigi nende praegu elabeks 60.000 mrk. toetust paluda. —t—?
nud, tütarlaste gümnaasiumi ruumidesse, Vate isikute kohta, kes on tähelepanu teeni
ümberpaigutamise wastu waidles tütar; nud riiklisel, selts- ja ühiskondlisel, Vaimlisel
Vihmase smve YUlv mõju lammaste terwise
ja umjanduZlisel alal. Seega peaksid selles teo
Petserimaalt.
peale
laste gümnaasiumi direktor, mõjuwaid põh ses esinduma: kõik uvie praegused ja endrsed
IIIIIIIBIIHIIINII»
juseid ettetuues,mispärast mitte soowitaw ei- Valitsuse juhid; riigikogu liikmed (endisest rii
tuleb nüüd sügisel selgesti nähtüwale. Kui
Esimese Setumaa PõllumeeZ
ole, et õhtukeskkooli tütarlaste kooliga ühte gi-, asutavast ja teistest kogudest ainult täht
lambal suur will seljas, siis suudab.ta ka
samad); ministrid; kõigi ministeeriumide,
majasse asetada.
te seltsi pidulik awamiue.
enam haigustele Wastu panna, aga kui will
riigi- ja omavalitsuse asutuste, politsei, kohtu
ära niidetud, siis jääb tõbine lammas ko
Maakonnawalitsus, kes linnaga ühtla te, posti j. n. e. tähtsamad ametnikud; Vaba
Esimene Setu põllumeeste-selts regist
guni waewaseks ja sureb. Mitmel talul on reeriti juba 1922. a. märtsikuus, kuid aiva selt keskkoolide kulud kannab, oli kooli di dussõja kangelased. Punase Risti ja ..ühiStoõ"
karjamaad kodust kaugel, seal peawad lam mise-pidu peeti 30. sept. Kalatshowi talus rektoriga selles küsimuses samal seisukohal, juhtivad jõud; tuntud seltskonna ja haridus
bad ka öösel ja suurte wihmade ajal wäl Merimäe wallas.
kuid linnawalitsus ei arwanud heaks* ei tegelased linnas ja maal; kõik ülikooli õppe
jõud ja silmapaistvamad õpetajad ning lekto
jas olema, seal tuleb nüüd järjest lammas
Awamise-pidüst 'osawotma olid kõik Se maakonnawalitsuse ega ka . koolidirektori rid
teistes õppeasutustes, kursustel ja loengu
te haigusi ja suremist ette; iseäranis nõr tumaa seltsid kutsutud; luised olid joode arwamisi tähele panna.
tel;
Vaimuliku seisuse esitajad; mitmesuguste
gad on kewadised talled. Lõppenud lam tud ka põllutöö- ja siseininistcerinmrdqle.
Pühapäewal, 30. okt. oli tütarlaste haridusliste ja teadusliste asutuste seltside
mastel on hulk wett sisikonnas, maks kirju
Hallva ilma Peale waatamata oli rah gümnaasiumi lastewanemate koosolek koos, juhatajad ning eestvõtjad; haigemajade ja
ja neerud wigased. —Ake
wast kaunis palju kokku tulnud ja ruumi millest üle saja lastewanema osa wõttis. raVitsuSasuiuste juhatajad ja arstid; tähtsa
mad Vabalt praktiseerivad arstid ja adVokaa
kas talu küün oli rahwast täis.
Koosolekul oli õhtukestkooli asetamine did; kunstnikud, kirjanikud, raamatute autorid,
Pidu Mvas lühikese kõnega seltsi esimees gümnaasiumi ruumidesse jällegi läbirääki ajakirjanikud; teaatrite ja kunstiasutuste juhaKurna walla nõukogu liikmete armu 15
Mündel, mille järele terwitusi unele seltsi mise all, kust mitmelt poolt tõendusi selle
pealt IL peale tõsta
ja tegelased; liitude, ühingute, ja
_ ütlesid karskusliidu poolt W. Ernits. kohta toodi, küiwõrd ettewaatamata see- lin igasuguste organisatsioonide juhtivad jõud; äri
otsustas praegune nõukogu oma wiimasel le
Wiimasega ühes oli pidule sõitnud Leipzi
ettevõtjad, töösturid; silmapaistvamad
istangul. Uue walla nõukogu kandidaa gi ülikooli dots. Dr. • Erkes, kes soojalt sak nawalitsnse samm on olnud, õhtukeskkooli lised
amet- ja põllumehed; poliitika tegekased j. n. e.
tütarlaste
kooli
paigutades.
Koosolijate
side nimekirju on juba sisse antud.
Kõikide nende poole pöörab EeSti Kirjanduse
sakeelses kõnes seltsi Saksa rahwa nimel poolt wõeti wastu selles asjas järgmine
-Äke-.
selts
palvega, Vastata allpool nimetatud küsi
terwitas.
ühehääleline otsus: Pärnu tütarlaste güm
peale, mis oleksid õieti minimaalsed tea
Esimene kerge öökülm
Dr. Etkese saksakeelse kõne tõlkis W. Er naasiumi õpilaste wanemate koosolek leiab, muste
ted, mis anda tuleksid. Kuid teose kokkuseadjad
oli Jüris öösel wastu 1. okt. Kuid see ei nits Eesti keelde ümber.
et õhtukeskkooli tütarlaste gümnaasiumi on Väga tänulikud, kui teadeteandjad laiemalt
Terwitusi ütlesid weel maakonnawalitsu ruumidesse paigutamine wäga segawalt, oma elust, tegevusest ja töötamiStingimustest
takistanud weel taime kaswu: herned ja hi
lisemad kartuli sordid õitsewad edasi.
se Poolt Grünthal, Petseri haridilse seltsi takistamast, isegi kahjulikult tütarlaste kirjutavad. Samuti on soovitav, et iga tea
Mõnes kodumaa nurgas olla juba ammugi pcoir Listokind. Terwitati imel Vetteri gümnaasiumi töö peale mõjub, mispärast deteaudja oma päevapildi ligi lisaks. Kõik
kõwemaid öökülmasid olnud; wist kaitseb ja Mcnmäe wallawalilsuste ja kõhäliste tema tormilise leiab olema kooli iilewalpi- saadetud materjaal hoitakse alal.
On ette arvata, et soovitavate andmete ko
meri oma' ligidusega siinset põllumeest suu seUüde poolt.
Sajate, linna- ja maakonnamalitsuse tähe gumine Väga laialise kirjavahetuse esile kutsub
Sistministeor.'.um-. esitajana oli piduw lepanu selle peale juhtida ja paluda, et mõi ja raamatu kokkuseadjaile hulga isiklikke raskusi
rema.kahju eest. ~ ,«Oke.-^
ilw.nnild S. Sommer, kes vikemaZ klncs malikult pea korraldus tehtakse õhtukest peale Veeretab. Seepärast palub Eesti kirjanduse
Trrtitfsife ja selts> «nna ülesanded S(?tu kooli tütarlaste gümnaasiumi ruumidest selts tungivalt igaüht tähtsamat avalikku tege
Läänemaalt.
nma! selgitas.
last juba oma algatusel, ilma et erimeelew
eemaldamiseks.
letust oodata, enese kohta teadet ära saata, ja
Põllutööministci ja tcVwitojate kekk
Ei astu liuna- ja maakonnawälitsus kui tarbekorral selts kellegi poole meeletuletu
Kõnekoosolek Lihulas.
ühiiu'e poolt olid terwitus-telegr.nnmid
eelnimetatud puuduse kõrwaldamiseks was sega ehk mõne muu ettepanekuga pöörab, siis
sart-.lro .
kohe vastata; samuti palub selts
Lihula põllumeeste kogu poolt oli'kor
Aktuse ajal kanti Obinitsa ja Merimäe tawaid sammusid, mõtleb lastewanemate Võimalikult
lahkesti
Vastu
tulla neile, kes isillikult selles
kaldatud pühapäewal 30. sept. kohalise kooride poolt isamaalisi laule ette ja esi koosolek oma esitajate kaudu haridusminis asjas kellegi poole
pööravad. Eesti Kirjanduse
pritsimaja saalis kõnekoosolek. Ruumikas mehe lühikese kõne järele kõlas waimusta teeriumis palwega esineda, et õhtukeskkool selts loodab iseäralist Vastutulekut Valitsuse- ja
saal oli kuulajaid täis, enamasti põllume tust „Mu isamaa".
t.-gümnaasiumi ruumjpeÄ, mujale paiguta ametiasutuste, kohtute, seltside ning ühingute
poolt, sest nendel on igatahes oma praeguste
takse. M. L.
hed. Kõneles riigikogu liige K. Tonk
Peale aktust kanti kohaliste näitlejate
kui ka endiste silmapaistvamate tegelaste kohta
mann aine üle «Riigikogu ja omawalitsus". poolt kaks lühikest näitemängu ette ja mõ
parem ülevaade kui kellelgi muul.
Kõnet kuulati nähtawa huwitusega. Kõ ned ilulugemised. Lõpuks ost Kalatshowi NaMva teated.
Kõik teated tulevad saata aadressi järele:
ne ajal oli ka tuntud tõöerakondlane Paas talu ruumikas sadlis seltside esitajatele ja
Eesti Kirjanduse Selts, Tarw, postkast 23.
koosolekule tulnud, kus tema mitmesuguste seltskonnategelastele pidusöök.
Soovitavad minimaalsed teated iga isiku
wahelhüüetega'kõnelejat püüdis segada. Et
Narwa linna terwishoiu
kohta on järgmised:
Pidu kestis kella 2 öösel ja jättis kõi
1. Priinimi; ristinimi (kui mitu
see Paasile korda ei läinud, siis jätkas ni siile hea mälestuse järele.
osakonna eelarwe ISL4. a.
ristinime, siis kõik; hüüdnimi, s. o. njmi, mille
metatud härra läbirääkimisel oma sõimu
Eelarwe puudujääk 6.239.397 marka.
Rahtvakoosolck Petseris.
järele isikut harilikult kutsujakse, alla kriipsuta
põllumeeste wastu edasi, mis põllu
da);
Varjunimi: praegune elukutse.
Linnavalitsuse
sellekohase
otsuse
järe
meestes ägeda protesti esile tõi. Koosole
30. sept. kell 2 p. l. oli Petseris linna
2.
Sünnikoht ja -aeg (juure tähendada,
ku juhataja palus Paasi koosolekult lahku 2. algkooli ruumides rahwakoosolek, kus le peawad üksikud' linnawalitsuse osakonnad kas sünniaeg uue Või Vana kalendri järele).
oma 1924-aast. hiljemini 1. ok
da, mida Paas ei täitnud. Koosoleku ju kandsid ette W. Ernits oma muljetest Autee
8. Isa ja ema nimed ning elukutse (emal
hataja palus, et politsei rahurikkuja koos raka reisilt ja dõts. Erkes karskuse liiku toobriks esitama.
sünni-priinimi, s. o. uimi, mis tal enne abiellu
Walmis on eelarwe terwishoiu osakon astumist oli).olekult wälja wiiks, mida ka politsei täitis. misest Saksamaa tööliste seas.
4. Kellega teadeieandja abielus ja uusajast
nal. Eelarwes on ettenähtud wäljamine
—X.—
Paas lahkus koosolekult politsei saatel ja
kuid 8.586.797 marka, sissetulekuid 2.316.400 saadik (mehe naisel sünni-priinimi).
koosolijate naeru all. Peale nimetud wa Saartelt^
5. Haridus- ja cnnetiõppimiskäik (üksikas.'
marka, nii et puudujääk 6.239.897 marga
hejuhtumise jätkus koosolek asjalikult ja
jaliselt
aastate kaupa ära näidatud).
peale tuleb.
lõppes nähtapa rahulolemisega. : ••• s.n.
6. Elu- ja teenistuskäik kuni käeSoleVa
Kahjuhindamise komisjon walitud.
Läinud aastal oli wäljaminekuid 5 milj. ajani (sanmti üksikasjaliselt aastate kaupa).
7. Tähtsamad teened, seltskondlik tegevus ja
Läinud nädalal tuli maakonnawalitsu 218.720 marka, sissetulekuid 2.843.400 mrk.,
TartuMlmlt.
tööd
(trükis avaldatud teoste nimed ja ilmu
selt wallawalitsustele ringkiri, et igal pool puudujääk 2.373.320 marka. Eelarwe wäl mise aasta
üles lugeda).
jamineküd
on
suurenenud
selle
tõttu,
et
osa
odra juures lehesööja kärbse läbi tehtud
8. Poliitiline meelsus (erakond).' (Soovi
Wald kooli ülewalpidamise kulude kandmi kahjude hindamiseks sellekohased komisjo konnal on kawatsus suuremaid ehitusi ja korral Võib see küsimus ka Vastamata jääda).9. Alaline asukoht.
nid walitaks. 25. sept. pidas Keina walla remont-töid linna haigemajade juures ette
sest ent> lahti ütelnud.
wotta. . !
- 10. Isiku pilt.
nõukogu
maakonnaja
wallanõukogu
wa
Et suure tulekahju ajal ka Piirisaare
Materjaal. mis ka elavate hul
Eelarwe läheb linnawalitsusele läbiwaä gastLisamärkus:
Wene koolimaja maha põles, tuli tal Eesti limiste jaoskonna komisjonide walimiseks
lahkunud tegelaste kohta sisse tuleb, hoitakse
koosolekut,
kus
siis
ka
eelpool
nimetatud
tamiseks, kes muidugi eelarwes oma muu alles juhuslikkude tarvete Või edaspidise teose
kooli ruumisid tarwitada. Läinud aastal
laoks.
ütles Kastre-Wõnnu wald end Piirisaare komisjoni walimise küsimus päewakorrale dawsed 'teeb.
W. M.
Eesti kirjanduse seltsi juhani.
Wene kooli ülewalpidamisest, kütte muret tuli. Esiotsa waidlesid sotsid ja tööera
selle komisjoni tarwiduse wastu,
semisest ja walgustuse andmisest lahti, kondlased
mille tõttu wallawalitsusel maakonna koo millest siiski wiimaks loobusid, kuid tegid Narwa Eesti punase, risti osakonna aasta
taiinsiui
ettepaneku, et komisjoni päewapalka walla
liwalitsusega kaks kohtuprotsessi on.
.
päew.
kanda ei wõetaks, waid see komisjoni tar
Uus laulik.
Maakonna kooliwalitsus palus sel pu witajate maksta jääks. Selle peale was
Nariva
Eesti
punase-risti
osakond
pü
Kuna senini meil korralik laulik, kus
hul haridusministeeriumilt kooli korralda
põllumeeste poolt, et suurem jagu hitses pühapäewal, 30. septembril, oma aas üldtuttawad laulud wiiside ja sõnade poo
miseks 120.000 mk., missugune summa pä tati
walla maaharijatest, ka sotsidest ja tööera tapäelva.
lest leiduksid, puudus, palus E. kirjanduse
rast wallalt sissenõutakse. Haridusminis kondlastest popsid kaasa arwatud, komis
K.-s. „Wõitleja" ruumides oli aktus ja selts K. E. Söõti'i sarnase kogu kokkusead
teerium on Kastre-Wõnnu wallanõukogule joni tarwitawad ja pahempoolsete ettepa
ette pannud asja weel kord läbi arutada ja nek mitte õiglane ei ole, sest kui sarnast me õhtul pidu, kus punase-risti.lastekodu kas misele asuda.
K. E. Sööt on nüüd oma tööga lõpu
otsuse ärakiri haridusministeeriumi saata. toodi tarwitada, siis tuleks ka walla poolt wcmdikud lattlu- ja wõintleinis-numbritega
ette astusid. M.
r—
korral.
Lauludekogu, kuhu umbes 250
koolide ülewalpidamiseks minewad sum
laulu
paigutatud,
kannab «Rahwa lanlu
mad ainult lastewanemate-maksumaksjate
wara" pealkirja. t
Torila kõrgemas algkovlis
wahel ära jagada jne. Waielusi lõpetades
wäljastpoolt walda käiwate õpilaste ,pealt asuti hääletamisele, kus 17 häälega 5 was
otsustas Kokora wallanõukogu 1923.—24. tu otsustati komisjon walida ja kulud
Kirjawastused.
õppeaastal määrata iga I—4 klassi õpilase ,walla kanda wõtta. Komisjon waliti 5Kastab peeimiM,
P> P* Pärnus. Teie vestes avaldatud morreo
pealt 500 mk. õpperaha ja I—6 klassi õpi.- liikmeline, kes ka kohe tööle asus.
on meil varem awaldatud. Iseenesest on asi liig
Piiratud ta kohaliku tähtsusega, et sellest kaks kor
Daele. - | kui jätate ostmata E. R. Muuseumi loositälie
fafe pealt 600 m. korteriraha. ' —l~oa tuttu tehllx - \
1
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Augustikuu sissewedu wäljaweost 351.112.351 marga
wõrra suurem.
Riigi statistika keskbüroo on neil päe
Wäljawedu.
wil lõpule jõudnud augustikuu wäliskau
Käesolewa aasta augustikuu jooksul on
banduse andmete kokkuwõtmise, mille järe
le allpool andmed Eesti sisse- ja wäljaweo Eestist wäljaweetud mitmesuguseid kaupu
järgmisel arwul:
kohta augustikuul toome.
Puudad:
Tera- ja jahwatatud wili, kartu
Sissewedu.
lid, loomatoit 133.465
Nimetatud kuu jooksul' on Eestisse Toiduained karjasaadused 22.610
sisseweetud mitmesuguseid kaupu - järgmisel
Kala ja kalakaup 1.123
arwul:
Muud toidu- ja maitseained, pii
Puudad:
ritus, joogid 3.209
Tera- ja jahmatatud wili, kartü
Elusloomad 3066 tk.
lid, loomatoit 306.962
Nahk, nahakaup ja muud loo
Toiduained karjasaadused 763
masaadused 3.810
Kala ja kalakaup - 132.737
Seemned ja elustaimed 35
Muud toidu- ja maitseained, pii
Puu ja puutööst, saadused 2.303.462
ritus, joogid 159.921'
Paber, paberikaup ja trükitööd 219.495
Elusloomad 5 tükki
Puuwtll, lina j. m. kiuained 23.931'
Nahk, nahakaup j. m. loomasaadused 7.873 Tekstiiltõöstuse saadused 11.935
Seemned ja elustaimed 633
Metallid 164.960
Puu ja puutööstuse saadused 9.067
Metallkaubad 415
Paber, paberikaup ja trükitööd 92.646. Põllutöömasinad ja -riistad 1.163
Puuwill, lina j. m. kiuained 37.747 Muud töö- ja jõumasinad, trans
Tekstiiltõöstuse saadused ' 14.528
. port abinõud 1.207
Metallid 98.771
Instrumendid, aparaadid, laskeriist. 0,8
Metallkaubad 55.576
Kiwid, mullad j. n. saadused 482.378
Põllutöömasinad ja -riistad 20.430
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi 7
Muud töö- ja jõumasinad, trans
Olid, raswad, waigud j. n. saadused 106
port abinõud 32.152
Keemiaained, wärwid, apteegikaup 33.197
Instrumendid, aparaadid, laske
Kunstikaubad, muusikariistad j.m.
riistad 1.154
eelpool nimetamata kaubäd 44
Kiwid, mullad ja nende saadused 36.943
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi 698.446
Kokku pd. 3.421.574
Olid, raswad, waigud ja nende
Kauba waärtuse järgi on wäljawedu
saadused 151.077
järgmiselt kujunenud:
Väetisamed .375.226
Margad:
Keemiaained, wärwid, apteegikaup 25.329 Tera- ja jahwatatud wili,
Kunstikaubad, muusikariistad j.m.
kartulid, loomatoit , 11.077.790
eelpool nimetamata kaubad 936 Toiduained karjasaadused 86.342.670
Kala ja kalakaup 1.796.150
Kokku pd. 2.309.026 Muud toidu- ja maitseained, - .
. Väärtuse järgi on nimetatud kaupade
piiritus, joogid 24.228.968
Elusloomad 22.885.700
_ fü|uticnttb r
«LiU-iu, • p,> Nurgad:
Nahk, naha/aup ja muud loo
Tera- ja jahwatatud wili,
masaadused 9.051.520
kartulid, loomatoit 81.613.742
Seemned ja elustaimed 35.000
Toiduained karjasaadused 966.990 Puu ja puutööst, saadused 134.089.927
Kala ja kalakaup 39.042.460
Paber, paberikaup ja trükitööd 103.339.409
Muud toidu- ja maitseained,
Puuwill, lina j. m. kiuained 39.249.200
piiritus, joogid 66.591.636
Tekstiiltõöstuse saadused 81.992.285
Elusloomad 171.000
Metallid 9.338.450
Nahk, nahakaup ja muud
Metallkaubad 121.000
loomasaadused , 46.191.440
Põllutöömasinad ja -riistad 1.715.000
Seemned ja elustaimed 2.161.310 Muud töö- ja jõumasinad, trans
Puu ja puutööstuse saadused 6.749.804
port abinõud 2.532.700
Paber, paberikaup ja trükitööd 34.203.134 Instrumendid, aparaadid, laske
Puuwill, lina j. m. kiuained 143.276.360
riistad 9.000
Tekstiiltõöstuse saadused 90.192.450 Kiwid, mullad j. n. saadused 36.173.875
Metallid 34.119.090
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi 75
Metallkaubad 50.270.866
Olid, raswad, waigud ja nende
Põllutöömasinad ja -riistad .
saadused 116.000
Muud töö- ja jõumasinad,
Keemiaained, wärwid, apteegi
transport abinõud 96.969.020
kaup 13.191.800
Instrumendid, aparaadid, las
Kunstikaubad, muusikariistad
keriistad 22.403.060
j. m. eespool nimetamata kaubad 100.000
Kiwid, mullad j. n. saadused. 18:078.794
Kokku mk. 627.291.519
Kiwisüsi, koks, põlewkiwi 34.497.227,
Olid, raswad, waigud ja
Seega ott käesolewa aasta augustikuu
nende saadused 47.272.334
jooksul Eestist mitmesuguseid aineid
Väetisamed 32.435.450
wäljaweetud 3.421.574 puuda ning 3066
Keemiaained, wärwid, aptee
eluslooma 627.291.519 marga wäär
tuses.
gikaup 66.030.702
Kunstikaubad, muusikariistad
Üksikute maade järgi
j.m. eelpool nimetam. kaubad 6.670.702
on wäljawedu augustikuul järgmiselt ku
Kokku mk." 958.403.149 junenud:
mk. wäärtuses:
Seega on kqesolewa aasta augustikuu
Belgiasse
25.295.400
jooksul Eestisse mitmesuguseid kaupu.
Bulgaariasse 2.790.000
sisseweetud 2.399.926 puuda
Taanimaale
26.593.455
958.403,880 marga wäärtuses.
"Danzigi . 1.034.450
Hollandisse 8.592.192
üksikute maade järgi
Inglismaale 229.462.380
on augustikuu sissewedu järgmiselt kuju
Jaapanisse 5.126.100
nenud:
Leedumaale 27.949.875
mk. wäärtuses:
Lätimaale 32.394.685
Belgiast 24.568.v30
Norrasse 1.875.150
Taanimaalt 22.533.027
Prantsusmaale 1.992.000
.Danzigist 39.326.870
Rootsimaale 73.469.790
Hollandist 8.155.910
Rumeeniasse 54.000
Inglismaalt 242.522.515
Saksamaale 40.895.867
Leedumaal! 4.845.410
Soomemaale 68.539.725
Lätist 36.661.693
Türgimaale 162.000
Venemaale 71.743.750
Poolamaalt 1.468.500
Venezuelasse 10Š.500
Prantsusmaalt 1.728.120
Rootsist 54.416.444
Am. uhisriikidesse 8.712.200
Saksamaalt 424.971.351
Seega on augustikuul sissewedu suurem
Soomest 37.444.700
kui wäljawedu 331.112.361 marga
mõrra. .
Wenemaalt _ 55.621.135
Am. Uhisriikidest 4.114.044
Muud maad 24.600

Tallinna böxselomiLee kar
dab wenelaste laiutamist
Tallinna sadamas.
Tallinna börse komitee on teada saanud,
et teedeministeeriumi korraldusel Vene
kaubaesitusele, „Dobroflotile", laadimisel
ja lossimisel nende kaldateede ääres, kus
nimetatud asutuse poolt renditud ladud asu
wad, eesõigus on antud. Selletõttu satu
wad peale Läänenniuli ja Baikvwi silla ka
elewaatori ja põhjapoolne sild ning Kad
norus kitsaroopalise juures olewad sillad
täiesti Vene kätesse, ja Vene kaubanduse
kasutada tuleks toudes 3996 jalga sillaäärt,
kuna Eesti kaubanduse kostitada jääks, ai
nult 5990 jalga.
Eriti tuleb arwesse wõtta, et Kadrioru
juures asuwate kaldateede ja elewaatori
silla eesõigustamise tõttu kahju tehakse kit
saroopalise ääres asMvatele ja ainult seda
teed transponeerimiseks kasutada wõiwa
ielc ettewõtetele, nagu Kohila paberiwabrik,
tselloloosiwabrik, Lutheri tehas j. t. kui ka
Viljandi ja Paide poolsele poll.tnnajaudu,
sale. ' ' " T
Kõike seda silmaspidades palub börse
komitee kaubandus - tööstnsrninisteeriumi
Vene, asutuste eesõiguslist sadamakasuta
mist ainult Lääne muulil lubada.
Asja selgitamiseks on k. - tööstusmrnis
teerwm mereasjanduse peawalitsusest ja
tederninisteerrumilt selgitawaid andnteid
nõtldnud, rnmi seas ba Muelastega teatawa

—7

lm\ lekked.
Petseri laeit.
I'. oktoobri laat, oli Petseris kaanis suur nii

hästi müügile toodud kauba kui ka rahwa poolest,

milleks ilus ilm oma jagu kaasa.aitas.

Eriti palju oli turule toodud sarroloomi ja

sigu.

Piimalehmadest makseti 5000—7000 mk., mul

likate hiud 3000—4000 mk., põrsad 300—1000
marka.

Heade hobuste hiud oli endine 40.000—50.000
marka, kuna wauapoole lahjade hobuste hind ligi
poole odawam oli. Hobused, kelle eest kewadel
makseli 10—15 tuhat matka, mõis nüüd 5—7 tu«
haude eest osta.

Wilja oli mähe turul, kaeru mitte sugugi. Od

ra ja hiud oli ühesugune, maiselt puudust

250—260 marka. Rukkijahu puudast nõuti 270

marka. Kapsaid ja kartulid oli turul mähe, puu
dast nõuti 70—80 marka.

Wõi naelast makseli 70—75 marka ja muna
kümnest 05 marka.

Kapsaid müüdi 5—7 marka wäikene pea ja st
bulaid 10 marka nael.

Obenitsa mehed olid peerust korwe rohkesti

laadale toonud. Kartulivõtmise korwid maksid

20 marka tükk, kuna suured millakvrwid 70—80
marka maksid.

Awinurme sõeladest nõuti 15 mk. ja sarjadest
700—800 marka tükist.

Säärega saapad maksid 1500 2000 mk. paar,
kuna kamassid 800—1000 marka maksid.

Nahka ja willast riiet oli õieti palju laadale

toodud.

Tshekipiirituse sabad olid kaunis pikad. K.

Kirepi laat.
1. okt. peeti Kirepi mõisa juures Tar
tumaal laata, mis rahwarikas oli. Kari
leping-tt kcrwa.
loomi ja lammastega kauplemine oli õige
elaw, ka hinnad polnud mite kallid; Tartu
Wäljamaa ettewõtjad halba
lihunikud ostsid karjadewiisi loomi kokku.
metsamaterjaali Eestist wäl
Hobuseid ja sigu oli aga müügile õige wä
ja wedamas.
he toodud. Pudukaupasid ja õunamüüjaid
Neil päewil toimetasid kaubandus-töös
oli rohkesti näha. Vict.
tusnrmisteerinmi esitajad Tallinna sada
ntast eksporteeritawate metsamaterjaalide
(lauad, plcmgtrd) ülewaawst. Selgus, et
mõned kõlawa nimega wäljamaa firmad,
mille esitajateks Eestis on enautasti jun
did, halba kaupa wäljamaale püüawad Poe
Tallinna börse kursisedel.
tada: lauad mudaga määrdmnd, kaua tuule
2. oktoobril 1923. a.
ja wihma all seismrd jne. Selle Eesti katt
Valuuta
Tehtud Ostjad Müüjad
ba kuttlsitse rikktnnise wastu tväljarnaal ka
1 dollar —3461/2 347 V 3
watseb k.-t.-ministeerium abinõujid leida.
1 naelsterling —.— 1573.— 1580.—
Saksamaa ajakiejandus Ees
1 milj. Saksa nt. —.— —.— 2.
ti kaubandus- ja rahaolusid
100 Soome marka —.— 924.— 934.
walgustmnas.
100 Rootsi kr. —9200.
Viimasel ajal näib, et Saksa ajakirjan 100 Daam krooni —.— 6165.— 6265.
100 Prantsuse fr. —2105. 2135.
dus eriti elaiva huwiga Eesti rahwaniajan
100
Holladi guld. —13625.—13725.
d-use olukorda waatleb. Nii on hiljuti pi
kentad artiklid ilmunud ...Weser - Zeittmg 100 Läti rubla —.— 133,25 136,75
Bremen'is" Eesti suurtööstuse olukorra 100 Tsheho-Sl. kr. —1015. 1075.1 kuld rubla —.— 170.
kohta (Ueber Me Lage der Industrie Est>
100 Itaalia liiri —.— 1595.— 1625.lands), õhuühenduse' kohta
Tallinna - Peterburi wahel (Eine russisch 100 Helweetsia fr. •—.— 6250. - 6300.Obligatsioonid:
estnische Flugverkehrsgesellschaft) j. t.
E.
V. wõidulaen —loo. 113.«Hamburger- Korrespondenfis" ilmus
pikem kirjatükk Eesti panga üle, milles nä
hakse Eesti rahwamajanduse juhti (Die
Estlands-Bcmk ais Führer der estländischen
Volkswirtschaft).
Wastutaw toimetaja A. Tupit s.
Eesti wõi wäljawedu Inglismaale.
Väljaandja kirjastuse osaühisus „Kajn/'
2. oktoobril s. a. on p. k. „Estoonia" poolt 341
tünni wõid Inglismaale saadetud.

Peakoosoleku otsusel ja kõrra rahaministri loaga
kõrgendatakse panga põhikapitaaSi ||
3.000.000 margast 10.000.000 marga peale, milleks antakse wälja
7000 uut II emissiooni aktsiat, iga aktsia 1000 mk. nominaal wäärtuses.
Emissiooni hind on Emk. 1000.—, juure arwata
emissiooni kulude katmiseks „ 75.
Kokku Emk. 1075.—
Sissemaksud peawad tehtama :
kuni 20. oktoobrini s. a. Erak. 575 iga aktsia pealt. M
„ 15. nowembrini s. a. „ 500 „ „ „ M
Uute aktsiate tellimiste wastuwõtmine on alganud, kusjuures
, wanadel aktsionääridel kuni 15. oktoobrini s. a. on eesõigus iga
kolme wana aktsia peale 7 II emissiooni aktsiat omandada. Ettetelii1 mis! wöetakse wasiu ka suurema aktsia arwu peale, missugused M
1 wõiwad aga ainult wanadest aktsionääridest ülewõtmata jäänud M
j aktsiatest proportsionaalse rahulduse leida.
j Peale 15. oktoobri awatakse ülejäänud aktsiate wabamüük, M
I mis 15. oktoobrist kuni 20. oktoobrini s. a. kestab.
Eesõiguse -juures uute aktsiate kasutamise peale tulewad / §>
' wanad aktsiad ette näidata. Uued aktsiad wõtawad osa 25°/o-ga >*<
) iga wana aktsia peale 1923~a. wäljaantawast diwidendist.
) Tellimisi uute aktsiate peale wõtawad wastu: (jö
I Tartus Tartu Tööstuse Par.h,
I Tallinnas Pangamaia G. Sdtecl & 00. m
' Pärnus Pärnu Krediit Pank.
) Rchroeres Pärnu Krediit Pank. v&
) JUHATUS. m

linn Mu üll. LM
129. septembri õhtul uinus waikselt igawesele uuele 77.1 eluaastal meie unustamata armas hea ema ja wanaema H
Ärasaatmine leinamajast Riidaju Kure'lt 7. okt. kell 10 hommikul Helme kirikusse ja sealt surnuaiale. M
SSgawaS kurbtvfes lapsed, laslelapsed, lastslaslelapsed ja omaksed.

Et meie.kõik riidekaubad otsekohe wabrikutest suurel saame, sellepärast wõlme wõistlemata hindadega suurel, ja
wäiksel arwul soowitada:
Inglise ja kodumaa loabrikutest:
Meestcrahwa willast: Kasuka, palitu, ülikonna ja jope \ • • , Willaseid, puuwillaseid ja pikee woodi tekke, willaseid
Naisterahwa „ Mantli, kostüümi, kleidi ja pluuse [l* 11 ffe f suuri, sitsi ja sudi rätte.
Palitu, ülikonna ja mantli woodri, kleidi flanelli, parhi, I| 11 K I Inglise wabrikutest : Naisterahwa mantli plüüsi. Prantsuse wabri- B
mööbli ja põranda, pleegitud ja pleekimata pesu J kutest: Kleidisiidi moodsates wärwides. B
Kõiksugust muud riidekaupa ja ryü! niiti. Musta ja walget kangalõime. B
Tschernoro, Luksep & Ho. hm, ™?sk«.« j

MM kOIIIiSHL

Mil tCMIH
' Kesknädalal, 9, oktoobril

kell pool s õhtul
Alandatud hindadega '

jfnui loeti"

bell pool 3 õhtul
Estoonia sümfoonia l
orkestri

laeques Ojfenbachi fantastiline
ooper S waat.

Neljapäewal, 4. oktoobril

Mo!iere'i kontõõdia 5 maotuses.

Polli MEI pilti
m (• np • I II IHI •
Eesti ImtO Keski

Reljapäewal, 4. oktoobril

I. Äaimlli

snse MMM

kontsert

vM toblli

Juhatab R. Kull.

wõetakse meel õpilasi wastu. Et õpetegewus algab
oktoobril, tuleks kooliastujate! mtata. Kooli wõe
takse eksamita wastu mõlemist soost isikuid, kes on
wähemalt 16 aastat wanad ja 6-kl. algkooli wõi en
dise kihelkonnakooli lõpetanud, kuna neil isikutel, kelle
bei sarnaseid tunnistusi ettenäidata ei ole, on 10. Ok»
toobril sisseastumise eksamid eestikeeles ja matemaatikas
6-klasstlise algkooli kursuse ulatuses.
Koolijuhatus.
Piirivalve ostab kinnisel võistluspak
kumise! umbes

Solist prl. Raja Fewstein (wiiul)

PäSsetähed eelmüügil teaatri Eeskawas: Beethoveni awa»
mäng ja süm
kassas kella 10—1 P. ja õhwl
kella 6 peale. Reisibüroos äri .soonia nr. 8. F-dur, Mozartl
päewal kella B—4 ja pllhapäi wiiultkontfert A»dur ja Drahmsi

sJv

i «im wftisi, a Ms Mii-

wariatfiovnid Haydni teemast.

mitt kella 10—1. ,

Pääfetähed Ivl)—50 margani.

MaatcootH.

Mai ia W taati iisaii.

Wõistluspakkumine on 15. oktoobril s. a. Siseminis*
teeriumis, Piiriwalwe Walitsuse kantseleis: tekkide
Kesknädalal, 10. oktoobril
peale kell 9, kasukate peale kell 10 ja wilt
„Wahetus"
saabaste peale kell 11.
kellel pikemaajaline ehituse büroo praktika ja
Ml Kl»
Pakkumised tuldWad kinnipitseeritud ümbrikku*
Paul Claudel'i näidend 3 w.
kes on lõpetanud wastawad tehnilised kursused,
kell pool 8 õhtu I.
des iga asja peale eraldi tähendatud ajaks märgusõ
Soowiawalduseaa esineda, millele senise
nade „Tekid", „Kasukad" ja Wiltsaapad" all ära
WMW
Laupäewah 6. oltoobrU
tegewufe kohta dommentide ärakirjad juure
anda.
Lasteetenduseks
lisada, E. T. K. Tööstusosakonda, Eötoonia
Eeskawa:
Pakkumistele tuleb ligilisada pakutawate asjade
Esimest korda.
puiestee nr. 15.
1. . .
proowid.
Bernhard RNWeS
Esialgseks pakkumiste tagatiseks tuleb sisse
W»I Mile
waheaeg.
maksta tekkide pealt 50.000 marka, kasukate pealt
Heinrich Rõmer'i lõbus muinas
2.
Piiriwalwe Walitsus annab wälja lahtisel suusõna , 30.000 marka ja viltsaabaste pealt 40.000 marka.
mäng lauludega xoiies pildis. Lasuamae walge laew
Lähemaid teateid jä tingimisi saab sealsamas
lisel
wõistlnspakkuraisel
umbes
Tõlkinud: H. Anto.
waheaeg.
igal tõõpäewal kella 10—13.
Lamas tust E. Türk.
3.
1 vii infti iluiiisu
Dekoratsioonid: A. Tuurand.
Finiš
PoefeoS
Algus kell 8 päewal.
Wõistluspakkumine on 15. oktoobril s. a, kell
Telliskiwe
Algus lell poo! 3 õhtut.
Pääfetähed 25—200 margani 12 Siseministeeriumis, Piiriwalwe Walitsuse kantseleis.
. eeltnüligil teaatri kassas.
Esialgseks pakkumise kindlustuseks tuleb sisse
MM Ui'
maksta
15.000 marka.
Estoonia kontsertbüroo.
saada Laugaste sawitöõstuseft. Hästi
Talimütsi proowi ja lähemaid tingimisi saab l põletatud, mõõt täielik. Walga näitu
Georg Kaistri näidend 7 pildis
sel esimene auhind suur hõbeauraha. 'j
näha igal tõöpäewal sealsamas kella 10—13.
Algus kell pool 8 õhtul.
Ik. K. Rabin.
Kirjad : Bruno Gross, Sangaste tel. 2.
Kassas müügil abonnement
Sw. alustab põllupidajatelt
kaardid täiskaswanute ja laste
lina-, uta- la tvgiaM
esietenduste peale.
MM MM

Kolmapaewal, 3. oktoobril

PLäfetShtede eelmüük igapäew Kõnewnn. kl. 91/a—ll homm. ja

kella 11—1 e. l. ja 6-8 õht. 4—6 p. I. Wiru uul. nr. 17.
teaatri kassas ja Reisibüroos
Kõnetr. 10.23. '
Sissekäik Mllüriwahe uulitsalt. sl-fel oktoobril s. a. kindlaks määratud hmnaga kohe
kella 10—4 p.l.
makietawa raba eest.
Rukki eest, mille hollandi kaal 114-113 naela,
maksetakse 250 marka. Me 118 naela —260 mk. puud.
Rukki' wastuwõtmist toimetatakse:
1) Tallinnas, S. Patarei uul. nr. 13 iga äripäew kella
9—3.
2) Risti jaamas, 4«dal, 5-dal ja K-dal oktoobril kella
9-4.
P A AHfi A 1 MBllil Sh All
3) Keila jaamas, 9-d'al ja 10-dal oktoobril kella 9—4.
4) Hagudi jaamas, 12-dal ja 13-dal oktoobril kella

Mi Miile Uita
ostab 45—50 pangelisi
roeini- ehk piirituse
roaate.

g

= Koniseri. =
Juhatab hra Nautawaara.
Algus kell pool 8 õhtul.
Pnäsetähed 250—50 margani eelmüügil teaatrl kassas.

Estoonia kontsertbüroo

5) Rapla jaamas 16-dal ja 17-dal oktoobril kella 9—4.
6) Türi-Alliku jaamas 23-dal ja 24-dal oktoobril k. 9—4.
7) Raasiku jaamas, 26-dal ja 27-dal oktoobril k. 9—4.
Rukist alla 20 puuda wastu ei wõeta. Rukis
oeab olema kuiwatud, puhas ja raskus hollandi kaalu
järele mitte alla 114 naela.
Lähemaid teateid annab Tallinnas intendantuuri
osakond, Pagari uul. nr. 1, alumisel korral tuba nr. 11
ehk toitlusladu, S. Patarei uul. nr. 13, igal äripäe
wal kella 9-2.
esjatoöc Warnstusttmkiksus.
A.-s. „ÜhiZelu"x v Tallinnas, Kikk uui, 42,

Pakkumistega esineda E. T. K. Põltsamaa
tehastele ehk E. T. K. tõöstusosakonnale,
Tallinnas, Estoonia puiestee nr. 15, telefon
2-82.

